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UUTISKIRJE nr 6/2020

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 (pl. heinäkuu). Seuraava uutiskirje ilmestyy 28.8.2020.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje
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Menoinfo
Kaupungin etusivulle nousee tapahtumatiedot suoraan Menoinfosta. Samasta paikasta myös Ylä-Karjala ja
Karjalainen poimivat tapahtumat tapahtumakalentereihinsa.
Nyt siellä näkyvät nämä tapahtumat ja näyttelyt:
MLL leikkikenttätreffit, Valtimo
Zumba, Nurmes
Salmenkylän kalastuskisat
Kopin museon kesänäyttely: Alma Pääkkönen, Nurmes
Karjalaiset kädentaidot -Karjalazen käzi-n`erot, Nurmes
Puuttuuko tapahtumanne? Lisää tapahtuma täällä: http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/karjalainen
Soita Teijalle, jos tarvitsette tukea tapahtumien ilmoittamiseen! p. 04010 45723
Nostamme Menoinfoa taas kesäkuun lopulla esille omissa kanavissamme, joten toivon, että ehditte
ilmoittaa alkuviikon aikana tapahtumianne sinne.

Tapahtumia siirretty – vältä päällekkäisyydet!
Koronaepidemian takia monia tapahtumia peruttiin keväältä ja kesältä. Osa tapahtumista on siirretty
kokonaan seuraavaan vuoteen, mutta osa syksyyn. Merkkailkaa jo SUUNNITTELUVAIHEESSA tapahtumianne
yhdistysten yhteiseen suunnittelukalenteriin, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin mahdollisimman hyvin.
Käykää myös seuraamassa, mille päiville muilla on jo suunnitelmia.
Suunnittelukalenteri löytyy tästä linkistä. Sinne on lisätty nyt myös vuodet 2021 ja 2022.
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Kirjastoauton kysely
Kirjastoauto alkaa palvella syksyllä myös Valtimolla! Minne haluaisit kirjastoauton pysähtyvän? Vastaa alla
olevasta linkistä!
https://webropol.com/s/valtimon-pitaja-kirjastoauto

Harrastusvihko
Lasten ja nuorten harrastusvihko kootaan ja jaetaan koululaisille jälleen syksyllä 2020.
Ilmoita jo varmistuneita tietojasi vapaa-aikasihteerille (armi.laukkanen@nurmes.fi). Myös alkusyksyllä ehtii
ilmoitella!

Perheiden tapahtumat
Syksyllä päivitetään myös perheiden esite tapahtumista, kohtaamispaikoista ja saatavilla olevista
palveluista. Ilmoita tapahtumasi, vertaisryhmät, kohtaamispaikat jne. palveluohjaajalle
(teija.simonen@nurmes.fi). Aiemman esitteen voit kurkata tästä linkistä.

Vapaaehtoispankki
Nurmeksen vapaaehtoispankki on nyt ollut käytössä noin puoli toista vuotta. Siellä on kymmenkunta
vapaaehtoista (lisää kaivataan!), jotka haluaisivat auttaa yhdistyksiä ja muita toimijoita erilaisten
tapahtumien ja toiminnan järjestämisessä. Kesällä heille on lähetetty yksi tarjous ja edellinen lähetettiin
27.9.2019.
Kuinka voisimme kehittää palvelua ja kuinka saisimme aktivoitua pankkiin lisää vapaaehtoisia?
Idea on siis, että vapaaehtoispankki mahdollistaa yhdistysten toiminnan tukemisen ilman, että tarvitsee
sitoutua tiettyihin yhdistyksiin ja yhdistyksillä on mahdollisuus saada oman verkostonsa ulkopuolelta tukea
ja lisäkäsiä.
Lisää infoa täällä: https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki

Valtimon palvelutarvekysely
Karelia ammattikorkeakoulun ja Maaseudun Sivistysliiton PUHTI-hanke sekä Nurmeksen kaupungin
Valtimon Kohtaamispaikka-hanke toteuttavat yhteistyössä Valtimon vakituisille- ja kesäasukkaille
kohdennetun palvelutarvekyselyn.
Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Valtimon kirkonkylällä tarjolla olevien palvelujen käyttöä ja niihin
liittyviä kehittämistarpeita sekä uusia tapoja tuottaa tarvittavia palveluja. Yksi mahdollisuus palvelujen
tuottamiseksi on yhteiskunnallinen yrittäjyys:
Yhteiskunnallisen yrityksen tarkoitus on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Tyypillisesti yritys
perustetaan halusta tuoda ratkaisu tai uusi toimintamalli yhteiskunnalliseen haasteeseen. Yritysten
toiminta on kannattavaa, mutta arvopohjaista ja siksi ne eivät ensisijaisesti tavoittele voittoa omistajilleen.
Kiitos vastauksista!
Kyselyyn pääset tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/BBB1A84F43306C56
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Tohellusta ja kohellusta kentällä?
HONKALAMPI SÄÄTIÖN PERPE-KESKUS TARJOAA TUKEA LASTEN JA NUORTEN HARRASTE- JA VAPAA-AJAN
RYHMIEN OHJAAJILLE
PERPE-keskus aloittaa kesän 2020 aikana toiminnan, jonka tavoitteena on selvittää aluksi mitä tarpeita
vapaa-ajan kerhojen, leirien ja harrasteryhmien ohjaajilla on erityislasten sekä –nuorten tukemiseen
Pohjois-Karjalan alueella. Yhteistyötä halutaan tehdä laajasti erilaisten lapsille ja nuorille harraste- ja vapaaajan toimintoja tarjoavien yhdistysten, seurojen sekä järjestöjen kanssa. Toimintaa järjestetään matalalla
kynnyksellä, nousipa tarve sitten urheilukerhosta tai partioleiriltä. Ilmianna tarpeesi vastaamalla kyselyyn
tai ota yhteyttä! Linkki kyselyyn vapaa-ajan toimijoille (avaa ctrl + napsautus)
Lue lisää Jelli.fi

Oikeusministeriö kutsuu keskustelemaan yhdistyslaista
Jellistä nostettua: Tulisiko yhdistyksen perustamisen, jäsenten päätöksenteon ja hallinnon olla helpompaa?
Miten vapaamuotoisten ryhmien tarpeet pitäisi ottaa huomioon? Osallistu Oikeusministeriön
verkkokeskusteluun ja ole näin mukana kehittämästä entistä parempaa yhdistyslainsäädäntöä.
Keskusteluun voi osallistua 30.6. asti. Keskustelun avulla Oikeusministeriön työryhmä selvittää, miten
yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa ja lisätä.
● Lisätietoja oikeusministeriön uutisesta
● Linkki verkkokeskusteluun
●Oikeusministeriöllä on parhaillaan menossa myös kysely, jolla selvitetään järjestöjen poikkeusajan
kokouskäytäntöjä.

Osaamista vapaaehtoistoiminnasta -seminaari Kajaanissa
Kajaanin seminaarin 17.9 teemana Osaamista vapaaehtoistoiminnasta ilmoittautuminen on nyt avoinna.
Lue lisää ja ilmoittaudu: https://www.kansalaisareena.fi/tapahtumat/osaamista-vapaaehtoistoiminnasta/
Tämä tilaisuus pyritään järjestämään perinteisenä seminaarina, mutta puheenvuorot live-striimataan
Kansalaisareenan fb-sivuille. Jos tilaisuus muutetaankin webinaariksi koronatilanteen vuoksi, niin pyrimme
tekemään tästä päätöksen elokuun puolivälissä. Kainuun tilanne on nyt kuitenkin ollut hyvin rauhallinen ja
jos epidemia jatkaa myös muualla tukahtumistaan, niin tämä tilaisuus pidetään seminaarina. Mahdollisen
toisen aallon tms. yllättäessä, se muutetaan tietenkin webinaariksi. Hotelli ja juna kannattaa siis varata
suhteellisen myöhään tai hyvillä peruutusehdoilla.

Tervetuloa!
Yst.Terv. Pinja ja Kainuun valikkoryhmä
pinja.nieminen(at)kansalaisareena.fi
p. 050 666 27

Järjestöyhteyshenkilöt lomailevat
Palveluohjaaja Teija Simonen lomalla 1.-31.7.2020
Järjestökoordinaattori Katri Kantola lomalla 27.7.-7.8.2020 (huom! Valtimon kohtaamispaikka -hanke on
toistaiseksi tauolla koronaepidemian takia, mutta toivottavasti pääsee jatkamaan pian syksyllä. Katri siis
toistaiseksi toisissa tehtävissä.)
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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! Lue lisää Jellin uutiskirjeestä ja tilaa
omasi täältä.
AJANKOHTAISTA POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA JANESTA
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE kokousti Teamsin välityksellä 14.5.2020.
Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
● Koronatilannekatsaus järjestönäkökulmasta.
● Kuultiin Pohjois-Karjalan strategian 2040 valmistelun tilannekatsaus.
● Valittiin JANEn edustajat Pohjois-Karjalan valmiusfoorumiin.
● Kuultiin Pohjois-Karjalan maakuntapäivän tilannekatsaus.
● Valittiin työryhmä Kuntavaalit 2021 vaikuttamiseen.
● Kuultiin JANEn koulutustyöryhmän tilannekatsaus
Lue lisää
TUNNETKO JO POHJOIS-KARJALAN MONIKULTTUURISUUSVERKOSTO MOVEN?
Move on kokoontunut jo vuodesta 2008 lähtien ja se tuo monikulttuurisuustyötä tekevät järjestöt yhteen
noin kuusi kertaa vuodessa. Verkoston tarkoituksena on edistää järjestöjen yhteistyötä ja tiedonvaihtoa,
tukea kotoutumista edistäviä toimintoja ja monikulttuurista yhdistystoimintaa Pohjois-Karjalassa. Lue
lisää
SELVITYS: KANSALAISJÄRJESTÖILLÄ HYVÄT OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET, MUTTA
RAHOITUSKÄYTÄNNÖT TIUKENTUNEET
Suomalaiset järjestötoimijat kokevat mahdollisuutensa osallistua ja vaikuttaa julkisen hallinnon
valmistelu- ja päätöksentekoprosesseihin vähintään melko hyviksi. Yleiset asenteet kansalaisjärjestöjä
kohtaan ovat järjestötoimijoiden mukaan parantuneet viime vuosina, mutta tästä huolimatta julkisten
avustus- ja rahoituskäytäntöjen koetaan tiukentuneen. Näin kuvaillaan kansalaisjärjestöjen tilannetta
kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn tuoreessa selvityksessä. Lue lisää
THL:N OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN-SIVUSTO KOKOAA TIETOA OSALLISUUDEN
ULOTTUVUUKSISTA JA MENETELMISTÄ
Sivustolle on koottu kattavasti tietoa seuraavista teemoista: Heikoimmassa asemassa olevien
osallisuus, työelämäosallisuus, asukas- ja asiakasosallisuus, osallisuuden seuranta, osallisuustyön
johtaminen ja osallisuusohjelman teko. Tutustu sivustoon
Julkaisuja, kartoituksia, työvälineitä:
● Eriarvoisuutta kaventamassa: tunnista kehittämistarve alueellasi ja hyödynnä valmiit välineet (2020)
Julkaisuun on koottu reilun viiden vuoden kokemuksista jalostuneita näkemyksiä siitä, miltä huonoosaisuus näyttäytyy maakunnissa ja miltä se tuntuu köyhien arjessa. Julkaisussa tulee esille
maakuntien ja kuntien tilannetta kuvaavat tilastolliset indikaattorit.
● Osallisuuden edistäminen kuntien osallisuusohjelmissa
Sivulla luodaan katsaus kunnissa tehtävään osallisuustyöhön, joka on kirjattu erillisiin
osallisuusohjelmiin ja -suunnitelmiin. Kartoitus pohjautuu vuoden 2019 tietoihin.
●Osallisuusindikaattori
Osallisuuden kokemusta voidaan mitata Sokra-koordinaatiohankkeen kehittämällä
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osallisuusindikaattorilla. Osallisuusindikaattori muodostuu kymmenestä väittämästä, jotka kartoittavat
merkityksellisyyden kokemusta, uskoa omiin toimintamahdollisuuksiin ja sosiaalista vuorovaikutus
POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITOLTA AVUSTUSTA YLI 40 MAAKUNTAPÄIVÄN
TAPAHTUMALLE
Pohjois-Karjalan syntymäpäivää juhlistetaan kolmatta kertaa lauantaina 29. elokuuta ja osin myös
edeltävällä viikolla. Tapahtumia järjestetään eri puolilla maakuntaa. Kymmenkunta tapahtumaa
striimataan osittain tai kokonaan eli niitä voi seurata vaikkapa kotisohvalta. Tapahtumat ovat
maakuntapäivän hengen mukaisesti avoimia kaikille. Maakuntapäivä on kaikkien juhlapäivä, mutta tänä
vuonna halutaan tavoittaa erityisesti lapset ja nuoret. Tarjontaa on myös kaikille muille ikäryhmille.
Lue lisää ja katso maakuntapäivän tapahtumat
JÄRJESTÖTIETO SOTE-UUDISTUKSESSA RAPORTTI – TIETOA JÄRJESTÖISTÄ JA
JÄRJESTÖTIEDOSTA
SOSTEn Järjestö 2.0 -hankkeen raportti tarkastelee ajankohtaisia tietokysymyksiä sote-järjestöjen,
sote-uudistuksen ja digitalisaation näkökulmasta. Lue lisää
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