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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

Haluatko hyvät palvelut
nykyaikaisissa uusissa toimitiloissa
kuten koulu, päiväkoti ja
urheilupaikat sekä terveyskeskus.
Tervetuloa Kärsämäelle !
Kärsämäellä on tarjolla rivitalohuoneistoja vuokralle, omakotitalotontteja myyntihintaan
170 euroa sekä keskustassa vapaita liiketiloja vuokralle tai ostettavaksi.
Kärsämäen kunta on käynnistänyt Suomelan kulmassa asemakaavan muutoksen ja
laajennuksen. Laajennukselle osoitetaan kaavassa liike-, toimisto- ja teollisuuskorttelialue. Kaava-alue sijaitsee keskustaajaman pohjoisosalla Kokkolantien (28)
pohjoispuolella ja 4-tien länsi-puolella.
Myytävänä olevat vapaat tontit löytyvät Kärsämäen kotisivulta
http://www.karsamaki.fi/teknisen-osaston-ilmoitukset

Ota meihin rohkeasti yhteyttä:
Elinkeinoasiamies Matti Puranen/Nihak 040-356 4711
Sivistystoimen johtaja Kari Oikarinen 044-445 6867
Rakennusmestari Esko Hämäläinen 044-445 6841
Kunnanjohtaja Riitta Hokkanen 044-445 6803

"Ylläksen Jounin kaupan "somelegenda" Sampo Kaulanen tulee
Kärsämäelle Frosteruksen koululle ke
3.2.2016 klo:15 alkaen kertomaan oman
tarinansa vastoinkäymisistä ja niiden
voittamisesta. Hänellä on Facebookissa
liki puoli miljoonaa seuraajaa ja käyttää
sosiaalista mediaa hyväkseen
markkinoinnissa ja toimintansa
kehittämisessä. Tunnettu hulluista
tempauksistaan ja arvonnoistaan.
Tulkaa ihmeessä kuuntelemaan mitä
miehellä on sanottavana."

Valtuuston kokoukset
keväällä
1.3.2016
5.4.2016
31.5.2016
28.6.2016

Tarjolla mielenkiintoinen ja monipuolinen tehtävä kulttuurikunnan sivistyspalvelujen kehittäjänä
Kärsämäen kunta julistaa ensi kertaa haettavaksi sivistysjohtajan viran.
Sivistysjohtaja on opetus- ja vapaa-aikatoimien toimialajohtaja ja kunnan johtoryhmän jäsen. Vastuualueeseen
kuuluvat mm. varhaiskasvatus, opetus, koulutus, kulttuuri, kirjasto, nuoriso ja liikunta. Jos virkaan valittavalla on
kirjastonjohtajan kelpoisuus, on mahdollista sisällyttää toimenkuvaan myös ne tehtävät.
Sivistysjohtaja on opetustoimen - ja vapaa-ajan lautakuntien esittelijä ja valmistelija.
Kärsämäen kunnan kuntastrategian 2016-2021 yhtenä painopisteistä on kulttuuritoimen kehittäminen ja
seutukunnassa Kärsämäellä on kulttuurin vetovastuu, minkä vuoksi kulttuurialan ja hanketoiminnan tuntemuksesta
on hyötyä sivistysjohtajan virassa.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi sivistysjohtajalta toivotaan
kunnallisen toiminnan, päätöksenteon ja kuntatalouden hallintaa sekä valmiutta johtaa ja kehittää sivistyspalveluja.
Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kokemusta esimiestehtävistä.
Virka täytetään mahdollisimman pian. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja valitun on
esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KvTes:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoiveensa.
Hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta tai kirjallisesti Kärsämäen kunnanhallitukselle merkinnällä
”Sivistysjohtajan virka” osoitteeseen Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki perjantaihin 3.2.2016 klo
12:00 mennessä.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Riitta Hokkanen 044 445 6803 ja sivistystoimenjohtaja Kari Oikarinen 044 445
6867. Tutustu kuntaamme www.karsamaki.fi.

Sosiaalityö - lähellä ihmistä.
Sosiaalityöstä ajatellaan usein, että se ei kosketa
minua.
Jokainen
haluaa
pärjätä
omilla
voimavaroillaan eikä aina ole helppoa tunnustaa että
tarvitsee apua. Apua tulee kuitenkin pyytää jos sitä
tarvitsee. Sosiaalityö on auttamista varten. Tärkeintä
on pyytää apua mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
Matalan
kynnyksen
palveluilla
ennaltaehkäistään isompien ongelmien syntyä ja
säästytään
paljon
suuremmilta
inhimillisiltä
kärsimyksiltä.
Lapsiperheissä vanhemmat ovat usein tiukilla.
Läheisverkostoa ei kaikilla ole, mummot ja papat
saattavat asua kaukana. Lapsiperheiden kotipalvelu
on sitä varten, että vanhemmat saisivat välillä
huoahtaa ja apua kodinhoitoon. Kunnanhallitus on
tehnyt lapsiystävällisen päätöksen alentamalla
lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuja, jolla on
suuri merkitys ennaltaehkäisevässä sosiaalityössä.
Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on tarjota
perheen henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon
perustuvaa kodin- ja lastenhoidollista apua. Työ on
perheen
arjessa
tapahtuvaa
tilapäistä
ja
ennaltaehkäisevää apua, joka ei vaadi lastensuojelun
asiakkuutta.
Lapsiperheiden kotipalvelun avulla
pyritään
tunnistamaan,
ehkäisemään
ja
helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden haasteita
mahdollisimman varhain. Palvelu on lastenhoitoapua
ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista.
Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti
kotikäynnein
ja
henkilökohtaisella
perheen
tapaamisella. Tavoitteena lapsiperheen kotipalvelulla
on edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen
hyvää kasvua ja kehitystä. Palvelua ei voida myöntää
pelkkään siivoukseen, henkilökohtaisen avustajan
tarpeeseen tai äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon,
jos vanhemmilla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan
lasta. Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää
myös kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai
harrastuksen vuoksi eikä vanhempien työssä
käymisestä johtuvaan lastenhoitotarpeeseen.
Perhetyöntekijät tekevät perhetyötä lastensuojelun
tarvetta
ennaltaehkäisevänä
toimintana.
Kohderyhmänä ovat laajasti kuntalaiset ja palvelun
piiriin
pääsemisen
kynnys
on
matala.
Lapsiperhetyöllä
tarkoitetaan
lapsiperheille
järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista
perheen
tukemista.
Perhettä
autetaan
kokonaisuutena, mutta myös perheenjäsenten
yksilöllisiin tarpeisiin vastataan. Lapsiperhetyö on
vapaaehtoisuuteen
perustuvaa
eikä
vaadi
lastensuojelun
asiakkuutta.
Lapsiperhetyön
perustehtävänä on perheiden elämänhallinnan ja
omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen,

kunnan palveluihin ohjaaminen sekä arjessa
selviytymisen vahvistaminen. Lapsiperhetyö voi liittyä
vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja
kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien
hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen
uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen
tukemiseen
ja
sosiaalisten
verkostojen
laajentamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.
Aikuissosiaalityö on tärkeä osa kunnan järjestämää
sosiaalityötä. Ihmisen elämässä voi tapahtua
monenlaisia yllättäviä tilanteita, jolloin tarvitaan
sosiaalialan
ammattilaisten
tukea.
Vakava
sairastuminen, velkaantuminen, työttömyys, päihdeja mielenterveysongelmat voivat kohdata ketä
tahansa ja ajaa ihmiseen vaikeaan taloudelliseen
ahdinkoon. Toimeentulotuki on viimesijaisin tuki, jota
on mahdollisuus hakea, mikäli omat taloudelliset
resurssit
eivät
riitä
peruselämiseen.
Toimeentulotukea
voidaan
myöntää
myös
harkinnalla täydentävänä tai ennaltaehkäisevänä
akuuteissa kriiseissä, jotta tilanne ei enää kriisiydy
eikä joudu syrjäytymisen vaaraan. Jokaisella on
oikeus saada henkilökohtainen aika sosiaalialan
ammattilaiselle,
jossa
voidaan
miettiä
kokonaisvaltaisesti asiakkaan omaa elämäntilannetta.
Kuntouttavaan työtoimintaan on panostettu vuoden
alusta
palkkaamalla
erikseen
kuntouttavan
työtoiminnan ohjaaja. Häneen voi olla yhteydessä
kaikkiin
työllistämiseen
liittyvissä
asioissa.
Työttömänä on oikeus saada yksilöllistä ohjausta ja
neuvontaa, jotta uusi työllisyyspolku saadaan taas
avattua.
Erilaiset vammat ja sairaudet aiheuttavat haasteita
elämässä selviytymiselle, jolloin palvelutarpeen
arviointia tehdään yhdessä terveydenhuollon
ammattilaisten
kanssa.
Vaikeavammaisuuden
perusteella
on
mahdollista
hakea
mm.
kuljetuspalvelua, henkilökohtaista avustajaa tai
asunnon muutostöitä.
Ikääntyminen
tuo
tullessaan
monenlaisia
avuntarpeita. Jokainen haluaa asua kotonaan
mahdollisimman
pitkään.
Kotipalvelu
ja
omaishoidontuki mahdollistavat kotona asumisen ja
ovat tukena lähiomaisille.
Sosiaalityö on aina lähellä ihmistä, ihmistä varten.
Sinun tarvitsee vain pyytää apua.
Kristiina Hänninen
johtava sosiaalityöntekijä

Yhdistysten/Järjestöjen huomioiminen
Kärsämäellä Vanhus- ja vammaisneuvostoon on
nimetty esitysten pohjalta jäsenet eri yhdistyksistä
ja järjestöistä vuosiksi 2015-2016
Vanhus- ja vammaisneuvostossa mukana olevat
yhdistykset/järjestöt
SYDÄNYHDISTYS ry.: Sydänviikkoa vietetään 17. 24.4.2016 Teemalla: Sydän tekee hyvää;
kohderyhmänä kuusikymppiset.
TULES JA REUMA ry.: Keltaisen Nauhan Päivä
16.3.2016 Teema: Arki aktiiviseksi. Liikkeestä
hyvinvointia koko vuosi 2016 Aktiivista uinti- ja
kuntosalijumppaa.
HENGITYSLIITTO ry.: Astmaviikkoa vietetään 2.5.2016 Maailman Astmapäivä 3.5.3016 Lisäaikaa
Liikunnalle 29.10.2016 Kesäaika päättyy, tunti
liikunnalle!
KESKI-POHJAN DIABETESYHDISTYS/KÄRSÄMÄEN
ALAOSASTO: Diabetespäivä 14.11.2016
Lääkehoidonpäivä 17.3.2016 sekä 10.5.2016 Liiku
terveemmäksi päivä.

ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS ry.: Eläkeliitto
on Suomen suurin eläkejärjestö. Järjestö valvoo
ikäihmisten etuja sekä tarjoaa palveluja ja
yhdessäolon mahdollisuuksia. Vanhustenviikko: 2.9.10.2016 Vanhustenpäivä 2.10.2016
KEHITYSVAMMAISTEN TUKI ry.: Kansainvälistä
vammaistenpäivää vietetään 3.12.2016
Muistiviikko on Muistijärjestön tärkein
toimintaviikko. Muistiviikkoa vietetään viikolla 39
teemalla: Oikeus hyvään elämään kotiympäristössä.
Aivoviikkoa vietetään viikolla 11 Teemalla:
Aivoterveyttä läheltä.
Kärsämäellä Vanhus- ja vammaisneuvosto
hyödyntää yhteistyön paikallisten järjestöjen ja
yhdistysten kanssa. Järjestöt ja yhdistykset kuulevat
omissa tilaisuuksissaan/kerhoissaan jäsentensä
mielipiteitä ja näkemyksiä, hakevat niille
taustatietoja ja kehittelevät ideoita edelleen omissa
työryhmissään ja tuovat edustajansa kautta ne
vanhusneuvoston käsittelyyn.

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 2015 - 2016
Annikki Salonurmi, jäsen varajäsen Terttu Kivelä /
Eläkeliiton Kärsämäen yhdistys ry
Anja Mikkola, jäsen varajäsen Heikki Unga /
Kärsämäen Sydänyhdistys ry
Aino Jussila, jäsen (puheenjohtaja) varajäsen Ritva
Ojalehto / Kärsämäen Tules ja Reuma ry
Riitta Laitinen, jäsen (vara pj.) varajäsen Kirsti Perälä /
Kärsämäen Kehitysvammaisten Tuki ry

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TEHTÄVÄT:
> Edistää viranomaisten, ikäihmisten,
vammaisten henkilöiden ja järjestöjen
yhteistoimintaa sekä edesauttaa
osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen
päätökseen.
> Pyrkii edistämään selviytymistä
koulutuksessa, asumisessa, sosiaali- ja
terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuurija vapaa-ajan toiminnoissa.
> Seuraa ikäihmisten ja vammaisten
näkökulmasta kunnan päätöksentekoa
erityisesti helle tarkoitettujen palvelujen,
tukitoimien ja muiden etuuksien
järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden
parantamiseksi.

Raili Pirttisalo, jäsen varajäsen Timo Kallio / KeskiPohjan Diabetesyhdistys/Kärsämäen alaosasto
Marketta Lapiolahti, jäsen (sihteeri) varajäsen Tapio
Lohvansuu /Kärsämäen Silmutoimikunta
Pauli Ojalehto, varajäsen Satu Pinola /
Kunnanhallituksen edustajat
Airi Puttonen / Kunnan henkilöstön edustaja
Antti Raimovaara / Attendo Oy
> Vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja
toteutukseen siten, että julkiset tilat
soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja
sairaiden tarpeisiin.
> Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa
lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä ja
vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä
hoitaa muut vanhus- ja vammaisneuvoston
toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen
määräämät tehtävät.
> Kutsuu kunnan alueella toimivien järjestöjen
edustajia yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen
vähintään kaksi kertaa vuodessa tai
tarvittaessa.
> Huolehtii käsittelemiensä asioiden
tiedottamisesta.

> Valmistelee seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman, talousarvion ja antaa
toimintakertomuksen sekä hoitaa muut
neuvoston toimialaan kuuluvat ja
kunnanhallituksen määräämät asiat.

> Hyvä kuntalainen, ota tarvittaessa yhteyttä ja
lähetä postia vanhus- ja vammaisneuvostolle
www.karsamaki.fi/palautelomake

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 TEpalvelut, Pohjois-Pohjanmaa -sivulta löydät ohjeet
asioimiseen, ajankohtaisen tapahtumakalenterin,
josta näet tulevia valmennuksia kuten
Työhakuvalmennus ja Uravalmennus sekä erilaisia
infotilaisuuksia ja kursseja esim. Tuunaa CVnettiprofiilisi kuntoon!
Palvelupisteestä on yksi asiakaspääte,
jolla voit asioida Kelan ja TE-palvelujen
sivuilla.
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
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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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.

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
SOSIAALIPALVELUT
Lapsiperheiden kotipalvelu asiakasmaksut vuonna 2016:
Lapsiperheiden kotipalvelun käyntimaksu vuorokaudessa määräytyy palvelun keston mukaan:
alle 3 h
10€
3-5 h
15€
yli 5 h
20€
Sosiaalitoimi etsii tukihenkilöitä vammaispalveluun
ja lastensuojeluun. Tukihenkilö toimii asiakkaan
tukena mm. harrastuksissa ja vapaa-ajan
toiminnoissa. Tukihenkilönä toimimisesta saa
pienimuotoisen korvauksen.
Jos kiinnostuit tukihenkilötoiminnasta, ota yhteyttä
sosiaalitoimistoon:
vammaispalveluasioissa
aikuissosiaalityön ohjaajaan p. 044 4456824 ja
lastensuojelu asioissa perhetyöntekijään p. 044
4456991 Haastattelemme tukihenkilöehdokkaat

ennen
tukihenkilöksi
alkamista.
Etsimme
tukihenkilöitä erityisesti lapsille ja nuorille, jotka
tarvitsevat tukea mm. itsetunnon kehittymisessä ja
mielekkään vapaa-ajan tukemisessa. Tukihenkilöltä
ei vaadita alan koulutusta. Jos olet kiinnostunut
sosiaalialasta, on tämä hyvä mahdollisuus saada
käytännön kokemusta alasta.
Tartu tilaisuuteen ja tule mukaan arvokkaaseen
auttamistyöhön, josta saat myös itsellesi hyvän
mielen!

KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, ATTENDO OY
Terveyskeskuksen ”luukulla” palvellaan arkisin
klo 9-11 välillä.
 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
Virka-ajan ulkopuolinen päivystys Oulaskankaan
sairaalassa, Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen
 Yhteystiedot päivystysaikana:
Terveysneuvontanumero (08) 429 7840
 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.
LISÄTIETOA Kärsämäen sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluista ja ajankohtaisista asioista saat parhaiten
internet-osoitteesta terveys.karsamaki.fi
Palautetta, kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää
osoitteeseen karsamaki@attendo.fi
HÄTÄTAPAUKSET PUHELINNUMERO 112

KIRJASTO
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
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Lukukoira vierailee
kirjastossa tiistai-iltaisin.
Jos perheessäsi on joku joka opettelee
lukemaan tai lukeminen on vähän
hankalaa tai puhuminen tarvitsee
treeniä, varaa aika lukukoiralle
(kirjastotädit hoitavat puhelut
p. 044-4456 852).

Katsaus postimerkkien
maailmaan
Sanna Upolan
postimerkkinäyttely esillä
helmikuussa.

Lainan päivän (8.2.) tämän vuoden valtakunnallisena teemana vieraat kulttuurit.

Saviselän lainausasema
on vaihtanut koululla eri tiloihin.
Sisäänkäynti kirjastoon vasemman
puoleisesta ovesta.
Avoinna
maanantaisin klo 9.30 – 11.30

Tervetuloa!

Lainauksesta
poistettujen kirjojen
myynti jatkuu…
Pyydä lainaustiskiltä
kassi ja kerää se täyteen
poistettuja kirjoja

2 € /kassi

LIIKUNTA- JA NUORISTOTOIMI
Avustuksien hakuaika meneillään. Hakemukset
liitteineen 28.2 mennessä. Tarkemmin
hakumenettelyistä kunnantoimiston ilmoitustaululla
olevasta ilmoituksesta ja nettisivuilta.
VIIKONVAIHDETTA 13. - 14.2 ULKOILLAAN, jos lunta
saadaan HIIHDELLÄÄNKIN YSTÄVÄNPÄIVÄN
merkeissä. Kaikki joukolla liikkumaan ”VAUVASTA
VAARIIN”. Merkkaamalla suorituksesi kuntovihkoihin,
luvassa yllätyksiä.
HUOMIOI TURVALLISUUSTEKIJÄT!
Huoltajat, vanhemmat … lapsenne/nuorenne kaipaisi
ohjeistusta. SUOMELAN ulkoilualueella Suoja-aita on
rakennettu turvallisuus syistä erottamaan hiihtolatu
ja mäenlaskupaikka toisistaan. Suomelan kumpareen
päältä mäkeä laskiessa älä laske hiihtoladulle ja
parkkipaikalle.
JÄÄKIEKKOKAUKALON LUISTELUVUOROT MA –PE
KLO 16-17 JA LA JA SU 11-13. luisteluvuorojen aikana
kiekon ja pallon pelaaminen kielletty.
KÄYTTÖVUOROLISTA HUOLTORAKENNUKSEN
SEINÄSSÄ.

Kärsämäen kuukausijulkaisu 1 / 2016

RETKIÄ tulossa, koululaisten talvilomaviikolla to
10.3. perheretki Vuokattiin (laskettelua, hiihtoa,
uintia, kylpylätoimintaa, Angry Birds toimintapuisto,
ulkoilua jne.) Sitovat ilmoittumiset poppelissa
olevaan listaan poppelin aukioloaikoina HELMIKUUN
aikana. Tarkemmin ilmoituksissa. Mukaan
ilmoittautumisjärjestyksessä. Tiedustelut. 044 4456
812.
Kansanhiihto –kampanja 01-01-30.04.2016.
Suorituksia voi merkata kuntokortteihin ja –vihkoihin.
EIKKA –testibussi kunnassa 26-27.4, toiminnasta
tarkemmin lähempänä ajankohtaa.
ELÄMYKSIÄ IKÄIHMISILLE
Ota haaste vastaan ja osallistu Vie vanhus ulos haastekampanjaan 8.10.2015-29.2.2016. Moni
vanhus tarvitsee tukea eteenkin ulkona liikkumisessa.
LATUJA tehdään sääolosuhteiden sallimissa
puitteissa. Hatuperänlenkillä metsänhoidollisia töitä
useassa kohteessa.
Eri teemojen puitteissa toteutettavia laturetkiä
toteutetaan lumitilanteen salliessa.
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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 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-, video-

ja 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

MAASEUTU TOIMISTO
ELÄINMÄÄRÄILMOITUS ELÄINTEN
HYVINVOINTIKORVAUKSESSA,
LUONNONHAITTAKORVAUKSEN
KOTIELÄINKOROTUKSESSA, LUONNONMUKAISEN
TUOTANNON KOTIELÄINKOROTUKSESSA JA SIKA- JA
SIIPIKARJATALOUDEN TUESSA
Jos olet hakenut luonnonhaittakorvauksen
kotieläinkorotusta, sika- ja siipikarjatalouden
tukea ja/tai luonnonmukaisen tuotannon
korvauksen kotieläinkorotusta ja sinulla on
siipikarjaa, hevosia ja/tai poneja ja haluat niiden
määrän huomioitavan tukien
eläintiheyslaskennassa, on eläinmääristä tehtävä
ilmoitus 15.2.2016 mennessä vipu-palvelussa tai
lomakkeella 461.
Jos olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta
sikojen ja siipikarjan osalta, on
eläinmääräilmoituksen palauttaminen
hyvinvointikorvauksen maksun edellytys.
Ilmoitus tehdään vipu-palvelussa tai lomakkeella
179 viimeistään 15.2.2016.
Jos olet antanut luonnonmukaisen
kotieläintuotannon sitoumuksen ja
eläintuotannossa on ollut tuotantotaukoja, on
tehtävä eläinmääräilmoitus.
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Nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien
eläinmäärät saadaan suoraan eläinrekistereistä
luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukseen.
YMPÄRISTÖKORVAUKSESSA MUISTETTAVAA
-Ympäristökorvaukseen sitoutuneiden tilojen
täytyy laatia viisivuotinen viljelysuunnitelma
30.4.2016 mennessä ja toimittaa se kuntaan.
-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.
-Viherlannoitusnurmista aiemmin tiedotettu
maksimisäilytysaika on muuttunut. Ennen vuotta
2015 perustettu viherlannoitusnurmi voi olla
lohkolla enintään kolme vuotta.
ELÄINREKISTERIT
Eläinrekisterit kannattaa pitää ajan tasalla ja
tarkistaa mm. hiehojen käyttötapa rekisteristä.
Kärsämäen kuukausijulkaisu 1 / 2016

Tukia maksetaan rekistereiden tietojen mukaan
mm. eläimen käyttötapa ja ilmoitusaikojen oikeaaikaisuus vaikuttavat tukiin.
OLOSUHDEMUUTOKSET YMPÄRISTÖ- JA ELÄINTEN
HYVINVOINTIKORVAUSSITOUMUKSIA KOSKIEN
Tuenhakijan on ilmoitettava tuen
maksamisedellytyksiin tulleista muutoksista 15
työpäivän kuluessa. Tällaisia muutoksia ovat
esimerkiksi tuotannon ja tuotantosuunnan
muutos tai tuotannon lopettaminen.
KASVINSUOJELUTUTKINTOJA
Ti 15.3.2016 Haapavesi, valtuustosali,
Tähtelänkuja 1
Ke 16.3.2016 Pyhäjärvi, Verkkoranta,
Verkkorannantie 65
Ti 22.3.2016 Tyrnävä, Hannuksen piilopirtti,
Keskikyläntie
Pe 15.4.2016 Kempele, Oulunseudun
ammattiopisto, Kempeleen yksikkö, Piriläntie
145
Tutkinto sisältää koulutuksen + tentin. Tutkinto
vaaditaan henkilöltä, joka suorittaa
kasvinsuojeluruiskutuksia sekä ostaa
kasvinsuojeluaineita. Ympäristötuen
vaatimuksena olevaan
kasvinsuojelukoulutukseen on osallistuttava
viiden vuoden välein.

Koulutuspäivä alkaa klo 10.00, kesto neljä tuntia.
Kurssin hinta 80 € (käteismaksu), sisältäen
kahvin.
Ennakkoilmoittautumiset viimeistään kaksi
viikkoa ennen kurssin ajankohtaa
ProAgria Oulu, puh. 08 316 8611 (vaihde) tai
anne.kipina@proagria.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme
syntymäajan ja yhteystiedot osallistumistodistusta varten sekä tiedon mahdollisesta
erityisruokavaliosta.
Kouluttajina ovat Antti Harjunen ja Juha Sohlo,
ProAgria Oulu.
VIPU-PALVELU
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. Osoite on: vipu.mavi.fi
Vipu-palvelusta saat myös tulostettua
tukiyhteenvedon.

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

JOKILAAKSOJEN
NUORTEN
TUKI RY

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen
yhteishaku 23.2. – 15.3.2016
ETSIVÄN NUORISOTYÖN JA OHJAAMON YHTEISTYÖSSÄ JÄRJESTÄMÄ
PERINTEINEN YHTEISHAKUPÄIVÄ TOTEUTETAAN KÄRSÄMÄELLÄ

24.2.2016 klo 12.00 – 18.00
nuorisotalo Poppelissa, (Keskuskatu 21)
Etsivä nuorisotyö ja ohjaamo ohjaa ja opastaa yhteishakuasioissa kyseisenä päivänä ilman ajanvarausta.
Ota koulu- ja työtodistukset mukaasi. Niitä tarvitset hakua tehdessäsi.
Voit varata myös henkilökohtaisen ajan yhteishakuasioihin numeroista:
Etsivä nuorisotyö p. 050 5275 503/Ansku
Jokilaaksojen Ohjaamo p. 040 9627 166/Arja
Kärsämäen kuukausijulkaisu 1 / 2016
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KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS
Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset
muutokset osoitteessa: facebook karsamaen4h,
www.karsamaki.4h.fi, 4H-toimisto/Hannele 040 772
9822 tai karsamaki@4h.fi.
TULOSSA SEURAA ILMOITTELUA: Raatin
varhaisnuorten leiri 4.-5.3.2016. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset Tuula puh. 050 431 8996
(Kärsämäen seurakunta). Keilaus ja elokuvareissu
lapsille ja nuorille 18.3.2016. Kerhonohjaajien
jatkokurssi Nivalassa 19.3.2016.
4H kerhot kevät 2016
MAANANTAISIN: Frossan jumppakerho koulun
liikuntasalissa klo 17-18 Ohjaajat Jenna Vattu ja Anu
Tuominiemi. Poikien liikkakerho 0-3 luokkalaisille
Frosteruksen koulun liikuntasalissa klo 16-17.
Ohjaajat Laura Vattu ja Josefiina Ohenoja. TIISTAISIN:
Kirkonkylän sekakerho Konttilassa klo 16-17.
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 klo 17-19 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
(seuraava kerta 6.2) heppakerho Päivi Holopaisella
klo 12-14. Ohjaajat Mari Keski-korpi ja Essi Kivelä.

PERJANTAIN PERHEPELIT 26.2.2016
klo 18–20 Frosteruksen koulun
liikuntasalissa. Käynti H-ovesta. Illan
aikana voit pelata erilaisia pelejä
toivomuksien mukaan ”pikkukentillä” esim. sählyä,
käsipalloa, lentopalloa, koripalloa ja myös
lautapelejä. Kelien salliessa mahdollisuus myös
luistella/pelata pesäpallokentän jäällä, joka varattu
tapahtuman ajaksi osallistujien käyttöön. Tule
nauttimaan leppoisasta oleskelusta liikunnan ja
yhdessäolon merkeissä. Alle alakoulu ikäisille huoltaja
mukaan. Ilta on päihteetön! Valvonta 4H ja evl.
seurakunta. (Huom. järjestäjät eivät ole vakuuttaneet
osallistujia!). Tiedustelut 040 772 9822/ 4H-toimisto.
KYLPYLÄREISSU Oulun Edeniin ja mahdollisuus myös
OSTOKSILLE lauantaina 27.2.2016. Lähtö Nesteeltä
klo 9.30 ja paluu n. klo 18.30. Alle 10v ja
uimataidottomille huoltaja mukaan. Kyytimaksu
kaikilta 15 €. Kylpyläliput: 3-15v, opiskelija,
eläkeläinen 7€ ja aikuisilta 10€. Mahdollisuus myös
lähteä vain ostoksille. Kylpylään menijät viedään
uinnin jälkeen ostoksille, jossa ostos- ja ruokailuaikaa
n. kaksi tuntia. Lupakortti pitää olla täytettynä
mukana retkelle lähtiessä. Sitovat ilmoittautumiset
viimeistään
ma
22.2.2016
puh.
040 772
9822/Hannele. Reissu toteutetaan jos tarpeeksi
lähtijöitä ja muutokset mahdollisia. 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 ostoksille:_____
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Kärsämäen kunnan KESÄTYÖPAIKKOJEN 2016 haku käynnissä 8.4.2016 asti. Hakulomakkeita yläasteelta,
lukiosta, kunnan talolta, kirjastolta ja Poppelista. Ulkopaikkakunnilla opiskelevat voivat tilata ja palauttaa
hakulomakkeen ja ilmoituksen myös 4H-toimistolta sähköisenä versiona (karsamaki@4h.fi).
KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY
Muistathan, että tarvittaessa meiltä
löytyvät: Kahvi- ja ruokakalusto,
kahvinkeitin (100 kuppia) sekä kaksi 5 x
8m telttaa.
Tiedustelut Tarja Luonua p. 050 5350 273.
OULULAISTEN SEUDUN HENGITYSYHDISTYS / KÄRSÄMÄEN SILMUTOIMINTA
Ompeluilta ti 2.2.2016
alkaen klo 18.30 Tarja ja Sauli
Luonualla, Luonuanperäntie
395. Tervetuloa!

KÄRSÄMÄEN SILMUN KERHO JATKUU
KESKIVIIKKOISIN KONTTILASSA alkaen klo 10 HELMIKUUN KERHOPÄIVÄT
ke 10.2. ja ke 24.2. (aina parillisena keskiviikkona) TERVETULOA!
Tulossa:
KONTTILASSA To 3.3.2016 klo 18.30 LUENTO ”PUHDAS SISÄILMA”
Hengitysliitosta korjausneuvoja Heikki Rautio luennoi. Kahvitarjoilu klo 18.00
alkaen. Tervetuloa!

KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY
Seuraava kerho ke 3.2. Konttilassa alk. klo 11.00,
mukana Aadan Koti- ja Hoitopalvelusta Anne
esittelee toimintaansa. Tule kuuntelemaan jos sinulla
on tarvista näistä asioista.
Kerhoissa ohjelmana kahvittelua, arpoja, laulellaan,
pientä jumppaa/venyttelyä, pelataan leikkimielistä
Savolaista bingoa ja sanahan on vapaa, parastahan
on maailman parantaminen ja yhdessä olo.
Jäsenmaksun voi halutessaan maksaa kerhossa, ksalilla, ja vesijumpassa (11).

tule iloiseen ryhmään mukaan, ps. jokainen saa tehdä
oman kunnon mukaan.
Vesijumpat pyörivät entiseen malliin aina
maanantaisin klo 13.00 ja 14.00.
Kakkosryhmään sopii vielä, lippuja saa ostaa
paikanpäällä edullisemmin Hilkalta.
Tervetuloa rohkeasti vaan mukaan ryhmiin ja
kerhoihin pyydä ystäväsikin mukaan.
Tammenlehvässä on myös pelireissut aloitettu.

Kerhot ovat aina parittomalla viikolla, 17.2, 2.3,
alkaen klo 11.00 Konttilassa. ( tulossa 16.3.
keltaisennauhanpäivä jolloin tulee vieraita
naapurikunnista)

Teatteri ja muista reissuista myöhemmin, tuettuja
lomia anomme myös tälle vuodelle.
Yhteys tiedot Hilkka 040 5196543 Eila 040 8273890

Kuntosaliryhmä on torstaisin alk. klo 10.00, yhdistys
tukee lippujen hinnassa. Samuli ohjaa meitä

Hyvää talvenjatkoa kaikille!
” Liikkeestä hyvinvointia”

KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS

Sydänkerhot Konttilassa ma 1.2.2016 klo 11-13, ma 15.2.2016 klo 11-13, ma 29.2.2016 klo 11-13.
Kärsämäen kuukausijulkaisu 1 / 2016
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ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY
Hyvää alkanutta vuotta kaikille ja tervetuloa
mukaan kaikkeen toimintaan.
Kerhot ovat alkaneet.
Seuraava kerho on 8.2.2016 kello 11.00 (R1)
Kerhot on maanantaisin joka toinen viikko,
tarkemmin ilmoitamme Selänne lehdessä,
yhdistykset palstalla.
Peli-illat Rannan koululla tiistaisin kello 17.00
alkaen.
Bocciaa pelataan Katajalla perjantaisin kello
12-14.
Kevään ensimmäinen päiväretki tehdään
17.3.2016 Hirvikoskelle, pelimannipäiville.
Retken hinta on 30€ sis. kyyti, ruokailu, kahvit,
päivän ohjelman. Ilmoittautuminen kerhossa.
Jäsenmaksu v.2016 on 12€. Jäsenmaksun voi
maksaa kerhossa ja voi myös liittyä jäseneksi
Eläkeliiton Kärsämäen yhdistykseen.
Tervetuloa!

Vertaistukiryhmä muistisairauteen
sairastuneiden läheisille
10.2.2016 klo 16.00 seurakuntakeskuksessa.
Tervetuloa.
Tied. p. 040 026 8711,
anne.happo@suomendemy.fi
Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa

TUPAILTA
Paanukirkon kahvilassa to 4.2.2016 klo 18.00

Kahvitarjoilu, tarinointia ja arvottavaa.
Voit tuoda arvottavaa.
Järjestäjinä :
Ritomäen Kirjatoimikunta ja
Kattilakosken kulttuuriosuuskunta
TERVETULOA !
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PUHELINLUETTELO
HALLINTO-OSASTO, Keskuskatu 14
Neuvonta
Hallintosihteeri Haaga Eila
Kunnanjohtaja Hokkanen Riitta
Kunnansihteeri Kuisma Tuukka
Seppälä Virpi
Telefax

044-445 6801
044-445 6802
044-445 6803
044-445 6804
040-577 7096
08 – 816 2800

OPETUS- JA VAPAA-AIKAOSASTO, Keskuskatu 14
Sivistystoimenjohtaja Oikarinen Kari
044-445 6867
Toimistosihteeri Partanen Kati
044-445 6811
Liikunta- ja nuorisosihteeri Manninen Riitta 044-445 6812
Kulttuuriasiat
044-445 6889
KIRJASTO, Pomojentie 3
Kirjastotoimenjohtaja Nahkanen Kirsi, ti
Kirjastovirkailijat
LASTENTALO KUUSIPIHA, Aittatie 7
Varhaiskasvatuspäällikkö Sarjanoja Riikka
Päiväkoti Kuusipiha
Kurjenmiekat
Ketunleivät
Kissankellot
Tenavatupa
Tammenterho
Rekola,
esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito

044-445 6206
044-445 6852
044-445 6831
044-445 6832
044-445 6994
044-445 6997
040-180 8449
040-577 4255
044-445 6689

FROSTERUKSEN KOULU ja KÄRSÄMÄEN LUKIO,
Frosteruksenkatu 25
Koulusihteeri vs. Hakanen Pauliina
044-445 6860
Frosteruksen koulun rehtori Pesonen Tuomo 044-445 6810
Frosteruksen koulun
vararehtori Juntunen Päivi
044-445 6861
Opinto-ohjaaja 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 6919
terveydenhoitaja Lehtola Ulla
Koulukuraattori Saari Toni
044-445 6851
Kiinteistönhoitaja Vierimaa Juha
044-445 6871
Urheilualueiden hoitaja Hyvölä Ismo
044-445 6989
KYLÄKOULUJEN PUHELINNUMEROT
Saviselän koulun rehtori Öykkönen Leena
Saviselän koulu, opettajainhuone
Venetpalon koulun rehtori Korkiakoski Juha
Venetpalon koulu, opettajainhuone

044-445 6864
044-445 6955
044-445 6950
044-445 6951

MAASEUTUOSASTO, Keskuskatu 14
Maaseutuasiamies Kuronen Anne

044-445 6881
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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
Rakennusmestari Hämäläinen Esko 044-445 6840 / 6841
Toimistosihteeri Saaranen Arja
044-445 6842
Kirvesmies Luttinen Arto
044-445 6999
VESIHUOLTO OY, Aleksintie 1
Toimitusjohtaja Lampela Martti
Laitosmies Heinonen Jari

044-445 6821
044-445 6987

PALOASEMA, Paanutie 2
Ylipalomies Kuosmanen Jarmo
palomies Isola Matti

044-429 6342
044-429 6341

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT,
Haapajärventie 1, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
s-posti; etunimi.sukunimi@selanne.net

(www.selanne.net)

Ympäristöjohtajan sijainen Räty Sanna
Rakennusvalvonta,
rakennustarkastaja Paalavuo Marko (to)
Korjausneuvonta, Hämäläinen Esko
Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta,
ympäristötarkastaja Estola Heikki
Ympäristöterveysvalvonta,
ympäristötarkastaja Räty Sanna
Ymp.terveysvalvonta/asumisterveys,
ympäristötark. Pelkonen Reijo
Valvontaeläinlääkäri Malmberg Serina
Eläinlääkäri Tikkanen Hanne,
ajanvaraus ma-to klo 8-9

040-300 8275
040-300 8260
044-445 6841
040-300 8271
040-300 8275
040-300 8273
044-445 6687
0400-976 207

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT, Frosteruksenkatu 25
Fazer Food Services/Blue, Kärsämäen kunta
s-posti; etunimi.sukunimi@blueservice.fi

(www.blueservice.fi)

Palvelupäällikkö Korolainen Päivi
Operatiivinen johtaja Lasander Tuula
Palveluesimies Koponen Pia
Frosteruksen koulun keittiö
(karsamaenkeskuskoulu@blueservice.fi)
Frosteruksen koulun siivous
(karsamaenkeskuskoulu@blueservice.fi)
Koivupuiston palvelutalo
(koivupuistonpalvelutalo@karsamaki.fi)
Venetpalon koulu
Saviselän koulu
Lastentalo
Siivooja Mehtälä Tarja

043-852 3023
0400-749 033
040-664 7574
040-664 7147
040-670 0602
040-664 7232
040-667 1797
040-667 1531
040-670 0313
040-664 5304
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KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, Attendo Oy, Mäntytie 3
s-posti; etunimi.sukunimi@karsamaki.fi( terveys.karsamaki.fi)
Päivystys, kiireellinen ajanvaraus 8-16
044-445 6937
Poliklinikka, kiireetön ajanvaraus ma-pe klo 10-15,
laboratoriotulosten kysely
044-445 6941
Poliklinikka, vastaava hoitaja Isoaho Arto 044-494 1989
Kansanterveystyön vastaava johtava lääkäri,
yleislääketieteen erikoislääk.Tuunanen Jari 044-575 7512
Laboratorio, ajanvaraus ma-to 12-14
044-445 6925
Työterveyshoitaja Pyhtilä Jenny, ajanvaraus 044-494 1982
Hammashoitola avoinna ma-to 8-16 ja pe 8-15,
särkyajanvaraus 8-10
044-445 6350
Diabetes-/sydänhoitaja
Mielonen Maija puh.tunti 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 TI 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 ja vuodeosasto,Frosteruksenkatu 14
Vuodeosasto
044-494 1980
Koivupuiston hoivajohtaja Ahola Minja
044-445 6911
Vanhuspalvelujen vastuuhenkilö
Taskinen Annamari
040-161 5126
Koivupuiston 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,
vastaava sairaanhoitaja Ahola Minja
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044-445 6911

Kotihoidon sairaanhoitaja
Muistihoitaja Lapintaival Leena
Kotihoito ma-su klo 7-21.30
Kotisairaanhoito klo 7-15
Kotihoito, Mäntytie

044-445 6931
044- 4457192
044-445 6993
044-445 6990
044-445 6996

SOSIAALIHUOLTO
Johtava sosiaalityöntekijä Hänninen Kristiina,
puh. klo 12-13
040-577 7428
Toimistosihteeri Hirvimäki Marja-Leena
044-445 6806
Perhetyöntekijä vs. Granlund Mirette
044-445 6755
Perhetyöntekijä Lehtinen Tarja
044-445 6991
Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta,
ohjaaja Seppälä Virpi
040-577 7096
Toimeentulotuki ja vammaispalveluasiat,puh.tunti klo 12–13
sosiaaliohjaaja Myllylä-Ristinen Hilkka/Puttonen Airi
044-445 6824
Vammaispalvelut
Toimintakeskus Rantapääsky, Aleksintie 4
Vastaava ohjaaja
044-445 6834
Palveluohjaaja Ranto Jaana
044-445 6823
Ohjaaja
044-445 6835
Ohjaaja
044-445 6568
Omaishoidon tuki, päivätoiminta,
sosiaaliohjaaja Puttonen Airi
044-494 1983
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Erikoissairaanhoitaja Pesonen Elli
Päihdetyöntekijä, Mikkonen Heidi,
soittoaika ti 12-15

044-445 6933
040-300 8230

SOSIAALIASIAMIES
Merikratos Oy, arkisin 8:30 - 16:00

010-830 5106

POTILASASIAMIES
Hudson Meri-Tuuli

0306-344 011

KANSALAISOPISTO
Jokihelmen opisto, Vanhatie 45 (PL 62), 86600 Haapavesi
044-759 1246
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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

Ylläpito tarkistaa tapahtumat ennen julkaisemista.

Seuraavaan Kaikuun aineisto jätettävä
MA 22.2.2016

mennessä osoitteeseen
karsamaen.kunta@karsamaki.fi
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Internetsivuiltamme löytyy
myös palautelomake,
jonka avulla voit kätevästi
antaa palautetta:
www.karsamaki.fi/
palautelomake
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