MökkiPosti
Hyvinvointi on
yksilöllinen kokemus

Hyvä mökkipostin lukija, Nurmeksen kaupungin tämän
vuoden mökkipostin teemana on hyvinvointi. Hyvinvointi
on yksilöllinen kokemus. Kuntien vastuulla on puolestaan
asukkaidensa ja kesäasukkaidensa hyvinvoinnin edistäminen. Kuinka sekä asukas että
kunta voivat samanaikaisesti
kokea onnistuneensa hyvinvoinnin lisäämisessä?
Nurmes on kehit t y vä
asuin- ja yrittäjyyskaupunki, jonka logistinen sijainti on
keskeinen Pielisen Karjalassa. Yritykset luottavat meihin
ja investoivat Nurmekseen.
Aitoa talouskasvua syntyy
vain yritysten kautta. Vetovoimainen Nurmes on myös
elävä mökkikunta, jonka tärkeä voimavara ovat mökkiläiset ja vapaa-ajan kiinteistöjen
omistajat.
Jotta hyvinvointia voidaan
edistää, niin pitää tietää kuntalaisten ja palveluiden käyt-

täjien tarpeet ja toiveet.
Nämä muuttuvat myös ajan
kuluessa. Yleisesti ottaen
julkisten palvelujen kysyntä
kasvaa elintason kohotessa.
Tämä johtaa puolestaan menojen kasvuun ja verotuksen
kiristymiseen. Näin ei voi jatkua loputtomiin.

Nurmes on
kehittyvä asuinja yrittäjyyskaupunki.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen siirtyessä maakunnalliselle tasolle
meille kunnille jää kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen
ja varjelu. Kuntalaisten omatoimisuus ja sen edistäminen
ovat yksi keskeinen hyvinvoinnin edistämisen keino.
Arvostamme suuresti kun-

talaisten omatoimisuutta: se
edistää kansanterveyttä ja
vähentää julkisten palvelujen
käyttämistä.
Hyvinvoinnin toinen kulmakivi ovat sosiaaliset suhteet. Tässä mielessä sekä kolmas että neljäs sektori ovat
erittäin tärkeitä hyvinvoinnin edistämisen kumppaneita. Nämä vapaaehtoistoimijat tavoittavat miltei jokaisen
suomalaisen. Yksikin ihmissuhde voi muuttaa elämänlaatua suuresti tai jopa pelastaa elämän.
Kunnan yksi tärkeä tulevaisuuden tehtävä on edistää
erilaisten ja monipuolisten
kumppanuuksien syntymistä
kunnan alueella. Se hallitsee
tulevaisuuden, joka hallitsee
verkostoja. Verkostoissa on
paljon piileviä voimavaroja
kuten ideoita tai vapaaehtoistyöpanosta. Uskon,
että sosiaalisten innovaatioiden edistäminen

on hyödyllistä myös kunnan
kannalta. Jos Sinulla on hyvä
sosiaalinen innovaatio, niin
pane se poikimaan kertomalla ideastasi vaikkapa meille.
Toivotan omasta puolestani hyviä kesäkelejä ja heleitä
hellepäiviä itse kullekin tänne
Pielisen poukamiin!

Nurmeksen
kaupungin
tiedotuslehti

Kesä 2016
www.nurmes.fi

Siemenrahaa tarjolla
hyville ideoille
Nurmeksen 4U-strategia hakee kasvua myös luovalle
alalle. Nyt tämä toteutetaan
luovien alojen siemenrahoituksen avulla. Siemenrahoitus on Nurmeksessa toimivan luovan alan, hyvinvointialan, matkailun ja teollisuutta palvelevien alojen mikroyritysten ja palvelutarjoajien
liiketoiminnan kehittämiseen
tarkoitettu avustus. Siemenrahastolla rohkaistaan luovien alojen yrittäjiä pysymään
Nurmeksessa, tulemaan Nurmekseen ja kehittämään esimerkiksi omia Nurmes-aiheisia tuotteita myyntiin. Jaettavana on yhteensä 10.000 euroa.
Myönnettävät avustukset
ovat suuruudeltaan 3 x 2000
euroa ja 4 x 1000 euroa. Yksi
kolmesta 2000 euron avustuksesta myönnetään Some-siemenrahoitusavustuksena. Hakemukset, jotka osallistuvat tämän avustuksen hakemiseen, julkaistaan heti kilpailuun ilmoittautumisen jälkeen Nurmeksen kaupungin
keskushallinnon facebook-sivulla. Jos haluaa voittaa Some-avustuksen, kannattaa
siis ilmoittaa oma hanke mah-

dollisimman pian mukaan ja
jakaa sitä Somessa – eniten
tykkäyksiä kerännyt hanke
voittaa Some-siemenen!
Siemenrahoituksen hakuaika on 15.5.–15.8.2016 ja siitä
tiedotetaan Nurmeksen kaupungin verkkosivuilla. Avustuksen saajat julkaistaan Potakkajuhlissa Nurmeksen torilla 2.9.2016. Hakemuslomake ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.nurmes.fi.
Avustuksesta päättää työryhmä, johon kuuluu Pikes
Oy:n toimitusjohtaja Minna
Heikkinen, Nurmeksen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Ella
Kärki, MTK Pielinen ry:n puheenjohtaja Kalle Myllynen,
kaupunginhallituksen jäsen
Anu Huusko, kaupunginjohtaja Asko Saatsi ja kaupunginsihteeri Riikka Boren.

eri-ikäisten tarpeet. Toivotaan kodinomaisuutta, yhteistä tekemistä ja turvallisuutta.

Asko Saatsi
kaupunginjohtaja

Hakemukset
Hakemuksen tulee
olla perillä 15.8.2016
klo 15.00 mennessä.
Hakemus lähetetään
osoitteella: Nurmeksen
kaupunki, Kirkkokatu 14,
75500 NURMES
lomakkeen voi palauttaa
myös osoitteeseen
kirjaamo@nurmes.fi

asko.saatsi@nurmes.fi

Eri sukupolvien yhteisöpiha
Uuden päiväkodin rakentaminen aloittaa yhteisöpihan
toteuttamisen ns. vanhan
sairaalan tontille. Päiväkodin lisäksi suunnitellut vuokra-asunnot ja tuettu asuminen tarjoaa yhteisöpihassa
viihtyisää asumista vauvas-

ta kiinnostuneille asukkaille.
Vastaajista yli puolet haluaa
asua pienissä kahden huoneen ja keittiön vuokra-asunnossa ja senioritalossa. Varusteina talossa halutaan
olevan hissi, yhteinen piha ja
yhteinen oleskeluhuone. Lä-

kutsun. Asunnoissa halutaan
olevan parveke, pyykkikone,
astianpesukone, ovipuhelin
ja valokuitu.
Palveluista halutaan ostaa
asuntoihin heti ruoka- ja siivouspalveluita ja jalkahoitoa.
Myös hierontaa ja kotiapua

nes vastaajista haluaa ostaa
myös kotiapua, kotisairaanhoitoa, jalkahoitoa, hiustenleikkauspalvelua, hierontaa
ja asiointiapua.
Tärkeitä palveluja lähellä kotia on ruokakauppa, apteekki, terveyskeskus ja kir-

se, ettei avuntarpeen lisääntyessä tarvitse muuttaa. Yli
puolella vastaajista turvallisuuden tunnetta lisäsivät yhteiset tilaisuudet, yhteistoiminta ja vanhusten ”päiväkotitoiminta” .
Vastanneista suurin osa

ta vaariin lähellä palveluja ja
työpaikkoja.
Nurmeksen kaupunki teki
asukaskyselyn yhteisöpihas-

hes puolet vastanneista haluaa taloissa olevan myös
pyörätuolivalmiuden, ovihälytysjärjestelmän ja hoitaja-

ostettaisiin. Viiden vuoden
kuluttua yli puolet vastaajista haluaa ostaa ruoka- ja siivouspalveluja. Yli kolman-

jasto.
Turvallisuuden tunnetta lisäävät lähes kaikilla vastaajilla avun saanti tarvittaessa ja

haluaa varata asunnon heti.
Yhteisöpihan toivotaan aidosti yhdistävän eri sukupolvia, jossa on huomioitu

Lisätietoa
kaupunginjohtaja
Asko Saatsi
puh. 040 104 5001.

2

MökkiPosti | Torstai 9. kesäkuuta 2016

Hyvä olo
Hyvärilässä
Iloista nuorisokeskustoimintaa Pohjois-Karjalassa!
Hyvärilä sijaitsee upean Pielisen rannalla, Nurmeksessa Pohjois-Karjalassa. Entisen kunnalliskodin historialliset rakennukset palvelevat nyt nuorisoasiakkaita ja
matkailijoita. Hyvärilä on yksi
kymmenestä valtakunnallisista nuorisokeskuksista, jotka ovat kansainvälisen ja valtakunnallisen nuorisotoiminnan alueellisia tukikohtia.

Hyvä olo
Hyvärilä on oiva valinta yhteistyökumppaniksi, kun on
tarkoitus järjestää tapahtuma, tilaisuus, kokous tai leiri, lähellä luontoa, mutta tinkimättä palvelutasosta. Yleishyödyllinen Hyvärilä palvelee
nuoriso-, kasvatus- ja opetusalan järjestöjä ja muita toimijoita tuetuin hinnoin. Hyvärilä on oivallinen paikka yrityksille ja muille yhteisöille pitää tapahtumia ja kokouksia,
koulutuksia sekä tyky- ja tyhypäiviä.

Paras leirikoulu ikinä
Hy värilässä leirikoulut tukevat opetussuunnitelman
yleisiä tavoitteita ja ohjelmat
sekä ohjaukset ovat tavoitteellisia joiden tarkoituksena on vahvistaa nuorten itseluottamusta ja kouluhyvinvointia. Toiminta nuorisokeskuksissa on valvottua ja turvallista. Viime kesänä mm. 4H
Nordic Camp pidettiin Hyvärilässä, jolloin liki 2000 nuorta eripuolilta maailmaa kokoontui viikon mittaiselle leirille. Hyvärilä tarjoaa paikallisille nuorille hyvän näköalapaikan kansainvälistymiseen

ja kanssakäymiseen muiden
nuorten kanssa.

Ei ihan tavallista –
avoinna myös
matkailijoille
Matkailijoille Hyvärilä tarjoaa
oivallisen ja erilaisen lomakohteen koko perheelle, hyvää lähiruokaa, mukavaa ja
monipuolista tekemistä, sekä
erilaista majoitusta aina 5
tähden hulppeista lomahuoneistoista rentoon retkeilymajaan.

Kesäterassilta
on Nurmeksen
kaunein
näkymä vihreän
golfkentän yli
siniselle Pieliselle.
Majoittua voi Kartanohotelliin, entiseen kunnalliskodin päärakennukseen tai uusiin lomahuoneistoihin. Isolle
porukalle löytyy mukavat tilat Rantatuvasta tai Pehtoorin talosta. Leirintäalue palvelee telttailijoita ja vaunuilijoita kesäkuusta elokuun loppuun saakka. Kokouksia ja
juhlia vietetään kokous-ja juhlatalo Navetassa, jossa mm.
entinen lantala toimii auditoriona. Hyvinhoidetut ja laajat nurmikentät mahdollistavat isojen tapahtumien pitämisen alueella. Liikunta-ja
monitoimihalli PielisAreena
taas täydentää muita palveluja tarjoamalla uusia lajeja
mm. jousiammunta, kiipeilyä
ja boulderointia.

Lähellä luontoa

Nurmes tarjoaa upeita luontoelämyksiä
retkeilijöille ja muille luonnossa liikkuville.

Hyvää ruokaa
Hyvärilässä ei pääse nälkä yllättämään. Päivittäin on tarjolla maistuvaa kotiruokaa,
joka valmistetaan tuoreista,
lähellä tuotetuista raaka-aineista. Kartanohotellin kahvila-ravintolasta saa pientä
suolaista, tuoreita leivonnaisia sekä virvokkeita ja olutta.
Kesäterassilta on Nurmeksen
kaunein näkymä vihreän goflkentän yli siniselle Pieliselle.

Tekemistä ja
toimintaa –
ihan kaikille
Hyvärilässä niin leirikoululaiset kuin matkailijatkin voivat
valinta ohjelmaansa lukuisista toiminnoista kuten mm.
jousiammuntaa, kädentaitoja, kiipeilyä tai kokeile hyrlinkiä – Hyvärilän omaa peliä. Pielinen tarjoaa mahdollisuuden melontaan ja kirkkoveneilyyn. Ja löytyypä Hyvärilästä myös golfia, PielisGolfin 9-reikäinen kenttä sijaitsee aivan vieressä. Perheen
pienimmille Hyvärilän leikkikenttä tarjoaa perinteisiä välineitä kuten kiikut ja kiipeilytelineet, vieressä on mukava nuotiopaikka, jossa paistuu välipalaksi vaikka makkarat! Hyvärilän monipuolisesta vuokravälineitä voi vuokrata vaikka polkupyörän ja fillaroida kylille, Nurmeksen keskustaan on matkaa n. 4 km ja
matkan varrella voit pistäytyä
vaikka Bomballa.
Matkailijatkin voivat valita
ohjelmansa.
Käyttämällä nuorisokeskusten palveluja tuet nuorten
hyväksi tehtävää työtä.

Luontopolulle päästäkseen ei
välttämättä tarvitse mennä
kauas kaupungin keskustasta. Rantaraitti on rakennettu
kiertämään Nurmeksen keskustan ympärillä. Rantaraitti kiertää kauniissa Pielisen ja
Nurmesjärven rantamaastossa. Raitin varrelle on tarkoitus
asentaa kesällä kuntoiluvälineitä. Ellun lenkki, Kartanon
kierros ja nuorisokeskus Hy-

Raesärkät on kaunis päiväretkikohde kumpuilevassa
harjumaisemassa. Alueen
halki kulkeva retkeilyreitti
noudattelee vanhaa kärrytietä ja pyöräuran pohjaa. Taukopaikat ovat reitin varrella lyhyen välimatkan päässä
toisistaan. Alue soveltuukin
hyvin lapsiperheiden retkeilyyn.
Peurajär vi on ihanteel-

värilän alue ovat aivan taajaman läheisyydessä.

linen perhekohde. Pieneen ja
rauhalliseen alueeseen ehtii
hyvin tutustumaan päivän
aikana. Yöpyä voi laavulla,
joka on lapsille sopivan uintipaikan rannalla. Alueella ei
kuitenkaan ole virallista valvottua uimarantaa. Alue on
myös kalastajien suosiossa,
sillä virkistyskalastusalueella

Retkeilyreitit
Metsähallituksen Peurajärven
virkistyskalastusalue ja Mujejärven retkeilyalue pohjoisessa ja Raesärkkien polut lännessä tarjoavat luonnon rauhaa ja kauniita maisemia.

kalavesiksi löytyy niin kirkkaita järviä, pieniä lampia kuin
mutkittelevia jokiakin.
Mujejärven alue Nurmeksessa on salomaista seutua,
jossa on useampia reittivaihtoehtoja. Alueella on useita
pieniä ja tummavetisiä järviä,
joiden rannoilla on myös
yöpymispaikkoja. Yöpyä voi
laavuilla, autiotuvassa tai
vuokrakämpässä. Suo- ja
kosteikkoalueilla on kulkijoille pitkospuut.

Virkistystä rannoilta
Uimarantoja on liki jokaisella kylällä. Saramon ja Vinkerlahden lintutorneista voi
ihastella runsaslukuista linnustoa. Pielinen tarjoaa paljon nähtävää ja koettavaa.

Pieliselle voi lähteä joko kalastamaan tai vain nauttimaan veneilystä. Pielisen
rannat tarjoavat myös rantautumispaikkoja kotineen
ja laavuineen. Nurmeksesta löytyy myös monia ulkoliikunta-alueita (9-reikäinen
golfkenttä, Kotilanvaaran hiihtokeskus, Freestyle-hyppyri ja Riihikankaan moottoriurheilualue, frisbeegolfradat)

Uusi vaellustapahtuma
Nurmeksessa järjestetään
17.-19.6.2016 uusi suomalainen Sasta 64° Wild erämaavaellustapahtuma, jossa voit
kokea aidon erämaan ja kehittää erätaitojasi joko omatoimisesti tai eräoppaan opastamana.
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Liikunnan iloa ensilumenladulta
ja peruskorjatulta urheilukentältä
Nurmeksen kaupunki on ottanut isoja askeleita liikuntaolosuhteiden parantamisessa reilun vuoden aikana.
Tämä ei voi olla näkymättä
myöskään liikuntapalvelujen
laadussa. Näistä kahdesta
olosuhteiden parantamiseen
liittyvästä hankkeesta täysin
uutta palvelua edustaa ensilumenlatu. Sen sijaan entisten olosuhteiden merkittävistä parannuksista pääsemme nauttimaan kun elokuun
2016 alkuun mennessä valmistuu kaupungin keskustan
urheilukentän peruskorjaus.

nan takaa takaisin Kartanon
rakennuksen eteen jonka jälkeen reitti etenee kohti rantaa. Hyvärilän lomahuoneistossa asuvat puolestaan pääsevät suoraan huoneistojen
takaterassilta ladulle, sillä lumetus ulotetaan myös golfkentän ja lomahuoneistojen
väliselle kulkutielle.

Urheilukenttä
valmistuu syksyllä

Ladulle vaikka
suoraan terassilta

Lunta varastossa
kohtuullinen määrä

Ensilumenladun reitti noudattaa pääsääntöisesti Hyvärilän Kartanon kierrosta, joka
talvikauden ulkopuolella toimii mainiona lenkkeilymaastona. Poikkeuksena kar ttoihin merkityltä Kartanon
kierrokselta tulee olemaan,
että hiihdettäessä Lomatien
suuntaisesti kohti Hyvärilää
reitti kulkee tien vasemmalla
puolella, jotta tien ylityksel-

Kulunut talvi ei edelleenkään
ollut runsasluminen eikä pitempiaikaisia pakkasjaksoja koettu kuin yhden kerran.
Silloin tosin paukkupakkaset olivat niin kovia, ettei lumen teko ja ulkona työskentely ollut mahdollista. Onnek-

Kaupungin keskustan urheilukentän peruskorjauksen
valmistuminen ajoittuu elokuun alkuun ennen kuin syksyn koulutyö taas käynnistyy.
Kentän pintatöiden yhteydessä uusitaan juoksuradat,
kaikki suorituspaikat sekä
varsinainen pallokenttä. Lisäksi kentän pohjoispäähän
tehdään monitoimikaukalo,
joka talvisin palvelee luistelijoita ja mahdollistaa kesäisin
erilaisten pallopelien pelaamisen. Kentän huoltorakennus sosiaalitiloineen valmistuu lopullisesti vuoden 2017
aikana.
Näillä uudistuksilla ja satsauksilla Nurmes on vapaa-aika- ja liikuntapalve-

si maaliskuun viimeiset pakkaset toteutuivat ja ensilunta
saatiin tehtyä varastoon kohtuullinen määrä, jotta hiihtokautta päästään käynnistämään hyvissä ajoin. Lume-

lujen tuottajana merkittävä
koko Pohjois-Karjalan alueella. Tervetuloa nauttimaan ja
virkistymään Nurmeksen lukuisista vapaa-aikapalvelujen
mahdollisuuksista!

Nurmes on
vapaa-aika- ja
liikuntapalvelujen
tuottajana
merkittävä koko
Pohjois-Karjalan
alueella.

Hanke eteni
nopeasti
Ensilumenladun hankkeen
käynnistyksessä ja toteutuksessa edettiin varsin nopeasti. Hanke koettiin erityisen tärkeäksi, koska kuluneet
talvet ovat olleet varsin vaihtelevia keliolosuhteiden johdosta ja kaupunkilaiset niin
kuin vieraat ja mökkiläisetkin ovat varsin innostunutta hiihtojoukkoa. Hankkeella
on lisäksi markkinointiarvoa
Bomban alueen matkailullisesta näkökulmasta. Tämän
lisäksi ensilumenlatu tarjoaa hiihdon opetukseen aivan uuden ulottuvuuden. Ensilumenladulla hiihtämisestä
nautitaan ensimmäisen kerran syksyllä 2016. Tarkempi

ajankohta hahmottuu kuluvan kesän ja syksyn aikana.

Hyvärilän alueelle sijoittuva
ensilumenlatu erottuu edukseen monesta muusta ensilumenladusta muun muassa
siinä, että alue tarjoaa kaik-

joista käytännössä voi astua
ladulle melkeinpä takaterassilta. Muun muassa seurojen
ja isompien ryhmien hiihtokauden lumileiritys on tällöin
helppo toteuttaa koska kaikki
tarvittava on käden ulottuvilla. Tämän lisäksi ladulla tulee
olemaan mittaa ainakin 2,7
kilometriä. Maasto puoles-

ki tarvittavat olosuhteet pitempiaikaisellekin vierailijalle nauttia talven ensikilometreistä. Bomban ja Hyvärilän matkailupalvelut sijoittuvat aivan ladun läheisyyteen,

taan on juuri oikeanlainen alkutalven maasto, joka tarjoaa
hiihdon opetteluun ja peruskunnon parantamiseen kaikille hiihtäjille erinomaiset
olosuhteet.

Erottuu
edukseen

tä vältytään. Tämän jälkeen
reitti poikkeaa Pielis-Aree-

Terveydenhuolto ja
sosiaalipalvelut

Mökkiläisinfo
Tekninen virasto

Kirkkokatu 14, 75500 NURMES
tekninen@nurmes.fi
Avoinna:
ma-pe klo 9.00–12.00 ja 13.00–15.00
Suljettu 4.–29.7.2016

Rakennusvalvontatoimisto

Toimistosihteeri
Paula Korhonen
p. 040 104 5705
paula.korhonen@nurmes.fi
Rakennustarkastaja toimistossa
ma klo 9–12 ja 13–15 sekä ke 9–12.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Rakennustarkastaja
Timo Karreinen
p. 040 104 5720
timo.karreinen@nurmes.fi
Aukiolo kesällä 2016:
Rakennusvalvonta on suljettuna
ajanjaksolla 27.6. – 22.7.2016. Katselmuksia suorittaa Jari Pyykkö, p. 040 104 4798
ajalla 27.6.–15.7. Viikolla 29 (18.–22.7.) ei
katselmuksia suoriteta.

Korjausneuvonta
Korjausneuvoja
Nurmeksessa to-pe
Jari Pyykkö
p. 040 104 4798
jari.pyykko@lieksa.fi

Ympäristölupa- ja
jätevesiasiat

tusta tullaan jatkamaan heti
alkutalven kylmien kelien
alettua, jotta lunta saadaan
varastoitua riittävästi aikaisempaa hiihtokauden aloittamista varten. Toivottavasti
Hyvärilässä nähdään tulevan
hiihtokauden alkaessa innokkaita hiihtoharrastuksen ystäviä runsain määrin!

Ympäristölupa-asiat, jäteasiat ja
kiinteistökohtaisten jätevesiasioiden
neuvonta
Ympäristösuojelusihteeri
Ismo Ryynänen
p. 040 104 5721
ismo.ryynanen@lieksa.fi

Myytävät ja vuokrattavat
kiinteistöt

Palotarkastus

Tiedustelu ja esittely
sopimuksen mukaan.
Kiinteistöhoidon esimies
Timo Pelkonen
p. 040 104 5708

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Asemamestari
Sami Meriläinen
p. 013 337 5552
Soratie 1, 75530 NURMES
www.pkpelastuslaitos.fi

Vuokra-asunnot

Nuohous

Laituri- ja rantapaikat

Porokylä, Savikylä, Salmenkylä,
Jokikylä, Ylikylän eteläosa
Piirinuohooja
Ari Lasanen
p. 0500 272 266

RTL-Isännöinti Oy
Kirkkokatu 25, 75500 NURMES
puh. 010 439 9040
nurmeksenvuokratalot@nurmes.fi
Niina Kejonen
p. 040 104 5703
niina.kejonen@nurmes.fi

Nurmeksen Vesi

Vesiliittymät ja -laskutus
Toimisto avoinna:
ke–pe klo 9.00–12.00 ja
13.00–15.00
Niina Kejonen
p. 040 104 5704
niina.kejonen@nurmes.fi

Yksityistieasiat

Lieksan ja Nurmeksen teknisen
lautakunnan alainen yksityistiejaosto.
Kadunrakennuspäällikkö
Ilkka Puumalainen
p. 040 104 4745
ilkka.puumainen@lieksa.fi

Torit

Torivalvoja
p. 040 104 5753
Tori-isännöitsijä (kesä–heinä–elokuu)
p. 050 343 0050

Päivystyspoliklinikka
p. 04010 40200

Terveyskeskuksen
vaihde

p. 04010 40000
http://terveys.nurmes.fi

Sairaankuljetus
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Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
www.pkpelastuslaitos.fi

Hyvärilä, Itäkaupunki, Kynsiniemi,
Pitkämäki, Radantaus
Piirinuohooja
Hannu Pääkkönen
p. 0500 172 874
Puiroonkangas, Höljäkkä, Lipinlahti,
Kuohatti, Mujejärvi, keskusta/
pohjoispää, Kehäkatu, Lehtovaara
Piirinuohooja
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Nurmeksen kaupungin isännöimä

ohjelmallinen iltatori!
Aika:
Paikka:

Maanantai 13.6.2016 alkaen klo 16
Kauppatori

Illan avaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hannu
Pääkkönen. Ohjelmaa ja nähtävää, muun muassa:
• Kaupunginjohtaja Asko Saatsin tervehdys
• Ohjelmaa lapsille Nurmes-Fantin ja juontaja
Noora Holckin tahtiin
• Nalle-neuvolassa hoidetaan pehmoleluja
• Musiikkia, Aimo Kotilainen ja
Sirpa Halonen
• Ensiapunäytös, ambulanssi ja
paloauto esillä
• Hallintokuntien ja konserniyhtiöiden
ajankohtaisia asioita
• Uusien viranhaltijoiden haastatteluja
• NuVa -kuntayhtymän sekä kaupungin arvonnat
Lämpimästi tervetuloa viihtymään
koko perheen kanssa!
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Kulttuuria kesään!
Nurmes-taloon kannattaa tulla: sieltä löytyvät kaupunginkirjasto, Kötsin museo, galleria Tyko, Hannikaisen sali ja
kahvio Marjatassi. Elokuvan
ystäviä palvelee Kino Hannikainen.

Nurmeksen
kaupunginkirjaston kesä
Kirjasto on kesäkuukausina avoinna ma–pe 12–19 ja la
10–15. Juhannusaatonaattona 23.6. kirjasto palvelee normaalisti 12–19, mutta juhannusaattona ja -päivänä kirjasto on suljettu.
Edullista kesälukemista voi
hankkia myös kotiin tai mökille, sillä kirjastossa on jatkuvasti kirjojen ja lehtien poistomyyntiä. Hinnat eivät päätä
huimaa: kirjat 1 euron, kuvakirjat ja sarjakuvat 0,50 euroa
ja lehdet 0,10 euroa. Lisäksi on
tarjolla kirjojen vaihtopiste, johon voi tuoda omia kirjoja tai
ottaa toisten tuomia kirjoja.
Lehtisalissa on asiakkaiden
luettavana noin 160 aikakauslehteä ja 20 sanomalehteä.
Asiakkaille on tarjolla internetpäätteitä, langaton verkko ja tablet-tietokoneita. Kirjaston verkkosivuilla ja Facebookissa on tietoa mm. näyt-

telyistä, jotka ovat tänä kesänä seuraavat:
Kesäkuu
Heli Rintamäki:
Punanuttu ja paikkatakki
(koiramaalauksia)
Heinäkuu
Tapani Karinen:
Maalauksia luonnostaan
Elokuu
Nurmeksen taideyhdistyksen kesänäyttely

Galleria Tykossa
Anssi Mikael Okkosen
lyijykynäpiirroksia
Nurmes-talon galleria Tykossa on 30.8. asti esillä Anssi

Mikael Okkosen näyttely Requiem. Nurmekselainen Okkonen on tunnettu valokuvantarkoista lyijykynäpiirroksistaan. Avoinna ma–pe 12–
19, la 10–15 ja Hannikaisen salin tilaisuuksien yhteydessä.

Sirkusta ja musiikkia
Hannikaisen salissa
Nurmeksessa järjestet tävä valtakunnallinen sirkusleiri tuo Hannikaisen saliin kaksi sirkusiltaa. Tiistaina 14.6.
klo 19 nähdään Duo D’Lyh –
ryhmän nykysirkusesitys Tahdon – I Do ja perjantaina 17.6.
leirin loppunäytös. Ruotsalais-suomalainen kansanmusiikkiyht ye WAO
vierailee Hannikaisen salissa
kesäkuun 30.
päivänä.
S i i l i n j ä rvellä syntyneen,
mutta Pohjois-Ruotsiin
asettuneen
kansantaiteilijan Vilho Akseli
Ollikaisen (1934–
98) musiikkia esittävä WAO koostuu
tunnetuista pelimanneista, ja Suo-

Ikola kutsuu
kesäpäivän viettoon

mea yhtyeessä edustaa monista kansanmusiikkiyhtyeistään tuttu viulisti Arto Järvelä.
Lieksan Vaskiviikon varaslähtö soitetaan voimalla seitsemän miehen torstaina 21.
heinäkuuta, kun Solistiseitsikko Imperial vierailee Hannikaisen salissa.

Kötsin museossa
Talvikki ja minä
Nurmes-talon pohjakerroksessa sijaitseva Kötsin museo
on avoinna ma–pe 10–16 sekä
poikkeuksellisesti myös lauantaina 11.6. klo 10–15.
Kötsin museon vaihtuvien
näyttelyiden tilassa on 31.8.
asti esillä valokuvanäyttely Talvikki ja minä – ihminen ja
eläin Nurmeksen museon valokuvissa. Filmikameroiden aikaan valokuvia otettiin harkitusti, koska filmi oli kallista ja
sen kehittäminen valokuviksi
oli työlästä. Moniin vanhoihin
valokuviin on silti ikuistettu ihmisten ohella myös eläimiä, ja
niitä on mukana jopa kalliissa
studiovalokuvissa. Näyttelyn
tarkoituksena on tuoda esille näitä omistajilleen tärkeitä
eläimiä. Näyttelyssä on esillä
myös Nurmeksessa vaikuttaneen Alma Pääkkösen eläinaiheisia betoniveistoksia.

Lampaat saapuvat Ikolan laitumille kesäkuun alussa ja
ovat siellä lasten ja muidenkin ilona elokuun alkupäiviin
saakka.
Ulkomuseon perusnäyttely on avoinna 27.6.–5.8.2016.
Näyttely kertoo paikkakunnan maataloudesta, meijeritoiminnasta, Kuokkastenkosken rautaruukin historiasta
ja palolaitoksen kehityksestä.
Viime kesänä avattiin Kauppatorilla sijainneen, vuosina 1904–2002 toimineen Uddin kauppaliikkeen historiasta kertova näyttelykokonaisuus, joka on ollut hyvin suosittu. Museolle pystytetty Uddin kauppa on ajoitettu 1960–
70 -luvuille.
Ikolan pirtissä on esillä
Ikosten suvusta kertova valokuvanäyttely. Esillä on myös
Ikolassa pitkään asuneen Siiri
Hannukaisen tekemiä käsitöitä. Pirtin näyttelyyn on vapaa
pääsy, ja se on avoinna ma-pe
klo 10–16 kuten perusnäyttelykin. Perusnäyttelyn sisäänpääsymaksu on 4/2 euroa.
Ikolan museoon pääsee myös
Museokortilla.
Näyttelyiden avajaiset pidetään 27.6. klo 12–16, jolloin
on tarjolla musiikkia sekä kahvia ja pullaa. Avajaispäivänä

on näyttelyihin vapaa pääsy.
Musiikista vastaa Sofia Henneken, joka toimii tänä kesänä museon pääoppaana.
Kesän uutuutena on kesäkahvila, joka on avoinna
museon aukioloaikoina. Uutta ovat myös rennon ex tempore -tyyliset musiikkiesitykset, joita on luvassa joka päivä. Myös museokävijä voi halutessaan esiintyä kahvipalkalla. Pirtissä on käytettävissä Armas Palmin museolle
lahjoittama piano.
Tänä kesänä Ikolassa lauletaan ja tanssitaan muutenkin. Sunnuntaina 10.7. järjestää Ylä-Karjalan diabetesyhdistys karaoketanssit ja yhteislaulua Arvi Nykäsen johdolla Ikolassa klo 14–18. Pääsymaksu 10 euroa sisältää
kahvin ja pullan.
Pelarivestari-folkmusiikkitapahtuma pidetään sunnuntaina 24.7. klo 12 alkaen.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Nurmes-seura ja
Nurmeksen museo. Esiintyjinä ovat mm. Kiinan keisari, Sofia ja Inka Henneken, Viekin
pelimannilaulajat, Lipinlahden pelimannit, U1. Muutokset esiintyjälistaan ovat mahdollisia. Tapahtumaan liittyy
myös erilaisia työnäytöksiä.

Torien myyntipaikat ilmaiseksi
käyttöön kesäaikana
Nyt kannattaa tulla kauempaankin myymään Nurmeksen torille
Kesäaikana (kesä-, heinä- ja
elokuussa) Nurmeksen kauppatorin ja Porokylän torin
myyntipaikat ovat kokonaan
ilmaisia. Torimyyjien tulee
kuitenkin rekisteröityä kerran vuodessa myyjälistaan.
Myyjärekisteriin voi ilmoittautua sähköisen lomakkeen
kautta. Lomake löytyy Nurmeksen kaupungin nettisivuilta.

Ohjelmalliset
iltatorit
Nurmeksen tori on kesäaikaan tärkeä kuntalaisten, loma-asukkaiden ja turistien
kohtauspaikka. Maanantaisin ohjelmalliset iltatorit ovat
huippusuosittuja. Iltatorit
ovat tuttuun tapaan ohjelmallisia ja kullakin tori-illalla
on oma teemansa. Luonnollisesti myös teeman ulkopuoliset toimijat ja myyjät ovat tervetulleita torille.

Iltatori-illat
teemoittain.
6.6. piha- ja puutarhateema; taimien vaihtotori ym.
asiaa pihanhoidosta.
Torin avaus. Musiikkia;
Arvi Nykänen ja yleisökaraoke
13.6. Kaupungin toritapahtuma; Nurmeksen
kaupungin palvelujen esittelyä,
musiikkia, ohjelmaa lapsille
20.6. Nurmeksen Sepot;
tanssiesityksiä ja liikuntaa
27.6. Marttailu-tori;
Nurmeksen marttayhdistys.
Markku Könttä yhtyeineen
vetää yhteislaulua
4.7. Kesäakatemian
pop-up-tapahtuma.
Musiikkiesityksiä
11.7. Nurmes-Valtimo
Sydänyhdistys; terveystietoutta ja -mittauksia.
Pertti Palm musisoi
18.7. Senioritori. Yhdistysten
esittelyä, ohjelmaa, arpajaiset,
musiikkia

25.7. Kulttuuri- ja taidetori; kirjamuotinäytös,
runopolku, musiikkia
1.8. Tanssikerho Täysikuu;
tanssiesityksiä, orkesteri
lavalla, toritanssit
8.8. Luontoteema, sieninäyttely ja tunnistaminen
15.8. Sadonkorjuuteema,
marjat, sienet, puutarhatuotteet
22.8. Iltatorin päätöstori
Torille voi ilmoittautua
mukaan esim. esittelemään
yhdistysten, seurojen, järjestöjen ja yritysten toimintaa.

Lisätietoja
Yhteydenotot ja ideat:
Tori-isännöitsijä
Tarja Naumanen
puh. 050 343 050
(kesä–heinä–elokuu)

Yrittäjäksi?
Haaveiletko rauhallisemmasta elämäntyylistä, luonnonläheisistä
harrastusmahdollisuuksista tai turvallisemmasta kasvuympäristöstä perheen pienimmille? Etsitkö yrityksellesi uutta kotia tai haluatko ostaa valmiin liiketoiminnan? Täällä on tilaa elää ja yrittää!
Moni yritysasiakkaistamme etsii työlleen jatkajaa. Löytyisikö meidän kautta sinulle sopiva yritys. Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen.
PIKESin asiantuntijat ovat käytettävissäsi. Soita Akille
puh. 0400 905 829 tai Marjalle puh. 040 135 0893

Torivalvoja:
puh. 040 104 5753

Tapahtumat ja matkailijan Nurmes:
Kauppatori 3, 75500 NURMES
Puh. 050 336 0707
nurmes@visitkarelia.fi

Kysy
myytävistä
yrityksistä!

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY
Kauppatori 1, 75500 Nurmes
Energiatie 2, 81700 Lieksa
www.pikes.fi/yhteystiedot

