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UUTISKIRJE nr 1/2022

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 25.2.2022
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
Suomen kulttuurirahaston avustukset haettavissa 10.1. – 10.2.2022
Olvi-säätiön apurahojen keväthaku 1.1. – 31.3.2022
Hannikaisen salin laite- ja palvelumaksut 1.2.2022 alkaen
Joulunavaus viikonlopun 2022 suunnittelu-Teams 2.2. klo 17
Perinteistä puhti, tarinoista mahti -webinaari 2.2. klo 18:00- 20:00
Mediataitoviikko 7.-13.2.2022
A-Kiltojen liitto tulee esittäytymään Närekartanolle 16.2. klo 14
Ympäristötekoja Nurmeksen kylillä –ideoita ja esimerkkejä 16.2.
JANE:n aamukahvit Teamsilla 17.2.
Aamupuurot ja digipalvelut- tapahtuma Valtimolla 23.2.2022 klo 10
Joensuun Setlementti järjestää Isosisaruskoulutuksen Hyvärilässä la 23.4. klo 10–17
Toiminta- ja kohdeavustusten jakoa valmistelevan työryhmän nimeäminen
Kuntalaisaloite Valtimon kirjastotalosta
Hyvinvointilautakunnan avustusten tiliselvitykset vuodelta 2021
Tarjoatteko Te kesätyöpaikkoja nuorille?
Jellin uutiskirjeestä nostettua

Suomen kulttuurirahaston avustukset haettavissa 10.1. – 10.2.2022
Suomen Kulttuurirahaston apurahat ovat haettavissa kaikille tieteen ja taiteen aloille. Tänä vuonna PohjoisKarjalan rahasto myöntää 980 000 euroa apurahoina Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin sekä
maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä täällä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan
tieteelliseen tai taiteelliseen työhön.
Pohjois-Karjalan rahaston apurahojen hakuaika on 10.1. – 10.2.2022 klo 16 asti. Käy lukemassa lisätietoa
Pohjois-Karjalan apurahoista https://skr.fi/ajankohtaista/tammikuun-haussa-jaossa-13-miljoonaa-euroa

Olvi-säätiön apurahojen keväthaku 1.1. – 31.3.2022
Olvi-säätiön apurahaa voi hakea yksityishenkilö (esim. haetun toiminnan toteuttaja, koordinoija), työryhmä,
yhteisö (esim. yleishyödyllinen yhdistys tai osuuskunta). Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta.
Sääntöjensä mukaan OLVI-säätiö avustaa:
* lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa,
* lahjakkaiden nuorten opintoja (opiskelija ei voi hakea itselle yksittäistä avustusta/stipendiä, vaan
stipendit jaetaan oppilaitosten kautta),
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* parantaa jatko-opintojen edellytyksiä,
* avustaa kotiseututyötä sekä
* tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena
osana kala- ja maatalouden kehittäminen.
Hakemuksen voit tehdä sivulla: https://olvisaatio.apurahat.net

Hannikaisen salin laite- ja palvelumaksut 1.2.2022 alkaen
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt kokouksessaan 25.1.2022 §5 Nurmes-talon Hannikaisen salin laite- ja
palvelumaksut sekä kaluston vuokraushinnat. Hinnat sekä tarjottavat palvelut ja laitteet päivitettiin
vastaamaan nykyistä toimintaa. Voit tutustua uusiin hinnastoihin ja salin laite- ja palvelumaksuihin
hyvinvointilautakunnan pöytäkirjassa: http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/nurmes/kokous/20222715-8759.PDF

Joulunavaus viikonlopun 2022 suunnittelu-Teams 2.2. klo 17
Kasataan ryhmää Joulunavaus viikonlopun 2022 suunnittelua varten. Tervetuloa mukaan! Linkki
kokoukseen

Perinteistä puhti, tarinoista mahti -webinaari 2.2. klo 18:00- 20:00
Nyt on mainio mahdollisuus kuulla ja ottaa kantaa, miten paikallinen historia ja kertomusperinne saadaan
tuomaan puhtia, mahtia ja tekemisen meininkiä kotiseututyöhön ja kylätoimintaan! Webinaarissa
perinnekouluttaja Eero Peltonen valaisee kansanperinteen huimia mahdollisuuksia kotiseututyössä,
matkailussa ja liike-elämässä. Saat vinkkejä, miten paikallistarinat ja -perinteet voi päivittää ja räätälöidä
alueellisen vetovoiman lisäämiseksi.
Ilmoittaudu mukaan ti 1.2. mennessä (Google Forms): https://forms.gle/D4dB6xcVbyhbUb128
Osallistumislinkin saat ilmoittamaasi sähköpostiin ti 1.2 klo 16 mennessä. Tarkistathan roskapostisi, jos
linkkiä ei ala kuulua!

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.
Pelastakaa Lapset ja MLL järjestävät mediataitoviikolla verkkovanhempainillan, jonka aiheena on lapsiin ja
nuoriin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja digiturvataidot. 7.2.2022 klo 18.00–19.30.
Vanhempainillassa kuulijat saavat tietoa mm. netissä tapahtuvasta lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta
häirinnästä ja houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming) sekä lapsista otetuista arkipäiväisistä
kuvista, jotka saattavat päätyä netissä seksualisoivaan kontekstiin. Illan aikana keskustellaan myös lasta
suojaavista media- ja digiturvataidoista, jotka vahvistavat lapsen hyvinvointia, toimijuutta ja osallisuutta
mediakulttuurissa. Verkkovanhempainilta on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuuden kouluttajina toimivat
Pauliina Sillfors ja Eveliina Karhu (Pelastakaa Lapset) sekä Paula Aalto (MLL).
Ilmoittaudu mukaan: https://link.webropolsurveys.com/S/C279137BAC27BF64

A-Kiltojen liitto tulee esittäytymään Närekartanolle 16.2. klo 14
Mikko Putaja A-kiltojen liitosta tulee kertomaan killan toiminnasta. A-kiltojen perustehtävä on tukea
päihdetoipumista ja edistää samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden keskinäistä
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vuorovaikutusta ja päihdetoipumista tukevien elämänkokemusten välittymistä ihmiseltä toiselle
(vertaistuki). Tule kuulolle tutustumaan, mitä A-killan toiminta on ja mietitään vertaistukiryhmän
perustamista Nurmekseen. Tilaisuus järjestetään Närekartanolla (Koulukatu 5). Kahvit ja pulla tarjotaan

Ympäristötekoja Nurmeksen kylillä –ideoita ja esimerkkejä 16.2.
Luvassa kiinnostava verkkotilaisuus keskiviikkona 16.2.2022 klo 13.00. Ympäristönhoitotöillä on merkittävä
rooli kylien ja maaseudun yhdistysten toiminnassa. Tervetuloa kuulemaan esimerkkejä Nurmeksen kylillä
tehdyistä ympäristötöistä sekä hakemaan ideoita niiden toteuttamiseen. Suunnitellaan porukalla juuri teille
sopiva ympäristöteko!
Tilaisuus toteutetaan Teams -ohjelman avulla verkossa, joten osallistua voikätevästi kotisohvalta!
Ilmoittaudu 15.2. mennessä osoitteessa: https://forms.office.com/r/KZY57QRMYP Ilmoittautuneille
lähetetään sähköpostitse osallistumislinkki tilaisuuteen.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Pohjois-Karjalan
maaseutupalvelut, Nurmeksen kaupunki, Luonnon monimuotoisuus -esiselvityshanke sekä
Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan -hanke.

JANE:n aamukahvit Teamsilla 17.2.
17.2.2022 klo 9- 9:45 kannattaa olla kuulolla, kun Karelia ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan
koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia esitellään yhdistystoimijoille. Olisiko yhdistyksellänne tarjota
opinnäytetyön aiheita opiskelijoille tai onko teillä tulossa projekti, johon sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita
olisi kiinnostava saada mukaan? Tilaisuus on suunnattu Pohjois-Karjalassa toimiville yhdistystoimijoille.
Tilaisuuden Teams-linkin löydät Janen sivuilta www.jelli.fi/jane/jane-kahvit Ei ennakkoilmoittautumista!

Aamupuurot ja digipalvelut- tapahtuma Valtimolla 23.2.2022 klo 10
Tervetuloa ke 23.2. klo 10 Valtimolla järjestettävään Aamupuurot- ja digipalvelut-tapahtumaan
Kuntalaisten Talolle. Siun soten digitukea tarjolla puuron aikaan. Voit tulla oman laitteesi kanssa tai voit
asioida yhteistietokoneella. Mahdollisuus myös kokeilla tabletin käyttöä. Siun soten palveluja ovat mm.
Omakanta, Omaolo, sähköinen ajanvaraus, etäkäynnit jne. Paikalla ohjaamassa Nina Rautiainen Siun soten
Meijän digi hankkeesta. Näre ry järjestää puurotarjoilun ja aamukahvit.

Joensuun Setlementti järjestää Isosisaruskoulutuksen Hyvärilässä
la 23.4. klo 10–17
Isosisarus toimii vapaaehtoisena aikuiskaverina 7–16-vuotiaalle lapselle tai nuorelle. Toiminnan tavoitteena
on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia tarjoamalla kuunteleva ja läsnä oleva aikuinen tueksi ja iloksi
arkeen. Isosisaruksena toimiminen ei edellytä erityistaitoja. Riittää, että olet vähintään 18-vuotias ja sinulla
on innostusta, aikaa ja voimavaroja toimia luotettavana kaverina ja tavata Pikkusisarustasi vähintään noin
vuoden ajan, 1–4 kertaa kuukaudessa.
Oman Pikkusisaruksen kanssa voi esimerkiksi ulkoilla, pelailla tai vaikka vain rentoutua ja jutella
kuulumisista. Tärkeintä on viettää aikaa yhdessä molemmille mukavalla tavalla. Sisarusparit muodostetaan
Isosisarustoiminnan ohjaajien avustuksella. Ohjaajat auttavat paria ja kotijoukkoja pääsemään alkuun,
jonka jälkeen parit tapaavat ja pitävät yhteyttä itsenäisesti. Ohjaajat ovat Isosisarusten tukena koko matkan
ajan. Kahdenkeskisten ohjauskeskustelujen lisäksi järjestämme ohjelmaa sisaruspareille sekä
vapaaehtoisten omia virkistysiltoja ja jatkokoulutuksia. Toimintaan mukaan lähteviltä tarkistetaan
rikostausta lasten ja nuorten kanssa tehtävän vapaaehtoistoiminnan takia.
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Koulutus on ilmainen ja tarjoamme lounaan sekä kahvit. Koulutus toteutetaan voimassa olevia
koronarajoituksia noudattaen, tarvittaessa etäyhteyksin. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Kati Lotvonen 0403546086, kati.lotvonen@setlementtijoensuu.fi

Toiminta- ja kohdeavustusten jakoa valmistelevan työryhmän
nimeäminen
Hyvinvointilautakunta on nimennyt kokouksessaan 25.1.2022 §3 Toiminta- ja kohdeavustusten jakoa
valmistelevan työryhmän. Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain toiminta- ja kohdeavustuksia kulttuuri, kylä-, liikunta- ja nuorisotoimintaan sekä ennaltaehkäisevään toimintaan. Hyvinvointilautakunta nimesi
toiminta- ja kohdeavustusten jakamista valmistelevaan työryhmään jäsenet Esko Saatsin, Veijo Karppisen,
varajäsenen Juha Meriläisen, hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan sekä kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden tulosaluepäälliköt.

Kuntalaisaloite Valtimon kirjastotalosta
Kaupunginhallitus on käsitellyt Valtimon kirjastotaloa koskevia kuntalaisaloitteita. Kaupunginhallitus on
vastannut Irja Mäkelän ja Päivi Härkkimen kuntalaisaloitteeseen 27.4.2021: "Valtimon Kirjastotalo
toimivaksi monitoimi-kylätaloksi" sekä Tuula Rautiaisen ja Anni Savolaisen valtuustoaloitteeseen 27.5.2021
toimitilaohjelman uudelleen valmistelemiseksi ja käsittelemiseksi ent. Valtimon kirjaston osalta
luovutettavaksi eri järjestöjen toimintaan. Kaupunginhallitus toteaa, ettei Valtimon kirjastotalon
avaamiseen uuteen käyttöön (monitoimi-kylätalo/eri järjestöjen toiminta) ole perusteita. Kaupunginhallitus
toteaa molemmat aloitteet näin loppuun käsitellyksi. Pöytäkirja luettavissa verkossa:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022274-8

Hyvinvointilautakunnan avustusten tiliselvitykset vuodelta 2021
Vuonna 2021 avustusta saaneiden on toimitettava tiliselvitys avustuksen käytöstä avustusta 15.4.2022
mennessä. Voit käydä tarkastamassa Nurmeksen kaupungin nettisivuilta hyvinvointilautakunnan
myöntämät avustukset 2021 https://www.nurmes.fi/my%C3%B6nnetyt
Avustusta saaneiden on toimitettava tiliselvitys avustuksen käytöstä avustusta seuraavana vuonna 15.4.
mennessä.
- Kohdeavustusta saaneiden tiliselvityksessä on oltava esim. kopiot kuiteista.
- Toiminta-avustusta saaneiden on toimitettava vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös
avustusvuodelta.
- Kuitit voi kopioida hyvinvointipalveluissa.
Tilitykset toimitetaan hallintosihteerille hyvinvointipalveluihin, Arja Kejonen Nurmes-talo,
hyvinvointipalvelut, 75500 Nurmes p. 04010 45104 e-mail arja.kejonen(at)nurmes.fi

Tarjoatteko Te kesätyöpaikkoja nuorille?
#NuortenNurmes-toiminta kokoaa nuorille kootusti tietoa Nurmeksen kesätyöpaikoista sivustolle:
https://www.nurmes.fi/web/nuortennurmes/kesatoiden-ilmoitustaulu. Mikäli haluatte, että me
vinkkaamme teidän kesätyöpaikastanne nuorille, voitte ilmoittaa avoimen kesätyöpaikan #NuortenNurmes
hankekoordinaattori Henna Kuittiselle sähköpostilla henna.kuittinen@nurmes.fi.
Kerro lyhyesti työtehtävästä:
Nimike:
Kuvaus työtehtävästä:
Ajalle:
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Viimeinen hakupäivä:
Muuta huomioitavaa:
Yhteystiedot:
Lisätietoa työnantajalle kesätyösetelistä: https://www.nurmes.fi/ohjeet-tyonantajalle

Jellin uutiskirjeestä nostettua
Tule MLL:n perhekahvilaohjaajaksi. MLL:n paikallisyhdistykset etsivät Pohjois-Karjalassa uusia
vapaaehtoisia ohjaamaan alueiden perhekahviloita. Vapaaehtoisena voit ohjata perhekahvilaa omien
aikataulujesi mukaisesti. Perhekahvilaohjaajan tehtävään saat perehdytyksen paikallisyhdistyksen
perhekahvilavastaavalta, joka on muutenkin apuna ja tukenasi kaikissa perhekahvilaan liittyvissä asioissa.
Voit halutessasi myös osallistua MLL:n Järvi-suomen piirin järjestämälle perhekahvilaohjaajien
verkkokurssille. Ota yhteyttä ja kysy lisää: MLL Järvi-Suomen piiri Ira Leo, p. 0400 190 458, ira.leo@mll.fi
Miten parantaa yhdistyksen hallituksen työtulosta ja vuorovaikutuskulttuuria? Tuore opinnäytetyö on
työyhteisösovittelija, kouluttaja Leena Saarelan tutkimus, missä hän paneutuu hallitusten sisäiseen
vuorovaikutukseen ja työtapoihin – kooten suosituksia hallitustyön kehittämiseksi. Linkki opinnäytetyöhön.
https://www.theseus.fi/handle/10024/702802
SELVIS – ehkäisevää päihdetyötä kehitysvammaisille nuorille aikuisille. Selkokielinen SELVIS-aineisto on
tukena päihde- ja pelikysymyksissä. Aineisto on kehitetty erityisesti kehitysvammaisille nuorille aikuisille,
mutta soveltuu myös muille selkokieltä tarvitseville. Testien avulla voi arvioida omaa alkoholinkäyttöä ja
rahapelaamisesta. Oppaista löydät tietoa alkoholista, tupakasta ja nuuskasta, kannabiksesta sekä raha- ja
digipelaamisesta. https://ehyt.fi/ehyt-ry/toiminta-ja-hankkeet/opiskelijoille-tyoikaisille-jaikaantyneille/selvis-ehkaisevaa-paihdetyota-kehitysvammaisille-nuorille-aikuisille/
Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa- hanke on käynnistynyt. Pohjois-Karjalassa on
käynnistynyt hanke, jonka aikana otetaan käyttöön ehkäisevän päihdetyön vaikuttaviksi todettuja
menetelmiä ja kehitetään ehkäisevään päihdetyöhön liittyvää eri toimijoiden välistä yhteistyötä PohjoisKarjalassa. Hankkeen päätoteuttaja on Siun sote ja osatoteuttajia P-K:n kansanterveyden keskus sekä P-K:n
Sosiaaliturvayhdistys ry. Lue lisää: https://www.jelli.fi/assets/files/sites/6/2022/01/Ennalta-ehkaisevapaihdetyo-Pohjois-Karjala-hanke.pdf
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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