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UUTISKIRJE nr 5/2020

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 jo 18.6.2020.
Edelliset uutiskirjeet voit lukea täältä: https://www.nurmes.fi/yhdistystenuutiskirje
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Ilmoita digisti -verkkokoulutuksen tallenteet katsottavissa
Harrastuksiin ja yhdistyksiin tutustuminen
Jellin uutiskirjeestä nostettua

Yhdistyksille myönnetyt avustukset
Hyvinvointilautakunta on käsitellyt toiminta- ja kohdeavustushakemukset. Päätökset löytyvät täältä ja
asianomaisille lähetetään tieto sähköpostitse. Avustukset maksetaan juhannusviikolla yhdistysten tileille.
Avustusta saaneet listataan myös tänne. Onko jotain muita yhteistyön muotoja, jotka tältä sivulta
puuttuvat? Kerro niistä palveluohjaajalle teija.simonen@nurmes.fi.

Uusi avustushaku
Hyvinvointilautakunta päätti 26.5., että jakamatta jäänyt avustusmääräraha julistetaan uudelleen
haettavaksi syksyllä loppuvuoden aikana järjestettäviä tapahtumia varten. Tällä halutaan helpottaa
yhdistysten tilannetta, kun koronan takia ei ole voitu kaikkia kevään ja kesän tapahtumia pitää
suunnitellusti. Tiedotamme tästä lisää syksyn alkaessa.

Tapahtumia siirretty – vältä päällekkäisyydet!
Koronaepidemian takia monia tapahtumia peruttiin keväältä ja kesältä. Osa tapahtumista on siirretty
kokonaan seuraavaan vuoteen, mutta osa syksyyn. Merkkailkaa jo SUUNNITTELUVAIHEESSA tapahtumianne
yhdistysten yhteiseen suunnittelukalenteriin, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin mahdollisimman hyvin.
Käykää myös seuraamassa, mille päiville muilla on jo suunnitelmia.
Suunnittelukalenteri löytyy tästä linkistä.
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Kesäajan tapahtumia
Kaupungin kesäsomettajat tulevat mielellään tapahtumiinne mukaan. Ilmianna tapahtumasi tai muu
toimintanne, jota kaupungin somekanavissa voisi esitellä. Laita viestiä: nuortennurmes@gmail.com tai
henna.kuittinen@nurmes.fi
Lasten, nuorten ja perheiden harrastuksia, leirejä ja tapahtumia kootaan kaupungin sivuille tälle sivulle.
Kesätyöntekijät täydentävät listaa. Ilmoita omasi: nuortennurmes@gmail.com
Lisäksi kokoamme kaupungin sivuille kesätiedotteen, johon mm. listaamme erilaisia tapahtumia, joita
kesällä toteutuu. Lähetä niitä palveluohjaajalle: teija.simonen@nurmes.fi
Huolehtikaa, että tiedot ovat ajan tasalla erityisesti Menoinfossa ja omissa kanavissanne, ohjaamme niistä
lukemaan tarkemmat tiedot tapahtumista.
Valtimon pitäjän tapahtumia kokoaa myös kotitalouksiin jaettaviin esitteeseen Lions Club Valtimo:

Valtimo 2020 -esite
Valtimon kesäpäiviä ei järjestetä, mutta Lions-klubi julkaisee kesäpäivävihkosta vastaavan Valtimo 2020 esitteen. Posti jakaa sen valtimolaiskoteihin 2. heinäkuuta. Lisäksi sitä jaetaan matkailijoille.
Esitteessä julkaistaan maksutta Valtimon tapahtumakalenteri heinäkuusta alkaen vuoden loppuun saakka.
Yleisötilaisuuksien lisäksi mukaan otetaan syksyllä aloittavien toimintaryhmien kokoontumisaikoja. Tiedot
tulee kertoa viimeistään 15. kesäkuuta Katri Kantolalle osoitteeseen katri.kantola@nurmes.fi.
Lisäksi esitteessä on entiseen tapaan yritysten palveluhakemisto toimialoittain. Ilmoitusaineistoa ottaa
vastaan Pertti Meriläinen, pertti.a.merilainen@gmail.com, 0500 371 452.
LC Valtimo julkaisee Valtimo 2020 -esitteen yhteistyössä Nurmeksen kaupungin kanssa. Vihkoseen tulee
kaupungin ja Siun soten palvelujen yhteystietoja. Painosmäärä on 2.500 kappaletta.
Yhteistyöterveisin
LC Valtimo
Pertti Meriläinen, tiedottaja

Kesäkylät 2020
Valtimon Kehittäjät ovat laatineet listaa Valtimo-Nurmes -alueen kesätapahtumista. Luonnollisesti
koronatilanne voi vaikuttaa tapahtumiin paljonkin, mutta eletään siinä toivossa, että tapahtumia voidaan
järjestää kesällä.
Ilmoittakaa kylänne oma tapahtuma Valtimon kehittäjille ja tarkentakaa aiemmin ilmoittamia tietojanne,
jos ne ovat aiemmin ilmoittamistanne muuttuneet: Valtimon Kehittäjät ry, valtimonkehittajat@gmail.com

Pohjois-Karjalan Kylät ry tiedottaa
-

Kyläasiamies on tavoitettavissa kesän ajan 044 2940 800 /pkkylat@kylat.fi
Avoimet Kylät -tapahtumapäivä 13.6.2020 toteutetaan tänä vuonna virtuaalisesti. Vielä ehdit
ilmoittaa kyläsi mukaan tapahtumapäivään! Ota yhteyttä kyläasiamieheen viimeistään viikolla 23.
Nurmeksen ja Valtimon kylien virtuaalinen kyläpäällikköilta pidetään 17.6.2020 klo 17. Ilmoittaudu
mukaan sähköpostilla.
Voit kutsua kyläasiamiehen kylään tai pyytää virtuaalista tapaamista milloin tahansa!

Bomban talosta tehdään karjalaisuuden tapahtumatalo
Poiminta PKO:n tiedotteesta:
https://www.nurmes.fi/yhdistykset
https://www.nurmes.fi/vapaaehtoispankki
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Olemme suunnitelleet Bomballe mm. Paikallistori-kokonaisuutta, johon haemme mukaan paikallisia
yrittäjiä kädentaitajista paikallisherkkujen valmistajiin sekä kulttuurin osaajista tapahtumien järjestäjiin.
Tavoitteena on luoda Bomban taloon palvelukokonaisuus, jossa matkailijalle tarjotaan elämyksiä
karjalaisuuden, kulttuurin ja hyvän ruoan parissa ympäri vuoden.
Kehittäminen etenee vaiheittain, ja nyt etsitään halukkaita yhteistyökumppaneita kokonaisuuden
rakentamiseen. Kaikki aiheesta kiinnostuneet voi olla yhteydessä minuun (sanna.tenhunen@sok.fi, 050 301
0419), Break Sokos Hotel Bomban hotellinjohtaja Sanna Tenhunen sanoo.

Ystävänpysäkki heräilee kesään
Ystävänpysäkki heräilee toiveikkaana ja huomioi toiminnassaan turvallisuuden. Toimintaa käynnistellään
pienimuotoisesti ja kohtaamispaikka on avoinna 1.6. alkaen. Isot ryhmät (esim. bingo, karaoke) ovat vielä
tauolla syksyyn saakka. Hyvää kesää kaikille!

Ilmoita digisti -verkkokoulutuksen tallenteet katsottavissa
Ilmoita digisti -verkkokoulutus yhdistystoimijoille järjestettiin 13.5.2020. Koulutuksen tavoitteena oli antaa
tietoa sähköisestä tunnistautumisesta, Suomi.fi –verkkopalvelusta, tulorekisteristä sekä Palkka.fi –
palvelusta järjestönäkökulmasta. Tilaisuuden järjesti Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE.
Koulutuksen tallenteet ovat katsottavissa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen YouTube-kanavalla
31.5.2020 asti. Koulutuksen tallenteisiin pääset alla olevista linkeistä:
Syvemmälle digiaikaan: sähköinen tunnistautuminen, Suomi.fi ja tulorekisteri, Piia Heikkinen,
taloussuunnittelija, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Palkka.fi järjestönäkökulmasta, Anna-Maija Lahti, ylitarkastaja, Palkka.fi -tuoteomistaja, Verohallinto

Harrastuksiin ja yhdistyksiin tutustuminen
Syksyllä oli tarkoitus järjestää tapahtuma, jossa koululaiset, perheet ja kaikki muutkin kuntalaiset olisivat
päässeet tutustumaan erilaisiin yhdistyksiin ja harrastusmahdollisuuksiin Nurmeksessa. Tapahtuman
valmistelut ovat nyt jääneet muiden tehtävien jalkoihin, mutta haastan teidät kaikki järjestämään
tutustumistapahtumia ja näkyvästi kutsumaan ihmisiä tutustumaan toimintaanne. Myös yhdistysten
yhteisiä, pienimuotoisia kohtaamisia voidaan yhdessä ideoida.
Ideoidaan yhdessä ja tiedotetaan näkyvästi kaikkien tapahtumista kootusti! Alkusyksy on uusien
harrastusten aloittamisen aikaa, joten elo-syyskuussa kannattaa jo tavoitella uusia jäseniä! Myös
liittymistarjoukset ja kannustimet tulla tapahtumaan, kannattaa pohtia läpi.
Vinkkaa oman yhdistyksenne tapahtuma: teija.simonen@nurmes.fi, p. 0401045723

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.
ESR-RAHOITUSTA HAAVOITTUVIEN RYHMIEN TILANNETTA KORONAKRIISISSÄ
PARANTAVILLE HANKKEILLE
STM on avannut valtakunnallisen avoimen jatkuvan ESR-hankehaun toimintalinjassa 5 ”Sosiaalinen
osallisuus ja köyhyyden torjunta". Hankkeita tai hankekokonaisuuksia (yhteishankkeet) haetaan kaikkiin
toimenpidekokonaisuuksiin (alla). Hankehakuaika 22.4.2020-15.6.2020. Lue lisää
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● Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen
● Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki
● Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen.
WEBINAARISARJA TEATTERIN LUOMISPOLUISTA KIINNOSTUNEILLE 25.5.2020 -1.6.2020
Kansalaisfoorumin järjestämät maksuttomat webinaarit ovat teatteriaiheisia alustus- ja
keskustelutilaisuuksia kaikille teatterin luomispoluista kiinnostuneille. Webinaarien tarkoituksena on
etsiä yhdessä ymmärrystä muutamista tärkeistä teatterialan teemoista. Lue lisää
POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖJEN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖTAPAAMINEN
VERKOSSA 28.5. klo 18-20 Osallistuiko joku Nurmeksesta?
KYSELY PALVELUJA TUOTTAVILLE YHDISTYKSILLE
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-hanke ja Sociala Oy:n Yhteisen hyvä alusta -hanke
lähestyvät kaikkia palveluja tuottavia yhdistyksiä Pohjois-Karjalassa tärkeällä asialla. Tiedetään, että
yhdistysten palvelutuotanto jää usein vähälle huomiolle, vaikka se muodostaa merkittävän osan
Suomen sote-palveluiden tuotannosta. Kyselyllä kerätään tietoa siitä, kuinka moni yhdistystoimija
Pohjois-Karjalassa toimii palveluiden tuottajina. Tiedot palveluja tuottavista yhdistyksistä kootaan
yhteen Socialan digitaaliselle alustalle. Lue lisää ja vastaa kyselyyn täältä
SENIORIEN TIETOPAKETTI - TIETOA TERVEYDESTÄ, PALVELUISTA JA ELÄKKEISTÄ
Kansallinen Senioriliitto on julkaissut verkkosivuillaan Seniorin tietopaketti -kokonaisuuden. Tietopaketti
kokoaa ajankohtaisia vinkkejä jokaisen seniorin arjen ja asumisen kysymyksiin sekä tietoa sotepalveluista, eläkkeistä sekä esimerkiksi kunnallisten ja yksityisten hoivakotien valvonnasta,
omaishoidosta ja kotitalousvähennyksestä. Lue lisää
JÄRJESTÖ 2.0 - MAAKUNTAHANKKEIDEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA VAIKUTTAMISTA TUTUSTU BLOGISARJAAN
Järjestöt mukana muutoksessa -hankekokonaisuudessa julkaistaan vuoden 2020 aikana blogeja
ajankohtaisista järjestökehittämisen aiheista. Blogit ovat eri puolilla Suomea toimivien hankkeiden joko
hankekohtaisesti tai useamman hankkeen yhteistyössä kirjoittamia. Blogisarjassa tähän mennessä
julkaistut kirjoitukset:
Kunta-järjestöyhteistyö
● Keski-Suomen Yhteistöjen Tuki ry: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt: Elinvoimapajat
järjestöpositiivisten kuntien ja kuntapositiivisten järjestöjen rakentajina
● Pohjois-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistys ry: Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke: PohjoisPohjanmaan kunnat edelläkävijöitä järjestöyhteistyön koordinoinnissa.
● Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke: Järjestökuntayhteistyö tarvitsee tukea vahvistuakseen
Tiedolla johtaminen
● Hämeen Setlementti ry: Meidän häme -hanke: Miksi avata tiedon syvyyksiä vastaamalla kyselyihin?
Maakunnalliset järjestörakenteet
● Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt: Maakunnalliset
järjestöyhteistyön rakenteet, case Keski-Suomi
Vaikuttamistyö
● Kainuun sosiaaliturvayhdistys ry: JärjestöKainuu 2.0 – hanke: Mitä on vaikuttamistyö ja mihin sitä
tarvitaan?
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