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Yhdistysten yhteistyöryhmä
Aika: Maanantai 30.8.2022 klo 15
Paikka: Kaikki mukaan -huone, Nurmes-talo, Kötsintie 2
Kutsutut:

Kylä- ja kaupunginosayhdistys:
Seppo Laaninen, Vanhan Kauppalan asukasyhdistys Teams
Arja-Leena Lammi, Savikylän Maamiesseura ry paikalla
Eläkeläisjärjestöt:
Pentti Pulkkinen, Eläkeliitto Nurmes paikalla
Sosiaali- ja terveysyhdistykset:
Mervi Kuiri, Nurmeskotiyhdistys ry paikalla
Pekka Tulimäki, Ylä-Karjalan Kuulo ry poissa
Kotiseutu- ja perinneyhdistykset, sukuseurat:
Pertti Meriläinen, Valtimo-seura paikalla
Päivi Härkin, Valtimon Kehittäjät Teams
Taide- ja kulttuurijärjestöt:
Kirsi Partanen, Nurmeksen Näyttämökerho poissa
Harrastus- ja vapaa-ajan yhdistykset:
Juha Hakkarainen, LC Valtimo poissa, Pertti edustaa
Anna Hölttä, Ylä-Karjalan Omakotiyhdistys poissa
Harrastus- ja vapaa-ajan yhdistykset:
Anni Korhonen, Pielisen 4H poissa
Teija Simonen, yhteisökoordinaattori, Nurmeksen kaupunki paikalla

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Seppo Laaninen avasi kokouksen 15.01, läsnäolijat todettu.
2. Kuulumiset
Valtimon kehittäjät: 12.6. kesätoripäivä Valtimolla, 27.8. Syysmarkkinat (löydä läheltä teema, kierrätys). Palaute tuli, että kesätorilistauksessa olisi voinut olla myös Syysmarkkinat. Syysmarkkinoilla myös kylien välistä yhteistyötä, kun Savikylän maamiesseura oli mukana. Pielisen 4H:n kanssa ollut yhteistyötä, nuoria myymässä lähituotteita.
Ystävänpysäkki/Nurmeskoti: Tiia Turunen Ystävänpysäkin koordinaattorina, kartoitettu
vapaaehtoisten toiveita, kehitetään toimintaa. Uutena tuoli- ja aivojumppaa, tulossa
yhteistyötä Hyvärilän kv-vapaaehtoisten kanssa. Päivä- ja iltatoiminnan strukturointia,
Stea-hakemuksen tekeminen käsillä. Tilan käyttö ensisijaisesti sote-yhdistyksille,
mutta tarjottu myös muille. Kohtaamispaikan aukioloaikana pääasiassa sote-puoli.
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Eläkeliiton Nurmeksen yhdistys: edustaa isoa ihmisryhmää. Kokemus, ettei yhdistystä
huomioida riittävästi kaupungin avustuksissa ja tilojen saamisessa, kokoontuminen 2x
viikkoon, perjantaisin bingo. Kaivataan ikäihmisten arvostusta kunnallisessa päätöksenteossa, kantaa otettu senioritalon perustamiseksi.
Valtimo-seura/LC Valtimo: Nurmes-seuralla tulevana sunnuntaina 60-vuotisjuhla, Valtimo-seuralla oli kesän museot auki ja nuoria oppaina, Puukoululla Martta-museo uutena. Valokuvanäyttely Valtimon kesäpäivien historiasta, myös Nurmeksen kameraseuralla oli valokuvanäyttely. Karhunpään kylätalolla oli iltamat menneenä viikonloppuna. Riverialta saatu täytettyjen eläinten kokoelma sekä moottorisahoja. Jatketaan
osuusmuseon suunnittelua, siihen Museoviraston avustus. Valtimon kesäajan tapahtumat koottu esitteeseen. Kesäpäivät heinäkuun ensimmäisellä viikolla onnistunut hyvin,
mukana nurmekselaisten yrittäjien järjestämä Kesäpäivärock, jota ajateltu jatkaa. Kesäpäivien valmistelu alkaa syksyllä, Keijo Korhonen vetää sitä projektia. Puukoululla
oli kesätoritapahtumia, osallistujia ja myyjiä olisi saanut olla enemmänkin, mutta alku
hyvä.
Savikylän mms: 110-vuotisjuhlat pidetty, kesäkuun puolella talon vuokrausta, Savikyläpäivät, kesäkahvio ja kirppis kolmen viikon ajan, OP:n kesäsetelillä kesätyöläinen.
17.8. Kuokkastenkoskella yhteistyötä, kotailta. Kylätalo on tärkeä, kokoaa eri-ikäisiä.
Tanssit jatkuvat vielä syksyllä, puurojuhla tulossa joulukuun alussa. Aittojen ja kaappien aarteet olivat esillä Valtimolla Syysmarkkinoilla. Nurmes-Valtimon kesäkylien
esite ollut hyvä, sen tekemiseen tehtävän jakoa toivotaan. Päällekkäisyyksien välttämistä toivotaan.
Vanhan kauppalan asukasyhdistys: Vanhan kauppalan avoimet ovet oli menestys,
kartanmyynti on ainoa tulo. Kävijöitä oli, jatkoa kaivataan. Tapahtumien taustatyö vaatii paljon ja on tärkeää, nykyaikaiset mainoskanavat (mm. some) ovat vahvoja markkinoinnissa. OP:n kesätyöntekijä oli kesäsomettajana Kauppalassa. Parasta tapahtumassa on vieraiden kiitollisuus, kun pääsee tutustumaan taloihin ja pihoihin. Yhteistyön kehittämistä voisi olla, esim. Nurmes-seuran kanssa. Kaupungin kanssa yhdessä
käsitelty yleiskaavaa keskustaan ja Porokylään. Kaava mahdollistaa kehittämisen,
mitä suojellaan ja mitä rakennetaan. Tulossa asukasillat, jatketaan yleistä vaikuttamista keskustan alueella. Asukkaiden asiat edellä, mutta ajetaan myös alueen yrittäjien etua.
3. Ryhmän kokoonpano, sen täydentäminen ja varajäsenet
Kokoonpanosta puuttuu mm. urheiluseurat, kalastus- ja metsästysjärjestöt, yrittäjäjärjestö.
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Haaste on, että useat yhdistykset toimivat iäkkään väen pyörittämänä ja toimintaa pyöritetään vähäisin resurssein. Tärkeää olisi kuitenkin tiedonkulku. Tätä helpottaa, kun
samat ihmiset ovat aktiivisia useissa yhdistyksissä.
Urheiluseuroista voisiko kutsua Sepot, ovat iso hyvinvointilautakunnan avustusten
saaja. Toisaalta Vasama on vahvassa yhteistyössä useiden valtimolaisten yhdistysten
kanssa.
Tässä vaiheessa yhteistyöryhmän kokoonpanon täydentäminen: Kutsutaan Nurmeksen Sepot ry ja Nurmes-Valtimon yrittäjät ry liittymään yhteistyöryhmään ja nimeämään edustajansa.
Eläkeliitolta uutena jäsenenä Pentti Pulkkinen, Nurmeskotiyhdistykseltä Mervi Kuiri.
Ei nimetä virallisia varajäseniä, mutta varsinaisen jäsenen estyessä yhdistys voi nimetä varajäsenen kokoukseen.
Yhteistyöryhmän kokoonpano ja muistiot: https://www.nurmes.fi/yhdistysyhteistyo
4. Yhdistysten yhteinen tiedottaminen
Pohdintoja: Koottua tietoa yhteistyöryhmältä säännöllisesti, yhteistyöryhmälle voi muut
yhdistykset vinkata asioita, joita nostaa kokouksissa esille. Kaivataan koottua tietoa
järjestyksenvalvojista ym., aloitteisiin useita yhdistyksiä mukaan.
Tapahtumatiedottamista: Ylä-Karjala lopetti tapahtumakalenterin, mikä on harmi. Vedotaan Ylä-Karjalaan uudelleen kalenterin jatkamiseksi.
Ylä-Karjalassa ilmoittamisesta ohjeita (otettu nettisivuilta 31.8.2022):
Seurapalstaviestit (yhdistysten sisäiseen tiedottamiseen) voit lähettää sähköpostilla
seurapalsta@ylakarjala.fi tai soittamalla p. 010 230 8600.
Seurapalstalle voi laittaa seuran säännöllistä toimintaa, ei sääntömääräisiä kokouksia
tai tapahtumia.
Yksityishenkilöille ja yhdistyksille veroton verollinen, alv. 24 %
1–3 riviä 15,56 € 19,30 €
Lisärivit/rivi 1,77 € 2,20 €
Seurapalsta: 1–6 riviä maksuton, lisärivit 3,01 €/rivi.
Sovittu, ettei yhteistyöryhmä hae rahoitusta yhdistysten yhteistä markkinointia varten.
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5. Hyvinvointilautakunnan avustusten hakuprosessin päivitys
Avustusprosessi on tarkoitus muuttaa niin, että yksi henkilö voi yhdellä Suomi.fi-tunnistautumisella kirjautua sisään ja hakea avustuksen. Enää ei tarvitse yhdistyksen
omia tunnuksia ja liitteet laitetaan suoraan hakulomakkeelle, ei dokumenttipankkiin.
Hakemuksen jättäjä voi olla kuka tahansa, kenet yhdistys hakijaksi nimeää. Allekirjoituksiakaan ei näin ollen tarvita erikseen. Liitteeksi tarvitaan jatkossa myös valtakirja tai
pöytäkirjakopio, joka todistaa, että henkilöllä on oikeus avustusta yhdistykselle hakea.
Kaupungilta tulee opastusta ja kuvalliset ohjeet.
6. Muut asiat
Hyvinvointialueiden järjestöavustukset ja sopimukset tulossa. Hakuprosessi linkittyy
hyvinvointisuunnitelmaan. Hyvinvointialue aloittaa keskustelun kuntien kanssa, etteivät
avustukset ole päällekkäisiä. Hakuaika tulossa joulu-tammikuulle.
Hyvinvointialueen järjestöfoorumi 5.10., Maarita Mannelin ja Minna Patama kertovat
hyvinvointialueen järjestöavustuksista.
Hyvinvointipalvelujen kopiointiohjeissa ollut epäselvyyttä, käyty läpi kaupungin sisällä.
Sydäniskuria kaivattaisiin kylillekin. Mitä kautta tähän voi hakea tukea? Voiko saada
lahjoituksena.
Ylä-Karjalan joulu -tiedottamisen alle kaikki alueen jouluiset tapahtumat. Ilmoittautuminen yhteisökoordinaattorille.
7. Seuraava kokous
Torstaina 20.10.2022 klo 15, Kaikki mukaan -huone ja etäyhteys.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.34.

Muistion laatinut Teija Simonen
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