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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 19.2.2021.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
Hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmään sääntömuutoksia
Tapahtumien suunnittelua aloitetaan! Tule mukaan ideoimaan!
Kiitos vastauksista
Järjestökysely – Mitä kuuluu yhdistyskentälle?
Pohjois-Karjalan rahaston apurahat haettavana
Filmudi-hanke – parantaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta
Kohtaamispaikka-hanke kokoustilat ja -tarjoilut
Nuorten kesätyöt
Vapaaehtoiskoulutusta Nurmeksessa ti 20.4.klo 17:30-19
Järjestöjen videoesittelyt
Keskustan koulun (Kauppalan kansakoulu) tilojen käyttö päättyy
Jellin uutiskirjeestä nostettua

Hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmään sääntömuutoksia
Hyvinvointilautakunnan avustusmuodot ovat toiminta-avustukset järjestöille, kohdeavustukset, stipendit ja
palkinnot sekä erilaiset tukimuodot. Avustettavia kohteita ovat kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kylätoiminta
sekä uutena ennalta ehkäisevä hyvinvointityö. Avustuksia ennalta ehkäisevään työhön voivat hakea
sellaiset yhdistykset, joiden varsinainen toiminta ei ole kulttuuri-, kylä-, liikunta- tai nuorisotoimintaa.
Yhdistyksen toiminta voi olla esim. suunnattua tietylle ikäryhmälle tai terveyteen liittyvälle kohderyhmälle.
Kopiointipalveluihin muutoksia: 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. Käy lukemassa lisää sääntöuudistuksesta

Tapahtumien suunnittelua aloitetaan! Tule mukaan ideoimaan!
Kesätoritapahtumasuunnittelun Teams-kokous 10.2. klo18. Suunnitellaan Teamsissa ensi kesän
toritapahtumia. Tule rohkeasti mukaan ideoimaan yhdistyksesi kesätoritapahtumaa yhdessä muiden
toimijoiden kanssa. Ilmoittaudu mukaan virpi.siivola@saunalahti.fi tai anu.huusko@nurmes.fi Lähetämme
Teams-linkin ilmoittautuneille.
Haluatko osallistua joulunavauksen suunnitteluun? 23.2. klo 17.30-19 Nurmeksen kaupungintalon 2.
kerroksen kokoustilassa. Palaveri on avoin kaikille joulunavauksen järjestelyistä kiinnostuneille, joten
kutsua voi välittää omissa verkostoissa eteenpäin. Jos et pääse tilaisuuteen, mutta olet muutoin
kiinnostunut osallistumaan tapahtumanjärjestämiseen tai olemaan osa ohjelmaa, niin voit ilmoittaa siitä
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sähköpostitse kati.lipponen@pikes.fi Ilmoita mikäli haluat osallistua palaveriin Teamsin kautta. Lähetän
Teams-linkin vain ilmoittautuneille.

Kiitos vastauksista
Paljon kiitoksia kaikille Hyvinvointisuunnitelman toimenpide-ehdotuksia antaneille! Saimme vastauksia 28
järjestöltä, 17 tiimiltä ja kolmelta sidosryhmältä. Yhteensä toimenpide-ehdotuksia tuli 833 kappaletta.
Ilahduttavaa on moniääninen yhteistyömahdollisuuksien esille tuominen ja halu osallistua yhteiseen
hyvinvointityöhön. Paljon kiitoksia ajan käytöstä ja upeista ideoista! Kysely oli hankala, siitä pahoittelut.
Jatkossa kiinnitämme huomiota siihen, voisimme saada vastauksia jopa enemmän.

Järjestökysely – Mitä kuuluu yhdistyskentälle?
Pohjois-Karjalan järjestökysely 2021 on nyt auki. Kahden vuoden välein toteutettavassa kyselyssä
kartoitetaan yhdistysten toiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämistarpeita. Kyselyn vastauksia
hyödynnetään yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemisessä, yhdistysten toimintaedellytysten
kehittämisessä kunnissa ja maakunnassa sekä Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman päivittämisessä. Kysely on
suunnattu kaikille Pohjois-Karjalassa toimiville yhdistyksille. Toivottavasti saadaan täältä Nurmeksesta
riittävän hyvä vastausprosentti, niin saamme tietoa paikallisestikin!
Vastaa kyselyyn: https://webropol.com/s/jarjestokysely2021
Kaikkien kyselyyn vastanneiden yhdistysten kesken arvotaan kaksi 100€:n lahjakorttia S- ja K-ryhmien
liikkeisiin. Lisätietoja kyselystä ja tulostettava kyselylomake: https://www.pksotu.fi/pkjarjestokysely/

Pohjois-Karjalan rahaston apurahat haettavana
Pohjois-Karjalan rahasto myöntää 890 000 euroa apurahoina Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin
sekä maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan
tieteelliseen tai taiteelliseen työhön. Apurahahaku on 11.1.2021 – 10.2.2021. Lue lisää:
https://skr.fi/ajankohtaista/tammikuun-haussa-jaossa-13-miljoonaa-euroa

Vanhan Kauppalan avoimet ovet 14.8.2021
Vanhan Kauppalan Avoimet Ovet-tapahtuma jäi viime vuonna pitämättä koronapandemian vuoksi.
Järjestäjät haluavat toteuttaa tapahtuman tänä vuonna, koska palaute v. 2019 Vanhan Kauppalan Avoimet
Ovet-päivästä oli hyvää ja tapahtumaa toi nurmekselaista kotiseutuhistoriaa, Kauppalan elämää ja koteja
esiin. Työryhmä on kokoontunut ja päivämäärä tapahtumalle on lyöty lukkoon, Vanhan Kauppalan Avoimet
Ovet pidetään 14.8.2021. Tapahtumaa suunnitellaan toteutettavaksi turvallisuus huomioiden hybridinä.

Filmudi-hanke – parantaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta
Nurmeksen kaupungissa huomioidaan museoiden entistä parempi saavutettavuus niin näyttelyrakenteissa,
teksteissä kuin tekniikassakin. Filmudi-hankkeen avulla koulutetaan museon henkilökunta hyödyntämään
työssään liikkuvaa videokuvaa. Työntekijät oppivat suunnittelemaan, kuvaamaan ja editoimaan kuva- ja
äänimateriaalia valmiiksi videokokonaisuuksiksi, joita voidaan esittää erilaisille kohderyhmille sekä
museossa että etäyhteyksin esimerkiksi hoitolaitoksissa. Kuvauskohteena voi olla rakennetun
kulttuuriympäristön kohde, joka on vaikeasti liikuntarajoitteisten saavutettavissa, kuten uittorännit,
tammet, myllyt ja erilaiset äänimaisemat. Olisiko teidän järjestöllänne kiinnostusta osallistua kehittämään
kulttuuripalveluiden saavutettavuutta? Ota yhteyttä Nurmeksen museolle Meri-Anna Rossander,
Museonjohtaja 04010 45152 meri.rossander@nurmes.fi
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Kohtaamispaikka-hanke kokoustilat ja -tarjoilut
Näre ry on avannut kahvilan Kuntalaisten talolle. Heiltä voi tilata myös kokoustarjoiluja Kuntalaisten talossa
järjestettäviin kokouksiin. Kokoustarjoilut ja tiedustelut p. 040 847 1504 maanantaista perjantaihin klo 1017. Pääsääntöisesti he järjestävät kokoustarjoiluja arkipäivinä, mutta kannattaa kysyä tarvittaessa tarjoiluja
myös viikonlopuille. Kuntalaisten talon kahvilaa koskevat muut tiedustelut ja tilavaraukset jatkossa myös
Näre ry:ltä paikan päältä tai puhelimitse.
Kokoushuone 1:ssä, johon kulku aulasta, tulee olemaan jatkossa omatoiminen kahvinkeittomahdollisuus
kokoustajille. Kokoushuoneesta löytyy kahvin- ja vedenkeitin sekä pieni jääkaappi, jotka ovat vapaassa
käytössä. Toiveena on, että omatoimiset kokouskahvittelijat siivoavat itse kahvitteluidensa jäljet ja jättävät
paikat muutenkin siistiin kuntoon. Toki tällä hetkellä ei vielä talon ulkopuolisia kokouksia Kuntalaisten
talossa voi järjestää, mutta toivottavasti helmikuun puolella taas onnistuu. Mikäli heräsi kysymyksiä
aiheesta, voi ottaa yhteyttä Valtimon Kohtaamispaikka-hankkeen järjestökoordinaattori Katri Kantolaan p.
04010 41133 katri.kantola@nurmes.fi

Nuorten kesätyöt- ”Onko teillä töitä tarjolla”?
Onko yhdistyksellänne tarjota kesätöitä nuorelle? Nurmeksen kaupunki jakaa kesätyöseteleitä 15 - 20 vuotiaille nurmekselaisille nuorille. Kesätyöseteli on arvoltaan 200 euroa, ja se on tukea työnantajalle
nuoren palkkaamiseksi. Ilmoita avoimesta kesätyöpaikasta, mitä työ pitää sisällään ja mille aikaa työtä
tarjolla #Nuorten Nurmes hankekoordinaattori Henna Kuittiselle sähköpostitse henna.kuittinen@nurmes.fi
OP Pohjois-Karjala etsii helmikuun loppuun asti yleishyödyllisiä yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita
tulevana kesänä tarjoamaan 15–17-vuotiaille nuorille kesätyön. Käy lue lisää https://www.op.fi/web/oppohjois-karjala/kesaduuni-opn-piikkiin

Vapaaehtoiskoulutusta Nurmeksessa ti 20.4.klo 17:30-19
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta? Haluaisitko saada peruskoulutusta tukihenkilönä
toimimiseen? Teija Sivonen Kotikartanoyhdistyksestä kouluttaa uusia vapaaehtoisia tukihenkilöksi.
Kyseessä on maksuton peruskoulutus, joka järjestetään hybridinä ti 20.4. klo 17:30-19. Tila varmistuu
myöhemmin. Teemallisia jatkokoulutuksia lähdemme toteuttamaan osallistujien kiinnostuksen mukaan.
Lähde mukaan! Ilmoittaudu Nurmeksen 20.4. vapaaehtoiskoulutukseen anu.huusko@nurmes.fi

Järjestöjen videoesittelyt
Nurmeksesta haetaan yhdistyksiä esittelemään toimintaansa videolla. Olisitteko kiinnostuneita tekemään
toiminnastanne videoesittelyt? Kotikartanoyhdistyksen Teija Sivonen tulee Nurmekseen ja Valtimon
pitäjälle kuvaamaan videoesittelyt, hoitaa editoinnin ja tekstitykset. Kotikartanoyhdistys on STEArahoitteinen toimija ja tavoitteenamme on tukea järjestöjen toimintaedellytyksiä Pohjois-Karjalassa.
Järjestöjen tunnettavuuden, näkyvyyden ja järjestöjen välisen yhteistyön lisäämiseksi olemme alkaneet
koota järjestöistä esittelyvideoita. Ilmoittautukaa mukaan ma. yhteisökoordinaattori
anu.huusko@nurmes.fi.

Keskustan koulun (Kauppalan kansakoulu) tilojen käyttö päättyy
Kaupungin valtuusto on päättänyt kokouksessaan 28.1.2021 Keskustan koulun tilojen käytöstä. Keskustan
koulun nykyinen käyttö lopetetaan kokonaisuudessaan 31.5.2021 mennessä. Tarvetta korvaaville tiloille on
ja asia koskee monia järjestötoimijoita. On tärkeätä, että järjestöt voivat toimintansa kautta tarjota
tilaisuuksia mm. virkistykseen, sosiaalisten suhteiden ylläpitoon, harrastustoimintaan sekä itsensä ja alueen
kehittämiseen. Nurmes-talon remontin valmistumisen ohessa tiloja taas vapautuu ja tilan tarpeita
ratkotaan toimijoiden kanssa. Uskomme löytävämme ratkaisun tilanteeseen yhdessä.
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki

29. tammikuuta 2021

Nurmeksen järjestöjen uutiskirje nr 1/2021

Jellin uutiskirjeestä nostettua
Asialliset aamukahvi -verkkotapahtumat paikallisista liikenneaiheista 27.1.2021 - 5.5.2021 klo 9:00.
Asiallisilla aamukahveilla ratkotaan paikallisesti askarruttavia liikenneaiheita! Liikenneturva Pohjois-Karjalan
järjestämät aamukahvit ovat kaikille avoimia, matalan kynnyksen verkkotapahtumia. Teemoihin
johdattelevat Liikenneturvan kouluttajat Matti Immonen ja Jukka Vainikainen.
20.1. Hyvä ja turvallinen autoilijan ajoasento
27.1. Yllättikö talvi autoilijan? Vinkit talviajoon
3.2. Pitkät vai pätkät – vinkit pimeällä ajamiseen
10.2. Pöllyääkö lumi, miten kohdataan aurausauto?
17.3. Polkupyöräilykö välinelaji? Polkupyörän varusteet
24.3. Jalankulkijalla on monta paikkaa, mikä on se oikea?
14.4. Mikä ihmeen pyöräkatu?
21.4. Mopoileeko nuoresi? Mitä vanhemman tulisi tietää?
28.4. Miksi moottoripyöräilijä ruostuu talvisin? Vinkit turvalliseen moottoripyöräilyyn
5.5. Kohti kesää – karavaanari on kaikkien kaveri.
En ole rasisti, mutta… -video julkaistu 25.01.2021. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Moi2020hankkeen vlogin uusimmassa jaksossa käsitellään rasismia ja sen ilmenemismuotoja Pohjois-Karjalassa.
Video on suunnattu erityisesti eri viranomaisille ja kuntapäättäjille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa rasismin
kitkemiseen. Se sopii kuitenkin katseltavaksi kenelle tahansa, joka haluaa tutustua rasismi-ilmiöön
maahanmuuttajien näkökulmasta. Jakson lopussa annetaan muutamia konkreettisia vinkkejä
rasisminvastaiseen työhön. Video on katsottavissa suomen- ja englanninkielisillä tekstityksillä.
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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