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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 25.3.2022
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
JoenSeveri pyytää sisältötoiveita
JoenSeverin Teams-koulutus 15.3.2022 klo 13–15
Päihdetilannekysely, vastausaika päättyy 27.2.2022
Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan yhdistyshaku on käynnissä 28.2.2022 saakka
Hyvinvointilautakunnan avustushaku
Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmän kokousmuistiot
Jellin uutiskirjeestä nostettua

JoenSeveri pyytää sisältötoiveita
JoenSeveri pyytää yhdistyksiltä sisältötoiveita digitaitokoulutuksiin. Hoidatko yhdistyksen
sähköpostiliikennettä tai laitatko Teams-kutsuja? Haluatteko opastusta esimerkiksi
sähköpostityöskentelystä, Whatsapp-ryhmien perustamisesta, skannaamisesta tms.? Mitä ovat ne asiat,
mistä pitäisi puhua tai mitä pitäisi opettaa. Toivomuksia pyydetään lukujärjestyksen tekoa varten. Kerro
toiveesi JoenSeverin paikalliselle vapaaehtoiselle Sisko Kulmalalle osoitteeseen sisko.kulmala@gmail.com
Tiesithän, että JoenSeverin digitukea on tarjolla Nurmes-talossa (Kötsintie 2) tiistaisin klo 13-15!

JoenSeverin Teams-koulutus 15.3.2022 klo 13–15
15.3. klo 13–15 on JoenSeveriltä tulossa Joensuusta Teams-kouluttajia. Ota oma läppäri, tabletti tai puhelin
mukaan. Huomioithan, että olet ladannut laitteellesi Teams-ohjelman. Jos et osaa ladata koneellesi Teamssovellusta, tule käymään JoenSeverin paikallisten vapaaehtoisten tykönä tiistaisin klo 13-15 Nurmes-talossa
(Kötsintie 2).

Päihdetilannekysely, vastausaika päättyy 27.2.2022
Kerro näkemyksesi kuntasi päihdetilanteesta. Ota kantaa ja vastaa päihdekyselyyn. Käytetäänkö kunnassasi
liikaa alkoholia tai muita päihteitä? Oletko ollut huolissasi läheisen päihteiden käytöstä tai pelaamisesta
korona-aikana?
Päihdetilannekyselyllä selvitetään pohjoiskarjalaisten asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä päihteiden,
tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien ehkäisemisen ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämisen
keinoista.
Päihdetilannekyselyyn vastataan 7. - 27.2.2022 täyttämällä joko sähköinen tai paperinen kyselylomake.
Tässä linkki sähköiseen kyselyyn https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7120f570-d71c4270-8afb-0a78a8367860?displayId=Fin2464992
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen verkkosivulta löytyy linkit sähköiseen kyselyyn ja ohjeet paperisen
kyselyn tulostamiseen, sen lähettämiseen sekä listaus niistä toimi- ja kohtaamispaikoista, joissa paperista
kyselylomaketta on jaossa. Linkki sivustolle https://www.pksotu.fi/toimi-ja-kohtaamispaikat/.
Kyselyyn voi vastata kaikki yli 13-vuotiaat pohjoiskarjalaiset. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä
ja luottamuksellisesti, ja vie aikaa noin 10 – 15 minuuttia. Tiedottaminen ja raportoiminen tuloksista
tehdään niin, ettei yksittäisten vastaajien vastaukset ole tunnistettavissa.

Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan yhdistyshaku on käynnissä
28.2.2022 saakka
Pohjois-Karjalan Osuuspankki tarjoaa järjestöille mahdollisuutta hakea lahjoitusta suoraan omalta
osuuspankilta nuoren palkkaamiseen. Yhdistys voi hakea Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan 1.–28.2.2022
aikana tukea nuoren työllistämiseen.
OP:n kesätyöhaku löytyy täältä: https://www.op.fi/web/op-pohjois-karjala/kesaduuni-opn-piikkiin

Hyvinvointilautakunnan avustushaku
Toiminta- ja kohdeavustukset kulttuuri-, kylä-, liikunta- ja nuorisotoimintaan sekä ennalta ehkäisevään
työhön ovat haettavissa perjantaihin 15.4.2022 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei
käsitellä.
Toiminta-avustus on tarkoitettu vain järjestöjen sääntömääräiseen toimintaan. Kohdeavustuksia voivat
hakea yhteisöt, yritykset ja yksityiset kuntalaiset. Avustus on tarkoitettu toimintaryhmien ja yksittäisten
kuntalaisten toiminnan tukemiseen ja se voidaan myöntää esim. erilaisten yksittäisten yleisötapahtumien
järjestämiseen.
Tarkempia tietoja hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmästä ja hakuohjeet löydät nettisivuiltamme
https://www.nurmes.fi/avustukset. Avustukset haetaan sähköisesti Miunpalveluista
https://www.nurmes.fi/documents/183024/6907804/2022.pdf/1e4f5917-65e4-c7af-3db7-16d5a509972b.
Yhteisökoordinaattori auttaa tarvittaessa avustusten haussa. Ota yhteyttä anu.huusko@nurmes.fi tai soita
p. 04010 45723. Järjestämme kaksi samansisältöistä avustushakuinfoa Teams-kokouksena ti 1.3.2022 klo 15
ja pe 4.3.2022 klo 13. Tilaa linkki avustushakuinfoon anu.huusko@nurmes.fi.

Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmän kokousmuistiot
Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmän tietoja ja kokousmuistiot löytyvät Nurmeksen kaupungin
nettisivuilta https://www.nurmes.fi/en/yhdistysyhteistyo ja Jelli.fi-sivustolta https://www.jelli.fi/pohjoiskarjalan-jarjestoasiain-neuvottelukunta-jane/paikallis-janet-ja-yhdistysagentit/nurmeksen-jarjestojenyhteistyoryhma/
Mikäli sinulla on kysyttävää Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmästä, ota yhteyttä ma.
yhteisökoordinaattori Anu Huuskoon anu.huusko@nurmes.fi
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Jellin uutiskirjeestä nostettua
Rahapeleillä rahoitetuille toiminnoille uusi rahoitusmalli vuoden 2024 alusta alkaen – esityksen
yksityiskohdat julki. Parlamentaarinen seurantaryhmä on yhdessä hankeryhmän kanssa sopinut myös
vuosien 2024–2026 rahoitustasosta. Vuoden 2024 rahoitustaso määriteltiin Veikkauksen pitkän aikavälin
tuottokehityksen keskiarvon avulla olevan 990 miljoonaa euroa. Rahoitustaso alenee vuoteen 2026
veteraanien kuntoutusmäärärahojen aleneman myötä 974,9 miljoonaan euroon.
Hallitus sopi kehysriihessä 2021 hankkeen asettamisesta, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi
rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta vuoden 2024 alusta lukien.
https://vnk.fi/-/rahapeleilla-rahoitetuille-toiminnoille-uusi-rahoitusmalli-vuoden-2024-alusta-alkaenesityksen-yksityiskohdat-julki
Tuike-hankkeessa tarjotaan työhönvalmennusta maahanmuuttaneille ja osatyökykyisille työnhakijoille. Ota
yhteyttä, jos koet että sinä, asiakkaasi tai läheisesi voisi hyötyä toiminnastamme. Aluksi järjestetään
tutustumiskäynti. Yhteydenotot: työhönvalmentaja Hemmo Paakkunainen, puh. 050 350 3038,
etunimi.sukunimi@pksotu.fi ja työhönvalmentaja Saara Kokkonen, puh. 050 339 1147,
etunimi.sukunimi@pksotu.fi
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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