Paltamo-Seura ry.
TOIMINTASUUNNITELMA 2021
1. Johdanto
Paltamo-Seura ry:n tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten
erityispiirteiden pohjalta sekä sen kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Erityisesti yhdistys
pyrkii lisäämään kotiseututietoutta, ylläpitämään kotiseutuhenkeä ja voimistamaan
omatoimisuutta. Vuonna 2021 yhdistyksen toiminnan painopisteenä ovat Paltamo-retket,
Oulujärveen liittyvä kulttuuriperintö sekä museon vieminen ihmisten luo uusin
digitaalisin menetelmin.
2. Kokoukset
- vuosikokous
- hallituksen kokoukset
- osallistuminen Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistyksen kokouksiin
- osallistuminen Suomen kotiseutuliiton kokouksiin
3. Varsinainen toiminta
3.1. Oulujärvi kiikarissa –hanke
- Oulujärvi-päivä
- Oulujärvi-teemaviikko koululle ja varhaiskasvatukselle
- Kaksi näyttelyä
- Aineiston keruu
- Oulujärvi-monumentin teko
- Opintomatka
- Tiedotus
3.2. Paltamon Ekomuseo
- retket (Virpelä)
- perinteen keruu
- koululaisten perinne- ja kyläpäivät
- tiedotus
3.3. Kohtaamme kertoen ja kuunnellen -hanke
3.4. Heikki Meriläisen syntymästä 175 vuotta vuonna 2022
3.5. Kotiseutumuseo
- koko perheen museotapahtuma kesäkuussa
- avoimet ovet maakunnallisella museoviikolla kesällä
- vanhojen apteekkitavaroiden näyttely
- museon perusnäyttelyn uudistamisen suunnittelu
3.6. Perinteen keruu ja tallennus
- kiehimä.fi -sivusto
- Paltamon teko -videokooste perinteisestä puuvenerakentamisesta
- haastatteluja
- Salmelan talon historiaa
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3.7. Norssikarnevaalit
- norssi-isännän valinta
3.8. Rinteen mylly
- myllärinä Jaakko Heikkinen ja Jouni Leinonen
3.9. Tiedottaminen
- seuran omat nettisivut
- Paltamon ekomuseo -sivusto
- lehtiartikkelit ja -ilmoitukset
- Paltamo-Seuran ja Paltamon ekomuseon Facebook -sivut
- sähköposti
3.10. Muu toiminta
- museon ja tervaveneiden esittelyjä sopimuksesta
- venetalaksen siistiminen ja huolto
- uittoveneiden uusi sijoituspaikka
- Mitä vanhat kuvat kertovat? Väylässä
- Kiehimän ekomuseokartan laitto venetalaksen seinälle
- arkiston järjestäminen
4. Jäsenhuolto
- hankitaan uusia jäseniä
- lähetetään jäsenkirje jäsenmaksun yhteydessä keväällä
- Tervetuloa jäseneksi Paltamo-Seuraan -esite
- jäsenedut tuotteista
- sähköpostilla tiedottaminen jäsenille myytävistä tuotteista
- uusille jäsenille Virta tuo -korttisarja jäsenetuna
5. Talous
- Leader -avustus
- kunnan avustus museon ylläpitokustannuksiin
- avustukset yhteisalueilta
- Suomen kotiseutuliiton apuraha
- mahdolliset museoviraston avustukset
- kirpputori museolla
- myyntituotteet:
● perinnevideot (DVD): Paltamo- emäpitäjän juhlaa ja arkea -filmi 20 € ja
koostevideo (Paltamo -video ja Kainuu 450v, uudisasukkaiden tulo
Melalahteen, Sukulaatan paljastus Kainuun as. muistomerkillä -videot) 30 €
● Nuottaperinnekirja 10 € ja Virta tuo -kortit 0,50 €
● digitaalisten vanhojen valokuvien myynti 5 €/kpl
● Talas-Eera -Kainuun voimamiesten kuningas -kirjan myynti (12 €)
● seinäkalenteri vuodelle 2022
● Karhunpääase -korut 70 €/ 65 €
● Loitsuluutut 3 €/kpl tai 5 €/2 kpl
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6. Yhteistyö
Yhteistyökumppanit:
- Paltamon kunta
- Oulujärvi Leader ry
- Sotkamo-Seura ry
- Meriläisten sukuseura
- Kainuun Opisto
- Elias Lönnrot –seura
- Oulujärven jättiläiset
- Paltamon kyläyhdistykset (Vaarankylä,
Kiehimänsuu, Melalahti, Kivesjärvi,
Uura ja Mieslahti)
- Paltamon seurakunta
- MLL:n Paltamon yhdistys
- Paltamon 4H -yhdistys
- Meteli seis ry

-

-

- Paltamon Eläkeliitto ja Eläkeläiset
- Paltamon Osuuspankki
- Paltamon apteekki
Paltamon kirjasto
(näyttelyt + museon, myllyn ja venetalaksen
avaimia säilytetään kirjastossa ja luovutetaan
kuittausta vastaan, arkisto)
Korpitien koulu ja kunnan varhaiskasvatus
Väylä-lehti
Museovirasto
Kainuun museo
Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys ry
(jäsenyys)
Suomen kotiseutuliitto

