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UUTISKIRJE nr 9/2020

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 20.11.2020.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
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PUHTI-hankkeen kyselyn tulokset Valtimon pitäjän palvelutarpeista
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Avointa dataa kylille
Kaupungin toimitilaohjelman käsittely
Kiteen kumppanuuspöydät
Myönnetyt avustukset
Järjestökuntayhteistyön asiakirjan tilanne
Lukio yhteistyöstä terveisiä
Katso-palvelun käyttö päättyy 31.12.2020
Nurmeksen Partiolaisille tunnustusta
Jellin uutiskirjeestä nostettua

Palveluohjaajan terveiset ja sijainen
Minä jään marraskuun 19. päivän jälkeen perhevapaalle ja sijaisenani aloittaa 2.11. Anu Huusko. Parhaani
mukaan perehdytän Anun tehtäviini ja hän jatkaa projekteja ym. sovittua siitä, mihin ne minulla jäävät.
Toivon, että pidätte Anusta hyvää huolta ja olette yhtä rohkeasti häneenkin yhteydessä, kuten olette
minuun olleet. Anun työtehtävät ovat samat, kuin minulla ovat olleet. Tavataan varmasti muuten tässä
välillä ja palataan marraskuun jälkeen työasioissa sitten, kun maltan kotoa töihin palata. Terveisin, Teija.

Pohjois-Karjalan järjestöpäivä verkossa – ja Ikolassa?
SAAVUTETTAVA JA INNOSTAVA YHDISTYSTOIMINTA
Miten teemme osallistumisesta helppoa ja houkuttelevaa?
Lauantaina 28.11.2020 klo 9.00–14.30. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu tällä sivulla.
Ohjelmassa mm. Nurmeksen talousjohtajan, hyvinvointikoordinaattorin Jussi Sallisen puheenvuoro
sekä erityisesti pienille, vapaaehtoisvoimin toimiville yhdistyksille sopivaa koulutusta viestinnästä.
Millainen on saavutettava yhdistys ja miten se viestii elävästi ja innostuneesti? Aiheisiin johdattaa
kokenut järjestöviestinnän ammattilainen Noora Jokinen, Noon Kollektiivi. Koulutuksessa saat
vinkkejä ja osaamista yhdistyksen monipuoliseen viestintään sekä siihen, miten jokainen voi
osallistua ja tuntea itsensä tervetulleeksi. Kuulet myös hyviä kokemuksia ja ideoita alueen
yhdistyksiltä.
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Ilmoita palveluohjaajalle (teija.simonen@nurmes.fi), jos olet kiinnostunut yhteisestä
etäyhteydestä, mikä järjestettäisiin Ikolaan.

Mielenterveysviikon YTY-foorumi
16.11.2020 klo 13:00 - 15:45
Kohderyhmä: YTY-toimijat, YTY-yhdyshenkilöt, järjestöjen ja seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset
YTY eli MAAKUNNALLINEN MIELENTERVEYSTYÖN YHDISTYSYHTEISTYÖ
Ohjelmassa mm. järjestöjen kuulumisia, digiloikka, Nurmeksen kaupungin yhdistysyhteistyön esittely, erilaisten
hankkeiden toiminnasta infoa ja järjestöt sote-kekuksessa.
Ohjelma kokonaisuudessaan täällä.
Ilmoittaudu paikalliselle YTY-yhteyshenkilölle: Piia Tiainen, piia.tiainen@siunsote.fi

Lisätiedot: kirsti.sainola@siunsote.fi
minna.turunen@tukitupa.fi
anni.pesonen@pkmielenterveydentuki.fi

PUHTI-hankkeen kyselyn tulokset Valtimon pitäjän palvelutarpeista
PUHTI-hanke kysyi asukkaiden tarpeiden lisäksi, haluavatko Valtimon pitäjän asukkaat osallistua alueen
kehittämiseen ja halua löytyi:
Vastausten mukaan Valtimon pitäjän asukkailla on halukkuutta tehdä yhteistyötä mm. yhdistysten kanssa pitäjän
viihtyisyyden lisäämiseksi. Kiinnostusta olisi esimerkiksi lasten tapahtumien järjestäminen, lasten
harrastustoimintaan osallistumiseen, talkoisiin osallistuminen, osallistuminen ideointitilaisuuksiin, liikkuvuuden
parantaminen, yhteisöllisyyden ja ympäristöasioiden kehittämiseen, retkeilymahdollisuuksien kehittäminen,
keskustan yleisilmeen piristäminen, yleisötapahtumien järjestämiseen, eläkeläistoimintaan, liikuntapalveluihin ja
kansalaistapahtumien järjestämiseen.
Valtimolla pidetyn tilaisuuden, jossa mm. kyselyn tulokset käytiin läpi, pääset katsomaan YouTubesta:
https://youtu.be/QqW694DsFgk
Mukana lisäksi hienoja esimerkkejä kolmelta kylältä ympäri Suomen, jossa kyliltä kerrotaan, kuinka he ovat
ratkaisset puuttuvien palveluiden tuottamisen itse.

Yhdistysten kokouksiin liittyen väliaikainen poikkeamislaki
Tasavallan presidentti vahvisti 2.10. lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020).
Laki mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistysten kokouksiin voidaan osallistua
etäyhteyksin tai asiamiehen välityksellä niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyslain ja yhdistysten
sääntöjen perusteella muuten mahdollista. Lain mukaan yhdistyksen hallitus voi myös päättää, että yhdistyksen
kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.
Uusi laki on voimassa 3.10.2020-30.6.2021.

Avointa dataa kylille
Loppukesällä järjestetty Avointa dataa kylille -verkkokoulutus sai hyvän vastaanoton ja palautteen, joten
päätimme järjestää tilaisuudelle jatkoa! Uusi avoimen datan verkkokoulutus pidetään tiistaina 3.11.2020
klo 17–19.
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Teemana on edelleen avoimien sähköisten aineistojen hyödynnettävyys paikallistasolla ja
yhdistystoiminnassa. Tällä kertaa kuullaan asiaa Suomen ympäristökeskuksen ja kuntien karttapalveluista
sekä avoimen datan hyödyntämisestä oman kylän markkinoinnissa. Tarkempi ohjelma täällä.
Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu 30.10. mennessä www.metsakeskus.fi/tapahtumat
Tilaisuuden järjestää Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan - SOPULI hanke, jonka toteuttaa Suomen metsäkeskus yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Maaseudun
Sivistysliiton kanssa.
Lisätietoja: Minna Pulkkinen, projektipäällikkö, SOPULI-hanke, p. 050 476 7142,
minna.pulkkinen@metsakeskus.fi

Kaupungin toimitilaohjelman käsittely
Kaupunkirakennelautakunta on käsitellyt 22.10.2020 toimitilaohjelmaa ja esittää kaupunginhallitukselle
mm. että Keskustan koulu ja Lehtovaaran koulu laitetaan kylmilleen.
Toimitilaohjelman käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa. Lue lautakunnan pöytäkirja tästä linkistä.

Kiteen kumppanuuspöydät
Karjalaisessa 22.10.2020 julkaistu uutinen Kiteen kumppanuuspöydistä on valitettavasti vain tilaajien
luettavissa verkossa, mutta lehden voit käydä lukemassa esim. kirjastoilla tai kaupungintalolla. Tässä yksi
tapa osallistaa sekä kuntalaisia että yhdistyksiä. Kiteen kumppanuuspöydistä infoa tällä sivulla.
”Kesälahdella on vahva me-henki, ja järjestöjen ja kulttuurin osuus on koettu merkittäväksi. Mansikassa ja
matkailussa on hyviä näkymiä, ja vesistöjen merkitys on suuri. Huolta ihmisillä on palvelujen, kuten
terveyspalvelujen ja yläkoulun säilymisestä.” Sanomalehti Karjalainen, 22.10.2020.

Myönnetyt avustukset
Syksyn ylimääräisessä avustushaussa hyvinvointilautakunta myönsi nämä avustukset:
• Nurmeksen Naisvoimistelijat ry - Jumppamaraton 340 €
• Lipinlahden Nuorisoseura ry - Kykyjen etsintäkilpailu 700 €
• Patikkapolut tutuksi - Joulujuhla, yhteislaulutapahtuma, muut yleisötapahtuma 1 000 €
• Nurmeksen Moottorikerho ry - Vesakon raivaus -talkootapahtuma 200 €
• Vanhan kauppalan yrittäjät - Nurmeksen joulunavaus 2 500 €
Lisäksi useiden keväällä 2020 kohdeavustusta saaneiden kanssa on sovittu, että voivat käyttää saamansa
avustuksen vuoden 2021 aikana, jos korona on estänyt suunnitellun tapahtuman tms. järjestämisen.

Järjestökuntayhteistyön asiakirjan tilanne
Kiitos kaikille, jotka osallistuitte järjestökuntayhteistyön asiakirjan tekemiseen!
Asiakirja on nyt etenemässä hyvinvointilautakunnan käsittelyyn tarkoituksenaan edetä kaupungin
hallituksen käsittelyyn. Asiakirja on ensimmäinen laatuaan Nurmeksessa ja kun se on riittävän ajan ollut
toiminnassa, sen sisältöä arvioidaan. Olkaa siis aktiivisia, kun palautetta kerätään!
Asiakirjan tarkoitus on lisätä avoimuutta, selkeyttää ja yhdenvertaistaa Nurmeksessa tehtävää yhteistyötä.

Lukio yhteistyöstä terveisiä
Yhdistysten ja lukion välistä yhteistyötä pohdittiin ja kehitettiin 2.10. Nurmeksen lukiolla. Kiitos mukana
olleille! Useat yhdistykset osallistuvat jo nyt lukion toimintaan esimerkiksi järjestämällä infotilaisuuksia.
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Pohdimme mahdollisuutta järjestää kurssia yhdistystoiminnasta opiskelijoille ja mahdollisuutta ottaa
keväiseen teemaviikkoon aiheeksi yhdistystyötä.
Ajatus tuli myös oppaasta, jonka avulla opettajat löytäisivät paikalliset yhdistykset helposti ja tietäisivät,
millaista yhteistyötä heidän kanssaan voisi tehdä. Miltä esimerkiksi vaikuttaisi tällainen opas?

Katso-palvelun käyttö päättyy 31.12.2020
Katso-palvelun käyttö päättyy 31.12.2020. Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fivaltuudet. Yhdistysten kannattaa hoitaa Suomi.fi-valtuudet kuntoon nyt, jotta asiointi Verohallinnon,
tulorekisterin ja muiden viranomaisten kanssa sujuu myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen.
Lue lisää: https://www.suomi.fi/uutiset/yhdistys-siirry-suomi-fi-valtuuksiin-nyt

Nurmeksen Partiolaisille tunnustusta
Nurmeksen Partiolaiset saivat muistamisen Järvi-Suomen Partiolaisilta Kasvuharavan muodossa.
Kasvuharava jaetaan sellaiselle lippukunnalle, jonka jäsenmäärä on kasvanut eniten elo-syyskuussa
lippukunnan jäsenmäärään suhteutettuna.
Onnea Nurmeksen Partiolaiset hienosta työstä!

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.
Vaara-Karjalan Leader ry:n kysely yhdistystoimijoille
Vaara-Karjalan Leader ry kartoittaa toiminta-alueensa yhdistys- ja järjestötoimijoiden tilannetta liittyen
mm. Korona asioihin sekä toiminnan kehittämiseen yleisesti. Hyödynnämme kyselyn vastauksia
toimintamme kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie muutaman minuutin.
Linkki kyselyyn
Ilmastonmuutoksen terveysriskit ja järjestöjen rooli -webinaari 5.11.2020 klo 10:00 - 11:30
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten terveyteen ja kuinka aiheeseen on sote-järjestöissä tartuttu?
SOSTEn webinaarissa tuodaan tunnetuksi ilmastonmuutoksen hyvinvointivaikutuksia ja tarjota
järjestöille ideoita kohderyhmien kannalta relevantin ilmastotyön pohtimiseen.
Joensuun järjestöillassa keskusteltiin kaupungin hyvinvointikertomuksesta
Joensuun järjestötapaamisen 22.9.2020 aiheena oli Joensuun kaupungin hyvinvointikertomus.
Tapaamisen tavoitteena oli keskustella ja syventää tietoa joensuulaisten yhdistysten roolista
kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yksinäisyyden ehkäisijöinä ja arjen turvallisuuden
parantajina. Tapaamisen lisäksi järjestöjen kehittämisehdotuksia hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi kartoitettiin kyselyllä. Järjestöiltä saatua tietoa hyödynnetään Joensuun kaupungin
hyvinvointikertomuksen valmistelussa. Järjestötapaamisen materiaalit löytyvät Joensuun kaupungin
sivulta.
Vuoden 2020 vapaaehtoinen -äänestys - ehdokkaita myös Pohjois-Karjalasta
Kansalaisareena palkitsee tänä vuonna seitsemättä kertaa Vuoden vapaaehtoisen. Ehdotusten pohjalta
suoritetaan yleisöäänestys lokakuun ajan, jonka kymmenen kärjen joukosta arvovaltainen raati valitsee
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Vuoden vapaaehtoisen 2020. Mukana on kolme ehdokasta Pohjois-Karjalasta: Sakari Päivinen,
(Kontiolahti), Marjukka Konttinen-Lappalainen (Rääkkylä) ja Kirsi Räsänen-Mutonen (Tohmajärvi).
Tutustu Opintokeskus Siviksen Yhdistystoimija-itseopiskelumateriaaliin verkossa
Oletko mukana yhdistystoiminnassa? Kaipaatko tietoa yhdistyksen tai pienen järjestön toiminnan
pyörittämisestä? Tai järjestätkö yhdistystoiminnan perehdytyksiä ja koulutuksia? Yhdistystoimijaopintokokonaisuus sisältää viisi erillistä jaksoa. Aiheina on yhdistyshallinto, taloushallinto,
varainhankinta, viestintä ja riskienhallinta.
Hyvinvoinnin iltakoulu -luento: Hyvä, paha hyvä stressi 10.11.2020 klo 17:30 - 19:00, Joensuu
/verkossa
Jatkuva kiire. Pitäisi tehdä, pitäisi ehtiä. Dead linet painavat päälle. Stressaa! Mutta mitä stressi lopulta
on? Mikä kaikki aiheuttaa stressiä ja miksi? Voisiko sitä jotenkin hallita? Ja onko kaikki stressi
haitallista? Luennolla sukelletaan mielen moninaisuuteen sekä hyvinvointiin. Voit osallistua
tapahtumaan joko paikan päällä tai etänä Teams alustan kautta.
Virtuaalikyläillat - maallemuutto 27.10., parhaat jätekäytännöt kylillä 10.11. klo 18 alkaen
Joensuun seudun Leader-yhdistys kutsuu maaseudun asukkaat, kyläläiset, monipaikkaiset,
kesäasukkaat tai maaseudulle muutosta haaveilevat mukaan tuleviin virtuaalisiin kyläiltoihin.
STEAn uusien hanke- ja investointiavustusten haku avataan joulukuussa
STEA avaa 10.12.2020 valtionavustushaun vuonna 2021 myönnettäville uusille STEA-avustuksille.
Hakuajan aikana avustusta voi hakea:
● uusille, vuonna 2021 käynnistyville ja korkeintaan kolme vuotta kestäville hankkeille (C-avustukset).
Haku ei koske Paikka auki –avustusohjelman hankkeita.
● uusiin, vuonna 2021 käynnistyviin ja kolmen vuoden kuluessa toteutettaviin investointeihin (Bavustukset).
Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset ja rekisteröidyt yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt terveyden ja
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.
Vuonna 2022 myönnettävien STEA-avustusten haku toteutetaan normaalisti huhti-toukokuussa 2021.
Huhti-toukokuussa haettavissa ovat hanke- ja investointiavustusten lisäksi myös yleisavustukset ja
kohdennetut toiminta-avustukset.
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