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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 teija.simonen@nurmes.fi (aiheeksi ”Uutiskirjeeseen aineistoa”).
Uutiskirje ilmestyy kerran kuussa. Seuraava uutiskirje ilmestyy 25.10.2019.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistysyhteistyo

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
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Lapsen oikeuksien päivä – tule mukaan!
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Kuka on Pohjois-Karjalan vuoden 2019 Järjestöstara?
Digitaitokoulutusta aloitteleville ja harjautuneille
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Vapaaehtoisten viikko 29.11.–5.12.
Seurantaloavustusten haku
Jellin uutiskirjeistä nostettua
Siun soten avustushaku sosiaali- ja terveysalan toimijoille 16.9. - 6.10.
Siun soten kokemusasiantuntijakoulutus 2020 – haku avoinna 30.9. asti
Erätauko-menetelmästä työkaluja keskustelujen suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttamiseen
Kehoni on minun –opas ja animaatiosarja ammattilaisille, huoltajille ja kasvattajille
Järjestötuen työkirja kokoaa kehittämisideoita järjestötyön tueksi
Digituen eettiset ohjeet on julkaistu

Tulossa
Ilmoita tapahtumistasi, vältä päällekkäisyydet
Yhdistysten toive oli 2018, että saisimme vähennettyä päällekkäisyyksiä tapahtumissa. Tätä varten
rakennettiin suunnittelukalenteri, jonne voi jo ideointi vaiheessa laittaa tapahtumia muillekin tiedoksi. Näin
muut tietävät, etteivät suunnittele samalle kohderyhmälle tilaisuuksia päällekkäin ja osaavat vaikka
tarjoutua yhteistyötahoksi.
Suunnitelmia ei kuitenkaan ole ilmoitettu kalenteriin – tee se nyt ja varmista että tulevana talvena kaikille
riittää aktiivisia osallistujia!
Kalenteri löytyy täältä ja sinne voit ilmoittaa suunnitelmista Teijalle, teija.simonen@nurmes.fi tai suoraan
kalenteriin kirjoittamalla.
Jos tiedät jonkin muun sovelluksen, joka toimisi tähän tarkoitukseen, vinkkaa siitä Teijalle!
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Lapsen oikeuksien päivä – tule mukaan!
Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma järjestetään Kirkkokadun koululla nyt toista kertaa. Päivä oli mukava
ja viime vuodesta kerätyn palautteen pohjalta kehittämisen ja uusimisen arvoinen tapahtuma. Viime
vuonna tapahtumassa oli useita erilaisia toimijoita, jotka järjestivät upeita, toiminnallisia rasteja lapsille ja
nuorille.
Nyt haastamme teidät, jotka jo viime vuonna olitte mukana, mutta myös uudet toimijat tulemaan mukaan
tekemään näkyväksi lapsen oikeuksia ja niiden merkitystä joka päiväisessä toiminnassamme.
Nähdäänhän siis Kirkkokadun koululla keskiviikkona 20.11.2019 klo 9-12!
Jos olet valmis tarjoamaan saman myös Porokylän alakoululle, ilmoita siitäkin. Ilmoita myös, olisiko
mielestäsi hyvä, että tapahtuma on samalla viikolla Porokylän koulullakin vai pidettäisiinkö se siellä
alkuvuodesta 2020.
Yhteyshenkilö: Teija Simonen, teija.simonen@nurmes.fi
Lue lisää tästä.

YTY – Siun sote ja järjestöt + muut yhteistyötahot
”Syksyinen tervehdys täältä Miepästä!
Kesä on mennyt ja aika suunnata katseet syksyyn ja viriävään yhteistyöhön jälleen.
Keväällä tavattiin jo ensimmäistä kertaa ja tuolloin sovittiin, että tavataan kaksi kertaa vuodessa. Alkuun
pääsyn myötä juttu alkoi luistamaan oikein mukavasti, joten jatketaan juttua siitä mihin jäätiin.
Tervetuloa mukaan keskiviikkona 25.9 klo 12.00 alkaen.
Ohessa tarkempi kutsu ja sisältö.
Kahvitarjoilujen vuoksi olisitko ystävällinen ja ilmoittaisit tulostasi!”
Mira Antila, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Pohjoinen alue
mira.antila@siunsote.fi
Teemana tapaamisessa yhteistyö ja tiedottaminen.
Asialista löytyy tästä.

Nurmeksen järjestöilta
Syksyn 2019 ensimmäinen järjestöilta piti olla syyskuun alussa, mutta siirrettiin se yhdistysten toiveesta
pois parhaasta marjastusajasta. Uusi aika on tiistaina 29.10. klo 18-20. Tavataan silloin kaupungintalolla
kokoushuoneessa.
Aiheina ovat työllistäminen ja järjestökuntayhteistyön asiakirja.
Ilmoittaudu mukaan 25.10. mennessä: teija.simonen@nurmes.fi
Kutsun näet täältä.
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Vapaaehtoisen päivä ja näyttely kirjastoon
Vapaaehtoisten päivää vietetään 5.12. ja haluan sen kunniaksi tehdä näkyvämmäksi tekemäänne työtä.
Kokoan Nurmeksen kaupunginkirjastolle näyttelyn, joka kuvaa vapaaehtoistyötä. Näyttelyssä esitellään
kuvin ja tekstein, millaista on tehdä vapaaehtoistyötä, millaista vapaaehtoistyötä täällä tehdään ja miltä
tuntuu olla sen kohteena. Näytetään muille, mitä se meille merkitsee.
Näyttely on avoinna 18.11.-5.12. välisen ajan.
Näyttelyssä voit esimerkiksi kertoa




miksi teet vapaaehtoistyötä
millaista vapaaehtoistyötä teet, millaisia tehtäviä sinulla on
miltä tuntuu tehdä vapaaehtoistyötä

Tai voit kertoa esimerkiksi
 miltä tuntuu saada esim. vertaistukea
 millaista on kuulua johonkin vapaaehtoisvoimin toimivaan harrasteporukkaan
Voit ottaa kuvan tekemästäsi työstä tai toiminnasta, johon osallistut.
Jos et saa tekstiä aikaiseksi, mutta voisit kertoa, voin kirjata sinun ajatuksesi puolestasi.
Tekstit voivat olla pitkiäkin, mutta myös lyhyet, nopeasti luettavat tekstit ovat oivallisia. Tekstit saavat olla
missä muodossa tahansa, vaikka runona!

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.
29.11. Kansalaisareena järjestää kaikille avoimen webinaarin vapaaehtoistehtävien paketoimisesta.

Kuka on Pohjois-Karjalan vuoden 2019 JärjestöStara?
Ehdota vuoden 2019 JärjestöStaraa!
Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE valitsee vuosittain ehdotusten pohjalta maakunnan
JärjestöStaran. JärjestöStara-palkinto luovutetaan henkilölle tai taholle, joka omalla toiminnallaan on
edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi
maakunnassa.
Yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat tehdä JANElle ehdotuksia vuoden 2019 JärjestöStarasta 23.8.30.9.2019.
JärjestöStara 2019 julkistetaan Pohjois-Karjalan Järjestöpäivässä 16.11.2019 Joensuussa. Palkinto
luovutetaan tänä vuonna yhdeksättä kertaa.
Ehdotuksesi perusteluineen Vuoden 2019 JärjestöStarasta voit lähettää osoitteeseen
teija.sivonen@pksotu.fi 30.9.2019 mennessä.
JärjestöStarahaku2019
Tutustu aiempien vuosien Järjestöstaroihin Jelli.fi-sivulla.
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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:












Medialukutaito: mistä löytää luotettavaa tietoa? 1.10.2019 klo 17–18.30
Mobiililaitteet mahdollistajana – Kuinka muokata ja helpottaa älypuhelimen ja tabletlaitteen
käyttöä? 2.10.2019 klo 17.30–18.30
Windows 10 helppokäyttötoiminnot 7.10. ja 9.10.2019 klo 17–18
Instagram haltuun 8.10.2019 klo 16.30–18
Medialukutaito tutuksi 8.10. ja 10.10.2019 klo 18–19
Mediaviestintä 22.10.–25.10.2019 klo 17–18
Arjen ja ajanhallinta 23.10.2019 klo 16–17
Thinglink – Visuaaliset ja interaktiiviset sisällöt oppimisen ja työn tukena 23.10.2019 klo 17.30–19
Otetta ajanhallintaan 28.10.2019 klo 16–17
Word-tekstinkäsittelyn ABC 28.10.–31.10.2019 klo 18–19 (yht. 3 iltaa)
Innostu tutkimaan, tuottamaan ja toimimaan lisätyn todellisuuden avulla 30.10.2019 klo 17.30–19

Nurmeksen digituen esite
Nurmeksen digipalvelut on koottu yhteen. Vilkaise vinkit itsellesi ja vinkkaa myös tutuille, jotka kaipaavat
tukea ja ohjausta. Palvelut diginä Nurmeksessa -esite.

Seurantaloavustusten haku
Suomen kotiseutuliiton seurantaloavustusten haku vuodelle 2020 on auki syyskuussa 2019, lue lisää.
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Jellin uutiskirjeistä nostettua
Siun soten avustushaku sosiaali- ja terveysalan toimijoille 16.9. - 6.10.
Siun säätiö järjestämässä avustushaussa Siun soten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat
hakea avustusta toimintaan, joka tukee alueen asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tai lasten
ja nuorten mielenterveyden ja psykiatrisen hoidon edistämistä. Hakijoina voivat toimia sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijat, kuten yritykset ja järjestöt tai muut toimintayksiköt. Avustuksen voi käyttää
asiakkaiden terveyttä edistävän ja kuntouttavan toiminnan järjestämiseen, ja siitä aiheutuviin suoriin
kuluihin tai vaihtoehtoisesti sitä tukeviin hankintoihin. Tarkemmat tiedot avustushausta ja hakemuslomake
julkaistaan Siun soten verkkosivuilla 16.9.2019. Lue lisää

Siun soten kokemusasiantuntijakoulutus 2020 – haku avoinna 30.9. asti
Olisitko kiinnostunut toimimaan kokemusasiantuntijana? Kokemusasiantuntija on
kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus tietyn palvelun
asiakkaana olemisesta, erityisen haasteellisesta elämäntilanteesta, sairaudesta tai vammasta. Etsimme Siun
soten alueella asuvia henkilöitä, joilla on kokemusta seuraavista palveluista: Mielenterveys ja/tai päihde,
vammaispalvelu tai lastensuojelu. Hakijalta edellytetään halua auttaa muita ja kehittää palveluita oman
kokemuksensa pohjalta. Kokemusasiantuntijana toimimisesta maksetaan palkkio. Lue lisää

Erätauko-menetelmästä työkaluja keskustelujen suunnitteluun, ohjaamiseen ja
vaikuttamiseen
Sitran Erätauko-menetelmä pyrkii tukemaan kohtaamisia ihmisten välillä. Erätauko on tapa käynnistää ja
käydä rakentavaa keskustelua. Erätauko-työkalut ovat kaikkien avoimesti käytettävissä osoitteessa
www.eratauko.fi. Erätaukokouluttajan-opas verkkosivuilla. Lue lisää

Kehoni on minun –opas ja animaatiosarja ammattilaisille, huoltajille ja kasvattajille
Pelastakaa Lapset ry:n opas tarjoaa tietoa ja tukea lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun
ja seksuaaliväkivallan käsittelemiseen lapsen kanssa. Opas on erinomainen väline turvataitojen
opettamiseen. Sitä voivat hyödyntää kaikki lasten kanssa toimivat aikuiset. Opas on suunniteltu
käytettäväksi Ylen tuottaman Kehoni on minun -animaatiosarjan rinnalla. Tutustu aineistoon

Järjestötuen työkirja kokoaa kehittämisideoita järjestötyön tueksi
Kaipaatko neuvoja, miten esimerkiksi järjestösi vapaaehtoistyötä voisi kehittää? Tai haluatko pohtia
tarkemmin uuden toimintakauden suunnitelmia? Etelä-Karjalan liiton sote-koordinaattori ja Järjestö 2.0 hankkeen järjestöagentti ovat laatineet työkirjan, joka antaa vinkkejä ja ideoita tämän merkittävän työn
tueksi. Tutustu julkaisuun

Digituen eettiset ohjeet on julkaistu
Ohjeistus esittelee digituen antajan ja saajan velvolliset ja se on tehty helpottamaan digituen
neuvontatilanteita. Ohjeistuksen tavoitteena on edistää turvallista ja laadukasta digitukea, joka toteutetaan
molempien osapuolten yhteisymmärryksessä. Lue lisää
Lue lisää Jellin uutiskirjeestä ja tilaa omasi täältä.
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