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Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
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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

PALTAMON

IKÄIHMISTEN
NEUVONTAPISTEEN
AUKIOLOAJAT KEVÄÄLLÄ 2016

Kunnissa toimii ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitettu
maksuton ikäihmisten neuvontapiste josta iäkäs kuntalainen
saa tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa ja ohjausta.
Paltamon asiakasohjaaja on tavattavissa ilman
ajanvarausta Paltamon kunnantalolla (pieni
neuvotteluhuone) Vaarankyläntie 7, torstaisin
18.2., 17.3., 21.4. ja 19.5. klo 10.00 - 11.00.
Paltamon asiakasohjaajan puhelinnumero 044 748 4893
ja sähköposti: palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi
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I H M I N E N T YÖ N TA K A N A

Mervi Kilpeläinen, rakennusmestari
Mervi Kilpeläinen on syntyjään kajaanilainen, vuonna 1992 paltamolaistunut kunnan rakennusmestari.
Mervi on tullut Paltamon kunnan
palvelukseen vuonna 2003. Hän
on suorittanut kunnallistekniikan rakennusmestarin tutkinnon Oulussa
ja ajautunut alalle ”höynäytettynä”,
kertoo rakennusmestari itse pilke
silmäkulmassa.
Mervin työtehtäviin kuuluvat työnjohto ja hallinnolliset tehtävät. Hän
vastaa muun muassa kaavateiden,
puistojen, satamien, uimarantojen ja

liikuntapaikkojen kunnossapidosta, vesihuoltolaitoksen ylläpidosta, pihateiden
avustuksista sekä investointihankkeiden
suunnittelusta ja valvonnasta. Mervillä on
kahdeksan alaista.
Vuosien saatossa työtehtävät ovat laajentuneet, niin esimiehillä kuin työntekijöilläkin. Lautakunnat ovat poistuneet
ja päätöksenteko on suoraviivaistunut.
Myös henkilökunta on vähentynyt Mervin
työuran aikana.
Mikä on parasta työssäsi? -kysymykseen
Mervi vastaa: ”Kahta samanlaista päivää
ei ole ja työ ei tekemällä lopu”. Haastee-

na työssään rakennusmestarimme
kokee sääolosuhteet erityisesti
talvella. Lisäksi tehtäväkenttä on
laaja mutta aika on rajallinen, kaikkeen ei siis ehdi käyttää niin paljon
aikaa kun haluaisi.
Vapaa-aikana tämä vauhtinainen
harrastaa moottoripyöräilyä ja
monipuolisesti liikuntaa. Talvisin
Mervin voi tavata hiihtoladulla ja
kesällä polkupyörän selässä.
Mervin terveiset Paltamon kuntalaisille:
- Aurinkoista kevään odotusta! -

P U H E E N J O H TA J A N PA L S TA

Nyt näkkyy talot
w w w. p a l t a m o . f i
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Uusien tuulien myötä luet uudistunutta
kuntatiedotetta. Tarkoituksena on tuoda
kuntaa lähemmäs kuntalaisia. Päädyimme yhdessä siihen, että kuntatiedotteeseen on hyvä lisätä palsta myös kunnanhallitukselle ja sen kuulumisille. Olen Pasi Ahoniemi ja toimin valtuutettuna toista kautta sekä tällä valtuustokaudella
kunnanhallituksen puheenjohtajana.
Perheeseeni kuuluu vaimo, kolme lasta
ja asun Kontiomäellä.
Kunnanhallitus on valtuuston ohella kunnan pakollinen toimielin. Sen rooli kunnan hallinnossa on erittäin keskeinen.
Kuntalaissa (23 §) on säädetty, että kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja
taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta
ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus myös edustaa kuntaa ja käyttää sen
puhevaltaa. Sivun sisältö
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen hallintoelimissä
edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Jo ehdokkaaksi asettuessaan on ajateltava tehtävän vaatimaa ajankäyttöä sekä
valmiuttaan vastuunkantoon mahdollisena puheenjohtajana. Puheenjohtajuus ei
ole kokopäivätoimi, mutta kiireisimpinä
viikkoina puheenjohtajan tehtävien hoitamiseen kuluu merkittävän paljon aikaa.
Luottamusjohtajan tehtäviin kuuluu paljon edustamista, kokoustamista ja kunnan strategisen linjan tai päätösten perustelemista. Tehtävä vaatii esiintymis- ja

puhumisvalmiuksia, tiivistämiskykyä ja
mediataitoja. Digitalisaation etenemisen
myötä hyvä IT-taitojen osaaminen on välttämättömyys.
Ajattelen, että oman poliittisen taustan
ja arvojen ei tarvitse olla piilossa, mutta junttaamiselle ei ole tilaa eikä tarvetta. Hyvään yhteistyöhön kuuluu muiden
puolueiden kunnioittaminen ja kaikille on
annettava tilaisuus puhua ja esittää ajatuksiaan. Puheenjohtajuus on monin osin
henkilöjohtamista. Joskus jonkin asian
valmistelun tai päätöksenteon yhteydessä tarvitaan puheenjohtajan ottama aikalisä. Tällä parannetaan yhteishenkeä ja
yhteistä tavoitehakuisuutta ennen asian
viemistä eteenpäin.
Paltamon kunta on ollut viime vuodet voimakkaan kehityksen tiellä. Kuntatalouden
alavireestä huolimatta olemme tehneet
rohkeita valintoja ja päätöksiä elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.
Pitäjäratekian myötä jokainen halukas on
voinut osallistua tähän suunnittelutyöhön.
Kuntalaiset ovat rohkeasti myös soitelleet,
lähettäneet sähköpostia tai tulleet juttelemaan kauppajonossa tai kylänraitilla. Näin
pitää ollakin, sillä hyvään luottamustoimen hoitamiseen kuuluu kuuntelemisen
taito ja rakentavan politiikan tekeminen
päättävissä toimielimissä.
Yksi kaikille näkyvä päätös on ollut taajama-alueiden siistiminen ja maisemahakkuut. Mielipiteet ovat vaihdelleet laidasta
laitaan, mutta minulle päällimmäiseksi
nousee erään kirkonkyläläisen kommentti:

”Nyt näkkyy talot, eikä vaan niitä puita”.
On helppoa olla samaa mieltä, sillä maisemahakkuiden myötä moni puiden keskellä ollut talo on tullut näkyviin ja useat
ovat innostuneet kunnostamaan esimerkiksi pihamaitaan. Tässäkin asiassa kunnanhallituksella ja viranhaltijoilla on ollut
selkeä ja yhtenäinen linja. Kunnan suorittamin toimenpitein huolehditaan yhteisistä alueista, asumisviihtyvyydestä ja
turvallisuudesta.
Pasi Ahoniemi
kunnanhallituksen puheenjohtaja
pasi.ahoniemi@paltamo.fi
044 325 0036

Testamenttilahjoitus
Paltamon kunta on vastaanottanut testamenttilahjoituksen käytettäväksi paltamolaisten vähävaraisten vanhusten päivittäisiin tarpeisiin.
Kunnanhallitus on päättänyt testamentin toimeenpanosta 29.6.2015
kuultuaan Paltamon vanhusneuvostoa ja Kainuun soten vanhuspalveluja.
Päätökset testamenttivarojen käytöstä tekee hakemusten perusteella
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän aikuissosiaalipalveluiden johtava sosiaalityöntekijä.
Testamenttivaroja voidaan käyttää esimerkiksi kotona asumista tukevissa palveluissa muun muassa sellaisten apuvälineiden hankintaan,
joita ei saa lainaksi terveydenhuollosta sekä kodin esteettömyyden ja
asumisolojen parantamiseen.
Testamenttivaroilla on jo hankittu neljä hoitosänkyä patjoineen. Sänkyjä
lainataan hakemuksen perusteella vaatimusehdot täyttävälle henkilölle.
Avustuksen saajan tulee täyttää avustuksen
täytäntöönpanoon liittyvät vaatimukset
(Paltamon kunnanhallitus 29.6.2015 § 152):
- paltamolainen henkilö
- hakemusvuonna vähintään 65-vuotias henkilö
- vähävarainen, tulot enintään takuueläkkeen suuruiset yhdessä
täyden hoitotuen kanssa tällä hetkellä 1094,52 euroa.
Varallisuutta arvioitaessa huomioidaan käytettävissä olevat varat,
kuten säästöt, arvopaperit ja muu helposti realisoitava omaisuus.
Testamenttivaroja on käytettävissä enintään 10 000 €/vuosi.
Hakemusten käsittely ja päätösten teko neljä kertaa vuodessa
31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.
Hakemuslomakkeita saa 15.2.2016 alkaen
Paltamon kunnantoimistolta, terveysasemalta
ja kunnan verkkosivulta www.paltamo.fi/lomakkeet.
Avustushakemus palautetaan
liitteineen osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä
Paltamon sosiaalitoimisto/testamentti
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo

Lisätiedot:
johtava sosiaalityöntekijä
Kristiina Anttonen
puh. 044 7167036, klo 13 - 14
kristiina.anttonen@kainuu.fi

sosiaaliohjaaja
Annu Koskela-Leinonen
puh. 044 288 5303, klo 13–14
annu.koskela-leinonen@kainuu.fi
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tilaa asua ja elää
Paltamossa on

Paltamo on omaa tilaa kaipaavan ja liikuntaa harrastavan paratiisi. Meiltä löytyy
asumisvaihtoehtoja laidasta laitaan, jokaiselle omansa.
Asumisen helppoutta arvostavalle on tarjolla laaja vuokra-asuntotarjonta ja suomalaisen unelman toteuttajille
löytyy omakotitontteja Oulujärven rannalta. Omakotitalosta haaveilevalle on tarjolla
yksityisillä markkinoilla erilaisia vaihtoehtoja.
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Oma koti
Luhtaniemeen

Suomalainen unelma on tyypillisimmillään
omakotitalo järven rannalla. Paltamossa se on mahdollista ja vieläpä järkevin
kustannuksin.
Rakenna kotisi Luhtaniemeen Oulujärven rannalle. Reilulla rakennusoikeudella varustetut tontit sijaitsevat omassa
rauhassa lähellä palveluita.
Lisätietoa tonttitarjonnasta ja esim.
Luhtikseen -blogin löydät osoitteesta
www.rakennarannalle.fi.
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Vuokraa asunto

Myytävät
asunnot

-yksiöitä, saunallisia kaksioita tai kolmioita
Lisätiedot
Tietoja vuokrattavista asunnoista ja
hakemukset kunnan verkkosivuilta,
osoitteesta: www.paltamo.fi > asuminen
tai puhelimitse (08) 615 54667
tai (08) 615 54664

Kattava tarjonta Paltamossa
myynnissä olevista kohteista
löytyy osoitteesta

Kiinteistö Oy
Paltamon Kiehinen
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Edullista
toimitilaa

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
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Vesa
Lassen
sijaiseksi
Hei uusille ja vanhoille Kumpparin ja
Paukkulan kävijöille sekä myös lasten ja
nuorten vanhemmille!
Olen Vesa Kinnunen, 24-vuotias
kontiomäkeläinen. Olen ollut muutaman vuoden töissä Paltamon kunnalla
Kontiomäen koululla kouluavustajana
ja nuorisotila Pinkkarin ohjaajana. Nyt
minulle on annettu hieno mahdollisuus

tutustua nuorisotoimintaan myös täältä
Paltamon päästä, nuorisotilojen Kumpparin ja Paukkulan valvojana sekä Lasten parlamentin että Nuorisoneuvoston
vastaavana ohjaajana Lasse Hinkulan
sijaisena.
Ensimmäisen kuukauteni aikana olen
tutustunut aitiopaikalta kymmeniin mukaviin lapsiin ja nuoriin sekä saanut varmaan saman verran uusia työkavereita.
Minut on otettu Paltamossa vastaan
todella mukavasti ja siitä haluan kiittää
jokaista lasta, nuorta ja aikuista, joiden
kanssa olen ehtinyt olla tekemisissä.
Minut tavoittaa puhelinnumerosta
044 7500 734 tai sähköpostilla
vesa.kinnunen@paltamo.fi ja tietysti
nuorisotiloilta joka arkipäivä. Jokainen on
tervetullut käymään nuorisotiloilla, vanhemmatkin ihan sisällä asti. Yhteyttä saa
ottaa kaikissa asioissa ja kysymyksissä.
Toivon iloista, sujuvaa ja mielenkiintoista kevättä Paltamossa!
Terveisin
Vesa Kinnunen

Jere aloitti kouluavustajana
Korpitien koululla
Moi kaikille! Olen Jere Karppinen, ja olen aloittanut marraskuun 2015
alussa Paltamon kunnassa Korpitien koululla kouluavustajana. Työrupeamani kestää syyskuun puoleenväliin asti, ja kesäajan työskentelen
päivähoidon puolella. Työhöni kuuluu avustusta erilaisissa opiskeluun
liittyvissä asioissa ylä- ja ala-asteen kuin sekä lukion puolella. Myös
eskareitten ja päivähoitolasten parissa tulee tehtyä töitä. Hienointa
näissä hommissa on, että jokainen päivä on erilainen, ja että työssään
voi itsekin oppia paljon uutta. Kuntalaisille toivotan hyvää talven jatkoa.
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Paltamon

Lukion
WANHOJEN
TANSSIT

torstaina 18.2. klo 19
Korpitien koululla
TERVETULOA!

Korpitien koululla torstaina 18.2. klo 13 alkaen
Penkkariajelu oheisen
reittikartan mukaisesti.
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Tervetuloa kursseille!

Paltamon Kansalaisopiston kausikortilla opiskelet koko
lukuvuoden yhdellä tai useammalla kurssilla hintaan 60 euroa.
Työttömät ja eläkeläiset saavat kausikortin hintaan 50 euroa.
Kurssikortilla voit osallistua yhdelle kurssille
syys- tai kevätlukukaudella hintaan 33 euroa.
Yleisluennot ja alle 7 oppitunnin kurssit ovat maksuttomia.
Uusia kursseja syntyy pitkin vuotta! Seuraa ilmoittelua kuntatiedotteessa, Väylässä ja Koti-Kajaanissa sekä Facebookissa!

Tulevia viikonloppukursseja
Lasinsulatus
ja tiffany-kurssi

Töiden suunnittelu ja raaka-ainetilaus keskiviikkona 24.2. klo 17.00–19.30
Kurssi Ristijärvellä kahtena viikonloppuna 5.6.3. ja 19.–20.3. klo 9 – 15. Opettaja Pirjo
Pääsinniemi.
Kurssilla voi valmistaa monipuolisesti koruja,
koriste- ja käyttöesineitä lasia sulattamalla,
tiffany- tai mosaiikkitekniikalla tai näitä yhdistellen (esimerkiksi kolmiulotteisia kukkia). Lasia voi myös maalata ruiskulla tai käsin, sekä
polttaa valokuvia lasille. Opitaan leikkaamaan
lasia työturvallisuusnäkökohdat huomioiden
(myös sahalla) sekä eri lasilaatujen yhdistäminen sulatuksissa. Kurssi sopii vasta-alkajille ja aiemmin lasitöitä tehneille. Polttomaksu.
Kurssimaksu 33e tai kausikortti.

Hopeakoruja vaikkapa
vanhoista hopealusikoista!

Paltamon
kansalaisopisto

www.opistopalvelut.fi/paltamo
Puh. (08) 615 54638
tai (08) 615 54636
kansalaisopisto@paltamo.fi
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Valmistetaan hopeasta koruja ja korujen osia,
esim. sormuksia, riipuksia ja korvakoruja. Perusmenetelmät kuten sahaaminen, viilaaminen
ja juottaminen. Kurssilla on myös mahdollisuus
työstää koruiksi vanhoja hopealusikoita. Työkaluja voi lainata ja materiaalia ostaa opettaja
Kati Nevalaiselta. Kurssi la-su 14.–15.2. klo
10–16 Kontiomäen monitoimitalolla. Ilmoittaudu heti. Kurssimaksu 33e tai kausikortti.

Posliinimaalausviikonloppu

La-su 20.–21.2. klo 10–15 Korpitien
koulun taideluokka, Anja Juntunen.
Ilm. viim. 11.2.
Kurssimaksu 33e tai kausikortti

Pääsiäisaskartelu

Pääsiäiskoristeita askarrellen ja ommellen. Kurssi Kontiomäen monitoimitalolla la-su 27.–28.2. klo 10–
16, Niina Hukkanen. Ilm. viim. 11.2.
Kurssimaksu 33e tai kausikortti

Puutarhabetonia ja
mosaiikkia

– kurssi kahtena viikonloppuna keväällä!
Kaarina Kuusisto-Lukkarin ohjauksessa upotetaan hanskat betoniin
ja annetaan mielikuvitukselle siivet.
Mosaiikkia tehdään valmiiden esineiden pintaan esim. ruukku, taulu,
pallo jne. Kurssilla voi myös yhdistellä betonia ja mosaiikkia. Kurssi lasu 18.–19.3. ja 9.-10.4. + viimeistelyyn on varattu la 16.4. Suunnittelu ja materiaalitilaus pe 18.3. klo 18
Koulukankaan taideluokassa. Ilm.
viim. 10.3. Kurssimaksu 33e tai kausikortti.

Järjestyksen valvojan
kertauskurssi

Lauantaina 19.3.2016 klo 9- 17,
paikkana Hiisipirtti.
Erikoiskurssimaksu 50 euroa
+ materiaalimaksu
(ei erillistä kansalaisopiston kurssikorttimaksua).
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
3.3.2016. Kurssin toteutumiseen vaaditaan vähintään 10 osanottajaa. Järjestyksenvalvojakortin uusiminen vaatii
kertauskoulutuksen suorittamista.
Kertauskoulutuksen kesto on kahdeksan (8) tuntia. Koulutuksen tavoitteena on
varmistaa järjestyksenvalvojina toimivien
henkilöiden osaaminen.
Kertauskoulutuksen voi suorittaa aikaisintaan 6 kuukautta ennen kortin vanhenemista tai puolen vuoden sisällä kortin
mentyä vanhaksi. Mikäli järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen voimassaolon loppumisesta on kulunut yli kuusi kuukautta,
täytyy käydä järjestyksenvalvojan peruskurssi (32 tuntia) uudestaan.
Koulutuksesta saatu todistus on voimassa 6 kuukautta, jonka aikana uusi
järjestyksenvalvojakortti on anottava kotipaikkakunnan poliisiviranomaiselta.

Metsästäjätutkintokoulutusta Paltamossa

Maalis-huhtikuussa ma 21.3. ja ke 23.3.
klo 17.30–19.00, ke 30.3., ma 4.4., ke
6.4. ja kertaus ma 11.4. klo 17.30–20.45
Korpitien koululla. Opettajina toimivat Paltamon riistanhoitoyhdistyksen kouluttajat. Käydään läpi tutkintoon liittyviä asioita ja metsästyslaki. Kurssin jälkeen on
mahdollista suorittaa metsästäjätutkinto. Suositusikä yli 12 v. Ilm. viim. 14.3.
Kurssimaksu 33e tai kausikortti

Yhdistykset huomio!
Hyödyllistä koulutusta tarjolla…

Yhdistyksen taloushallinto (3t)
ti 16.2. klo 18.00 – 20.30
Korpitien koulun auditorio,
Timo Mannermaa.
Koulutus on maksuton.
Ilmoittaudu heti.

Kausikortilla
voi opiskella yhdellä
lukuvuodella niin monta
kurssia kuin haluaa
vain 60 eurolla!
Työttömät ja eläkeläiset 50,-

Olemme
talvilomalla
viikolla 10
7. – 13.3.

Kevään luennot
Korpitien koulun auditoriossa
(Lampitie 2) klo 18.00 – 19.30

Ke 10.2. Positiivinen ajattelu
Kuinka ajatuksia muutetaan positiivisemmiksi jokapäiväisessä kanssakäymisessä, Sakari Piirainen
Ke 2.3. Aggressiivisen asiakkaan
kohtaaminen, Sakari Piirainen
Ke 16.3. Jätevesien käsittely kotona ja mökillä
Tutustutaan jätevesien erilaisiin puhdistamistapoihin ja keinoihin tehostaa vanhaa jätevesijärjestelmää. Kurkistamme
myös kuivakäymälään. Jätevesineuvoja
Sari Leinonen
Ke 30.3. Jokamiehen kuvailta
Valokuvauksen harrastajien kuvia ja kertomuksia FM Raimo Kantolan johdolla

Löydät
meidät myös
Facebookista!
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Talviajan

liikuntamahdollisuudet
Paltamossa

Hiihtoladut

Kirkonkylän, Kontiomäen
sekä Mieslahden hiihtoladut
Ladut löytyvät Kainuun Ulkoilukartta
-palvelusta osoitteesta
www.paltamo.fi/Vapaa-aika/Liikunta ja ulkoilu.
Metelin latu, helppo latu Kirkonkylän alueella avataan lumitilanne huomioiden hiihtolomaviikolla nro 8.
Järvilatujen Kokonlahti-Mulkkusaari-Lehtonen-Käärmeniemi-Lehtonen-Kokonlahti ajaminen aloitetaan aikaisintaan 15.2.2016 jää- ja
keliolosuhteet huomioon ottaen.
Ladut ajetaan pääsääntöisesti vasta lumisateen päätyttyä. Metelin ladut ja järvilatujen kunnossapito tapahtuu arkipäivisin.

Pertin ”jäähalli”
ja luistelualue

Pertin halli on avattu luistelijoille 8.1.2016.
Halli on avoinna keväällä niin pitkään kuin
sääolosuhteet sen sallivat. Muutoksista
ilmoitetaan Paltamon kunnan Facebook
–sivulla ja internetissä www.paltamo.fi.
Jäävuoroja voi anoa sähköpostitse
mervi.kilpelainen@paltamo.fi
tai puh. 044 2885 512.
Vuorolista internet-osoitteessa
www.paltamo.fi / Aukioloajat & vuorot.
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Avantouintipaikka

Talviuimareille on avantouintipaikka avoinna lokakuusta huhtikuuhun Metelinniemen vierasvenesatamassa. Lämmitettävän uimakopin avaimen saa kunnanvirastolta 5 euron panttia vastaan.
Avantouintipaikan kunnossapitotyöt
tehdään vain arkipäivisin pääsääntöisin
ennen klo 9.00. Kunnossapitotöitä ei suoriteta viikonloppuisin eikä viikolle sattuvina juhlapyhinä. Avantouintiohjeet löytyvät
osoitteesta www.paltamo.fi.

Moottorikelkkaurat

Kainuun kelkkareitit löytyvät Kainuun
Ulkoilukartta –palvelusta:
www.paltamo.fi/Vapaa-aika/Liikunta
ja ulkoilu/Kainuun MK-urat.

Muut liikuntaja ulkoilupalvelut

Lisätietoja muista Paltamon kunnan ja
Kainuun alueen ulkoilu-, retkeily- ja matkailupalveluista löytyy Kainuun Ulkoilukartta –palvelusta: infogis.infokartta.fi/
infogis-kainuu ja Oulujärven matkailusivustolta: www.oulujarvi.fi/fi/etusivu.

HARRASTAJA TAI VETERAANI

TULE PELAAMAAN KIEKKOA
TAI KAUKALOPALLOA
Paltamon Puumat ry järjestää nuorille ja aikuisille monenmoista liikuntaa,
aina joogasta lätkään. Jääkiekkoa on tarjolla tavoitteellisena urheiluna,
harrasteporukalla tai veteraanien kanssa. Tervetuloa kokeilemaan!
Lainaamme pelivarusteet tarvittaessa. Tarvitset vain luistimet.
Kysy lisää: jukka@laukkanen.cc
p. 050 368 1386

Kuntosali sijaitsee entisellä
Koulukankaan koululla
Vaarankyläntie 3, 88300 Paltamo

Kuntosali on suljettu muilta käyttäjiltä
kansalaisopiston ohjattujen kurssien
aikana seuraavasti:

Liput ja lisätiedot kunnanviraston
neuvonnasta (08) 615 54681
Avoinna joka päivä 5.30 - 21.00
(sisälle pääsee klo 20 saakka)

11.1.–3.3. ja 14.3.–14.4.
maanantaisin klo 10-11
tiistaisin klo 10-11
perjantaisin klo 12–13.45

Huomioittehan,

että poistutte salilta
ja pukuhuoneista

viimeistään klo 21.00.

Tämä on tärkeää oman
turvallisuutenne takia!
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Tapahtuman järjestäjä, muista ilmoittaa tapahtumasi Kainuun yhteiseen tapahtumakalenteriin osoitteessa www.paltamo.fi -> Tapahtumakalenteri. Näin varmistat tapahtumasi esillä olon myös kuntatiedotteessa. Seuraavaan kuntatiedotteeseen tapahtumat kootaan sähköisestä kalenterista 7.3.2016.

Poiminnot sähköisestä kalenterista
9.2.

Lapsille suunnattu Pelastetaan äiti -teatteriesitys klo 8.45-9.30,
Paltalinna, Vaarankyläntie 2

10.2. Luento ”Positiivinen ajattelu” klo 18.00-19.30,
Korpitien koulun auditorio, Lampitie 2
13.2. Paltamon Moottorikerhon järjestämä SM-jäärata alkaen klo 10.00,
aseman rannassa (n. 1km Paltamon keskustasta Oulun suuntaan)
18.2. Paltamon lukion Penkkarit alkaen klo 13,
Korpitien koulu, Lampitie 2
18.2. Paltamon lukion Wanhojen Tanssit klo 19,
Korpitien koulu, Lampitie 2
21.2. Terhokerho klo 14.00-15.30, Perhekahvila,
Vaarankyläntie 3
27.2. Tyttöjen juttu-tapahtuma klo 12.00-15.00,
Seurakuntakeskus, Kirkkokuja 1
27.2. Poikien juttu –tapahtuma klo 12.00-15.00,
Nuorisotila Kumppari, Korpitie 9
28.2. Tanssit klo 16.00-19.00,
Paltalinna, Vaarankyläntie 2
2.3.

Luento ”Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen” klo 18.00-19.30,
Korpitien koulun auditorio, Lampitie 2

13.3. Eino Leino –hiihto alkaen klo 9.00.
Paltamon Kokonlahti ja Paltaniemen venesatama
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Paltamon
työvoimayhdistys

tiedottaa

Myötätuulen Murkina tarjoaa maukasta ja edullista kotiruokaa.
Hintaan sisältyy lämmin ruoka, salaatit, juomat, leivät ja kahvi.
Meiltä myös tilauksesta täyte- ja voileipäkakut!
Hinnat:
Työttömät ja eläkeläiset 4,00 € • Työssäkäyvät 7,00 €
Käteis- ja korttimaksu.
Vaarankyläntie 3, Koulukankaan koulu 2.krs, Paltamo
Avoinna ma-pe klo 11.00 – 12.30
p.044 750 7156

Otamme vastaan käyttökelpoisia,
ehjiä ja puhtaita huonekaluja,
mattoja ja kodin käyttötavaraa.
Kysy myös noutopalvelustamme!
Meiltä myös Jahti&Vahti -koiranruoat.

Iso pöytä 4,50 € / pv, 22,50 € / vko
Pieni pöytä 3,50 € / pv, 17,50 € / vko
Hinnat sisältävät viisi arkkia hintalappuja
ja nipun hakaneuloja

Vaarankyläntie 3, Paltamo (valkoinen koulu)
Avoinna ma-to 9.00 – 16.00, pe 9.00 – 15.30
p.044-750 7151

Varalan Kirppis, Lepikontie 14, Paltamo
Ma - Pe 10.00 – 17.00
Löydä meidät Facebookista
nimellä Varalan kirppis!

Hyrynsalmen Kiehimä avataan
15.2.2016, p.044-750 7158
Puolangan Kiehimä avataan
22.2.2016, p.044-750 7159
15
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EINO LEINO-HIIHTO

Sunnuntaina 13.3.2016

Koko perheen
laturetki upeissa
Oulujärven
maisemissa.

Lähekkäin sijaitsevien taukopaikkojen
ansiosta laturetki soveltuu hyvin myös
perheen pienimmille.
MLL järjestää Kokonlahteen perheen
pienimmille toimintaa klo 10-13.
Lähdöt Paltamosta tai Paltaniemeltä.
Matka reittivalinnasta riippuen 8-32 km.
Hiihtotapa perinteinen ja vapaa.
Lähtöaika ja –paikka Paltamon Kokonlahti ja Paltaniemen venesatama
alkaen klo 9.00.
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Huoltopisteet avoinna klo 9.00 – 15.00
Huolto: Maksulliset huoltopisteet Kokonlahdessa, Mulkkusaarilla, Lehtosessa,
Hevossaaressa sekä Eino Leino –talolla
Säävaraus! Tarkista päivän sää esim.
www.saapalvelu.fi/paltamo/
Lisätietoja ja yhdyshenkilöt:
Anu Leinonen 044 7500 738
Paltamon urheilukeskus 044 2885 925
Järjestäjät:
Paltamon kunta, Kajaanin kaupunki, Vaarojen vaeltajat, Paltamon luonto, Paltamon
MLL, PaUr ja Paltaniemen kyläyhdistys.

Paltamon
SATUTUOKIOT

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

PÄÄKIRJASTO

Korpitie 9
(08) 615 54647
AVOINNA
Maanantai, Tiistai klo 12 – 19
Keskiviikko
klo 11 – 19
Torstai, Perjantai klo 11 – 17

Keskiviikkoisin klo 9.30.
Tarkat päivämäärät
sovitaan myöhemmin.

KONTIOMÄEN KIRJASTO

Pihlajatie 5
044 7500 754
AVOINNA
Maanantaisin ja torstaisin klo 13 – 19

KIRJASTOAUTO

044 2885 903
Aikataulut toimipisteistä ja
kunnan kotisivuilta: www.paltamo.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton ja kirjastojen yhteistä Luonto lainassa -teemaviikkoa
vietetään jälleen viikolla 7 eli 15.-21.2.2016. Vuonna 2016 viikon teemana on ajankohtainen ja laajaa kiinnostusta herättänyt kohtuutalous.
Luonnonsuojeluliiton paikallistoimija Paltamon Luonto ry:n jäsenet kertovat toiminnastaan pääkirjastossa 15.2.klo 16:00 alkaen. Teemaviikon aikana on esittelyssä
myös Ekokymppi. Lisäksi esillä ja lainattavissa on luontoteemaan liittyvää kirjallisuutta.

PALTAMON
HARMONIKKAPIIRI
esiintyy solistinaan Arja Laine
PALTAMON pääkirjastossa
tiistaina 23.2. klo 19 - 20.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Paltamon kunta valmistautuu
Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen
Kainuun Liitto järjesti viime vuonna kuntalaistapaamisen, jossa mukana olleilta kysyttiin,
mitä heille tulee mieleen sanoista ”itsenäisyys”
ja ”yhdessä”? Mukana olleilta kysyttiin myös,
kuinka juhlistaisimme satavuotiasta itsenäistä
Suomea Paltamossa ja Kainuussa?
Kuntalaisilta tuli lukuisia hienoja tapahtumaideoita, joita eri tahot vievät eteenpäin itsenäisesti ja yhteistyössä kunnan kanssa. Ideoita
tuli paljon. Esimerkkinä yhteiset talkoot ja
koko kansan Itsenäisyysjuhla sekä yhdistys-

18
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ten yhteisesti järjestämä tapahtuma, jossa
juhlittaisiin Suomea kuvin, tarinoin ja tanssien.
Toisessa kuntalaisille järjestetyssä tapaamisessa ideoita jalostettiin, ja syntyi Paltamon
juhlavuoden tapahtumat ja tempaukset yhteen kokoava viestinnällinen konsepti nimeltään
”Hyvän Tahdon Jättiläinen”. Se sopii täydellisesti valtakunnalliseen juhlavuositeemaan
”yhdessä”.

Hyvän Tahdon Jättiläinen -haastekampanja
kokoaa hyvät teot ja kohtaamiset yksiin kansiin kaiken kansan nähtäville. Kampanjassa
haastetaan asukkaat, koululuokat, päiväkodit, hoitolaitokset, urheiluseurat ja kaikki
muutkin järjestöt ja yritykset tekemään sata
hyvää tekoa ja kohtaamista vuoden 2017
aikana.

Kaikki voivat osallistua

Teon tai kohtaamisen voi tehdä yksilö, kaveriporukka tai työporukka, yhteisö tai yritys. Tärkeää
on, että hetki tallennetaan kuvin, sanoin tai videoimalla. Tallenne lähetetään kuntaan, jossa
ne kootaan sähköisesti esimerkiksi Instagramiin
tai Facebookiin. Sähköisessä maailmassa ihmisillä on mahdollisuus jakaa hyvät teot ja niiden
tarinat edelleen tuottamaan hyvää mieltä. Jaetut

Millainen teko saa
Hyvän Tahdon Jättiläinen
-statuksen?

tarinat kannustavat yhä laajemmin hyviin tekoihin ja luovat positiivisen kierteen.
Hyvän Tahdon Jättiläinen -haastekampanja hui-

Teko voi olla pieni tai suuri, se voi olla

kaunis ele tai lähimmäisen huomioiminen,
se voi olla myös konkreettista tekemistä.
Hyvä teko voi olla ihan mitä tahansa, mikä
tuottaa positiivista energiaa ja hyvää mieltä
tekijälleen ja vastaanottajalleen. Teko voi olla
esimerkiksi kauppakassin kantaminen vanhukselle tai keskusteluhetken tarjoaminen
yksinäiselle. Kohtaaminen voi olla esimerkiksi
maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteinen
jalkapalloturnaus, tai yhdistyksen järjestämä
tapahtuma asukkaille, se voi olla päiväkotilasten vierailu vanhainkodissa tai yrittäjän
vierailu koulussa.

pentuu kansanjuhlaan, jossa sykähdyttävimmät

Lisätätietoja

hyvän tahdon tarinat palkitaan. Kansanjuhlaan

Paltamon kunta

voivat osallistua kaikki, myös Internetin välityk-

Päivi Soldatkin, kulttuurivastaava

sellä hekin ketkä eivät pääse fyysisesti paikalle.

Suomi 100 v. -kuntayhteyshenkilö

Milloin kampanja alkaa ja mistä saa lisätietoa?

p. 044 7500 740

Kampanjan valmistelu aloitetaan sitä varten

paivi.soldatkin@paltamo.fi

perustettavassa työryhmässä kevään aikana
ja kampanja toteutetaan 1.1.- 6.12.2017. Il-

Anu Tervonen, kehitysjohtaja

moittaudu mukaan Päiville tai Anulle 12.2.2016

p. 044 2885 660

mennessä. Työryhmä kokoontuu ensimmäinen

anu.tervonen@paltamo.fi

kerran helmikuun loppupuolella ja sen jälkeen
kerran kuukaudessa.
Tehdään yhdessä näyttävä Suomi 100 vuotta
-juhlavuosi!

Tapahtumaideoita:
Paltamo- päiville
tai Norssikarnevaaleille harjoitellaan
kansalaisopistossa joka kylällä
tanhu/piirileikki, joka yhdessä
esitetään/yhdessä tanssitaan

Messupäivä tai viikonloppu,
jossa eri yhdistykset esittelevät
oman historiansa ja toimintaansa

Hyvä arki:
yhdessä toimien, vaikuttaen,
järjestäen, huolehtien kaikista

Vuosikymmenet
suomalaisessa musiikissa

Yhdistysten yhteinen
tapahtuma, juhlitaan kuvin ja tarinoin,
yhteinen juhla kuvat ja
tarinat 100 vuotta

Paltamossa 2017
Eino Leino Festivaali

Kunnan ”vastaanotto”
juhla (iltajuhla), juhlapäivällinen,
konsertti: nuoriso-orkesterit, kuorot,
pelimannit, Panleino jne.
runous, viihde

Suomi 100v.
konsertti tai luentosarja

Itsenäisyyspäiväjuhla
paltamolaisille, vauvasta vaariin
–yhteinen juhla

Talkoot/yhdessä vanha kyläperinne,
naapuriapu
Paltamolaista kulttuuria esim.
Paltamon omien kirjoittajien tuotoksia:
runot, laulut, näytelmät

Suomi 100 vuotta,
itsenäisyyden vuosikymmenet
Suomessa, Kainuussa,
Paltamossa

Monikulttuurinen Paltamo
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Tutustu esitteeseen
kunnan nettisivuilla
> www.paltamo.fi
> Ajankohtaista
> Paltamo -esite on ilmestynyt

-esite on ilmestynyt
Jättiläisten Paltamo -esite on saatavilla
kunnantalon neuvonnasta ja jatkossa
myös matkailijoiden suosimista palvelupisteistä ympäri Kainuuta.
Jättiläisten Paltamo -esitteeseen on
koottu pieni osa paltamolaista historiaa
ja nykypäivää lukijaystävälliseen muotoon. Lyhyillä teksteillä ja tyylikkäillä kuvilla varustettu esite on osa Jättiläisten
Paltamo -konseptia, jossa haluamme
tuoda Paltamon jättiläisten tarinaa tutuksi
suurelle yleisölle. Jättiläisten tarina on
myös imagomarkkinoinnin peruskivi ja
on omiaan vahvistamassa paltamolaista
identiteettiä.
Jättiläisyyttä on monenlaista. Paltamossa
jättiläisyys ilmentyy historian pitkien ih-

misten ja tarujen jättiläisten lisäksi myös
hengenjättiläisen Eino Leinon perinnössä ja elävien legendojen kautta, joista ei
ainakaan vähäisimpänä golfin jättiläinen
Näppis. Paltamossa toimii Kivesvaaralla
jo Jättiläisenmaa, joka on tulevaisuudessa yksi luonto- ja elämysmatkailun
ykköskohteista Suomessa.
Esite on tarkoitettu pääsääntöisesti vierailijoiden ja matkailijoiden käyttöön. Jos
sinulle on tulossa vieraita tai haluat jakaa
jättiläisten tarinaa vieraidesi kanssa, tilaa tai hae esitteitä kunnantalon neuvonnasta (Vaarankyläntie 7, Paltamo).
Esitteestä on tulossa myös englannin
kielinen versio.
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Paltamon
Pikkukirkot:
kello 9.30

17.2. Kontiomäki, seurakuntatalo
18.2. Paltamo, kirkko
23.3. pääsiäiskirkko, Kontiomäki,
seurakuntatalo
24.3. pääsiäiskirkko, Paltamo, kirkko
20.4. pikkukirkko, Kontiomäki,
seurakuntatalo
21.4. pikkukirkko, Paltamo, kirkko
25.5. pikkuväen kevätkirkko,
Kontiomäki, seurakuntatalo
26.5. pikkuväen kevätkirkko,
Paltamo, kirkko

Tervetuloa!

seurakunta

Perheretki
Kuopioon
yhdessä
Ristijärven seurakunnan kanssa

lauantaina 12.3.
Lähtö klo 8.00 Paltamo, 8.15 Kontiomäki
Käyntikohteet: Kuopion Tuomiokirkko,
HopLop, Matkus
Retken hinta 15e/hlö.
Ilmoittautuminen
Suville 044 59747 63 tai
Sarille 044 5974 766,
viimeistään 29.2.
Paikkoja rajoitetusti, täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kaikenikäisten lauluilta
torstaina 25.2. klo 18
seurakuntakeskuksessa
uutta ja vanhaa,
punaista ja sinistä :)
iltapala
kolehti YV:lle
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Srk:n nuorisotyössä tapahtuu
kevätkaudella
Toimintatorstait:
seiskaluokkalaisten omat illat nuokkarilla klo 17
3.3., 7.4., ja 19.5.
Nuorten illat kaikille nuorille nuokkarilla klo 17
11.2., 31.3., 21.4. ja 2.6.
Isoskoulutukset nuokkarilla klo 17
4.2., 18.2., 17.3., 14.4. ja 12.5.
Lisäksi koulutusviikonloppu 1.–3.4.
Rytilahden majalla
Rippikoulun opetussunnuntait:
14.2., 6.3., 10.4. ja 22.5.
Aloitamme kirkossa
klo 10.00 jonka jälkeen
opetus jatkuu
seurakuntakeskuksessa.
Tervetuloa toimintaan!

Tyttöjen juttu
27.2. klo 12–15
srk-keskuksen alakerrassa
Kaikenlaista
kivaa puuhastelua eri pisteissä.
Kynsien ja hiusten laittoa,
valokuvausta,
askartelua,
herkkuvälipalan valmistusta ja
monta muuta mukavaa juttua.
ps. omat hiusharjat ja renksut
mukaan.

Tervetuloa!

Palmuleiri 1.–3-luokkalaisille
19.–20.3. Ristijärven Pirtillä
Lumileikkejä, raamatun kertomuksia,
askartelua, pelejä ja lauluja.
Monenmoista mukavaa leiripuuhaa.
Leiri päättyy koko perheen musiikkitapahtumaan Paltamon srk-keskuksessa.
Ilmoittautumiset 4.3. mennessä Suville
p. 044 597 4763, suvi-marja.happo@evl.fi.
Laitathan mahdolliseen tekstiviestiin nimen,
osoitteen, iän ja ruoka-ainerajoitukset.

Tulossa keväällä:

Kevätleiri 4.–7.-luokkalaisille 22.–24.4.
Ristijärven Pirtillä Partiolippukunta Vaarojen Vaeltajien kanssa yhdessä.

Laita kalenteriisi myös kesän leirit:
7–9-vuotiaille

Kontiomäen seurakuntakodilla
15.–16.6.
10–13-vuotiaille Joutenlammella, Kajaanissa
17.–19.6.

Samaan aikaan toisaalla
ja ensimmäistä kertaa

Poikien juttu

27.2. klo 12–15
Paukkulassa ja kumpparilla
Mukavia touhuja poikaporukalla.
Ekoammuntaa, romun purkupiste,
kamerapaja, tutustumista kirjastoautoon
ja palokuntakin on
paikalla ja tietenkin hyvää syötävää
sekä paljon muuta
kivaa.
Tervetuloa!

Järjestää yhteistyössä: srk, kunta, 4h ja monta muuta vapaaehtoista toimijaa
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YHTEISVASTUUKERÄYS 2016
Keräyksen 2016 tuotto jakautuu seuraavasti;
ULKOMAAT;
Kirkon Ulkomaan avun välityksellä autetaan Ugandassa
nuorten ammattikoulutusta ja toimeentuloa.
KOTIMAA;
Suomessa yhteisvastuuvaroin torjutaan nuorten syrjäytymistä
sekä tuetaan heidän elämänhallintataitojensa kehittymistä
ja osallisuutta partiotoiminnan avulla. Syrjäytymisvaarassa
olevia nuoria etsitään ja ohjataan partion piiriin muun muassa
tukemalla köyhistä perheistä tulevien nuorten partioharrastusta. Myös Sisupartiotoimintaa tuetaan (aisti- ja liikunta- ja
kehitysvammaisia)
Keräyksen esimies Kuopion piispa Jari Jolkkonen;
”Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen olet mukana torjumassa syrjäytymistä ja tukemassa nuoria eri puolilla maailmaa
oman elämänsä alkuun.”
Keräyksen suojeli Presidentti Sauli Niinistö
Keräyspäällikkönä Paltamossa proviisori Jyri Saastamoinen
p. 0440672695, kysellä voi myös KaisMalta p. 0445974762.
Kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön ja keräyskuluihin. Paltamon seurakuntaan keräystuotosta jää 10 %
diakoniatyöhön (partiotoiminnan tukemiseen diakoniatyön
kautta)
Kirkkopalvelut, Kirkon Ulkomaan apu, Paltamon seurakunta

Yhteisvastuukeräyksen
avaus Paltamossa

Tervetuloa talkoisiin arkienkeliksi ja
vapaaehtoiseksi – Apuasi tarvitaan
Yhteisvastuukeräyksen listakerääjät ja arpojen myyjät kiertävät
kodeissa ajalla 7.2.–30.4.2015. Keräyslistat ja arpalistat palautetaan huhtikuun loppuun (30.4.2015) mennessä diakoniatoimistoon tai kirkkoherranvirastoon.
Lipaskerääjän tunnistat YV-keräysliivistä sekä lippaassa olevasta
lupatarrasta.
Myynnissä on myös arpoja. Olemme anoneet lupaa 1000 arvan
myyntiin Kajaanin poliisilaitokselta. Arvan hinta 2€. Voittoja on
yli 700€ edestä. * Otamme vastaan arpavoittoja, joka mahdollistaa
pienempien arpajaisten järjestämisen tapahtumien yhteydessä.
Kiitos lahjastasi jo etukäteen. Voitot voi tuoda seurakuntakeskukseen tai KaisMalle nimimerkillä YV-2016.
LAHJOITUKSET;
YV-keräyksen valtakunnalliselle tilille voi tehdä lahjoituksia.
Tilinumerot Nordea FI16 2089 1800 0067 75,
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28 tai
Danske Bank FI81 8000 1600 0516 51 ja
Aktia FI82 4055 0010 414841.
Muista aina käyttää viitettä 306348 mikä on Paltamon srk koodi YV-keräyksessä. Tällöin tuotto näkyy Paltamon seurakunnan
keräystuloina.
Soita 060017010 (10,26€/puhelu) tai 060017020 (20,28€/puhelu)
Tekstiviesti nro 16588 APU5 (5€) APU10 (10€) APU20 (20€)

Kiitos avustasi!

Paltamon seurakunta

KOKO PERHEEN
LASKIAISTAPAHTUMA

Su 7.2. klo 10 messu kirkossa

HIIHTOMAASSA su 7.2. klo 15–17

Messun aikana siunataan YV-keräyksessä
eri tehtävissä ja tapahtumissa mukana olevat
henkilöt.
• Kolehti YV-keräykseen.
Messun jälkeen YV-lounasta
(vapaaehtoinen maksu YV-keräykseen).
Presidentin YV-puhe televisiosta,
YV-infoa, videoita, arpajaiset,
arpalistojen ja keräyslistojen jakaminen.

* Makkaranpaistoa nuotiolla
(2 €/ mehu & makkara)
* 	 Mäenlaskua (omat liukurit mukaan)
Autojen parkkipaikkana
Tervalammen parkkipaikka.
SÄÄVARAUS
Tapahtuman tuotto yhteisvastuukeräykseen.
Tervetuloa!
Partiolaiset, LC-PALTAMO,
Paltamon seurakunta
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YHTEISVASTUUKERÄYS 2016
YV-LIPASKERÄYSPÄIVIÄ kevät 2016

Paltamossa liikkeiden edessä
ja
Kontiomäen Shellillä,

jos lipaskerääjiä saadaan

13.2., 19.–23.2.,
su 14.2. Ystävänpäivänä, 26.-28.2.,

4.–6.3., 11.–13.3., 18.–20.3.

Lipaskerääjän tunnistat YV-keräysliiveistä ja lippaassa olevasta keräysluvasta.
Lisäksi lippaita on paikallisissa
liikkeissä kevään aikana.
Kerääjäksi voi ilmoittautua
KaisMalle p. 0445974762 tai
Jyrille 0440672695.

Kiitos lahjastasi!
Paltamon seurakunta

YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ su 14.2.
YV-TAPHTUMA
Klo 10 Messu kirkossa

Messun jälkeen srk-keskuksessa ja sen lähimaastossa
YV-lounasta (sali) • YV-video (sali), jonka jälkeen
puuhapisteet alkavat • Hartiahierontapiste (sisällä)
• Rakentelupisteet (alle kouluikäiset Muksula ja kouluikäiset
Nuokkari) • Neulontapiste (kaulaliinaan omin käsin oma
raita) eteisessä • Kimppakävelylenkki, matkan varrella
rasteja. Lähtö aulasta koulun puoleisesta ovesta.
• Onnenpyörä 1€ /pyöräytys, 2€/kolme pyöräytystä  
ja arpajaiset sisällä.
• Köydenvetoa • Kimppajumppaa
• Makkaranpaistoa nuotiolla • Luutapallo haasteottelu
Haastetut joukkueet: Partiolaiset, nuorisoneuvosto,
Nutukalaiset, riparilaiset, MLL, 4H yhdistys,
kunnan- ja seurakunnan luottamushenkilöt.
Joukkueessa kentällä 4 + mokke siis 5 ja vaihtopelaajia saa olla.  Jokainen joukkue tuo omat pelivälineet
siis luudat (ei sähly-, jääpallo- tai jääkiekkomailoja)
Pelataan 2x5 min erät. Joukkueiden pelijärjestys arvotaan ja aina voittajajoukkue pääsee jatkoon, kunnes
kisa ratkeaa.
Parkkipaikkana Myötätuulen talon parkkialueet ja
Puolangantien kirkon parkki (piha-alueet tarvitaan
tapahtuma paikoiksi).
Tervetuloa!
Paltamon seurakunta

DIAKONIATOIMISTOSSA
päivystys torstaisin klo 9–11
Muulloin tavoitat parhaiten, kun varaat ajan puh. 044 597 47 62.
Avustusasioissa tarvitaan viimeisin sos.toimen päätös.
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Näkövammaisten
kerhot
seurakuntakeskuksen
kerhohuoneessa

pe 12.2. klo 12.00
pe 11.3. klo 12.00
pe 15.4. klo 12.00
pe 13.5. klo 12.00 retkipäivä
TERVETULOA!

Paltamon seurakunta

(kerran kuussa klo 12.00)

kevään aikana

(kahviraha YV-keräyksen hyväksi)
ke 17.2. klo 12 Kiikkutuolivieraina
Lauri ja Tuula Oikarinen
to 24.3. klo 19 mennään kiirastorstain
iltakirkkoon + HPE
(kolehti YV-keräykseen)
ke 27.4. klo 12 Veteraanipäivänä
ke 4.5. klo 10 kevätlaulajaiset ja brunssi
yhteistyössä eläkeliiton ja
pelimannien kanssa
YV-hyväksi
ke 1.6. 		
Toukosiunaukseen
yhteistyössä eläkeliiton
kanssa

Paltamon seurakunta

OMAISOIVA
KAHVILA
omaishoitajille Valontien ruokalassa
ma 22.2. klo 13.00
ma 21.3. klo 13.00
ma 25.4. klo 13.00
ma 23.5. klo 13.00 Retki Kivesvaaralle
Vierailijan luentoja eri teemoista kahvittelun
lomassa, hartaus
Tervetuloa mukaan!
Omaisoivaprojekti & Paltamon srk
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Säännöllistä
toimintaa

Lähetystyö pienryhmätilassa:

Hanna-piiri

parittoman viikon maanantai
klo 15–16.30

Naisten raamattupiiri

parillisen viikon maanantai
klo 15–16.30
Seurakuntakeskus:

Diakoniatyön
RETKIÄ keväällä
Syöpää sairastaville

Suomussalmelle Ämmänsaari 15.5.

Omaishoitajille
Puolangalle 5.5.

Tarkemmat tiedot myöhemmin.
Retkistä kyselyt ja ilm.
KaisMalta 044 5974 762

Healing Rooms
rukousklinikka avoinna

parittoman viikon tiistaina
klo 18.30–20.30

Kirkkokuoro

keskiviikkoisin klo 17.30–18.30
juhlasalissa.
Lämpimästi tervetuloa!
Kontiomäen seurakuntakoti:

Seurakuntapiiri

parillisen viikon keskiviikkona 12
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JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN

PALTAMON ASEMAN RANNASSA klo 10.00 (tie suljetaan)
OPASTEET KILPAILUPAIKALLE VALTATIE 22:LTA
NOIN 1 KM KESKUSTASTA
OULUUN PÄIN

JÄRJESTÄJÄ: PAMK/UA RY
LIPPU 15,- Lapset alle 12 v ilmaiseksi vanhemman mukana

w w w. p a l t a m o . f i
LUE LISÄÄ FACEBOOKISTA
Kuntatiedote on painettu Paltamon kirjapainossa • Kansikuva Heikkinen Motorsport
Paltamon Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry

rakennarannalle.fi

Kuntatiedote on painettu Paltamon Kirjapainossa • Kansikuva Heikkinen Motorsport

