
Kajaanin Paltaniemi lähellä Kajaania on ollut satoja vuosia Kainuun keskus-
paikkoja, Paltamon emäpitäjän kirkonkylä. Paltaniemellä tuota aikaa todistaa 
edelleen turistien suosima Paltaniemen kuvakirkko vuodelta 1726, Paltanie-
men koulu ja Keisarin talli, jossa Aleksanteri I nautti aamiaistaan Suomen 
vierailullaan v. 1819. Kuvakirkon kupeella vainajien varvikko kertoo monien 
paltamolaisten tarinaa. Paltaniemen luonnonkauneus Oulujärven rannalla, 
Hyrynsalmen ja Kuhmon tervankuljetusreittien yhtymäkohdassa, on kesäisin 
unohtumaton elämys. Sata vuotta sitten tätä sivuava koskireitti oli Suomen 
suosituin turistireitti, jossa riitti jännitystä ja erämaan tuntua. 

Kesäisin Paltaniemi on suosittu turistien tutustumiskohde, sillä alueella riittää 
kulttuurihistoriaa. Elias Lönnrot asui Hövelössä Kajaaniin muutettuaan ja ko-
kosi siellä ensimmäistä Kalevalaa, joka ilmestyi v. 1835. Runoilija Eino Leino 
ja Kasimir Leino syntyivät Hövelössä, elivät siellä lapsuutensa ja opiskelu-
vuosien kesänsä. Näyttelijä Aarne Orjatsalo vietti lapsuutensa Eino Leinon 
naapurina. Myöhemmin kuvataitelija T. G. Tuhkanen asui Hövelössä. 

Monien kiinnostavien kohteiden ja rikkaan kulttuurihistorian ympärille käyn-
nistettiin viime kesänä Paltaniemi –päivät ja Eino Leino –talon kirjapäivät, jot-
ka pidetään toisen kerran tänä kesänä 13.-15.7.2012.  Tapahtuma palkittiin 
Koti-Kajaani lehden vuoden 2011 kaupunkitekona. Päivät yhdistävät tapah-
tumiinsa myyntitoreja, esittelyjä, esitelmiä, esittelykohteita, vanhojen palta-
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niemeläisten tapaamisen ja iltatilaisuuksia. Tutustumiskohteita on eri puolilla 
Paltaniemeä. Avoimia esittelykohteita ovat mm. Kajaanin oppaiden esittele-
mä Paltaniemen kuvakirkko ja keisarin talli.  Eino Leino –talolla on Kajaanin 
kuvataitelijoiden näyttely, kirjailijaesitelmiä ja kirjojen myyntitori. Kirjapäivillä 
voi tavata mm. Pekka Jurvelinin, Raija Orasen, Risto Kormilaisen ja Esko 
Valtaojan.  Paltaniemen koulupihassa esitellään kotiseutuyhdistyksen koulu-
museoaittojen kouluesineitä, taiteilija Matti Koskelan ateljeessa on nähtävissä 
professori Aarno Minkkisen ja mediataitelija Kimmo Koskelan valokuvia Pal-
taniemeltä, kultaseppä Juha Koskelalta hopeisia uniikkikoruja ja professori 
Matti Koskelalta akvarelleja ja piirroksia.  Alueella sijaitseva siirtolapuutarha ja 
Paltaniemen ratsastustalli tarjoavat kesäelämyksiä, kuten myös Paltaniemen 
vanhimman talon Immolan savupirtti ja pihapiiri, jossa on mm. MTK Kajaanin 
Päivä maalla – tapahtuma. 

Kainuun kesä on kauneimmillaan. Paltaniemi –päivät ja Eino Leino –talon kir-
japäivät on monen Paltaniemellä toimivan toimijan yhteistyön tulos. Kiitämme 
kaikkia yhteiseen aherrukseen osallistuneita. Tervetuloa viettämään kesäisiä 
päiviä Paltaniemelle!
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