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UUTISKIRJE NR 9 / 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. Seuraava uutiskirje ilmestyy 22.11.2019.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistysyhteistyo

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
Joulunavauksen suunnittelu jatkuu – tule mukaan!
Tanssikerho Täysikuun haaste
Uusi Nurmes
Nurmeksen järjestöilta
Siun soten järjestötapaaminen potilas-, vammais- ja kansanterveysjärjestöille
YTY – Siun sote ja järjestöt + muut yhteistyötahot
Tarjolla asiantuntijuutta
Toiminta näkyväksi! -Yhdistys työllistymisen tukijana -koulutus Nurmeksessa ja Joensuussa
Vapaaehtoisen päivä ja näyttely kirjastoon
Vuoden vapaaehtoinen -äänestys on alkanut!
Vapaaehtoisten viikko 29.11.–5.12.
Seminaari: VOIMAVARANA VAPAAEHTOINEN
Matkailjoita somesta!-koulutus Hyvärilän Kartanonhotellissa
Marrasmessut 30.11. klo 9-15
Metsänomistajan mobiilisovellukset -tilaisuus ke 30.10.
DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!
Digitaitokoulutusta aloitteleville ja harjautuneille
Nurmeksen digituen esite
Ilmoita tapahtumistasi, vältä päällekkäisyydet
Jellin uutiskirjeistä nostettua

Tulossa
Asukasilta
Nurmeksen Vanhan kauppalan asukasyhdistys järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen asukasillan ti. 12.11
klo 18 kauppalan talolla. Paikalla on kaupungin tekninen johtaja Pasi Parkkinen. Kauppalan talo on saanut
kesän aikana kauniin ulkoasun. Keskustellaan sen tulevasta käytöstä sekä Nurmeksen sataman
kehittämisestä. Seppo Laaninen, hallituksen pj.

Joulunavauksen suunnittelu jatkuu – tule mukaan!
Nurmeksen joulunavausta suunniteltiin kaupungintalolla 9.10.2019 ja kiinnostusta yhteisen joulunavauksen
järjestämiseen oli. Suunnittelu on käynnistynyt, mutta mukaan ehtii vielä. Suunnittelua ja valmistelua
jatketaan 5.11. klo 17.15 kaupungintalolla. Mukana myös näyteikkunoiden koristelu, pysy kuulolla.
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Tanssikerho Täysikuun haaste
Tanssikerho Täysikuu on haastanut muita yhdistyksiä liikuttamaan perheitä Nurmeksen syksyisen
aarrejahdin kautta. Joka viikko eri yhdistys piilottaa aarteen ja kuvavihjeet julkaistaan Ylä-Karjalassa,
somessa ja kaupungin sivuilla. Lue lisää täältä.

Uusi Nurmes
Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitos lähenee ja sen tuomia muutoksia avattiin kaikkiin kotitalouksiin jaetussa
Nurmeksen kaupungin tiedotuslehdessä 10.10.2019. Jatkossa palveluohjaaja on myös valtimolaisten
käytössä ja 22.1.2020 klo 18.00 on järjestöilta Valtimolla, koulun ruokalassa. Tarkempi info tulee
myöhemmin.

Nurmeksen järjestöilta
Onko sinulla kokemus, ettei kaikki tarvittava tieto ole jokaisen yhdistyksen saatavilla? Tai ettei yhdistysten
tekemää työtä arvosteta tarpeeksi? Haluaisitko, että yhdistykset otetaan kaupungissa entistä paremmin ja
tasavertaisemmin huomioon?
Tule mukaan viemään eteenpäin järjestökuntayhteistyön asiakirjaa järjestöiltaan 29.10.2019 klo 18-20
kaupungin talolle. Ilmoittaudu nyt: teija.simonen@nurmes.fi
Onko yhdistyksessänne tehtäviä, joiden hoitoon kaipaisitte apukäsiä? Onko teillä jokin tehtävä, jonka voisi
hoitaa ulkopuolinenkin? Eikö teillä ole varaa ostaa palvelua? Entä jos työllistäisitte jonkun tekemään
hommat?
Tule mukaan järjestöiltaan kuulemaan, kuinka pienikin yhdistys voi työllistää ja saada näin itselleen
apuvoimia, samalla kun tarjoaa jollekin mielekästä tekemistä. Nähdään 29.10.2019 klo 18-20 kaupungin
talolla. Ilmoittaudu nyt: teija.simonen@nurmes.fi

Tervetuloa Pohjois-Karjalan Järjestöpäivään
lauantaina 16.11 Joensuun Utran Uittotuvalle.
Teemana tänä vuonna on Järjestöt ja ilmastonmuutos – Mistä puhutaan kun puhutaan?
Pääpuhujana meillä on ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.
Lisäksi olemme saaneet paikalle Ilmastovanhemmat ja Ilmastolakkolaiset.
Tämä onkin siis oiva mahdollisuus myös esimerkiksi vanhempaintoimikunnille tulla kuuntelemaan mitä
ilmastovanhemmuus oikeastaan on ja mitä ajattelevat nuoret ilmastolakkolaiset itse.
Järjestöpäivä tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua muihin järjestötoimijoihin, verkostoitua ja vaihtaa
kuulumiset.
Tilaisuuden ohjelman ilmoittautumislinkkeineen löydätte täältä.
Tilaisuus on osallistujille maksuton.

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.

https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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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

YTY – Siun sote ja järjestöt + muut yhteistyötahot
Siun soten käynnistämä yhdistysten ja Siun soten yhteistoiminnan tapaaminen järjestettiin toista kertaa
25.9.2019 Ystävänpysäkillä. Tälläkin kerralla paikalla oli mukavasti yhdistyksiä, kuitenkin vähemmän kuin
ensimmäisellä kerralla keväällä.
Tapaamisessa jatkoimme keskustelua yhteistyön merkityksestä ja pulmakohdista.
Totesimme mm. että yhteistyö on yhteistä tiedottamista ja toistemme toiminnoista tiedottamisesta.
Yhteistyö ei ole kilpailua osallistujamääristä tai parhaista luennoista. Tärkeintä on muistaa oman
yhdistyksen toiminnan tarkoitus.
Päädyimme kehittämään asioita näin:
•
•
•
•

infotaan Nurmeksessa toimivista (sote-)yhdistyksistä terveyskeskuksen työntekijöitä ja tuodaan
tutuksi Jelli.fi-palvelua.
kannustetaan osastoja kutsumaan yhdistyksiä käymään potilaiden luona.
muistetaan ottaa kaikki ihmiset vastaan ennakkoluulottomasta. Kaikkien toimintakyky ei ole aina
parhaimmillaan, mutta jokaisen on voitava tuntea itsensä tervetulleeksi.
käydään keskustelua, millaisia puhujia ollaan kutsumassa omiin tilaisuuksiin (esim.
Ystävänpysäkille), jotta samojen luennoitsijoiden ei tarvitse käydä jatkuvasti samassa paikassa
puhumassa.

Seuraava tapaaminen osana järjestöiltaa 1.4.2020 klo 18, paikka vielä avoinna.
Tutustu muistioon täällä.

Tarjolla asiantuntijuutta
Eläkkeellä oleva asianajaja Heljä Laakso puh/tekstari 0505237070, helja.laakso(at)pp.inet.fi on
ilmoittautunut esittelemään oikeudellisia asioita kuten esim. edunvalvontavaltuutusta, testamentti- ja
perinnönjakoasioita yleisellä tasolla, arkikielellä ja ihmisläheisesti yhdistysten ym tilaisuuksissa. Ottakaa
yhteyttä hyvissä ajoin etukäteen aihetta, aikataulua ja atk:n käyttömahdollisuuksia koskien.

Toiminta näkyväksi! -Yhdistys työllistymisen tukijana -koulutus
Nurmeksessa ja Joensuussa
Tervetuloa mukaan Toiminta näkyväksi! -Yhdistys työllistymisen tukijana -koulutukseen. Koulutuksen
järjestää Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n Tarmo-hanke.
Sisältö
1. Mikä on yhdistyksemme paikka työllistymisen kentällä?
2. Miten saamme toimintamme näkyviin?
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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3. Mitä mahdollisuuksia meillä on monipuolistaa toimintaamme?
Miten mukaan?
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Hilkka Pirhonen, hilkka.pirhonen@pksotu.fi, 050 472 7055. Ilmoittauduthan
mukaan kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.
Lue lisää: Jelli.fi.

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, minkä jälkeen lisään materiaaleja kaupungin sivuille, jos ei
muuta sovita. Tavoitteena on löytää uusia kiinnostuneita ja erityisesti näyttää, miten hienoa työtä teette!
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!

Vuoden vapaaehtoinen -äänestys on alkanut!
Tutustu 86 huikeaan ehdokkaaseen (http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/ehdokkaat/) ja äänestä
Vuoden vapaaehtoista Kansalaisareenan verkkosivuilla viimeistään 27.10.
(http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/). Sivuilta voi myös ladata tulostettavan äänestyslistan, jolla
voi kerätä ääniä paikallisesti, sekä sosiaalisen median jakokuvia.
Äänestyksen päätyttyä arvovaltainen raati valitsee Vuoden vapaaehtoisen kymmenen eniten yleisöääniä
saaneen joukosta. Vuoden 2019 vapaaehtoinen palkitaan kansainvälisenä Vapaaehtoisten päivänä 5.12.

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.

https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Seminaari: VOIMAVARANA VAPAAEHTOINEN
5.12.2019 klo 11–15 Järvenpäätalo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää
VOIT SEURATA MYÖS KOTONA!
Ohjelma:
klo 11.00 Tervetulosanat, Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, Keusote
klo 11.15 Yhdistysten ja vapaaehtoisten arvostuksen esilletuominen, kokemukset Keusoten
ensimmäisestä vuodesta ja tulevaisuus, Marjut Suo, erikoissuunnittelija, Keusote
klo 13.00 Vapaaehtoisten merkitys kunnan hytetyössä, Vuokko Leirimaa,
hyvinvointikoordinaattori Mäntsälän kunta
klo 14.00 Järjestöjen näkökulma ja miten eri tahojen arvot kohtaavat, Sari Turpeinen,
kumppanuuskehittäjä, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
klo 14.45 Kiitossanat ja yhteenveto, Saana Sandholm, toiminnanjohtaja, Keski-Uudenmaan
Yhdistysverkosto ry
Tarkemmat tapahtuman tiedot ja ilmoittautumislomake paikanpäälle löytyvät Kansalaisareenan
tapahtumakalenterista: http://www.kansalaisareena.fi/tapahtumat/voimavarana-vapaaehtoinen/
Seminaari on maksuton.
Seminaarin luento-osuuksia voi seurata myös livelähetyksenä ja katsoa tallenteen jälkikäteen
Kansalaisareenan Facebook-sivulla: www.facebook.com/pg/Kansalaisareena/videos. Etäyhteyttä
seuraavien ei tarvitse ilmoittautua.

Matkailjoita somesta!-koulutus Hyvärilän Kartanonhotellissa
20.11. klo 16.30-20.30 Ylä-Karjalan matkailukylät-hanke järjestää matkailumarkkinoinnin
viestintäkoulutuksen! Teemoina ovat Sosiaalisen median sisällöntuotanto matkailualalla sekä Sosiaalinen
media ja mainostaminen matkailijoille. Molemmat aiheet tehdään käytännönläheisiksi ja pääset
koulutuksessa ideoimaan ja luomaan omaa sosiaalista mediaa varten sisältöä. Kouluttaja toimii
Markkinointitoimisto Tovarin Joona Kotilainen, jolla on kokemusta matkailualalta, matkailumarkkinoinnista
ja digitaalisen markkinoinnin koulutuksesta. Koulutus sopii niille toimijoille, joiden yhtenä kohderyhmänä
ovat matkailijat. Koulutuksen osallistumismaksu on 30€/osallistuja. Ilmoittaudu koulutukseen 17.11.
mennessä osoitteessa: http://bit.ly/33EJ8UW

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.

Metsänomistajan mobiilisovellukset -tilaisuus ke 30.10.
Metsänomistajalle on tarjolla verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia, jotka täydentävät toisiaan.
Mobiilisovellukset ovat hyvänä apuna liikuttaessa maastossa, kun oman metsän tiedot kulkevat helposti
mukana. Illan aikana tutustumme metsänomistajalle hyödyllisiin mobiilisovelluksiin ja karttaohjelmiin sekä
niiden käyttöön.

https://www.nurmes.fi/yhdistykset
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Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Metsäkeskuksen sivuilta.

DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!
Kaikille avoimissa ja maksuttomissa DiKATA -verkkokoulutuksissa osallistujat saavat työhön ja vapaa-aikaan
hyödyllistä digiosaamista. Kursseilta löydät sinulle sopivia sisältöjä, oletpa sitten aloittelija tai kokenut
digiseikkailija. Opit esimerkiksi, kuinka asioida sähköisesti, miten pilvipalveluita käytetään ja kuinka hallita
jatkuvaa tietotulvaa. Opit myös työelämässä tärkeitä digitaitoja, kuten etäkokouksien käytäntöjä,
yhteisöllisen työskentelyn menetelmiä (Google ja Microsoft Teams) ja kuinka brändäät itsesi ammatillisesti.
Ota sinulle tarpeelliset digitaidot haltuun helposti ja hauskasti!
Maksuttomat koulutukset on käynnissä – tule mukaan!
Tutustu kymmeniin verkkokursseihin ja ilmoittaudu pian mukaan: www.bit.ly/dikata-hanke. DiKATA-verkkokurssit ovat maksuttomia ja tarjolla koko Suomessa! Ohjeet ilmoittautumiseen ja osallistumiseen löydät
täältä. Verkkokursseja järjestetään syksyn lisäksi myös ensi vuonna ja kurssitarjontaa uudistetaan ahkerasti.
Täältä löydät koulutusten kuvaukset ja tallennelinkit. LUE lisää: https://snellmankesayliopisto.fi/dikata/

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.

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.
Jos tiedät jonkin muun sovelluksen, joka toimisi tähän tarkoitukseen, vinkkaa siitä Teijalle!

https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki

25. lokakuuta 2019

Nurmeksen järjestöjen uutiskirje nr 9 / 2019

Jellin uutiskirjeistä nostettua
KUNTOPIIRI PIELISAREENALLA 24.10. KLO 16.30- 18, NURMES
Kehon kuntoutusta oman kehon mukaan, Kuntopiiri on maksuton. Ohjaajana Virpi Siivola
Lue lisää.

VANHENEMINEN.FI-SIVUSTO TARJOAA TIETOA JA TYÖVÄLINEITÄ VANHUUTEEN
VARAUTUMISEEN
Vanheneminen.fi-verkkosivusto tarjoaa kansalaisille, vanhustyön ammattilaisille, päättäjille ja
viranomaisille tietoa ja työvälineitä vanhuuteen varautumiseen.Sivusto on tuotettu Vanhustyön
keskusliiton Vanheneminen.fi-hankkeessa (2018-2020) ja tietoa sivustolle kootaan yhteistyössä
vanheneminen.fi-verkoston kanssa.
Lue lisää

TARMO-HANKKEELTA LISÄÄ TUKEA YHDISTYKSILLE TYÖLLISTÄMISEEN
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-hanke avaa 1.10.2019 alkaen kaksi uutta maksutonta
tukimuotoa yhdistyksille työllistämiseen liittyen.
1. Neuvontapalvelu yhdistystyöllistämiseen yhdistyksille, jotka harkitsevat palkkatuella työllistämistä tai
työkokeilupaikan tarjoamista sekä yhdistyksille, jotka ovat jo kokeneempia työllistäjiä.
2. Tukea yhdistyksissä tarjolla olevista työkokeilu- ja palkkatukimahdollisuuksista tiedottamiseen. Tarmohankkeesta tieto tehtävästä välitetään te-toimistoon sekä pohjoiskarjalaisille työttömien työnhakijoiden
kanssa työskenteleville tahoille.
Lue lisää.

JELLI-JÄRJESTÖTIETOPALVELUN SIVUILLA JO YLI 100 000 KÄVIJÄÄ VUODESSA
Jelli.fi-järjestötietopalvelun sivujen kävijämäärä jatkaa kasvuaan. Kuluneen vuoden aikana verkkosivuilla
vieraili jo yli 100 000 käyttäjää. Jellin käyttäjämäärä on kasvanut vuodessa yli 55 %.Vuoden aikana Jellin
sivuja katseltiin lähes 360 000 kertaa.
JELLI-järjestötietopalvelusta löydät:
● yli 800 yhdistyksen tiedot
● yli 300 harrastus-, virkistys- ja vertaisryhmää tai tukipalvelua
● yli 70 vapaaehtoistehtävää
● lähes 100 kohtaamispaikkaa
● reilut 40 yhdistysten vuokrattavaa tilaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa
● ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia Pohjois-Karjalasta ja muualta Suomesta
● Lukuisia eri sivustoja järjestöyhteistyöstä sekä tietoa esimerkiksi yhdistystyöllistämisestä ja vinkkejä
yhdistystoiminnan kehittämiseen apua ja ohjeita-järjestötoimintaan sivustolta.
Kuluneen vuoden aikana Jellin tapahtumakalenteri on päivittynyt vilkkaasti. Jellissä on julkaistu vuoden
aikana 475 tapahtumaa tai koulutusta.Joka toinen viikko lähetettävällä Jelli-uutiskirjeellä on jo lähes 1400
tilaajaa. Vuoden aikana Jellin uutiskirje sai 286 uutta tilaaja.

Lue lisää Jellin uutiskirjeestä ja tilaa omasi täältä.
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