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Lue lisää seuraavalta sivulta >>

Joulukisa:

Bongaa
Tonttu

Joukko tonttuja Korvatunturilta lähtivät Joulupukin toimeksiantamalle tiedustelumatkalle. Pääjoukko juuttui Paltamoon ja he jäivät ihastelemaan Paltamon yritysten
näyteikkunoita. Yksi sinilakkinen, haaveilija Eino-Tonttu lienee jäänyt jonnekin
rustaamaan runojaan. Löydätkö sinä Einon ja muut tontut?

Ohjeet kilpailuun:

Tarkkaile ympäristöä, oletko nähnyt tonttuja?
Paltamon liiketilojen ikkunoissa seikkailee punalakkisia tonttuja. Laske tontut
ja täytä arvontakuponki liikkeessä. Kaikkien arvontakupongin jättäneiden
kesken arvotaan viikoittain lahjakortteja paltamolaisiin yrityksiin.

Löydätkö myös Eino-Tontun?

Mikäli löydät Paltamosta tai muualta paikkakunnalta sinilakkisen jättitontun, kaiva
kännykkä esiin ja nappaa tontun kanssa selfie. Liitä selfie Paltamon kunnan
facebook-sivulle (facebook.com -> Paltamon kunta) tai voit lähettää kuvan
myös sähköpostilla: neuvonta@paltamo.fi. Ilmoita yhteystietosi Facebookissa
yksityisviestillä tai sähköpostilla neuvonta@paltamo.fi. Yhteystietonsa jättäneille
toimitetaan palkinto sekä kaikkien kesken arvotaan 1 vuoden kuntosalikortti
Paltamon kunnan kuntosalille.
Ja ei kun tonttujahtiin!

MINÄ OLEN
EINO-TONTTU JA MINUT
VOI OLLA VAIKEA LÖYTÄÄ
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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 kunta on
Facebookissa!

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

Kotip
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Joulu tulee
Pasi Ahoniemi, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Tammikuun kuntatieodotteessa kerroin
tämän palstan merkityksestä. Tarkoituksena on tuoda kuntaa lähemmäs
kuntalaisia. Päädyimme alkuvuodesta
siihen, että kuntatiedotteeseen on hyvä
lisätä palsta myös kunnanhallitukselle ja
sen esittelylle ja kuulumisille. Kunta, sen
päättäjät ja päätökset ovat monelle kuntalaiselle kaukainen asia. Joukko ihmisiä,
jotka kokoontuvat päättämään jotain.
Kunnan toiminnot ovat kuitenkin meille
kaikille tuttuja ja me päättäjät päätämme arkipäiväisistä asioista. Kunta ja sen
päättäjät ovat lähempänä kuin monesti
ajattelemme. Esimerkiksi lapsiperheille
läheisin toiminto on usein päivähoito,
esiopetus tai perusopetus. Monille kunta on yhtä kuin katujen kunnossapito tai
valaistus. Jollekin näkyvin asia on kansalaisopisto.
Paltamon kunnan toimintavuosi lähestyy loppuaan, mutta toiminnallisesti vuoden loppupuolisko on vilkas. Valtuusto
käsitteli tulevaa vuotta omassa seminaarissaan syyskuussa. Olemme miettineet
kunnassa tulevaisuutta tilanteessa, jossa
tulopohjaan liittyy monia epävarmuuksia.
Kuntatalouden epävarmuus ja alavireinen tunnelma ei ole meitä paltamolaisia
lannistanut. Eikä ole syytäkään. Asioita
on tehtävä eri tavalla ja kaikkien on oltava valmiita muutokseen. Digitalisaatio
tuo mukanaan monia mahdollisuuksia,
mutta myös perinteisiä kuntapalveluita
tarvitaan edelleen. Kuntalaisen kannalta
tärkein on itse palvelu, ei se mistä pal-
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velun saa. Kunta on palvelujen tuottajan
roolin ohella yhä enemmän paikallisesta
hyvinvoinnista ja kehityksestä vastaava
yhteisö.
Toinen merkittävä asia on elinvoimaisuus ja työpaikat. Kunnanhallitus on
käsitellyt hankeaihioita, jotka tukevat
Paltamon pitäjäratekiassa mainittua tavoitetilaa. Paltamon kunnan tavoitteena
on, että olemme vuonna 2020 Oulujärven johtava matkailupitäjä. Tavoitteen
saavuttamiseksi pyrimme hyödyntämään
kestävästi luontoa matkailun vetovoimatekijänä ja yrittäjyyden kasvun alustana.
Tavoitteen saavuttamisen tueksi tarvitaan
myös fyysisiä puitteita, jotka palvelevat
yrittäjiä, matkailijoita ja kuntalaisia. Myös
yrittäjävetoisia majoituspalveluita tarvitaan enemmän.
Kuntavaalit järjestetään seuraavan
kerran 9.4.2017. Paltamon kunnanvaltuuston koko säilyy ennallaan eli Paltamossa kokoontuu 21-jäseninen valtuusto
seuraavallakin valtuustokaudella. Kunnanvaltuusto päättää myös kunnanhallituksen jäsenten lukumäärästä osana
hallintosäännön tarkastelua. Toivon, että mahdollisimman moni aktivoituisi ottamaan yhteyttä meihin kuntapäättäjiin
ajankohtaisten asioiden tiimoilta tai ihan
muuten vaan. Kunta ja sen päättäjät ovat
kuntalaisia varten.
Toivotan kaikille kuntatiedotteen lukijoille
iloista joulun odotusta.

Kunnan päätösten
ja kuulutusten
julkaiseminen internetissä
Kiinteistönluovutusilmoitusten julkaisemisesta on tullut kyselyjä kunnalle.
Uuden kuntalain (410/2015) uuden valtuustokauden 2017 alusta voimaan astuvan säädöksen § 140 mukaan kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakunnan
pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu. Tämä menettely korvaa
aiemman kuntalain mukaisen säädöksen
pöytäkirjan nähtävänä pidosta.
Kunnan päätösten verkkotiedottamisessa on otettava huomioon paitsi tiedottamisvelvollisuus ja julkisuusperiaate, myös yksityisyyden ja henkilötietojen
suoja. Lähtökohtana verkkoviestinnässä
on, että henkilön yksityisyyden suoja on
painavampi peruste kuin julkisuusperiaate tai kunnan tiedottamisvelvollisuus.
Salassa pidettäviä tietoja tai sellaisia henkilötietoja, joiden verkkojulkaisemiseen ei
ole lain mukaista perustetta, ei saa laittaa
avoimeen verkkoon.
Kunnan tiedottamisintressi liittyy nimenomaan kuntalaisten ”yhteisiin”, laajaa henkilöjoukkoa koskettaviin asioihin.
Lähtökohtana on, että kunnan yhteisten
asioiden hoitoa koskevista päätöksistä
ja niiden valmistelusta on tiedotettava.

Yksityishenkilöitä ja –asioita koskevista päätöksistä ei ole tarpeen tiedottaa
yksityiskohtaisesti. Näin esimerkiksi
kiinteistönomistajien tietoja sisältävien
päätösten laittaminen verkkoon on perusteltua vain silloin, kun tietoihin liittyy
kunnan yhteisten asioiden hoitoa koskeva tiedottaminen.
Paltamon kunnan eri toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat sekä julkiset kuulutukset julkaistaan kunnan www-sivuilla
osoitteessa www.paltamo.fi, kohdassa
Kunta & hallinto -> Esityslistat & pöytäkirjat. Vuoden 2016 alusta asti julkaisemisessa on sovellettu paitsi Kuntaliiton
ohjeistusta myös uuden kuntalain määräyksiä sekä lupa-asioissa että kiinteistönluovutusilmoitusten julkaisemisessa.
Kiinteistötietoja sisältävät julkiset kuulutukset ovat nähtävillä internetsivuilla kuulutusajan. Kiinteistönluovutusilmoitukset
ovat nähtävillä internetsivuilla kunnanhallituksen pöytäkirjan liitteenä 14 vuorokauden ajan pöytäkirjan julkaisemisesta
lähtien. Muuna aikana niitä voi tiedustella
kunnanvirastolla.
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KONTIOMÄEN
ASEMA-ALUEELLA
SIJAITSEVIEN
RAKENNUSTEN
MYYMISTÄ
SUUNNITELLAAN
Paltamon kunnalla on omistuksessaan kiinteistöjä, joille kunnalla ei
ole tällä hetkellä eikä lähitulevaisuudessakaan omaa käyttöä. Kunta on
vuosien varrella luopunut tällaisista
rakennuksista ja harkitsee edelleen
myös vielä omistuksessaan olevien
käyttämättömien tilojen myyntiä. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnan
omaisuuden myynnistä päättää kunnanhallitus.

Lisätietoja: Hallintopalvelut,
Raija Leinonen, p. 044 2885 550
raija.leinonen@paltamo.fi

Paltamon kunnanhallitus käsittelee
ja päättää Kontiomäellä sijaitsevien
rakennusten mahdollista myyntiin
asettamista loppuvuoden 2016 aikana. Valmistelun perusteella myyntiin
asetettaisiin seuraavat rakennukset:
Lepohuone, Asematie 8
Asematie 6
Asematie 4
Asematie 3, (Asemaravintola).

Yksityisteiden kunnossapitoavustus 2017
Yksityistiet jotka täyttävät kunnan avustusperusteet voivat hakea kunnossapitoavustusta. Vuoden 2017 avustushakemus, liitteet kunnossapitokustannuksista
vuodelta 2016 ja tiekunnan kokouspöytäkirja toimitetaan Paltamon kunnan teknisten palveluiden toimistoon
15.1.2017 mennessä osoitteeseen
Vaarankyläntie 7, 8830 Paltamo.

”Yksityisteiden kunnossapidon avustushakemus” löytyy kunnan nettisivuilta osoitteesta www.paltamo.fi/asuminen/187 kuten myös yksityisteiden
avustamisen periaatteet.
Lisätietoja:
rakennusmestari Mervi kilpeläinen
p. 044 2885 512

Edellä mainituilla rakennuksilla on
kaavassa sr-1 ja sr-2 -suojelumerkinnät.
Tiedotamme lisää Paltamon kunnanhallituksen päätöksen jälkeen.
Lisätietoja:
teknisten palveluiden johtaja
Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500
rakennusmestari
Markku Heikkinen, p. 044 2885 927
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Lokakuun alusta, Paavo Nuortimon
jäädessä eläkkeelle, on Paltamon kunnan sivistyspalveluiden johtajan penkillä istunut uusi kasvo, Hanna-Riikka
Karjalainen. Hanna-Riikka on lähtöisin
Lieksasta ja tuli Paltamoon Mikkelistä,
Otavan kansanopiston vararehtorin
tehtävästä. Koti Hanna-Riikalla on
edelleen Mikkelissä ja viikkoasunto
Paltamossa. Viikonloppuisin matka
taittuu Kainuun ja Etelä-Savon välillä
kuulemma sujuvasti. ”Aiemmin olen
ajanut kyllä Paltamon ohi, mutta paikkakuntana tämä on muuten minulle
uusi. Kulkeminen Mikkeliin on lähinnä
asennekysymys, eihän pimeää aikaa
vuodesta ole lopulta kuin pari kuukautta”, Hanna-Riikka kertoilee.
Hanna-Riikalla on monipuolinen
koulutustausta. Hänellä on maisterintutkinto biofysiikasta, logistiikkainsinöörin tutkinto sekä opettajan
pedagoginen pätevyys ja rehtorin pätevyys. Työpaikkoja, lähinnä kansanja kansalaisopistojen rehtorien tehtäviä, Hanna-Riikka
oli katsellut jo jonkin aikaa ja
Paltamossa paikan tullessa
auki lähti työhakemus postiin. Aiemmin Hanna-Riikka on työskennellyt
muun muassa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa lähiruoan
parissa. Suuntaus opetuspuolelle lähti
liikkeelle, kun Hanna-Riikka halusi tutkijantyöstä enemmän käytännönläheisempiin tehtäviin. Niin hän pääsi
Otavan Opistoon tuntiopettajaksi

Esittelyssä uusi
sivistyspalveluiden johtaja
ja kansalaisopiston rehtori
Hanna-Riikka Karjalainen

opettamaan matematiikkaa, fysiikkaa
ja kemiaa, ja lopulta vararehtoriksi asti.
Pikku hiljaa Hanna-Riikka on alkanut päästä sisälle sivistyspalveluiden
johtajan tehtävään. Työssä tutuinta
on perus- ja lukio-opetukseen liittyvät
asiat sekä kansalaisopiston toiminta.
Vierainta maaperää on varhaiskasvatus,
mutta sekin osa-alue selkenee hyvässä
yhteistyössä päivähoidon ohjaaja Sirpa
Härkösen kanssa.
Työn vastapainona ja tärkeänä harrastuksena Hanna-Riikalla on sukellus.
Vuodesta 2003 alkanut harrastus on
vienyt Hanna-Riikkaa Saimaan vesien
lisäksi Norjaan, Kroatiaan ja Egyptiin.
Vaikka hurjalta kuulostaakin, sukelluksessa pimeys ja kylmyys viehättää ja
rauhoittaa.
Uudessa pestissään Hanna-Riikka
haluaa perehtymisen jälkeen alkaa
myös kehittää toimintaa. Kansalaisopiston jo monipuolista tarjontaa hän
haluaa suunnata enemmän nuorille ja
toivoo, että tulevaisuudessa Paltamon kansalaisopisto
tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kaikille ikäryhmille.
Hanna-Riikka toivoo ja pyytää avoimesti
yhteydenottoja ja toiveita miten sivistyspalveluita Paltamossa pitäisi kehittää.
Lisäksi hän toivottaa kaikille kuntalaisille
mukavaa tulevaa joulun aikaa!

Lämpimästi tervetuloa Hanna-Riikka
töihin Paltamoon!

Kotipit

äjä
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Vuoden yrittäjä –palkinto
Maanrakennus Pasi Holapalle
Kontiomäen entisen veturitallin hallista löytyy jyhkeänkokoisia työkoneita.
Toimipaikkaansa Kontiomäellä pitävä
Maanrakennus Pasi Holappa on siirtänyt äskettäin myös toimistonsa samaan
pihapiiriin kaluston kanssa. Pasi Holappa
on lähtenyt rohkeasti yrittäjäksi reilut viisi
vuotta sitten aloittaen toiminnan ”yhden
miehen pajalla”. Vuosien mittaan toiminta
on laajentunut ja kaluston määrä kasvanut. Yritys työllistää tänä päivänä yrittäjäpariskunta Pasin ja Sannan lisäksi 12
henkilöä. Toiminnan kasvu kertoo siitä,
että kyseessä on kehittyvä yritys ja taustalla innokkaalla asenteella töitä paiskiva
henkilöstö.
Kainuun Yrittäjät palkitsevat menestyviä ja kehittyviä yrityksiä vuosittaisessa
maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa. Tänä
vuonna Paltamon Vuoden yrittäjä –tun-

nustuksen sai Maanrakennus Pasi Holappa. Yritys on keskittynyt rautateiden
rakentamiseen ja kunnossapitoon, mutta
toteuttaa lisäksi monenlaisia maanrakennusprojekteja. Töitä tehdään Kontiomäestä sekä pohjoiseen että etelään ja toimialueena on koko Suomi. Toiminta on
alusta alkaen ollut luontevasti rautatien
vieressä ja viiden vuokravuoden jälkeen
yritys osti veturitallin kiinteistöt yhdessä
Kainuun Tilausliikenne P. Jääskeläisen
kanssa. Nyt työnjohtoon keskittyvä Pasi
ja työn suunnittelua, laskutusta ja ratahuoltoa tekevä Sanna ovat töissä saman
katon alla. Pasi kiittelee tilannetta: ”Oli
todella hyvä juttu, että saimme ostettua
veturitallin tilat kunnalta. Tämä helpottaa
meitä huomattavasti, kun kaikki toiminta
paperityöt mukaan lukien on samassa
paikassa.”

Yrittäjäpariskunnan kanssa jutellessa
on aivan selvää, että Vuoden yrittäjä
–palkinto on mennyt oikeaan osoitteeseen. Pasi on kehittänyt yrityksen toimintaa jatkuvasti ja suunta on kasvussa. Sanna on hypännyt sairaanhoitajan
työstä mukaan hankkien pätevyyden
ratatyöstä vastaavan tehtävään. Lisäksi
yrityksessä on sitoutunut ja motivoitunut
henkilöstö. ”Kilpailu alalla on kovaa, mutta kyllä pärjää kun on ammattitaitoinen
ja joustava henkilökunta. Koulutamme
myös henkilöstöämme koko ajan, sillä
alalla on tiukat osaamisvaatimukset”,
Pasi ja Sanna kertovat.
Pasi ja Sanna selkeästi pitävät työstään ja he kertovat, että yrittäjänä olemisessa kiehtoo itsenäisyys ja vapaus.
Pidempiä lomia ei kuulemma ehdi pitämään, mutta välillä vietetään pidennetty
viikonloppu ja lähdetään reissuun.
Paltamon kunta onnittelee Vuoden
yrittäjää ja toivottaa työntäyteisiä vuosia!
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KIVESVAARALLE
RAKENNETAAN
KIVINÄYTTELYÄ
Viime viikkoina Kivesvaaralla on siirrelty
konevoimin 24 kappaletta melkoisia kivenmurikoita uusille paikoilleen. Jättiläisenmaan pihamaan kätköistä nämä kivet
ovat siirtyneet näköalatasanteen viereen
ja retkipolun varrelle. Vaaralle on tuotu
jokunen uusikin kivi eri puolilta Paltamoa
ja Kuhmosta. Kivet ovat nyt näyttelypaikoillaan, mutta vielä ilman lopullista siistimistä, kylttejä ja opastauluja. Näyttely
viimeistellään keväällä 2017.
Alun perin kivet on tuotu vaaralle Oulun yliopiston vuoden 1990 alun hankkeena, joka jäi aikanaan laman jalkoihin.
Kivikokoelmaa on nyt täydennetty liki
kymmenellä kivellä ja kokoelma edustaa
kattavasti Kainuun erikoisen kallioperän
historiaa ja koostumusta.
Kunta on saanut tähän investointikohteeseen rahoitusta Oulujärvi Leader ry:ltä
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Kivinäyttely täydentää
vuonna 2015 valmistuneiden retkeilyreittien ja näköalapaikan käyttöä ja tulee
olemaan mielenkiintoinen käyntikohde
myös opetustarkoitukseen ja geologian
alan asiantuntijoille.
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Näyttelyssä on esillä liki 3 miljardia
vuotta sitten syntynyttä kiviainesta ja
muun muassa Jormuan ofioliittikiveä,
joka on ainutlaatuinen harvinaisuus
Euroopassa. Omat ryhmänsä muodostavat arkeeiset kivet, kaupallisessa
tuotannossa olevat kivet, tuliperäiset
magmakivet ja sedimenttikivet. Nähtävänä ovat myös Kainuun maakuntakivi
ja vihreäkivi sekä Kainuanmäen nuummiittia, jolla uskotaan olevan terveysvaikutuksia. Projekti kiittää kaikkia niitä,
jotka ovat lahjoittaneet omilta mailtaan
kiviä näyttelyyn.
Kivet jäävät nyt odottelemaan lumen
tuloa ja projekti jatkuu sisätiloissa opastaulujen ja niiden sisällön suunnittelulla.
Keväällä lumien sulettua työt jatkuvat
maastossa.
Kivesvaaran kivinäyttely -hankkeen
projektipäällikkö Pirjo Nuottimäki
Notehill ky, p. 045 415 9171
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Kivenkova start up -yritys
aloitti Mieslahdessa

Rockers -kivipajasta
ja tehtaanmyymälästä
uniikkeja kainuulaisia
kivituotteita

Sara Vaskivuo ja Jussi Sonninen perustivat syksyllä Kainuun Opiston vanhaan
pajaan kiven muotoiluun keskittyvän
yrityksen Nerve Oy:n. Sara ja Jussi
ihastuivat Kainuun Opiston historiaa ja
tarinoita huokuvaan miljööseen ja näkivät siellä unelmansa toteutuvan. Pajan
sijainti luonnon helmassa mutta silti helposti saavutettavissa sekä ympäristön ja
vanhojen rakennusten tarjoamat mahdollisuudet saivat heidät tulemaan Paltamon Mieslahteen, vaikka asuvatkin vielä
Kajaanissa 4-vuotiaan tyttärensä kanssa.
Yrityksen toiminnan ensimmäisessä
vaiheessa Nerve Oy valmistaa pääasiassa kainuulaisesta kivestä itse suunnittelemiansa koruja ja sisustusesineitä.
Opiston vanha paja sai remontissa uuden
ilmeen ja elämän. Uudistunut kivipaja ja
tehtaanmyymälä nimettiin Rockersiksi,
samoin kuin Nerven valmistamat kivituotteet, jotka myydään ja markkinoidaan
Rockers -brändin alla.

Luovasti teollinen

Ideat ja suunnitelmat jalostuvat tuotteiksi nykyaikaista tekniikkaa hyödyntäen.
Rockers -pajan tuotanto on teollista eikä
harrastusmielessä puuhastelua. Syksyn

aikana yrittäjät ovat hankkineet ja kunnostaneet työkaluja ja koneita. Viimeisin
hankinta on laserkone, jolla yksityiskohdat onnistuvat kovaankin kiven pintaan.

Rockers haluaa pysäyttää

Saralla ja Jussilla on ideoita vaikka muille
jakaa. Muutakin toimintaa on vireillä, tai
on ollut jo pidemmän aikaa, mutta toteutus pitää tehdä hallitusti. He aikovat tehdä Rockersista suositun käyntikohteen,
joka tarjoaa palveluja myös ryhmille ja
matkailijoille. Opiston alueella on useita potentiaalisia rakennuksia, joita voisi
hyödyntää toiminnassa.

myös kotiseudulla. Unelmien toteuttamisessa aina ei tarvitse lähteä pois ja aina
voi palata takaisin.

Ensimmäinen Rockers -koru
edustaa ihmisarvoja

Ensimmäinen pajalla tehty koru, nimeltään #humanity luovutettiin Jyväskylässä Kasvu Open Karnevaalissa entiselle
Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläälle Bruce J. Oreckille. Koru #humanity
edustaa ihmisarvoja ja sitä on saatavilla
jatkossa pajalta ja verkkokaupasta.

Yhteistyö on sujunut hyvin

Kainuun Opisto otti rohkean uudistusaskeleen, kun vuokrasi tilat yrittäjille. Sara ja
Jussi kiittelevät yhteistyötä Opiston kanssa sujuvaksi. Jatkossa Nerve järjestää
kivikursseja yhteistyössä Opiston kanssa
ja muutakin yhteistoimintaa on tulossa.
Tällaista uutta yritystoimintaa ei synny
joka päivä eikä edes joka vuosi. Paltamossa voidaan olla tyytyväisiä, että tänne
on saatu tällaista uutta toimintaa. Saran
ja Jussi tarina olkoon esimerkkinä myös
nuorille, että yrittäminen on mahdollista
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Kaikkien yhteinen
itsenäisyyspäiväjuhla
pe 2.12.2016 klo 13
Korpitien koululla
Juhlapuhe kansanedustaja Marisanna Jarva.
Lasten ja nuorten ohjelmaa.
Itsenäisyyspäivälounas klo 12.00 tarjolla lounaslipun 22.11. mennessä
ennakkoon lunastaneille (kattaus enintään 100 hlöä). Paltamon kunta
ja seurakunta tarjoavat veteraaneille saattajineen ruoan, kahvitarjoilu
juhlavieraille juhlan jälkeen.
Lounasliput kunnanviraston neuvonnasta, hinta 7 € / hlö,
puh (08) 615 54681.
Kunniamerkit

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2016

klo 9 Partiolaiset sytyttävät Paltamon kunnan kynttilätervehdyksen
sankarihaudoille.
klo 10 Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus Paltamon kirkossa,
jonka jälkeen seppeltenlasku sankarihaudoille.
Tervetuloa !

w w w. p a l t a m o . f i
Paltamon seurakunta, Paltamon veteraani- ja reserviläisjärjestöt,
Partiolippukunta Vaarojen vaeltajat ry
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Elävästi liikkeellä!
Paltamo-Seuran hallinnoima Elävä Ekomuseo –hanke aloitti toimintansa syksyllä 2016. Syksyn aikana on hankkeessa
päästy hyvään vauhtiin ja takana on
muun muassa yhteisiä tapaamisia, kohdekäyntejä mukana olevissa kylissä ja
Vanhan ajan kotiseutujuhla. Yhdessä on
kerätty tietoja ja aloitettu tulevan vuoden
2017 tapahtumien, kylämonumenttien ja
muun toiminnan suunnittelu.
Seuraavan vuoden aikana hankkeessa
järjestetään seitsemän kylätapahtumaa.
Näistä ensimmäisen järjestää Kiehimänsuun Kyläyhdistys kaikille avoimen joululaulutapahtuman merkeissä Kiehimän
koululla sunnuntaina 11.12. klo 15.00
alkaen. Tunnelmallisella vanhalla kyläkoululla iltapäivä aloitetaan jouluaskarteluilla, klo 16.00 lauletaan kauneimpia
joululauluja ja illan päätteeksi vietetään
kylän pikkujoulua joulumuistelujen muodossa jouluperinteistä ja -koristeista keskustellen. Tapahtumaan voi tuoda myös
katsottavaksi joulukoristeita ja valokuvia
vanhan ajan joulusta.

Talven aikana Ekomuseon kylissä kerätään perinnetietoja, kurssitellaan ja valmistaudutaan tulevaan kesään. Kesällä
ja seuraavana syksynä edessä on kuusi
kylätapahtumaa, seitsemän kylämonumentin rakentaminen, koululaisten
kurssitusta ja kylillä vierailuja. Samalla
jatketaan aineiston etsimistä ja keräystä,
jonka kautta tuotetaan tietoa ja tarinoita
paltamolaisista kohteista, henkilöistä ja
esineistä.
Ekomuseon tapahtumiin, toimintaan ja
tietoihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.paltamonekomuseo.fi ja
Paltamon ekomuseon facebook-sivuilla.

Ota yhteyttä,
Maria Helo – Perinnepehtoori,
Elävä Ekomuseo -hanke
p. 044 9758070
paltamon.ekomuseo@gmail.com

JOULUTAPAHTUMIA PALTAMOSSA

Koko kylän avoin

joulutapahtuma

Korpitien koululla tiistaina 20.12.
alkaen kello 17.30.
Tilaisuuden aluksi oppilaat esittävät
ohjelmaa koulun pihalla. Lisäksi
jouluinen kahvio, myyjäiset,
näyttelyitä, musiikkiesityksiä
sekä jouluista tunnelmaa.
Myyntituotot käytetään
luokkaretkien hyväksi.
Tervetuloa!
Korpitien koulun väki
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Luento

Korpitien koulun auditorio, Lampitie 2
Ke 30.11. klo 18.00 – 19.30 Luontokuvaajan vuosi
Valokuvaaja Jouni Ruuskanen esittää luontokuviaan ja kertoo niistä

Syyskauden päättäjäiset perjantaina 9.12. klo 18
Paltalinnassa. Mukavaa ohjelmaa koko perheelle!

Syys usi
ka
luku ttyy
pää 2.
11.1

Syyslukukausi päättyy 11.12. 2016

Mukavaa joulunaikaa kaikille kansalaisopiston ystäville!
Tavataan kursseilla taas kevätlukukaudella, joka alkaa 9.1.2017.

Makupaloja kevään 2017 ohjelmasta
Antiikkinalle

– TÄYNNÄ – kysy peruutuspaikkoja toimistosta.

Metsästäjätutkintokoulutus

Ristijärven Keskuskoululla (12t) ma 9.1.,
ti 10.1., ma 16.1. ja ti 17.1. klo 18 –
20.30 Urho Mäkäräinen. Suositusikä 12v.
Kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa
metsästäjätutkinto. Ilm. viim. 5.1.

Metsästäjätutkintokoulutus
Paltamossa maaliskuussa 2017.

Ikonimaalaus

Kontiomäki (32t) kahtena viikonloppuna
monitoimitalolla 14.-15.1. ja 28.-29.1.
klo 9-16 Leena Konttinen. Ilm. viim. 5.1.

Huovutus

(18t) la-su 4.-5.2. ja la 18.2. klo 10-15
Korpitien koulun tekstiilityölk., Anneli Karhapää. Märkä- ja kuivahuovutus esim.
tossut, hatut, lapaset, koriste-esineet.
Ilm. viim. 19.1.

Juhlat & pidot

(15t) pe 10.2. klo 17.30 – 20 luentoilta aiheesta ja viikonloppuna 18.-19.2. pöytien
kattaukset, erilaiset noutopöydät ja tilojen
koristelu. Kurssilla käydään läpi erilaiset
kotijuhlat ja niiden suunnittelu, etiketti- ja
käyttäytymissäännöt, juhlakattaukset, pito- ja juhla-ateriat, koristelu ym. Opettaja
Sakari Piirainen. Materiaalimaksu n. 20€.
Ilm. viim. 26.1.

Hopeakorut

(14t) Kontiomäki la-su 11.-12.2.
klo 10-16 monitoimitalo Kati Nevalainen.
Koruja hopeasta: sormukset, riipukset,
korvakorut. Perusmenetelmät kuten
sahaaminen, viilaaminen ja juottaminen
tulevat tutuiksi. Mahdollisuus työstää
vanhoista hopealusikoista koruja! Materiaaleja voi lunastaa opettajalta. Ilm.
viim. 26.1.

Huonekalujen
kunnostus ja verhoilu

(32t) Ristijärven Keskuskoululla la-su 21.22.1. ja 4.-5.2. klo 9-16 Taina Karppinen. Vanhojen huonekalujen verhoilua
ja puuosien kunnostusta. Opettajalta voi
ostaa kankaita ja tarvikkeita.
Ilm. viim. 5.1.

Tulossa Vaapuntekokurssi

(18t) helmikuussa! Seuraa ilmoittelua.
12
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Sirkuskoulu

(12t) – Oulun Tähtisirkus la-su 11.-12.2.
klo 10-15. Pari paikkaa vapaana!

Ensiapu 1

(16t) – Hiisijärven Hiisipirtillä (16t) la- su
18.-19.2. klo 9-16 Sanna-Maria Nissinen. Ensiavun perustiedot ja –taidot
auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.
Maksullinen EA 1 –todistus on voimassa 3 vuotta ja pätevä kaikissa Euroopan
maissa. Ilm. viim. 9.2.

Kevään luentoja

Korpitien koulun auditorio, Lampitie 2
Ke 18.1. klo 18
Luontoretkellä kotiseudulla
FM Raimo Kantola
Ke 15.2. klo 18
Vuosi 1917 Kainuun historiassa
prof. Reijo Heikkinen
Tervetuloa!

Kalankäsittely ja kalaruoat

(8t) ti –ke 14.-15.3. klo 17 – 20.30 Korpitien koulun kotitalouslk., Antti Kyllönen
ja Anita Ylijurva. Tiistaina käsitellään kalat
keskiviikon kalaruokiin. Hauen, kuhan ja
ahvenen fileointi, matikan ja ahvenen nylkeminen. kalaruokina keittoja, murekkeita
ym. Ilm. viim. 2.3.

Lasinsulatus- ja tiffanykurssi

(31t) Kontiomäki suunnittelu ma 6.2. klo
17 – 19.30, kurssi kahtena viikonloppuna
25.-26.2. ja 18.-19.3. klo 9-15 monitoimitalo, Pirjo Pääsinniemi. Kurssi sopii
kaikille vasta-alkajasta aiemmin harrastaneisiin. Tehdään lasia sulattamalla koruja,
koriste- ja käyttöesineitä. Tiffanytekniikalla esim. kolmiulotteisia kukkia. Lasia
voi myös maalata sekä polttaa valokuvia
lasille. Ilm. viim. 26.1.

Katiskaverkkoveistokset

(32t) la-su 25.-26.3. ja 8.-9.4. klo 9-16
Koulukankaan puutyölk., Pirjo Pääsinniemi. Tehdään luonnonllisenkokoisia lintuja
ja eläimiä puutarhaan sekä pienempiä
koristeita sisustukseen ja parvekkeelle.
Materiaalilista lähetetään ilmoittautuneille.
Materiaalia voi myös lunastaa opettajalta.
Ilm. viim. 16.3.

Uusia luentoja
ja kursseja

syntyy pitkin kevättä

Seuraa ilmoittelua myös Väylässä,
Koti-Kajaanissa, Menoinfossa,
Kainuun tapahtumakalenterissa
sekä Facebookissa ja Instagramissa.
Muistathan peruuttaa paikkasi, ellet
osallistu kurssille! Joku voi odottaa kurssipaikkaa varasijalla. Tekstaa tai soita p.
044 2885 623 tai lähetä sähköpostia:
kansalaisopisto@paltamo.fi.

Meillä opiskelet edullisesti!

- kausikortti 63€
- kausikortti eläkeläinen, työtön 53€
- kurssikortti 33€
- luennot ja alle 7h kurssit maksuttomia

Löydät meidät myös
Instagramista ja Facebookista!

Osta kausikortti – se kannattaa!

Paltamon
Kansalaisopisto

Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
Puhelin (08) 615 54638,
Fax (08) 871 626
kansalaisopisto@paltamo.fi
www.opistopalvelut.fi/paltamo
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Paltamon
Kotisivu: www.paltamo.fi/vapaaaika/94
http://kainet.verkkokirjasto.fi/web/arena

KONTIOMÄEN KIRJASTO

PÄÄKIRJASTO

Pihlajatie 5
044 7500 754

Korpitie 9
(08) 615 54647

Maanantai, tiistai
Keskiviikko
Torstai, perjantai

klo 12 – 19
klo 11 – 19
klo 11 – 17

Maanantaina 5.12.
Itsenäisyyspäivänä
Perjantaina 23.12.
Tapaninpäivänä 26.12.
Torstaina 5.1.2017
Loppiaisena

klo 10 – 15
suljettu
klo 10 – 15
suljettu
klo 10 – 15
suljettu

LUONNOSTA ON MONEKSI

Päivähoidon lasten askarteluja luonnosta
on nähtävillä pääkirjaston lastenosastolla
marras-joulukuun ajan.

LASTEN SATUTUOKIOT

keskiviikkoisin klo 9.30 pääkirjastossa.
Tarkat päivämäärät sovitaan myöhemmin.

ilvelä

.P
Kuva: E. N
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NOVELLIKOUKKU

-tapaamiset jatkuvat pääkirjastossa
30.11. ja 14.12. klo 17 – 19.

Maanantai		
Torstaisin marraskuussa
Torstaisin joulukuussa
Maanantaina 5.12.
Tapaninpäivänä 26.12.

klo 13 – 19
klo 13 – 19
suljettu
klo 10 – 15
suljettu

Palveluja korvataan tilapäisesti kirjastoautolla. Joulukuussa auto pysähtyy kirjaston pihalla parittoman viikon torstaina
klo 11.30 – 13.30 ja parillisen viikon
torstaina klo 17.45 – 19.00.

KIRJASTOAUTO
044 2885 903

Itsenäisyyspäivänä auto ei ole liikenteessä.
Aikataulut toimipisteistä ja
kunnan kotisivuilta: www.paltamo.fi ->
Vapaa-aika -> Kirjasto.
Huomio!
Muista mahdollisista kirjastojen aukioloaikojen poikkeuksista ilmoitetaan myöhemmin.

Paltamon
nuorisotilat

Lasten ja nuorten

PIKKUJOULUT
Paukkulassa
ke 14.12.2016 klo 14-19.
Tervetuloa!
Järj. kunnan nuorisotyö,
srk, 4H, MLL ja partio

Kirkonkylä

Paukkula ja Kumppari
Korpitie 9
044 7500734
Aukioloajat:
Ma-to klo 14.00-19.00
Pe klo 13.00-19.00

Kontiomäki

Pinkkari
Leppiläntie 5
044 7500844
Aukioloajat:
Ma, to, pe klo 17.00-20.00

Vuokraa
asunto

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

Bändis

Vaarankyläntie 3
Bändisvuoroja varattavissa nuorisotiloilta tai työvoimayhdistyksestä,
puh 044 7507141

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

Katso nuorisotilojen kuulumiset ja ajankohtaiset asiat
Facebook: Nuorisotilat Kumppari, Paukkula ja Pinkkari
Instagram: @paltamon_nuorisotilat
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Juhlavuosi lähestyy
Paltamon – Hyvän tahdon jättiläinen – 100 hyvää tekoa
– teko voi olla pieni tai suuri, se voi olla kaunis ele tai
lähimmäisen huomioiminen, se voi olla myös konkreettista tekemistä. Tärkeää on, että hetki tallennetaan
kuvin, sanoin tai videoimalla. Sähköisessä maailmassa
ihmisillä on mahdollisuus jakaa hyvät teot ja niiden tarinat edelleen tuottamaan hyvää mieltä. Jaetut tarinat
kannustavat yhä laajemmin hyviin tekoihin ja luovat
positiivisen kierteen. Tavoitteena on esitellä kuukauden
tuotokset eri kylillä kiertäen tapahtumien yhteydessä
kuukausittain. Näin hekin keillä ei ole sähköisiä välineitä
käytössään, pääsevät tutustumaan tuotoksiin. Hyvän
tahdon jättiläinen -haastekampanja huipentuu kansanjuhlaan, jossa hyvät teot ovat esillä eri muodoissa.
Kansanjuhlaan voivat osallistua kaikki, myös Internetin
välityksellä hekin ketkä eivät pääse fyysisesti paikalle.

Ohjeistusta Suomi 100 v 2017
-tunnuksen hakemiseen

Välttämättä ei tarvitse hakea omaa 100 v –tunnusta, jos
on olemassa jo suunniteltu valtakunnallinen tai maakunnallinen hanke, jonka ”varjon” alle hanke sopii ja täydentää sitä. Ei kuitenkaan niin, että kaikki Paltamossa
tapahtuva on Hyvän Tahdon Jättiläinen -teeman alla.
Yleisesti luvaksi riittää päähankkeen ns. sähköpostilupa ja kun se on, niin voi hakea tarvittaessa maakunnalta
omaakin rahoitusta. Hakeutumalla isomman hankkeen
alle, pienemmätkin hankkeet saavat apua ja neuvoja
esim. markkinointiin ja tuotteitaan esille valtakunnankin
tasolle sekä oikeuden käyttää Suomi 100 -tunnuksia.

Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmahankkeiden aluetuen hakeminen Kainuun liitolta

Valtioneuvoston myöntämän aluetuen toinen ja viimeinen hakuaika on 1.-30.11.2016. Hakemusten tulee olla
perillä viimeistään klo 15.00. Jaettavana on 50.000
euroa.
Hakemukset lähetetään ohjeissa mainittuun osoitteeseen joko sähköpostilla tai kirjeitse. Avustusta haetaan
erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy Kainuun liiton
verkkosivulta osoitteesta http://www.kainuunliitto.fi/
suomi100_lomakkeet. 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 liiton maakuntahallitus.
Kainuun liitto, Suomi 100 Kainuussa –hanke,
www.kainuunliitto.fi

Edellisessä kuntatiedotteessa kerroin Kainuun yhteisistä juhlavuoden
tapahtumista. Nyt esittelen muutamia paltamolaisia suunnitelmia:
• 5.12.2017 Osallistutaan Juhlagaalaan (kyyditys Paltamosta perukoilta asti)
• 6.4.2017 Lastenooppera Hopeinen lusikka 0-lukio luokkalaisille,
Oopperan yläkoulukonsertti on Suomi 100 v –konsertteja (Konserttikeskuksen kautta)
• Paltamo Seura ry:n Ekomuseo -hankkeen kautta 0-6 –luokkalaiset
pääsevät vierailemaan Paltamon kylillä. Yksi luokkataso aina yhden
kylän vieraana ja erillisenä tähän liittyen.
• Kylämonumenttien paljastustilaisuudet 7 kpl 6-12/2016 (Kiehimä
kk, Kiehimänvaara, Kivesjärvi, Melalahti, Mieslahti, Uura ja Vaarankylä)
• Paltamo Seura ry; Itsenäisen Suomen 10 vuosikymmentä video
(10 vuosikymmeneltä x 10 eri-ikäistä haastatellaan videolle), jonka
kooste esitetään Itsenäisyyspäiväjuhlassa
• Metelin Kanervassa (rakennus 100 v 2017) Suomi 100 -teemaan
liittyviä taide- ja lelunäyttelyitä sekä tapahtumia
Paltamossa keskitytään neljän Suomen luonnon –päivän ympärille ja
kehitetään jo olemassa oleviin tapahtumiin lisää : Suomen luonnolla
on valtakunnallisesti 4 luontopäivää eri teemoilla.
• Nämä asettuvat Paltamosta katsoen aika hyvin niin ajallisesti, kuin
teemallisestikin;
14.2. sukella talveen -> Kainuun luontopäivien työpajassa toivottiin
Paltamolta lumiveistoskilpailun järjestämistä/uudelleen virittämistä
Eino Leinon puistoalueella, tai vaikkapa nykyiselle heinäpellolle,
kuitenkin VT22 varteen. Kuka ottaa kopin?
20.5. villiinnytään aisteilla -> Norssikarnevaalit ja Norssi nousee
-tapahtuma
17.6. rakastutaan keskiyöhön kesäkuulla -> kesä-heinäkuun vaihteessa 2017 Eino Leino –festariviikko (Eino Leino –dokumentin
trailerin katselutapahtuma) ja Suviyössä soi -konsertti Eino Leinon maisemissa (avustus Oulujärvi Leaderilta) Eino Leinon 140 v
6.7.2018 kunniaksi valmis dokumentti esitettäisi televisiossa.
26.8. perinteisenä Suomen luonnon päivänä -> illalla Meteli Soi
–musiikkia ja muikkua tapahtuma
• Kainuun Liikunnan – Unelmat liikkeelle Kainuussa – lisää liikettä,
iloa ja hyvinvointia –hanke, jossa Paltamo on mukana.
• Suomalainen messun - näyttämöllinen musiikkiesitys Paltamon
seurakunta päävastuu ja kunta /kansalaisopiston (mahdollisesti
koulukerhot; kuoro- ja tanssiryhmät)
• Hellyydellä Suomelle - Musiikki Kapareen musiikkinäytelmä
• Nuorisoneuvosto ja Lapanen: pe 25.8.2017 (100 pv:ä 100:an)
kaikki oppilaat ja opettajat pukeutuvat sini-valkoiseen ja esittävät
yhteislauluna Maamme –laulun tai/ja Finlandia hymnin Korpitien
koulun hiekkakentällä. Tämä kuvattaisiin kuvauskopterilla ja nauhoitettaisiin.
• Lisäksi koululla olisi kasvomaalausta, välitunti tv:ssä Talk showjossa tosi tai kuvitteellisia henkilöitä vuosikymmenien varrelta haastateltaisi.
Tammikuun 2017 Väylä –lehdessä ja helmikuun kuntatiedotteessa enemmän Paltamon Suomi 100 –tapahtumista.
Terveisin Paltamon kunnan Suomi 100 v 2017 yhdyshenkilö
Päivi Soldatkin
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Kainuun pienituloisille kulttuuria maksutta
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 estää kulttuuripalvelujen käytön. 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 maksuttomia pääsylippuja mm.
Roudan tanssiesityksiin, Kajaanin kaupunginteatterin esityksiin, Suomussalmen kotiseutumuseoon ja sekä Pajakkakinon elokuviin. Mikä parasta, Kaikukortti käy maakunnassa yli
kuntarajojen! Ennätät hyödyntää Kaikukorttia vielä jouluajan
konsertteihin, katso kainuuntapahtumat.fi/.
Kaikukorttia saa kunnanvirastolta, Vaarankyläntie 7, Paltamo.
Lisäksi korttia saa näiltä tahoilta:
Etsivä nuorisotyö Paltamo, 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 (puhelinaika 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

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. Lisätietoja: Mira Haataja, Kulttuuripassin jatkohankkeen
hankekoordinaattori, Kulttuuria kaikille -palvelu, mira.haataja@
cultureforall.fi, puh: 040 213 6339.
Kaikukortti –kokeilua jatketaan Kainuussa kuntien toimesta
vuonna 2017. Uuden Kaikukortin saamisesta ja käyttökohteista
tiedotetaan lisää tammikuun Väylä –lehdessä ja helmikuun
Kuntatiedotteessa.
KULTTUURITAPAHTUMIA löydät Kainuun uusitusta tapahtumakalenterista: http://kainuuntapahtumat.fi/
Lisätietoja hankkeista ja tapahtumista
kulttuurivastaava Päivi Soldatkin, puh. 0447500740

Facebook: www.facebook.com/kaikukortti
Lisätietoja: www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti

Paltamossa tapahtuu

Runollisia

Mitä Kainuussa ja Paltamossa tapahtuu? Uudistuneesta Kainuun tapahtumakalenterista
löydät koko Kainuun alueella olevia tapahtumia. Hakuja voit tehdä kunnan, tapahtumalajin,
tapahtumapaikan tai ajan perusteella. Tutustu www.kainuuntapahtumat.fi!
Tapahtuman järjestäjä, muista ilmoittaa tapahtumasi tapahtumakalenteriin osoitteessa
www.paltamo.fi -> Tapahtumakalenteri. Näin varmistat tapahtumasi esillä olon myös
kuntatiedotteessa.

joululahjapaketteja
Kainuun Lausujilta:

runoa ja draamaa,
satua ja totta,
iloa ja rauhaa!

Poiminnot sähköisestä kalenterista
19.11. Raamattuopetusta: Lapset ovat vapaat klo 10, seurakuntakeskus, Paltamo.
22.11. Tietokoneen käytön opastus klo 12, Paltamon pääkirjasto.

Perjantaina 16.12.2016 klo 17.00
Paltamon Pääkirjastossa

27.11. Orkesteritanssit klo 16, Paltalinna. Liput 12 €.
29.11. Tietokoneen käytön opastus klo 12, Paltamon pääkirjasto.
30.11. Luento: luontovalokuvaajan vuosi klo 18, Korpitien koulu.

Lausujat tekevät juttelujen pohjalta
korvaruno -kortteja muistoksi, aiheesta
mistä haluatte keskustella ja saada
runokorva –kortin. Kortin voi lähettää
tai säilyttää muistona.
Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

2.12. Itsenäisyyspäivälounas klo 12, Korpitien koulun ruokala.
Lounasliput 7 €, veteraanit saattajineen ilmaiseksi.
2.12. Itsenäisyyspäiväjuhla klo 13, Korpitien koulu. Vapaa pääsy!
4.12. Paltamon Joulunavaus klo 15, Eino Leino-puiston rannassa.
6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus alkaen klo 9, sankarihautausmaa ja Paltamon kirkko.
9.12

Paltamon kansalaisopiston syyskauden päättäjäiset klo 18, Paltalinna. Vapaa pääsy!

Yhteistyössä kunnan
kulttuuri- ja kirjastotoimi

11.12. Karaoketanssit klo 16, Paltalinna. Liput 10 €.
14.12. Lasten ja nuorten pikkujoulut klo 14, Nuorisotila Paukkula.
17
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LAHJAVINKKEJÄ
OMALTA KYLÄLTÄ

PALTAMO
Kainuun emäpitäjä –kirja

ISBN: 978-951-97370-4-1, sidottu,
kieli suomi, julkaistu 6.7.2013,
paino 3,2 kg.
Paltamon historiakirja on yleisesitys
Paltamon ja sen asukkaiden vaiheista 10 000 vuoden aikana. Kirja on
merkittävä, koska Paltamo on emäpitäjä, josta kaikki muut Kainuun
pitäjät ovat vuosisatojen kuluessa
eronneet. Kirja opettaa tuntemaan
ja arvostamaan Paltamoa kotiseutuna ja kertoo elinympäristön kehittymisestä kivikaudesta nykyaikaan ja paltamolaisten elämästä
ennen ja nyt.
Kirjoittajat:
Jorma Keränen ja Hannu Romppainen
Kirjan hinta: 55 euroa
Kirja on myynnissä Paltamon KIPA-kirjakaupassa, puh. 08 871 025,
verkkokaupassa: www.kainuunkirja.net ja Paltamon kunnan neuvonnassa.

Lahjaksi
liikunnan
iloa

Liput ja avaimet
kunnanviraston neuvonnasta
viraston aukioloaikoina
p. (08) 615 54681
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Luhtaniemi, Paltamo, Oulujärvi

Hanki
lahjaksi
rantatontti

K

irjoita Joulupukille tai osta vaikka perheellesii lah-

jaksi rantatontti Luhtaniemestä. Reilulla rakennusoikeudella varustetut tontit sijaitsevat omassa rauhassa,
mutta lähellä palveluita.

Golfkentän naapurissa

Suomen kauneimmaksikin äänestetty Paltamo Golfin
kenttä, monien mahdollisuuksien Oulujärvi, lenkkipolut
ja vehreä luonto ovat käden ulottuvilla.

Palveluiden äärellä

Joustavat lähipalvelut ja hyvällä tasolla olevat peruspalvelut
ovat helposti saatavilla. Alueen tiet, katuvalaistus ja silta
Metelinniemeen ovat nyt valmiina.

Viimeisiä viedään

Viimeisiä rantatontteja viedään ja mm. perhe Homasen
koti on jo valmis. Lue rakennusprojektin etenemisestä
Luhtiksen blogissa osoitteessa: rakennarannalle.fi

Lisätietoa:

www.rakennarannalle.fi
Paltamon kunta p. (08) 615 5461

90 min. Oulu • 30 min. Kajaani • 5 min. kauppa • 2 min. golfkenttä • 0 min. Oulujärvi
19
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JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN

2016 Paltamon

Joulunavaus
Eino Leino -puiston rannassa
sunnuntaina 4.12. klo 15.00

Lapsille seikkailupolku
alk. klo 14.30
Järjestäjä: MLL Paltamo

Tapahtuman avaus
klo 15.00
juontajana Markus Tervo

Kunnan joulutervehdys
Hanna-Riikka Karjalainen
Eskarilaisten musiikki- ja
leikkiesitys
Joulupukki saapuu
Arpajaiset
Hevosajelua
Glögi- ja piparitarjoilu!
Myynnissä
makkaraa
ja arpoja

Palkintona joulukinkku,
herkkukori yms.

PA LTA M O

www.paltamo.fi

