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UUTISKIRJE nr 7/2020

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 25.9.2020.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
Kevään avustushaun liitteiden täydennys ja uusi avustushaku
Järjestö-kunta yhteistyön asiakirja – vikat kommentit!
Valtimon Kohtaamispaikka -hanke aktiivisena taas koronatauon jälkeen
Valtimon perhekeskuksen kohtaamispaikka
Viikolla 37 vietetään Osallisuusviikkoa
Joulunavausta suunnitellaan 2.9.2020
Vanhustenviikkoa suunnitellaan nyt
Järjestöpäivä 28.11.2020
Useita toimijoita kylien tukena!
Ilmoittakaa tietonne, voitte voittaa 50 € lahjakortin yhdistyksellenne!
Huijausviestejä
Karjalankatu 12
Ohjaajaksi!
STEAn avustukset
Vapaaehtoisten virkistystapahtuma
Jellin uutiskirjeestä nostettua

Kevään avustushaun liitteiden täydennys ja uusi avustushaku
Toiminta-avustusta keväällä saaneet, muistakaa tallentaa Miunpalveluihin
kevätkokous/vuosikokousasiakirjat! Lisäaikaa asiakirjojen palautukseen annettiin syyskuun loppuun saakka.
Ylimääräinen avustushaku on käynnissä vielä 6.9. saakka – äkkiä hakemaan! Avustusta on saatavilla
tapahtumiin, joita voitte järjestää loppuvuonna 2020 tai alkuvuonna 2021. Lisää infoa tästä linkistä.

Järjestö-kuntayhteistyön asiakirja – vikat kommentit!
Tästä linkistä pääset tutustumaan Nurmeksen järjestö-kuntayhteistyön asiakirjan luonnokseen. Siihen tulee
vielä pienet tarkennukset yhteystietoihin, mutta nyt se olisi siinä muodossa, että toivon teidän eli
yhdistysten tutustuvan siihen ja antavan minulle viimeiset kommentit ja ilmoittaa puuttuvat yhteistyön
muodot. Kommenttien pohjalta asiakirjaa muokattuani, pyydämme siitä kommentit
hyvinvointilautakunnalta, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsittelee asiakirjan ja toivottavasti hyväksyy sen
järjestöjen ja kunnan yhteistyötä ohjaavaksi asiakirjaksi. Nyt kommentoimaan! Palautetta voit jättää
minulle suoraan teija.simonen@nurmes.fi tai tämän lomakkeen kautta.
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Valtimon Kohtaamispaikka -hanke aktiivisena taas koronatauon
jälkeen
Valtimon Kohtaamispaikka -hanketta on käynnistelty jälleen kesän tauon jälkeen. Hankkeen toimenpiteiden
toteuttamista hidastaa joissain määrin Kuntalaisten talon remontti sekä edelleen jatkuva epävarma tilanne,
mutta hankkeen loppuun viemiseksi on haettu jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka. Remontti
valmistuu Kuntalaisten talon juhlasalin, aulatilojen ja nuorisotilan osalta tämänhetkisen arvion mukaan
syyskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen tiloissa olisi mahdollista jälleen käynnistellä joitain toimintoja.
Kirjaston siirtyminen Kuntalaisten talolle toteutuu ensi vuoden alussa. Näre ry:n kahvilatoiminta pyritään
myös käynnistelemään samoihin aikoihin kirjaston avautumisen kanssa.
Mitä palveluja Valtimolla kaivataan?
Puhti -hankkeen ja Valtimon Kohtaamispaikka -hankkeen yhteistyössä toteuttama Valtimon
palvelutarvekysely on vielä avoinna, käykää vastaamassa ja kyselyä saa myös levittää eteenpäin!
https://link.webropolsurveys.com/S/BBB1A84F43306C56 Ja tukekaa läheisiänne vastaamaan kyselyyn, jos
heiltä ei itsenäisesti onnistu sähköiseen kyselyyn vastaaminen.

Valtimon perhekeskuksen kohtaamispaikka
Perheet keskiköön! -hanke järjestää meille pop-up -keskustelutilaisuuden, jossa voimme tarkastella
perhekeskuksen roolia ja ideoida kohtaamispaikka toimintaa Valtimolla.
Tilaisuus on Valtimon MLL:n perhekahvion yhteydessä maanantaina 28.9. klo 9.30–11. Paikka varmistuu,
kunhan perhekahvion paikka varmistuu.
Käydään läpi, mikä on perhekeskus ja kohtaamispaikka, mitä tarpeita perheillä on ja mikä on yhdistysten
rooli. Ilmoittaudu mukaan: teija.simonen@nurmes.fi

Viikolla 37 vietetään Osallisuusviikkoa
Perhekeskuksilla ympäri Suomen vietetään Osallisuusviikkoa 7.-13.9.2020. Valtakunnallisesti kartoitetaan
perheiden kokemuksia osallisuudesta, perhekeskuksista ja kohtaamispaikoista osallisuuskyselyn avulla.
Aineistoa kerätään myös paikallistasolla ja tuloksilla kehitetään myös meidän alueen perhekeskuksen
toimintaa. Kyselyn on valmistellut ja tulokset käsittelee Lastensuojelun keskusliitto.
Palveluohjaaja on keräämässä vastauksia 7.9. Valtimon MLL:n perhekahviossa, 9.9. Nurmeksen MLL:n
perhekahviossa ja 10.9. ev. lut. seurakunnan Puuhapirtissä.

Joulunavausta suunnitellaan 2.9.2020
Tule mukaan suunnittelemaan joulunavausta, jota vietetään 29.11. eli ensimmäisenä adventtina.
Kokoonnumme keskiviikkona 2.9. klo 17.30 kaupungintalolle koulutustilaan pohtimaan, missä ja mitä voisi
tapahtua tänä vuonna turvallisuus huomioiden. Mukaan suunnittelemaan ovat tervetulleita kaikki
yhdistykset, yritykset ja muut innokkaat toimijat. Suunnitelmia voidaan tehdä koko Nurmeksen kaupungin
alueelle. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Ilmoita meille, jos haluat etäyhteyden.
Lisätietoja: teija.simonen@nurmes.fi ja kati.lipponen@pikes.fi

Vanhustenviikkoa suunnitellaan nyt
Tule mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan, mitä Vanhustenviikolla (4.-11.10.2020) olisi mahdollista
turvallisesti järjestää. Tavataan Ystävänpysäkillä (Porokylänkatu 5) tiistaina 8.9. klo 10.
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Järjestöpäivä 28.11.2020
Pohjois-Karjalan Järjestöpäivää piti viettää tänä vuonna Nurmeksessa, Hyvärilässä, mutta turvallisuussyistä
päivä on päätetty toteuttaa etänä. Ajatuksena on kuitenkin järjestää yhteinen katsomo Nurmekseen, jotta
päästään juttelemaan koulutuksen annista yhdessä. Ilmoitamme paikan ja ajan myöhemmin.
Laita siis jo kalenteriin, että lauantaina 28.11.2020 saamme hyvän kouluttajan opastusta erityisesti pienten,
vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen viestintään. Luvassa on konkreettisia vinkkejä!
Tilaisuudessa palkitaan myös vuoden 2020 Järjestöstara – siitä infoa Jellin uutiskirjeestä nostetuissa.

Useita toimijoita kylien tukena!
Alle on listattu tahoja, jotka ovat kylien, kylätoimijoiden ja kylien yritysten tukena. Tämä onkin moninainen
joukko. Kurkkaa alta, mitä kaikkea on tarjolla:
Nurmeksen kaupungin yhdistysyhteistyö ja muu tuki kylillä asuville https://www.nurmes.fi/yhteystiedot
• yhdistystoiminnan tukeminen (hyvinvointipalvelut, palveluohjaaja)
• retkeilyreitit, uimarannat (vapaa-aikapalvelut ja kaupunkirakennepalvelut)
• yksityistiet (kaupunkirakennepalvelut)
• Katuri-palvelu (elinvoimapalvelut)
Pohjois-Karjalan kylät ry https://kylat.fi/yhteystiedot
• maakunnan kyläyhdistysten tuki ja edunvalvonta
• kylat.fi -kylätietoalusta, kylien omat kyläkortit
Maaseudun sivistysliitto https://msl.fi/yhteystiedot/
• kylien koulutukset ja tuntituki
• kylien ympäristöasiat
Vaara-Karjalan Leader https://maakaista.fi/vaara-karjala/henkilosto
• maaseudun kehittämishankkeet, yritystuet
• toimijoille työkaluja kehittää omaa toimintaa ja samalla aktivoida omaa asuin- ja
toimintaympäristöään
Maaseutuhallinto https://www.nurmes.fi/maaseutu
• mm. maaseutuelinkeinoa koskevien lakien, asetusten, päätösten täytäntöönpano kuntatasolla
PIKES Oy www.pikes.fi/yhteystiedot
• yritysneuvontapalvelut
• matkailuneuvonta
• erilaisten kehittämishankkeiden palvelut

Ilmoittakaa tietonne, voitte voittaa 50 € lahjakortin yhdistyksellenne!
Pohjois-Karjalan Jelli-järjestötietopalvelu on olemassa, jotta voimme yhdessä tehdä Pohjois-Karjalan
yhdistystoimintaa näkyväksi - Tietoa yhdistysten toiminnasta löytää helposti yhdestä paikasta.
Miksi ilmoittaa? Nurmeksessa Jellistä löytyvää tietoa markkinoidaan tänä syksynä laajasti somessa. Lisäksi
Nurmeksen terveysasemille viedään infoa yhdistyksistä Jellin avulla, josta olisi tämän takia hyvä löytyä myös
paikalliset vertaistukiryhmät. Jatkossa Nurmekseen muuttaville esitellään paikallista yhdistystoimintaa Jellin
kautta. Palvelusta yhdistysten tiedot nousevat automaattisesti myös Nurmeksen kaupungin verkkosivuille.

Eli Jellin kautta saat yhdistyksesi tiedot ja toiminnan entistä paremmin esille:
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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•
•

kuntalaisille/asukkaille: tietoa yhdistyksistä ja mahdollisuus hakeutua mukaan toimintaan
ammattilaisille (esim. kunnat, Siun Sote): tietoa asiakas- ja palveluohjauksen tueksi ja
mahdollisuus ohjata asiakkaita yhdistystoiminnan pariin.

Nyt on hyvä hetki tuoda esiin kaikkia niitä toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia, joita yhdistyksillä on
Nurmeksessa tarjolla!

Arvonta kaikkien tietoja ilmoittaneiden ja tiedot tarkastaneiden kesken
Arvomme kaikkien Jelliin tietoja ilmoittaneiden ja tietonsa tarkastaneiden nurmeslaisten yhdistysten
kesken 2 kpl 50 € lahjakorttia paikallisiin K-kauppoihin! Mitä enemmän tietoja yhdistyksestänne ilmoitat,
sitä suurempi mahdollisuus teillä on voittaa lahjakorttiarvonnassa. Myös kaikki yhdistykset, jotka
tarkastavat olemassa olevat tietonsa Jellissä, osallistuvat arvontaan. Ilmoita 11.9.2020 mennessä.
Lue tarkemmat ohjeet ilmoittamiseen ja tarkastamisen kuittaamiseen täältä.

Huijausviestejä
Tiedoksi, että nimissäni on saattanut tulla huijausviestejä. Sähköpostini ilmoittaa, että joitakin laatikostani
lähetettyjä viestejä ei ole saatu toimitettua perille. Nämä kyseiset viestit eivät ole olleet minun lähettämiäni
ja otsikkona on ollut ”moi”. Minulta tulevissa sähköposteissa on aina otsikko, jossa jo kerron, mitä asiaa
posti koskee. Olen ilmoittanut meidän IT-tukeen asiasta. Minulla ei ole tiedossa, että kenellekään olisi
aiheutunut viesteistä haittaa. Terkuin, Teija Simonen, palveluohjaaja.

Karjalankatu 12
Karjalankatu 12:n tiloissa sijaitseva yhdistysten kokoustila on saanut uuden vapaaehtoisen sähköisen
kalenterin ylläpitäjän. Seppo Pölönen otti homman hoitaakseen, kun Helena Mehtonen oli jo vuosia
hoitanut tehtävää (kiitos, Helena ja Seppo!). Jatkossa pyynnöt varauskalenterin käyttöoikeuksiin Sepolle
osoitteeseen sepedoes@gmail.com. Muistetaan jatkossakin käyttää tilaa muita kunnioittaen: varatkaa sen
verran tilaa, kun todella tarvitsette ja siistikää omat jälkenne.

Ohjaajaksi!
Hei sinä yli 16-vuotias tyttö tai nainen! Haluaisitko saada työkokemusta liikunnan parista ja palkkaa? Tule
ohjaajaksi Nurmeksen Seppojen tyttöjen pesäpalloryhmään ja pesisliikkariin. Poikien ryhmissä on 2
miesohjaajaa.
Liikkari maanantaisin klo 16.30–17.30 ja tyttöjen pesis keskiviikkoisin klo 16.30–18.00 Pielisareenalla.
Korvaus 9 e/ 1 h.
Ohjaajan pitää tulla toimeen lasten kanssa ja tykätä liikunnasta. Ryhmässä pelataan ja opetellaan
pesäpallon lajitaitoja. Jos aiempaa ohjaaja-kokemusta ei ole, koulutamme sinut tehtävään. Lähetä viesti
Seppojen toiminnanjohtajalle sepotnurmes@gmail.com 10.9.2020 mennessä.

STEAn avustukset
Jatkoavustusten haku on nyt avattu STEAn verkkoasioinnissa! Hakuaika päättyy 30.9. klo 16.15.
Lisätietoja ja ohjeita on julkaistu STEAn verkkosivuilla: https://www.stea.fi/-/jatkoavustusten-hakuvuodelle-2021-on-auki
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Vapaaehtoisten virkistystapahtuma
Olisiko teillä kiinnostusta järjestää vapaaehtoisille yhteistä virkistystä? Tähän olisi tarjoutunut
yhteistyömahdollisuus ja nyt kartoitamme, löytyykö nurmeslaisten vapaaehtoisten (eli käytännössä lähes
kaikki yhdistystoiminnassa mukana olevat) joukosta halua kokoontua yhdessä virkistäytymään.
Ilmoita kiinnostuksenne Teijalle: teija.simonen@nurmes.fi / 04010 45723

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.
Kuka on vuoden 2020 JärjestöStara?
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE valitsee vuosittain ehdotusten pohjalta
maakunnan JärjestöStaran. JärjestöStara-palkinto luovutetaan henkilölle tai taholle, joka omalla
toiminnallaan on edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan
mahdollistamiseksi maakunnassa. Yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat tehdä JANElle ehdotuksia
vuoden 2020 JärjestöStarasta 2.9.2020 - 30.9.2020.
Sote-uudistuksen uuden vaiheen haasteita -verkkoluento 8.9.2020 klo 17:00 - 19:00
Webinaari lausuntokierroksella olevasta hallituksen uudesta sote-esityksestä. Alustusten jälkeen on
myös mahdollisuus osallistua keskusteluun verkossa.
Järjestöjen valtionavustustoiminnan kehittäminen 2020 -seminaari/etälähetys 10.9.2020 klo 12:00
-16:00
Oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön valtakunnallinen seminaari järjestöjen
valtionavustustoiminnan kehittämisestä vuonna 2020.
Onneksi on joku – kampanja tekee järjestöt näkyväksi
Poikkeuksellinen kevät 2020 on heikentänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituspohjaa. Samaan
aikaan sote-järjestöjä ja niiden tarjoamaa tukea ja apua tarvitaan jopa entistä kipeämmin. Juuri nyt pitää
tehdä näkyväksi järjestöjen työ ja sen arvo, merkitys ja vaikutus yhteiskunnassa. Tämä on tavoitteena
SOSTEn käynnistämä Onneksi on joku -kampanjassa. Näytetään yhdessä millaista tukea, turvaa ja iloa
ihmisille, ihmisryhmille ja koko yhteiskunnalle järjestöissä saadaan aikaan.
Vuoden vapaaehtoinen 2020 -kampanja on käynnissä
Kansalaisareena palkitsee tänä vuonna seitsemättä kertaa Vuoden vapaaehtoisen. Tavoitteemme on
nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä, ja palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden ajan
vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä. Nyt on aika nostaa sekä uusia tekijöitä että vanhoja konkareita
esille!
Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston apurahat tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn,
hankkeisiin ja hankintoihin haettavana 1. – 30.10.2020
Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston apurahoja voivat hakea kaikki suomalaiset, Suomessa
asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva
yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin. Lokakuun haun apurahat jakaantuvat
työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Haun yhteydessä ovat haettavissa myös Eminentia-,
Taidetta hoitolaitoksiin- ja Keskusrahaston lisärahoitus vaihtuvalle tieteenalalle -apurahat.
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