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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 27.3.2020.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje
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Sote-järjestöt koolle 1.4.2020 ja vertaistuki Jelliin
Hyvinvointilautakunnan avustukset haussa!
Arvonlisäverotus
Säästöpankit tukevat yhdistysten toimintaa
Tapahtumat ja tiedottaminen
Mitä sinä tai yhdistyksesi voisi tarjota viikoittaisena ohjelmana matkailijalle?
Kohteita turisteille?
Digituesta
Alueellista järjestöjen yhteistyötä tarvitaan juuri nyt, kun maakuntiin perustuvaa soteuudistusta käynnistetään
Kyläpäällikköilta Karhunpäässä 29.1.2020
Yhteistyötä, toiveita ja muita tilaisuuksia
Ilmaa tarvitaan!
Nuorten ideoita
Video
Maakuntapäivä tulee taas!
Avoimet Kesäkylät
Edunvalvonnasta infoa
Järjestöjen koulutuksia suunnitellaan
Jellin uutiskirjeistä nostettua

Valtimon Kohtaamispaikka -hankkeen helmikuun kuulumiset
Helmikuun aikana on selvinnyt Kuntalaisten Talolla kahvilatoiminnan aloittamista eteenpäin vieviä asioita.
Kahvilatoimintaa alkaa pyörittämään Näre ry. Maaliskuussa päästään kahvilan osalta jo tositoimiin ja jos
kaikki menee käsikirjoituksen mukaan, niin huhtikuun puolella voitaisiin jo kahvitella Kuntalaisten Talon
kahvilassa.
Kuntalaisten Talolle tuleva kirjaston siirtymiseen liittyvä remontti vaikuttaa myös talon muihin tiloihin,
mutta esimerkiksi nuorisotilan ja juhlasalin osalta remontti pyritään toteuttamaan tulevan kesän aikana,
jotta siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa mm. tiloja käyttäville järjestötoimijoille.
Muuten järjestökoordinaattori on tehnyt perus myyräntyötä ja tavannut yhdistyksiä, järjestöjä ja toimijoita
ja kysellyt ideoita ja toiveita tulevan Valtimon kohtaamispaikan suhteen. Hyviä ideoita onkin noussut esille
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
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siitä, minkälaista toimintaa järjestöt voisivat kohtaamispaikassa järjestää sekä myös tiloihin ja niiden
käyttöön liittyen on tullut hyviä ajatuksia. Niitä otetaan vastaan yhä edelleen.

Vaara-Karjalan Leader kouluttaa ja kartoittaa
Vaara-Karjalan Leader kouluttaa järjestyksenvalvojia Juuassa, Lieksassa ja Nurmeksessa tänä keväänä. Katso
Nurmeksen ilmoitus tästä ja ilmoittaudu mukaan!
Luonnonkosmetiikasta on koulutusta 15.3. Karhunpäässä. Lue ilmoitus tästä.
Koulutus- ja kalustokartoitus 2020
Tapahtuman järjestäjän ABC -hanke kartoittaa tapahtuman järjestäjien koulutustarpeita ja vuokrattavissa
tai lainattavissa olevaa kalustoa Vaara-Karjalan alueella. Vaara-Karjalan alueeseen kuuluvat Lieksa, Nurmes,
Juuka ja Ilomantsi. Olisi mukavaa jos sinulla on aikaa vastata lyhyisiin kyselyihimme.
Koulutuskartoitus 2020 >> & Kalustokartoitus 2020 >>

Sote-järjestöt koolle 1.4.2020 ja vertaistuki Jelliin
Kokoonnutaan jälleen kehittämään sote-järjestöjen, kunnan ja Siun soten yhteistyötä 1.4.2020 klo 18.00
Nurmeksen terveysasemalla. Tavoitteena on saada vertaistuen ja kokemustuen mahdollisuudet
sairastuneiden ja heidän läheistensä tietoon sekä lisätä mm. terveyskeskuksen työntekijöiden tietoa
yhdistysten tarjoamasta tuesta.
Huolehdi, että yhdistyksesi vertaistuki on kuvattu Jelli.fi-sivustolla, sillä sen avulla Nurmeksen
mahdollisuuksia aletaan esitellä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Jos tiedot puuttuvat, voit ilmoittaa
ne tästä itse tai olla yhteydessä palveluohjaajaan (teija.simonen@nurmes.fi / 04010 45723).

Syksyn yhteinen tapahtuma
Useiden yhdistysten kanssa on ollut puhetta, että olisi hyvä järjestää tapahtuma, jossa yhdistykset voisivat
esitellä toimintaansa, rekrytoida uusia jäseniä ja myös kuntalaiset pääsisivät tutustumaan yhdistysten
toimintaan, koska kaikilla ei ole selvää käsitystä esimerkiksi siitä, millaisia harrastusmahdollisuuksia tai
vertaistuen ryhmiä yhdistykset tarjoavat. Tapahtuma voisi olla messutyyppinen, jossa yhdistyksillä voisi olla
toiminnallisia rasteja, esityksiä tai muuta innostavaa ja kiinnostavaa kävijöitä osallistavaa ohjelmaa.
Tapahtuma on suunniteltu järjestettävän ensi syksynä ja sen ensimmäinen suunnittelupalaveri on 7.4.2020
klo 18 kaupungintalolla.
Ilmoita kiinnostuksesi tapahtumaa kohtaan ja ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen tästä linkistä.

Hyvinvointilautakunnan avustukset haussa!
Toiminta- ja kohdeavustukset ovat haettavissa 24.2.-15.4. välisen ajan Miunpalvelut.fi-sivuston kautta.
Jos haette toiminta-avustusta, ettekä ole toimittaneet voimassa olevia sääntöjä viime vuosina, muistakaa
laittaa ne nyt liitteeksi! Toiminta-avustus on tarkoitettu yhdistyksen sääntömääräiseen toimintaan.
Hyvinvointilautakunnan avustusjärjestelmä on päivitetty 28.1.2020. Löydät päivitetyn järjestelmän ja ohjeet
avustusten hakemiseksi kaupungin sivuilta: https://www.nurmes.fi/avustukset

Arvonlisäverotus
Yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotuksesta löytyy syventävät ohjeet Verohallinnon sivuilta.
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Säästöpankit tukevat yhdistysten toimintaa
Hyviä tekoja tehdään taas – äänestä kohdetta tai ehdota uutta – Säästöpankin sivut.
Säästöpankit tukevat vuosittain lukuisia yhdistyksiä ja muita apua tarvitsevia kohteita paikkakunnillaan.
Vuonna 2019 lahjoitimme liki 700 000 euroa lähes 600 eri kohteelle. Viime vuoden lahjoituksissa
korostuivat lapset ja nuoret.
Mikä on sinulle tärkeää ja sydäntäsi lähellä? Mikä paikkakuntasi kohde ansaitsee tukea toiminnalleen? Nyt
on sinun aikasi vaikuttaa. Ehdota sinulle tärkeää kohdetta tai anna äänesi jo ehdotetulle 17.3.2020
mennessä ja auta meitä päätöksen teossa.

Tapahtumat ja tiedottaminen
Muistakaa ilmoitella suunnittelukalenteriin ja käykää vilkaisemassa, mitä muut ovat ideoineet.
Merkkailkaa myös jo kesäajan tapahtumia Menoinfoon, jos päivämäärä on selvillä. Tarkemman ohjelman
voi täydentää myöhemmin. Matkailijat ja matkanjärjestäjät suunnittelevat jo kesäohjelmiaan!
Tulossa mm. liikuntatapahtuma 20.5.2020 – suunnittelu jatkuu, tule mukaan järjestämään!

Mitä sinä tai yhdistyksesi voisi tarjota viikoittaisena ohjelmana
matkailijalle?
Kesälle 2020 on tulossa viikko-ohjelma, johon laitetaan esille kesällä viikoittain toistuvat ohjatut aktiviteetit
kuten opastetut retket ja kurssit. Esimerkiksi viime vuonna viikko-ohjelmassa oli joka torstai
karjalanpiirakkapaja Bomban kesätorilla ja lauantaisin opastettu kierros Yläpihan perinnetilalla ja KeskiKarjalassa oli esimerkiksi savukalailtaa ja mehiläissafaria. Löytyisikö tänä vuonna ohjelmaan kyläopastuksia,
saunailtaa tai metsäretkiä? Tai jotain muuta mikä kuvastaisi aluettamme? Viikko-ohjelmaa jaetaan
majoitusliikkeisiin, kauppoihin, Bomba verkkosivuille, VisitKarelian sivuille ja sosiaalisessa mediassa.
Viikko-ohjelma on voimassa 22.6.-15.8.2020 ja ohjelmaan kaivataan sisältöä! Lähetäthän tiedot
ohjelmastasi kuvan kera 26.4. mennessä sähköpostitse kati.lipponen@pikes.fi. Autan mielelläni tuotteen
suunnittelussa!
Tietoihin
Tuotteen/palvelun nimi:
Minä viikonpäivänä ja mihin kellon aikaan tuote/palvelu järjestetään:
Tuotteen/palvelun kesto:
Tuotteen/palvelun hinta sekä mahdolliset alennetut hinnat (esim. lapsialennus):
Ryhmän minimikoko, jotta tuote/palvelu toteutetaan ja maksimikoko:
Lyhyt kuvaus tuotteesta/palvelusta:
Tuotteen/palvelun toteuttamiseen mahdollisesti tarvittavat omat varusteet:
Mihin mennessä tuote/palvelu tulee varata:
Tuotteen/palvelun toteutus- tai noutopaikan osoite:
Tuotteen/palvelun tarjoajan yhteystiedot:

Kohteita turisteille?
TripAdvisor on ilmainen alusta, johon voi laittaa mm. käyntikohteita esille. Sivustoa käyttää suurin osa
matkailijoista käyntikohteiden etsimiseen ja suositteluun. Matkailukoordinaattori on joitain kohteita
lisäillyt. Olisiko yhdistyksillä sopivia kohteita? https://www.tripadvisor.fi/Tourism-g667564Nurmes_North_Karelia-Vacations.html
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
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Digituesta
Nurmeksen digituen -esite on päivitetty ja se löytyy kaupungin sivuilta täältä. Voit tulostaa esitteen tai
hakea jakoon kaupungintalolta ja Kuntalaisten Talolta.
Suunnitelmissa on pitää Digituen tapahtuma Nurmeksessa 22.4. klo 12-15. Paikka on vielä avoinna.
Tapahtumassa esitellään mm. Kelan, kaupungin ja yhdistysten digipalveluja. Eihän tuohon aikaan ole muita
tapahtumia, jotka ”kilpailevat” osallistujista?

Alueellista järjestöjen yhteistyötä tarvitaan juuri nyt, kun maakuntiin
perustuvaa sote-uudistusta käynnistetään
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on maakunnallisena verkostojärjestönä ja Sotunetin jäsenenä
aktiivisesti mukana vaikuttamassa siihen, että myös jatkossa järjestötyötä tukeva kehittämisen rakenne
resurssoidaan maakuntiin. Tulevaisuuden rakenteista kysytään järjestöväen mielipiteitä: kyselyyn pääset
tästä linkistä. Tulokset löytyvät 12.3. alkaen Sotunetin sivuilta www.sotunet.fi

Kyläpäällikköilta Karhunpäässä 29.1.2020
Kyläpäällikköillan mietteistä on koottu yhteen ajatuksia, mitä kylät toivat esiin. Mietteet on viety eteenpäin
kaupungin viranhaltijoille. Puheissa oli mm. kylien merkitys Nurmeksen kaupungin veto- ja
pitovoimaisuuden tekijänä, kylien osaamisen kartoittaminen sekä teiden kunnossapito.

Yhteistyötä, toiveita ja muita tilaisuuksia
Ilmaa tarvitaan!
MLL:n Nurmeksen ja Valtimon yhdistykset kyselevät, olisiko jollain yhdistyksillä laitetta, jolla saa nopeasti
täytettyä ilmapalloja. Heillä olisi sille ajoittain tarvetta ja olisivat kiinnostuneita laitamaan tai vuokraamaan
laitetta. Löytyykö teiltä?

Nuorten ideoita
Sinussa on yritystä -päivässä ysiluokkalaiset tekivät paikallisille yhdistyksille tapahtumasuunnitelmia. Käy
lukemassa ne tämän linkin kautta.

Video
Nurmeksen harrastusmahdollisuuksista ollaan tekemässä videota kevään ja alkukesän aikana. Videon avulla
tavoitellaan uusia harrastajia ja jaetaan tietoa, mitä kaikkea Nurmeksessa voi harrastaa. Projektia organisoi
Nurmeksen Sepot ry ja he saivat tähän Uusi Nurmes -juhlarahaa. Vielä ehtisi ja mahtuisi mukaan joku
yhdistys, joka haluaisi nuorille harrastuksistaan kertoa.

Maakuntapäivä tulee taas!
Maakuntapäivää juhlitaan lauantaina 29.8.2020 ja koko edellisellä viikolla. Painopisteenä on lapset ja
nuoret.
Tilaisuuksien järjestäjille on tietoa avustuksista, markkinoinnista, yms. liitetiedostossa ja maakuntaliiton
sivuilla: https://www.pohjois-karjala.fi/maakuntapaiva
Ottakaa yhteyttä, jos tulee kysymistä!
Kulttuuriasiantuntija Pentti Ojajärvi
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, +358 50 4398104, pentti.ojajarvi@pohjois-karjala.fi
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki

28. helmikuuta 2020

Nurmeksen järjestöjen uutiskirje nr 2 / 2020

Avoimet Kesäkylät
Valtimon Kehittäjät ry on toiminut Avoimet Kesäkylät -tapahtumien kokoajina, markkinoinnin kehittäjinä ja
paikallisen yhteistyön rakentajina. Ensi heinäkuussa on jälleen uuden Avoimet Kesäkylät -tapahtuman
vuoro, johon toivomme kaikkien kylätoimikuntien ja yhteistyökumppaneiden osallistumista, sillä kylien
välisellä yhteistyöllä kylät saavat toiminnalleen lisää näkyvyyttä ja vahvuutta.
Järjestämme Valtimon kuntalaisten talolla maanantaina 2.3.2020 kello 18.00 Avoimet Kesäkylät suunnittelu ja ideointi-illan, johon toivomme kaikkien kylätoimijoiden osallistumista.

Edunvalvonnasta infoa
Eläkkeellä oleva asianajaja Heljä Laakso puh/tekstari 0505237070, helja.laakso(at)pp.inet.fi ilmoittautuu
esittelemään oikeudellisia asioita kuten esim. edunvalvontavaltuutusta, testamentti- ja perinnönjakoasioita
yleisellä tasolla, arkikielellä, ihmisläheisesti ja korvauksetta yhdistysten ym. tilaisuuksissa. Ottakaa yhteyttä
hyvissä ajoin etukäteen aihetta, aikataulua ja atk:n käyttömahdollisuuksia koskien.
OmaisOivan järjestämä tilaisuus edunvalvonnasta 9.3. klo 12-14 seurakuntakeskuksella. Avoin kaikille.

Järjestöjen koulutuksia suunnitellaan
Palveluohjaaja ja järjestökoordinaattori suunnittelevat erilaisia koulutuksia tulevalle keväälle ja ensi
syksylle. Myös mm. Vaara-Karjalan Leader kouluttaa kevään ja syksyn mittaan.
Aiheina ovat tulossa mm. hyvä hallinto, jäsenhankinta, viestintä ja tapahtuman markkinointi.

Jellin uutiskirjeistä nostettua
RIVERIAN DATANOMIOPISKELIJAT ETSIVÄT HARJOITTELUPAIKKOJA YHDISTYKSISTÄ
Voisiko datanomiharjoittelija laittaa yhdistyksesi digiasiat kuntoon? Jos yhdistyksesi työasemat
kaipaavat päivittämistä, haluatte apua ohjelmien käyttöön tai vaikkapa oman SOME-strategian, voisitte
kenties antaa harjoittelupaikan Riverian datanomiopiskelijalle. Harjoittelut alkavat nyt helmikuussa ja
jatkuvat toukokuulle. Lue lisää
NUORTEN VAPAAEHTOISKYSELY KARTOITTAA NUORTEN KIINNOSTUSTA JA AJATUKSIA
VAPAAEHTOISTYÖSTÄ POHJOIS-KARJALASSA
Kotikartanoyhdistyksen sosionomiopiskelijoiden kyselyn tarkoituksena on saada nuorten ääntä
kuuluviin vapaaehtoistyötä tarjoaville tahoille. Samalla kerätään nuorten ideoita vapaaehtoistyön
kehittämisestä ja nuorten mukaan saamisesta. Lue lisää
TULE VAPAAEHTOISEKSI RIKOSUHRIPÄIVYSTYKSEEN - VAPAAEHTOISTYÖN KOULUTUS 4.3.29.4. JOENSUUSSA
Täydennämme joukkoamme Joensuun seudulla toimivilla tukihenkilöillä sekä puhelin- ja chatpäivystäjillä. Tukihenkilöt auttavat rikoksen uhria olemalla tukena esimerkiksi poliisilaitoksella ja
oikeudenkäynneissä. Hae koulutukseeen 15.2. mennessä. Lue lisää
JÄRJESTÖT JA TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS -TILAISUUS 10.03. KLO 12:00-14:30,
JOENSUU
Tervetuloa kuulemaan Tulevaisuuden sote-keskusohjelman mukaisen hankesuunnittelun
valtakunnallista ja alueellista tilannekuvaa sekä tuomaan järjestönäkökulmaa Siun soten hankkeen
valmisteluvaiheeseen. Lue lisää

Lue lisää Jellin uutiskirjeestä ja tilaa omasi täältä.
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