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Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 10 / 2015
Kärsämäen kunta
Keskuskatu 14
86710 Kärsämäki

puh. 044 - 445 6801
fax. 08 – 816 2800
www.karsamaki.fi

Viraston aukioloaika ma-pe 9-15
Vastaava toimittaja:
kunnansihteeri, 044 445 6804

Sunnuntaina 6.12.
Itsenäisyyspäivän (98v.) jumalanpalvelus
klo 10.00, jonka jälkeen lippukulkue ja seppelten lasku
sodassa kaatuneiden haudalle. Itsenäisyyspäivän
juhlalounas n. klo 11.30 seurakuntakodilla.
Tervetuloa!
- Kärsämäen seurakunta ja Kärsämäen kunta –

6.12.2015

Hyvää itsenäisyyspäivää!
Toivottaa Kärsämäen kunta

YHTEISPALVELUPISTE
Kunnanviraston neuvonnassa toimii
Kelan yhteispalvelupiste, joka on
avoinna viraston aukioloaikoina.
Palvelupisteestä saat Kelan lomakkeita ja neuvoja
etuuksien hakemiseen sekä eri palvelukanavien
käytön ohjausta. Muistathan ottaa
henkilöllisyystodistuksen mukaan asioimaan
tullessasi.
Neuvonnassa toimii
myös Työ- ja
elinkeinotoimiston
yhteispalvelupiste.
Palvelupisteeltä löydät työ- ja elinkeinohallinnon
julkaisuja, esitteitä ja lomakkeita sekä pystyt
palauttamaan ja tarvittaessa kopiomaan lomakkeita.
Työvoimahallinnon sivuilla voit ilmoittautua
työnhakijaksi, etsiä avoimet työpaikat ja
työvoimakoulutukset sekä etsiä tietoa ammateista ja

koulutuksista. Paikalliset TE-palvelut, PohjoisPohjanmaa -sivulta löydät ohjeet asioimiseen,
ajankohtaisen tapahtumakalenterin, josta näet
tulevia valmennuksia kuten Työhakuvalmennus ja
Uravalmennus sekä erilaisia infotilaisuuksia ja
kursseja esim. Tuunaa CV-nettiprofiilisi kuntoon!
Palvelupisteestä on yksi asiakaspääte, jolla voit
asioida Kelan ja TE-palvelujen sivuilla sekä ottaa
videoyhteyden mm. Kelan asiantuntijalle. Muista
varata aika etukäteen kunnan neuvonnasta
asiakaspäätteelle vaikka puhelimitse!

OLETKO ASUNNONHAKIJA!
Kärsämäen Asunnot Oy tarjoaa kuntalaisille ja
kuntaan muuttaville vuokra-asuntoja. Asuntoja on
tällä hetkellä vuokrattavana yhteensä 180 kpl, joista
8 kpl sijaitsee kaksikerroksisessa rakennuksessa ja
loput rivitaloissa. Huoneistot sijaitsevat pääosin
Kärsämäen keskustassa.
Tarjolla on myös kalustettuja huoneistoja
työporukoille.
Asuntoihin on jatkuva haku ja asuntohakemuksen
saa esimerkiksi Kärsämäen kunnan nettisivujen
kautta osoitteesta www.karsamaki.fi. Hakemukset

liitteineen toimitetaan osoitteella Kärsämäen
Asunnot Oy, Frosteruksenkatu 4, 86710 Kärsämäki.
Vuokra-asumiseen liittyviä asioita voi hoitaa OPisännöinnin toimistolla osoitteessa
Frosteruksenkatu 4, 86710 Kärsämäki (Osuuspankin
rakennus). Sisäänkäynti Osuuspankin kautta.
Palvelemme pääsääntöisesti ma – to
klo 9.30 – 14.00. Suosittelemme ajanvarausta
asiointiajan varmistamiseksi. Puh. 010 257 1771 /
OP-isännöinti.

YRITYSPALVELUT
Seudulliset yrityspalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven
seutu NIHAK ry, jonka palveluksessa on kaikkiaan
n.10 asiantuntijaa. Palvelut ovat osa valtakunnallista
YRITYS-SUOMI -palvelukonseptia, joka käsittää
yhteistyötahoineen mm. tutkimukseen ja
kehittämiseen, rahoitukseen, työvoimaan,
verotukseen ja osaamiseen liittyvät julkiset palvelut.
Kärsämäellä tehtävää hoitaa NIHAKin kehitysjohtaja
Matti Puranen, jonka toimisto sijaitsee kunnantalolla.
Asiakkaiden käytettävissä on myös NIHAKin muu
henkilöstö osaamistarpeen mukaan.
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Kansainvälistymisessä auttaa vientiasiantuntija ja
yrityshautomoasiakkaita palvelee hautomoasiamies.
Palveluja tuotetaan niin aloittaville yrittäjille kuin
pidempäänkin toimineille yrityksille.
Kehittämistilanteessa olevien yritysten rahoitus-, tila-,
kehittämisavustus- ja muut ratkaisut räätälöidään
yhdessä verkoston asiantuntijoiden kanssa.
YHTEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen@nihak.fi;
GSM 040 356 4711 fax. (08) 816 2800
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

JOULUMYYJÄISET
Toimintakeskus Rantapääskyssä
(Aleksintie 4)
torstaina 10.12.2015, klo 11:00 - 18:00
…Luvassa joulumusiikkia..
….piparia ja glögiä…
…kilpailuja ja arvontaa lapsille ja
lapsenmielisille..

…käsintehtyjä tuotteita..
..osa tuotteista tehty
kierrätysmateriaaleista..
… tonttu-ukkoja ja -akkoja..
…Kärsämäen Kvt ry mukana
myymässä leivonnaisia ym..
…Suomen Karvakaverit ry,
iltapäivällä antamassa
märkiä pusuja ja iloa...
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan
tuotepaketti

Tervetuloa!

KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, ATTENDO OY
Terveyskeskukseen tulee ensisijaisesti ottaa aina
yhteyttä puhelimitse:
 Ajanvaraus kiireettömälle vastaanottoajalle
klo 10-15 sekä laboratoriotulosten kysely
p. 044 445 6941
 Päivystys, kiireellinen ajanvaraus klo 8-16
p. 044 445 6937
 Hammashoitola klo 8-16 päivystys ja klo 8-10
ajanvaraus p. 044 445 6350
Terveyskeskuksen ”luukulla” palvellaan klo 9-11
välillä.
Vastaanotoille tulijoiden ei tarvitse enää
ilmoittautua. Paikalle tulee saapua hyvissä ajoin
ennen vastaanoton alkua.
Reseptit ja taksikyytipyynnöt voi jättää nimellä ja
sotulla varustettuna terveyskeskuksen aulassa
olevaan postilaatikkoon. Näistä asioista voi jättää
pyynnöt myös puhelimitse.

 Kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita varten
numero on käytössä ma-pe klo 16:00-8:00,
viikonloppuisin pe alkaen klo 15:30
maanantaihin klo 8:00 sekä aattopäivinä ja
juhlapyhinä ympäri vuorokauden. Virkaaikana soittakaa omaan terveyskeskukseenne.
Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen
päivystys:
 Viikonloppuisin ja arkipyhinä
hammaslääkäripäivystys on osoitteessa
Aapistentie 3, Oulu klo 10-12 p. 044 703 6426.
 Muina aikoina vakavissa tapauksissa voi ottaa
yhteyttä OYS:n yhteispäivystykseen
p. (08) 315 2655.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys Oulaskankaan
sairaalassa, Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen
 Yhteystiedot päivystysaikana:
Terveysneuvontanumero (08) 429 7840

Palautetta, kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää
osoitteeseen karsamaki@attendo.fi
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LISÄTIETOA Kärsämäen sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluista ja ajankohtaisista asioista saat parhaiten
internet-osoitteesta terveys.karsamaki.fi

HÄTÄTAPAUKSET PUHELINNUMERO 112
Sivu 3

KIRJASTO

Kirjasto suljettu joulunpyhinä
24. – 27.12. sekä
uudenvuoden aattona to 31.12.

Seurakunnan järjestämä
enkelinäyttely esillä
8. joulukuuta saakka.

Kirjaston aukioloajat
Ma
12 – 20
Ti
12 – 20
Ke
9 – 16
To
12 – 20
Pe
9 - 16
P. 044-445 6852
kirikirjastot.verkkokirjasto.fi
kirjasto@karsamaki.fi

ma 7.12. klo 18

Eila Telinkangas
johdattelee

Runon siivin jouluun
-runoja kaikenikäisille

Tervetuloa!
Suomen Karva-Kaverit ry
järjestää lukukoira toimintaa
kirjastossa.
Mikä on lukukoira?

Joulukuussa siivotaan….
Voit palauttaa myöhässä olevat
lainasi ilman myöhästymismaksua
koko joulukuun ajan.
Hyvää Joulunaikaa!

Lapsi lukee ääneen ja koira
kuuntelee. Lapsi lukee koiralle
rauhallisessa paikassa, paikalla on lapsen
ja koiran lisäksi vain koiran ohjaaja.
Koira kuuntelee, se ei arvostele
lukemista, ei korjaa virheitä eikä naura
lukijalle. Lukukoira auttaa ja innostaa
lasta oppimaan lukemaan.

Seuraava lukukoiran vierailu
ti 1.12. klo 18-19
Ajanvaraus kirjastosta.
Lukuaika 15 min/lukija.

t. Kärsämäen kirjasto
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SIVISTYSTOIMI
JOKIHELMEN OPISTO
KARAOKE (02010089)
ti 12.1. - 12.4.2016
Frosteruksen koulu, luokka 114 G-ovi
Op. Lea Malila
Ilmoittaudu p. 044 7591 999 ma-to klo 10-15
tai www.jokihelmenopisto.fi

Kevyt RPV-kurssi (02080088) maanantaisin 11.1.18.4.2016, klo 16.00 - 17.00, Frosteruksen koulu, 30 €
Kevyt RPV-kurssi (02080114) torstaisin 14.1.21.4.2016 klo 19.00 - 20.00, Frosteruksen koulu, 30 €
Ilmoittautumiset molemmille kursseille 10.12.2015
mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai 044 7591 999
ma-to klo 10-15.

LIIKUNTA- JA NUORISTOTOIMI

Vapaa-ajan lautakunnalta myönteisen
avustuspäätöksen kokouksessa 19.05.2015
saaneet yhteisöt.
Avustukset maksetaan hyväksyttäviä kuitteja vastaan
kertamaksuna. Maksutositteet on toimitettava
vuoden 2015 MARRASKUUN loppuun mennessä
liikunta- ja nuorisotoimistoon.
NUORISOVALTUUSTON RETKI
HAAPARANTAAN LA 5.12. Retki on täysi.
Mahdollisille varapaikoille ilm. / tiedustelut puh.
044-0771580.
Etsivä nuorisotyö
Kärsämäen kunta on mukana Jokilaaksojen Nuorten
Tuki ry:n toteuttamassa etsivän nuorisotyön
hankkeessa.
Opetusja
kulttuuriministeriön
rahoittaman toiminnan tarkoituksena on tavoittaa alle
29-vuotiaita nuoria, jotka ovat jäämässä koulutuksen
ja työelämän ulkopuolelle ja jotka tarvitsevat tukea
saavuttaakseen julkisen sektorin palvelut. Toiminta
Kärsämäellä on alkanut 1.10.2010. Yhteyshenkilönä
Kärsämäen kunnan taholta toimii liikunta- ja
nuorisosihteeri Riitta Manninen ja Jokilaaksojen
Nuorten Tuki ry:stä Anne-Mari Teppo puh. 050 527
5503. Lisätietoja toiminnasta www.snack.fi.

Nuorisotila Poppelin avoimet ovet –toimintaillat
ma , ti ja to klo 16-20 ja pe klo 16-22. Muutokset ja
lisäykset aukioloaikojen suhteen ilmoitamme
Poppelin ikkunassa.
Nuorisotilassa voi mm. harrastaa ja viettää aikaa,
pelaamalla biljardia, ilmakiekkoa, jalkapallo-, videoja erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia, katsella
tv:tä, lukea lehtiä, lauleskella karaokea, viettää aikaa
kavereiden seurassa.
Myös nuorten Setti -tiedotuspiste sijaitsee
Nuorisotilassa
ja
on
avoinna
Poppelin
aukioloaikoina. Settinetti toivoo tapahtumien
järjestäjien ilmoittavan tapahtumistaan aktiivisesti
maksuttomaan Settinetin tapahtumakalenteriin
(tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedot).
www.settinetti.fi nuorisotiedotus@settinetti.fi
Kuntokeskus avoinna
Ma-Pe klo 10-18, La ja su sopimuksen mukaa.
Kulkukortilla klo 06-23. Lisätietoja: 040 821 4447.
KKI-kortteja ja –vihkoja eripuolilla kunnan
liikuntapaikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta
varten. Kuntokortteja myös kunnantoimiston
esitteiden jakopisteestä, Poppelista ja Konttilasta.

Kärsämäen kehittämis kyselyyn
vastanneiden kesken arvottiin 2 kpl
Finnsvalan kerrastoja. Arvonnan voittajille
on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
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KULTTUURITOIMI
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MAASEUTUTOIMISTO
YMPÄRISTÖKORVAUS

VIPU-PALVELU

-Ympäristösitoumuksessa on
koulutuspäivävaatimus. Koulutus on suoritettava
kahden ensimmäisen sitoumusvuoden aikana,
viimeistään 2.5.2017. Koulutuksen voi nyt jo
suorittaa sähköisenä tenttinä Vipu-palvelussa.
Yrityskertoja ei ole rajoitettu sähköisessä tentissä.
Tulosta tai tallenna tentin tulos itsellesi ja säilytä
ympäristösitoumuspapereissa. Vipussa on myös
tentin materiaalit luettavana. Vaatimuksen voi
täyttää myös osallistumalla koulutuspäivään, joka
järjestetään myöhemmin.
-Ympäristökorvaukseen sitoutuneiden tilojen
täytyy laatia viisivuotinen viljelysuunnitelma
30.4.2016 mennessä ja toimittaa se kuntaan.
-Viherlannoitusnurmista aiemmin tiedotettu
maksimisäilytysaika on muuttunut. Ennen vuotta
2015 perustettu viherlannoitusnurmi voi olla
lohkolla enintään kolme vuotta.

Vipu-palvelusta voit käydä tarkistamassa
hakemukset ja tukien määrät ennen maksua. Siellä
voi myös käydä päivittämässä omia tietoja. Esim.
sähköpostiosoitteen voi lisätä tai muuttaa. Kunnan
maaseututoimisto tiedottaa myös sähköpostin
välityksellä. Vipu-palveluun tietoja pääsee
selailemaan kaikki tilan omistajaksi ilmoitetut.
Ensisijainen viljelijä voi myös käyttää sähköistä
asiointia, jos hänelle on siihen valtuudet
myönnetty. Vipu-palveluun kirjaudutaan
henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, sähköisellä
henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.
vipu.mavi.fi
HAKUOPPAAT
Painettuja hakuoppaita on vielä toimistolla. Tämän
vuoden hakuoppaissa on myös
ympäristökorvauksen ehdot.

ONKO SINULLA ELÄIMIÄ TUOTANTOTARKOITUKSEEN TAI
LEMMIKKINÄ?
ONKO ELÄINTENPITÄJÄTIETOSI REKISTERISSÄ AJANTASALLA?

Eläintenpitäjäksi on rekisteröidyttävä kaikkien, jotka pitävät nautoja, vuohia, lampaita, sikoja,
siipikarjaa, turkiseläimiä, kameli- ja hirvieläimiä sekä mehiläisiä ja kimalaisia riippumatta
eläinten käyttötarkoituksesta ja määrästä.
Muistathan ilmoittaa eläintenpidon aloittamisesta ja lopettamisesta kunnan
maaseututoimistoon, jotta eläintenpitäjä- ja pitopaikkatiedot ovat ajan tasalla.
Mahdollisessa eläintautitapauksessa on tärkeää, että kaikki taudille herkän eläinlajin eläimet
pystytään kartoittamaan tietyllä alueella tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseksi. Toimintansa
lopettaneet eläintenpitäjät ja pitopaikat aiheuttavat ylimääräistä työtä erityisesti siinä vaiheessa
kun mahdollinen eläintauti pitäisi saada nopeasti hallintaan.
Tietoa löytyy www.evira.fi, ->eläinsuojelu ja eläinten pito
JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

OMAISHOITAJAT
Tapaamme Konttilassa joka kuukauden
ensimmäinen torstai klo 12.00
Joulukuussa tapaamme 3.12.
Terveisin kokoonkutsuja Aino
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KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY
JOULUMYYJÄISET Kärsämäen S-Marketin aulassa pe 11.12.2015 klo 8.30
alkaen.
¤¤¤¤¤
Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- ja ruokakalusto,
kahvinkeitin (100 kuppia) sekä kaksi 5 x 8m telttaa. Tiedustelut Tarja Luonua p. 050 5350 273.
KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS
4H-toimisto suljettu lomista johtuen 21.12.201510.1.2016.
Ajankohtaisia
asioita,
lisäinfoa,
mahdolliset
muutokset
osoitteessa:
facebook
karsamaen4h,
www.karsamaki.4h.fi,
4Htoimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi.
TOIMINTAILTAPÄIVÄ 3-6
LUOKKALAISILLE PE 11.12.2015
POPPELISSA klo 15-18 Ohjelmassa mm. leivotaan
joulupipareita ja torttuja, askartelua, pelailua yms.
Mahdollisuus jäädä myös kauneimpiin
joululauluihin klo 18-19, jonka jälkeen ilta jatkuu
nuorten (yläkoululaiset ja sitä vanhempien) kanssa.
Yhteistyössä 4H, seurakunta ja Polku omaan
ympäristöön –hanke. (HOX! päivä muuttunut,
alkuperäisesti ilmoitettu 3.12). Tiedustelut 040 772
9822/4H
NUORTEN PIKKUJOULU, ILTAKAHVILA JA
KAUNEIMMAT JOULULAULUT PE 11.12.2015
POPPELISSA. Aloitetaan klo 18 Kauneimmilla
joululauluilla ja lopetetaan viimeistään klo 23
(saatetaan siis lopetella ennen klo 23 jos nuorisoa ei
paikalla).
Yhteistyössä
4H,
seurakunta
ja
Jokilaaksojen nuorten tuki ry. Tervetuloa! Tiedustelut
040 772 9822/4H
4H kerhot syksy 2015
KERHOJEN
SYYSKAUDEN
VIIMEISET
KERHOKERRAT
VIIKOLLA
50.

TAMMIKUUSSA
JATKETAAN
PÄÄSÄÄNTÖISESTI VIIKOLLA 3.
MAANANTAISIN: Frossan jumppakerho koulun
liikuntasalissa klo 17-18 Ohjaajat Jenna Vattu ja Anu
Tuominiemi. TIISTAISIN: Kirkonkylän sekakerho
Konttilassa klo 16-17 ohjaajat Josefiina Ohenoja ja
Laura Vattu. KESKIVIIKKOISIN: Saviselän
sekakerho kyläkoululla klo 16:30-18. Melina
Manninen ja Reetta Kyllönen. Sydänmaan
sekakerho klo 17-18 Sykkeessä. Ohjaajana Katri
Pirnes ja Jenna Kumpulainen. Konttilan kokkikerho
alakoululaisille klo 16-17:30. Ohjaajat Anu
Tuominiemi ja Jenna Vattu. TORSTAISIN: Saviselän
liikuntakerho kyläkoululla Ohjaajat Jere Tiikkainen
ja Valtteri Manninen. PERJANTAISIN: Kirkonkylän
liikuntakerho
Frosteruksen
koululla
6-8
luokkalaisille klo 15-16. Ohjaajat Jasper Myllymäki ja
Joona Mulari. LAUANTAISIN: Joka toinen lauantai
heppakerho Päivi Holopaisella klo 12-14. Ohjaajat
Mari Keski-korpi ja Essi Kivelä.
1.9.2015 4H-järjestössä siirryttiin keskitettyyn
jäsenmaksulaskutukseen.
Keskitetty jäsenmaksulaskutuksen käyttöön otto ei ole
sujunut täysin ongelmitta, olethan yhteydessä
Kärsämäen 4H-toimistoon jos teillä on kysyttävää
laskusta tai teillä on muutettavaa jäsentietoihin esim.
laskun saaja perhemaksussa, yksilöjäsenyyden muutos
perhejäsenyydeksi
tai
toisinpäin
jne.

ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY
Kerhon joulujuhla Konttilassa ma 7.12.2015 kello
11.00
Saviselän koulun 0-2 luokkalaisten esittämää jouluista
ohjelmaa.

Tarjolla puuroa ja soppaa sekä torttukahvit.
Tervetuloa kerhon joulujuhlaan!
Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta.
RAUHALLISTA JOULUNAIKAA!

KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS
Toimintavuoden lopuksi ma 30.11.2015 klo 11-13
kerhossa Konttilassa vieraana sydänhoitaja Maija
Mielonen.
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Ma 14.12.2015 klo 12 alkaen tervetuloa joulupuurolle
ja torttukahville Konttilaan. Rauhaisaa
joulunodotusta!
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KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY
Ke 2.12. klo 11.00 alkaen vuoden viimeinen kerho
Konttilassa, vietetään se mukavissa tunnelmissa
maailmaa parannellen, muistellaan kulunutta vuotta
ja laulellaan joululauluja, kahvitellaan, arpoja, pieni
jumppa/venytys tuokio.
Kuntosali ryhmä vielä to 3.12 ja 10.12 alk. klo 10.00
Samulin opastuksella, tämän jälkeen aloitetaan
joulutauko.
Jatketaan samoissa merkeissä to tammik. 8 pv.
Yhdistys tukee jäseniä edelleen lippujen hinnassa.
ke 16.12. Konttilassa klo 17.00 alkaen vietetään
perinteinen puurojuhla, syödään riisipuuroa
rusinasopan kera ja juodaan torttukahvit päälle.
Laulellaan joululauluja, pientä ohjelmaa ja vapaata
seurustelua.”Ken lahjan tuo hän lahjan saa.”

Joulumyyjäiset ma 21.12. alkaen klo 8.30 Kmarketissa, myynnissä tuoreita voilla leivottuja
leivonnaisia, myös gluteenittomia tuotteita. Myymme
arpoja, joka arpa voittaa.
Otamme vastaan lahjoituksia.
Tervetuloa ostoksille, näin helpotat omaa
työtaakkaasi joulua odotellessa, ja samalla tuet
yhdistystämme.
Tämän jälkeen Yhdistys jää joulutauolle ja näin ollen
toivotellaan Hyvää ja Rauhaisaa Joulun odotusta sekä
alkavaa vuotta 2016.
ps. Vesijumpat pyörähtävät käyntiin jälleen ma
11.1.2016 klo 13.00 ja 14.00 aiheesta lisää
myöhemmin.
Yhteystiedot Hilkka 040 5196543 tai Eila 040 8273890
Olet lämpimästi tervetullut kaikkiin meidän
tilaisuuksiin, pyydä ystäväsikin mukaan!

KÄRSÄMÄEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY
Joulujuhla 30.11.2015 yhteistyössä seurakunnan
kanssa seurakuntatalolla klo 18:00 alkaen.
Joulumyyjäiset Rantapääskyssä 10.12.2015 (11:00 18:00), yhdistyksemme on mukana
myymässä leivonnaisia yms..

Yhdistyksemme toiminta on yleishyödyllistä
vaikuttamista ja yhteistoimintaa. Toimintamme
perustuu vapaaehtoisuuteen. Tule sinäkin mukaan
toimintaamme!
Lisätietoja puh.joht. Riitta Laitinen 040 501193,
sihteeri Arja Hartikainen 040 5634509.

OULULAISTEN SEUDUN HENGITYSYHDISTYS / KÄRSÄMÄEN SILMUTOIMINTA

JOULUMYYJÄISET Pe 11.12.2015
klo 9.00 - 13.00 SEURAKUNTASALILLA
Perinteiset joululaatikot, limput, kakut, piparit, ym. Arvontaa. Tervetuloa herkkujen ostoon!
Järjestää: Kärsämäen Silmutoimikunta

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Tammikuussa aloitetaan Ke 13.1.2016 klo 10-13 SILMUN KERHOTOIMINTA.
Tervetuloa mukaan kerhoomme! Jos et ole jäsen, olet siltikin lämpimästi tervetullut.
Kivaa yhdessä. Arvontaa!

Järjestää Kärsämäen Silmutoimikunta

Kärsämäen kuukausijulkaisu 10 / 2015
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KYLÄASIAT
VENETPALON KYLÄTOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Kylän yhteinen joulujuhla
11.12.2015 klo 18.00 alkaen Venetpalon hiihtomajalla.
Ohjelmassa mm. joulupukki, arvontaa ym.
Tarjolla joulupuuroa sekä torttukahvit.
TERVETULOA KOKO PERHEEN VOIMIN!

SYDÄNMAANKYLÄN KYLÄSEURA RY TIEDOTTAA

Sivu 10
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ILMOITTAKAA YRITYKSET, YHDISTYKSET, KYLÄSEURAT, JÄRJESTÖT
TAPAHTUMISTANNE MYÖS KUNNAN WWW-SIVUILLA
TAPAHTUMAKALENTERISSA
Tapahtumakalenteri löytyy kunnan internetsivuilta osoitteesta:
http://www.karsamaki.fi/tapahtumakalenteri

VOIT ILMOITTAA OMAT TAPAHTUMASI KALENTERIIN SEURAAVASTI:
Tapahtumakalenterin alla on linkki, josta pääset lomakkeeseen.
Lomakkeeseen täytetään seuraavat tiedot:
- Tapahtuman nimi
- Ilmoittajan nimi (ei näy tapahtuman kuvauksessa)
- Ilmoittajan puhelinnumero (ei näy tapahtuman kuvauksessa)
- Tapahtuman aika
- Tapahtuman kuvaus
Ylläpito tarkistaa tapahtumat ennen julkaisemista.

Vuoden viimeiseen
Kaikuun aineisto

MA 14.12.2015 mennessä
osoitteeseen
karsamaen.kunta@karsamaki.fi
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Kärsämäen kunnan internetsivuilta
löytyy myös palautelomake, jonka
avulla voit kätevästi antaa
palautetta: www.karsamaki.fi/
palautelomake
Kärsämäen kuukausijulkaisu 10 / 2015

