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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 21.12.2021
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
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Sunnuntai 28.11. Vanhan Kauppalan joulukalenteri avautuu
Keskiviikko 8.12. klo 16:30-18:30 Buustia työelämään
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Perjantai 10.12. Keskustellaan matalankynnyksen toiminnasta
Tiistai 14.12. klo 10–11 Etsivää vanhustyötä Nurmekseen
Valtimon kohtaamispaikka -hanke loppusuoralla
Julius-varauskalenteri
Nuorten nettisivut uudistuvat -apukäsiä tarvitaan!
Lasten, nuorten ja perheiden harrastukset ja tapahtumat
Yhdistysohjelma on julkaistu
Jellin uutiskirjeestä nostettua

Vuoden liikuttaja 2021 on haussa
Vuoden liikuttaja 2021 on haussa! Ilmoita liikuttaja ja kirjoita vapaamuotoiset perustelut 30.11.2021 klo 16
mennessä, kuka sinun mielestäsi ansaitsee vuoden 2021 liikuttajan tittelin.
Kriteerit:
- Vuoden liikuttaja voi olla liikunnassa ansioitunut yhteisö tai yksityishenkilö
- Yhteisö tai henkilö on saanut omalla toiminnallaan tai esimerkillään muut tahot liikkumaan.
Valinta tapahtuu vuoden 2021 ansioiden perusteella. Vastaa webropol-kyselyyn ja kirjoita vapaamuotoiset
perustelut 30.11.2021 klo 16 mennessä, kuka/ketkä ovat mielestäsi Vuoden 2021 liikuttajia. Linkillä pääset
webropol -kyselyyn: https://link.webropol.com/s/vuodenliikuttaja2021

Sunnuntai 28.11. Vanhan Kauppalan joulukalenteri avautuu
Vanhan Kauppalan asukasyhdistys järjestää Kauppalan asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden
toimijoiden kanssa joulukalenterin, jonka luukkuina toimii jouluiset ikkunat. Asukasyhdistys haki toimijoita
mukaan joulukalenteriin ja innostus oli niin suurta, että ensimmäinen luukku aukaistaan jo 1. adventtina
sunnuntaina 28.11. Sen jälkeen luukkuja eli ikkunoita (mukana on tosin muutama erilaisempikin luukku)
aukeaa joka päivä yksi aina jouluaattoon saakka.
Joulukalenterin luukkuja emme tiedä etukäteen, vaan vihje kyseisen päivän luukun sijainnista julkaistaan
Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistyksen Facebook-tilillä sekä yhdistyksen puunurmes-Instagramtilillä. Luukkuja voi etsiä vihjekuvan mukaan, kuljeskella jouluisen Kauppalan alueella ja fiilistellä tunnelmaa.
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Keskiviikko 8.12. klo 16:30-18:30 Buustia työelämään
Vapaaehtoistoiminnasta buustia työelämään on vapaaehtoisten päivän webinaari. Webinaarissa on
kiinnostavat puhujat, joiden puheenvuorojen kautta selvitetään, miten vapaaehtoistoiminta edistää
työllistymistä ja lisää työssä jaksamista? Entä miten vapaaehtoistoiminnassa kertynyttä osaamista voi
tunnistaa ja hyödyntää myös työelämässä? Pohjois-Karjalan valikkoryhmän ja Varkauden valikkoryhmän
webinaarissa keskiviikkona 8.12. klo 16.30–18.30 pohditaan vapaaehtoistoimintaa työelämän
näkökulmasta. Ilmoittautuminen on auki! https://link.webropol.com/s/buustia81221

Torstai 9.12. klo 14–17 Ylä-Karjala tarjoaa jouluglögit
Ylä-Karjalan kutsuu yhdistysväkeä jouluglögille. Tilaisuudessa on tarkoitus keskustella paikallislehden ja
yhdistysten välisestä yhteistyöstä. Jouluglögiä on tarjolla Ylä-Karjalan toimituksessa (Pappilansuora 15)
torstaina 9.12. klo 14–17.

Perjantai 10.12. Keskustellaan matalankynnyksen toiminnasta
Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n toiminnanjohtaja Anni Pesonen ja Juha Myller Mtkl:n valtuuston
jäsen tulevat keskustelemaan, miten Nurmeksessa lähdetään toteuttamaan kansalaislähtöistä toimintaa?
Onko Nurmeksessa tarvetta Ylä-Karjalan mielenterveys yhdistyksen järjestämien toimintojen kaltaisille
tilaisuuksille vai lähdetäänkö rakentamaan jotain uutta? Mitä tarvitaan ja mitä voidaan tehdä yhdessä?
Tervetuloa pe 10.12. klo 12 Nurmes-talon (Kötsintie 2) Kaikki mukaan-huoneeseen ideoimaan toimintaa.

Tiistai 14.12. klo 10–11 Etsivää vanhustyötä Nurmekseen
Tervetuloa kuulemaan ja ideoimaan etsivän vanhustyön toteuttamista Nurmeksen alueella Ystävänpysäkille
(Puistotie 3) ti 14.12.2021 Klo 10–11. Tilaisuus on avoin ja tarkoitettu kaikille toiminnan kehittämisestä
kiinnostuneille julkisille toimijoille ja järjestöille, yhdistyksille ja seuroille.
Etsivää vanhustyötä lähdetään viemään eteenpäin korttikampanjalla. Innokylän ”Hoksauta minut” korttikampanjaan pääset tutustumaan oheisesta linkistä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/hoksautaminut-yhteydenottokortti. Tule keskustelemaan kampanjasta ja pohtimaan oman yhdistyksenne
osallistumista etsivän vanhustyön edistämiseen.
Ilmoittautuminen ei ole välttämätön eikä sitova, mutta osallistumisesta voi laittaa sähköpostia, niin
saamme arviota osallistujamäärästä. Seuraa Jellin kautta ilmoittelua. Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
projektisuunnittelija Tarja Hirvonen, tarja.e.hirvonen@siunsote.fi p. 0133309851

Valtimon kohtaamispaikka -hanke loppusuoralla
Valtimon kohtaamispaikka -hanke loppuu vuoden lopussa, mutta Valtimon pitäjän Kuntalaisten Talon
toivotaan pysyvän vireänä kaiken kansan kohtaamispaikkana tulevaisuudessakin. Talossa on tällä hetkellä
useiden yhdistysten järjestämää toimintaa ja harrastuksia eri ikäisille ihmisille ja Näre ry:n kahvila palvelee
talossa kävijöitä arkisin. Lisäksi Kuntalaisten Talosta löytyy kaikille varattavissa oleva etätyöhuone ja
yhdistyksille on tarjolla kokoustilan käyttö veloituksetta sekä isompiin kokouksiin on käytettävissä talon
juhlasali ja vapaamuotoiseen kerhoiluun nuorisotila toimii parhaiten. Tilavaraukset voi tehdä Kuntalaisten
Talon asiakaspalvelupisteestä.
Ensi vuoden puolella alkaa Kuntalaisten Talossa myös keskiviikko kahvit kerran kuussa, jossa on tarjolla
tietysti kahvia ja asiantuntija luennoimassa vaihtuvista aiheista. Tilaisuudet ovat kaikille kiinnostuneille
avoimia.
Uusia yhdistystoimijoita ja harrastusmahdollisuuksia otetaan myös jatkossa taloon ilolla vastaan.
Yhdistykset voivat olla yhteydessä tilatarpeistaan ja ideoistaan yhteisökoordinaattoriin tai suoraan
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Kuntalaisten Talon asiakaspalvelupisteeseen. Talossa on hyvät puitteet esimerkiksi pienten liikuntaryhmien,
pelikerhojen, käsityö- tai askartelupiirien ja atk-yhteyksiä tarvitsevien ryhmien kokoontumisille.
Etäkatsomot ja luennot onnistuvat myös.

Julius-varauskalenteri
Nurmeksen kaupungin Julius-tilavarauskalenteri on myös yhdistysten käytössä. Voit käydä katsomassa
omatoimisesti varattavissa olevia tiloja ja vuoroja tilavarauskalenterista. Huomioithan, että varauksia voit
tehdä vasta rekisteröidyttyäsi ja kirjautuessasi linkistä:
https://juliusvaraus.fi/julius/faces/public/unitsAndTargets.jspx?companyId=166
Arja Kejonen ma. hallintosihteeri p. 04010 45104
Kuntalaisten Talon asiakaspalvelupiste p. 04010 41001
Anu Huusko ma. yhteisökoordinaattori p. 04010 45723

Nuorten nettisivut uudistuvat -apukäsiä tarvitaan!
Onko toiminnassanne nuoria, joilla olisi ideoita nuorten nettisivujen uudistamiseen. #NuortenNurmes
kyselee, millaiset www.nuortennurmes.fi -sivujen tulisi olla, jotta nuoret käyttäisivät niitä? Nuoret voivat
vastata kyselyyn ja auta meitä suunnittelemaan entistä paremmat nuorten sivut Nurmekseen. Nuoret ovat
myös tervetulleita tekemään sivuja #NuortenNurmes hankekoordinaattori Henna Kuittisen kanssa.

Lasten, nuorten ja perheiden harrastukset ja tapahtumat
Lasten, nuorten ja perheiden harrastukset on koottu sähköiseen muotoon harrastusvihkoksi. Vihkon voi
tulostaa tai sen voi myös tilata postitse. Tutustu vihkoon linkin kautta:
https://sway.office.com/MES0DeLk6TpRBn7z?ref=Link
Mikäli vihkosta puuttuu jokin harrastus, ilmoita tiedot toiminnasta sähköpostitse #NuortenNurmestoiminnan hankekoordinaattorille henna.kuittinen@nurmes.fi. Ilmoittele myös joulunajan tapahtumista,
niin lomalaisille on helppo osoittaa ajanvietettä Nurmeksessa.

Yhdistysohjelma on julkaistu
Yhdistysohjelma julkaistiin lauantaina 30.10.2021 pidetyssä Pohjois-Karjalan järjestöpäivässä.
Yhdistysohjelma on maakunnan yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille
2021–2025. Yhdistysohjelmaan kerättiin järjestöiltä ideoita mm. järjestökyselyllä ja työpajoilla. Strategisia
painopisteitä ovat uudistuva ja kestävä kansalaistoiminta, yhdistysten välinen yhteistyö ja hyvinvointia
kumppanuudessa.
Koko Pohjois-Karjalan alueella toimii yli 3 800 yhdistystä ja niillä on tärkeä rooli asukkaiden osallisuuden ja
yhteisöllisyyden edistämisessä ja yksinäisyyden vähentämisessä. Pohjois-Karjalan Yhdistysohjelma 2025 on
nostettu tärkeitä tulevaisuuden kehittämiskohteita koko järjestökentän näkökulmasta.
Tutustu yhdistysohjelmaan täältä.
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Jellin uutiskirjeestä nostettua
Riippuvuudet nyt 2021. Riippuvuudet nyt 2021-webinaari 2.12. klo 9–12 esittelee A-klinikkasäätiössä
tehtävää haittoja vähentävää työtä. Ilmoittaudu mukaan kaikille avoimeen webinaariin. Lue lisää: https://aklinikkasaatio.fi/riippuvuudet-nyt
Missä mennään sote-uudistuksessa? – järjestöjen ajankohtaisia näkymiä. Etätilaisuus to 2.12.2021 klo
13.30-15.00. Ilmoittaudu mukaan 30.11. mennessä. Lisätietoa: https://www.soste.fi/tapahtuma/missamennaan-sote-uudistuksessa-jarjestojen-ajankohtaisia-nakymia/
Digituki kasvaa ja kehittyy! Digituki 2022 -webinaari 10.12.2021 klo 9–12. Digituki 2022 -webinaariin
kuulemaan ja keskustelemaan digituen kehittämisen suuntaviivoista ja teemoista vuodelle 2022. Lue lisää
https://www.lyyti.fi/reg/Digituki2022?s=09

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.

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

26. marraskuuta 2021

