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Tulossa

Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
kunnanvirasto p. (08) 615 5461
paltamon.kunta@paltamo.fi
etunimi.sukunimi@paltamo.fi
Lue lisää: www.paltamo.fi
Kunnanvirasto on
avoinna klo 9.00 – 15.00
PALTAMON KUNNANVIRASTO
ON SULJETTU 4. – 31.7.2016.
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KUNNANVIRASTO
HELATORSTAIN
JÄLKEISENÄ PERJANTAINA 6.5.2016

Kesäajan aukioloaikojen poikkeukset ja päivystys
Sivistyspalvelut

Hallintopalvelut

Tekniset palvelut

Sosiaalitoimiston aukioloajat:

Lasten päivähoito
Päiväkoti Männynkäpy
044 7500 748, 044 7500 747
Kontiomäen päiväkoti
044 7500 745

Kiinteistöt, päivystävä talonmies
(08) 615 54620
Vesihuollon ja kunnallistekniikan
päivystys 044 2885 510
Rakennusvalvonta 044 2885 927
Kiinteistö Oy Paltamon Kiehinen
(08) 615 54667

Kunnanjohtaja 044 2885 600
Asiakkaat voivat soittaa päivystys- tai
suoriin numeroihin ja tarvittava asiakaspalvelu pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.

Maanantaisin ei vastaanottoa.
Vastaanotto tiiistai-perjantai klo 9-11
Muina aikoina asiointi VAIN ajanvarauksella. Aika varataan puhelinaikana.
Puhelinaika: klo 13-14 joka arkipäivä
Sosiaaliohjaaja puh. 044 288 5303
Toimeentulotuki puh. 044 797 4175
Kiireellisissä asioissa virka-aikana
Kainuun Soten vaihde 08 61561.

Paltamon kunta on Facebookissa!
Seuraa kunnan ajankohtaista tiedottamista
ja osallistu myös itse keskusteluun.
www.facebook.com -> Paltamon kunta

2

Paltamon kuntatiedote toukokuu 2016

Miksi kevätsiivous
on niin tärkeää?
1. Puhdas ympäristö luo hyvinvointia.
2. Talkoot luovat hyvinvointia
- kuulun joukkoon.
3. Tartumme toimeen valittamisen
sijasta.

Tule aan!
muk

Talkoillaan
Suomi puhtaaksi!

Kevät on saapunut tänä vuonna nopeasti ja aurinko on ilahduttanut meitä jo ympäri kauniin Suomenmaan.
Kevään tullen ympäristöön kertyneet
roskat ja jätökset häiritsevät silmää.

Toiminnan aika on nyt
PALTAMON PITÄJÄ
PUHTAAKSI PÄIVÄ - HAASTAA MEIDÄT KAIKKI
Ti 10.5. klo 9.00-14.00 Paltamon Pitäjä
Puhtaaksi Päivä – kaikkien yhteinen siivoustempaus (sateen sattuessa varapäivät ke 11.5. tai to 12.5., seuraa kunnan
netti- ja Facebook-sivuja).
Kaikki kunnan työntekijät, oppilaat, päivähoitolapset ym. asiakkaat osallistuvat
yhteiseen tempaukseen. Haastamme
mukaan myös kaikki kunnan luottamushenkilöt.
Paltamon kunnan työntekijät lahjoittavat puolet vuosittaisesta virkistysrahastostaan tarjoten kaikille
talkoolaisille palvilihakeittoa. Keittotarjoilu klo 12-14 Eino Leino –puistossa kirkonkylällä ja Kontiomäen koululla. Kunta
työnantajana osallistuu antamalla talkoo
työaikaa ja tarpeistoa toteutukseen.
Tervatynnyristrategian mukaisesti rakennamme näin yhteistä, viihtyisämpää
asumisympäristöä lisäten samalla yhtei-

söllisyyttä ja virkistyen yhdessä. Päivän
tavoitteena on saada kylänraitit, pihat ja
muut yleiset alueet siistimmiksi sekä laittaa kukka-asetelmia ja kukkia silmiemme
iloksi.
Toive olisi, että myös sivukylien risteyksiin, valtaväylille laitettaisiin kukkaistutuksia meidän sekä myös matkalaisten
iloksi.
Tervetuloa kaikki talkoisiin osallistuneet
Käärmeniemeen yhteislauluhetkeen ja
makkaranpaistoon (omat makkarat) talkoiden lopuksi noin klo 13.30 - 14.00
(säävaraus).
Roskat (pussit ja säkit), oksat ja risut
kerätään kaavateiden varsille näkyville
paikoille. Roskat kerätään pois saman
päivän aikana, mutta oksat ja risut perjantaina 13.5., johon mennessä niitä ennättää siivota kasoihin.
Haastamme tempaukseen mukaan
kaikki vauvasta vaariin, paltamolaiset
yritykset, yhdistykset ja yhteiset asiakkaineen! Voitte osallistua tempaukseen
myös tekemällä hyvää, esimerkiksi tuomalla laitosasukkaita, vanhuksia ulos

”soppatykkipisteille” Eino Leino -puistoon ja Kontiomäen koululle. Haastettuja
ja haasteisiin vastanneita, voitte seurata
kunnan kotisivuilta ja Väylä –lehden haastepalstalta.
Ota mukaasi työhanskat ja omia työvälineitä (jos mahdollista) sekä iloinen
talkoohenki.
Roskapusseja ja jätesäkkejä on saatavana kunnanvirastolta sekä Korpitien
ja Kontiomäen kouluilta.
Eino Leino -puistossa on 7-luokan
oppilaiden kahvibuffetti/myyjäiset luokkaretkirahastoa varten.
Lisää Paltamon kunnan kotisivuilla
www.paltamo.fi.
Talkoita järjestävät Paltamon kunnan
Työyhteisötoimikunnan nimeämä työryhmä; Mikko Karjalainen, Markku Heikkinen, Mervi Kilpeläinen, Anu Kemppainen
ja Päivi Soldatkin.
Yhteydenotot
Mikko Karjalainen, p. 044 288 5500,
Suomi puhtaaksi
Paltamon yhteyshenkilö
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P U H E E N J O H TA J A N PA L S TA

Kesää odotellessa
Pasi Ahoniemi, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Paltamon kunta käyttää merkittävän rahallisen panoksen kunnan toimintojen
ja alueiden kehittämiseen. Usein kuulee
puhuttavan siitä, kuinka viimeinen sammuttaa valot. Voihan ne sammuttaa,
mutta ei Paltamosta. Omien valintojen
kautta voimme kehittää Paltamoa ja
sen kyliä. Niukat resurssit pakottavat
tekemään valintoja eikä kaikki tapahdu
hetkessä. Mutta suunnitelmallisuuden
ansiosta kehittämistoimia ja investointeja
voidaan kohdentaa laajallekin alueelle,
tarpeiden ja kiireellisyyden mukaan. Pitää
huomata uhkien sijaan mahdollisuudet ja
hyödyntää ne.
Kunnanvaltuusto hyväksyi osana kuluvan vuoden talousarviota investointimäärärahan valaistuksen uusimiseen
kirkonkylän alueella. Kunnanhallitus puolestaan hyväksyi päivitetyn taajama-alueiden perusparantaminen, asfaltointi ja valaistus –suunnitelman kokouksessaan
14.3.2016. Viime vuonna uusittiin yksi
laajempi kokonaisuus ja palaute on ollut
positiivista. Kuluvana vuonna uusitaan loput Kirkonkylän valaisimet led-valaisimiin.
Kontiomäen valaistus uusitaan vuonna
2017 riippuen valtuuston myöntämästä
investointirahasta. Valaistuksen uusimisella pyritään energiatehokkuuteen ja
parempaan valaistuksen ohjaamiseen
ja siten kuntalaisen kannalta parempaan
kokemukseen.
Paltamon kunta haluaa olla tukemassa nuorten mahdollisuuksia ja työkokemusten kartuttamista. Vuoden 2016
talousarviossa on varattu 39 000 euron
määräraha nuorten kesätyöllistämiseen.
Kunnanhallitus päätti käyttää osoitetun
määrärahan siten, että valituksi voivat tulla peruskoulun keväällä 2016 päättävät
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ja sitä vanhemmat paltamolaiset koululaiset / opiskelijat, jotka ovat opiskelleet
lukuvuoden 2015 - 2016 päätoimisesti.
Nuorten kesätyöllistäminen on yksi tärkeä keino edistää nuorten työllistymistä
tulevaisuudessa vapaille työmarkkinoille
sekä osoittaa yhteiskuntavastuullisuutta.
Metelinniemen golfkentän alueen
asemakaavan ajantasaisuuden tarkastelu ja kaavan uusiminen on käynnissä.
Kunnanhallitus ei nimennyt kaavoitusta
ohjaamaan erillistä ohjausryhmää vaan
kaavan valmistelua ohjaa kunnanhallitus. Kaavan valmistelussa kuullaan eri
alojen asiantuntijoita, alueen toimijoita
ja asukkaita. Alueen tarkasteluun vaikuttaa osittain myös Luhtaniemen alueen
liikennejärjestelyt. Kaavan tarkastelulla
pyritään parempaan ja selkeämpään
maankäyttöön. Oman rajoitteensa asettaa golfkentille nykyisin asetettavat turvamääräykset ja suojaetäisyydet. Alue on
kuitenkin kappale kauneinta Paltamoa ja
alueen hyödyntäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta.
Kesä lähestyy ja kunnassa valmistaudutaan. Kesä tuo tullessaan paljon
tapahtumia ja tohinaa Paltamoon ja sen
kylille. Rannalla Picnic, Paltamo Päivät,
Kivesvaara Uphill Run, Entisten nuorten
bileet, Kuhakunkku jne. Kesäteatterissa
pyörii näytelmä Kekkonen - syntymästä kuolemattomuuteen. Onhan noita
tapahtumia, jokaiselle jotakin, perheen
pienimmästä mummoon ja vaariin. Kesävieraille ja kuntalaisille. Kannattaa tulla
kauempaakin!
Ota yhteyttä:
pasi.ahoniemi@paltamo.fi
044 325 0036

Paltamon
Yritysmessut
la 2.7.2016
klo 10-18

Kontiomäessä on
jälleen oma kauppa
Kontimäen asukkailla on jälleen oma
lähikauppa, kun Shellille avattiin maaliskuussa K-kauppa. Monien palveluiden
huoltoasemalta löytyy nyt polttoaineen,
ravintolan sekä kalastusväline- ja kirjakaupan lisäksi nyt myös päivittäistavarakauppa. Tämä K-kauppa on tärkeä
palvelu paikallisille, mutta se palvelee
myös ohikulkijoiden tarpeita. Tilanne
asettaa vaatimuksia myös kaupalle; hyllystä on löydyttävä laaja elintarvike- ja
päivittäistavaravalikoima, mutta myös
erikoisempia tuotteita matkailijoita ajatellen. Kaupasta saa kaiken tarvittavan ja
valikoima on todellakin hyvä ajatellen että
myymälä ei ole kooltaan kovin suuri ja se
toimii huoltamon yhteydessä. Iso plussa
tässä iloisen henkilöstön K-kaupassa on

lähiruokatuotteet. Saatavana on muun
muassa leipää, juustoja, muroja, hiutaleita ja jauhoja, säilykkeitä, mehuja ja
kasviksia. Lähiruokatuotteita nostetaan
usein paikallisten, kanta-asiakkaidenkin
ostoskoriin, mutta niitä ostavat myös
matkailijat tuliaisiksi ja laadukkaammaksi ruoaksi lomareissulla. ”Pekka Heikkisen leipä on ehdoton suosikki”, kertoo
myymäläpäällikkö Matti Tolonen. Matti
on innoissaan uuden myymälän hyvästä
vastaanotosta ja kertoo, että asiakkaiden
toiveita otetaan vastaan erittäin mielellään ja niitä pyritään myös toteuttamaan.
Tuleva kesä lisää entisestään kaupan
asiakaskuntaa, joten luvassa on kiireisiä
kuukausia, mutta siitäkin huolimatta henkilökunta palvelee hymyssä suin.

Eino Leino -puistossa järjestettäville
messuille toivotaan mukaan lukuisasti Paltamon ja muiden kuntien yrittäjiä.
Puistossa kaksi isoa telttaa, tarvittaessa
tarjolla myös ulkopaikkoja.
Jokivarren Marion vastaa ruoka- ja kahvitarjoilusta.
Tarkemmat tiedot messuista myöhemmin
Paltamon yrittäjien nettisivuilla:
www.yrittajat.fi/paltamo

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Reijo Moilanen
p. 050 555 2780
paltamon@yrittajat.fi

Vuokraa
asunto

Yksiö, kaksio tai kolmio, myös saunallisia.
Tutustu vapaisiin vuokra-asuntoihimme
osoitteessa: www.paltamo.fi > asuminen
Samasta osoitteesta myös hakemukset.

Tarjolla työtä
luonnontuotteiden parissa
Paltamon kunta yhdessä sienijalosteita
valmistavan Sienestä Oy:n kanssa hakee
innokkaita henkilöitä ja yhteisöjä mukaan
luonnontuotteiden kerääjäkoulutuksiin.
Tavoitteena on löytää sitoutuneita ihmisiä
verkostoon keräämään luonnontuotteita
kaupalliseen tarkoitukseen. Ensimmäiset
koulutusillat on jo järjestetty ja kerääjäkoulutuksia tullaan järjestämään jatkossa
tarpeen ja kysynnän mukaan koko Kainuun alueella. Koulutuksissa opetellaan
ensisijaisesti kaupallisesti hyödynnettäviä
sieniä ja niiden keräämistä. Koulutusten
sisältö on paikkakunnasta riippuen sa-

Raija Mikkonen, 044 2885 609
tai Marja Moilanen (08) 615 54667

ma, joten jos on estynyt osallistumaan
oman paikkakunnan koulutukseen, voi
osallistua vaikka naapurikunnassa järjestettävään koulutukseen.
Koulutuksista vastaa Sienestä Oy:n yrittäjä Esko Holopainen. Yhteistyössä
mukana Paltamon kunta.
Lisätietoja antaa: Esko Holopainen, Sienestä Oy p. 044 967 4705 ja Paltamon
kunnan kehitysjohtaja Anu Tervonen
p. 044 2885 660.
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Edullista
toimitilaa
Vuokraa
kalustettu
yksiö 322
Tarvitsetko asunnon kesävieraillesi tai
vaikka kakkosasunnoksi remontin ajaksi?
Vuokrattavana kalustettu yksiö 35 m2,
vuokra 322,90 €/kk, vuokraus vähintään
kuukaudeksi.
Raija Mikkonen, 044 2885 609
tai Marja Moilanen (08) 615 54667
Tutustu mtyös muihin asuntoihimme
osoitteessa: www.paltamo.fi > asuminen
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Paltamon toimistohotellissa toimii useita
yrityksiä ja yhteisöjä. Vuokrat ovat edullisia ja tilat on muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin ja kokoihin. Toimistohotellin
vuokralaisilla on käytössään maksuton
kokoustila.

Tilojen näytöstä voit sopia Paltamon kunnan teknisen palvelutoimiston kanssa.
Puhelin (08) 615 54661.
Toimistohotellin osoite:
Vaarankyläntie 3, 88300 Paltamo

Paltamo Golf
- 25 vuotta golfin juhlaa
Paltamo Golf, jälleen kerran Suomen
TOP 10 -kärjessä, kauniilla paikalla sijaitseva ja suuren suosion saavuttanut
golfkenttä viettää tänä vuonna juhlavuottaan. Lajissaan Suomen kauneimmaksikin valittu golfkenttä täyttää tänä
vuonna 25 vuotta. Ensimmäiset lyönnit
kentällä lyötiin vuoden ’90 kesällä ja uudet rantaväylät valmistuivat kesällä 2000.
Täysimittainen, 18-reikäinen kenttä on
tarpeeksi haastava ammattilaiselle, mutta
riittävän helppo myös aloittelijalle opetella
golfin saloihin.
Kentän omistaa Paltamo Golf Oy, ja
toimitusjohtajana toimii monitoimimies
Reijo ”Retsi” Riihimäki. Reijo kertoo
omasta taustastaan ja miten on päätynyt yrittäjäksi Paltamoon: ”Toimin pitkään
kauppiaana Etelä-Suomessa, viimeisimmäksi Citymarketin kauppiaana. Aloitin
golfin pelaamisen Aulangolla vuonna
’86.” Paltamon kentän ostosta Retsi kertoo: Olin aikoinaan pelaamassa Vuokatissa Katinkullassa, kun pelikaverit sanoivat
että mennään pelaamaan Paltamoon,
siellä on hieno kenttä ja saa rauhassa
pelata. Ihastuin paikkaan saman tien.
Soitin kunnanjohtaja Arto Laurikaiselle kentän ostamisesta, ja siitä
asia lähti etenemään. Sovittiin
tapaaminen ja sitten tehtiinkin
kaupat.”
Retsin tullessa kentän
omistajaksi on goflkentälle
tehty isoja investointeja.
On remontoitu, hankittu
kalustoa ja alueelle on rakennettu majoitustiloja ja
ravintola Paltamon Sydän.
Viimeisempänä investointina rakennettiin asuntovaunualue. Myös kunta on ollut
aktiivisesti mukana alueen kehittämisessä. ”Satama polttoainejakeluineen
on hyvä lisä alueen asukkaille ja vierailijoille”, kiittelee Retsi. Tulevana haasteena on lisämajoitustilojen saaminen
alueelle ja ympärivuotisen toiminnan
starttaaminen. Vierailijoita on saatava lisää ympärivuotisesti, ja siksi
Paltamo Golfissa on aloitettu investointihanke, jonka puitteissa kentän

yhteyteen on tarkoitus rakentaa ensimmäisessä vaiheessa kahdeksan paritaloa.
Tämä tarkoittaa yhteensä 16 huoneistoa,
joihin saadaan noin 50 majoituspaikkaa.
Mikäli investointihanke onnistuu, ovat uudet majoitustilat valmiina keväällä 2017.
Tänä vuonna kenttä on tarkoitus avata vappuna, mikäli kelit sallivat. Tulevan
25-vuotisjuhlakesän kilpailut aloitetaan
Paltamo Open – kilpailulla kesäkuun
alussa. Kyseessä on Pohjois-Suomen
suurin ammattilaisgolfkilpailu, jossa on
jaossa palkintorahaa juhlavuoden kunniaksi yhteensä 25 000 euroa. Seuraavalla viikolla järjestetään juniorileiri, jonne
toivotaan mukaan uusia, golfista innostu-

neita junioreita. Juhlavuoden erikoisuus
on päiväkohtainen pelimaksu eli kentän
saa kiertää vaikka kolme kertaa päivän
aikana yhdellä greenfeellä.
Retsi toivottaa uudet ja vanhat golfin
ystävät tervetulleiksi Paltamo Golfiin.
Lisäksi hän toivoo, että saisi tietoa kaikista Paltamon majoitusmahdollisuuksista. ”Olisi hienoa, mikäli kaikki Paltamon
alueen mökkejä ja muita majoitusmahdollisuuksia vuokraavat tahot tekisivät
yhteistyötä kanssamme”, Retsi vinkkaa.
Yhteystiedot:
Reijo Riihimäki, P. 040 049 9388
retsi@rroy.fi tai www.paltamogolf.fi
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Kesäajan
liikuntamahdollisuudet
Tietoa kesäajan liikuntamahdollisuuksista ja –paikoista löytyy Paltamon kunnan
nettisivuilta, www.paltamo.fi. Tähän on
poimittu niistä muutamia:

Uusin, Kivesvaaran retkeilyreitti, on avattu
2015. Lähtö retkeilyreitille Kivesvaaran
laella sijaitsevalta kodalta. Opastauluja ja
levähdyspisteitä on reittien varsilla useita.

Frisbeegolf-radat

Tennis- ja sulkapallo

Metelin Frisbeegolf kirkonkylän keskustaajamassa aivan Metelinniemen uimarannan vieressä, aloittelijatason 6-väyläinen rata (C-luokan rata)
Tervalammen Frisbeegolf sijaitsee
Tervalammen urheilukeskuksen ja Honkamäen ulkoilualueella. Harrastajatason
rata on 9-väyläinen (B-luokan rata)
Molempien ratojen infotaulut ja väyläopasteet löytyvät maastosta.

Leikkikentät

Korpikansa
seikkailee

Paltamossa Koulukankaan koululla
7.6. klo 14 - 18
Tapahtumassa tarjolla muun muassa
maksuttomat Kehon kuntoindeksi
–testit, sisältää InBody kehonkoostumuksen-, vyötärönympäryksen- ja
puristusvoiman mittauksen sekä Polar-kuntotestin. Testipalaute kirjallisesti
ja suullisesti sekä liikuntaneuvontaa.
Lisätietoja Anu Leinonen
p. 044 7500 738

8

Paltamon kuntatiedote toukokuu 2016

Paltamon kunnan alueella on 6 leikkikenttää ja lähiliikuntapaikkaa, jotka ovat
kunnan ylläpitämiä. Leikkikentistä kaksi
sijoittuu päiväkotien yhteyteen – Kontiomäen Päiväkoti (Pihlajatie 5, Kontiomäki)
ja Päiväkoti Männynkäpy (Kiekkotie 2,
Paltamo).
Erillisille puistoalueille sijoittuvia leikkikenttiä on kaksi – Eino Leino –puiston ja
Kaskipuiston leikkikentät kirkonkylällä.
Lähiliikuntapaikat ovat Korpitien ja Kontiomäen koulujen yhteydessä.

Retkeily- ja taukopaikat

Kunnan alueella on eri ulkoilureittien varrella ja vesistöjen rannoilla kaikkiaan 16
retkeily- ja taukopaikkaa. Sijaintikartta,
kohteet ja reitit infoteksteineen löytyvät
Kainuun Infokarttapalvelusta (Retkeilypalvelut) ja Paltamon karttapalvelusta
(Palveluhakemistot/Retkeily- ja taukopaikat).

Pertinhalli (jäähalli)
Avoinna kesäkaudella (kesä-syyskuu)
Maanantai-Torstai 7.00 – 15.15
Perjantai
7.00 – 13.15
Muulloin käytettävissä klo 7.00 – 21.00
omalla avaimella, jonka voi lunastaa
panttia (30 €) vastaan kunnanviraston
neuvonnasta. Avain annetaan kesäkaudeksi kerrallaan eli se on palautettava
lokakuussa. Huomioithan, että kunnanvirasto on suljettu 4. – 31.7.2016 välisen
ajan.

Uimarannat

Paltamon kunnan alueella on 6 uimarantaa, jotka ovat kunnan ylläpitämiä. Uimarannoista 4 sijaitsee Oulujärven rannalla
ja loput pienempien vesistöjen äärellä;
Koikerojärvi, Kontiolampi, Melalahti, Metelinniemi, Mieslahti ja Saviranta.
Uimarantojen sijainti ja palveluvarustus
löytyvät Paltamon karttapalvelusta (Palveluhakemistot/Uimarannat).

Muut liikuntaja ulkoilupalvelut

Lisätietoja muista Paltamon kunnan ja
Kainuun alueen ulkoilu-, retkeily- ja matkailupalveluista löytyy Kainuun Infokartasta ja Oulujärven matkailusivustoilta.

PIHASÄHLYÄ
Paltamon Puumat järjestää kesällä
pihasählyä aikuisille ja nuorille
Korpitien koulun pihalla.
Sovitaan peliajat yhdessä.
Saa soittaa p. 050 368 1386
t. LELU

Vaarankyläntie 3, on avoinna joka päivä
5.30 – 21 (sisälle pääsee 5.30 – 20)

Ulkopaikkakuntalaiset eläkeläiset opiskelijahinnalla.

Liput ja avaimet kunnanviraston neuvonnasta viraston aukioloaikoina (9 – 15) tai
sovittuna aikana (p. 08 615 54681)

Meillä käy TYKY – kuntoseteli, Virikeseteli
ja Smartum ja Smartum Saldo.

HINNAT

Normaali- Opiskelija
maksu
ja työtön
Kertalippu
4€
3€
Kuukausilippu
9€
6€
6 kk
45 €
25 €
12 kk
80 €
40 €
Paltamolaiset eläkeläiset maksutta!
Avainpantti 20 €.

Muistathan palauttaa avaimesi, jos lippusi
ei ole voimassa! Luvattomasta salinkäytöstä peritään 100 euron sakkomaksu
sekä kuntosalimaksu.
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Pesiskesä alkaa!

PESISKOULUT ja NUORISOPESIS
alkavat tiistaina 24.5. klo 18.00
hiekkakentällä ja jatkuvat:
0 - 2. lk 31.5. alk. ti klo 17-18
ja 9.6. alk. to klo 10-11
4.- 6. lk 31.5. alk. ti klo 18-19
ja 9.6. alk. to klo 11-12
Nuorisopesis 31.5. alk. ti klo 19-20.30
ja 9.6. alk. to klo 12-13.30
Aikuispesis 7.6. alk. ti klo 19-20.30
Tule pelaamaan!
Järj. PaUr / pesisjaosto
www.paltamonurheilijat.fi
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Paltamon

KANSALAISOPISTON
TAIDEPIIRIEN NÄYTTELY
pääkirjastossa

Kotisivu: www.paltamo.fi/vapaaaika/94
http://kainet.verkkokirjasto.fi/web/arena

13.5. asti.

KONTIOMÄEN KIRJASTO
PÄÄKIRJASTO
Korpitie 9
(08) 615 54647

Touko-, kesä- ja elokuu
Maanantai, tiistai klo 12 - 19
Keskiviikko klo 11 - 19
Torstai klo 11 - 17
Perjantai klo 10 - 15
Keskiviikkona 4.5.klo 10 – 15
Helatorstaina 5.5. suljettu
Torstaina 23.6. klo 10 - 15
Juhannusaattona 24.6. suljettu
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Pihlajatie 5
044 7500 754

Maanantai ja torstai klo 13 – 19
Helatorstaina 5.5. suljettu
Kontiomäen kirjasto on suljettuna
27.6. - 7.8. Pidennetyt laina-ajat.

KIRJASTOAUTO
044 2885 903

Aikataulut toimipisteistä ja kunnan
kotisivuilta: www.paltamo.fi
Kesätauolla auto on 13.6. - 24.7.
Pidennetyt laina-ajat.

LÄHITIENOON KUVIA
Paltamon kansalaisopiston
valokuvauskurssin
oppilastyönäyttely
pääkirjastossa
17.5. – 13.6.

Paltamon nuorisotilat

Kirkonkylä

Paukkula ja Kumppari
Korpitie 9
044 7500734
Aukioloajat
Maanantai, keskiviikko ja torstai
14.00-19.00
Tiistai ja perjantai klo 12.30-19

Kontiomäki

Pinkkari
Leppiläntie 5
044 7500844
Aukioloajat
Maanantai, torstai ja perjantai
klo 17-20

Nuorisotilat kiinni viikolla 18, 2.-6.5.
Katso myös Facebook: Nuorisotilat
Kumppari, Paukkula ja Pinkkari, ja
Instagram: paltamon_nuorisotilat

Paltamo-Seuran

kotiseutustipendit nuorille
haettavissa
i
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Paltamo-Seura ry jakaa tänäkin keväänä kaksi 100 euron kotiseutustipendiä.
Sitä voivat hakea kaikki paltamolaiset
15-19 –vuotiaat nuoret kotiseudusta,
sen menneisyydestä ja tulevaisuudesta
kiinnostuneet nuoret.

Kerro vapaamuotoisesti henkilökohtaiset perustelusi, miksi juuri sinä ansaitsisit
kotiseutustipendin. Lähetä hakemuksesi
perusteluineen ja yhteystietoineen 8.5.
mennessä s-postilla osoitteeseen terttu.
vaisanen1@gmail.com.
Stipendit jaetaan sunnuntaina 15.5.
Norssikarnevaaleilla.
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Yksinlaulukonsertti ja
”Meksikon pikajuna”
-tanssiesitys
ma 2.5. klo 18 Korpitien Korpisalissa.
Sanna Jaakon opiskelijat esiintyvät,
säestys Heljä Pylvänäinen, piano.
Korpitien koulun 2 lk esiintyy,
ohjaus ja koreografia
Annastiina Klemetti
ja Tiina Tuohimaa.
Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Taidepiirien näyttelyt
13.4. – 13.5.

Paltamon pääkirjastossa ja Ristijärven
kirjastossa kirjastojen aukioloaikoina.
Tervetuloa!

Kevät-Lavista
ja Kevät-Zumbaa
Paltalinnassa - tule mukaan
liikkumaan. Maksuton!
Vielä kahtena torstaina 12.5. ja 19.5.
Lavis klo 17.30-18.15
ja Zumba klo 18.30-19.30
Opettaja Sirpa Sievers

Kesäkurssit
Valokuvauskurssi ja
Villiyrttikurssi
Perjantaina 27.5. klo 17.00-19.30 tutusGreen Card kurssi täynnä.
tutaan muutaman syötävän luonnonkasKysy peruutuspaikkoja
vin keruuseen ja käsittelyyn. Illan sadosta
kansalaisopiston toimistosta! valmistetaan iltapalaksi yrttiteetä ja -leviUUTTA! Juniorigolf-kurssi

Golfin alkeiskurssi 8-16 -vuotiaille junioreille pe-su 27.-29.5. Pe klo 16.3019.30, la ja su klo 9-12. Paltamon
golfkentällä. Kurssilla käydään läpi golflyöntien perustekniikat ja perussäännöstö sekä annetaan tietoa golfharrastuksen
aloittamisesta. Kurssin hinta on 10 e/hlö.
Hinta sisältää opetuksen ja välineet kurssin ajaksi. Lisätietoja antaa golfopettaja
Pertti Oja 0500 833 545.
Ilmoittaudu kansalaisopistolle viim. 26.5.

tettä. Lauantaina 28.5. klo 10 - 14 jatkamme kasvien keruuseen tutustumista.
Käymme läpi yrttien kuivatuksen, hiostuksen ja pakastamisen perusperiaatteet.
Valmistamme ja nautimme villiyrttimenun.
Sään mukainen varustus.
Kokoontuminen Koulukankaan kotitalousluokassa (Vaarankyläntie 3). Opettaja
Sari Leinonen. Kurssimaksu 33 e tai kausikortilla. Ilm. viim. 19.5.

Nuorten kesätaide

HUOM, MUUTTUNUT AIKA! ma-pe 13. –
17.6. klo 10.00 – 13.30 Korpitien koulun
taideluokka, Kaarina Kuusisto-Lukkari.
Askartelua, maalausta, muotoilua 7 – 14
–vuotiaille. Kurssimaksu 33e tai kausikortilla. Ilm. viim. 26.5.

Nyt on aika esittää toiveita ja ideoita ensi kaudelle!

Paltamon
kansalaisopisto

www.opistopalvelut.fi/paltamo
Puh. (08) 615 54638
tai (08) 615 54636
kansalaisopisto@paltamo.fi
12
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Itsetuntemus II
-kurssi
kahtena iltana
kesäkuussa

Paltamon kesäteatteri
kesän 2O16 ohjelmistossa

Viime keväänä kansalaisopiston lyhytkurssina pidetty Itsetuntemus I sai niin
suuren suosion, että jatkoa toivottiin.
Tässä se nyt tulee. Kahden illan kurssi
Itsetuntemus II, joka kutsuu viime kevään
opiskelijoita kuin myös uusia omasta
persoonallisuudestaan ja sen vaikutuksista elämään kiinnostuneita. Kahden
luennon kurssi käsittää runsaasti harjoituksia. Kurssin vetää Melalahden Anita
Korhonen.
Lyhytkurssin hyvä puoli on lyhyt sitoutuminen. Kahden kerran kurssin etuna
voi myös nähdä selkeästi rakennetun aineiston, joka syväluotaa jokaisen omaa
persoonaa sen verran kuin jokainen haluaa. Osallistujat voivat jatkaa itsekseen
aineiston perusteella kurssin jälkeen.
Kahtena keskiviikkoiltana 1.6. ja 8.6.
Paltamossa pidettävällä kurssilla käsitellään mm. persoonallisuustyyppejä ja
niiden vaikutuksia ihmisen sosiaaliseen
elämään, ihmisen psyyken eri mahdollisuuksia muuttua ja korjata elämän aikana
tehtyjä pikkuvirheitä, mitä on onni ja miten voimme sitä kokeilla jokapäiväisessä
elämässä ym. ym.
Aineisto on kansainvälistä hyvin kansalaisopistoille sopivaa opiskelijoiden kasvua
kannustavaa.
Itsetuntemuskurssien suurin anti lienee
siinä, että osallistujat ymmärtävät miten äärettömän paljon mahdollisuuksia
jokaisella on muokata omaa minäänsä
mihin tahansa vaativaan tehtävään tai
ihmissuhteeseen. Kurssi ke 1.6. ja 8.6.
klo 17.15 – 19.30 Työvoimayhdistyksen
Olohuoneessa.
Muistathan ilmoittautua viimeistään 25.5.
Kurssi on maksuton.
Anita Korhonen
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Ohjelmaa koko perheelle!
Jättiläisten kesä on paltamolaisten
toimijoiden yhteisponnistus. Kesän tapahtumat on koottu yksiin kansiin kaiken
kansan saataville. Poimi omat suosikkisi
runsaasta valikoimasta ja nauti kesästä,
tervetuloa Oulujärven rannalle!

Torstai-iltatorit

Musiikin jättiläiset
Eino Leino -puistossa

Eino Leino -toripaikat

Maksuttomissa koko perheen Rannalla
Picnic -konserteissa esiintyvät Kengurumeininki, Pelle Miljoona United,
Teleks sekä Maarit ja Sami Hurmerinta.
Jättiläisten kesä alkaa toukokuussa
perinteisillä Norssikarnevaaleilla ja ensi
kertaa järjestettävällä heittokalastuskilpailulla. Kesäkuu tuo tullessaan Rannalla
Picnic -konsertit ja torstai-iltatorit, tapahtuma-areenana toimii Eino Leino -puisto.
Heinäkuu on tapahtumien superkuukausi, silloin vietetään perinteisiä Paltamo
-päiviä ja juostaan Kivesvaaralla Kivesvaara Up hill run - extreme maastojuoksutapahtumassa. Tango soi suviyössä
Kivesvaaran huipulla. Supersuosittu Oulujärven Kuhakunkku ja Entisten nuorten
bileet kokoavat kala- ja juhlakansan Paltamoon. Myös kesäteatterin ensi-ilta on
perinteisesti heinäkuun alussa. Elokuun
lopun tummassa illassa jatsahdellaan
vielä kesän viimeiset tahdit Meteli Soi!
-tapahtumassa.
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Paltamon Eino Leino -tori avataan markkina-alueeksi neljänä kesätorstai-iltana
Rannalla Picnic -tapahtumien aikaan. Paltamon tori palvelee kaikkia. Torimyyjiksi
ovat tervetulleita yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt.
Torstai-iltatorit kesällä 2016: to 16.6., to 14.7., to 21.7., to 11.8.
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• paikan koko 4x4 m
• paikat 1-10 sisältää myyntipöydän
hinta 20,- (sis. alv)
• paikat 11-34 hinta 10,- (sis. alv)
• sähköpaikat sovittava varattaessa

Kysy lisätietoja ja varaa myyntipaikka
Paltamon kunnan neuvonnasta,
p. (08) 615 5461 ja
s-posti: neuvonta@paltamo.fi

Jättiläisten kesän
tapahtumia

Tapahtuman järjestäjä, muista ilmoittaa tapahtumasi Kainuun yhteiseen tapahtumakalenteriin osoitteessa www.paltamo.fi -> Tapahtumat. Näin varmistat tapahtumasi esillä
olon myös kuntatiedotteessa. Seuraavaan kuntatiedotteeseen tapahtumat kootaan
sähköisestä kalenterista 4.8.2016.

Poiminnot sähköisestä kalenterista
2.5.
		

Kansalaisopiston yksinlaulukonsertti ja 2-luokkalaisten tanssiesitys,
klo 18.00-19.30, Korpisali, Korpitien koulu, Lampitie 2

4.5.
		

Tietokoneen käytön opastus, klo 12.00-14.00,
Paltamon pääkirjasto, Korpitie 9

12.5. Kevät Lavis & Kevät Zumba, klo 17.30-18.15, Paltalinna, Vaarankyläntie 2
15.5. Norssikarnevaalit, alk. klo 9.00, Eino Leino –puisto ja torialue, Eino Leinontie
15.5. Heittokalastuskilpailut-WORLD PREDATOR CLASSIC ja JAHTIVÄLINE
		
PREDATOR CLASSIC, Eino Leino –puisto ja torialue, Eino Leinontie
16.5. Rannalla Picnic – Kengurumeininki & Torstai –iltatori,
		
Eino Leino –puisto ja torialue, Eino Leinontie
17.5.-13.6. Kansalaisopiston valokuvanäyttely, Paltamon pääkirjasto, Korpitie 9
18.5. Tietokoneen käytön opastus, klo 12.00-14.00,
		
Paltamon pääkirjasto, Korpitie 9
18.5. Kansalaisopiston konsertti Musikaali- ja operettisävelmiä,
		
klo 19.00-20.00, Paltamon pääkirjasto, Korpitie 9
19.5. Eläkeläiset ry:n Kylvöjuhlat, klo 12.00-16.30, Paltalinna, Vaarankyläntie 2
19.5. Kevät Lavis & Kevät Zumba, klo 17.30-18.15, Paltalinna, Vaarankyläntie 2
24.5. Pesiskoulujen avaus klo 18, Paltamon kirkonkylän hiekkakenttä, Lampitie 2.
25.5. Tietokoneen käytön opastus, klo 12-14, Paltamon pääkirjasto, Korpitie 9
14.6.-14.8. Taidenäyttely Taivasalla & kesäkahvila, Taivaan Pankko, Mustolantie 7 A
28.6.-14.8. Eilisen lapset ja leikityt lelut, Meteli Seis -näyttely, Metelin Kanerva, Golftie 3
1.-3.7. Paltamo Päivät, Tango suviyössä soi -ulkoilmakonsertti,
		
Kivesvaara, Kivesvaarantie
14.7. Rannalla Picnic – Pelle Miljoona United & Torstai –iltatori,
		
Eino Leino –puisto ja torialue, Eino Leinontie
21.7. Rannalla Picnic – Teleks & Torstai-iltatori,
		
Eino Leino –puisto ja torialue, Eino Leinontie
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Norssi
nousee
- sitte ku nousee

Norssinnostotapahtuma, norssi nousee
- sitte ku nousee toukokuun puolivälin
paikkeilla - kelistä - kutuinnosta riippuen. SEURAA ILMOITTELUA netistä ja
facebookista. Tapahtumassa mukana
Norssi-isäntiä vuosien varrelta, leppoisaa yhdessä oloa nuotion äärellä luonnon äänistä nauttien, tuoretta muurikkanorssia sekä nokipannukahvia. Omia
makkoroitakin nuotiolla saa paistaa.

Norssikarnevaalit

sunnuntai 15.5.2016

Eino Leino –puisto ja torialue
Torimyynti alkaa klo 9. Mukana valtakunnallisia torikauppiaita. Hiillosnorssia
myy Lions Club, Paltamo.
Pomppulinna klo 12-16.
Ohjelmallinen osuus alkaa klo 13
Kolme kärpästä ohjelmassa:
Miska Pressan Katti saippuakuplineen
ja savurenkaineen, Vanha Rauta haitarikonsertti sekä ilmapallotaituri.
Paltamo Seura ry julkistaa vuoden
Norssi-isännän ja jakaa Nuorten kotiseutustipendit.
Mukana Paltamon Tervanpolttajien
moottoripyöriä klo 11-13.

Heittokalastuskilpailut
sunnuntai 15.5.2016

World Predator Classic Suomi ja
Jahtiväline Predator Classic -heittokalastuskilpailut järjestetään Norssikarnevaalien yhteydessä.
Kaikille avoimissa viehekalastuskilpailuissa on tavoitteena kalastaa 3 ahventa, 3 kuhaa ja 1 hauki.
Ilmoittautuminen klo 8, kilpailuaika
klo 10-17.30. Hyvät palkinnot!
WPC-kilpailu koostuu kuudesta maakunnallisesta karsintakilpailusta sekä
Tampereella kilpailtavasta finaalista.
JPC:ssa kilpaillaan Kainuun Cupin pisteistä sekä osakilpailupalkinnoista.
Lue lisää www.jattilaiset.fi

Tango suviyössä soi Eino Leinon maisemissa –teemalla
Perjantai 1.7. klo 20-24

TANGO SUVIYÖSSÄ SOI –koko perheen ulkoilmakonsertti Jättiläisten maassa
Kivesvaaralla. Liput ennakkoon Paltamon kunnan neuvonnasta.
Liput 20 €, 7-15 v. 10, alle kouluikäiset ilmaiseksi. Huom! Myös Kaikukortti käy.
klo 20 		 PANLEINO –kvartetin konsertti;
			PANLEINO -kvartetti on Eino Leinon runouden ja hänen runoihinsa sävel			 letyn musiikin sanansaattaja Suomessa ja maailmalla. Yhtyeen taiteilijat
			ovat Vesa Hyyryläinen laulu, Heljä Pylvänäinen piano, Anna-Leena Tervo
			 huilu ja Sakari Tervo viulu.
klo 22 		 Toivo Kärki (3.12.2015) 100 v -kunniakonsertti.
			 Solisteina Tommi Soidinmäki, Ailamari Vehviläinen, tenoriluutnantti Raimo
			 Salo ja Energia-orkesteri. Mukana ennen julkaisemattomia Toivo Kärjen
			 sävellyksiä - Suomen kantaesitys. Mukana myös Toivo Kärjen poika
			Kalervo Kärki.

Lauantai 2.7.
klo 10-18
klo 10-18
klo 20
		

Niskalan tallitupa -museo ja pihakirppis, (os. Uvantie 135, Paltamo)
Paltamon yrittäjien messut - Eino Leino-puisto ja torialue
Upphill Run -juoksutapahtuma ja puolimaraton
Jättiläisenmaassa Kivesvaaralla

Sunnuntai 5.7.
klo 10
klo 13
		
		
		
		

Juhlamessu Paltamon kirkossa
Eino Leino –klassisen musiikin konsertti, solistina Kirsi Koivisto
Kokkolasta ja pianisti Minna Niinimaa Turusta. Paikkana Jokivarren
Marion (säävaraus: sateella seurakuntakeskuksella). Ennen konserttia
Ukonlintu ja Virvanliekki Eino Leino patsaan pesu – Paltamon kesäteatterin väki rooleissaan palolaitoksen avustuksella.

Oheistapahtumia:

Paltamon kotiseutumuseo avoinna klo 11.30–14.30 taajamassa (os. Lepikontie
11, Paltamo), Eilisen lapset ja leikityt lelut klo 12.00–18.00, hinta 3 €/hlö (Metelin
Kanerva, os. Golftie 3, Paltamo). Kiehimänvaaralla Kainuun asutuksen muistomerkki -kauniilla maisemapaikalla, Vaarankyläntie 45, 88300 Paltamo.

Lisätietoja

www.paltamo.fi, paltamoon.com, www.jattilaiset.fi ja facebookista Jättiläisten kesä.

Kainuun pienituloisille
maksutta kulttuuria Kaikukortilla
Kainuussa kulttuuripalvelut ovat jatkossa
paremmin pienituloisten henkilöiden saatavilla. Maakunnassa kokeillaan vuoden
2016 aikana Kaikukorttia. Kaikukortti
on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat,
että oma tiukka taloudellinen tilanne ei
mahdollista maksullisten kulttuuripalveluiden käyttöä. Kaikukortin voivat saada
aikuiset ja yli 16-vuotiaat. Kaikukortilla
tuetaan perheiden yhdessä osallistumista
niin, että lapset voivat osallistua vanhempiensa kanssa samaan tilaisuuteen.
Kaikukortilla voi hankkia pääsylippuja
muun muassa Roudan tanssiesityksiin,
Kajaanin kaupunginteatterin esityksiin,
Suomussalmen kotiseutumuseoon ja
Kuhmon Kamarimusiikki -festivaaleille sekä Paljakka Kinon elokuviin. Mikä
parasta, Kaikukortti käy maakunnassa
yli kuntarajojen! Katsomopaikan lisäksi
myös taiteen tekeminen on mahdollista,
kun Kainuussa kokeillaan ensimmäistä
kertaa Kaikukortin käyttöä kansalaisopistossa. Kulttuuritarjonnan määrä voi olla
rajatumpi pienemmissä kunnissa, mutta
kansalaisopisto löytyy kaikilta.

Mistä löytyy
ajantasainen tieto?

Moni kainuulainen kunta tuottaa erilaisia
kulttuuritapahtumia vuoden aikana. Kannattaa seurata kuntien omia tapahtumakalentereita. Kainuun kunnat tiedottavat
omista tapahtumistaan Kainuun tapahtumakalenterin kautta.
Paltamossa Kaikukortin piirissä ovat
Paltamon kunnan ja Paltamon kansalaisopiston oppilaskunta ry:n järjestämät
tapahtumat. Lue lisää www.paltamo.fi ->
Tapahtumakalenteri.
Paltamon ja Ristijärven kansalaisopiston alle 7 tunnin lyhytkurssit ovat maksuttomia kaikille. Lisäksi Kaikukortilla voi
hankkia paikan yhdelle ”normaalipituiselle” kurssille lukukaudeksi.
Tietoa kursseista Paltamon kansalaisopiston toimistosta: Kunnanvirasto,
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo, Puh.
08 615 54638, 044 2885 623, 044 7500
740 sekä www.opistopalvelut.fi/paltamo.

Kaikukorttia saa
kunnanvirastolta
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo.
Etsivä nuorisotyö:
www.paltamo.fi/paivahoito/202,
puh: 044 750 0650
Paltamon kuntouttava työtoiminta:
sote.kainuu.fi/kuntouttava_tyotoiminta_paltamo,
puh: 044 712 9306
Paltamon sosiaalitoimisto:
avoinna ti–pe klo 9–11
puh. 044 288 5303 (klo 13–14)
Kuntoutuskoti Taipale
Salmelankuja 4, 88300 Paltamo
puh: 044 288 5331
Maahanmuuttajapalvelut Kajaani
www.kajaani.fi/Palvelut/Maahanmuuttajapalvelut/
Kalliokatu 7, 87100 Kajaani, puh: 08 6155 2760
Lue lisää:
www.facebook.com/kaikukortti
www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti
Lisätietoja:
Kulttuurivastaava Päivi Soldatkin
puh. 044 750 0740

Valtakunnallista kehittämistyötä ja Kainuun alueen Kaikukortti-kokeilua koordinoi valtakunnallinen Kulttuuria kaikille
-palvelu ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, Yhdenvertaisen kulttuurin
puolesta ry / Kulttuuria kaikille -palvelu
sekä Kainuun liitto. Mira Haataja, Kulttuuripassin jatkohankkeen hankekoordinaattori, Kulttuuria kaikille -palvelu, mira.
haataja@cultureforall.fi,
p. 040 213 6339.
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Kuva Esko Piippo

Ulkoilmakonsertti
Jättiläisten maassa
perjantaina 1.7. klo 20
PANLEINO -kvartetti on Eino Leinon runouden ja hänen runoihinsa sävelletyn musiikin sanansaattaja Suomessa ja maailmalla.
Yhtyeen taiteilijat ovat Vesa Hyyryläinen laulu, Heljä Pylvänäinen piano, Anna-Leena Tervo huilu ja Sakari Tervo viulu.

JÄTTILÄISEN MAA Perjantaina 1.7. klo 22

SUOMI 100 -juhlavuoden ohjelmahankkeiden
Kainuun aluerahoituksen hakeminen
Kainuun liitto on saanut valtioneuvoston
kanslialta valtionavustusta Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden alueellisen koordinaatio-, valmistelu-, viestintäja yhteistehtävien hoitamiseen yhdessä
Suomi 100 -hankkeen sihteeristön kanssa sekä valtionavustuslain (688/2001) 7
§:n 2 momentin nojalla valtionavustusten
edelleen kanavoimiseen hankkeisiin, jotka valtioneuvoston kanslia on hyväksynyt
Suomi 100 -ohjelmahankkeiksi ja jotka
täyttävät muut avustuspäätöksessä määritellyt ehdot.
Tuki jaetaan kahdessa erässä. Kevään
hakukierroksella jaossa on 55 000 euroa.
Toinen hakukierros on syksyllä 2016. Nyt
jaettavien avustusten hakuaika on
18.4.–13.5.2016. Hakemukset tulee
lähettää 13.5.2016 klo 15.00 mennessä ohjeissa mainittuun osoitteeseen
joko sähköpostilla tai kirjeitse.

Avustusta haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy Kainuun liiton verkkosivulta osoitteesta http://kainuunliitto.
fi/suomi100. Sivulla on kerrottu myös
kriteerit, joiden perusteella avustusta
voidaan myöntää.
Avustusta voivat hakea vain ne hankkeet,
jotka on hyväksytty valtakunnalliseen
Suomi 100 -ohjelmaan ja saaneet käyttöönsä juhlavuoden tunnukset. Avustusten jakamisesta päättää Kainuun maakuntahallitus.
Kainuun liitto
Suomi 100 Kainuussa –hanke
Lisätietoja Suomi 100 -hankkeen tunnusten ja avustuksen hakemisesta kulttuurivastaava Päivi Soldatkinilta, puh. 044
7500 740.

Eino Leino -hanke
Eino Leino -työryhmä on perustettu ja
mukana on yhdistysten edustajia Paltaniemeltä ja Paltamosta. Ensimmäisellä
kerralla ideoitiin Eino Leinon tuotteistamista ja ohjelmakonseptien kehittämistä elämys- ja matkailupalvelun käyttöön
mm; Eino Leino festareita, poet slam
-runopuulaakia. Lisäksi sovittiin Eino
Leino -dokumentin tuottamisesta ja kuvausten aloittamisesta jo kesällä 2016.
Eino Leinon syntymän 140 -vuotispäivä
on 6.7.2018, joka olisi sopiva elokuvan
julkaisupäivä. Lisäksi Nocturne -projektin
tuotteita tulisi päivittää nykypäivän formaatteihin sopivaksi.
Alustavasti on sovittu, että Professori emeritus Teivas Oksalan luento Eino
Leinon tie Paltamosta Roomaan – pidetään Eino Leino -talolla Paltaniemellä
6.7.2016 aamupäivällä. Paltamosta jär-
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jestetään kuljetusta ja samalla voisimme tutustua Paltaniemeen muutoinkin.
Samalla on tarkoitus kuvata materiaalia
Eino Leino -dokumenttia varten.
Ideoitu Eino Leino –festarit toteutuvat
jo osittain tulevana kesänä. Tapahtumia
on reilun viikon ajan heinäkuun alussa: alkaen Tango suviyössä soi -tapahtumasta, 5.7. Runolaiva tuo kulttuurinystäviä
Taivaan Pankolle, kesäteatterissa saa
ensi-iltansa 8.7. Kekkonen - syntymästä kuolemattomuuteen ja Melalahdessa
saman viikon viikonloppuna Henkisen
vetovoiman laki –luento ja Vapaa taidetapahtuma. Suunnitelmissa on myös
Tervastuli Kantri-Gospel esitys ja Kantri
–kirkko.
Kulttuurivastaava Päivi Soldatkin,
puh. 044 7500 740.
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JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN

Kunnon
Kevätpäivä
Ikäihmisten perinteinen liikuntatapahtuma

L
dis iikun
tää ta
Ka
inu
u

yh

Sotkamo,

ssa

Vuokatin urheiluopisto
ti
17.5.2016
Kunnon

Ikäihmisten perinteinen liikuntatapahtuma

OHJELMA
9.00 - 9.45
9.45 - 10.00
10.00 - 12.00
11.30 - 12.15
12.15 - 13.00
13.00 - 14.15
14.30 - 15.00

L
dis iikun
tää ta
Ka
inu
u

yh

Kevätpäivä

Ilmoittautuminen & kahvit
Alkupuhe
Aamun liikuntaohjelma
Ensimmäinen ruokailuryhmä
Toinen ruokailuryhmä
Iltapäivän liikuntaohjelmat
Yhteinen loppuohjelma

Sotkamo,

PÄIVÄN HINTA:
ssa
20 €/hlö (sisältää päivän ohjelman ja ruokailun)
Kyyti ja hinta ilmoitetaan myöhemmin.
ILMOITTAUTUMISET:
4.5. mennessä
Anu Leinonen p. 044 7500 738

Vuokatin urheiluopisto
ti 17.5.2016

OHJELMA
9.00 - 9.45
Ilmoittautuminen & kahvit
AAMUPÄIVÄN
OHJELMA
9.45 - 10.00 Alkupuhe
Tuokion kesto10.00
30 min
- 12.00 Aamun liikuntaohjelma
11.30 - 12.15 Ensimmäinen ruokailuryhmä
Vesiliikunta (45
min)
12.15
- 13.00 Toinen ruokailuryhmä
Jumppaa ja juoksua
13.00 - vedessä
14.15 Iltapäivän liikuntaohjelmat
14.30 - 15.00 Yhteinen loppuohjelma

Patikointi (30 - 45 min)
Yhdessä liikkumista
luonnossa
AAMUPÄIVÄN OHJELMA

PÄIVÄN HINTA:
20 €/hlö (sisältää päivän ohjelman ja ruokailun)
Kyyti
ja hinta ilmoitetaan myöhemmin.
ILTAPÄIVÄN
OHJELMA

Tuokion kesto 30 min

ILMOITTAUTUMISET:
4.5. mennessä
Vesiliikunta (45 min)
Anu Leinonen p. 044 7500 738

Jumppaa ja juoksua vedessä
Rentoutus
Mielen ja kehon hyvinvointia luonnnon keskellä

Tuokion kesto 30 min

ILTAPÄIVÄN OHJELMA
Tuokion kesto 30 min

Jumppaa ja juoksua vedessä

Vesiliikunta (45 min)
Frisbeegolfia luonnosta
Jumppaa ja juoksua vedessä

Lentopallo
Vesiliikuntapelaillen
(45 min)
Lentopalloa porukassa

LiikuntabingoPatikointi (30 - 45 min)
Bingoa liikkuenYhdessä liikkumista luonnossa
Lentopallo

Lentopalloa porukassa pelaillen
Seniorbic
Liikuntabingo
Liikkumista musiikin
tahdissa
Bingoa liikkuen

Seniorbic
Liikkumista musiikin tahdissa

Lisätietoja:
Lisätietoja: 9544
Risto Kahelin p. 050-434
Risto Kahelin p. 050-434 9544
ristokahelin@kamk.fi
ristokahelin@kamk.fi

Frisbeegolf

nauttien

Rentoutus
Viitepelit
Mielen ja kehon hyvinvointia luonnnon keskellä

Villiinny viitepeleistä! (sisäcurling, bocchia,

Frisbeegolf
puhallustikka)
Frisbeegolfia luonnosta nauttien

Viitepelit
Suunnistus
Villiinny viitepeleistä! (sisäcurling, bocchia,
Rastiradalla liikkumista
puhallustikka)
Suunnistus
Rastiradalla liikkumista

Lisäksi monipuolista oheistoimintaa!

Lisäksi monipuolista oheistoimintaa!
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