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Tulossa

NORSSIT JA HEITTOKALASTUSKILPAILU, PALTAMO PÄIVÄT,
KUHAKUNKKU, RANNALLA PICNIC-KONSERTIT, JNE.
ESIINTYJINÄ MM. TELEKS, PELLE MILJOONA, MAARIT,
STIG JA JUKKA POIKA. LUE LISÄÄ SIVUILTA 14-16.

Vaarankyläntie
w w w . p a7,l88300
t a m Paltamo
o.fi
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

Mielipidekysely

Mitä pidit kuntatiedotteen värillisistä kansilehdistä?
Vastaathan ja autat samalla kehittämään viestintäämme.
Vastaa lähettämällä tämä lomake Paltamon kunnantalolle,
soittamalla numeroon: 08 615 54681 tai vastaamalla
sähköpostitse neuvonta@paltamo.fi.
Pidin enemmän kokonaan
mustavalkoisesta tiedotteesta.
Pidin enemmän mustavalkoisesta
tiedotteesta värillisillä kansilehdillä.
Haluaisin lukea kokonaan värillistä kuntatiedotetta.
Minulle ei ole väliä mustavalkoisuudella/värillisyydellä.
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IHMINEN T YÖN TAKANA

Sirpa
Härkönen
päivähoidon ohjaaja
ja varhaiskasvatuksen
vastuuhenkilö
Paltamon kunnan päivähoidon ohjaaja
Sirpa Härkönen on toiminut varhaiskasvatuksen parissa vuodesta 1982. Kuntaan hän tuli suoraan valmistuttuaan
Kajaanin opettajakoulutuslaitokselta
vuoden 1982 toukokuussa. Aluksi Sirpa
toimi perhepäivähoidon ohjaajana sekä
palvelusvuosien välissä myös Kontiomäen päiväkodissa lastentarhanopettajana ja Hakasuon koululla esikoululaisten ja 1-luokkalaisten opettajana.
Ensimmäisen työpäivän Sirpan muistaa
hyvin, sovittu perehdytys oli peruuntunut ja hän aloitti ”kaaoksessa” yrittäen
päästä jyvälle työstään. Hän oli päivän
päätteeksi painanut työhuoneensa oven
kiinni ajatellen että ”tänne en tule enää
koskaan”. Mutta toisin kävi, Sirpa on
viihtynyt kunnassa ja työssään hyvin.
Päivähoidon työntekijämäärä on vuosien aikana vähentynyt, ja nykyään
alaisia on 35. Varhaiskasvatukseen
liittyvässä työssä on tapahtunut paljon muutoksia. Kokonaisuutena Sirpa
kokee, että työn kenttä on laajentunut,
vaikka alusta alkaen toimenkuva on ollut erittäin monipuolinen. Perheiden tukiverkosto ja -palvelut ovat laajentuneet,
muun muassa perheneuvola- ja lapsiperheiden kotipalvelun kautta. Koska
lasten vanhempien työaikamuodot ovat
muuttuneet, tämä näkyy myös päivähoidon tarpeissa ja järjestelyissä. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon muutti
tilannetta ja vanhemmat saivat määritellä, mikä on heidän lapselleen paras päivähoitoratkaisu. Subjektiivista oikeutta
ollaan linjaamassa uudestaan tulevalle
hoitokaudelle. Lapsen ”työpäivät” päivähoidossa ovat merkittävä osa hänen
viikoittaista valveillaoloaikaansa ja niin-

en
Last ututa
li moit ista
mis
s. 9
pä päivien sisällöillä on tärkeä merkitys
lapsen kasvuun. Oma päivähoitoryhmä
on oiva paikka harjoitella muun muassa
sosiaalisia taitoja; yhdessä tekemistä,
vuorottelua, jakamista ja toisen huomioon ottamista.
Tässä kuntatiedotteessa informoidaan
nuorten tulevan kesän kesätyöpaikoista. Varhaiskasvatuksen yksiköt ovat joka vuosi olleet suosittuja kesätyöpaikkoja. Sirpa kertoo, että kesätyöntekijöitä voidaan ottaa 3-4 nuorta molempiin,
Kontiomäen ja kirkonkylän päiväkoteihin. Päivähoidossa nuoret pääsevät
tekemään töitä monipuolisesti, lasten
hoitamisesta leikittämiseen ja yhdessä ulkoiluun.
Lisäksi Sirpa haluaa muistuttaa vanhempia lasten esiopetukseen ja päivähoitoon hakemisesta. Tulevan syksyn esiopetus-, koululaisten aamu- ja

iltapäiväkerho-, perhepäivähoito- sekä
päiväkotipaikkojen hakuaika on 14.23.3. Paikkoja voi hakea sähköisesti tai
paperilomakkeella. Lomakkeet löytyvät
kunnan nettisivuilta www.paltamo.fi ->
Lomakepankki -> Päivähoito.
Sirpa lähettää kaikille aurinkoisia kevätterveisiä ja toivoo, että perheissä muistettaisiin yhdessä tekemisen ja aidon
läsnäolon tärkeys. Että älypuhelimien ja
somen sijasta vietettäisiin aikaa myös
yhdessä ulkoillen, ruokaillen, lautapelejä pelaten ja lukien. Juuri toteutetun
asiakaspalautekyselyn mukaan paltamolaiset lapset haluavat enemmän leikkiä, ulkoilla ja tehdä retkiä. - Lapsen
tehtävä on tahtoa ja kokeilla rajojaan
ja aikuisen tehtävä on asettaa rajat”,
toteaa Sirpa lopuksi.

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

Kesää odotellessa
Kunnanvaltuusto vahvisti kokouksessaan
21.12.2015 vuoden 2016 talousarvion.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kuntalain 65 §:n mukaan talousarviossa ja
-suunnitelmassa hyväksytään kunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan.
Kunnanhallituksen tehtävänä puolestaan on johtaa ja ohjata kunnan hallintoa.
Kunnanhallitus päättää myös talousarvion
käyttösuunnitelmasta ja antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Paltamon kunnan kaikki toimialat tekevät päivittäin töitä Paltamon hyvinvoinnin
eteen, yhdessä päätettyjen suunnitelmien
mukaisesti. Otan tässä esimerkiksi hallinto- ja elinkeinopalvelut, jonka alla on
paljon kuntalaisille näkyviä palveluita ja
tehtäviä. Eikä pelkästään palveluita, vaan
konkreettisia toimia, tapahtumia ja hankkeita, joilla pyritään lisäämään kunnan
asukkaiden, loma-asukkaiden ja satunnaisesti kuntaan poikkeavien viihtyvyyttä.
Elinkeinopalvelut antavat myös yrittäjyyttä
tukevia palveluja ja apua, aloitteleville ja
nykyisillekin yrittäjille.
Yhteinen tahtotila on, että kunnantalolla asioiville kuntalaisille ja muille kävijöille on tarjolla neuvontapalvelua. Tämän
lisäksi tietoa välitetään monin erin tavoin,
kuten esimerkiksi tämän kuntatiedotteen
muodossa. Myös sähköisten viestimien
käyttöä lisätään. Näkyvää on myös markkinointi-ilmeen muutos. Kunnan imagomarkkinointia tehostetaan ja kuntakuvaa
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elävöitetään toritoiminnan ja tapahtumien
sekä markkinoinnin ja viestinnän avulla.
Paltamo tunnetaan myös jättiläisistään ja
niiden hyödyntämistä on viety eteenpäin
monin eri keinoin.
Kunnan kehittämis- ja kulttuuritoimissa varaudutaan jo Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoteen ja siihen liittyviin
tapahtumiin. Suomen itsenäisyyteen kuuluu olennaisesti myös runoilija Eino Leino, jota Oulujärvi innoitti monipuoliseen
tuotantoon. Tekeillä on myös Oulujärven
alueen matkailun kehittämiseen ja kehittymiseen liittyvä hanke. Hankkeen tarkoituksena on tuotteistaa Oulujärven aluetta, jonka ympärillä on jo paljon palveluita ja toimintoja. Selkeä puute on valmiit
matkailutuotteet ja työkalut, joiden avulla Oulujärvi saataisiin paremmin esille ja
koettavaksi.
Oulujärveen liittyy paljon historiaa, kulttuuria ja tarinoita, joita voi ja kannattaa
hyödyntää matkailun kehittämisessä ja
toteuttamisessa. Hankkeessa mahdollisesti tehtävät toimenpiteet tukevat ja täydentävät Oulujärven toimijoiden, kuntien
ja yritysten omia markkinoinnin ja myynnin
toimintoja ja luovat niihin uusia työkaluja. Toivottavasti hankkeen myötä Oulujärvestä tulisi kaiken kansan retkeilykohde. Sellaisena Oulujärvi näyttäytyi myös
Eino Leinolle, joka jo nuorena kamppaili
veneretkillään luonnonvoimia vastaan ja
testasi omia voimiaan.
Pasi Ahoniemi
kunnanhallituksen puheenjohtaja
pasi.ahoniemi@paltamo.fi
044 325 0036

Paltamon kunnan järjestämä

asiointi- ja palveluliikenne
Reitit ajetaan kutsumenetelmällä maanantaina, torstaina ja perjantaina.
Kuljetusta tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä ma–pe klo 9–15 viimeistään
kuljetusta edeltävänä päivänä: Taksi J-P Sievänen puh. 0400 280 999.
Lisätietoa saa kuljettajilta ja puhelimitse puh. 0400 280 999 tai
Anu Kemppaiselta Paltamon kunnasta, puh. 044 288 5503.
Veteraanikortilla matkustaminen on ilmaista ja Shl-kortilla matkustavat maksavat
matkastaan lastenlipun hinnan. Muut matkustajat maksavat matkastaan
linja-autotaksan mukaisen maksun.

Reitit

Maanantai Melalahti – Vaarankylä – Raappananmäki – kirkonkylän alue
Tulo kirkonkylälle noin klo 9.30
Paluu S-marketin P-alueelta noin klo 11.00
Torstai Kontiomäki – Saviranta – Mieslahti
Tulo kirkonkylälle noin klo 9.30
Paluu S-marketin P-alueelta noin klo 11.00
Perjantai Kuuskanlahti – Pehkolanlahti – Länsiranta
Tulo kirkonkylälle noin klo 9.30
Paluu S-marketin P-alueelta noin klo 11.00

Ennakkotietoa
kesätyöpaikoista 2016
Kunta työllistää jälleen tulevana kesänä nuoria eri toimipisteisiin. Paikkoja on
tarjolla muun muassa päivähoidon, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön parissa.
Lisäksi reippaita tekijöitä tarvitaan ke-

säkahvilaan ja myyntityöhön ja matkailuoppaiksi.
Tarkemmat tiedot kesätyöpaikoista tulee
kunnan internetsivuille viikon 12 aikana.
Seuraa siis sivujamme www.paltamo.fi.

KUULUTUS

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden toinen ja neljäs maanantai klo 17 alkaen
kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
kokousta seuraavana keskiviikkona ja
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kunnanvirastolla kokousta seuraavan
viikon maanantaina tai sen ollessa pyhä, seuraavana arkipäivänä.
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävinä päätöstä seuraavana arkipäivänä päätöksen tehneen viranhaltijan
työhuoneessa. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa päätöstä
seuraavana päivänä.
Lupa- ja valvontalautakunta kokoontuu tarvittaessa keskiviikkoisin puheenjohtajan kutsusta klo 17.00. Pöytäkirja
tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina ja pidetään nähtävillä kokousta
seuraavan viikon maanantaina tai sen
ollessa pyhä, seuraavana arkipäivänä.

w w w. p a l t a m o . f i
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Paltamon kunnan
vuosi 2O15 oli
budjetoitua parempi
Paltamon kunnan tulos oli noin 316 000
euroa ylijäämäinen. Kainuun soten alijäämä vaikutti noin 144 000 euron verran. Lisäksi tulokseen vaikuttivat tehdyt
noin 100 000 euron saatavien poistot ja
teollisuustilojen noin 250 000 €:n alaskirjaukset.
Bruttokäyttömenot kasvoivat 3,7 %. Kasvu muodostui pääosin sote-menoista. Ilman niitä kunnan oman toiminnan kasvu oli 0,5 %. Henkilöstökulut laskivat 3,1
%. Tähän vaikutti mm. tukityöllistämisen
loppuminen toiminnan keskittyessä Työvoimayhdistykseen sekä valtion työllistämistukirahojen vähäisyys.
Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 6,8
% kun valtakunnassa ne kasvoivat 2,8
%. Kunnallisveron tuotto kasvoi 6,9 %
Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta
1,2 %. Leikkausten ja asukasluvun laskun vuoksi peruspalvelujen valtionosuus
laski 1,7 %, mutta verotuloihin perustuvan tasauksen kasvu oli laskua suurempi.
Palveluyksiköt alittivat nettobudjettinsa
oman toiminnan osalta, millä oli suuri
merkitys hyvän tuloksen saavuttamiseksi.
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Alhaisesta korkotasosta johtuen myös
korkomenot alittuivat noin 40 000 eurolla.
Lainakanta oli taseessa vuoden lopussa
11,25 milj. euroa, joka tekee 3 224 euroa/
asukas. Laskua oli noin 340 000 euroa.
Pitkäaikainen velka vähentyi 1,16 miljoonalla eurolla. Kun lyhytaikainen velka
kasvoi 0,82 milj. euroa, väheni kokonaisvelka n. 0,34 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 2,17 miljoonaa euroa
suunnitelman mukaisten poistojen ollessa
1,27 miljoonaa euroa.
Suurimmat investointipuolen kohteet olivat mielenterveysyksikkö Kotipesä 1,05
milj.euroa, kaukolämpölaitos 509 000
euroa ja Luhtaniemen kunnallistekniikka, 433 000 €.
Vuosikate oli 1 565 569 euroa, joka on
153 % suunnitelman mukaisista poistoista. Kunnan ylijäämäksi muodostui 316
228 euroa.
Taseessa on noin 1 248 000 euroa kertynyttä ylijäämää vuoden 2015 lopussa.
Arto Laurikainen
kunnanjohtaja

TULOSLASKELMA 2015
1.1-31.12.2015
Toimintatuotot
Myyntituotot
1 770 159,79
Maksutuotot
309 630,41
Tuet ja avustukset
163 863,64
Muut toimintatuotot
1 420 591,72
Toimintakulut
Henkilöstökulut
6 198 555,93
Palkat ja palkkiot
4 445 406,20
Henkilösivukulut
1 753 149,73
Eläkekulut
1 550 771,43
Muut henkilösivukulut 202 378,30
Palvelujen ostot
- 17 205 734,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 604 199,80
Ostot tilikauden aikana
1 610 105,58
Varastojen lis.(+) tai väh.(-)
5 905,78
Avustukset
395 596,39
Muut toimintakulut
277 501,63
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
12 062,39
Korkokulut
175 726,38
Muut rahoituskulut
180,36
Vuosikate
Poistot ja arvonalennukset
Suunnitelmanmukaiset poistot
1 020 286,18
Kertaluonteiset poistot
-249837,03
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)
Varausten lis.(-) tai väh.(+)
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)
Tilikauden + yli/-alijäämä
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/toimintakulut, %
Vuosikate/poistot, %
Vuosikate, euroa/asukas
Asukasmäärä

1.1.-31.12.2014
1 705 242,27
282 392,43
181 799,26
1 266 663,77

3 664 245,56

- 25 681 588,56
- 22 017 343,00
11 449 364,41
12 297 392,00

-

163 844,35
1 565 569,06

-

1 270 123,21

-

6 395 730,86
4 525 757,10
1 869 973,76
1 650 234,54
219 739,22
16 299 729,96
1 570 290,23
1 569 727,12
563,11
370 260,74
126 438,18

-

21 566,64
10 881,78
216 399,24
3 614,63

-

1 062 802,68
0,00

0,00
0,00
295 445,85
20 782,84
0,00
0,00
316 228,69
2015
15,0
124,0
448,59
3490
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Vapaa-aikatoimen
avustukset 2O16
w w w. p a l t a m o . f i

Avustuksiin on talousarviossa varattu n.
10500 euroa. Kunnanhallitus jakaa haluamansa osan määrärahasta (n. 90 %)
ja loput jaetaan pitkin vuotta saapuvien
kohdeavustushakemusten perusteelle
esim. näyttely-, konsertti- tai julkaisutoimintaan. Kohdeavustusta voi hakea pitkin vuotta.
Paltamon kunnanhallitus on hyväksynyt vapaa-ajan avustusten myöntämisen periaatteena, että
- apuraha myönnetään paltamolaiselle
henkilölle/yhteisölle aktiivisen harrastuksen tukemiseen (ei ammatilliseen toimintaan) ja avustusta myönnettäessä huomioidaan kunnan jo muuten taloudellisesti
tukema toiminta.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.2.2016 § 5 tarkentanut ja täydentänyt avustuksen
myöntökriteereitä seuraavasti:
- Kohdeavustus on pääsääntöisesti
kertaluonteinen ja jonkin erillisen tapahtuman/toiminnan toteuttamiseksi
suunnattu avustus, ei yhdistyksen perustoimintaan ja avustuksen käytöstä
on tehtävä selvitys viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä
- Vuoden 2016 avustusten myöntämisen painopisteenä ovat - Suomi 100
vuotta ja Hyvän Tahdon Jättiläinen
-teemoihin liittyvien tapahtumien ja
toimintojen suunnittelu toteutettavaksi
1.1. - 6.12.2017 ja
- Vuonna 2017 suunniteltujen tapahtumien toteuttaminen.
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Yleisesti painopisteenä jatkossa on kunnan
vuosittain organisoimien tapahtumien toteutukseen osallistuminen, mm. Eino Leino- ja Dolomiitti -hiihto, Norssikarnevaalit, Paltamo Päivät, Itsenäisyyspäivä sekä
lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat.
Hakeminen tapahtuu yleis- ja kohdeavustuslomakkeilla, joita on saatavana kunnanviraston neuvonnasta ja kirjastoista. Hakemuksen mukaan on liitettävä edellisen
vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus)
sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
ja talousarvio.
Hakemukset on toimitettava
29.4.2016 mennessä osoitteella:
Paltamon kunnanhallitus/Sivistyspalvelut,
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo. Kuoreen merkintä ”Vapaa-aikatoimen avustus”.
Paltamo 1.3.2016
Paltamon kunta, sivistyspalvelut

Paltamon kunta mukana

Rakenna-Sisusta-Asu
–messuilla

Paltamon kunnalla on messupiste Kajaanin Rakenna-Sisusta-Asu –messuilla 9.10.4.2016. Messuilla esitellään Paltamon
kunnan palveluja, asumismahdollisuuksia
ja markkinoidaan Luhtaniemen tontteja.
Messumarkkinoinnin suunnittelu toteu-

tetaan yhteistyössä Kainuun ammattiopiston YritysAmiksen liiketalouden
opiskelijoiden kanssa.
Tutustu YritysAmikseen:
www.yritysamis.fi/

Päivähoitoon, esiopetukseen
ja koululaisten APIP-toimintaan

ilmoittautuminen
1.8.2016 alkavalle toimikaudelle on
ajalla 14.3.- 23.3.2016.

Syksyn esiopetus alkaa 18.8.2016.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta alkaa 11.8.2016.
Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa
voi hakea ympäri vuoden. Hakemus
tulee täyttää ja jättää päivähoitoon neljä
kuukautta ennen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli päivähoidon tarve johtuu
työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohta
ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa
ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
Päivähoitoon ja esiopetukseen
ilmoittaudutaan sähköisesti
tai paperilomakkeella.
Sähköisen palvelun tarkoituksena on
parantaa palveluiden saatavuutta sekä
nopeuttaa ja helpottaa päivähoitopaikan hakemista. Palvelu on käytettävissä
24h vuorokaudessa osoitteessa www.
paltamo.fi -> lapset ja nuoret-> ilmoit-

tautuminen. Toivomme, että otatte palvelun mahdollisimman laajasti käyttöön.
Hakemuslomakkeita saa päivähoitoyksiköistä ja kunnanvirastolta. Hakemuslomakkeet voi tulostaa myös kunnan
nettisivuilta.
Päiväkoti-, perhepäivähoito-, esiopetus- ja koululaisten apip-paikkaa koskevat hakemukset toimitetaan päiväkotiin
tai päivähoitotoimistoon os. Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo.
Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta ja palautetaan vain yhteen
paikkaan.

Liitteet päivähoitohakemukseen
Hakemuksen liitteet (esim. lääkärinlausunnot) tulee toimittaa viipymättä päivähoitotoimistoon. Tuloselvitykset tulee
toimittaa viimeistään kahden viikon kuluessa päivähoidon alkamisesta. Mikäli
tuloselvitystä ei tehdä, hoitomaksuksi
määräytyy korkein maksu.
Tehdessänne hakemuksen sähköisesti, tuloselvityslomake postitetaan perheelle hoitopaikkapäätöksen mukana,
mikäli päivähoitomaksu määritellään
tulojen mukaan.

Koululaisten apip-toiminnasta peritään
kiinteä kuukausimaksu. Esiopetus on
maksutonta.
Lisätietoja
päivähoitotoimistosta numeroista
044 288 5307 / 044 288 5620
Paltamossa 2.3.2016
Sivistyspalveluiden johtaja
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KORJAUS- JA ENERGIAAVUSTUKSET 2O16
Hakuaika päättyy 24.3.2016
w w w. p a l t a m o . f i

Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan vuonna 2016 valtion varoista
myönnettävät avustukset:
Sosiaalisin perustein myönnettävät
avustukset:
- vanhusten ja vammaisten asuntojen
korjauksiin
- pientalojen energiatalouden parantamiseksi sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi
Ilman sosiaalista tarveharkintaa
myönnettävät avustukset:
- kuntotutkimukseen kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin
asuinrakennuksiin
- avustus hissin rakentamiseen tai
liikkumisesteen poistamiseen
Korjaustoimintaa ei saa aloittaa ennen
kuin avustuksen myöntämistä koskeva
päätös on annettu tai toimenpiteiden

tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty.
Avustusten hakuaika päättyy 24.3.2016.
Hissien rakentamista sekä liikkumisesteen poistamista koskevien avustusten
hakuaika on jatkuva.
Hakulomakkeita ja lisätietoa
avustuksista:
Paltamon kunnan tekniset palvelut ja
www.paltamo.fi sekä ARA:n nettisivuilta
www.ara.fi.
Hakemukset liitteineen toimitetaan
osoitteeseen:
Paltamon kunta, Tekniset palvelut, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo

Lisätietoja:

rakennusmestari Markku Heikkinen
puh. 044 2885 927
markku.heikkinen@paltamo.fi

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA

Paltamon vesihuoltolaitos tarkistaa ja päivittää kaikki vesihuoltolaitokseen liittyneiden
liittymä- ja käyttösopimukset kevään 2016 aikana.
Mikäli kulutuspaikan liittymän omistaja on vaihtunut, lähetämme päivitetyn sopimuksen allekirjoitettavaksi.
Mikäli kulutuspaikka on vuokrattu, lähetämme liittymän omistajalle lomakkeen, jolla
omistaja antaa suostumuksen siihen, että vesihuoltolaitos tekee käyttösopimuksen
vuokralaisen kanssa. Kun vuokralaisella on oma käyttösopimus vesihuoltolaitoksen
kanssa, hän vastaa itse vesi- ja jätevesilaskuistaan.
Lisätietoja voi tiedustella Paltamon kunnan teknisten palveluiden toimistosta,
arkisin klo 9.00 – 15.00, rakennusmestari Mervi Kilpeläinen puh. 044 2885 512 tai
osastosihteeri Arja Huotari puh. (08) 615 54661.
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BIOTEHDAS

TAVOITE YKSI
- BIOTEHDAS
KAINUUSEEN

Kainuussa on suuret metsävarat ja pitkäjänteisen metsänhoidon tuloksena
kuitupuuta on hyvin tarjolla jatkojalostettavaksi. Metsien kestävällä ja ekologisella hakkuulla ja hoidolla turvataan
puuston vuotuinen kasvu myös tulevaisuudessa. Vuosien aikana Kainuussa on
kertynyt mittavasti hakkuusäästöä, mikä
lisää kuitupuun mahdollisuuksia paikalliseen jalostukseen. Se tarjoaa myös
ainutlaatuisen tilaisuuden käynnistää
uudentyyppisten ja korkealuokkaisten
biotuotteiden valmistuksen.

Kari Heikkinen

Esiselvityshanke
- Kainuussa kolme
sijoituspaikkaa tehtaalle

Syksyllä 2015 valmistuneen Kainuun Liiton teettämän esiselvityksen perusteella
sellu- ja biotuotetehtaan potentiaalisia
sijoituspaikkoja löytyy Paltamosta, Kajaanista ja Suomussalmelta.

Kehitysyhtiö
- KaiCell Fibers Oy

KaiCell Fibers Oy on koko Kainuun
yhteinen hanke. Yhtiö on perustettu
tammikuussa 2016 Kainuun Liiton aloitteesta tavoitteenaan toteuttaa integroitu biotuotetehdas Kainuuseen. Yhtiön
tavoitteena on luoda puitteet tehtaalle,
joka jalostaa Kainuun kuitupuusta korkealuokkaisia tuotteita kansainvälisille
markkinoille. Tavoitteena on integroitu
biotuotetehdas ja teollisuuspuisto, joka
tarjoaa mahdollisuuden eri yrityksille luoda liiketoimintaa ja kumppanuuksia. Tuotanto on tarkoitus saada käyntiin vuoden
2020 aikana.
Kaicell Fibers Oy etsii partnereita perustettavalle biotehdasalueelle tarjoten:
- Suoran ja vakaan sellun toimitusketjun
- Mahdollisuuden tehtaan ylijäämäenergian hyödyntämiseen
- Ympäristöteknologiaan liittyvät
synergiat tehdasalueella
- Kunnossapito, hallinto ja logistiset
synergiat
- Myönteisen ja luovan ilmapiirin sekä
mahdollisuuden luoda kumppanuus
alueella toimivien yritysten välille
Lisää tietoa: www.kaicellfibers.fi

TAVOITE KAKSI
- BIOTEHDAS PALTAMOON

Paltamo on hyvä biotehtaan sijoituspaikka Kainuussa
1. Paltamossa on tarpeeksi suuri maaalue tehtaalle (ei asutusta, maaomistajilta
suostumus, kaava-asiat)
2. Raakapuun kuljetusmatkat ovat tehtaalle lyhyempiä (Paltamo on puun hankinta-alueen keskellä)
3. Raakapuun kuljettaminen suoraan tehtaalle on rekoilla edullisin vaihtoehto (ei junakuljetuksia välissä)
4. Tulo- ja poistovesien johtaminen putkilla
Oulujärvelle on mahdollista (suuri järvialue
on tarpeeksi lähellä)
5. 110 KV:n sähköjakamo lähellä Paltamon tehdasaluetta (tehtaan käynnistys ja
verkkoon syötettävä sähkö)
6. Sähköistetty rautatieyhteys tehtaalle
on mahdollinen (tehty selvitys, raportti
26.1.2016)
7. Paltamosta on lyhin ja edullisin lopputuotteiden sähköistetty junakuljetusmatka
Perämeren satamiin
8. Suora ratayhteys (Kostamus-rata) Venäjän puumarkkinoille (suhdanteiden vaikutus
puun hankintaan)
9. Raakapuutakuljetuksia ja kemikaaleja ei
viedä asutustaajaman läpi tehtaalle (nopeus, melu, muut vaarat)
10. Hyvät tieverkostot tehdasalueelle VT
22:n kautta (tehdas sijaitsee tien vieressä)

Yhteystiedot biotehdasasioissa Paltamossa:
Kunnanjohtaja Arto Laurikainen
p. 044 2885 600
Kehittämisprojektit Kari Heikkinen
p. 045 1311 355
11
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Paltamon kunta on mukana Kainuun Kaikukortti –hankkeessa

Elämyksiä kulttuurista!
- Kaikukortilla maksutta sisään 4.4.2016 alkaen
Kulttuuria kaikille -palvelu koordinoi Kulttuuripassin jatkohanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien henkilöiden ja
perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään. Hankkeessa kokeillaan Kaikukortti-toimintamallia, jonka kautta pienituloisten henkilöiden on mahdollista
hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin. Kulttuuri kuuluu kaikille
taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
Kaikukortilla voi käydä maksutta Kainuun
alueella festareilla, konserteissa tai teatterissa. Henkilökohtainen kortti on maksuton ja voimassa vuoden 2016 loppuun
asti. Kaikukortti toimii Kainuun kaikissa
kunnissa yli kuntarajojen.

Kenelle Kaikukortti
on tarkoitettu?

Kaikukortin voivat saada aikuiset tai 16
vuotta täyttäneet nuoret. Kortin saaminen ei edellytä omien tulojen todistamista. Alle 16-vuotiaille lapsille, jotka kuuluvat Kaikukortin haltijan perheeseen, voi
hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin silloin kun he osallistuvat
yhdessä kortinhaltijan kanssa.

Mihin Kaikukortilla pääsee?

Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia
pääsylippuja Kaikukortti-verkostossa mukana olevaan kulttuuritarjontaan. Kaikukortti käy myös osaan kainuulaisten kansalaisopistojen kurssitarjonnasta. Lisäksi
Kaikukortilla voi hankkia lippuja Kainuun
eri kuntien tuottamiin kulttuuritapahtumiin. Mukana olevat kainuulaiset kulttuurikohteet ja kansalaisopistot selviävät
Kaikukortti –esitteestä, jota on saatavana
Kaikukorttia jakavilla tahoilla.
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Miten käytännössä toimin?

Pääsyliput ja kurssipaikat hankitaan kulttuurikohteiden, -tapahtumien ja kansalaisopistojen omista myyntikanavista, ei
kuitenkaan verkkokaupasta. Pääsylippuja
ja kurssipaikkoja saattaa olla rajattu määrä. Kerro varausta tai ostosta tehdessäsi Kaikukorttisi numero. Varaudu lisäksi
näyttämään korttiasi paikan päällä. Huomioithan, että jos ostat lipun kaupallisen
lipunvälitystoimijan kautta, sinun on maksettava palvelumaksu, vaikka itse pääsylippu on maksuton.

Mihin Kaikukortti
käy Paltamossa?

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

Kimppakyydillä
osallistumaan?
Yhteisön Kaikukortti

Osalla Kaikukorttia jakavista sosiaali- ja
terveysalan yhteisöistä on käytössään yhteisön Kaikukortteja. Työntekijä voi hankkia yhteisön Kaikukortilla maksuttoman
pääsylipun itselleen silloin, kun hän järjestää Kaikukortin haltijoille pienryhmäkäynnin. Yhteisön Kaikukorttia voi käyttää
myös osallistumiseen yhden asiakkaan
kanssa. Jos olisit kiinnostunut osallistumaan yhdessä pienryhmän kanssa tai
kahdestaan työntekijän kanssa, kannattaa kysyä, onko Kaikukorttia jakavassa
yhteisössäsi käytössä yhteisön Kaikukortteja!

Kaikukortti käy koko Kainuun maakunnan alueella. Kulkeminen toiseen kuntaan saattaa kuitenkin olla haastavaa
esimerkiksi julkisen liikenteen rajatun
tarjonnan vuoksi. Erilaisilla kimppakyyti-sivustoilla on tietoa tarjolla olevista
kyydeistä sekä kyytiä tarvitsevista koko Suomessa. Esimerkiksi osoitteeseen www.kimppa.net kannattaa tutustua, jos on kiinnostunut kimppakyydeistä. Sivustolla voi myös tarjota
kimppakyytiä, jos on itse liikenteessä
omalla autolla.

Kaikukortin taustalla

Kaikukortin tavoitteena
on parantaa taloudellisesti
tiukassa tilanteessa olevien
henkilöiden mahdollisuuksia
nauttia taiteesta ja kulttuurista.

Mistä Kaikukorttia saa?

Etsivä nuorisotyö Paltamo, www.paltamo.fi/paivahoito/202 ,
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo,puh: 044 750 0650
Paltamon kuntouttava työtoiminta: sote.kainuu.fi/kuntouttava_tyotoiminta_paltamo
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo, puh: 044 712 9306
Paltamon sosiaalitoimisto, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
(avoinna ti–pe klo 9–11) puh: 044 288 5303 (klo 13–14)
Kotipesä, Paltamo ja avokuntoutus, Sairaalatie 9 A 1, 88300 Paltamo,
puh: 08 6156 5366, puh: 044 750 2182
Maahanmuuttajapalvelut Kajaani,
www.kajaani.fi/Palvelut/Maahanmuuttajapalvelut/
Kalliokatu 7, 87100 Kajaani, puh: 08 6155 2760

Lisätietoja Kaikukortista:

www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti
Palautetta voi lähettää osoitteeseen:
kaikukortti@cultureforall.fi
Tykkää Kaikukortista Facebookissa:
www.facebook.com/kaikukortti
Päivi Soldatkin, kulttuurivastaava
puh. 0447500740
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Jättiläisten kesässä tapahtumia jokaiseen makuun

Lue lisää sivulta 16..

Huikea tapahtumien sarja Jättiläisten kesä
alkaa toukokuussa Norssinnostolla. Norssi
nousee – sitte ku nousee, mutta yleensä
toukokuun puolivälin paikkeilla, kelistä ja
kutuinnosta riippuen. Tapahtumassa norssin nostoa pääsevät kokeilemaan kaikki
halukkaat. Mukana norssi-isäntiä vuosien
varrelta, maisteltavana muurikkanorssia ja
nokipannukahvia. Ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.
Sunnuntaina 15.5. kokoonnutaan Eino Leino –puistoon. Ohjelmassa Pressan
Katti, ilmapallotaituri ja Vanha Rauta haitarimusiikkia, perheen pienimmät voivat
purkaa energiaa pomppulinnassa. Tätä
kesänaloitustapahtumaa ei kannata jättää
väliin, seuraa kunnan Facebookia ja internetsivuja! Samaan aikaan on rannassa XXX
Fishing Club Paltamon järjestämä heittokalastuskilpailu. Lue lisää www. wpcfinland.fi
Kesäkuu starttaa Rannalla Picnic –
konsertilla 16.6. Uutukainen neljän konsertin Picnic-tapahtuma houkuttelee nimensä mukaisesti kaikenikäiset Eino Leino
–puistoon syömään eväitä ja kuuntelemaan
hyvää musiikkia. Esiintyjinä Suomen eturivin artisteja ja ohjelmassa on huomioitu
niin aikuiset kuin lapsetkin. Picnic-konserttien yhteydessä järjestetään myös
Torstai-toreja. Paltamon tori avataan

markkina-alueeksi neljänä kesätorstaina, Rannalla Picnic -tapahtumien aikaan 16.6., 14.7., 21.7. ja 11.8. Torilta
voi vuokrata myyntipaikan ja alueelta saa
myös vettä ja sähköä. Torimyyntipaikkoja
voi kysellä kunnanviraston neuvonnasta.

Perinteiset Paltamo-päivät aloittaa 1.7.
Tango suviyössä soi –ulkoilmakonsert-
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ti. Tango kajahtaa Jättiläisenmaassa Kivesvaaralla. Konsertissa esiintyy Tommi Soidinmäki, Ailamari Vehviläinen,
tenoriluutnantti Raimo Salo ja Energia-orkesteri. Illan aikana kuullaan muun
muassa ennen julkaisemattomia Toivo
Kärjen sävellyksiä.
Lauantaina 2.7. ohjelma jatkuu Niskalan tallituvalla, jossa on museo ja pihakirppis. Illalla Kivesvaaralla reippaillaan
Upphill Run –juoksutapahtumassa.
Sunnuntaina 3.7. Paltamon kirkossa
on Juhlamessu. Lisäksi Jokivarren Marionilla on musiikin ystäville Eino Leino –
klassisen musiikin konsertti, solistina Kirsi Koivisto ja pianistini Minna
Niinimaa.
Heinäkuun helteiden aikaan vietetään
jälleen Kuhakunkku-viikonloppua 29.–
30.7. Perjantaina Pertin hallissa pistetään
kannat kattoon Entisten Nuorten Bileissä Jukka Pojan, Stigin ja Dj Kaasin tahtiin. Lauantaina vedetään kuhaa
Oulujärvestä Kuhakunkku-vetouistelutapahtumassa.
Kuhankunkku alkaa klo 12 toritapahtumalla Paltamon torilla.
Jättiläisten kesä lähenee loppuaan
elokuun pimenevissä illoissa. Toista kertaa järjestettävä Meteli Soi -musiikkitapahtumassa kuullaan jazz-henkistä musiikkia eri kokoonpanojen soittamana.
Meteli Soi Paltamon Metelinniemessä
Paltamon Sydämessä lauantaina 27.8.

Lisätietoja

www.paltamo.fi, www.paltamoon.com
ja kulttuurivastaava Päivi Soldatkin,
puh. 0447500740.

Hiekkakentällä
Paltamossa
26.3. klo 11>>

Pääsiäispalloturnaus
Jalkapalloa turnausmuotoisesti koko
perheen voimin. Paikkana Paltamon

kirkonkylän hiekkakenttä (Lampitie 2)
26.3.2016 klo 11 alkaen. Pelin lomassa oheisohjelmaa, puffetti ja nuorisotilan
avoimet ovet

Perhesarja
Perheet (5-10 hlöä / joukkue),
voi olla 2 perheen yhdistelmä
Sekasarja
Vapaasti muodostettu porukka,
(5-10 hlöä / joukkue)

SUUNNITELKAA
JOUKKUEELLENNE
YHTENÄINEN PELIASUSTE!
ILMOITTAUTUMINEN
20.3. MENNESSÄ:
laurakarjalainen1@kamk.fi
- JOUKKUEEN NIMI
- SARJA & HLÖMÄÄRÄ)
Lue lisää Facebookista:
Paltamon pääsiäispalloturnaus

YHTEISTYÖSSÄ:
KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU, PALTAMON KUNTA, PALTAMON NUORISOTOIMI,
K-MARKET TERVATORI & PALTAMON KIRJAPAINO

Poiminnot
tapahtumakalenterista
20.3. Karaoketanssit klo 16.00-19.00, Paltalinna, Vaarankyläntie 2
26.3. Pääsiäispalloturnajaiset, alkaen klo 11.00, Paltamon kirkonkylän hiekkakenttä, Lampitie 2.
26.3. Eläinpäivä, Wild Western Ranch, Manamansalontie 218
30.3. Jokamiehen kuvailta klo 18.00-19.30, Korpitien koulun auditorio, Lampitie 2
17.4. Orkesteritanssit klo 16.00-19.00, Paltalinna Vaarankyläntie 2

Kulttuuritapahtumia
Suomi 100 v 2017 - YHDESSÄ Hyvän Tahdon Jättiläinen -Paltamon
teeman työryhmän työpaja tiistaina
5.4.2016 klo 18.00 Paltamon kunnan
viraston valtuustosalissa. Kokoamme
vuodelle 2017 suunniteltuja tapahtumia
yhteen ja vuosikalenteriksi ja ideoimme
Hyvän Tahdon Jättiläistapahtumien ja
tekojen dokumentointia sekä niiden
julkaisua pitkin vuotta 2017. Ilmoittaudu
kahvitarjoilua varten Päiville 1.4.2016
mennessä, puh. 0447500740 tai
paivi.soldatkin@paltamo.fi.

Tapahtuman järjestäjä!
Muista ilmoittaa tapahtumasi Kainuun
tapahtumakalenteriin osoitteessa
www.paltamo.fi-> Tapahtumat.

Näin varmistat tapahtumasi esillä olon
myös kuntatiedotteessa. Seuraavaan
kuntatiedotteeseen tapahtumat
kootaan sähköisestä kalenterista 18.4.

20.4. Esko Seppänen luennoi klo 18.00-19.30, Korpitien koulun auditorio, Lampitie 2

15

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2016

Rannalla Picnic 2O16
Kesän 2016 esiintyjien esittely:

PELLE
MILJOONA

Pelle Miljoonan Moottorie on
yhä edelleen kuuma

TELEKS

Yksi Suomen radioissa
eniten soitettuja yhtyeitä.
Markus Koskisen ja Pepe Johanssonin muodostama duo on yksi Suomen
radioissa eniten soitettuja yhtyeitä. Teleks on julkaissut uransa aikana viisi
studiolevyä: Siivet, Viimeinen sammuttaa valot, Taivas on täynnä, Kotimatkalla sekä Jurmo. Kaihoisa ja
hiottu tyyli on poikinut suuren määrän
radiohittejä, kuten Siivet, Hiljaa virtaa
Vantaa, Elämäni viimeinen elämäni
rakkaus, Tuulilasin nurkkaan, Kotimatkalla, Tyttö joka katsoo merelle, Lainaksi
ystäviltäni, Kaunein kaikista sekä Retkahdus. Kaikki nämä ovat olleet Suomen radiolistan Top 10:ssä. Yhtyeen
kappaleita on striimattu Spotifyssä noin
5 miljoonaa kertaa ja videoita katsottu
YouTubessa noin 4,5 miljoonaa kertaa.
Yhtyeen kappaleet ovat jääneet soimaan osaksi radioiden musiikillista kivijalkaa sekä syöpyneet vuosien varrella
ikään kuin vaivihkaa osaksi kollektiivista
biisimuistia. Teleksin laskelmoimaton
ja vähäeleinen tapa kertoa rakkaudesta sopii niin miehille kuin naisille. Heillä
ei ole myöskään ollut tapana sekoittaa
laulujensa sanomaa selittämällä niitä tahi
itseään menneisyydessä eivätkä he aio
tehdä niin vastaisuudessakaan. Yhtye
keikkailee kuluvan vuoden aikana aktiivisesti eri puolilla Suomea.
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Pelle Miljoonaa voidaan hyvällä syyllä pitää yhtenä suomalaisen rocklyriikan nerona ja suunnannäyttäjänä. 1970-1980
- lukujen punkin pioneerista on kasvanut
vuosikymmenten aikana taitelija jolla on
sanottavaa ja huuto tasa-arvoisemman
maailman puolesta ei vaikene. Tunnettujen hittien ohella Pelle Miljoona on myös
tuottelias kirjailija ja on vuosien varrella
julkaissut kymmenen romaania ja omaelämänkerran. Alun perin luokanopettajaksi valmistunut Pelle Miljoona on
palkittu myös työstään vuonna 2015
Junnu Vainio - sanoituspalkinnolla. Porista löytyy taiteilijan mukaan nimetty tie
ja Haminassa julkaistiin kesällä patsas
Pelle Miljoonan elämäntyötä kunnioittaen.
Paltamoon mies saapuu United kokoonpanon kanssa jona uusi albumi Riviera on
saanut hyvän vastaanoton. Raudanlujassa triossa operoivat Pellen lisäksi Tumppi
Varonen ja kitarasankari Mela.

MAARIT

Maarit Hurmerinta on popin
kuningatar
Syksyllä 2015 musiikin valtion palkinnon
saanut muusikko Maarit Hurmerinta ei
juuri esittelyjä kaipaa. Vaikka ensilevystä
”Maarit” (1973) on kulunut aikaa, jatkuu ura yhä valovoimaisena. Tutut hitit
Hymypojasta Jäätelökesään kuljettavat
Maaritin ja usein myös hänen miehensä
Sami Hurmerinnan kuppiloista konserttisaleihin. Vuonna 2014 hän oli mukana
myös suositussa Vain elämää - ohjelmassa.

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

KONTIOMÄEN KIRJASTO
PÄÄKIRJASTO

Korpitie 9
(08) 615 54647
AVOINNA
Maanantai, Tiistai klo 12 – 19
Keskiviikko
klo 11 – 19
Torstai, Perjantai klo 11 – 17
Torstaina 24.3. klo 10 – 15
Pääsiäisen aikaan 25. – 28.3. suljettu

Pihlajatie 5
044 7500 754

Maanantaisin
klo 13 – 19
Torstaisin Maalis- ja huhtikuun ajan
suljettu. Tänä aikana palveluja
korvataan tilapäisesti kirjastoautolla.
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
Aikataulut toimipisteistä ja
kunnan kotisivuilta: www.paltamo.fi
Auto ei ole liikenteessä viikolla 12
(22. - 24.3.).

Paltamon pitäjähistoria ja muita lahjaideoita
Paltamo Kainuun emäpitäjä -kirja
on yleisesitys Paltamon asukkaiden
vaiheista noin 10 000 vuoden aikana.
Se kertoo Oulujärven erämaapitäjän
synnystä ja paltamolaisten elämästä
ennen ja nyt. Kirja opettaa tuntemaan
ja arvostamaan Paltamoa kotiseutuna
ja kertoo elinympäristön kehittymisestä
kivikaudesta nykyaikaan.
Kirjan hinta: 55 €
Kirjoittajat:
Jorma Keränen ja Hannu Romppainen
Myyntipaikat: Paltamon KIPA – Kainuun
Kirja- ja Paperikauppa Ky, Paltamon
kunnanviraston neuvonta. Kirjan voi myös
tilata: www.paltamo.fi -> Lomakepankki.
Tilauksiin lisätään postikulut.

Myös muita tuotteita
Kunnanviraston neuvonnassa myynnissä
myös muita paikallistuotteita. Paltamon
kunta 1968 on hieno ilmakuvakirja, jonka
kuvat ovat Suomen Ilmakuvat Oy:n
tuotantoa. Kirjan hinta on 35 €.
Kivesjärveläiset-teos on kuvauksia
1900-luvun keskivaiheilta Eino Leinon
sanoin. Kirjan hinta 12 €.
Eino Leinon ystäville tarjolla on
Paltamoisen Parmahilla –
Antti Väisänen lausuu Leinoa
12 € sekä Aurinkolaulu – Eino
Leinon runoutta sävelin 20 €.
Hevosenpijättäjän polkka on
Paltamon Pelimannien äänite 15 €.
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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.

Luennot

Korpitien koulun auditoriossa
(Lampitie 2) klo 18.00 – 19.30
Ke 30.3. Jokamiehen kuvailta
Valokuvauksen harrastajien kuvia ja kertomuksia FM Raimo Kantolan johdolla
Ke 20.4. Esko Seppänen – entinen
kansanedustaja ja europarlamentaarikko kertoo mm. kirjoistaan

Kevään lyhytkursseja
Raku-keramiikka

la-su 2. – 3.4. ja 23. – 24.4.
klo 10 – 14.15 Kontiomäen monitoimitalo, Anja Nissi.
Ensimmäisenä viikonloppuna valmistetaan raku-työt savesta ja toisena poltetaan ne.
Työt lasitetaan raku-polttoon tarkoitetulla
lasitteella. Poltto tapahtuu ulkona kaasulla. Poltetut työt käytetään puupurussa ja
jäähdytetään vedellä. Piiriläiset kustantavat itse materiaalit, joita saa opettajalta. Polttomaksu sisältyy saven hintaan.
Kurssimaksu 33e tai kausikortilla.
Ilmoittaudu HETI!

Katiskan valmistus

Kurssi kokoontuu ti 5.4., to 7.4., ti 12.4.
ja to 14.4. klo 18.00 – 20.30 Koulukankaan puutyöluokassa, opettaja Antti
Kyllönen. Katiskaverkko hankitaan yhteistilauksena. Ota mukaan niittitongit ja
sivuleikkurit. Kurssimaksu 33e tai kausikortilla. Ilmoittaudu HETI!

Moottorisahaveistos

Veistos tehdään kokonaan mottorisahalla. Ota mukaan mänty, kuusi tai
lehtikuusen pölkyn pätkä, moottorisaha ja omat turvavälineet. Kurssi la-su
16.-17.4. ja la 23.4. klo 10 – 15 Koulukankaan piha-alueella. Opettaja Taisto
Kärnä. Opiskelijan on itse huolehdittava
vakuutusturvastaan. Kurssimaksu 33e
tai kausikortilla. Yksi paikka vapaana,
ilmoittaudu HETI!

Paltamon
kansalaisopisto

www.opistopalvelut.fi/paltamo
Puh. (08) 615 54638
tai (08) 615 54636
kansalaisopisto@paltamo.fi
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Päävalona aurinko
-valokuvauskurssi

Kurssilla keskitytään opettelemaan valaisemaan päivänvalolla muotokuvaa,
asetelmaa ja maisemaa. Henkilö- ja
asetelmakuvausta sisällä pohjois-ikkunan valossa ja ulkomiljöössä. Maisemakuvaajan valaisutekniikoita maastossa.
Kurssi torstaisin 12.5. – 9.6. (15t) klo
18.00 – 20.30 Kontiomäen monitoimitalo, Reijo Haukia. Kurssimaksu 33e tai
kausikortilla. Ilm. viim. 28.4.

Green Card –kurssi

Golfin Green Card -kurssi sisältää lajitaitojen läpikäynnin, perussäännöstön,
etiketin ja pelin etenemisen kentällä.
Kurssin suoritettuaan voi liittyä jonkun
seuran jäseneksi ja aloittaa harrastuksen. Kurssi Paltamon Golf-kentällä ma-to
16. – 19.5. klo 18.00 – 20.15, opettaja
PGA Pro Pertti Oja. Kurssimaksu 33e tai
kausikortilla. Ilm. viim. 4.5.

UUTTA! Juniorigolfkurssi

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.

Villiyrttikurssi

Perjantaina 27.5. klo 17.00 – 19.30
tutustutaan muutaman syötävän luonnonkasvin keruuseen ja käsittelyyn. Illan
sadosta valmistetaan iltapalaksi yrttiteetä
ja -levitettä. 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 33e 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.

Kevätlukukausi päättyy 17.4.2016.
Nyt on aika esittää toiveita ja ideoita ensi
kaudelle!

Paltamon
nuorisotilat

Kansalaisopiston oma PALKO-lehti ilmestyy huhtikuussa.
Lehdessä mm. asiakaskyselyn tulokset
ja lisää tietoa kevättapahtumista!
Tulossa mm. Mattoja ja muita käsitöitä
– kevätnäyttely 17. – 19.4. sekä konsertteja.

Kevätiltamat
Paltalinnassa
perjantaina 15.4. klo 18

– iloista ohjelmaa koko perheelle –
lopuksi tanssit - vapaa pääsy
– tervetuloa!

Kontiomäki
PINKKARI
Leppiläntie 5
044 7500844

Kirkonkylä

PAUKKULA ja KUMPPARI
Korpitie 9
044 7500734
Aukioloajat:
Maanantai, keskiviikko ja torstai
klo 14.00-19.00
Tiistai ja perjantai
klo 12.30-19.00

Aukioloajat:
Maanantai, torstai ja perjantai
klo 17.00-20.00

Katso myös Facebookista:
Nuorisotilat Kumppari, Paukkula
ja Pinkkari!
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Paltamon

seurakunta

Srk:n nuorisotyössä tapahtuu kevätkaudella
Toimintatorstait:

Seiskaluokkalaisten omat illat nuokkarilla
klo 17; 7.4. ja 19.5.
Nuorten illat kaikille nuorille nuokkarilla klo 17;
31.3., 21.4. ja 2.6.
Isoskoulutukset nuokkarilla klo 17; 14.4. ja
12.5.
Lisäksi koulutus viikonloppu 1.–3.4.
Rytilahden majalla

Rippikoulun opetussunnuntait:
10.4. ja 22.5.
Aloitamme kirkossa
klo 10.00, jonka jälkeen
opetus jatkuu
seurakuntakeskuksessa.

Rippikoululaisten vierailuilta
Ristijärvellä 13.5.

Tervetuloa toimintaan!
oa!
l
u
t
e
Terv

Sinä olet

Se tarkoittaa, että sinä olet erittäin tärkeä henkilö.
Sinulle on oma toiminnallinen ilta Paltalinnassa pe 8.4 klo 17–19
Illan ohjelmassa raamishetki, musiikkia, puuhapisteitä ja kisoja sekä pelejä.
Vietämme yhdessä myös nyyttäreitä!
Tuo siis mukanasi jotain syötävää, jota haluat jakaa myös muille.
Ilta on pääasiassa alakouluikäisille, mutta nuoremmatkin ovat tervetulleita
vanhemman kanssa.
Seuraava kevään vip-ilta on pe 27.5.
Järjestää Paltamon ev.lut. seurakunta ja Paltamon helluntaiseurakunta

RISTIJÄRVEN PIRTILLÄ

KEVÄTLEIRI 22.–24.4. 2016 4.–7.-LUOKKALAISILLE
Mukavaa leiripuuhaa yhdessä partiolaisten kanssa.
Raamishetkiä, ulkopelejä, leikkejä, musiikkia ja monenlaista tekemistä.

Leiri päättyy Jumalanpalvelukseen ja Yrjönpäivän juhlaan Kontiomäen seurakuntakodilla.
Hinta 15 €. Ilmoittautumiset Suville (myös partiolaiset) 15.4. mennessä.
Laita viestiin ikä, nimi, osoite, mahdolliset ruokarajoitteet ja tieto oletko partiolainen.
Suvi p. 044 5974 763 sähköposti: suvi-marja.happo@evl.fi.
Järjestää Paltamon seurakunta ja Partiolippukunta Vaarojen vaeltajat
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SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Hiljaisella viikolla 21. - 24.3.
ei ole kerhotoimintaa!

Aikuistyö:

Lapsi- ja perhetyö:

23.3. klo 9.30 Pikkuväen pääsiäiskirkko, Kontiomäki
24.3. klo 9.30 Pikkuväen pääsiäiskirkko, Paltamo
4.4. klo 18 Perhepyhäkoulu pirtissä, Kainuun Opisto,
Mieslahti
20.4. klo 9.30 Pikkukirkko, Kontiomäki
21.4. klo 9.30 Pikkukirkko, Paltamo
28.4. klo 18 Partiolauluilta nuotiolla, Käärmeniemi
3.5. klo 17 – 19 Kevätkarkelot koko perheelle
seurakuntakeskuksessa, kirkkoseikkailu, askartelua...
yhdessä 4H:n kanssa
23.5. klo 18 perhepyhäkoulu grillikodalla, Kainuun Opisto,
Mieslahti
25.5. klo 9.30 Pikkukirkko, Kontiomäki
26.5. klo 9.30 Pikkukirkko, Paltamo
26.5. klo 18 Laulu- ja leikki-ilta seurakuntakeskuksessa

Nuorisotyö:

Pajakerhot
Kontiomäen seurakuntakoti:
0-2-luokkalaisille tiistaisin klo 12
3-6-luokkalaisille tiistaisin klo 16
Kirkonkylän seurakuntakeskus, Muksula
1.-6. luokkalaiset tiistaisin klo 16
Nuorten ilta: srk-keskus, Nuokkari torstaina 31.3. klo 17

Perhekirkko:

Kontiomäen seurakuntakodissa 24.4. klo 12.
Mukana partiolaisia.

YHTEISVASTUUKERÄYS 2016
YV-LIPASKERÄYSPÄIVÄ

Paltamossa liikkeiden edessä ja
Kontiomäen Shellillä,
jos lipaskerääjiä saadaan 18.–20.3.2016.
Soita KaisMa p. 044 5974 762.
Lipaskerääjän tunnistat YV-keräysliivistä sekä
lippaassa olevasta lupatarrasta.

ATIMALAISET

Su 20.3. Messun jälkeen YV-lounas
(vapaaehtoinen maksu),
koko perheen musiikkitapahtuma YV-laulajaiset/
konsertti Suvin, Erkan, Antin ja Jonin johdolla
srk-keskuksella. Arpajaiset (1€/arpa).
Tuotto YV- keräykseen
To 24.3. klo 19 Iltakirkko + HPE kirkossa.
Kolehti YV-keräykseen
Ke  27.4. klo 12 Veteraanipäivänä.

Seurakuntakeskuksen kerhotilassa:
Naisten raamattupiiri ma klo 15–16.30:
4.4., 18.4., 2.5., 16.5.
Hannapiiri ma klo 15–16.30: 11.4., 25.4., 9.5.
Healing Rooms -rukousklinikka tiistaisin:
29.3., 12.4., 26.4., 10.5.
Miesten raamattupiiri srk.keskuksessa, pienryhmätila
torstaisin klo 17
Kontiomäen seurakuntapiiri keskiviikko klo 12: 6.4., 20.4.

Ke 27.4. klo 18 Nuotio- ja partiolaulujen illanvietto
Käärmeniemessä. Laulattaa Teuvo Heikura.
Nuotiolla makkaranpaistoa.
Tuotto YV-keräykseen
Ke 4.5. klo 10.00  Kevätlaulajaiset ja brunssi
yhteistyössä eläkeliiton ja pelimannien kanssa
YV:n hyväksi.
Ke 1.6. Toukosiunaukseen yht.työssä eläkeliiton kanssa

OMAISOIVA KAHVILA

omaishoitajille Valontien ruokalassa
ma 21.3. klo 13.00
ma 25.4. klo 13.00
ma 23.5. klo 13.00
Retkipäivä Kivesvaaralle

NÄKÖVAMMAISTEN
KERHOT
seurakuntakeskuksen
kerhohuoneessa
pe 15.4.  klo 12.00
pe 13.5.  retkipäivä

!
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Kerhoissa myynnissä YV-arpoja.

Paltamon seurakunta
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KOKO PERHEEN

MUSIIKKITAPAHTUMA

YV-LAULAJAISET / KONSERTTI
Suvin, Antin, Erkan ja Jonin johdolla

Palmusunnuntaina 20.3. 2016

• klo 10.00 Messu kirkossa
• YV-lounas srk-keskuksella
(vapaaehtoinen maksu)
• Konsertti /laulajaiset (srk-keskus)
•	Arpajaiset (1€/arpa)
TERVETULOA!

DIAKONIATOIMISTOSSA

päivystys

torstaisin klo 9–11 paitsi,
DIAKONI LOMALLA / VAPAALLA
25.3.–10.4.2016
Muulloin tavoitat parhaiten,
kun varaat ajan puh. 044 5974 762.
Avustusasioissa tarvitaan viimeisin
sos. päätös.

Yhteisvastuukeräyksen listakerääjät ja arpojen myyjät kiertävät kodeissa ajalla 7.2.–30.4.2016.
Keräyslistat ja arpalistat palautetaan huhtikuun loppuun (30.4.2016) mennessä
diakoniatoimistoon tai kirkkoherranvirastoon.
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.
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KONTIOMÄEN
KIRKOLLA
su 24.4. klo 12
Perhejumalanpalvelus

• kolehti YV-keräykseen   

YRJÖNPÄIVÄN JUHLA
• lupauksen anto
• tarjoilua

Vieraita KOSKIKARA-alueen
lippukunnista.
Tapahtumaan päättyy leiriviikonloppu.
TERVETULOA!

Paltamon seurakunta

Diakoniatyön RETKIÄ,
jos on lähtijöitä

Yhteisvastuukeräys 2016

Omaishoitajille Puolangalle
to 5.5.2016.
Lähtö Paltamosta kirkon parkista klo 8.45.
Messu klo 10 Puolangan kirkossa,
lounas ja ohjelmaa.

Keräyspäällikkönä Paltamossa
proviisori Jyri Saastamoinen p. 0440672695,
kysellä voi myös KaisMalta p. 0445974762.

Syöpää sairastaville Suomussalmelle
Ämmänsaaren kirkolle su 15.5.2016.
Lähtö klo 10.30 kirkon parkista.
Tapahtuma alkaa klo 12 lounaalla & ohjelmahetkellä ja päättyy Ämmänsaaren kirkossa
messuun. Paluu n. 18.00.

Paltamon seurakuntaan keräystuotosta jää 10 %
diakoniatyöhön (partiotoiminnan tukemiseen
diakoniatyön kautta)

Ilmoittautumiset KaisMalle p. 044 5974 762
ma 25.5. mennessä.

Kirkkopalvelut, Partiolaiset, Kirkon Ulkomaan apu,
Paltamon seurakunta

Tervetuloa retkelle!

Paltamon seurakunta
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JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN

Kesäkahvila
Jokivarren

HAETAAN
toimijaa kesäkahvilaan

Marion

Oletko halukas kahvilan pitäjäksi kesän

Yhteydenotot 11.4. mennessä:

ajaksi Paltamon Jokivarren Marioniin?

Paltamon työvoimayhdistys

Toimijana voi olla yritys, yhdistys tai

toiminnanjohtaja Tero Huvi

yksityinen henkilö. Kahvilan yhteydessä

p. 044-7507169.

toimii myös kunnan info-piste.

Seuraa Jättiläisten kesän syntymistä osoitteessa jattilaiset.fi

Kuntatiedote on painettu Paltamon Kirjapainossa • Kansikuva Jukka Laukkanen

