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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”).
Uutiskirje ilmestyy kerran kuussa. Seuraava uutiskirje ilmestyy 28.2.2020.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje
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Järjestöilta Valtimolla 22.1.2020
Vuoden 2020 ensimmäinen järjestöilta kokoontui Valtimon koululla 22.1. ja väkeä oli reilusti paikalla. Illassa
esiteltiin Nurmeksen kaupungin hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmää ja muuta tukea yhdistyksille.
Paikalla esittäytyivät kaupungilta palveluohjaaja Teija Simonen, järjestökoordinaattori Katri Kantola,
kulttuurisihteeri Marjo Säkkinen sekä vapaa-aikasihteeri Armi Laukkanen.
Tilaisuuden materiaalit voit lukea täältä: kaupungin diat, Valtimon Kohtaamispaikka -hankkeen diat ja P-K
Sotun diat.

Valtimon Kohtaamispaikka -hankkeen kuulumiset
Terveiset Valtimon Kuntalaisten Talon kakkoskerroksesta! Järjestökoordinaattori on ollut toimessaan jo
nopeasti hurahtaneet kaksi viikkoa. Vaikka hanke on vielä hyvin alkutekijöissään, niin alkaa se kuitenkin jo
pikkuhiljaa pala palalta hahmottua lukuisten eri tahojen tapaamisten ja käytyjen keskustelujen ansiosta ja
samoilla keinoilla mennään eteenpäin, ideoita, ajatuksia ja toiveita kuunnellaan jatkossakin.
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Konkreettisin tuotos, mikä hankkeen tiimoilta tullaan toivottavasti toteuttamaan on kaikille kuntalaisille ja
kulkijoille avoin, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kohtaamispaikka, joka sijoittuu Kuntalaisten
Talolle ja jota järjestö- ja yhdistystoimijat voivat vapaasti hyödyntää oman kohderyhmänsä tarpeisiin, mutta
myös kehitellä kaikille avointa toimintaa, kuten esimerkiksi yhteislaulutuokioita, päivätansseja, karaokea,
liikunta- ja pelihetkiä, koulutuksia, luentoja, teemailtoja ja mitä vaan mieleen juolahtaa. Tässä kaikessa
järjestökoordinaattori yrittää tukea kaikkia toimijatahoja tasapuolisesti. Toimintaa yritetään käynnistellä
tässä jo kevään aikana, joten ollaanhan kuulolla!
Terkuin, järjestökoordinaattori Katri katri.kantola@nurmes.fi, p. 04010 41133

Kyläpäällikköilta Karhunpäässä 29.1.2020
Kyläpäällikköiltaa vietettiin Karhunpäässä edellisenä keskiviikkona ja paikalla saatiin aikaiseksi paljon
puhetta ja pohdintaa. Ohjelmassa olivat Nurmeksen kaupungin palveluohjaajan ja maaseutupalvelujen,
Vaara-Karjalan Leaderin ja Maaseudun sivistysliiton terveiset. Lisäksi kaupunginjohtaja lausui terveisensä
kylille. Kylät laitettiin pohtimaan toiveita kaupungille, ideoita Leaderille ja ajatuksia siitä, mikä on jo hyvin.
Näiden keskustelujen pohjalta ko. tahot suunnittelevat seuraavia askelmerkkejään ja vievät tarvittaessa
ideariihen tuloksia muille tiedoksi. Voit tutustua keskustelun muistiinpanoihin täältä.

Maaseudun Sivistysliitolla on Yhteinen ympäristömme -hanke on käynnissä (katso linkki). Sinne
kannattaa ottaa yhteyttä, jos kylät kaipaavat ohjausta esimerkiksi vieraslajien torjuntaan,
ympäristöyrittäjyyteen tai maisematöihin liittyen. Tulossa jo mm. yhteistyötä Salmenkylän kanssa: 19.5.
aiheena pienpuun käyttö ja pist’aidan teko.

Vaara-Karjalan Leaderin ohjelmassa on koulutusta Nurmeksessa 15.3. luonnon kosmetiikan saralla
(linkki). Leaderillä on vuoden alussa alkanut Tapahtuman järjestäjän ABC -hanke, jonka tavoitteena on
nostaa toiminta-alueellaan järjestettävien tapahtumien tasoa ja tapahtuman järjestäjien osaamista. Lisäksi
hankkeen välillisenä tavoitteena on kasvattaa tapahtumiin osallistuvien määrää.
Hankeelta on tulossa muun muassa:

järjestyksenvalvojakoulutusta Nurmekseen. Paikka ja muu info tulee myöhemmin, mutta varatkaa
jo kalenteriin tilaa!
26.4.
2.-3.5
16.-17.5.
17.5.

Teoria 9-17
Lauantai teoria 9-17/ sunnuntai voimankäyttö 9-17
Lauantai teoria 9-17/ sunnuntai peruskurssilaisilla hätäensiapu 9-17
Kertauskurssi (8 h) 9-17

Hinnat:
•
•

Peruskurssin (40 h) Vaara-Karjalan alueen hinta on 50 € (muut 100 €).
Kertauskurssin (8 h) Vaara-Karjalan alueen hinta on 30 € (muut 50 €).

Uusi Nurmes -rahoituksen saaneet
Uusi Nurmes -juhlarahoitukseen saapui määräaikaan mennessä 14 hakemusta, joista 12 osallistui Somerahoituksen hakemiseen. Rahoitusta saaneet ideat löytyvät täältä.

Perheiden tapahtumien esitteet
Perheiden tapahtumia keväälle 2020 on koottu yhteen. Saa jakaa ja tulostaa esille!
Tulostettava perheiden palvelujen ohjelma kevät 2020 ja Tapahtumajuliste kevät 2020.
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Yhdistykset kaupungin verkkosivuilla
Yhdistysten asioista tiedottavia www-sivuja on päivitetty ja päivitetään edelleen. Tarkoitus on saada sivusto
kuntoon kevään 2020 aikana – mieluiten mahdollisimman pian. Sivusto löytyy täältä:
https://www.nurmes.fi/yhdistykset ja rakenne näyttää nyt tältä:
•

Yhdistykset
o Avustukset
o Tilat ja välineet (Huom! Tämän päivittämistä ei olla vielä ollenkaan aloitettu.)
o Yhdistysyhteistyö
o Yhdistysten uutiskirje
o Myönnetyt avustukset ja tuki

Lisäksi pääsivulta on linkit perhekeskuksen sivuille, Jellin Nurmeksen toiminnan ja vertaistuen sivuille,
vapaaehtoispankkiin ja Nurmeksen tapahtumat -facebook-ryhmään.

Avustusjärjestelmän päivitys
Hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmä on päivitetty 28.1.2020. Löydät päivitetyn järjestelmän ja muut
avustusmateriaalit kaupungin sivuilta: https://www.nurmes.fi/avustukset. Miunpalveluissa on avustusten
hakusivu hieman muuttunut, joten avustusten haun kuvalliset ohjeet päivitetään ennen hakuaikaa ja ohjeet
lisätään sivuille helmikuussa.

Tapahtumat ja tiedottaminen
Muistakaa ilmoitella suunnittelukalenteriin ja käykää vilkaisemassa, mitä muut ovat ideoineet. Kalenteri
löytyy täältä ja sinne voit ilmoittaa suunnitelmista palveluohjaajalle, teija.simonen@nurmes.fi tai suoraan
kalenteriin kirjoittamalla.
Palveluohjaaja on koonnut Nurmeksen alueen tiedottamisen ohjeita yhteen. Lue ne täältä.
Ylä-Karjalan seurapalstaviestien lähetys muuttuu. Nettisivulla oleva sovellus poistuu, joten lähetä
seurapalstaviestit sähköpostilla osoitteeseen: seurapalsta@ylakarjala.fi. Voit myös soittaa
seurapalstailmoituksen tekstin p. 050 370 6722, arkisin klo 9-16. Ylä-Karjala ilmoittaa, kun uusi sovellus on
käytössä.

Yhteistyötä ja muita mahdollisuuksia
PerhEke-hanke järjestää Juuka / Nurmes alueella kiertävien perhehoitajien ennakkovalmennuksen
monimuotokoulutuksena helmi-huhtikuussa 14.2.-17.4.2020, esite tässä. Tämä koulutus ja sen antama
mahdollisuus toimia esim. omaishoitajan sijaisena hänen asioidessaan käy myös esimerkiksi
osatyökykyiselle tai jo eläkkeelläkin olevalle henkilölle. Palkkion tehtävästä maksaa Siun sote osoittamiensa
asiakkaiden osalta. Koulutus on hyvä vaikka ei olisikaan varma aloittaako tehtävässä.

Kohdataan nuoria
Nurmeksen ja Valtimon nuorisovaltuustot ovat järjestäytyneet. Pidetään heidät mielessä ja mukana
kehittämisessä. www.nurmes.fi/nuorisovaltuustot
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LAN-tapahtuma on Nurmeksen nuorisotyön ja Nurmeksen kaupungin #NuortenNurmes-toiminnan
toteuttama yön yli kestävä tapahtuma, jossa kävijät kokoontuvat pelaamaan ja pitämään hauskaa.
Tapahtuma järjestetään Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilässä 5.3. - 6.3.2020. Lue lisää täältä.

Keskustellaan Nurmeksen kunnan digituen tilanteesta.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkin tapaamiseen löydät kutsusta. Jaathan kutsua eteenpäin omassa
verkostossasi. Ilmoittauduthan Nurmeksen tilaisuuteen 10.2.2020 mennessä!
Pohjois-Karjalan digituki-hanke on maakuntaliiton hallinnoima, jossa osatoteuttajina ovat myös Siun sote,
MSL ja Joensuun kaupunki. Hankkeen tavoitteena on edistää maakunnan asukkaiden digitaitoja sekä
edistää digituen saatavuutta koko maakunnan alueella.

Yhdistyksen työtehtävien opinnollistamisesta infoa Nurmeksessa Riverialla 25.2. klo 9-10.30
Tilaisuudessa kuulet:
- Mitä opinnollistaminen ja opinnollistettujen työtehtävien tekeminen tarkoittaa.
- Miten toimitaan, kun löytyy sopiva henkilö, joka on kiinnostunut oman osaamisen
kehittämisestä opinnollistamisen avulla?
- Kehen voitte olla yhteydessä?
- Miten opinnollistaminen juurrutetaan osaksi toimipaikan toimintaa?
- Mikä on työpaikkaohjaajan rooli?
Lue lisää: https://www.pksotu.fi/opinnollistaminen/
Ilmoittauduthan mukaan torstaihin 18.2 mennessä Johanna Maierille (johanna.maier@pksotu.fi)

Maakuntapäivä tulee jälleen elokuun lopulla. Avustusten hausta tulee infoa helmikuussa ja hakuaika on
17.2.-17.4.

Järjestäytymiskokoukset
Yhdistysten hallitusten järjestäytymiskokoukset ovat jo varmasti osalla porukasta hoidettu, mutta joillakin
vielä tulossa. Tero Kankaanperä on koonnut hyvän muistilistan järjestäytymiseen. Kurkatkaa läpi ja
poimikaa vaikka seuraavaan kokoukseen asioita, mitkä ovat jääneet varsinaisesta järjestäytymisestä pois.
Muistakaa päivitellä aktiivien tiedot verkkosivuille ja muihin tietolähteisiin, kuten Jelliin.
Järjestöhautomo on tehnyt napakan, simppelin videon, mikä auttaa kertomaan yhdistystoiminnasta heille,
joille yhdistysten toiminta ja aktiivien JA JÄSENTEN tehtävät eivät ole niin selkeitä. Laittakaahan jakoon –
löytyy YouTubesta.

UKK-arkisto kerää muistoja Esa Timosesta
Tapasitko sinä, sukulaisesi tai tuttavasi maaherra Esa Timosen (1925-2015). Oletko työskennellyt hänen
kanssaan lääninhallituksessa? Oletko tavannut häntä vaalityössä Pohjois-Karjalassa? Muistatko tarinoita
Timoseen liittyen?
Urho Kekkosen arkisto kerää yhteistyössä Esa Timosen perinneyhdistyksen kanssa Timoseen liittyviä
muistoja ja tarinoita. Tarkoitus on laajentaa UKK-arkistossa säilytettävää Timosen arkistoa ja hyödyntää
tulevia tutkijoita sekä kiinnostuneita monipuolistamalla kuvaa sotaveteraanina, ministerinä ja maaherrana
Pohjois-Karjalan eteen toimineesta miehestä. Kaikki pienimmätkin tarinat ovat arvokas lisä
muistitietokokoelmaan.
Lisätietoja hankkeesta: Tuomas Timonen 0405733135
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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
SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖISSÄ -KOULUTUS KONTIOLAHDELLA
11.2. KLO 18:30-20:30
Kontiolahdella on tarjolla maksutonta, järjestöille ja muille kiinnostuneille suunnattua digikoulutusta
erilaisista teemoista alkuvuoden aikana. Toinen koulutuskerta käsittelee sosiaalisen median
mahdollisuuksia järjestön tiedotuksessa.
Lue lisää
ETÄVERTAISTUKIRYHMÄ PARISUHDEVÄKIVALTAA KOKENEILLE 5.2.-27.2. KLO 17-18:30
5.2. käynnistyy iltaryhmänä ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä parisuhdeväkivaltaa kokeneille.
Ryhmä kokoontuu viitenä iltana, noin kerran viikossa. Vertaisryhmässä saat mahdollisuuden jakaa
luottamuksellisesti omia kokemuksia, saada tukea muilta samantyyppistä kokeneilta sekä tietoa
lähisuhdeväkivallan syistä, taustoista ja ilmenemismuodoista sekä keinoista selviytyä.
Lue lisää
MIELENTERVEYSOMAISTEN VERTAISTUKIRYHMÄ ALKAA KITEELLÄ (6.2.) JA LIEKSASSA
(13.2.)
Kuormittaako läheisen psyykkinen sairastuminen arkeasi ja vointiasi? Oletko huolestunut läheisen
mielenterveydestä ja päihteiden käytöstä? Muista myös oma hyvinvointisi.
Kiteen ryhmä l Lieksan ryhmä
ARJEN LUOVUUS -KORTTISARJA KANNUSTAA OIVALLUKSIIN JA LUOVIIN TEKOIHIN OMASSA
ARJEN YMPÄRISTÖSSÄ
Arkista elämää voi rikastuttaa tekemällä asioita hieman eri tavalla kuin ennen, luovasti ja kokeillen,
katsomalla uudenlaisesta näkökulmasta. Korttisarjassa jaettavat vinkit kumpuavat taiteen eri
aloilta. Korttisarja on toteutettu MSL:n ja Eläkeliiton yhteistyönä.
Lue lisää
VINKKEJÄ ASUKASTOIMINTAAN KOTIKULMILLA-OPPAASTA
Ikäinstituutin Vinkkejä taloyhtiön Kotikulmilla-toimintaan -opas on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa
järjestää yhteistä toimintaa taloyhtiön iäkkäille ja muille asukkaille. Opas sopii myös muistilistaksi jo
käynnissä olevaan Kotikulmilla-toimintaan.
Lue lisää
SITRAN TULEVAISUUDEN TEKIJÄN TYÖKALUPAKKI
Puuttuuko pitkä tähtäin? Sitran työkalupakki auttaa hahmottamaan tulevaisuutta ja rakentamaan vision
kohti parempaa huomista. Työkalupakki auttaa vision rakentamisessa ensi vaiheista vision
viimeistelyyn. Työkalupakin osia voi käyttää myös tulevaisuuksien tarkasteluun, tulkintaan tai
tekemiseen.
Lue lisää

Lue lisää Jellin uutiskirjeestä ja tilaa omasi täältä.
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