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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 29.10.2021
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje
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Kansainvälinen Maailman sydänpäivä 29.9.
Maailman sydänpäivää vietetään vuosittain syyskuun 29. päivä. Nurmes-Valtimon Sydänyhdistys järjestää
maksuttomia verenpainemittauksia sekä jakaa tietoa, mitä tarkoittaa jos verenpaine on koholla ja mitä siitä
voi seurata. Nurmes-Valtimon Sydänyhdistys 29.9. Kuntalaisten Talolla klo 12-14 (Kunnantie 1) ja Porokylän
Apteekilla klo 12-14 (Porokylänkatu 13)

Smart Event Manager- koulutusta tapahtumanjärjestämiseen
Uutta potkua tapahtumajärjestämiseen Karelian avoimessa ammattikorkeakoulussa! Voit suorittaa koulutuksesta kiinnostavia osioita tai koko koulutuspaketin. Koulutus aloitetaan tapahtumajärjestämisen perusteista ( 5 op). Tämä opintokokonaisuus auttaa sinua miettimään, onko tapahtuman tuottaminen sinun juttusi. Mikäli sinulla on jo kokemusta tapahtuman järjestämisestä koulutus antaa sinulle mahdollisuuden kehittää toimijuuttasi digitaalisilla alustoilla tai suunnata opistokokonaisuutta kestävän kehityksen saralla.
Opintoja voit suorittaa omaan tahtiin verkkoympäristö Moodlessa. Hankkeen aikana opintojaksoille osallistuminen on maksutonta. Ilmoittaudu koulutukseen tai tutustu SEM:iin https://sem.karelia.fi/

Karjalankatu 12A yhdistysten kokouskäytössä
Minulta on tiedusteltu Karjalankatu 12A kokoustilan käytöstä. Kokoustila on varattavissa kokouskäyttöön.
Itsekin uutena sain hyvän perehdytyksen tilan varaukseen Seppo Pölöseltä, kiitokset Sepolle! Varaukset
Karjalankatu 12A:n kokoushuoneeseen toimii gmail-kalenterin avulla ja jos yhdistyksenne, on käyttänyt tilaa aiemmin, avainhenkilö löytyy teiltä omasta takaa. Mikäli yhdistyksessänne ei ole henkilöä, jolla on avain
kerhotilaan, ota yhteyttä Nurmeksen kaupungin kiinteistönhoidon esimies Timo Pelkoseen p. 040 104 5708
timo.pelkonen@nurmes.fi.
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Kokoustila on maksuton ja helposti varattavissa gmail-kalenterin kautta.
-Valitse gmail-sähköpostiosoite, jolle annataan käyttöoikeus; Kalenteria voi päivittää kirjautumalla selaimella ko. sähköpostiin.
- Ilmoita kalenterin eli Karjalankatu 12 A:n käyttö/päivitystarpeesta osoitteeseen sepedoes@gmail.com,
jolloin sinulle voidaan myöntää käyttäjäoikeus em. gmail-osoitteellesi. Käyttöoikeutesi määrittelystä saat
ilmoituksen, jonka jälkeen voit aloittaa kalenterin päivitykset.
- Avaa selaimessa oikeasta yläkulmasta "Google-sovellukset".
- Valitse "Kalenteri" painikkeella
- Vasemmalla näkyy omat kalenterit ja muut kalenterit (joihin sinulle on annettu käyttöoikeus)
- Pidä rasti sen kalenterin valintaruudussa, jota aiot päivittää näytössä. Huomaa, että muista kalentereista
on otettava valintaruksit pois, että tiedot menevät oikeaan kalenterinäkymään.
- Klikkaa haluamaasi kalenteripäivän ruutua ja toimi kalenterinäytön ohjeiden mukaan. - Pulmatilanteissa
lähetä viestiä osoitteeseen sepedoes@gmail.com . Laita viestiin myös yhteystietosi. s-posti + puhelin.

Tulevaisuuden sote ja järjestöt-yhteistyöfoorumi 5.10.
Tiistaina 5.10 klo 14–16.30, Teams-yhteydellä pääsemme kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja hytealueelle kaavailluista kumppanuuksista. Hyvinvointialue tulee, kuinka järjestöt ovat siinä mukana? Päivän
aikana saadaan tietoa järjestöjen toimintaedellytyksistä ja päästään jyvälle millaisella yhteistyörakenteella
asioita valmistellaan. Lähdetään kuuntelemaan! Ilmoittautumiset 1.10. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/9B8E593885089B4F

Järjestöpäivä 30.10.verkossa
Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan Järjestöpäivä 30.10.2021. Tuttuun tapaan kiinnostavaa
ohjelmaa ja vuoden 2021 JärjestöStaran julkaisu. Ohjelma ilmestyy vielä syyskuun aikana. www.jelli.fi/jane

Tarttukaa ”Nurmeksen syksyinen aarrejahti”-haasteeseen
Viimeinen kuulutus! Nyt on vielä mahdollisuus tarjota lapsille niin Nurmeksessa kuin Valtimon pitäjälläkin
lähitaajama liikuntaa! Tanssikerho Täysikuu ry haastaa Nurmeksen yhdistykset liikuttamaan lapsia ja lapsiperheitä.
Aarrejahti toteutetaan vko 41-46. Ajatuksena on toteuttaa joka viikko aarteen etsintä Nurmeksessa ja Valtimon pitäjässä, taajaman alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Aarteen paikka tulisi valita siten, että
etsintään ja välimatkojen kulkemiseen ei tarvitse autoa.
Aarrejahti toteutetaan perinteisenä vihjeiden mukaan etenemisenä eli ensimmäinen vihje (kuva vihjeen
paikasta) julkaistaan Ylä-Karjalassa, Nurmeksen kaupungin nettisivuilla, Facebookissa, Instagramissa ja yhdistysten omissa kanavissa tiistaisin. Kunkin viikon aarteen etsintäaikaa on sunnuntaihin klo 18 saakka.
Aarteen voi löytää esim. 2-4 vihjettä seuraamalla, yhdistys saa itse suunnitella oman vuoronsa. Lapset rakastavat tällaisia aarteen ja vihjeiden etsimisiä! Vihjeiden pitää kuitenkin soveltua aikuisten avustuksella
myös perheen pienimmille.
Lue lisää Nurmeksen kaupungin nettisivuilta https://www.nurmes.fi/-/tervetuloa-mukaan-syksyinen-aarrejahti-haasteeseen tai kysy Anni Korkalaiselta info@tanssikerhotaysikuu.com.
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian Annille.
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Hakuaika järjestöyhteistyön ryhmään jäljellä
Haluatko olla mukana kehittämässä ja viemässä yhdistysten yhteisiä asioita eteenpäin? Hakuaikaa järjestöyhteistyön ryhmään on jäljellä alle viikko. Yhteistyöryhmään on tarkoitus saada edustusta mahdollisimman kattavasti eri puolilta yhdistyskenttää, jotta saamme moniäänisesti viestittyä asioista ja saamme laajasti tietoa, millaisia toiveita järjestöillä on.
Hakuaika päättyy 30.9.2021, lisätietoa ja linkki sähköiselle hakulomakkeelle https://www.nurmes.fi/-/yhdistysten-yhteistyoryhman-jasenhaku

Puu-Nurmeksen joulukalenteri
Vanhan Kauppalan asukasyhdistyksen väki toivottaa tervetulleeksi mukaan järjestämään Puu-Nurmeksen
joulukalenteria! Mukaan voit tulla Kauppalan yrittäjänä, järjestötoimijana, Puu-Nurmeksen asukkaana tai
toimijana. Ajatuksena on julkaista joulukuun 24 päivänä joulukalenterin tapaan jouluinen ikkuna. Ikkunan
koristelu jäisi toimijalle, mutta muuten Vanhan Kauppalan asukasyhdistys hoitaa kaikki käytännön järjestelyt, kuten kohteiden kuvaamisen ja niistä kertomisen sosiaalisessa mediassa.
Tavoitteena on saada ihmisiä kiertämään idyllisellä Kauppalan ja Puu-Nurmeksen alueella ja ilahtumaan
joulunajasta bongaillen ikkunoita. Joulukalenteri luukun koristelussa on tärkeää huomioida, että se on jouluinen. Muuten koristelusta ei tarvitse stressata. Mukaan voi lähteä pienellä vaivalla! Mikäli innostuit ideasta, ilmoittaudu mukaan ma 1.11. mennessä Vanhan Kauppalan Asukasyhdistyksen sähköpostiosoitteeseen info@vanhakauppala.fi. Kerro viestissä yhteystietosi ja se, missä ikkuna sijaitsee. Lue lisää
https://www.nurmes.fi/-/puu-nurmeksen-joulukalenteri

Joulunavaus la 27.-su 28.11.
Nurmeksen Joulunavaus tapahtumat levittäytyvät marraskuun viimeisen viikonlopun aikana koko Nurmeksen alueelle. Haluatteko tuoda jouluista ohjelmaa, tulla myymään tuotteitanne tai ilmoittautua mukaan toimijajoukkoon joko Valtimon pitäjän, Porokylän tai Kauppalan Joulunavaukseen? Joulunavaus tapahtumia
on lauantaina 27.11. Valtimon pitäjällä ja Porokylässä sekä sunnuntaina 28.11. Nurmeksen Kauppalassa.
Valtimon Kehittäjät toivottavat tervetulleeksi Joulunavauksen suunnitteluun Valtimolla to 30.9.2021 Osulassa klo 17. Yhdistykset, järjestöt, yrittäjät sekä kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Mikäli tarvitset lisätietoja tai haluat ilmoittautua mukaan Porokylässä ota yhteyttä Sananhelinän Juho Lipponen juholipponen94@gmail.com ja Kauppalassa Kolmen Sisaren Helena Kärki helakarki@gmail.com.
Toripöytävaraukset Kauppalan joulun avaukseen su 28.11. Anu Huuskolle anu.huusko@nurmes.fi.

Nurmeksen järjestöilta 30.11.Savikylän Maamiesseuran talolla
Ennakkotietona teille tietoon saatetaan: Syksyn Järjestöilta järjestetään 30.11. klo 17:30 Savikylän Maamiesseuran talolla (Savikyläntie 34). Isona aiheena on Monipaikkainen Pohjois-Karjala-selvityshankkeen
esittely. Pääset tutustumaan Monipaikkainen Pohjois-Karjala-hankkeeseen (MONIPOKA) nettisivuilta
https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/monipaikkainen-pohjois-karjala-monipoka/. Lisätietoa Järjestöillasta tulee lähemmin.
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Jellin uutiskirjeestä nostettua
Facebook- ja GoogleAds-mainonnan perusteet yrityksille ja yhdistyksille: 4.10.2021 - 18.12.2021Kareliaammattikorkeakoulu Avoin AMK:n järjestämän koulutuksen avulla opit tuntemaan Googlen ja Facebookin
mahdollisuudet markkinoinnin näkökulmasta. Opintojen aikana opit mm. asettamaan tavoitteet digimarkkinointikampanjalle ja toteuttamaan kampanjan tavoitteiden mukaisesti. Hinta 30 euroa. Lisätietoa:
https://meerkado.fi/apply/3944107/facebook-ja-googleads-mainonnan-perusteet-yrityksille
Demokratiapäivä. Keskiviikkona 13.10.2021 klo 9-12. Tänä päivänä huolen aiheena on luottamuksen väheneminen politiikkaan, politikkoihin ja kuntahallintoon. Äänestysaktiivisuuden tippuminen huolestuttaa. Poliittinen eriarvoistuminen voimistuu, omaehtoinen kansalaisaktiivisuus lisääntyy ja hallinto yrittää saada
ihmisiä osallistettua. Käy seuraamassa kiinnostavaa verkkovälitteistä keskustelua. Tilaisuus lähetetään
Kunta-tv:n kautta ja sen juontaa YLE:n toimittaja Jussi-Pekka Rantanen. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Lisätietoa ja ilmoittautumiset https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2021/demokratiapaiva-0
Harrastus- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten elämässä. Osaamiskeskus Kentauri toteutti keväällä
2021 nuorten keskuudessa kyselyn, johon vastasi lähes 15 000 nuorta. Tulokset antavat vastauksia nuorten
harrastus- ja järjestötoimintaan osallistumisesta sekä vapaa-ajantoiminnan yhteyksistä nuorten tulevaisuussuunnitelmiin, arvoihin ja asenteisiin ja koulumenestykseen. Tutkimus kertoo vastauksia moniin nuorten
vapaa-aikaa koskeviin kysymyksiin, kuten pelaamisen sukupuolittuneisuuteen. Havaintona tutkimuksessa
on nuorten harrastusten ja harrastuneisuuden eriytyminen. Lue lisää: https://kentauri.fi/harrastus-ja-jarjestotoiminnan-merkitys-nuorten-elamassa/
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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