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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 28.1.2022
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje
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Järjestöt ja poliisin ennalta estävä toiminta
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Mediataitoviikko 7.-13.2.2022
Jellin uutiskirjeestä nostettua

Vuoden liikuttaja 2021 Anni Korkalainen
Vapaa-aikapalvelut järjestivät 3.-30.11.2021 välisenä aikana kyselyn, jossa pyydettiin ehdotuksia
Nurmeksen vuoden liikuttajasta. Kyselyyn vastasi yhteensä 37 kuntalaista.
Pohjois-Karjalan Liikunta ry palkitsee vuosittain jokaisesta maakunnan kunnasta vuoden liikuttajan. Kaikki
vuoden 2021 pohjoiskarjalaiset liikuttajat palkitaan 29.1.2022 Joensuussa järjestettävässä Urheilugaalassa.
Kunnat nimeävät kuntakohtaiset palkittavat sekä vastaavat noin 150 euron arvoisen Ilo-palkinnon ja
kunniakirjan kustannuksista, jotka Pohjois-Karjalan Liikunta ry ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto hankkivat
ja jakavat juhlassa. Paljon onnea Anni!

Ilmoita ajankohtaiset tiedot Jelliin
Käy katsomassa nurmekselaisten yhdistysten tarjoamaa toimintaa https://www.jelli.fi/nurmes/ Voit
ilmoittaa Jelliin oman yhdistyksesi tiedot Lomakkeella voit ilmoittaa yhdistyksen tai organisaation tiedot
julkaistavaksi Jelli.fi sivustolle. Jellissä ilmoittaminen on maksutonta.
Jos haluat muuttaa yhdistyksen tietoja myöhemmin, lähetä tiedot sähköpostilla osoitteeseen
marleena.laakso@pksotu.fi. Mahdollisissa ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tai soittaa
numeroon 050 430 8535.

Ylä-Karjalan jouluglögit tavoitti yhdistystoimijoita
Ylä-Karjalan kutsu tavoitti yhdistysväkeä jouluglögille torstaina 9.12. Tilaisuudessa keskusteltiin
paikallislehden ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä lämpimän glögin äärellä. Ylä- Karjalan toimitussihteeri
Tuire Haverinen kertoi yhdistystoimijoille, että toimitukseen voi lähettää juttuvinkkejä, kokoustiedotteita ja
Ylä-Karjalan voi pyytää tekemään tilaisuudesta puffin tai jutun. Mediamyyjä Riitta Määttä puolestaan
esitteli yhdistyksille suunnattua tarjousta tammi-huhtikuun ajalle. Ilmoitushinnat alk. 40 € (47x30mm).
Toimitukseen voi olla rohkeasti yhteydessä p. 010 230 8626.
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Päivän aikana toimituksessa kävi 15–20 henkilöä. Yhteisökoordinaattori vei tilaisuuteen Nurmeksen
yhdistysten yhteistyöryhmän puolesta toivomuksen, että tapahtumakalenteri säilytetään entiseen tapaan,
joka viikko. Tapahtumakalenterin ilmestymistiheyttä muutetaan vähäisten tapahtumailmoitusmäärien
vuoksi. Jatkossa Ylä-Karjalassa tapahtumista tiedotetaan puolivuosittain. Vähävaraisille järjestöille
tapahtumakalenteri on ollut ainoa tapa viestiä omista tapahtumista. Mietimme eri keinoja lisätä
yhdistysten ilmoittelua tapahtumakalenterissa. Myös menoinfo-koulutuksen järjestämistä väläyteltiin
keinona.

Järjestöt mukaan tuottamaan paikallisia matkailupaketteja
Olisiko järjestönne kiinnostunut tuottamaan sisältöä vastuullisiin matkailupaketteihin? Haluaisitteko olla
mukana tuottamassa aitoja kokemuksia ja elämyksiä matkailijoille? Haluaisitteko tarjota jotain avustustyötä
vapaaehtoisille? Äksyt Ämmät Oy etsii sisältöä vastuullisille ja vastikkeellisille matkailutuotteille.
Sisältö voisi olla matkailijoiden paikalliseen elämään osallistavaa toimintaa, esimerkiksi:
- Olla yhdessä paikallisten kanssa ja samalla tehdä hyvää. Esim. auttaminen jossakin tehtävässä kuten
matonpesu, kunnostustalkoot, pihatyöt jne.
- Kylätapahtumat, niihin osallistuminen ja osallistaminen.
- Retket luontoon tai mielenkiintoisiin kohteisiin yhdessä paikallisten kanssa.
- Tutustuminen paikalliseen elämänmenoon. Kutsu matkailija kotiisi kahville, iltapalalle, yhteiselle
kävelylenkille, rantaongelle...
Asiakkaiden mukana on aina opas, joten kielitaito ei ole esteenä. Sisältö voi olla muutaman tunnin tai koko
päivän ohjelma. Ryhmäkoot voidaan sopia tuottajan kanssa. Sisällöntuotanto sopii hyvin yhdistyksille kuin
myös yksityisille henkilöille. Jos sisältö on maksullista, maksamme sisällöistä sovitun palkkion.
Tehdään yhdessä vastuullisia ja mielenkiintoisia matkailutuotteita Nurmekseen! Lisätietoja: Kirsi Partanen,
Äksyt Ämmät Oy. Puh. 050 4772570 sales@aksytammat.fi tai kirsikka.partanen@gmail.com

Järjestöt ja poliisin ennalta estävä toiminta
Tervetuloa keskustelemaan miten järjestöjen ja poliisin ennalta estävän toiminnan yhteistyötä voisi
kehittää Pohjois-Karjalassa! Tilaisuus järjestetään 22.2.2022 klo 15–17, paikka tarkentuu myöhemmin.
Teemoina erityisesti harvaan asutut alueet, nuoret, seniorit, vähemmistöt, yhteistyörakenteet ja viestintä.

Etsivä vanhustyö Nurmeksessa
Nyt olisi mahdollista ilmiantaa yhdistyksenne tekemää työtä, tarjoamaa toimintaa ja olemassa olevaa
palvelua. Etsivän vanhustyön avulla tietoa välitetään ikäihmisille Siun soten Ankkuritoiminnan kautta. Mikäli
teillä on tarjolla toimintaa, johon ikäihminen voisi tulla mukaan, niin vastatkaa kyselyyn. Kertokaa
kerhoistanne, matalankynnyksen kokoontumispaikoista, vapaaehtoisesta ystäväpalvelusta tai jos teillä on
tulossa tilaisuuksia, kuten esityksiä, kilpailuja tai näytöksiä, joihin voi tulla, ilmiantakaa ne.
Kampanjan tavoitteena on luoda verkosto, jota voidaan hyödyntää etsivän vanhustyön kautta tavoitettujen
ikääntyneiden tukemisessa. Tarkoituksena on tuoda palvelut helpommin löydettäväksi ja taklata
ikäihmisten yksinäisyyden kokemusta.
Linkkiä voi jakaa vapaasti Etsivästä vanhustyöstä alueellasi kiinnostuneille tahoille
(jos linkki ei avaudu suoraan, kopioi se ja liitä selaimen osoiteriville tai klikkaa linkkiä hiiren oikealla ja
valitse ”Avaa hyperlinkki”). https://link.webropolsurveys.com/S/C3A885BF009E7BE0
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Mediataitoviikko 7.-13.2.2022
Mediataitoviikolla 7.-13.2.2022 saavutettavuus on iso teema, mutta samalla myös turvataidot ja
seksuaalisen houkuttelun tunnistaminen. Mediataidot ovat tärkeät kaiken ikäisille ja viikolle pyritään
luomaan sisältöjä, jotka kehittävät medialukutaitoa. Kuntalaisten Talolla joulukuun alussa pidettäväksi
suunniteltu Sosiaalinen media haltuun! -koulutus siirtyy mediataitoviikolle.

Jellin uutiskirjeestä nostettua
Jellin uutiskirjeen käyttäjäkysely. Jos uutiskirjeestä on ollut sinulle iloa ja hyötyä tai sinulla ehdotuksia
uutiskirjeen kehittämiseksi, niin anna palautetta Jokainen vastaus on Jellille pienen joululahjan arvoinen!
Toivottavasti löydät hetken aikaa vastata uutiskirjeen käyttäjäkyselyyn. Vastaaminen vie vain muutaman
minuutin. Vastaajien kesken arvomme 2 kpl 30 euron S-ryhmän lahjakortteja. Kysely on avoinna 23.12. asti.
Kiitos vastauksistanne jo etukäteen! Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/Uutiskirjekysely2021
STEA:n avustuspäätökset tutustuttavissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA)
avustusehdotus vuoden 2022 avustuskohteista on julkaistu STEAn verkkosivuilla. Pystyt katsomaan
myönnetyt avustukset esim. järjestön nimellä tai suodattamaan maantieteellisen alueen mukaan. STEAavustuksiin pääset tutustumaan täältä: https://avustukset.stea.fi/
Palkkatuki-info yhdistyksille 13.1. klo 16:00 - 17:00, Teams. Infossa kuulet mitä palkkatukityöllistäminen
käytännössä tarkoittaa, mitä se vaatii yhdistykseltä ja miten Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen
Koitto -palvelu auttaa yhdistyksiä työllistämisessä ja työnantajana toimimisessa. Ilmoittautumiset
keskiviikkoon 12.1.2022 mennessä: p. 050 319 5790 tai koitto@pksotu.fi. Lisätietoa:
https://www.pksotu.fi/tukipalvelut-yhdistyksille/
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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