
Kärsämäen kuntatiedote 1 / 2015 Sivu 1 
 

 

Hyvä kuntalainen! 

 Pidät kädessäsi uudistuneen kuntainfon tämän vuoden ensimmäistä numeroa. 
Toivomme uudistuneen kuukausijulkaisumme tarjoavan teille mukavan lukuhetken ja 
tietopaketin asioiden ja tapahtumien seuraamiseen. Pieni tila on myös varattu kärsämäellä 
toimiville yrityksille. Voi hyvin olla, kun julkaisun kehittely jatkuu, että muitakin uusia 
tuulahduksia saamme teille tarjoilla. Otamme vastaan kehitysideoitasi. Käytä kunnan nettisivun 
lomaketta.  

  
 Vuosi vaihtui ja uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaja on Attendo Kuntaturva, 

joka aloitti vuoden alusta työnsä ja jatkaa palvelujen tuottajana seuraavat seitsemän vuotta. 
Vaikka Selänne vaihtui Attendoon jatkavat terveyskeskuksessa, Koivupuistossa, kotihoidossa, 
neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa samat osaavat henkilöt työssään. Ollaan siis luottavaisin 
mielin ja käytetään palveluja, jotka ovat meitä varten tarjolla ja ihan omaksi hyvinvoinniksemme.  

 
Lasten päivähoitopalvelut siirtyivät myös kunnalle Selänteeltä. Muutama päivä sitten 
päivähoidonpäällikön kanssa keskustellessani, sain kuulla hyvästä käyntiinlähdöstä ja että 
vanhemmat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä muutoksiin kuten lasten päivähoidosta 
perittävän hoitomaksun tuntilaskutukseen. Käyttöön on otettu Daisyksi kutsuttu 
ohjelmasovellus, josta vanhemmat hyötyvät, kun voivat tehdä mm. lapsen hoitoaikavaraukset 
netissä. Daisy-palvelu mahdollistaa viestien lähettämisen vanhempien ja hoitohenkilökunnan 
kesken, lupakyselyt ja vaikkapa päivähoidossa otettujen valokuvien selaamisen kotona 
turvallisesti ja helposti.  

 
Uusi sote-toimintamalli tuo kunnanhallituksen tehtäviin sosiaali- ja terveyspalvelujen paikallisen 
valvonnan. Kunnanhallitus saa tietoonsa palvelun tuottajalta kuukausittain mm. kuinka 
vastaanottotoiminta sujuu, kuinka kauan asiakas odottaa lääkärille pääsyä, mikä on 
lääkärivahvuus, onko potilasjonoja ja niiden pituus, kuinka sairaanhoitajien vastaanotot sujuvat 
ja vaikkapa miten vanhusten päivätoimintoja on kehitetty ja millaista on yhteistyö 
vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.  Hyvät kuntalaiset, toivomme teidän olevan yhteydessä, kun 
haluatte kertoa kokemuksistanne. Palautteenne avulla parannamme palvelun saatavuutta ja 
laatua. 

 
 Hiihtäjät, Venetpalon uudistettu hiihtolatu on otettu käyttöön! 
 
 Hyvää helmikuuta ja pitkiä pellavia laskiaismäkeen! 
 
  
 Riitta Hokkanen 
 kunnanjohtaja  

 

Kaiku 
Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 

  
Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044 - 445 6801, fax. 08 – 816 2800, 

www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 – 15:00 Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin 
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VALOKUITU KÄRSÄMÄELLÄ 

Kärsämäellä rakennettiin vuoden 2014 aikana 384 valokuituliittymää ja noin 230 kilometriä valokuitukaapelia. 

Näistä liittymistä on verkkoon kytketty n. 170 liittymää. 

Teleasentajat ovat edelleen töissä Kärsämäellä tekemässä kuidun sisään kytkemisiä. Tavoitteena on, että kaikki 

käyttövalmiina tilauksen tehneet liittymät ovat valmiina helmikuun loppuun mennessä. Teleasentajat ottavat 

yhteyttä niihin asiakkaisiin, jotka ovat tilanneet käyttövalmiinliittymän, teleasentajan soittaessa asiakas sopii 

yhdessä teleasentajan kanssa sopivan asennusajankohdan. 

Liittymän toimimiseksi tarvitaan kuitupäätelaite, mikäli olette sen sopimusta tehdessänne tilanneet, teleasentaja 

tuo sen Teille ja laittaa paikalleen. Mikäli ette ole liittymäsopimusta tehdessä valinneet päätelaitetta, sen voi 

hankkia teleasentajalta kuidun sisälle tuonnin yhteydessä tai noutaa Merjalta. 

Kun kuitu on tuotu sisälle, päätetty pääterasiaan ja kuitupäätelaite hankittu, liittymä on valmis verkkoon 

liitettäväksi. Asiakkaat, jotka ovat ilmoittaneet ottavansa liittymän käyttöön heti, PyhäNet kytkee vielä liittymän 

teletilassa ja avauttaa kytkinportin. Tämän jälkeen asiakas saa tekstiviestin liittymän olevan avattu ja 

käyttövalmiina surffailuun. Viestin saatuaan asiakkaan tulee käyttää kotipäätelaitteesta virta pois ja kytkeä virta 

uudelleen eli tehdä ns. virtaresetointi.  

Mikäli yhteydessä on ongelmia tai tarvitsette teknistä tukea tai neuvontaa Teitä palvelee seutuverkkojen help 

desk numerossa 010 2811 750 tai seutuverkot@netplaza.fi. Usein yhteyden aikaansaamiseksi riittää, kun 

päätelaitteesta katkaisee hetkeksi virrat ja kytkee laitteen uudelleen päälle. Häiriötilanteista tai huolto- ja 

käyttökatkoista ilmoitamme nettisivuillamme www.pyhanet.fi ja facebookissa.  

100 M liittymänopeuden valinneiden liittymiin kuuluu myös Maxivisionin Netplazan peruskanavapaketti. 

Kanavavalikoima löytyy osoitteesta www.maxivision.fi/pyhanet. Maxivisionin palveluista lisätietoja antaa ja 

viihdebokseja voi hankkia myös paikalliselta yhteistyökumppaniltamme Veikon Kone Kangaskokolta. 

Liittymiä joiden kohdalla on sopimusta tehdessä ilmoitettu, että liittymä otetaan käyttöön myöhemmin, ei nosteta 

verkkoon. Liittymäsopimuksiin liittyvissä asioissa, nopeus, kytkennät, päätelaitteet sekä laskutukseen liittyvissä 

asioissa yhteys Merja Öykköseen. 

Pyhänet Oy:n asiakaspalvelu toimii Kärsämäellä Kärsämäen kunnantalolla osoitteessa Keskuskatu 14, 

pääsääntöisesti kahtena päivänä viikossa. Ajankohdista, tapaamisesta on hyvä sopia puhelimitse. 

PyhäNet Oy   

Merja Öykkönen  

044 445 6827 

merja.oykkonen@pyhanet.fi 

 

 

Kärsämäen apteekki on tehnyt jatkuvaa yhteistyötä Kärsämäen terveyskeskuksen kanssa tavoitteenaan varmistaa 
asiakkaiden oikea ja tehokas lääkehoito.  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä Attendolle suurimmat ongelmat ovat liittyneet reseptien uusintaan. Koska 
terveyskeskus ei tällä hetkellä pysty teknisten valmiuksien puuttuessa uusimaan eikä kirjoittamaan uusia sähköisiä 
reseptejä, ovat asiakkaat joutuneet uusimaan reseptinsä suoraan terveyskeskuksessa eikä apteekki valitettavasti ole 
voinut toimittaa uusintapyyntöjä aikaisempaan tapaan suoraan Kärsämäen terveyskeskukseen. Palaaminen paperisiin 
resepteihin on aiheuttanut sekaannusta ja lisätyötä niin apteekissa kuin myös asiakkaidenkin keskuudessa. Muutos on 
lisännyt selvitystyötä myös kotihoidon, terveyskeskuksen ja palvelutalojen kanssa. 

Paperiset reseptit vaativat useita lisätyövaiheita sähköiseen reseptiin verrattuna, mikä lisää apteekin työtä ja 
asiakkaiden odotusaikaa. Tämän lisäksi selvitystyöt hidastavat apteekin palvelua, mitä pahoittelemme ja toivomme 
apteekin asiakkaiden ymmärrystä hieman hitaammalle palvelullemme.  

Muistuttaisin, että terveyskeskuksessa tapahtunut muutos ei vaikuta aiemmin määrättyihin sähköisiin resepteihin mikäli 
resepteissä on lääkettä jäljellä, vaan niillä voi hankkia lääkettä reseptin voimassaoloajan puitteissa. Lisäksi reseptien 
sähköinen uusinta muihin lääkkeitä määrääviin yksiköihin on mahdollista aikaisempaan tapaan.  Omien sähköisten 
reseptien tilan voi tarkistaa www.kanta.fi –sivuilta. 

Mikko Kananen 
Apteekkari 
Kärsämäen apteekki 

http://www.pyhanet.fi/
http://www.maxivision.fi/pyhanet
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Kärsämäen terveyspalvelut 

Kärsämäen kunnassa vuoden 2015 alku oli jännittävää aikaa, kun uusi terveys- ja sosiaalipalveluita tuottava Attendo 
aloitti toimintansa Kärsämäen kunnassa. Monet kuntalaiset olivat jo etukäteen huolissaan siitä, miten tulevat 
terveyspalvelut onnistuvat omassa rakkaassa terveyskeskuksessa. Sosiaalisessa mediassa oli jo etukäteen keskusteltu 
asioista ja jotkut asiat olivat ehkä saaneet turhankin suuren painoarvon kuulopuheiden mukaan.   

Tammikuun ensimmäisenä päivänä ajelin kohti Kärsämäkeä. Huomiseen, Kärsämäen terveyskeskuksen ”avajaispäivään” 
oli enää muutama tunti aikaa. Matkalla Kärsämäelle keskustelin pelastusviranomaisten kanssa toimintamme 
aloituksesta, puhelinnauhoitteiden uusimisesta, asiakkaiden tiedottamisesta, virka-ajan ulkopuolisten 
päivystyspisteteiden sijainnista jne. Tiedotin viranomaisia, sillä sain ensimmäisen asiakaspalautteen toiminnasta. Selvää 
oli se, että tiedonkulkuun olisi panostettava, jotta kuntalaiset tietävät toiminnan sekä muut yhteistyökumppanit. 

Tehostetun hoivayksikön toiminta oli jo aloittanut toimintansa uudenvuodenpäivänä.  Koivupuistossa asukkaat katsoivat 
televisiosta presidentin uudenvuodenpuheen kuten aikaisemminkin. Presidentin puhe kosketti myös yritystämme. 
Presidentti kehotti luomaan uusia työpaikkoja sekä sitä, että huolehtisimme myös omalta osaltamme syrjäytyneiden 
ihmisten auttamisesta. Näin olemme tehneet ja näin teemme jatkossakin. Attendo terveyskeskuksiin saa tulla ja pitää 
tulla. Panostamme jo alkuvaiheessa että asiakas/ potilas on oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa ja oikean ammattilaisen 
luona. Annamme enemmän palveluita tarvitseville asukkaille omahoitajan. Asiakas voi itse kysyä omahoitajaa tai sitten 
sairaanhoitaja / terveydenhoitaja tarjoaa omahoitajaa avuksi oman terveyden ylläpitämiseen tai sairauksien hoitoon.  

Terveysaseman toiminnan alkaessa suurin muutos asukkaiden näkökulmasta oli resepteihin liittyvä. Kahden kuukauden 
ajaksi olisi siirryttävä sähköisestä reseptistä paperireseptiin.  Tämä on aiheuttanut pahaa mieltä puolin ja toisin, mutta 
onneksi paikallinen apteekkari Mikko on tehnyt hyvää työtä ja palvelee asukkaita erinomaisesti myös paperireseptillä, 
kiitos siitä apteekin henkilökunnalle ja tietysti joustavuudesta myös kuntalaisille. Tuleva oma Effica- 
potilastietojärjestelmä mahdollistaa sähköisen reseptin käytön maaliskuussa. 

Laboratorion aukiolo aika on saanut kiitosta, kun näytteidenottoaika on aikaistunut, mutta toimii edelleen 
ajanvarauksella. Tuttu lähihoitaja Elisa ottaa näytteitä laboratoriossa kuten aikaisemminkin. 

Neuvolan asiakkailla on mahdollisuus saada iltavastaanottoaika äitiys- ja lasten neuvolassa. Toiminnalla pyritään 
helpottamaan lapsiperheiden ja työssäkäyvien äitien arkea, kun aika lääkärin vastaanotolle on klo 16 jälkeen.  Perheet 
ovat olleet tyytyväisiä palveluun. 

Terveyskeskuksen vastaanotolla, ”polilla” on työssä myös uusia sairaanhoitajia ja he ovat innostuneita työstä, mutta 
tarvitsevat aikaa opetella paikalliset toimintatavat ja yhteistyön eri ammattiryhmien kanssa. Uusi vastaava hoitaja 
Reetta Pekkarinen on aloittanut työn ja uudet lääkärimme ylilääkäri Henrika Mensah ja terveyskeskuslääkäri Aliisa 
Laitala ovat jo täydessä työn touhussa. 

Marjaana Kanervo 
asiantuntija 
Attendo kuntaturva 

 

Kärsämäen kunnanvaltuuston päätös loppuvuodesta 2013 irtautua kuntayhtymä Selänteestä käynnisti pitkän ja 
monivaiheisen tapahtumien ketjun, joka on elänyt näihin päiviin saakka. Keväällä 2014 Kärsämäen sote-kilpailutuksen 
voittajaksi valittiin tasaväkisen kilpailutuksen jälkeen Attendo. Kilpailutus tulkittiin kuitenkin kilpailijoiden valituksen 
perusteella myöhemmin markkinaoikeudessa puolueelliseksi, ja kunta velvoitettiin järjestämään uusi tarjouskilpailu. 
Kärsämäen kunnan pyrkimystä turvata itsenäisesti ilman kuntayhtymää lähipalvelunsa ja katkaistakseen sote-
palveluiden kustannusten voimakas kasvu on herättänyt huomiota jopa valtioneuvostotasolla saakka. Valtiovallan 
väliintulon seurauksena kevään 2014 kilpailutuksessa tavoiteltua palveluiden aloittamista jouduttiin siirtämään 1.1.2015 
saakka, vaikka kunnan tahtotila oli aloittaa palvelut jo kesäkuun alussa. 

Epävarmasta tilanteesta, ja osittain negatiivisesta julkisuudestakin huolimatta kunnan ja Attendon väliaikaisen 
sopimuksen mukaan palveluiden aloittamisvalmisteluita edistettiin yksissä tuumin syksyn 2014 aikana täysin voimin. 
Attendolla on kokemusta kymmenien terveyskeskus- ja vanhuspalveluyksiköiden palveluiden ulkoistamisesta, mutta 
jokainen tapaus on erilainen eikä kaikkeen voi varautua. Kärsämäen käynnistämisessä erityispiirteeksi osoittautui osin 
haastava asetelma kuntayhtymä Selänteen kanssa. Kuitenkin aina päästiin yhdessä neuvotellen askel kerrallaan 
eteenpäin. Tällä hetkellä yhteistyötä Attendon ja Selänteen välillä on jo monella osa-alueella. Alueellisten voimavarojen, 
kuten röntgen-tutkimusten, hyödyntäminen on lopulta kaikkien etu.  

Suurin käynnistämisvalmisteluihin liittyvä ongelma oli potilastietojärjestelmän käyttö tammi-helmikuun 2015 ajalle, 
jolloin Kärsämäen oma potilastietojärjestelmä ei ole vielä käytössä. Tietojärjestelmätoimittajan resurssit ovat olleet 
varattuja kansallisen terveysarkiston hankkeisiin, eikä maaliskuuta 2015 aiemmin Kärsämäelle voitu omaa järjestelmää 
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saada valmiiksi. Vaihtoehtoisia ratkaisuita kartoitettiin, mutta lopulta päädyttiin käyttämään alueella laajasti käytettyyn 
ja henkilökunnalle jo entuudestaan tuttuun järjestelmään. Erilaisia uhkakuvia potilastietojärjestelmään, tai sen 
puutteeseen, liittyen liikkui henkilöstön kesken ja aiheutti huolta jouluvalmisteluiden alla. Luotimme kuitenkin siihen, 
että hyvä ratkaisu saadaan aikaan vaikka varasuunnitelmakin jouduttiin tekemään. Ratkaisu syntyi jouluaaton aattona, 
eikä varasuunnitelmaan jouduttu turvautumaan muutoin kuin paperisen reseptin osalta. Tämän kanssa on jo opittu 
elämään, ja paluu sähköiseen reseptiin tapahtuu jo maaliskuun alussa. 

Henkilöstön vaihtuvuutta Kärsämäellä toimivien osalta tapahtui 2014 loppuvuoden aikana jonkin verran. Kokeneiden 
henkilöiden henkilökohtaiset ratkaisut olivat toki harmillisia, mutta samaan aikaan ne antoivat kasvumahdollisuuksia 
nouseville kyvyille. Tämä onkin näyttänyt jo ensimmäiset positiiviset merkit! Hyviä työnhakijoita avoimiin tehtäviin 
Kärsämäen sote-palveluihin oli useita, ja pääsimme valitsemaan hyvistä parhaat. Uutta henkilöstöä on sekä 
hoitohenkilöstössä, esimiehissä kuin lääkäreissäkin. 

Kunta käynnisti markkinaoikeuden velvoitteen mukaisesti sote-palveluiden uudelleen kilpailutuksen joulukuussa. 
Samaan aikaan valmistauduimme palveluiden käynnistämiseen. Pidimme nämä kaksi asiaa tiukasti erillään toisistaan, 
koska kevään 2014 kilpailutuksen ja väliaikaisen sopimuksen velvoittamien palveluiden on toteuduttava uuden 
kilpailutuksen lopputuloksesta riippumatta. Tätä kirjoittaessa olen juuri kuullut ilahduttavan päätöksen 
kunnanhallituksen eilisestä kokouksesta: Voitimme myös uuden kilpailutuksen, joten epävarmuus siltä osin on taakse 
jäänyttä aikaa, ja näkyvyys eteenpäin ulottuu nyt vuosien päähän. 

Toiminnan kehittämistä Kärsämäellä tapahtuu jatkuvasti ajan ja henkilöstön kanssa. Hyviä paikallisia käytäntöjä ja 
Attendon muualla luotuja parhaita käytäntöjä sovitetaan yhteen. Tällä yhdistelmällä rakennetaan Kärsämäen sote-
palveluita niin, että ne palvelisivat kärsämäkisten tarpeita ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Alkuvuosi 2015 
kuluu suurelta osin toiminnan vakiinnuttamisen ja toimintamallien käyttöönottamisen parissa. Kehittämistoimenpiteitä 
ja niiden tuloksia alkaa näkyä enemmän loppuvuoden aikana. Töitä joudutaan tekemään, mutta uuden luominen ja 
asioiden kehittäminen on palkitsevaa sekä henkilöstölle että palveluiden käyttäjille.  

Attendon väki sekä Kärsämäellä että Attendo Kuntaturvassa ovat erittäin motivoituneita ja sitoutuneita tuottamaan 
kärsämäkisille laadukkaita sote-palveluita. Palveluiden käynnistämiseen liittyy hyvästä suunnittelusta ja aiemmasta 
kokemuksesta huolimatta pienempiä ja suurempia lastentauteja. Toivon mukaan suurimmat näistä on jo saatu 
parannettua, vaikka pieniä jälkitautejakin saattaa vielä tulla. Toivon kuntalaisille vielä hieman hetkeksi kärsivällisyyttä, 
teemme kovasti töitä että kaikki sujuisi kitkatta mahdollisimman pian. Palautetta, niin ruusuja kuin risujakin, toivomme 
osoitteeseen karsamaki@attendo.fi.  

Terveisin, 
Antti Raimovaara 
Attendo kuntaturva 
 

Lujabetonin Kärsämäen uusi elementtitehdas on käynnistynyt 

Lujabetoni Oy investoi Kärsämäellä sijaitsevaan 16 000 neliömetrin 

tehdaskiinteistöön vuoden 2014 alussa. Kiinteistöön perustettu uusi 

elementtitehdas on ottanut ensiaskeleensa tuotannon käynnistyttyä 

tammikuussa 2015. Maaliskuun alkuun mennessä tuotannon 

arvioidaan olevan jo normaalivauhdissa.  

Parvekelaattoja, pieliseiniä, seinäelementtejä ja sokkeleita 

valmistava tehdas työllistää alkuvaiheessa n. 30 henkilöä 

tuotannossa sekä viisi toimihenkilöä. Kärsämäen tehtaasta on 

tarkoitus tehdä Suomen tehokkain elementtitehdas, minkä takia 

lisärekrytointitarve on ilmeinen lähitulevaisuudessa. 

Tuotantomäärien kasvun ja mahdollisten uusien tuotteiden tuotannon 

myötä suunniteltu betoniasema tulee valmistuessaan myös olemaan 

lisätyöllistäjä alueella.  

- Katsomme tulevaisuuteen optimistisesti, sanoo Kärsämäen 

tehdaspäällikkö Tuomo Eilola. Tehtaan nykyaikaiset ja 

hyväkuntoiset hallitilat mahdollistavat laadukkaan ja tehokkaan 

tuotannon Lujabetonin nykyaikaisimmalla elementtitehtaalla. 

Lujabetoni Oy 

Paula Lahdenperä 

mailto:karsamaki@attendo.fi
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Terveisiä Villa Haliwilivausta 
Seija Raudaskoski 

Kärsämäellä, Raatintien rannassa on musta huvila ja 
rantasauna. Villa Haliwilivau ja Selkäsauna.  
Vaikka mustaksi maalaaminen tuntuikin maalatessa 
enemmän kuin hurjalta, tuntuu väri istuvan ihan hyvin 
Kärsämäen jokimaisemaan. Entisestä Matkaevään 
kiinteistöstä syntyi matkailijoita, kokouksia ja 
koulutustilaisuuksia sekä pikkujouluja ja perhejuhlia 
palveleva kokonaisuus. Tuntuu hyvältä, että huvilalla on jo 
juuret Kärsämäellä. Rakennuksen siirto uuteen paikkaan ja 
uusiin asiakaspalvelutehtäviin istuu hyvin 
luomumaatilamme toimintatapaan.  
Rakentamisessa ja sisustamisessa suosimme vahvasti 
lähikauppoja, lähipalveluita ja lähituotteita. Pyrimme 
myös tuomaan rakennuksissa ja pihassa esiin  

 
Kärsämäkisiä ominaispiirteitä. Liikenneympyrä pihassa, 
Sydänmaalta tuodut kivet ja vaikkapa leveät nurkkalista, 
jotka saivat innoituksensa kirkosta, muutamia 
mainitaksemme.  
Villa Haliwilivaussa pidettiin avoimet ovet marraskuussa. 
Runsas osanotto avajaisissa ja varaus-kalenterimme 
täyttyminen sekä pikkujouluaikaan että nyt keväällä on 
ollut ihana yllätys! Lämmin kiitos! 
 
Maatilallamme lypsykarjasta luopuminen oli kova muutos, 
mutta toivottavasti Highlanderin lihamyynti ja Villa 
Haliwilivaun ja Villa Farmin palvelut tuovat uuden 
toimeentulon mahdollisuuden perheellemme.   
Juuri nyt tuleva vuosi näyttää valoisalta.  
Kuvia ja selityksen Villa Haliwilivaun nimeen löydät: 
www.omamaatila.fi

 

YRITYKSILLE 

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN 2015 

Monet elinkeinopalvelut ovat jo sähköisiä ja kehitys jatkuu 
edelleen kuluvana vuonna. Rahoituksen hakeminen 
tapahtuu pääasiassa sähköisesti käyttämällä yrityksen 
KATSO-tunnistetta tai verkkopankkitunnuksia. 
Yhteydenpito helpottuu ja nopeutuu internetin avulla. 
Yhteydet ovat suojattuja, eivätkä tiedot leviä 
ulkopuolisille. NIHAKin väki on toki tavattavissa niin 
toimistossamme kunnantalolla kuin asiakkaan luonakin 
aina tarvittaessa.  

FINNVERAN rahoitustuotteet uudistuivat vuodelle 2015 
jonkin verran. Finnveran pienrahoituksen maksimi nousi 
35.000 eurosta 50.000 euroon. Pientakaus aloittaville 
yrityksille on huhtikuusta 2015 alkaen max 80.000 euroa 
ja max 80% rahoituksesta. Lisäksi Finnvera voi rahoittaa 
mm. käyttöpääomaa, investointeja, vientikauppaa ja 
yrityskauppoja/sukupolvenvaihdoksia erilaisilla 
rahoitusinstrumenteilla yhdessä pankkien kanssa. 

ELYn suositut räätälöidyt kehittämispalvelut ovat myös 
uudistuneet. Huippuluokan asiantuntijat ovat 
palveluksessasi jopa 80% tuella. Ensin yritys täyttää 
verkossa kehittämiskartoituksen, jonka perusteella ELYn 
asiantuntijat auttavat yrityksen eteenpäin varsinaisten 
asiantuntijapalveluiden pariin. Tuetut päivähinnat ovat 
analyysin 220 eurosta konsultoinnin 300 euroon. Tutustu 
palveluihin ja täytä tarvittaessa kehittämiskartoitus 
verkossa www.yritystenkehittamispalvelut.fi  

ELYn investointituet jatkuvat pääasiassa samoin 
tukiehdoin kuin aiemminkin. Investointien max 
tukiprosentti on pienille yrityksille 35%. 
Maaseuturahaston yritystukien haku avautunee 
sähköiseen hakuun huhtikuun aikana ja uusiakin 
rahoitusmalleja on tulossa. Niistä myöhemmin keväällä.  

 

NIHAKin hallinnoimat kehittämishankkeet ovat alkaneet 
kansainvälistymisen osalta ja ensimmäiset messu- ja 
kauppamatkat on jo toteutettukin. Jos sinulla on kv-
suunnitelmia, ota yhteys NIHAKin yrityspalvelupäällikköön 
tai vientiasiantuntija Ari Alakankaaseen (040-684 6400).  

Rahoitus on haussa yritysten henkilöstön 
koulutushankkeeseen, joka pitää sisällään myös ICT-osion 
yritysten palvelujen ja tuotteiden digitalisoimisen 
kehittämiseksi. Internet on tulossa voimakkaasti myös 
tuotteiden osaksi. Tiedotamme heti lisää, kun rahoitus 
hankkeelle varmistuu. Olemme lisäksi mukana 
suurhankkeiden ympärille kasattavien konsortioiden 
edistämisessä. Hankkeidemme kohdealue on laajentunut 
käsittämään myös Haapaveden-Siikalatvan, Ylivieskan ja 
Raahen seudut, jolloin yrityskumppanuuksia voimme 
luoda paljon suuremman yritysjoukon kanssa. 

NIHAK tekee tänä keväänä soittokierroksen kaikkiin 
rekisterissämme oleviin yrityksiin. Tarkoituksena on 
päivittää yrityksen tiedot ja saada tietoa mahdollisista 
kehittämistarpeista. Siinä yhteydessä on mahdollisuus 
päivittää myös sähköpostiosoitteet, jotta esim. 
UUTISKIRJEEMME tavoittaisi mahdollisimman monta 
yritystä. Siinä on yleensä ajankohtaista tietoa yrityksen 
tarvitsemista asioista ja mahdollisista muutoksista eri 
palveluissa jne. Emme luovuta tietoja 
suoramarkkinointikäyttöön! 

Tätä tehdessäni näyttäisi jo olevan vähän ennusmerkkejä 
käänteestä parempaan suuntaan. Toivottavasti näin 
käykin ja pääsemme jälleen tasaisen, ehkä aiempaa 
hieman loivemman kasvun uralle. Nyt on hyvä aika 
aloittaa kehittämistyö ja olla iskussa talouden elpymisen 
koittaessa. 

OTA YHTEYTTÄ. NIHAK ry, Matti Puranen, 040-356 4711, 
matti.puranen(a)nihak.fi, www.nihak.fi

 

http://www.omamaatila.fi/
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
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Hyvä Kärsämäkinen yrittäjä ja kuntalainen 

 

Frosteruksen yhtenäiskoulun JOPO-luokka on järjestämässä ystävänpäivänä Kimppa-Kämpän asukkaille 

ystävänpäiväjuhlan. Juhlassa on muun muuassa ruokailua, mukavaa yhdessäoloa, musiikkia yms... 

 

Juhlaan toivoisimme saavamme ruoka-, tavara- (lähinnä koristeluun) tai raha-avustuksia paikallisilta yrittäjiltä! 

 

Mikäli haluatte tukea toimintaamme ottakaa yhteyttä: Arja Rytilä 044-370 0398 tai Marja Puolimatka 044-445 6958 

 

Raha-avustukset voi osoittaa tilille FI49 5205 0320 0382 78 viestillä Jopo 

 

Kiittäen Frosteruksen koulun JOPO-ryhmä 

Joona Pulkkanen  Matias Mikkola 

Miika Ojala   Roope Räisänen 

Henna Vähäsöyrinki  Aatu Laitila 

Jenna Kumpulainen  Juho Keski-Korpi 

Minna Arvola   Juho Junno 

 

Koulupoliisi vieraili Frosteruksessa 

Vanhempi konstaapeli Sinikka Eskola vieraili Frosteruksen koululla 

15.1.2015. Puheen teemana oli nettikiusaaminen ja miten suojata 

yksityisyytensä netissä. Eskola kehotti harkitsemaan millaisia kuvia laittaa 

nettiin, koska ne ei poistu eikä häviä koskaan ja niitä voidaan myydä 

eteenpäin. Toisesta ei saa laittaa kuvia ilman lupaa, eikä omia 

yksityistietoja koskaan kannata paljastaa tuntemattomille. Hän kertoi, että 

petokset, laittomat uhkaukset, kunnianloukkaus ja solvaus ovat yleisimpiä 

rikoksia netissä. Lopuksi kyselimme muutamia kysymyksiä Sinikalta. 

 

Kuinka kauan olet työskennellyt poliisina? 

- Olen ollut poliisi jo 26 vuotta. 

Kuinka kauan poliisiksi kouluttautuminen kestää? 

- Koulu kesti kolme vuotta. 

Millaista työtä teet? 

- Olen järjestys- ja kenttäpoliisina. 

Mikä on parasta poliisin työssä? 

- Kahta samanlaista työpäivää ei ole, vaan kaikki ovat erilaisia. Poliisin työ on vähän tylsääkin, eikä lainkaan 

samanlaista kuin sarjakuvissa. 

Mikä on oudoin tilanne, johon olet työssäsi joutunut? 

- Jouduimme jahtaamaan karanneita lehmiä, jotka tukkivat tien. Ajoimme niitä muutaman kilometrin autolla, 

pyörällä ja kävellen. 

Mitä haluaisit sanoa verkkolehden lukijoille? 

- Pitäkää järki päässä netin käytössä.  

 

Tekijät: Alina Ylikoski 7A ja Katri Pirnes 7A 
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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. 

Palvelupisteestä on yksi asiakaspääte, jolla voit asioida 

www.te-palvelut.fi –sivuilla. Muista varata aika etukäteen 

kunnan neuvonnasta asiakaspäätteelle vaikka 

puhelimitse! Työvoimahallinnon sivuilla voit ilmoittautua 

työnhakijaksi, etsiä avoimet työpaikat ja 

työvoimakoulutukset sekä etsiä tietoa ammateista ja 

koulutuksista. Paikalliset TE-palvelut, Pohjois-Pohjanmaa 

-sivulta löydät ohjeet asioimiseen, ajankohtaisen 

tapahtumakalenterin, josta näet tulevia valmennuksia 

kuten Työhakuvalmennus ja Uravalmennus sekä erilaisia 

infotilaisuuksia ja kursseja esim. Tuunaa CV-nettiprofiilisi 

kuntoon! 

 

KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, ATTENDO OY 

 

Päivystys ja kiireetön vastaanotto Kärsämäen 

terveyskeskuksessa arkisin klo 8-16 

- poliklinikka, kiireetön ajanvaraus ma-pe klo 10-15  

  ja laboratoriotulosten kysely 044–445 6941 

- päivystys, kiireellinen ajanvaraus 044–445 6937 

 

Arki-iltaisin klo 16 jälkeen hätätapauksille ja 

viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 07-24 

päivystysvastaanotto 

- OULASKANKAAN SAIRAALASSA puh. 08-429 7840  

 

Kärsämäen hammashoitola on  

avoinna ma-to 8-16 ja pe 8-15 044–445 6350 

särkyajanvaraus 8-10 

 

Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammaslääkäripäivystys 

toimii Oulussa (Aapistie 3). Soittoaika Oulun 

päivystykseen klo 10-12  044–703 6426  

 

 

 

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. 

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 

Tulevia etäpalvelu luentoja /tilaisuuksia 

Tarvitsetko vinkkejä työpakkahakemuksen ja 

ansioluettelon (CV) kirjoittamiseen? Mietitkö mitä 

työpaikkahaastattelussa kysytään ja mitä kannattaisi 

vastata? Vinkkejä ja vastauksia Erotu eduksesi 

työnhaussa –luennolta. Tilaisuudet ovat maksuttomia.  

Ilmoittautuminen viimeistään luentoa edeltävänä 

päivänä  p. 0295 056 553 tai apua.tyonhakuun@te-

toimisto.fi  (Kerro ilmoittautuessasi missä 

yhteispalvelupisteessä haluat infoon osallistua). 

13.2. klo 12:30 – 15:30 

13.3. klo 12:30 – 15:30 

 

Odeal Laskutuspalvelun infotilaisuus 

Etsitkö vaihtoehtoa perinteiselle palkkatyölle kesän 

ajaksi? Kiinnostaako yrittäjämäinen toiminta? 

 Erinomainen tilaisuus kaikille, jotka haluavat harjoittaa 

liiketoimintaa ilman suuria riskejä ja nauttia 

vapaudesta päättää omista töistään. 

 Ilmoittautuminen infotilaisuuteen 11.2. mennessä 

annika@odeal.fi tai 040 549 6839 (Kerro samalla 

missä yhteispalvelupisteessä haluat infoon osallistua) 

 12.2. klo 13:00 – 15:00 

Lisää tietoja näistä kunnantalolta tai www.karsamaki.fi 

Yrittäjäilta 

TORSTAINA 26.2.2015  klo 18:30 
Tekninen toimisto, Haapajärventie 1 

Tervetuloa ! 

http://www.te-palvelut.fi/
mailto:apua.tyonhakuun@te-toimisto.fi
mailto:apua.tyonhakuun@te-toimisto.fi
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KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY 

 

Kärsämäen Asunnot Oy:n tehtävänä on turvata 

määrällisesti ja laadullisesti riittävä sekä monipuolinen 

vuokra-asuntokanta kuntalaisille ja kuntaan muuttaville, 

yhteistyössä Kärsämäen kunnan kanssa. Kärsämäen 

Asunnot Oy omistaa 36 rivitaloa sekä 17 

osakehuoneistoa. Huoneistot sijaitsevat pääosin 

Kärsämäen keskustassa. Vapaita asuntoja voi tiedustella 

p. 040 508 4946. Asuntohakemuksen saa Kärsämäen 

kunnan nettisivujen kautta osoitteesta www.karsamaki.fi. 

Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan 

osoitteella Kärsämäen Asunnot Oy, Frosteruksenkatu 4, 

86710 Kärsämäki.  

  

Vuokra-asumiseen liittyviä asioita voi hoitaa Laaksojen 

OP-Kiinteistökeskus Oy:n toimistolla osoitteessa 

Frosteruksenkatu 4, 86710 Kärsämäki (Osuuspankin 

rakennus). Sisäänkäynti Otto-automaatin vasemmalta 

puolelta ovesta "kokoustilat". Palvelemme ma-to klo 9-

15, pe suljettu, poikkeuksista tiedotamme ovessa. 

Suosittelemme ajanvarausta asiointiajan varmistamiseksi. 

Uusi puhelinnumeromme on 040 508 4946. 

 

OPETUSTOIMI 

 

”KAMAT-KIERTOON-TORI” 

 Järjestämme oppilaiden kanssa kirpputorin 

maanantaina 2.2 klo 14.00-18.00 Frosteruksen 

koululla. 

 (B-käytävällä ja ruokalan aulassa). 

 Tarkoituksena olisi saada tavarat kiertoon (sukset, 

monot luistimet, lelut, vaatteet ym.) 

 7-luokkalaiset myyvät pöytäpaikat (5 euroa/pöytä) ja 

huolehtivat kaikista järjestelyistä. Myös loppusiivoavat. 

 Myyntipaikan (pöydän) voi ostaa oppilas, huoltaja, 

mummo, naapurin setä… siis kuka vain. Jokainen 

myyntipaikan lunastanut myy siis omia tavaroitaan ja 

saa näin ollen myös rahat myynnistään. Pöytäpaikan 

ostajat voisivat tulla jo ennen kahta laittamaan 

pöytänsä kuntoon tai pöydän voi ottaa ”non 

stoppina” kahden jälkeenkin. Jos oppilas on pitämässä 

yksin pöytää, tarvitsemme siitä lupaviestin huoltajalta 

luokanvalvojalle. 

 Myyntipaikan lunastanut oppilas voi olla pois 

oppitunneilta myymässä tavaroitaan. 

 9-luokkalaiset pitävät kahviota. 

TERVETULOA!!  

joko pitämään omaa pöytää tai asiakkaaksi! 

 

Jos kysyttävää, laita sähköpostia.    

anu.telinkangas@karsamaki.fi 

JOKIHELMEN OPISTO 

 

02060004 ATK, SENIORIT 

to 16.00–18.15  

12.2.2015 – 26.3.2015, 18 t, 33 € 

Frosteruksen koulu ATK-luokka, B-ovi 

Teuvo Marttila 

Opimme ATK-termistöä, tekstinkäsittelyä, sähköpostin ja 

googlen käyttöä, Youtuben ja verkkopankin käyttöä. 

Sitova ilmoittautuminen to 5.2.2015 mennessä 

www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 759 1999. 

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI 

 

On jälleen mittausten aika, IMPODIMITTAUKSIA  

(kehonkoostumus) 16.-20.2. terveyskeskuksen 

fysioterapiassa.  

Ajanvarauksella ma-pe klo 11-12 numerosta 044 445 

6924, ilman ajanvarausta ti ja to klo 8-9. 

 

LATUASIAA: lunta on saatu sen verran, että 

hiihtomahdollisuus on Venetpalon hiihtomajanladulla, 

Suomelassa, kouluilla (Frosteruksen, Venetpalon, 

Saviselän ja Miilurannan), Hatuperänlenkki aukeaa 

lähiaikoina, metsänhoidolliset työt loppusuoralla. 

Lisäksi on muutamia kylälatuja.  

 

Eri teemojen puitteissa toteutettavia LATURETKIÄ tulossa 

hyvin lyhyelläkin varoitusajalla. 

 

VIIKONVAIHDETTA 14.-15.2.  HIIHDELLÄÄN JA 

ULKOILLAAN  YSTÄVÄNPÄIVÄN JA 

LASKIAISUNNUNTAIN MERKEISSÄ.  Kaikki joukolla 

liikkuman ”vauvasta vaariin”. Merkkaamalla suorituksesi 

kuntovihkoihin, luvassa yllätyksiä. 

 

HUOMIOI TURVALLISUUSTEKIJÄT! 

Huoltajat, vanhemmat … lapsenne/nuorenne kaipaisi 

ohjeistusta.  SUOMELAN ulkoilualueella 

on ilmennyt vaaratilanteita mm. lasten hyppiessä 

kumpareen suoja-aidan takaa hiihtäjien eteen, makoilleet 

latualueella häiriten muita.  SUOJA-AITA ON 

RAKENNETTU TURVALLISUUS SYISTÄ EROTTAMAAN 

HIIHTOLATU JA MÄENLASKUPAIKKA TOISISTAAN. 

Suomelan kumpareelta mäkeä laskiessa älä laske 

hiihtoladuille ja parkkipaikalle. 

 

Jääkiekkokaukalon luisteluvuorot ma-pe klo 16-17 ja la-

su 11-13. Luisteluvuorojen aikana kiekon ja pallon 

pelaaminen kielletty. Käyttövuorolista huoltorakennuksen 

seinässä. 

 

http://www.karsamaki.fi/


Kärsämäen kuntatiedote 1 / 2015 Sivu 9 
 

Kävely ja koirien ulkoiluttaminen hiihtoladuilla ja 

-paanoilla kielletty (Huom! yleinen järjestyslaki). 

Moottorikelkoilla ja mönkijöillä liikkuminen merkatuilla 

moottorikelkkaurilla. 

Retki Vuokattiin la 31.1, tied. 044 445 6812. 

 

Koululaisten talvilomaviikolla perheretki Vuokattiin to 5.3. 

(laskettelua, hiihtoa, uintia, kylpylätoimintaa, Angry Birds 

toimintapuisto, ulkoilua jne.) 

Sitovat ilmoittautumiset Poppelissa olevaan listaan 

Poppelin aukioloaikoina pe 20.2. mennessä. Tarkemmin 

ilmoituksissa. Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tiedustelut: 044 445 6812.  

 

Hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen. Kansanhiihto 

-kampanja 1.1. - 30.4.2015. 

Suorituksia voi kirjata kuntokortteihin ja -vihkoihin. 

 

Avustusten hakuaika meneillään. Hakemukset liitteineen 

28.2. mennessä. Tarkemmin hakumenettelystä 

kunnantoimiston ilmoitustaululla olevasta ilmoituksesta ja 

kunnan nettisivuilta. 

 

ELÄMYKSIÄ  IKÄIHMISILLE  

Ota haaste vastaan ja osallistu Vie vanhus ulos 

-haastekampanjaan 1.12.2014 - 28.2.2015. 

 

KÄYKÄÄPÄ  TUTUSTUMASSA VENETPALON 

HIIHTOMAJAN UUDISTETTUIHIN VALAISTUIHIN  

LATUPOHJIIN .Venetpalon latupohjat on uudistettu. 

Reittiä on hieman muutettu ja valaistus on laitettu uusiksi. 

 

Uusi  LÄHILIIKUNTAPAIKKA  on valmistunut 

urheilukentän ja koulun läheisyyteen. Käykääpä 

tutustumassa kaiken ikäiset.  

 

Etsivä nuorisotyö 

Kärsämäen kunta on mukana Jokilaaksojen Nuorten Tuki 

ry:n toteuttamassa etsivän nuorisotyön hankkeessa. 

Opetus- ja 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 044 445 6812 

ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä Anne-Mari Teppo 

puh. 050 527 5503. Lisätietoja toiminnasta www.snack.fi. 

 

MUSIIKIN HARRASTAJAT! 

Nuori Kulttuuri -tapahtuma SOUNDS 2015 Ylivieskan, 

Nivala-Haapajärven sekä Haapaveden-Siikalatvan 

kuntien aluetapahtuma Ylivieskatalo Akustiikka 21.3. 

Aluetapahtumasta valitaan esiintyjät valtakunnalliseen 

tapahtumaan joka pidetään 15.-17.5. Porvoossa.  

Ilmoittautumiset aluetapahtumaan 16.2. mennessä 

nuorisotoimistoon. Tied. 044 445 6812 Riitta. Lisää 

yleistietoa/musiikkilajeista/sarjoista löytyy Nuori Kulttuuri-

tapahtuman nettisivuilta www.nuorikulttuuri.fi. 

 

Nuorisovaltuuston ennakko infoa: tulossa sählyturnaus ja 

retkiä. Tarkemmin seuraavassa kuntainfossa. 

 

Nuorisotila Poppelin avoimet ovet –toimintaillat ke ja to 

klo 15-20 ja pe klo 17-22. Muutokset ja lisäykset 

aukioloaikojen suhteen ilmoitamme Poppelin ikkunassa.  

Nuorisotilassa voi mm. harrastaa ja viettää aikaa, 

pelaamalla biljardia, ilmakiekkoa, jalkapallo-, video- ja 

erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia, katsella tv:tä, 

lukea lehtiä, lauleskella karaokea, viettää aikaa 

kavereiden seurassa. 

Huom!  paljon uusia aktiviteetteja harrastamiseen, tule 

testaamaa vaikka nopeuspeliä, joka vaatii mm. 

keskittymiskykyä, tarkkaavaisuutta, näppäryyttä jne. 

(Tämän hetkiset ennätyspisteet ovat jo varsin korkeat).  

 

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 klo10-18, La sopimuksen mukaan, su suljettu. 

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. 

 

  

http://www.snack.fi/
http://www.nuorikulttuuri.fi/
http://www.settinetti.fi/
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JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 

 

Kärsämäen maa- ja kotitalousseura ry 

 

Kuntosalipäivä  Mawessa pe 6.2.2015. 

Tule mukaan liikkumaan Samulin 

ohjauksessa klo 11.00 - 12.30 tai/ja 

18.00 - 19.30. Osallistumismaksu 5 

euroa. Ilmoittaudu to 5.2. mennessä 

kumpaan ryhmään osallistut Tarja 

Luonua p. 050 5350 273 tai Auli 

Pietikäinen p. 040 770 5914  

¤¤¤¤ 

"Ompeluilta" Villa Haliwilivaussa Raatintie 28, ti 17.2.2015  

klo 17.00 - 21.00. Kärsämäen Maa- ja kotitalousnaisten 

80- vuotisen toiminnan muistoksi kirjastoon suunnitellun 

ryijyn valmistamisen aloitustilaisuus. Ohjaajana Leila  

Konola-Hyvölä. Voit tulla paikalle oman aikataulusi 

mukaan. Illan aikana on mahdollista käydä saunomassa. 

Ilmoittaudu viimeistään ma 16.2.2015 klo 20.00 

mennessä, jotta osaamme tilata tarjoilun. 

Tarja Luonua p 050 5350 273 tai Auli Pietikäinen p. 040 

770 5914. Kaikki mukaan yhteisen ryijyn tekoon! 

¤¤¤¤ 

Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- ja 

ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia)  sekä teltta 5 x 

8m  Tiedustelut Tarja Luonua p. 050 5350 273. 

 

 

Eläkeliiton Kärsämäen Yhdistys ry 

 

Helmikuussa kerhot Konttilassa joka toinen maanantai 

kello 11.00 2.2. (r4) ja 16.2. (r1) 

Kerhoissa kerholaisten esittämää ohjelmaa, vierailijoita, 

kahvia, arvontaa ja yhteislaulua, Eeron ja Niilon 

säestyksellä, mukavaa yhdessäoloa. 

 

Tiistaisin peli-illat Rannan koululla kello 17.00 alkaen. 

Tervetuloa kerhoon, suunnitellaan yhdessä tulevia retkiä 

ym. toimintaa. mm. kevään ja kesän retket. 

Jäsenmaksun voi myös maksaa kerhossa. 

 

Tervetuloa mukaan toimintaan entiset ja myös uudet 

jäsenet! 
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K RTTU
Etsivä nuorisotyö

JOKILAAKSOJEN

 
TUKI RY

NUORTEN

JOKILAAKSOJEN

 
TUKI RY

NUORTEN

 

 
 

HIIHTO- JA LASKETTELURETKI NILSIÄÄN,TAHKOVUOREEN La 28.2.2015 

Matkan hinta: 10€/aikuiset 15€/ei-jäsenet, lapset 5€/4-14v. 

Lähtö:Kärsämäeltä,kirjaston edestä klo 8.00, paluu illalla.  

Tarkemmat tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset  

Tuulalle ilt.puh.044 328 7741 23.2.2015 mennessä 

 

Järjestää: Kärsämäen Silmutoimikunta 

  

 

Kärsämäen nuorten työpaja 
Yksilövalmentajana Hannele Halonen, 

puhelin: 050 456 7272 / hannele.halonen@snack.fi 
Kotisivut: www.snack.fi  

 
  Ammatillisen- ja lukiokoulutuksen yhteishaku 

    syksyllä 2015 alkavaan koulutukseen 24.2. – 17.3.2015. 

Ohjattu yhteishakupäivä Kärsämäellä nuorisotila Poppelissa, Keskuskatu 21 

maanantaina 9.3.2015 klo 12 – 18. 

Paikalla ovat etsivän nuorisotyöntekijät, jotka opastavat tarvittaessa haun tekemisessä. 
Aikaa ko. päivänä ei tarvitse erikseen varata. 

Koulu- ja työtodistukset mukaan! 

Lisätietoja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry, etsivä nuorisotyö, 
Ansku p. 050 5275 503 / annemari.teppo@snack.fi 

Kotisivut: www.snack.fi 
 

Katso myös www.opintopolku.fi 
 

mailto:hannele.halonen@snack.fi
http://www.snack.fi/
mailto:annemari.teppo@snack.fi
http://www.snack.fi/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://uusimaa.sekl.fi/uusimaa/tapahtumakalenteri/hiihto-ja-laskettelumatka-yllakselle-23-2932014&ei=kBfFVNL1LoefyAOGpIK4Dw&bvm=bv.84349003,d.bGQ&psig=AFQjCNFUarZhiPzfpaH_qqHjgpX4zNTyuw&ust=1422289136911179
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Kärsämäen 4H-yhdistys 

 

KYLPYLÄREISSU Oulun Edeniin, OSTOSREISSU Ideaparkkiin Lauantaina 7.2.2015. Lähtö Nesteeltä klo 9.30 ja paluu n. 

klo 18.30. Alle 10v ja uimataidottomille huoltaja mukaan. Kyytimaksu lapset ja nuoret 7 € ja Aikuiset 10 €. Kylpylälippu 

4-14v 10€ ja aikuisilta 15€. Mahdollisuus myös lähteä vain ostoksille, linja-auto kiertää aamulla Oulun Ideaparkin 

kautta. Kylpylään menijät viedään Ideaparkkiin uinnin jälkeen, jossa ostos- ja ruokailuaikaa n. kaksi tuntia. Lupakortti 

pitää olla täytettynä mukana retkelle lähtiessä. Viim. ilm. ma 2.2.2015 puh. 040 772 9822/Hannele. Reissu järjestetään 

yhteistyössä Kärsämäen 4H:n, Pyhäjärven 4H:n ja Pyhäjärven nuorisotoimen kanssa. Tervetuloa! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lupakortti 

 

Nuoren nimi:_____________________________________________________________________ 

Puhelinnumero:___________________________________________________________________ 

Huoltajan nimi:____________________________________________________________________ 

Huoltajan puhelinnumero:___________________________________________________________ 

Allergiat, sairaudet, muuta huomioitavaa:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus:_____________________________________________________________ 

Menee kylpylään:_____ Menee Ideaparkkiin:_____ 

 

YÖKYÖPELIPELIT perjantaina 20.2.2015. Aloitetaan klo 19 ja lopetetaan viimeistään klo 23 (saatetaan siis lopetella 

ennen klo 23 jos nuorisoa ei paikalla). Alakouluikäisten peliaika on klo 19-21 ja yläkoululaisten ja sitä vanhempien 

kanssa pelataan klo 19-23 Frosteruksen koulun liikuntasalissa. Käynti H-ovesta. Illan aikana voit pelata erilaisia pelejä 

myös lautapelejä. Tule nauttimaan leppoisasta oleskelusta liikunnan ja yhdessäolon merkeissä. Ilta on päihteetön! 

Valvonta yhteistyöllä. (Huom, järjestäjät eivät ole vakuuttaneet osallistujia!). Tiedustelut 040 772 9822/ 4H-toimisto. 

 

RETKI KEMIN LUMILINNAAN JA IKEAAN 14.3.2015. Lähtö on Kärsämäeltä klo 8.00 Nesteen pihasta. Bussi jättää ensin 

Kemin Lumilinnaan ne retkeläiset jotka haluavat siellä vierailla ja vie sitten loput Tornioon ja Haaparantaan jossa on 

mm. IKEA ja rajalla ostoskeskus. Bussi hakee Lumilinnalaiset jonkun ajan kuluttua Tornioon josta poislähtö klo 17:00. 

Kärsämäellä olemme takaisin noin klo 20.30. Kyytimaksu on 4H-jäseniltä 25 € ja ei-jäseniltä 28 €. Kemin Lumilinnan 

pääsymaksut jokainen maksaa itse suoraan Lumilinnaan, ne ovat aikuisilta 15 €, 4 - 11-vuotiailta 7,5 € ja 0-3 vuotiaat 

pääsevät sisälle ilmaiseksi. Ilmoittautuminen 27.2 mennessä Kärsämäen 4H-toimistoon puh. 040 772 9822. Retki on 

Reisjärven, Haapajärven ja Kärsämäen 4H-yhdistysten yhteinen ja retki toteutetaan jos tarpeeksi lähtijöitä. 

 

VARIKSENPELÄTTI LASTEN MAATALOUSNÄYTTELYYN! suunnittele ja toteuta yksin tai porukalla variksenpelätti 

touko-kesäkuun aikana Suomelan pellolle, sovi paikka 4H/Hannelen (040 772 9822)kanssa etukäteen.  Toteutuksessa 

ota huomioon materiaalit!  Variksenpelättimen tulisi kestää toukokuusta syyskuuhun.  PARHAAT PALKITAAN! Tähän 

voi osallistua kuka vaan! Järjestöiltä, yhdistyksiltä yms. toivomme (ei siis pakollista) variksenpelättiä joka jotenkin 

kuvastaa toimintaanne , olkaa luovia! Lastenmaatalousnäyttely Kärsämäellä 5.9.2015. 

 

MAANANTAISIN: Sydänmaan sekakerho klo 17-18 Sykkeessä. Ohjaajana Katri Pirnes. Saviselän liikuntakerho klo 18-

20. Ohjaajat Jonna Kyllönen ja Jere Tiikkainen. Konttilan sekakerho 1-4 luokkalaisille klo 15:30-16:30. Ohjaajat Jenna 

Vattu, Wilhelmiina ja Anu Tuominiemi. TIISTAISIN: Konttilan kokkikerho alakoululaisille klo 16-17:30. Ohjaajat Iina 

Vaitiniemi ja Roosa Junno. TORSTAISIN: Saviselän sekakerho klo 17-18 kyläkoululla. Ohjaaja Jenni Kyllönen. 

PERJANTAISIN: Kirkonkylän sählykerho Frosteruksen koululla alakoululaisille klo 15-16. Ohjaajat  Perttu Tossavainen ja 

Toni Kyllönen. 

 

RAATIN varhaisnuorten LEIRI 27.2-28.2.2015. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Tuula puh. 050 431 8996 (Kärsämäen 

seurakunta). ANNETAAN HYVÄN KIERTÄÄ – KAMPANJAN HYVINVOINTI JA HARKINTA KASSI VIELÄ ”KARKUTEILLÄ”, 

palautelkaa kassit 4H-yhdistykselle, KIITOS.  

Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoitteessa: www.karsamaki.4h.fi, 4H-toimisto/Hannele 040 772 

9822 tai karsamaki@4h.fi, yhdistys löytyy myös facebookista karsamaen4h. 

 

http://www.karsamaki.4h.fi/
mailto:karsamaki@4h.fi
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Kärsämäen Tules ja Reuma ry 

 

Uusi vuosi on tuonut tullessaan täyden tohinan yhdistyksen asioissa. 

Vesijumpat pyörivät entiseen tapaan aina maanantaisin klo 13.00 ja 14.00. 

Kuntosali ryhmä pyörii entiseen aikaan torstaisin alkaen klo 10.00 

Tule rohkeasti mukaan jokainen saa tehdä oman kunnon mukaan, Samuli ohjaa meitä tekemään liikkeet oikein, ja 

yhdistys tukee edelleenkin lippujen hinnassa. 

Tammenlehvässä käynnit jatkuvat. 

Kerhot ovat aina parittoman viikon keskiviikkona. 

ke 11.2. ja 25.2.  Konttilassa alkaen klo 11.00. Vietetään rentouttava tuokio iloisessa seurassa ja parannellaan 

maailmaa. Kahvitellaan, arpoja, leikkimielisiä pelejä ja pientä jumppaa/venyttelyä. Tarvittaessa luentoja ym. 

Tulossa ke 11.3. Keltaisennauhan päivä jolloin on toimintaa enempi, asiasta lisää myöhemmin. 

Suunnitteilla Teatterimatka, jos on lähtijöitä tarpeeksi 7. - 8.3. 

Saarijärven Teatterin esitykseen ”Niskavuoren leipä”. Yöpyminen Kylpylähotelli Summasaaressa. 

Hintaan 87€ sisältyy, teatterilippu, yöpyminen 2 hh:ssa, lauantaina päivällisen, aamiaisen, sekä kylpylän ja kuntosalin 

käytön. Kyyti hinta on vielä avoin, joka tapauksessa yhdistys maksaa osan.  

Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä pikimmin niin saadaan selville onnistuuko matka. Soittele Hilkalle 040-519 6543 

Kysynnän vuoksi on sovittu Tallinnan reissu 5-7.5. asiasta lisää myöhemmin.  

Mukaan voi lähteä vaikka ei ole yhdistyksen jäsen. 

Hyvää talven jatkoa ja terveyttä kaikille! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYLÄASIAT 
 

TUPAILTA pappilassa 

ke 4.2.2015  klo 19.00 

 

Kahvitarjoilu, tarinointia, laulua, 

arvontaa (Voit tuoda arvottavaa.) 

 

Järjestää Rannankylän kyläyhdistys ja  

Kattilakosken kulttuuriosuuskunta 

Kärsämäen Sydänyhdistys ry. 

Sydänkerhot jatkuvat. 

Helmikuussa tapaamme Konttilassa 

ma 9.2.2015 klo 11-13 ja  

ma 23.2.2015 klo 11-13.  

Tervetuloa! 

 

Vertaistukiryhmä muistisairaiden läheisille 

kokoontuu seuraavan kerran 4.2.2015 klo 16.00  

Kärsämäen seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa. 

Tervetuloa saamaan tukea toisilta  

samassa tilanteessa olevilta. 

Tied. p. 040 026 8711 

 

Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa 

 
 

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. 

http://www.karsamaki.fi/tapahtumakalenteri
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PUHELINLUETTELO 

 

HALLINTO-OSASTO, Keskuskatu 14  

Neuvonta, palvelusihteeri Partanen Kati 044-445 6801 

Hallintosihteeri Haaga Eila  044-445 6802 

Kunnanjohtaja Hokkanen Riitta 044-445 6803 

Kunnansihteeri vs. Kuisma Tuukka 044-445 6804 

Telefax   08 – 816 2800 

  

OPETUS- JA VAPAA-AIKAOSASTO, Keskuskatu 14  

Sivistystoimenjohtaja Oikarinen Kari 044-445 6867 

Toimistosihteeri Heikkinen Aune  044-445 6811 

Liikunta- ja nuorisosihteeri Manninen Riitta 044-445 6812 

Kulttuuriasiat, Salo Jaana  044-445 6889 

  

KIRJASTO, Pomojentie 3  

Kirjastotoimenjohtaja Nahkanen Kirsi (ti) 044-445 6206 

Kirjastovirkailijat  044-445 6852 

 

LASTENTALO KUUSIPIHA, Aittatie 7  

Varhaiskasvatuspäällikkö Sarjanoja Riikka 044-445 6831 

Päiväkoti Kuusipiha  

   Kurjenmiekat  044-445 6832 

   Ketunleivät   044-445 6994 

   Kissankellot   044-445 6997 

Tenavatupa   040-180 8449 

Keittiö   044-445 6829 

Rekola,  

esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito 044-445 6689 

 

FROSTERUKSEN KOULU ja KÄRSÄMÄEN LUKIO, 

Frosteruksenkatu 25  

Koulusihteeri vs. Junnila Anne-Mari 044-445 6860 

Frosteruksen koulun  

   rehtori Pesonen Tuomo  044-445 6810 

   vararehtori Juntunen Päivi  044-445 6861 

Opinto-ohjaaja vs. Pekkinen Tiina 044-445 6865 

Opettajain huone (Frosterus ja lukio) 044-445 6862 

Iltapäivätoiminta  044-445 6873 

Lukion rehtori Oikarinen Kari 044-445 6867 

Lukion opinto-ohjaaja Paasovaara Päivi 044-445 6868 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto,  044-445 6872 

   terveydenhoitaja Svala Tellervo  

Koulukuraattori Voutilainen Sanna 044-445 6851 

Keskuskeittiö   044-445 6866 

Frosteruksen koulun siivous   044-445 6847 

Kiinteistönhoitaja Vierimaa Juha 044-445 6871 

Urheilualueiden hoitaja Hyvölä Ismo  044-445 6989 

  

KYLÄKOULUJEN PUHELINNUMEROT  

Saviselän koulu Tornberg Markus 044-445 6956 

Saviselän koulu, opettajainhuone 044-445 6955 

Saviselän koulun keittiö  044-445 6954 

Venetpalon ja Saviselän koulun  

   rehtori Korkiakoski Juha  044-445 6950 

Venetpalon koulu, opettajainhuone 044-445 6951 

Venetpalon koulun keittiö  044-445 6828 

  

MAASEUTUOSASTO, Keskuskatu 14  

Toimistosihteeri Kuronen Anne 044-445 6881 

Lomituspalvelun johtaja Mustola Riitta, ke 044-445 7741 

Lomatoimisto   044-445 7743 

MELA, ajanvarauksella, Pentikäinen Paula 029-435 2655 

  

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN   

Kehitysjohtaja Puranen Matti/Nihak Oy 040-356 4711 

  

TEKNINEN OSASTO, Haapajärventie 1  

Kunnaninsinööri Pietikäinen Martti 044-445 6840 

Rakennusmestari Hämäläinen Esko 044-445 6841 

Toimistosihteeri Saaranen Aja 044-445 6842 

Ruokahuollon ja siivoustoimen johtaja  

Koponen Pia   044-445 6845 

Kirvesmies Luttinen Arto  044-445 6999 

Siivooja Mehtälä Tarja   044-445 6846 

  

VESIHUOLTO OY  

Toimitusjohtaja Lampela Martti 044-445 6821 

Laitosmies Heinonen Jari  044-445 6987 

  

PALOASEMA, Alarannantie 2 08 – 429 6340 

Ylipalomies Kuosmanen Jarmo 044-429 6342 

tp. palomies Pinola Mika  044-429 6341 

Telefax   08 – 429 6343 

  

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Haapajärventie 1  

s-posti; etunimi.sukunimi@selanne.net (www.selanne.net)  

Ympäristöjohtaja Turunen Jorma 040-300 8270 

Rakennusvalvonta,  

   rakennustarkastaja Kananen Laura (to) 044-445 6153 

Korjausneuvonta, Hämäläinen Esko 044-445 6841 

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta,  

   ympäristötarkastaja Estola Heikki 040-300 8271 

Ympäristöterveysvalvonta,  

   ympäristötarkastaja Räty Sanna 040-300 8275 

Valvontaeläinlääkäri Malmberg Serina 044-445 6687 

Eläinlääkäri Tikkanen Hanne,  

ajanvaraus ma-to klo 8-9  0400-976 207 

 

TYÖTERVEYSHUOLTO, Teollisuuskatu 25 A  

Työterveyshoitaja Kamps Carita ma, ke, pe 044-445 6373 

Ajanvaraus klo 8-12,  

   työterveysavustaja Paananen Marja 044-445 6376 
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KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, Attendo Oy, Mäntytie 3 

s-posti; etunimi.sukunimi@karsamaki.fi     (terveys.karsamaki.fi)  

Päivystys, kiireellinen ajanvaraus 044-445 6937 

Poliklinikka, kiireetön ajanvaraus ma-pe klo 10-15,  

   laboratoriotulosten kysely  044-445 6941 

Laboratorio, ajanvaraus ma-to 12-14 044-445 6925 

Vastaava sairaanhoitaja  044-494 1989 

Työttömien terveydenhoitaja, ajanvaraus 044-445 6941 

Hammashoitola avoinna ma-to 8-16 ja pe 8-15 

   särkyajanvaraus 8-10  044-445 6350 

Diabetes-/sydänhoitaja Kielenniva Anne 

   puh. ma - pe klo 12–13  044-445 6926 

Kuntoutus/fysioterapia,  

   puhelintunti ma-pe 11–12  044-445 6924 

Puheterapeutti  044-445 7577 

Äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunn., 

   terveydenhoit. Lehtola Ulla 044-445 6919 

Väline- ja laitoshuolto  044-445 6930 

Hoitotarvikejakelu ma klo 9-11 040-300 8230 

Palvelusihteeri Kaijankoski Elisa 044-445 6992 

Palvelusihteeri Estola Ritva  044-445 6826 

Talonmies Pennanen Sauli  044-445 6942 

Telefax   08-771 871 

  

HOITO- JA VANHUSTYÖPALVELUT  

Palvelutalo Koivupuisto Frosteruksenkatu 14 

Vuodeosasto   044-445 6647 

Ikääntyneiden palvelut Taskinen Annamari 040-161 5126 

Asumispalveluiden esimies Help Anne 044-494 3356 

Asumispalvelut, hoivajohtaja  044-445 6929 

Koivupuisto, sairaanhoitaja  044-445 6646 

Tuomi   044-445 6928 

Pihlaja    044-445 6927 

Tuomikuja   044-445 6645 

Pihlajakuja   044-445 6644 

Koivupuiston keittiö  044-445 6830 

Talonmies Alatalo Pekka 

   (Koivupuisto ja uimahalli)  050-362 5910 

Kotihoidon esimies Puttonen Airi 044-494 1983 

Kotihoidon tiimivastaava Ahola Minja 044-445 6911 

Kotihoidon sairaanhoitaja   044-445 6931 

Muistihoitaja Lapintaival Leena 044- 4457192 

Kotihoito ma-su klo 7-21.30  044-445 6993 

Kotisairaanhoito klo 7-15  044-445 6990 

Kotihoito, Mäntytie  044-445 6996  

 

SOSIAALIHUOLTO  

Sosiaalihuollosta vastaava,  

   sosiaalityöntekijä Häikiö Elisa 040-577 7428 

Sosiaalityö  

Toimeentulotuki-, vammaispalveluasiat, kuntouttava  

työtoiminta, puh.tunti klo 12–13 044-445 6824 

   sosiaaliohjaaja Myllylä-Ristinen Hilkka/Puttonen Airi 

Vammaispalvelut  

Toimintakeskus Rantapääsky, Aleksintie 4  

Vastaava ohjaaja Mykkänen Pentti 044-445 6834 

Palveluohjaaja Ranto Jaana  044-445 6823 

Ohjaaja   044-445 6835 

Ohjaaja   044-445 6568 

Mielenterveyspalvelut  

Erikoissairaanhoitaja Pesonen Elli 044-445 6933 

Lasten ja perheiden palvelut  

Lastensuojelu,  

   sosiaalityöntekijä Häikiö Elisa, klo 12-13 040-577 7428 

Perhetyöntekijä Mykkänen Maarit 044-445 6991 

Perhetyöntekijä Kaisto Hanna-Mari 044-445 6755 

  

SOSIAALIASIAMIES  

Merikratos Oy, arkisin 8:30 - 16:00 010-830 5106 

  

KANSALAISOPISTO Jokihelmen opisto,  

Lallunniementie 2, 86600 Haapavesi 044-759 1246 

  

Kärsämäen kunnan internetsivuilta löytyy 

myös palautelomake, jonka avulla voit 

kätevästi antaa palautetta: 

http://www.karsamaki.fi/palautelomake 

 

Kärsämäen kunnan internetsivuilta löytyy 

myös palautelomake, jonka avulla voit 

kätevästi antaa palautetta: 

http://www.karsamaki.fi/palautelomake 

 

 

Seuraavan kuntainfon aineisto 

MA 23.2.2015 osoitteeseen 

karsamaen.kunta@karsamaki.fi 

http://www.karsamaki.fi/palautelomake
http://www.karsamaki.fi/palautelomake
mailto:karsamaen.kunta@karsamaki.fi
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Puuhasivut 

 

Yhdistä pisteet ja väritä  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piirrä kuva talvisista puuhistasi ja toimita se Kärsämäen kunnantalolle. Laita kuvaan nimesi ja ikäsi. 

Lasten piirtämiä kuvia julkaistaan helmikuun Kaiku –lehdessä ja kunnan internet sivuilla. 

 

Ratkaise ristikko 


