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Löydät meidät myös
Facebookista!
Paltamon teknisten palveluiden Facebook-sivut on yhdistetty koko kuntaa koskevaksi Paltamon kunnan Facebook-sivuksi. Sivustolla tiedotetaan kunnan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Löydä meidät: www.facebook.com -> Paltamon kunta.
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PÄÄKIRJOITUS

Uusia tuulia

Paltamon kuntatiedote on uudistumassa vuoden 2016 alusta. Tämä
tarkoittaa tiedotteen sisällön muokkautumista rikkaammaksi haastattelujen ja ajankohtaisista aiheista
tulevien nostojen kautta. Haluamme
esitellä teille kuntalaisille ihmisiä, jotka
tuottavat palveluita juuri teitä varten
- ketä olemme ja mitä teemme. Kasvot ovat varmasti lähes kaikille jossain
määrin tuttuja, mutta haluamme tehdä kunnassa tekemästämme työstä
edelleen läpinäkyvämpää. Olemme
jo tähän vuoden viimeiseen kuntatiedotteeseen haastatelleet Paltamon
Työvoimayhdistyksen melko tuoretta
toiminnanjohtajaa, Tero Huvia.
Lue juttu sivulta 8.

Päivittämistä on tapahtunut myös
sosiaalisen median puolella, Facebookissa. Ennen teknisten palveluiden sivusto on muutettu koko
kunnan palveluja koskevaksi sivuksi. Facebook -sivulla tiedotetaan ajankohtaisista asioista sekä
niin kunnan, kuin muidenkin tahojen järjestämistä tapahtumista. Löydä meidät: www.facebook.com ->
Paltamon kunta.
Kaikki ei kuitenkaan muutu, kuten tiedotteiden ilmestymismäärä.
Kuntatiedotteita julkaistaan entiseen
malliin kuusi kertaa vuodessa.
Kuntatiedotteen kokoamisesta

vastaan minä, Anna-Kaija Kaikkonen. Aloitin työt Paltamon kunnan
hallinto- ja elinkeinopalveluissa toimistosihteerinä loppukesästä. Kunnan neuvontapisteen hoitamisen
lisäksi teen markkinoinnin ja viestinnän tehtäviä sekä olen mukana kunnan kehittämisprojekteissa. Autathan
minua kokoamaan kuntatiedotteeseen sellaista sisältöä, jota haluat jatkossa lukea. Kaikki ideat ja ajatukset
ovat tervetulleita!
Ota yhteyttä:
anna-kaija.kaikkonen@paltamo.fi,
p. 044 7500 998.
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Kuntakenttä on
suuren muutoksen
edessä
Arto Laurikainen
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Keskeisintä Kainuun kannalta aluekysymyksessä soten näkökulmasta
on kuitenkin se, säilyykö Kainuun keskussairaala päivystävänä sairaalana ja
synnytyssairaalana. Suomesta nimittäin ollaan karsimassa reippaasti päivystyssairaaloita. Koon puolesta eivät
edellytykset välttämättä ole parhaat
mahdolliset, mutta pitkät etäisyydet
puoltavat sitä. Kokonaan eri asia on miten toiminta resursoidaan tulevaisuudessa ylipäätään.
Suomessa on päätetty järjestää sosiaalija terveydenhuolto (sote) jatkossa kuntaa suuremmilla itsehallintoalueilla. Se
tarkoittaa sitä, että perustetaan laajoja
itsehallintoalueita joille tulee oma vaaleilla valittava valtuusto. Kunnat eivät siis
ohjaa niitä kuten nykyisin kuntayhtymiä.
Itse asiassa tilanne tulee olemaan pitkälti
samanlainen kuin oli Kainuussa maakuntakokeilun aikana.
Tätä kirjoitettaessa emme vielä tiedä
millaiset nämä alueet tulevat tarkalleen
olemaan. Kainuun näkökulmasta vaihtoehtoja on kaksi; joko Kainuu on oma
itsehallinto- alue tai on osa Pohjois-Pohjanmaan aluetta. Pidän todennäköisempänä sitä että Kainuu saa olla omana
alueenaan.
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Itsehallintoalueisiin on tarkoitus sisällyttää muitakin tehtäviä. Tällaisia voivat
olla mm. pelastuslaitos, alueiden kehittäminen, valtion aluehallinnon tehtäviä,
ammatillinen koulutus, jne. Silloin aluerajauksella on vielä suurempi merkitys.
Esimerkiksi alueiden kehittämisen tai
vaikkapa edunvalvonnan kannalta kainuulaisten etu on ehdottomasti saada
pitää Kainuu omana itsehallintoalueena.
Tästä onkin Kainuussa kaikkien puolueiden ja kuntien yhteinen näkemys ja toive. Nyt keskustelua käydään kuitenkin
liikaa vain soten näkökulmasta.
Näin suuri muutos merkitsee myös
valtionosuusjärjestelmän täydellistä uudistamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus on osa peruspalvelujen

valtionosuutta, johon kuuluu mm. perusopetus. Lisäksi siihen liittyy sellaisia
merkittäviä elementtejä kuin verotulojen
täydennys, sekä sairastavuus- ja työttömyys- ja syrjäisyyskertoimet. Monet
näistä vaikuttavat muunkin toiminnan
rahoittamiseen kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lisäksi soten rahoituksen siirtyessä kunnilta valtiolle supistuvat
kuntien valtionosuudet merkittävästi. Tämä taas tarkoittaa, että kuntien veroprosenttien tulee pienentyä merkittävästi.
Onhan näistä toiminnoista kuitenkin
merkittävä osa rahoitettu myös kuntien
omalla verorahoituksella. Näin siksi, että
valtio joutuu keräämään lisää verotuloja
rahoittaakseen soten eikä kokonaisveroaste saa nousta. Tätä ei helpota se,
että kuntaverolle ei voitane asettaa kattoa perustuslaillisista syistä.
Se miten tämä tehdään tasapuolisesti ja peruskuntien toimintamahdollisuudet turvaten joka puolella maata on
ehkä se akilleen kantapää, joka voi vielä
vaikeuttaa koko uudistuksen toteutuksen suunnitellussa aikataulussa. Onhan
valtionosuuksien merkitys kuntien tulorahoituksesta muutamasta prosentista
reilusti yli kuuteenkymmeneen prosenttiin. Samoin verotuloilla on vastaavasti
hyvin erilainen painoarvo erilaisissa kunnissa.

Milloin tämän kaiken pitäisi olla valmiina? Nyt on jo päätetty soten järjestämisen ja tuottamisen siirtämisestä
itsehallintoalueille, samoin rahoituksen
järjestämisestä suoraan valtion kautta.
Alueiden rajausesitys pitäisi olla selvillä
tätä luettaessa. Aluerajausesitys tulee
vielä kuntien lausunnolle tämän vuoden puolella.
Rahoituksen periaatteet, ja varmaan
itsehallintoalueille siirrettävät toiminnotkin, pitäisi olla periaatetasolla selvillä keväällä 2016. Lakiesityksen on
tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017
alusta. Järjestämisvastuu siirtyisi sitten
itsehallintoalueille vuoden 2019 alusta.
Valmisteluaikaa jäisi siis kaksi vuotta.
Tämäkin aikataulu tulee olemaan hyvin haasteellinen monille alueille, joilla ei Kainuun kaltaista perustyötä ole
vielä tehty.

Jätevesineuvoja
tavattavissa
kunnantalolla

Mietityttääkö
jätevesien
käsittely?

Sitä odotellessa joudumme jakamaan niukkuutta nykylainsäädännön
ja leikkauspolitiikan kanssa.

Kainuun Nuotan jätevesineuvoja Sari
Leinonen on tavattavissa Paltamon
kunnantalolla to 26.11. klo 9-15.
Tervetuloa juttusille ja hakemaan esitteitä ilman ajanvarausta, tai voit varata
tapaamisajan myös etukäteen.

Arto Laurikainen

Neuvonta on maksutonta,
puolueetonta ja luottamuksellista.
Puh: 044 782 6661.
Katso lisätietoja:
www.kainuunjatevesi.net/
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KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET 2O15
Influenssa on viruksen aiheuttama hengitystietulehdus, joka
leviää helposti pisaratartuntana tai kosketuksen välityksellä.
Kausi-influenssa on eri tauti kuin flunssa tai nuhakuume.
Terveillä työikäisillä kausi-influenssa on yleensä korkeakuumeinen,
mutta kotihoidolla paraneva tauti. Osalla ihmisistä on kuitenkin
muita suurempi riski sairastua vaikeaan influenssaan. Rokotus
on paras tapa suojautua influenssalta ja sen jälkitaudeilta.

Maksuttomaan
influenssarokotukseen
ovat oikeutettuja
alle 6 kk ikäisen lapsen lähipiiri
6-35 kuukauden ikäiset lapset
65 vuotta täyttäneet ja heidän lähipiiri
raskaana olevat naiset ja heidän lähipiiri
sairautensa tai hoitonsa vuoksi lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, joilla on esim.
- säännöllistä lääkitystä vaativa sydäntai keuhkosairaus
- tabletti- tai insuliinihoitoinen diabetes
tai lisämunuaisen kuoren vajaatoiminta
- krooninen maksasairaus tai munuaisen vajaatoiminta
- tauti, joka heikentää vastustuskykyä
esim. leukemia, lymfooma tai pernan
poiston jälkitila
- vastustuskykyä heikentävä hoito esim.
elinsiirtoon tai syöpähoitoon liittyen
- krooninen neurologinen sairaus tai
hermolihastauti
vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri (pitkäaikaissairas)
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
varusmiespalvelukseen astuvat miehet
ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen
astuvat naiset
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Henkilöt, jotka eivät kuulu maksuttoman
rokotuksen kohderyhmiin ja haluavat rokotteen, saavat siihen reseptin terveysaseman vastaanotolta.
Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon piiriin kuuluvat varaavat ajan työterveyshuollosta puh. 044 2885222
tai 044 7970234.
Raskaana olevien ja lasten rokotuksista yhteys neuvolaan puh 044 2885217
ja 044 2885218
Koululaisten ja opiskelijoiden rokotuksista
yhteys kouluterveydenhoitajaan
puh 044 2885366
Influenssarokotukset annetaan Paltamon
terveysasemalla ilman ajanvarausta
Tiistaina 17.11.2015 klo 9-15
Tiistaina 24.11.2015 klo 9-15
Huom! Ottakaa Kela-kortti mukaan!
Lisätietoja influenssarokotuksista ja
matkailijoiden rokotuksista
terveydenhoitajalta
ma – pe klo 8-8.30 ja 12 -12.30
puh. 044 2885217.

PIIRROS JUKKA LAUKKANEN

Edullista toimitilaa

toimistohotellista

Tilojen näytöstä voit sopia Paltamon kunnan teknisen palvelutoimiston kanssa.
Puhelin (08) 615 54661.

Paltamon toimistohotellissa toimii useita
yrityksiä ja yhteisöjä. Vuokrat ovat edullisia ja tilat on muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin ja kokoihin. Toimistohotellin
vuokralaisilla on käytössään maksuton
kokoustila.

Lisätietoa:
Markku Heikkinen, rakennusmestari
044 2885 927, (08) 615 54663
markku.heikkinen@paltamo.fi
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Testamenttilahjoitus
Paltamon kunta on vastaanottanut
testamenttilahjoituksen käytettäväksi paltamolaisten vähävaraisten
vanhusten päivittäisiin tarpeisiin.
Kunnanhallitus on päättänyt testamentin toimeenpanosta 29.6.2015.
Päätökset testamenttivarojen käytöstä tekee hakemuksen perusteella Kainuun soten sosiaalityöntekijä.
Testamenttivaroja voidaan käyttää
esimerkiksi kotona asumista tukevissa palveluissa muun muassa sellaisten apuvälineiden hankintaan, joita ei
saa lainaksi sotelta sekä kodin esteettömyyden ja asumisolojen parantamiseen.
Testamenttivaroista myönnettävät
avustukset tulevat haettaviksi vuoden 2016 alussa. Lisää tietoa seuraavassa kuntatiedotteessa.

Toimistohotellin osoite:
Vaarankyläntie 3, 88300 Paltamo

Paltamon kunnan urheilu- ja
Kunnan urheilu- ja kulttuuristipendit jaetaan vuosittain itsenäisyyspäiväjuhlassa.
Kuntalaisia ja järjestöjä pyydetään esittämään 16.11.2015 klo 15.00 mennessä paltamolaisia palkittavia ehdokkaita
vuodelle 2015.

Stipendillä palkitaan ensisijaisesti valtakunnallisesti menestyneitä tahoja. Palkitsemisessa huomioidaan
erityisesti nuoret ja samoja saajia ei
pääsääntöisesti palkita perättäisinä

vuosina. Stipendit voidaan jättää myös
jakamatta.
Lomakkeita voi tulostaa www.paltamo.fi sivulta lomakepankista tai hakea
kunnanviraston neuvonnasta.
Palautus osoitteella:
Paltamon kunta / sivistyspalvelut
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
tai sähköpostitse neuvonta@paltamo.fi

Lisätiedot:
johtava sosiaalityöntekijä
Kristiina Anttonen,
p. 044 7167036 (klo 13 - 14)

Paltamo 28.10.2015
Kunnanhallitus

kristiina.anttonen@kainuu.fi
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I H M I N E N T Y Ö N TA K A N A

Tero Huvi, toiminnanjohtaja
Paltamon työvoimayhdistys
Paltamon työvoimayhdistyksessä aloitti
viime keväänä toiminnanjohtajana Tero
Huvi. Tero tuli Paltamoon Savonlinnasta,
eikä hänellä ollut aiemmin siteitä Kainuuseen. Harppauksen kohti tuntematonta
hän otti työn ja työtehtävien vuoksi.
Vaikka Tero luonnehtiikin työvoimayhdistyksen toiminnanjohtajan työkenttää ”mahdottomaksi tehtäväksi”, hänen
mielestään Paltamossa toimintamalli on
erittäin toimiva poikkeuksellisuutensa
vuoksi. Tero näkee työvoimayhdistyksen
toiminnan tärkeänä osana yhteistyön
paikallisten yrittäjien kanssa. Tärkeää on
myös aito ihmisten kohtaaminen.
- Ihmisen kokoiset ratkaisut ovat parasta
työllisyyden hoitoa, sanoo Tero ja jatkaa:
- Toimintamme on myös osa elinkeinopolitiikkaa. Se on laajempi juttu.
Tuoreella toiminnanjohtajalla on työn
sarkaa työvoimayhdistyksen puikoissa
ja toiminnan kehittämisessä. Työn vastapainona Tero kirjoittaa ja lukee, sekä
keräilee vinyylejä.
Tero kannustaa kaikkia tulemaan juttusille ja verkostoituminen onkin iso osa
toiminnanjohtajan työtä.
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Faktaa

Paltamon työvoimayhdistys on perustettu vuonna 2009 alun perin hallinnoimaan
Työtä kaikille –hanketta, joka toteutettiin
vuosina 2009-2013. Yhdistyksen jäseniä
ovat Paltamon kunta, Paltamon Yrittäjät
ja JHL. Hallituksen puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja Arto Laurikainen.
Yhdistyksen keskeinen tehtävä on
yhteistyösopimuksen mukaisesti hoitaa
Paltamon kunnan työllistämiseen liittyvät
palvelut. Tätä varten yhdistykseen tulevat
henkilöt voivat olla vaikkapa palkkatuen
kautta velvoitetyöllistettyjä tai heitä jotka
kokevat vaikkapa työkokeilun itselleen
mahdolliseksi. Yhdistys toimii myös kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikkana.
Tulevaisuudessa yhdistyksen toimintaa
on tarkoitus laajentaa mm. kattamaan
erityyppisiä tuetun asumisen palveluita
sekä ulottaa toimintaa oman kunnan ulkopuolelle.
Työvoimayhdistyksen toimintaan kuuluvat myös Varalan kirppiksen ja Kiehimä-kierrätysmyymälän ylläpito.
Lisätietoja: paltamontyovoimayhdistys.fi

Paltamon
työvoimayhdistys

tiedottaa

Varalan Kirppis, Lepikontie 14, Paltamo
Ma – Pe 10.00 – 17.00
La 11.00 – 16.00
Jouluaaton aattona 23.12.2015 auki 10 – 14
Uudenvuoden aattona 31.12.2015 suljettu

Avaamme

ruokalan!

Avaamme ruokalan toimistohotellin tiloissa
(entinen Koulukankaan koulu) 16.11.2015.
Tarkemmat tiedot ja aukioloajat ilmoitamme
piakkoin kotisivuillamme ja
Vaarankyläntie 3, Paltamo (valkoinen koulu)
Ma-To 9 – 16
Pe 9 – 15.30
La
11 – 16

Väylä-lehdessä.

Kierrätysmyymälästä saatavilla
lisäksi Jahti&Vahti -koiranruokaa!
Kierrätysmyymälässä myynnissä
edullisesti hyväkuntoisia
huonekaluja ja vaatteita.
Tervetuloa ostoksille!

www.paltamontyovoimayhdistys.fi
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Syksyn viimeiset luennot
Korpitien koulun auditoriossa
(Lampitie 2) klo 18.00 – 19.30

Ke 25.11. Petolinnut ja muita
luontokuvia, Luontokuvaaja ja -kirjailija Pekka Helo
Ke 2.12.

Miten kunnassa seurataan
väestön terveyttä ja hyvinvointia, Saara Pikkarainen

Jouluksi
himmelit ja olkipukit

Perinteiset olki ja kaislatyöt kurssi
la-su 21. – 22.11. klo 10 – 15
Kontiomäen monitoimitalolla,
Anneli Karhapää.
Ilmoittaudu heti!

Syyskauden päättäjäiset
perjantaina 11.12. klo 18 Monitoimikeskus Virtaalassa Ristijärvellä.
Mukavaa musiikkipitoista ohjelmaa koko perheelle ja lopuksi tanssit.
Kahvio auki. Vapaa pääsy.

Tammikuu on hyvä aika
aloittaa uusi harrastus.
Jo syksyllä alkaneissa
viikoittain kokoontuvissa
ryhmissä voi olla tilaa.
Kysy vapaita paikkoja
toimistosta!

• 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.
Smartum-setelit ja Saldo sekä Virikeseteli
käyvät maksuvälineenä kurssikortteihin ja
erikoiskurssimaksuihin. Ota yhteyttä etukäteen kansalaisopiston toimistoon!

Kevään 2016 luennot
Korpitien koulun auditoriossa (Lampitie 2) klo 18.00 – 19.30
Ke 20.1. Retkeilijän matkassa Norjassa
Norjan kasvit ja muu luonto, FM Raimo Kantola
Ke 10.2. Positiivinen ajattelu
Kuinka ajatuksia muutetaan positiivisemmiksi jokapäiväisessä
kanssakäymisessä, Sakari Piirainen
Ke 2.3.

Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
Sakari Piirainen

Ke 30.3. Jokamiehen kuvailta
Valokuvaukseen harrastajat näyttävät kuviaan ja kertovat niistä
Lisäksi Jätevesiasioista luennoi Sari Leinonen. Aika tarkentuu myöhemmin.

Paltamon
kansalaisopisto

www.opistopalvelut.fi/paltamo
Puh. (08) 615 54638, (08) 615 54632
tai (08) 615 54636
kansalaisopisto@paltamo.fi
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Keväällä alkavia kursseja
Kudo kangasta keväällä
Paltamossa

Kudotaan mattoja, sängynpeitteitä ym. kurssilaisten toiveiden mukaan maanantaisin ja
keskiviikkoisin 11.1. – 11.4. klo 17 – 19.30
Koulukankaan koululla, opettaja Anu Leinonen. Kurssi kokoontuu talviloman jälkeen vain
maanantaisin. Ilm. viim. 7.1.

Tiffany & lasinsulatus
Terttu Ketomäki

Töiden suunnittelu ja raaka-ainetilaus maanantaina 11.1. klo 18.30 – 20.00. Kurssi kahtena viikonloppuna 23.-24.1. ja 6.-7.2. klo 10
– 15 Korpitien koulun taideluokassa. Sulatustöistä polttomaksu. Ilm. viim. 7.1.

Vanhojen huonekalujen
verhoilua ja puuosien
kunnostusta

Huonekalujen kunnostus ja verhoilu –kurssi
Ristijävellä la-su 16.-17.1. ja 23.-24.1. klo 9
– 16, Taina Karppinen. Opettajalta voi ostaa
kankaita ja tarvikkeita. Ilm. viim. 7.1.

Kylpytynnyri

kurssilla muutama paikka vapaana!

Ensitapaaminen ti 12.1. klo 18 suunnittelun
merkeissä. Kurssi kolmena viikonloppuna pesu 29. – 31.1., 12. – 14.2. ja 26.- 28.2. pe klo
17 – 20, la – su klo 10 – 15.
Opettaja Tero Korvajärvi.
Kurssilla valmistetaan puinen palju eli hulju eli
kylpytynnyri. Ilm. viim. 21.1.

Yhdistykset huomio!
Hyödyllistä koulutusta
tarjolla…
Yhdistyksen taloushallinto

(3t) ti 16.2. klo 18.00 – 20.30
Korpitien koulun auditorio,
Timo Mannermaa. Koulutus on maksuton.
Ilm. viim. 4.2.

Hopeakoruja vaikkapa
vanhoista hopealusikoista!

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. Ilm. viim. 4.2.

Pääsiäisaskartelu

Pääsiäiskoristeita askarrellen ja ommellen. Kurssi Kontiomäen monitoimitalolla
la-su 27.-28.2. klo 10-16, Niina Hukkanen. Ilm. viim. 11.2.

Betonivillitys on täällä!
Nyt sisustetaan pihaa
persoonallisesti

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 la-su 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.

Katiskan valmistus

Kurssi ti 5.4., to 7.4., ti 12.4. ja to 14.4.
klo 18 – 20.30 Koulukankaan puutyöluokassa. opettajana Antti Kyllönen. Verkko
hankitaan yhteistilauksena. Ota mukaan
niittitongit ja sivuleikkurit. Ilm.viim.17.3.

Moottorisahan käyttötaitoisille moottorisahaveistoskurssi

Mänty, kuusi tai lehtikuusipölkystä tehdään
veistos kokonaan moottorisahalla. Kurssivaatimuksena sahan käyttötaito. Omat
turvavälineet mukaan. Kurssi la-su 16.17.4. ja la 23.4. klo 10 – 15. Opettajana
toimii Taisto Kärnä. Ilm. viim. 31.3.

Metsästäjätutkintokoulutusta
Paltamossa ja Ristijärvellä
Ristijärvellä tammikuussa

ma 11.1., ti 12.1., ma 18.1. ja ti 19.1.
klo 18.00-20.30 Keskuskoululla. Opettajana toimii Urho Mäkäräinen. Sisältö sama
kuin Paltamossa. Ilm. viim. 7.1.

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.

Löydät
meidät myös
Facebookista!
Golfaamaan…
Nyt Green Card –kurssi
Paltamon kansalaisopistossa!

Golfin Green Card -kurssi sisältää lajitaitojen
läpikäynnin, perussäännöstön, etiketin ja pelin
etenemisen kentällä. Kurssin suoritettuasi voit
liittyä jonkun seuran jäseneksi ja aloittaa harrastuksen. Kurssi ma-to 16.-19.5. klo 18.0020.15 Paltamon golfkentällä Metelinniemessä,
opettajan PGA Pro Pertti Oja. Ilm- viim. 5.5.

Reijo Haukian valokuvauskurssi ”Päävalona aurinko”

Valokuvauskurssilla opetellaan valaisemaan
päivänvalolla muotokuvaa, asetelmaa ja maisemaa. Henkilö- ja asetelmakuvausta sisällä
pohjoisikkunan valossa sekä ulkomiljöössä.
Maisemakuvaajan valaisutekniikoita maastossa. Torstaisin 12.5.-9.6. klo 18.00-20.30
Kontiomäen monitoimitalolla. Ilm. viim. 28.4.

Luonnon villiyrtit
talteen ja pöytään

Villiyrttikurssi pe 27.5. klo 17 – 19.30 ja la
28.5. klo 10-14 Koulukankaan koulun kotitalousluokassa. Tutustutaan Sari Leinosen
kanssa syötävien luonnonkasvien keräämiseen ja käsittelyyn sekä valmistetaan iltapalaa. Käydään läpi yrttien kuivatus, hiostus ja
pakastaminen. Ilm. viim. 19.5.

Uusia kursseja
syntyy pitkin vuotta!

Seuraa ilmoittelua kuntatiedotteessa, Väylässä ja Koti-Kajaanissa sekä Facebookissa!
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Paltamon kunnan
tarjoamat yrityspalvelut
w w w. p a l t a m o . f i

Yrityksen perustamista
suunnittelevalle

Yritysneuvonnan palvelut on tarkoitettu
yrittäjyydestä kiinnostuneille ja yrityksen
perustamista suunnitteleville sekä yritystoimintaansa kehittäville ja laajentaville
henkilöille.
Yritysneuvonnasta saa tietoa, kun
kaipaat apua liikeideasi toimivuuden ja
mahdollisuuksien arvioinnissa, sopivan
yritysmuodon valinnassa, yrityksen perustamisasioissa tai jos olet ostamassa
tai myymässä yritystäsi.
Meiltä saat apua myös taloussuunnitelmien ja kannattavuuslaskelmien
laatimisessa, rahoitusmahdollisuuksienselvittämisessä, verotukseen liittyvissä
asioissa, yrittäjäkoulutusasioissa sekä
muissa yrittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toimivalle yritykselle

Toiminnassa olevien yritysten neuvontapalveluissa voidaan yhdessä
pohtia yrityksesi kehittämistarpeita, rahoitusmahdollisuuksia, työvoiman saa-

tavuuteen ja koulutuksiin liittyviä asioita,
myyntiin ja markkinointiin tai vaikkapa
laajentamiseen, kansainvälistymiseen ja
investointeihin liittyviä asioita.

Yritystoiminnan myymistä, ostoa
tai sukupolvenvaihdosta suunnittelevalle sekä yritystoimintaa
lopettelevalle

Neuvontapalveluissa sinut ohjataan eri
alojen asiantuntijoille, jotka ovat perehtyneet sukupolvenvaihdoksiin, yrityskauppoihin ja yrityksen hallittuun alasajoon ja
lopettamiseen.
Yrityspalvelut hoidetaan yhteistyössä
Kainuun Etu Oy:n ja ELY-keskuksen ja
TE-toimiston kanssa. Asiantuntijatahojen luokse ohjataan asiakkaan tarpeen
mukaan ja tapauskohtaisesti.
Ota rohkeasti yhteyttä
ja kysy lisätietoja
Anu Tervonen, kehitysjohtaja
p. 044 2885 660
anu.tervonen@paltamo.fi

Paltamosta Oulujärven johtava luontomatkailupitäjä 2020
Tule tekemään
tavoitteesta totta!
Matkailun parissa toimivat yrittäjät kutsutaan
ideointipajaan verkostoitumaan, kehittämään
omaa toimintaansa ja
miettimään uusia yhteistyökuvioita, joilla saadaan
toiminta uuteen nousuun.
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Mitkä ovat yrityksesi
tuotteet ja palvelut?
Ovatko palvelusi helposti
asiakkaiden saatavilla?
Miten olet tuotteistanut tai
konseptoinut palveluitasi?
Missä asioissa voisit tehdä
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa?
Voisiko teille syntyä yhteistyön kautta uusia tuotteita?
Kaipaatko tehoja myyntiin
ja markkinointiin?

Jos olet joskus pohtinut näitä asioita ja
kaipaat piristystä liiketoimintaasi, tule
mukaan ideointipajaan ma 23.11.2015
klo 11-13 kunnantalon valtuustosaliin
(Vaarankyläntie 7, 2. krs). Tilaisuuteen
ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet toimijat riippumatta kuntarajoista. Tarjolla on pientä purtavaa.
Ilmoittautumiset helpottavat tarjoilun
järjestämistä, joten ilmoita tulostasi to
19.11.2015 mennessä osoitteeseen
anu.tervonen@paltamo.fi
tai p. 044 2885 660

Kasvua Kainuuseen -palvelut
auttavat yrityksiä kasvamaan
Kasvua Kainuuseen -palveluiden tavoitteena on kannustaa ja auttaa kainuulaisia mikro- ja pk-yrityksiä laajentamaan
ja kehittämään toimintaansa sekä hakemaan kasvua niin Kainuussa, Suomessa
kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Palvelut on tarkoitettu kaikille kasvuhaluisille
ja -kykyisille kainuulaisille yrityksille toimialasta riippumatta. Niiden toteutuksesta
vastaa Kainuun Etu Oy. Toiminnassa ovat
mukana kaikki keskeiset kainuulaiset yrityskentässä toimivat tahot.
Kasvua Kainuuseen-palvelut muodostuvat hankekokonaisuudesta, johon kuuluvat keskeisesti sekä yritysten
liiketoiminnan, että johdon ja henkilöstön kehittäminen. Kasvua Kainuuseen
-hankekokonaisuus koostuu kahdesta
toisiaan tukevasta hankkeesta: Kasvua
Kainuuseen - Kasvu, kansainvälistyminen ja omistajanvaihdos -hanke ja Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön
kehittäminen -hanke.
Kaikkien hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten kanssa käydään alkuvaiheessa syvälliset keskustelut yrityksen
tämän hetken toiminnasta ja tilanteesta
sekä tavoitteista. Tältä pohjalta tehdään
yhdessä toimintasuunnitelmat siitä kuinka tavoitteisiin voidaan päästä. Keskeistä on nimenomaan suunnitelmallisuus
sekä systemaattisuus toiminnassa. Toiminta lähtee täysin yrityksen tarpeista ja
tavoitteista.
Kasvua Kainuuseen -palvelut auttavat
konkreettisesti yrityksiä tavoitteisiin pääsemisessä. Hanke voi esimerkiksi hankkia suoraan yrityksen tarpeeseen liittyviä
asiantuntijapalveluita, esimerkiksi koulutusta. Hanke voi myös konkreettisesti

tukea em. palveluiden toteutusta yrityksissä. Hankkeessa mukana jo olevat yritykset ovat kokeneet erittäin tärkeäksi ja
hyödylliseksi sen, että he ovat saaneet
hankehenkilökunnasta jatkuvan keskustelukumppanin yrityksen tilanteesta puhumiseen. Moni yrittäjä kokee, että he
ovat toiminnassa hyvin yksin. Nyt heillä
on taho, jonka kanssa he voivat yhdessä
käydä läpi kasvusuunnitelmiaan ja -tavoitteitaan. Yhdessä luodaan pitkäkestoinen kehittämispolku, joka kannustaa
yrityksiä laajentamaan ja kehittämään
toimintaa.
Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen on yksi keskeisiä hankkeen tehtäviä. Sen tarve onkin ollut odotettua
suurempaa. Tähän mennessä hanke on
ollut mukana jo yli 60 yrityksen omistajanvaihdosprosessissa. Olipa sitten kyse
yrityksen myynnistä, perheen sisällä tapahtuvasta sukupolvenvaihdoksesta tai
yrityksen ostamisesta, niin hanke pystyy olemaan puolueettomana asiantuntija-apuna tilanteessa.
Vaikka uutisointi viime aikoina talouteen liittyvissä asioissa on ollut paljolti hyvin alakuloista, niin samaan aikaan
Kainuussakin on yrityskentässä paljon
positiivista pöhinää. Tästä esimerkkinä
on se, että lokakuussa Jyväskylässä järjestetyssä valtakunnallisessa kasvuyritysten kilpailussa, Kasvu Openissa, oli
finalistien joukossa viisi kainuulaista yritystä 80:stä. Maakunnan kokoon nähden määrä oli huomattavan suuri. Kaiken
kruunasi vielä Kajaanilaisen Critical Force
Entertainment Oy:n voitto kilpailun Start
Again -sarjassa. Voitto voidaan rinnastaa
Suomen mestaruuteen kasvuyrittäjyyden
saralla. Lisäksi kaksi muutakin kainuu-

laisyritystä, CSE Entertainment Oy sekä
Prometec Solutions Oy, palkittiin kilpailussa. Mukana olleista viidestä kainuulaisyrityksestä neljä on mukana myös
Kasvua Kainuuseen -hankkeessa.
Katso lisätietoja Kasvua Kainuuseen
-palveluista www.kasvuakainuuseen.fi
tai ota suoraan yhteyttä:
Hankejohtaja Matti Luukkonen
p. 044 551 4561,
Projektikoordinaattori
(kasvu ja kansainvälistyminen)
Heikki Rusanen p. 044 551 2920.
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Pitäjäratekian toteutumista arvioitiin
työpajassa Kainuun Opistolla

Paltamon kunnanvaltuusto hyväksyi kesällä 2013 Paltamon pitäjäratekian. Kuntastrategian sijaan puhumme Paltamon
pitäjäratekiasta, joka koskettaa koko
pitäjän eli nykyisen Paltamon kunnan
alueella asuvien ja siellä toimivien ihmisten ja yhteisöjen muodostamaa kokonaisuutta.
Pitäjäratekia ohjaa kunnan toimintaa ja
sen suunnittelua tuleville vuosille. Strategisiin tavoitteisiin johtavat keinot eri toimialueilla ja niihin suunnattavat resurssit
sisältyvät vuosittain hyväksyttävään talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan.
Kunnanvaltuutetut ja viranhaltijat arvioivat pitäjäratekian toteutumista työpajassa, joka pidettiin syyskuussa Kainuun
Opistolla.

Missä asioissa
on onnistuttu?

Kunnan talous on pysynyt kohtuullisella
tasolla. Samalla oltiin kuitenkin huolestuneita siitä, ettei hyvä taloudenpito ole
omissa käsissä, koska sosiaali- ja terveyspalvelumenot Kainuun sotelle määrittelevät talouden suunnan.
Kunnan edunvalvonta on parantunut
ja Paltamoa arvostetaan kuntayhteistyöpiireissä, kuten sote- ja kuntien välisessä yhteistyössä. Myös koulupuolella
esimerkiksi tietohallinnon asioissa Paltamolla on edelläkävijän rooli muihin Kainuun kuntiin nähden.
Henkilöstön osaamiskartoitus on tehty ja henkilöstöä on huomioitu aiempaa
enemmän. Myös yrittäjäyhteistyö on parantunut, vaikka vieläkin on paljon petrattavaa myös sillä saralla.
Asumisviihtyvyyttä on lisätty ympäristön siistimisellä ja maisemahakkuilla.
Maankäyttömahdollisuuksia on parannettu kaavoitusta kehittämällä ja uuden
tonttituotannon lisäämisellä.
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Kunnan toimien lisäksi Paltamon kansalaisaktiivisuus on lisääntynyt. Tapahtumat, kuten Kuhakunkku, ovat hieno
osoitus vireästä seuratoiminnasta ja yksittäisten henkilöiden aktiivisuudesta yhteisten asioiden hyväksi.

Missä asioissa olisi
vielä parannettavaa?

Vuorovaikutuksen ja viestinnän parantaminen kaikilla tasoilla koettiin tärkeäksi
kehitettäväksi asiaksi niin kunnan sisäisesti kuin asukkaillekin. Valtuutetut
peräänkuuluttivat monipuolista ja monikanavaista tiedottamista Paltamon
asioista ja tapahtumista.
Pitäjäratekian käytäntöönvienti on osin
onnistunut, mutta vieläkin kaivattiin lisää
ymmärrettävyyttä ja selkeämpiä tavoitteita. Yhteistyön parantaminen ja syventäminen kaikkien toimijoiden kanssa
Paltamossa ja koko Kainuussa koettiin
erittäin tärkeäksi kehittämisen kohteeksi.
Paltamon imagon rakentamisen perään kyseltiin. Miltä haluamme näyttää
ulospäin, millainen on sisäinen ja ulkoinen ilmeemme. Asiakasnäkökulman
huomioimisessa löydettiin parantamisen
varaa. Miten saisimme kokoontumistila-asiat paremmalle tolalle yhteistyössä
yritysten ja yhteisöjen kanssa.
Päättäjät peräänkuuluttivat aktiivisempaa yrityshankintaa ja olemassa olevia
yrityksiäkin pitäisi huomioida enemmän.
Toisaalta myös yrittäjäjärjestöltä odotettiin aktiivisempaa yhteistyöotetta.
Työllisyyden edistämisessä kaivattiin
yritysten aktivoitumista. Yritysten roolin
vahvistaminen työllistämisasioissa koettiin erittäin tärkeäksi tulevaisuudessa.
Mitä muun muassa työvoimayhdistys
voisi asialle tehdä.
Asukas- ja asumisviihtyisyyttä pitäisi lisätä esimerkiksi talkoohenkisyyt-

tä vahvistamalla. Moni asia voisi hoitua
nopeammin ja vaivattomammin kansalaisaktiivisuuden kautta. Tulevaisuudessa kunnan palvelutaso ei ole ehkä niin
laaja kuin nyt ja siihen voisi jo pikkuhiljaa
varautua. Todettiin, että myös terveysliikunnan lisääminen olisi hyvinvointia ja
asumisviihtyisyyttä lisäävää toimintaa.
Kaikkien palvelujen, ei pelkästään kunnan palvelujen, määrässä, laadussa,
tasossa ja saavutettavuudessa on parantamisen varaa. Miten onnistuisimme
paremmin pysäyttämään ulkopuolisen
rahan Paltamoon.

Mitä luvattiin
tehdä jatkossa?

Elinvoiman edistäminen ja imagon rakentaminen sekä tehokas viestintä otetaan
koko kunnan tasolla tärkeäksi kehittämisen kohteeksi. Tehdään yhdessä
paikallisten toimijoiden kanssa elinvoimaohjelma, jossa tavoitteet, toimenpiteet ja
tekijät ovat näkyvissä.
Luvattiin nostaa erilaiset kokeilut paremmin osaksi normaalia toimintaa kaikilla sektoreilla. Osaamisen johtamiseen
kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja henkilöstön osaamiseen, jaksamiseen ja motivointiin panostetaan entistä
enemmän.

Isot tavoitteet 2020

- Autioniemi hyötykäytössä.
- Pysäyttäjä ja majoitustiloja rakennettu.
- Jättiläisten Paltamosta on muodostunut käsite.
Näiden isojen tavoitteiden toteutuminen
ei ole pelkästään kunnan työntekijöistä
kiinni, vaan työhön tarvitaan jokaista kuntalaista, yritystä ja yhdistystä - tehdään
tavoitteista yhdessä totta.
Lisätietoja:
Anu Tervonen, kehitysjohtaja

Tervatynnyristrategia
Paltamon pitäjäratekia
Tulevaisuuden rakentaminen
Mittarit:
• Ali-/ylijäämä
• Vuosikate %/poistot

Mittarit:
• Myytyjen tai vuokrattujen
tonttien lukumäärä

Omistukset ja talous

Maankäyttö

Kunnan talous on
tasapainossa ja
panostukset tehdään
strategian mukaan.

Houkutteleva ja
monipuolinen tonttitarjonta
mahdollistaa yrittämisen
ja luonnonläheisen
asumisen.

Mittarit:
• Asukasluku
• Asukastyytyväisyyskyselyt
• Imagotutkimukset

Asuminen

Viihtyisyys ja turvallisuus
ovat yhteinen asia.
Palvelut ja luonnonläheiset
harrastusmahdollisuudet
ovat helposti saatavilla.

Elinkeinot ja
yrittäjyys

Luonnonvara- ja
ympäristöteknologia.
Matkailutoimialoille
on syntynyt 100
uutta työpaikkaa.

Tavoitetila 2020:
Olemme Oulujärven
johtava matkailupitäjä.

Hyödynnämme kestävästi luontoa
asuinympäristönä, matkailun
vetovoimatekijänä ja
yrittäjyyden kasvun alustana.
Paltamo tunnetaan yritteliäisyyden
ja yhteisöllisyyden pitäjänä.

Palvelutuotanto

Arvot:

Mittarit:
• Yhdistysten
ja yritysten
järjestämät
tilaisuudet ja
tapahtumat/kaikki
tapahtumat
• Kuntalaispalautteen
ja aloitteiden määrä

Palvelutuotanto on
kustannustehokasta.
Palvelut tuotetaan
tarvittaessa
yhteistyössä.

• Kuntalaisen etu
• Avoimuus
• Tasavertaisuus
• Positiivisuus
• Kokeiluherkkyys

Kuntalaiset

Kansalaisaktiivisuus
ja talkoohenkisyys
ovat merkittävin
osa pitäjän
toimintakulttuuria.

Kumppanit

Kunta hyödyntää
paikallisia toimijoita
sekä kansallisia ja
kansainvälisiä
verkostoja

Mittarit:
• Hankinnat paikallisilta/kaikki hankinnat
• Verkostotapaamisten lukumäärä

Mittarit:
• Työttömyysaste
• Työpaikkojen
lukumäärä

Henkilöstö
ja osaaminen

Mittarit:
• Kunnan nettomenot/asukas
• Asiakastyytyväisyyskyselyt

Kuntaorganisaatiossa
on kannustava työilmapiiri.
Osaamisen johtaminen
ja työhyvinvointi ovat
hyvällä tasolla.

Mittarit:
• Työhyvinvointimittaus

Strategian toteuttaminen

arvioitiin
toteutumista
Pitäjäratekian Kainuun Opistolla
työpajassa
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Paltamon
PÄÄKIRJASTON
Vuoden 2016
SATUTUOKIOT
aloitetaan
keskiviikkona 13.1.

klo 9:30.
Seuraavista tuokioista
sovitaan myöhemmin.

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
Poikkeukset:
Ke 23.12.
klo 10 – 15
Joulun aikaan 24.- 27.12. suljettu
To 31.12.
10 – 15
Pe 1.1.2016
suljettu
Ti 5.1.2016
10 – 15
Loppiaisena 6.1.2016 suljettu

KONTIOMÄEN KIRJASTO

Pihlajatie 5
044 7500 754
Maanantaisin ja torstaisin klo 13 – 19
Poikkeukset:
Jouluaattona 24.12. suljettu
To 31.12. 10 - 15

KIRJASTOAUTO

044 2885 903
Aikataulut toimipisteistä ja
kunnan kotisivuilta: www.paltamo.fi
Poikkeukset:
Jouluaattona 24.12. ja 29. -31.12.
auto ei ole liikenteessä.

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
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Kiinteistö Oy
Paltamon Kiehinen

Joulukonsertti Paltamon kirkossa
Su 22.11.2015 klo 18

KUVA JUKKA LAUKKANEN

OHJELMAMAKSU 10 €
J Ä R J . PA LTA M O N K U N TA , PA LTA M O N S E U R A K U N TA , PA LTA M O PA N D I O N

tapahtuu
Ti 24.11. klo 18 Korpitien koulu

SUOMI 100 v

YHDESSÄ -ideapaja ja Paltamon työryhmän perustaminen
sekä hankerahoitusinfoa. Mitä Paltamossa tapahtuu
vuonna 2017, kun Suomi täyttää lOO v ?
TEHDÄÄN YHDESSÄ MEIDÄN NÄKÖISIÄ JUTTUJA
PITKIN VUOTTA JUHLAVUOTTA. Kahvitarjoilu.

Su 22.11.2015 klo 18

PANLEINO - Joulu saapuu portin luo
Joulukonsertti Paltamon kirkossa. Ohjelmamaksu 10 €.
Järj. Paltamon Kunta, Paltamon Seurakunta, PaltamoPandion.

Lauantaina 28.11. klo 19

SADUNHOHTOINEN PIKKUJOULUKONSERTTI ja JOULURUOKAILU
Korpitien koululla.
T uttuja iki-ihania aarioita ja harvemmin kuultuja tenori-sopraano duettoja.
Esittävät sopraano Eija-Riitta Airo-Karttunen, tenori Jukka Onttonen
ja pianisti Irina Zahharenkova.
Ruokailumahdollisuus, klo 18 tai konsertin jälkeen n. klo 20.30
(enintään 100 hlöä/kattaus).
Hei yrittäjät ja yhdistykset, NYT oiva tilaisuus tarjota

ERILAINEN PIKKUJOULU KOTIPAIKKAKUNNALLASI

Jouluruokailu- ja konserttilippupaketti yhteishintaan vain 30 euroa.
Pakettiliput on lunastettava etukäteen 20.11. mennessä Paltamon kunnan neuvonnasta. Konserttilippu 10 €, joita saa ovelta tuntia ennen konserttia.
Järjestävät Paltamon Kunta ja Paltamon Työvoimayhdistys ry

Su 29.11. klo 16

PALTAMON YRITTÄJIEN
JOUL UNAVAUS

ja Paltamon Pelimannien Kehtolaulu joulunlapselle -levyn julkaisutilaisuus
Jokivarren Marionissa Eino Leino –puistossa Järj. Paltamon yrittäjät ry,
MLL Paltamo, Paltamon kunta ja työvoimayhdistys ry. Katso takakansi!
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Tapahtumakalenterista
poimittua:

Iltapäivätanssit 22.11. klo 16-19 Paltalinna
Adventtiaskartelutapahtuma 24.11. klo 17-19
Paltamon seurakuntakeskus
Petolinnut ja muita luontokuvia 25.11. klo 1819.30 Korpitien koulun auditorio
Sadunhohtoinen pikkujoulukonsertti:
RITARI JA LINNANNEITO 28.11. klo 19
Korpitien koulu

Kaikkien yhteinen itsenäisyyspäiväjuhla
Pe 4.12. klo 13 Korpitien koululla

Joulutulet 3.12. klo 18
Paltalinnan takana oleva metsäinen puisto

Lasten ja nuorten ohjelmaa

Itsenäisyyspäiväjuhla 4.12. klo 13
Korpitien koulu

Itsenäisyyspäivälounas klo 12
lounaslipun (7 €/hlö) 22.11. mennessä
ennakkoon lunastaneille (kattaus enintään 100 hlöä),

Itsenäisyyspäivä 6.12. klo 10 Paltamon kirkko
VALON LAPSI- esitys 10.12. klo 18
Paltamon kirkko

Paltamon kunta ja seurakunta tarjoavat
veteraaneille saattajineen ruoan.

Kansalaisopiston Syyskauden päättäjäiset
11.12. klo 18-21
Ristijärven monitoimikeskus Virtaala

Kahvitarjoilu juhlavieraille juhlan jälkeen.
Lounaslippuja saa kunnanviraston neuvonnasta,
puh (08) 615 54681
ja seurakunnasta KaisMalta puh. 044 597 4762.

Pekka Mikkolan joulukonsertti 19.12. klo 16
Paltamon kirkko
XXXMAS PARTY 15 Pikkujoulut 19.12. klo 19
Paltalinna. Parasta Ennen DJ.Matti Airaksinen
Retkeilijän matkassa Norjassa
20.1.2016 klo 18-19.30
Korpitien koulun auditorio

Kunniamerkit

Positiivinen ajattelu 10.2.2016 klo 18-19.30
Korpitien koulun auditorio

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2015

Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
2.3.2016 klo 18-19.30
Korpitien koulun auditorio

klo 9 	 Partiolaiset sytyttävät Paltamon kunnan kynttilätervehdyksen
sankarihaudoille

Jokamiehen kuvailta 30.3.2016 klo 18-19.30
Korpitien koulun auditorio

klo 10 Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus Paltamon kirkossa,
		jonka jälkeen seppeltenlasku sankarihaudoille
ja reserviläisjärjestöt, Partiolippukunta Vaarojen vaeltajat ry

Rantatontti on tämän
joulun lahjatoive nro 1.
Toteuta Rakkaasi
unelma ja rakenna koti
Oulujärven rannalle
Paltamon Luhtaniemeen.

PIIRROS JUKKA LAUKKANEN

Käyttehän lisäämässä tapahtumanne Kainuun
tapahtumakalenteriin Paltamon kunnan sivuilla
www.paltamo.fi > Tapahtumakalenteri

Tervetuloa. Paltamon kunta, Paltamon seurakunta, Paltamon veteraani-

Tutustu kohteeseen: www.rakennarannalle.fi
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KOKO KYLÄN PIKKUJOULUT
18-19.12. PALTALINNASSA

XXX-fishing clubin järjestämässä tapahtumassa on jokaiselle jotain.
Joulukuun 18-19 viikonvaihteessa Paltalinna herää totaalisesti henkiin XXX-Fishing
Club Paltamo Ry:n toimesta. Paltalinnaan
on tulossa lauantai illan pääesiintyjäksi Suomen kovimmassa huudossa oleva radio DJ
– Matti Airaksinen YleX kanavalta. Tämän
lisäksi on perjantaina pidetään kokokylän
pikkujoulut yhteistyössä Kansalaisopiston
oppilaskunnan kanssa sekä lauantain alkuilassa on luvassa ilmainen pikkujouludisco
1-14 vuotiaille. XXX Fishing Club on aiemmin järjestänyt Kuhakunkku tapahtumaa ja
tämä viikonvaihde on jatkoa sille.

Koko kylän pikkujoulut 18.12.

Perinteisesti Kokokylänpikkujoulut on järjestetty Paltamon ravintolassa, mutta kun ravintolatoimintaa tällä hetkellä ei kylällämme
ole, niin tapahtuma siirtyi Paltalinnaan. Kokokylän pikkujoulut järjestetään yhteistyössä
XXX:n ja Kansalaisopiston oppilaskunnankanssa. Luvassa on perinteistä pikkujoulutunnelmaa, tanssimusiikkia sekä muuta
Kansalaisopiston oppilaskunnan järjestämää
ohjelmaa. Musiikin painopiste pidetään iskelmäpainotteisena ja meno letkeänä.

Lapsille oma
pikkujouludisco 19.12.

“Laitetaan hyvä kiertämään” totesi XXXFishing Club Paltamo Ry:n puheenjohtaja
Marko Pyykkönen kun pohdittiin pikkujouluja. Tämän lauseen taakse päätettiin
rakentaa Paltamolaisille lapsille ja nuorille
ilmainen pikkujouludisco jota vauhdittaa
legendaarinen DJ Pona Oulaisista yhdessä Carnival Discon kanssa. Ajatuksena
on yksinkertaisesti tarjota 1-14v lapsille,
nuorille ja heidän vanhemmilleen parituntinen disco pikkujoulun merkeissä.
XXX kerhon jäsenet katsoo, että se tuki
ja talkootyö mitä olemme Kuhakunkkua
varten vastaanottaneet palautetaan kyläläisille, erityisesti pienemmille esim. tällä tavalla. Discon ovet avataan 17.00 ja
suljetaan 19.00.

XXXMAS-Party 15

BY MATTI AIRAKSINEN YLEX

Suomen kovimmassa huudossa oleva DJ Matti Ariaksinen Radio YleX:ltä
saapuu Paltamoon 19.12.2015. Matti eli tuttavallisesti Parta Masa on tullut
Suomalaisille tutuksi perjantai-illoista tutun Parasta Ennen ohjelman juontajana.
Matin levylaukusta löytyy ne legendaarisimmat -90 luvun biisit – eli ne mitä
tanssittiin silloin kun meno oli Paltamossa vielä kovaa. Matti keikkailee Suomessa harvakseltaan ja XXX on yrittänyt jo
kahden vuoden ajan saada Mattia Paltamoon. Ennakkolippuja on myytävänä n.
400kpl Paltalinnaan ja lokakuun lopussa
niistä on jo myyty yli 65%. Tapahtuma on
K18 ja järjestetään yhteistyössä Kontiomäen Asemaravintolan kanssa.
XXX toivottaa kaikki paltamolaiset
18-19.12 Paltalinnaan pitämään
hauskaa!

pe 18.12.

ALKAEN klo 19

Perinteiset
tanssit

pikkujoulutunnelmissa
orkesterin tahdissa.
Pikkunen pilettimaksu.

la 19.12.
klo 17-19
Lasten disco
Vapaa pääsy

PIKKUJOULUT, JOISTA PUHUTAAN
Tapaa kaikki vanhat ja uudet tutut joululoman aloituksen äreimmissä kinkereissä.
Nämä on ne bileet, joihin tullaan kauempaakin.

JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN

Kansikuva ”UUSIA TUULIA” Jukka Laukkanen • Painettu Paltamon Kirjapainossa

