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Kärsämäen kunta
Keskuskatu 14
86710 Kärsämäki

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

Kärsämäen
kunnanvirasto
ja yhteispalvelupiste
on suljettu 15.5.2015

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

Kärsämäen kunta järjestää
Veteraanijuhlan maanantaina
27.4.15 klo 11.15 – 12.00
Frosteruksen koulun
liikuntasalissa.
Ohjelman toteuttaa Frosteruksen
koulun oppilaat.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy

Kaunista kevättä!
Toivotus tuntuu tosiaankin toivotukselta, kun katson
työhuoneen ikkunasta ulos, näkyy tuulta, harmaata
taivasta ja hiljalleen maahan saakka tippuvaa
vesisadetta. Ikkunan alla kasvavassa tuomessa on
kuitenkin kevään merkit nähtävissä. Viikonvaihteeksi
ovat luvanneet aurinkoa ainakin yhdelle päivälle. Nyt
on perjantaipäivä ja tuleva sunnuntai on
eduskuntavaalipäivä. Hetki vielä, niin tiedämme
uuden kansanedustajalaitoksen edustajien nimet ja
eduskunnan poliittiset voimasuhteet.
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Ennakkosuosikki Keskusta piti pintansa ja sai
huomattavan lisäyksen kansanedustajien
paikkalukuun. Perussuomalaisten vaalipäivän kiri toi
puolueelle kakkospuolueen aseman eduskunnan
paikkajaossa vakiinnuttaen Perussuomaisen
puolueen paikan neljän suuren joukkoon. Oma
alueemme sai edellistä edustakuntaa paremman
edustuksen. Toivottavasti pääministerin myötä
pohjoinen maanosamme saa parempaan vievää
painoarvoa. Seuraavat vaalit ovatkin sitten
paikallisvaalit vuonna 2017.
Sivu 1

Viime vuosi oli erilainen, mieliinpainuva. Vuosi oli
myös kunnan 145 juhlavuosi. Tapahtumarikkaan
hienon vuoden mieliinpainuvin tapahtuma oli
Kärsämäki Sinfonian ”Wayfaren” kantaesitys
toukokuussa. Toivottavasti sinfonia saisi uusia
esittämiskertoja, sillä ne se on ansainnut. Katse
kohdistuu Oulun sinfonian puoleen ja toiveena on
saada ohjelmistoon Uljas Pulkkisen säveltämä
sinfonia.
Media löysi Kärsämäen asiat. Kunnasta kertovien
uutisten määrä lisääntyi vuoden 2014 aikana.
Taustalla oli kunnan päätös järjestää itse sosiaali- ja
terveyspalvelut ja erota palvelut järjestäneestä
kuntayhtymästä ulkoistaen palvelut yksityisen
yrityksen tuotettaviksi. Kuntalaiset osallistuivat
aktiivisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisestä nousseeseen keskusteluun ja toivat
esille näkemyksiään eri tiedostuskanavissa,
sosiaalisessa mediassa ja nimilistoilla. Valtuuston
kokoukset ja kuntalaisten infoillat saivat runsaasti
osanottajia ja niissä käytiin aktiivista keskustelua
Selänteestä eron puolesta ja eroa vastaan.
Kunnan ajankohtaisista asioita tiedottaminen
onnistuttiin tekemään paremmin kunnan nettisivujen
avulla. Tiedottaminen nettisivujen kautta lisääntyi
yleensäkin. Sähköisen tiedottamisen omaksuminen
vaatii hieman aikaa ja totuttujen tapojen
muuttamista. Toivomme ja odotamme myös
kuntalaisten vuorovaikutusta, ideoita, yhteydenottoja
sähköposteihin kunnan nettisivulle ja tienkin
käymään myös toimipaikoissa. Oletteko yhdistyksissä
muistaneet kutsua puheenjohtajia kokouksiinne
keskustelemaan ja kuulemaan terveisiänne.
Saimme pitkästä aikaa syntymään ylijäämäisen
tilinpäätöksen. Tulos ei pitänyt sisällään
harkinnanvaraista valtionosuutta, eikä Repo-rahojen
myyntiä. Onnistuminen on vaatinut kaikilta työtä ja
huomion kiinnittämistä vuotokohtiin kuten
hankintoihin ja ostopalveluihin mm.
akuuttivuodeosaston sulkeminen. Tulokseen
vaikuttivat myös henkilöstön lomautus ja kunnallis- ja
kiinteistöverojen korotukset. Vaikka kunnallis- ja
kiinteistöveroa nostettiin, Kärsämäen kunta on
verottajana kilpailukykyinen tulonsaajan ja kiinteistön
omistajan näkökulmasta. Kärsämäen
verotusprosentit eivät ole alueen korkeimpia.
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Vielä hieman tarkemmin tilikaudesta ja sen
tuloksesta, joka parani edellisestä vuodesta
- 146.000 eurosta 334.000 euroon. Kunnallis- ja
kiinteistöveron nosto sekä valtion tekemät
kiinteistöveroperusteiden muutokset kerryttivät
verotuloja 860.000 euroa enemmän kuin vuonna
2014. Kunnan omaan toimintaan kohdistuneet
päätökset henkilökunnan lomautuksesta ja
käyttömenojen leikkauksista vähensivät
käyttömenoja n. 500.000 euroa. Toimintatuottoja
kertyi 100.000 euroa enemmän. Toimintamenot
alittuivat reilut 100.000 euroa. Konsernin tunnusluvut
heikkenivät edellisestä vuodesta, koska
tytäryhtiöiden vuokrattavien tilojen käyttöasteet ja
yhtiöiden maksuvalmius heikkenivät.
Koko maan joulukuun työttömien määrä oli 13,9 %,
kun vuosi sitten 12,6 %. Kärsämäellä joulukuussa oli
167 työtöntä, eli 14,9 %, edellisenä vuonna vastaava
luku oli 14,0 %. Työttömyys on lisääntynyt Suomessa
yleensä ja sama näkyy Kärsämäellä ja naapurikunnissa
mm. Nivala 15,2 % ja Pyhäntä 16,7 %.
Kevään aikana on kaksi kuntalaisten iltaa toinen 22.4.
ja toinen 5.5.2015, jolloin erityisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon asiat ovat keskustelussa. Paikalla
ovat myös Attendo Oy:n edustajat. Kevään aikana
käynnistetään Suomelan kulman
asemakaavoittaminen ja tutkitaan Patterimäen
omakotitaloalueen infran rakentamista ja alueen
rakentamiskäyttöön ottamista. Paloaseman vihkiäisiä
juhlitaan tänä vuonna. Rakennuksen käyttöönotto on
toukokuussa.
Kevään aikana käynnistyy kuntastrategiatyö vuosille
2016–2021. Asian valmistelua kannattaa seurata ja
osallistua asian valmisteluun omin mielipitein. Jo nyt
ideoitanne ja näkemyksiänne otetaan mielellään
vastaan valmistelussa huomioitavaksi. Strategia
tähtää meidän kaikkien hyvinvoinnin lisäämiseen ja
työllisyyden ylläpitämiseen.
Hauskaa Vappua!
Riitta Hokkanen
kunnanjohtaja
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Tuloja ja menoja vuoden 2014 tilinpäätöksessä
Menot

Tulot

11,11 milj.
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10,86 milj.
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4,14 milj.
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2000000

1,17 milj.

0,43 milj.

0,28 milj.

0

Oiva paikka tapahtumalle
Entisen kyläkoulun pihapiiriin ja kylän ympäristöön
on 17 vuoden aikana rakentunut ”palikoita”, joista voi
rakentaa erilaisia palvelukokonaisuuksia. Majoitusta
löytyy 12 majoitustilasta yhteensä 40 vuodepaikkaa.
Päärakennuksessa on tilat ja varusteet 100 ravintolaasiakkaan palveluun.
Toisessa ns. omatoimisessa rakennuksessa on
käytössä 2 keittiötä ja kalustus ruuan laittoon n. 40
hengelle. Kokoustoimintaan löytyy kaikki tarvittavat
välineet. Pihapiirissä on n. 20 henkilön lapin kota,
tanssilava, kämppä, ulkoterassi sekä kentät beachvolleyta ja minigolfia varten.
Savusauna lämmitetään asiakkaan tilauksesta
maksullisena sekä kesäaikana sauna tarjotaan
kyläläisille kerran viikossa ilmaiseksi.
Juuri päättynyt kyläseuran hallinnoima hanke,
Luonnon Syli, rakensi toimintaympäristöön uusia
rakenteita. Opastettuja, raivattuja reittejä on yli 30
km, joiden varrella on useita taukopaikkoja. Suuren
mielenkiinnon on saanut uutena kohteena kivikota.

Kärsämäen kuukausijulkaisu 4 / 2015

Hankkeessa rakennettiin jousimetsästäjäyhdistyksen
toimintaan harjoittelu/kilpailurata. Siinä on
yhteistoiminta koulutustapahtumien osalta jo
käynnistynyt.
Kun lähes 2 vuosikymmentä sitten kylän yhteisessä
yritystoiminnan kehittämisessä päädyttiin
osuuskuntaratkaisuun, silloin määrittyi muutamia
keskeisiä periaatteita.
Yrityksen täytyy olla itsellinen ja omilla
aikaansaannoksillaan toimeentuleva. Se pyrkii
toimimaan kylällä tapahtuvaan omaan ja kumppanien
ansiomuotoisen elinkeinotoiminnan aikaansaamiseen.
Tuotteet perustuvat keskeisesti kyläkeskukseen ja
kyläluontoon. Samalla kyläkeskus tarjoaa toimintatilat
ja puitteet kyläseuran toiminnalle.
Yhteistyössä kulloisenkin asiakkaan kanssa voidaan
rakentaa asiakkaalle hyvin istuva
tapahtumakokonaisuus. Tapahtuman ydin tulee
asiakkaalta, johon käytettävillä ”kapuloilla”
rakennetaan kokonaisuus.
Sydänmaan Kyläosuuskunta
syke@kylakeskus.com
www.kylakeskus.com
Esko Vähätiitto
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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
Jäsen
Varajäsen
Annikki Salonurmi
Terttu Kivelä
Eläkeliiton Kärsämäen yhdistys ry
Anja Mikkola
Heikki Unga
Kärsämäen Sydänyhdistys ry
Aino Jussila, puheenjohtaja Ritva Ojalehto
Tules ja Reuma ry
Riitta Laitinen
Kirsti Perälä
Kärsämäen Kehitysvammaisten tuki ry
Raili Pirttisalo
Timo Kallio
Keski-Pohjan diabetesyhdistys/ Kärsämäen alaosasto
Marketta Lapiolahti, sihteeri Tapio Lohvansuu Kärsämäen Silmutoimikunta
Sekä
kunnanhallituksen edustaja Pauli Ojalehto ja varajäsen Satu Pinola
Satu
Pinola
kunnan
henkilöstön edustaja Airi Puttonen
kunnanhallituksen
edustaja
kunnan henkilöstön
ed,ustaja
Attendo
Oy:n edustaja,
johtaja Antti Raimovaara
Attendo Oy:n edustaja
Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät:
1. Edistää viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten henkilöiden ja järjestöjen yhteistoimintaa sekä edes
auttaa osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätökseen.
2. Pyrkii edistämään selviytymistä koulutuksessa, asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa
sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
3. Seuraa ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille
tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden
parantamiseksi.
4. Vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös
ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
5. 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.
6. Kutsuu kunnan alueella toimivien järjestöjen edustajia yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen vähintään
kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa.
7. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
8. Valmistelee seuraavan vuoden toimintasuunnitelman, talousarvion ja antaa toimintakertomuksen sekä
hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät asiat.
KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, ATTENDO OY

Kärsämäen vastaanoton toiminnan muutoksia
1.4.2015 lähtien.

olevaan postilaatikkoon. Näistä asioista voi jättää
pyynnöt myös puhelimitse.

1.4. alkaen toivomme kaikkien ottavan aina
ensisijaisesti yhteyttä puhelimitse terveyskeskus
vastaanotolle, avoinna arkisin klo 8-16

Jatkossa vastaanotoille tulijoiden ei tarvitse
ilmoittautua, vaan huolehtia, että on paikalla hyvissä
ajoin ennen vastaanoton alkua.

- Päivystys, kiireellinen ajanvaraus 044–445 6937
- Poliklinikka, kiireetön ajanvaraus ma-pe
klo 10-15 ja laboratoriotulosten kysely
044–445 6941

Arki-iltaisin klo 16 jälkeen hätätapauksille ja
viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 07-24
päivystysvastaanotto
OULASKANKAAN SAIRAALASSA
08-429 7840

Terveyskeskuksen luukulla palvellaan asiakkaita
päivittäin klo 9-11 välisenä aikana, jolloin
hoitohenkilökunnalla vapautuu aikaa lääkärin
avustamiseen ja potilaiden hoitamiseen sekä
puhelinjonojen purkamiseen.

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

Reseptit ja taksikyytipyynnöt voi jättää nimellä ja
sotulla varustettuna terveyskeskuksen aulassa
Sivu 4

Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammaslääkäripäivystys toimii Oulussa (Aapistie 3). Soittoaika Oulun
päivystykseen klo 10-12
044–703 6426
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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.
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, PohjoisPohjanmaa -sivulta löydät ohjeet asioimiseen,
ajankohtaisen tapahtumakalenterin, josta näet

tulevia valmennuksia kuten Työhakuvalmennus ja
Uravalmennus sekä erilaisia infotilaisuuksia ja
kursseja esim. Tuunaa CV-nettiprofiilisi kuntoon!

Elämässä-Mitt i allt -lehden tilalle uusi opas
Kelan asiakaslehti Elämässä – Mitt i allt ei ilmesty
enää tänä vuonna. Sen tilalle tehdään
samanniminen kaksikielinen opas. Uutta opasta ei
kuitenkaan jaeta kotitalouksiin, vaan asiakkaat voivat
noutaa sen Kelan palvelupisteistä. on noudettavissa
myös apteekeissa, TE-toimistoissa ja
terveysasemilla.
Uusi opas ilmestyy kerran vuodessa ja on A5kokoinen. Se on suunnattu erityisesti niille
henkilöasiakkaille, jotka eivät ole aktiivisia verkossa.
Opas sisältää tiiviissä muodossa tietoa Kelan
etuuksista ja palveluista. Oppaassa on myös
Elämässä-lehdestä tuttuja ihmisläheisiä
asiakastarinoita ja käytännöllisiä vinkkejä asiointiin.
Oppaassa on selkeästi esillä esimerkiksi eläkkeiden
maksupäivät, palvelunumerot ja taksien
välityskeskuksen numerot. Tarkoitus onkin, että
asiakkaat ottavat oppaan mukaansa ja laittavat
talteen.

OLETKO ASUNNONHAKIJA!
Kärsämäen Asunnot Oy:llä on 01.05.2015 alkaen
vuokrattavana kalustettuja huoneistoja esimerkiksi
työporukoille.
Huoneistoja on kalustettu yksi kaksio ja yksi kolmio
osoitteessa Frosteruksenkatu 25. Huoneistoissa on
makuupaikat 4 – 6 henkilölle.
Kalusteina on sänkyjä, vuodesohva, tv-taso ja
ruokailuryhmä (4 hlö). Lisäksi asunnoissa normaalit
vuokra-asuntojen kalusteet.
Tiedustelut p. 040 508 4946/OP-isännöinti
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.
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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 Ottoautomaatin vasemmalta puolelta ovesta
"kokoustilat". Palvelemme ma-to klo
9-15, pe suljettu, poikkeuksista tiedotamme ovessa.
Suosittelemme ajanvarausta asiointiajan
varmistamiseksi.
Kärsämäen Asunnot Oy
Frosteruksenkatu 4
86710 Kärsämäki
040 - 508 4946
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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

OPETUSTOIMI
OPETUSTOIMEN KUULUMISIA
Venetpalon koululla järjestettiin 19.3.2015
keskustelutilaisuus, jonka aiheena oli mahdollinen
Välikylän alueen oppilaiden siirtyminen Frosteruksen
koulusta Venetpalon kouluun. Paikalla oli
opetustoimen johtoa, opetustoimen lautakunnan
jäseniä sekä Välikylällä asuvien oppilaiden
vanhempia.
Tämän suunnitelman taustalla on ollut Venetpalon
koulun oppilasmäärän ennustettu pienentyminen.
Syksyllä 2014 tehtyjen oppilasennusteiden mukaan
Venetpalon koulun oppilasmäärä olisi pienentynyt
syksyyn 2018 mennessä 24 oppilaaseen. Sillä
oppilasmäärällä Venetpalon koulu ei olisi ollut enää
kolmiopettajainen, eikä koulun olemassaolokaan olisi
ollut välttämättä enää turvattu.
Venetpalon koulun lakkauttaminen on kuitenkin
hankalaa, sillä tämäkään oppilasmäärä ei mahtuisi
Frosteruksen kouluun. Frosteruksen koululla pitäisi
jakaa useampia luokkia kahteen opetusryhmään,
mutta siellä ei ole siihen riittävästi luokkatiloja.
Myöskään Saviselän kouluun ei lisäoppilaita mahdu,
sillä sen oppilasmäärä on kasvussa ja lähivuosina
siellä on yli 50 oppilasta.
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Ratkaisuksi on esitetty sitä, että osa Frosteruksen
koulua käyvistä oppilaista voisi siirtyä Venetpalon
kouluun, esimerkiksi siirtämällä koulupiirirajoja siten,
että Välikylä kuuluisi jatkossa Venetpalon koulupiiriin.
Tällöin myös Frosteruksen koulun luokkakoot
pienenisivät.
Oppilasennusteisiin on talven mittaan tullut
muutoksia siten, että maaliskuussa 2015 kerättyjen
tietojen mukaan Venetpalon koululle on tullut lisää
oppilaita. Syksyllä 2018 oppilasmäärä olisi
pienimmillään, jolloin siellä olisi 29 oppilasta, minkä
jälkeen oppilasmäärä olisi taas vähän kasvussa. Sen
vuoksi ei ainakaan tälle vuodelle ole tulossa
muutoksia koulupiirirajoihin. Asiaan voidaan
kuitenkin palata tulevaisuudessa, jos
oppilasennusteet muuttuvat.
Osa Frosteruksen koulun luokista on suurehkoja, ja
siirtymällä Venetpalon kouluun olisi oppilaiden
mahdollista päästä pienempiin opetusryhmiin.
Esimerkiksi viidennellä luokalla on ensi lukuvuonna
Frosteruksen koulussa 27 oppilasta, kun taas
Venetpalon koulun yhdistetyssä 5-6 –luokassa on 11
oppilasta. Mikäli halukkuutta koulun vaihtamiseen
on, voi asiasta kysyä lisää sivistystoimenjohtajalta ja
jättää siitä hakemus koulutoimistoon. Opetustoimen
lautakunta tekee asiasta sitten päätöksen.
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VIDEOVANKKURI VIERAILI KÄRSÄMÄELLÄ
9.4.-10.4. Kärsämäen Frosteruksen koululla vieraili
Videovankkuri. Videovankkuri on valtakunnallinen
mediakasvatushanke, jossa oppilaat pienissä ryhmissä
suunnittelevat ja toteuttavat esim. lyhytelokuvia.
Vankkuri kiertää ennalta suunnitellusti ympäri Suomen
kouluja, kirjastoja, nuoriso- ja kulttuuritaloja sekä
päiväkoteja. Työpajojen kesto on 1-5 päivää. Hankkeen
tarkoituksena on opastaa lapsia ja nuoria käyttämään
medivälineitä käytännönläheisesti. Frosteuksen koulun
lisäksi vankkuri vieraili aiemmin samalla viikolla myös Saviselän sekä Venetpalon kouluilla.
Videovankkurin toimintaan osallistuivat koulun
yhdeksäsluokkalaiset. Meidät oli jaettu kolmeen n.
kymmenen hengen ryhmään. Aiemmin olimme saaneet
ennakkotehtäväksi suunniteltavaksi mm.
dokumenttielokuvamme aiheen. Torstaiaamun aloitti
Videovankkuri-ohjaaja Maikki Kantola kertomalla
elokuvien tuottamisesta ja tekemisestä sekä tulevasta
projektistamme. Saimme vielä pari tuntia aikaa
viimeistellä suunnitelmamme ja kun ne olivat valmiit,
ryhmät pääsivät kuvaamaan.

Videovankkuri oli tuonut mukanaan Panasonicmerkkisiä videokameroita sekä MacBook Pro
kannettavia tietokoneita. Jokainen ryhmä sai oman
kameran sekä tietokoneen käyttöönsä. Kuvata sai
koulualueella. Mopo- ja traktorikohtauksia kuvattiin
myös Kärsämäen keskustassa.

Kun dokumentit oli kuvattu, vuorossa oli videoiden
editoiminen ja mahdollinen musiikin tekeminen. Kun
videot ovat valmiit, katsomme ne.
- Oli mukavaa, että tällainen saatiin tehdä, mutta välillä
meinasi olla pitkästyttävää. Tämä oli silti erilainen
kokemus ja sai oppia uutta, yhdeksäsluokkalaiset
kuvailivat tunnelmia elokuvan teosta. Eräs kuvaili
päiviä mielenkiintoiseksi ja fantastiseksi.
Teksti: Heli Kiiskilä ja Loviisa Luttinen
Kuvat: Jemina Kuisma
Lue lisää koulun verkkolehdestä osoitteesta http://frossanlehti.karsamaki.fi/
Kärsämäen kuukausijulkaisu 4 / 2015
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BREIKKI-näytelmä kertoo siitä, millaista on olla nuori juuri nyt
Kärsämäen Frosteruksen koulun kahdeksasluokkalaiset ovat tehneet esityksen koulussa monen eri oppiaineen
yhteistyönä ja koko ikäluokka on osallistunut projektiin. Poikkitaiteellinen, visuaalista mediaa ja musiikkia
hyödyntävä esitys on käsikirjoituksesta lähtien nuorten itsensä käsialaa.
Esityksen on ohjannut haapavetinen Ritva Ikola.
Esityksen tapahtumat sijoittuvat välitunnille, jonka aikana katsojat pääsevät kurkistamaan nuorten elämään
ihastuksineen, suruineen ja pelkoineen. Toteutuksessa on haluttu pysyä mahdollisimman lähellä
todenmukaisuutta. Näyttämöllä nähdään softaamista, lanittamista ja joka paikkaan tunkevaa somea, jotka
ovat osa nykynuorten arkea. Nuoret katsojat voivat helposti samaistua näyttelijöiden maailmaan. Toisaalta
myös aikuiset katsojat tunnistavat varmasti universaaleja nuoruuteen kuuluvia, ajasta ja paikasta
riippumattomia tunteita ja tapahtumia.
Esitys tukee loistavasti teatterikasvatusta ja siitä on helppo jatkaa keskustelua esimerkiksi äidinkielen tai
terveystiedon tunneilla. Vastauksia ei tarjoilla valmiina, mutta kysymyksiä sitäkin enemmän. Kuten oikeassakin
elämässä, nuoria askarruttavat niin isot kuin pienetkin asiat. Toisena hetkenä pohditaan lävistyksen ottamista
tai vaatevalintoja. Välillä taas uidaan syvissä vesissä pohdiskellen sitä, onko missään mitään järkeä. Toisinaan
nuoruus on hullua ihastumista ja sekopäistä haaveilua, toisinaan taas elämän raadolliset asiat avioeroista
kuolemaan lyövät nuoren kulkijan maahan.
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Paitsi yläkoululaisille, esitys on suunnattu myös nuorten kanssa työskenteleville aikuisille, vanhemmille ja
isovanhemmille. Esityksen aitous, omakohtaisuus ja nuorten tekijöiden tekemisen into koskettavat varmasti
jokaista. Näytelmä on suunnattu yli 10-vuotiaille.
Paikka: Frosteruksen koulu, Frosteruksenkatu 25, Kärsämäki
Esitysajat ja hinnat:
Esitys Kärsämäen 5.-9.-luokkalaisille sekä lukiolaisille 15.5. klo 13.00
Yleisönäytös sunnuntaina 17.5. klo 13.00, Liput 8 e / 5 e
(Kysy perhealennusta!)
Lisätiedot ja varaukset koulusihteeri Anne Junnilalta p. 044-4456860, anne-mari.junnila@karsamaki.fi
Lippuja voi ostaa ennakkoon Kangaskokko Oy Veikon Koneesta
LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI
Uimakoulut uimahallilla 1. - 12.6
uimataidottomille ja heikosti uiville. Mukaan
pääsevät 2009 ja sitä ennen 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.
UKK-kävelytesti ma 18.5 . Ilmoittautuminen
Rekolassa alkaen klo 18.00. Kävelytesti alkaa
klo 18.30. Tiedustelut puh. 044 4456 812
Tervetuloa joukolla mukaan!
Urheilukentän suorituspaikat tulevat käyttöön
säiden sallimassa aikataulussa lähiaikoina.
Kenttäalueen toukokuun aikataulut tulevat kentän
portin ilmoitustaululle.
Tule tutustumaan ja liikkumaan
urheilukenttäalueen liikuntapaikkoihin. Kentän
portit avoinna kesäkuu ma-pe 8-21 ja la 10-20 ja su
10-21. Välinevarastot avoinna ma-to klo 8-21, pe 8-20
ja la 12-14 ja su 17-20. Muutoksista ilmoitamme
kentän portin ilmoitustaululla.
Alueelta löytyvät hiekkatekonurmipintainen
jalkapallokenttä, yleisurheilun suorituspaikat,
pesäpallokenttä, 3 tenniskenttää ja skeittipaikka.
Pesäpallokentän läheinen purupintainen lenkkipolku
pituudeltaan n.400 m ja vaijerirata pesäpallokentän
läheisessä rinteessä. Urheilukentän alueelle on
sijoitettu myös frisbeekoreja. Purupintainen
hiihtoladunpohjaa ns. Patterimäenlenkkillä.
Lähiliikuntapaikan rakentaminen vielä kesken.
Kaiken ikäisille kohdistetulla lähiliikuntapaikalle
on jo sijoitettu mm. tasapainolaitteita, jotka
soveltuvat myös varttuneemmalle väelle
ulkoilulenkkiä monipuolistamaan. Käykääpä
testaamassa!
Kuntalaisille suorituspaikkojen käyttö on ilmaista.
Kaikilta urheilukentän liikuntapaikkojen käyttäjiltä
edellytetään yhteisvastuullista käyttöä ja
epäasialliseen toimintaan puuttumista, jotta
suorituspaikat pysyisivät viihtyisinä ja hyvässä
Kärsämäen kuukausijulkaisu 4 / 2015

kunnossa. Urheilukentän ja Rekolan alueet ovat
savuttomia alueita.
Ulkopaikkakuntalaisille suorituspaikkoja vuokrataan
seuraavilla hinnoilla: tekonurmikenttä 25e/h
kokokenttä, juniorikenttä (1/2kenttää) 15e/h, hintoihin
lisätään alv 10 % ja pesäpallokenttä- ja tenniskentän
vuokrauksesta ei peritä maksua. Varaukset puh. 0444456812.
Kuntalaisten varaamat vakiovuorot:
Hiekkatekonurmi – Kataja/jalkapallo ti ja to klo 1620, su 12-14, lisäksi jos pelejä klo 17.00 asti.
Hiekkatekonurmi – Kataja/aikuisurheilu to klo 2021.30.
Urheilukenttä/hiekkatekonurmi ja pesäpallokenttä
– Kataja/yleisurheilu ma klo 16-21,
Pesäpallokenttä – Kataja/pesäpallo ke klo 17-19, ti ja
to 18-20.
Pyhäjokimelonta 10.-14.6. Kuntaosuutta melotaan
11.-12.6. Haluaisitko melomaan? Tied. 044 4456
812. Liikunta- ja nuorisotoimen kanoottien
vuokrausta voi tiedustella numerosta 044 4456 812
Vuokraushinnat 10 e päivä, 50 e viikonloppu pe-su
ja 70 e viikko. Kanootit ovat kookkaita
avokanootteja soutuveneen kokoisia kahden
melottavia.
Etsivä nuorisotyö
Kärsämäen kunta on mukana Jokilaaksojen Nuorten
Tuki ry:n toteuttamassa etsivän nuorisotyön
hankkeessa.
Opetusja
kulttuuriministeriön
rahoittaman toiminnan tarkoituksena on tavoittaa alle
29-vuotiaita nuoria, jotka ovat jäämässä koulutuksen
ja työelämän ulkopuolelle ja jotka tarvitsevat tukea
saavuttaakseen julkisen sektorin palvelut. Toiminta
Kärsämäellä on alkanut 1.10.2010. Yhteyshenkilönä
Kärsämäen kunnan taholta toimii liikunta- ja
nuorisosihteeri Riitta Manninen ja Jokilaaksojen
Nuorten Tuki ry:stä Anne-Mari Teppo puh. 050 527
5503. Lisätietoja toiminnasta www.snack.fi.
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Nuorisotila Poppelin avoimet ovet –toimintaillat
ma-to klo 15-20 ja pe klo 17-22. Muutokset ja
lisäykset aukioloaikojen suhteen ilmoitamme
Poppelin ikkunassa.

järjestäjien ilmoittavan tapahtumistaan aktiivisesti
maksuttomaan Settinetin tapahtumakalenteriin
(tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedot).
www.settinetti.fi nuorisotiedotus@settinetti.fi

Myös nuorten Setti -tiedotuspiste sijaitsee
Nuorisotilassa
ja
on
avoinna
Poppelin
aukioloaikoina. Settinetti toivoo tapahtumien

Kuntokeskus avoinna
Ma-Pe klo10-18, La ja su sopimuksen mukaa.
Kulkukortilla klo 06-23. Lisätietoja: 040 821 4447.

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

Vapun aattona to 30.4. kirjasto avoinna
klo 9.00 – 15.00
Iloista Vappua!
Helatorstain aattona ke 13.5. kirjasto avoinna
klo 9.00 – 15.00
Helatorstaina suljettu, pe 15.5. avoinna normaalisti klo 9-16.

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

2 € /kassi
Haapajärven kaupunki
Kirjasto

16.4.2015
Tiedote

Isät pojat ja maailmankaikkeus –hanke
houkuttelee perheitä lukemaan yhdessä

Toukokuun näyttely:
Janne Joentakasen
pilapiirroksia.
Saviselän lainausasema
suljettu loppukevään

perheen kanssa. Passissa on 7 eri aihekokonaisuutta.
Jokaisen kokonaisuuden alla on 3 kirjaa, josta perhe
voi valita mieleisensä. Kirja lainataan kotiin, tutkitaan
yhdessä ja arvioidaan. Täytetty passi palautetaan
kirjastoon lokakuun loppuun mennessä. Passin
palauttaneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Lukuviikon kunniaksi Kirikirjastot käynnistävät
hankkeen, joka kannustaa perheitä tutustumaan
yhdessä kirjojen maailmaan ja tässä tapauksessa
nimenomaan isiä tarttumaan lasten kanssa
tietokirjoihin. Hankkeen puitteissa kirjastoissa
vierailee syksyllä kirjailijavieraita, jotka kertovat eri
aiheista
aina
tähtitieteestä
retkeilyyn
ja
metsästykseen. Syksyllä kirikirjastoihin ovat tulossa
esiintymään ainakin lokakuussa Matti Kettunen, ja
Markus Hotakainen sekä Syyskuussa Jouni
Laaksonen.

”Tärkeintä on, että perheet löytävät kirjat
ajanvietteenä, yhdessäolon muotona sekä myös
tietolähteenä. Passin suorittaminen voi olla hauska
projekti, johon yhdessä lähdetään mukaan. Olen
varma että myös aikuiset oppivat tässä paljon uutta!
” toteaa kirjastotoimenjohtaja Kirsi Nahkanen.

Kirjastoissa on jaossa lukuviikosta eteenpäin T.Ä.H. –
tietoa, älyä, hupia – passeja. Passiin on valittu
laadukkaita tietokirjoja arvosteltavaksi yhdessä

Kirsi Nahkanen
kirsi.nahkanen@haapajarvi.fi
044-4456 206
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Passeja on jaossa kaikissa kirikirjastojen kirjastoissa ja
kirjastoautoissa. (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki,
Siikalatva, Pyhäjärvi, Pyhäntä)
Lisätietoja asiasta:
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KULTTUURITOIMI
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TEKNINEN TOIMI
KÄRSÄMÄEN KUNTA
TEKNINEN TOIMISTO

TARJOUSPYYNTÖ
14.4.2015

KATUJEN JA PUISTOJEN KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN v. 2015
Kärsämäen kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja puistoalueiden kunnossapidossa ja
maanrakennuskohteissa tarvittavista koneista, kalustosta ja materiaaleista.
Pintamaiden poistossa maiden kuormaus ja ajo läjityspaikalle:
- Kuormaus ja pohjan muotoilu kaivinkoneella, hinta €/m² tai €/h
- Maiden ajo läjityspaikalle 1-2 km, hinta € / m³
- Maiden ajo läjityspaikalle Ritomäelle 10 – 12 km, hinta €/m³
Materiaalien määrät toimitettuina ovat arviolta seuraavat, hinta € / tn
- Eristehiekka
n. 300 tn
- Kantava murske 0 – 55 / 0 - 64
n. 600 tn
- Jakavamurske 0 – 32
n. 400 tn
- Tasausmurske 0 – 16 mm
n. 300 tn
- Ruokamulta
n. 100 tn
- Salaojasora / salaojamurske
n. 100 tn
- Turvahiekka
n. 100 tn
- Kivituhka 0 – 4 – 8 mm
n. 100 tn
- Hiekoitusmurske 2-6 mm
n. 100 tn
Tarjoukset maansiirtokoneista ja laitteista:
- Kaivinkoneet: Merkki, tyyppi, vuosimalli, tuntihinta €/h
- Puskukoneet, kuormaajat: merkki, tyyppi, vuosimalli, tuntihinta €/h
- Traktorit: merkki, tyyppi, vuosimalli, varusteet ym. tuntihinta €/h
- Muut koneet, jyrsimet, tiivistyskalusto, laitteet ym. tuntihinta €/h tai
vuokraushinta €/ vrk
Hinnat tulee antaa ilman arvonlisäveroa.
Toimitettavien työsuoritusten ja materiaalien tulee täyttää teiden ja katujen rakentamisen yleisten
työselitysten mukaiset laatuvaatimukset.
Urakoitsijoiden ja materiaalien toimittajien tulee olla ennakkoperintärekisterissä.
Kärsämäen kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset sekä valita
edullisimmat vaihtoehdot tehdyistä tarjouksista.
Tarjoukset pyydämme toimittamaan 7.5.2015 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Kärsämäen kunta, Tekninen toimisto
Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki
Kuoreen tunnus: ” Maanrakennustarjous ”
Lisätietoja antaa:
Rakennusmestari Esko Hämäläinen
Puh. 044-4456 841,
esko.hamalainen@karsamaki.fi
Fax: 08–8162 800
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MAASEUTUOSASTO
PÄÄTUKIHAKU HUHTIKUUSSA
Eu- ja kansallisten viljelijätukien päähaku on 15.4 –
12.5.2015. Hakemukset on mahdollista jättää
sähköisesti Vipu-palvelun kautta tai paperilomakkeilla
maaseututoimistoon. Sähköinen tukihaku avautuu
15.4. ja sulkeutuu 12.5.2015 klo. 23.59.
Päätukihakemukseen kuuluu lomakkeet 101B ja
102B. Sekä ympäristösitoumuksen tekevällä tilalla
lomake 470.
Jos vuoden 2014 tietoihin on tullut muutoksia, on
palautettava myös 101A maatilalomake (palautettava
aina jos tilalla on siipikarjaa tai hevosia), 101D
maatilan osalliset, 102A peruslohkolomake ja 102C
peruslohkojen muutoslomake (On jätettävä aina, jos
maatalousmaata 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
ympäristösopimusten maksatusta
-Kansallisia hehtaaritukia; pohjoista hehtaaritukea,
nuorten viljelijöiden tukea, yleistä hehtaaritukea.
Kylvöalojen muutokset 15.6 mennessä
Viimeinen kylvöpäivä 30.6.
HAKUOPAS JA LOMAKKEET
Tiloille ei lähetetä tänä vuonna paperisia lomakkeita
ja oppaita. Myöskään paperista tallennusilmoitusta ei
tiloille lähetetä. Tallennetut tiedot voi käydä
tarkistamassa 18.6. jälkeen Vipu-palvelussa. Tiloille
on maaliskuussa lähetetty ilmoitus tukihaun
alkamisesta, maatilan esitäytettyjen tietojen
yhteenveto ja täydentävien ehtojen muistilista.
Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta
www.suomi.fi/lomakkeet (hakusanana esim.
”mavi101A”), hakuopas löytyy osoitteesta
www.mavi.fi/hakuopas. Paperisia oppaita ja
lomakkeita voi hakea maaseututoimistosta.
Painettu hakuopas on kirjoitettu 24.3.2015 tiedon
mukaisesti. Verkossa hakuopas päivittyy tulleiden
muutosten mukaan.

Sivu 14

NAUTAELÄINPALKKIOIDEN
OSALLISTUMISILMOITUS
Aiempina vuosina annetut 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 Vipu-palvelussa
tai paperilomakkeella 184 viimeistään 12.5.2015.
Vuonna 2015 palautettu osallistumisilmoitus on
voimassa toistaiseksi eli sitä ei tarvitse palauttaa
vuosittain.
VIPU-PALVELU, KÄYTTÖOIKEUDET JA
NEUVOJIEN VALTUUTTAMINEN
Vipu on viljelijöiden verkkoasiointipalvelu osoitteessa
www.vipu.mavi.fi.
Kirjautuminen Vipu-palveluun tapahtuu ensisijaisen
viljelijän (valtuutetun) henkilökohtaisilla
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai hstkortilla. 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
tai Vipussa.
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.
HUOM. Vipun etusivulta kannattaa aina lukea
kohta ”ajankohtaista -Lue minut”. Siinä on
tärkeitä ajankohtaisia tiedotteita sähköiseen
hakuun ja asiointiin.
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
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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.
TUKIHAKEMUKSEN LIITEKARTTA
Kevään päätukihaussa on digitointiin toimitettava
kartta peruslohkojen rajakorjauksien, yhdistämisten,
jakojen ja uusien lohkojen luonnin yhteydessä. Myös
siinä tapauksessa jos peruslohkon ala ilmoitetaan
digitoitua pienemmäksi, on kartta oltava liitteenä.
Lisäksi kasvulohkot on piirrettävä liitekartalle.
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 15.5.2015
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.
PERUSTUKIOIKEUDET (Tilatukioikeudet)
Tukioikeuksien siirrosta on ilmoitettava 15.6.
mennessä 103B- ja 103A-lomakkeilla. Vuodesta 2015
lähtien on mahdollista myös vuokrata tukioikeuksia
ilman vastaavaa peltoalaa.
Tukioikeuksia on mahdollista hakea joissain
tapauksissa kansallisesta varannosta 12.5.2015
mennessä lomakkeella 289. Lomake palautetaan
Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskukseen liitteineen.

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET
KÄRSÄMÄEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Mua kutsuu nyt Kuusamo......
Järjestämme kesäretken 23.- 25.06.2015 Kuusamoon!!
Yöpyminen Kuusamon Tropiikissa. Käyntikohteina mm. Raatteen tie
Suomussalmella, Oulanka, Ruka ja Suurpetoeläinkeskus.
Hinnat: Aikuiset 120€
Lapset (4-14v) 50€
Sitovat ilmoittautumiset 15.05.2015 mennessä
Kirsti työ 044 445 6835
koti 044 577 1191
Ulla
044 555 2845
Maksut pyydämme maksamaan yhdistyksen tilille 12.06.2015 mennessä:
FI13 5205 0340 0050 18.
Iloista retki mieltä toivotellen...
-Kärsämäen Kehitysvammaisten Tuki ryVielä ennen retkeä myyjäiset 29.4.2015 SOK:lla klo 09:00 alkaen.
Myytävänä leivonnaisia. Arvontaa. Tervetuloa!
Kärsämäen kuukausijulkaisu 4 / 2015
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LIIKKEELLÄ VOIMAA VUOSIIN
KÄRSÄMÄELLÄ IKÄIHMISTEN

LIIKUNTATAPAHTUMA TI 12.5.2015
(aika ilmoitetaan myöhemmin)
YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT YHDESSÄ
AVUSTAMME IKÄIHMISIÄ LÄHILIIKUNTAPAIKALLE KOULULLE!
Pelejä, tasapainoharjoittelua, ulkoilua, hauskaa yhdessäoloa!
Joukolla mukaan!
SPR, KÄRSÄMÄEN OSASTO
Ensiapuryhmän harjoitukset sunnuntaina 17.5. klo 17:00, osaston omissa tiloissa vanhan
keskuskoulun rakennuksessa. Kevään viimeiset harjoitukset ennen kesä-heinäkuun taukoa.
KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY
Kevään viimeinen vesijumppa on 27.4. klo 13.00 ja
14.00, tämän jälkeen alkaa kevät/ kesä tauko.
Syksyllä nähdään näissä merkeissä, toivottavasti..
Kuntosaliryhmä pyörii toukokuun loppuun asti ja
tämän jälkeen tehdään omatoimisesti ohjelmat.
Eihän jäädä laakereilla lepäämään vaikka kesä onkin
tulossa.
Huom! ti 12.5. Liikunta/ulkoilupäivä Suomelassa
alkaen klo 11.00.
Ulkoillaan, venytellään, ja mikä tärkeintä kahvitellaan
ja grillataan vielä makkarat päälle.
Kevään viimeinen kerho on ke 20.5. alk. klo 11.00
Konttilassa, vietetään sitä kevään merkeissä.
Tammenlehvässä käynnit jatkuvat, ps. pidetään myös
tavaksi tulleet Grillikauden avajaiset.
Menemme Teatteriin Haapajärvelle pe 24.4. ”Täällä
Näveri - kuuleeko Eurooppa”
Lähtö Nesteeltä n. klo 18.00, menemme
kimppakyydeillä, jos olet kiinnostunut niin soita
pikaisesti Eilalle 040 8273890 tai Hilkalle 040
5196543
Sivu 16

Huom! Tallinnaan 5.5. lähtö Nesteeltä n. klo 9.00 ,
ennen tätä ajetaan Kiertotien lenkki.
Muistathan ottaa passin mukaan ja iloisen mielen.
(ps. tulethan ilman tuoksuja, ryhmässä on
astmaatikkoja ja allergisia )
Elokuun viimeinen viikko 23-30.8. ( 8 vrk)
Kylpyläloma Pärnuun, Viiking - kylpylässä majoitus.
2h huoneissa, täyshoito, lääkärin tarkastukset, kolme
hoitoa päivässä ym.
Linja-auto mukana koko ajan, ei tarvitse kantaa
laukkuja pitkiä matkoja.
Hinta AB-talossa 540 € CD-talossa 598 €,
Jos olet kiinnostunut lomasta niin varaa paikkasi
ajoissa ja lisätietoja saat Hilkalta 040 5196543
Loma toteutuu jos on lähtijöitä tarpeeksi, sen takia
on tärkeää ilmoittautua hyvissä ajon.
Tervetuloa kaikkiin meidän tilaisuuksiin mukaan!
Tavataan Markkinoilla 5.6.!!!
Hyvää kevään jatkoa kaikille tasapuolisesti
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KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS
VAELLUSRETKI lauantaina 23.5.2015
Rautavaaran Tiilikkajärvelle
kansallispuistomaisemiin, jossa kierrämme n. 7 km:n
Uitonkierroksen. Reitin varrella syömme eväitä ja
paistamme makkaraa, joten pakkaa evästä mukaan.
Vaellusretkellä on otettava varustevalinnassa
huomioon, että alueella on nähty kyykäärmeitä.
Vaelluksen jälkeen vierailemme Varpaisjärvellä
VILLIELÄINMAASSA, jossa mahdollisuus nähdä
villisikoja, biisoneita, kuusipeuroja ja saksanhirviä.
Tarhaesittely isännän toimesta ulkotiloissa kestää n.
0,5 - 1 tuntia. Käydään aitauksilla katsomassa eläimiä,
joista isäntä kertoo erilaisia hoitoon, luontaiseen
käyttäytymiseen ja kasvatukseen liittyviä asioita sekä
vastaa kysymyksiin. Retki on tarkoitettu yli 10
vuotiaille. Matkan hinta jäsenille 10€ ja muille 15€.
Alustavan (varmistuu kun tiedetään linja-auton reitti)
aikataulun mukaan lähdemme Kärsämäeltä klo 8:30 ja
palaamme takaisin n. klo 19:30. Retki on alueellinen
ja mukaan lähtee väkeä myös Nivalasta, Haapajärveltä
ja Pyhäjärveltä. Retki toteutetaan jos lähtijöitä
riittävästi. ILMOITTAUTUMISET VIIM.
13.5.2015 klo 15 mennessä P. 040 772 9822/4H
METALLIROMUT KASAAN JA
KIERRÄTYKSEEN! Kärsämäen 4H-yhdistys järjestää
METALLINKERÄYS-KAMPANJAN. Keräysaika on
14.5. – 14.6.2015. Keräyksen loputtua metalliromua ei
saa enää jättää keräyspaikalle! Tuotto keräyksestä
menee paikalliseen nuorisotyöhön. Keräyspaikka on
Kirkonkylän teollisuusalueella teollisuustien ja varastotien
risteyksessä sijaitsevaa pelletti tehdasta vastapäätä olevan
vihreän teollisuushallin pihamaan vasenlaita.
Keräyspaikka viitoitetaan ja alue mihin metalliromun
voi jättää rajataan, täyttäkää aluetta perältä päin.
Kaikenlainen metalliromu on tervetullutta, kunhan se ei
sisällä minkäänlaisia ongelmajätteitä esim. pakastimia ei
oteta vastaan. Keräykseen kelpaavat mm. kiukaat,
ruohonleikkurit, pesukoneet, hellat, vanhat maatalousromut
ja suuret metalliromut. Autonromuista pitää ehdottomasti
poistaa akut, renkaat sekä kaikki nesteet ja auto ei
myöskään saa olla rekisterissä oleva. Paikalle laitetaan isot
metalli tynnyrit pientä metalliromua varten, laitathan
naulat yms. tynnyreihin. Ja muistattehan, että
keräyspaikoilla oleva metalli romu on annettu 4Hyhdistykselle ja se on silloin yhdistyksen omaisuutta.
Metalliromun vieminen keräyspaikalta omaan käyttöön ei
ole sallittua!
LANNOITE- JA SIEMENSÄKIT
HYÖTYKÄYTTÖÖN. Kerää tilalta kertyvä jätemuovi
kierrätykseen. Keräysaika on 15.5.–15.8.2015.
Keräyspisteenä toimii ns. sipulivarasto Kokkolantien
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varressa. Sipulivaraston piha-alueella on opastettu paikka
mihin säkit voi jättää. Lannoite- ja siemensäkkikeräyksen
järjestävät yhteistyössä Kärsämäen 4H-yhdistys, Yara ja
Suomen 4H-liitto. Keräykseen kelpaavat Yaran 40 kg
lannoitesäkit ja niiden lavahuput sekä Yaran,
Agrimarketin, K-maatalouden ja tilasiemen suursäkit.
Mitään muuta muovia, muita suursäkkejä tai muuta
jätettä ei keräykseen saa tuoda. Säkit otetaan vastaan
pakattuina. 40 kg säkkien lajittelu ja pakkaus 50 kappaleen
pakkauksiin. Lavahuput pakataan kolmesta kuuteen (3 – 6)
lavahuppua taitellaan siistiksi nipuksi ja pakataan yhteen
lyhyeltä sivulta auki leikattuun piensäkkiin. Suursäkit
niputetaan viisi suursäkkiä päällekkäin ja kääritään nippu
tiukalle rullalle, sidotaan rulla muutamalla narun pätkällä.
Tarkemmat ohjeet yhdistykseltä.

VARIKSENPELÄTTI LASTEN
MAATALOUSNÄYTTELYYN! suunnittele ja
toteuta yksin tai porukalla variksenpelätti toukokesäkuun aikana Suomelan pellolle, sovi paikka
4H/Hannelen (040 772 9822) kanssa etukäteen.
Toteutuksessa ota huomioon materiaalit!
Variksenpelättimen tulisi kestää toukokuusta
syyskuuhun. PARHAAT PALKITAAN! Järjestöiltä,
yhdistyksiltä yms. toivomme (ei siis pakollista)
variksenpelättiä joka jotenkin kuvastaa toimintaanne
, olkaa luovia! Lasten maatalousnäyttely
Kärsämäellä 5.9.2015 klo 11-17. Seuraava Lasten
maatalousnäyttelyn yhteistyöpalaveri torstaina
7.5.2015 alkaen klo 19.00 Konttilassa. Tervetuloa!
KEVÄÄN VIIMEISET KERHOKERRAT
VIIKOLLA 21. MAANANTAISIN: Sydänmaan
sekakerho klo 17-18 Sykkeessä. Ohjaajana Katri
Pirnes. Saviselän liikuntakerho kyläkoululla klo 1820. 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 Vattu. TORSTAISIN:
Saviselän sekakerho kyläkoululla klo 17-18
kyläkoululla. Ohjaaja Jenni Kyllönen.
PERJANTAISIN: Kirkonkylän sählykerho
Frosteruksen koululla alakoululaisille klo 15-16.
Ohjaajat Perttu Tossavainen ja Toni Kyllönen.
Saviselän kokkikerho kyläkoululla klo 16-17:30.
Ohjaaja Alina Ylikoski.
Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset
muutokset osoitteessa: www.karsamaki.4h.fi,
www.lastenmaatalousnayttely.net, 4Htoimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi,
yhdistys löytyy myös facebookista karsamaen4h,
josta löytyy myös näyttely kuulumisia.
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KÄRSÄMÄEN SILMUTOIMIKUNTA / OULAISTEN SEUDUN HY

ASTMAPÄIVÄN TAPAHTUMA
TI.5.5.2015 klo 18.00 alkaen KONTTILASSA.
Apteekkari Mikko Kananen kertoo ajankohtaista ASTMASTA.
Kahvitarjoilu! TERVETULOA!
*************************************************************
SILMUN JA SYDÄNYHDISTYKSEN YHTEINEN LUONTORETKI MA. 18.5.2015 Lähtö
Konttilan pihasta klo 17.30 kohti mutterilaavua yhteiskyydein. Opastetun
luontoretken lisäksi makkaraa, kahvia ja mehua.
Tervetuloa mukaan!
SUOMEN DEMENTIAYHDISTYS RY, MUISTILUOTSI KESKI-POHJANMAA

Vertaistukiryhmä muistisairaiden läheisille
kokoontuu seuraavan kerran 6.5.2015 klo 16.00
Kärsämäen seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa.
Virkistyspäivä 8.5 klo 18 Ylivieskan Akustiikassa
”Matkalla pohjoiseen”, omavastuu 15 €, sisältää
konserttilipun, bussikyydin ja väliaikatarjoilun
Tied. ja ilm. p. 040 026 8711
Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa

KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS RY
Ma 4.5.2015 klo 11-13 Konttilan kerhossa Teuvo
Marttila ja kitara. Tervetuloa!
Ma 18.5.2015 lähtö mutterikodalle klo 17.30
Konttilan pihasta yhteiskyydein. Luontoretkellä

oppaana on Väinö Parkkila. Kodalla nokipannukahvit
ja makkaraa. Tervetuloa Hengitysliiton/Kärsämäen
Silmutoimikunnan ja Sydänyhdistyksen yhteiselle
retkelle.

ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY
Kesäretkelle 24. – 26.6.2015 ilmoittautumiset
30.4.2015 mennessä puh. 040 530 4025 josta saa
lisätietoja retkestä. Retki tehdään suunnalle IlmajokiKoskenkorva-Helsinki-Hyrsylän Mutka.
Retken hinta 375€ sis. ruokailut, pääsymaksut,
oppaan palvelut, kyydin ja yöpymiset.
Retkestä enemmän kerhossa 27.4.2015, jossa voi
myös ilmoittautua mukaan.
Toukokuun kerho ma 11.5.2015 kello 11.00
Konttilassa. Kevään viimeinen kerho!
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Toukosiunaus toukokuun loppupuolella, josta
ilmoitetaan tarkemmin Selänteen yhdistykset
palstalla, jossa ilmoitetaan myös yhdistyksen muut
tapahtumat.
Peli-illat Rannan-koululla jatkuvat tiistaisin kello
17.00 alkaen.
Tervetuloa mukaan kaikkeen toimintaan!
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KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY
Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- ja ruokakalusto,
kahvinkeitin (100 kuppia) sekä teltta 5 x 8m
Tiedustelut Tarja Luonua p. 050 5350 273.

27.5.2015

KYLÄASIAT
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Venetpalon ja Hautajoen kylätoimikunnat järjestävät
Helatorstaina
14.05.2015 klo 12.00 alkaen
koko perheen KYLIEN KYMPPI –tapahtuman
Lähtö tapahtuu Hautajoen kylätalolta, Hautajoentie 370. Reitti kulkee Kalliotien kautta
Kukkurantielle jossa kääntymispaikalla olevalla laavulla mehutarjoilu. Reitin voit juosta, pyöräillä tai
hölkätä.
Reitin pituus noin 10 kilometriä.
Kaikkien ulkoilureitin kiertäjien kesken arvotaan palkinto.
Kylien kymppi –tapahtuman ohjelmassa myös:
Vanhojen traktorien esittelyä/ Pekka Mustola
Suomenhevonen ja vankkurit
Tapahtumassa on myytävänä:
kahvia ja muurinpohjalettuja sekä arpoja
Huom! Tilaisuuden järjestäjät eivät ole vakuuttaneet tapahtumaan osallistujia / läsnäolijoita.
TERVETULOA LIIKKUMAAN JA TAPAAMAAN

Helatorstaista lauantaihin

TUTTUJA HAUTAJOEN KYLÄTALOLLE.
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PUHELINLUETTELO
HALLINTO-OSASTO, Keskuskatu 14
Neuvonta, palvelusihteeri Partanen Kati
Hallintosihteeri Haaga Eila
Kunnanjohtaja Hokkanen Riitta
Kunnansihteeri vs. Kuisma Tuukka
Telefax

044-445 6801
044-445 6802
044-445 6803
044-445 6804
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
Kirjastovirkailijat
LASTENTALO KUUSIPIHA, Aittatie 7
Varhaiskasvatuspäällikkö Sarjanoja Riikka
Päiväkoti Kuusipiha
Kurjenmiekat
Ketunleivät
Kissankellot
Tenavatupa
Keittiö
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
044-445 6829
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
Saviselän koulu, opettajainhuone
Saviselän koulun keittiö
Venetpalon ja Saviselän koulun rehtori
Korkiakoski Juha
Venetpalon koulu, opettajainhuone
Venetpalon koulun keittiö
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044-445 6956
044-445 6955
044-445 6954
044-445 6950
044-445 6951
044-445 6828

MAASEUTUOSASTO, Keskuskatu 14
Maaseutuasiamies Kuronen Anne
Lomituspalvelun johtaja Mustola Riitta, ke
Lomatoimisto
MELA, ajanvarauksella, Pentikäinen Paula

044-445 6881
044-445 7741
044-445 7743
029-435 2655

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN, Keskuskatu 14
Kehitysjohtaja Puranen Matti/Nihak Oy
040-356 4711
TEKNINEN OSASTO, Haapajärventie 1
Kunnaninsinööri Pietikäinen Martti
Rakennusmestari Hämäläinen Esko
Toimistosihteeri Saaranen Aja
Ruokahuollon ja siivoustoimen johtaja
Koponen Pia
Kirvesmies Luttinen Arto
Siivooja Mehtälä Tarja

044-445 6840
044-445 6841
044-445 6842
044-445 6845
044-445 6999
044-445 6846

VESIHUOLTO OY, Haapajärventie 1
Toimitusjohtaja Lampela Martti
Laitosmies Heinonen Jari

044-445 6821
044-445 6987

PALOASEMA, Alarannantie 2
Ylipalomies Kuosmanen Jarmo
tp. palomies Pinola Mika
Telefax

08 – 429 6340
044-429 6342
044-429 6341
08 – 429 6343

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT,
Haapajärventie 1,
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
s-posti; etunimi.sukunimi@selanne.net (www.selanne.net)
Ympäristöjohtaja Turunen Jorma
040-300 8270
Rakennusvalvonta,
rakennustarkastaja Kananen Laura (to) 044-445 6153
Korjausneuvonta, Hämäläinen Esko
044-445 6841
Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta,
ympäristötarkastaja Estola Heikki
040-300 8271
Ympäristöterveysvalvonta,
ympäristötarkastaja Räty Sanna
040-300 8275
Valvontaeläinlääkäri Malmberg Serina
044-445 6687
Eläinlääkäri Tikkanen Hanne,
ajanvaraus ma-to klo 8-9
0400-976 207
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
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
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Diabetes-/sydänhoitaja
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 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
Ikääntyneiden palvelut Taskinen Annamari
Asumispalveluiden esimies Help Anne
Asumispalvelut, hoivajohtaja
Koivupuisto, sairaanhoitaja
Tuomi
Pihlaja
Tuomikuja
Pihlajakuja
Koivupuiston keittiö
Talonmies Alatalo Pekka
(Koivupuisto ja uimahalli)
Kotihoidon esimies Puttonen Airi
Kotihoidon tiimivastaava Ahola Minja
Kotihoidon sairaanhoitaja
Muistihoitaja Lapintaival Leena
Kotihoito ma-su klo 7-21.30
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044-494 1981
040-161 5126
044-494 3356
044-445 6929
044-445 6646
044-445 6928
044-445 6927
044-445 6645
044-445 6644
044-445 6830
050-362 5910
044-494 1983
044-445 6911
044-445 6931
044- 4457192
044-445 6993

Kotisairaanhoito klo 7-15
Kotihoito, Mäntytie

044-445 6990
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
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,
puh. klo 12-13
040-577 7428
Perhetyöntekijä vs. Granlund Mirette
044-445 6755
Perhetyöntekijä Lehtinen Tarja
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 RISTIKKO KUVAVIHJEIDEN AVULLA
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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.
Seuraavan kuntainfon aineisto
MA 25.5.2015 osoitteeseen
karsamaen.kunta@karsamaki.fi
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Kärsämäen kunnan internetsivuilta löytyy
myös palautelomake, jonka avulla voit
kätevästi antaa palautetta:
http://www.karsamaki.fi/palautelomake
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