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Hotelli Keskipiste  
 
Majoitustoiminta aloitettiin 
syksyllä 2010 FinnSvalan 
tehdaskiinteistöön 
remontoidulla 4-huoneen 
Motelli Tekstiilitalolla. 
Jokaisessa huoneessa on 

kaksi vuodepaikkaa, tarvittaessa kahteen huoneeseen 
mahtuu lisäsänky. Motellin puolella on vielä keittiö ja 
sauna, jotka ovat yöpyjien vapaassa käytössä ilman 
lisämaksua.  

Kysynnän ollessa kohtalaisen hyvä, entisiin 
Toimintakeskuksen tiloihin rakennettiin syksyllä 2013 
perhehuoneisto, johon voidaan sijoittaa jopa 7-
henkeä yhtä aikaa, huoneistossa on mm. oma sauna 
ja keittiötila. 

Viime kesänä valmistui 6 kpl lisää huoneita, joissa 
kaikissa on omat WC-tilat ja yhdessä huoneistossa 

oma sauna. Tällöin Motelli muuttui Hotelli 
Keskipisteeksi ja nyt on käytössä 12 huonetta mukaan 
lukien ”varahuone”. Enimmillään Hotelli Keskipiste voi 
majoittaa 34 henkeä kerrallaan. Aamiaistarjoilu on 
järjestetty tien toisella puolella olevalle Nesteelle. 

Kysyntä on ollut kiitettävää ja harvoin on tilannetta, 
että ei olisi yhtään majoittujaa. Asukkaat ovat 
pääsääntöisesti tyytyväisiä rauhalliseen yöpymiseen ja 
kiitosta on tullut. Yksi oleellinen ”plussa” on Hotellin 
keskeinen sijainti taajamassa lähellä E4-tietä ja 
kauppoja, kuitenkaan liikenteen häiritsemättä yöpyjiä. 

Hotelli työllistää tällä hetkellä omistajan lisäksi osa-
aikaisen siivoojan ja yleistyöntekijän (päätoiminen), 
joka tekee rakennus- ja kunnostustöitä laidasta 
laitaan. 

 
Hotelli Keskipiste 
Risto Salovaara 

 

 

Ajankohtaista maataloudesta 
 
Maataloustuotteiden tuottajahinnat ovat laskeneet 
monella tuotantosuunnalla vuoden 2009 tasolle, 
jolloin maataloustuotannossa koettiin edellinen 
hintakriisi. Etenkin maidontuotannon osalta hinnan 
lasku on ollut dramaattisen nopeaa ja tilat eivät pysty 
omilla toimenpiteillään korvaamaan menetyksiä näin 
lyhyen ajan kuluessa. Pankit ovat ilmoittaneet 
olevansa halukkaita tekemään lainajärjestelyjä, jotta 
tilojen talous ei ajautuisi kassakriisiin. Veroennakoita 
pienentämällä saadaan tilalle lisää käyttöpääomaa 
juoksevien menojen maksuun. Maidon tuottajahinta 
on laskenut vuositasolla jälkitili huomioon ottaen 
12,4 senttiä/litra, joten sen vaikutus myös 
kuntatasolla on huomattava; Kärsämäen osalta 
kokonaismenetys on hieman alle kaksi miljoonaa 
euroa. Maidontuottajat voivat hakea EU:n 
maitokriisitukea 9.3. saakka lomakkeella 300.  
Sikataloudessa on eletty myös alhaisten hintojen 
aikaa. Samanaikaisesti kansallinen tuki on ollut 
laskeva. Pientä toivon kipinää hintojen suhteen on 
tosin näköpiirissä heikentyneen euron ansiosta. 
Halpa euro on yleensä auttanut sianlihan vientiä 

Euroopasta Aasiaan. Toivotaan, että nytkin kauppa 
Euroopasta viriää ja tervehdyttää hintatason 
kestävälle pohjalle. 
Viljan tuotannon osalta hinnat eivät kannusta 
panostamaan tuotantoon, mutta toisaalta 
hyvälaatuiselle viljalle on ostajia. Alhaisen 
hehtolitrapainon omaavalle viljalle ei ostajia tahdo 
löytyä. MTK on huolissaan viljantuotannon 
tulevaisuudesta ja tuotannolle ollaan 
suunnittelemassa sähköistä markkinapaikkaa, joka 
edistäisi myyjien ja ostajien kohtaamista sekä 
hintatason tervehdyttämistä.  
Nyt eletään maatalouden suhteen 
matalasuhdanteessa, mutta uskoa tulevaisuuteen 
tiloilta on löytynyt vaikeina aikoina aiemminkin. 
Kärsämäellä on suhteellisen nuoret viljelijät 
valtakunnallisesti vertailtaessa ja investointeja 
tulevaisuuteen on tehty monella tilalla niin 
sukupolven vaihdoksissa kuin rakentamisessakin. 
Tämä rohkaisee meitä jatkamaan eteenpäin, vaikka 
välillä onkin vaikeaa. Luovitaan yhdessä eteenpäin. 
 
Jari Ahlholm, puheenjohtaja 
MTK Pohjois-Suomi 

Kaiku 
Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 2 / 2015 

 
Kärsämäen kunta puh. 044 - 445 6801 Viraston aukioloaika ma-pe 9-15 
Keskuskatu 14 fax. 08 – 816 2800 Vastaava toimittaja:  

86710 Kärsämäki www.karsamaki.fi  kunnansihteeri, 044 445 6804 
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Ota kuvayhteys Kelaan 
Voit ottaa tietokoneella kuvayhteyden 

palveluneuvojaan, jos tarvitset apua työttömyysajan 

ilmoituksen täyttämisessä. Ensimmäinen vapautuva 

palveluneuvoja vastaa yhteydenottoosi.  

Kärsämäen asunnot Oy 
 
Kärsämäen Asunnot Oy on Kärsämäen kunnan 
kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Vuokratalojen 
kohteet sijaitsevat pääosin keskustan tuntumassa. 
Vuokrattavana asuntoja on tällä hetkellä 179 kpl. 
Korkatinkankaan (11 asuntoa) peruskorjaus on 
suunnitteluvaiheessa. Huoneistoja remontoidaan 
yleensä asukasvaihdosten yhteydessä. Yhtiö 
kartoittaa kuluvan vuoden aikana pitkään samassa 
asunnossa asuneiden huoneistoja. Huoneistot 
tarkastetaan ja yhdessä asukkaan kanssa kartoitetaan 
remonttitarpeet. Huoneiston remontointi edellyttää 
asukkaalta valmiutta muuttaa remontin ajaksi toiseen 
huoneistoon. Yhtiö laittaa kirjeet kevään aikana 
asukkaille, joita kartoitus tässä vaiheessa koskee. 
Tavoitteena on parantaa asukkaiden viihtyvyyttä 
huoneistojen pintaremonteilla, joissain kohteissa 
myös pihoihin tehtävät muutokset ovat tarpeen. 
 
Kärsämäen Asunnot Oy:n isännöinti on siirtynyt 
Tilitoimisto Rousu Oy:ltä Laaksojen OP-

Kiinteistökeskukselle 01.06.2014 liiketoimintakaupan 
toteuduttua. Uuden toimijan isännöinnissä tullaan 
panostamaan rakennusten elinkaariajatteluun. 
Pyritään ennakoivaan korjaussuunnitteluun ja 
olemassa olevan korjausvelan pienentämiseen. 
Ennakoivalla korjaussuunnitelmalla on mahdollisuus 
hallita korjauksiin käytettävää rahamäärää, ainakin 
säilyttää tai jopa parantaa rakennusten arvoa sekä 
parantaa asukkaiden asumisviihtyvyyttä. 
 
Kärsämäen Asunnot Oy tulee valitsemaan 
asukasjäsenen hallitukseensa seuraavassa 
yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus kokoontuu noin 
neljä kertaa vuodessa tarpeesta riippuen. Pyydämme 
halukkaita ilmoittautumaan isännöintitoimistoon 
puhelimitse p. 040 508 4946, sähköpostilla 
kati.tuohimaa@op.fi tai käymällä paikan päällä. Nyt 
on mahdollisuus päästä vaikuttamaan 
vuokrataloyhtiön asioihin. Tervetuloa mukaan! 

 
TUTUSTU 

 

Turpeen uudet mahdollisuudet -selvitys 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on päättänyt 

rahoittaa neljä kuukautta kestävän selvityksen -

Turpeen uudet mahdollisuudet. Selvitystyön 

rahoittaminen liittyy Pohjois-Pohjanmaan 

biotalouden kehittämisstrategiaan 2015 – 2020, 

missä tavoitellaan turpeen käytön 

monipuolistamista erityisesti korkeamman 

jalostusasteen tuotteisiin, turvetuotannon 

vesiensuojelun ja turpeen uusiutuvien osien 

kehittämistä sekä yleistä huoltovarmuuden 

parantamista. Maakunnassa turve on edelleen 

kilpailukykyinen raaka-aine, mutta sen nykyisen 

energiakäytön jalostusaste ei ole kehittynyt kovin 

korkeaksi. Hyväksytyssä biotalouden 

kehittämisstrategiassa turpeen uudet käyttömuodot 

ovat keskeinen jatkokehitettävä alateema.  

Teemaan sisältyy lukuisia hankkeita, koska turve 

tarjoaa mahdollisuuksia monien potentiaalisten 

arvoketjujen kehittämiseksi. Jotta turvealan tulevaa 

kehitystyötä voidaan kohdentaa järkevästi pitää 

tarkastella turpeen eri jalostusreitit ja arvioidaan 

niiden alustava kannattavuus.  

Esiselvityshankkeessa selvitetään: 

- turpeen käytön mahdollisuudet pidemmälle 

jalostettuihin tuotteisiin kuten 

polttonesteisiin, kemikaaleihin ja 

materiaaleihin  

- Oulun yliopiston mahdollisuudet lisätä 

turvekemian tutkimusta  

- rahkasammalen uusiutuvan käytön 

mahdollisuudet  

- turpeen saostumien jalostusmahdollisuudet. 

 

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. 
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Tarvitsetko apua työttömyysajan ilmoituksen 

täytössä? 

Kelassa kokeillaan uutta palvelutapaa, jossa 
käytetään kuvayhteyttä. Jos tarvitset apua 
työttömyysajan ilmoituksen täyttämisessä, voit ottaa 
tietokoneella kuvayhteyden palveluneuvojaan. 

Kuvayhteyden saamiseksi tarvitset tietokoneen, jossa 
on 

 riittävästi (1 200 kbit/s) laajakaistakapasiteettia, 
jotta videokuva näkyy 

 

 mikrofonin, kaiuttimet tai kuulokkeet sekä 
videokameran 

 käyttöjärjestelmänä Windows XP/Vista tai Mac 
OS X 10,5 tai uudempi 

Hyväksy ensimmäisellä yhteydenottokerralla 
ohjelmiston asennus työasemalle. Et voi ottaa 
kuvayhteyttä laitteella, jossa on mobiililaitteille 
suunniteltu käyttöjärjestelmä (esim. iPad). 

Vaihtoehtoisesti voit myös soittaa työttömyysajan 
tukien palvelunumeroon 020 692 210. 

Kuvayhteyden palveluaika on ma–pe klo 9–15. 
Palvelunumeron palveluaika on ma–pe klo 8–18

 
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 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. 
Puhelinnumeromme on 040 508 4946. 

 

Tulevia luentoja ja tilaisuuksia etäpalvelulaitteilla 
 
Tarvitsetko vinkkejä työpaikkahakemuksen ja ansioluettelon (CV) kirjoittamiseen? Mietitkö 
mitä työpaikkahaastattelussa kysytään ja mitä kannattaisi vastata? Vinkkejä ja vastauksia 
Erotu eduksesi työnhaussa –luennolta 13.3. klo 12:30-15:30. Tilaisuus on maksuton.  
Ilmoittautuminen viimeistään luentoa edeltävänä päivänä p. 0295 056 553 tai 
apua.tyonhakuun@te-toimisto.fi  (Kerro ilmoittautuessasi missä yhteispalvelupisteessä 
haluat infoon osallistua). 
 

Lisää tietoa tästä kunnantalolta tai www.karsamaki.fi 

http://www.te-palvelut.fi/
http://www.karsamaki.fi/
mailto:apua.tyonhakuun@te-toimisto.fi
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Tiistaina 3.3. klo 18.00  

  

"Kissatyttöjä, 

suuria silmiä ja 

hulluja kampauksia 

  – Manga ja mitä se on"  

 

Mangan esittelyä ja kirjavinkkausta. 

 

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

 

KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, ATTENDO OY 

 

Päivystys ja kiireetön vastaanotto 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  
särkyajanvaraus 8-10 044–445 6350 
 

Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammaslääkäripäivystys 
toimii Oulussa (Aapistie 3). Soittoaika Oulun 
päivystykseen klo 10-12 044–703 6426 

 

KIRJASTO 

 

"Luonnossa - kotona" Valokuvanäyttely maaliskuun 
ajan kirjastossa. 
Näyttely on Pohjois-Suomenselän luonnonsuojelu-
yhdistyksen järjestämän valokuvauskilpailun, PSS-
Kuvakisan, satoa, otsikolla "Luonnossa - kotona". 

Kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa ja oli 
käynnissä viime vuoden ajan, marraskuuhun saakka. 
Esillä ovat palkintosijoille päässeet ja 
kunniamaininnan saaneet kuvat sekä parhaita otoksia 
muiltakin osallistuneilta, yhteensä 31 kuvaa. 

 

 

Poistokirjojen myynti 

alkaa 9.3.2015 

 

 

 

 

 

 

OPETUSTOIMI 
 

Frosteruksen koulun JOPO -ryhmä kiittää yrityksiä saamastaan tuesta  
14.2.2015 järjestettyyn Ystävänpäiväjuhlaan 

Huoltamo A&M Koponen 
Konesilta 
Koneselkä 

Kukka ja luontaistuote Niittykoski 
Kyläkeskus Syke 

Kärsämäen kunta 
Leipurinkadun perhekoti (Oulainen) 

Pyhälaakson Osuuspankki 
Tilausliikenne T. Keckman 

Erityiskiitos kasiluokan kuorotytöille! 

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 

mailto:kirjasto@karsamaki.fi


 Kärsämäen kuntatiedote 2 / 2015 Sivu 5 

KOULUUN TUTUSTUMISPÄIVÄ 
KÄRSÄMÄEN PERUSKOULUISSA 
22.4.2015 
 

Kouluun ilmoittautuminen ja 
tutustuminen syksyä 2015 varten 
 
Syksyllä 2015 aloittavat esikouluikäiset (v. 2009 

synt.) lapset ilmoittautuneet esikouluunsa 3.3.15 

mennessä. Syksyllä 2015 peruskoulun 1. luokalle 

tulevien (v. 2008 synt.) lasten ei tarvitse ilmoittautua 

tulevaan kouluunsa, vaan tämä tapahtuu siten, että 

esikoululaiset siirtyvät automaattisesti nykyisen 

koulun sisällä esikoulusta 1. luokalle. Syksyllä 2015 

aloittavat 7-luokkalaiset (kotikunta Kärsämäki) 

automaattisesti aloittavat Frosteruksen yläkoulussa. 

  
Keskiviikkona 22.4.15 on tutustumispäivä syksyyn 

2015 liittyen (tulevat esikoululaiset, tulevat 

ekaluokkalaiset ja tulevat 7-luokkalaiset) kaikissa 

Kärsämäen peruskouluissa samana päivänä. Tulevien 

7. luokkalaisten tutustumispäivän kesto on klo 08.55-

15.00 Frosteruksen koululla. Oppilaat kulkevat 

normaalien koulukuljetusten mukana 

tutustumispäivänä. Tulevien esikoululaisten ja 

tulevien 1. luokkalaisten tutustumispäivä 

Frosteruksessa (E-ulko-ovi) on klo 08.55-10.00, 

Venetpalossa klo 8.15-12 ja Saviselässä klo 8.00-

12.00. Vanhemmat ja huoltajat ovat tervetulleita 

tutustumaan kouluun lastensa kanssa. Frosteruksessa 

tulevien esikoulun oppilaiden ja 1-luokkalaisten 

huoltajille on auditoriossa klo 9-9.45 tarjolla Wilma-

koulutusta ja vapaata keskustelua rehtorin ja 

terveydenhoitajan kanssa. Wilma on web-pohjainen 

käyttöliittymä koulun ja kodin väliseen 

tiedonvälitykseen. Wilmassa huoltaja voi nähdä mm. 

oppilaansa (0-9.lk+lukio) tuntimerkinnät, poissaolot, 

lukujärjestyksen, arvosanat, koepäivät, lähettää 

viestejä opettajille, nähdä koulun tapahtumien 

päivämääriä ja ohjeita sekä lukea koulun tiedotteita. 

Lopuksi huoltajat menevät lastensa luokse luokkiin. 

Klo 10-10.30 on tulevien esikoululaisten 

mahdollisuus huoltajineen tutustua 

varhaiskasvatuksen  esikoululaisille järjestämään 

päivähoitoon Rekolassa. Oppilaat on jaettu 

koulupiireihin lähikouluperiaatteen mukaisesti. 

Kouluilta tai koulutoimistosta voi kysyä oppilaan 

lähikoulua. Esikoulua järjestetään Frosteruksen, 

Saviselän ja Venetpalon kouluilla. Peruskoulun 1. 

luokan opetusta järjestetään Frosteruksen, Saviselän ja 

Venetpalon kouluilla. Lukuvuosi 2015-2016 alkaa 

tiistaina 11.8.2015.

 
 

Hakeminen Kärsämäen lukioon  
 
Yhteishaku ammatilliseen ja 
lukiokoulutukseen on 24.2. – 
17.3.2015.  

Opiskelupaikkaa hakiessa kärsämäkisten kannattaa 
muistaa, että omalla paikkakunnalla on laadukas 
lukio, jossa opiskeleminen on edullista. Lukion 
opiskelijoille tarjotaan maksuton koulukuljetus, kun 
koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä. 
Lisäksi lukion opiskelijat saavat opiskelun ajaksi 
käyttöönsä tablettitietokoneen ja lainaan kaikki 
lukion oppikirjat. 

Kärsämäen lukio on yleislukio, jossa voi opiskella 
oman lukion tuottamien kurssien lisäksi 
etäopetuksena eLukion (www.elukio.fi) tarjoamia 
kursseja, esimerkiksi kieliä.  

Opetuksen tuloksellisuutta kuvaa se, että erilaisissa 
lukiovertailuissa Kärsämäen lukio on ollut vähintään 
Suomen lukioiden keskitasoa, parhaimmillaan jopa 
kolmenkymmenen parhaan lukion joukossa Suomen 
noin neljästäsadasta lukiosta.  

 

Kärsämäen lukiosta valmistuneet ovat muistelleet 
lukioaikoja seuraavasti: 

- ”Positiiviset muistot. Oli turvallinen vaihtoehto 

valita lukio peruskoulun jälkeen. Sai lisää 

miettimisaikaa ja sai kulkea kouluun kotoa 

käsin.” 

- ”Erittäin lämpimät muistot. Lukiossa oli kivaa.” 

- ”Erittäin hyvät muistot. Lukio antoi hyvän pohjan 

jatko-opinnoille.” 

- ”Mukava luokka ja hyvä ryhmähenki sekä 

henkilökohtainen opetus.” 

- ”Mukavaa aikaa pienessä, mutta tehokkaassa 

lukiossa. Tietenkin vanhojentanssit ja penkkarit 

ovat vahvimmin mielessä.” 

- ”Sai olla oma itsenä. Opiskelu oli vaativaa, muttei 

vaikeaa, ja opetuksen taso oli jatko-opintojen 

kannalta hyvä.” 

- ”Kaiken kaikkiaan mukavaa oli, ja vaikk´ei silloin 

välttämättä siltä tuntunutkaan, helppoa myös. ” 

Lisätietoa Kärsämäen lukiosta ja lukioon hakemisesta 
saa lukion rehtorilta puh. 044 445 6867. 

http://www.elukio.fi/
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JOKIHELMEN OPISTO 

 

RUOTSIN KIELEN ALKEISKURSSI 

alkaa Kärsämäellä syksyllä 2015, mikäli osallistujia on riittävästi. 

Ennakkoilmoittautuminen 30.4.2015 mennessä p. 044 7591 999.  

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI 

 
LATUASIAA: lunta on saatu sen verran, että 
hiihtomahdollisuus on SÄÄVARAUKSELLA  
Venetpalon hiihtomajanladulla, Suomelassa, 
Hatuperänlenkillä,  Hatuperältä Onkilammelle 
(retkilatu perinteinen),  kouluilla (Frosteruksen, 
Venetpalon, Saviselän ja Miilurannan). Lisäksi on 
muutamia kylälatuja.  
 
Eri teemojen puitteissa toteutettavia LATURETKIÄ 

tulossa hyvin lyhyelläkin varoitusajalla. 

 

Kansainvälistä NAISTENPÄIVÄÄ vietetään su 8.3. 
Tempaistaanpa joukolla hiihtelemään ja 
liikkumaan. Naistenpäivän teeman puitteissa 
hiihdellään viikonvaihdetta 6. - 8.3. 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. 

Kävely ja koirien ulkoiluttaminen hiihtoladuilla ja 

–paanoilla kielletty (Huom! yleinen järjestyslaki). 

Moottorikelkoilla ja mönkijöillä liikkuminen 

merkatuilla moottorikelkkaurilla. 

 

KOULULAISTEN TALVILOMAVIIKOLLA 
PERHERETKI  VUOKATTIIN torstaina 5.3. 
(laskettelua, hiihtoa, uintia, kylpylätoimintaa, 
Angry Birds toimintapuisto, ulkoilua jne.) 
Tarkemmin ilmoituksissa. 
llmoittautumiset Poppelissa olevaan listaan 26.2 
mennessä. Kyyti ilmainen. 

Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tiedustelut: 
044-445 6812.  
 

Hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen. 

Kansanhiihto –kampanja 01.01-30.04.2015. 

Suorituksia voi kirjata kuntokortteihin ja  -

vihkoihin. 

 

Kuntalaisten hiekkatekonurmen vakiovuorot 
kesälle 2015 haettavana pe 13.3. mennessä. 
Hakemukset palautetaan yhteystietoineen 

liikuntatoimistoon. Tiedustelut 044 445 6812/Riitta. 

 

Kärsämäen kunnan kesätyöpaikat 2015 

Kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika on meneillään 
ja päättyy perjantaihin 10.4. Hakemukset 
palautetaan opinto-ohjaajalle. Muut kuin 
peruskoulussa/lukiossa opiskelevat palauttavat 
hakemuslomakkeet Poppeliin sen aukioloaikoina. 
Hakemuslomakkeita yläasteelta, lukiolta, 
kunnantoimistosta, kirjastosta ja Poppelista.  
 

Ennakkotietoa: uimakoulut uimahallilla 11. -  
12.6. uimataidottomille ja heikosti uiville. 
Mukaan pääsevät vuonna 2009 ja sitä ennen 
syntyneet lapset ja nuoret. 
 

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 puh.044-
445 6812 ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä Anne-
Mari Teppo puh. 050 527 5503. Lisätietoja 
toiminnasta www.snack.fi. 
 

Nuorisovaltuuston ennakko infoa: tulossa 
sählyturnaus 28.3. Tarkemmin ilmoituksissa. 
 

http://www.snack.fi/
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Nuorisotila Poppelin avoimet ovet –toimintaillat ke 
ja to klo 15-20 ja pe klo 17-22. Muutokset ja lisäykset 
aukioloaikojen suhteen ilmoitamme Poppelin 
ikkunassa.  
 
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 mukaan. 
Kulkukortilla klo 06-23. Lisätietoja: 040 821 4447. 

 

KULTTUURITOIMI 

  

http://www.settinetti.fi/
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TEKNINEN TOIMI 
 

 
 

ASUNTOJEN KORJAUS-, ENERGIA- JA TERVEYSHAITTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN v. 2015 

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN JA KÄRSÄMÄEN KUNNISSA  

 

Avustuksia myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuinrakennusten ja asuntojen korjaamiseen 

seuraavasti: 

 

KUNTA MYÖNTÄÄ AVUSTUKSET: 

 Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin 

 Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin  

 Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset 

 

HAKUAIKA PÄÄTTYY KUNNAN MYÖNNETTÄVISSÄ OLEVIEN AVUSTUSTEN OSALTA 26.3.2015. 

 

VALTION ASUNTORAHASTO MYÖNTÄÄ AVUSTUKSET: 

 Hissin rakentamiseen sekä liikkumisesteen poistamiseen 
 

Valtion asuntorahaston myönnettäviä hissin rakentamisen ja liikkumisesteen poistamisen avustuksia koskevia 

hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. 

 

Hakemuslomakkeita saa kunkin Selänteen kunnan ja Kärsämäen kunnan rakennusvalvontatoimistosta tai niitä 

voi myös tulostaa valtion asuntorahaston kotisivuilta www.ara.fi. 

 

Hakemukset tulee jättää 26.3.2015 klo 15.00 mennessä korjauskohteen sijaintikunnan mukaisesti kunnan 

rakennusvalvontaan osoitteilla: 

Haapajärven kaupunginvirasto, Kirkkokatu 2, 85800 HAAPAJÄRVI 

Pyhäjärven kaupunginvirasto, Ollintie 26, 86800 PYHÄSALMI 

Kärsämäen kunnan Tekninen toimisto, Haapajärventie 1, 86710 KÄRSÄMÄKI 

Reisjärven kunnanvirasto, Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI 

 

Tarkempia ohjeita hakemiseen liittyvistä asioista saa rakennusvalvonnasta: 

Esko Hämäläinen puh. 044 4456 841, esko.hamalainen@karsamaki.fi  

Lisäksi yksityiskohtaiset hakemusohjeet löytyvät valtion asuntorahaston kotisivuilta www.ara.fi. 

 

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE 

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 

 

MAASEUTUOSASTO 

 

KRIISITUKI 

 

VÄLIAIKAINEN JA POIKKEUKSELLINEN 

MAIDONTUOTTAJILLE MAKSETTAVA TUKI 

 

Väliaikaista ja poikkeuksellista maidontuottajille 

maksettavaa tukea voi hakea lomakkeella 300, joka on 

palautettava viimeistään 9.3.2015. Lomake löytyy 

osoitteesta suomi.fi (hae esim. hakusanalla mavi300) 

tai sen saa myös maaseututoimistosta. Tukea 

maksetaan 1.9.-31.12.2014 meijeriin toimitettujen 

maitolitrojen perusteella. Tukea maksetaan enintään 

1,45 snt/l. Tukea voi saada myös tuotannon 

lopettamisen jälkeen, jos tuotantoa on ollut tuen 

määräytymisjaksolla. 

 

SIKATALOUDEN KRIISITUKI  

 

Sikatalouden kriisituki tulee haettavaksi 

maaliskuussa, haettava viimeistään 23.3.2015. 

 

http://www.ara.fi/
http://www.ara.fi/
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NAUTAELÄINPALKKIOIDEN 

OSALLISTUMISILMOITUS 

 

Osallistumiset kansallisiin nautatukiin ja EU:n 

nautaeläinpalkkioihin päättyivät vuoden 2014 lopussa. 

Vuonna 2015 jokaisen kansallisia nautatukia ja/tai 

EU:n nautaeläinpalkkioita hakevan viljelijän on 

osallistuttava uudelleen nautatukien järjestelmiin 

sähköisesti Vipupalvelussa tai paperilomakkeella 184 

viimeistään 30.4.2015. Vuonna 2015 palautettu 

osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi eli sitä ei 

tarvitse palauttaa vuosittain. Jos viljelijä hakee 

myönnettävien kansallisten pohjoisten kotieläintukien 

ennakkoa, hänen on palautettava osallistumisilmoitus 

jo ennakkoa hakiessaan. 

 

KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN 

ENNAKKO 2015 

 

Kansallisten kotieläintukien ennakkoa haetaan kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselta sähköisesti Vipu-

palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 23.3.2015. 

Lopullista tukea naudoista, uuhista ja kutuista haetaan 

sähköisesti Vipu-palvelussa tai 

osallistumisilmoituslomakkeella 184 viimeistään 

30.4.2015. Tuen hakemisesta, tukiehdoista ja 

tukitasoista kerrotaan tarkemmin kansallisten 

kotieläintukien vuoden 2015 hakuohjeissa, joka 

julkaistaan helmikuussa. 

 

VIPU-PALVELUN KÄYTTÖOIKEUDET JA 

NEUVOJIEN VALTUUTTAMINEN 

 

Kirjautuminen Vipu-palveluun tapahtuu ensisijaisen 

viljelijän (valtuutetun) henkilökohtaisilla 

pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai hst-

kortilla. Jos tilan omistajuuksissa tapahtuu muutoksia, 

on käyttöoikeudet haettava uudelleen. Oikeudet on 

hyvä hoitaa kuntoon jo hyvissä ajoin ennen kevään 

tukihakua jos ne eivät ole vielä kunnossa tai niitä ei 

ole ennestään. Käyttöoikeuksien haku ja mahdolliset 

muutokset käyttöoikeuksiin tehdään lomakkeella 457. 

Neuvojan valtuuttaminen tapahtuu Vipu-palvelussa 

tilan ensisijaisen viljelijän toimesta. Mikäli ei ole 

mahdollisuutta kirjautua Vipu-palveluun valtuutusta 

varten esim. tunnusten puuttumisen vuoksi, 

valtuutusten lisäyksiä ja poistoja voi tehdä myös 

palauttamalla maatilan asiointioikeuksien 

muutoslomakkeen 457 kuntaan. 

 

LOHKOMUUTOKSET VIPUSSA 

 

Vipu-palvelussa avautuu maaliskuun puolen välin 

jälkeen mahdollisuus tehdä peruslohkojen muutoksia. 

Peruslohkoille on mahdollista tehdä rajakorjauksia, 

jakoja ja yhdistämisiä sekä perustaa uusia lohkoja. 

KASVULOHKOJEN PIIRTÄMINEN 

 

Vuoden 2015 tukihausta alkaen kasvulohkot on 

piirrettävä kartalle niiltä peruslohkoilta, joilla on 

enemmän kuin yksi kasvulohko. Jos peruslohkolla on 

vain yksi kasvulohko, kasvulohkon rajoina käytetään 

peruslohkon digitoituja rajoja. Kasvulohkojen 

piirtäminen on helpointa ja nopeinta Vipu-palvelussa. 

Voit tarvittaessa suurentaa karttanäkymää ja käyttää 

mittaustyökaluja piirroksen apuna. Jos tukea haetaan 

paperilomakkeilla, tulee kasvulohkojen rajat piirtää 

paperikartalle. Paperikartalta kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomainen siirtää kasvulohkojen 

rajat sähköiseen muotoon ottaen huomioon 

ilmoitettujen kasvulohkojen alat. Piirroksesta 

muodostunutta pinta-alaa käytetään tukien 

maksamisen ja valvonnan perustana. Sen vuoksi on 

tärkeää, että kasvulohkot piirretään oikein.  

 

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN ASIAKIRJAT 

JA TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ VUODEN 2014 

TUKEEN 

 

Tilat jotka ovat sitoutuneet eläinten hyvinvoinnin 

tukeen on jätettävä 1.5.2014 - 30.4.2015 välisenä 

aikana tehdyistä terveydenhuoltokäynneistä ja 

terveydenhuoltosuunnitelmasta asiakirjat 14.5.2015 

mennessä kunnan maaseututoimistoon. Nämä 

asiakirjat ovat vuoden 2014 eläinten hyvinvoinnintuen 

maksun peruste.  

Jos tilalla on tehty uusi terveydenhuoltosopimus tai 

sopimusta on muutettu, on se toimitettava kuntaan 10 

työpäivän kuluessa. Kunnassa tulisi olla toimitettuna 

aina voimassa oleva eläinlääkärin kanssa tehty 

sopimus. 

 

LOMAKKEET JA OPPAAT 2015 

 

Päätukihaun lomakkeita ja oppaita ei enää postiteta 

tiloille. Tiloille lähetetään maaliskuun alussa lähetys, 

joka sisältää ilmoituksen tukihaun alkamisesta, 

yhteenvedon maatilan esitäytetyistä tiedoista ja 

täydentävien ehtojen muistilistan. Hakuopas 

julkaistaan 16.3. osoitteessa mavi.fi/hakuopas. 

Päätukihaun lomakkeet julkaistaan 10.3. ja ne 

löytyvät osoitteesta suomi.fi/lomakkeet. 

 

KASVINSUOJELUTUTKINTO 

 

11.3.2015 Siikalatva, Pyhäntä klo 10 - 14,  

  valtuustosali, Manuntie 2 

17.3.2015 Nivala klo 10-14, Ravintola Sapuska, 

  Pajatie 5   

 

Tutkinto sisältää koulutuksen + tentin. Tutkinto 

vaaditaan henkilöltä, joka suorittaa kasvinsuojelu-
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ruiskutuksia, hankkii kasvinsuojeluaineita sekä 

päättää kasvinsuojelutoimenpiteiden suorittamisesta. 

Kurssin hinta on 65 €, sisältäen kahvitarjoilun. 

Kouluttajina ovat Antti Harjunen ja Juha Sohlo, 

ProAgria Oulu. 

 

Ennakkoilmoittautumiset kaksi (2) viikkoa ennen 

kurssin ajankohtaa ProAgria Oulu, puh. 08 316 8611 

(vaihde) tai anne.kipina@proagria.fi Ilmoittautumisen 

yhteydessä tarvitsemme tilatunnuksen ja yhteystiedot 

osallistumistodistusta varten. Ilmoitattehan myös 

mahdollisen erityisruokavalion. 

 

KEVÄÄN 2015 TUKI-INFOT VILJELIJÖILLE 

 

Alustavasti suunnitellut tuki-infotilaisuudet  

klo 9.30–15.00, järjestäjänä ProAgria Oulu ja  

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.  

ti 24.3.2015, Haapajärvi, HAI (JEDU) 

ma 30.3.2015, Ylivieska, Akustiikkasali 

ti 31.3.2015, Haapavesi, Haapavesiopisto, 

  ReijoWaara-Sali 

ke 1.4.2015, Nivala, Nitek  

 

ke 8.4.2015, Siikalatva, Piippolan Ammatti- ja  

 kulttuuriopisto (JEDU) 

 

Alustavasti suunnitellut luomutuki-infotilaisuudet 

ke 18.3.2015, Nivala, Nitek 

to 9.4.2015, Siikalatva, Piippolan Ammatti- ja 

 kulttuuriopisto (JEDU) 

 

Alustavasti suunniteltu maisema- ja 

perinnebiotooppituki-infotilaisuus 

ma 16.3.2015, Liminka, Limingan luontokeskus 

 

Ennakkoilmoittautumiset ProAgrian ja Ely-keskuksen 

infoihin p. 08 316 8611 tai www.proagriaoulu.fi -> 

koulutukset ja tapahtumat 

Tarkista lopulliset paikat ja päivämäärät osoitteessa  

www.ymparistoagro.fi tai kunnasta! 

 

 

Nivalan yhteistoiminta-alueen tuki-infot 

To 2.4.2015 Kärsämäki, Frosteruksen koulu, auditorio 

 klo 10-14 

to 9.4.2015 Oulainen, yrittäjätal

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 
KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS RY 
 
Sydänkerhot Konttilassa jatkuvat parittomilla viikoilla. 
Maaliskuussa tapaamme ma 9.3.2015 klo 11-13 ja ma 23.3.2015 klo 11-13. 
Tervetuloa uudet ja entiset kävijät! 
 

KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY 
 
Ompeluilta Konttilassa ti 17.3.2015 alkaen klo 18.30. Emäntinä Eila ja Sirkka.Tervetuloa! 
   ¤¤¤¤ 
Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia)  
sekä teltta 5 x 8m  Tiedustelut Tarja Luonua p. 050 535 0273. 
 
KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY 

 
Vesijumpat pyörivät entiseen tapaan aina maanantaisin klo 13.00 ja 14.00. 
 
Kuntosaliryhmä pyörii entiseen aikaan torstaisin alkaen klo 10.00 myös hiihtolomaviikolla. Tule rohkeasti 
mukaan jokainen saa tehdä oman kuntonsa mukaan, Samuli ohjaa tekemään liikkeet oikein, ja yhdistys 
tukee edelleenkin lippujen hinnassa. 
 
Tammenlehvässä käynnit jatkuvat. 
 
Kerhot ovat aina parittoman viikon keskiviikkona Konttilassa alkaen klo 11.00.  
Seuraavat kerhot ovat ke 11.3. ja ke 25.3.  
Keltaisennauhanpäivää vietetään ke 11.3. klo 11.00 ja kerhoon on kutsuttu vieraita naapurikunnista. Tule 
viettämään rentouttava tuokio iloisessa seurassa. Parannellaan maailmaa, kahvitellaan, arpoja, 
leikkimielisiä pelejä ja pientä jumppaa/venyttelyä. 

http://www.proagriaoulu.fi/
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Pääsiäismyyjäiset on ma 30.3.2015 K-Marketissa. 
 
Suunnittelemme tälle keväälle käyntiä teatterissa. 
 
Tallinnan reissu on 5.-7.5.2015 ja matkan hinta 117 €/hlö, ensimmäinen yö laivalla ja toinen yö Tallinnassa 
Tallink Cityssä. Mukaan voi lähteä vaikka ei ole yhdistyksen jäsen. Ilmoittautumiset mahdollisimman pian 
Hilkalle p. 040 519 6543 tai Eilalle p.040 827 3890. 
 
Tulossa kylpyläloma Pärnuun 23.8.-30.8.2015. Tarkempia tietoja ilmoitellaan myöhemmin. 
 
Tervetuloa mukaan! 
 

 
SPR KÄRSÄMÄEN OSASTO 
 
Ensiapuryhmän harjoitukset sunnuntaina 15.3.2015 klo 17:00. Tapaaminen 
osaston omissa tiloissa Frosteruksen koulun vanhassa osassa. Tervetuloa jo 
ryhmään liittyneet sekä uudet ryhmäläiset joita ensiapu kiinnostaa. 
 

 
KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS 

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 
viimeistään 2.3.2015 klo 15 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. Seuraava Lasten maatalousnäyttelyn yhteistyöpalaveri 
tiistaina 24.3.2015 alkaen klo 19.00 Konttilassa. Tervetuloa järjestöt, yhteisöt, yksityiset henkilöt ym.  

Kärsämäen kunnan KESÄTYÖPAIKKOJEN 2015 haku käynnissä 10.4.2015 asti. Hakemukset voit jättää 
Frosteruksen koulun opinto-ohjaajalle. Muualla kuin peruskoulussa/lukiossa opiskelevat palauttavat 
hakulomakkeet nuorisotila Poppeliin sen aukioloaikoina. Hakulomakkeita yläasteelta, lukiosta ja Poppelista. 
Ulkopaikkakunnilla opiskelevat voivat tilata hakulomakkeen ja ilmoituksen myös 4H-toimistolta sähköisenä 
versiona (karsamaki@4h.fi).  

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

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, josta 
löytyy myös näyttely kuulumisia. 

mailto:karsamaki@4h.fi
http://www.karsamaki.4h.fi/
mailto:karsamaki@4h.fi
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K RTTU
Etsivä nuorisotyö

JOKILAAKSOJEN

 
TUKI RY

NUORTEN

JOKILAAKSOJEN

 
TUKI RY

NUORTEN

 

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  

 

 
 

ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY 

 
Toimintaa maaliskuussa. 
 
Ma 2.3.2015 kerho Konttilassa kello 11.00 
Vieraana Leena Uusimäki, Matka-Rastista, suunnitellaan kesän retkeä.(R2) 

Ma 16.3.2015 kerho Konttilassa kello 11.00 
Kerholaisten esittämää ohjelmaa, laulua, kahvia, arvontaa ym. (R3) 

Ma 30.3.2015 kerho Konttilassa kello 11.00 
Vieraana Vanhuspalvelun vastuuhenkilö Annamari Taskinen Attendosta. (R4) 
 
Peli-illat Rannan koululla jatkuvat joka tiistai alkaen kello 17.00. 
 
Runnin kylpyläretkelle ilmoittautuneet, lähtö Konttilasta to 12.3. kello 11.30 linja-autolla. 
Matkan hinta 130€. Maksu peritään autossa (varaa sopivaa rahaa). 
Sis. kaksi yötä 2hh huoneessa, aamiaiset, lounaat, kylpylän ja kuntosalin käytön sekä matkan. 
 
Suunnitteilla ulkoilupäivä Hiihtomajalle, ilmoitellaan kun ajankohta selvillä. 
 
Huom! Yhdistyksen tiedotteet myös viikoittain ilmestyvässä Selänne-lehdessä,  yhdistykset palstalla. 
 
Kaikki tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

 

 

 

 

 

mailto:hannele.halonen@snack.fi
http://www.snack.fi/
mailto:annemari.teppo@snack.fi
http://www.snack.fi/
http://www.opintopolku.fi/
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KEVÄTKIRPPIS la 28.3.2015 klo 10-16  
Saviselän koululla  
 
*5€/pöytä, maksetaan käteisellä paikanpäällä, 
pöytävuokrien tuotto menee  
Saviselän koulun luokkaretkirahastoon.  
 
*myynnissä kahvia, mehua, pientä purtavaa...  
 
*arpajaiset  
 
*tapahtuma järjestetään mikäli saadaan 30 
pöytävarausta!  
 
*sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 13.3. 
tekstiviestillä puh.  040-776 1149 / Riitta Ristinen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiihtokilpailut Venetpalon hiihtomajalla 

 la 14.3.2015 klo  12.00 alk. 
Ilmoittautuminen alkaa klo 11.00 

Sarjat: 
 tytöt ja pojat 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16  

 naiset ja miehet yleinen 

 

Palkinnot: 
4-6 vuotiaiden sarjassa palkitaan kaikki osallistujat, muissa sarjoissa palkitaan 3 parasta kilpailijaa 

 

Myytävänä: 
kahvia, makkaraa ym. 

 

Huom! Tilaisuuden järjestäjä ei ole vakuuttanut 

tapahtumaan osallistujia / läsnäolijoita.  

  

Säävaraus… Pakkasraja – 15 C. 

 
Tervetuloa joukolla mukaan. 
 

Venetpalon kylätoimikunta 

 

KYLÄASIAT 
 
TUPAILTA  pappilassa to 19.3.2015 klo 19.00 
 
Kahvitarjoilu, tarinointia, laulua, arvontaa 
(voit tuoda arvottavaa ) 
 
Järjestäjinä : Venetpalon kylätoimikunta, 
Hautajoen kyläyhdistys 
Kattilakosken kulttuuriosuuskunta 
 
Tervetuloa ! 
 

Vertaistukiryhmä muistisairaiden läheisille 

kokoontuu seuraavan kerran 4.3.2015 klo 16.00  

Kärsämäen seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa. 

Tervetuloa saamaan tukea toisilta  

samassa tilanteessa olevilta. 

Tied.  p. 040 026 8711 

Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa 
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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   044-445 6889 
  
KIRJASTO, Pomojentie 3  
Kirjastotoimenjohtaja Nahkanen Kirsi, 
 tiistaisin   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 
Frosteruksen koulun 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, Keskuskatu 14   
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, Haapajärventie 1  
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 (torstaisin)  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 
Kansanterveystyön vastaava johtava lääkäri,  
  Riihimäki Veli-Matti  050-363 7950 
Poliklinikan vastaava hoitaja  044-445 6641 
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 ja vuodeosasto,  
Frosteruksenkatu 14 
Vuodeosasto   044-445 6647 
Ikääntyneiden palv. 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 Airi Puttonen 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  
Johtava sosiaalityöntekijä Salmivaara Sirpa 040-579 3762 
Aikuissosiaalityö  
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 ja -valvonta 
  Kinnunen Pekka, puh. klo 12-13 040-577 7428 
Perhetyöntekijä Mykkänen Maarit 044-445 6991 
  
SOSIAALIASIAMIES  
Merikratos Oy, arkisin 8:30 - 16:00 010-830 5106 
  
POTILASASIAMIES  
Hudson Meri-Tuuli  0306-344 011 
  
KANSALAISOPISTO  
Jokihelmen opisto,  
  Lallunniementie 2, 86600 Haapavesi 044-759 1246 
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PUUHASIVUT 

 

Ratkaise sudokut 
 

Ratkaise tettiläisen tekemä labyrintti 

 

 

 

Kärsämäen kunnan internetsivuilta löytyy 

myös palautelomake, jonka avulla voit 

kätevästi antaa palautetta: 

http://www.karsamaki.fi/palautelomake 

 

 

Seuraavan kuntainfon aineisto 

MA 23.3.2015 osoitteeseen 

karsamaen.kunta@karsamaki.fi 

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

