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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@nurmes.fi (aiheeksi ”Uutiskirjeeseen aineistoa”).
Uutiskirje ilmestyy kerran kuussa. Seuraava uutiskirje ilmestyy 29.1.2021.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje
Nurmeksen palveluohjaaja Anu toivottaa järjestöjen uutiskirjeen tilaajille hyvää joulua ja onnellista uutta
vuotta 2021! Pidetään alkuvuodesta järjestöilta avustushausta etänä. Sähköinen avustushaku ja uudet
avustusmuodot aiheina. Pidetään yhteyttä!

Otsikoissa (klikkaamalla otsikkoa pääset aiheeseen)
Hyvinvointisuunnitelma
Valtimon kohtaamispaikka -hankkeen kuulumisia
Toimitila-asiat
Lape-tiimin kokous
Jellin sivuilta ja uutiskirjeestä nostettua
Soste uutiskirjeestä poimittua

Hyvinvointisuunnitelma
Järjestöt pääsevät vaikuttamaan hyvinvointisuunnitelman sisältöön. Nurmeksen tulevan valtuustokauden
hyvinvointisuunnitelma laaditaan Pohjois-Karjalan yhteisen hyvinvointisuunnitelman pohjalta. Pääpainopisteet hyvinvointisuunnitelmaan on valinnut Nurmeksen kaupungin hyvinvointityöryhmä ja johtoryhmä. Nurmeksen kaupungin nettisivuilla on esitelty hyvinvointisuunnitelman pääpainopisteitä ja tiedonkeruu prosessia, lue lisää täältä.
Pyydämme nyt järjestöiltä toimenpide-ehdotuksia valittujen teemojen toteuttamiseksi. Toimenpide-ehdotukset voivat olla suuria tai pieniä, pelkästään omaa järjestöäsi koskevia tai koko kaupungin laajuisia. Ne
voivat olla esityksiä nykyisen toimintavan muuttamiseksi, resurssien uudelleenjärjestelyä tai vaikka uudenlaisen yhteistyön käynnistämistä. Voi myös tehdä toimenpide-esityksiä, jotka vaatisivat kaupungilta jonkun
asian tekemistä, että esimerkiksi yhdistys voisi toteuttaa toimenpiteen.
Pyydämme järjestöjä vastaamaan sähköiseen kyselyyn 20.1.2021 klo 15:30 mennessä. Järjestöt päättävät
itse vastausten koonnista. Kukin järjestö lähettää yhden yhteisen vastauksen sähköiselle alustalle.
Kyselyn tulokset käsitellään hyte- työryhmässä, jossa toimenpide-ehdotuksista tehdään vaikuttavuuden arvio ja valitaan meille soveltuvimmat toimenpiteet. Vaikuttamistoimielimet, lautakunnat, hallitus ja valtuusto käsittelevät ja hyväksyvät hyvinvointisuunnitelman.
Pyydämme vastaamaan kyselyyn 20.1.2021 klo 15.30 mennessä.
https://link.webropolsurveys.com/S/AD26D964DCACF8BB
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Valtimon kohtaamispaikka -hankkeen kuulumisia
Valtimon kohtaamispaikka -hanke jää pienelle joulutauolle ja palaa ensi vuoden puolella asiaan. Tammikuun alkupuolella vietetään remontoidun Kuntalaisten talon ja uuden kirjaston avajaisia, tietysti vallitsevat
koronarajoitukset huomioiden. Mikä kuitenkin tässä vaiheessa tärkeintä, Kuntalaisten talon ovet avautuvat
vihdoin yleisölle. Talosta löytyy uuden kirjaston lisäksi Näre ry:n kahvila, uudistettu asiakaspalvelupiste ja
oleskelutiloja, jossa voi vapaasti viettää aikaa tai järjestää toimintaa, kunhan tilanne sen taas kunnolla sallii.
Sitä ennen, vietetään maukas joulu, ulkoillaan, levätään ja pysytään terveinä! Ihanaa joulunaikaa ja toiveikasta tulevaa vuotta! Toivottelee, järjestökoordinaattori Katri

Toimitila-asiat
Uutiskirjeessä toivottiin yhdistysverkostojen saavan tietoa Nurmeksen kaupungin suunnitelmista myydä tai
purkutuomion saaneista kiinteistöistä. Toimitila-asiat ovat olleet valmistelussa kaupunkirakenne palveluissa. Nurmeksen kaupunginvaltuusto tekee päätöksen toimitiloista. Ajantasaisinta tietoa päätöksenteosta
löytyy kunkin toimielimen omista sivuistoista https://www.nurmes.fi/web/guest/esityslistat-ja-poytakirjat

Lape-tiimin kokous
12.1.2021 klo 13 Järjestetään Lape-tiimin Teams- kokous. Suunnitellaan Lapsi- ja perhetyön ensi vuotta.
Kuullaan toimijoiden suunnitelmia. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, etkä ole saanut linkkiä, ota yhteyttä ma. palveluohjaaja Anu Huusko anu.huusko@nurmes.fi

Jellin sivuilta ja uutiskirjeestä nostettua
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tukee JANEn (Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta) toimintaa
Tulevaisuusrahaston avustuksella. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisyhdistysten ja kuntien kanssa
paikallis-JANEjen toiminnan kehittämiseksi ja järjestö-kuntayhteistyön asiakirjojen laatimiseksi sekä järjestöjen osallisuuden vahvistamiseksi kuntien hyvinvointikertomusprosesseissa. Lue lisää Jellin sivuilta
Omahoitovalmennus-koulutus 3.2.2021 - 20.5.2021 klo 8:00 - 16:00, Joensuu- Vanhustyön keskusliitto toteuttaa Omahoitovalmennus-koulutuksen ensimmäistä kertaa Joensuussa. Koulutus on suunnattu koko ItäSuomen alueelle. Viisi lähiopetuspäivää toteutetaan Joensuussa koronatilanteen salliessa 3.2, 4.2, 4.3, 20.4
ja 20.5.2021. Koulutuksen aikana ohjattavan Omahoitovalmennus-ryhmän voi kuitenkin myös ohjata omalla
paikkakunnallaan. Koulutukseen voivat hakeutua sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja vapaaehtoiset,
joilla on koulutusta tai kokemusta muistisairaiden ja heidän puolisoidensa kanssa työskentelystä. Hinta
100€ vanhustyön ammattilaisille, vapaaehtoistoimijalle maksuton. Lue lisää täältä.
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.

Soste uutiskirjeestä poimittua
Vuodesta 2021 tulossa järjestövaikuttamisen supervuosi ”Järjestöjen muutostuki -kokonaisuus tähtää siihen, että järjestöjen ääni kootaan yhteen ja lujalla yhteistyöllä vastataan siihen haasteeseen, miten järjestöjen toiminta saadaan osaksi sote-uudistuksen toimeenpanoa”, kirjoittaa blogissa SOSTEn johtaja Anne
Knaapi. Lue lisää
Onneksi on joku myös jouluna. Vuoden synkimpänä aikana joulu on odotettu juhla. Toisille joulu ei kuitenkaan ole ilon ja yltäkylläisyyden aika, vaan pitkiä vapaita odotetaan ahdistuneena. Järjestöt auttavat ja tukevat myös jouluna. Soste on koonnut joitain jäsenjärjestöjensä joulunaikana toimivia palveluita ja tapahtumia. Joulunakin on joku joka kuuntelee ja auttaa.
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