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Työtä tarjolla

Nurmeksessa on nyt poikkeuksellisen paljon avoinna
olevia työpaikkoja. Nimikkeiden kirjo on myös poikkeuksellisen laaja. Nyt on hyvä
sauma muuttaa Nurmekseen ja tarttua uusiin haasteisiin myös työelämässä.
Tällaista aikaa ei ole meillä
eletty vuosikymmeniin.
Yritystemme kasvu ja talouskehitys ovat tällä hetkellä nousu-uralla. Tiesitkö että
Nurmes on yli 540 yrityksen
koti? Olen kaupunginjohtajana ylpeä meidän jokaisesta

yrityksestä. Yritykset ja yrittäjät ovat edelläkävijöitä. Ne
aistivat ja kohtaavat maailman muutokset ensimmäisinä. Nämä tuulet muuttavat myös työelämää ja
meidän kaikkien taitoja ja
kokemuksia.
Nurmek sen asukaslu vun kehitys on tällä hetkellä
maakuntamme kolmanneksi parasta. Olemme kiitollisia ihmisten luottamuksesta meihin. Nurmeksen vetovoimaisuuden yksi salaisuus
on hyvä logistinen sijainti.

Meille tulee asfalttitie kuudesta ilmansuunnasta. Tällä
hetkellä esimerkiksi panostamme voimakkaasti rautateiden tavarankuljetusmahdollisuuksiin: rakennamme
yhdessä Liikenneviraston ja
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa uutta rautateiden liikennepaikkaa eli
Pitkämäkeä.
Tällaisessa myönteisessä
vireessä meidän tehtävänä
Nurmeksen kaupunkina on
viestiä tehokkaasti mahdollisuuksista, joita tämä tilanne

tarjoaa. Tiedon puute ei saa
nyt olla tulppana kasvullemme ja tulomuutollemme. Jos pitäisi nimetä vain
yksi tulevaisuuden ammatti
Nurmeksessa, niin minun valintani olisi prosessinhoitaja.
Pelkästään vihreän energian
teollisuusalueelle on tulossa
miltei 70 prosessinhoitajan
työpaikkaa lähivuosina.
Tiedän omasta kokemuksestani, että meidän kunkin
muuttopäätöksen laukaisee lopultakin jokin positiivinen asia. Mikä se on Sinun

Nurmeksen kaupungille töihin
Vuonna 2017 Nurmeksen
kaupungille rekrytoitiin 23
vakinaista ja 16 määräaikaista työntekijää. Hakijoita 39
eri palvelussuhteeseen oli
yhteensä 374, joista 42 %:a
oli Nurmeksesta.

Minäkin työllistyin
Nurmeksen
kaupungille

Stiina Seitavuo
Olen Stiina Seitavuo ja aloitin
Nurmeksen kaupungin uutena maankäyttösuunnittelijana maaliskuussa 2018.
Nurmes ei ole kaupunkina minulle uusi, sillä olen

kotoisin naapurikunnasta
Valtimolta ja edellinen työpaikkani, lakiasiantuntija pankilla, sijaitsi Nurmeksessa.
Tulin Nurmeksen kaupungille töihin, koska kaupungilla oli tarjota mielenkiintoinen
ja monipuolinen virka maankäytön parissa.
Minuun voitte olla yhteydessä, mikäli teillä tulee kysymyksiä kaavoitukseen, tontteihin tai maa-alueisiin liittyen. Odotan innolla työn
tuomia haasteita!

Anna Kemppainen
Olen Anna Kemppainen

kohdallasi? Tutkimusten mukaan muuttajat ovat muita
rohkeampia ihmisiä, koska
he kykenevät tekemään tämän päätöksen. Oman väitöskirjani mukaan tärkein
kuntapalvelu on yrittäjien
mielestä lasten päivähoito.
Nurmeksen kaupunki panostaakin tällä hetkellä lasten
varhaiskasvatukseen paljon.
"Nurmeksen Suunta" on
uuden strategiamme nimi.
Tämä suunta on nyt ylöspäin.
Toivon myös Sinun olevan
osa menestystarinaamme.

Tämä on ahkerien ja välittävien ihmisten tarina.
Nurmeksen tarina.
Asko Saatsi
kaupunginjohtaja

Osaajille töitä!

lähtöisin pienestä kylästä nimeltään Kolho, joka sijaitsee
Pirkanmaalla.
Nurmekseen muutin jo
ammattikouluikäisenä perheeni kanssa ja täällä opiskelin merkonomiksi. Tämän jälkeen lähdin Kuopioon ja siellä
vietin aikaani opiskellen, sekä
töiden parissa.
Ennen Nurmeksen kaupungille tuloa tein pätkätöitä sihteerinä Driving Teamin useilla autokouluilla ja Kuopion
kaupungilla. Viime vuoden lopussa tuli työnhaku ajankohtaiseksi ja kuin tilauksesta
vastaani tuli Nurmeksen kau-

Jorma Huttunen
Olen Jorma Huttunen, asun
Nurmeksen Savikylässä, koulutukseltani olen rakennusinsinööri. Olen ollut n. 25 vuotta pääasiassa reissuhommissa, viimeiset 10 v. suurehkolla
Pohjois-Suomalaisella maan-

pungin avoin oman alani työpaikka. Niinpä vuoden alusta
olenkin ollut kaupunkirakennepalveluissa sihteerinä.
Työni puolesta minut kohtaa enimmäkseen rakennusvalvonnan asioiden tiimoilta,
mutta laajasti myös muissa
kaupunkirakennepalveluiden
tehtävissä.

rakennusyrityksellä erilaisissa työnjohtotehtävissä kaivoksilla ja infrakohteissa.
Nurmeksen kaupungilla
avautui kuntatekniikan mestarin tehtävä ja nyt minut
tavoittaa kaupungin liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden rakentamis- ja
kunnossapitotyömailta.

Yritysten näkymien paraneminen on vaikuttanut positiivisesti työllistymismahdollisuuksiin Nurmes-Valtimo-alueella. Pelkästään
TE-palveluiden sivuilla on ollut alkuvuodesta auki jopa yli
40 avointa työpaikkaa kerrallaan. Alueella on siis hyvin
töitä osaajille, kun huomioidaan vielä ns. piilotyöpaikat;
jopa 70% työpaikoista ei ole
avoimessa haussa. Monet
yritykset hakevat myös jatkajaa, usein yrittäjän ikääntymisen vuoksi.
Työvoimapulaa on sel-

Kesätyöntekijöillekin on edelleen paikkoja tarjolla mm.
kesäkahviloista.

keästi etenkin ravintola-alalla eli kokki työllistyisi hyvin
Nurmekseen. Meillä on myös
kaksi suurta leipomoa, kalanjalostusta sekä lukuisia metallialan yrityksiä, jotka palkkaavat jatkuvasti uusia osaajia.
Nurmeksessa sijaitsee myös
nuoriso- ja matkailukeskus
Hyvärilä, jossa on parhaillaan
useita avoimia työtilaisuuksia.

toiveita PIKESin hankkeen
toteutukseen. Työnhakijan
ei myöskään kannata jäädä
odottelemaan vaan ottaa
rohkeasti yhteyttä. Pikesin
Kohtaanto 2018–2019 toimii
linkkinä yritysten ja työnhakijoiden välillä.

Paras aika on nyt
Yrityksen kasvun ja kilpailukyvyn kannalta tarpeellinen
rekrytointi saattaa joskus
jäädä tekemättä ajanpuutteen takia tai siksi ettei rekrytointi ole yrityksen ydinosaamista. Myös sopivan työntekijän löytäminen on tietyillä
aloilla haaste.
Nyt kannattaakin hyödyntää tarjolla olevaa tukea ja
esittää myös rohkeasti omia

Outi Meriläinen
yritysasiantuntija
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Nurmeksen lukio
täyttää 120 vuotta
Juhlavuoden
tapahtumia
Juhlavuoden huomioiminen
alkaa lukion päättäjäisjuhlassa la 2.6.2018 klo 11.00-.
Kesällä sekä pitkin syksyä on
juhlavuoteen liittyviä tapahtumia kuten avoimet ovet,
luokkakokouksia, entisten

opiskelijoiden alumniluennot sekä näyttely Galleria
Tykossa. Lukion merkkivuoden juhla on tasan 120 vuotta perustamisasiakirjan allekirjoittamisesta torstaina
6.12.2018 klo 14 Hannikaisen
salissa. Samalla on kaupungin itsenäisyysjuhla.

Vuoden tapahtumat
Suuri luokkakokous 9.–10.6.2018
• lounas Nurmeshovissa klo 10–13.30
• avoimet ovet vanhalla lukiolla la 9.6.2018
klo 14–18, mukana Nurmeksen kaupunki
• satama Kesäheila: musiikkia ja hyvää seuraa klo 18–22
• iltatilaisuus Nurmeshovissa: alakerta disco,
yläkerta Kiinan keisari ja karaoke

Alumniluennot Hannikaisen salissa klo 18.00

Uusia opasteita
Vanhaan Kauppalaan
Nurmeksen Vanha Kauppala
sijaitsee harjulla kahden järven, Nurmesjärven ja Pielisen välissä. Vanha kauppala
on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, ja sen miljöö on suojeltu. Se on kaunis ja omaleimainen, mutta silti elinvoimainen alue.
Nurmeksen kaupungin uunituoreessa strategiassa on
otettu esille Puu-Nurmeksen
arvon tunnustaminen ja sen
profiilin nostaminen matkailukohteena. Niinpä kaupungin elinvoimapalvelut on alkanut omalta osaltaan toteuttaa strategian tavoitetta ryhtymällä kohentamaan
kauppalan yleisilmettä. Ensin
raivataan palokujat jalankulkukelpoisiksi. Palokujat ja

-torit on suunniteltu puukaupunkeihin estämään tulipalojen leviämistä, ja aikoinaan
ne toimivat arkisina kulkuväylinä ja tonttien lisämaina.
Nurmeksen palokujien ja
–torien nimeäminen on tapahtunut 1980–90-luvuilla
kulttuurilautakunnan myötävaikutuksella. Nimet, kuten Ajuri ja Suutari, viittaavat lähikortteleissa asuneiden kauppalalaisten ammatteihin ja julkisiin rakennuksiin. Nurmeksen palokujat ovat harvinaislaatuisia,
sillä juuri missään muussa
Suomen kaupungissa niitä ei
ole säilynyt.
Ylä-kauppalan palosolat
sijaitsevat jyrkässä rinteessä, joten niiden kipuaminen
kysyy lihasvoimia. Solia on

jo hyödynnetty kaupunkisuunnistuksessa, ja ilmaan
heitetyissä ideoissa on esitetty myös suurempien mäkijuoksutapahtumien järjestämistä. Rinteitä ei kuitenkaan ole tarkoitus muokata tai tasoittaa, vaan niiden
luonnonmukaisuus säilytetään. Muutenkin luontoarvot otetaan huomioon, esimerkiksi suuret puunpoistot hoidetaan pesimäkauden
ulkopuolella.
Matkailijoiden liikkumista helpotetaan lisäämällä
opasteita vanhan kauppalan alueella. Yleisilmeen yhtenäistämisessä hyödynnetään Sujuvan arjen Vanha
Kauppala-hankkeen puitteissa laadittua ohjeistusta.
Opasteet, jotka sijaitsevat

• Kirjailija Maritta Lintunen to 30.8.2018
• Rajavartiolaitoksen päällikkö,
kenraalimajuri Ilkka Laitinen to 13.9.2018
• Toimittaja Ville Vedenpää ke 3.10.2018
• Tutkija Mervi Kunnasranta ke 14.11.2018

Galleria Tyko, Nurmeksen lukion
näyttely 5.11.–11.12.2018

rakennusten, torin tai kävelyteiden läheisyydessä, varustetaan puutolpilla. Tolpat
ovat samaa mallia kuin palosolien nimikylteissä ja museon laatimissa kauppalan
historiasta kertovissa tauluissa. Näissä molemmissa levymateriaalina on käytetty pleksiä, kun taas nyt
tehtävissä opasteissa käytetään alumiinilev yä, sillä se kestää säänvaihteluja
ja valoa paremmin. Väreinä
ovat rauhalliset harmaa ja
okrankeltainen.
Monien toivomia roskiksia lisätään ja penkkejäkin
kunnostetaan. Toivottavasti
entistä ehommat palosolat
rohkaisevat uudenlaista toimintaa kauppalaan!

Nurmeksen kaupunki parantaa
sähköisiä palvelukanavia
CHAT-palvelu
Nurmeksen kaupunki on ottanut käy ttöön chat-palvelun osak si sähköisiä
palvelukanaviaan.
Chat-palvelua on käytetty
aluksi ennalta ilmoitettavina
ajankohtina kuntalaiskuulemisiin, mutta palvelua laajennetaan kesällä kesä- ja heinäkuun ajaksi siten, että chat
on avoinna ma-pe 9–11 ja
13–15. Puhelin- ja sähköpostiasiointia chat ei kuitenkaan
syrjäytä, vaan ne palvelut säilyvät ennallaan.
Tervetuloa chattailemaan!

Some-kanavat
vilkastuvat kesällä
Nurmeksen kaupunki on palkannut kaksi sometoimittajaa

kesäiseen sisällöntuontantoon. Kts. lisätietoja.

Uudet nettisivustot
Nurmeksen kaupunki on ottanut käyttöön myös uudet
nettisivut ja siellä on omat
kohdesivut mökkiläiselle ja
muuttajille. Kts. lisätietoja.

Hae
rakennusvalvonnan
lupia milloin vain
Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonta siirtyi vuoden 2018 alusta täysin sähköiseen lupa-asiointiin. Lupapiste (www.lupapiste.fi) toimii verkossa, joten hakemuksen voi tehdä missä ja milloin
vain, vaikka mökin terassilta
käsin.
Lupapis te ei veloit a

asiakasta erikseen, vaan
maksettavana ovat edelleen
pelkät kunnan perimät taksat
lupa-asioinnista.
Ylimääräiset paperien pyörittelyt, postittamiset ovat
jääneet pois, joka säästää
kaikkien aikaa ja rahaa.
Lupapisteen kautta voi jättää viranomaiselle neuvontapyynnön, varsinaisen hakemuksen liitteineen ja käydä
hankkeen aikaista keskustelua, sekä hoitaa rakentamisen
aikaista asiointia. Näin kaikki
tieto alusta loppuun säilyy
samassa paikassa ja kulkee
reaaliaikaisesti.
Kaikki tämä tieto on myös
nähtävillä jokaiselle, jotka hankkeen osapuoliksi on kutsuttu, esimerkiksi

suunnittelija. Kun viranomainen on tehnyt päätöksen lupahakemuksesta, tulee siitä sähköpostitse ilmoitus
ja päätös on heti nähtävillä
palvelussa.
Sähköisen asioinnin lisäksi edelleen rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja – neuvonta palvelee kaupungintalolla, sekä puhelimitse/
sähköpostitse.

Lisätietoja

Itsenäisyysjuhla ja lukion 120 –vuotisjuhla
6.12.2018 klo 14.00 Hannikaisen salissa
• Juhlapuhe: Professori Kimmo Kainulainen

Mitä tapahtuu Nurmes-Valtimo-alueella kesällä?
Tutustu alueen viikkotapahtumiin

#VisitNurmesValtimon Facebookissa

tai poikkea matkailuneuvontapisteessä Kauppatori 3, Nurmes
Vauhtia tai hiljaisuutta, tervetuloa meille!

#VisitNurmesValtimo
Tule töihin
Nurmekseen/
Valtimolle,
ota yhteyttä!
Tarjoamme työntekijälle:
• tietoa avoimista työpaikoista •osaamiskartoituksia
• täsmäkoulutuksia
Oletko kiinnostunut alueen työpaikoista, nyt avoinna
olevista tai tulevaisuuden mahdollisuuksista?
Työnantaja, tarjoamme monenlaista tukea työvoimaasioissa, myös rahoitusta. Tässä esimerkkejä, kysy
lisätietoja:
• kumppanuutta rekrytointiin • uusille työntekijöille koulu
tusta työtehtävään lyhyistä korttikoulutuksista pidempiin
koulutus ja perehdyttämisjaksoihin esim. mestarikisälli
mallilla • omistajanvaihdoskoulutusta

Some-kanavat
www.facebook.com/
nurmeksenkaupunki
www.instagram.com/
nurmeksenkaupunki

Soita Outi Meriläiselle, puh. 046 922 4271

Nettisivut
www.nurmes.fi/
vapaa-ajan-asukkaalle
www.nurmes.fi/muuttajalle

Kauppatori 1, Nurmes Nurmes - Valtimo -alue
Kohtaanto 2018 - 2019 -hanke

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY
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Nurmes-talon kesäaikaa
Kulttuurinnälkäisten kannattaa suunnata askeleet osoitteeseen Kötsintie 2

Kesällä kirjastoon!
Palvelemme 1.6.–31.8.2018
ma–pe klo 10–19, la ja su
suljettu.
Kesän kirjailijavierailu:
28.6. klo 17.30 tietokirjailija
Unto Kiiskinen, Kesän 1918
muistot -kirjan kirjoittaja.
Kirjastossa on myytävänä
poistettua aineistoa koko kesän ajan. Tervetuloa!
Ota yhteyttä: lainojen uusinta p. 050 460 7350, tietopalvelu, neuvonta p. 040 10
4 5108, kirjastotoimenjohtaja p. 040 104 5109, sähköpostiosoite: kirjasto@nurmes.fi

Pienoismallien
lumoissa
Kötsin museon kesänäyttely: Pienoismalleja 31.8.2018
asti ma–pe klo 10–16. Vapaa
pääsy.
Pienoismallit ovat olleet
rakentajilleen aina tärkeitä.
Niiden rakentaminen vaatii tarkkuutta, kärsivällisyyttä ja kekseliäisyyttä, ja niistä henkii tekemisen aitous
ja ajankuva. Kötsin museon

näyttelyssä esillä olevat pienoismallit ovat hieno todiste
sekä tekijöidensä että käyttötapojensa moninaisuudesta. Näyttelyssä on pienoismalleja hartaudella tehdystä Nooan arkista aina
3d-tulostettuihin figuureihin, suuremmasta pieneen
mittakaavaan.
Varhaisimpia pienoismalleja käytettiin uhrilahjoina
jumalille sekä apuna kansanparannuksessa. Keskiajalta
lähtien pienoismalleja on
käytetty rakennussuunnittelussa. Laivojen pienoismalleja käytettiin lisäksi merisotataktiikan opetukseen ja
laivojen myyntiesittelyssä.
Pienoismalli oli kätevä esine
tuotteen markkinoinnissa aikana, jolloin kolmiulotteisista havainnekuvista ei osattu
edes uneksia. Teollistumisen
myötä harrastus levisi laajemman yleisön piiriin tinasotilaiden ja myöhemmin
rautatiekalustopienoismallien yleistyessä.
Oman lukunsa muodostavat alusta lähtien harrastusmielessä itserakennetut pienoismallit. Suosittuja

materiaaleja ovat puu, metalli ja paperi. Näyttely on
koottu näistä jokamiehen
pienoismalleista ja siinä pääsevät esille sekä itse pienoismallit että pienoismalliharrastus. Esillä on rakennusten, laivojen ja rautatiekalustopienoismallien lisäksi
myös pienoismallien rakentamisessa käytettäviä työvälineitä ja tarvikkeita omassa pienoismallirakentajan
nurkkauksessaan.

Hannikaisen salissa
soi kesälläkin
Nurmeksen kesäakatemia
ja kesäkonsertit soivat Hannikaisen salissa 30.6.–8.7.
Katso huikea konserttiohjelma osoitteesta www.nurmesmusicacademy.fi
Amerikkalainen
vaskiyhtye Seraph Brass äänitti viime kesänä levynsä
Hannikaisen salissa. Nyt yhtye palaa rikospaikalle sunnuntaina 22. heinäkuuta klo 15 levynjulkaisukonsertillaan, joka on samalla
Lieksan Vaskiviikon jo perinteeksi muodostunut vierailukonsertti Nurmeksessa.

Karelian Skies kuuluu
myös kesän vakio-ohjelmaan. Kansainvälinen elektroakustinen orkesteri esittää
uutta musiikkia maan ja taivaan väliltä sekä niiden ulkopuolelta lauantaina 28. heinäkuuta klo 17.
Kino Hannikaisen kesäohjelmisto löytyy osoitteesta www.kinohannikainen.net
eikä sovi unohtaa Nurmestalon kahvio Marjatassin herkullisia kotileivonnaisia, jotka
kruunaavat kesäpäivän.

Amerikkalainen vaskiyhtye Seraph Brass ihastui
Hannikaisen saliin viime kesänä.

Galleria Tykossa
Kiehisen maalarit ja
Tuuli Meriläinen
Nurmes-talon galleria Tykossa nähdään kesäkuussa
Kiehisen maalareiden ryhmänäyttely Luova Virta. Heinä- ja elokuussa galleriassa esittäytyy nuori lieksalainen kuvataiteilija Tuuli Meriläinen, jonka maalaukset saavat inspiraationsa luonnosta ja eläimistä.
Galleria Tyko 3.7.–30.8.2018
Avoinna ma–pe klo 10–19
sekä Hannikaisen salin tilaisuuksien ja elokuvanäytösten yhteydessä.

Kaarlonkatua pienoismallina.

Tuuli Meriläinen: Metsänhenki. Akryyli, 2018.

Pienoismallinäyttely Kötsin museossa Nurmes-talossa.

Ikolan museon kesä 2018
”Nyt minulla on aikaa tehdä sitä
mitä olen aina halunnut.” Näin
lausui Reino Timonen (1919–
1995 ) eläkkeelle jäädessään.
Hän oli nikkaroinut puusta
isompia ja pienempiä asioita
koko ikänsä, työskennellyt kirvesmiehenä ja maanviljelijänä, perustanut perheen ja rakentanut sille kaksikin taloa.
Timosen työn moitteeton laatu ja viimeistelty kädenjälki huomattiin aina.
Ensimmäisen viulunsa Reino

oli rakentanut kokeilumielessä asuessaan lapsuudenkodissaan Kuohatissa.
Eläkepäivien koittaessa hän
pystyi vihdoin antautumaan
haaveelleen soitinten – viulujen ja kanteleiden– rakentamisesta. Näitä palkittuja, huolella, taidolla ja rakkaudella tehtyjä soittimia on esillä Ikolan
pirtissä kesäkauden ajan.
Ulkomuseoalueen näyttelyt avautuvat maanantaina 18.6., jolloin on vapaa

pääsy kaikkiin näyttelyihin.
Pertti Palm yhtyeineen johdattaa meidät kesäisiin tunnelmiin romanttisimpien rakkauslaulujen sävelin alkaen
klo 14. Sitä ennen eli klo 13–
14 Ikolassa voi nauttia museoväen tarjoaman kahvin ja
pullan.
Tänä kesänä Ikolan piha-aluetta kehitetään monipuolisemmaksi Ylä-Karjalan
luonnonystävien ja museon väen yhteistyönä. Monet

hyönteislajit ovat käyneet har-

tarvitsevat sadon tuottami-

vinaisiksi, eivätkä ne aina tule
toimeen ilman ihmisten apua.
Ikolassa järjestetään hyönteishotellitalkoot tiistaina
5.6. klo 16–20.
Perhosia ja mehiläisiä rohkaistaan muuttamaan Ikolaan
istuttamalla museoalueelle houkuttelevia kasveja.
Hyönteishotellit ovat yleisön
nähtävillä, ja neuvoja niiden
rakentamiseen saa museosta.
Hedelmäpuut ja marjakasvit

seen apua hyönteisiltä pölyttämisessä. Hyönteiset pitävät
myös yllä luonnon tasapainoa,
sillä ne rajoittavat puutarhan
tuholaisten massahyökkäyksiä. Lisäksi hyönteishotellin
asukkaiden elämää on mielenkiintoista ja opettavaista
lastenkin seurata.
Lapsille
järjestetään
Ikolassa tänä kesänä paljon
pieniä tapahtumia. Alueella
laiduntavista lampaista saa

kotiin oman muiston, kun
huovuttaa ja askartelee villasta oman leikkilampaan.
Museolle on hankittu monia
ulkopelejä, joita voi pelata pihapiirissä lomapäivän ratoksi, ja Karttusta tai kymmentä
tikkua laudalla voidaan pelata
aina, kun saadaan sopiva porukka kokoon!
Pelarivestarit pidetään
tuttuun tapaan heinäkuisena sunnuntaina, tällä kertaa
22.7.
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Kauppalan Rasti
Kaipaatko tekemistä tai liikuntaa? Lähde kiertämään Nurmeksen
kauppalaa ja etsimään karttaan merkittyjä rasteja.
Hengähdä jokaisella rastilla
hetki ja katsele ympärillesi.
Tutustu ja ihastu uusiin paikkoihin tai katsele jo entuudestaan tuttuja paikkoja
uusin silmin.
Kirjoita rastin numero
kohteeseen sopivaan kuvaan.

Kun viet täytetyn rastitehtävän 30.6.2018 Nurmeksen satamassa pidettävään koko perheen tapahtumaan, saat tuotepalkinnon.
Koko perheen tapahtuman
jälkeen, rastitehtävän voi

viedä Nurmeksen kaupungin asiakaspalvelupisteeseen
(Kirkkokatu 14, 1. krs (Avoinna ma–pe klo 9–15).
Rastitehtävää ei tarvitse
jättää palautuspisteeseen,
jos kirjoittaa nimen siellä
olevaan listaan.

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
Vs. hallintojohtaja
Anne Korhonen
p. 040 104 5002
Talousjohtaja
Jussi Sallinen
p. 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
Vs. kuntatekniikan mestari
Jorma Huttunen
p. 040 104 5711
Maankäyttösuunnittelija
Stiina Seitavuo
p. 040 104 5716

Kirjaamo
Vs. asianhallintapäällikkö
Tanja Saarelainen
p. 040 104 5007

Vs. toimistosihteeri
Hanna Koivuselkä
p. 040 104 5010

Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja
Timo Karreinen
p. 040 104 5720

Kadut, yksityistieasiat

Nurmes (Porokylä, Savikylä, Jokikylä,
Salmenkylä, Ylikylän eteläosa)

Torit

Piirinuohooja
Ari Lasanen
p. 0500 272 266

Kesäaikana Kauppatorin ja Porokylän torin
toripaikoista ei peritä maksuja. Maanantain
ohjelmalliset toripäivät pidetään 4.6.–20.8.2018

Toimistosihteeri
Paula Korhonen
p. 040 104 5705

Tori-isännöitsijä
Tmi Virpi Siivola
p. 050 320 6146

Toimistosihteeri
Anna Kemppainen
p. 040 104 5709

Jätehuolto

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 5704

Vesiliittymät ja –laskutus
Niina Kejonen
p. 040 104 5704

Nuohoojat

Niko Mahlavuori
p. 040 104 5752

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

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

Pikes Oy
Kauppatori 1, 75500 NURMES
p. 0400 905 829

Hyvinvointipalvelut

Palotarkastus

Hyvinvointijohtaja
Petri Moilanen
p. 040 104 5101

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Vs. asemamestari
Janne Pelo
p. 013 330 9141, Soratie 1, 75530 Nurmes
www.pkpelastuslaitos.fi

Kötsintie 2, 75500 NURMES

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

