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UUTISKIRJE NR 11 / 2019

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”).
Uutiskirje ilmestyy kerran kuussa. Vuoden ensimmäinen uutiskirje ilmestyy 31.1.2020.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistysyhteistyo
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Järjestöilta Valtimolla 22.1.2020
Valtimon koulun ruokalassa (Sepänkatu 8)
Ohjelma:
• Paikalla olevien esittäytyminen
• Palveluohjaajan tuki yhdistyksille
• Nurmeksen avustusjärjestelmä
• Mitä toiveita ja ajatuksia?
Voit jättää jo ilmoittautuessasi kysymyksiä ja ajatuksia, mitkä asiat mietityttävät. Näin osaamme paremmin
valmistautua iltaan. Ilmoittaudu mukaan iltaan 19.1.2020 mennessä tästä.

Perheiden tapahtumien esite
Tammikuun alkupuolella kootaan taas perheiden tapahtumien esite. Jos on jo perheille/lapsille/nuorille
suunnattuja tapahtumia tai muuta ohjelmaa (esim. harrastuksia) tiedossa kevätkaudelle, ilmoitelkaa niitä:
teija.simonen@nurmes.fi Riittää tapahtuman nimi, järjestäjä ja esim. kuukausi, jolloin tapahtuma on, tarkka
päivä ja paikka ei ole vielä tiedossa. Esitettä jaetaan paperisena ja verkossa perhepalvelujen www-sivulla ja
facebook-sivulla.
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Tiedottaminen
Palveluohjaaja on koonnut Nurmeksen alueen tiedottamisen ohjeita yhteen. Lue ne täältä. Tiedosto löytyy
kaupungin sivuilta www.nurmes.fi/yhdistysyhteistyö

Uusi Nurmes -rahoituksen hakemukset
Uusi Nurmes -juhlarahoitukseen saapui määräaikaan mennessä 14 hakemusta, joista 12 osallistui Somerahoituksen hakemiseen. Rahoitusta saavat ideat julkistetaan uuden vuoden juhlassa Valtimolla
31.12.2019.

Järjestökoordinaattori Valtimolle
Valtimolle on haettu järjestökoordinaattoria, joka aloittaa alkuvuonna 2020. Järjestökoordinaattorin
tehtävä on mm. kohtaamispaikan toiminnan alkuun laittaminen Valtimolla. Valittu henkilö varmistuu
lähiaikoina ja tulee toimimaan yhteistyössä palveluohjaajan kanssa.

Vuosi 2020 Ilmoita tapahtumistasi, vältä päällekkäisyydet
Muistakaa ilmoitella suunnitelmianne ja käykää jo vilkaisemassa, mitä muut ovat ideoineet.
Luvassa on jo tätä:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

järjestöillat:
o Valtimolla 22.1. klo 18, aiheena yhteistyö ja kaupungin tarjoama tuki.
o Nurmeksessa 1.4. klo 18, sote-järjestöt, yhteistyö Siun soten kanssa ym.
o Kyläpäälliköiden tapaaminen 29.1. klo 18, kylien ajankohtaiset asiat.
tanssit Savikylällä 4.1. (Savikylän Maamiesseura)
rotinat 20.1. (Nurmeksen MLL)
Tanssikerho Täysikuun tanssikursseja 23.-24.1., 27.3., 24.-25.4.
lanit nuorille 5.-6.3. (suunnitteluasteella, Hyvärilä, NuortenNurmes-hanke, Nurmeksen kaupunki)
liikuntatapahtuma toukokuussa (kaupunki ja Pokali)
Ulos - Ut - Out -oppimisen suurtapahtuma 9.-11.6.
Lomarompe 26.-28.6. (Nurmeksen mobilistit)
Drive-In & Rock 14.-15.8.
Vanhan kauppalan avoimet ovet 22.8. (Vanhan kauppalan asukasyhdistys)
suunnitteilla perheiden tapahtuma 4.10. (MLL:t)
marraskuun puolen välin jälkeen lasten tapahtumia (näiden suunnittelu alkaa mahdollisesti
maaliskuussa, tule mukaan – ilmoittaudu palveluohjaajalle teija.simonen@nurmes.fi)
joulunavaus 29.11. (1. adventti, Vanhan kauppalan yrittäjät ym. tahot)
joulumyyjäiset 12.-13.12. (Nurmeksen mobilistit)

Onko tietoa näiden tapahtumien ajankohdasta / ilmoitelkaa, kun on sovittu ja varmistuu järjestäminen:
• vapputori (Ylä-Karjalan karaokekerho)
• Harrasteajoneuvo- ja rompemyyntitapahtuma (Kuhmon mobilistit)
• tanssiesitykset (tanssijaosto ja SunShow)
• Valtimon kesäpäivät (Valtimon kehittäjät)
• Sulosointu karaokekilpailu
• mitä muita tapahtumia tästä vielä puuttuu – ilmianna!
Kalenteri löytyy täältä ja sinne voit ilmoittaa suunnitelmista palveluohjaajalle, teija.simonen@nurmes.fi tai
suoraan kalenteriin kirjoittamalla.
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
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Aarrejahti
Tanssikerho Täysikuu ry organisoi usean yhdistyksen yhteisvoimin aarrejahdin perheille. Kahdeksan viikon
ajan eri yhdistykset piilottivat aarteen kantakaupungin lähiympäristöön ja kuvavihje aarteesta julkaistiin
Ylä-Karjalassa, kaupungin nettisivuilla ja somessa. Kirjastolle palautui osallistuneiden keräyslipukkeita 20 ja
kaikille osallistuneille päätettiin arpoa huikeat palkinnot, sillä sponsoreita ja palkintoja oli paljon.
Tekijöille jäi aarrejahdista hyvä fiilis. Sai itselle mietittävää, kun keksi aarteelle kätkön ja ulkoilua, myös
itselle, kun vei ja haki vihjeet ja aarteen. Yhteistyöllä homma vaati kultakin hyvin pienen panostuksen ja
lopputulos oli onnistunut. Osallistuneet yhdistykset olivat tyytyväisiä, kun lähtivät mukaan ja kun aarteen
sijoittuivat ympäri kaupunkia, erilaisiin paikkoihin. Kiinnostusta järjestää tämä uudelleen on jo herännyt.
Mukana tänä vuonna olivat: Tanssikerho Täysikuu ry, MLL:n Nurmeksen yhdistys ry, Savikylän
Maamiesseura ry, Näre ry, Nurmeksen Seppojen Tanssijaosto, Nurmeksen Kalamiehet ry, Nurmeksen
Partiolaiset ja Pielisen 4H-yhdistys. Aarrejahtia tukivat useat yritykset.

Joulunavauksen tunnelmia
Nurmeksen joulunavaus oli 1.12. ja siitä jäi hyvä fiilis järjestäjille. Enemmänkin toimijoita olisi kaivattu
nurmeslaisten yhteistä tapahtumaan järjestämään, mutta ensi vuonnakin ehtii hyvin mukaan. Suunnittelun
varrella tuli useita muutoksia ja yllättäviä käänteitä vielä tapahtumapäivänä, mutta yhteistyöllä niistä
selvittiin. Kaupungin hallituksen avustus tuki järjestelyjä, muttei kattanut kaikkia kuluja – kiitokset kaikille,
jotka pistivät talkootunteja ja taloudellista tukea tapahtuman järjestämiseen. Ja kaunein jouluikkuna äänestys on käynnissä! Osallistu Kauppalan liikkeissä loppiaiseen mennessä.
Joulunavaus vuonna 2020 on su 29.11. ja suunnittelu alkaa syyskuun 2020 alussa, tervetuloa mukaan!
Avausta ja jouluikkunoita yhdistyksistä järjestämässä olivat tänä vuonna: Pielisen Sulosointu ry, Nurmeksen
Martat ry, Nurmeksen Partiolaiset ry, MLL Valtimon yhdistys ry, Näre ry, Nurmeksen Immanuel jouludraaman kannatusyhdistys ry, Nurmeksen Zonta-kerho (ISOT pahoittelut, jos joku jäi tästä! t. Teija.)

Järjestövoimaa kohtaamispaikkaan Nurmeksessa! -tilaisuus 9.12.
Marika Hurskainen, järjestöagentti (Perheet keskiöön! -hanke, Pohjois-Karjalan Martat ry):
”Teillä Nurmeksessa asiat kohtaamispaikkatoiminnan osalta kuulostivat erittäin virkeiltä, kuten toiminta
kaupungin osalta muutenkin.
Toiveeni illan suhteen etukäteen oli, että kylvämme yhdessä siemeniä uusista toimintamuodoista ja mahdollisuuksista ja uskoisin, että joku näistä siemenistä alkaakin itämään😊 Meillä Joensuusta
vieraaksenne tulijoilla ainakin paluumatka sujui hyvinkin ”ituisissa” merkeissä.
Järjestöjen voimavarojen hyödyntäminen yhdessä tehden voimauttaa mielestäni myös järjestöjä ja antaa
paikallisille aktiivitoimijoille uutta virtaa. Uskoisin, että yhteinen päämäärä kunta-, sote- ja
järjestötoimijoiden kesken hyödyntää kaikkia, etenkin asiakkaita. Samalla se luo monipuolisia toiminnan
muotoja ja mahdollisuuksia entisten rinnalle.
Keskustelussa nousi vahvasti esille koko maakuntaa vaivaava haaste siitä, että perheiden aktiivisuutta
vaikuttamiseen kaivataan enemmän.”
Illassa olivat mukana: MLL Nurmeksen yhdistys ry, Pikku-Kaarlen päiväkodin avoin päiväkoti, Nurmeksen
Martat ry, Siun soten varhainen tuki ja terapia, SPR:n Nurmeksen osasto, Hyvärilän nuorisotyö, Nurmeksen
Partiolaiset ry, MLL:n Järvi-Suomen piiri, Perpe-keskus, Perheet keskiöön! -hanke, P-K:n Martat ry
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Siun soten järjestötapaamisille toivotaan jatkoa
Siun sote ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys järjestivät tilaisuuden potilas-, vammais-, ja
kansanterveysjärjestöille 26.11.2019. Tilaisuuteen osallistui noin neljäkymmentä järjestötoimijaa.
Tilaisuudessa esiteltiin valittuja Siun soten palveluja ja järjestöyhteistyön käytäntöjä ja mahdollisuuksia.
Osallistujien antaman palautteen perusteella järjestöt olivat tilaisuuteen tyytyväisiä ja toivoivat tapaamisille
jatkoa. Seuraavaa tapaamista suunnitellaan ensi keväälle.
Tilaisuutta oli mahdollisuus seurata etänä Nurmeksen terveysasemalla. Paikalle ilmoittautuneet
katsoivatkin tilaisuuden kotoaan käsin, kun huono ajokeli sattui tuolle illalle.
Tutustu tilaisuuden materiaaleihin ja tallenteeseen
Myös P-K Sotun Artsi-koulutukset (toiminnan arviointia) voi katsoa jälkikäteen täältä.

MLL:n Nurmeksen yhdistys on löytänyt tilat
Vuoden vaihteen jälkeen MeLskuLan merkeissä kahvitellaan parittomien viikkojen keskiviikkoina
osoitteessa Laamilantie 2. Muuton yhteydessä he tarvitsevat tekstiilejä (verhoja, mattoja) ja sohvat. Olisiko
sinulla tai tuttavallasi näitä lahjoittaa lapsien eteen tehtävän työn hyväksi?
Ota yhteyttä facebook-sivun kautta tai sähköpostitse mll.nurmeksen.yhdistys@gmail.com

Pohjois-Karjalan nuorisoseura ry:n tunnustukset
Vuoden Nuorisoseura - Pirteä 120-vuotias Lipinlahden Nuorisoseura kehittää edelleen toimintaansa:
”Seuramme on avoin sekä perinteiselle että uudelle toiminnalle ja kehitämme toimintaamme aktiivisesti
monipuolisemmaksi.”, kertoo Lipinlahden Nuorisoseuran puheenjohtaja Merja Pihlatie.
Vuoden nuorisoseuralainen - nurmeslainen Minna Murtonen on Salmenkylän Nuorisoseuran kantava voima
ja erityismaininta myönnettiin Kööpenhaminassa asuville Leena Eskeliselle ja Peter Laursenille.
Kööpenhaminasta käsin he hoitavat mm. Höljäkän Nuorisoseuran tiedotusta sekä ylläpitävät Höljäkän kylän
kotisivuja. Kesäisin he talkoilevat muutenkin.
Lue lisää Nuorisseurat Pohjois-Karjala -sivustolta.

Nurmeksen Seppojen lehti
Syksyn 2019 Sepot-lehti on julkaistu. Lehden voi lukea tästä. Lehdessä on mm. ajatuksia muutoksesta ja
kuulumisia Seppojen hienoista onnistumisista ja toimintojen kehittämisestä vuonna 2019.

Tulorekisteriasioihin lakimuutos tulossa
Tulorekisteriin ilmoittamista kevennetään. Esimerkiksi jatkossa enintään 100 euron suuruisia
kilpailupalkintoja (esim. arpajaispalkinnot) ei tarvitse ilmoittaa Tulorekisteriin. Myös myöhästymismaksujen
kerääminen on tarkoitus aloittaa vasta 2021. Lue lisää täältä. Eduskunnan vastaus löytyy täältä.

Kiitokset kuluneesta vuodesta!
Hyvää joulua ja mahtavaa uutta vuotta 2020! Vuoden vaihde tuo meille laajemman Nurmeksen ja
palveluohjaajankin työkenttä laajenee. Mukava päästä tutustumaan myös Valtimon yhdistyksiin. Vuosi
2019 toi paljon uusia, hienoja yhteistyön paikkoja ja olen iloinen, kuinka luovasti nurmeslaiset yhdistykset
tekevät keskenään yhteistyötä. Upeaa, että jokainen yhdistys on saanut osallistua omien voimavarojensa
mukaan ja kuinka jokaisen porukan panosta arvostettiin. Hyvä meidän yhdistykset!
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Jellin uutiskirjeistä nostettua
UUSI RAHANKERÄYSLAKI VOIMAAN KEVÄÄLLÄ 2020: MIKÄ MUUTTUU?
Uusi rahankeräyslaki astuu voimaan 1.3.2020, ja rahankeräys sujuvoituu merkittävästi. Vaihtoehtoina
jatkossa ovat joko Poliisihallitukselta haettava jatkuva rahankeräyslupa tai pienkeräys, josta tehdään
ilmoitus poliisilaitokselle. Lue lisää
JOENSUUN PELASTAKAA LAPSET RY HAKEE JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÄÄ. Lue lisää
PELASTAKAA LAPSET RY HAKEE ITÄ-SUOMEN ALUEJOHTAJAN SIJAISTA
Tehtävä on määräaikainen opintovapaan sijaisuus ajalle 1.2.-31.12.2020. Haku päättyy 31.12. Lue lisää
JOEN SEVERI HAKEE TOIMINNANJOHTAJAA
Joen Severi ry on pohjoiskarjalainen sitoutumaton senioreiden tietotekniikkayhdistys.
Haku päättyy 31.12. Lue lisää
NÄRE RY HAKEE TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ
Toimistotyöntekijän tehtäviin kuuluvat yleiset toimistotyöt, kassatyö sekä avustavat kirjanpidon ja
palkanlaskennan tehtävät. Valittava henkilö perehdytetään tehtäviin. Paikka on osa STEA:n
Veikkauksen varoilla rahoittamaa Paikka Auki – Nuoret Työelämään -ohjelmaa. Haku päättyy 16.1.
Lue lisää
RÄÄKKYLÄ FOLK YHDISTYS RY HAKEE JÄRJESTÖJOHTAJAA. Lue lisää
KONTIOLAHDEN PAIKALLIS-JANE ON PERUSTETTU
Haku Kontiolahden paikallis-JANEn, teemaedustajaksi oli avoinna kesän ja alkusyksyn aikana 2019.
Pohjois-Karjalan JANEn työvaliokunta ja Kontiolahden kunnan edustaja valitsivat Kontiolahden
paikallis-JANEn ensimmäiset teemaedustajat tulleiden hakemusten perusteella. Lue lisää
SUOMEN KULTTUURIRAHASTON POHJOIS-KARJALAN RAHASTON APURAHAT HAETTAVANA
10.1.-10.2.2020
Apurahoja myönnetään Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin sekä maakunnasta kotoisin oleville
tai maakunnassa työskenteleville tieteen ja taiteen harjoittajille ja opiskelijoille. Maakuntarahastot
tukevat ensisijaisesti omalla alueellaan tehtävää tieteellistä, taiteellista ja kulttuurityötä.
Maakuntarahastoilla on lisäksi omia painotuksia, joihin kannattaa perehtyä rahastojen esittelysivuilla.
Lue lisää
STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN-SÄÄTIÖN AVUSTUKSET HAETTAVANA 31.1.2020
MENNESSÄ
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden-säätiön tarkoitus on edistää yleishyödyllisiä sekä humanitaarisia
tavoitteita. Säätiö toteuttaa tavoitteitaan jakamalla avustuksia. Säätiö pyrkii tukemaan sosiaalisesti
alttiita ryhmiä Suomessa ja ulkomailla. Erityisesti säätiö huomioi hakemuksia, jotka liittyvät sosiaaliseen
työhön lasten ja nuorten parissa. Vuoden 2020 hakemukset on toimitettava säätiölle 31.1.2020
mennessä. Lue lisää
Säätiön sivuilla tietoa myös aiempina vuosina myönnetyistä avustuksista

Lue lisää Jellin uutiskirjeestä ja tilaa omasi täältä.
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