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UUTISKIRJE nr 8/2020

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 23.10.2020.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
Joulunavaus 29.11.2020
Valtimon pitäjän Marrasmyyjäiset
Valtimon kohtaamispaikan joulukuun tapahtumat
Asiakirjan kommentointi
Koulutuksia tulossa. Toiveita koulutusten aiheista otetaan vastaan.
JANEn kannanotto: Järjestökentän toimintaresurssit turvattava
Maksuttomia piirroskuvia
Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämiselle etäyhteyksin ehdotetaan
jatkoa
Tapahtumia
Palveluohjaajan sijaisuus Nurmeksen kaupungilla
Kuka on mielestäsi vuoden 2020 JärjestöStara?
Tanssikerho Täysikuu ry
Ilmoittakaa tietonne, voitte voittaa 50 € lahjakortin yhdistyksellenne!
Jellin uutiskirjeestä nostettua

Joulunavaus 29.11.2020
Joulunavauksen valmistelut ovat jälleen edenneet ja suunnittelu jatkuu 5.10. klo 17.30 kaupungintalolla –
tervetuloa mukaan paikanpäälle tai etänä. Ilmoita etäosallistumisesta: kati.lipponen@pikes.fi
Mukana on jo useita yrityksiä ja yhdistyksiä mm. Kauppalasta, Porokylästä ja Valtimon pitäjältä. Hienoa!
Vielä voi tulla mukaan järjestämään ohjelmaa. Suunnitelmissa edetään turvallisuus ja mahdolliset
rajoitukset huomioiden.
Näyteikkunakilpailu toteutetaan aiemmista vuosista tutulla tavalla, mutta se laajentuu myös Porokylään ja
Valtimolle. Kiinnostaisiko sinua ilmoittaa näyteikkunasi kilpailuun mukaan tai koristella jonkun ikkunaa? Lue
info alempaa. Myös joulukuusia on tulossa jälleen koristeltavaksi kaikkiin kolmeen paikkaan.
Joulunäyteikkuna kilpailun ideana on, että koristetaan ja valaistaan liikkeiden ikkunat sekä tyhjät
näyteikkunat kauniisti ja jouluteemaan. Kilpailuun osallistuneet ikkunat numeroidaan ja ihmiset voivat
äänestää kauneimman.
Kaunein joulunäyteikkuna kilpailuun voit ilmoittautua 30.9. mennessä
Outi Lipponen puh 0400 950 463 puhelu/tekstiviesti/whatsapp tai sähköpostiin
vanhankauppalanyrittajat@gmail.com.
Tarkempi ohjeistus kilpailusta tulee ilmoittautumisen jälkeen.

https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki

25. syyskuuta 2020

Nurmeksen järjestöjen uutiskirje nr 8/2020

Nurmeksen joulu on oma Facebook-sivu, sinne voi myös päivittää yrityksen ja yhdistysten joulun ajan
tapahtumia. Tämä sivu on kaikkien (ei ainoastaan joulunavauksessa mukana olevien) yhteinen
tiedotuskanava.

Valtimon pitäjän Marrasmyyjäiset
Lions Club Valtimo järjestää jouluiset marrasmyyjäiset lauantaina 28.11. klo 10–14 Valtimotalossa.
Yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt ja koululuokat, tervetuloa myymään tuotteitanne, keräämään varoja
toimintanne hyväksi tai muuten esittelemään toimintaanne! Myyntipaikan hinta 15 e (sis. pöydän 120/160
x 80 cm). Ilmoitathan jos tuot mukanasi oman pöydän. Paikkavaraukset 22.11. mennessä sähköpostitse:
katri.kantola@nurmes.fi
Valtimotalon kahvioon etsitään toimijaa myyjäisten ajaksi. Paikalliset yhdistykset voivat tehdä tarjouksia
kahvion hoitamisesta. Valinnassa suositaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja harrastusten edistäjiä.
Etusijalla on yhdistys, joka esittää konkreettisen ja selkeän toimenpiteen tai hankinnan, johon tuotto
käytetään. Tarjoukset sähköpostilla 30.10. mennessä osoitteeseen katri.kantola@nurmes.fi. LC Valtimo
suorittaa kahvilanpitäjän valinnan 4.11.
Myyjäisten järjestelyissä huomioidaan koronarajoitukset ja suositukset.

Lisätietoja: Tapio Ruutinen 050 430 1805, Pertti Meriläinen 050 037 1452 ja Katri Kantola 040 104 1133.

Valtimon kohtaamispaikan joulukuun tapahtumat
Hoi yhdistykset! Valtimon kohtaamispaikan toimintaa olisi mahdollista käynnistellä joulukuussa, mutta
siihen tarvitaan teidän apua. Ajatuksena olisi, että joulukuun aikana voisi järjestää Valtimon
kohtaamispaikassa, eli Kuntalaisten talolla, pienimuotoisia jouluisia hyvän mielen tapahtumia tai jouluista
matalan kynnyksen toimintaa, joihin voisivat kaikki halukkaat osallistua. Kohtaamispaikka tarjoaa tilat ja
järjestökoordinaattori auttaa tapahtuman tai toiminnan järjestämisessä ja tarvittaessa myös ideoinnissa,
kokoaa tapahtumat ja tiedottaa niistä eteenpäin. Esimerkkejä pienimuotoisista toiminnallisista jouluisista
tapahtumista voisi olla jouluaskartelut, piparin leivonta, joulubingo/kinkkubingo, joululaulutapahtuma,
kynttiläpaja, tonttuleikit, pikkujoulut, tms.
Ottakaa yhteyttä järjestökoordinaattoriin, katri.kantola@nurmes.fi tai 040 104113, jos tarvitsette lisätietoja
tai jos teiltä löytyy jo valmis idea tai muuten halukkuutta toteuttaa jokin joulumieltä tuova yhteinen tuokio
Valtimon kohtaamispaikassa. Pyritään sovittelemaan tapahtumat yhteen niin, että ei tule päällekkäisyyksiä
tai samankaltaisuuksia. Tapahtumatiedot olisi hyvä ilmoittaa 8.11. mennessä.

Asiakirjan kommentointi
Vielä voitte kommentoida järjestökuntayhteistyön asiakirjan luonnosta 4.10.2020 saakka. Jo on tullut
joitakin kommentteja, joiden avulla saamme jo hyvin asiakirjaa täsmennettyä. Kiitos niistä!
Luonnos löytyy tästä ja kommentteja voi jättää joko suoraan Teijalle (teija.simonen@nurmes.fi) tai tämän
lomakkeen kautta.

Koulutuksia tulossa. Toiveita koulutusten aiheista otetaan vastaan.
Tietoisku saavutettavuudesta torstaina 22.10. klo 14–15, etänä.
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkiset toimijat – myös järjestöt – tekemään
verkkopalveluistaan saavutettavia 23.9.2020 mennessä.
Noin tunnin mittainen info sisältää perustietoa verkkosivujen saavutettavuudesta:
•

Mitä saavutettavuus tarkoittaa?
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•
•
•
•

Mihin saavutettavuusdirektiivi velvoittaa verkkopalvelun ylläpitäjän?
Kuka hyötyy saavutettavuudesta?
Miten voin ottaa saavutettavuuden huomioon yhdistyksen nettisivuilla?
Miten teen saavutettavia asiakirjoja?

Ilmoittaudu: teija.simonen@nurmes.fi 19.10. mennessä. Lähetämme osallistumislinkin.
Järj. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Nurmeksen kaupunki
Järjestöpäivä 28.11.2020 klo 9–14
•
•

koulutusta yhdistysten viestintään
o vinkkejä pienten yhdistysten viestintään
JärjestöStaran palkitseminen

Mitä koulutusta haluaisitte? Käy vastaamassa täällä tai lähetä viestiä katri.kantola@nurmes.fi.

JANEn kannanotto: Järjestökentän toimintaresurssit turvattava
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE teki 1.9.2020 kokouksessaan kannanoton
järjestökentän toimintaresurssien turvaamisesta. Kannanotto luettavissa myös JANEn
nettisivuilta www.jelli.fi/jane.

Maksuttomia piirroskuvia
Pohjois-Karjalan yhdistykset -facebook-sivulta bongattua: Tarvitsetko piirroskuvia esityskalvojen, mainosten
tai vaikkapa yhdistyksen FB-sivujen piristykseksi eikä omasta kynästä synny sopivaa jälkeä? Kurkkaapa mitä
unDrawista löytyy! UnDraw-sivusto tarjoaa maksuttomia piirroskuvia, joiden värityksenkin voit valita itse.
Kuvat ovat pienessä tiedostokoossa, joten voit vaikka tehdä useammasta kuvasta haluamasi yhdistelmän
ilman hidasta latailua. Voit hakea sopivia piirroksia hakusanoilla, sivusto toimii englanniksi. Sivusto toimii
avoimen lähdekoodin periaatteella, eli voit käyttää kuvia maksutta niin yksityisessä kuin kaupallisessakin
käytössä ilman maksuja. Esimerkkikuvassa on tuloksia hakusanalla “nature” (luonto). https://undraw.co/

Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämiselle
etäyhteyksin ehdotetaan jatkoa
Hallitus esittää jatkoa väliaikaiselle laille, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan
järjestää turvallisesti etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä koronaepidemian takia. Poikkeusten
voimassaoloa jatketaan ensi vuoden kesäkuun loppuun.
Ehdotuksen mukaan uutta väliaikaista lakia sovellettaisiin kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettäviin
kokouksiin, joten myös ensi kevään kokousten sääntely olisi hyvissä ajoin tiedossa. Myös tarvittavat
sääntömuutokset voidaan valmistella kunkin osuuskunnan, yhdistyksen ja järjestön tarpeita vastaavasti
ennen 2021 kevätkokousta.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan lokakuun alussa. Väliaikainen sääntely on tällä hetkellä voimassa
tämän vuoden syyskuun loppuun asti. Lue koko tiedote täältä.

Tapahtumia
Vanhustenviikkoa vietetään jälleen 4.–11.10. ja koronan myötä toimintaa on tänä vuonna pelkistetty.
Ohjelma löytyy kaupungin sivuilta. Järj. Nurmeksen vanhusneuvosto sekä Valtimon vanhus- ja
vammaisneuvosto yhteistyötahojen kanssa.
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Perheiden tapahtumia on tulossa useita ja niiden julisteet tulevat katukuvaan tulevalla viikolla. Voit jo
tutustua tulevaan ohjelmaan kaupungin sivuilla: www.nurmes.fi/kohtaamispaikka ja Facebookissa sivulla
Perhepalvelut – Nurmes. Jos olet järjestämässä jotain perheille/lapsille/nuorille, ilmoita niistä:
teija.simonen@nurmes.fi.

Palveluohjaajan sijaisuus Nurmeksen kaupungilla
Haemme joukkoomme palveluohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus) ajalle 2.11.20203.10.2021. Sijaisuus jatkuu mahdollisesti pitempään. Haku on avoinna 29.9. saakka.
Palveluohjaajan tehtävä on vahvistaa kaupungin ja järjestötoimijoiden välistä yhteistyötä ja kumppanuutta,
toimia perhekeskuksen koordinaattorina sekä tarjota digipalvelujen käytön ohjausta. Palveluohjaaja
työskentelee hyvinvointipalvelujen toimialueella. Lue koko ilmoitus KuntaRekrystä.

Kuka on mielestäsi 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. Ehdota 30.9. mennessä
Yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat tehdä JANElle ehdotuksia vuoden 2020 JärjestöStarasta 2.30.9.2020. Ehdotuksesi Vuoden 2020 JärjestöStarasta voit jättää osoitteessa:
https://webropol.com/s/jarjestostara2020
JärjestöStara 2020 julkistetaan Pohjois-Karjalan Järjestöpäivässä 28.11.2020. Palkinto luovutetaan tänä
vuonna kymmenettä kertaa.
Lisätietoja: Hanna Kääriäinen, JANEn sihteeri, hanna.kaariainen@pksotu.fi, 044 715 2060
www.jelli.fi/jane/jarjestostara

Tanssikerho Täysikuu ry
Yle on käynyt kuvaamassa tanssiin hurahtaneita Nurmeksessa ja Tanssikerho Täysikuun sakkia oli mukana
kuvauksissa. Juttua on tulossa radioon, paikallisuutisiin ja nettiin. Joko uutisista bongasit tuttuja?

Ilmoittakaa tietonne, voitte voittaa 50 € lahjakortin yhdistyksellenne!
Vielä ehditte ilmoittaa tietonne!

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 4.10.2020 mennessä.
Lue tarkemmat ohjeet ilmoittamiseen ja tarkastamisen kuittaamiseen täältä.

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.
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Ennakkotietoa Järjestöbarometri 2020:sta: Yhdistysten vapaaehtoiset paikkaavat julkisen
palvelun neuvonnan puutteita
Ennakkotiedot tuoreesta SOSTEn Järjestöbarometri 2020:sta osoittavat, että kansalaiset eivät aina
löydä tai saa julkisia palveluita ja etuuksia koskevaa tietoa julkiselta puolelta, vaan paikalliset sosiaalija terveysyhdistykset paikkaavat neuvonnallaan tiedonsaannin puutteita.
Suomalaisten digitaidot ovat suurimmaksi osaksi hyvällä tasolla – tuore digitaitokartoitus nosti
esiin myös huolenaiheita
Digitaitokartoituksen mukaan digitaalisista palveluista yleisimmin hallitaan sähköpostin käyttäminen,
lehtien lukeminen verkossa sekä tiedonhaku ja internetin selaaminen. Kartoituksen perusteella suuri
osa suomalaisista käyttää älypuhelinta. Myös tietokoneen päivittäinen käyttö on yleistä. Tabletin tai
älytelevision käyttö on vielä melko vähäistä.
Hyvinvoinnin iltakoulut -luentosarja 13.10. ja 10.11. klo 17:30-19:00, Joensuu
Kaikille mielen hyvinvoinnista, itsetuntemuksesta ja ajankohtaisista teemoista kiinnostuneille.
Luentosarjalla sukelletaan mielen moninaisuuteen sekä hyvinvointiin. Aiheina: Sullakin on superkeho!
(13.10.) ja Hyvä, paha stressi (10.11.)
Haastavat elämäntilanteet ja kriisit lapsiperheiden arjessa -koulutus 19.10. klo 12:45-16:10, Lieksa
Äkillinen kriisi voi kohdata perhettä, esimerkiksi perheenjäsenen menehtyessä. Mielenterveys- tai
päihdeongelma voi varjostaa perheen elämää. Iltapäivän koulutuksessa pohditaan keinoja kohdata ja
tukea perheitä erilaisissa elämäntilanteissa.
Vapaaehtoisten tukihenkilöiden koulutus valtakunnalliseen kriisipuhelimeen 30.10. 2020 1.11.2020, Joensuu
Puhelinauttamisesta kiinnostuneita henkilöitä tarvitaan valtakunnallisen kriisipuhelimen
päivystysrinkiimme. Tarjoamme tehtävään 35 h peruskoulutuksen (4 op). Kriisipuhelinpäivystäjä
sitoutuu päivystämään n. yhden kerran kuukaudessa ja osallistumaan työnohjauksiin 4 kertaa
vuodessa.
Hallinto ja kansalaisjärjestöt toistensa tukena -verkkoseminaari 1.10. klo 09:30-15:00
Verkkoseminaarin tavoitteena on vahvistaa virkamiesten kansalaisjärjestötoiminnan tuntemusta sekä
lisätä yhteistä ymmärrystä, vuoropuhelua ja verkostoitumista hallinnon ja järjestötoimijoiden välillä.
Verkkoseminaarin järjestää Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke yhteistyössä
kansalaisjärjestöjen ja oikeusministeriön kanssa.
Itä-Suomen yliopiston kaikille avoin vaikuttavuuden verkkokurssi
Verkkokurssi tarjoaa perusteet vaikuttavuuden tematiikkaan, sen keskeisiin käsitteisiin ja määritelmiin.
Verkkokurssin on kehittänyt Vaikuttavuuden talo, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä vaikuttavuuden
tutkimuksen ja koulutuksen monitieteinen yhteistyöverkosto Itä-Suomen yliopistossa.
STEA-avustusten määrä nousee 362 miljoonaan vuonna 2021 - uusien avustusten haku
mahdollinen keväällä 2021
Suomen hallitus on käsitellyt budjettiriihessä vuoden 2021 valtion talousarviota. Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan
suunnattujen STEA-avustusten määräraha nousee 362 miljoonaan euroon.
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