
  

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiivinen syyskausi käynnistyy 

Suomen kesä alkaa kääntyä syksyksi ja nyt katseet ja ajatukset kääntyvät jo koulutyöhön, harrastuksiin, sa-
donkorjuuseen ja säilöntään. Talven varalle tarvitaan ravintoa, vitamiineja ja mielekästä tekemistä.  

Kärsämäen kesä oli vilkas, aktiivinen ja täynnä mielenkiintoisia tapahtumia. Myös tienkäyttäjiä pysähtyi en-
nennäkemättömän runsaasti paikkakunnan palvelujen piiriin.  Kiitoksia järjestäjille ja osallistuneille, te teitte 
suurenmoista työtä. 

Kyläkuvaan valmistuu alkusyksystä uudet Pellonpään rivitalot ja Esperin hoivakodin rakennustyöt jatkuvat 
tammikuulle 2018 saakka. Myös teollisuusalueen yritysinvestoinnit etenevät suotuisasti. 

Uusi pesäpallokentän tekonurmi on jo ahkerassa käytössä. Innokkaat pesäpalloilijat kannustavat esimerkillään 
meitä kaikkia liikkumaan ja kuntoilemaan kaikin tavoin. Toivottavasti kaikki liikuntapaikat ovat edelleen ahke-
rassa käytössä. 

Kärsämäen kunta toivottaa kaikille hyvää syksyä uudet kuntalaiset sydämellisesti tervetulleiksi paikkakunnalle. 

Esa Jussila, kunnanjohtaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valtuuston kokous 

tiistaina 26.9. klo 19 

Kärsämäki-salissa,  
Frosteruksenkatu 25 

Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 7 / 2017 

Kärsämäen kunta puh. 044 - 445 6801 Viraston aukioloaika ma-pe 9-15 
Haapajärventie 1 fax. 08 – 816 2800 Vastaava toimittaja:  
86710 Kärsämäki www.karsamaki.fi  kunnansihteeri, 044 445 6804 

KaiKu 
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Ehdota nimeä entiselle kunnantalolle 
 

Alkuvuonna 2017 toteutetun toimitilarotaation myötä Kärsämä-

en kunnanpalvelut ovat löytäneet uudet toimipaikkansa. Kun-

nan yleishallinto, sivistystoimi sekä tekninen toimi löytyvät 

kaikki Kärsämäen liikekeskuksen 2. kerroksesta, joten tilaa on 

luontevaa nimittää Kunnantoimistoksi. Liikekeskuksen alaker-

rassa kuntalaisia palvelevat kirjasto sekä Asiointipiste. Sosiaali-

toimen palvelut on keskitetty terveyskeskukselle.  

Entisellä kunnantalolla, osoitteessa Keskuskatu 14, toimipaik-

kaansa pitävät liikunta- ja nuorisopalvelut, maaseutupalvelut, 

Ppky Selänteen ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Nihak elinkeinopalvelut ja yrityshautomo sekä toimis-

tohotelli. Rakennuksen kokoushuonetta käytetään edelleen mm. kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouspaik-

kana. 

Osoitteessa Keskuskatu 14 sijaitsevan entisen kunnantuvan vaiheet ovat moninaiset. Ajan saatossa rakennusta 

on käytetty muun muassa navettana, suojeluskuntatalona, sota-aikana katolle rakennetusta tornista suoritettiin 

ilmavalvontaa. Tiloissa on toiminut mm. kahvila ja elokuvateatteri, lääkärin vastaanotto sekä keskikoulu, vii-

meisimmät vuosikymmenet on talo ollut Kärsämäen kunnan hallinnon keskus.  

 

Kunnanhallitus pyytää kuntalaisia antamaan ehdotuksia entisen kunnantalon uudeksi nimeksi. 

Ehdotukset voi toimittaa asiointipisteeseen, sähköpostilla karsamaen.kunta@karsamaki.fi tai Kärsämäen kun-

nan Facebook-sivujen kautta. 

ASIOINTIPISTE 

 
 
 
 
 

Haapajärventie 1 
 86710 Kärsämäki 
 

Opiskelijat yleiseen asumistukeen 
Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 

1.8.2017 alkaen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiointipisteessä on yksi asiakaspääte, 
jolla voit asioida Kelan, TE-palvelujen ja 
maistraatin sivuilla. Varaa aika etukä-
teen neuvonnasta asiakaspäätteelle 
vaikka puhelimitse 044-4456 801 
 

 
 
Kirjaston tiloissa liikekeskuksella toimii Työ- ja elin-
keinotoimiston asiointipiste. Palvelupisteeltä löydät 
työ-ja elinkeinohallinnon julkaisuja, esitteitä ja lo-
makkeita sekä pystyt palauttamaan ja tarvittaessa 
kopiomaan lomakkeita. Työvoimahallinnon sivuilla 
voit ilmoittautua työnhakijaksi, etsiä avoimet työ-
paikat ja työvoimakoulutukset sekä etsiä tietoa 
ammateista ja koulutuksista. Paikalliset TE-palvelut, 
Pohjois-Pohjanmaa -sivulta löydät ohjeet asioimi-
seen, ajankohtaisen tapahtumakalenterin, josta 
näet tulevia valmennuksia kuten Työhakuvalmennus 
ja Uravalmennus sekä erilaisia infotilaisuuksia ja 
kursseja esim. Tuunaa CV-nettiprofiilisi kuntoon! 

 

 
Asiointipisteelle voit jättää mm. seuraavia hakemuksia: Avio-
varallisuussuhteiden ja lahjoituksien rekisteröinti, holhous-
toimen tehtävät, kotikunta- ja väestötietojärjestelmään liitty-
vät tehtävät (paitsi ulkomaalaisasiat), nimenmuutosasiat, 
avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnat, 
yksittäinen tietopalvelu, hakemus perukirjan osakasluettelon 
vahvistamiseksi. 

 

Samassa tilassa toimii myös Kelan Asiointipiste, 
joka on avoinna viraston aukioloaikoina. Palvelupisteestä saat 
Kelan lomakkeita ja neuvoja etuuksien hakemiseen sekä eri 
palvelukanavien käytön ohjausta. Muistathan ottaa henkilölli-
syystodistuksen mukaan asioimaan tullessasi 

mailto:karsamaen.kunta@karsamaki.fi
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KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY

 
Kärsämäen Asunnot Oy tarjoaa kuntalaisille ja kun-
taan muuttaville vuokra-asuntoja. Asuntoja on tällä 
hetkellä vuokrattavana yhteensä 180 kpl, joista 8 kpl 
sijaitsee kaksikerroksisessa rakennuksessa ja loput 
rivitaloissa. Huoneistot sijaitsevat pääosin Kärsämäen 
keskustassa. Tarjolla on myös kalustettuja huoneisto-
ja työporukoille. 
 
Asuntoihin on jatkuva haku ja asuntohakemuksen saa 
esimerkiksi Kärsämäen kunnan nettisivujen kautta 
osoitteesta www.karsamaki.fi.  

Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteella Kär-
sämäen Asunnot Oy, Frosteruksenkatu 4, 86710 Kär-
sämäki. 
  
Vuokra-asumiseen liittyviä asioita voi hoitaa OP-
isännöinnin toimistolla osoitteessa Frosteruksenkatu 
4, 86710 Kärsämäki (Osuuspankin rakennus). Sisään-
käynti Osuuspankin kautta. Palvelemme pääsääntöi-
sesti ma – to klo 9.30 – 14.00. Suosittelemme ajanva-
rausta asiointiajan varmistamiseksi. Puh. 010 257 
1771 / OP-isännöinti. 

 
 
 

YRITYSPALVELUT 

 
Seudulliset yrityspalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven 
seutu NIHAK ry, jonka palveluksessa on kaikkiaan 
n.10 asiantuntijaa. Palvelut ovat osa valtakunnallista 
YRITYS-SUOMI -palvelukonseptia, joka käsittää yh-
teistyötahoineen mm. tutkimukseen ja kehittämi-
seen, rahoitukseen, työvoimaan, verotukseen ja 
osaamiseen liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä 
tehtävää hoitaa NIHAKin kehitysjohtaja Matti Pura-
nen, jonka toimisto sijaitsee kunnantalolla. 
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. Kehittämistilan-
teessa olevien yritysten rahoitus-, tila-, kehittä-
misavustus- ja muut ratkaisut räätälöidään yhdessä 
verkoston asiantuntijoiden kanssa.  
 
YHTEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen@nihak.fi;  
GSM 040 356 4711 fax. (08) 816 2800 
 

SOSIAALI- JA TERVEYPALVELUT 

 

 

Terveyskeskuksen ”luukulla” palvellaan arkisin  
klo 9-11 välillä. 
 Ajanvaraus kiireettömälle vastaanottoajalle klo 

10–15 sekä laboratoriotulosten kysely 
p. 044 445 6941 

 Päivystys, kiireellinen ajanvaraus 
 klo 8-16  

p. 044 445 6937 
 Hammashoitola avoinna ma-to klo 8-16, pe klo 8-

15 Huom! Toivoisimme, että päivystykselliset 
asiat ajoitettaisiin klo 8-10 välille Puh. 044 445 
6350 
 

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys Oulaskankaan sai-
raalassa, Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen 
 Yhteystiedot päivystysaikana: Terveysneuvonta-

numero (08) 429 7840 
 Kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita varten nu-

mero on käytössä ma-pe klo 16:00–8:00, viikon-
loppuisin pe alkaen klo 15:30 maanantaihin klo 
8:00 sekä aattopäivinä ja juhlapyhinä ympärivuo-
rokauden.  

 
 
Virka-aikana soittakaa omaan terveyskeskuk-
seenne. 

 
Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päi-
vystys: 
 Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammaslääkäri-

päivystys on osoitteessa 
Aapistentie 3, Oulu klo 10–15 p. 044 703 6426. 

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

 

http://www.karsamaki.fi/
mailto:matti.puranen@nihak.fi
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LISÄTIETOA Kärsämäen sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluista ja ajankohtaisista asioista saat parhaiten 
internet-osoitteesta terveys.karsamaki.fi 

Palautetta, kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää 
osoitteeseen karsamaki@attendo.fi 
 

HÄTÄTAPAUKSET PUHELINNUMERO 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRJASTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjaston muutettua liikekeskukseen ja aamuisten aukioloai-
kojen laajennuttua kirjaston illat ovat hiljentyneet. Niinpä ko-
keilemme uusia erilaisia aukioloaikoja. Tiistai ja torstai illoista 
lähtee pari tuntia pois, mutta perjantaille tulee pari tuntia li-
sää. Jos aukioloajat todetaan toimiviksi, niitä jatketaan. An-
takaa palautetta! 

Omaishoitajien vertaistukiryhmä kokoontuu uudessa paikassa,  
Toimintakeskus Rantapääskyssä 29.8.2017 klo 13 

Tervetuloa!  
Terveisin Airi ja Anne 

 

Kirjaston kotipalvelu 
Tarjoamme kotipalvelua asiakkaille, joiden on liikuntarajoitteensa (pysyvän 

tai väliaikaisen) takia vaikea päästä itse käymään kirjastossa. 
Soita 044-4456 852, niin sovitaan asiasta. 
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VARHAISKASVATUS
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LIIKUNTA- JA NUORISTOTOIMI 

 
VARAAPPA AIKAA! Syksyn UKK –kävelytesti urheilu-
kentällä tiistaina 12.9. ILMOITTAUTUMINEN Rekolas-
sa alkaen klo 18.00. Kävelytesti alkaa klo 18.30, tie-
dustelut puh. 044-4456812. Tervetuloa joukolla mu-
kaan! 
KUNTALAISET/JÄRJESTÖT/YHTEISÖT JNE. 
Unelmoi yksin tai yhdessä unelmien liikuntajuttu. 
Suomi 100 juhlavuoden merkeissä syksyyn.  
Syksyn valtakunnallinen päivä lauantaina 26.9. 
 
Tule tutustumaan ja liikkumaan urheilukenttäalu-
een liikuntapaikkoihin. Kentän portit avoinna. Vä-
linevarastot avoinna ma-pe klo       8-17 ja su klo 15-
19. Muutoksista ilmoitamme kentän portin ilmoitus-
taululla.  
 
Alueelta löytyvät juuri uuden pinnan saanut pesäpallo-
kenttä, hiekkatekonurmipintainen jalkapallokenttä, 
yleisurheilun suorituspaikat, tenniskenttää ja skeitti-
paikka. Pesäpallokentän läheinen purupintainen lenkki-
polku pituudeltaan n.400 m ja vaijerirata pesäpalloken-
tän läheisessä rinteessä. Urheilukentän alueelle on sijoi-
tettu myös frisbeekoreja.  
Purupintainen hiihtoladunpohja ns. Patterimäenlenkillä.  
 
Kaiken ikäisille kohdistetulla lähiliikuntapaikalle on 
sijoitettu mm. tasapainolaitteita, jotka soveltuvat 
myös varttuneemmalle väelle ulkoilulenkkiä monipuo-
listamaan. Käykääpä testaamassa!  
Lähiliikuntapaikan frisbeegolfradan opastaulu löytyy 
pesäpallokentän päädystä moukarihäkin läheisyydes-
tä. Rataa kiertelemään lähtijän on hyvä varautua kos-
teaan maastoon.  
Toinen frisbeegolf -radoista sijaitsee Venetpalon hiih-
tomajan vaihtelevassa maastossa. Opaskartta löytyy 
parkkipaikan läheltä.  
 
Kuntalaisille suorituspaikkojen käyttö on ilmaista. Kaikil-
ta urheilukentän liikuntapaikkojen käyttäjiltä edellyte-
tään yhteisvastuullista käyttöä ja epäasialliseen toimin-
taan puuttumista, jotta suorituspaikat pysyisivät viihtyi-
sinä ja hyvässä kunnossa. Urheilukentän ja Rekolan 
alueet ovat savuttomia alueita.  
 
Ulkopaikkakuntalaisille suorituspaikkoja vuokrataan 
seuraavilla hinnoilla: tekonurmikenttä 25e/h, kokokent-
tä, juniorikenttä (1/2kenttää) 15e/h, hintoihin lisätään 
alv 10 % ja tenniskentän vuokrauksesta ei peritä mak-
sua. Varaukset puh. 044-4456812.  
 

 
Kuntalaisten varaamat vakiovuorot:  
Hiekkatekonurmi – Katja/jalkapallo ti ja to klo 16-21, su 
12-14,  
Hiekkatekonurmi – Kataja/aikuisurheilu to klo 20-
21.30.  
Urheilukenttä/hiekkatekonurmi ja pesäpallokenttä – 
yleisurheilu/maanantaikisat ma klo 16-21,  
Pesäpallokenttä – Kataja/pesäpallo 
 

Etsivä nuorisotyö 

Kärsämäen kunta on mukana Jokilaaksojen Nuorten 

Tuki ry:n toteuttamassa etsivän nuorisotyön hank-

keessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman 

toiminnan tarkoituksena on tavoittaa alle 29-vuotiaita 

nuoria, jotka ovat jäämässä koulutuksen ja työelämän 

ulkopuolelle ja jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen 

julkisen sektorin palvelut. Toiminta Kärsämäellä on 

alkanut 1.10.2010. Yhteyshenkilönä Kärsämäen kun-

nan taholta toimii liikunta- ja nuorisosihteeri Riitta 

Manninen ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä Anne-

Mari Teppo puh. 050 527 5503. Lisätietoja toiminnas-

ta www.snack.fi. 

 
Nuorisotila Poppelin avoimet ovet –toimintaillat 3-

13.7 ma-to klo 15-20 ja pe 15-22.    Muutokset ja 

lisäykset aukioloaikojen suhteen ilmoitamme Pop-

pelin ikkunassa.  

Nuorisotilassa voi mm. harrastaa ja viettää aikaa, pe-

laamalla biljardia, ilmakiekkoa, jalkapallo-, video- ja 

erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia katsella 

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

kavereiden seurassa.. 

 

 Myös nuorten Setti -tiedotuspiste sijaitsee Nuori-

sotilassa ja on avoinna Poppelin aukioloaikoina. 

Settinetti toivoo tapahtumien järjestäjien ilmoitta-

van tapahtumistaan aktiivisesti maksuttomaan 

Settinetin tapahtumakalenteriin (tapahtuman ni-

mi, päivämäärä ja yhteystiedot). www.settinetti.fi 

nuorisotiedotus@settinetti.fi 

 

Kuntokeskus avoinna 

Ma-Pe klo 10-18, La ja su sopimuksen mukaan. Kul-

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

 

KKI-kortteja ja –vihkoja eripuolilla kunnan liikun-

tapaikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta varten. 

Kuntokortteja myös kunnantoimiston esitteiden jako-

pisteestä, Poppelista ja Konttilasta. 

 
 

http://www.snack.fi/
http://www.settinetti.fi/
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MAASEUTUTOIMISTO

 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HAL-

LINNONALAN TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYT-

TÖKATKO 

 

Käyttökatko alkaa perjantaina 25.8.2017 klo 16.15 ja 

päättyy viimeistään 4.9.2017. Muun muassa Maaseu-

tuviraston Vipu-, Hyrrä- ja Nekka-asiointipalvelut 

eivät ole käyttökatkon aikana käytettävissä. Käyttö-

katko koskee myös muiden virastojen järjestelmiä 

MMM:n hallinnonalalla. 

Tarvittaessa hakemuksen saa vireille paperilomak-

keella katkon aikana. 

 

KESANTOJEN JA YMPÄRISTÖNURMIEN MUIS-

TETTAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ JA SÄILYTYSAIKO-

JA 

 

- Kesannon voi päättää 1.9. alkaen tai 15.7. al-

kaen, jos kylvää syyskylvöisen kasvin.  

- Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää 2. kas-

vukauden jälkeen 1.9. tai 15.7. alkaen, jos kyl-

vää syyskylvöisen kasvin. 

- Kerääjäkasvikasvuston voi muokata aikaisin-

taan 1.10. ja kasvuston voi päättää kemiallises-

ti aikaisintaan 15.9. 

- Viherlannoitusnurmi saa olla enintään kolme 

vuotta samalla kasvulohkolla. Muokata saa ai-

kaisintaan 1.10, kemiallisesti voi päättää 1.9. 

alkaen. Jos kylvää syyskylvöisen kasvin voi 

kasvuston päättää 15.7. alkaen.  

- Monimuotoisuuspelloista maisema- ja riista-

kasvuston saa päättää aikaisintaan kylvöä seu-

raavana keväänä ja niittykasvuston voi päättää 

2. kasvukauden jälkeen 1.9. tai 15.7. alkaen, 

jos kylvää syyskylvöisen kasvin. 

 

VIHERRYTTÄMISTUKI 

 

Viherryttämisen viljelykasvien osuuden laske-

misajankohta on 30.6.-31.8. Tänä aikana viljelykasvi-

en on oltava laskettavissa. Viljelykasveista todetaan 

viherryttämistuen vaatimat kaksi kasvia ja niiden pro-

senttiosuudet. 

 

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS JA 

MUUT MUISTETTAVAT 

 

- Syysilmoitukset on tehtävä 31.10.2017 mennessä 

Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465. Ilmoitus on teh-

tävä talviaikaisen kasvipeitteisyyden pinta-aloista, 

lietelannan sijoittamisen aloista sekä orgaanisten ai-

neiden kierrättämisaloista.  

- Muista toimittaa myös mahdollisesti tarvitta-

vat liitteet syysilmoitukseen; 

- lannanluovutussopimus, maksukuitti 

tai rahti- tai kuormakirja, josta selviää 

materiaalin hankinta ja määrä (jos lantaa 

on vastaanotettu) 

- Talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteen 

valinneiden on ilmoitettava joka vuosi väh. 20 % 

kasvipeitteistä alaa 

- Huomioi ettei kasvipeitteisyyttä ei kel-

paa täyttämään (ei kasvata prosenttia) 

suojavyöhyke, monivuotinen ympäris-

tönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, viher-

lannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot 

tai ala jolla on toteutettu orgaanisen kat-

teen käyttö puutarhakasveilla ja siemen-

perunalla-toimenpidettä tai jos lohkolla 

on edellisten kausien erityistukisopimus. 

Tarkista että näiden alojen lisäksi 

täyttyy 20 %:n kasvipeitteisyysvaati-

mus. 
 

-Peltomaan laatutesti on tehtävä kerran sitoumuskau-

den aikana kaikista yli 0,5 ha peruslohkoista. Laatu-

testi tehdään täyttämällä peltomaan laatutestin itsear-

viointilomake tai Maaseutuviraston vastaava lomake 

480. Laatutesti on palautettava kuntaan viimeistään 

30.4.2018. 

 

- Suoritetut ympäristökorvauksen vaatimukset (5 

v.viljelykiertosuunnitelma jne.) voi tarkistaa vipusta 

Sitoumukset ja sopimukset-osiosta, jossa näkyy päi-

vämäärä milloin vaatimus on suoritettu.  
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 JOKILAAKSOJEN

 
TUKI RY

NUORTEN

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

 
 
KOKO SUOMI KIITTÄÄ 
 
ILOA JA VOIMAVAROJA LÄSNÄOLEMISEN TAIDOISTA 
(01090015) 
ti 5.9.2017 klo 18.00–19.30  
Haapaveden Opisto, ReijoWaara-sali 
Pia Orell-Liukkonen, työyhteisövalmentaja 
 
Tilaisuus järjestetään Haapaveden kaupungin, Omaishoita-
jien ja Jokihelmen opiston yhteistyönä. Tämä on samalla 
Haapaveden kaupungin Koko Suomi kiittää -tapahtuma. 
Kaupunki haluaa huomioida hyvinvoinnin rakentajasuku-
polvea tarjoamalla kahvit. Tilaisuuteen on ennakkoilmoit-

tautuminen kahvituksen järjestämiseksi to 31.8.2017 
mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999. 
Luento katsottavissa myös suorana 
https://youtu.be/6r6lJ8dbyQ4 Tervetuloa mukaan! 
 
SIDEKICKISTÄ OMAN ELÄMÄN PÄÄHENKILÖKSI 
(01000113) 
to 7.9.2017 klo 18.00–19.30  
Haapaveden Opisto, ReijoWaara-sali 
Jenni Pääskysaari, toimittaja-juontaja 
Miten elää itsensä näköistä elämää olkapäällä kuiskuttele-
vista epäilijöistä, piilevistä asenteista, peloista, miellyttä-
misenhalusta ja romuttuneista unelmista huolimatta? 
Kuinka voisimme arjessa olla parempia versioita itses-
tämme, mikä meitä estää? Jenni Pääskysaaren lasten- ja 
nuortenkirjansa Tyttö sinä olet & Poika sinä olet ovat syn-
nyttäneet ilmiön. Vapaa pääsy. Tervetuloa!   

 

JOKILAAKSOJEN NUORTEN TUKI RY 
 

  

 

 

 
Alle 30-vuotias nuori/nuori aikuinen, haluaisitko apua tai infoa 

koulutus-, työllistymis-, asumis- tai muissa asioissa? 
 

Kärsämäen työllisyysvastaava Päivi Vähäaho sekä Ansku ja Arja etsivästä nuorisotyöstä / ohjaamosta 
tavattavissa ilman ajanvarausta 

Kärsämäellä nuorisotalo Poppelissa torstaisin: 
24.8.2017 / 7.9.2017 / 21.9.2017 klo 12.30 – 14.00. 

 
Korkeakoulujen lisähaku 3.7. – 30.8.2017 

 
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku 6.9. – 20.9.2017 

 
Lisätietoja: www.opintopolku.fi 

 
Vapaita opiskelupaikkoja tarjolla edelleen useilla eri aloilla. 

Tietoja ko. paikoista löytyy oppilaitosten omilta nettisivuilta, opintopolusta tai voit ottaa yhteyttä etsi-
vään / ohjaamoon ja varata ajan tapaamiseen. 

 
Etsivä nuorisotyö, Ansku p. 050 5275 503 

annemari.teppo@snack.fi 
 

Jokilaaksojen Ohjaamo, Arja p. 040 9627 166 
arja.raisanen@snack.fi 

 
www.snack.fi 

 
 
 

https://youtu.be/6r6lJ8dbyQ4
http://www.opintopolku.fi/
mailto:annemari.teppo@snack.fi
mailto:arja.raisanen@snack.fi
http://www.snack.fi/
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KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY

Syksy on tulossa ja yhdistystoimintamme alkaa sen 

mukana. 

Ke.13.9. kerho Konttilassa. Huomioi aika on entinen, 

aloitellaan klo 11.00, viritellään kerhoa käyntiin kah-

vikupposen äärellä, arvontaa ym. 

 

Vesijumpat aloitellaan ma. 18.9. klo 13.00 ja 14.00 

entiseen aikaan. Sitovat ilmoittautumiset 

kerhopäivään mennessä (13.9.) Asiasta lisää myö-

hemmin. 

 

Kuntosaliryhmä aloitellaan to 14.9. klo 10.00 Lähde-

tään liikkeelle entisillä ohjelmilla ja katsotaan 

sitten tarvittaessa muutoksia. Yhdistys tukee jatkos-

sakin lippujen hinnassa. 

Teille, jotka anoitte syksyn tuettua lomaa Solaris Lo-

mien kautta, se on kaikilta peruttu. 

Kilpailutuksesta on valitettu markkinaoikeuteen ja 

tämän vuoksi asia joudutaan käsittelemään uudel-

leen, pitäisi selvetä syyskuun aikana, loma saadaan 

mutta aika ja paikka muuttuvat. 

Asiasta on luvattu ilmoittaa myöhemmin. 

 

Syksyllä Reumayhdistysten Juhlavuosien riemua, 

aluetapaaminen Rokualla 13-15.10. Hinta 155€  

paljon hyvää ohjelmaa ja yhdessä oloa, muutama 

paikka jäljellä, soittele jos kiinnostaa lähteä mukaan. 

Kuljetaan kimppakyydeillä. 

Lisätietoja asioista Hilkalta 040 519 6543 

Hyvää kesänloppua ja syksyn alkua kaikille! 

 

 
KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA 
 

Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 

kuppia)  sekä 2 telttaa 5 x 8m. Tiedustelut Tarja Luonua p. 050 5350 273. 

¤¤¤¤¤ 

Jäsenmaksu 2017 on  5 euroa, sen voi maksaa Tarja Luonualle tai pyytää tilinumeron. 

¤¤¤¤¤ 

 

SUOMEN DEMENTIAYHDISTYS RY 
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SUOMEN ELÄMÄNTARINAYHDISTYS
 

 SUOMEN ELÄMÄNTARINAYHDISTYS 

      Kirjoituskilpailu aiheena ”KOTIMAANI OMPI SUOMI” 

 

Millaisia muistoja ja ajatuksia nousee mieleesi Suomen juhliessa 100-vuotista 

itsenäisyyttään? Kirjoita omasta tai läheisesi näkökulmasta ja keksi tekstillesi 

osuva otsikko.  

Suomen Elämäntarinayhdistys järjestää juhlavuoden teemaan liittyvän kaikille 

avoimen kirjoituskilpailun 1.9.‒15.11.2017. Kilpailussa on omat sarjat aikuisille 

ja lapsille.  

Tekstin tulee olla aikaisemmin julkaisematonta proosaa. Enimmäispituus saa olla 

viisi sivua eli noin 5000‒6000 merkkiä välilyönteineen. 

Kirjoita nimimerkkisi ja ikäsi kirjekuoren päälle. Kirjoita nimimerkki ja ikä 

myös tekstisi ensimmäisen sivun oikeaan yläkulmaan. Sulje yhteystietosi: nimesi, 

osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, sekä Suomen 

Elämäntarinayhdistys ry:lle osoitettu julkaisulupa eri kirjekuoreen ja lähetä se 

tekstisi mukana. Julkaisulupa tarvitaan kirjoituskilpailun parhaiden tekstien 

julkaisemista varten Elämäntarina-lehdessä. Jos on mahdollista, lähetä sen 

lisäksi kilpailuteksti sähköpostin liitteenä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. 

Lähetä kirjoituksesi 15.11.2017 mennessä osoitteella: 

Suomen Elämäntarinayhdistys ry 

Sihteeri Ira Toppinen 

Haapajärventie 1 

86710 Kärsämäki 

ira.toppinen@karsamaki.fi 

044  445 6840    

Kilpailun tulokset julkistetaan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2017. 

Palkintoihin varataan 1000 euroa, jonka Suomen Elämäntarinayhdistys jakaa 

parhaaksi katsomallaan tavalla. Parhaita kilpakirjoituksia julkaistaan 

Elämäntarina-lehdessä 2018. 

 

ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY 
 

Yhteislaulua Konttilassa maanantaina 11.9.2017 
kello 18.00. 
Laulattajina Elli ja Paavo.  
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. (R2) 
 
Tervetuloa laulamaan! 
 

Aloitamme syksyn kerhot Konttilassa, ma 
18.9.2017 kello 11.00. 
Kerhoissa monenlaista ohjelmaa ja suunnitellaan 
syksyn toimintaa, retkiä ym.  
sekä kahvia ja arvontaa. (R3) 
Kerhon jälkeen hallituksen kokous! 
                                                             

Tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiin! 
 

mailto:ira.toppinen@karsamaki.fi
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KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS          
 

Kärsämäen 4H-yhdistys   

 

LASTENMAATALOUSNÄYTTELY PYHÄJÄR-

VELLÄ järjestetään lauantaina 2.9.2017 klo 11.00 

- 17.00 Pyhäsalmen hotellin rannassa, hotellin ja sa-

han alueella. Kärsämäen 4H-yhdistys järjestää näytte-

lyssä polkutraktorikilpailun lapsille ja myy hattaraa. 

Tervetuloa viettämään mukavaa päivää. Pääsylippu 5 

€, perhelippu 25 €. Katso lisää 

www.lastenmaatalousnayttely.net  

AIV-LIUOSASTIOIDEN 

KERÄYS KÄRSÄMÄEN 

TEOLLISUUSALUEELLA  

15.-16.9.2017. 

Keräyspaikka teollisuusalu-

eella vihreän ressuhallin vie-

rusta (Mes-Woodin lähetty-

villä). Perjantaina 15.9 asti-

oita otetaan vastaan klo 12-15 ja lauantaina 16.9 

klo 10-15. 4H tarkastaa astiat ja pakkaa ne kuljetusta 

varten yhdessä viljelijän kanssa. Maatilat voivat ilman 

maksua toimittaa AIV-liuostynnyrit viranomaisvaati-

mukset täyttävään kierrätykseen. Taminco huolehtii 

keräyspisteiden tyhjennyksestä keräyksen päätyttyä. 

Tavoitteena on saada kierrätykseen kymmeniä tuhan-

sia astioita, jotka kaikki jalostetaan Suomessa uu-

siomuovikäyttöön. AIV-liuokset ovat Suomen suosi-

tuimpia rehunsäilöntäaineita. Liuosastioiden käyttöikä 

on viisi vuotta, minkä jälkeen astiat tulee turvallisuus-

syistä vaihtaa. Keräykseen kelpaavat AIV-

liuosastiat: Keräykseen voi tuoda 30 litran AIV-

kanistereita ja 200 litran AIV-tynnyreitä, jotka ovat 

sisältäneet Kemiran, Tamincon tai Eastmanin pak-

kaamia AIV, Prima, Mestarin Vahva, Stabilizer tai 

Propcorn -tuotteita. Astioiden tulee olla tyhjiä, ehjiä ja 

korkkien ja kansien kierrettynä paikoilleen. Viljelijät 

joilta löytyy tarpeettomia kuljetuslavoja ottakaa niitä 

mukaan pakkaamista varten.  

SYKSYN 4H-KERHOT OVAT ALOITTANEET 

TOIMINTANSA, TERVETULOA MUKAAN! 

MAANANTAISIN: Saviselän liikuntakerho kylä-

koululla klo 17-19 Ohjaajat Miia Tiikkainen ja Riina 

Kyllönen. Poikien liikkakerho 0-3 luokkalaisille 

Frosteruksen koulun liikuntasalissa klo 16-17. Ohjaaja 

Laura Vattu. Frossan jumppakerho koulun liikunta-

salissa klo 17-18. Ohjaajat Ronja Räisänen ja Minja 

Kauppinen ja Anna-EmiliaTornberg. TIISTAISIN: 

Näytelmäkerho Konttilassa klo 16-17. Ohjaajat  

Mimosa Ahola ja Ronja Räisänen. KESKIVIIKKOI-

SIN: Kirkonkylän monitoimikerho Konttilassa klo 

16-17. Ohjaajat Miila ja Pihla Korkatti. Saviselän 

monitoimikerho kyläkoululla klo 16:30-18. Ohjaajat 

Melina Manninen ja Reetta Kyllönen. Sykkeen moni-

toimikerho klo 17-18. Ohjaajat Siru Kumpulainen ja 

Sofia Pirnes. LAUANTAISIN: JOKA TOINEN 

LAUANTAI (alkaen 26.8) Heppakerho Päivi Holo-

paisella klo 12-14. Ohjaajat Essi Kivelä ja Siri Hyvö-

nen.  

KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS VUOKRAA (AL-

KAEN VIIKOLTA 36) HATTARAKONETTA 

TAPAHTUMIIN, LASTEN KUTSUILLE YMS. 

Tiedustelut ja varaukset yhdistykseltä/Hannele puh. 

040 772 9822. 

SYYSKUUSSA MAHDOLLISESTI TULOSSA 

lisää kerhoja ja puolukan osto, seuraa ilmoittelua 

facebook: karsamaen4h. LANNOITE- JA SIE-

MENSÄKKI KERÄYS LOPPUNUT 15.8.2017, 

TULEVAISUUDEN KUUSI KAMPANJA PÄÄT-

TYNYT 21.7.2017. Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, 

mahdolliset muutokset osoitteessa: 

www.karsamaki.4h.fi, 4H-toimisto/ 040 772 9822 tai 

karsamaki@4h.fi, facebook: karsamaen4h 

 

 

KÄRSÄMÄEN PAANUKIRKON KANNATUSYHDISTYS
 

VUOKRAA tunnelmallinen Paanukirkon kahvila 

perhejuhlia varten! 

syntymäpäivät, kaste/hääjuhlat, muistotilaisuudet 

jne. 

 

 

Kärsämäen Paanukirkon kannatusyhdistys 

puh. 040-5475446 

 

http://www.karsamaki.4h.fi/
mailto:karsamaki@4h.fi
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KÄRSÄMÄEN VARHAISKASVATUKSEN VANHEMPAINYHDISTYS KÄVYT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kärsämäen Varhaiskasvatuksen Vanhempainyh-
distys haluaisi Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi 
neuloa jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä 
olevalle lapselle villasukat. 

 

Ikä haarukka hoidossa olevillehan on 9kk-6v, 
Joten pienistä jaloista kyse  

Tavoitteenamme on saada kasaan 110 paria uu-
sia villasukkia, 

Tyyli on vapaa, ainut toive olisi lämpimät var-
paat ja kivat värit  

Yhdistys pitää huolen, että jokainen saa oikean 
kokoiset sukat, joten jokainen saa itse valita 
mitä kokoa kutoo! 

Kaikki ovat tervetulleita meidän tempaukseen 
ja jokainen sukkapari otetaan kiitollisena vas-
taan! 

Yhdistys on ostanut Villalanka keriä joita voi 
käydä hakemassa Lastentalolta tai Satukontista 
arkipäivisin! Kyseisiin paikkoihin voi sitten myös 
palauttaa valmiita sukkia. 

Sukat jaetaan joulukuussa varhaiskasvatuksen 
joulujuhlassa, joten kipin kapin neulomaan kaik-
ki! 

Kiitos kaikille jotka osallistutte talkoisiin!!! 

Ystävällisesti 

KäVyt  

 

Tervetuloa jäseneksi! 

Kärsämäen Varhaiskasvatuksen Vanhempainyhdis-
tys toivottaa kaikki tervetulleeksi jäsenekseen! 

 
Jäsenmaksu on 5€/Perhe tai oman tunnon mukaan 
  

Alla löydät maksu ohjeet Jäsenmaksua varten. 

Mikä sitten on Vanhempainyhdistys? 

Tehtävänämme on edistää kodin ja päiväkodin 
kumppanuutta ja yhteistyötä, sekä tuoda uusia 
toimintatapoja vanhempien ja hoitajien väliseen 
yhteistyöhön. 
 
Keräämme varoja jäsenmaksuilla ja erilaisilla tem-
pauksilla. Niistä saaduilla varoilla pyritään järjestä-
mään lapsille retkiä, tapahtumia ja uusia hankintoja 
päiväkodeille. Haluamme tarjota toiminnallamme 
lapsille monipuolisia, virikkeellisiä ja ikimuistoisia 
hoitopäiviä! 

Toiminta on vapaa ehtoista, ja otamme avosylin 
uudet jäsenet vastaan!  

Käy kurkkaamassa myös meidän Facebook sivut, ja 
osallistu keskusteluihin! Ideoita ja toiveita lasten 
parhaaksi saa ehdotella siellä tai ota yhteyttä halli-
tuksen jäseniin! 

Maksun saaja: Kärsämäen Varhaiskasvatuksen 
Vanhempainyhdistys 
Tilinumero Iban: Fi83 5205 0320 0519 25 BIC-Koodi 
OkoyFiHH 

Viesti: Perheen jäsentenne nimet sekä halutessanne 
sähköpostiosoite johon laitamme uusimpia tiedot-
teita. 

Ystävällisesti 

Kärsämäen Varhaiskasvatuksen Van-
hempainyhdistys KÄVYT 
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PUHELINLUETTELO 
HALLINTO-OSASTO, Haapajärventie 1 
Neuvonta, Ojalehto Piia  044-445 6801 
Hallintosihteeri Haaga Eila  044-445 6802 
Kunnanjohtaja Jussila Esa  044-445 7000 
Kunnansihteeri Kuisma Tuukka 044-445 6804 
vs. Työllistämisvastaava Vähäaho Päivi 040-577 7096 
  
OPETUS- JA VAPAA-AIKAOSASTO, Haapajärventie 1  
Sivistysjohtaja Toppinen Ira  044-445 6840 
Toimistosihteeri Partanen Kati  044-445 6811 
Liikunta- ja nuorisosihteeri Manninen Riitta 044-445 6812 
Kulttuuriasiat   044-445 6889 
  
KIRJASTO, Haapajärventie 1  
Kirjastotoimenjohtaja  
   Nahkanen Kirsi, tiistaisin  044-445 6206 
Kirjastovirkailijat  044-445 6852 
  
LASTENTALO KUUSIPIHA, Aittatie 7  
Varhaiskasvatuspäällikkö Sarjanoja Riikka 044-445 6831 
Vastaava lastentarhanopettaja Majava Mirka 040-577 7618 
Päiväkoti Kuusipiha  
   Kurjenmiekat   044-445 6832 
   Ketunleivät   044-445 6994 
   Kissankellot   044-445 6997 
Ryhmäperhepäivähoitokoti Satukontti, Pomojentie 3  
   Kissankulma   040-180 8449 
   Kesäkumpu   040-577 4255 
   Huvikumpu   040-577 7590 
Rekola,  
   esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito 044-445 6689 
Perhekeskus, Kokonperäntie 48 040-577 7618 
  
FROSTERUKSEN KOULU ja KÄRSÄMÄEN LUKIO, 
Frosteruksenkatu 25  
Koulusihteeri, osapäiväaikainen 044-445 6811 
Frosteruksen koulun rehtori,  
   Pesonen Tuomo  044-445 6810 
Frosteruksen koulun vararehtori,  
   Juntunen Päivi  044-445 6861 
Opinto-ohjaaja Snellman Paula 044-445 6865 
Opettajain huone (Frosterus ja lukio) 044-445 6862 
Iltapäivätoiminta  044-445 6873 
Lukion rehtori, Oikarinen Kari  044-445 6867 
Lukion opinto-ohjaaja, Paasovaara Päivi 044-445 6868 
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto,  044-445 6919 
  terveydenhoitaja Lehtola Ulla  
Koulukuraattori Saari Toni  044-445 6851 
Kiinteistönhoitaja Vierimaa Juha 044-445 6871 
Urheilualueiden hoitaja Hyvölä Ismo  044-445 6989 
  
KYLÄKOULUJEN PUHELINNUMEROT  
Saviselän koulun rehtori Öykkönen Leena 044-445 6864 
Saviselän koulu, opettajainhuone 044-445 6955 
Venetpalon 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  
Rakennusmestari Hämäläinen Esko 044-445 6841 
Toimistosihteeri Saaranen Arja 044-445 6842 
Kirvesmies Luttinen Arto  044-445 6999 
  
VESIHUOLTO OY, Aleksintie 1  
Toimitusjohtaja Lampela Martti 044-445 6821 
Laitosmies Heinonen Jari  044-445 6987 
  
PALOASEMA, Paanutie 2  
Ylipalomies Kuosmanen Jarmo  044-429 6342 
palomies Kananen Joni  044-429 6341 
  
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT,  
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Keskuskatu 14 
s-posti; etunimi.sukunimi@selanne.net  www.selanne.net)  
Ympäristöjohtaja, Heikkinen Aili 040-300 8270 
Rakennusvalvonta, rakennustarkastaja   
Paalavuo Marko (torstaisin)  040-300 8260 
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,  
   ympäristötarkastaja Pelkonen Reijo 040-300 8273 
Valvontaeläinlääkäri Malmberg Serina 044-445 6687 
Eläinlääkäri Tikkanen Hanne, 
 ajanvaraus ma-to klo 8-9  0400-976 207 
  
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT, Frosteruksenkatu 25  
Fazer Food Services/Amica, Kärsämäen kunta  
etunimi.sukunimi@fazer.com      www.amica.fi 
Keskuskeittiö ja Frosteruksen koulun siivous  
Operatiivinen johtaja Lasander Tuula 0400-749 033 
Asiakkuuspäällikkö, Jeskanen Merja 040-824 7148 
Ravintolapäällikkö, Kallio Anu  040-664 7574 
Operatiivinen suunnittelija, Korolainen Päivi 043-852 3023 
Frosteruksen koulun keittiö  040-664 7147 
karsamaenkeskuskoulu@amica.fi  
Frosteruksen koulun siivous   040-670 0602 
karsamaen.keskuskoulu@amica.fi  
Koivupuiston palvelutalo  040-664 7232 
koivupuistonpalvelutalo@amica.fi 
Venetpalon koulu  040-667 1797 
Saviselän koulu  040-667 1531 
Lastentalo   040-670 0313 
Siivooja Mehtälä Tarja  040-664 5304 
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KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, Attendo Oy, Mäntytie 3  
s-posti; etunimi.sukunimi@karsamaki.fi 
(terveys.karsamaki.fi) 
Päivystys, kiireellinen ajanvaraus 8-16 044-445 6937 
Poliklinikka, kiireetön ajanvaraus ma-pe klo 10-15,  
    laboratoriotulosten kysely  044-445 6941 
Työterveyshoitaja    ajanvaraus klo 8-9 044-494 1982 
Hammashoitola  
klo 8-16 päivystys ja klo 8-10 ajanvaraus 044-445 6350 
Kuntoutus/fysioterapia,  
puhelintunti ma-pe 11–12  044-445 6924 
Äitiys- ja lastenneuvola  044-445 6919 
Palvelusihteeri   044-445 6992 
Palvelusihteeri   044-445 6826 
Vastaava hoitaja  044-494 1989 
Talonmies Pennanen Sauli  044-445 6942 
Telefax   08-771 871 
  
Virka-ajan ulkopuolinen päivystys Oulaskankaan  
sairaalassa, Oulaistenkatu 5 86300 Oulainen  
• Yhteystiedot päivystysaikana:  
Terveysneuvontanumero, p. (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 Aapistie 3, Oulu klo 10–12, p. 044 703 6426.  
• Muina aikoina vakavissa tapauksissa voi ottaa yhteyttä  
OYS:n yhteispäivystykseen, p. (08) 3152 655.  
  
HOITO- JA VANHUSTYÖPALVELUT  
Palvelutalo Koivupuisto ja vuodeosasto,Frosteruksenkatu 14  
Vuodeosaston sairaanhoitaja  044-494 1980 
Vuodeosaston vastaava hoitaja 
 044-494 1989 
Koivupuisto, hoivajohtaja Ahola Minja 044-445 6911 
Koivupuiston sairaanhoitaja  044-445 6646 
Kotihoidon esimies, Ahola Minja 044-445 6911 
Kotihoidon sairaanhoitaja   044-445 6931 
 
SOSIAALIHUOLTO, Mäntytie 3  
Johtava sosiaalityöntekijä  
Hänninen Kristiina, puh. klo 12-13 040-577 7428 
Toimistosihteeri, Hirvimäki Marja-Leena 044-445 6806 
Perhetyöntekijä Granlund Mirette 044-445 6755 
Perhetyöntekijä Lehtinen Tarja 044-445 6991 
Aikuissosiaalityö 
Työllistämisvastaava Seppälä Virpi 040-577 7096 
Toimeentulotuki ja vammaispalveluasiat  
puh.tunti klo 12–13   
sosiaaliohjaaja Airi Puttonen  044-445 6824 
Vammaispalvelut 
Omaishoidon tuki sosiaaliohjaaja,  044-494 1983 
Puttonen Airi 

Toimintakeskus Rantapääsky, Aleksintie 4  
Palveluohjaaja   044-445 6823 
Ohjaaja   044-445 6834 
Ohjaaja   044-445 6835 
Ohjaaja   044-445 6568 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
Sairaanhoitaja   044-445 6933 
Päihdetyöntekijä, soittoaika ti 8-16 044-494 1979 
 
SOSIAALIASIAMIES  
Merikratos Oy, arkisin 8:30 - 16:00 010-830 5106 
 
POTILASASIAMIES  
Nissilä Leena, leena.nissila@attendo.fi 044-494 2410 
 
TYÖPAJA, Karilantie 13, as 15 ja 16  
Työpajaohjaaja, Vänttilä Pertti     040-631 0818 
vs. Työllistämisvastaava Vähäaho Päivi 040-577 7096 
 
KANSALAISOPISTO  044-759 1246 
Jokihelmen opisto, Vanhatie 45 (PL 62), 86600 Haapavesi 
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