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Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitos on meidän itsemme tekemä

Suomessa ei olla muutamaan vuoteen juurikaan puhuttu kuntaliitoksista, mutta nyt Ylä-Karjalasta
kuuluu kuntaliitosuutisia. Nurmes
ja Valtimo ovat päättäneet yhdistyä yhdeksi kunnaksi. Tämä on iso
uutinen.
Nurmek sen kaupungin ja
Valtimon kunnan yhdistyminen
1.1.2020 on merkittävä tapahtuma Pielisen Karjalassa. Molempien

kuntien päättäjät uskovat kuntien yhdistymisen lisäävän alueen
merkitystä, elinvoimaa ja palveluja. Kuntaliitoksesta tulee paljolti
sen näköinen, millaiseksi sen itse
teemme.
Nurmeksella ja Valtimolla on
jo nyt paljon kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Yhteistyötä tekevät kunnat, yritykset ja yhdistykset. Nurmeksella ja Valtimolla on

pitkä yhteinen historia ja molemmissa kunnissa vallitsee agraarikulttuuri, joka arvostaa ahkeruutta ja omatoimisuutta. Tästä hengestä kumpuaa myös paljon yrittäjyyttä. Kuntaliitos parantaa ja
nopeuttaa myös hyvien käytäntöjen etenemistä molemmissa
kunnissa.
Kuntaliitoksen suurimpana etuna nähdään toiminnan ja talouden

edellytysten paraneminen suuremman väestöpohjan myötä.
Maakunnan mittakaavassa katsottuna uuden isomman Nurmeksen
painoarvo voi kasvaa, jos kaupunki osaa itse toimia oikein.
Kuntaliitokseen liittyy myös monia pelkoja. Monesti vaikeudet alkavat juuri näistä peloista. Silloin
on hyvä muistaa Sallustiuksen latinankieliset sanat: ”Concordia parvae res crescunt, discordia maximae
dilabuntur.“ eli "Sovulla pienet asiat
kasvavat, eripuralla suuretkin hajoavat." Kuntaliitoksen toimeenpanossa sovun merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa: se tasoittaa
tietä kunnan joka kolkassa.
Kuntaliitoksessa kaikista pidetään huoli ja kukaan ei jää kenenkään jalkoihin. Tämähän on
kunnallisen itsehallinnon syvin
olemus. Jatkossa ei ole olemassa
suurempaa ja pienempää, vaan
yksi Nurmes. Kuntien yhteinen
yhdistymishallitus seuraa tarkasti palvelujen rakennetta ja toimintaverkkoa koko uuden kunnan
alueella. Tässä työssä tasapuolisuus on johtava periaate.
Rivikuntalaisen suurin asia on
palveluiden säilyminen lähellä.

Siellä missä on kuntalaisia, niin
siellä on myös kuntapalveluita. Kuntaliitoksissa yleensä kouluasiat kiinnostavat kaikkein eniten. Sen jälkeen suosituimmat
puheenaiheet ovat kirjasto ja
terveyspalvelut. Nurmeksen ja
Valtimon kuntaliitoksessa on puhuttanut myös ns. kolmas sektori
eli yhdistysten asema sekä kuntalaisten pop up –toiminta. Uudelta
Nurmekselta odotetaan aktiivista,
rohkaisevaa ja tukevaa otetta.
Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitosta ei olla tekemässä pakon
edessä. Molempien kuntien taloustilanne on vielä siedettävä,
mutta näkymä on kohti heikompaa. Tilanne on siis verrannollinen
kattoremonttiin poutasäällä.
Voin vakuuttaa meidän virkamiesten puolesta, että teemme
kaikkemme kuntaliitoksen onnistumiseksi. Tämä on nyt se tehtävä, mitä varten olemme hankkineet kokemusta ja osaamista. On ilo palvella tyytyväistä
veronmaksajaa.
Kesäterveisin,
Asko Saatsi,
kaupunginjohtaja

Työtä tekevälle
Uutta työtä tai kokonaan uutta
alaa etsivä voi löytyy paikkansa
Nurmes-Valtimo-alueella vaikkapa leipomosta, metsäalalta, metallialan yrityksestä, ravintolasta,
matkailusta tai hoitoalalta. Avoimia paikkoja on jatkuvasti, useissa
yrityksissä. Monen työllistäjä on
myös Nurmeksen kaupunki – tälläkin hetkellä paikkoja on runsaasti
auki. Työtä siis löytyy tekevälle, olipa sitten kyseessä paikkakuntalainen tai vaikkapa paluumuuttaja.
Aina tilanne ei tietenkään ole
näin yksioikoinen. Asiantuntijalle
tai vaikkapa aiemmin toimistotyötä
tehneelle, työpaikan etsintä voi olla
tuskainenkin prosessi. Lisääntyvät
etätyömahdollisuudet tai lisäkoulutus voi tarjota ratkaisun avaimet
tällaisessa tilanteessa. Moni lähtee myös kokeilemaan yrittäjyyttä,
vaikkapa kevytyrittäjyyden kautta.

Koulutuksesta tukea
työllistymiseen
Kevään aikana monessa Nurmes-Valtimo-alueen yrityksessä
päättyi kisällinhaku. Mestari-kisällikoulutus (toiselta nimeltään koulutustehdas) on 1-6kk kestävä,

vanhanajan kisällimalliin perustuva perehdytys työpaikalla. Työpaikkaohjaaja voi olla yrittäjä itse
tai muu yrityksen nimeämä henkilö. Hän saa opastusta ja tukea tehtäväänsä kisällikoulutuksesta vastaavalta Riverialta. Kisällikoulutus
suunnitellaan koulutettavan henkilön ja uuden työtehtävän mukaan sopivaksi niin kestoltaan kuin
sisällöltäänkin.
Joskus työllistymisen mahdollistava koulutus on perinteistä oppisopimusta tai uutta kisällikoulutustakin lyhyempi. Tekijöitä yrityksiin-koulutuksen 20 päivää yrityksessä on osalle työnhakijoista
ollut riittävä aika työtehtäviin perehtymiseen ja saanut myös yrittäjän vakuuttuneeksi, että kyseinen henkilö kannattaa rekrytoida.
Kouluttautuja on usein ollut vaihtamassa kokonaan uudelle alalle
ja halunnut koulutusjaksolla kokeilla alaa ennen sitoutumistaan
yrityksen työntekijäksi. Jakson jälkeen on ehkä vielä haettu palkkatukea ja koulutettu uutta työntekijää esimerkiksi erilaisten järjestelmien käyttöön yksittäisillä
koulutuspäivillä.

Yhdessä eteenpäin
Maksutonta apua omaan työnhakuun tai yrityksen rekrytointiprosessiin on saatavilla monelta taholta. Yksin ei kannata siis jäädä tilannetta pitkäksi aikaa pohtimaan.
Joskus työllistymiseen auttaa pelkkä ajatustenvaihto ammattilaisen
kanssa. Kohtaanto-hankkeen kautta apua työllistymiseen on vuoden
aikana saanut reilut 70 hankkeen
asiakkaana ollutta työnhakijaa ja
neuvoa ja tukea on annettu lyhytaikaisemmin esim. lukuisille kesätöitä etsiville. Jokaista pyritään palvelumaan yksilöllisesti ja miettimään
yhdessä eri työllistymisen vaihtoehtoja. Joskus työpaikka on löytynyt nopeasti ja suoraan, esim. jostain hankkeen 54:sta asiakasyrityksestä. Usein apuna työllistymiseen on käytetty eri mittaisia koulutuksia tai palkkatukea. Yhteensä
ainakin 77 henkilöä onkin vuodessa työllistynyt, määräaikaisesti tai
toistaiseksi.
Yhteistyöterveisin,
Outi Meriläinen,
Kohtaanto2018-2019-hanke,
outi.merilainen@pikes.fi

Tervetuloa Nurmeksen kaupungin
kesätorille 1.7.2019
Nurmeksen kaupunki toimialoineen jalkautuu torille 1.7.,
jolloin kaupungin väki jakaa päivän yhdessä Pielisen
Sulosointu ry:n kanssa.
Puhe kaupunginjohtaja Asko Saatsi klo 16. Suosituimmat
yhteislaulut laulattaa Mikko Alatalo duo klo 16.15 ja 18
Torilla nähdään!
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Uimarannat ovat kaikkien käytössä
Nurmeksen kaupungin alueella on 16 uimarantaa. Taajamassa on
uimarantoja on seitsemän ja kylillä 11. Taajaman rannat tarkistetaan vuosittain uimakauden alussa. Uimavesien laatua tutkitaan
uintikaudella säännöllisesti ja testausselosteet julkaistaan kaupungin nettisivuilla.

Työmaat aiheuttavat muuttuneita
liikenteenjärjestelyitä
Kesän 2019 merkittävimmät kadunrakennustyöt ovat jo käynnissä Nurmeksessa. Kaupungin katukuvassa tulee olemaan käynnissä useita katu- ja rakennustyömaita yhtäaikaisesti. Työmaat aiheuttavat muuttuneita liikenteenjärjestelyitä läpi kesän. Katutyökohteista suurimpia ovat Mikonsalmen sillan peruskorjaus ja kiertoliittymän rakentaminen Kt75,
Porokylänkadun ja Pappilansuoran risteykseen sekä Pöpöläntien
peruskorjaus.
Mikonsalmen sillan peruskorjauksen aikana vain toinen ajokaista ja kevyenliikenteen väylä ovat käytössä sillan kohdalla.
Ajoneuvo- ja kevytliikenne ohjataan työmaan ohi väliaikaisilla liikenteenjärjestelyillä. Työmaa alkaa toukokuussa ja päättyy syyskuun loppuun mennessä.

Kantatie 75, Porokylänkadun
ja Pappilansuoran kiertoliittymä
työmaa alkaa touko-kesäkuun
vaihteessa. Liikennevalot poistuvat käytöstä ja tilalle rakennetaan
kiertoliittymä. Työmaan aikana tilapäiset liikenteenjärjestelyt ovat
käytössä koko kesän ajan.
Myös Nurmes-talon peruskorjauksen maanrakennustyöt
aiheuttavat muutoksia kauppalan liikenteenjärjes tel y issä. Maanrakennustöiden ajaksi Kötsintie suljetaan kokonaan
ajoneuvoliikenteeltä. Tällä hetkellä töiden arvioitu aikataulu on heinäkuusta lokakuun loppuun 2019. Kevytliikenne sallitaan myös maanrakennustöiden
aikana. Kev yenliikenteenväylä
siirretään väliaikaisesti Kötsitien
vasempaan reunaan, kuljettaessa Keskustasta Porokylän

suuntaan. Ajoneuvoliikenne ohjataan käyttämään ensisijaisesti
Raatihuoneenkatua.
Ajantasaista tietoa työmaiden
etenemisestä ja muuttuneista liikenteenjärjestelyistä päivitetään
kaupungin internet- sivuilla tarpeen mukaan.
Kunnostustyöt on suunniteltu
ja ajoitettu eri tahojen yhteistyössä niin, että niistä olisi mahdollisimman vähäistä ja lyhytaikaista
haittaa liikenteelle. Tienkäyttäjiltä
toivotaan malttia ja varovaisuutta
erityisesti työmaiden kohdalla.
Nurmeksen kaupungin kuntatekniikka toivottaa turvallista ja
lämmintä kesää kaikille mökkipostin lukijoille!
Niko Mahlavuori
Kaupunkirakennepäällikkö

Palveluohjaaja palveluksessanne

Uimaranta

Varustus

Osoite

Satama (EU- ranta)
Avantouintipaikka
Uimavesiprofiili

wc:t, suihku,
pukukopit

Kaarlonkatu 1

Hyvärilän
nuorisokeskus
Uimavesiprofiili

pukukopit ja wc:t

Lomatie 12

Bomban kylpylä
pukukopit,wc:t
		

Tuulentie 10,
(hoito kylpylä)

Itäkaupunki
pukukoppi, laituri
Pitkärannankadun
		 kautta, Nurmesjärvi
Nahkimo
pukukopit ja huussi
(koiraranta)		

Hurtantien kautta,
Nurmesjärvi

Laamila
pukukopit ja huussi
Tuiskuntien
		 päässä, Lautiainen
Tuomaankatu
pukukoppi ja huussi
Tuomaankadun
		 kautta, Nurmesjärvi
Kynsiniemi

pukukoppi, huussi ja
laituri pukukoppi ja
nuotiopaikka sekä
venevalkama

Haverilantien
päässä, Pielinen
Kynsiniemen
päässä, Pielinen

Höljäkkä

pukukoppi ja laituri

Pieni Everikkalampi

Lipinlahti
pukukoppi ja
Opistontie,
		 Pielinen
Kumpulampi
laituri
Joensuuntien
		 varressa
Kuohatti

pukukoppi,
venevalkama

Kuokkasenkoski

pukukoppi ja venevalkama

Autioniementie,
Kuohattijärvi

Mujejärvi
pukukoppi ja huussi
Kuhmontie,
		 Nykyrijärvi
Petäiskylä
pukukoppi ja huussi
		
		
		

Petäiskyläntie,
Kellarilampi (4 km
Petäiskyläntietä),
jää oikealle

Savikylä
pukukoppi ja huussi
Kuopiontie,
		 Naurislahti
Ylikylä
pukukoppi ja huussi
Riihivaarantie
		 Ylikylä

Tervehdys Nurmeksen
asukkaille ja mökkiläisille!
Tiedoksi teille kuvausta työstäni.
Ehkä löydätte hyötyä niistä itsellenne ja uusia yhteistyön mahdollisuuksia kanssani. Tehtäväni on
tukea Nurmeksen yhdistysten toimintaa ja saattaa uusia ihmisiä järjestötoimintaan mukaan ja yhdistystoimijoita yhteen sekä toistensa että asukkaiden kanssa. Tarjoan nurmeslaisille digipalvelujen
käytön ohjausta ajanvarauksella ja
koordinoin Nurmeksen perheiden
kohtaamispaikka toimintaa.
Yhdistyksien kanssa järjestän tilaisuuksia ja ohjelmaa. Autan yhdistyksiä kehittämään omaa toimintaansa ja annan vinkkejä, miten luoda uusia toimintatapoja.
Yhdistykset auttavat ja tukevat paljon myös toisiaanja tässä tuen mielelläni. Voin olla yhdistyksen tukena viestinnässä, tapahtumien järjestämisessä ja kaikissa yhdistyksen toimintaan liittyvissä vaiheissa. Pidän yllä vapaaehtoispankkia,
johon kuka tahansa 16-vuotias voi
liittyä. Vapaaehtoispankki ei sido
mihinkään, vaan aina kun hommia
on tarjolla, saa itse tehdä päätöksen reagoiko viestiin. Yhdistykset
saavat maksutta ilmoittaa minun kauttani vapaaehtoisille mahdollisuuksistaan. Lue lisää ja liity heti mukaan: www.nurmes.fi//
vapaaehtoispankki
Digipalvelujen käytön ohjausta

järjestän Kaupungintalolla tiloissa,
jotka ovat esteettömät ja rauhalliset. Asiakas saa asioida missä palveluissa haluaa, mutta ei verkkopankissa. Ajan saa varattua minulta ja neuvonnasta. Jokaiselle tuokiolle varataan reilusti aikaa, jottei tarvitse hätäillä koneen äärellä.
Annan tukea ja turvaa, jotta verkkoasiointi sujuu. Palvelussa käytetään kaupungin laitteita ja ohjaus
on maksutonta.
Perhepalveluja järjestävät tahot
tuottavat perheille, lapsille ja nuorille paljon monenlaisia palveluja ja tapahtumia. Pyrimme tiedottamaan niistä yhdessä ja kehittämään yhteistyötämme. Esimerkiksi
viime syksynä avatulla PikkuKaarlen päiväkodilla on hieno avoin
päiväkoti eli Kondiet-ryhmä, jonne
kaikki pienten lasten vanhemmat
ja läheiset ovat tervetulleita, kuten

myös erilaiset toimijat. Avoimella
päiväkodilla saa leikkiä vapaasti tai
seurata infotilaisuuksia, joita on
elo-toukokuussa vähintään kerran
kuussa. Lue lisää toiminnasta ja
tule mukaan: www.nurmes.fi/avoinpaivakoti. Perhepalveluista löydät
infoa mm. näiltä sivuilta: www.nurmes.fi/lapsi-ja-perhepalvelut.
Tule mukaan toimintaan, osallistu yhdistysten arkeen ja juhlaan
sekä kerro, mitä vielä voisimme
(ehkä yhdessä?) tehdä!
Teija Simonen
Palveluohjaaja, p. 040 1045 723
Nurmes-talo, Kötsintie 2
75500 Nurmes
teija.simonen@nurmes.fi
www.nurmes.fi
Facebook: Palveluohjaaja
Teija Simonen
Instagram: @palveluohjaajateija

Vesimittarilukemasi voit
ilmoittaa sähköisesti
Nurmeksen Veden vesimittarilukema tulee ilmoittaa vähintään kerran vuodessa. Voit ilmoittaa vesimittarin lukeman Kulutus-Web -palvelussa. Pyydämme lähettämään lukematiedon
ensisijaisesti Kulutus-Webin kautta. Voit myös ilmoittaa vesimittarin lukeman postitse lähetetyllä
vesimittarilukeman ilmoituskortilla, puhelimitse 040 104 5704/Niina Huovinen tai sähköpostilla niina.huovinen(at)nurmes.fi
Tallenna lukema Kulutus-Webiin
täysinä kuutioina. Mittarilukemaa
tallennettaessa voit saada virheilmoituksen vuosikulutusarviosta
poikkeavasta kulutuksesta. Jos
poikkeama on suuri, ota yhteyttä

vesihuollon asiakaspalveluun.
Kulutus-Webistä voit myös selata kiinteistösi vedenkulutushistoriaa, katsoa ennusteen tulevasta
vesilaskusi määrästä euroina, lähettää kysymyksiä tai palautetta
palvelusta ja tehdä sopimuksen
siirtoilmoituksen.
Kulutus-Webiin kirjaudut kulutuspaikan /-pisteen numerolla ja
mittarin numerolla. Tiedot saat
vesilaskusta tai mittarinlukukortista. Voit myös halutessasi ilmoittaa Kulutus-Webissä gsm-numerosi ja sähköpostiosoitteen niille
varattuihin kenttiin. Tietoja käytetään myöhemmin käyttöön otettavaa tekstiviesti- ja muuta tiedotusta varten.
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Kirjasto on pop ja museo on kop
Kulttuuria voi kohdata yllättävissä paikoissa, kun toiminnan lippulaiva Nurmes-talo sulkeutuu peruskorjausta varten. Esimerkiksi kirjasto löytyy keskeltä kauppalaa entisistä POP-pankin tiloista, ja museon Nurmesretroa huokuvat näyttelyt vain kivenheiton
päästä Kirkkokadulta KOP-pankin aikoinaan rakennuttamasta
kiinteistöstä.

Kirjastoon ja kesätorille
samalla reissulla
Kesä, loma ja lepo. Kaipaatko jännitystä järvenrannalle? Lehtipinoa
laiturille? Romantiikkaa riippumattoon? Tule torille ja hae samalla kesälukemiset kirjastosta!
Nurmes-talo on remontissa, ja
kirjasto löytyy ma 3.6. alkaen torin kulmalta (Kauppatori 3). Myö
ollaan auki kesällä ma-pe 10–19,
viikonloppuisin kesälaitumilla.
Tervetuloa testaamaan myös kirjaston kesäterassi!

Tenori Juha Hostikka toiminut
vuodesta 2009 alkaen oopperalaulajan työnsä ohella legendaarisen Dallapén johtajana. Vuonna
1925 perustettu Dallapé on vanhin
toimiva suomalainen viihdeorkesteri, jonka sävelien tahdissa on
tanssinut jo useampikin sukupolvi.
Tässä konsertissa Hostikkaa säestää dallapémaisissa tunnelmissa
Kukko Boys –viihdeorkesteri.
Lieksalaislähtöisistä muusikoista koostuva Kukko Boys ei Pielisen
Karjalassa juuri esittelyjä kaipaa.
Yhtyeellä riittää menoa ja meininkiä, ja tarvittaessa myös hillittyä
charmia.
Kukko Boys solistinaan Juha
Hostikka siirtyvät huonon sään
sattuessa konsertoimaan Bomban
talolle. Lippuja voi varata ennakkoon puhelinnumerosta 040 867
0443. Lipunmyynti alkaa tuntia
ennen tilaisuuden alkua, ja niitä
myydään hintaan 12 / 10 euroa.

Musiikkia
rannoilla ja kylillä

Merikanto soi Jussi
Makkosen kulttuurikodissa elokuussa

Pielisen rannalla Bomban kesäteatterissa soivat Dallapén iskelmät lauantaina 29. kesäkuuta klo
19 alkaen, kun lauteille nousee
Kukko Boys -viihdeorkesteri solistinaan Juha Hostikka.

Sellisti Jussi Makkosen kulttuurikodissa kauniissa rantamaisemassa soi koko syksyn ajan kerran kuukaudessa. Hehkeässä elokuun illassa 5. elokuuta klo 18
lähdetään Oskar Merikannon

matkaan Jussi Merikannon, bassobaritoni, Jussi Makkosen, sello ja Nazig Azezianin, piano,
mukana.
Lippu 25 € (sis. tarjoilun).
Ennak komy y nt i: w w w. s tore .
charmi.eu sekä Koneva Nurmes
(Porokylänkatu 18) ja Koneva
Lieksa (Pielisentie 16).
Jussi Makkosen kulttuurikoti, Tiiliniementie 3. Yhteistyössä
Nurmeksen kulttuuripalvelut

Maitolaiturin
tytöt kiertävät
Nurmeksen kyliä
Maitolaiturin t y töt valloittavat Nurmeksen iskusävelillään!
Mammu Koskelo, laulu, kitara ja kantele, Eveliina Pietarinen, laulu, perkussiot ja mandoliini, sekä Tellu Turkka, laulu ja
moraharppu, kiertävät Nurmeksen kyliä elokuussa. Tilaisuuksiin
on vapaa pääsy, ja kylätoimijoiden puffeteista voi ostaa kahvit
ja herkut täydentämään leppoisaa musiikki-iltaa.
Ke 7.8.2019 klo 19 Ronkelin
k ylätalo, Ronkelintie 14. To
8.8.2019 klo 19 Tuohuspirtti,
Lipinlahden Nuorisoseuratalo,
Kohtavaarantie 56. Pe 9.8.2019
klo 19 Savikylän maamiesseurantalo, Savikyläntie 34

Ikolassa tapahtuu ja
Kopin museo avautuu
Ikolan ulkomuseo, Kotiniementie
2, 75530 Nurmes, p. 040 104 5154.
museo@nurmes.fi, www.nurmes.fi/
museo. Museo on avoinna 18.6.10.8.2019 ti-pe klo 10-16, la 10-15,
su- ma suljettu. Liput 4 € /2 € tai
museokortti.
Ulkomuseoalueella voi tutustua Nurmeksen historiaan.
Kesäkahvilassa voit rentoutua
ja nauttia tuoreita leivonnaisia.
Museon laitumella on lampaita
lasten ilona, ja koirankin voi ottaa mukaan museokierrokselle. Ikolan pirtissä on esillä Kirsti
Timosen karhukuvia.
Ikolan kesässä on paljon tapahtumia: Ti 18.6. klo 14 Ikolan ulkomuseon avajaiset, kahvitarjoilu
ja vapaa pääsy ulkomuseon näyttelyihin. Anna Heikkinen ohjaa
lammasaiheisen puuhatuokion
lapsille.
To 4.7. klo 14 Yhteislaulua
Armas Palmin johdolla. Vapaa
pääsy.
Pe 5.7. Muurikki ja metsänväki.
Toiminnallinen konsertti muinaissuomalaisilla soittimilla. Tarina
Muurikki-lehmästä kuljettaa lapset 150 vuotta ajassa taaksepäin.
Vapaa pääsy.
Ikolan museo tarjoaa heinäkuun

ajan 4.7. alkaen opastetun museokierroksen torstaisin klo 10.30
alkaen. Kesto noin tunnin riippuen opastettavien määrästä.
Mukaan pääsee ostamalla pääsylipun Ikolan ulkomuseoon, 4
€ / 2 €, museokortilla ilmaiseksi.
Ikolan museolla pelaamme
heinäkuun ajan 3.7. alkaen yhdessä mölkkyä keskiviikkoisin
klo 13.30 alkaen. Mukaan pääsee ilmaiseksi. Museolla on myös
lainattavissa ulkopelejä (mölkky,
kroketti ja petanque), joita voi
pelata Ikolan museoalueella.
Su 21.7. klo 12.0 0 –16.30
Pelarivestarit-musiikkitapahtuma, järjestäjinä Nurmes-seura ja
Nurmeksen museo. Esiintyjinä
mm. Ancient Bear Cult ja Kiinan
keisari. Musiikkiopiston jousisoittajat esittävät kansanmusiikkisovituksia, ja Rantolan pirtissä pidetään rekilaulutyöpaja AnnaLeena Harjun johdolla. Vapaa
pääsy.
Kopin museo, Kirkkokatu 20,
75500 Nurmes, p. 040 104 5153.
Nurmesretroa 1950-1980-luvuilta. Avoinna 1.7. alkaen ma-pe klo
10-17. Vapaa pääsy. Avajaiset
1.7. klo 13. Avoinna myös su 14.7.
Nurmes-jamien aikaan sekä la
31.8. vanhan kauppalan avoimet
ovet -tapahtumapäivänä.

Kylillä nautitaan yhdessä tekemisestä
Nurmeksessa on kesällä 2019 monenlaista positiivista tohinaa. Ison
osan kesän ohjelmasta puuhaa
energinen vapaaehtoisten porukka, joka koostuu erilaisten yhdistysten toimijoista. Esimerkiksi kyläyhdistykset pitävät oman seutunsa elävänä ja kehittyvänä, ja
ottavat toimintaansa mukaan mielellään myös uusia paikallisia ja
lomalaisia.
Kylät ovat täynnä toimintaa
kesän ajan; kesätapahtumia,

kesäteatteria, kirppiksiä, kesäkahviloita ja kausi huipentuu mm.
Vanhan Kauppalan avointen ovien
tapahtumaan.

Seuraa mitä
Nurmeksessa tapahtuu!
Nurmeksen tapahtumista ilmoitellaan verkossa, ilmoitustauluilla
ja lehdessä. Jos haluat tietää, mitä
täällä tapahtuu vilkaise Menoinfo.
fi-sivuston ilmoitukset ja Ylä-Karjalan palstat.

Laita seurantaan Facebookr yhmä ”Nurmeksen tapahtumat– Events in Nurmes” ja ilmoita siellä myös omista tapahtumistasi. Perhepalvelujen
verkos ton ilmoituk sia löydät ”Perhepalvelut– Nurmes ”
FB-sivulla.
Ja seuraa tietenkin myös
Nurmeksen kaupunkia sekä
kirjastoa, museota ja kulttuuripalveluja Facebookissa ja
Instagramissa.
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KESÄTORIN OHJELMISTO 2019
pvä

Luonto liikuttaa
Pohjois-Karjala on tunnetusti kaunista seutua vaaroineen ja järvimaisemineen. Meillä täälläpäin ollaan iloisia siitä, että kotiportailta
ei tarvitse mennä kovinkaan kauas
jättääkseen kaupungin äänet
taakse. Meitä ympäröi kaunis ja
puhdas luonto, jossa on tilaa omille ajatuksille ja rauhoittumiselle.
Luonnossa liikkuminen vähentää
tutkitusti stressiä ja moni on varmasti aistinut metsästä tarttuvan
voimaantumisen tunteen ja hyvän mielen. Luonto on aina avoinna kaikille, kellonajasta ja viikonpäivästä riippumatta. Liikkuminen luonnossa voi toiselle olla rauhallista kävelyä ja eväiden nauttimista nuotiopaikalla, kun taas toiset nauttivat rivakasta polkujuoksusta vaihtelevassa maastossa.
Luonnossa voi liikkua myös perheen kanssa tutkien luontoa perheen pienimpien kanssa. Luonto
tarjoaa jokaiselle jotakin.
Nurmes voi olla ylpeä omista
lukuisista retkeilykohteista, jotka vaihtelevine maastoineen ja
maisemineen ovat oivallisia kohteita kesäretkille. Luontokohteita
alueellamme on monia, tässä
esittelyssä tarkemmin kolme kohdetta, Kuopiontien varteen sijoittuva Raesärkät, Nurmeksen
ja Sotkamon rajalla sijaitseva
Peurajärven retkeilyalue sekä tien
75 itäpuolelle sijoittuva upeita salomaisemia tarjoava Mujejärvi.

Nurmek sen alueella on
myös lukuisia muita päiväretkikohteiksi sopivia kohteita
luonnon helmassa; Keskustan
kauniit rantaraitit, Toivontorni
(näköalatorni Lipinlahdessa),
Pyssyvaara, Jurttivaara, Saramon
kourukoski, Ellun retkeilyreitti ja
kota, Kotilanvaara, Joukon polku
(lintutorni).
Lisävinkkejä löydät osoitteesta
nurmes.fi/ulkoliikuntapaikat sekä
sivustolta luontoon.fi

Hyvärilä – kesäpäivän
paras liikuntapaikka
Aktiivisen leirikoulu sekä leirintäalue elämän lisäksi Hyvärilä tarjoaa paljon tekemistä niin paikallisille kuin kesävieraille.
Kaunis miljöö Pielisen rannalla
antaa huikeat puitteet kesäpuuhalle ja liikunnalle. Pielis-Golfin
9-reikäinen golfkenttä houkuttelee liikkeelle golffarit kesäisin ja
alueelta löytyy paljon myös muita
aktiviteetteja.
Hy värilä on helppo lähtöpis te luontopoluille kuten
Kartanonkierrokselle sekä pidemmälle Ellun kuntopolulle.
Ellun lenkin päässä on tulipaikka
ja kota. Jos et halua reippailla jalan niin Hyvärilästä voit vuokrata
maastokelpoisen retkipolkupyörän, jolla voit suunnata maastoreiteille tai kylille. Pielisen valloitukseen voit lähteä vuokraamalla

soutuveneen, kanootin tai SUPlaudan. Hyvärilässä on myös lapsiystävällinen hitaasti madaltuva
ja hiekkapohjainen uimaranta.
Kesän sähly-, jalkapallo-, ja sulkapallopelit saa helposti käyntiin
vuokraamalla välineet ja pelikenttänä säästä riippuen toimii monipuolinen liikunta- ja monitoimihalli PielisAreena tai ulkona sijaitseva
peliareena.
Rannalla on myös 6 rantalentopallokenttää, joten pelaamaan
mahtuu useampi porukka kerralla. Kun perinteiset lajit on käyty
läpi, voi sujuvasti siirtyä Hyrlingin
pariin, joka on Hyvärilän oma versio curlingista.
Tekeminen ei suinkaan tähän
lopu! Hyvärilän alueella on 9-korinen maksuton frisbeegolfrata, jonka voi valloittaa vaikka koko perheen voimin. Frisbeegolfkiekot saa
vuokrattua edullisesti Hyvärilän
vastaanotosta, josta löytyy myös
muita kesäpelivälineitä. Rantaalueelta löytyy myös monipuolinen liikunta-, parkour-, ja street
workoutpuisto. Liikuntapuisto
on avoin kaikille ja tekemistä löytyy kuntoon ja ikään katsomatta.
Hyviä treenivinkkejä puiston hyödyntämiseen löydät Youtubesta
sekä kanssatreenaajien tekemistä vilkuilemalla. Muista liikkuessa myös tankata välillä, Hyvärilän
Kartanohotellissa on tarjolla maukas lounas joka päivä.

klo

10.6. 13-15
17-19.30
		
17.6. 13-15
		
17-19.30
24.6. 13-15
17-19.30
		
1.7.
13-15
		
16-19.30
8.7.
13-15
17-19.30
		
15.7. 13-15
17-19.30
		
22.7. 13-15
17-19.30
29.7. 13-15
17-19.30
5.8. 13-15
		
17-19.30
12.8. 13-15
17-19.30

tapahtuma/aihe

järjestää

Kesätorin avajaiset, kahvitus
Trio Pääkkönen, Hämynen,
Korhonen
Yhdistysten toripäivä;
esittelyä ym.
Yhdistysiltamat
Lasten toripäivä
Rautavaaran Sirkuskoulu ja
Lasten ToriTalent
Laulun siivin; ohjelmaa
aikuisille ja lapsille
Mikko Alatalo Duo yhteislaulu
Toribingo
Musamimmit solisteineen
esiintyy
Sydämellistä ohjelmaa
Nurmesjamien jatkot:
Kiinan Keisari
Muistoja muistoja vaan
Pertti Palm esiintyy
Katusoittajien päivä Trio HKP
Stand Up-ilta
Käsityönäytöksiä,
tuote-esittelyjä
Musiikkia meiltä ja maailmalta
Kesätorin päätöspäivä
Tanssillinen tori

toriemäntä
toriemäntä
Eri
yhdistykset
MLL ja SiunSote
toriemäntä
Pielisen
Sulosointu
Kaupunki
Eläkeliitto, Nurmes
N-VSydänyhdistys
YK Karaokekerho
toriemäntä
toriemäntä
toriemäntä
eri toimijat

Veneile Nurmekseen!

Polttoainejakelupiste on avattu Bomban satamaan.

Nurmes (keskusta)
•
•
•
•
•
•
•

Vierasvenelaituri
WC
Suihkut
Pyykinpesu
Kioski
Vesi ja sähkö
200 m keskustaan

Nurmes (Bomba)
•
•
•
•
•
•

Polttoainejakelupiste
Vierasvenelaituri
Vesi
Polkupyöränvuokraus
Kylpylä
Ravintolatarjontaa

Mökkiläisinfo
Elinvoimapalvelut

Kirjaamo

Kirkkokatu 14, 75500 NURMES
Vaihde 040 104 5000
kirjaamo@nurmes.fi
Avoinna: ma-pe 9 −15
sähköposti:
etunimi.sukunimi@nurmes.fi

Vs. asianhallintapäällikkö
Tanja Saarelainen p. 040 104 5007

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:
kadut, yksityistiet
Niko Mahlavuori p. 040 104 5752
Kuntatekniikan mestari
Mika Tuhkanen p. 040 104 5711
Maankäyttösuunnittelija
Stiina Seitavuo p. 040 104 5716

Vs. toimistosihteeri
Hanna Koivuselkä p. 040 104 5010

Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja
Timo Karreinen p. 040 104 5720
Toimistosihteeri
Paula Korhonen p. 040 104 5705
Toimistosihteeri
Anna Kemppainen p. 040 104 5709

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

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

Vesiliittymät ja –laskutus
Venepaikat
Niina Kejonen p. 040 104 5704

Torit
Kesäaikana Kauppatorin ja Porokylän torin toripaikoista ei peritä
maksuja. Maanantain ohjelmalliset
toripäivät pidetään 10.6.–12.8.2019
Tori-isännöitsijä
Tmi Virpi Siivola p. 050 320 6146

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
Kirkkokatu 14. 3. krs, 75500
NURMES, p. 0400 905 829

Palotarkastus
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Piirinuohooja
Jari Piirainen p. 0400 304 731

Nurmes

(Puirookangas,Höljäkkä,
Lipinlahti, Kuohatti, Mujejärvi,
keskusta/pohjoispää, Kehäkatu,
Lehtovaara)

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

Nuohooja
Kaarlo Okkonen p. 0500 790 931

Nuohoojat

Kirkkokatu 14, 75500 NURMES

Nurmes

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

Nurmes

(Hyvärilä, Itäkaupunki,
Kynsiniemi, Pitkämäki, Radantaus)
Piirinuohooja
Hannu Pääkkönen p. 0500 172 874

Nurmes

(Saramo, Ylikylän pohjoisosa)

Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointijohtaja
Petri Moilanen p. 040 104 5101
Kulttuurisihteeri
Marjo Säkkinen p. 040 104 5150
Palveluohjaaja
Teija Simonen p. 040 104 5723

Kirjasto
Neuvonta ja tietopalvelu
p. 040 104 5108
Lainojen uusinta
p. 050 460 7350

