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UUTISKIRJE nr 10/2020

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 anu.huusko(at)nurmes.fi (aiheeksi ”Uutiskirjeeseen aineistoa”).
Uutiskirje ilmestyy kerran kuussa. Seuraava uutiskirje ilmestyy 18.12.2020.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
Palveluohjaajan sijaisena 2.11.2020 alkaen
Saavutettava ja innostava yhdistystoiminta-verkkotapahtuma
Ilmoittakaa tietonne, voitte voittaa 50 € lahjakortin yhdistyksellenne!
Perheille tiedottaminen (Wilma-tiedote)
Yhteistyönasiakirja
Miten innostat mukaan uusia vapaaehtoisia?
YTY-kokous 1.12.2020 klo 13-15 etänä
Yhdistyksille tietoteknistä tukea P-K Sotulta
Syyswebinaari vapaaehtoistoiminnasta
Pyhäselän Oma osuuskunta, avustusten haku 2020
Etäkokoukset ja äänestäminen
Jellin uutiskirjeestä nostettua

Palveluohjaajan sijaisena 2.11.2020 alkaen
Tervehdys! Anu Huusko tässä päivittelee uutiskirjettä Teijan jäädessä vapaalle. Toimin määräaikaisena
palveluohjaajana ja tarkoituksena on jatkaa Teijan tekemää hyvää yhteistyötä kanssanne. Ilmoitelkaa
tapahtumistanne ja kertokaa toiveitanne, olen kuulolla!

Saavutettava ja innostava yhdistystoiminta-verkkotapahtuma
Olethan muistanut ilmoittautua verkkotapahtumaan Saavutettava ja innostava yhdistystoiminta lauantaina
28.11.2020? Ota yhteyttä palveluohjaaja Anu Huuskoon, mikäli tarvitset apua etäyhteyden järjestämiseen
anu.huusko(at)nurmes.fi p.04010 45723

Ilmoittakaa tietonne, voitte voittaa 50 € lahjakortin yhdistyksellenne!
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 15.12.2020 mennessä.
Lue tarkemmat ohjeet ilmoittamiseen ja tarkastamisen kuittaamiseen täältä.
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Perheille tiedottaminen (Wilma-tiedote)
Koululla on lapset ja nuoret tavoittava Wilma-järjestelmä käytössä. Wilmassa on osio pysyvä tiedote, jonka
rakenne on alla. Sähköinen harrastusvihko, kaupungin nettisivut sekä somekanavat päivittyvät, niin lukija
saa ajantasaista tietoa.

Sähköinen harrastusvihko lasten ja nuorten harrastuksista ja tapahtumista
Vapaa-aikapalvelujen kokoama sähköinen harrastusvihko.
https://sway.office.com/I1KtRSuf2BxP62F8?ref=Link&loc=mysways

Nettisivut ja somekanavat viestivät monipuolisista mahdollisuuksista
Perhekeskuksen tapahtumat ja kohtaamispaikat
www.nurmes.fi/kohtaamispaikka
https://www.nurmes.fi/lapsi-ja-perhepalvelut
Nuorten palvelut
www.nuortennurmes.fi – NuortenNurmes-hankkeen toiminta
https://www.nurmes.fi/nuoret
Facebook
Perhepalvelut – Nurmes -sivu Facebookissa linkki fb-sivulle
NuortenNurmes -sivu Facebookissa ja tili Instagramissa linkki fb-sivulle

Yhteistyönasiakirja
Järjestökuntayhteistyön asiakirjan kommentointiaika on päättynyt ja asiakirja on vielä hyväksyttävänä.
Yhteistyönasiakirjan toimenpiteitä suunnitellaan, kun asiakirja on hyväksytty ja pääsemme toimialojen ja
yhdistysten kanssa keskustelemaan. Tarkoituksena on päivittää asiakirjaa säännöllisesti.

Miten innostat mukaan uusia vapaaehtoisia?
Jopa 42 % ihmisistä tekee vapaaehtoistyötä. Kuinka innostat uusia mukaan toimintaan? Kuinka kannustat
jatkamaan vapaaehtoistyön parissa? Lue kouluttaja Salla Saarisen blogi aiheesta ja / tai osallistu ilmaiseen
vapaaehtoistyön webinaariin 8.12.2020 klo 17-19. Webinaari on maksuton ja avoin kaikille aiheesta
kiinnostuneille
Lue blogi miten innostat mukaan uusia vapaaehtoisia:
https://www.linkedin.com/pulse/lue-vinkkini-miten-innostat-mukaan-uusia-salla-saarinen
Ilmoittaudu webinaariin 4.12.2020 mennessä:
https://webropol.com/s/vapaaehtoistoiminnanwebinaari
Lisätietoa Teija Sivonen teija.sivonen@kotikartanoyhdistys.fi, puh 050 4435410

YTY-kokous 1.12.2020 klo 13-15 etänä
Tervetuloa etäkokoukseen Teamsilla! YTY kokoaa Siun soten, kunnan ja järjestöt yhteistyöhön. YTY on Siun
soten mielenterveys ja päihdepalvelujen ja psykiatrian klinikan, kuntien hyvinvoinnin- ja
terveydenedistämistyön, seurakuntien, kolmannen sektorin yhdistysten sekä hankkeiden alueellinen
yhteistyöfoorumi.
YTY järjestetään etänä Teams-yhteydellä. Kutsut lähetetään Nurmeksen, Juuan ja Valtimon pitäjän
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toimijoille. Mikäli yhdistyksistänne ei pääse edustaja 1.12.klo 13-15 paikalle, voit lähettää kuulumisia
sähköpostilla. Jokainen taho on lämpimästi tervetullut kehittämään yhteistyötä.

Yhdistyksille tietoteknistä tukea P-K Sotulta
Jos tietoturva-asiat mietityttää, kaikesta voi kysyä! Puhelimitse ja etäyhteydessäkin.
https://www.jelli.fi/toiminta/tietoteknista-tukea-yhdistyksille/
Toiminta on pohjoiskarjalaisille järjestöille suunnattua toimintaa, jota toteuttaa Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys ry/ KATHY-toiminta.
Ota yhteyttä!
Ville-Matti Nikkonen, tietotekninen asiantuntija, puh. 050 378 8527, ville-matti.nikkonen@pksotu.fi

Syyswebinaari vapaaehtoistoiminnasta
Kansalaisareena ry ja Oulun valikkoryhmä/Vuolle Setlementti ry järjestävät valtakunnallisen, monipuolisesti
vapaaehtoistoimintaa käsittelevän syyswebinaarin 3.12 klo 10-15. Tapahtuma on maksuton. Tutustu
ohjelmaan tästä
Webinaariin voit ilmoittautua tämän linkin kautta.
Lisätietoja: Outi Platan, outi.platan@kansalaisareena.fi, puh: 0445473739

Pyhäselän Oma osuuskunta, avustusten haku 2020
Pyhäselän Oma osuuskunnan kahdesti vuodessa jaettavat avustukset on kohdennettu:
korkeakouluopiskeluun, mikroyritysten kehittämiseen, liikuntaan, hyväntekeväisyyteen sekä toisen asteen
oppilaitosten stipendirahastoon. Hakuaika päättyy 8.12.
Lue lisää http://omaon.fi/fi/osuuskunta/avustusten-hakeminen/

Etäkokoukset ja äänestäminen
Kesällä 2020 valmistui verkkopalvelu Äänestyskoppi. Palvelun avulla yhdistykset voivat kokoustaa etänä ja
järjestää äänestystilanteet nimettömästi. Palvelun kautta pystyy järjestämään myös valtakirjoilla
äänestämisen.
Linkki palveluun:
https://xn--nestyskoppi-k8aa.fi/
Ok-sivis on koonnut tietoa etäkokouksen järjestämisestä. Yhdistyksen kokousta ei voida korvata
etäosallistumisella, vaan kyseessä on vaihtoehtoinen osallistumismuoto yhdistyksen
perinteiseen kokoukseen. Kokoukseen osallistuminen teknisen apuvälineen avulla on vain perinteisen
kokousosallistumisen vaihtoehto asioissa, joita koskevaa päätöstä varten on lain mukaan aina pidettävä
myös perinteinen kokous (Yhdistyslaki §23)
Linkki Ok-siviksen etäkokous materiaaleihin:
https://www.ok-sivis.fi/kokouskaytannot/kokoukset/etakokous.html
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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.
ALISA-webinaari 25.11.2020 klo 12:00 - 16:00
Koulutuksessa kuullaan nuoriin hoivaajiin liittyvää tutkimustietoa, ALISAn työn tuloksia ja projektin
suosituksia nuorten hoivaajien ja heidän perheidensä tukemiseksi.
MLL:n tukihenkilökoulutus perhekummi- ja kaveritoimintaan verkossa 26.11.2020 - 7.12.2020 klo
17:30 - 20:00
Onko lapsilla paikka sydämessäsi ja haluat tehdä käytännön tekoja perheiden auttamiseksi? Onko
sinulla intoa ryhtyä tukihenkilöksi lapselle, nuorelle, perheelle tai maahanmuuttajaäidille, joka kaipaa
arkeensa rinnalla kulkijaa? MLL:n Järvi-Suomen piirin koordinoima tukihenkilötoiminta on
suunnitelmallista ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jolla pyritään ehkäisemään ongelmia ja tuomaan iloa
tuettavien elämään.
Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiön tieteen, taiteen ja muun kulttuuritoiminnan apurahojen
hakuaika 1.-30.11.2020
Apurahat kulttuuriharrastustoimintaa varten myönnetään pohjois- ja eteläkarjalaisille alan järjestöille,
yhdistyksille sekä työryhmille karjalaista kulttuuritoimintaa edistäviin ja yhteistöllisesti vaikuttaviin
hankkeisiin. Suomessa tapahtuvaan siirtokarjalaisten kulttuuritoimintaan säätiö myöntää apurahoja
ensisijaisesti karjaista perinnettä ylläpitäviin ja edistäviin hankkeisiin
Vinkkejä arviointiin - uudistettu ARTSIn verkko-opas
Kaipaako järjestönne arviointi suunnitelmallisuutta? Vinkkejä arvioinnin haltuunottamiseen ja tietojen
keräämiseen saat Kuntoutussäätiön Artsi-toiminnan verkko-oppaasta ja sen uudistetusta
arviointisuunnitelmasta.
Esteettömän tilaisuuden järjestäminen kuulovammaiselle -opas
Järjestettäessä kuulovammaisille esteetöntä tilaisuutta monille tulee nopeasti mieleen induktiosilmukka,
kirjoitustulkkaus ja hyvä valaistus. Vaikka näillä pääsekin jo pitkällä, on tapahtumanjärjestäjän otettava
huomioon myös monia muita asioita. Tutustu huomioitaviin asioihin Kuuloliiton oppaassa.
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