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Elinvoimaisuuden voi aistia
Tämän vuoden mökkipostin
teemana on elinvoimaisuus.
Kunnan elinvoimaisuus onkin tärkeä asia. Sen kurssia
on vaikea hetkessä korjata,
jos jotakin olisi pielessä. Meillä Nurmeksessa elinvoimaisuutta on kehitetty määrätietoisesti viime vuosina. Olemme nyt oikealla tiellä.
Elinvoimaisuuden yksi ulottuvuus on kuntalaisten usko
tulevaisuuteen. On tärkeää,
että puhumme myönteistä
omasta kunnastamme ja sen
mahdollisuuksista. Tulevaisuuden uskolla ja investoinneilla on keskinäinen yhteys:
investoinnit tehdään sinne
missä niistä on odotettavissa
tuottoa joko tulojen kasvun
tai menojen pienenemisen

kautta. Jos elinvoimalle pitäisi valita vain yksi mittari, niin
se olisi epäilemättä investointiaktiivisuus.
Kunnan ilmapiiri on puolestaan tulevaisuudenuskoa
laajempi kokonaisuus. Ilmapiiriin vaikuttavat suoraan
sekä puheet että teot. Kunnan ilmapiiriä pystyy parantamaan joukko aktiivisia ihmisiä riippumatta siitä mitä
tahoa he edustavat. Ilmapiiri
on kuin kehä, joka vahvistuu
edelleen kun itse näemme ja
koemme myönteistä kehitystä. Kehityksen pitää olla näkyvää: kaupunkikuvassa pitää näkyä rakentamista, palvelujen pitää parantua ja virkamiesten asenteen pitää
olla oikea.

Elinvoimaan liitetään usein
myös sanat dynaamisuus ja
vuorovaikutus. Elinvoimainen kunta etsii koko ajan
myös uutta. Etsiminen tapahtuu pääosin vuorovaikutuksen kautta. Mitä tiiviimmässä
vuorovaikutuksessa Nurmeksen kaupunki on esimerkiksi
asukkaiden ja yritysten kanssa, niin sitä helpommin luotamme toisiimme ja löydämme myös uutta.
Elinvoima pohjautuu energiaan. Energia on sekä henkistä että aineellista energiaa. Onnistuneen päätöksenteon ja toteutuksen taustalla
on aina kourallinen energisiä
ihmisiä, joilla on näkemystä ja
rohkeutta viedä asioita eteenpäin. Henki muuttuu mate-

riaksi, kun päästään sanoista tekoihin. Tällöin resurssit
pääsevät valloilleen. On ilo
olla mukana tässä joukossa.

Nurmeksen vahvuus on logistinen sijainti. Meille johtaa
kuudesta ilmansuunnasta asfalttitie. Meille johtaa myös
vesitie ja rautatie. Rautatie on suuri vahvuus etenkin
idänkaupassa: onhan meillä
sama raideleveys Venäjän ja
Kiinan kanssa. Logistinen sijainti on etu yritysten ja työvoiman houkuttelussa. Meille
pääsee monesta suunnasta.
Nurmeksen toinen vahvuus on toimiva päätöksenteko. Luotamme toisiimme
ja kykenemme tekemään tarvittaessa nopeitakin päätöksiä. Päätöksentekomme poh-

jana on avoin tiedon jakaminen virkamiesten ja päättäjien kesken. Kun kaikilla on
sama tietopohja, niin päätöksenteko on helpompaa. Jaettu tieto on ensiaskel jaettuun
luottamukseen.
Nurmeksen kolmas vahvuus on strategien ote. Suunnittelemme ja toteutamme
itse tulevaisuuttamme. Joku
on näet sanonut, että helpoin
tapa ennustaa tulevaisuutta on tehdä se itse. Strategisen työn tulokset alkavat näkyä yhden valtuustokauden
eli neljän vuoden aikana. Uskon myös uuden kaupunginvaltuuston innon ja tarmon
olevan yhtä hyvä.
Kunnan kesäasukkaat ovat
tärkeä ilmapuntari. Voimme

olla tyytyväisiä, jos Nurmeksen kesäasukkaat puhuvat
kaupungistamme hyvää ja
käyttävät meidän monipuolisia palvelujamme.
Toivotan Nurmeksen kaupungin puolesta heleitä hellepäiviä kaikille mökkipostin
lukijoille.
Asko Saatsi
kaupunginjohtaja
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Nurmes tehostaa
paikallista työllisyyttä

Teknisestä
virastosta kaupunkirakennepalvelut
Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston yhteistyö on
päätt yny t 31.5.2017. Nurmeksen kaupungin tekemän
or ganis aa t iouudis t uk s en
myötä teknisen viraston nimi
muuttui 1.6.2017 alkaen kaupunkirakennepalveluiden
toimialaksi.
Uudistuksen myötä Nurmeksen kaupunki on rekrytoinut uusia viranhaltijoita kaupunkirakennepalveluiden toimialalle. Teknisenä
johtajana toimii Pasi Parkkinen, joka siirtyi virkaan Valtimon kunnasta kunnaninsinöörin tehtävistä. Kaupunkirakennepäällikkö Niko Mahlavuori on työskennellyt aikaisemmin Destia Oy:n palveluksessa. Lisäksi kaupunkirakennepalveluiden toimialalle haetaan maankäyttöpäällikköä, kaavasuunnittelijaa, rakennuttajapäällikköä,
isännöitsijää ja vesihuoltomestaria.
Vaikka teknisen viraston
nimi ja suuri osa viranhaltijoistakin muuttuu uudistuksessa, kaupunkirakennepalveluiden toimiala tarjoaa asiakkailleen edelleen samat,
tutut palvelut. Palvelemme
sinua kaupungintalolla (enti-

nen valtion virastotalo, Kirkkokatu 14) kaikissa kuntatekniikkaan, maankäyttöön
tai tilapalveluihin liittyvissä
kysymyksissä. Mökkiläisiä
perinteisesti kiinnostaneet
asiat ovat yleensä liittyneet
rakennuslupa-asioihin, vesihuoltoon, venepaikkoihin tai
jätehuoltoon.

Pieliselle kolme uutta
polttoainejakelupistettä
Pielisen mahdollisuudet veneilyn suhteen parantuvat
huomattavasti kesästä lähtien. Pielisen veneilijöille ja
kelkkailijoilla tulee kesällä kolme uutta tankkauspistettä.
Tankkauspisteet tulevat Bomban alueelle, Kolin ja Lieksan
satamaan. Uudet polttoaineen jakelupisteet avautuvat
kesän aikana.

Pisteet palvelevat ympäri vuorokauden ja niissä voi
tankkauksen maksaa myös
mobiilisti. Polttoainejakelupisteet ovat käytössä ympäri vuoden. Talvisin polttoainepisteitä voidaan käyttää
moottorikelkkojen tankkaukseen. Esimerkiksi Nurmeksessa tankkauspiste on aivan
kelkkareitin vieressä.

Nurmeksen kaupunki on ottanut kaksi uutta työkalua
käyttöön tehostamaan työllisyyttä Nurmeksessa. Kumppanuusrekisteri edistää vihreän energian alueen rakentamisessa yritysten yhteistyötä ja kumppanuutta. Työtori on puolestaan aivan
uusi tietokanava kertomaan
avoinna olevista ja tulevista
työpaikoista Nurmeksessa.

Rekisteröidy
yhteistyökumppaniksi

Yhteisöpihan
rakentaminen
vauhtiin
Kaupunkirakennepalveluiden
toimiala näkyy ja kuuluu tulevana kesänä. Vanhan Kauppalan alueella rakennamme
ns. vanhan sairaalan tontille Pikku Kaarlen päiväkotia.
Rakennusliike Mustonen Oy
on pääurakoitsijana hirsirunkoisen päiväkodin rakennushankkeessa, joka valmistuu
kesällä 2018.
Nurmeksen Vuokratalot
on saanut ARA:lta myönteisen alustavan rahoituspäätöksen yhteisöpihan uudisrakennuksesta. Vuokratalon
suunnittelu ja urakkakilpailutus tehdään vuoden 2017 aikana, tavoitteena on päästä
rakentamaan keväällä 2018.
Talo valmistuu syksyllä 2018.
Kokopuinen vuokratalo sisäl-

Töitä Nurmeksessa

Tekninen johtaja Pasi Parkkinen ja kaupunkirakennepäällikkö Niko Mahlavuori tutustuvat teollisuusalueen piirustuksiin
tää 16 asuntoa, joista 12 on
kaksioita ja 4 yksiöitä.

Vihreän
teollisuuden alueen
rakentaminen jatkuu
Vihreän teollisuuden alueelle
Nurmeksen kaupunki rakentaa kesällä teollisuustonttia
ja Biokatua. Samalla alueella
Liikennevirasto aloittaa elokuussa Pitkämäen raakapuuterminaalin rakentamisen.
Vihreän teollisuuden alueesta on tehty uusi esittelyvideo
ja interaktiivinen kartta sekä

uusi esite Nurmeksen kaupungin nettisivuille.
Keskuskentän laidalla Nurmeksen kaupunki rakentaa
omana työnä uutta huoltorakennusta.
Näiden merkittävimpien
hankkeiden lisäksi työskentelemme eri puolilla kaupunkia
katujen, viheralueiden ja toimitilojen kimpussa.
Kaupunkirakennepalveluiden toimiala toivottaa lämmintä kesää ja hyviä uintikelejä kaikille mökkipostin lukijoille!

Vihreän teollisuuden alueen
rakentaminen kokoaa yhteen asiantuntijat ja rakentamisen ammattilaiset. Biotalousinvestointeihin liittyvät rakennusprojektit tarjoavat paikallisille ja lähialueiden rakennusalan yrittäjille tilaisuuden näyttää omaa
erityisosaamistaan ja saada
kohteista vakuuttavia referenssejä.
Täyttämällä rekisteröitymiskyselyn yritys varmis-

taa tietojen mukanaolon rekisterissä, ja heillä on mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa Vihreän teollisuuden alueen projektien etenemisestä ja tarjouskilpailuista.
Välitämme kumppanuudesta kiinnostuneiden yritysten
tiedot alueen suurista rakennushankkeista vastaaville yrityksille.

Ilmoita ja löydä
työpaikka työtorilta
Työtori on vapaamuotoisempi kohtaamispaikka työnantajille ja työn hakijoille Nurmeksen kaupungin nettisivuilla. Yrittäjä voi ilmoittaa työvoimatarpeista ja työn hakija löytää tulevia työmahdollisuuksia Nurmeksen alueella.
Yhteinen työtori helpottaa
viestintää Nurmeksen alueen
työmahdollisuuksista, ja työtoria voidaan kampanjoida
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
Kumppanuusrekisteri ja
työtori löytyvät Nurmeksen
kaupungin nettisivuilta.

Nurmeksen kaupunki
mukana kesän tapahtumissa
Pielisen Messut
17.–18.6.2017, PielisAreena

Nurmes 100 vuotta sitten
1.7.2017, Nurmeksen Satama
Karjalan Lennoston vala- ja
vakuutustilaisuus 12.8.2017
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Millaista oli
Nurmeksessa
vuonna 1917?
Pielisen rannalla Nurmeksen
satamassa tehdään aikamatka sadan vuoden taakse heinäkuun ensimmäisenä lauantaina. Nurmes 100 vuotta sitten -tapahtumassa on luvassa musiikkia, höyryjunakyytiä
ja työnäytöksiä, ja järjestäjät
toivovat yleisön pukeutuvan
ajan hengen mukaan.
Höyryjuna lähtee viereiseltä rautatieasemalta klo 14
kohti Valtimoa ja palaa noin
klo 16.30. Menopaluulipun
hinta on 25 euroa.
Musiikista vastaavat nurmekselaislähtöinen harmonikkavirtuoosi Marko Kotilainen ja puhallinyhtye Vaski-

partio, joka tuo terveiset naapurikaupungista Lieksasta.
Tukkilaistaitoja esittelee
Kuningasjätkä- ja Koirankynnenleikkaaja -elokuvissakin
nähty Jaakko Saaristo. Jossain päin tapahtuma-aluetta lymyilee myös pontikankeittäjä.
Nurmes-Seuran t yönäytöksissä keitetään punamaalia, kierretään närelenkkiä
ja värjätään lankoja. Paikalla
on myös pärehöylä. Ylä-Karjalan taideyhdistyksen valokuvaamossa otetaan vanhan ajan muotokuvia. Alueelta saa myös kahvia, makkaraa
ja muuta suuhunpantavaa.

Nurmes 100 vuotta sitten
-tapahtuman järjestää Nurmeksen kaupunki yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa ja tapahtuma on
osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Pääyhteistyökumppani on Nurmeksen Mobilistit, jonka järjestämä Lomarompe on satamassa 30.6.–
2.7.
Ps. Tapahtuman jatkot Marinassa alkaen klo 20. Lauteilla ainakin Kiinan Keisari.
Nurmes 100 vuotta sitten
La 1.7.2017 klo 12–18
Nurmeksen satama
Vapaa pääsy!

Nurmes 100 vuotta sitten myös näyttelyssä
Kötsin museossa Nurmes-talossa on esillä näyttely Nurmes 100 vuotta sitten, joka kertoo paikkakunnan elosta ja olos-

ta Suomen itsenäistymisen aikoihin. Myös museon perusnäyttely valottaa
Nurmeksen historiaa monipuolisesti.

Kötsin museo
Nurmes-talo, Kötsintie 2
Avoinna ma-pe klo 10–16.
Vapaa pääsy

Kuvat: Nurmeksen museo

Kesäkohteena Ikola

Ikolan ulkomuseo on Nurmeksen kesäinen helmi.
Ikolan ulkomuseoalueella Porokylässä voi tutustua
Nurmeksen historiaan. Viihtyisässä kesäkahvilassa voit
rentoutua ja nauttia tuoreita
leivonnaisia.
Museon laitumella on lampaita lasten – ja miksei vanhempienkin – ilona, ja koiran
voi ottaa mukaan museokierrokselle.
Ikolan pirtissä nähdään kesän aikana vaihtuvia näyttelyitä:
26.–30.6. Isämme sodassa – romanimiehet Suomea

puolustamassa. Valokuvanäyttely.
3.7.– 4.8. Kansakoulun
veistokurssin käsityöpiirustuksia
Ikolan ulkomuseon avajaisia vietetään juhannuksen
jälkeisenä maanantaina 26.6.
Avajaisissa esiinty y Pertti
Palm yhtyeineen.
Pelarivestari –folkmusiikkitapahtuma täy t tää
Ikolan heinäkuisena sunnuntaina 23.7. Pelimannit soittelevat pirteissä ja pihamaalla.
Ikolan ulkomuseoalueen

pääsymaksut 4 € /2 € eivät
päätä huimaa. Ikolan museoon pääsee myös Museokortilla. Tapahtumiin, kesäkahvilaan ja pirtin näyttelyyn
on vapaa pääsy.

Lisätietoja
Ikolan ulkomuseo
Kotiniementie 2, 75530
Nurmes.
P.040 104 51 54.
museo@nurmes.fi
www.nurmes.fi/museo
Avoinna 26.6.–4.8.2017
ma–pe 10–16
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Sivistyspalveluista
hyvinvointipalveluiksi

Yrittäjäksi
Pielisen
Karjalaan?

Nurmeksen kaupungin organisaatiouudistus
kesäkuun alussa toi muutoksia myös sivistyspalveluihin.
Virtaa
yhdistystoimintaan

Sivist yspalvelut muut tuivat 1.6.2017 hyvinvointipalveluiksi, mutta käytännössä palvelujen sisältö pysyy
samana. Olennaisin muutos
koskee toimialan tulosalueita, joita ovat opetuksen- ja
koulutuksen, varhaiskasvatuksen, vapaa-aikapalveluiden ja kulttuuripalveluiden
tulosalueet. Kulttuuripalvelut kattavat myös kirjastoja museopalvelut, ja sivistysjohtajasta tulee hyvinvointijohtaja. Palveluiden käyttäjille muutoksilla ei ole vaikutuksia, sillä ne liittyvät lähinnä hallintoon ja talouteen.

Siun sotea seurataan
paikallisesti
Samalla kun kaupungin organisaatio muuttui, ovat myös
sosiaali- ja terveyspalvelut ja
niiden järjestäminen olleet
muutoksen kourissa. Siun
sote aloitti toimintansa vuoden alussa, ja tällä on ollut
vaikutuksia myös Nurmek-

sen kaupunkiin. Paikallinen
sosiaali- ja ter veystoimen
henkilöstö on siirtynyt osaksi
maakunnallista kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveystoimen
päätöksenteko on niin ikään
siirtynyt maakunnalliselle tasolle eikä paikallisia päättäviä toimielimiä enää ole.
Kuntiin, kuten Nurmekseen, on perustettu paikallinen neuvottelukunta, jonka
tehtävänä on muun muassa
päätettyjen linjausten pohjalta sovittaa yhteen kunta –
sote -rajapintaan liittyviä toimintoja, kuten terveyden ja
hy vinvoinnin edistäminen.
Lisäksi neuvottelukunta antaa lausuntoja ja tekee mahdollisesti kehittämisesityksiä, seuraa palvelujen toteutumista, käsittelee paikallisia toimitilakysymyksiä sekä
sähköisen hyvinvointikertomuksen tavoitteita, seurantaa ja indikaattoreita. Neuvottelukunnan esittelijänä
toimii hyvinvointijohtaja.

Kuluvan vuoden aikana varmistuu se, alkaako Nurmeksessa yhdistysyhdyshenkilötoiminta. Asia ratkeaa lopullisesti vuoden 2018 talousarviokäsittelyn yhteydessä, mutta kaupunginhallitus ja sivistyslautakunta ovat olleet myönteisiä
asian suhteen. Yhdistysyhdyshenkilön tehtävänä olisi vahvistaa järjestöjen roolia, järjestöjen välistä yhteistyötä ja järjestö-kuntayhteistyötä, kehittää uusia toimintamuotoja ja rakenteita
järjestötoiminnan helpottamiseksi sekä tehdä kaupungin järjestötoimintaa tunnetuksi. Tehtävänä olisi myös
toimia Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan Nurmeksen yhdyshenkilönä.

Kysy uuden Vihreän teollisuuden alueen mahdollisuuksista: edulliset tontit ja energia, hyvä logistiikka. Vielä
muutama tontti vapaana. Alueesta on muodostumassa
biotalous- ja kiertotalouskeskittymä, jossa pääraakaaineena käytetään puuta. Lisäksi on tulossa innovatiivisia
kierrätysmateriaaleja jalostavia yrityksiä.
Tutustu mahdollisuuksiimme:
www.pikes.fi Klikkaa Sijoittuminen.

Yrittäjäksi yritysostolla?
Moni yritysasiakkaistamme etsii työlleen jatkajaa. Löytyisikö meidän kautta sinulle sopiva yritys. Ota yhteyttä ja
sovi tapaaminen. PIKESin asiantuntijat ovat käytettävissäsi. Soita Marja Hietalalle puh. 040 135 0893. Tutustu
YRITYSPÖRSSIIN www.pikes.fi/yritysporssi

Uusi urheilukenttä
käytössä
Kesän 2017 aikana otetaan
käyttöön myös uudenkarhea keskustan urheilukenttä. Kentän käyttöön ja varausjärjestelmiin liitt y vistä asioista tiedotetaan erikseen. Kentällä tapahtuu tämänkin kesän aikana, sillä
huolto- ja sosiaalitiloihin liittyvät peruskorjaus- ja uudisrakennustyöt alkavat. Kaiken pitäisi olla lopullisesti
valmista kesän 2018 aikana.
Petri Moilanen
Hyvinvointijohtaja

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY
Kauppatori 1, 75500 Nurmes

Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut
Siun Sote
Nurmeksen
terveysasema
p. 013 330 2334

Siun soten
vaihde

Yleinen
hätänumero

p. 013 3300

112

www.siunsote.fi

Mökkiläisinfo
Elinvoimapalvelut

Kirkkokatu 14, 75500 NURMES
Vaihde 040 104 5000
kirjaamo@nurmes.fi
Avoinna:
ma-pe 9 −15
sähköposti: etunimi.sukunimi@nurmes.fi
Kaupunginjohtaja
Asko Saatsi
p. 040 104 5001
Hallintojohtaja
Riikka Boren
p. 040 104 5002
Talousjohtaja
Jussi Sallinen
040 104 5020
Johdon sihteeri
Paula Karjalainen
p. 040 104 5003
Tekninen johtaja
Pasi Parkkinen
p. 040 104 5750
Kaupunkirakennepäällikkö
Niko Mahlavuori
p. 040 104 5752

Kirjaamo
Asianhallintapäällikkö
Anne Korhonen
p. 040 104 5007
Toimistosihteeri
Tanja Saarelainen
p. 040 104 5010

Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja
Timo Karreinen
p. 040 104 5720
Toimistosihteeri
Paula Korhonen
p. 040 104 5705

Ympäristölupa- ja
jätevesiasiat
Ympäristönsuojelusihteeri
Ismo Ryynänen
p. 040 104 5721

Myytävät ja vuokrattavat
kiinteistöt
Kiinteistöhoidon esimies
Timo Pelkonen
p. 040 104 5708

Venepaikat
Niina Kejonen
p. 040 104 5703

Vesiliittymät ja – laskutus
Niina Kejonen
p. 040 104 5703

Kadut, yksityistieasiat
Niko Mahlavuori
p. 040 104 5752

Torit

Nuohoojat

Tori-isännöitsijä
Tmi Virpi Siivola
p. 050 320 6146

Nurmes (Hyvärilä, Itäkaupunki,
Kynsiniemi, Pitkämäki, Radantaus)

Kesäaikana Kauppatorin ja Porokylän
torin toripaikoista ei peritä maksuja.
Maanantain ohjelmalliset iltatorit 2017
pidetään 5.6.–28.8. välisenä aikana

Jätehuolto
Lajitteluasema Nurmes
Kuhmontie 55, 75500 Nurmes
Kesäaikana (1.5.−31.10.) ma ja to klo 11−18
Talviaikana (1.11. −30.4.) ma ja to klo 13−17
www.jatekukko.fi

Vuokra-asunnot
RTL-Isännöinti
Kirkkokatu 25, 75500 Nurmes
p. 010 439 9040
nurmeksenvuokratalot@nurmes.fi

Yritysneuvonta
Pikes Oy
Kauppatori 1, 75500 NURMES
p. 040 104 5930, pikes@pikes.fi

Palotarkastus

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Asemamestari
Sami Meriläinen
p. 013 267 4890 tai 0400 139 219
Soratie 1, 75530 Nurmes
www.pkpelastuslaitos.fi

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

Piirinuohooja
Hannu Pääkkönen
p. 0500 172 874
Nurmes (Saramo, Ylikylän pohjoisosa)
Piirinuohooja
Jari Piirainen
p. 0400 304 731
Nurmes (Puirookangas, Höljäkkä,
Lipinlahti, Kuohatti, Mujejärvi, keskusta/
pohjoispää, Kehäkatu, Lehtovaara)
Nuohooja
Kaarlo Okkonen
p. 0500 790 931

Hyvinvointipalvelut
Kötsintie 2, 75500 NURMES
Hyvinvointijohtaja
Petri Moilanen
p. 040 104 5101

Kirjasto
Neuvonta ja tietopalvelu,
lainojen uusinta, p. 040 104 5108

