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Kaiku 
Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 5 / 2015 

Yrittäjäilta! 

EVÄSTYSTÄ KÄRSÄMÄEN ELINKEINOSTRATEGIAN LAADINTAAN 

Kärsämäen kunta uusii elinkeinostrategiaansa, jota koskeva tiedotus- ja evästystilaisuus 

pidetään torstaina 4.6.2015 klo 18:30 – 21:00 Kärsämäen keskuskoulu, Frosteruksenkatu 25, 

Kärsämäki-sali. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti yrittäjille ja yritysten edustajille. 

Tarkempi ohjelma on alla. 

Tilaisuuden vetävät kokeneet savolaiskonsultit toimitusjohtaja Seppo Hoffrén ja johtava 

konsultti Pekka Iivanainen Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Consultancy Oy:stä. 

Tervetuloa kuulemaan ja kertomaan mielipiteesi ! 

KÄRSÄMÄEN KUNTA 

Ohjelma 

Osallistujat:  Yrittäjät ja yritysten edustajat, kunnan luottamushenkilö- ja virkamiesjohto 

Tilaisuuden tarkoituksena on  
- informoida osallistujia kunnan elinkeinostrategian laatimisesta, sen prosessista ja 

aikataulusta, sekä  
- toimia evästystilaisuutena strategiaa valmistelevalle työryhmälle 

18:30 – 18:40 Tilaisuuden avaus, sisällön ja tavoitteiden esittely 
18:40 – 19:30 Elinkeinostrategian laatimisprosessi ja aikataulu 
  Kärsämäen nykyinen tilanne, sekä 
  Kärsämäen kilpailuedut ja haasteet elinkeinoelämän näkökulmasta 
  Tavoitteet/visio vuoteen 2021 
19:30 – 19:45 Tauko 
19:45 – 20:15 Elinkeinostrategian painopistealueiden hahmottelu 
20:15 – 20:45 Keskustelu ja osallistujien evästykset strategiatyön valmisteluryhmälle 
20:45 – 21:00 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen 

Kahvitarjoilu ennen tilaisuutta.  
 

. 
Kunnanvirasto ja 
tekninen toimisto 
ovat suljettuina 

tiistaina 2.6.2015 
henkilökunnan koulutuksen vuoksi. 

KÄRSÄMÄEN MARKKINAT 2015 

LIIKEKESKUS PAANULINNAN PIHA-ALUE 
perjantaina 5.6.2015 KLO 9 - 17 

Tule keskustelemaan kehittämisideoitasi 

luottamushenkilöjohdon ja viranhaltijoiden kanssa kunnan 

strategiatyössä esille nostettavista asioita. 

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan  

20 Kärsämäki paitaa. 

Tervetuloa! 

 

Hyvää 

juhannusta! 
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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, Pohjois-
Pohjanmaa -sivulta löydät ohjeet asioimiseen, 
ajankohtaisen tapahtumakalenterin, josta näet 
tulevia valmennuksia kuten Työhakuvalmennus ja 
Uravalmennus sekä erilaisia infotilaisuuksia ja 
kursseja esim. Tuunaa CV-nettiprofiilisi kuntoon! 

 

Tulevia etäpalvelu luentoja /tilaisuuksia 

Tarvitsetko vinkkejä työpakkahakemuksen ja ansioluettelon (CV) kirjoittamiseen? Mietitkö mitä 

työpaikkahaastattelussa kysytään ja mitä kannattaisi vastata? Vinkkejä ja vastauksia Erotu eduksesi 

työnhaussa –luennolta. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Uudistettu materiaali luentoa varten! 

Ilmoittautuminen viimeistään luentoa edeltävänä päivänä p. 029 505 6553 tai apua.tyonhakuun@te-

toimisto.fi  (Kerro ilmoittautuessasi missä yhteispalvelupisteessä haluat infoon osallistua). 

16.6. klo 12:30 – 15:30 

 

Lisää tietoja näistä kunnantalolta tai www.karsamaki.fi/yhteispalvelupiste 

Hyvä kuntalainen, pysähdypä hetkeksi! 

 Kuntastrategiatyö käynnistyy. Työssä halutaan huomioida toiveesi, näkemyksesi tulevaisuuden kunnasta 

nimeltä Kärsämäki, niin voisitko käyttää hetken ajastasi ja vastata seuraaviin kysymyksiin:     

 Mitkä asiat Sinun mielestäsi pitäisi sisällyttää kunnan uuteen vuosien 2016–2020 strategiaan? 

1) Kerro kolme tärkeintä kohdetta, mihin mielestäsi pitäisi panostaa seuraavan viiden vuoden aikana? 

2) Kerro näkemyksesi, miten saadaan mahdollisimman moni kuntalainen mukaan kunnan 

kehittämistyöhön? 

3) Kerro näkemyksesi, mihin nykyiseen asiaan/toimintaan kaipaat muutosta? 

4) Kerro mielipiteesi, keiden tulisi tehdä kunnan strategiatyö? Kuka/ketkä näyttävät suunnan, millaisia 

valintoja pitäisi tehdä? 

5) Millainen on hyvinvoiva kuntalainen 2021? 

6) Mitä muuta haluat tuoda esiin? 

Kiitos yhteistyöstä!  

Kirjalliset esitykset 14.6.2015 mennessä sähköpostitse karsamaen.kunta@karsamaki.fi, www.karsamaki.fi –

sivujen palautelomakkeen kautta tai kirjeitse jättämällä esim. kunnantalon postilaatikkoon. 

http://www.te-palvelut.fi/
mailto:apua.tyonhakuun@te-toimisto.fi
mailto:apua.tyonhakuun@te-toimisto.fi
mailto:karsamaen.kunta@karsamaki.fi
http://www.karsamaki.fi/
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OLETKO ASUNNONHAKIJA! 

 
Kärsämäen Asunnot Oy:llä on 1.5.2015 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.  

Asuntohakemuksen saa Kärsämäen kunnan 
nettisivujen kautta osoitteesta www.karsamaki.fi. 
Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan 
osoitteella Kärsämäen Asunnot Oy, Frosteruksenkatu 
4, 86710 Kärsämäki.  

Vuokra-asumiseen liittyviä asioita voi hoitaa 
Laaksojen OP-Kiinteistökeskus Oy:n toimistolla 
osoitteessa Frosteruksenkatu 4, 86710 Kärsämäki 
(Osuuspankin rakennus). Sisäänkäynti Otto-
automaatin vasemmalta puolelta ovesta 
"kokoustilat". Palvelemme ma-to klo  
9-15, pe suljettu, poikkeuksista tiedotamme ovessa. 
Suosittelemme ajanvarausta asiointiajan 
varmistamiseksi. 

Kärsämäen Asunnot Oy 
Frosteruksenkatu 4 
86710 Kärsämäki 
040 - 508 4946 

 

YRITYSPALVELUT 

 

Maaseudun yritysten kehittämiseen ja perustamiseen tarkoitettujen tukien haku on alkanut. 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukea voi hakea esimerkiksi yli 10 000 
euron kone- ja laiteinvestointeihin ja rakentamishankkeisiin – tukiprosentti on 35. Lisäksi 
tukea voi hakea yrityksen perustamiseen tai sen kokonaisvaltaiseen toimialan muutokseen. 
Tuki on tarkoitettu lähinnä taajamien ulkopuolella sijaitsevien mikroyritysten kehittämiseen 
– yrityksellä ei kuitenkaan tarvitse olla maatilakytköstä.  Maaseuturahaston tukia myöntävät 
sekä ELY-keskukset että paikalliset Leader-ryhmät. Leader-ryhmien yritystuet kohdistuvat 
pääsääntöisesti 1-2 htv:n yrityksiin. 
 
Hakeminen tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa sähköisenä. Hakemuksen voi tehdä netissä Hyrrä-
palvelussa (www.mavi.fi/hyrra). Sähköiseen asiointiin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, 
mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Lisäksi hakijan tulee huolehtia ennen hakemuksen 
tekemistä, että hänellä on kirjautumiseen tarvittava Katso-tunniste ja valtuutukset tehtynä 
osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Aloittava yrittäjä voi hakea tukea myös ilman Katso-tunnistetta. 
 

 AVOIMET OVET YHTEISPALVELUPISTEESSÄ
kunnantalolla perjantaina 26.6.2015 klo 9 – 14 

Tule tutustumaan millaisia asiointimahdollisuuksia etäpalvelu 
tarjoaa omalla paikkakunnalla. Etäpalvelu täydentää 

yhteispalvelupisteen tarjontaa. 
Paikalla Kelan edustaja. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

http://www.karsamaki.fi/
http://www.mavi.fi/hyrra
http://yritys.tunnistus.fi/
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Seudulliset yrityspalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven 
seutu NIHAK ry, jonka palveluksessa on kaikkiaan 
n.10 asiantuntijaa. Palvelut ovat osa valtakunnallista 
YRITYS-SUOMI -palvelukonseptia, joka käsittää 
yhteistyötahoineen mm. tutkimukseen ja 
kehittämiseen, rahoitukseen, työvoimaan, 
verotukseen ja osaamiseen liittyvät julkiset palvelut. 
Kärsämäellä tehtävää hoitaa NIHAKin kehitysjohtaja 
Matti Puranen, jonka toimisto sijaitsee kunnantalolla. 
Asiakkaiden käytettävissä on myös NIHAKin muu 
henkilöstö osaamistarpeen mukaan.  

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

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

 

KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, ATTENDO OY 

 
Terveyskeskukseen tulee ensisijaisesti ottaa aina 
yhteyttä puhelimitse: 

 Ajanvaraus kiireettömälle vastaanottoajalle klo 10-
15 sekä laboratoriotulosten kysely p. 044 445 6941 

 Päivystys, kiireellinen ajanvaraus klo 8-16  
p. 044 445 6937 

 Hammashoitola klo 8-16 päivystys ja klo 8-10 
ajanvaraus p. 044 445 6350 

Terveyskeskuksen ”luukulla” palvellaan klo 9-11 
välillä.  

Vastaanotoille tulijoiden ei tarvitse enää 
ilmoittautua. Paikalle tulee saapua hyvissä ajoin 
ennen vastaanoton alkua. 

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

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys Oulaskankaan 
sairaalassa, Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen 

 Yhteystiedot päivystysaikana: 
Terveysneuvontanumero (08) 429 7840 

 Kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita varten 
numero on käytössä ma-pe klo 16:00-8:00, 
viikonloppuisin pe alkaen klo 15:30 maanantaihin 
klo 8:00 sekä aattopäivinä ja juhlapyhinä ympäri 
vuorokauden. Virka-aikana soittakaa omaan 
terveyskeskukseenne. 

Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen 
päivystys: 

 Viikonloppuisin ja arkipyhinä 
hammaslääkäripäivystys on osoitteessa Aapistentie 
3, Oulu klo 10-12 p. 044 703 6426. 

 Muina aikoina vakavissa tapauksissa voi ottaa 
yhteyttä OYS:n yhteispäivystykseen 
p. (08) 315 2655. 

VASTAAVALÄÄKÄRI KÄRSÄMÄELLÄ VALITTU 
Kärsämäen terveyskeskuksen vastaavaksi lääkäriksi 
on valittu yleislääketieteen erikoislääkäri Sanna Mäki-
Runsas. Sanna aloittaa tehtävässään elokuussa. 
 
AKUUTTIVUODEOSASTO ON AVATTU 
Akuuttivuodeosasto Kärsämäen terveyskeskuksessa 
on avattu 7.4.2015 
 
PAINONHALLINTARYHMÄ 
Painonhallintaryhmä aloittaa kerran viikossa 
terveyskeskuksessa fysioterapian tiloissa. 
Ilmoittautumiset fysioterapiaan arkisin klo 11-12 
p. 044 445 6924. 
 
TYÖTERVEYSHUOLTO 
toimii terveyskeskuksessa päivittäin. Attendo 
Työterveyshuolto, Mäntytie 3, Kärsämäen 
terveyskeskuksen 2. kerroksessa. Tiedustelut 
työterveyspalveluista ja ajanvaraus: Työterveys-
hoitaja Jenny Pyhtilä klo 9-10 p. 044 494 1982. 
 
TIETOJA 
Kärsämäen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 
ja ajankohtaisista asioista saat parhaiten internet-
osoitteesta terveys.karsamaki.fi 
 
Palautetta, kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää 
osoitteeseen karsamaki@attendo.fi

 
HÄTÄTAPAUKSET PUHELINNUMERO 112 

 

mailto:karsamaki@attendo.fi
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Kärsämäen lapsiperheiden palvelut 

Attendo tuottaa Kärsämäellä sosiaalipalveluina 

lapsiperheiden palveluita, joiden tavoitteena on palvella 

kärsämäkisiä perheitä ja lapsia mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa, matalalla kynnyksellä ja ilman 

lastensuojelun asiakkuutta.  

Lapsiperhetyö 

Kärsämäellä on aloittanut Attendon perhetyöntekijöinä 

Tarja Lehtinen ja Mirette Granlund, jotka tekevät 

perhetyöntekijöinä mm. lapsiperhetyötä. Lapsiperhetyö 

tukee lapsiperheiden arjen sujumista eri elämäntilanteissa 

tai kun vanhempien voimavarat ovat vähissä. Tavoitteena 

on vanhempien elämänhallinnan ja voimavarojen 

tukeminen ja arjessa selviytymisen vahvistaminen ilman 

lastensuojelun asiakkuutta. Työ on suunnitelmallista, 

pääsääntöisesti lyhytkestoista ja maksutonta. 

Lapsiperhetyön tavoite on antaa tukea perheen omien 

voimavarojensa käyttöönottoon ja vahvistusta arjessa 

selviytymiseen. 

Lapsiperhetyön työmuotoja ovat: 

• Keskustelutuen tarjoaminen ja huolten jakaminen 

• Yhdessä tekeminen 

• Muihin lähialueella saatavilla oleviin palveluihin ja 

toimintoihin ohjaaminen 

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa lakisääteisenä 

palveluna perheen henkilökohtaiseen hoivaan ja 

huolenpitoon perustuvaa kodin- ja lastenhoidollista apua. 

Kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, 

perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, 

vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella. Työ 

on perheen arjessa tapahtuvaa tilapäistä ja 

ennaltaehkäisevää apua, joka ei vaadi lastensuojelun 

asiakkuutta. Päätöksen lapsiperheiden kotipalvelun 

myöntämisestä tekee johtava sosiaalityöntekijä tai 

sosiaaliohjaaja ja palvelu on tilapäistä, harkinnanvaraista 

ja siitä peritään asiakasmaksu. Lapsiperheiden 

kotipalvelua tekevät kotihoidon työntekijät. 

Lapset Puheeksi -työmenetelmä 

Kärsämäen kunta on mukana yhdessä 8 muun kunnan ja 1 

kuntayhtymän kanssa Lapset Puheeksi  -työmenetelmän 

kehittämisessä ja käyttöönotossa, yhteistyössä Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 

Lapset puheeksi –keskustelu ja –neuvonpito ovat ns. 

matalankynnyksen työmenetelmiä, joka on otettu 

varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa käyttöön vuoden 

alusta lukien.  Myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluissa menetelmää otetaan käyttöön. Palaamme 

”Lapset Puheeksi” – työmenetelmän sisältöön ja käyttöön 

tarkemmin elokuun KAIKU –kuukausijulkaisussa. 

Attendo Hyvinvointineuvola 

Attendo ottaa käyttöön Kärsämäellä kesän aikana 

Hyvinvointineuvola –toimintamallin. Hyvinvointineuvola 

toimintamallilla yhdistetään lapsiperheiden palvelut ns. 

saman katon alle ja Hyvinvointineuvolan keskiössä on 

perheitä entistä paremmin tukeva neuvolatyö (yhdistetty 

neuvolatyö, perhevalmennukset ja vertaisryhmät) ja 

Hyvinvointineuvolan moniammatillinen tiimi. 

Hyvinvointineuvola moniammatillinen tiimi auttaa silloin 

kun lapsen, nuoren tai perheen tilanteen selvittäminen 

vaatii useita ammattilaisia ja yhteistyötä. Työryhmän 

monialainen ammattitaito on käytettävissä perheiden 

tarpeiden mukaisesti. Hyvinvointineuvolan tiimiin 

kuuluvat terveydenhoitajien ja lääkärin lisäksi psykologi, 

sosiaaliohjaaja ja perhetyöntekijöitä. Työryhmään 

osallistuu perheen tilanteen mukaan myös muita 

asiantuntijoita, kuten esim. lapsiperheiden kotipalvelun 

työntekijä, puheterapeutti, fysioterapeutti, kuraattori, 

mielenterveys- tai päihdetyöntekijä ja 

sosiaalityöntekijöitä. Perhe voi osallistua työryhmän 

työskentelyyn. Perhe voi ottaa yhteyttä tiimiin 

verkostokoordinaattorin kautta ja jokaisella työntekijöillä 

on myös mahdollisuus ehdottaa perheelle tiimin palvelua. 

Verkostokoordinaattoreina toimivat perhetyöntekijä Tarja 

Lehtinen ja neuvolan terveydenhoitaja Ulla Lehtola. 

Hyvinvointineuvolatyössä painotetaan ennaltaehkäisevää 

työtä. Perheen mahdollisiin ongelmiin pyritään antamaan 

apua jo siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat vielä pieniä. 

Suurelta osin pienten lasten perheet voivat hyvin ja heille 

riittää perinteiset terveydenhoitajan ja lääkärin 

tapaamiset. Perhe voi kuitenkin kohdata haastavia 

elämäntilanteita esim. väsymistä, uupumista, sairautta, 

mielenterveysongelmia, työttömyyttä, 

parisuhdeongelmia, päihteiden käyttöä tai väkivaltaa. 

Perheenjäsenten halutessa moniammatillinen tiimi auttaa 

löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin. 

Lisätietoja: 

Tarmo Pekola 
palvelujohtaja, lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu 
tarmo.pekola@attendo.fi 

mailto:tarmo.pekola@attendo.fi
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OPETUSTOIMI 

 

Keppihevoskilpailut Frosteruksen koululla 

Keskiviikkona 20.5.2015 järjestettiin kepparikilpailut 

urheilukentällä. Innostus järjestää kilpailut tuli siitä, 

kun Ritva Kyllönen ja Mari Korsulainen alkoivat 

pitää kepparikerhoa. Kepparikerhossa oli noin 30 

osallistujaa ja he halusivat järjestää kilpailut. 

Kilpailun järjestelyissä olivat mukana myös 

Frosteruksen koulun vanhempainyhdistys ja 

Kärsämäen kunnan Liikkuva koulu -hanke. 

Vanhempainyhdistys myi makkaraa, mehua ja kahvia. 

 

Kilpailuun osallistui 51 kilpailijaa ja kaikilla oli 

iloinen mieli. Kaikki osallistujat saivat 

osallistumispalkinnon, joka oli pieni ruusuke. 

Parhaiten radasta selvinnyt kilpailija sai lisäksi 

palkinnoksi hevoselleen harjan. 

 

Sää suosi ratsastajia ja muita tapahtumaan saapuneita, 

vaikka välillä ripsi vähän vettä. Oppilaiden 

vanhemmat olivat tehneet talkoilla esteitä kilpailuja 

varten. 

 

Lopuksi arvottiin kaikkien kesken hevosen 

hoitotarvikkeita mm. harjoja ja kaviokoukkuja. Riikka 

Vilppola, Essi Holopainen ja Taru Kyllönen järjestivät 

askellajikoulutusta ja ratsastusopastusta. 

Kilpailun voittajat: 

Luokka 1: Alle kouluikäiset ja eskarit -> Vertti Rytilä 

Luokka 2: 1-2lk 40cm -> Viivi Surakka 

Luokka 3: 1-2lk 60cm -> Riina Halmetoja 

Luokka 4: 3lk ja sitä vanhemmat 40cm -> Päivi Hannula 

Luokka 5: 3lk ja sitä vanhemmat 60cm -> Päivi Hannula 

(Senttilukema kertoo esteiden korkeuden.) 

Haastattelimme kolmea ratsastajatyttöä Noora Vattua, 

Riina Halmetojaa ja Ilona Koivukangasta. 

Noora Vatun ponin nimi oli Amalia. Noora oli tehnyt 

Amalian itse koululla kepparikerhossa. Hän ei ollut 

aikaisemmin käynyt kepparikilpailussa, vaan tämä oli 

hänelle ensimmäinen kerta, niinkuin varmasti monelle 

muullekkin. Vapaa-ajalla Noora ja Amalia hyppivät 

esteitä. 

Riina Halmetojan poni oli saanut nimekseen Kerma. 

Riina ei ollut tehnyt poniaan itse. Hänkään ei ollut 

aikaisemmin käynyt kepparikilpailuissa. Riina ja 

Kerma hyppivät yleensä esteitä yhdessä. 

Ilona Koivukangas oli tehnyt poninsa Tähdenlennon 

itse koulun kepparikerhossa. Tämä oli ensimmäinen 

kerta, kun he osallistuivat kilpailuihin. Ilonan ja 

Tähdenlennon yhteinen harrastus on ratsastus. 

Kuvat ja teksti: Saija Karkulehto ja Jonna Hyytinen 
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LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI 

 

Perinteinen retki Särkänniemeen  la 6.6. 
Ilmoittautumiset Poppelissa olevaan 
listaan toukokuun viimeisellä viikolla. Vielä 
puhelimitse ilmoittautumismahdollisuus 
ma 1.6 puh. 040 3518550, Saija tai 045 
2337738, Jonna. Tarkemmin ilmoituksissa. 
Tiedustelut 044 4456812, Riitta. 

Nuorisovaltuuston Powerpark 
huvipuistoreissu suunnitteilla la 13.6, 
tarkemmin ilmoituksissa. 

Tied. 044 0771580. 

Uimakoulut uimahallilla 1. - 12.6. 
uimataidottomille ja heikosti uiville. 
Mukaan pääsevät 2009 ja sitä ennen 
syntyneet lapset ja nuoret. Mahdollisista 
vapaina olevista paikoista voit tiedustella, 
puh. 044  445 6812, Riitta. 

 
Avoimet yleisurheilun pitäjänmestaruuskisat 
urheilukentällä maanantaina 29.6. klo 18.30. 
Ilmoittautuminen alkaa klo 17.30. Tarkemmin 
ilmoituksissa mm. urheilukentän ilmoitustaululla. 
TERVETULOA KOKOPERHEEN TAPAHTUMAAN! 
 
Tule tutustumaan ja liikkumaan 
urheilukenttäalueen liikuntapaikkoihin. Kentän 
portit avoinna kesäkuu ma-pe 8-21, la 10-20 ja su 10-
21. Välinevarastojen aukioloajat tulevat kentän 
ilmoitustaululle. 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 
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. 044 445 6812.  
 
Kuntalaisten varaamat vakiovuorot: 
Hiekkatekonurmi – Kataja/jalkapallo ti ja to klo 16-
20, su 12-14, lisäksi jos pelejä klo 17.00 asti. 
Hiekkatekonurmi – Kataja/aikuisurheilu to klo 20.00 - 
21.30. 
Urheilukenttä/hiekkatekonurmi ja pesäpallokenttä 
– Kataja/yleisurheilu ma klo 16-21, 
Pesäpallokenttä – Kataja/pesäpallo ti klo 18.00-
19.30, ke 17.00-19.30, to klo 18.00-19.30 ja pe 18.00-
19.30. 
Pesäpallokenttä pesiskoululle: pe 15.5. klo 16.30-
18.30, la 16.5. klo 12-14, pe 22.5. klo 16.30-18.30 ja 
la 23.5. klo 16.30-18.30. 
 
Pyhäjokimelonta 10. - 14.6. Kuntaosuutta melotaan 
11. - 12.6. Haluaisitko melomaan? Tied. 044 445 
6812. Liikunta-nuorisotoimen kanoottien 
vuokrausta voi tiedustella numerosta 044 445 6812 
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. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittaman toiminnan tarkoituksena on tavoittaa 
alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat jäämässä 
koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle ja jotka 
tarvitsevat tukea saavuttaakseen julkisen sektorin 
palvelut. Toiminta Kärsämäellä on alkanut 1.10.2010. 
Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan taholta toimii 
liikunta- ja nuorisosihteeri Riitta Manninen 044 445 
6812 ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä Anne-Mari 
Teppo puh. 050 527 5503. Lisätietoja toiminnasta 
www.snack.fi. 
 

http://www.snack.fi/
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Nuorisotila Poppelin avoimet ovet –toimintailtojen 
kesän aukioloajat varmistuvat lähiaikoina. 
Muutokset ja lisäykset aukioloaikojen suhteen 
ilmoitamme Poppelin ikkunassa.  
Nuorisotilassa voi mm. harrastaa ja viettää aikaa, 
pelaamalla biljardia, ilmakiekkoa, jalkapallo-, video- 
ja erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia, katsella 
tv:tä, lukea lehtiä, lauleskella karaokea, viettää aikaa 
kavereiden seurassa. 
 
Myös nuorten Setti -tiedotuspiste sijaitsee 
Nuorisotilassa ja on avoinna Poppelin 
aukioloaikoina. Settinetti toivoo tapahtumien 

järjestäjien ilmoittavan tapahtumistaan aktiivisesti 
maksuttomaan Settinetin tapahtumakalenteriin 
(tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedot). 
www.settinetti.fi nuorisotiedotus@settinetti.fi 
 
Kuntokeskus avoinna 
Ma-Pe klo 10-18, La ja su sopimuksen mukaan. 
Kulkukortilla klo 06-23. Lisätietoja: 040 821 4447. 
 
KKI-kortteja ja –vihkoja eripuolilla kunnan 
liikuntapaikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta 
varten. Kuntokortteja myös kunnantoimiston 
esitteiden jakopisteestä, Poppelista ja Konttilasta 

 

KIRJASTO 

 
 
 
 
 

 

MAASEUTUOSASTO 

 
KYLVÖALAILMOITUS, MUUTOSILMOITUS  

 

12.5. mennessä jätettyihin tietoihin tulleet muutokset 

on tehtävä 15.6. mennessä lomakkeella 117 tai 

sähköisessä haussa VIPUN kautta. Ne jotka ovat 

jättäneet sähköisen hakemuksen, muutosilmoitus 

suositellaan tehtävän sähköisesti. 

 

Sähköisen muutosilmoituksen jättäminen avautuu 

3.6.2015. Sähköisesti ei voi enää tehdä 

peruslohkomuutoksia. Rajakorjaukset on mahdollisia.  

 

PERUSTUKIOIKEUDET (Tilatukioikeudet) 

Tukioikeuksien siirrosta on ilmoitettava 15.6. 

mennessä 103B- ja 103A-lomakkeilla. Vuodesta 2015 

lähtien on mahdollista myös vuokrata tukioikeuksia 

ilman vastaavaa peltoalaa. 

Vuonna 2015 15.6. tilanteen mukaan tilalla 

hallinnassa olevat ylimääräiset tukioikeudet 

mitätöidään (joita vastaavaa pinta-alaa ei tilalla ole 

ilmoitettu hakemuksella viljelyyn). Tukioikeudet 

Kirjaston kesä aukioloajat 

1.6. – 30.8.2015 

Ma 12 – 19 
Ti  12 – 19 
Ke  9 – 16 
To  12 – 19 
Pe  9 - 16 

P. 044-445 6852 

kirikirjastot.verkkokirjasto.fi 

kirjasto@karsamaki.fi 

Juhannusaaton aattona to 18.6.  
kirjasto avoinna  

9.00 – 15.00 

Muista kirjaston kotipalvelu 

Kotipalvelu on tarkoitettu niille kärsämäkisille, 

jotka eivät vamman, sairauden tai korkean iän 

vuoksi voi asioida kirjastossa.  

Käymme asiakkaan luona tarvittaessa ja tuomme 

asiakkaan varaamat kirjat. Samalla palautetaan 

luetut kirjat. Kotipalvelu on maksutonta.  

Soita 044-4456 852 niin sovitaan asiasta. 

Lainauksesta poistettujen 

kirjojen myynti jatkuu… 

Pyydä lainaustiskiltä kassi ja 

kerää se täyteen poistettuja 

kirjoja 

2 € /kassi 

http://www.settinetti.fi/
mailto:kirjasto@karsamaki.fi
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K RTTU
Etsivä nuorisotyö

JOKILAAKSOJEN

 
TUKI RY

NUORTEN

JOKILAAKSOJEN

 
TUKI RY

NUORTEN

JOKILAAKSOJEN

 
TUKI RY

NUORTEN

jotka jää oman tilan pinta-alasta yli on mahdollista 

vuokrata tai myydä toiselle tilalle 15.6 mennessä. 

Tarkista tukioikeuksien määrä suhteessa peltopinta-

alaan 15.6 mennessä, jottei tukioikeuksien siirtoja jää 

tekemättä (esim. uusittu vuokrasopimus, onko tehty 

uutta hallinnansiirtoa tukioikeuksista). 

HAKUOPAS, LOMAKKEET JA 

TALLENNUSILMOITUS 

 

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. 

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. 

 

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 
 

Kärsämäen nuorten työpaja 
puhelin: 050 456 7272  
Kotisivut: www.snack.fi  

 

 
 

PERUSKOULUN JÄLKEISIIN VALMISTAVIIN 
JA VALMA KOULUTUKSIIN HAKU 

19.5. - 21.7.2015 
 

Ohjattu hakupäivä Kärsämäellä nuorisotila Poppelissa, Keskuskatu 21 

keskiviikkona 1.7.2015 klo 12 – 18. 
 

Ohjatut hakupäivät on tarkoitettu kaikille hakijoille, jotka hakeutuvat syksyllä 2015 alkavaan 
peruskoulun jälkeiseen valmistavaan tai valmentavaan koulutukseen. 

 
Paikalla ovat etsivän nuorisotyöntekijät, jotka opastavat tarvittaessa haun tekemisessä. 

Aikaa ko. päivänä ei tarvitse erikseen varata. 
 

Koulu- ja työtodistukset mukaan! 
 

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

Kotisivut: www.snack.fi 
 

Katso myös www.opintopolku.fi 
 

Jos haluat keskustella opiskelu- ym. asioista, voit varata ajan jo aiemmin etsivältä 

nuorisotyöntekijältä. 

 

 
 

HUOM! 
 

JOKILAAKSOJEN NUORTEN TUKI RY:n VÄKI LOMALLA 4.7. – 2.8.2015. 

 

 
 

http://www.suomi.fi/lomakkeet
http://www.mavi.fi/hakuopas
http://www.snack.fi/
mailto:annemari.teppo@snack.fi
http://www.snack.fi/
http://www.opintopolku.fi/
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KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS RY 
 
Tervetuloa teatterimatkalle Iisalmen Koljonvirran 

kesäteatteriin su 12.7.2015 klo 15. Koemme 

aikamatkan 70-luvun maaseudulla Kauppa-auton 

iloisessa ja huolettomassa hengessä. Matkan hinta on 

30 e/henkilö. Ilmoittautumiset 18.6.2015 mennessä p. 

040 539 7412. Linja-auto lähtee Kärsämäeltä Neste-

Paanulinnan pihasta. Matkan järjestävät yhteistyössä 

Kärsämäen sydänyhdistys ry ja Keski-Pohjan Diabetes 

yhdistys ry.

 
 

KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY 
 
Impinpäivänä to 

11.6. klo 18.00 

alkaen 

Paanukirkolla 

osallistumme valtakunnalliseen Maa- ja 

Kotitalousnaisten kampanjaan Istutamme puun – 

hillitsemme ilmastonmuutosta. Istutamme kuusentaimia 

Paanukirkon alueelle. Samalla haastamme kaikki paikalliset 

yritykset, yhdistykset ja yksityiset osallistumaan ja 

lahjoittamaan Kirkon Ulkomaanavulle 10 euroa istutettua 

puuntainta kohden, sillä saadaan Haitiin tai Nepaliin 

kymmenen puuta. Lisätietoja ja etukäteisilmoittautumisia 

Tarja Luonua p. 050 535 0273. Kaikki mukaan hyvän asian 

puolesta, tule istuttamaan puun taimi. Kahvitarjoilu! 

¤¤¤¤ 

Jäsenmaksu 2015 on  5 euroa, sen voi maksaa Tarja 

Luonualle tai pyytää tilinumeron. 

¤¤¤¤ 

Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- 

ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia)  sekä teltta 

5 x 8m  Tiedustelut Tarja Luonua p. 050 535 0273. 

¤¤¤¤ 

 
 
KÄRSÄMÄEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY 
 
Pohjois-Pohjanmaan kehitysvammaisten kesäkisat 
15.8.2015 klo 11:00 Ylivieskan 
Liikuntakeskuksessa Salmiperäntie Ylivieska. 
Ilmoittautumiset Riitalle 7.6.2015 mennessä. 

 
HUOMIO kesäretkelle lähtijät: Lähtö 23.6. klo 08:00 
seurakuntatalon pihasta. 

 
 

KÄRSÄMÄEN SILMUTOIMIKUNTA / OULAISTEN SEUDUN HY 
 

SILMUN tytöt keittävät juustokeittoa Juhannusviikolla ja myymme to 18.6.2015 klo 9.00 alkaen 

Seurakuntasalilla. Ei varauksia, maksimissaan 5 l/henk. 

Aurinkoista kesää odotellen. 
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KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS 
 

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 4H-yhdistykselle 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 varressa. 

Sipulivaraston piha-alueella on opastettu paikka 

mihin säkit voi jättää. Lannoite- ja siemensäkki-

keräyksen 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 touko-kesäkuun 

aikana Suomelan pellolle, sovi paikka 4H/Hannelen 

(040 772 9822) kanssa etukäteen.  Toteutuksessa ota 

huomioon materiaalit!  Variksenpelättimen tulisi 

kestää toukokuusta syyskuuhun.  PARHAAT 

PALKITAAN! Järjestöiltä, yhdistyksiltä yms. toivomme 

(ei siis pakollista) variksenpelättiä joka jotenkin 

kuvastaa toimintaanne , olkaa luovia! Lasten 

maatalousnäyttely Kärsämäellä 5.9.2015 klo 11-17. 

Tervetuloa!  

KERHOT OVAT JÄÄNEET KESÄTAUOLLE VIIKOLLA 21! 
HYVÄÄ KESÄÄ! 

Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset 
muutokset osoitteessa: www.karsamaki.4h.fi, 
www.lastenmaatalousnayttely.net, 4H-
toimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi, 
yhdistys löytyy myös facebookista karsamaen4h, 
josta löytyy myös näyttely kuulumisia. 

 
 

  

http://www.karsamaki.4h.fi/
http://www.lastenmaatalousnayttely.net/
mailto:karsamaki@4h.fi
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VIII Akselin soitto 
4.7. – 5.7.2015 

LAUANTAINA 4.7.2015  

Kirkkokonsertti Kärsämäen Engelin 
kirkossa klo 19.00 

Esiintyjinä: 
Svalan suvun soittajat ja laulajat 

Ohjelma 5,00 euroa  
Tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen  

SUNNUNTAINA 5.7.2015  

Suuri viihdekonsertti Kärsämäen 
Frosteruksen koulun salissa klo 13.00 

 
Esiintyjinä: 
Akselin pelimannit 
Akseli All Stars, johtajana dir.mus. Pekka Svala  
Kärsämäen puhallinorkesteri, johtajana dir.mus. 
Simo Saastamoinen 
The Swallows  

Laulusolisteina: 
Eero, Eero Juhani, Henna, Kaija, Markku ja Olavi 
Svala…  

Liput 10,00 euroa 
Liput ovelta  

Päättäjäistanssit klo 19 - 23  

Kärsämäen Katajan Urheilutalolla  

Tahdittajana Kilipukit & Eero Juhani 

Tervetuloa viihtymään ja nauttimaan 
hyvästä musiikista! 

Lisätietoja: www.akselinsoitto.fi 

 
KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY 
 
Yhdistyksen kerhot ovat jääneet kesätauolle. 
 
Kuntosali ryhmä on vielä kolmena torstaina, sen 
jälkeen jäädään kesä tauolle. Syyskesällä aloitetaan 
uudella innolla. Toki kannattaa käydä kesälläkin 
tekemässä omalla ohjelmalla. 
 
Pe 5.6. on Kärsämäki Markkinat siellä olemme 
teltassa myymässä Kahvia ja Vohvelia, arpoja 
joka arpa voittaa. Tervetuloa hetkesi jutustelemaan 
ja tekemään toiveita Yhdistyksen reissuista ja 
toiminnasta. Myynnissä myös erä paitoja ym. 
yhdistyksen tavaraa. 
 
Rennosti liikkuen Kalajoella – Pohjois-Pohjanmaan, 
Kainuun ja Lapin aluetapaaminen KYLPYLÄHOTELLI 
SANISSA 25. - 27.9. Paikkoja on rajoitetusti. Jos olet 
kiinnostunut asiasta ota yhteyttä Eilaan 040 827 3890 
tai Hilkkaan, numero löytyy alempaa. Asiasta lisää 

myöhemmin. 
 
Tehdään pieni luonto reissu, paikka vielä avoin. (lähi 
viikoilla) 
 
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 €  ja  CD-talossa 598 €. 
Jos olet kiinnostunut lomasta niin varaa paikkasi 
ajoissa ja lisätietoja saat Hilkalta 040 519 6543. 
Loma toteutuu jos on lähtijöitä tarpeeksi, sen takia 
on tärkeää ilmoittautua hyvissä ajon. 
 
Lämmin kiitos ryhmissä käyneille ja oikein Hyvää 
kesää kaikille! 

 

 

http://www.akselinsoitto.fi/
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KYLÄASIAT 

 

Porkkalan kyläseuran kirpputori  
auki kesäkuussa 

torstaisin klo 13-18. 
Osoite Kanaperäntie 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirpputorin tuotto menee Porkkalan vanhan koulun kunnostamiseen. 
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PUUHASIVUT 
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PUHELINLUETTELO 

 
HALLINTO-OSASTO, Keskuskatu 14  
Neuvonta, palvelusihteeri Partanen Kati 044-445 6801 
Hallintosihteeri Haaga Eila  044-445 6802 
Kunnanjohtaja Hokkanen Riitta 044-445 6803 
Kunnansihteeri vs. Kuisma Tuukka 044-445 6804 
Telefax   08 – 816 2800 
  
OPETUS- JA VAPAA-AIKAOSASTO, Keskuskatu 14  
Sivistystoimenjohtaja Oikarinen Kari 044-445 6867 
Toimistosihteeri Heikkinen Aune  044-445 6811 
Liikunta- ja nuorisosihteeri Manninen Riitta 044-445 6812 
Kulttuuriasiat   044-445 6889 
  
KIRJASTO, Pomojentie 3  
Kirjastotoimenjohtaja 
 Nahkanen Kirsi, tiistaisin  044-445 6206 
Kirjastovirkailijat  044-445 6852 
  
LASTENTALO KUUSIPIHA, Aittatie 7  
Varhaiskasvatuspäällikkö Sarjanoja Riikka 044-445 6831 
Päiväkoti Kuusipiha  
   Kurjenmiekat  044-445 6832 
   Ketunleivät   044-445 6994 
   Kissankellot   044-445 6997 
Tenavatupa   040-180 8449 
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 
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 
Venetpalon ja Saviselän koulun 
 rehtori Korkiakoski Juha  044-445 6950 
Venetpalon koulu, opettajainhuone 044-445 6951 
  
MAASEUTUOSASTO, Keskuskatu 14  
Maaseutuasiamies 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 vs Partanen Kati 044-445 6842 
Kirvesmies Luttinen Arto  044-445 6999 
  
VESIHUOLTO OY  
Toimitusjohtaja Lampela Martti 044-445 6821 
Laitosmies Heinonen Jari  044-445 6987 
  
PALOASEMA, Paanutie 2  08 – 429 6340 
Ylipalomies Kuosmanen Jarmo 044-429 6342 
tp. palomies Pinola Mika  044-429 6341 
Telefax   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 (torstaisin)  044-445 6153 
Korjausneuvonta, Hämäläinen Esko 044-445 6841 
Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta,  
  ympäristötarkastaja Estola Heikki 040-300 8271 
Ympäristöterveysvalvonta, 
 ympäristötarkastaja Räty Sanna 040-300 8275 
Ymp.terveysvalvonta/asumisterveys, 
 ympäristötark. Reijo Pelkonen 040-300 8273 
Valvontaeläinlääkäri Malmberg Serina 044-445 6687 
Eläinlääkäri Tikkanen Hanne, 
 ajanvaraus ma-to klo 8-9  0400-976 207 
  
Fazer Food Services/Blue, Kärsämäen kunta  
etunimi.sukunimi@blueservice.fi (www.blueservice.fi) 
Palvelupäällikkö Korolainen Päivi 043-852 3023 
Palveluesimies Koponen Pia  040-664 7574 
Frosteruksen koulun keittiö  040-664 7147 
Frosteruksen koulun siivous 
(karsamaenkeskuskoulu@blueservice.fi) 040-670 0602 
Koivupuiston palvelutalo 
(koivupuistonpalvelutalo@karsamaki.fi) 040-664 7232 
Venetpalon koulu  040-667 1797 
Saviselän koulu  040-667 1531 
Lastentalo   040-670 0313 
Mehtälä Tarja   040-664 5304 
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KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, Attendo Oy, Mäntytie 3  
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 
Diabetes-/sydänhoitaja 
 puh.tunti ma - pe klo 12–13  044-445 6926 
Kuntoutus/fysioterapia, p.tunti 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, Frosteruksenkatu 14 
Palvelutalo Koivupuisto ja vuodeosasto 
Vuodeosasto   044-494 1981 
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, 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 sij. Mykkänen Pentti 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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Kärsämäen kunnan internetsivuilta löytyy 

myös palautelomake, jonka avulla voit 

kätevästi antaa palautetta: 

http://www.karsamaki.fi/palautelomake 

 

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 29.6.2015 osoitteeseen 

 karsamaen.kunta@karsamaki.fi 

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

