Aika: Torstai 24.3.2022 klo 15:03-16:47
Paikka: Nurmes-talo (Kötsintie 2) Kaikki mukaan-huone ja Teams-yhteys
Kutsutut:
Kylä- ja kaupunginosayhdistys:
Seppo Laaninen, Vanhan Kauppalan asukasyhdistys (Teams) x
Arja-Leena Lammi, Savikylän Maamiesseura ry (Teams) x
Eläkeläisjärjestöt:
Mirjami Sirkkiä, Eläkeliitto Nurmes
Sosiaali- ja terveysyhdistykset:
Anni Savolainen, Nurmeskotiyhdistys ry (Teams) x
Pekka Tulimäki, Ylä-Karjalan Kuulo ry
Kotiseutu- ja perinneyhdistykset, sukuseurat:
Pertti Meriläinen, Valtimo-seura
Päivi Härkin, Valtimon Kehittäjät (Teams) x
Taide- ja kulttuurijärjestöt:
Kirsi Partanen, Nurmeksen Näyttämökerho (Teams) x
Harrastus- ja vapaa-ajan yhdistykset:
Juha Hakkarainen, LC Valtimo (Teams) x
Anna Hölttä, Ylä-Karjalan Omakotiyhdistys x
Lasten, -nuorten, ja perheiden yhdistykset
Anni Korhonen, Pielisen 4H
Yhteisökoordinaattori Anu Huusko, sihteeri Nurmeksen kaupunki x
Paikalla = x
Yhdistysten yhteistyöryhmän kokous
1. Kokouksen avaus
Sihteeri Anu Huusko avasi kokouksen klo 15:03
2. Toimijoiden kuulumiset/ Ajankohtaista yhdistyksiltä
Pertti Meriläinen ilmoitti sähköpostitse Valtimo-seuran kuulumisia. Valtimo-seuralla on la 28.5.
maalinkeittotapahtuma Viljamakasiinilla sekä kesäkuun alussa retki- ja siivouspäivä Tavikoskella. Museot
ovat auki juhannuksesta koulujen alkamiseen. LC Valtimon kokoamaan perinteiseen Valtimon kesä 2022 esitteeseen voivat yhdistykset ilmoittaa tapahtumia julkaistavaksi 8.4. mennessä sähköpostilla
pertti.a.merilainen@gmail.com. Juha Hakkarainen kertoi, että LC Valtimolla on ollut paljon tapahtumia
yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. Leijonahiihto koulun kanssa ja Laskiaistapahtuma neljän eri toimijan
yhteistyönä. Ensi kesänä tulossa valokuvanäyttely Valtimon Kesäpäivistä. Puukoululle tulossa lisäksi
multimediaesitys. Kesäpäivä-suunnittelupalaveri on kokoontunut. Vasama, LC ja MLL Valtimolla järjestää
Kesäpäivien aikaan Valtimo Challengen. Anni Savolainen kertoi eläkeläisten yhteispalaverista, jossa oli
Nurmeksen Eläkkeensaajat, Valtimon Eläkkeensaajat ja Valtimon Eläkeliitto. Yhteispalaverin tuloksena
järjestetään yhteistyössä Kuntalaisten Talolle pula-aiheinen näyttely. Ystävänpysäkille on tulossa
Pulaviikolla to 5.5. työpaja Hyvärilän kv-nuorten kanssa. Työpajassa askarrellaan mm. kaarnalaivoja ja
käpylehmiä. Pulaviikon valmistelua jatketaan. Kirsi Partanen kertoi Näyttämökerhon kuulumisia, esityskausi

päättyi koronan vuoksi. Esityksiä järjestettiin 2/6. Näyttämökerholla on ollut hauskaa ja näytelmän
tekeminen on ollut koko kerholle kivaa. Näyttämökerhon näytökset jatkuvat 3.-25.7. Näyttämökerho hakee
uusia näyttelijöitä joukkoonsa. Kesämusiikin työstäminen on jo pitkällä, ohjelmat on lyöty lukkoon, liput,
paketit ja passit tulossa myyntiin. Kesämusiikille tehdään oheismateriaalia varainhankintaan. Seppo
Laaninen kertoi Vanhan Kauppalan avoimesta asukasillasta, joka järjestetään 5.4.2022 klo 18 Kötsin
museolla. Asukasillan aiheena on Aalto yliopiston opiskelijoiden työn tulosten esittelyä ja kaupungin
suunnitelmia. Vanhan Kauppalan asukasyhdistys on tänä keväänä perinteisten Nurmes siistiksisiivoustalkoiden vetovastuussa. Siivoustalkoot järjestetään la 14.5. Vanhan Kauppalan asukasyhdistys on
mukana Yhdistysten yhteisellä kesätorilla 4.7. Asukasyhdistys saa kesäsomettajan OP:n kesäduunikampanjan myötä. Päivi Härkin Valtimon Kehittäjistä kertoi, että Osulassa on tulossa 5.4. yhteinen
järjestöjen ilta, jossa suunnitellaan tulevia tapahtumia. Kehittäjät ovat viemässä eteenpäin Kesäkylätesitteen koontia. Kylät voivat ilmoittaa 30.4.mennessä omasta tapahtumastaan
valtimonkehittajat@gmail.com tai arjaleena.lammi@gmail.com Julkaisusta tehdään nelisivuinen väriesite.
Julkaisu yhdistää kaikki kylätoimikunnat Nurmes-Valtimo alueelta. Olisi mukava saada kesäkylätapahtumaan somenäkyvyyttä. Arja-Leena Lammi kertoi Savikylän MMS:n tapahtumista. Talon vuokraus,
jumpat, karaoketanssit lähteneet varovasti liikkeelle. 19.4. järjestetään vuosikokous ja 20.4. kyläilta. Seuran
juhlakahvit pidetään 14.5. Pulaviikolle 4.5. Savikylän MMS keittää pula-ajan soppaa ja hoitaa
korjausompelua. Savikyläpäivät 2.7. ja 4.–24.7. kesäkahvila ja kirppis avoinna. Savikylän MMS sai
kesätyöntekijän OP:n kesäduuni-kampanjan myötä. Savikylän MMS mukana yhdistysten yhteisellä
kesätorilla. Savikylä on teetättänyt omat kyläpaidat, joista on tarjouspyyntö/pyynnöt käynnissä. Paitoja
toivomme saatavan touko- kesäkuun alkuun mennessä eri tapahtumiin myytäväksi. Anna Hölttä kertoi
Omakotiyhdistyksen tekemästä työstä ja valmistelu toimintasuunnitelman osalta on kesken.
Omakotiyhdistys hakee vielä yhteistyökumppania ja pyrkii olemaan mukana Vanhan Kauppalan avoimissa
ovissa yhteistyössä Nurmeksen taajaman alueen voittaneen palkintopihan kanssa.
Liikenneturvatyöryhmässä on Omakotiyhdistys toiminut edunvalvontatehtävissä. Omakotiyhdistys on 4.7.
yhdistysten yhteisellä kesätorilla. 27.7. Omakotiyhdistys on järjestämässä Valtimon puukoululla
kesätoritapahtumaa, tuolloin keskitytään nuoriin ja pyöräilyteemaan. Energiaturvallisuuspäivä on tulossa
21.5.
3. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
4. Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmän rooli Pulaviikolla
Yhdistykset ovat suunnitelleet Pulaviikolle paljon isoja asioita. Pulaviikko on lähtenyt yhdistysten
yhteistyöstä liikkeelle. Pulaviikosta kootaan kalenteri ja nostetaan esiin Pulaviikon toimintoja. Kaupungin
sivuille kootaan pulaviikon ohjelma. Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmä hoitaa Pulaviikon avauksen.
5. Koulutustoiveista
Hygieniapassikoulutusta tulossa Juuassa. Hygieniapassikoulutus ja -tentti 23.4. klo 10–14, paikkana
Ellinkulma. Kokonaisuuden hinta on 100 € + alv 24 %. Pelkkä tentti 55 € + alv 24 %. Tentti alkaa klo 13.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 16.4.! Ilmoittautumislomake löytyy Pielisen 4H:n verkkosivuilta
https://pielinen.4h.fi/…/hygieniapassikoulutus-ja-tentti/
Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 11.-21.4.2022 ( 40 h) järjestetään Joensuussa, Riverian Peltolan
kampuksella. Lisätietoja Riverian täydennyskoulutuskalenterista
https://issuu.com/pkky/docs/tkk_riveria_taydennyskoulutukset_kev_t2022
Teams-koulutusta tulossa 30.3.2022 klo 10 Kuntalaisten Talolla. Ilmoittautumiset 28.3. mennessä
anu.huusko@nurmes.fi

Ylä-Karjalan kansalaisopistolle on esitetty toive hygieniapassikoulutuksen ja järjestyksenvalvojan
koulutuksen järjestämisestä.
6. Muut asiat
Savikylä-paitaa voi kysellä Arja-Leena Lammilta arjaleena.lammi@gmail.com. Kirsi Partanen tiedustelee,
löytyisikö majoituspaikkoja ajalle 1.–10.7. Yhteydenotot Kirsi Partanen 050-4147459
kirsikka.partanen@gmail.com.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään pulaviikko- aiheen tiimoilta Teamsin välityksellä torstaina 21.4. klo 16
8. Kokouksen päätös
Sihteeri päätti kokouksen klo 16:47

Anu Huusko
Muistion laatija

