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

PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI

Helmikuu
2O14

Kotip

itäjä

2

Paltamon kuntatiedote H E L M I K U U / 2 0 1 4

w w w. p a l t a m o . f i
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto p. (08) 615 5461
paltamon.kunta@paltamo.fi
etunimi.sukunimi@paltamo.fi
Lue lisää: www.paltamo.fi
Kunnanvirasto avoinna:
1.9. – 31.5. klo 8.00 – 15.30
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Paltamon kunta ja
Elisa Leinonen solmivat
yhteistyösopimuksen

Pika-aituri Elisa Leinonen palasi vuoden alusta takaisin
juurilleen edustamaan Paltamon Urheilijoita. Elisa on
tunnettu nimi ja kuvattu kasvo median keskuudessa,
nimenomaan hyvien uutisten merkeissä.
Paltamon kunta haluaa olla mukana positiivisessa
hengessä ja tekee Elisasta yhden Paltamon imagomarkkinoinnin keulakuvista.
Elisa näkyy ja kuuluu tulevaisuudessa Paltamon
kunnan markkinointiviesteissä ja hän on mukana kunnan
yrittäjyyskasvatustyössä esikuvana lapsille ja nuorille.
Myös ensi kesäkuussa Senaatintorille huipentuvassa
Paltamo Helsingissä -hankkeessa Elisa on mukana.
Lue Elisan viimeisin blogikirjoitus osoitteessa:
http://elisa-leinonen.blogspot.fi/
Lisätietoja: Anu Tervonen, kehitysjohtaja
p. 044 2885 660, anu.tervonen@paltamo.fi
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Paltamossa aarteen

etsintä jatkuu

Miksi aarteita etsitään ja mikä on aarre?

Paltamolla on pitkä ja ansiokas historia. Paltamolaisia suurmiehiä ja -naisia on
elänyt ja elää edelleen keskuudessamme. Aarteenetsintä-kampanjalla haluamme
nostaa esiin vanhoja ja uusia legendoja - tarinoita, teoksia tai tavaroita, jotka ovat
paltamolaista alkuperää tai joissa esiintyy paltamolainen henkilö tai tarina.
Aarre on laaja käsite. Se voi olla hauska tai vakava juttu. Se voi olla arkipäiväinen
tavara tai kone. Se voi olla mitä tahansa paltamolaista, jonka haluat jakaa muiden
kanssa ja jota pidät mielenkiintoisena.
Kokoamme paltamolaiset aarteet näyttelyksi, joka on avoinna yleisölle ainakin
ensi kesän ajan Paltamossa. Kampanja on myös osa Kainuu Helsingissä 2014
-hanketta, jonne Paltamosta kootaan osaamista näyttävälle yhteisosastolle.
Tarkoituksena on hyödyntää, tuotteistaa ja tuoda paltamolaiset menestystarinat
pääkaupunkilaisten ja matkailijoiden iloksi.

Aarteenetsintä-kampanja jatkuu kesään 2014 saakka.

Aarteita voi ilmiantaa netissä: www.paltamo.fi ja www.paltamoon.com tai kirkonkylän ja Kontiomäen kirjastoissa sekä kunnantalon neuvonnassa.
Osallistujien kesken arvotaan Paltamo-aiheisia tuotteita Paltamo-päivillä 2014.
Lisää tietoa ja aarrevinkkejä projektipäällikkö Kari Heikkiseltä,
puhelin: 045 1311 355, sähköposti: kari@merci.fi
AARREVINKKI
Mikä aarteesi on ja mistä se löytyy (paikka ja yhteystiedot)?

A
N
N
A
I!
K
K
VINt voittaa!
Voi

YHTEYSTIETONI (ei pakollinen, mutta tarvitaan palkinnon arvontaa varten)
Nimi: _____________________________________ Puh. ______ ____________
Osoite: __________________________________________________________

Osallistujien kesken
arvotaan Paltamo-aiheisia
tuotteita Paltamo-päivillä
kesällä 2014.

Sähköposti: ______________________________ @ ______________________
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-HIIHTO
Lauantaina 15.3. 2014
Olosuhdevaraus! Tarkista päivän sää
esim. www.saapalvelu.fi/paltamo/
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Lähekkäin sijaitsevien taukopaikkojen ansiosta
laturetki soveltuu hyvin myös perheen pienimmille.
Lähdöt Paltamosta tai Paltaniemeltä.
Rakenna itsellesi sopiva hiihtoreitti kartan perusteella.
Matka reittivalinnasta riippuen 8-32 km
Hiihtotapa perinteinen ja vapaa.
Lähtöaika ja –paikka Paltamon Kokonlahti,
Paltaniemen venesatama ja Eino Leino –talo
alkaen klo 9.00.
Huoltopisteet avoinna klo 9.00 – 15.00
Huolto: Maksulliset huoltopisteet Kokonlahdessa, Lehtosessa,
Mulkkusaarilla, Hevossaaressa ja Paltanimen kylätalolla.
Eino Leino –talolla on myytävänä keittoa ja kahvia.
Lisätietoja ja yhdyshenkilöt:
Anu Leinonen 044 7500 738
Paltamon urheilukeskus 044 2885 925
Eino Leino –talo 045 884 9350
Järjestäjät: Paltamon kunta, Kajaanin kaupunki, Vaarojen vaeltajat,
Lions Club Paltamo, Eino Leino –talo ja Paltaniemen kyläyhdistys.
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issa

6

Paltamon kuntatiedote H E L M I K U U / 2 0 1 4

KORJAUS- JA ENERGIA
-AVUSTUKSET 2014
Valtion varoista myönnettäviä avustuksia myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen
tai asuinrakennusten korjauksiin
seuraavasti:

Korjausavustukset

1. vanhusväestön ja vammaisten
asuntojen korjaamiseen sosiaalisin
perustein
2. kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin
rakennuksiin
3. hissin rakentamiseen tai liikkumisesteen poistamiseen
4. terveyshaitan poistamiseen

Energia-avustukset

1. pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus
Korjaustoimintaa ei saa aloittaa ennen
kuin avustuksen myöntämistä koskeva
päätös on annettu tai toimenpiteiden
tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty.

Hakuaika

Avustusten hakuaika päättyy 27.3.2014.
Terveyshaittojen poistamista, uusien
hissien rakentamista sekä liikkumisesteen
poistamista koskevia avustuksia voi hakea
jatkuvasti ja niitä tullaan myöntämään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
Hakulomakkeita saa Paltamon kunnanviraston neuvonnasta ja teknisten palveluiden toimistosta osoitteesta Vaarankyläntie
7. Lomakkeita ja tietoa avustuksista saa
myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivuilta 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

Kunnan henkilöstö on ehdottanut keskuudestaan vuoden 2013 tsempparia
ja positiivisinta
Vuoden tsemppari
on päivähoidonohjaaja
Sirpa Härkönen
Tasaäänin vuoden positiivisimmat
ovat talonmieskaksikko
Ilkka Heikkinen ja Reijo Leinonen.

Katuvalot
sammutetaan
yöksi
Kunnanvaltuuston päätöksellä katuvalot eivät pala 27.1.2014 alkaen
klo 23 – 05 välisenä aikana. Päätös
koskee kunnan ylläpitämiä valaistuskohteita Paltamon kirkonkylällä
ja Kontiomäessä ja liittyy kunnan
tasapainottamisohjelmaan.

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

7

Paltamon kuntatiedote H E L M I K U U / 2 0 1 4

Paltamon kunnassa haettavana

VAPAA-AIKATOIMEN
AVUSTUKSET
VUODELLE 2014

Hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 4.4. klo 15.30 mennessä kunnanviraston neuvontaan tai kirjeitse
osoitteella Paltamon kunnanhallitus/
sivistyspalvelut , Vaarankyläntie 7,
88300 Paltamo. Kuoreen merkintä
”vapaa-aikatoimen avustus”.

Avustuksiin on talousarviossa varattu 10 500 €. Kunnanhallitus jakaa
haluamansa osan määrärahasta ja
loput jaetaan pitkin vuotta saapuvien kohdeavustushakemusten
perusteella esim. näyttely-,
konsertti- tai julkaisutoimintaan.

Hakeminen tapahtuu
lomakkeilla A ja B. Liikunta- ja
nuorisojärjestöt käyttävät lomaketta A.
Kulttuurijärjestöt sekä näihin rinnastettavat yhdistykset käyttävät lomaketta B .
Hakemukseen on liitettävä edellisen
vuoden tilinpäätös, toimintakertomus,
toimintasuunnitelma sekä talousarvio kuluvalle vuodelle. A lomaketta käyttävillä
on oltava harjoituspäiväkirjat liitteineen.
Lomakkeita saa kirjastoista, kunnan
viraston neuvonnasta sekä Paltamon
kunnan nettisivulta www.paltamo.fi
Lisätiedot Anu Leinonen
p. 044 7500 738

Jäähilekontti Paltamoon
Metelinniemen venesatamaan 2014 -hanke
Paltamon Metelinniemeen hankitaan jäähileasema
kalastajien käyttöön. Jäähileaseman välittömään yhteyteen pyritään saamaan myös kalakontti, tai muu
vastaava järjestely, jonka avulla on mahdollisuus
saada Paltamon alueen kalastajien saaliit jatkojalostukseen tuoreena. Samalla kunnostetaan sataman
veneenlaskupaikka, joka on ammattikalastajien
käytössä sekä parannetaan alueen saavutettavuutta
ja käytännöllisyyttä päällystämällä jäähileaseman ja
kalakontin vaatima alue.
Jäähileasema ja mahdollinen kalakontti -kompleksi
otetaan käyttöön viimeistään syksyllä. Metelinniemen
alueen kehittäminen ja myös tämä jäähileasemahanke ovat osa suurempaa alueen kehittämiseen liittyvää kokonaisuutta, jossa tavoitteena on Paltamon
alueen elinkeino- ja asumisrakenteen
eheyttäminen.

Projektiryhmä:

Raimo Kantola, projektiryhmän
puheenjohtaja (osakaskunta I)
Jorma Niemi, projektiryhmän
varapuheenjohtaja (osakaskunta II)
Simo Kemppainen (Kainuun ja
Koillismaan Kalaleader)
Anu Tervonen, projektiryhmän
sihteeri (Paltamon kunta)
Mervi Kilpeläinen, jäsen, tekninen
asiantuntija (Paltamon kunta)
Kari Heikkinen, jäsen, hankkeen
koordinointiasioita

Hankerahoitus:
Kainuun ja
Koillismaan Kalaleader
Omarahoitus:
Paltamon I ja II kalavesien
osakaskunnat, Paltamon kunta
Hankkeen hallinnoija:
Paltamon kunta
Lisätietoa:
Anu Tervonen
kehitysjohtaja, Paltamon kunta
p. 044 2885 660
anu.tervonen@paltamo.fi
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Kivesvaaran investointija kehittämishanke

Retkeilyreitin, näköalatasanteen ja opastuksen rakentaminen Kivesvaaralle 2014 - 2015
Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa
Kivesvaaralle suunnitellusta kolmen
reitin kokonaisuudesta yhdistetty
ensimmäinen retkeilyreitti opasteineen
ja reitin varrelle tulevine kalusteineen.
Monipuolinen ulkoilualue Kivesvaaralla
parantaa Paltamon kunnan vetovoimaisuutta ja luo edellytyksiä matkailun
kehitykselle.
Reitti kulkee pääosin vanhoja metsäautotien pohjia pitkin ja maanomistussuhteet ovat suhteellisen selkeät.
Reitin varrella on useita näköalapaikkoja eri ilmansuuntiin ja vaihtelevat luonnonolosuhteet; monipuolinen kasvisto
ja eläimistö, joista tehdään reitin varrelle
infotauluja. Infotauluja sijoitetaan reitin
lähtöpaikalle ja reitin varrelle.
Korpimaisemassa kulkevilla reiteillä
pääsee näkemään metsäkanalintuja ja
harvinaisia kasveja. Alueelle on rakennettu myös kalasääsken pesiä, joita
pääsee ihastelemaan kaukoputken
avulla.

OPASTEET

Reittisuunnittelussa ja reittiluokittelussa
noudatetaan Suomen Ladun ja Metsähallituksen ulkoilureittien luokituksia
ja suosituksia. Lähtöpaikalle tulee iso
opastaulu, jossa näkyy alueen reitit ja
palvelut. Reittien varrelle tulee opastauluja, joissa esitellään kasveja, eläimiä tai
muita ko. alueen ominaispiirteitä.

NÄKÖALATASANNE

Kivesvaaran huipulle parkkipaikan
välittömään läheisyyteen tehdään
näköalatasanne. Tasanteen yhteyteen
tehdään infotaulu, jossa kerrotaan
alueen mahdollisuuksista retkeilyssä.
Näköalatasanne kalustetaan tarkoituksen mukaisin pöydin ja istuimin.

LINNUNPÖNTÖT

Hankkeessa tehdään lintulajiston suojelutyötä asentamalla reittien varrelle
pesimistä edistäviä linnunpönttöjä
eri lajien ominaispiirteet huomioiden.
Lintujen pesimistä ja elämää voidaan
myöhemmin seurata esim. netissä
pönttöön/pönttöihin asennettavien
kameroiden avulla.

REITTIEN
HYÖDYNTÄMINEN

Kuntalaiset, matkailijat ja mökkiläiset
saavat monipuolisen ulkoilualueen ja
alueen yrittäjät voivat hyödyntää kehittyvää aluetta omissa toimissaan.
Paltamon alueen matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjillä on mahdollisuus
saada aikaan laadukkaita ohjelmapalvelukokonaisuuksia sekä tuotteistaa ja
laajentaa palveluvalikoimaansa ja tehdä
enemmän yhteistyötä.
Monipuolistuva palvelutarjonta lisää
alueen kiinnostavuutta myös laajemmin
kansallisesti ja kansainvälisesti. Kasvava kysyntä luo mahdollisuuksia uusien
yritysten ja työpaikkojen syntymiselle.

YHTEISTYÖTÄ

Talkootyöllä ja usean eri tahon sitoutumisella hankkeen toteutukseen on
onnistumisen kannalta suuri merkitys –
myös rahoittaja ELY-keskus oli tyytyväinen sitoutuneiden tahojen määrään ja
laatuun.
Hankkeeseen sitoutuneet:
- Elämyskeskus Jättiläisenmaa
Vesa Homanen
- Kainuun Makuhelmi, Anja Homanen
- Paltamo Pandion, Vesa Hyyryläinen
- Maatilamatkailu Leino-loma,
Raimo Leinonen
- Kivesjärven kyläyhdistys ry
- Paltamon Luonto ry

HANKKEEN RAHOITUS

Ely-keskus (EAKR), Paltamon kunta ja
Kivesvaaran seudun yrityksiä ja yhdistyksiä.

HANKEAIKATAULU

Hanke on jo alkanut 17.6.2013 ja on
saatettava loppuun 30.5.2015 mennessä. Maastotyöt rakenteineen pyritään tekemään kesän 2014 aikana.
Loppukatselmukset tehdään keväällä
2015, jotta nähdään rakenteiden selviytyminen talviolosuhteista.
Lisätietoa:
Anu Tervonen
kehitysjohtaja, Paltamon kunta
Puhelin: 044 2885 660
Sähköposti: anu.tervonen@paltamo.fi
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Mitä tapahtuu vuonna 2014
suunnittelu- ja kehittämispalaveri

Kokoontuminen järjestettiin nyt aikaisemmin kuin edellisinä vuosina, koska
Kainuun matkailupalvelualan yrittäjät ja
yhdistykset tarvitsevat tapahtumatiedot
heti vuoden vaihteen jälkeen käynnistääkseen oman markkinointinsa. Kainuun alueen matkailuyrittäjien, - yhdistysten ja kulttuuritoimijoiden yhteistyö
onkin tiivistynyt koko ajan ja yhteistyössä kehitetään matkailupaketteja. Tästä
johtuen yritysten ja yhdistysten on hyvä
ilmoittaa tapahtumansa tapahtumakalenterissa sekä hinnoitella tuotteensa.
Tuotteen hinnoittelussa tulee huomioida se, että tuote on kuluttajalle samanhintainen, osti hän tuotteensa netistä,
matkanjärjestäjän kautta tai suoraan
lippuluukulta. Tällainen yhteistyö kannattaa meitä kaikkia ja palvelupaketit
ovat helpommin saatavilla.
Tilaisuuden aluksi Anu Tervonen
kertoi, miten tapahtumajärjestäminen
ja eri tahojen välinen yhteistyö ovat
kytköksissä viime kesänä hyväksyttyyn
Paltamon pitäjäratekiaan. Tutustu pitäjäratekiaan: www.paltamo.fi -> Kunta &
hallinto -> Pitäjäratekia & talous
Kuntien talous on ahdingolla ja
senpä vuoksi erilaisiin kunnan tähän
asti järjestämiin tapahtumiin toivotaan
mukaan entistä enemmän yrityksiä ja
yhdistyksiä. Jatkotavoitteena onkin,
että yrittäjät ja yhdistykset toteuttavat
tapahtuman ja kunta on taustatukena.
Tätä varten Kaikilla mukavuuksilla –
hankkeessa Kari Heikkinen kokosi
Tapahtuman järjestäjän muistilistan.
Paltamon kunnan kehittämishankkeet
löytyvät kootusti: www.paltamo.fi ->

EUROPARLAMENTTIVAALIT
tulossa toukokuussa 2014!

Elinvoima -> Kehittämishankkeet
Mikäli sinulla ei ole käytössä nettiä
tai muusta syystä pääse tutustumaan
noihin linkkien takana oleviin tietoihin,
niin pyydä meiltä paperiaversio.
Tapahtuman päätteeksi käytiin läpi
Paltamon tapahtumien vuosikalenteri
ja tapahtuman lisääminen Kainuun
tapahtumakalenteriin sekä Paltamoon.
com sivustolle. Myös soittamalla ja
sähköpostitse ilmoittamalla tapahtumat
kirjataan. Pääasia, että näistä olisi keskitetysti tieto Paltamon kunnan sivuilla
yhteismarkkinointia varten. Lisäksi
kannattaa laittaa vielä tiedotusvälineille
viestiä tapahtumista.
Tapahtumasta vastasivat kehitysjohtaja Anu Tervonen, Kaikilla mukavuuksilla hankkeesta projektipäällikkö
Kari Heikkinen, liikuntavastaava Anu
Leinonen ja kulttuurivastaava Päivi
Soldatkin.

Kainuu Helsingissä
tapahtuma = Kainutlaatuinen
Paltamosta Helsinkiin kulttuuriesityksistä Kainuun raati on valinnut Panleino –
kvartetin, joka esiintyy Senaatintorilla ja
Temppeliaukion kirkossa sekä Musiikki
Kapareen Kiveksen rosvot ja ”Ajankohtaista ” osuuksilla Senaatintorilla
ja kulttuuriratikassa kaikkina kolmena
päivänä. Lisää tästä huhtikuun kuntatiedotteessa ja Paltamon kotisivuilla.
Kulttuurivastaava Päivi Soldatkin

Kainuu Helsingissä 2014

Art
Kainuu
-ryhmän
Hiljaisuus!
-näyttely
Helsingissä
5.-23.3.2014

Hiljaisuus!-taidenäyttely on osa Kainuu
Helsingissä 2014 -tapahtumaa
ja se jakautuu kolmeen galleriaan:
Ava Galleria ja Rööperin taidesalonki
Helsingin keskustassa sekä Gardenian
näyttelytila Viikissä.
Tyylillisesti erilaiset taiteilijat lähestyvät
hiljaisuus-teemaa eri tavoin. Näyttelyyn
valituksi tulleet työt eivät kerro vain
Kainuusta, vaan koskettavat elämää ja
ihmistä laajemmin. Näyttelyn kuraattorina toimii Annamari Vänskä, Turun
yliopistosta. Kahdeksan hengen Art
Kainuu -ryhmään kuuluvat myös
paltamolaiset Pekka Homanen ja
Jukka Laukkanen.
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paikallista osaamista,
parasta palvelua
-hanke
Kainuu Helsingissä 2014 -tapahtuma on
koko Kainuun yhteinen näyttäytymistilaisuus Helsingissä vuonna 2014. Tapahtumaan osallistuminen on paltamolaisille
toimijoille vuoden 2014 tärkein yhteinen
esiintymistilaisuus. Tapahtuma järjestetään
Helsingissä 13. – 15.6.2014.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä
Paltamon alueella sijaitsevien yritysten,
yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
Hankkeen avulla tuodaan esiin Paltamon
vahvuuksia; tuotteita, palveluja, matkailua
ja muita vetovoimatekijöitä.

TOTEUTUS

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on
olla näkyvästi mukana Senaatintorin maakuntajuhlassa aiemmasta poikkeavassa
muodossa. Edistää Paltamon elinkeinoelämän näkyvyyttä ja osaamista. Tehostaa
matkailun markkinointia, elintarvikkeiden
sekä muiden tuotteiden vientiä pääkaupunkiseudulle ja edistää toimijoiden verkottumista pääkaupunkiseudun yritysten
kanssa. Tiivistää yhteistyötä kainuulaisten
toimijoiden kesken. Kohottaa maakunnallista itsetuntoa ja yhteishenkeä yhdessä
tekemisen myötä. Tehdä toimenpiteitä,
joilla kirkastetaan suurelle yleisölle Oulujärven alueen mielikuvaa hyvänä kohdealueena.

Hankkeen toteuttajaksi ja vetäjäksi on
Paltamon kunta valinnut Kari Heikkisen
Merci viestintätoimistosta Paltamosta.
Hankeaika on 1.1. – 31.8.2014.

TAVOITTEITA

Paikallista osaamista, parasta palvelua
-hankkeen tavoitteena on tukea kainuulaisten ja erityisesti paltamolaisten tuotteiden ja palvelujen innovointia, suunnittelua,
konseptointia, brändäystä, myyntiä ja
markkinointia. Samalla edistetään toimijoiden välistä yhteistyötä Kainuussa sekä
luodaan kontakteja pääkaupunkiseudun
toimijoiden kanssa.

TAVOITELTAVAT TULOKSET
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KOHDERYHMÄT

Sisäinen kohderyhmä:
Paltamon, alueen yritykset ja yhteisöt,
heidät on tarkoitus saada laajasti mukaan hankkeen toimenpiteisiin.
Ulkoinen kohderyhmä:
Ulkoisia kohderyhmiä ovat mm. pääkaupunkiseudun asukkaat, yritykset,
kulttuuritoimijat ja harrastajat, elinkeinoelämän edustajat ja media kaikissa
muodoissa.

KÄYTÄNNÖN
TOIMENPITEITÄ:

1. Valmistautuminen, ”Starttipaja”
2. Tarvittavat mainos- ja markkinointimateriaalit, ”Design-paja”
3. Paltamon alueen toimijoiden kulttuuriesiintymisten yhteensovittaminen
4. Oulujärven alueen matkailutuotteiden lanseeraaminen suurelle yleisölle
5. Kivesjärvi - Kivesvaara – Luontoelämysten kehto
6. Paltamon ”oma ruokatuotteen”
löytäminen, jalostaminen ja myyminen Helsingissä
7. Tuotteistaminen ja asiakaspalvelu,
”Sparrauspaja”
8. Osallistujien matka- ja majoitusjärjestelyt
9. Kainuun maakuntajuhlaan osallistuminen Helsingissä 13. -15.6.2014
10. Palautetilaisuus ja karonkka,
”Palautepaja”
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Työryhmän työskentely

Kevään ja alkukesän aikana mukaan
sitoutuneet yrittäjät, yhteisöt ja henkilöt
kokoontuvat 6-10 kertaa tarpeen mukaan. Päätyöskentely valmistautumisessa tapahtuu eri teemoilla pajatyöskentelynä. Tärkeää on löytää sellaisia
tuotteita ja palveluja, jotka kiinnostavat
ulkopaikkakuntalaisia konkreettisina
ostotoimina Paltamosta.
Kevään pajatyöskentely tapahtuu
Paltamon vanhan apteekkitalon tiloissa, jolloin kaikki materiaalit ja tavarat
voivat olla pajatyöskentelyjen välissä
paikoillaan, eikä niitä tarvitsee kuljettaa
muualle säilöön. Myös hankkeen ryhmätyötilat sijaitsevat samassa rakennuksessa.

Lisätietoa:

Kari Heikkinen
projektipäällikkö
Puhelin: 045 1311 355
Sähköposti:kari@merci.fi
Anu Tervonen
kehitysjohtaja, Paltamon kunta
Puhelin: 044 2885 660
Sähköposti: anu.tervonen@paltamo.fi

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Paltamon kunta tekee laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa hankkeen
toteuttamiseksi. Tärkeimpiä kumppaneita ovat Kainuun Liitto kuntayhtymä, joka koordinoi koko Kainuun
yhteishanketta sekä muut
Kainuun kunnat.
Rahoittajat:
Oulujärvi Leader ry ja
10 paltamolaista yritystä ja yhdistystä
Hallinnoija:
Paltamon kunta
Omarahoitusosuudella ovat
sitoutuneet mukaan seuraavat
paltamolaiset toimijat:
- Kivesjärven kyläyhdistys ry
- Paltamo Golf Oy
- Tmi Marisanna Jarva
- Jättiläisenmaa
- Kainuun Opisto
- Pohjolan Valimo ry
- Osuuskunta Eurojopi
- Merci Viestintätoimisto
- PaltamoPandion
- Paltamon Osuuspankki
Lisää kumppaneita otetaan mukaan.
Sitoutuminen maksaa n. 400 euroa/
yritys tai yhteisö. Hankkeen kautta
maksetaan kahden henkilön
matkakulut ja majoitus tapahtumaan
osallistumisajalta, joten sijoitus tulee
sitä kautta takaisin sitoutuneelle
taholle. Tervetuloa mukaan!
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Kirjoitus: TI Kari Heikkinen

Yksityistietilaisuus oli Paltamossa 7.1.2014

Yksityistiet ovat tärkeä osa
Suomen tieverkostoa
Suomessa on teitä ja katuja yhteensä n.
470 000 km. Tuosta määrästä yksityisteitä on n. 360 000 km eli 77 %. Yleisiä
teitä 17 %, eli n. 80 000 km ja katuja
vain 6,4 %, eli n. 30 000 km.
Yksityisteistä (360 000 km) on metsä-,
mökki- ja tilusteitä n. 265 000 km. Muita
asuttuja yksityisteitä on 95 000 km,
joista 50 000 km on valtionapukelpoisuuskriteerit täyttäviä yksityisteitä.

Yksityistiet Paltamossa

Paltamossa on yksityisteitä n. 300 km,
joista avustuskelpoisia teitä on n.125 km
ja pihateitä n. 90 km. Loput yksityistiet
eivät täytä kumpaakaan avustuskriteeriä,
eli teiden omistajat hoitavat tiet kokonaan omilla kustannuksillaan.

Tieosakkaat
vastaavat tienpidosta

Yksityisteillä tieosakkaat vastaavat yhdessä tienpidosta.
Osakkaat, eli tiekunta valitsee
asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa varten toimielimen,
kolmijäsenisen hoitokunnan tai
toimitsijamiehen (tieisännöitsijän). Tiekunta päättää tienpitoa
koskevista asioista kokouksissa, jolloin ne sitovat jokaista
tieosakasta. Tienpidon kustannusten kattamiseksi peritään
tiemaksuja. Tiemaksut jaetaan
tieosakkaiden kesken kiinteistöjen liikennetarpeiden perusteella
ja tieyksiköiden mukaan.
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Yksityistien pitoa ja
tiekunnan päätöksiä
ohjaa yksityistielaki

Tiekunnan toimintaa ohjaa yksityistielaki. Lakisääteisiä toimia ovat mm.
tiekunnan kokousten koollekutsuminen
ja kokousmenettely, uusien tieosakkaiden ottaminen ja tieyksiköiden määrääminen sekä tiemaksuista päättäminen. Tiekunnalla on suhteellisen laaja
harkintavalta siinä, minkä tasoiseksi
tie rakennetaan ja miten sitä pidetään
kunnossa.
Tiekunnan osakaskokouksia ei
tarvitse pitää joka vuosi, sillä laki antaa
mahdollisuuden valita kokousväliksi
1-4 vuotta. Kokousten välisenä aikana
valittu hoitokunta tai toimitsijamies
hoitaa lainmukaisia toimia yhteisesti
sovitulla tavalla.

Tienpidon avustukset

Tieosakkaat vastaavat tienpidon kustannuksista. Merkittäville yksityisteille
on ollut saatavilla erilaisia avustuksia.
Yksityistielain mukaisia valtion avustuksia haetaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta (ELY-keskus,
Tampere). Valtion avustuksia on voinut
saada mm. perusparannus- ja siltahankkeisiin. Vuonna 2014 ELY:n avustus on maksimissaan 50 % perusparannushankkeen kustannuksista. Valtio
on varannut rahaa ko. hankkeisiin 8
milj. euroa vuodelle 2014.
Myönteinen rahoituspäätös (50 %
kokonaiskustannuksista) ELY-keskukselta on Paltamossa ainakin Kokonlahden tien perusparannushankkeelle
2014.
Kunnat ovat voineet avustaa perusparannus- ja siltahankkeita harkintansa
mukaan. Paltamossa ei ole vuodelle
2014 talousvarausta yksityisteiden
perusparannushankkeisiin.
Lisäksi voi saada nk. Kemera avustusta tien rakentamiseen ja perusparannushankkeisiin, kun metsäliikenteen
osuus tiellä on tarpeeksi suuri.
Yhteisalueet avustavat myös merkittäviä yksityisteiden hankkeita. Paltamossa yhteisalueet ovat osallistuneet
merkittävästi avustuksillaan tiehankkeisiin ja tien kunnossapitoon.
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Tiekuntakysely ja yksityistietilaisuus
oli Paltamossa 7.1.2014
Paltamon kunnan alueella olevien yksityisteiden asioita ja tilannetta päivitettiin
yhteisessä tilaisuudessa kunnantalolla
7.1. Paikalle oli saapunut kolmisen
kymmentä ihmistä, eli yli 70 % tiekunnista oli edustettuina tilaisuudessa.
Ennen tilaisuutta oli jokaiselle Paltamon yksityisteiden tiekunnalle lähetetty
kyselykaavake, jolla tuli päivittää tiekunnan tiedot ajan tasalle. Yli 40 tiekunnasta noin 30 on palauttanut kyselyn.
Yli 10 tiekunnan päivitystiedot puuttuvat vielä. Palautekaavake tulee täyttää
ja palauttaa mahdollisimman pian!
7.1.2014 pidetyssä tilaisuudessa
selvitteli kuulijoille kunnan edustajana
Mervi Kilpeläinen. Tärkeä viesti oli,
että Paltamon kunta sanoo irti kaikki
yksityisteiden hoitosopimukset. Sopimukset päättyvät syksyyn 2014. Tämä
tarkoittaa sitä, että syksystä eteenpäin
kaikki tiekunnat hoitavat, valitsevat
urakoitsijat ja sopivat kaikki tienhoitoon
liittyvät kunnossapitosopimukset itse ja
omatoimisesti.
Lisäksi tuli esille, että Paltamon kunta-avustus yksityisteiden hoitoon jatkuu
vuoden 2014 osalta entisellään. Vuoden 2015 osalta on jokaisen tiekunnan
haettava avustusta erikseen.
Tilaisuudessa oli mukana Timo Pisto
Otso Metsäpalveluista (entinen Metsäkeskus). Timo Pisto selvitteli Kemera
-avustusasioita yksityisteille. Kemera
avustusasiat säilyvät suunnilleen ennallaan, kunhan jaettavien avustusten
määrä tuleville vuosille selviää tarkemmin.

Tieisännöitsijät
auttavat tiekuntia

Paltamossa on kaksi koulutuksen
saanutta tieisännöitsijää, jotka tarjoavat
palveluja tiekunnille.
TI Aulis Hurskainen kävi läpi (tilaisuus
7.1.) Paltamon yksityistieasioita omasta
näkökulmastaan. Esille tuli sekä hyvät,
että huonot puolet. Yhteistyön- ja rahanpuute olivat merkittävimmät ongelmat. Yhteistyö tiekuntien kesken voisi
merkitä merkittäviä kustannussäästöjä
tienhoidossa.

Toinen koulutuksen saanut tieisännöitsijä Paltamossa on Kari Heikkinen.
Kari kävi läpi ajankohtaiset asiat yksityistieasioissa.
Tilaisuudessa sai 100 % kannatuksen esitys, että keväällä 2014 järjestetään tiekunnille tilaisuus, jossa käydään
tarkemmin läpi yhteistyön mahdollisuudet. Asia korostuu entisestään, koska
kunta on sanonut kaikki kunnossapitosopimukset irti syksystä eteenpäin.
7.1.2014 tilaisuudessa päätettiin, että
Kari Heikkinen kutsuu tiekunnat uudelleen koolle huhti - toukokuussa 2014.
Pienimmät tiekunnat hoitavat jatkossakin asiansa itse, mutta
suurempien tiekuntien yhteistyöllä
voitaisiin saada merkittäviä säästöjä
kunnossapitokuluihin, jotka ovat kasvamassa joka vuosi. Jos yhteistyössä
voitaisiin mennä vielä pitemmälle mm.
raha-asioiden osalta, kestäisi kassa
paremmin heilahtelevat kustannukset
tienhoidossa jatkossa. Aikaisemmin on
kunta toiminut osalle tiekuntia kassapuskurina, koska kunnan avustus on
tullut tiekunnille tilille ennen kuin on
tarvinnut maksaa kunnalle tien hoidosta.
Tavataan keväällä tiekuntien yhteistyön
rakentamisen merkeissä!

Lisätietoa Paltamon
yksityistieasioista:
TI Kari Heikkinen
Puhelin: 045 1311 355
kari@merci.fi
TI Aulis Hurskainen
Puhelin: 0400 321 525
aulis.hurskainen@gmail.com
Mervi Kilpeläinen
Yksityistieasiat, Paltamon kunta
Puhelin: 044 2885 512
mervi.kilpelainen@paltamo.fi
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Toimistohotellissa
on tilaa yrittää

Toimistohotellin
tilojen vuokrahinta on
5,-/m²/kk + alv.

Paltamon Työtä kaikille -hanke päättyi
2013 vuoden lopussa. Työvoimatalon toiminnan päätyttyä Koulukankaan koulun ja
Valkoisen koulun tilat vapautuivat muuhun
käyttöön.
Kunta kokeilee Koulukankaan koulun
tilojen vuokraamista ulkopuolisille toimistohotellityyppisellä ratkaisulla, jossa yksittäisiä huoneita vuokrataan ja vuokrahintaan
sisältyy yhteisten tilojen käyttöoikeus sekä
yhteisten tilojen siivouskustannukset.
Yhteisiä tiloja ovat käytävien ja sosiaali- ja
wc-tilojen lisäksi neuvottelutila Ideariihi
sekä koulutustilat varausten perusteella.

Neuvotteluhuone Ideariihi
on kuntalaisten käytössä

Neuvottelutilana toiminut Ideariihi
(Koulukankaan koulu 2. krs) jatkaa
vuokralaisten ja muiden toimijoiden
neuvottelutilana varausperiaatteella.
Neuvottelutilan käyttö sisältyy toimistohotellin vuokralaisten vuokrahintaan. Ulkopuoliset voivat vuokrata
neuvottelutilaa hintaan 20 €/kerta
tai pv + alv. Koulukankaan koulun
pohja- ja 1. kerroksen tilat varataan
pääosin työpajatoiminnan tarpeisiin.

Valkoisen koulun tilat ja
toimistohuone kunnantalolla
yhdistysten käytössä

Paltamolaisten yhdistysten käytössä
ollut toimistohuone Paltamon kunnantalolla on edelleen kaikkien yhdistysten
käytössä veloituksetta. Valkoinen koulu
on 2014 alkaen muutettu peruslämmölle. Paltamolaisilla yleishyödyllisillä
yhdistyksillä on edelleen mahdollisuus
käyttää tiloja varastona omalla vastuullaan.
Tiedustelut:
Anu Tervonen, kehitysjohtaja
p. 044 2885 660
anu.tervonen@paltamo.fi
Ideariihen varaukset:
Kunnantalon neuvonta
p. (08) 6155 461
neuvonta@paltamo.fi

Yrittäjyyskasvatus apuna
tulevaisuuden rakentamisessa
Pitäjätarekian hengessä luodun yrittäjyyskasvatustyöryhmän tehtävänä on
suunnitella, koordinoida ja kehittää yrittäjyyskasvatustyötä.
aveasti määriteltynä yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena on tukea oppilaan (lapsen/nuoren) oma-aloitteisuutta ja aktiivisen elämänasenteen kehittymistä, sisäistä
yrittäjyyttä. Toisaalta yrittäjyyskasvatukseen kuluu myös
ulkoisen yrittäjyyden piirteitä, kuten yrittäjyyden mahdollisuuksien näkemistä sekä ammattiyrittäjänä tarvittavien taitojen ja
ominaisuuksien kehittymistä.
Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien valmiuksien
oppimista ja kehittämistä. Yrittäjyyskasvatus on oma-aloitteista ja aktiivista toimintatapaa edistävää oppimista, joka antaa
oppijalle mahdollisuuden kehittää omia taitojaan. Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena on auttaa oppijoita näkemään
mahdollisuuksia, toimimaan aktiivisesti, ottamaan vastuuta,
toimimaan ryhmässä ja pitämään lupaukset. Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, vaan tavoitteena on
kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen.
Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan oppilaitoksissa eri puolella Suomea monella eri tavalla. Se näkyy muun muassa
opettajien valitsemissa yritteliäisyyttä tukevissa työtavoissa
sekä eri oppiaineiden sisällöissä. Kyseessä voivat olla vaikka
matematiikan laskuesimerkit, kuvaamataidon aihe, vieraan
kielen sanasto tai esimerkiksi uskonnon eettiset kysymykset.
Joissakin oppilaitoksissa yrittäjyys on omana oppiaineenaan
tai valinnaiskurssin sisältönä. Yrittäjyyskasvatusta on Suomessa tuotu eri koulutusasteiden opetussuunnitelmiin 1990-luvun
puolesta välistä alkaen.

Paltamon pitäjäratekian tavoitetilassa 2020 ”Paltamo tunnetaan yritteliäisyyden ja yhteisöllisyyden pitäjänä”. Tavoitetila on lähempänä, kun kunnassa aloitetaan organisoitu,
tavoitteellinen ja laajapohjainen yhteistyö yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi.
Paltamon kunnanhallitus nimesi kokouksessaan
14.1.2014 työryhmään seuraavat kunnan edustajat: Pirjo
Nuottimäki ja Paavo Arffman (luottamushenkilöedustajat),
luokanopettaja Teuvo Heikura (alakoulu), opinto-ohjaaja
Tapani Karjalainen (yläkoulu ja lukio), historian ja yhteiskuntaopin lehtori Kari Puominen (yläkoulu ja lukio) sekä
sivistyspalveluiden johtaja Paavo Nuortimo (sivistyspalveluiden edustajat), kehitysjohtaja Anu Tervonen (hallinto- ja
elinkeinopalveluiden edustaja).
Kunnanhallitus pyytää Paltamon Yrittäjät ry:tä, Korpitien
koulun oppilaskuntaa, nuorisoneuvostoa, Paltamon 4H-yhdistys ry:tä, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Paltamon
yhdistys ry:tä ja Kainuun Opistoa nimeämään edustajansa
yrittäjyyskasvatustyöryhmään.
Työryhmä kutsuu kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita
tarpeen mukaan. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu säännöllisesti muutaman kerran
vuodessa. Työryhmä raportoi kunnanhallitukselle vuosittain.
Lisätietoja:
Anu Tervonen, kehitysjohtaja
p. 044 2885 660, anu.tervonen@paltamo.fi
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Nimenmuutokset

Paltamon hoivaosaston
ja Paltamon hoitokodin
nimenmuutokset 1.2.2014 alkaen

Paltamon hoivaosasto on muuttunut tehostetun
palveluasumisen yksiköksi ja uusi nimi on
Hoitokoti Paltaranta, Paltamo.
Paltamon hoitokoti on myös tehostetun
palveluasumisen yksikkö ja on nyt nimeltään
Hoitokoti Jokirinne, Paltamo.
Hoitokotien muut yhteystiedot säilyvät ennallaan.
Hoitokoti Paltaranta
Hoitokoti Jokirinne
Sairaalatie 7
Salmelankuja 7 A
88300 Paltamo
88300 Paltamo
puh. 044 797 4957
puh. 044 797 0626
puh. 044 797 4958

Paltamon lukion

PENKKARIT
Korpitien koululla 13.2.2014 klo 13 alkaen
Penkkariajelu oheisen reittikartan mukaisesti.

Lukion
WANHOJEN TANSSIT

Korpitien koululla
to 13.2.2014
klo 19.00 - 20.30 Tervetuloa!
Ennen tansseja maksullinen kahvitarjoilu Korpiaulassa alkaen
klo 18 ja tanssien jälkeen
leivonnaismyyjäiset.
Järj. alakoulun 5 lk.
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PÄIVÄHOITOON, ESIOPETUKSEEN
JA KOULULAISTEN APIP -TOIMINTAAN
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen 1.8.2014 alkavalle toimikaudelle on ajalla 17.3.- 28.3.2014.
Syksyn esiopetus alkaa 14.8.2014.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
alkaa 7.8.2014.
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&nuoret->
ilmoittautuminen. 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. 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
p. 08 615 54622, 08 615 54621,
044 2885 307 tai 044 2885 620

Paltamon perusopetuksen ja lukion
lukuvuoden 2014-2015 työajat
Paltamon kunnanhallitus on 28.1.2014 kokouksessaan §10
vahvistanut työ- ja loma-ajat seuraavasti:

Työpäiviä yhteensä 188
(190 – loppiainen ja vappu)

Lomat:

Syyslukukausi to 7.8. – la 20.12.2014
Kevätlukukausi ke 7.1.- la 30.5.2015

joululoma 21.12.2014 – 6.1.2015

Esiopetuksen syyslukukausi alkaa
to 14.8.2014 ja päättyy pe 19.12.2014.
Kevätlukukausi alkaa pe 7.1.2015 ja päättyy
pe 29.5.2015. Muuten työaika sama kuin
perusopetuksessa.

syysloma 20.-24.10.2014 (vko 43)
talviloma 2. – 6.3.2015 (vko 10)
pääsiäinen 3. – 6.4.2015
loppiainen 6.1.2015
vappu 1.5.2015
helatorstai 14.5.2015
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Kouluterveyskysely 2O13
Kuntaraportissa nuorten hyvinvointia kuvataan 42 indikaattorilla, jotka on jaettu viiteen ryhmään: elinolot, kouluolot,
koettu terveys, terveystottumukset ja kokemus oppilas- ja
opiskelijahuollon tuesta.
Useimmissa kyselyn kohdissa on menty parempaan suuntaan ja paltamolaiset nuoret voivat pääsääntöisesti hyvin,
mutta huolenaiheita oppilaiden eri tilanteissa on edelleen.
Positiivisia asioita kyselyssä olivat mm. päivittäisen tupakoinnin väheneminen, toistuvien rikkeiden teon vähentyminen ja läheisten ystävyyssuhteiden yleistyminen. Huolenaiheita olivat mm. läheisen alkoholinkäytön lisääntyminen,
koulutyönmäärä koettiin yleisemmin liian suureksi ja koetun
terveydentilan heikkeneminen.

Ilon ja huolenaiheet

8. ja 9. luokkien oppilailla
ILONAIHEET
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
- vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa
viikonloppuiltojen viettopaikan¨
- keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa vähentyivät
- perheen yhteinen ateriointi iltaisin lisääntyi
- läheiset ystävyyssuhteet yleistyivät
- toistuva rikkeiden teko vähentyi
- aamupalan syöminen arkisin lisääntyi
- päivittäinen tupakointi vähentyi
- koululääkärin vastaanotolle pääsy
koettiin helpommaksi
- koulukuraattorin vastaanotolle pääsy
koettiin helpommaksi
Muutokset pidemmällä aikavälillä
- aamupalan syöminen arkisin lisääntyi
HUOLENAIHEET
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
- läheisen alkoholinkäytön aiheuttamat ongelmat lisääntyivät
- fyysistä uhkaa koettiin yleisemmin
- koulun työilmapiiri heikkeni
- koulutyön määrä koettiin yleisemmin liian suureksi
- koettu terveydentila heikkeni
- hampaiden harjaamista laiminlyötiin yleisemmin
- ruutuaika arkipäivisin lisääntyi

Ilon- ja huolenaiheet

Seuraavassa esitellään tiivistetysti tärkeimmät ilon- huolenaiheet peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilailla sekä lukion 1.
ja 2. vuoden opiskelijoilla vuonna 2013. Mukaan on valittu
merkittävät kahden viimeisimmän kyselyvuoden välillä ja
pidemmällä aikavälillä tapahtuneet muutokset. Muutoksia ei
esitetä tärkeysjärjestyksessä.

THL:n Kouluterveyskysely 2013 Paltamon
kuntaraportti on luettavissa kokonaisuudessaan netissä: www.paltamo.fi

Ilon ja huolenaiheet

lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla
ILONAIHEET
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
- vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa
viikonloppuiltojen viettopaikan
- läheisen alkoholin käytön aiheuttamat ongelmat
vähentyivät
- fyysistä uhkaa koettiin vähemmän
- toistuva rikkeiden teko vähentyi
- koulun fyysiset työolot koettiin paremmiksi
- koulun työilmapiiri parani
- kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi
- koettu terveydentila parani
- koulu-uupumus vähentyi
- päivittäinen tupakointi vähentyi
- huumekokeilut vähentyivät
- koulunkäynnin vaikeuksiin saatiin yleisemmin apua
Muutokset pidemmällä aikavälillä
- tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi
Näiden esiintyvyys hyvin pieni (alle 0,5%) vuonna 2013
- koulukiusattuna vähintään kerran viikossa
HUOLENAIHEET
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen
- vanhempien työttömyys lisääntyi
- viikoittain koetut niska- tai hartiakivut lisääntyivät
- koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin
vaikeammaksi
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Paltamon kansalaisopiston kurssimaksu on edullinen! Yhden kurssin kortti
maksaa 30 euroa. kausikortilla osallistut niin monelle kurssille kuin haluat
hintaan 54 euroa ja työttömän ja eläkeläisen kausikortin hinta on 44 euroa!
Luennot ja alle 7 oppitunnin kurssit ovat maksuttomia.

Kevään lyhytkursseja:
Huonekalujen
kunnostus ja entisöinti

Kolmena viikonloppuna kevään aikana:
la-su 15.-16.2., 15.-16.3. ja 12.-13.4. klo
9-16 Koulukankaan puutyölk., Leila Suutari.
Ilmoittaudu heti!

UUTTA!

Kiväärin patruunoiden
jälleenlataaminen (12t)

ma-to 25.-27.2. klo 17.30-20.30, Jukka
Salonen. Teoriaosuus ja turvallisuus 25.2.
Korpitien koulu lk 4, lataaminen 26.-27.2.
Koulukankaan metalliluokassa. Ilm. viim.
13.2.

Sisustussuunnittelu
– Stailaus

la-su 22.-23.2. klo 10-15 Kontiomäen
koulu, Mari Heikkinen
Kodin ilmeen kohentaminen pienin konstein. Muutama vapaa paikka, kysy heti!

Helmityöt
Kontiomäessä ja Paltamossa

la-su 15.-16.2. klo 10-16 Kontiomäen
monitoimitalo, ilm. heti
la-su 22.-23-3. klo 10-16 Korpitien koulun
tekstiilityönlk, Kati Nevalainen.
Ilm. viim. 13.3. Valmistetaan eri menetelmin
helmistä upeita, uniikkeja koruja. Laaja valikoima malleja helpoista vaativiin. Tarvikkeita
voi ostaa opettajalta.

UUTTA!
Työhevoskurssi

la-su 15.-16.3. klo 10-15 Jukan tallilla os.
Kajaanintie 69, opettaja Pentti Happo.
Hevosen oikeaoppinen valjastaminen ja
ajaminen. Ilm. viim. 27.2.

Raku

Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
Puhelin (08) 615 54638,
Fax (08) 871 626
kansalaisopisto@paltamo.fi
www.opistopalvelut.fi/paltamo
Löydät meidät myös Facebookista!

la-su 22.-23.3. ja 12.-13.4. klo 10-14.15
Kontiomäen monitoimitalo, Anja Nissi
Ilm. viim. 13.3. Ensimmäisenä viikonloppuna valmistetaan työt ja toisena ne poltetaan
ulkona kaasulla. Materiaalit voi ostaa opettajalta, polttomaksu sis. saven hintaan.

EA1 –kertauskurssi (8t)

la 1.3. klo 9-16 Hiisipirtti Hiisijärvi, Helena
Kiljo-Leinonen. Ilm. viim. 20.2. Hätäensiapu, sairaus- ja onnettomuustilanteet.
Jatkaa EA1 voimassaoloa 3 vuodella.

Metsästäjätutkintokoulutus

ma 10.3. ja ke 12.3. klo 17.30-19, ma 17.3.
, ke 19.3., ma 24.3. ja kertaus ke 26.3. klo
17.30-20.45 Korpitien koulu lk 2, Paltamon
Riistanhoitoyhdistyksen kouluttajat. Ilm.
viim. 27.2. Kurssin jälkeen on mahdollista
suorittaa metsästäjätutkinto. Suositusikä yli
12v. Tutkintopäivät ma 31.3., ke 2.4. ja ma
7.4. klo 18-19.30

Posliinimaalausviikonloppu

la-su 29.-30.3. klo 10.30-15.30 Korpitien
koulun taidelk, Anja Juntunen.
Ilm. viim. 20.3. Polttomaksu.

Kalan fileointi ja kalaruoat

ke-to 2.-3.4. klo 18-20.30 Korpitien koulun
kotitalouslk., Risto Brunou. Ilm. viim. 27.3.
Keskiviikkona kalan käsittely: ahvenen,
hauen, kuhan ja mateen fileointi sekä mateen nylkeminen. Fileointivälineiden huolto.
Torstaina kalaruoat: kalaliemet, keitot,
uunikala ja paistetut kalat.

Betoni- ja romutaidekurssi

suunnittelu pe 4.4. klo 17.30-19, kurssi lasu 12.-13.4. klo 9-16 Koulukankaan koulu,
Kaarina Kuusisto-Lukkari. Ilm. viim. 27.3.
Kurssilla voi yhdistää betoni- ja romutaidetta tai valita jommankumman. Betonikurssilla
valmistetaan veistos ulkokäyttöön; muotin
teko, valaminen ja viimeistely tai teos
tehdään katiskaverkon päälle. Romutaidetta
kierrätysmateriaaleista voi tehdä sisälle tai
ulos. Toteutus pääasiassa oppilaan omista
”romuista”, mutta kurssilaiset voivat hankkia
materiaaleja myös yhdessä.

Kuvan editointi

la-su 5.-6.4. ja 12.-13.4. klo 9-15 Hiisipirtti
Hiisijärvi, Aarno Peltonen. Ilm. viim. 27.3.

Pääsiäismunat

la-su 5.-6.4. klo 10-16 Kontiomäen
monitoimitalo, Niina Hukkanen Ilm. viim.
13.3. Koristellaan pääsiäismunia erilaisilla
materiaaleilla kuten kankaat, pitsit, nauhat,
helmet… Uudet ja vanhat materiaalit käy,
myös neulahuovutusta ja pääsiäiskoristeiden ompelua kiinnostuksen mukaan. Omat
materiaalit mukaan.
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Kylpytynnyrikurssi
Kurssin aikana (48 h) valmistetaan puinen kylpytynnyri. Kylpytynnyri
eli hulju tai palju on yleensä puusta valmistettu tynnyri, jota käytetään
ulkona kylpemiseen. Kylpytynnyreitä valmistetaan useista eri puulajeista, joista kaikilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Päämateriaalina
käytetään kuusta tai mäntyä, mitkä voivat olla myös lämpökäsiteltyjä.
Puiden kosteuselämisen takia tynnyri sidotaan teräksisillä, säädettävillä
vanteilla.
Perinteisessä kylpytynnyrissä ei yleensä ole poreita tai muita teknisiä
laitteita. Tynnyreihin on kuitenkin yleensä kamina veden lämmittämiseksi
suoraan altaassa. Kylpytynnyri mitoitetaan kylpijöiden määrän mukaan,
esimerkiksi 4 henkilön tynnyri on ulkohalkaisijaltaan n.1600 mm.
Kurssin aikana ei valmisteta kylpytynnyrin kaminaa.

Materiaaliesimerkit ulkohalkaisijaltaan
n.1600 mm puuvalmiiseen kylpytynnyriin:

Runko 125x50 hyvälaatuinen sydänvapaa kuusi/mänty 75 jm
Pohja 95x28 sydänvapaa lattiapontti 20 jm/125x50 hyvälaatuinen
sydänvapaa kuusi/mänty 16 jm
Pohjantuki 95x28 Kyllästetty terassilauta 10jm
Istuimet, portaat, kaminan suoja 95x15 pyoristetty höylälauta 38 jm
Teräsvanteet 2x50 rst-latta 15 m
16 mm rst-putki 0.5 m
12 mm kierretanko 1 m pultteineen, aluslevyineen ja hitsipuikkoineen.
RST-ruuveja istuimien ym. lisäosien kokoamiseen.
PUR-liimaa ja liimamassaa pohjan kokoamiseen.

Puolivalmis kylpytynnyri
Ennakkoilmoittautuminen pe 14.2.
mennessä kansalaisopiston
toimistoon p. 08 615 54638 tai
www.opistopalvelut.fi/paltamo
Ensitapaaminen ma 17.2. klo 17-18
Korpitien koulun teknisentyön luokassa
22.-23.2. klo10-15
22.-23.3. klo10-15
29.-30.3. klo10-15
5.-6.4. klo10-15
Koulukankaan puutyösali ja Korpitien teknisentyön luokka (metallityöt). Opettaja Tero
Korvajärvi.
Osallistujamäärä max. 8 hlö.Kurssille osallistujilta edellytetään hyviä puutyötaitoja

LUENTO- JA KUVAILLAT 2014
Luennot Korpitien koulun auditoriossa (Lampitie 2) klo 18.00 - 19.30
Ke 2.4. Jokamiehen valokuvailta
Ke 12.2. Metsän lumo – kuvia kainuulaisesta metsästä, Jorma Niemi
Hallan ukko –luento aika ilm. myöhemmin.
ILTAMAT RISTIJÄRVELLÄ
perjantaina 25.4. klo 18 Virtaalassa. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
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KEVÄÄN
TAPAHTUMIA
Helmikuu
Jos välitän-konserttitapahtuma
on ensimmäinen, valtakunnallisesti
palkittu terveysviestien välittämiseen
aikuisille suunnattu musiikillinen kokonaisuus.

Hannele Partanen
ja bändi Paltamossa!
Jos välitän –konserttitapahtuma
Paltamossa sunnuntaina 23.3. klo 14
Korpitien koulun auditoriossa.
Suunnattu aikuisille. Vapaa pääsy.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Bändi: Elina Vidgren, Laura Pulkka,
Sanna-Kaisa Ruoppa ja Ismo Vänskä

Ke 12.2. klo 18
Metsän lumo – kuvia kainuulaisesta metsästä, Jorma Niemi
Korpitien koulun auditorio, Vapaa pääsy (kansalaisopisto)
Su 23.2. klo 16-19
Orkesterikeikka Kainuun Viihdesolistit, Paltalinna
Liput 12e (sis. pullakahvit)

Maaliskuu

La 15.3. klo 9 alkaen
Eino Leino –hiihto Paltaselällä (säävaraus)
Su 23.3. klo 14
Jos välitän –konserttitapahtuma Korpitien koulun auditorio
Vapaa pääsy, kahvitarjoilu
Su 30.3. klo 16-19
Orkesterikeikka Kainuun Viihdesolistit, Paltalinna
Liput 12e (sis. pullakahvit)

Huhtikuu

Ke 2.4. klo 18
Jokamiehen valokuvailta
Korpitien koulun auditorio, Vapaa pääsy (kansalaisopisto)
Pe 25.4. klo 18
Paltamon kansalaisopiston iltamat Virtaalassa Ristijärvellä
Vapaa pääsy
Su 27.4. klo 16-19
Orkesterikeikka Kainuun Viihdesolistit, Paltalinna
Liput 12e (sis. pullakahvit)

Toukokuu

Su 11.5.
Äitienpäiväjuhla seurakuntakeskuksessa
Kuntosali on varattu 9.1. – 28.2. ja 10.3. – 15.4. välisenä
aikana kansalaisopiston kuntosalikursseille seuraavasti:
tiistaisin klo 11.30 – 12.30
torstaisin klo 18 – 19
perjantaisin klo 12.15 – 13
Muulloin auki normaalisti joka päivä klo 6 – 21

La-su 17.-18.5.
Norssikarnevaalit Eino Leino -torilla
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PÄÄKIRJASTO
Korpitie 9, Paltamo
Puh. (08) 615 54647
Avoinna
Ma, Ti klo 12 - 19
Ke
klo 11 - 19
To, pe klo 11 - 17
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

Hakasuo-Länsiranta-Varisniemi

kyläkirja nyt
ennakkomyynnissä
Elettyä entisajoilta
tähän päivään
NYT ENNAKKOMYYNNISSÄ
– HANKI OMASI!

Paltamo Kainuun
emäpitäjä –kirja 75 € ja
Paltamon kuvat 1968
ilmakuvakirja 35 €
on myynnissä kunnan
neuvonnassa,
Paltamon KIPA kirjakaupassa
ja Kontiomäen Shellillä.

Kyläkirjamme valmistuu ja julkaisujuhlaa vietetään Tervaa, rautaa ja rosvoja
-kyläjuhlissa heinäkuussa 2014.
Hanki nyt kovakantinen, mustavalkoinen, noin 500-sivuinen teos ennakkohintaan 40 €.
Tarjous on voimassa 1.5.2014 saakka. Julkaisujuhlassa ja sen jälkeen
kirjan hinta on 50 €.
Ennakkomyynnillä keräämme varoja
kyläkirjan kirjapainokuluihin.

Toimi seuraavasti:
1. Maksa 40 € /kirja Hakasuon seudun
kyläyhdistyksen tilille: FI73 5324 0950
1017 23
Huom. laskun viestiksi tulee laittaa
teksti: ”Kyläkirja, kpl-määrä, maksajan
puhelinnumero”.
2. Säilytä tilisiirtotosite tai kuitti maksusta itselläsi.
3. Hae kirjasi kyläjuhlista Hakasuon
myllyltä heinäkuussa 2014. Ota tosite
tai kuitti mukaan.
Mikäli olet estynyt hakemaan kirjaa
tuolloin, sovi muusta toimitustavasta
alla olevista yhteystiedoista juhlan jälkeen. Tiedotamme juhlan ajankohdasta
laajasti alueen medioissa.
Lisätietoja:
Sari Leinonen, p. 045 673 7565,
sari.m.leinonen@gmail.com
ja Hakasuon seudun kyläyhdistys

Paltamon
seurakunta

HYVYYDEN VOIMAN
IHMEELLISEEN SUOJAAN
Konsertti Paltamon kirkossa su 9.2.2014 klo 15
***

Uusi Ääni -sekakuoro
johtanaan Taru Pisto
www.uusiaani.fi

VAPAA PÄÄSY, KOLEHTI
YHTEISVASTUUKERÄYKSELLE
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Järjestää Paltamon seurakunta

YHTEISVASTUUKERÄYS 2014
Yhteisvastuukeräyksen 2014 tuotto jakautuu seuraavasti
ULKOMAAT; Kirkon Ulkomaan avun välityksellä Guatemalaan.
Yhteisvastuukeräys tukee alkuperäiskansojen parissa tehtävää ihmisoikeustyötä. Yhteisöjä koulutetaan tiedostamaan ja vaatimaan oikeuksiaan muun muassa omaan kieleen, kulttuuriin ja
maahan sekä ehkäisemään perheväkivaltaa ja tuetaan yhteisöjä kehittämään toimeentuloaan.
KOTIMAA; Yhteisvastuuvaroin luodaan valtakunnallinen saattohoidon osaamisverkosto.
Keräyksen tuotolla kuolevien parissa työskenteleville järjestetään saattohoitokoulutusta sekä perustetaan tuki- ja neuvontajärjestelmä ammattihenkilöstön sekä potilaiden ja omaisten tarpeisiin.
Hanketta koordinoi TERHO-säätiö.
• Keräyksen esimies Oulun piispa Salmi ”Kerran meistä jokaisen on lähdettävä. Jokaisella on oikeus
arvokkaaseen kuolemaan.”
Kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön ja keräyskuluihin. Paltamon seurakuntaan
keräystuotosta jää 10 % diakoniatyöhön.
Keräyksessä yhteistyökumppaneina ovat:
Kirkkopalvelut, Kirkon Ulkomaan apu, Terho-säätiö ja Paltamon seurakunta

Tervetuloa talkoisiin arkienkeliksi
Yhteisvastuukeräyksen listakerääjät ja arpojen myyjät kiertävät kodeissa
ajalla 2.2.–1.5.2014. Keräyslistat ja arpalistat palautetaan huhtikuun loppuun (30.4.2014)
mennessä diakoniatoimistoon tai kirkkoherranvirastoon.
Lipaskerääjän tunnistat YV-keräysliivistä sekä lippaassa olevasta lupatarrasta.
Myynnissä on myös arpoja. Olemme anoneet luvan 1500 arvan myyntiin Kajaanin poliisilaitokselta. Arvan hinta 1 €. Voittoja on yli 500 € edestä.
Otamme vastaan arpavoittoja, joka mahdollistaa pienempien arpajaisten järjestämisen tapahtumien yhteydessä. Kiitos lahjastasi jo etukäteen. Voitot voi tuoda seurakuntakeskukseen
nimimerkillä YV-2014.
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
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Kevättä kohti 2014 TAPAHTUMIA
Atimassa, parittomat viikot keskiviikkona klo 12.00, kevään aikana
Alkuhartaus Pertti Haapanen

ke 12.2. Apteekkarit Jyri ja Virva Saastamoinen
ke 26.2. Vesa Hyyryläinen & luontokuvia ja laulua
ke 12.3. Vieraita Ristijärveltä. Lounas & lauluseurat
ke 26.3. Hillevi Koskela & runoryhmä
ke 9.4.
Kainuun Opiston rehtori Helena Ahonen
ke 23.4. vielä avoin
Kahviraha 1€ YV-keräyksen hyväksi.
Su 23.3. klo 18.00 YV-konsertti kirkossa, Sotkamon mieslaulajat.
Tuotto yv-keräykseen
Su 30.3. klo 18.00 YV-konsertti srk-keskuksessa, Heikki Rahko & kumppanit.
Tuotto YV-keräykseen
Ke 30.4. klo 10.00 eläkeliiton kerhossa Paltamon pelimannit laulattaa kansanlauluja/
keväisiä lauluja klo 11–13.00 YV-lounasta ”Vapunaaton brunssi”, arpajaiset
Su 4.5. Syöpää sairastavien virkistyspäivä Vaalassa alkaen klo 10 kirkossa.
Lähtö Paltamosta klo 9.00 Seurakuntakeskukselta.
Ilm. KaisMalle pe 25.4. mennessä p. 044 5974 762.
Paltamon seurakunta

YV-LIPASKERÄYSPÄIVIÄ
kevät 2014
Paltamossa liikkeiden edessä ja Kontiomäen Shellillä,
jos lipaskerääjiä saadaan:

pe 14.2. Ystävänpäivän lahjasi sekä la 15.2.
28.2.–2.3., 7.–8.3., pe 14.3. – la 15.3.
Lipaskerääjän tunnistat YV-keräysliiveistä ja
lippaassa olevasta keräysluvasta.
Lisäksi lippaita on paikallisissa liikkeissä kevään aikana.
Kiitos lahjastasi!

Paltamon seurakunta
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ASKARTELULEIRI
15.–16.2.
7–9-vuotiaille Kainuun Opistolla
Hinta 10 e.
Tied.
p. 044 5974 763/Marja.

RAAHE-GOSPEL

22.2. Retki

gospel-musiikin
(Idän ihmeet ja Saraste)
ja iltamessun äärelle
HINTA 5 e (sisältää matkat, iltapalan sekä konserttiliput)
Ilmoittautumiset viimeistään 12.2. p. 044 5974 763/Marja
• viestiin retkeilijän nimi, ikä, osoite ja ruoka-allergiat •
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SEURAKUNNAN NUORISOTYÖN KEVÄTTÄ
ARKIRAAMIS
NUOKKARISSA

ILTAKIRKKO
PALTAMON
KIRKOSSA

rippikoululaisille ja
sitä vanhemmille

rippikoululaisille ja
kaikille muille
innokkaille!

TORSTAISIN
klo 18–19

TORSTAISIN klo 18–19

6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.

20.2., 20.3., 15.4. ja 15.5.

PIZZAA&PIPLIAA
-NUORTENILTA
NUOKKARISSA
rippikoululaisille ja sitä vanhemmille

PERJANTAISIN klo 18–21
21.2., 28.3., 25.4. ja 30.5.

PAJAKERHO

PALTAMOSSA

(seurakuntakeskuksen alakerta)

TIISTAISIN klo 16–17.30
1–6-lk tytöille ja pojille

KONTIOMÄELLÄ (seurakuntakoti)
TIISTAISIN

1–2 lk tytöille ja pojille klo 12–13 &
3–6 lk tytöille ja pojille klo 15–16
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Tulossa…
Tulossa…
		
Tulossa…

PALMULEIRI 12.–13.4.
10-13-vuotiaille
KAINUUN OPISTOLLA

HINTA10 e.
Ilmoittautumiset viimeistään 2.4.
p. 044 5974 763/Marja
(viestiin leiriläisen nimi, ikä, osoite ja ruoka-allergiat).

TALVIRETKI 29.3.
OULUUN
HopLop & Zeppelin

HINTA 10 e,
(sisältää matkat ja liikuntapuiston pääsylipun)
Huom! alle kouluikäisille oma aikuinen mukaan.
Ilmoittautumiset viimeistään 19.3.
p. 044 5974 763/Marja (viestiin retkeilijän nimi, ikä ja osoite).
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Paltamon Kirjapaino Ky, Paltamo – 2014

Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin

