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UUTISKIRJE NR 10 / 2019

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 teija.simonen@nurmes.fi (aiheeksi ”Uutiskirjeeseen aineistoa”).
Uutiskirje ilmestyy kerran kuussa. Vuoden viimeinen uutiskirje ilmestyy 18.12.2019.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistysyhteistyo

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
Järjestöilta Valtimolla 22.1.2020
Joulunavaus 1.12.2019
Uusi Nurmes -rahoitus
Nurmeksen järjestöillan fiiliksiä
Siun soten järjestötapaaminen potilas-, vammais- ja kansanterveysjärjestöille
Vapaaehtoisen päivä ja näyttely kirjastossa
Tiedottaminen
Tapahtuman suunnittelu
Ilmoita tapahtumistasi, vältä päällekkäisyydet
Siun säätiön myöntämät avustukset
Kauppalan talon terveisiä
Etsimme kokoontumispaikkaa yhdistyksellemme!
Vapaaehtoisten viikko 29.11.–5.12.
Marrasmessut 30.11. klo 9-15
Digitaitokoulutusta aloitteleville ja harjautuneille
Jellin uutiskirjeistä nostettua

Tulossa
Järjestöilta Valtimolla 22.1.2020
Valtimon koulun ruokalassa (Sepänkatu 8)
Ohjelma:
· Paikalla olevien esittäytyminen
· Palveluohjaajan tuki yhdistyksille
· Nurmeksen avustusjärjestelmä
· Mitä toiveita ja ajatuksia?
Voit jättää jo ilmoittautuessasi kysymyksiä ja ajatuksia, mitkä asiat mietityttävät. Näin osaamme paremmin
valmistautua iltaan.
Ilmoittaudu mukaan iltaan 19.1.2020 mennessä tästä.
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Joulunavaus 1.12.2019
klo 10 1. adventtisunnuntain messu Nurmeksen ev. lut kirkossa, Kirkkokatu 17, Nurmes
klo 11.30 Nurmeksen kirkkokuoro laulaa kirkon portailla + kulkue torille
klo 12 alkaen ohjelmaa Kauppatorilla
klo 14 Lasten kauneimmat joululaulut rukoushuoneella
Järjestämässä useita eri yrityksiä ja yhdistyksiä. Lue koko ohjelma täältä.
Kaivataan vielä joulukuusen koristelijoita torille. Kuuset tulevat muutamaa päivää ennen torille ja ne voi
koristella valmiiksi. Toivottavaa on, että koristelijat ovat joulunavauksessa paikalla. Ota yhteyttä:
sanna.jaaskelainen@nurmes.fi

Uusi Nurmes -rahoitus
Uusi Nurmes –juhlarahoitus on avustus, joka on tarkoitettu Nurmeksessa ja Valtimolla toimivien yritysten,
yhdistysten ja palveluntarjoajien Uusi Nurmes -tuotteen, -palvelun tai -yleisötapahtuman toteutukseen tai
markkinointiin.
Rahoituksella rohkaistaan yrittäjiä ja yhdistyksiä juhlistamaan uutta Nurmesta tuotteilla, palveluilla tai
yleisötapahtumilla. Rahoituksen tavoitteena on tuoda esille alueen vahvuuksia ja vahvistaa uuden
Nurmeksen me-henkeä. Lue lisää täältä.
Yksi hakemus on tähän mennessä saapunut.

Nurmeksen järjestöillan fiiliksiä
Nurmeksen edellisessä järjestöillassa pohdittiin järjestökuntayhteistyön asiakirjaa eteenpäin ja tutustuttiin
tarkemmin työllistämisen mahdollisuuksiin. Asiakirjan tavoite on lisätä yhteistyötä ja selkeyttää käytäntöjä.
Tavoitteena on myös päivittää avustusjärjestelmää vastaamaan paremmin nykyisiin tarpeisiin.
Järjestökuntayhteistyön asiakirja etenee nyt tilojen kartoittamisella ja hintojen päivittämisellä. Vuoden
jälkeen aletaan tutustua Valtimon toimintatapoihin ja pohditaan, miten ja mitä voimme toisiltamme oppia.
Asiakirjaa jatketaan tuolloin siis vastaamaan myös Valtimon alueen tarpeisiin.

Siun soten järjestötapaaminen potilas-, vammais- ja
kansanterveysjärjestöille
26.11.2019 klo 16.00-18.30 Joensuussa, seurataan etänä Nurmeksen terveysasemalla, taloustoimiston
kokoushuoneessa (Porokylänkatu 1, Nurmes). Nurmeksessa paikalla Sirpa Sallinen, osastonhoitaja.
Puheenjohtajana toimivat kehittämispäällikkö Karri Poutanen, Siun sote ja toiminnanjohtaja Elina Pajula,
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Aiheena mm. Siun soten ajankohtaisia asioita ja järjestön
kommenttipuheenvuoro (Kehitysvammaisten Tukiliiton Pohjois-Karjalan Tukipiiri ry).
Lue ilmoitus täältä ja ilmoittaudu täällä (myös Nurmekseen). Voit myös seurata lähetystä kotona YouTuben
kautta.
Vastaa Siun soten ja järjestöjen yhteistyöhön liittyvään ennakkokyselyyn 15.11. mennessä täällä.
Lisätietoja: Anne Pyykkönen, p. 045 117 9340, anne.pyykkonen@pksotu.fi
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Vapaaehtoisen päivä ja näyttely kirjastossa
Vapaaehtoisten päivää vietetään 5.12. ja sen kunniaksi Nurmeksen kaupunginkirjastolla on nyt käynnissä
vapaaehtoistyön näyttely. Tervetuloa katsomaan. Kiitos kirjoittaneille ja kuvia tuoneille!

Tiedottaminen
Palveluohjaaja on koonnut Nurmeksen alueen tiedottamisen ohjeita yhteen. Lue ne täältä. Tiedosto löytyy
kaupungin sivuilta www.nurmes.fi/yhdistysyhteistyö

Tapahtuman suunnittelu
Oletteko suunnittelemassa tapahtumaa? Mietittekö, mistä lähteä liikkeelle tai mitä kaikkea sitä pitikään
muistaa? Jelliin on koottu paljon oppaita ja muistilistoja toiminnan ja tapahtuman järjestämisen tueksi.
Muutamia vinkkejä:
•
•
•
•
•
•

kaikki ideat (villitkin!) ylös ja muistiin, karsintaa voi tehdä matkan varrella ja ideoita käyttää
myöhemmin.
pohdi, ketä voisi olla yhteistyötahoina ja jakakaa porukalla, kuka kysyy ja ketä jo suunnitteluun
mukaan.
kirjatkaa suunnittelun aikana kaikki ylös (erilaiset tehtävät, tehtävän jako, muistettavat ja sovitut
asiat) ja huolehtikaa, että koko työryhmällä on muistiinpanot.
miettikää paikka ja aika niin, ettei tule päällekkäisyyttä ja osallistujat pääsevät paikalle.
kerää palautetta kävijöiltä ja järjestäjiltä ja käykää palaute yhdessä läpi jatkoa varten.
aina sattuu ja tapahtuu, jotain unohtuu tai joku ei pystykään osallistumaan, kuten oli ajatellut.
Mutta tärkeintä on pitää hauskaa ja nauttia tekemisestä, pitäkää mukana avoimuus ja ilo!

Ilmoita tapahtumistasi, vältä päällekkäisyydet
Muistakaa ilmoitella suunnitelmianne ja käykää jo vilkaisemassa, mitä muut ovat ideoineet.
Kalenteri löytyy täältä ja sinne voit ilmoittaa suunnitelmista Teijalle, teija.simonen@nurmes.fi tai suoraan
kalenteriin kirjoittamalla.

Siun säätiön myöntämät avustukset
Säätiön hallitus päätti myöntää seuraavat avustukset:
•
•
•
•
•

Ilomantsin päivätoimintojen virkistysyhdistys ry, Taikofon-äänituntumasoittimen hankintaan 400 €
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Joensuun Rantakylä-Utran alueen Velmut-ryhmän
toimintaan 1 150 €
Siun sote, Pohjois-Karjalan keskussairaala, Äitiyspoliklinikka, sikiönukkesarjan hankintaan 450 €
Siun sote, Lastensuojelu, Mintunkujan yksikkö, Tunne rajasi –toimintapäivän järjestämiseen 500 €

Tarkemmat tiedot avustuskohteista löydät tästä ja säätiöstä täältä.

Kauppalan talon terveisiä
Vanhan kauppalan asukasyhdistyksen asukasillassa 12.11.2019 oli Nurmeksen kaupungin tekninen johtaja
Pasi Parkkinen kertomassa, kuinka kauppalan alueen remontin edistyvät.
Kauppalan talon pihapiiriä kunnostetaan ensi kesänä ja ulkopuoli tehdään loppuun. Sisäpuolen
suunnittelussa osallistetaan kuntalaisia.
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Etsimme kokoontumispaikkaa yhdistyksellemme!
Yhdistyksemme perhekahvila on suosittu vertaistuellinen kohtaamispaikka lapsiperheille. Olemme aiemmin
olleet kaupungin vuokralaisia, mutta ko. rakennus on nyt myynnissä eikä meille näytä enää löytyvän tilaa
vuoden vaihteen jälkeen.
ONKO SINULLA, ORGANISAATIOLLASI, YRITYKSELLÄSI, KAVERILLASI TAI VAIKKA NAAPURILLASI VAPAANA
SOPIVA TILA?
•
•
•
•

Perhekahvila on avoinna muutaman tunnin joka toinen viikko (tai tilasta riippuen silloin ja tällöin).
Joskus tarvitsemme tilaa myös kokouksille ja toimikunnille.
Sijainnin tulisi olla helposti saavutettavissa, mielellään tietenkin keskusta-Porokylä -alueella.
Valitettavasti vuokranmaksukykymme on heikko ja etsimmekin nyt todella edullista tilaa tai jopa
hyväntekeväisyyttä.

KAIKKI VINKIT OTETAAN KIITOLLISINA VASTAAN! Halumme on jatkaa toimintaa ja tarjota jatkossakin
lapsiperheille toimintaa ja tapahtumia.
Jos sinulla on edes pieni vinkki tilaongelmaamme, laita yhdistyksellemme viestiä tai soita Ullalle puh.
0405781381 / MLL Nurmeksen yhdistys ry

Vapaaehtoisten viikko 29.11.–5.12.
Kansalaisareena viettää Vapaaehtoisten viikkoa 29.11.-5.12. kansainvälisen Vapaaehtoisten päivän alla.
Vapaaehtoisten päivänä 5.12. Kansalaisareena palkitsee Vuoden vapaaehtoisen 2019.
Vuoden vapaaehtoinen -finalistien esittelyt on julkaistu VerkkoAreenassa. Kymmenen eniten yleisöääniä
saaneen ehdokkaan joukosta Vuoden vapaaehtoisen valitsee raati. Palkinnon saaja julkistetaan
Vapaaehtoisten päivänä 5.12.2019.
Tutustu ehdokkaisiin täällä: http://kansalaisareena.fi/…/esittelyssa-vuoden-vapaaehtoin…/

Marrasmessut 30.11. klo 9-15
Ilmoittaudu messuille 22.11.2019 mennessä. Myyntipaikkojen hinnat: 2 x 2 m hinta 25,00 € (ei sisällä
pöytää) Pöytä 10 €, tai voit tuoda oman pöydän. Ulkopaikka 4 x 4 m hinta 40,00 € (ei sisällä pöytää). Ilmoita
ilmoittautumisen yhteydessä montako paikkaa varaat, mitä myyt, tarvitsetko sähköä sekä yhteystietosi
sähköpostitse valtimonkehittajat@gmail.com.

Digitaitokoulutusta aloitteleville ja harjautuneille
Riverian kesäyliopiston digitaitokoulutukset alkavat pian. Ne ovat kaikille avoimia ja maksuttomia
koulutuksia ja syksyn aiheina ovat muun muassa medialukutaito, tietoturva, Office 365 ja bloggaus.
Lisätietoja voit katsoa liitteestä tai osoitteesta: https://www.riveria.fi/ajankohtaista/digikoulutuksia/.
Lokakuun koulutukset:
•
•
•
•
•
•
•

Informaatioergonomia 21.11.–26.11.2019 (yht. 2 iltaa)
Hienot videot helposti kännykällä 27.11.2019– (yht. 3 koulutusiltaa)
Teams – käytön perusteet 3.12.2019 klo 17–18
Sprintit tehokkaan projektityöskentelyn tukena 4.12.2019 klo 16:30–18
Helppokäyttötoiminnot tutuiksi, 9.12. – 11.12.2019 (yht. 2 koulutusiltaa)
Informaatioergonomia – selätä digistressisi 10.12.2019 klo 16:30–18:30
Microsoft Swayn avulla näyttäviä esityksiä 12.12.2019 klo 17–18:30
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Jellin uutiskirjeistä nostettua
VAARA-KARJALAN LEADER RY HAKEE VIESTINTÄ- JA TAPAHTUMAKOORDINAATTORIA
Työtehtäviin kuuluu mm.: tiedottaminen yhdistyksen järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista,
tilaisuuksien käytännön järjestelytyöt, juttutuotanto yhdistyksen nettisivuille ja muihin sosiaalisen
median kanaviin sekä yhdistyksen toiminnan esittely erilaisissa tilaisuuksissa. Haku päättyy 17.11.
Lue lisää.
KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TIEDE- TAIDE- JA KULTTUURITOIMINNAN
APURAHAT HAETTAVINA 1. – 30.11.2019
Lue lisää
PERPE-KESKUKSEN KYSELY NUORILLE JA NUORILLE AIKUISILLE ERITYISEN TUEN
PALVELUISTA
Perpe-keskuksen vuoden 2019 kehittämistoimintamme alla ovat erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten
erityisen tuen palvelut. Toimintojen kohderyhmänä ovat neurokirjon henkilöt ja heidän läheisensä.
Keräämme tietoa siitä, millaisia palveluita ja tuen tarvetta 13–29 –vuotiaille Pohjois-Karjalassa.
Lue lisää.
AVUSTUSTA LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISEEN KEHITTÄMISEEN
Aluehallintovirastolta haettavan avustuksen päätavoitteena on lisätä ihmisten liikuntaa ja fyysistä
aktiivisuutta elämän eri vaiheissa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Haun pääpainopisteinä
vuonna 2020 ovat liikkuva varhaiskasvatus, liikkuva aikuinen sekä Ikiliikkuja, jossa pyrkimyksenä on
ikäihmisten toiminta- ja liikuntakyvyn säilyminen ja paraneminen. Avustus on tarkoitettu kunnille sekä
varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.
Lue lisää
VAHVIKE – RYHMÄ- JA VIRIKETOIMINNAN AINEISTOPANKISTA MATERIAALIA IÄKKÄIDEN
IHMISTEN TUKEMISEEN
Vahvike on Vanhustyön keskusliiton avoin ja maksuton aineistopankki iäkkäiden ihmisten ryhmä- ja
viriketoiminnan tukemiseen mm. palvelutaloissa, hoivakodeissa, erilaisissa ryhmissä ja kerhoissa sekä
yksityiskodeissa. Vahvike sisältää mm. toimintaideoita, muisteluaineistoja, kognitiivisia
harjoitusmateriaaleja, vuodenkiertoon liittyviä materiaaleja sekä vuorovaikutusta stimuloivia
korttisarjoja.
Lue lisää.
NUORET MUKAAN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN! - NUORTEN VAPAAEHTOISTYÖN KÄSIKIRJA
Kansalaisareenan -sivustolle koottu nuorten vapaaehtoistyön käsikirja on tarkoitettu kaikille, jotka
pohtivat nuorten vapaaehtoistoimintaan liittyviä kysymyksiä ja haluavat lisätä nuorten osallistumista.
Sivusto tarjoaa tietoa, käytännön vinkkejä ja muiden järjestöjen esimerkkejä.
Lue lisää.

Lue lisää Jellin uutiskirjeestä ja tilaa omasi täältä.
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