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UUTISKIRJE nr 4/2020

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 29.5.2020.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
Yhdistysten toiminta- ja kohdeavustukset
Avustusten hakuaika päättyi 15.4. klo 15. Hakemuksia saapui viitisenkymmentä. Hakemuksia
valmistellaan nyt hyvinvointilautakunnan käsittelyyn.
Maakuntapäivän avustusten hakuaikaa jatketaan 1.6. asti
YHDITYSLAKI: yhdistysten vuosi- ja kevätkokoukset
Ilmoita digisti -verkkokoulutus 13.5.2020
Miksi tietosuoja on yhdistyksille tärkeää?
Järjestötoiminnan perusteet
Digitukitalkoot-kampanja
Nurmeksen retkeilyreitit ja taukopaikat – vastaa ja vaikuta!
Jellin uutiskirjeestä nostettua

Yhdistysten toiminta- ja kohdeavustukset
Avustusten hakuaika päättyi 15.4. klo 15. Hakemuksia saapui viitisenkymmentä. Hakemuksia valmistellaan
nyt hyvinvointilautakunnan käsittelyyn.

Maakuntapäivän avustusten hakuaikaa jatketaan 1.6. asti
Koronaepidemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta Pohjois-Karjalan maakuntapäivän
suunnittelua jatketaan. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tukee toimijoita maakuntapäivän tilaisuuksien
järjestelyissä 500 – 2000 euron avustuksella, jota voi hakea 1.6. asti. Pohjois-Karjalan maakuntapäivää
vietetään elokuun viimeisenä lauantaina 29.8.2020. Mahdollisista koronatilanteen aiheuttamista
muutoksista ilmoitetaan myöhemmin.
Kannattaa siis hieman odotella miten nämä tilanteet kehittyvät.
Lisätietoja antaa kulttuuriasiantuntija Pentti Ojajärvi.
Kulttuuriasiantuntija Pentti Ojajärvi
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Mobile +358 50 4398104
pentti.ojajarvi@pohjois-karjala.fi
www.pohjois-karjala.fi/maakuntapaiva
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YHDITYSLAKI: yhdistysten vuosi- ja kevätkokoukset
Hallitus esittää väliaikaista sääntelyä, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan
järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja
terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Muutosten ehdotetaan olevan voimassa syyskuun loppuun.
Lue tarkemmat tiedot Oikeusministeriön sivuilta.
Valtioneuvoston päätös 16.4.2020 (Hyväksyivät ehdotuksen.)

Ilmoita digisti -verkkokoulutus 13.5.2020
Mitä tarkoittaa sähköinen tunnistautuminen ja mobiilivarmenne? Mitä ja miten yhdistyksen on ilmoitettava
tulorekisteriin? Miten maksutonta Palkka.fi -palvelua voi hyödyntää yhdistyksen korvausten, palkkioiden ja
palkkojen maksussa ja ilmoittamisessa? Ilmoittaudu mukaan Ilmoita digisti -verkkokoulutukseen 13.5.2020!
Ilmoittautuminen 8.5.2020 mennessä: https://webropol.com/s/ilmoitadigisti13052020eta

Lisätietoja: Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, 044 715 2060,
hanna.kaariainen@pksotu.fi, www.jelli.fi/jane
Verkkokoulutus on maksuton. Koulutuksen järjestää Pohjois-Karjalan Järjestöasiain
neuvottelukunta JANE.

Tule kuulemaan uudesta rahankeräyslaista ja pienkeräyksestä
Maaliskuussa astui voimaan uusi rahankeräyslaki, joka toi mukanaan mahdollisuuden järjestää pienkeräys
ilman rahankeräyslupaa. Webinaarissa opit:
•
•
•

Mikä pienkeräys on ja kuka sen voi järjestää
Mistä järjestäjän on huolehdittava ennen keräystä, sen aikana ja sen jälkeen
Mistä saa lisätietoa ja tukea pienkeräykseen liittyen

Maksuttoman Webinaarin järjestää Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo. Lisätietoja tästä linkistä.

Miksi tietosuoja on yhdistyksille tärkeää?
Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon huhtikuun blogiteksti käsittelee EU:n GDPR-asetusta ja
tietosuojakysymyksiä. Lue kirjoitus tästä linkistä ja selvitä:
•
•
•

Miksi tietosuoja on tärkeää yhdistyksille
Mitä velvoitteita jäsenrekisterin ylläpitoon kuuluu
Miten valmistella tietosuojaseloste

Järjestötoiminnan perusteet
Yhdistyksen jäsenille, hallitukselle, luottamushenkilöille ja kaikille yhdistystoiminnasta kiinnostuneille.
Tavoitteena on antaa kaikille järjestö- ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille osallistujille kattavat
perustiedot järjestötoiminnasta sekä eväitä hoitaa erilaisia yhdistystehtäviä.
Viiden webinaarin sarjassa pääset syventymään yhdistystoiminnan keskeisiin osa-alueisiin osaavien
kouluttajien johdolla. Voit osallistua kaikkiin koulutuksiin tai valita itsellesi sopivat.
•
•
•

Ota yhdistystoiminta haltuun!
Osaava ja antoisa hallitustyöskentely
Vapaaehtoisuus ja yhdistystoiminnan kehittäminen
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•
•

Keskeisiä asioita tulorekisteristä ja vastauksia ennakkokysymyksiin
Yhdistyksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimiminen

Koulutus järjestetään Zoom-etäkokousohjelman avulla. Järjestäjä tarjoaa tukea Zoomin käyttöön.
Koulutus on maksuton ja avoin kaikille yhdistystoiminnasta kiinnostuneille.
Koulutuksen sisällön ja tarkemmat tiedot löydät täältä.

Digitukitalkoot-kampanja
4.-8.5.2020 on tarkoitus osallistua valtakunnallisiin digitukitalkoisiin, jolloin jokainen meistä voi auttaa
korona-arjen eristämiä läheisiä vieressä tai etänä juuri oman kyvyn mukaan. Haastetaan mukaan
kansalaiset, vaikuttajat, yritykset, järjestöt ja digitukitoimijat. Kampanjaan voivat osallistua myös ne, joille
digituki on osa liiketoimintaa ja tekemistä: he ovat automaattisesti osa Suomen digitukitalkoita.
Digitukitalkoot on kaikille avoin, kaiken tasoiset digiosaajat mukaan kutsuva tapahtuma, johon jokainen saa
osallistua tavallaan.

Nurmeksen retkeilyreitit ja taukopaikat – vastaa ja vaikuta!
Vaikuta tähän kyselyyn vastaamalla Nurmeksen retkeilyreittien ja taukopaikkojen kehittämiseen! Kyselyn
tarkoituksena on selvittää retkeily-, ulkoilu- ja luonnossa liikkumistottumuksia Nurmeksessa, sekä kartoittaa
käyttäjien tarpeita ja toiveita Nurmeksen alueen reitteihin ja taukopaikkoihin liittyen. Vastauksia
hyödynnetään käytännössä toteutettavassa reittien kehittämistyössä sekä taustamateriaalina Nurmeksen
kaupungin toimeksiannosta tehtävässä Kajaanin ylemmän ammattikorkeakoulun matkailun
opinnäytetyössä, jonka aiheena on Nurmeksen retkeilyreittien ja reittien ylläpidon kehittäminen.
Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia ja vastausaikaa on 10.5. saakka. Vastaukset käsitellään
luottamuksellisesti.
Kyselyyn tai muuta aiheeseen liittyvää palautetta tai ajatuksia voi lähettää: katri.kantola@nurmes.fi
Kiitos vastauksista!

Jellin uutiskirjeestä nostettua
Huomaathan, että Jellin uutiskirjeessä on aina paljon muutakin. Tähän on nostettu vain osa eli tilaamalla Jellin
uutiskirjeen varmistat, ettei jokin teitä kiinnostava asia mene ohi!
KUMPPANUUSPÖYDÄN EHDOTUS JÄRJESTÖJEN ROOLISTA SOTE-PALVELUISSA
Kumppanuuspöytä laati ehdotuksen Siun sotelle tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan ja soterakenneuudistukseen. Ehdotus rakennettiin kumppanuuspöydän työskentelyn ja 10.3.Joensuussa
järjestetyn Järjestöt ja tulevaisuuden sote-keskus -tilaisuuden materiaalien pohjalta.
Kumppanuuspöydän esitys sisälsi ehdotukset muun muassa:
● järjestöjen ja Siun soten yhteistyörakenteisiin ja Siun soten järjestöyhteyshenkilöiden varmistamiseen
● asukkaiden osallistamiseen palveluiden kehittämisessä ja Siun soten ammattilaisten ja järjestöjen
yhteistyön tiivistämiseen
● järjestöjen toiminnan huomioimiseen asiakas- ja palveluohjauksessa ja digituen kehittämiseen
yhteistyössä järjestöjen kanssa.
Lue lisää

Lue lisää Jellin uutiskirjeestä ja tilaa omasi täältä.
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