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TIEDOTTAMINEN
Tapahtumien ilmoittaminen kuntalaisille ja muille kiinnostuneille
Yhdistykset ilmoittavat tapahtumistaan:
•
•

•
•

•
•

omissa kanavissaan (www-sivut, jäsenkirjeet, ilmoitustaulut, some-kanavat jne.).
sanomalehdissä
o Ylä-Karjalan ilmoitusohjeet
o Karjalaisen menoinfossa (listaus nousee myös kaupungin sivuille ja Ylä-Karjalan
tapahtumapalstalle).
ja juttuideoistaan radioihin: Radio Rexille ja Yle Joensuulle.
facebookissa (fb)
o Facebookissa on Nurmeksen tapahtumat - Events in Nurmes -ryhmä, jonne
yhdistykset voivat jakaa tapahtumiaan. Huom! Jos laitat kuvan, jossa on tapahtuman
ilmoitus, avaa tapahtuman perustiedot myös tekstiksi. Näin tapahtumaa voi hakea
ryhmästä myöhemmin ja sen tiedot voi lukea myös lukulaitteella.
o Perheille suunnatuista tapahtumista voi vinkata Nurmeksen perhepalvelut – fb-sivulle.
o Joulunajan tapahtumia voidaan jakaa Nurmeksen joulu -fb-sivulle.
o Ilmoittaa voi myös Pohjois-Karjalan yhdistykset -fb-ryhmässä.
Instagramissa VisitKarelia kokoaa yhteen Nurmes-Valtimo -alueen tapahtumia ja
mahdollisuuksia, jotka sopivat matkailijoille.
Toiminnasta ja tapahtumista voi infota myös Jelli.fi-sivustolla.

Tapahtumien suunnittelusta tiedottaminen
Yhdistykset ja muut toimijat voivat jo suunnitteluvaiheessa ilmoittaa toisilleen tapahtumiaan yhteiseen
suunnittelukalenteriin. Tavoitteena on tuoda esiin yhteistyön mahdollisuuksia ja vähentää tapahtumien
päällekkäisyyttä. Kalenteriin voi ilmoittaa jo ennen kuin tarkka päivä on varmistunut. Tällöin
tapahtuman voi merkitä esim. kuukauden alkuun tai alustavien päivien kohdalle.
Kalenteri löytyy täältä: https://docs.google.com/document/d/1Ksmvk73jNqWUOu1r7Slk9cWN42pORGapF6eOSqGu7A/edit#heading=h.lok1vrb2upl
Kalenterin muokkaukset hyväksyvät palveluohjaaja Teija Simonen (teija.simonen@nurmes.fi) tai
matkailukoordinaattori Kati Lipponen (kati.lipponen@nurmes.fi). Jos tarvitset apua kalenterin
käytössä, ole yhteydessä Teijaan (yhdistykset) tai Katiin (yritykset).
Yhdistys kaupungin sivuille
Kaupungin sivuille yhdistysten tiedot nousevat automaattisesti Jelli.fi-sivustolta. Yhdistykset
huolehtivat itse, että tiedot ovat siellä oikein. Perustiedot ja esim. linkki omille nettisivuille on riittävä.
Tiedot voi ilmoittaa täällä: https://www.jelli.fi/ilmoita/ ja neuvoa voi kysyä palveluohjaajalta.
•
•

Perheiden kohtaamispaikkojen tapahtumat ja tiedotteet voidaan jakaa sivulla
www.nurmes.fi/kohtaamispaikka
Muuten kaupungin www-sivuilla tiedotetaan kaupungin omista tai yhteistyötapahtumista.
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Tiedottaminen muista asioista
Yhdistykset voivat tiedottaa toisilleen tarpeista, yhteistyön paikoista ja muusta ajankohtaisesta myös
Nurmeksen yhdistysten uutiskirjeessä. Uutiskirjeen kokoaan palveluohjaaja ja se ilmestyy 11 kertaa
vuodessa, aina kuun lopulla (ei heinäkuussa). Uutiskirjeen kautta yhdistykset saavat myös muiden
tahojen tiedotteet.
Uutiskirje on palveluohjaajan pääviestintäkanava yhdistyksille tiedotettaessa.
Aiemmat uutiskirjeet voi lukea ja liittyä postituslistalle täältä.
Vapaaehtoistyön tehtävistä tiedottaminen
Vapaaehtoispankkiin yhdistykset voivat ilmoittaa yksittäisistä tehtävistä, joihin tarvitsevat apukäsiä.
Vapaaehtoispankin jäsenet ovat kuntalaisia, jotka voivat ajoittain olla apuna ja haluavat osallistua
erilaisiin tehtäviin. Tarve ilmoitetaan vapaaehtoisille, jotka ottavat itse yhteyttä yhdistykseen.
Lue tarkemmat ohjeet ja tiedot: www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
Tiloista ja toiminnoista tiedottaminen
Yhdistysten tarjoamat tilat ja välineet kootaan Jelli.fi -sivustolla, josta ne nousevat kaupungin sivuille.
Katso tilat täältä: https://www.jelli.fi/vuokrattavia-tiloja-pohjois-karjalassa/
Ilmoita täällä: https://www.jelli.fi/ilmoita/
Apua ja neuvoja tiedottamiseen yhdistyksille:
Palveluohjaaja, Teija Simonen, teija.simonen@nurmes.fi, 04010 45723
Tiedottamisesta ja sen suunnittelusta ovat vastuussa yhdistykset itse. Palveluohjaaja voi auttaa esim.
yhdistysten tiedottamisen suunnittelussa ja kehittämisessä.
Tarvittaessa palveluohjaaja voi jakaa valmiin ilmoituksen Nurmeksen tapahtumat - Events in Nurmes ryhmässä, jos yhdistyksen aktiiveilla ei ole facebook-tunnuksia.
Lisää palveluohjaajan tehtävistä ja yhdistyksiä koskettavista asioista kerrotaan kaupungin sivuilla:
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
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