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1.1.2015 alkaen arkipäivisin klo 9 – 15
Asiakkaille järjestetään tarvittaessa mahdollisuus asiointiin erikseen sovittavana aikana.
Ota yhteyttä suoraan asianomaiseen
viran-/toimenhaltijaan.

Kesätyöpaikat

Paltamon kunnan kesätyöpaikat
tulevat hakuun maalis-huhtikuussa.
Lisätietoja ja lomakkeet maaliskuun lopulla
kuntatiedotteessa ja www.paltamo.fi
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Koko perheen laturetki upeissa Oulujärven maisemissa.

Katso
Paltamon
hiihtosää:

Lauantaina 14.3.

www.saapalvelu.fi/paltamo

Lähekkäin sijaitsevien
taukopaikkojen ansiosta
laturetki soveltuu hyvin kaikille.
Perheen pienimmille järjestää
MLL toimintaa ja heille tehdään
lyhyt latu Kokonlahteen.
Taukopaikoilla on maksullisia
huoltopisteitä
(tarkentuvat myöhemmin)
.
Lähdöt Paltamosta
tai Paltaniemeltä

Valitse itsellesi sopiva
hiihtoreitti kartan perusteella.
Matka reittivalinnasta riippuen 8-32 km
Hiihtotapa: perinteinen ja vapaa.

Lähtöpaikat ja –aika

Paltamon Kokonlahti, Paltaniemen
venesatama ja Eino Leino –talo
alkaen klo 9.00.

Lisätietoja ja yhdyshenkilöt:

Anu Leinonen 044 7500 738
Paltamon urheilukeskus 044 2885 925
www.paltamo.fi
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ilmoittautuminen
1.8.2015 alkavalle toimikaudelle ilmoittautuminen on ajalla 23.3.- 2.4.2015.
Syksyn esiopetus alkaa 19.8.2015.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
alkaa 12.8.2015.
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-> sivistys->
päivähoito. Toivomme, että otatte palvelun
mahdollisimman laajasti käyttöön.
Hakemuslomakkeita saa päivähoitoyksiköistä ja kunnanvirastolta. Hakemuslomakkeet voi tulostaa myös kunnan nettisivuilta.
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Päiväkoti-, perhepäivähoito-, esiopetusja koululaisten apip-paikkaa koskevat hakemukset toimitetaan päiväkotiin tai päivähoitotoimistoon os. Vaarankyläntie 7, 88300
Paltamo.
Hakemus täytetään erikseen jokaisesta
lapsesta ja palautetaan vain yhteen paikkaan.

Päivähoitohakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteet (esim. Lääkärin lausunnot) 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: (08) 615 54622,
(08) 615 54621, 044 2885 307
tai 044 2885 620
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Wanhojen
tanssit
torstaina 12.2.
klo 19.00 – 20.30
Korpitien koulun Korpisalissa
Ennen tansseja klo 18 alkaen
Korpiaulassa maksullinen
kahvitarjoilu ja 9. luokkien
leivonnaismyyjäiset

Korpitien koulun 6. luokan

talvimyyjäiset

la 31.1. 2015 klo 11-15
Paltalinnassa

!

a
Tervetulo

Paltamon lukion penkkarit

Rahat menevät
luokkaretkikassaan.
Tervetuloa!

torstaina 12.2. klo 13 alkaen

Penkkariajelukartta
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Paltamon

työvoimayhdistys
toimii!

Paltamon työvoimayhdistyksen toimintapaikka
on nyt nimeltään Myötätuulen talo. Kiitos kaikille nimikilpailuun osallistuneille. Arvonnan voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kyse on
siis niin sanotusta valkoisesta alakoulusta, joka
on Vaarankyläntie 3:ssa, jossa sijaitsee käsityömyymälä Näprinki, kierrätystoiminta ja kirpputori, avoinna ma-ke 9-15 ja to 9-16.30. Kirppis
toimii itsepalveluperiaatteella, pöytävuokra iso
2,50 € / pv, pieni 1,50 € / pv, Hintaan sisältyy
hintalaput. Tule tutustumaan. Lisäksi siellä on
pari toimistohuonetta sekä koulutustila Akku
(ajatusten kierrätyskeskus). Sisäänkäynti on
pääovesta.

Ota yhteyttä työllistämisen
asioissa Marjaan!

Osallistavan sosiaaliturvan Paltamon pilotti
päättyi vuoden vaihteessa, mutta työllisyysasioissa jatkaa Uudet tuulet –hanke vielä pari
vuotta. Meillä on kolme ohjaajaa ja projektisihteeri. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään edelleen Paltamossa, vaikka
sen hallinto on muuttanut nyt Kainuun
soteen vuoden alusta. Palkkatuella
ja työkokeiluun työllistetään myös
jonkin verran. Lisäksi autamme
sairaslomalla ja työttömyysturvalla
olevia eläkkeelle pääsyssä ja kuntoutukseen hakeutumisessa, työja toimintakyvyn arviointeja tekee
kuntoutuslääkäri kuukausittain täällä
Paltamossa.
Ota yhteys näissä asioissa
yksilövalmentaja Marja Leinoseen
puh. 044 7507144 tai sähköpostilla
marja.leinonen@paltamontyovoimayhdistys.fi
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Olohuoneessa tavataan!

Myötätuulen talossa on myös 12.1.15
avattu Olohuone-toiminta, joka on kaikille
avoin. Sinne voi tulla käymään kahvikupposella, tapaamaan tuttuja, kysymään
mieltä askarruttavia asioita, etsimme
vastauksen tai ohjaamme sinut oikeaan
paikkaa. Tai tule tekemään pientä korjausompelua tai vaikkapa pesemään
pyykkiä. Kevään aikana voit kutoa oman
raitasi yhteiseen neuleeseen, josta tulee
yhteisen tekemisen symboli. Olohuoneeseen tullaan Paltalinnan puoleisesta
päädystä ja se on avoinna maanantaisin
klo 10 – 13 ja torstaisin klo 12 – 15. Tule
kertomaan, kenet haluaisit tavata Olohuoneen vieraana.
Myös Kontiomäellä viritellään Olohuone-toimintaan Kivakan Kamariin. Tule
pistäytymään keskiviikkoisin klo 10 – 13.

PÄÄKIRJASTO
Korpitie 9, Paltamo
Puh. (08) 615 54647
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Kotisivu:
http://www.paltamo.fi/vapaaaika/94
http://kainet.verkkokirjasto.fi/web/arena

KONTIOMÄEN
KIRJASTO

Pihlajatie 5, Kontiomäki
Puh. 044 7500 754
Maanantaisin ja torstaisin
klo 13 – 19

KIRJASTOAUTO

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

Kansalaisopiston
KIRJALLISUUSPIIRI

kokoontuu pääkirjastolla tiistaisin
klo 17:30 - 19:00 kolmen viikon välein.
Kevään tapaamiset 10.2., 24.2., 17.3.,
31.3. Opettajana Liisa Leinonen.
Lukupiiri on avoin kaikille kiinnostuneille. Tule rohkeasti kuuntelemaan ja
keskustelemaan kiinnostavasta kirjallisuudesta! Mukaan voi tulla milloin vain.
Tervetuloa!

Vesa Hyyryläisen
suuri hyönteisnäyttely

Paltamon pääkirjastossa.
Hyönteisnäyttely jää kevään ajaksi
koululaisille ja muillekin esiteltäväksi.

Luonto lainassa

Kirjastojen luontoviikko (vko 7)
9.-15.2.2015
Teemaviikon aikana Suomen luonnonsuojeluliiton paikallistoimija Paltamon Luonto ry esittelee toimintaansa
pääkirjastossa 9.2. klo 16 alkaen.
Kirjastoon on koottu esille ja lainattaviksi luontoon ja ympäristöön liittyviä kirjoja. Kirjastojen luontoviikkoa
vietetään ympäri maan. Lisätietoja
www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/tule-mukaan-toimintaan/luontolainassa
ja Vesa Hyyryläinen p. 040 540 8830
vesahyyry5@gmail.com

KIRJAN JULKISTAMISTILAISUUS
Pekka Kämäräisen esikoiskirjan
julkistamistilaisuus Paltamon
pääkirjastossa ma 2.2. klo 17.
Kämäräinen Pekka:
Pantasusi ja muita
eläintarinoita
Nordbooks 2015, 200 s.
Kuvitus Mari Arvinen

”Pantasusi” on aikuisille tarkoitettu 25 eläinsadun kokoelma. Sadut on sopivasti iltasadun
mittaisia ja jokaisessa on hyväntahtoinen
piikki ihmisten elämään.
Pekka Kämäräisen lastennäytelmiä on julkaistu Luokanopettaja-lehdessä sekä Kirsti
Koivulan kokoamissa ohjelmakirjoissa.
Hänen näytelmiään on esitetty myös
kesäteatterissa.
Kirjaesittelyn lomassa kuullaan myös
eläinaiheisia lauluja. Tilaisuuteen on
vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Tervetuloa opiskelemaan
ja harrastamaan kansalaisopistoon!
Meillä on edulliset kurssimaksut!
Kausikortti 60 e
Eläkeläisen ja työttömän kausikortti 50 e
Kurssikortti 33 e
Info ja ilmoittautuminen:
www.opistopalvelut.fi/paltamo/
tai puhelimitse.

Kevään luennot

Korpitien koulun auditoriossa
klo 18.00-19.30

me
Olem alla
lom
talvi n 10
viiko .
3
2.-8.

Jokamiehen kuvailta

ke 4.2. Raimo Kantola
Kainuun matkailun historia
ke 18.2. prof. Reijo Heikkinen
Tervaseudun historia
ke 18.3. prof. Reijo Heikkinen
Liikenneturvallisuustietoa iäkkäille
ke 25.3. Juhani Kemppainen

Kirjallisuuspiiri

Kirjallisuuspiiri on alkanut. Kaikki kiinnostuneet
ovat tervetulleita mukaan. Kurssi kokoontuu
seuraavan kerran tiistaina 10.2. klo 17.3019.00 pääkirjastossa Liisa Leinosen johdolla.
Kevään muut kokoontumiset ti 24.2., 17.3.
ja 31.3. Kurssimaksu 33 e tai kausikortilla.

Viikonloppukursseja
helmi-maaliskuussa
Tekstiiliveistos/paperimassa Ristijärvi
la-su 7.-8.2. ja la 14.2. klo 10-15 Aholantien kerhohuone Anneli Karhapää. Ilm. heti.
Hatut ja päähineet la-su 7.-8.2.
klo 10-16 Kontiomäen monitoimitalo,
Niina Hukkanen. Ilm. heti
Helmikorut Paltamo la-su 14.-15.2.
klo 10-16 Korpitien koulun taidelk., Kati Nevalainen. Ilm. heti.
Uutta! Helmikorut Ristijärvi la-su 21.-22.2.
klo 10-16 Aholantien kerhohuone,
Kati Nevalainen. Ilm. heti.
Huonekalujen kunnostus ja entisöinti
la-su 14.-15.2., 14.-15.3. ja 11.-12.4.
klo 9-16 Koulukankaan koulun puutyölk.,
Leila Suutari. Ilm. heti.
Pääsiäismunat la-su 14.-15.3. klo 10-16
Kontiomäen monitoimitalo, Niina Hukkanen.
Ilm. viim. 26.2.

Liikettä niveliin!

Tule mukaan sunnuntaijoogaan! Vielä kaksi kertaa kevään aikana 8.2. ja
22.3. klo 14 – 15.30 Koulukankaan salissa. Sari Marita Ikäheimon ohjaamana joogaharjoituksia ja mindfullnessia.
Sopii kaikille. Läsnäolon taitojen harjoituttamisen myötä tässä hetkessä elämisen ilo ja
tietoisemmat valinnat lisääntyvät sekä stressitaso laskee. Kurssi sopii kaikille. Erikoiskurssimaksu 15 euroa, ei kansalaisopiston
kurssimaksua!

Shindo

Shindoryhmään mahtuu vielä mukaan! Shindo-venytykset ovat tehokas tapa purkaa
stressiä, väsymystä ja jännityksiä samoin kuin
ylläpitää kehon joustavuutta ja ennaltaehkäistä
jännitysten kertymistä. Torstaisin klo 19-20
Koulukankaan salissa, ohjaaja Mari Hast.

Huhtikuussa tanssitaan!

Varaa paikkasi ajoissa! Uvan nuorisoseurantalolla Sakari Piiraisen tanssikurssi la-su 18.19.4. klo 10-15. Ohjelmassa
yleisimmät lavoilla tanssittavat tanssit.
Paltamossa Arto Petjalan tanssikurssi pe-la
24.-25.4. Kurssi pe klo 18-21 ja la klo 10-15
Paltalinna, Arto Petjala. Ohjelmassa fusku,
hidas valssi, tango ja bugg.
Uutta nuorille!
Yhteissoiton ja oppimisen iloa tarjoaa

Nuori Paltamo -orkesteri!

Kurssi lauantaisin 28.2., 14.3., 21.3., 28.3.,
11.4. + 2h esiintymisharjoitus. Tavoitteena valmius esittää kappaleita eri tyylilajeissa yhdessä
toisten nuorten kanssa sekä kyky hahmottaa
oman soittotaidon mukaiset ilmaisumahdollisuudet eri tyylilajien näkökulmasta. Kyky
hahmottaa eri soitinryhmien rooli viihdeorkesterissa ja valmius esiintyä yhdessä ryhmän
kanssa erilaisissa tilaisuuksissa. Nuotit toimitetaan osallistujille ennen kurssin alkua. Oma
soitin toivottava. Tsemppihenki pakollinen =)
Opettajana Sakari Tervo. Ilmoittaudu heti!
Metsästäjätutkintokoulutus ma 23.3. ja
ke 25.3. klo 17.30-19.00, ma 30.3., ke 1.4.,
ke 8.4. ja kertaus ma 13.4. klo 17.30-20.45.
Metsästäjätutkintoon liittyviä asioita ja metsästyslaki. Kurssin jälkeen mahdollisuus suorittaa
metsästäjätutkinto. Suositusikä 12v. Ilm. viim.
12.3.

Paltamon kansalaisopisto

www.opistopalvelut.fi/paltamo
Puh. (08) 615 54638, (08) 615 54632 tai (08) 615 54636
kansalaisopisto@paltamo.fi
8

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2015

Kumppari,
Paukkula,
ja Pinkkari

Mukavaa toimintaa
yläasteen koulupäiviin

Korpitien koulu, Paltamon pääkirjasto ja nuorisotyö
ovat aloittaneet yhteistyön järjestääkseen yläkoulun
oppilaille mielekästä toimintaa koulupäivän aikana.
Kaikki yläasteelaiset ovat tervetulleita nuorisotiloihin
viettämään aikaa torstaisin ja perjantaisin pitkällä
välkällä 12.30 – 13.00. Meillä on mahdollisuus pelata ulko- ja sisäpelejä, käydä tietokoneella, katsella
televisiota tai vaikka vain hengailla kahvikupin kera
mukavissa olotiloissa. Avoinna ovat sekä Paukkula
että Kumppari, joten tilaa riittää kaikille.
Lisäksi työvoimayhdistys järjestää nuorisotiloilla
samaan aikaan mahdollisuuden haukata välipalaa.
Tarjolla on 1€ ja 2€ välipalapaketteja pienempään
ja isompaan nälkään. Tulossa tammikuun lopussa.

Tulean
a
mukntaan!
i
toime Hinkula

n
Lass ripuheli
a
p
p
Kum 7500 734
044

Nuorisotilat

Paukkula ma-pe 14.30-19.00

Oma aika alakoululaisille to ja pe 13 alkaen

Kumppari ma-pe 15.00-17.00

Oma aika alakoululaisille to ja pe 13 alkaen

Paukkulan ”pitkät välkät” 8.1.-27.2.

Erikoisaikaan yläkoululaisille to-pe 12.30-13.00

Pinkkari ma, to, pe 17.30-20.30
Bändis - vuoroja varattavissa!
Tulossa Hiihtisleirit 28.2.-8.3.
Lisätietoja keväämmällä

Ajankohtaiset infot Facebookissa:
”Nuorisotilat Kumppari, Paukkula ja Pinkkari”

Tervetuloa!
Markus Puoskari, Nuorisotyön tiedottaja
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Kulttuuritapahtumia kootusti
Ystävä lähemmäksi

– toiminnallinen tapahtuma
pe 13.2. klo 10 – 14
Myötätuulen talossa ja pihalla
sekä Koulukankaan alueella.
Järj. Uudet tuulet –hanke, paltamolaiset
yhdistykset ja yritykset, Paltamon kunta
ja seurakunta
Kalevala 180 v,
Kanteletar 175 v kunniaksi

Uudenajan iltamat,

Puhti & Pekko Käppi
ke 25.2.2015 klo 18.00
Korpitien koulun Korpisalissa
Lippuja tuntia ennen esitystä ovelta:
Peruslippu 8 euroa
5 euroa (opiskelijat,eläkeläiset,työttömät)

Talvisodan päättymispäivän
75 –vuotismuistotilaisuus
13.3.2015

- klo 9 Aamunavaus ja Sodan – ja rauhan
pyörteissä –Melalahti 1944 -näytelmä
koululaisille Korpisalissa
Yleisötapahtuma:
- n. klo 16 Partiolaiset sytyttävät kynttilät
sankarihaudoille
- klo 17 Musiikkihartaus Paltamon kirkko
ja seppeltenlasku sankarihaudoille
- klo 18 Seurakuntakeskuksessa kakkukahvit ja videoesitys Sodan- ja rauhan
pyörteissä – Melalahti 1944.
Kirj. Keijo Korhonen, ohjaus Anita Korhonen.
Vapaa pääsy.
Varttuneemmalle väelle ja
laitosasukkaille päiväkahvien lomassa

Ukrainalaisen
lauluyhtye Kaanonin
hengellisen laulun konsertti
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ti 31.3.2015 klo 14
Paltamon seurakuntakeskuksessa.
Järj. yhteistyössä Paltamon seurakunnan
kanssa. Vapaa pääsy.

Paltamon kansalaisopiston 50 –vuotisjuhla

Korpitien koulu Korpisali su 19.4. klo 16.00
Juhlapuhujana aikuistakasvatuksen professori Jyri Manninen Joensuun yliopistosta.
Kansalaisopiston opiskelijoiden esityksiä.
Vapaa pääsy.

Runomatinea

su 26.4. klo 14 Paltalinnassa. Vapaa pääsy.
Kansalaisopiston lausuntapiiriläiset.
Yleisöesitys - vanhemmille
- isovanhemmille - kaikille, jotka välittävät

Tänään koulun jälkeen

-tarinaa koulukiusaamisesta 7.5. klo 18
Korpitien koulun Korpisalissa. Vapaa pääsy.

Norssikarnevaalit

la-su 16.-17.5.2015
Norssinnostoyö Käärmeniemessä,
Norssikarnevaalit
ja torimyyjät Eino Leino –puisto/torialue

Paltamo Päivät

su 5.7.2015
klo 10 Paltamo Päivät messu kirkossa
Eino Leino patsaan pesu
klo 15 Paltamon kunta 150 vuotta -juhla
Korpitien koululla. Paltamon kunta on
perustettu 8.7.1865. Vapaa pääsy.

Kuhakunkku

Vetouistelukisa Oulujärvellä
24.-25.7.2015
Maailmankuulu pianisti

Anne Kauppi

esittää Ligetin sävellyksiä
–pianokonsertti
Sunnuntaina 11.10.2015 illalla
Seurakuntakeskuksessa. Ohjelmamaksu.

Järj. yhteistyössä Paltamon seurakunnan. kanssa.

Käyttehän lisäämässä tapahtumanne Kainuun tapahtumakalenteriin.
Kalenteriin linkki Paltamon kunnan sivulla www.paltamo.fi -> Tapahtumakalenteri

Helmikuu
2.2.
4.2.
9.-15.2.
10.2.
12.2.
13.2.
18.2.
24.2.
25.2.
26.2.
Maaliskuu
2.-8.3.
13.3.

klo 17

kirjasto

klo 18
auditorio
kirjastojen luontoviikko
klo 17.30
Kirjasto
klo 13
kirkonkylä
klo 19
Korpitien koulu
klo 10-14
kk:n ala-aste
klo 18
auditorio
klo
Kirjasto
klo 18
Korpitien koulu
päivällä
Korpitien koulu

PANTASUSI ja muita eläintarinoita -kirjan
julkistamistilaisuus, Pekka Kämäräinen
Jokamiehen kuvailta, Raimo Kantola
Luonto lainassa –näyttely
Kirjallisuuspiiri, Liisa Leinonen
Penkkariajelut
Wanhojen tanssit
Ystävä lähemmäs tapahtuma
Kainuun matkailun historia, Reijo Heikkinen
Kirjallisuuspiiri, Liisa Leinonen
Uudenajan iltamat, Puhti & Pekko Käppi
Lempee & Lovee,
Kalevala 180 v ja Kanteletar 175 v

14.3.
17.3.
18.3.
26.3.
30.3.

HIIHTOLOMA
klo 9 ->
klo 17
klo 9 ->
klo 17.30
klo 18
klo 9 ja 10
klo 17

Korpitien koulu
Kirkko ja seurakuntasali
Oulujärvellä
Kirjasto
auditorio
Paltalinna
Korpitien koulun auditorio

31.3.
31.3.

iltapäivä
klo 17.30

seurakuntasali
Kirjasto

TALVISODAN PÄÄTTYMISPÄIVÄN
75 –VUOTISMUISTOTILAISUUS
Eino Leino –hiihto, MLL:n hiihtolatu pienille
Kirjallisuuspiiri, Liisa Leinonen
Tervansoudun historia, Reijo Heikkinen
Väärinpäinmaa –esitys (1 v – 5 lk)
Paltamo 1972 diasarja ja Paltamo Seura ry:n
kevätkokous
Ukrainalainen lauluyhtye Kaanon-hengellistä
Kirjallisuuspiiri, Liisa Leinonen

Huhtikuu
7.4.
15.4.
19.4.
19.4.
26.4.
29.4.

klo 18 ?
klo 18
koko päivä
klo 16
klo 14
päivällä

Kirkko
Korpitie
Korpitie
Korpitien koulu
Paltalinna
seurakuntasali

Hanna Kantolan konsertti
Eduskuntavaaliehdokkaiden tentti
Eduskuntavaalit
Kansalaisopiston 50 –vuotisjuhla + näyttelyt
Runomatinea, lausuntapiiri
Vappubrunssi ja laulajaiset

klo 9 ja 10
klo 18
klo 10-14
klo 22 – 02
klo 9

Korpitien koulu
Yleisöesitys
kk, Kontiomäki, kylät
Käärmeniemi
Eino Leino –puisto

Tänään koulun jälkeen (6 lk – lukio)
vanhemmille ym.
Paltamon Pitäjä Puhtaaksi Päivä
Norssinnosto tapahtuma
Norssikarnevaalit, torimyyjät

24.7.
24.-25.7.

klo 10
klo 15.00
ilta
klo 12 ?

kesäteatteri
kirkko
Korpitien koulu
Paltalinna
Oulujärvi

Paltamon kesäteatterin esitykset
Paltamo Päivät –messu
Paltamon kunta 150 –juhla (8.7.1865)
Entisten nuorten disco
Oulujärven Kuhakunkkku 2015 -vetouistelukisa

Lokakuu
11.10.

illalla

seurakuntasali

Ligetin musiikkia –konsertti,
pianisti Anne Kauppi

Toukokuu
7.5.
13.5.
16.5.
17.5.
Heinäkuu
5.7.
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Paltamon kuntatiedote helmikuu 2015

Paltamon

seurakunta

Lapsityössä tapahtuu
Laskiaistapahtuma

sunnuntaina 15.2. klo 11–13.30
seurakuntakodilla

Toimintaa
• ulkona mm. poniratsastusta (pakkasvaraus), mäenlaskua,
lumikuningattaren jalokivien etsintää, makkaranpaistoa
• sisällä mm. hernekeittoateria, laskiaispullia, umpimähkä,
summanmutikka, arpajaiset, kasvomaalausta
Tapahtuman tuotto yhteisvastuun hyväksi.

Pikkuväen kirkot;

25.2.	Kontiomäen seurakuntakoti
26.2.	Paltamon kirkko
1.4.	Kontiomäen seurakuntakoti
2.4.	Paltamon kirkko
29.4.	Kontiomäen seurakuntakoti
30.4.	Paltamon kirkko
27.5.	Kevätkirkko Kontiomäki
28.5.	Kevätkirkko Paltamo
28.3. lauantaina perheretki Ouluun – Superpark ja Ideapark

12

Su 1.2.2015 klo 10 messun yhteydessä

Uusien luottamushenkilöiden
tehtävään siunaaminen
Kirkkokahvit YV-avauksen yhteydessä ja
mahdollisuus tutustua uusiin luottamushenkilöihin.
Tervetuloa mukaan evästämään
seurakunnan uusia vastuunkantajia!
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DIAKONIATOIMISTOSSA
päivystysajat tiistai ja torstai klo 9–11
Muulloin tavoitat parhaiten, jos varaat ajan p. 044 574 762

”Suurella sydämellä”
Yhteisvastuukeräyksen
avaus Paltamossa
su 1.2.2015 klo 10 messu kirkossa
Messun aikana siunataan uudet luottamushenkilöt ja
YV-keräyksessä mukana olijat tehtävään
•
•

Kolehti YV-keräykseen
Messun jälkeen srk-keskuksessa kirkkokahvit (vapaaehtoinen kahviraha YV-keräykseeen), uusien luottamushenkilöiden esittäytyminen, presidentin YV-puhe televisiosta, YV-infoa, video Haitista, arpajaiset, arpalistojen
ja keräyslistojen jakaminen

Tervetuloa!

Paltamon seurakunta
14

YHTEISVASTUUKERÄYS 2015
Tervetuloa talkoisiin arkienkeliksi ja vapaaehtoiseksi
Suurella sydämellä projektiin. Apuasi tarvitaan.
Yhteisvastuukeräyksen listakerääjät ja arpojen myyjät kiertävät kodeissa ajalla
1.2.–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 saaneet luvan 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-2015.
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

Keräyksen 2015 tuotto jakautuu seuraavasti;
ULKOMAAT; Kirkon Ulkomaan avun välityksellä autetaan Haitissa lapsia pääsemään kouluun
(koulujen rakentaminen ja lasten koulutus). Keräys on jatkoa vuoden 2010 keräykselle
KOTIMAA; Yhteisvastuukeräyksen avulla kehitetään ja laajennetaan suomalaista ”Suurella sydämellä” vapaaehtoistoimintaa koko maahan. Vapaaehtoisverkoston kautta autetaan erityisesti yksinäisiä, sairaita ja taloudellisessa ahdingossa olevia ja muista syistä syrjäytyneitä ihmisiä. Uusien
vapaaehtoisten rekrytointi verkossa
* Keräyksen esimies Espoon piispa Luoma; ”Suurella sydämellä” on seurakuntien ja kristillisten
järjestöjen piirissä toimiva vapaaehtoistoiminnan verkosto ja vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelu, jonka kautta voi sekä antaa että pyytää apua. Keräysvaroin toimintaa laajennetaan koko
Suomeen.
* Keräyksen suojelijana Presidentti Sauli Niinistö
* Kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön ja keräyskuluihin.
Paltamon seurakuntaan keräystuotosta jää 10 % diakoniatyöhön.
Kirkkopalvelut, Kirkon Ulkomaan apu, Paltamon seurakunta
15
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YV-LIPASKERÄYSPÄIVIÄ kevät 2015
Paltamossa liikkeiden edessä ja
Kontiomäen Shellillä, jos lipaskerääjiä saadaan

* 13.–15.2.-15
* 20.–23.2.-15
* 28.2.–1.3.-15
* 06.–08.03.-15
* 13.–15.03.-15
Lipaskerääjän tunnistat YV-keräysliiveistä ja lippaassa olevasta
keräysluvasta.

Lisäksi lippaita on paikallisissa liikkeissä kevään aikana.
Kiitos lahjastasi!
Paltamon seurakunta

LASKIAISTAPAHTUMA
koko perheelle vauvasta vaariin su

15.2.2015 klo 10–13.30

Klo 10.00 Perhekirkko kirkossa
Perhekirkon jälkeen srk-keskuksen ymparistössä
Sisällä: * hernerokkaa & kahvia/laskiaispullaa (vapaaehtoinen maksu) * Video; Haitista lasten koulun käyntiä * Umpimähkää &
summamutikassa hupaisaa touhua pientä korvausta vastaan
* hartiahierontaa (vapaaehtoinen maksu YV-lle) * kasvomaalausta
* arpajaiset * lauluhetki
Ulkona: * Kimppajumppaa * Poniratsastusta * Leijonan ruokinta
* Umpihanki(lumikengät) * Makkaranpaistoa nuotiolla (1 € /makkara) * Mäenlaskua liukurilla (ota mukaan)
Tapahtuman tuotto yhteisvastuukeräykseen

Tervetuloa!

Leijonat, Paltamon seurakunta
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OMAISOIVA KAHVILA

omaishoitajille Valontien ruokalassa
ma 16.2. klo 13.00 ma 16.3. klo 13.00
ma 20.4. klo 13.00 ma 25.5. klo 13.00
Kahvittelun lomassa vierailijan luentoja eri teemoista,
tuolijumppaa, hartaus. Tervetuloa mukaan!
Omaisoivaprojekti, kansalaisopisto ja Paltamon srk

Atimassa

Parittomat viikot keskiviikkona klo 12.00

– Kevään aikana (kahviraha 1€ YV-keräyksen hyväksi)

ke 25.2. klo 12 vierailija ???
ke 25.3. klo 12 Siionin virsiseurat
vieraita Ristijärveltä, YV-lounasta
to 2.4. klo 19 mennään kiirastorstain iltakirkkoon
ke 22.4. klo 12 vieraita Suomussalmelta
		
Matero ja seniorikuoro/kerholaisia,
YV-lounasta
ke 29.4. klo 10 kevätlaulaiset ja brunssi
		
yhteistyössä eläkeliiton ja
pelimannien kanssa YV-hyväksi
ke 27.5. 		
toukosiunaus
		
yhteistyössä eläkeliiton kanssa
Paltamon seurakunta
18

NÄKÖVAMMAISTEN
KERHOT
seurakuntakeskuksen kerhohuoneessa

pe 27.2. klo 12.00
pe 27.3. klo 12.00
pe 24.4. klo 12.00
pe 29.5 klo 12.00 retkipäivä?
TERVETULOA!

Paltamon seurakunta
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Perjantaina 13.3.2015
talvisodan päättymisen 75-vuotispäivänä
Kello 17.00

Musiikkihartaus kirkossa
ja
seppeltenlasku sankarihaudoilla
Kello 18.00

Kakkukahvit seurakuntakeskuskuksessa
ja videoesitys

”Sodan ja rauhan pyörteissä – Melalahti 1944.”
Kirj. Keijo Korhonen, ohjaus Anita Korhonen.

Anna nähdä olenNainen

la 21. – su 22.3.2015 Kainuun Opisto, Paltamon Mieslahti
Olen arvokas juuri tällaisena. On upeaa olla nainen ja saan olla mukana
tässä ainutlaatuisessa naisten ketjussa juuri omanlaisena.
Anna nähdä olenNainen-viikonloppu on tarkoitettu juuri sinulle, tervetuloa!
Tänä vuonna mukana ovat mm.
professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta,
kanttori Natalia Novikova ja Kajaani Gospel Choir.
Lisätietoa ohjelmasta www.kainuunopisto.fi www.kainuunopisto.fi ja
p. 044 2990 826.		

Tervetuloa!
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Diakoniatyön
RETKIÄ
1) Syöpääsairastaville
Marianpäivänä su 22.3. Kajaaniin
2) Omaishoitajille
Helatorstaina to 14.5. Ristijärvelle
omaishoitajien rov. kirkkopyhään.
Tarkemmat tiedot myöhemmin.
Retkistä kyselyt ja ilm. KaisMalta puh.
044 5974 762.

JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN

PALTAMON KUNTA MYY
TARJOUSTEN PERUSTEELLA

Paltamossa osoitteessa Vaarankyläntie 9 sijaitsevan puurakenteisen varaston purettavaksi ja pois siirrettäväksi. Varaston pinta-ala on noin 50
m². Purkamisen jälkeen ostajan tulee siivota alue. Rakennus tulee olla
purettuna ja pois siirrettynä 31.5.2015 mennessä, jonka jälkeen Paltamon
kunta purkaa rakennuksen kivirakenteiset osat.
Kirjalliset ja sitovat ostotarjoukset on jätettävä 25.2.2015 klo 15 mennessä osoitteella: Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo.
Kuoreen merkintä ”varaston ostotarjous”. Paltamon kunta pidättää itsellään
oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
Kiinteistöön liittyvät lisätiedot/esittely
rakennusmestari Markku Heikkinen, puh. 044 2885 927.
Lisätietoja ja kuvia kohteista www.paltamo.fi

Lisää kuvia osoitteessa: www.paltamo.fi

Kysy vapaita/vapautuvia
vuokra-asuntoja

-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

Kiinteistö Oy
Paltamon Kiehinen

Koti

pitäj

ä

w w w. p a l t a m o . f i

TIEDOTE ON PAINETTU PALTAMON KIRJAPAINOSSA • KANSIKUVA JUKKA LAUKKANEN

