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UUTISKIRJE nr 3/2020

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 24.4.2020.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
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Hyvinvointilautakunnan päätös yhdistysten avustushakemuksista
Apua tarjolla virusepidemian aikana
Tietosuoja-asiaa
Yhdistykset ja matkailu
Sisäliikuntapaikat kaudelle 1.6.-31.8.2020 ja 1.9.2020-31.5.2020 sekä urheilukentät
kesäkaudelle 2020 haettavina
Suositus yhdistysten sääntöjen päivittämiseksi heti, kun tilanne sen mahdollistaa!
Valtimon Kesäpäivät ja koronavirus
Haikolan talo tervehtii yhdistyksiä Kohtavaarasta
Tule mukaan järjestämään tekemistä
Koulutuksia huhtikuussa
Muuta infoa (poimittu Jellin uutiskirjeestä):
Jellin uutiskirjeestä nostettua

Koronatilanne
Kuten kaikki ovat varmaan jo huomanneet, koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia kaikki isommat
tilaisuudet ja tapahtumat on kevään osalta peruttu siltä osin, mitä ei ole pystytty etäyhteyksien kautta
järjestämään. Kesätapahtumien osalta tilanne on vielä epävarma. Yhdistyksille suunnitellut koulutukset
pyritään järjestämään syksymmällä, kunhan tilanne on viruksen osalta rauhoittunut. Kaupungin viestintää
koronaan liittyvistä asioista löydät osoitteesta www.nurmes.fi/korona
Palveluohjaaja Teija Simonen pyörittää nyt kaupungin asiointiapua yli 70-vuotiaille ja riskiryhmäläisille,
mutta on edelleen mahdollisuuksiensa mukaan myös yhdistysten apuna. Soittoa tai sähköpostia vain
tulemaan: teija.simonen@nurmes.fi, p. 04010 45723. Tukea on tarjolla mieluiten etänä ja muutama
WhatsApp-puhelu onkin jo otettu avustusten hakemisen ohjaamiseksi – hyvin onnistui!

Yhdistysten vuosi- ja kevätkokoukset
Yhdistysten vuosi- tai kevätkokouksia eivät kaikki yhdistykset ehtineet pitää ja nyt poikkeustilanne jatkuu
edelleen. Yhdistyslain mukaan, yhdistysten on pidettävä kokoukset säännöissään määrittelemänä aikana.
Etäosallistumisen turvin kokoukset voidaan lain mukaan pitää, jos yhdistyksen sääntöihin on kirjattu
mahdollisuus osallistua etänä. Kokouksella pitää silti olla jokin fyysinen paikka, mutta siellä ei fyysisesti olla
paikalla kuin yhden henkilön, esim. puheenjohtajan.
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen, miten toimitaan. Keskeistä on, että yhdistyksen jäsenet pidetään ajan
tasalla ja että heillä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kokoukseen. Joka tapauksessa tärkeinä on
nyt kaikkien terveys ja hyvinvointi, ne menevät sääntöjen edelle! Lue lakimiehen kommentteja asiaan ja
katso Sosten webinaari aiheesta tästä linkistä.

Hyvinvointilautakunnan päätös yhdistysten avustushakemuksista
Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt ehdotuksen ottaa käsittelyyn yhdistysten toimintaavustushakemukset ilman yhdistysten vuosikokousten hyväksyntää poikkeustilanteen takia. Toimintaavustusta saaneen yhdistyksen on osoitettava vuosikokouksen hyväksyntä 30.9.2020 mennessä. Avustus on
palautettava, jos toiminta-avustusta saaneen yhdistyksen toiminta ei vastaa hakemusta.
Linkki hyvinvointilautakunnan päätökseen:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202046-5
Hakemukset on edelleen toimitettava 15.4.2020 klo 15 mennessä allekirjoitettuina!
Lisää infoa tästä linkistä. Huomatkaa myös, että kuvallisissa ohjeissa ei selkeästi lue, että toimintaavustushakemuksen liitteeksi vaaditaan myös yhdistyksen kokouksen pöytäkirja. Se ilmenee
avustusjärjestelmästä, tästä lauseesta: ”Hakemuksen liitteiksi vaaditaan hyväksytyt vuosikokousasiakirjat.”

Apua tarjolla virusepidemian aikana
Nurmeksen kaupunki tarjoaa asiointiapua
Ikäihmisille ja riskiryhmään kuuluville on tarjolla kauppa- ja apteekkiasiointiin apua Nurmeksen kaupungilta
arkisin klo 9-14. Lisätietoja ja asiointiavunpyynnöt numerosta 04010 41111. Lisätiedot tästä linkistä.
Pohjois-Karjalan alueen järjestöt tarjoavat apua
Pohjois-Karjalan alueen järjestöt ja yhdistykset tarjoavat tukea, keskustelu- ja asiointiapua Koronavirusepidemian aikana. Jelli.fi-sivustolle on kerätty tietoa tukitoimista ja avuntarjoajista.
https://www.jelli.fi/koronaapu/ Voit myös ilmoittaa yhdistyksesi tarjoamasta tuesta poikkeustilanteen
aikana sivustolta löytyvän lomakkeen kautta.
Kansalaisareena on työstänyt yhteistyökumppanien kanssa ohjeet asiointiavun antamiseen.
Ohjeet löydät täältä ja ne perustuvat viranomaissuosituksiin: http://www.kansalaisareena.fi/korona/

Valtimon Kohtaamispaikka -hankkeen poikkeustilanteen kuulumiset
Hanke joutuu 6.4. alkaen luovalle tauolle vallitsevan tilanteen takia, koska hankkeelle asetettujen
tavoitteiden eteenpäin vieminen on osoittautunut haastavaksi aikana, jolloin sosiaalista kanssakäymistä
tulisi välttää ja hankkeen keskeinen idea perustuu juuri ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja
kohtaamiseen. Hankkeen aktivoitumisesta tiedotetaan, kun tilanne alkaa näyttämään taas siltä osin
suotuisalta. Kahvilan avaaminen Kuntalaisten talolle siirtyy myös sattuneesta syystä syksymmälle.
Hankkeen kuulumisia voi seurata myös täältä: https://www.nurmes.fi/valtimon-kohtaamispaikka-hanke

Tietosuoja-asiaa
Muistutus tietosuoja-asiasta koskien yhdistysten sähköpostitse lähetettäviä uutiskirjeitä ja muuta
viestintää. Laajalle joukolle lähetettävissä sähköpostiviesteissä tulisi vastaanottajien sähköpostiosoitteet
piilottaa siten, että muut vastaanottajat eivät niitä näe, jotta väärinkäytöksiä henkilöiden
sähköpostiosoitteille ei pääsisi syntymään. Viestin, esim. uutiskirjeen voi lähettää postituslistalla oleviin
osoitteisiin piilokopiona, jolloin sähköpostiosoitteet eivät näy muille. Lue lisää tietosuojasta
https://tietosuoja.fi/ Muistakaa myös, että jos joku haluaa poistua listaltanne, hänet on sieltä
huolehdittava pois.
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Yhdistykset ja matkailu
Nurmeksen matkailualuetta markkinoidaan nimellä Bomba. Voit hyödyntää myös yhdistyksen toiminnassa
yhteistä matkailubrändiä. Jaa Bombaa meidän kanssamme ja tehdään aluetta entistä tunnetummaksi!
Tutustu markkinointisivustoon www.bomba.fi ja sometileihin www.facebook.fi/LakelandBomba
www.instagram.com/lakelandbomba Lisätietoja antaa Kati Lipponen, matkailukoordinaattori, Pielisen
Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, kati.lipponen@pikes.fi, p. 050 4066 122.

Sisäliikuntapaikat kaudelle 1.6.-31.8.2020 ja 1.9.2020-31.5.2020
sekä urheilukentät kesäkaudelle 2020 haettavina
Nyt on aika hakea käyttövuoroja liikuntapaikoille. Lisätietoja kaupungin sivuilta tästä linkistä, sieltä löydät
mm. hakuohjeet ja lomakkeet.
Huomaa, että liikuntapaikkojen hinnoittelu on päivitetty hyvinvointilautakunnassa 31.3.2020. Päivitetty
hinnasto tässä.

Suositus yhdistysten sääntöjen päivittämiseksi heti, kun tilanne sen
mahdollistaa!
Etäyhteydet ovat näinä aikoina ajankohtainen aihe, mutta useat yhdistykset eivät ole mahdollistaneet
osallistumista omiin kokouksiinsa etäyhteyksin (puhelimitse, kirjeitse, muulla teknisellä apuvälineellä,
tietoliikenneyhteyksin). Mahdollisuus on kirjattava yhdistysten sääntöihin ja nyt suosittelemme, että
seuraavassa sääntöjen päivityksessä lisäätte tämän mahdollisuuden, jotta mahdollisten muiden
poikkeustilanteiden (joita emme toivo) aikana, kokousten järjestäminen ei tuota ongelmia.
Säännöissä tulee kokousten kohdalla olla esimerkiksi lause: "Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta." Asiaa
on avattu lisää Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilta ja esimerkkejä saat mallisäännöistä.
Vinkkejä etäyhteyksien käyttöön on koottu tähän uutiskirjeeseen.

Valtimon Kesäpäivät ja koronavirus
Jos Valtimon kesäpäiviä ei koronatilanteen vuoksi voida pitää 6.–12. heinäkuuta, kesäpäivät tai niitä
vastaava tapahtuma pyritään järjestämään myöhemmin kesällä tai syksyllä. LC Valtimon hallitus päättää
asiasta 27. toukokuuta 2020. Tuolloin ratkaistaan myös, painatetaanko Valtimon kesä 2020 -esite ja
myönteisessä tapauksessa sen julkaisuajankohta.

Haikolan talo tervehtii yhdistyksiä Kohtavaarasta
Kohtavaaralla, Haikolan talolla on tilaa järjestää erilaisia tapahtumia ja kokouksia. Voitte järjestää myös
leirejä ja virkistyspäiviä ohjelmineen yhdessä Haikolan väen kanssa! Haikolan taloa ylläpitävä Nurmeksen
evankelisen opiston ystävät ry järjestää myös itse paljon ohjelmaa. Voit tutustua heidän tapahtumiinsa
täältä: https://haikolantalo.fi/ajankohtaista.html Ota yhteyttä: puh. +35813 430120, +358451381648 /
haikola@haikolantalo.fi
Kohtavaaran luonto- ja historiapolku (2,4 km) näköalatorneineen on käytettävissä retkikohteena kesät,
talvet.

Tule mukaan järjestämään tekemistä
Hyvärilän Nuorten kulman väki ja kaupungin #NuortenNurmes-hanke järjestävät nuorille tekemistä ja
ohjelmaa nyt netissä. Yhdistykset ovat erittäin tervetulleita mukaan! Discord-alustalla on ollut jo peli-iltoja
ja tiistaisin kokoonnutaan kahvikupin äärelle keskustelemaan erilaisista teemoista. Nyt on valmis
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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mahdollisuus kokeilla uutta keinoa tavoittaa nurmeslaisia nuoria! Alustan löydät täältä:
https://discord.gg/v8JSztN
Ota yhteyttä hankekoordinaattori Henna Kuittiseen (05046 89382, henna.kuittinen@nurmes.fi) tai
nuorisotyöntekijä Selma Osmalaan (0400 708 827. selma.osmala@nurmes.fi).
He ottavat ja auttavat teidän mielellään mukaan!

Koulutuksia huhtikuussa
Opintokeskus Siviksen maksuttomat ja kaikille avoimet digityökalu-webinaarit 8.4 ja 14.4
𝐘𝐡𝐝𝐢𝐬𝐭𝐲𝐤𝐬𝐞𝐧 𝐡𝐞𝐥𝐩𝐨𝐭 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐲𝐨̈𝐤𝐚𝐥𝐮𝐭 𝐤𝐨𝐤𝐨𝐮𝐤𝐬𝐢𝐢𝐧 𝐣𝐚 𝐫𝐲𝐡𝐦𝐚̈𝐭𝐨𝐢𝐦𝐢𝐧𝐭𝐚𝐚𝐧 -𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐚𝐫𝐢 (𝐨𝐬𝐚 𝟏) 8.4. klo 1011 https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/31049
𝐘𝐡𝐝𝐢𝐬𝐭𝐲𝐤𝐬𝐞𝐧 𝐡𝐞𝐥𝐩𝐨𝐭 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐲𝐨̈𝐤𝐚𝐥𝐮𝐭 𝐤𝐨𝐤𝐨𝐮𝐤𝐬𝐢𝐢𝐧 𝐣𝐚 𝐫𝐲𝐡𝐦𝐚̈𝐭𝐨𝐢𝐦𝐢𝐧𝐭𝐚𝐚𝐧 -𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐚𝐫𝐢 (𝐨𝐬𝐚 𝟐) 14.4. klo
10-11 https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/31050
Palkka.fi tutuksi -etäkoulutus 15.4.2020
”Maksetaanko yhdistyksessäsi silloin tällöin korvauksia, kuten vapaaehtoisten matkakuluja? Tuskailetteko
tulorekisteri-ilmoitusten kanssa? Tai onko satunnaisten korvausten tai palkkojen maksu ajankohtaista
tulevaisuudessa?” Lue lisää maksuttomasta koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan täältä.

Muuta infoa (poimittu Jellin uutiskirjeestä):
TUKEA JA APUA KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIKANA - VERKOSTA POIMITTUA
● Sote-järjestöjen tarjoamaa tukea ja apua Koronavirusepidemian aikana kootusti SOSTEn sivuilla
● Mielenterveyden keskusliitto laajentaa neuvontansa aukioloaikoja
● Mieli ry: Keskusteluapua saatavilla joka päivä kriisipuhelimessa ja verkossa
● Perheiden jaksamiseksi Ensi- ja turvakotien liitto tehostaa verkkoauttamista
● Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston järjestöt tarjoavat lukuisia palveluita etänä koronakriisin aikana
● Päihdelinkki tarjoaa vertaistukifoorumiaan päihdetoimijoiden käyttöön
● Mielenterveystalo: Koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen
TYÖVÄLINEITÄ JA MENETELMIÄ ETÄTYÖSKENTELYYN JA -KOKOUKSIIN
Työvälineitä ja menetelmiä etätyöskentelyyn ja -kokouksiin on tarjolla. Vinkkejä, ohjeistuksia ja menetelmiä
etätyöskentelyyn ja -kokouksiin löydät esimerkiksi näiltä sivuilta:
● Helpot etäkokoukset vertaisryhmätoimintaan - Opintokeskus Sivis
● Parhaat sovellukset etätyön tueksi - Grapepeople
● Sujuva etäkokous helposti: viisi vinkkiä ensikertalaisille - Lari Karreinen, Osana Oy
● Miten aktivoida osallistujat etäkoulutuksissa? - Lari Karreinen, Osana Oy
● Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa - Verke Nuorisoalan osaamiskeskus
● Snellman-kesäyliopiston Dikata-hankkeen digiosaamista lisäävien verkkokoulutusten tallenteita
● Ilmaisia toimisto- ja hyötyohjelmia
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Jellin uutiskirjeestä nostettua
PELASTAKAA LASTEN LAPSILTA OPITTUA -VERKKOSIVULTA TYÖVÄLINEITÄ LAPSIKESKEISEEN TOIMINTAAN
Verkkosivusto antaa äänen lapsille ja tarjoaa aikuisille ja ammattilaisille käytännöllisiä vinkkejä ja työkaluja lasten
osallisuuden vahvistamiseen ja lapsikeskeiseen toimintaan. Sivuilla kootaan yhteen eri tahoilla olevaa tietoa ja
osaamista lasten kanssa työskentelystä.
Lue lisää
JELLIN TOIMINTAA, TUKEA JA KOULUTUKSIA ETÄNÄ-SIVUSTO KOKOAA TIETOA
YHDISTYSTEN POIKKEUSAJAN TUESTA JA TOIMINNASTA
Poikkeustilanteen vuoksi suuri osa tapahtumista ja toiminnoista on peruttu, siirretty tai tauolla. Tukea,
toimintaa ja koulutuksia on kuitenkin tarjolla. Jellin toimintaa, tukea ja koulutuksia etänä-sivustolta
löydät tietoa, miten voit osallistua, vaikka kasvokkainen tapaaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista.
Sivustolle kootaan tietoa etänä toteutettavasta toiminnasta, tuesta ja verkkokoulutuksista PohjoisKarjalassa ja muualla Suomessa.
Tutustu sivustoon
TUTUSTU JÄRJESTÖT JA TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS -TILAISUUDEN (10.3.)
MATERIAALEIHIN!
Järjestöt ja tulevaisuuden sote-keskus -tilaisuudessa 10.3.2020 Joensuussa kuultiin tulevaisuuden
sote-keskusohjelman mukaisen hankesuunnittelun valtakunnallista ja alueellista tilannekuvaa sekä
tuotiin järjestönäkökulmaa Siun soten hankkeen valmisteluvaiheeseen. Siun soten ja järjestöjen
yhteisissä työpajoissa syvennyttiin kuuteen eri teemaan: lapset, nuoret ja perhekeskus, ikäihmisten
palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, digitaaliset palvelut sekä järjestöyhteistyö.
Tutustu tilaisuuden materiaaleihin
UUSI ARVIOINTI- JA KYSELYTYÖKALU POKKA JÄRJESTÖJEN KÄYTTÖÖN
Kukunori ry:n ja Vertics Oy:n yhteistyön tuloksena syntynyt arviointityökalu Pokka mahdollistaa
monipuolisen tiedonkeruun henkilöstöltä, toiminnan kohderyhmiltä, sidosryhmiltä ja vapaaehtoisilta.
Pokka tarjoaa valmiita tarkasti harkittuja, osin muokattavissa olevia kyselypohjia, joiden avulla
järjestöjen työntekijät saavat kerättyä tietoa toimintansa tuloksellisuudesta, vaikutuksista sekä
kehittämistarpeista.
Lue lisää
THL:N SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SUOMESSA -ASIANTUNTIJARAPORTTI: SUOMI
ERILAISTUU NOPEASTI
THL:n kansallinen asiantuntija-arvio Suomen sosiaali- ja terveyspalveluista kertoo, että alueiden väliset
erot sairastavuudessa ovat säilyneet selvinä, vaikka väestön terveys onkin parantunut kautta maan.
Väestön ikääntymisen huippuvuodet ovat takanapäin niillä alueilla, joiden väki vähenee.
Kasvukeskuksissa ikääntymisen piikki on vielä edessä lähivuosina. Demografinen muutos yhdessä
kuntien tiukan taloustilanteen kanssa pakottaa kunnat etsimään uusia ratkaisuja, joilla vastata väestön
muuttuviin palvelutarpeisiin.
Lue lisää

Lue lisää Jellin uutiskirjeestä ja tilaa omasi täältä.
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