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UUTISKIRJE nr 3/2022

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 22.4.2022
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
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Nurmeksen kyläkierrokset huhti-toukokuussa
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JANE:n järjestöfoorumi 13.4.2022 klo 16 -18:30
Teams-koulutus nurmekselaisille yhdistyksille
Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssi
Jellin uutiskirjeestä nostettua
Suomen kulttuurirahaston avustukset haettavissa

Hyvinvointilautakunnalle esitetään muutosta toiminta-avustusten
jakoperusteisiin
Hyvinvointilautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan Esityslista 29.03.2022/Asianro 16
hyvinvointilautakunnan toiminta-avustusten jakoperusteiden muutosta vuodelle 2022. Esityksenä on, että
vuoden 2022 toiminta-avustuksia jaettaessa ei huomioida hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmän
sääntöjen kohtaa siitä, että kaupungin avustus voi olla enintään 40 % edellisen vuoden bruttomenoista.
Muutos koskee vain vuotta 2022. Lue lisää
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022296-3

Yhdistysten yhteisen kesätoritapahtuman suunnittelu 7.4.
Yhdistysten yhteinen kesätoripäivä järjestetään Kauppatorilla ma 4.7. Kesätorilla halutaan tuoda esiin
Nurmeksen monipuolista yhdistystoimintaa sekä järjestöjen tarjoamia harrastuksia, tukea ja aktiviteetteja.
Päivän aikana kuullaan yhdistysesittelyjä, hoidetaan jäsenhankintaa, tehdään varainkeruuta ja kaiken
kruununa toimii yhdessä suunniteltu ohjelma. Eli nyt kaikki ideanikkarit, yhteisen ohjelman luonnissa
harjaantuneet henkilöt, porukan innostajat ja yhteistyön edistäjät, tulkaa laittamaan lusikka soppaan ja
tehdään mukava kesätoripäivä kaikille! Tervetuloa suunnittelemaan yhdistysten yhteistä kesätoripäivää!
Suunnittelupalaveri järjestetään Teamsilla 7.4. klo 15–17. Ilmoittaudu mukaan suunnittelemaan ensi kesän
kesätoritapahtumaa anu.huusko@nurmes.fi . Lähetän kokouslinkin sähköpostilla.
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Kylien tapahtumien yhteismarkkinointi- Kesäkylät
Yhteismarkkinoinnissa vahvuus löytyy siitä, että kokoamme voimat yhteen, saamme näkyvyyttä ja
tehokkuutta markkinointiin. Nimike Kesäkylät on vakiintunut ja sen alla voivat kyläyhdistykset,
nuorisoseurat, asukasyhdistykset ja kylätoimijat ilmoitella omista tapahtumista. Yhteistyötä
kylätoimikunnat ja asukasyhdistykset voivat lisätä oman kylän alueella mm. Marttojen, metsästysseurojen,
4h-yhdistyksen, musiikkiyhdistyksen kanssa.
Kylätapahtumista suosittuja ovat olleet erilaiset näyttelyt, rantaillat, musiikki, luontopolut, luontorastit ja
retket kylän alueella. Matkailijoita ja asukkaita kiinnostaa myös vanhat kyläkaupat, kyläkoulut ja uusien
yrittäjien toiminnan esittely, samalla piha-alueella voi toimia kylätoimikunnan kahvitarjoilu. Kylätapahtuma
voi olla yksi ilta, siihen voi kuulua kylätalolla tai -koululla pidempiaikainen näyttely, kirpputori tms.
Kesäkylät markkinointi on tiivis A4 jaettavaksi flyerina ja somessa. Arja-Leena Lammi ja Päivi Härkin
kokoavat Kesäkylät yhteismarkkinointia. Ilmoita kylätapahtumasi: tilaisuuden nimi, aika, paikka ja
yhteyshenkilö. Ilmoita aineistosi arjaleena.lammi@gmail.com tai valtimonkehittajat@gmail.com tai
puhelimitse 050-3703051. Halukkaat voivat ilmoittaa 31.4. mennessä. Huom! 10 € ilmoitusmaksu.

Ilmoita Valtimon kesä 2022- esitteessä
Lions Club Valtimo julkaisee Valtimon kesä 2022-esitteen. Siinä julkaistaan entiseen tapaan maksuttomasti
tiedot kaikista Valtimon tapahtumista ja tilaisuuksista kesä–elokuulta sekä palveluhakemisto.
Valtimon kesä -esitteen tuo posti 2.6. Valtimon talouksiin. Puolet 2.500 kappaleen painoksesta jaetaan
matkailijoille kesän aikana. Tiedot tapahtumista tulee lähettää huhtikuun loppuun mennessä osoitteeseen
pertti.a.merilainen@gmail.com.

Harrastusvihko, kesä 2022
Nurmeksen kaupunki kokoaa lapsille, nuorille ja perheille harrastusvihkon kesän harrastuksista,
toiminnoista ja tapahtumista. Mikäli haluatte tiedottaa toiminnoistanne, lähettäkää tiedot viimeistään 22.4.
#NuortenNurmes-toiminnan hankekoordinaattorille henna.kuittinen@nurmes.fi. Vihko julkaistaan
digitaalisena ja pdf-muodossa toukokuussa. Vihkoon voi tutustua täällä
https://sway.office.com/MES0DeLk6TpRBn7z?ref=Link
Toiminnasta olisi hyvä ilmoittaa seuraavat asiat:
Lyhyt esittely toiminnasta
Aika ja paikka
Hinta
Yhteyshenkilö
Mahdolliset ilmoittautumisohjeet
logo (mikäli haluatte sen julkaistavaksi)
**Vihkoon voi laittaa myös kuvan valmiista mainoksesta tai videotervehdyksen toiminnasta.

Yhdistykset mukaan Vanhan Kauppala avoimet ovet-tapahtumaan
Vanhan Kauppalan Avoimet Ovet järjestetään 13.8.2022. Olisiko yhdistyksenne kiinnostunut järjestämään
ohjelmaa tapahtumassa? Onko yhdistyksellänne tarjota vanhoja valokuvia näyttelyyn, puutarhaneuvoja
perinnepihaan, tietoja entisöinnistä, lettukahvio tms. Toimintaa voitte esitellä paitsi Puukoululla, myös
sovituissa avoimissa pihoissa.
Kertokaa lyhyt kuvaus ohjelmastanne, missä toivoisitte esittelevänne toimintaanne ja yhteystietonne.
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Vanhan Kauppalan asukasyhdistys järjestää ohjelmaa varten sopivat tilat. Kertokaa toiminnastanne 30.4.
mennessä. Ota yhteyttä Vanhan Kauppalan asukasyhdistys puheenjohtaja Seppo Laaninen
seppo.laaninen@gmail.com

Ilmoittaudu mukaan Hyvärilän Erilaisuus -tilaisuuden suunnitteluun
Syksylle 2022 ollaan suunnittelemassa nuorille suunnattua tapahtumaa nuorisokeskus Hyvärilään.
Tapahtuman teemana on erilaisuus. Tapahtuma muotoutuu tämän teeman ympärille laaja-alaisesti.
Tapahtuma-aika on 9.9. klo 12–15. Tapahtuman kohderyhmänä ovat 6.-luokkalaiset, yläkouluikäiset nuoret,
ja 2. asteen aloittavat opiskelijat.
Tapahtuman aikana nuorille on tarjolla minimessut, joissa toimijat pääsevät esittelemään omaa
toimintaansa. Lisäksi nuorille tarjotaan lyhytkestoisia tutustumistyöpajoja (20–30 min) sekä
pidempikestoisia teemaan liittyviä työpajoja (30-45min.)
Kutsumme teidät tuottamaan iltapäivän sisältöä kanssamme! Voitte itse päättää millä muotoa osallistutte
tapahtumaan. Teillä on siis mahdollisuus tulla esittelemään toimintaanne minimessuilla tai järjestää
lyhyt/teema työpaja. Voitte jo ennakkoon miettiä ehdotusta, jolla tulisitte tapahtumaan mukaan, mutta
toki voitte tulla kuulolle suunnittelutapaamiseen ilman ehdotusta. Käydään sitten suunnittelutapaamisessa
läpi, miten kukin voisi olla mukana tapahtuman järjestelyissä.
Tapahtuman yhteinen suunnittelutapaaminen järjestetään hybriditilaisuutena 5.4. klo 14–15.30.
Tervetuloa!
Suunnittelutapaamiseen voit osallistua paikan päällä Hyvärilässä tai verkkovälitteisesti. Ilmoita myös tämä,
millä tavoin osallistut suunnittelutapaamiseen. Ilmoittautumiset suunnittelutapaamiseen 1.4. mennessä
Hyvärilään Anu Tirkkonen anu.tirkkonen@nurmes.fi tai Tuija Hurri tuija.hurri@nurmes.fi.

Nurmeksen kyläkierrokset huhti-toukokuussa
Nurmeksen kyläkierros tehdään yhteistyössä Vaara-Karjalan Leader ry:n, Nurmeksen kaupungin ja kylien
sekä Pohjois-Karjalan Kylät ry:n kanssa. Kyläillan muotona on muutaman kylän yhteistilaisuus ja paikkana
on jonkin mukana olevan kylän kokoontumistila. Kyläillan aikana keskustellaan kylän kehittämisestä ja kylän
tarpeista, yhdistysten tulevaisuudesta, ympäristö- ja ilmastokysymyksistä ym. Kyläkierroksen avulla
kasataan toiminta-ajatuksia, ideoita ja kehittämisen suuntia myös Vaara-Karjalan Leader ry:n tulevalle
ohjelmakaudelle. Kaikki tilaisuudet alkavat klo 18, kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen.
Ti 5.4. Tiaisen pirtti, Riihivaarantie 4 Ylikylä, Saramo, Petäiskylä, Mujejärvi ja Kuohatti
Ma 11.4. Männikkölän pirtti, Pellikanlahdentie 1 Kynsiniemi ja Salmenkylä
Ti 12.4. Tuohuspirtti, Kohtavaarantie 56 Lipinlahti ja Höljäkkä
Ke 20.4. Savikylän MMS-talo, Savikyläntie 34 Savikylä, Jokikylä ja Kuokkastenkoski
To 21.4. Karhunpään kylätalo, Neitivirrantie 35 Karhunpää, Kalliojärvi ja Pajukoski
Ti 26.4.Puukarin pysäkki, Kajaanintie 844 Puukari, Koppelo, Nuolijärvi, Rasimäki, Rumo ja Verkkojoki
Ke 27.4. Ylä-Valtimon kylätalo, Ylä-Valtimontie 490 B Ylä-Valtimo ja Sivakka
Ke 4.5. Kyläpäällikköilta, Kuntalaisten Talo, Kunnantie 1, Valtimo

Pulaviikko 2.-8.5.2022
Nurmeksessa järjestetään Pulaviikko 2.-8.5.2022 liittyen Agenda 2030-tavoitteisiin. Kestävä kehitys otetaan
huomioon monin eri tavoin ja teemoin. Viikon aikana pyritään tuomaan yhteen eri ikäiset ihmiset ja samalla
siirretään säästeliäisyyteen liittyvää tietoutta ja perinnettä vanhemmilta nuoremmille. Teemoina ovat mm.
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elintarvikkeet, talous ja säästäminen sekä liikenne ja kulkeminen. Pulaviikon aikana tehdään
säästeliäisyystoimenpiteitä myös hieman pilke silmäkulmassa!
Tarkoituksena on järjestää mukava, tietopuolinen ja helposti järjestettävä tapahtumaviikko. Viikon aikana
havainnollistetaan, kuinka ympäristön kuormittuminen pakottaa säästeliäisyyteen ja oman toiminnan
rajoittamiseen. Ihmiskunnan historiaan kuuluvat aika-ajoin toistuvat pulakaudet. Mitä pula-ajoista voidaan
ottaa opiksi?
Pulaviikkoa kokeillaan ensimmäisen kerran toukokuun alussa 2.–8.5., jolloin ollaan vuodenkierrossa
sellaisessa vaiheessa, että edellisen satokauden anti on jo pääosin kulutettu, eikä uutta olla vielä saatu.
Kokeillaan korviketta, vastiketta ja eletään niukemmin. Tapahtumaviikon tavoitteena on nostaa
kiinnostavasti esiin säästeliäisyys, kohtuullisuus ja kestävä kehitys. Tapahtumaviikon järjestävät
yhteistyössä eri järjestöt, yhteisöt ja julkiset toimijat.

JANE:n järjestöfoorumi 13.4.2022 klo 16 -18:30
Tervetuloa JANEn järjestöfoorumiin - Järjestöt ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 13.4.2022 klo 16–18.30.
Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn Järjestöfoorumit ovat kaikille Pohjois-Karjalan
alueen järjestöille ja yhdistyksille tarkoitettuja avoimia tilaisuuksia. Tällä kertaa käsitellään
hyvinvointialueuudistusta ja järjestöjen toimintaedellytyksiä hyvinvointialueella.
Tilaisuus järjestetään Teams-tilaisuutena. Ilmoittautuminen 8.4. mennessä:
https://link.webropol.com/s/ilmoittautuminen13042022

Teams-koulutus nurmekselaisille yhdistyksille
Keskiviikkona 30.3. klo 10–11 Teams-koulutusta Nurmeksen yhdistyksille! Kouluttajana Ville-Matti
Nikkonen Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksestä. koulutuksessa tutustutaan Microsoft Teamsin
perusominaisuuksiin ja käyttöön yhdessä kokeillen ja harjoitellen. Ennen koulutusta kannattaa ladata
omalle koneelle Teams. Ilmoita, mikäli tarvitset apua asennukseen.
Tilaisuus Teams-yhteydellä tai Kuntalaisten Talolla (Kunnantie 1). Ilmoittaudu Teams-koulutukseen 28.3.
mennessä anu.huusko@nurmes.fi

Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssi
Jyväskylän yliopisto järjestää maksuttoman Kansalaisen kyberturvallisuus- kurssin verkossa. Kurssilla
tutustut muun muassa internetin toimintaan ja tekniikkaan sekä sen turvallisiin käyttämisen tapoihin. Opit
ymmärtämään digitalisaatiota, sen hyötyjä ja haasteita niin yksilöiden kuin yhteiskunnan näkökulmista.
Kurssille pääset mukaan ilmoittautumalla ja avaamalla kurssin sitten Jyväskylän yliopiston Online Courses alustalla. Kurssimateriaali ohjaa sinua koko kurssin ajan, ja voit aina palata edeltäviin osioihin kertaamaan
niiden sisältöjä. Kurssin voit opiskella sinulle sopivassa tahdissa. Ilmoittautua voit koska tahansa kurssin
avautumisen jälkeen.
Korkeakoulututkinnossa kurssi sopii osaksi perusopintotasoisia opintoja, esimerkiksi valinnaisiin opintoihin.
Kurssi on myös MPK:n kyberturvallisuuden koulutuspolun ensimmäinen kurssi. Lue lisää
https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/informaatioteknologia/kyberturvallisuus
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Jellin uutiskirjeestä nostettua
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille. MLL:n ystäväksi maahanmuuttajaäidille-toiminnan verkkokoulutusta
järjestetään kahtena iltana: 11.4. ja 13.4. klo 17-19:30. Lähetämme Zoom- osallistumislinkin ja lisätietoa
ilmoittautuneille. Koulutuksen jälkeen tapaamme ja haastattelemme jokaisen toiminnasta kiinnostuneen
henkilökohtaisesti. https://www.jelli.fi/tapahtuma/mll-ystavaksi-maahanmuuttajaaidille-verkkokoulutus-211-ja-4-11/
Valokuva toivon välineenä 6.4.2022, klo 13:00 - 6.4.2022, klo 15:00. MTKL järjestää
mielenterveyskysymyksiä työssään kohtaaville ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka tarvitsevat uusia ideoita
ja työkaluja. Sanat eivät aina riitä, etenkään jos kyseessä ovat vaikeat asiat. Mitä kaikkea voidaan ilmaista ja
tehdä näkyväksi valokuvan keinoin? Entä kuinka valokuva otetaan osaksi omaa työtä ja juurruttaan
asiakkaan arkeen? https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssitkoulutukset/tapahtumakalenteri/?id=4804

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

25. maaliskuuta 2021

