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KESKUSVAALILAUTAKUNTA TIEDOTTAA 
 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19. päivänä huhtikuuta 2015 kello 9.00 – 20.00.  
 

Vaalipäivän 19.4. äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat: 

001 Kirkonkylän äänestysalue  Frosteruksen koulu, Frosteruksenkatu 25, C-ovi 

002 Venetpalon äänestysalue Venetpalon koulu, Höykerintie 61 

003 Saviselän äänestysalue Saviselän koulu, Jylhänperäntie 20 

 

Ennakkoäänestys 8. – 14.4. toimitetaan Kärsämäen kirjastossa, Pomojentie 3. 

  8.4.2015 keskiviikko kello 9.00 - 16.00, 

  9.4.2015 torstai  kello 12.00 - 20.00, 

10.4.2015 perjantai  kello 9.00 - 16.00, 

11.4.2015 lauantai  kello 12.00 - 16.00, 

12.4.2015 sunnuntai  kello 12.00 - 16.00, 

13.4.2015 maanantai  kello 12.00 – 20.00, 

14.4.2015 tiistai  kello 12.00 – 20.00.  

 

Äänestäjän on ehdottomasti esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä todistus henkilöllisyydes-

tään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta väliaikai-

sen henkilökortin äänestämistä varten. Tällaisessa tapauksessa henkilökortista ei peritä maksua, mutta 

korttia haettaessa on oltava mukana 2 poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa. 

 

Laitoksessa toimitettavasta vaalitoimituksesta ilmoitetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Palve-

lutalo Koivupuiston ilmoitustaululla. 

 

Kotiäänestys 

Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua 

tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman 

kohtuuttomia vaikeuksia. Hän saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusre-

kisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun 

kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omais-

hoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeu-

tetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.   

 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä puhelimitse (044 - 445 6801) 

tai kirjallisesti kunnanvirastoon viimeistään tiistaina 7.4.2015 ennen kello 16. Ilmoittautumislomak-

keita on saatavana kunnanvirastolta. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 8. 

– 14.4.2015 sattuvana päivänä klo 9-20. Päivästä ilmoitetaan erikseen. 

 

 

Kärsämäen kunnan keskusvaalilautakunta 

 

Hanna Karsikas  Kati Partanen 

puheenjohtaja  sihteeri 
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KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, ATTENDO OY 

 

Kärsämäen vastaanoton toiminnan 
muutoksia 1.4.2015 lähtien. 

1.4. alkaen toivomme kaikkien ottavan aina ensi-
sijaisesti yhteyttä puhelimitse terveyskeskus vas-
taanotolle. 

Päivystys ja kiireetön vastaanotto arkisin klo 8-16 
- päivystys, kiireellinen ajanvaraus 

044–445 6937 
 

- poliklinikka, kiireetön ajanvaraus ma-pe  
  klo 10-15 ja laboratoriotulosten kysely 

044–445 6941 

Terveyskeskuksen luukulla palvellaan asiakkaita 
päivittäin klo 9-11 välisenä aikana, jolloin hoito-
henkilökunnalla vapautuu aikaa lääkärin avusta-
miseen ja potilaiden hoitamiseen sekä puhelin-
jonojen purkamiseen. 

 

 

 

 

Reseptit ja taksikyytipyynnöt voi jättää nimellä ja 
sotulla varustettuna terveyskeskuksen aulassa 
olevaan postilaatikkoon. Näistä asioista voi jättää 
pyynnöt myös puhelimitse.  

Jatkossa vastaanotoille tulijoiden ei tarvitse il-
moittautua, vaan huolehtia, että on paikalla hy-
vissä ajoin ennen vastaanoton alkua. 

Arki-iltaisin klo 16 jälkeen hätätapauksille ja 
viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 07-24  
päivystysvastaanotto 
OULASKANKAAN SAIRAALASSA  

08-429 7840  

Kärsämäen hammashoitola on avoinna  
ma-to 8-16 ja pe 8-15,  
  särkyajanvaraus 8-10 044–445 6350 

Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammaslääkäri-
päivystys toimii Oulussa (Aapistie 3). Soittoaika 
Oulun päivystykseen klo 10-12  

 044–703 6426 

 

 

 
 

KUNTALAISTEN ILTA 
22.4.2015 klo 19:00 - 21:00 

 
Frosteruksen koululla Kärsämäki – salissa,  

Frosteruksenkatu 25, C-ovi 
Kahvitarjoilu ennen tilaisuutta alk. klo 18:30 

 
AIHEINA 
 Valtuustoryhmien terveiset 
 Toimialakohtaiset esittelyt 

 Kari Oikarinen 
 Martti Pietikäinen 

 Kuntalaisten toiveita ja keskusteluaiheita 
 

TERVETULOA! 
  

Kärsämäen kunnanhallitus 
 

Lähettäkää etukäteen keskustelun toiveita ja aiheita kirjeellä,  
kuntamme nettisivujen palautelomakkeen kautta tai  

sähköpostilla karsamaen.kunta@karsamaki.fi. 
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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 asioi-
da www.te-palvelut.fi –sivuilla. Muista varata aika 
etukäteen kunnan neuvonnasta  
asiakaspäätteelle vaikka puhelimitse!  
Työvoimahallinnon sivuilla voit ilmoittautua työnhaki-
jaksi, etsiä avoimet työpaikat ja työvoimakoulutukset 
sekä etsiä tietoa ammateista ja koulutuksista. Paikal-
liset TE-palvelut, Pohjois-Pohjanmaa -sivulta löydät 
ohjeet asioimiseen, ajankohtaisen tapahtumakalen-
terin, josta näet tulevia valmennuksia kuten Työha-
kuvalmennus ja Uravalmennus sekä erilaisia infotilai-
suuksia ja kursseja esim. Tuunaa CV-nettiprofiilisi 
kuntoon! 
 
 
 
 
 
 

Elämässä-Mitt i allt -lehden tilalle uusi opas 

Kelan asiakaslehti Elämässä – Mitt i allt ei ilmesty 
enää tänä vuonna. Sen tilalle tehdään samannimi-
nen kaksikielinen opas. Uutta opasta ei kuitenkaan 
jaeta kotitalouksiin, vaan asiakkaat voivat noutaa 
sen huhtikuusta alkaen Kelan palvelupisteistä. Op-
paita tulee olemaan noudettavissa myös apteekeis-
sa, TE-toimistoissa ja terveysasemilla. 
Uusi opas ilmestyy kerran vuodessa ja on A5-
kokoinen. Se on suunnattu erityisesti niille henkilö-
asiakkaille, jotka eivät ole aktiivisia verkossa.  
Opas sisältää tiiviissä muodossa tietoa Kelan etuuk-
sista ja palveluista. Oppaassa on myös Elämässä-
lehdestä tuttuja ihmisläheisiä asiakastarinoita ja käy-
tännöllisiä vinkkejä asiointiin. Oppaassa on selkeästi 
esillä esimerkiksi eläkkeiden maksupäivät, palvelu-
numerot ja taksien välityskeskuksen numerot. Tar-
koitus onkin, että asiakkaat ottavat oppaan mukaan-
sa ja laittavat talteen. 

Tulevia tilaisuuksia ja infoja etäpalvelulaitteilla yhteispalvelupisteessä 
 
Franchisingyrittäjäksi R-kioskille? Osallistu infoon! 

Jos saat virtaa asiakaspalvelusta ja olet yrittäjähenkinen, voit hyvinkin sopia Ärrälle kauppiaaksi. 

Kaupallinen tausta, kokemus ketjumaisesta liiketoiminnasta sekä kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi, 
mutta ennen kaikkea sinusta tulee löytyä energiaa ja iloista kauppiashenkeä. 

Tervetuloa kuuntelemaan R-kauppiastoiminnasta tiistaina 31.3.2015 klo 10.00 – 11.30! 

Tilaisuudessa on mukana myös Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yrityspalveluiden asiantuntija sekä alka-
van yrittäjän palveluiden asiantuntija. 
 
Yrittäjyysinfo 15.4.2015 klo 9:30 - 11:00 

Oulun seudun uusyrityskeskus ja Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto järjestävät keväällä 2015 
kolme samansisältöistä yrittäjyysinfoa: helmi-, maalis- ja huhtikuussa. Infoissa esitellään järjestäjätaho-
jenyrityspalveluita kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. 

Ohjelmassa: 
• yrittäjyys 
• markkinatuntemus 
• liikeidean täsmentäminen 
• starttiraha aloittavalle yrittäjälle 
• yrittäjäkoulutus 
 

Pyydämme ilmoittautumaan ja ilmoittamaan milloin ja missä asiointipaikassa haluat infoon osallistua. Il-
moittautumiset osoitteeseen yrityspalvelut.pohjois-pohjanmaa(at)te-toimisto.fi. 
 

Lisää tietoa näistä kunnantalolta tai www.karsamaki.fi 

http://www.te-palvelut.fi/
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OLETKO ASUNNONHAKIJA! 

Kärsämäen Asunnot Oy:n tehtävänä on turvata mää-
rällisesti ja laadullisesti riittävä sekä monipuolinen 
vuokra-asuntokanta kuntalaisille ja kuntaan muutta-
ville, yhteistyössä Kärsämäen kunnan kanssa. Kärsä-
mäen Asunnot Oy omistaa 36 rivitaloa sekä 17 osa-
kehuoneistoa. Huoneistot sijaitsevat pääosin Kärsä-
mäen keskustassa. Vapaita asuntoja voi tiedustella 
p. 040 508 4946.  

Asuntohakemuksen saa Kärsämäen kunnan nettisivu-
jen kautta osoitteesta www.karsamaki.fi. Hakemuk-
set liitteineen pyydetään toimittamaan osoitteella 
Kärsämäen Asunnot Oy, Frosteruksenkatu 4, 86710 
Kärsämäki.  
 

Vuokra-asumiseen liittyviä asioita voi hoitaa Laakso-
jen 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 varmistami-
seksi. 

Kärsämäen Asunnot Oy 
Frosteruksenkatu 4 
86710 Kärsämäki 
040 - 508 4946 
 

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 yh-
teistyötahoineen mm. tutkimukseen ja kehittämi-
seen, rahoitukseen, työvoimaan, verotukseen ja 
osaamiseen liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä 
tehtävää hoitaa NIHAKin kehitysjohtaja Matti Pura-
nen, jonka toimisto sijaitsee kunnantalolla. Asiakkai-
den käytettävissä on myös NIHAKin muu henkilöstö 
osaamistarpeen mukaan.  

 
Kansainvälistymisessä auttaa vientiasiantuntija ja 
yrityshautomoasiakkaita palvelee hautomoasiamies. 
Palveluja tuotetaan niin aloittaville yrittäjille kuin 
pidempäänkin toimineille yrityksille. Kehittämistilan-
teessa olevien yritysten rahoitus-, tila-, kehittä-
misavustus- ja muut ratkaisut räätälöidään yhdessä 
verkoston asiantuntijoiden kanssa.  

YHTEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen@nihak.fi;  
GSM 040 356 4711 fax. (08) 816 2800 

 

OPETUSTOIMI 

KIITOS Raudaskosken väelle Highlander-lihan lahjoituksesta kotitalousluokkaan! 

 
 

  
12.3. pidettiin Frosteruksen koululla seurakuntavai-
heen virsivisa, johon osallistui neljä joukkuetta. 
3.lk:lta Virsimestarit ja Virsikolmoset. 4.lk:lta VeJePi 
ja Laulavat Liskot. Edellisessä kouluvaiheen kisassa he 
valikoituivat parhailla pistemäärillä. Srk-vaiheen virsi-
visan voitti Laulavat Liskot 34 pisteellä. Kisa oli jännit-
tävä ja tasainen. Yleisönä kannustamassa oli 3.-
4.lk:ien oppilaita.  

Tuomaristossa oli kanttori Jarkko Häyrynen ja Sirpa- 
ja Päivi-opettajat. 
Laulavat Liskot jatkavat aluevaiheen virsivisaan, joka 
on 15.4. Kempeleen seurakuntakodilla. Lisätieto-
ja www.virsivisa.fi. 
Käy lukemassa lisää Frosteruksen koulun tapahtumis-
ta verkkolehdestä osoitteessa 
http://frossanlehti.karsamaki.fi. 

http://www.karsamaki.fi/
http://www.virsivisa.fi/
http://frossanlehti.karsamaki.fi/


Sivu 6 Kärsämäen kuukausijulkaisu 3 / 2015 

JOKIHELMEN OPISTO 

VAALIPANEELI 
ke 8.4.2015 klo 18-20 
 
Frosteruksen koulu, auditorio 
Pj Markku Koski. Panelisteina : 
Keskusta - Jarmo Vuolteenaho 
SDP - Asko Alasalmi 

Kristillisdemokraatit - Sointu Harju 
Kokoomus - Tiina Suutari 
Vasemmistoliitto - Risto Kalliorinne 
Perussuomalaiset - ilmoitetaan myöhemmin. 

Vapaa pääsy!   Tervetuloa! 

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI

Retket Nivalan Uikkoon ti 7.4 ja 14.4. Ilmoittautumi-

set Poppelissa olevaan listaan Poppelin aukioloaikoi-

na viimeistään retkeä edeltävän viikon keskiviikkona . 

Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkemmin 

ilmoituksissa. 

Uimakoulut uimahallilla 1. - 12.6. uimataidottomille 

ja heikosti uiville. Mukaan pääsevät 2009 ja sitä en-

nen syntyneet lapset ja nuoret. Osanottomaksu  30 

euroa. Ilmoittautuminen pe 24.4. klo 9.00-12.00 ja 

17.00-19.00 puh. 044  4456  812. 

Eikka –testibussi kunnassa ma 27.4. aikuisväelle klo 

11-17 ja ti 28.4 Frosteruksen koululla oppilaille. 

Suomi nainen/mies testejä mm. kehonkoostumusmitta-

uksia, puristusvoimaa, polkupyörä ergometritestiä 

jne. Tarkemmin ilmoituksista lähempänä ajankohtaa. 

UKK-kävelytesti tulossa toukokuulle . Tarkemmin 

seuraavassa Kaiku kuukausijulkaisussa. 

ULKOILUASIAA,  olemme saaneet nauttia jo viikko-

ja jatkuneista kestohankien tuomasta mahdollisuudes-

ta liikkua hangilla hiihtäen, kävellen jne, toivotaan, 

että näitä kelejä vielä jatkuisi auringon paisteineen.   

HOMIOI TURVALLISUUSTEKIJÄT! 

Huoltajat, vanhemmat …  lapsenne/nuorenne kaipaisi 

ohjeistusta.  SUOMELAN ulkoilualueella on ilmennyt 

vaaratilanteita mm. lasten hyppiessä kumpareen suo-

ja-aidan  takaa hiihtäjien eteen, makoilleet latualueella 

häiriten muita.  SUOJA-AITA ON RAKENNETTU 

TURVALLISUUS SYISTÄ EROTTAMAAN HIIH-

TOLATU JA MÄENLASKUPAIKKA TOISIS-

TAAN. 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 huoltoraken-

nuksen seinässä. 

Kävely ja koirien ulkoiluttaminen hiihtoladuilla ja 

–paanoilla kielletty (Huom! yleinen järjestyslaki). 

 

Moottorikelkoilla ja mönkijöillä liikkuminen merka-

tuilla moottorikelkkaurilla. 

Hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen. Kansanhiih-

to –kampanja 01.01-30.04.2015. Suorituksia voi kir-

jata kuntokortteihin ja -vihkoihin. 

Käykääpä kaiken ikäiset tutustumassa LÄHILII-

KUNTAPAIKKAAN, joka sijaitsee urheilukentän ja 

koulun läheisyydessä. 

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. 

Ulkopaikkakunnalla opiskelevat voivat tilata hakulo-

makkeen/ilmoituksen myös sähköisenä versiona osoit-

teesta kärsämäki@4h.fi. Tarkemmin ilmoituksissa. 

Etsivä nuorisotyö 

Kärsämäen kunta on mukana Jokilaaksojen Nuorten 

Tuki ry:n toteuttamassa etsivän nuorisotyön hank-

keessa. 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 kun-

nan taholta toimii liikunta- ja nuorisosihteeri Riitta 

Manninen ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä Anne-

Mari Teppo puh. 050 527 5503. Lisätietoja toiminnas-

ta www.snack.fi. 

Nuorisotila Poppelin avoimet ovet –toimintaillat ke 

ja to klo 15-20 ja pe klo 17-22. Muutokset ja lisä-

ykset aukioloaikojen suhteen ilmoitamme Poppelin 

ikkunassa.  

Nuorisotilassa voi mm. harrastaa ja viettää aikaa, pe-

laamalla biljardia, ilmakiekkoa, jalkapallo-, video- ja 

erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia katsella 

tv:tä, lukea lehtiä, lauleskella karaokea, viettää aikaa 

kavereiden seurassa.. 

 

mailto:kärsämäki@4h.fi
http://www.snack.fi/
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Myös nuorten Setti -tiedotuspiste sijaitsee Nuoriso-

tilassa ja on avoinna Poppelin aukioloaikoina. Set-

tinetti toivoo tapahtumien järjestäjien ilmoittavan ta-

pahtumistaan aktiivisesti maksuttomaan Settinetin 

tapahtumakalenteriin (tapahtuman nimi, päivämäärä ja 

yhteystiedot). www.settinetti.fi nuorisotiedo-

tus@settinetti.fi 

 

Kuntokeskus avoinna 

Ma-Pe klo10-18, La ja su sopimuksen mukaa. Kulku-

kortilla klo 06-23. Lisätietoja: 040 821 4447. 

        

KKI-kortteja ja –vihkoja eripuolilla kunnan liikun-

tapaikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta varten. 

Kuntokortteja myös kunnantoimiston esitteiden jako-

pisteestä, Poppelista ja Konttilasta.

 

KIRJASTO 

 

 
 

Lainauksesta poistettujen  

kirjojen myynti jatkuu… 
Pyydä lainaustiskiltä kassi ja kerää  

se täyteen poistettuja kirjoja 

2 € /kassi 

Tulossa huhtikuussa 

Jokihelmen opiston  

kuvataideryhmän 

 kevätnäyttely 

 
 

KULTTUURITOIMI 

 

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 

Kiirastorstaina 2.4.  
kirjasto avoinna 

klo 9.00 – 15.00 

Pääsiäisenä suljettu 

http://www.settinetti.fi/
mailto:kirjasto@karsamaki.fi
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MAASEUTUOSASTO 

 
PÄÄTUKIHAKU HUHTIKUUSSA 
 
Eu- ja kansallisten viljelijätukien päähaku alkaa 15.4, 
hakemusten viimeinen jättöpäivä on 12.5.2015. Ha-
kemukset on mahdollista jättää sähköisesti Vipu-
palvelun kautta tai paperilomakkeilla maaseututoi-
mistoon. Sähköinen päätukihaku avautuu 15.4.2015 
ja sulkeutuu 12.5.2015 klo. 23.59. Kasvulohkoja voi 
piirtää ja ilmoittaa kasvulohkotietoja 1.4. alkaen. 
Tiloille ei lähetetä tänä vuonna lomakkeita ja oppaita. 
Myöskään paperista tallennusilmoitusta ei tiloille 
lähetetä. Tallennetut tiedot voi käydä tarkistamassa 
Vipu-palvelussa. Tiloille on maaliskuussa lähetetty 
ilmoitus tukihaun alkamisesta, maatilan esitäytetty-
jen tietojen yhteenveto ja täydentävien ehtojen 
muistilista. Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta 
www.suomi.fi/lomakkeet (hakusanana esim. ”ma-
vi101A”), hakuopas löytyy osoitteesta 
www.mavi.fi/hakuopas. Lomakkeita ja oppaita saa 
myös maaseututoimistosta. Painettu hakuopas on 
kirjoitettu 6.3.2015 tiedon mukaisesti. Verkossa ha-
kuopas päivittyy tulleiden muutosten mukaan. 
 

Päätukihakemukseen kuuluu lomakkeet 101B ja 102B.  
Jos vuoden 2014 tietoihin on tullut muutoksia, on 
palautettava myös 101A maatilalomake (palautettava 
aina jos tilalla on siipikarjaa tai hevosia), 101D maati-
lan osalliset, 102A peruslohkolomake ja 102C perus-
lohkojen muutoslomake (On jätettävä aina, jos maa-
talousmaata poistetaan viljelykäytöstä). 
 
Päätukihaussa on mahdollista hakea mm.; 
-Perustukea ja viherryttämistukea 
-Nuoren viljelijän tukea (EU) 
-Peltokasvipalkkiota 
-Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua 
tukea 
-Luonnonhaittakorvausta 
-Ympäristökorvauksen ympäristösitoumusta 
- Ympäristökorvauksen ympäristösitoumuksen ja ym-
päristösopimusten maksatusta 
-Kansallisia hehtaaritukia; pohjoista hehtaaritukea, 
nuorten viljelijöiden tukea, yleistä hehtaaritukea. 
 
Kylvöalojen muutokset 15.6 mennessä 
Viimeinen kylvöpäivä 30.6. 

http://www.suomi.fi/lomakkeet
http://www.mavi.fi/hakuopas


Sivu 10 Kärsämäen kuukausijulkaisu 3 / 2015 

NAUTAELÄINPALKKIOIDEN OSALLISTUMISILMOITUS 
 
Osallistumiset kansallisiin nautatukiin ja EU:n nauta-
eläinpalkkioihin päättyivät vuoden 2014 lopussa. 
Vuonna 2015 jokaisen kansallisia nautatukia ja/tai 
EU:n nautaeläinpalkkioita hakevan viljelijän on osal-
listuttava uudelleen nautatukien järjestelmiin sähköi-
sesti Vipupalvelussa tai paperilomakkeella 184 vii-
meistään 30.4.2015. Vuonna 2015 palautettu osallis-
tumisilmoitus on voimassa toistaiseksi eli sitä ei tar-
vitse palauttaa vuosittain.  
 
VIPU-PALVELUN KÄYTTÖOIKEUDET JA NEUVOJIEN 
VALTUUTTAMINEN 
 
Kirjautuminen Vipu-palveluun tapahtuu ensisijaisen 
viljelijän (valtuutetun) henkilökohtaisilla pankkitun-
nuksilla, mobiilivarmenteella tai hst-kortilla. Jos tilan 
omistajuuksissa tapahtuu muutoksia, on käyttöoi-
keudet 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, valtuu-
tusten lisäyksiä ja poistoja voi tehdä myös palautta-
malla maatilan asiointioikeuksien muutoslomakkeen 
457 kuntaan. 
 
LOHKOMUUTOKSET VIPUSSA 
 
Vipu-palvelussa on jo mahdollisuus tehdä perusloh-
kojen muutoksia. Peruslohkoille on mahdollista tehdä 
rajakorjauksia, jakoja ja yhdistämisiä sekä perustaa 
uusia lohkoja. 
 
KASVULOHKOJEN PIIRTÄMINEN 
 
Vuoden 2015 tukihausta alkaen kasvulohkot on piir-
rettävä kartalle niiltä peruslohkoilta, joilla on enem-
män kuin yksi kasvulohko. Jos peruslohkolla on vain 
yksi kasvulohko, kasvulohkon rajoina käytetään pe-
ruslohkon digitoituja rajoja. Kasvulohkojen piirtämi-
nen on helpointa ja nopeinta Vipu-palvelussa. Voit 
tarvittaessa suurentaa karttanäkymää ja käyttää mit-
taustyökaluja piirroksen apuna. Jos tukea haetaan 
paperilomakkeilla, tulee kasvulohkojen rajat piirtää 
paperikartalle. Paperikartalta kunnan maaseutuelin-
keinoviranomainen siirtää kasvulohkojen rajat säh-
köiseen muotoon ottaen huomioon ilmoitettujen 

kasvulohkojen alat. Piirroksesta muodostunutta pin-
ta-alaa käytetään tukien maksamisen ja valvonnan 
perustana. Sen vuoksi on tärkeää, että kasvulohkot 
piirretään oikein.  
 
ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN ASIAKIRJAT JA TÄR-
KEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ VUODEN 2014 TUKEEN 
 
Tilat jotka ovat sitoutuneet eläinten hyvinvoinnin 
tukeen on jätettävä 1.5.2014-30.4.2015 välisenä ai-
kana tehdyistä terveydenhuoltokäynneistä ja tervey-
denhuoltosuunnitelmasta asiakirjat 15.5.2015 men-
nessä 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 toimitet-
tuna aina voimassa oleva eläinlääkärin kanssa tehty 
sopimus. 
 
TILAN OLOSUHTEIDEN MUUTOKSET 
 
Tuenhakijan on ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä 
tai poikkeuksellisesta olosuhteesta kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, 
kun hakija tai hänen oikeuden omistajansa voi ne 
toimittaa  
 
KEVÄÄN 2015 TUKI-INFOT VILJELIJÖILLE 
Tuki-infotilaisuudet klo 9.30–15.00, järjestäjänä Pro-
Agria Oulu ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.  
ma 30.3.2015, Ylivieska, Akustiikkasali 
ti 31.3.2015, Haapavesi, Haapavesiopisto, ReijoWaa-
ra-sali 
ke 1.4.2015, Nivala, Nitek  
ke 8.4.2015, Siikalatva, Piippolan Ammatti- ja  
kulttuuriopisto (JEDU) 
 
Luomutuki-infotilaisuudet 
to 9.4.2015, Siikalatva, Piippolan Ammatti- ja  
kulttuuriopisto (JEDU) 
 
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 järjestämät tuki-infot 
To 2.4.2015 Kärsämäki, Frosteruksen koulu, auditorio 
klo 10-14 
to 9.4.2015 Oulainen, yrittäjätalo 

http://www.proagriaoulu.fi/
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KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTTÄJÄKOULUTUS JA 
TUTKINTO 
 

Haapajärvellä ke 22.4.2015 klo. 10-15.30 
ILMOITTAUTUMINEN Riitta 050 5168 241 Timo 040 
5903 101  

TEKNINEN TOIMI 

 

Kärsämäen paloasema on saanut muotonsa 

Kunnaninsinööri: Martti Pietikäinen 

Paloaseman rakentaminen alkoi syksyllä 2014, uuden 
paloaseman muodot ovat paljastuneet ja rakennus-
hanke lähestyy loppusuoraa. Laitteistojen koekäytöt 
ovat menossa, rakennusten osalta lopputarkastus oli 
perjantaina 20.2.2015. Pihatyöt valmistuu alkukesäs-
tä ja päällystystyöt tehdään kun maapohja on riittä-
västi sulanut ja kuivunut asfalttipäällystyksen tekemi-
seen. 
 
Paloaseman arkkitehtisuunnittelusta on vastannut 
Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy. 
Rakennuksen ulkomuodosta piirtyy paloasemalle 
tyypilliset muodot isojen ovien riveineen sekä tornei-
neen. 

Pihalle on purettu toimitettujen rakennustarvikkeiden 

pakkausjätettä odottamaan poiskuljetusta. 

 
Autojen säilytyshalli on nykyaikaista rakennetta il-
mastointilaitteineen. Seinä- ja lattiapinnoitteet on 
valittu tarkoituksenmukaisiksi ja kestäviksi. Rakenta-
miskustannuksista huomattava osa muodostuu toi-
mintaan liittyvien laitteistojen kustannuksista. Suun-
nittelun loppuvaiheessa ilmeni paloautojen kasva-
neet pituudet joka aiheutti autohallin leventämisen 
yhdellä metrillä. 
 

Autotilan mitoituksessa on huomioitu kasvaneet auto-

jen pituudet.  

 

Henkilöstön tiloissa on kiinnitetty huomiota henkilös-
tön viihtyvyyteen. Erikoisesti on huomioitu henkilös-
tön lepo- ja peseytymistilat. Paloasemien henkilöstön 
kuntosali on lakisääteinen ja rakentamisessa on 
huomioitu tiloja koskeva ohjeistus.  
Kuvassa on paloaseman lepotiloja. Irtokalusteet tuo-
daan tiloihin lopputarkastuksen jälkeen. Ambulanssil-
le ja ensihoidolle on varattu tilat. 
 
 

Henkilöstön lepotiloista on havaittavissa nykyaikaa 

edustava rakentaminen 
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JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 

KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS RY 
 
Sydänviikkoa vietetään 12.- 19.4.2015. 

Sydänviikon teema on Tunne arvosi ja kohderyhmänä 
ovat kaikki Suomen 6-kymppiset. Ennakkolähtönä 
sydänviikolle PuNainen päivän kävely Konttilan pi-
hasta ke 8.4.2015 klo 17. PuNainen on kansainvälisen 
Go red for women -liikkeen suo-
malainen sovellus. Keväinen käve-
lykierros kierretään Konttilan alu-
eella sauvojen kanssa tai ilman.  

Haasta ystäväsi Pukeudu Punaiseen –päivään! 
(http://www.punainen.fi) 

Sydänviikolla Sydän tekee hyvää -lipaskeräystä kaup-
pojen edustalla.  

Ma 20.4.2015 klo 11-13 Konttilassa Historian havinaa 
vanhojen dia- ja valokuvien muodossa. Yrjö Wassisen 
valokuvien pohjalta vanhoja aikoja muistellaan Jukka 
Jääskelän kanssa. TERVETULOA! 

KÄRSÄMÄEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY 
                       Kuusamo.... 
                         mua kutsuu nyt 
                                Kuusamo..... 
Kesä lähestyy kovaa vauhtia ja niin myös perinteinen kesäretki! 
Tänä vuonna kohde on Kuusamo ja yöpaikkana Kuusamon Tropiikki 23.-25.6. 
Tarkempaa informaatiota ensikuussa... 
 

KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY 

Ompeluilta  
Ritva Leskelällä 
Saarentie 20,             
ti 14.4.2015 
alkaen klo 18.30. 
Tervetuloa! 

¤¤¤¤ 
Keittoruokakurssi Saviselän koululla la 18.4.2015 
alkaen klo 10.00. Ohjaajana elintarvikeasiantuntija 

Maija Ojalehto Oulun Maa- ja kotitalousnaisista. 
Ilmoittautumiset ke 15.4. mennessä Tarja Luonua  
p. 050 535 0273 tai Auli Pietikäinen p. 040 770 5914. 
Osallistumismaksu jäsenet 5€ ja ei jäsenet 10€. 

¤¤¤¤ 
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 maanantai-
sin klo 13.00 ja 14.00. 

Kuntosaliryhmä pyörii entiseen aikaan torstaisin al-
kaen klo 10.00. Tule rohkeasti mukaan jokainen saa 
tehdä oman kuntonsa mukaan, Samuli ohjaa teke-
mään 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 8.4. ja ke 22.4. Tule viettä-
mään rentouttava tuokio iloisessa seurassa. Paran-
nellaan maailmaa, kahvitellaan, arpoja, leikkimielisiä 
pelejä ja pientä jumppaa/venyttelyä. 

Pääsiäismyyjäiset on ma 30.3.2015 K-Marketissa al-
kaen klo 8.30. 

Suunnittelemme tälle keväälle käyntiä teatterissa. 
Tallinnan reissu on 5.-7.5.2015. Matkan hinta 117 
€/hlö + aamiainen 10,50 €/hlö eli yht. 127,50 €/hlö, 
ensimmäinen yö Tallink Silja Europalla ja toinen yö 
Tallinnassa Tallink Cityssä. Mukaan voi lähteä vaikka 
ei ole yhdistyksen jäsen. Muutama paikka on vielä 
vapaana. Ilmoita myös otatko aamiaisen laivalla. 
Matkan voi maksaa seuraavassa kerhossa tai Kärsä-
mäen Tules ja Reuma ry tilille  
nro FI81 5205 0340 0184 41 maaliskuun loppuun 
mennessä. Ilmoittautumiset mahdollisimman pian 
Hilkalle p. 040 519 6543 tai Eilalle p.040 827 3890.  
Lähtö Nesteeltä ti 5.5. klo 9.00 ja ennen sitä ajetaan 
Kiertotien lenkki.  

Tulossa kylpyläloma Pärnuun 23.8. - 30.8.2015. Tar-
kempia tietoja ilmoitellaan myöhemmin. 

Tervetuloa mukaan! 

http://www.punainen.fi/tule-mukaan/pukeudu-punaiseen-paiva/
http://www.punainen.fi/
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KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS 
 

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 aukioloai-

koina. Hakulomakkeita yläasteelta, lukiosta ja Poppe-

lista. Ulkopaikkakunnilla opiskelevat voivat tilata 

hakulomakkeen ja ilmoituksen myös 4H-toimistolta 

sähköisenä versiona (karsamaki@4h.fi).  

VARIKSENPELÄTTI LASTEN MAATALOUS-

NÄYTTELYYN! suunnittele ja toteuta yksin tai po-

rukalla variksenpelätti touko-kesäkuun 

aikana Suomelan pellolle, sovi paikka 

4H/Hannelen (040 772 9822) kanssa etu-

käteen.  Toteutuksessa ota huomioon ma-

teriaalit!  Variksenpelättimen tulisi kestää 

toukokuusta syyskuuhun.  PARHAAT 

PALKITAAN! Järjestöiltä, yhdistyksiltä 

yms. toivomme (ei siis pakollista) varik-

senpelättiä joka jotenkin kuvastaa toimintaanne , 

olkaa luovia! Lastenmaatalousnäyttely Kärsämäel-

lä 5.9.2015.  

MAANANTAISIN: Sydänmaan sekakerho klo 17-

18 Sykkeessä. Ohjaajana Katri Pirnes. Saviselän lii-

kuntakerho kyläkoululla klo 18-20. Ohjaajat Jonna 

Kyllönen ja Jere Tiikkainen. Konttilan sekakerho 1-

4 luokkalaisille Konttilassa klo 15:30-16:30. Ohjaajat 

Jenna Vattu, Wilhelmiina Tuominiemi. TIISTAISIN: 

Konttilan kokkikerho Konttilassa alakoululaisille 

klo 16-17:30. Ohjaajat Anu Tuominiemi ja Jenna Vat-

tu. TORSTAISIN: Saviselän sekakerho kyläkoululla 

klo 17-18 kyläkoululla. Ohjaaja Jenni Kyllönen. PER-

JANTAISIN: Kirkonkylän sählykerho Frosteruksen 

koululla alakoululaisille klo 15-16. Ohjaajat  Perttu 

Tossavainen ja Toni Kyllönen. Saviselän kokkikerho 

kyläkoululla klo 16-17:30. Ohjaaja Alina Ylikoski. 

TULOSSA TOUKOKUUSSA: Varpaisjärven vil-

lieläinmaa ja Uiton kierto 23.5.2015. Ajankohtaisia 

asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoitteessa: 

www.karsamaki.4h.fi, 

www.lastenmaatalousnayttely.net, 4H-toimisto/ Han-

nele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi, yhdistys löy-

tyy myös facebookista karsamaen4h, josta löytyy 

myös näyttely kuulumisia. 

 

ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY 
 
Huhtikuun toimintaamme. 
 
Kerhot Konttilassa: 
Maanantaina 13.4. (R1)   ja  27.4. (R2) Kerhoissa 
yhteislaulua, kerholaisten esittämiä runoja ym. 
kahvia, arvonta sekä mukavaa yhdessäoloa. 
 
Osallistumme Sydänyhdistyksen haasteeseen, 
PuNainen  liikuntatapahtumaan  Konttilassa 
keskiviikkona 8.4.2015 kello17.00. 
 
Kesäretki suunnitteilla ajalle  24-26.6.2015.  
Suunnalle Ilmajoki- Koskenkorva- Helsinki (jossa 
kaksi yötä, vierailukohteet  mm. tutustuminen 
Tamminiemeen ja Talvipuutarhaan, sekä kierto-
ajelu) 
Paluumatkalla käynti Hyrsylän Mutkassa, Aira 
Samulinin vieraana. Kaikissa kohteissa  

paikallinen opas. Täysihoito koko matkan ajan 
sis. aamiainen, lounas ja päivällinen. 
Pääsymaksut kohteisiin ja kahvit Hyrsylän  
Mutkassa. 
Tarkemmin matkasta kerhoissa ja Selänteen 
yhdistys palstalla. 
Retken  hinta 375€, vähintään 40 lähtijää  ja  
390€,  vähintään  35 lähtijää. 
 
Ilmoittautumiset retkelle 30.4.2015 mennessä 
puh. 0405304025 tai kerhoissa. 
 
Peli-illat Rannan koululla tiistaisin kello 17.00 
alkaen. 
 
Tervetuloa mukaan retkelle ym. toimintaan!  

 
  

mailto:karsamaki@4h.fi
http://www.karsamaki.4h.fi/
http://www.lastenmaatalousnayttely.net/
mailto:karsamaki@4h.fi
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Vertaistukiryhmä muistisairaiden läheisille 

kokoontuu seuraavan kerran 1.4.2015 klo 16.00  

Kärsämäen seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa. 

Tervetuloa saamaan tukea toisilta  

samassa tilanteessa olevilta. 

Tied.  p. 040 026 8711 

Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa 

 
 

   

UINTI- JA VIRKISTYSPÄIVÄ  

KALAJOELLE LA 11.4.2015 

Lähtö kirjaston edestä klo 9.00 

Paluu illalla. Kyyti 10€/aikuiset, lapset 5€/4-

14v. Kylpyläpäivä 27€/aikuiset, lapset 15€  

Hintaan sisältyy kylpyläkäynti ja lounas. 

Sitovat ilmoittautumiset Tuulalle 7.4.2015 

mennessä puh.044 328 7741 iltaisin. 

Mukaan voi lähteä vaikka ei ole yhdistyksen 

jäsen. 

Pukeudu Punaiseen kampanja: Suomen Sydänliitto ja 
Hengitysliitto haastavat järjestöjen väkeä kävelyta-
pahtumaan Naisten terveyden tiimoilta ke 8.4.2015 
klo 17.00 Lähtö Konttilan 
pihalta.  

Mukaan on kutsuttu Tules 
- ja Reuma, Diabetes ja 
Eläkeliitto

 

 

TUPAILTA pappilassa to 23.4.2015   klo 19.00 

 

Kahvitarjoilu, tarinointia, arvontaa 

( Voit tuoda arvottavaa. ) 

 

Järjestäjinä : Saviselän kyläseura  

Kattilakosken kulttuuriosuuskunta 

 

TERVETULOA ! 
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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, 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 
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   
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, torstaisin 
  rakennustarkastaja Kananen Laura 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 
  
KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, 
Attendo Oy, Mäntytie 3  
s-posti; etunimi.sukunimi@karsamaki.fi       (terveys.karsamaki.fi) 

Päivystys, kiireellinen ajanvaraus 044-445 6937 
Poliklinikka, kiireetön ajanvaraus ja laboratoriotulosten 
  kysely  ma-pe klo 10-15      044-445 6941 
Kansanterveystyön vastaava johtava lääkäri, 
  Riihimäki Veli-Matti  050-363 7950 
Poliklinikan vastaava hoitaja  044-445 6641 
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Laboratorio, ajanvaraus ma-to 12-14 044-445 6925 
Vastaava sairaanhoitaja  044-494 1989 
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 Kielenniva Anne  
  puhelintunti 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, perhesuunnittelu,  
  terveydenhoitaja 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 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  
Johtava sosiaalityöntekijä Salmivaara Sirpa 040-579 3762 
Aikuissosiaalityö  
Toimeentulotuki-, vammaispalveluasiat, kuntouttava  
työtoiminta, puhelintunti 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  
va sosiaalityöntekijä Kinnunen Pekka, 
  puhelintunti 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 

 
SIJOITA SANAT NELIÖIHIN 
 

 
  

Kärsämäen kunnan internetsivuilta löytyy 

myös palautelomake, jonka avulla voit kä-

tevästi antaa palautetta: 

http://www.karsamaki.fi/palautelomake 

 

http://www.karsamaki.fi/palautelomake


Sivu 18 Kärsämäen kuukausijulkaisu 3 / 2015 

 
  

Lähtö 

Maali 

Väritä kana ja selvitä reitti 

Väritä pääsiäisaiheinen kuva 

javascript:window.print()


Kärsämäen kuukausijulkaisu 3 / 2015 Sivu 19 

  



Sivu 20 Kärsämäen kuukausijulkaisu 3 / 2015 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 

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. 

Kärsämäen kunnan internetsivuilta löytyy 

myös palautelomake, jonka avulla voit 

kätevästi antaa palautetta: 

http://www.karsamaki.fi/palautelomake 

Seuraavan kuntainfon aineisto 

MA 20.4.2015 osoitteeseen 

 karsamaen.kunta@karsamaki.fi 

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

