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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 teija.simonen@nurmes.fi (aiheeksi ”Uutiskirjeeseen aineistoa”).
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje
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Nurmeksen lähimetsien hoito
Nurmeksen kaupungin ja Valtimon pitäjän taajamissa sijaitsevien metsäsuunnitelmaa tehdään parhaillaan.
Haluamme kuulla, mitä sinä ajattelet alueen metsistä ja puistikoista. Mitä sinä pidät tärkeänä? Suunnitelma
laaditaan niin, että kuulemme myös asukkaiden, kesäasukkaiden ja matkailijoiden näkemyksiä.
Vastaa kyselyyn ja vaikuta taajamien puisto- ja metsäalueiden hoitosuunnitelmaan. Kysely on avoinna 9.6.31.7.2022. Linkki kyselyyn https://new.maptionnaire.com/q/332i8a4bt6y4
Voit myös tulla vastaamaan kyselyyn Nurmes-talolle, (Kötsintie 2) 5.7. klo 12–15 ja Valtimolla Kuntalaisten
talolle, (Kunnantie 1) 6.7. klo 12-15. Olemme silloin paikalla ja avustamme kyselyn vastaamisessa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strategiatyö
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strategiatyö on edennyt asukaskyselyvaiheeseen. Aluevaltuutetut, Siun
soten henkilöstö, lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet ovat työtä aloittaneet, nyt halutaan kuulla
asukkaita. Strategiakyselyyn on helppo vastata, ja halutessasi voit osallistua arvontaan. Palkinnot ovat
kulttuurihyvinvointiin liittyviä.
Asukkailta tullaan vielä syksyn aikana tiedustelemaan uudelleen näkemyksiä konkreettisen toiminnan
suunnitteluun, kun kuntakierrokset käynnistyvät! Linkistä pääset lukemaan aiheesta tarkemmin ja pääset
vastauslinkkiin https://bit.ly/3nkjPTO

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen haku on avattu
Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 27.6.-9.9.2022. Haku
kohdistuu erityistavoitteeseen 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen. Rahoittavana viranomaisena toimii
Etelä-Savon ELY-keskus. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hakuilmoitukseen (EURA 2021) pääset
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tästä: https://eura2021.fi/…/e8f9015a-32bf-439d-9f63-b2e6112e79ba/ Haku on osa EU:n uutta Uudistuva
ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakautta.
Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen painopisteinä ovat:
- Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä osana osallisuutta, työllistymistä ja osaamisen
kehittämistä, huomioiden erityisesti nuorten tarpeet
- Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden
kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja
syrjäytymistä
- Lisätään yksinäisten ja riippuvuus- tai työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia
mm. yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein
- Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta,
yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan
kiinnittymisen parantamiseksi
- Osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen ja edistetään paikallisen tason kehittämistoimintaa
- Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita
Onko yhdistykselläsi hankeidea takataskussa tai olette muuten kiinnostuneita kuulemaan lisää uuden
ohjelmakauden rahoituksesta? Elokuun alussa Hanna Kääriäinen ja Teija Sivonen ovat tavoitettavissa ja
auttavat Kanto-hankkeen myötä yhdistyksiä mm. hankesuunnitelman laatimisessa. Nyt on vielä hyvää aikaa
suunnitella hankesparrausta elokuulle! Yhteydenotot: hanna.kaariainen@pksotu.fi tai
teija.sivonen@pksotu.fi Kanto-hanke tukee ja auttaa yhdistyksiä hankkeiden suunnittelussa, rahoituksen
hakemisessa ja EU:n rakennerahasto-ohjelmassa toimijana olemisessa. Lisätietoja Kanto-hankkeesta
https://www.pksotu.fi/kanto/

Yhdistyslaki uudistuu – mikä muuttuu?
Yhdistyslakia uudistetaan, jotta yhdistysten toimintaa ja muuta yhteisöllistä kansalaistoimintaa saadaan
helpotettua. Lakiehdotusta on valmisteltu vuodesta 2019 saakka. Eduskuntaan se on tulossa arviolta
syksyllä 2022. Uudistettu lainsäädäntö tullee voimaan vuonna 2023.
Ehdotettu uudistus on laaja, mutta ei edellytä esim. yhdistysten sääntöjen tai muun toiminnan muutoksia.
Lain myötä tietyt asiat tulisivat olettamasäännöksiksi eli jollei asiaa määrätä yhdistyksen säännöissä, niin
sääntökohdan puuttuessa löytyisi määräys suoraan laista. Lain myötä pienille yhdistyksille tulee tiettyjä
helpotuksia, kuten kevyempi kirjanpitomenettely. Myös lyhytkestoisemman yhteisöllisen toiminnan
mahdollistamista suunnitellaan toimintaryhmälakiin.
Yhdistyslakiin tulee lisäksi uusi avoimuusrekisterilaki, joka tekee päätöksentekijöihin kohdistuvan
vaikuttamisen näkyvämmäksi. Esimerkiksi eduskuntaa ja ministeriöitä kohdistuvaa lobbausta pyritään
tekemään avoimemmaksi.
Ennen varsinaista kokonaisuudistusta, ollaan helpottamassa yhdistysten etäkokoustamista.
Lue lisää https://www.yhdistystori.fi/2022/06/22/yhdistyksia-koskevia-lakiuudistuksiatulossa/?fbclid=IwAR2e4VghFOs05hPe2WYv6giVmcpAru125UASQAae_wxwXbw5l3TVO6c85GQ

Menoa ja meininkiä nurmeslaisille ja matkailijoille
Lasten, nuorten ja perheiden harrastusvihko. Vihko pitää sisällään toimintaa, tekemistä ja tapahtumia ja
vihkoa on selattu kesän 2022 aikana yli 700 kertaa.
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Mikäli haluat tiedottaa toiminnastasi Nurmeksen kaupungin digitaalisessa harrastusvihkossa, ilmoita siitä
sähköpostitse anu.huusko@nurmes.fi ja 1.8.2022 alkaen teija.simonen@nurmes.fi. Kerro sähköpostissa
milloin ja missä toiminta järjestetään, kenelle se on tarkoitettu ja onko osallistumismaksua.
Käy tutustumassa Lasten, nuorten ja perheiden sähköiseen harrastusvihkoon
https://sway.office.com/MES0DeLk6TpRBn7z?ref=Link

Yhdistysten yhteinen kesätoripäivä 4.7.2022 klo 13
Kesä tulee ja samalla maanantaiset kesätoripäivät! Yhdistyksille on varattu yhteinen kesätoripäivä ma 4.7.
klo 13. Tilaisuudessa yhdistykset esittelevät toimintaa, tekevät jäsenhankintaa sekä keräävät varoja
yhdistyksen toimintaan.
Yhdistysten kesätoripäivä on retromaanantai. Ohjelmassa on arvontaa, yhdistysten toiminnan esittelyä,
Haasta mukavasti-tempaus ja illan esiintyjänä on Teuvo Oinas, Mika Tarkkonen duo säestää. Tervetuloa!
Toivottavasti löytyy monille uusia harrastuksia!

Kyläsukat- ja lapset Neulontakilpailu 1.9. -30.11.
Nurmeksen ja Valtimon kylien väliset kyläsukat – ja lapaset neulontakilpailu houkuttelee kylien neulojia
näyttämään taitonsa. Onko kylässänne jokin erityinen asia, joka inspiroi tekemään neuleen, onko ne värit
tai maamerkki? Liittyykö kylään tarina, joka neuleessa näkyy? Neulo ja kerro. Neulojat voivat palauttaa
Kyläsukat ja -lapaset Nurmeksen tai Valtimon kirjastoon. Nimeä sukat / lapaset ja palauta suljetussa
kirjekuoressa yhteystietoinen Nurmeksen tai Valtimon kirjastoon. Kerro myös omin sanoin neuleittesi
tarina.
Kilpailun jälkeen sukat ja lapaset laitetaan esille Nurmeksen kirjastoon vuoden loppuun saakka. Yleisö voi
äänestää mieleistään paria Nurmeksen kirjastossa tai netissä. Äänestysaika on 5.- 16.12.2022. Kyläsukat ja
lapaset-kilpailun voittajan julkistamistilaisuus on maanantaina 19.12. klo 15.
Lisätietoja: Ulla Keränen puh. 045 3423554, sp: ulla.keranen@hotmail.com ja Marjatta Huttunen puh: 040
3627625, sp: ylakarjalankasityolaiset@gmail.com

Jelli.fi on matkalla kohti uutta
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ylläpitämä Jelli.fi -verkkopalvelu on jo pitkään palvellut PohjoisKarjalan maakunnan yhdistyksiä ja järjestöjä. Nyt on suunta entistä lähemmäksi ihmisiä! Jelli.fi
verkkopalvelun taustalla toimiva Lähellä.fi-verkosto (aiemmin Toimeksi.fi -verkosto) rakentaa yhdistysten
käyttöön valtakunnallista Lähellä.fi -verkkopalvelua, joka tuo alueellisen yhdistystoiminnan entistä
paremmin löydettäväksi.
Uusi palvelu vastaa järjestöjen toiveeseen selkeästä verkkopalvelusta, joka helpottaa tietojen viemistä ja
löytämistä. Lue lisää https://www.jelli.fi/ajankohtaista/jelli-fi-uudistuu/
Huomioithan, että teidän tulee rekisteröityä uuden palvelun käyttäjäksi. Mikäli olette saaneet tiedon
muutoksen ajankohdasta, noudattakaa ohjeita ja seuratkaa, että organisaatiosi tiedot uuteen palveluun.
Tapahtumat ja toimintatiedot eivät siirry automaattisesti uuteen palveluun. Toiminnan syöttäminen uuteen
palveluun on kuitenkin helppoa, saatte palvelun käyttöön selkeät ohjeet ja lähellä.fi-verkosto auttaa teitä
palvelun käytössä tarvittaessa.

Tämä on se heippalappu!
Nyt on aika kiittää yhteistyöstä. On muuten ollut kiva työ tämä yhteisökoordinaattorin pesti ja suurena
syynä olette te yhdistysten voimanpesät! Teidän kauttanne on saanut ihastella ihmisen suurta luovuutta ja
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kekseliäisyyttä, vapaaehtoisten auttamisenhalua ja tarmokkuutta, tapahtumien määrää ja monipuolisuutta,
sekä tietysti sitä hyvää kokemusta ja yhteisöllisyyttä, jota syntyy yhteistyöllä. Toimintanne näkyy ja kuuluu,
olkaa ylpeitä antamastanne panoksesta kaupungin virkeyteen.
Teija Simonen palaa takaisin yhteisökoordinaattoriksi, joten järjestöille on saatavissa hyvää apua
Nurmeksen kaupungilta. Minä puolestani lähden laskemaan hampaita, eli palaan juurilleni tai paikkaani
Kiitos tästä työkokemuksesta. Hyvää kesää teille kaikille, hymyillään, kun tavataan! Muistakaa puhdistaa
hampaat, myös hammasvälit, näin pidetään huolta hyvästä yhteishengestä.

Jellin uutiskirjeestä nostettua
Yhdistys, Tule mukaan Siun Soten ikääntyneiden asumisen kehittämisen yhteistyöryhmään! Koko PohjoisKarjalan alueella toteutettavassa hankkeessa tehdään ikääntyneiden asumisen suunnitelma, joka liitetään
koko hyvinvointialuetta koskevaan asumisen suunnitelmaan. Ikääntyneiden asumisessa huomioidaan ikä- ja
muistiystävällisyys ja luodaan tarvittava yhteistyörakenne ikääntyneiden asumiseen. Nyt ollaan
perustamassa yhteistyöryhmää, ja kartoitetaan järjestöjen halukkuutta tuoda edustustaan tähän mukaan.
Lue lisää: https://www.jelli.fi/2022/06/15/yhdistys-lahde-mukaan-siun-soten-ikaantyneiden-asumisenkehittamisen-yhteistyoryhmaan/

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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