Aika: Torstai 3.2.2022 klo 15:03-16:32
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 (Teams) x
Sosiaali- ja terveysyhdistykset:
Anni Savolainen, Nurmeskotiyhdistys ry x
Pekka Tulimäki, Ylä-Karjalan Kuulo ry (Teams) x
Kotiseutu- ja perinneyhdistykset, sukuseurat:
Pertti Meriläinen, Valtimo-seura (Teams) x
Päivi Härkin, Valtimon Kehittäjät
Taide- ja kulttuurijärjestöt:
Kirsi Partanen, Nurmeksen Näyttämökerho
Harrastus- ja vapaa-ajan yhdistykset:
Juha Hakkarainen, LC Valtimo
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
Puheenjohtaja Anni Savolainen avasi kokouksen klo 15:03
2. Toimijoiden kuulumiset/ Ajankohtaista yhdistyksiltä
Kuuloyhdistys kokoontunut Ystävänpysäkillä. Kuuloyhdistyksen toiminnanjohtaja tulee Kuopiosta 1.3.
Toimintaa käynnistellään koronan jälkeen. Eläkeyhdistykset ovat suunnittelemassa tulevaa.
Eläkeläisjärjestöillä hyvä vire päällä, yhteistyötä mietitään neljän eri eläkeläisjärjestön kesken. Olisiko
mahdollista saada kaikki neljä kahvikupin äärelle, jotta ikäihmisten asemaan ja asioihin päästään
vaikuttamaan porukalla. Valtimo-seuran kesän näyttelyn valmistelut hyvässä vaiheessa. Puukoulu on
Valtimo-seuran hallinnassa hyvinvointijohtajan päätöksellä. Puukoulu on muidenkin järjestöjen
käytettävissä. Savikylän Maamiesseuran toimintaa ei ole päästy aloittamaan alkuvuodesta tanssien ja
tapahtumien osalta koronan vuoksi. Seuran toiminnan 110 v. juhlat ja kahvitus 5.2.2022 jouduttu
siirtämään keväälle. Viikottaiset jumpat aloitettu viikolla viisi. Muu tuleva ohjelma vielä avoinna, mutta
heinäkuussa tulossa perinteiset Savikyläpäivät. Omakotiyhdistyksellä on tulossa ulkoilmatapahtuma, jossa
on tiedonantoa omakotitalojen ja vapaa-aikarakennusten energiaan ja turvallisuuteen liittyen. Puutarha- ja

piha-aiheisia tapahtumia ovat tulossa. Omakotiyhdistys on löytänyt kumppanuuksia eri tapahtumien osalta.
Vanhan Kauppalan asukasyhdistys miettii myös eri kylä- ja asukasyhdistysten yhteen kutsumista. Sopivaa
tilaisuutta ja ajankohtaa mietitään. 13.8.2022 järjestetään Vanhan Kauppalan avoimet ovet-tapahtuma,
johon on haettu skr-rahoitusta. Asukasyhdistys on tehnyt aloitteen kaupunkirakennepalveluille, että
toritapahtumia varten hankitaan katoksia. Asukasyhdistykseltä on tulossa avoin asukasilta
maisemasuunnitteluhankkeesta huhtikuussa. Aalto yliopiston opiskelijaporukalta on tullut ideoita
kaupunkikuvan kehittämiseksi. Ystävänpysäkin arki on lähtenyt rullaamaan. Olemme toiveikkaita tulevien
tapahtumien osalta.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja on ollut luettavissa. Korjaus MMS osalta, 110-vuotisjuhla tulossa ja seura
tarjoaa soihtuja.
4. Yhteinen kesätoritapahtuma
Yhteinen kesätoritapahtuma järjestetään Kauppatorilla ma 4.7. Kesätoritapahtuma voisi olla myös
Valtimolla. Yhteisessä kesätoritapahtumassa ohjelmassa mm. järjestöesittelyt ja voisiko monipaikkaisuus
olla aiheena järjestöpäivälle. Maakunnallinen monipaikkaisuus-hanke käynnissä, voisiko tulla asiantuntija
paikalle? Järjestöjen on mahdollista käydä lavalla esittelemässä toimintaa. Päätetään yhteispalaverin
järjestämisestä Teamsilla 7.4. klo 15.
5. Kevään koulutus
Hygieniapassi- ja järjestyksenvalvojakoulutustarjontaa laitetaan Uutiskirjeen kautta.
Tietotekniikkakoulutusta voisi saada JoenSeveriltä, voi ottaa suoraan yhteyttä JoenSeverin Sisko Kulmalaan.
JoenSeveri on Ystävänpysäkillä torstaisin klo 10–12. Kokeillaan saada Valtimolle matalan kynnyksen
tietotekniikkakoulutusta. Matalankynnyksen tietotekniikkakoulutus olisi yhdistyskohtaista. Some-koulutus
olisi tärkeää. Matti Koukkari järjestää some-koulutusta Kuntalaisten Talolla.
6. Kokouksen muistioiden nähtävillä olo
Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmän muistiot voivat tulla näkyville Nurmeksen kaupungin nettisivuille
Yhdistykset-osioon. Muistiot voivat olla näkyvillä myös JANE:n nettisivuilla. Yhteistyöryhmän kokouksista
voidaan kertoa myös yhdistysten uutiskirjeessä.
7. Muut asiat
Nurmeksessa on lähdetty suunnittelemaan Pula-viikkoa liittyen Agenda 2030-tavoitteisiin. Kestävä kehitys
otetaan huomioon kaiken ikäisten ja eri teemojen osalta. Teemoina voisi olla ruoka ja elintarvikkeet, talous
ja säästäminen sekä liikenne ja kulkeminen. Tähän Pula-viikkoon voisi ottaa säästeliäisyys toimenpiteitä
myös pilke silmäkulmassa. Tarkoituksena on järjestää mukava, opettavainen ja kevyt tapahtumaviikko.
Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmä näkee asian kiinnostavana ja on mukana viestimässä eteenpäin
omissa kanavissaan. Ajankohtaa mietitään tarkemmin. Anna Hölttä esitti, että Nurmeksen yhdistysten
yhteistyöryhmän kokoukseen voisi tulla varajäsenenä edustaman yhdistyksen varsinaista jäsentä esim.
yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri tiedon välityksen parantamiseksi. Seppo
Laaninen, Arja-Leena Lammi ja Anni Savolainen kannattivat esitystä. Jatkossa varajäsenen voi pyytää
paikalle omasta yhdistyksestä. Hyvinvointilautakunnan avustushaku alkaa 21.2.2022, avustushaku päättyy
15.4.2022 klo 15:00.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Teamsin välityksellä torstaina 24.3.2022 klo 15

9. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:32.

Anu Huusko
Muistion laatija
Nurmes

