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Nurmeksen järjestöjen uutiskirje
Uutiskirjeen tarkoitus on lisätä sekä järjestöjen keskinäistä että kaupungin ja järjestöjen ym. yhteistyötahojen välistä viestintää, suunnittelua ja yhteistyötä. Uutiskirjeeseen voi lähettää aineistoa, toiveita ja ideoita
osoitteeseen anu.huusko@nurmes.fi (aiheeksi ”Uutiskirjeeseen aineistoa”).
Uutiskirje ilmestyy kerran kuussa. Seuraava uutiskirje ilmestyy 30.6.2022
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje
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Esitys Hyvinvointilautakunnan avustusten myöntämisestä
Hyvinvointilautakunta kokoontuu 31.5.2022 klo 18 päättämään myönnettävistä avustuksista. Pääset
tutustumaan tarkemmin hyvinvointilautakunnan avustuksen käsittelypykäliin tästä linkistä. Alla koonti
hyvinvointilautakunnalle tehdystä esityksestä myönnettävistä avustuksista:
Kulttuuritoiminnan toiminta- ja kohdeavustukset
Czinege Michal - kohdeavustus työhuonevuokraan sekä materiaali- ja laitekuluihin 1 500 €
Hakkarainen Antti - kohdeavustus materiaalikuluihin 1 500
Häkkinen Marjo Riina - kohdeavustus Sivakka-kyläkirjan julkaisukuluihin 600 €
Härkin Anne - kohdeavustus joulukonserttien järjestämiseen Kyrölässä, Kotorannassa ja Valtimon kirkossa 1
000 €
Korbikyly ry - kohdeavustus punkfestivaaliin 18.6.2022 Rumossa 500 €
Kotivuori Kai - kohdeavustus 24 tunnin pyöräilyn esiintyjäkuluihin 400 €
Lauluyhtye Lauluset - kohdeavustukset 35-vuotisjuhlakonserttiin 400 € ja kuorofestivaalimatkaan 300 €
Laurinen-Czinege Seija-Maija - kohdeavustus työhuonevuokraan sekä laite- ja materiaalikuluihin 1 500 €
Lions Club Valtimo ry - kohdeavustus Valtimon kesäpäivien markkinointiin ja painotuotteen tekemiseen 800
€
Nurmeksen Evankelisen opiston ystävät ry - toiminta-avustus 600 €
Nurmeksen Immanuel-jouludraaman kannatusyhdistys ry - toiminta-avustus 6 000 €
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Nurmeksen Kameraseura ry. - kohdeavustus Fotoviikon järjestämiseen 200 €
Nurmeksen Martat ry - kohdeavustus yhdistyksen 110-vuotisjuhlan järjestelyihin 400 €
Nurmeksen Musiikkiyhdistys r.y. - toiminta-avustus 400 €, ehdollinen, maksatus tilinpäätöksen 2021
toimittamisen jälkeen
Nurmeksen Porokylän joulunavaus - kohdeavustus Ylä-Karjalan joulunavaustapahtuman järjestämiseen
Porokylässä 500 €
Nurmeksen Vanhan Kauppalan asukasyhdistys ry - kohdeavustus Vanhan Kauppalan avoimet ovet tapahtuman järjestämiseen 2 500 €
Nurmes-seura ry -kohdeavustus Alma Pääkköstä käsittelevään kirjaan 600 €
Patikkapolut tutuksi - kohdeavustus joulujuhlan ja yhteislaulutilaisuuksien järjestämiseen 1 200 €
Suojärven Pitäjäseura ry - kohdeavustus Pitäjäjuhlien järjestämiseen Bomballa 12.-14.8.2022 600 €
Susirajan tanssi ry - toiminta-avustus 3 200 €
Syke-kuoro - kohdeavustus juhlakonsertin järjestämiseen 300 €
Tanssikerho Täysikuu - kohdeavustus 20-vuotisjuhlatanssien järjestämiseen 800 €
Valtimon kehittäjät ry - kohdeavustus joulunavaustapahtuman järjestämiseen Valtimon pitäjässä 800 €
Valtimon musiikkiyhdistys r.y. - toiminta-avustus 3 000 €
Valtimo-seura ry - toiminta-avustus 1 500 € ja kohdeavustus Martta-näyttelyn rakentamiseen 800 €
Vanhan Kauppalan yrittäjät - kohdeavustus joulunavaustapahtuman järjestämiseen Nurmeksen vanhassa
kauppalassa 1 000 €
Wanhat vehkeet ry - toiminta-avustus 600 €
Ylä-Karjalan Karaokekerho ry - toiminta-avustus 600 €
Ylä-Karjalan kehitysvammaisten tuki ry - kohdeavustus kulttuuriretkiin muille paikkakunnille 200 €
Ylä-Karjalan taideyhdistys ry - toiminta-avustus 700 €
Ennaltaehkäisevän toiminnan kohde- ja toiminta-avustus
Eläkeliiton Valtimon yhdistys ry - toiminta-avustus 600 €
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Valtimon yhdistys ry - toiminta-avustus 2 000 €
Nurmeksen Jokikylän marttayhdistys ry - toiminta-avustus 300 €
Nurmes-Valtimo sydänyhdistys - toiminta-avustus 900 €
Suomen Punainen Risti Nurmeksen osasto - toiminta avustus 400 €
Valtimon Eläkkeensaajat ry - toiminta-avustus 700 €
Valtimon Rintamaveteraanit ry - toiminta-avustus 700 €
Ylä-Karjalan Kehitysvammaisten Tuki ry - toiminta-avustus 700 €
Ylä-Karjalan Omaishoitajat ja läheiset ry - toiminta-avustus 700 €
Nuorisotoiminnan toiminta- ja kohdeavustukset
Nurmeksen Moottorikerho ry - toiminta-avustus 200 €
Nurmeksen Partiolaiset ry - toiminta-avustus 1 200 €
Pielisen 4H-yhdistys ry - toiminta-avustus 8 000 €
Salmenkylän Nuorisoseura ry - toiminta-avustus 200 €
MLL Valtimon yhdistys ry - kohdeavustus Back to school -tapahtuma 400 €
Liikuntatoiminnan toiminta- ja kohdeavustukset
Luonnon Lumous Nurmes ry - toiminta-avustus 200 € ja kohdeavustus laturetken järjestämiseen 300 €
Nurmeksen Ampumaseura ry - toiminta-avustus 2000 €
Nurmeksen Biljardi ja Snooker Kerho ry - toiminta-avustus 200 €
Nurmeksen Haulikkoampujat ry - toiminta-avustus 800 €
Nurmeksen Hevosystäväinseura ry - toiminta-avustus 1 400 € ja kohdeavustus kesätapahtumaan 300 €
Nurmeksen Naisvoimistelijat ry - toiminta-avustus 1 500 € ja kohdeavustus juhlavuoden tapahtumiin 500 €
Nurmeksen Naisvoimistelijat/Uskollisuuden kilta 103 - toiminta-avustus 300 €
Nurmeksen Sepot ry - toiminta-avustus 25 600 € ja kohdeavustus tanssileirin järjestämiseen 750 €
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Nurmeksen Seudun Kennelkerho ry - toiminta-avustus 1 400 €
Nurmeksen Urheiluautoilijat ry - toiminta-avustus 500 €
Tanssikerho Täysikuu ry - toiminta-avustus 500 €
Valtimon Vasama ry - toiminta-avustus 7 600 €
Höljäkän Nuorisoseura ry - kohdeavustus Höljäkkä-soudun ja Höljäkkä-hiihdon järjestämiseen 500 €
Kotivuori Kai Kristian - kohdeavustus liikuntatapahtumien järjestämiseen 1 400 €
Patikkapolut tutuksi - kohdeavustus retkien järjestämiseen 1 000 €
Ylä-Valtimon kyläyhdistys ry - kohdeavustus Suden hiihdon järjestämiseen 750 €
Kylätoiminnan toiminta- ja kohdeavustukset
Höljäkän Nuorisoseura ry - toiminta-avustus 2 000 €
Kynsiniemi-Lukanpuro kyläyhdistys ry - toiminta-avustus 200 €
Lipinlahden kyläyhdistys ry - toiminta-avustus 500 €
Lipinlahden Nuorisoseura ry - 1 500 € ja kohdeavustus Tuohus-lehden painokuluihin 1 000 €
Nurmeksen Vanhan Kauppalan asukasyhdistys ry - toiminta-avustus 400 €
Salmenkylän kyläyhdistys ry - toiminta-avustus 400 €
Salmenkylän Nuorisoseura ry - toiminta-avustus 300 €
Savikylän maamiesseura ry - toiminta-avustus 800 €
Valtimon kehittäjät ry - toiminta-avustus 1 150 €
Karhunpään Kylä ry - kohdeavustus Veivinheiton MM-kisojen järjestämiseen 250 €
Mujejärven kylä ry - kohdeavustus Mujejärvipäivien järjestämiseen 800 €
Nurmeksen Jokikylän marttayhdistys ry - kohdeavustus ulkoilutapahtuman järjestämiseen 250 €
Ylä-Valtimon kyläyhdistys ry - kohdeavustus juhannusjuhlan järjestämiseen 450 €

Valtimon kesä 2022
Pääset tutustumaan Valtimon kesä 2022 -esitteeseen ilmoitettuihin tapahtumiin, näyttely- ja
museotarjontaan sekä Valtimon Kesäpäivien ohjelmaan pdf-muodossa. LC Valtimo on koonnut perinteisen
Valtimon kesä -esitteen, joka jaetaan kaikkiin valtimolaisiin koteihin to 3.6.2022. Linkki tiedostoihin löytyy
täältä https://www.nurmes.fi/-/valtimon-kesa-2022

Kesäkylät 2022
Tutustu Kesäkylät 2022 -esitteeseen ilmoitettuihin tapahtumiin pdf -muodossa. Valtimon Kehittäjät ry ja
Savikylän Maamiesseura ovat koonneet Nurmes -Valtimo Kesäkylät 2022 -esitteen. Linkki esitteeseen löytyy
täältä https://www.nurmes.fi/-/kesakylat-2022

Järjestöilta(päivä) etäkatsomo 6.6. klo 14–16
Ilmoittaudu mukaan Nurmes-talolla (Kötsintie 2) järjestettävään Nurmeksen järjestöilta(päivä)än 6.6.2022
klo 14-16. Tilaisuudessa kuulemme Elyn uudesta ohjelmakaudesta ja Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistyksen Kanto-hankkeesta. Ilmoittautumislinkki:
https://link.webropolsurveys.com/S/5552A22067C6DDDB

Työllisyyden asiakasraati kokoontuu 9.6. klo 14
Työllisyyden asiakasraati kokoontuu to 9.6.2022 klo 14 Närekartanolla. Asiakasraati on kaikille avoin
keskusteluryhmä, johon voi osallistua kuka vaan, ei tarvitse olla työllisyyshankkeessa tai työtön tai työssä jos ja kun aihe kiinnostaa niin kaikki ovat tervetulleita!
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Osallistun, osaan ja työllistyn -webinaari 15.6.2022 klo 9-12
Osallistun, osaan ja työllistyn -webinaari 15.6.2022 klo 9-12, järjestävänä tahona Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys. https://www.pksotu.fi/2022/05/03/osallistun-osaan-tyollistyn-webinaari-15-6-klo-912/
Webinaariin liittyen voi lähettää kysymyksiä ennakkoon: suvi.tahvanainen@pksotu.fi.

Yhdistysten yhteinen kesätoripäivä 4.7.2022 klo 13
Kesä tulee ja samalla maanantaiset kesätoripäivät! Yhdistyksille on varattu yhteinen kesätoripäivä ma 4.7.
klo 13. Tilaisuudessa voitte esitellä toimintaa, tehdä jäsenhankintaa sekä kerätä varoja yhdistyksen
toimintaan.
Yhdistysten kesätoripäivä on retromaanantai. Ohjelmassa on yhdistysten toiminnan esittelyä, Haasta
mukavasti-tempaus ja illan esiintyjänä on Teuvo Oinas, Mika Tarkkonen duo säestää.
Ilmoittautumisen yhteydessä kertokaa, minkä verran toripöytiä tarvitsette, tarvitsetteko telttakatosta,
sähköjä ym. Telttakatoksia on vuokrattavana kuusi kappaletta ja vuokra 2 €/katos. Yhdistysten yhteisellä
kesätoripäivänä yhdistykset voivat osallistua Haasta mukavasti-tempaukseen. Yhdistykset pääsevät
esittelemään omaa toimintaansa, mutta erillinen ohjelmanumero on, kun yhdistykset saavat kertoa, missä
toiminnassa toinen yhdistys on erityisen onnistunut. Voitte ilmoittaa, kenestä kerrotte.
Ilmoittautukaa viimeistään 24.6.2022.https://link.webropolsurveys.com/S/4665FA68577C3453

Vanhan Kauppalan alueen toimijat ja yhdistykset mukaan!
Vanhan Kauppalan avoimet ovet järjestetään la 13.8.2022. Avoimet ovet ovat hyvän mielen tapahtuma.
Ihmiset kiertelevät innolla vanhoja taloja ja muita avoinna olevia kohteita. Olisiko teillä tapahtuman aikana
mahdollisuutta järjestää ohjelmaa tai voiko toimintaanne käydä tutustumassa? Lähtekää rohkeasti mukaan
Vanhan Kauppalan avoimet ovet tapahtumaan 13.8.!
Vanhan Kauppalan asukasyhdistys toivoo, että sähköisen lomakkeen kautta ilmoittautuisivat mukaan kaikki
tapahtumaan lähtevät talot ja muut kohteet sekä lauantaina auki olevat yhdistykset. Ilmoittautua voi
30.6.2022 asti. https://www.vanhakauppala.fi/ilmoittautuminen/

Järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen ja yhteistyö
hyvinvointialueen kanssa
Siun soten tulevaisuuden sotekeskus-hanke kartoittaa tietoja järjestöjen toimintaedellytysten tukemisesta
ja järjestöyhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa. Hankkeen yksi tavoite on järjestöyhteistyön
laajentaminen.
Vastaa kyselyyn 12.6.2022 mennessä. Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee noin 10-15 minuuttia ja kyselyyn
vastataan anonyymisti. Kyselyn vastauksia käytetään tulevaisuuden sotekeskushankkeen kehittämistyössä.
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/077f4d41-abfe-4dc6-8422639c04f4e078?displayId=Fin2556420&questionsAnsweredByUrlParam=fbclid%3DIwAR38m4a4gFBg4jfXaoo
JF6rYicahEoazeQy-IvW1tOKdzQI-ujmGGQh1LZE

Harvaanasutun maaseudun taide- ja kulttuurihankkeisiin rahoitusta
Avustukset on tarkoitettu vuosina 2022–2023 toteutettaviin taide- ja kulttuurihankkeisiin harvaan asutuilla
alueilla, joissa toteutuu harvaan asuttujen alueella asuvien osallisuus sekä osallistuminen ja paikallisuuden
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki

31. toukokuuta 2022

Nurmeksen järjestöjen uutiskirje nr 5/2022

huomioiminen. Avustuksen voi saada esimerkiksi yhteisötaideprojekteihin, kulttuurimatkailun
kehittämiseen, aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin ym.
Myönnettävä avustus on min. 5 000 €. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan
kuluihin. Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja.
Hakuaika on 11.05.2022 - 08.06.2022 klo 16:00. Lue lisää: https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset//stipend/YVViGZFdtdpP/viewStipend/11185

Hygieniapassikoulutus ja -tentti
Hygieniapassikoulutus- ja tentti järjestetään Juuassa 13.6. klo 9.30–14.00 osoitteessa Juuantie 9A (Vaarojen
Sanomien talo, kulku takaovesta). Tentti alkaa klo 13.15. Voit ilmoittautua joko pelkkään tenttiin tai sekä
koulutukseen että tenttiin. Kouluttajana Vappu Lasarov Joensuusta. Ilmoittautumiset:
https://pielinen.4h.fi/toiminta/kurssit/hygieniapassikoulutus-ja-tentti/

Pulaviikon palaute
Keräsimme palautetta mukana olleilta toimijoilta, sillä Pulaviikko järjestettiin yhteistyössä eri järjestöjen,
yhteisöjen ja yrittäjien kanssa. Palautteen avulla pyrittiin saamaan selville, kuinka teemaviikon
järjestäminen koetaan ja mitä mahdollisesti seuraavalla kerralla tulisi ottaa huomioon.
Palautekyselyyn vastasi 17 vastaajaa. Osa kysymyksistä oli väittämiä, joihin vastattiin arvoasteikolla 1-4 (1=
täysin eri mieltä 2=melko eri mieltä 3=melko samaa mieltä 4= täysin samaa mieltä). Lisäksi oli avoimia
kysymyksiä.
Tapahtuman järjestäjät olivat pääasiassa tyytyväisiä tapahtuman tiedottamiseen ja tapahtumaan oli helppo
lähteä mukaan järjestäjäksi. Lisäksi tapahtumassa mukana olleet voisivat suositella tapahtumaan
järjestäjäksi lähtemistä. Tapahtumasta tiedotettiin riittävästi (3,6), Yhteisen tapahtuman järjestämiseen
oli helppo lähteä mukaan (3,7) Suosittelisitko yhteiseen tapahtumaan järjestäjäksi lähtemistä ystävällesi?
(3,6)
Avoimissa kysymyksissä kysyttiin, mitä tiedottamisessa on syytä ottaa huomioon. Vastauksissa korostui
tiedottamisen monikanavaisuuden tarve. Erityisesti markkinoinnissa tulee olla liikkeellä huomattavasti
aikaisemmin. Myös somemarkkinoinnissa on terävöittämisen tarvetta, esim. ajastetut julkaisut ja
julkaisujen jakaminen eri kanavissa. Avoimissa kysymyksissä tiedusteltiin myös, ketä tulee olla mukana ensi
vuonna. Vastauksissa toivottiin mukana olleiden järjestäjien olevan mukana ja samalla laajentaa ajatusta
päiväkoteihin, kouluihin, nuorisotyöhön, ikäihmisiin, tuoden vahvemmin mukaan eri ikäisiä. Lisäksi eri
yhdistyksiä mainittiin nimeltä, joiden tulisi olla ensi vuonna mukana. Myös tapahtuman laajeneminen
tuotemyyntiin, esim. käsitöitä, elintarvikkeita, luonnontuotteita, kierrätysmateriaaleista valmistettuja
tuotteita vaatisi uusia toimijoita mukaan.
Vastaajilta tiedusteltiin, millaista yleisöpalautetta olivat tapahtumasta saaneet. Vastaajista lähes kaikki
olivat saaneet positiivista palautetta. Lisäksi yleisö oli tuonut esille, mitä asioita tulisi vielä nostaa esille,
puutarhanhoito, kompostointi ym. Myös negatiivista palautetta oli tullut, koska Pulaviikon koettiin tuovat
todellisuuden liian lähelle ja näin aihe koettiin raskaana. Toimijoiden palautteessa (risut/ruusut) nostettiin
esille tapahtuman ajankohdan/keston oikea-aikaisuus. Markkinoinnin ennakkotiedotukseen ja
kohdentamiseen satsaaminen. Yhdistyksille, järjestäjille, Ikolan museolle, koordinaattoreille ja Ylä-Karjalalle
tuli kiitosta! Ruusuja järjestäjille!
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Yhteisökoordinaattorilta tulostusapua
Muistuttaisin, että kesän tapahtumien markkinointia varten saatte yhteisökoordinaattorilta
tulostuspalvelua. Ilmoita palvelun tarpeesta hyvissä ajoin, olen kesällä lomalla (vähän väliä). Laita viestiä
sähköpostitse anu.huusko(@)nurmes.fi tai soita/tekstaa p. 04010 45723. Tulosteet on noudettavissa
Nurmes-talon yhteisökoordinaattorin pisteeltä tai kirjastosta, miten sovitaan.
Hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmän sääntöjä päivitettiin 26.1.2021. Kaupunki tarjoaa edelleen
kopiointipalveluja yhdistysten käyttöön. Kopiointipalvelut: ilmainen tulostus max 50 kpl, mikäli a) kaupunki
on mukana yhdistyksen järjestämässä tapahtumassa, b) yhdistys järjestää kaikille avoimen tapahtuman tai
c) kyseessä yhdistysten yhteistyössä järjestämä tapahtuma.
Yhdistystensisäiseen käyttöön kopiot hinnaston mukaan:
mustavalkoinen A4 0,50 €/kpl
A3 0,80 €/kpl
väri

A4 0,80 €/kpl
A3 1,40 €/kpl

Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmän kuulumisia
Kokoonnuimme Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmän kanssa tänään 31.5.2022 ja käsittelimme mm.
yhteistyöryhmän puheenjohtajan vaihtumisen ja keskustelimme yhdistysten vapaaehtoisten muistamisista.
Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Seppo Laaninen, joka
toimii yhteistyöryhmässä kylä- ja kaupunginosayhdistysten edustajana. Yhteistyöryhmä kävi keskustelua,
miten yhdistykset ovat huomioineet omia aktiivisia toimijoitaan sekä, mitä hyviä käytänteitä yhdistyksillä
on kiittää ja muistaa. Yhdistyksissä olevia innostaa aate tai yhteinen tekeminen. Jokainen antaa panoksensa
yhdistystoimintaan ja ilo yhdistystoiminnasta on monesti tärkein palkinto. Mietimme, onko tarpeellista
luoda yhteistä tapaa vapaaehtoistyön muistamisesta. Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmä pitää
tärkeänä yhdistysten vapaaehtoisten kiittämistä ja haluaa muistuttaa yhdistyksiä kiittämisen tärkeydestä.
Pääset tutustumaan Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmän pöytäkirjoihin sivulla
https://www.nurmes.fi/web/guest/yhdistysyhteistyo

Jellin uutiskirjeestä nostettua
Puutu päihteiden käyttöön. Pohjois-Karjalassa toteutettiin ensimmäistä kertaa päihdetilannekysely.
Päihdetilannekyselyn mukaan kunnissa tulisi puuttua nuorten päihteiden käyttöön ja rahapelaamiseen
aiempaa enemmän. Kuntalaiset ovat huolissaan läheisten alkoholin ja nikotiinituotteiden käytöstä
enemmän kuin omastaan. Vastaajien mukaan päihteitä käytetään aivan liikaa omassa kunnassa ja
asuinalueella. Päihdetilannekyselyllä selvitettiin koko Pohjois-Karjalan asukkaiden näkemyksiä päihteiden,
tupakan ja rahapelien käytöstä sekä mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista.
https://www.jelli.fi/2022/05/05/pohjoiskarjalaisten-mielesta-paihteiden-kayttoon-tulisi-puuttua-nykyistaenemman/
Huomaathan, että Jellin uutiskirjeessä on aina paljon muutakin. Tähän on nostettu vain osa eli
tilaamalla Jellin uutiskirjeen varmistat, ettei jokin teitä kiinnostava asia mene ohi! Lue lisää Jellin
uutiskirjeestä ja tilaa omasi täältä.
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