MökkiPosti

Nurmeksen
kaupungin
tiedotuslehti

Kesä 2020
www.nurmes.fi

Uusi Nurmes kasvatetaan yhdessä
Hyvä mökkipostin lukija. Tunnen
kaupunginjohtajana vilpitöntä
iloa saadessani kirjoittaa tähän
mökkipostiin tuoreita kuulumisiamme. Korona-aikana meistä
jokainen on joutunut kamppailemaan hallitsemattomuuden
tunteen kanssa. Se on myös väsyttänyt meitä. Mitä itse voi tehdä tässä oudossa tilanteessa ja
käykö meille lopulta hyvin? Tällaisena aikana on tärkeää nostaa katse hieman ylemmäs ja
olla luottavainen. Nyt on tärkeää luottaa toisiimme ja tulevaisuuteemme sekä tehdä asioita
yhdessä.
Nurmes ja Valtimo yhdistivät voimansa 1.1.2020 tekemällä kuntaliitoksen. Tämä oli ainoa kuntaliitos Suomessa viime vuoden vaihteessa. Nyt on

valmistunut myös uusi elinkeino-ohjelma, joka korostaa
kasvua useissa eri asioissa.
Elinkeino-ohjelman nimi on osuvasti ”Uusi Nurmes kasvatetaan
yhdessä”. Tässä lehdessä on
myös tästä aiheesta ihan oma
juttunsa.
Kasvua on monenlaista. Meillä
Nurmeksessa kasvu tarkoittaa
monesti biologista kasvua: menestyvää ja kehittyvää maa- ja
metsätaloutta. Biologinen kasvu on aina plusmerkkistä taloussuhdanteista riippumatta. Yritys-toiminnassa kasvulla
ymmärretään liikevaihdon kasvua, joka on välttämättömyys
myös kustannusten kasvaessa.
Yritysten kasvusta suuri osa tapahtuu verkostoissa yhdessä
kasvamalla. Tämä johtuu työjaon

kehittymisestä ja globaaleista
markkinoista.
Meidän ihmisten ja meidän
lastemme elämä on puolestaan
jokapäiväistä kasvua eritoten
henkisesti. Nurmes on aina tunnettu hyvänä koulukaupunkina.
Meidän koulumme ja päiväkodit ovat nyt hyvässä kunnossa.
Ne kaikki on nyt peruskorjattu ja kaksi päiväkotia ovat uusia. Poikkeamme tässä suhteessa eduksemme muihin kuntiin
verrattuna.
Nurmeksen tärkeä kasvualusta on maaseutu. Laajakaista-,
vesi- ja tieasiat ovat meille ensiarvoisen tärkeitä maaseutuasumisen edistäjiä. Nämä tekijät
viestivät meidän maaseutuasumisemme ja mökkeilyn myönteisyydestä. Tehokas maaseudun

laajakaista on osoittanut nyt
korona-aikana toimivuutensa.
Etätyö on meillä testattua todellisuutta. Nurmeksen teillä
liikkuu verokarhun ohella myös
tiekarhu: ostimme äskettäin uudemman ja paremman tiekarhun kaupungille. Tänä kesänä
Nurmeksessa korjataan 3 siltaa,
peruskorjataan Ylä-Valtimon tietä 8 kilometriä sekä rakennetaan kääntymiskaista Pitkämäen
päälle.
Kasvua tapahtuu myös rakentamalla. Nyt on edullinen aika
suunnitella ja rakentaa. Nurmekseen valmistui juuri kesäksi uusi puusta tehty kerrostalo
keskeiselle paikalle Kirkkokadun
varrelle. Yrityksemme kasvavat
ja laajentavat tarjoten työmahdollisuuksia. Kerromme kesän

aikana myös muista uusista
rakennushankkeista.
Nurmesta kasvatetaan yhdessä myös pysäyttämällä entistä
useampi ohikulkija. Opastusta
ja huomion herättämistä parannetaan valtateiden varsilla. Uusi
Nurmes maaseutukylineen on
mielenkiintoinen pysähdyspaikka ja päiväretkikohde.
Mökkiläiset ovat arvostettu
osa meitä ja elämäntapaamme.
Luontomme on monimuotoinen
ja puhdas. Meiltä löytyy elävää
maaseutua ja erämaata rinnakkain yhdessä monipuolisen kulttuurin kanssa. Sekä keho että
mieli saavat virkistystä ja uusia
virikkeitä.
Asko Saatsi,
kaupunginjohtaja

Tulevaisuus tehdään yhdessä
Uuden elinkeino-ohjelman ydinviesti on: tulevaisuus tehdään
itse ja yhdessä eri toimijoiden
yhteistyöllä.
Nurmes on seissyt puujaloilla, joille maatalous on luonut perustan. Kasvupotentiaalia kumpuaa elintarviketuotannosta ja
matkailusta. Näiden vahvuuksien
varaan on hyvä rakentaa uuden
Nurmeksen kehittymistä. Jotain
uutta, luonnonvaroihin pohjautuvaa liiketoimintaa tänne vielä mahtuisi mukaan – olemme avoimia
uusille mahdollisuuksille. Miten
hyödynnetään alueella jo olevaa
osaamista, Riverian Valtimon yksikön erityisosaamista ja kansainvälisiä kontakteja?

Kohti kestävää kasvua
Keskeinen tavoite uudessa elinkeino-ohjelmassa on entistä parempien toimintaedellytysten luominen alueella jo toimiville yrityksille. Odottamaton kriisi on auttanut
näkemään entistä selkeämmin,
miten tärkeitä kaikki yritykset, kokoon tai toimialaan katsomatta,
ovat alueellemme. Nyt on ratkaisevaa, että yritykset saadaan vietyä koronakuilun yli erilaisilla tukitoimilla ja säilytetään olemassa
olevat paikalliset palvelut ja työpaikat. Jokainen meistä voi vaikuttaa paikallistalouden elpymiseen
käyttämällä lähialueen yritysten
tuotteita ja palveluita.
Uuden kehittämistä, toimintatapojen muutosta ja digitaalisten
ratkaisujen käyttöönottoa ei voi

kuitenkaan lykätä, sillä ne varmistavat parhaiten pelissä mukana
pysymisen ja kasvun tulevaisuudessa. Kestävä kehitys on megatrendi, joka tulee vaikuttamaan
kaikkeen liiketoimintaan – halusi
sitä tai ei. Siksi kannattaakin olla
etujoukoissa pohtimassa, miten
kestävyysajattelusta voi luoda kilpailukykyä omaan liiketoimintaan.
Nurmes on HINKU-kaupunki eli
mukana ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostossa ja sitoutunut verkoston
kunnianhimoisiin ilmastopäästövähennyksiin. Nurmeksessa on
vähennetty 21 prosenttia kasvihuonepäästöistä vuodesta 2005
vuoteen 2017. Yksi näkyvimmistä
Nurmeksen HINKU-teoista tähän
mennessä on ollut aurinkopaneelien asentaminen kiinteistöjen katoille. Aurinkoenergiaa käytetään
jo mm. Hyvärilän kartanohotellissa ja Pikku-Kaarlen päiväkodissa.

Nurmeksessa on
tilaa nuorille, uusille
asukkaille, tekijöille
ja yrittäjille
Koimme tärkeäksi viestittää elinkeino-ohjelman kautta, että Nurmes on auki nuorille. Alueen yrityksistä ja työllistymismahdollisuuksista halutaan viedä viestiä
nuorille entistä tehokkaammin ja
pitää kiinni monipuolisesta koulutustarjonnasta Nurmeksessa. Yrityskannan säilyttämiseksi tarvitaan myös uusia yrittäjiä ja jatkajia yrityksiin, siksipä yrittäjyyden

siementä kylvetään etenkin
nuoriin yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Nurmes toivottaa uudet tekijät tervetulleiksi. Kun kriisi on
selätetty ja uusi kasvu alkaa,
palataan jälleen osaavan työvoiman kysymyksiin. Autamme
osaajien hakemisessa monin tavoin. Syksyllä valmistuu maakunnallisen yhteistyön kautta kuntakohtainen tilannekuva ja ennusteet vuosille 2025 ja 2030 työvoiman tarpeesta ja saatavuudesta.
Näiden pohjalta laaditaan tarkempi toimenpidesuunnitelma työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

UUSI NURMES
KASVATETAAN YHDESSÄ
Elinkeino-ohjelma 2020-2024

Matkailu tuplaksi,
menestystä maa- ja
metsätaloudesta
Matkailun tavoitteet pohjautuvat
alueen matkailuyrittäjien kanssa
yhdessä laadittuun matkailun kehittämissuunnitelmaan, jossa sovittiin matkailun liikevaihdon tuplaamisesta vuoteen 2024 saakka.
Muuttuneessa toimintaympäristössä se on iso haaste, mutta toisaalta nyt on valttia, ettei Pohjois-Karjala eikä Nurmes ole ollut tungosturismin keskus. Täällä on tilaa nauttia luonnosta ja
alueen palveluista. Tulemme parantamaan opastusta alueen palveluihin jatkossa sekä digitaalisesti että fyysisin opastein valtatien 6
varrella.
Maa- ja metsätalouden menestys on Nurmeksen elinehto. Jatkuvuus edellyttää useiden

uusien maatilayrittäjien saamista, siksi haluamme olla entistä vahvemmin edistämässä tilojen omistajanvaihdoksia ja etsiä jatkajia myös alueen ulkopuolelta. Rakennamme tilojen
myyntiin mallia, jonka voisi ottaa
käyttöön koko Pohjois-Karjalan
alueella. Nykyaikainen maatalous vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä, uuden teknologian
käyttöönottoa – näitä asioita

tuemme yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Uusi Nurmes elää ennen kaikkea meistä ihmisistä. Osaavista
ihmisistä, jotka yhdessä yrittävät,
kehittävät ja rakentavat Nurmesta
kohti kestävää kasvua. Kaikki tarvitaan mukaan!
Minna Heikkinen
toimitusjohtaja
Pikes Oy
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Maataloustuotannon
positiivinen vire
MTK-Pielisen puheenjohtaja Kalle Myllysen
mielestä Ylä-Karjala on mitä parhainta aluetta maidon ja lihan tuottamiseen.
– Meillä pohjoiskarjalaisilla viljelijöillä on menossa hyvä tekemisen
taso, sanoo MTK-Pielisen puheenjohtaja Kalle Myllynen.
Myllynen harjoit t aa kasvinviljelyä ja kotieläintaloutta
Huttulanniemen maito- ja lihakarjatilalla Saramon kylällä yhdessä
Eurajoelta, Satakunnasta lähtöisin olevan vaimonsa Ullan kanssa.
Perheeseen kuuluu myös 8-vuotias poika.
– Tapasimme aikoinaan netissä, muutin Nurmekseen vuonna
2009, naimisiin menimme 2010,
Ulla Myllynen kertoo.
Aiemmin Timolan tilana tunnettu tila on Kalle Myllysen äidin kotipaikka, joka on ollut suvussa 1900-luvun alusta lähtien. Aiemmin tilaa ovat viljelleet
Myllysen isoukki, ukki ja vanhemmat. Maito- ja lihakarjatilalla on
sata lehmää ja rapiat 200 hehtaaria viljelyalaa: tilalla viljellään
niin eri viljalajikkeita kuin nurmea
karjalle.

Oman käden jälki
Myllyset odottavat helatorstain
aattona säiden lämpenemistä ja
toukotöiden aloittamista. Kesän
viljelykausi on alkanut työkoneiden huollolla.
– Maanviljelijän t yössä on

parasta se, että näkee oman käden jäljen ja pystyy seuraamaan
kasvua, Kalle Myllynen toteaa.
Toukotöiden tulos näkyykin nopeasti, jo kesäkuussa vihertää
ja juhannuksena päästään tekemään rehut.
– Joka vuosi kasvuodotukset
ovat korkealla, odotetaan hyvää satoa ja kovaa tekemistä.
Peltotöihin palkataan pari kesätyöntekijää. Tänä keväänä kaikki
viljelijät ovat toivoneet, ettei kukaan sairastuisi koronaan, Kalle
Myllynen toteaa.
– Siitä saa olla kiitollinen, ettei tauti ole iskenyt. Yrittäjän olisi hankala sairastaa sesongin kynnyksellä. On positiivinen vire päällä, odotetaan auringonpaistetta,
koska tähän asti kevät on ollut hyvin kolea, Ulla Myllynen komppaa.
Myllysillä on riittänyt tänä keväänä muutakin touhua, sillä maatilan päärakennuksessa on menossa remontti.

Käynnissä biobuumi
MTK-Pieliseen kuuluu tällä hetkellä 480 jäsentä Nurmeksessa ja
Valtimolla.
– On ihan pientä jäsenmäärän
laskua luonnollisen poistuman
kautta. Maataloudessa on hyvä
vire, hyvää vauhtia investoidaan

ja rakenteilla on muun muassa uusia navettoja. Uusia hankkeita on
tekeillä, kunhan rahoituskuviot ja
tuotantosopimukset saadaan järjestymään. Kyllähän Ylä-Karjala on
paras alue tuottaa maitoa ja lihaa,
Kalle Myllynen kiittelee.
Hänen mukaansa alueella olisi tilaa uusille tuottajille, tiloja on
myynnissä ja yrittämisen kulttuuri
kannustava. Maanviljelijöiden keskuudessa on menossa biobuumi,
muutamille tiloille on asennettu
aurinkopaneelit, meijeri järjestää
koulutustilaisuuksia hiilineutraalista maidosta ja kiinnostusta on
biokaasuun.
– Yksikin lehmä riittää tuottamaan biokaasua. Viljelijät odottavat kaupungin suunnittelemaa
kaasuhanketta, kuutostien varteen suunniteltua biokaasun tankkauspistettä. Viljelijät toki toivoisivat rahaa uusien investointien
toteuttamiseen, Kalle Myllynen
listaa.
Jo aiemminkin huomattu kuluttajien kiinnostus lähiruokaa kohtaan on koronan myötä lisääntynyt entisestään.
– Ruoan suoramyynti on lisääntynyt tällä alueella. Omavaraisuus
kiinnostaa, Ulla Myllynen toteaa.
Tarja Ollikainen

Kalle ja Ulla Myllynen odottavat toukotöiden
alkamista, kuvassa myös 3-vuotias berninpaimenkoira Hemi. Taustalla siintää Saramojärvi.
KUVA: TARJA OLLIKAINEN

Puhutaan hyvää!
Nurmeksessa on alkuvuonna ollut paljon positiivisia uutisia niin
yritysrintamalla kuin asumisen ja
elämisen puolella. Uusi Nurmes
on nyt monella tapaa vahvempi,
ja meillä on myös enemmän mahdollisuuksia. Puhumme hy vää
kaupungistamme.
Tässä muutama poiminta
positiivisuuskampanjan
kommenteista:
”Nurmes on paikka, josta olen kotoisin. Nurmes antoi minulle juuret, jotka ovat lujasti Pohjois-Karjalan vaaroilla ja Pielisen rannoilla. Nurmes
antoi hyvän pohjan ja eväät elämälle. Elämäni vaikeina hetkinäkin olen voinut palata hakemaan
Nurmekselta lisää voimia. Nurmes
pysyy aina sydämessäni ja on osa
minua.”

”Olen vasta muuttanut eteläisestä
Suomesta tänne. Täällä on niin kaunista ja elämä on levollista ja syke on
matalalla kun liikkuu. Ihmiset ovat
ystävällisiä ja vaikuttaa, että kiire
on tuntematon käsite. Se on outoa
kaupungin hälinästä muuttaneelle.
Kaikki se mitä ihminen tarvitsee löytyy läheltä. Tiedän jo nyt että viihdyn
täällä ja tänne jään.”
Nurmeksen kaupunki on tehnyt nettisivuilleen uuden sivun
positiivisille uutisille. Kutsumme
sinutkin mukaamme Nurmeksen
mannekiiniksi. Voit kertoa uuden
Nurmeksen positiivisista uutisista facebook-sivustolla tai lähettää
uutiset sähköpostilla kirjaamo@
nurmes.fi. Julkaisemme uutiset
nettisivustollamme.
Paula Karjalainen

Tiesitkö, että
• Pielisen Kala lanseerasi luonnonkalasäilykkeen. Luonnonkala-säilyke sai Vuoden lähiruokateko 2020 -palkinnon.
• Sastan Kaarna-sarkahousut ja
Mehto- takki on palkittu maailman parhaina ulkoiluvaatteina.
• Ritva Ryttyläinen Nurmeksesta
on maailman nopein piirakan
rypyttäjä.
• Pielispakarilta lähtee yli satamiljoonaa karjalanpiirakkaa
maailmalle.
• Nurmeksen Vuokratalojen uusi
puukerrostalo valmistui
• Nurmeksessa järjestetään
Maaseutuparlamentti vuonna 2023
• Valtimon pitäjän alueella on
avattu kolmen museon
kokonaisuus

Kirjastot palvelevat kesälläkin
Nurmeksen pääkirjasto ja Valtimon lähikirjasto ovat kesällä avoinna tietyin rajoituksin, joilla pyritään ehkäisemään koronavirustartuntoja kirjastopalvelujen käytössä.
Nurmeksen pääkirjasto, Kauppatori 3
Avoinna ma–pe klo 10–19
Valtimon lähikirjasto, Sepänkatu 6
Avoinna ma ja to klo 11–18, ti, ke ja pe 11–16
Valtimon omatoimikirjasto ei ole käytettävissä kesän aikana.
Kirjastoauto ajaa iltareitit 1.6. alkaen. Kirjastoauto jää kesätauolle 22.6. ja palaa lomalta 27.7.
• Asiakaspalvelutilanteet kirjastossa hoidetaan siten, että tiloissa
vietetty aika on niin lyhyt kuin mahdollista.
• Yhteiskäytössä olevat tietokoneet ja tabletit eivät ole
asiakaskäytössä.
• Lehtiä voi käydä lukemassa, mutta tuolien määrää on vähennetty, jotta turvavälit toteutuvat.

Klikkaa kartalle
Uuden Nurmeksen kehittämisessä ja arjessa on tärkeää, että kuntalaiset, mökkiläiset ja Nurmeksesta kiinnostuneet saavat olemassa
olevan tiedon mahdollisimman vaivattomasti ja nopeasti käyttöönsä. Nurmeksen kaupungin maankäyttö on ottanut kesäkuun alusta
käyttöönsä uuden selainpohjaisen
kartta-alustan, josta löytyy monipuolinen kartta-aineisto kiinteistörajoineen, aina ilmakuvista tarkkaan kantakarttaan. Palveluun on
ladattu myös koko kaupungin kaava-aineistot, sekä kaavoihin liittyvät määräykset. Yhtenä tärkeänä
osana palvelusta löytyvät vapaat
tontit. Esimerkiksi omakotitalo- tai
yritystontteja löytyy niin Valtimon
pitäjän alueelta, kuin Nurmeksen
taajamastakin.

Karttapalveluun on ladattu
myös kaupungin erilaisia palveluita. Esimerkiksi voit käydä katsomassa karttapalvelusta, missä sijaitsevat kaupungin urheilukentät tai matonpesupaikat.
Karttapalvelusta voi olla apua
myös silloin, kun Nurmeksen
alueella et aivan tiedäkään missä olet, sillä karttapalvelun kautta voit paikantaa itsesi omalla mobiililaitteellasi. Karttapalvelu toimiikin niin mobiililaitteellasi tai
kotikoneellasi.
Käy tutustumassa karttapalveluun osoitteessa https://nurmes.
karttatiimi.fi
Stiina Seitavuo
maankäyttösuunnittelija

Nurmeksen
Vesi Oy:n terveiset
Nurmeksen Vesi Oy:n toiminta on
käynnistynyt 1.1.2020 ja vesihuolto
sekä laskutus ovat vuoden alusta
alkaen siirtyneet yhtiölle. Vesihuoltoon liittyvissä teknisissä asioissa
voitte olla yhteydessä vesihuoltomestari Timo Piriseen p. 040 104
5665 ja laskutukseen liittyvissä
asioissa Heli Tolvaseen p. 050 471
3619. Nurmeksen Vesi Oy:n internet-sivut julkaistaan alkukesän aikana osoitteessa www.nurmeksenvesi.fi.
Pyydämme ilmoittamaan vesimittarin lukeman 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 050 471 3619/Heli
Tolvanen tai sähköpostilla heli.tolvanen@nurmes.fi
Tallenna lukema Kulutus-Webiin
täysinä kuutioina. Mittarilukemaa

tallennettaessa voit saada virheilmoituksen vuosikulutusar viosta 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.
Nurmeksen Vesi Oy toivottaa asiakkailleen lämmintä kesää!
Heli Tolvanen
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Vuohi on
jännä kaveri

Kopin museo avoinna 1.6. alkaen,
ma–pe 10–17. Vapaa pääsy.

Nurmeksen museon kesä
Nurmeksen museon toimipisteissä on pysytty kiireisinä poikkeuskeväästä huolimatta. Ikolan ulkomuseoalueella jatketaan kesällä
2019 aloitettua pärekattojen uusimista sekä rakennetaan aivan uutta kohdetta.
Ikolan navetan entisestä kanalasta muokataan parhaillaan alkuperäistä käyttötarkoitusta mukaillen pieni vuohila yhteistyössä Riverian ammattioppilaitoksessa eläintenhoitoa opettavan
Anumari Suhosen kanssa.
Loppukesästä museoalueelle
muuttaa kaksi Suhosten omistamaa kääpiövuohta, jotka palauttavat Ikolan lähemmäksi maatilamenneisyyttään: vuohet auttavat
museota jakamaan tietoa kotieläimistä aidossa miljöössä. Vuohet
voi ottaa mukaan kävelyretkelle
museon ympäristöön, ja koska ne

ovat nokkelia ja uteliaita eläimiä,
ei niiden kanssa aika käy pitkäksi!
Vuohien oppimishalua voivat hyödyntää myös Riverian eläintenhoitajaopiskelijat opetellessaan
tuotantoeläimen kouluttamisen
alkeita.
Ikolan pirtissä on esillä romanikulttuurista kertova näyttely, jossa on nähtävillä kiteeläisen Kirsti
Holopaisen valokuvia Suomen romanien tekemästä kansainvälisestä avustustyöstä. Elokuun 5. päivä
järjestetään Ikolan pihalla romanikulttuuritapahtuma, jossa saadaan tietoa romanikulttuurista ja
kuullaan musiikkia Pertti Palmin
esittämänä.
Ikolan ulkomuseo aukeaa 16.6.
ja on avoinna lauantaihin 8.8. asti,
ti–pe 10–16, la 10–15.
Pääsymaksu museon näyttelyihin on 4 €/ 2 €, pirtin näyttelyyn

Tekemistä Bomba-lomalle
Koko Nurmeksen matkailualuetta kutsutaan Bombaksi. Bomba
on kolmen kansallispuiston keskellä, jylhien vaaramaisemien
ympäröimänä, Pielisen rannalla. Meillä kävijä voi ottaa irtioton
arjesta hiljaisuuden keskellä, tutustua karjalaiseen kulttuuriin ja
voimaantua luonnossa liikkumisesta. Bomballa käyntiin voi sisältyä vaikka karjalanpiirakoiden
leipomista Männikkölän Pirtillä,
melonnan opettelua Laitalan Lomilla tai vaikka huskykoirien rapsuttelua Pielisen retken kanssa.
Nämä tekemiset löytyvät myös
kesän viikko-ohjelmasta ja ne
ovat varattavissa suoraan Äksyt
Ämmät-verkkokaupasta osoitteesta aksytammat.fi.

Lomasuunnitelmat selkenevät osoitteessa bomba.fi, jossa
alueen käyntikohteet ja tekemiset voi kerätä omaan listaan ja lähettää itselleen muistiin omaan
sähköpostiin. Tulevana kesänä
Bomban alueella on tekemistä
viikon jokaiselle päivälle - sekä
lomalaisille että paikallisille.
Löydä itsesi Bombalta!
Kati Lipponen
Matkailukoordinaattori
www.bomba.fi
Facebook ja Instagram
@LakelandBomba
#löysinitsenibombalta
#lakelandbomba

ja elokuun tapahtumaan on vapaa
pääsy.
Kopin museolla on puolestaan kesän ajan nähtävänä pieni, mutta inspiroiva näyttely nurmekselaisesta taiteilijasta Alma
Pääkkösestä. Tämän lisäksi entinen pankkiholvitila on muokattu 1980-luvun olohuoneeksi.
Tässä kodikkaassa olohuoneessa pääsee aitoon kasaritunnelmaan kuvaputkitelevision loisteessa! Mukaan voi ottaa myös
omia VHS- videoita katsottavaksi. Kekkosen ajan Nurmeksesta
kertova perusnäyttely Bensaa
ja permanentteja on yhä nähtävillä, ja pienoiselokuvateatteri
Kino-Soinnun kaitafilmitarjontaa
on laajennettu uusilla Nurmesaiheisilla löydöillä.
Meri-Anna Rossander

Lomamuistoja
voi jakaa
osoitteessa
bomba.fi

Vuohi on älykäs ja utelias eläin, joka
nauttii haasteista ja uusien asioiden oppimisesta ja seikkailuista. Lampaaseen verrattuna vuohi
itsenäisempi ja itsepäisempi, mutta myös rohkeampi ja seurallisempi. Vuohi nauttii ihmisen seurasta,
rapsutteluista ja yhdessä puuhaamisesta. Ja puuhaa vuohi myös
osaa järjestää: vuohi on mestari karkaamaan aidoista, koska ikiaikaiset vuoristoeläimen geenit
mahdollistavat ketterän kiipeilyn
mitä hurjimpiin korkeuksiin. Vuohi
on tehokas maisemanhoitaja, jolle
maistuvat nokkosen ja lupiinin lisäksi myös kasvimaan hyötykasvit
ja kauneimmat koristekasvit.
Vuohi on ansainnut paikkansa
museon pihapiirissä, onhan sen
historia lypsävänä kotieläimenä
selvästi naudan historiaa pidempi. Entisaikaan vuohet olivat todennäköisesti tälläkin alueella nykyistä yleisempiä, mutta nykyisin
vuohia pidetään lähinnä lemmikkeinä. Suomeen aikoinaan muista
Pohjoismaista tuoduista vuohiyksilöistä jatkoivat sukua vain ne, jotka kestivät ankarat olosuhteet ja
niukan ravintotilanteen pitkän talven yli. Näiden eläinten jälkeläisistä kehittyi oma maatiaisrotu, suomenvuohi, jonka maine köyhän
miehen lehmänä on ansaittu laitumen tehokkaalla hyödyntämisellä
ja runsaalla maitotuotoksella.
Maatiaisvuohi olisi ollut mainio valinta myös Ikolan pihapiiriin. Eläimen hankinnassa on kuitenkin otettava huomioon myös
eläimen pitoon liittyvät riskit ja
niitä saatiin pienennettyä valitsemalla Ikolan vuohet afrikkalaisten
kääpiörotujen joukosta. Kooltaan
pienemmät ja karkailukyvyiltään
heikommat eläimet ovat helpompia pidettäviä asutuksen keskellä.
Eläintä hankittaessa täytyy myös
realistisesti miettiä mihin eläintenhoitajat ovat valmiita sitoutumaan. Suomenvuohi voi lypsää kymmenen vuotta tauotta ja
eläintä hankittaessa täytyy olla

varma lypsykykyisen palvelusväen
saatavuudesta.
Kääpiövuohetkin ovat tuotantoeläimiä, vaikka maitolitrojen sijaan ne tuottavat lähinnä mielihyvää ja onnen hetkiä. Ikolan vuohet ovat jo ennen paikkakunnalle
muuttoaan tuoneet ihmisiä yhteen suunnittelemaan ja ideoimaan aivan uudenlaista yhteistyötä. Ajatuksena on, että vuohet antavat lisäarvoa museomiljöölle ja
houkuttelevat kohteeseen uusia
kävijöitä. Lapsille ja nuorille vuohet tarjoavat kokemuksia ja tietoa
kotieläimistä aidossa ympäristössä sekä myöhemmin myös vastuunottoa. Perheille voisi olla hieno kokemus lähteä yhdessä vuohikävelylle ja opetella aivan uusia
tapoja toimia ja puuhata. Vuohet
ovat nokkelia ja uteliaita eläimiä,
joita oppivat esimerkiksi suorittamaan agility-ratoja ja erikoisia liikkeitä. Oppimishalua voivat hyödyntää myös Riverian eläintenhoitajaopiskelijat opetellessaan
vuohien avulla tuotantoeläimen
kouluttamisen alkeita. Ehkäpä
joku nuori intoutuu kouluttamaan
vuohesta eläinnäyttelijän vaikkapa Immanuel-katunäytelmään?
Maisemanhoitoa, yhteistoimintaa, harrastusta, monimuotoisuutta, jakamistaloutta, kestävää kehitystä, eläinavusteista toimintaa,
luontosuhteen ja perinteiden vaalimista… Muutaman pienen vuohen ansiosta voi syntyä sellaista
paikallista lisäarvoa, jota poikkeuksellisina aikoina juuri tarvitaan.
Ja jos murto-osakin suunnitelmista toteutuu, niin tavoitteita on
saavutettu.
Anumari Suhonen

Osoiteprojekti
Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitoksen johdosta on uuden Nurmeksen alueella käynnistetty osoiteprojekti. Osoiteprojektissa
on tarkoitus kartoittaa ja poistaa päällekkäiset osoitteet ja kadun,
sekä tiennimet uuden Nurmeksen alueella.
Osoiteprojektin alkuvaiheessa päällekkäiset osoitteet on kartoitettu toimistotyönä. Alkukesästä osoiteprojektin tiimoilta on jalkauduttu maastoon tutkimaan muuttuvia osoitenumeroita, sekä
kadun ja tiennimiä. Maastokatselmuksen jälkeen tullaan olemaan
kirjeitse yhteydessä heihin, joiden osoite projektin myötä muuttuu. Kaupunki tulee tekemään tieviittojen ja osoitenumeroiden
vaihdokset, osoiteprojektissa muuttuvilla kohteilla, heinä-elokuun
aikana.
Listaus muuttuvista osoitteista löytyy kaupungin nettisivuilta,
www.nurmes.fi/osoiteprojekti tai soittamalla maankäytön kartoittaja harjoittelijalle. Mikäli teillä on kysyttävää tai haluatte kommentoida osoiteprojektia tai muuttuvia osoitteita, niin pyydämme
teitä olemaan yhteydessä projektityöntekijä, yliopisto-opiskelija
Nestori Grönholmiin, puh. 050 577 0091.

4

MökkiPosti | Torstai 11. kesäkuuta 2020

Parempia tiloja palveluille

Torit
Maanantain ohjelmallisia Kesätoripäiviä ei kokoontumisrajoitusten vuoksi kesäkuun aikana järjestetä. Heinä- ja elokuun musiikillisten ohjelmien osalta tiedotamme asiasta lähemmin. Tori on kuitenkin kauppapaikkana käytössä kokoontumis-, etäisyys- ja hygieniarajoituksia noudattaen.
Myyntipaikat ovat kesä-,heinä- ja elokuun aikana maksuttomat,
näistä voi tiedustella lähemmin torivalvojalta p. 040 104 5357.
Sähköä tarvitsevat ottavat yhteyttä kiinteistöhoidon
esimies Timo Pelkonen p. 040 104 5708
Turvallisia kaupantekohetkiä!

Kaksi keskeistä
rakennusta on kesän
aikana remonttien
kohteena: Nurmes-talo
sekä Kuntalaisten Talo
Valtimon pitäjässä.
Hyvää kannattaa odottaa! Säänsuojien alla piilossa olevassa
Nurmes-talossa tehdään pitkälle ensi vuoteen suurta peruskorjausta, joka etenee suunnitellussa
aikataulussa.
Vuonna 1991 käyttöön otettu kirjasto- ja kulttuuritalo on nyt
Rakennusliike Mustosen ja muiden urakoitsijoiden huomassa.
Satunnaiselle kävijälle talo saattoi
näyttäytyä ennen sulkeutumista
vielä hyväkuntoisena, mutta kauan
odotettu peruskorjaus tulee tarpeeseen. Asiakkaille näkymättömiä, mutta kuitenkin tärkeitä kokonaisuuksia kuten ilmanvaihto, uusitaan kokonaan.
Nurmes-taloon pääsemistä joudutaan odottamaan vielä yli vuoden
päivät. Pitkän odotuksen jälkeen talon kaikki tilat tulevat kuitenkin olemaan ajanmukaisia, viihtyisiä ja valmiita vastaamaan vaativankin asiakkaan tarpeisiin.

Kirjasto ja Kötsin
museo uudistuvat
Nurmeksen pääkirjastoon asteleva asiakas tulee ensi vuonna

kohtaamaan aimo annoksen yllätyksiä, sillä osastot vaihtavat jonkin
verran paikkoja. Kirjaston pääsalista on tulossa entistä viihtyisämpi: miltä kuulostaa vaikkapa lehtien
lukeminen Nurmesjärvelle avautuvan maiseman äärellä?
Nurmes-talon pohjakerroksessa sijaitseva Kötsin museo tulee
ottamaan pitkän loikan 2000-luvulle. Museo johdattaa kävijän
Nurmeksen historiaan kuten ennenkin, mutta tulee tekemään sen
uudistunein keinoin. Esineiden ja
monipuolisen kuva-aineiston lisäksi näyttelyissä tulee olemaan
mukana liikkuvaa kuvaa, ääntä ja
tuoksuja.

Hannikaisen
saliin uusi ilme
Hannikaisen sali uudistuu merkittävästi sekä asiakkaan että henkilökunnan näkökulmasta. Esitystekniikan uusiminen antaa henkilökunnalle paremmat työkalut esitysten
toteuttamiseen, mikä vastaavasti
nostaa asiakkaiden elämyksiä entistä korkeammalle tasolle.
Yleisöä tulee varmasti miellyttämään se, että Hannikaisen salin
katsomo uusitaan peruskorjauksen
yhteydessä. Elokuvalaitteisto ja äänentoisto päivitetään niin ikään nykypäivän tasolle. Salin ilmettä uudistetaan myös, mutta yksi asia
ei muutu: sykähdyttävä maisema
Nurmesjärvelle päin.

Kuntalaisten
talosta oikea
kohtaamispaikka
Valtimon pitäjässä remontoidaan
Kuntalaisten Taloa uusia toimintoja varten: Valtimon lähikirjasto siirtyy Kuntalaisten Talolle vielä kuluvan vuoden 2020 aikana.
Kuntalaisten Talosta on kehittymässä valtimolaisten kohtaamispaikka, jossa sijaitsevat kirjaston
lisäksi kaupungin asiakaspalvelupiste, nuorisotila, päiväkoti, kahvila
sekä kokous- ja toimistotiloja. Talon
tunnelmallinen juhlasali palvelee
erilaisten tilaisuuksien ja kokousten järjestäjiä remontin jälkeen entistä paremmin.
Valtimon lähikirjaston omatoimiaika säilyy, vaikka kirjaston sijainti vaihtuukin. Kirjastoa voi käyttää aamuvarhaisella, iltaisin ja viikonloppuisin klo 7–21.
Kuntalaisten Talon remontin rinnalla kulkee Valtimon kohtaamispaikka -hanke, jolla herätellään
paikallisia yhdistyksiä toimimaan
saman katon alla. Talon monikäyttöiset tilat taipuvat moneen toimintaan, mutta taloon tuloon ei tarvita
erityistä syytä: sinne voi tulla viihtymään ja tapaamaan ihmisiä myös
ihan muuten vaan. Remontin valmistuttua ja kohtaamispaikan vakiintuessa Kuntalaisten Talo on nimensä veroinen.

Mistä kestävän kasvun
eväitä yrittäjien reppuun?
Nurmes elää metsästä, elintarvikkeista, matkailus
ta ja maataloudesta mutta ennen kaikkea meistä
ihmisistä. Osaavista ihmisistä, jotka yhdessä yrit
tävät, kehittävät ja rakentavat Nurmesta kohti
kestävää kasvua. Kasvua, joka tuo hyvää meille
nurmeslaisille, ympäristölle ja koko maailmalle.
Me alueen kehittämiseen sitoutuneet tahdomme
kasvattaa Nurmesta yhdessä. Emmekä vain tahdo,
sen me myös teemme.
Yrittäjä, ota yhteyttä PIKESiin. Mietitään yhdessä,
millaisia yrittämisen mahdollisuuksia meillä on.
Minna Heikkinen, puh. puh. 050 599 4326,
Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829.
Kaikkien yhteyttä ottaneiden kesken arvomme
1 kpl Bomba-hemmottelupaketteja (yöpyminen,
kylpylän käyttö ja illallinen kahdelle). Soita tai jätä
tietosi www.pikes.fi:ssä. Tule mukaan, sillä

UUSI NURMES KASVATETAAN YHDESSÄ.

Marjo Säkkinen

Mökkiläisinfo
Elinvoimapalvelut

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

Asiakaspalvelupisteet:

Kaupungintalo
Kirkkokatu 14, 75500 NURMES
p. 040 104 5007
Kuntalaisten Talo
Kunnantie 1, 75700 Valtimo
p. 040 104 1001
Kaupunginjohtaja
Asko Saatsi p. 040 104 5001
Hallintojohtaja
Riikka Boren p. 040 104 5002
Talousjohtaja
Jussi Sallinen p. 040 104 5020
Konsernijohtaja
Kyösti Korhonen p. 040 104 1002

Johdon sihteeri
Paula Karjalainen p. 040 104 5003

Ympäristölupa- ja
jätevesiasiat

Kirjaamo

Ympäristönsuojelusihteeri
Ismo Ryynänen p. 040 104 5721

Asianhallintapäällikkö
Anne Korhonen p. 040 104 5717
Toimistosihteeri
Tanja Saarelainen p. 040 104 5010
Toimistosihteeri
Merja Meriläinen p. 040 104 1004

Kaupunkirakennepalvelut
Tekninen johtaja
Pasi Parkkinen p.040 104 5750

Kuntatekniikan mestari
Mika Tuhkanen p. 040 104 5711
Maankäyttösuunnittelija
Stiina Seitavuo p. 040 104 5716

Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja
Timo Karreinen p. 040 104 5705
Vs. toimistosihteeri
Hanna Koivuselkä p. 040 104 5769

Valtimon lajitteluasema
Ratakatu 5, 75700 VALTIMO
Valtimo (avoinna ke klo 14–18)

p. 010 439 9040
nurmeksenvuokratalot@nurmes.fi

Hyvinvointipalvelut

Pikes Oy
Kirkkokatu 14, 3.krs
p. 0400 905 829
Matkailuneuvonta
Kati Lipponen
p. 050 4066 122

Kiinteistöhuolto

Kirkkokatu 14, 75500 NURMES

Kiinteistöhoidon esimies
Timo Pelkonen p. 040 104 5708

Kulttuurisihteeri
Marjo Säkkinen p. 040 104 5150

Isännöitsijä
Harry Herranen p. 040 104 5712

Hyvinvointijohtaja
Petri Moilanen p. 040 104 5101

Yritysneuvonta

Nurmeksen Vesi Oy

Venepaikat ja kassa

Palveluohjaaja
Teija Simonen, p. 040 104 5723

Torit

Kirjasto
Kauppatori 3
p. 040 104 5108 / Tiedonhaku
p. 050 460 7350 / Lainojen uusinta

Jätehuolto

Valtimon lähikirjasto
Sepäkatu 6, 75700 VALTIMO
p. 040 104 1131

Nurmes ja Valtimo:
vs. asemamestari
Janne Pelo, p. 013 330 9141

Vuokra-asunnot

Nuohoojat

Toimistosihteeri
Niina Huovinen p. 040 104 5704
Tori-isännöitsijä
Tmi Virpi Siivola p. 050 320 6146
www.jatekukko.fi
Nurmeksen lajitteluasema
Kuhmontie 55, 75500 NURMES
Nurmes (avoinna ma klo 12–18
ja to klo 10–18)

Kiinteistö Oy
Nurmeksen vuokratalot
Kirkkokatu 25,75500 Nurmes

Vesilaskutus
Talouspäällikkö
Heli Tolvanen p. 050 471 3619

Palotarkastus

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Jari Piirainen p. 0400 304 731
Kaarlo Okkonen p. 0500 790 931
Hannu Pääkkönen p. 0500 172 874

