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KIITOS!  
 

Museon siirtämisessä mukana olleille tal-

koolaisille, Lions Club ry:lle ja muutoin-

kin asiasta kiinnostuneille. 

Erityiset kiitokset koneyrittäjille tehdyistä 

monista työtunneista ja käyttöön annetuis-

ta järeistä konevoimista. 

 

Riitta Hokkanen 

kunnanjohtaja 
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1. HALLINTOPALVELUT 
 

Terveiset kunnantalolta 

 

Tämä vuosi on jo hyvän matkaa menossa ja se on jo tarjonnut useita mielenkiintoisia asioita. Presiden-

tin vaalien jälkeen olemme saaneet lausuttavaksi kuntarakennetyöryhmän selvityksen.  Syksyn kunta-

vaalit ovat myös hyvin lähellä. Kauaakaan ei ole aikaa, kun vaaleissa mukana olevat puolueet ja muut 

ryhmittymät asettavat ehdokkaansa. Toivon, kuntavaalien saavan teistä useita kiinnostumaan kunnal-

lisvaaliehdokkuudesta, sillä tuleva 2013–2016 valtuustokausi on mielenkiintoisimmista ajanjaksoista 

kunnallisen itsehallinnon historiassa.   

 

Tulette lähiaikoina saamaan kuntalaiskysely, missä tiedustellaan teidän mielipiteitänne kunnassa ole-

vista palveluista. Käytättehän hetken aikaanne kysymyksiin vastaamiseen, sillä haluamme saada mieli-

piteenne ja kokemuksenne palvelujemme laadusta, saatavuudesta ja riittävyydestä. 

 

Hyvää hiihtolomaa ja kevättä! 

 

Riitta Hokkanen 

kunnanjohtaja 

 

    

 

Kunnanviraston yhteystiedot: 

 

Keskuskatu 14, 86710 KÄRSÄMÄKI 

puh. neuvonta 044 445 6801, fax. 08 816 2800 

Viraston aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00 

 

Kunnanviraston neuvonnassa toimii Kelan yhteispalvelupiste, joka on avoinna viras-

ton aukioloaikoina. Palvelupisteestä saat Kelan lomakkeita ja neuvoja etuuksien ha-

kemiseen sekä eri palvelukanavien käytön ohjausta.  Muistathan ottaa henkilöllisyys-

todistuksen mukaan asioimaan tullessasi. 

 

 

           
 

YRITYSPALVELUT 

 

Seudulliset yrityspalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, jonka palveluksessa on kaikki-

aan n.10 asiantuntijaa. Palvelut ovat osa valtakunnallista YRITYS-SUOMI palvelukonseptia, joka kä-

sittää 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 viestiasiantuntija ja yrityshautomo-

asiakkaita palvelee hautomoasiamies. Palveluja tuotetaan niin aloitteleville yrittäjille kuin pitempään-

kin toimineille yrityksille. Kehittämistilanteessa olevien yritysten rahoitus-, tila-, kehittämisavustus- ja 

muut ratkaisut räätälöidään yhdessä verkoston asiantuntijoiden kanssa. 

YHTEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen@nihak.fi, GSM 040 3564 771; faksi (08) 8162 800 
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Yrittäjien ”Iltacaffe” Neste-Paanulinnassa  
21.3.2012 klo 18:30 - 20:00 

 

Tervetuloa! 

Kärsämäen kunnanhallitus Nihak ry. 

 

    

 

KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY  

 

Kärsämäen Asunnot Oy:n tehtävänä on turvata määrällisesti ja laadullisesti riittävä sekä monipuolinen 

vuokra-asuntokanta kuntalaisille ja kuntaan muuttaville, yhteistyössä Kärsämäen kunnan kanssa. 

Kärsämäen Asunnot Oy omistaa 36 rivitaloa sekä 17 osakehuoneistoa. 

Vuokrattavia huoneistoja on yhteensä 195 Kpl 

Huoneistot sijaitsevat pääosin Kärsämäen keskustassa. 

Vapaita asuntoja voi tiedustella p. 0207550023. Asuntohakemuksen saa Kärsämäen Kunnan nettisivu-

jen kautta osoitteesta www.karsamaki.fi.  

 

 

 

Poikkeapa rupattelemassa! 
 

Kuntalaisten aamutapaaminen tiistaina 13.3.2012 klo 9-11.00 kunnantalolla: kunnanjohtajan työhuo-

neessa. Jos haluat tavata juttelun merkeissä ajankohtaisista asioista, niin tule käymään. Seuraavat ajan-

kohdat ovat: 10.4.; 15.5. ja 12.6.2012 ja sama aika ja paikka klo 9-11.00. Jos nämä ajankohdat eivät 

sinulle sovi, ei haittaa, tule silloin kun sinulle sopii. Parhaassa tapauksessa myös kunnanhallituksen 

puheenjohtaja on paikalla. 

 

Tapaamisiin 

 

Riitta Hokkanen 

kunnanjohtaja 

 

    

 

Kuntalaisilta!    

 
Avoin keskustelutilaisuus kaikille kuntalaisille 

perjantaina 30.3.2012 klo 19–21:00 

Katso tarkempi ohjelma myöhemmistä tiedotteista 

 

Keskuskoulu, Auditorio 

Frosteruksenkatu 15   

 

Tervetuloa 

Kärsämäen kunnanhallitus 

 

http://www.karsamaki.fi/
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2. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT 
 

SIVISTYSTOIMEN KUULUMISIA 

Frosteruksen koulun piha-alueelle ja sen lähistölle on suunniteltu lähiliikuntapaikkaa. Siihen on tulossa erilaisia 

pelikenttiä (katukoris, sulkapallo/lentopallo, salibandy, beachvolley, tekonurmikenttä , pingis) sekä erilaisia 

mm. parkouriin tarkoitettuja ulkokuntoilulaitteita. Suunnittelussa on ollut asiantuntijana Nuori Suomi ry ja myös 

kuntalaisille tehdyn kyselyn tulokset on otettu huomioon. Lähiliikuntapaikan rakentamiseen haetaan valtion-

avustusta ja se on tarkoitus toteuttaa vuosien 2012 ja 2013 aikana. 

Koulujen talviloman jälkeisellä viikolla (12.–16.3.2012) on Kärsämäen peruskoulun yhdeksäsluokkalaisilla 

edessä opiskelupaikan valinta. Ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa yhdeksäsluokkalaiset hakevat 

haluamiinsa oppilaitoksiin ja tulokset julkistetaan kesäkuun puolivälissä. Valintaa tehdessä kannattaa muistaa 

oman kunnan lukion tarjoamat edut opiskelijoilleen. Maksuttomat koulukirjat ja koulukuljetus (jos matka on 

vähintään seitsemän kilometriä) tekevät Kärsämäen lukiosta taloudellisesti houkuttelevan vaihtoehdon. Kärsä-

mäen lukion oppimistulokset ovat viime vuosina olleet ylioppilaskirjoitusten ja lukion jälkeisen opiskelupaikan 

saamisen perusteella selvästi paremmat kuin Suomessa keskimäärin, joten Kärsämäen lukion valitseminen opis-

kelupaikaksi on hyvä valinta.  

Viime vuonna virisi keskustelu mahdollisesta ns. pienten lukioiden lisän poistumisesta. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että pienen lukion yksikköhinta (siis opiskelijakohtainen valtionosuus) on sitä suurempi mitä vähemmän lukios-

sa on opiskelijoita. Tämän lisän poistuminen koskisi kaikkia alle kahdensadan opiskelijan lukioita eli Oulun 

läänin eteläosassa kaikkia muita paitsi Ylivieskan, Raahen ja Kalajoen lukioita. Se voisi vaarantaa lukion säily-

misen, sillä opiskelijakohtaiset kustannukset ovat pienissä lukiossa suuremmat pienempien opetusryhmien 

vuoksi. Suomen Lähilukioyhdistyksen edustajia (pienten lukioiden rehtoreita) kävi viime syksynä opetusminis-

teriössä keskustelemassa tästä asiasta ja he saivat kuulla, että opetusministeriö ei ole suunnitellut pienten lukioi-

den lisän poistamista, vaan lukio-opetuksen säästötavoite on vain sattumalta sama kuin pienten lukioiden lisään 

menevä rahasumma (n. 30 miljoonaa euroa).  Pienten lukioiden lisä ei siis ole tämän tapaamisen valossa pois-

tumassa eikä Kärsämäen lukion tulevaisuus ole ainakaan sen vuoksi vaakalaudalla.  

Kärsämäen lukio on perustettu vuonna 1982, joten tänä vuonna siitä tulee kuluneeksi 30 vuotta. Sen vuoksi on 

suunniteltu pidettäväksi lukion kautta-aikojen luokkakokousta eli lukion 30-vuotisjuhlaa 15.7.2012. Kaikki lu-

kiosta valmistuneet yli 500 ylioppilasta, lukiossa opettaneet opettajat sekä myös lukiossa edes jonkin aikaa 

opiskelleet ovat sinne tervetulleita. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin kevään kuluessa. 

Kärsämäen lukion kautta voi eLukiossa opiskella maksutta lukiokursseja, esimerkiksi kieliä. Viime vuonna 

opiskeltiin mm. venäjän, espanjan ja italian kieliä. Lisätietoja saa osoitteesta www.elukio.fi sekä lukion rehtoril-

ta ja opinto-ohjaajalta. Myös ylioppilastutkintoon tähtäävä opiskelu on tätä kautta mahdollista. Opetus tapahtuu 

iltaisin ja siihen voi osallistua myös kotoa käsin tietokoneen avulla. 

Kärsämäen kunnalle on myönnetty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta avustus Kulttuuritontut -

hankkeelle. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on kasvattaa nuorille juuria ja siipiä yhteisöllisyyden sekä pe-

rinne- ja kansainvälisyyskasvatuksen avulla sekä lisätä maaseudun yhteisöllisyyttä ja elinvoimaisuutta kulttuuri- 

ja vapaa-ajantoiminnan, matkailuelinkeinon ja tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämisen avulla. Kunnanhallitus 

on valinnut hankkeen projektikoordinaattoriksi Jaana Salon.  

Kari Oikarinen 

sivistystoimenjohtaja    

http://www.elukio.fi/
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Kouluun ilmoittautuminen ja tutustuminen syksyä 2012 varten 

Syksyllä 2012 peruskoulun 1. luokalle tulevien (v. 2005 synt.) ja esikouluikäisten (v. 2006 synt.) lasten 

tulee ilmoittautua tulevaan kouluunsa. Ke 18.4.12 on tutustumispäivä syksyyn 2012 liittyen (tulevat 

eskarit, tulevat ekaluokkalaiset ja tulevat 7-luokkalaiset) kaikissa Kärsämäen peruskouluissa samana 

päivänä.  

Tulevien 7. luokkalaisten tutustumispäivän kesto on klo 08.55–15.00 Frosteruksen koululla.  

Esikouluun ja 1.-luokalle tulevat oppilaat ilmoittautuvat oppilaiksi samana päivänä tutustuessaan kou-

luun. Tulevien esi ja 1. luokkalaisten tutustumispäivä Frosteruksessa (E-ovi) on klo 08.55-10.00, Ve-

netpalossa klo 8.10 ja Saviselässä klo 8.15. 

Vanhemmat ja huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan kouluun lastensa kanssa. Mikäli on estynyt saa-

pumaan tutustumispäivänä, voi ilmoittautumisen tehdä 18.4.mennessä koulun rehtorille.  

Frosteruksessa tulevien esikoulun oppilaiden ja 1-luokkalaisten huoltajille on auditoriossa klo 9-9.45 

koulun aloittamiseen liittyvää informaatiotilaisuus. Lopuksi huoltajat menevät lastensa luokse luok-

kiin.  

Oppilaat on jaettu koulupiireihin lähikouluperiaatteen mukaisesti. Kouluilta tai koulutoimistosta voi 

kysyä oppilaan koulua.  

Esikoulua järjestetään Frosteruksen, Saviselän ja Venetpalon kouluilla. Frosteruksen koululla esiope-

tus tapahtuu erillisinä ryhminä, muissa opetus on yhdistetty perusopetuksen ryhmiin. Peruskoulun 1. 

luokan opetusta järjestetään Frosteruksen, Saviselän ja Venetpalon kouluilla. 

Lukuvuosi 2012-2013 alkaa maanantaina 13.8.2012. 

 

 

    
 

 

Kirjaston aukioloajat  Kirjaston yhteystiedot: 

Ma 12.00 – 20.00 p. 044-4456 852 

Ti   12.00 – 20.00 email: kirjasto@karsamaki.fi 

Ke  10.00 – 16.00 Kirjaston kokoelmaa selattavissa nettiosoitteessa www.kirikirjastot.fi 

To  12.00 – 20.00 

Pe  12.00 – 20.00 

 

 

Kirikirjastojen nettisivulla on linkki Naxos-verkkomusiikkipalveluun, jota voit käyttää maksutta kirjas-

tokortillasi. Sivustolta löytyy myös ohjeet Naxoksen käyttöön. 

 

mailto:kirjasto@karsamaki.fi
http://www.kirikirjastot.fi/


6 

 

 

Koulujen ruokalista lukukaudella 2011 – 2012 

Maanantaina 20.2. aloitetaan listalta viikko 4  

 
VKO 1 VKO 2 VKO 3 VKO 4  VKO 5  VKO 6 

  Jauhelihakastike Uunimakkara Lindströminpihvi Lihaperunalaatikko Herkkulihapata Broilerikastike 

MA makaroni/peruna muusi perunat, kastike 
punajuuri-
omenasalaatti perunat peruna/riisi 

  kurkkuinen salaatti 
tomaattinen  
salaatti juuresraaste 

raejuusto,  
lämmin lisäke 

kaali-
appelsiinisalaatti 

kaali-
mustaherukkasal. 

              

  Lihakeitto Makaronilaatikko Vehnähiutalepuuro Broilerikeitto Kalapyörykät Punajuuri/juurespihvi 

TI tomaatti porkkanaraaste mehukeitto pehmeä leipä,  perunat, kastike perunat,kastike 

  pehmeä leipä   
pehmeä leipä,  
leikkele kurkku  tuoresalaatti pastasalaatti 

              

  Kalamureke/pihvi Broilernugget Kiinalainen juttu Kalapuikot Jauhelihapihvi Spagettivuoka 

KE perunat, kastike perunat, kastike Riisi/peruna 
perunat,  
relishkastike perunat, kastike suvisalaatti 

  syyssalaatti riisisalaatti tuorekurkku tomaatti juuresraaste   

              

  Mannapuuro,  Hernekeitto Seikeitto Nakkikeitto Kinkkukeitto Lohikeitto 

TO 

kaneli-sokeri 
pehmeä leipä, 
leikkele 

rieska,  
juusto 

pehmeä leipä,  
leikkele 

pehmeä leipä, 
juusto 

pehmeä leipä,  
leikkele 

pehmeä leipä,  
leikkele 

 tuorepala tuorepala tuorepala tuorepala tuorepala tuorepala 

            

  Kaalilaatikko Lounas talon  Nakkikastike Lasagne Riistakäristys Lihapyörykät 

PE puolukka, juusto tapaan perunat vihreä salaatti muusi perunat, kastike 

    tuoresalaatti 
kaali-
kurpitsasalaatti   puolukka vihreä salaatti 

    
 

    
 

  

 

Ateria sisältää lisäksi: 
    

 
näkkileivän ja kasvirasvalevitteen 

    
 

juomana: rasvaton maito, piimä, vesi 
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LUENTO 

 
2002226 ”SYDÄMEN RAVINTOA ARJESSA JA JUHLASSA” su 15.04.2012 klo 11.30 - 13.00, Konttila, 

tupa, Anne Halmetoja, ravitsemusterapeutti. Sydänsunnuntain luento. Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

 

UUDET KURSSIT 

Ilmoittaudu alla oleviin kursseihin www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999.  

2062112 INTERNET- JA SÄHKÖPOSTI SENIOREILLE 13.03. - 27.03.2012 ti 18.00 - 20.30, 9 t, 20 €, 

Frosteruksen koulu, luokka 1109, B-ovi, Pirkko Hietala. Tutustumme internetiin, pankkiohjelmiin ja internetistä 

löytyviin tietolähteisiin sekä sähköpostin käyttöön. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja USB-tikku. Sitova ilm. 

28.02.2012 mennessä. 

 

2082186 KAHVAKUULA, LYHYTKURSSI  15.03. - 19.04.2012, to 18.30 - 19.30, 7 t, 10 €  

Frosteruksen koulu, kenttä, Minna Huhmarniemi. Alkuverryttelyn jälkeen kehitämme tasapainoa ja liikkuvuutta, 

teemme kahvakuulan perusliikkeet hitaasti ja etenemme kohti haastavampia harjoitteita, lopussa jäähdyttely ja 

venyttelyt. Sopii aloittelijoille ja kahvakuulaa harrastaneille naisille ja miehille. Ota omat kahvakuulat mukaan. 

Sitova ilm. 01.03.2012 mennessä. 

 

2042260 HOPEAKETJUN PUNONTA 16.03. - 24.03.2012 pe 18.00 - 21.00 ja la 10.00 - 15.00, 20 t, 32 €  

Frosteruksen koulu, luokka 137, G-ovi, Johanna Riepula. Kurssimaksun lisäksi opettaja perii välinevuokran 5 €.  

Kokoonnumme 16. - 17.03 ja 23. - 24.03.2012. Valmistamme hopealangasta erilaisia koruja kuten ranne- tai 

kaulaketjuja, riipuksia ja korvakoruja eri tekniikoilla. Materiaaleja voit ostaa opettajalta. Lähetämme ilmoittau-

tuneille tiedotteen materiaaleista ennen kurssin alkua. Sitova ilm. 01.03.2012 mennessä. 

 

2042247 SOVITUSNUKKE 24.03. - 14.04.2012, la 10.00 - 15.00, 18 t, 23 €, Frosteruksen koulu, luokka 2033, 

H-ovi, Leila Konola-Hyvölä. Kokoonnumme 24.3., 31.3. ja 14.4.2012. Valmistamme pareittain omien mittojen 

mukaisen sovitusnuken toistemme päälle muotoillen. Käytämme materiaalina liimanauhaa. Mukaan lämpimät 

sukat jalkaan ja pientä purtavaa, joudut seisomaan aloillasi 2-3 tuntia. Lähetämme ilmoittautuneille tiedotteen 

materiaaleista ennen kurssin alkua. Sitova ilm.  12.03.2012 mennessä. 

 

2042281 METALLILANKAKORU 13.04. - 14.04.2012, pe 18.00 - 21.00 ja la 09.00 - 15.00, 11 t, 15 €, Fros-

teruksen koulu, luokka 137, G-ovi, Mervi Pyöriä. Koruja hopeoidusta metallilangasta.  Koruihin voit käyttää 

helmiä, nappeja, kierrättää vanhan korun uudeksi. Lähetämme ilmoittautuneille tiedotteen materiaaleista ennen 

kurssin alkua. Sitova ilm. 29.03.2012 mennessä . 

 

2171875 HEDELMÄPUIDEN VARRENNUS 07.05.2012, ma 16.30 - 21.15, 6 t, 20 €, Konttila, tupa, Tuomo 

Vähäsarja. Tutustumme omena-, päärynä-, kirsikka- ja luumupuiden lisäämiseen varrennuksella, istutukseen, 

kasvatukseen, lannoitukseen, leikkaamiseen ja suojaamiseen.  Jokainen varrentaa itselleen yhden omenapuun, 

joka sisältyy kurssimaksuun. Sitova ilm. 28.02.2012 mennessä. 

 

Jokihelmen opiston lasten ja nuorten kuvataidekoulussa on vielä vapaita opiskelijapaikkoja!!! 

 

2031823 KUVATAIDE PERUSTEET, 7-16 v, maanantaisin 16.00 - 17.30 Frosteruksen koulu, luokka 2033, 

H-ovi, Marjut Lustig. Teemme kuvia piirtäen, maalaten ja erikoistekniikoilla. Muovailemme savesta, kipsistä ja 

paperimassasta. Painamme oman kuviskassin ja vedostamme grafiikkaa. Työskentelyyn sopiva vaatetus. Kurs-

sille ilmoittautuminen paikanpäällä. Lisätiedot p. 044 7591304. 
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KULTTUURITOIMI 
 

LASTEN- JA NUORTENKULTTUURIPÄIVÄT 14.2. - 26.2.2012 

 

Tänä vuonna järjestetään ensimmäistä 

kertaa Lasten- ja nuortenkulttuuripäivät 

Kärsämäellä. Jos tämä pikaisesti koottu 

kokeilu saa hyvän vastaanoton, Lasten- 

ja nuortenkulttuuripäivistä ystävänpäi-

vän ja laskiaisen tienoilla voidaan tehdä 

jokavuotinen perinne, jonka järjestämi-

seen ovat tervetulleita mukaan yhdistyk-

set, kylät ja muut toimijat. Tapahtumissa 

kerätään osallistujilta palautetta ja sitä 

voi antaa myös sähköpostilla osoittee-

seen kulttuuri@karsamaki.fi.  

 

 

KUMPPANUUS –HANKE 

 

Huhtikuusta 2011 tammikuulle 2012 

kestänyt Kärsämäen kunnan ja kolman-

nen sektorin toimijoiden yhteistyöhanke 

on päättynyt. Hankkeen aikana tiivistet-

tiin kulttuuriyhdistysten yhteistyötä, 

kehitettiin kunnan ja tapahtumien yh-

teismarkkinointia mm. ottamalla kohde-

ryhmään mukaan ulkokärsämäkiset, 

sovittiin Suomen Elämäntarinayhdistyk-

sen kurssien ottamisesta mukaan lukion 

kurssitarjontaan ja etsittiin ratkaisuja 

kulttuuritoimen resurssipulaan. Kahdeksi 

seuraavaksi vuodeksi saatiin kulttuuri-

toimen toiminnan rinnalle Kulttuuriton-

tut hanke. Monia muitakin asioita on 

vireillä, esimerkiksi Kattilakosken kult-

tuuriosuuskunnan perustaminen, mutta 

aika näyttää kuinka niiden kanssa käy.  

Lisätietoja: kulttuuri@karsamaki.fi,  

p. 044 4456 889 

 

 

KUVIA KÄRSÄMÄELTÄ -VALOKUVAKILPAILU  

Kärsämäen kunta, kulttuuritoimi ja taideyhdistys Elsuupa järjestävät yhteistyössä valokuvakilpailun 

nuorille aiheesta ”Kuvia Kärsämäeltä”.  

Ohjeet: 
- Kilpailuun voivat osallistua 12-25 –vuotiaat nuoret. 

- Kuvan koko pitää olla vähintään 1 mega (1000 kt). 

- Lähetä kuvat 31.5.2012 mennessä osoitteeseen: kulttuuri@karsamaki.fi. Jos et omista digikameraa, voit toimit-

taa kuvan myös paperikuvana (Kärsämäen kunta / kulttuuritoimi, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki) tai hyvän-

laatuisena skannattuna tiedostona. 1-3 valokuvaa / osallistuja. Laita viestin otsikoksi ”Kuvia Kärsämäeltä”. Ker-

ro viestissä ikä, oma nimi, kuvan nimi ja yhteystiedot. Voit myös kertoa kuvasta lyhyen tarinan.  

-Huom! Kilpailuun voit osallistua vain itse ottamillasi valokuvilla. 

- Osallistumalla kilpailuun annat luvan käyttää kuvaa kunnan tiedotuksessa ja julkaisuissa, sekä mahdollisissa 

kilpailusta kertovissa jutuissa. Kuvaajan nimi mainitaan kuvan yhteydessä. 

- Parhaat kuvat palkitaan raha- ja tavarapalkinnoilla. Tarkempaa tietoa palkinnoista, raadista ym.: Seuraa 

tiedottelua mm. netissä ja kuntatiedotteissa! 

mailto:kulttuuri@karsamaki.fi
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LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA 

 

Kokoperheen hiihto- ja ulkoilupäivä Suomelassa la 18.1.  

Mehut hiihtäjille Suomelan tuvassa klo 10-12.00. 

 

Sääolosuhteiden salliessa 

Laturetki viikonloppu 17.-19.2 ja 24.-26.02 reitillä pesäpallokenttä – Petäjäkangas – Yläranta – 

Ruhankankaan luontopolunladut. Perinteinen latu-ura vaihtelevassa maastossa. Matkoja: pesäpallo-

kenttä – Ruhankankaan luontopolun parkkipaikka 8km. Luontopolun ladut 6,5 km ja 2 km. Valitse 

matkasi ja lähde hiihtelemään. Omat eväät mukaan. Merkkaa nimesi ladun varsilla oleviin KKI-

vihkoihin, arvontaa. 

 

Koululaisten talvilomaviikolla perheretki Vuokattiin to 08.03 (laskettelua, hiihtoa, uintia jne.) 
Sitovat ilmoittautumiset Poppelissa olevaan listaan Poppelin aukioloaikoina perjantaihin 24.02 men-

nessä. Tarkemmin ilmoituksissa. Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tiedustelut: 044 4456 812. 

 

Kuntalaisten hiekkatekonurmen vakiovuorot kesälle 2012 haettavana 09.03 mennessä. Hakemuk-

set palautetaan yhteystietoineen liikuntatoimistoon. Tiedustelut 044 4456 812 / Riitta. 

 

Avustuksien hakuaika meneillään. Hakemukset liitteineen 28.02 mennessä. Tarkemmin hakumenet-

telystä kunnantoimiston ilmoitustaululla olevasta ilmoituksesta. 

 

Kärsämäen kunnan kesätyöpaikat 2012 

Kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika meneillään ja päättyy torstaina 12.04. Hakemukset palautetaan 

12.04 mennessä opinto-ohjaaja Armi Luukkoselle. Muualla kuin peruskoulussa/lukiossa opiskelevat 

palauttavat hakulomakkeet Poppeliin sen aukioloaikoina. Hakulomakkeita yläasteelta, lukiolta, kun-

nantoimistolta ja Poppelista. Ulkopaikkakuntalaiset voivat tilata hakulomakkeen/ilmoituksen myös 

sähköisenä versiona osoitteesta karsamaki@4h.fi . Tarkemmin kesätöistä ilmoituksissa. 

 

Uimakoulut uimahallilla 04.-15.06 uimataidottomille ja heikosti uiville. Mukaan pääsevät vuonna 

2006 ja sitä ennen syntyneet lapset ja nuoret. Osanottomaksu 30 euroa. Ilmoittautuminen 02.05 klo 

10-12 ja 13-15 puh. 044 4456 812. 

 

HUOMIOI TURVALLISUUSTEKIJÄT 

Suomelan kumpareella mäkeä laskiessa älä laske hiihtoladulle ja parkkipaikalle. 

Kirkonkylän jääkiekkokaukalon luisteluvuorot ma-pe klo 16-17 ja la-su 11-13. Luisteluvuorojen 

aikana kiekon ja pallon pelaaminen kielletty. 

Jääkiekkokaukalon käyttövuorolista on huoltorakennuksen seinässä. 

 

Kävely ja koirien ulkoiluttaminen hiihtoladuilla ja –paanoilla kielletty. (huom! yleinen järjestys-

laki). Moottorikelkoilla ja mönkijöillä liikkuminen tapahtuu merkatuilla moottorikelkkaurilla. 

 

Hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen. Kansanhiihto-kampanja 01.01.-30.04.2012. Suorituksia 

voi kirjata KKI-kortteihin – ja vihkoihin. 

 

Kevät tekee tuloaan ja hiihtokelit vaihtelee ja ladut poistuvat käytöstä kevään tulon myötä. Jos saam-

me hankikeliä, hyödynnä kestohankien tuomat mahdollisuudet, koe hankihiihdon vapaus ja 

ihanuus. 

 

mailto:karsamaki@4h.fi
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Laturetkiä on tulossa reitille Suomela – Hatuperä – Onkilampi. Seuraa ilmoittelua. 

Hiihtolatuja: mm. Suomelan (1,25 km v/p) ja Venetpalon hiihtomajan (1,65 km v/p) valaistut. Hatu-

peränlenkki (15 km v/p ei sisällä Suomelan valaistua latua), latu lähtee Suomelan valaistun ladun len-

tokentän puoleisesta päästä. 

Laturetkilatuja: (säiden salliessa) Pesäpallokenttä – Petäjäkangas – Yläranta – Ruhankankaan luon-

topolunladut perinteinen  latu-ura. Pesäpallokentältä matkaa Ruhankankaan luontopolun parkkipaikalle 

8 km. Luontopolun ladut 2 km ja 6,5 km. 

Suomela – Hatuperä – Onkilampi. Hatuperältä lähtien perinteinen latu-ura. Suomela – Onkilampi 15 

km. Maakumpareen parkkipaikka – Onkilampi 8,5 km. 

Lisäksi latuja kouluilla ja kylien ladut. 

 

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. Yhteyshenkilö-

nä Kärsämäen kunnan taholta toimii liikunta- ja nuorisosihteeri Riitta Manninen ja Jokilaaksojen 

Nuorten Tuki ry:stä Eveliina Virtanen puh. 050 527 6304. Lisätietoja toiminnasta www.snack.fi. 

 

Nuorisotila Poppelin avoimet ovet -toimintaillat seuraavasti: ma-ti klo 16-20, pe 16-22. 

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. Aukioloaikojen muutoksista ilmoitetaan Poppelin ikkunassa. 

 

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

Settinetti toivoo tapahtumien järjestäjien ilmoittavan tapahtumistaan aktiivisesti maksuttomaan 

Settinetin tapahtumakalenteriin (tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedot). 

www.settinetti.fi nuorisotiedotus@settinetti.fi 

 

 

Kuntokeskus avoinna 

Ma-Pe klo 11-19, La klo 10-15, su suljettu. Kulkukortilla klo 06-23. Lisätietoja: 040 821 4447. 

 

 

Uimahalli avoinna (uimaliput A 4€ /10 kpl sarjalippu 30 €, L 2€ ja pefletit 0,5€): 

Ma: klo 19.25-20.10 Aquazumba   Ke: klo 09.00-09.45 naisten vesijumppa 

       klo 20.15-21.00 miesten vesijumppa       klo 10.00-10.45 m+n vesijumppa 

          klo 11.00-11.45 naisten vesijumppa 2 

                                  klo 12.00-12.45 naisten vesijumppa 5 

          klo 15.00-19.00 N+M 

      klo 19.25-20.10 naisten vesijumppa 3 

Puh: 050 362 5910 uimahalli/talonmies        klo 20.15-21.00 naisten vesijumppa 4 

 

KKI-kortteja ja –vihkoja eripuolilla kunnan liikuntapaikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta varten. 

Kuntokortteja myös kunnantoimiston esitteiden jakopisteestä, Poppelista ja Konttilasta. 

http://www.snack.fi/
http://www.settinetti.fi/
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3. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET  
 

MLL KÄRSÄMÄEN YHDISTYS JÄRJESTÄÄ YHTEISTYÖSSÄ OULUN MAA- JA KOTI-

TALOUSNAISTEN KANSSA  

ÄLÄ RUOKI HUKKAA –tilaisuuden Konttilassa 29.3.2012 klo 18:00 alkaen.   

Suomalaiset heittävät runsaasti syömäkelpoista ruokaa roskiin. Joka 20. ruokakassi ja 500 miljoonan 

edestä ruokaa päätyy poisheitettäväksi. Turhan ruuan tuottaminen kuormittaa ympäristöä valtavasti. 

Samalla rahaakin kuluu hukkaan. Mutta miten ruokahävikkiä voisi vähentää?  

Tapahtumassa asiantuntija antaa vinkkejä, joiden avulla poisheitettävän ruuan määrää voi vähentää. 

Auttaisiko ruokalistan suunnittelu? Kaipaisitko neuvoja elintarvikkeiden oikeaan säilytykseen tai pak-

kausmerkintöjen lukemiseen? Tiedätkö, miten tähderuokia voisi hyödyntää ruuanlaitossa? Tule mu-

kaan etsimään juuri teidän perheellenne sopivia konsteja!  

Tilaisuuden osallistujat saavat mukaansa vinkkivihkosen, Arkiruuan tuunausopas -keittokirjan sekä 

hauskan Älä ruoki hukkaa -jääkaappimagneetin, joka muistuttaa asiasta myös kotijääkaapissa. 

Älä ruoki hukkaa -tietoisku kestää noin tunnin. Tilaisuus on maksuton. 

 

Materiaalin vuoksi pyydämme ilmoittautumisia 15.3. mennessä Inkalle puh. 040-768 0288 tai Paulalle 

040-576 0508. Tervetuloa!   

MLL TIEDOTTAA! 

Etsimme perhekahvilan vetäjää. Perhekahvilassa käy viikoittain 7-15 kävijää ja toivommekin, että sai-

simme tälle tärkeälle toiminnalle jatkajaa kuntalaisten keskuudesta. Oletko ollut aiemmin toiminnassa 

mukana; kävijänä tai vetäjänä? Kaipaatko tapaamisia muiden perheiden kanssa, mukavaa juttuseuraa, 

lapsille leikkikavereita? Mikäli kiinnostuit, voit olla yhteydessä pj Minna Koivu, puh 044-5543849 tai 

minna.koivu@gmail.com. Yhteydenottoja pyydetään helmikuun loppuun mennessä.  

  

    

ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY  

 

Kerhot jatkuvat Konttilassa joka toinen maanantai kello 10.00 22.2, 5.3 jne.  

Vesijumppa joka tiistai kello 11.00, vetäjänä Timo Heiskari.  

Sunnuntain iltatanssit Katajalla joka toinen sunnuntai 18.2, 4.3, jne.  

Päiväretki MAASEUTUHOTELLI HIRVIKOSKI, 1.3.2012  

Lähtö Konttilasta klo 9.00. Hinta 35€ henkilö sis. ruokailun, päiväkahvin, koko päivän ohjelman ja 

kyyti.  

Ilmoittautumiset 23.2 mennessä puh.040-5304025/Irja.  

Kevään ja kesän retkiä:  

Teatteriretki Haapajärvelle 20.4. Kopolanteatterin esitykseen Naurava kylä.  

Kesäretki Lehmirantaan ja Turun saaristoon 28.6-1.7.2012.  

Lisää retkistä ja tapahtumista kerhossa  

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN! 

mailto:minna.koivu@gmail.com
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KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS 
 

Kevät 2012 
 

Kerho ma 27.2.2012 klo 11 -13 Konttilassa. 

Kerho ma 12.3.2012 klo 11- 13 Konttilassa. Mukana jalkahoitaja kertomassa jalkojen omahoidosta.  

Kerho ma 26.3.2012 klo 11- 13 Konttilassa. 

Valtakunnallinen Sydänviikko 15 -24.4.2012.  

Su 15.4.2012 klo 11.30- 13 Sydämen ravintoa arjessa ja juhlassa- luento Konttilassa. Yhteistyökump-

paneina ravitsemusterapeutti Anne Halmetoja ja Jokihelmen opisto. 

Pe 20.4.2012 Pukeudu punaiseen- päivä.  

La 21.4.2012 Euro sydämestä- lipaskeräys kauppojen edessä.  

Kerho ma 23.4.2012 klo 11- 13 Konttilassa. 

Kerhon kevätkausi päättyy ma 7.5.2012 luonnon helmassa. Seuraa ilmoittelua! 

 

    
 

KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY 

 

Talven tulevia tapahtumia: 

29.2. klo 11.00 kerho Konttilassa, tilaisuuteen saamme vierailulle Haapajärveltä 

Projekti koordinaattori Tiina Flingin luennoimaan hankkeesta ” Voimaa vanhuuteen” 

Tervetuloa joukolla mukaan kuuntelemaan / kyselemään ajankohtaisesta asiasta. 

 

ke 14. 3 klo 10 vietämme jälleen valtakunnallista KELTAISEN NAUHAN PÄIVÄÄ  

saamme vieraita naapuripitäjistä, tule mukaan viettämään päiväsydän 

iloisessa seurassa, pyydä ystäväsikin mukaan. 

ke 28.3. klo 11.00 normaaliin tapaan kahvitellaan, arvontaa, pelaillaan, jumpataan. 

ke 11.4. klo 11.00 

ke 24.4. klo 11.00   
 

Vesijumpat jatkuvat normaaliin tapaan aina maanantaisin ja yhdistys tukee lippujen hinnassa jäseniä 

 

Uutena asiana tuemme myös Kuntosalin käyttäjiä (jäseniä) yksittäisessä lipun hinnassa. Näin voit 

käydä tutustumassa ja aloittamassa kuntoilun edullisemmin.  

 

TOUKOKUU: 14 -16.5. Lähde mukaan TALLINAN kevättä katsomaan. 

Lähtö 14.5. klo 18.30 laivaan (Baltic Princess) eka yö laivalla toinen Tallinnassa 

Hotelli Tallink Spassa**** (aamiaisella) Hinta 115€ ilmoittaudu mahd. pian. 

 

Syyskuu 16 -23. 9. Tehdään Kylpyläloma Pärnuun hotelli Viikingiin AB-talo 450 € ja  

C- talo 490 €. hinta täysihoidolla. ps. myös Tervikseen mahdollisuus majoittua. 

Hyvällä tuurilla näemme kauniin ruskan samalla reissulla. Tähänkin matkaan kannattaa ilmoittautua 

mahdollisimman aikaisin, lähde rentoutumaan ystäväsi kanssa. 

 

Tervetuloa iloiseen joukkoon! (uudetkin jäsenet rohkeesti mukaan) 

 

Ps. Saimme muutaman paikan lisää Tuetulle lomalle 22–27.4. Kuopion Rauhanlahteen, jos olet 

kiinnostunut ota pikaisesti yhteyttä. 

Kaikista reissuista lisätietoja Hilkalta 040 5196543   Hyvää talven jatkoa ja kevään odotusta! 
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Kärsämäen 4H-yhdistys tiedottaa  

 

4H-KERHOT 
Maanantai: Hautajoen heppakerho, Holopaisen tallilla klo 16.30-18.00. Ohjaajat Päivi Holopainen, 

Essi Öljymäki ja Riikka Leppävuori. Rannan liikuntakerho, kyläkoululla klo 17-18.30. Ohjaajat 

Jaakko Kielenniva ja Juha Seppälä. Tiistai: Liikuntakerho, Frosteruksen koululla klo 17.00-18.00. 

Ohjaajat Tuija Flankkila ja Tiia Korhonen. Sydänmaan kerho, Sykkeen tiloissa klo 17.00-18.00. Oh-

jaajat Iida Riittinen ja Jutta Kumpulainen. Keppihevoskerho, Rannan koululla klo 16.30-17.30. Oh-

jaajat Sanni Laitila, Essi Öljymäki ja Johanna Saarilampi. Keskiviikko: Sekakerho, Konttilassa klo 

16.00-17.30. Ohjaajat Henna Pitkäkangas ja Niina Arvola. Raatin kerho, Raatissa klo 16.00-17.00. 

Ohjaajat Hannele Halonen, Kaarina Lehtola ja Susa Pirttisalo (Yhteistyössä Kärsämäen ev.lut. seura-

kunnan kanssa). Torstai: Kokkikerho, Konttilassa klo 16.00-17.30. Ohjaajat Susanna Pulkkanen ja 

Johanna Saari. Perjantai: Pienten sählykerho, Frosteruksen koululla klo 15.00-16.00. Ohjaajat Toni 

Kyllönen ja Tatu Prättälä. Lauantai: Saviselän sekakerho, kyläkoululla joka toinen lauantai klo 12-

13.30. Ohjaajat Lotta Hyvönen ja Henna Tiikkainen.  

HIIHTOLOMAVIIKOLLA (vk 10) EI KERHOJA!  

 

YÖKYÖPELIPELIT perjantaina 23.3.2012. Yökyöpelipelit aloitetaan klo 19 ja lopetetaan vii-

meistään klo 23 (saatetaan siis lopetella ennen klo 23 jos nuorisoa ei paikalla). Alakouluikäisten peli-

aika on klo 19-21 ja yläkoululaisten ja sitä vanhempien kanssa pelataan klo 19-23 Frosteruksen koulun 

liikuntasalissa. Käynti H-ovesta. Illan aikana voit pelata erilaisia pelejä myös lautapelejä. Tule nautti-

maan leppoisasta oleskelusta liikunnan ja yhdessäolon merkeissä. Ilta on päihteetön! Valvonta yhteis-

työllä. (Huom., järjestäjät eivät ole vakuuttaneet osallistujia!). Tiedustelut 040 772 9822/ 4H-toimisto. 

 

Kerhonohjaajien jatkokurssi Pyhäjärvellä 31.3.2012 klo 10-17. Ilmoittautumiset Kärsämäen 4H-

toimistolle. 4 ohjaajaa mahtuu kärsämäeltä mukaan. 

 

TULOSSA! eräkerho maalis-huhtikuussa (K-12). Oulun 4H-piirin mestaruuskilpailut Haapajärvellä 

12.5.2012, Peuranpolun vaellus (K-12) 25.5-26.5.2012, 4H:n päiväleiri viikko 23. Suunnitteilla 

myös seuraavat retket: Uikon retki keväällä, PowerParkin retki alku kesästä ja Helsinkiin elokuussa. 

SEURAA ILMOITTELUA! 
 

Tarvitsetko pientä apua kodin askareissa? SOITA 4H-yhdistyksen työpalveluun. Meillä on reippai-

ta nuoria esim. siivoustehtäviin, pieniin pihatöihin, eläinten hoitoon jne. Hinta määritellään tehtävän 

mukaan. Lisätietoja puh. numerosta 040 772 9822  

 

Kärsämäen kunnan kesätyöpaikkojen 2012 haku käynnissä 12.4.2012 asti. Hakemukset voit jättää 

Frosteruksen koulun opinto-ohjaajalle. Muualla kuin peruskoulussa/lukiossa opiskelevat palauttavat 

hakulomakkeet nuorisotila Poppeliin sen aukioloaikoina. Hakulomakkeita yläasteelta, lukiosta ja Pop-

pelista. Ulkopaikkakunnilla opiskelevat voivat tilata hakulomakkeen ja ilmoituksen myös 4H-

toimistolta sähköisenä versiona (karsamaki@4h.fi). HUOM. KÄRSÄMÄEN YRITTÄJÄT JA YH-

DISTYKSET! Ota yhteyttä 4H-toimistoon jos olet kiinnostunut ottamaan ns. tonnityöntekijän kesän 

2012 aikana töihin. Nuorten työaika on 4 tuntia päivässä ja 10 työpäivää.  

 

Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoitteessa:  www.4h.fi/karsamaki, 4H-

toimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi, yhdistys löytyy myös facebookista. 

mailto:karsamaki@4h.fi
http://www.4h.fi/karsamaki
mailto:karsamaki@4h.fi
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SUOMEN ELÄMÄNTARINAYHDISTYS TIEDOTTAA  

 

ELÄMÄNTARINAYHDISTYS MUKANA LASTEN- JA NUORTENKULTTUURIPÄIVILLÄ: 

Tarinatuokio päiväkodilla 22.2. klo 9.15. Lasten kanssa tarinoimassa Helmi Saarikoski. 

HILLEVI MYLLYLÄN RUNOJEN ILTA KALEVALAN PÄIVÄNÄ  

Elli Koponen ja Helmi Saarikoski esittävät Hillevi Myllylän runoja Kärsämäen kirjastossa Kaleva-

lan ja suomalaisen kulttuurin päivänä 28.2. klo 19.00.  

Käsiohjelma ja kahvi 5 euroa.  

MAAILMAN TARINANKERRONTAPÄIVÄ ti 20.3. (yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa) 

Tarinaa eri tavoin Taidetalo Nahkurilla klo 18.00:  

Kuva kertoo -diaesitys  

Ilmakuvia Kärsämäeltä vuodelta 1988 ja muita kotiseutukuvia 

Tule tunnelmoimaan, muistelemaan ja tarinoimaan 

Runobingo 

Tule kokeilemaan uudenlaista peliä. Palkinnoista voit saada suun makeaksi. 

  

Tarinatornin avaus  

Kärsämäen XII Elämäntarinafestivaali –tapahtuma näkyy ja kuuluu myös Kärsämäen keskustassa. 

Keskimmäisen liikenneympyrän lähelle rakennetaan Tarinatorni, josta luetaan tapahtuman aikana tari-

noita ohikulkijoiden iloksi. Maailman Tarinankerrontapäivänä käynnistyy Tarinatornin tarinoiden ke-

rääminen ainakin kirjastolla, Taidetalo Nahkurilla, Frosteruksen koululla ja kunnantoimistolla.   

Kahvibuffetti 3 euroa. Arvontaa.  

Tarinaa eri tavoin -tilaisuuden juontaa Janne Ruha. 

Maailman Tarinankerrontapäivän yönäytös Frosteruksen koulun auditoriossa klo 20.30 

Elokuva pohjautuu fantasiaromaaniin ”Tarina vailla loppua”.  

KIRJOITUSVALMENNUKSEN JATKOKURSSI SYDÄNMAAN SYKKEESSÄ 20.-22.4.  

Jatkokurssi on tarkoitettu jo hiukan enemmän elämäkertakirjoittamiseen perehtyneille kirjoittajille. 

Kirjoittajat ovat jo aiemmin omatoimisesti tai peruskurssilla tutustuneet elämäkerralliseen kirjoittami-

seen ja heillä on tuntuma siihen. Jatkokurssilla tutustutaan elämäkerrallisen kirjoittamisen rakenne-, 

muoto- ja tyyliseikkoihin.  Jokainen myöskin etsii ja työstää omaa ilmaisumuotoaan. Jatkokurssilla 

tehdään muistoihin liittyviä tuntiharjoituksia, tutkitaan teoriaa ja tutustutaan erilaisiin apuvälineisiin 

(mm. uudet oppaat, kirjoituskilpailut) ja kaunokirjallisiin virikkeisiin. 

 

Kurssi alkaa perjantaina 20.4. klo 18 ruokailulla ja päättyy sunnuntaina 22.4. klo 12 ruokailuun.  Kurs-

sin ohjaajana on kirjailija, luovan kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen. 

Ilmoittautumiset ja tiedostelut Helena Alhosaari, puh. 040-7703826, sähköposti puheenjohta-

ja@elamantarina.fi  

mailto:puheenjohtaja@elamantarina.fi
mailto:puheenjohtaja@elamantarina.fi
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TARINANISKENNÄN ALUEMESTARUUSKILPAILU HAAPAVEDEN OPISTOLLA, OS. VANHA-

TIE 45, SUNNUNTAINA  29.4. KLO 14.  

 Kilpailun voittaja pääsee osallistumaan Tarinaniskennän SM-kilpailuun 14.7. Kärsämäellä.  Ilmoit-

taudu etukäteen Janne Ruhalle, puh. 044-4456206,sähköposti janne@janneruha.net.  Voit ilmoittautua 

kilpailijaksi myös paikan päällä. 

 Tervetuloa tarinoimaan ja kuuntelemaan toisten tarinoita.  

Tervetuloa mukaan Elämäntarinayhdistyksen toimintaan. Ota yhteyttä puheenjohtajaan Helena 

Alhosaareen, puh. 040 -7703826, sähköposti puheenjohtaja@elamantarina.fi  

 

    

 

HIIHTO-JA UINTIRETKI     

Rokualle La.3.3.2012 Lähtö kirjaston edestä klo 8.30 paluu illalla. 

Kyyti 10€/aikuiset, lapset 4v-14v/5€ 

Kylpyläpäivä 20€/aikuiset,10€/lapset Kylpyläpäivä sis. uinti+ruokailu.  

Ilmoittautumiset ja tiedustelut ma.27.2.2012 mennessä Tuulalle puh. 044 3287741  

Järjestää: Kärsämäen Silmutoimikunta 

mailto:janne@janneruha.net
mailto:puheenjohtaja@elamantarina.fi
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4. TEKNISEN PALVELUT  
 

KÄRSÄMÄEN LIIKENNETURVALLISUUSKYSELY 

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Haapajärven, Nivalan ja Pyhä-

järven kaupungit sekä Kärsämäen ja Reisjärven kunnat laativat yhdessä liikenneturvallisuus-

suunnitelman kuntien alueille. Suunnitelman alkuvaiheessa selvitetään kunnittain liikennetur-

vallisuuden kannalta ongelmallisten kohteiden sijainteja sekä liikennekäyttäytymisessä ja -

asenteissa esiintyviä ongelmia. 

  

Jotta saisimme parhaan mahdollisen kuvan liikenneturvallisuusongelmista, pyydämme teitä 

vastaamaan liikenneturvallisuuskyselyyn. 

 

Liikenneturvallisuuskyselyyn voi vastata Internetissä Kärsämäen kunnan sivujen kautta 

(www.karsamaki.fi)  

 

Vaihtoehtoisesti vastaukset kyselyyn voi antaa kunnantalolla ja kirjastolla olevilla lomakkeil-

la, jotka palautetaan tiloissa oleviin palautuslaatikoihin. 

  

Kyselyyn voi vastata 4.3.2012 saakka.  

  

Lisätietoja kyselystä saatte suunnitelmaa laativalta Sito Oy:ltä (laura.pollanen@sito.fi) 

 

 
KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN 2012 

 

Avustuksia myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuinrakennusten ja asuntojen kor-

jaamiseen seuraavasti: 

 

KUNTA MYÖNTÄÄ AVUSTUKSET: 

 Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin 

 Kuntotutkimuksiin sekä kuntoarvion ja huoltokirjan laadintaan 

 Avustukset uusiutuvaa energiaa käyttöönotettaessa 

 Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset 

 Muut energia-avustukset 

 

VALTION ASUNTORAHASTO MYÖNTÄÄ AVUSTUKSET: 

 Terveyshaitan poistamiseen 

 Hissin rakentamiseen sekä liikkumisesteen poistamiseen 
 

HAKUAIKA PÄÄTTYY kunnan myönnettävissä olevien avustusten osalta 11.4.2012. 
 

Hakulomakkeita ja lisätietoja saa rakennusvalvonnasta p. 044 4457 689 ja osoitteesta www.ara.fi. 

 

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE 

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 

 

 

 

http://www.karsamaki.fi/
http://www.ara.fi/
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VESTIAN UUTISIA 

Poltettavan jätteen keräys on alkanut 
Vuoden alusta alkoi poltettavan jätteen keräys asuinkiinteistöiltä. Muutos ei juuri näy tavallisen kotita-

louden elämässä eikä se muillakaan kiinteistöillä vaadi erityisiä toimenpiteitä. 

  

Poltettavan jätteen keräys ABC  
A)     Kierrätys jatkuu entisellään paperin, lasin, metallin ja kartongin osalta. Kierrätettävät jätteet tuodaan entiseen 

tapaan ekopisteille ja taloyhtiöissä laitetaan kiinteistön omiin astioihin. Energiajätteen erilliskeräys loppuu ja muovin kerä-

ys ekopisteiltä loppuu. Jatkossa muovi voi laittaa kätevästi omalla kotipihalla jäteastiaan, josta me hoidamme sen eteenpäin 

poltettavaksi.  

 

Biojätteen lajittelu ja keräys jatkuu laitoskeittiöiltä ja isoilta asuinkiinteistöiltä (väh. 10 huoneisto tai yli) entiseen ta-

paan. Omakotitaloudessa biojätteen voi laittaa omaan jäteastiaan, mikäli ei kompostoi.  

B)      Kiinteistöjen seka- ja energiajäteastiat ovat jatkossa poltettavan jätteen astioita. Tyhjennysvälit ja –päivät pysyvät 

entisellään. Tyhjennysväli ja –päivä noudattaa nykyistä sekajätteen tyhjennysrytmiä ja –päivää. Asiakas voi halutessaan 

muuttaa poltettavan jätteen tyhjennysväliä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. 

C)      Tyhjennyskertojen tarvetta kannattaa seurata alkuvaiheessa.  

Poltettavan jätteen lajittelu 
Poltettavaan jätteeseen käy kierrätyskelvoton, poltettava jäte. Polttoa haittaavia tai vaarallisia jätteitä ei saa olla sen joukos-

sa. Lajittele poltettavaan jätteeseen esimerkiksi: 

 - muovit, kuten elintarvikepakkaukset, muovipullot ja –purkit, ämpärit, kanisterit jne. 

 - vaipat, siteet ja muut hygieniatuotteet 

 - tekstiilit, vaatteet, kengät, kumi ja nahka 

 - likainen ja kierrätyskelvoton paperi, pahvi ja kartonki, lahjapaperit 

 - imurin pölypussit 

 - kodin tulipesien tuhka ja tupakantumpit jäähtyneinä ja pakattuina tiiviisti suljettuun pussiin 

 - lemmikkien kuivikkeet (kissanhiekka, purut jne.) pakattuina tiiviisti suljettuun pussiin 

- ruoantähteet, jos ei ole biojätteen erilliskeräystä tai ei kompostoi 

 

Pienet peilin, lasin tai posliinin kappaleet eivät tämän hetken tiedon mukaan haittaa polttoa merkittävästi, joten nekin voi 

laittaa poltettavaan jätteeseen. 

  

Kaatopaikalle menevää jätettä ei voi enää laittaa jäteastiaan, kun poltettavan jätteen keräys alkaa. Käytännössä kaatopaik-

kajäte on palamatonta tai polttokelvotonta jätettä, esim.  

-          PVC: tä sisältävä muovi, kuten letkut, useimmat viemäri- ja sähköasennusputket, lattiapäällysteet (muovimatot),    

johdot, pressut, lasten muoviset leikkikalut, muoviset puutarhakalusteet jne. 

-          posliini, keramiikka 

-          tekonahka 

-          mineraalivilla (lasivilla, kivivilla, vuorivilla) 

-          ikkunalasi, tasolasi 

-          kipsilevy 

-          lasikuitua sisältävät tuotteet (esim. sukset, kypärät) 

-          vesivahinko- tai tulipalojäte 

-          kattohuopa 

Kodin arjessa kaatopaikkajätettä syntyy erittäin vähän, lähinnä sitä tulee vain remonttien tai suursiivouksien yhteydessä. 

Kaatopaikkajätettä otetaan kotitalouksilta vastaan hyötyjäteasemilla ja Ylivieskan jätekeskuksessa peräkärrykuormia (25 

€/m
3
). Sitä voi toimittaa jätekeskukseen myös vaihtolavakuljetuksina esim. rakennustyömailta. 

  

Vestia uusi ilmeensä 
Vestian ulkoinen ilme uudistui vuoden vaihteessa.  Uudet nettisivut on avattu tutussa osoitteessa ja 

www.vestia.fi. Nettisivuilta löytyy myös uudet lajitteluohjeet sekä kätevä aakkosellinen jätehaku, jossa 

on yli 700 erilaista jätettä. 

 

Neuvoja ja vastauksia kysymyksiin saa myös Vestia Roskasakkia Facebook-sivuilta ja blogissa 

 

Blogissa: www.vestia.fi/roskasakkia   

Facebookissa: www.facebook.com/roskasakkia    Pysy ajan tasalla, tykkää meistä FB:ssä! 

http://www.vestia.fi/
http://www.vestia.fi/roskasakkia
http://www.facebook.com/roskasakkia
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6. MAASEUTUTOIMEN PALVELUT 
 

Kansallisten kotieläintukien ennakko vuodelta 2012 

Kansallisen kotieläintuen ennakkoa voi hakea naudoista (emolehmät, emolehmähiehot, sonnit, härät 

sekä teurastetut hiehot, sonnit ja härät), uuhista, kutuista ja hevosista sekä sika- ja siipikarjatalouden 

tuotannosta irrotetusta tuesta lomakkeella 139 viimeistään 23.3.2012. 

 

Kevään päätukihaku huhtikuussa 

Eu- ja kansallisten viljelijätukien päähaku on huhtikuussa. Lomakkeiden viimeinen jättöpäivä on 

30.4.2012. Viimeinen kylvöpäivä on 30.6.2012. Tilatukioikeuksien siirtolomakkeet on jätettävä 

15.6.2012  mennessä. 

 

Haettavia tukia ovat mm. 

- Tilatuki 

- Ympäristötuki  

- Luonnonhaittakorvaus  

- Luonnonhaittakorvauksen kansallinen 

lisäosa 

- Kansalliset pinta-alatuet; yleinen heh-

taarituki, pohjoinen hehtaarituki ja 

nuorten viljelijöiden tuki  

- Valkuais- ja öljykasvipalkkio 

- Kansalliset kotieläintuet 

- Eläinten hyvinvointituki 

- Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta 

irrotettu tuki 

 

 

Hakuopas ja täyttöohjeet sekä lomakkeet löytyvät internetistä osoitteista www.mavi.fi/hakuopas ja 

www.mavi.fi/tayttoohjeet tukilomakkeet osoitteesta: http://suomi.fi/lomakkeet tai maaseututoimistosta. 

Lisätietoja; puh. 044 4456 880 Tuomo Lintula ja 044 4456 881 Anne Kuronen. 

Sähköinen tukihaku 

Lomakkeet voi palauttaa myös sähköisesti Vipu-palvelun kautta. Sähköinen haku alkaa 27.3.2012 klo. 

8.00 ja päättyy 30.4.2012 klo. 23.59. Kylvöalamuutoksen ilmoituksen sähköinen palauttaminen sul-

keutuu 15.6.2012 klo. 23.59. Sähköisesti voi jättää lomakkeet 101A, 101B, 101C, 101D (ei roolitieto-

jen muutos- ja uusien osallisten perustamistapauksissa), 102A, 102B, 117, 144, 176, 176A, ja 438. 

Muut mahdolliset hakemukset ja liitteet on jätettävä paperilla. Vipu palvelussa on käytössä karttaliit-

tymä, joka mahdollistaa myös karttakorjausten tekemisen sähköisesti.  

Sähköistä hakua varten hakija tarvitsee voimassa olevat Vipu-tunnukset. Vipu tunnukset haetaan lo-

makkeella 405 maaseututoimistosta.  

Lohkojen jakoa, yhdistämistä, maatalouskäytöstä poistamista ja uuden lohkon perustamista ei voi il-

moittaa sähköisesti. Jos kuitenkin haluaa jättää hakemuksen sähköisesti, tulisi paperilomake 102C 

edellä mainituista muutoksista jättää kuntaan 31.3.2012 mennessä. Kun lomake on käsitelty kunnassa, 

tiedot näkyvät myös sähköisessä tukihakusovelluksessa. 

Sähköistä tukihakua ja tukihakusovelluksen käyttöä koskevissa kysymyksissä auttavat kunnan maaseu-

tutoimisto ja sähköisen tukihaun valtakunnallinen käytöntuki. Käytöntuki palvelee 27.3.-30.4. ja 

11.6.-15.6. arkisin klo. 9-21 ja viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä klo. 9-15 numerossa 020 690 888. 

Ennen tukihakua ja tukihaun aikana kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen tukiha-

ku@mavi.fi. 

 

Maanvuokrasopimuksien uusiminen ja tilatukioikeuksien siirrot 

Jos tukioikeuksien omistus on maanomistajalla (vuokranantajalla) ja pelloista on tehty vuokrasopimus 

viljelijän kanssa, myös tukioikeuksien hallinta on siirretty viljelijälle. Tämän vuokrasopimuksen päät-

tyessä tukioikeudet palautuvat automaattisesti maanomistajalle. Kun pelloista tehdään uusi vuokraso-

pimus, on muistettava tehdä uudelleen myös tukioikeuksien hallinnan siirto, muuten tukioikeudet jää-

vät maanomistajan hallintaan ja niiden osalta ei voida tilatukea maksaa. 

 

http://www.mavi.fi/hakuopas
http://www.mavi.fi/tayttoohjeet
http://suomi.fi/lomakkeet
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Tilan olosuhteiden muutokset 

Ympäristötukeen, luonnonhaittakorvaukseen ja eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneen viljelijän on 

ilmoitettava 10 työpäivän kuluessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sellaista tuen saajaa, si-

toumusta tai maatilaa koskevasta olosuhteiden muutoksesta, joka saattaa vaikuttaa tukien maksuun. 

Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi koko tilan myynti tai vuokraus ja kotieläintuotannon lopettami-

nen. 

 

Kunnan internet-sivut 

Lisää tietoa koulutuksista, tukien hakemisesta ja muista ajankohtaisista asioista löytyy kunnan internet 

–sivujen ilmoitustaululta (etusivu-> vasemmalla palkissa ilmoitustaulu). Sieltä löytyy lisäksi mm. kou-

lutuksien ohjelmat kokonaisuudessaan. Maaseutupalveluiden alta löytyy myös esim. vuokrasopimus-

pohjat (valitse ylhäältä palkista maaseutupalvelut).  

 

Koulutuksia ja infoja: 

 

Syysrypsi-seminaari 

To 23.2. Kannus, Maaseutuopisto 

klo. 9.30-15.00 

 

Järjestäjänä Rehuvilja Koulutus-hanke. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: es-

si.saarinen@mtt.fi, p. 050 406 1722. 

 

Tuki-infot viljelijöille 

Ke 14.3. Kärsämäki, Frosteruksen koulun auditorio, Frosteruksenkatu 25 

To 15.3. Pyhäjärvi, Hotelli Pyhäsalmi 

Ma 19.3. Haapajärvi, HAI Liiketalouden yksikkö 

Ke 21.3. Haapavesi, HAO Teknotalon auditorio 

Ma 26.3. Nivala, Nitek, Sapuska 

Ke 28.3. Siikalatva, PIO käsi- ja taidet.opisto 

 

klo. 10.00-11.00 Mtk:n kokous (Mtk järjestää erillisenä), Haapajärvellä ja Haapavedellä ei kokousta 

tilaisuus alkaa klo. 11.00. 

klo. 11.00-14.30 tuki-info (Luennot Mtk-Pohjois-Suomi, ProAgria Oulu, Pohjois-Pohjanmaan Ely-

keskus, kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen) 

 

Aiheina: Lfa ja ympäristötuen jatkomenettelyt kauden loppuun, lisätoimenpiteiden muuttaminen, vuo-

den 2012 erityistukien painopisteet; luomutuet ja kosteikot, suomaiden muokkausmenettelyt, eläinten 

hyvinvointituen muutos, hukkakaura-asia, sähköinen tukihaku, raivioiden purkulistat ja niihin liittyvät 

haut, katsaus uuden ohjelmakauden valmisteluun ja maatalouspolitiikan uudistukseen. Järjestäjänä 

ProAgria Oulun YmpäristöAgro II ja MTK-Pohjois-Suomen Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedo-

tus-, koordinaatio- ja aktivointihanke, Ely-keskus Pohjois-Pohjanmaa ja kuntien maaseututoimet. 

Tilaisuudet ovat maksuttomia, kahvitarjoilu. Ei ennakkoilmoittautumista, mutta ilmoitathan erityisruo-

kavaliosta. 

 

Lähiruokainfo 

Ma 12.3. klo. 10.30-13.00, Kempele, OSAO/Kempeleen yksikkö, auditorio, Piriläntie 145 

Uutta tietoa mm. tinkimaidon suoramyynnistä. 

Luennot: YmpäristöAgro II/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset/ ProAgria Oulu. Ilmoittautuminen kahta 

viikkoa ennen tilaisuutta: ProAgria Anne Kipinä, anne.kipina(at)proagria.fi tai 08 316 8611. 

 

 

 

mailto:essi.saarinen@mtt.fi
mailto:essi.saarinen@mtt.fi
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Tietoisku valvonnan varalle -täydentävien ehtojen noudattaminen ja valvonta 

Ti 17.4. klo. 9.30-12.30 Nivala, Nitek, Pajatie 5 

Tilaisuus on maksuton, kahvitarjoilu. Luennot: Mtk-Pohjois-Suomi, Pohjois-Pohjanmaan EIy-keskus, 

ProAgria Oulu. Ilmoittautuminen kahta viikkoa ennen tilaisuutta: ProAgria, Anne Kipinä, an-

ne.kipina(at)proagria.fi tai p. 08 316 8611. 

 

Tuottavat nurmet emolehmätilalla  

Ti 28.2. Ylivieska, hotelli Lounatuuli, Tulolantie 23 

klo. 10.00-15.30 

Järjestäjänä Innonauta-hanke. Luennoitsijoina Maiju Pesonen MTT, Essi Saarinen MTT ja Minna Toi-

vakka Yara Suomi. Koulutus on maksuton, hanke tarjoaa kahvit. Lounas omakustanteinen. Ilmoittau-

tumiset 23.2 mennessä: anna.sunio(at)mtt.fi p. 040 839 3432. 

 

Tuottavat nurmet loppukasvatustilalla 

Ke 29.2. Ylivieska, hotelli Lounatuuli, Tulolantie 23 

klo. 10.00-15.30 

Järjestäjänä Innonauta-hanke. Luennoitsijoina Maiju Pesonen MTT, Essi Saarinen MTT ja Minna Toi-

vakka Yara Suomi. Koulutus on maksuton, hanke tarjoaa kahvit. Lounas omakustanteinen. Ilmoittau-

tumiset 23.2 mennessä: anna.sunio(at)mtt.fi p. 040 839 3432. 

 

Lehmähavaintoja-päivä 

Ti 13.03. klo. 10-15, Rantsila, Jukka ja Liisa Ojantakanen 

Ojantakasella on uusi kahden robotin kuusirivinen Lely-pihatto, jossa on kaksi sisällä olevaa, läpiajet-

tavaa ruokintapöytää sekä seosrehuruokinta. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ProAgria Oulu, Paula Vilppola, puh. 0400 846 906, pau-

la.vilppola(at)proagria.fi 

 

Kasvinsuojelukoulutuksia 

Ke 28.03. klo. 10-14 Haapavesi, Valtuustosali, Tähtelänkuja 1 

Ympäristötuen vaatimuksena olevaan kasvinsuojelukoulutukseen on osallistuttava viiden vuoden vä-

lein. Koulutus vaaditaan henkilöltä, joka suorittaa kasvinsuojeluruiskutuksia. 

Ennakkoilmoittautumiset kahta viikkoa ennen koulutusajankohtaa ProAgria Oulu, puh. 08 316 8611, 

tai anne.kipina(at)proagria.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme tilatunnuksen ja yhteystiedot 

osallistumistodistusta varten. Koulutuksen hinta on 60 euroa (sisältää kahvitarjoilun), ja se maksetaan 

käteisellä paikan päällä. Kouluttajana on Antti Harjunen, puh. 0400 285 291. 

 

Hevosen ruokinta, rehun laadun vaikutus hevosen hyvinvointiin, Siikajoki 

Pe 24.02. klo. 8.45 – n. 16.00 Siikajoki, Ruukin maaseutuopisto, Sammalkankaantie 280, vanhan pää-

rakennuksen luokkatila 

 

Tilaisuus kuuluu Pohjois-Suomen laatuheinärenkaan infokokonaisuuteen ja on tarkoitettu hevosheinän 

viljelijöille sekä tallien pitäjille, hevosenomistajille, harrastajille ja muille aiheesta kiinnostuneille. 

OHJELMASSA mm: Hevosen ruokinta, Elena Autio, Hevostietokeskus 

perusruokinta ja ravinnontarve erilaisessa käytössä, rehujen laatu ja rehuanalyysin tulkinta, ruokinnan 

suunnittelu Hopti-ruokintaohjelman avulla, ruokintaan liittyvät ongelmat ja rehun laadun vaikutus he-

vosen hyvinvointiin 

Laatuheinärenkaan esittely 

Heinän laatu ja hevosten tarpeet: Kolmen erilaisen ja kokoisen tallin näkemys heinän hankkimisesta 

sekä käytöstä. 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille, tervetuloa! Ilmoittautumiset 16.2.2012 mennessä, an-

ne.kipina@proagria.fi, ProAgria Oulu puh. (08) 316 861 

Tilaisuuden järjestää ProAgria Oulun hallinnoima ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama 

HevosAgro-hanke. Lisätietoja: Heini Iinatti, p. 040 5551674, heini.iinatti@proagria.fi 

mailto:heini.iinatti@proagria.fi
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7. KYLÄASIAT 
 

 

Kunnan ja kylien välisenä yhdyshenkilönä toimii kyläasiamies Tuomo Lintula. Kylien toimintaan ja 

kehittämiseen liittyvissä asioissa ole yhteydessä puhelimitse 044 4456 880 tai sähköpostilla   

tuomo.lintula@karsamaki.fi  

 

 

    

Hiihtotapahtuma Venetpalon hiihtomajalla su 18.3.2012 klo 12.00 alk. 

Ilmoittautuminen alkaa klo 11.30 

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

  naiset ja miehet yleinen 

 

Palkinnot:  4-6 vuotiaiden sarjassa palkitaan kaikki osallistujat, muissa sarjoissa palki-

taan 3 parasta kilpailijaa 

Myytävänä:  kahvia, mehua ja makkaraa 

 

Huom! Tilaisuuden järjestäjä ei ole vakuuttanut tapahtumaan osallistujia / läsnäolijoita. 

 

Tervetuloa joukolla mukaan! 

 

 

 

 

 

 

 

Venetpalon kylätoimikunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tuomo.lintula@karsamaki.fi


 

 

23 

8. PUHELINLUETTELO 
Kärsämäen kunta                     (www.karsamaki.fi) 

s-posti; etunimi.sukunimi@karsamaki.fi 
 HALLINTO-OSASTO, Keskuskatu 14  

Neuvonta, vs. palvelusihteeri, Ojalehto Piia 044-4456 801 

Hallintosihteeri, Haaga Eila 044-4456 802 

Kunnanjohtaja, Hokkanen Riitta 044-4456 803 

Kunnansihteeri, Lahdenperä-Partanen Ritva 044-4456 804 

Arkistosihteeri, Rantamäki Margit 044-4456 895 

Kunta: telefax  08-8162 800 

OPETUS- JA VAPAA-AIKAOSASTO, Keskuskatu 14  

Sivistystoimenjohtaja, Oikarinen Kari 044-4456 867 

Toimistosihteeri, Heikkinen Aune  044-4456 811 

Liikunta ja nuorisosihteeri, Manninen Riitta 044-4456 812 

Kulttuuriasiat,  Salo Jaana 044-4456 889 

KIRJASTO, Pomojentie 3 

 Kirjastotoimenjohtaja, Nahkanen Kirsi; ti 044-4456 206 

Kirjastovirkailijat 044-4456 852 

FROSTERUKSEN KOULU ja KÄRSÄMÄEN LUKIO, Frosteruksenkatu 25 

Koulusihteeri, Leinonen Mervi  044-4456 860 

Frosteruksen koulun rehtori, Pesonen Tuomo 044-4456 810 

Frosteruksen koulun vararehtori, Juntunen Päivi 044-4456 861 

Opinto-ohjaaja, Turpeinen Pirkko vs. Luukkonen Armi 044-4456 865 

Lukion rehtori, Oikarinen Kari 044-4456 867 

Lukion opinto-ohjaaja, Paasovaara Päivi 044-4456 868 

Opettajien huone (Frosterus ja lukio) 044-4456 862 

Iltapäivätoiminta 044-4456 873 

Keskuskeittiö 044-4456 866 

Frosteruksen koulun siivous  044-4456 847 

Kiinteistönhoitaja, Vierimaa Juha 044-4456 871 

Kouluterveydenhoitaja, Svala Tellervo, tellervo.svala@selanne.net 044-4456 872 

KYLÄKOULUJEN PUHELINNUMEROT 
 Saviselän koulu opettajanhuone 044-4456 955 

Saviselän koulun keittiö 044-4456 954 

Venetpalon koulu 044-4456 951 

Venetpalon koulun rehtori, Korkiakoski Juha 044-4456 950 

MAASEUTUOSASTO, Keskuskatu 14  

Maaseutujohtaja, Lintula Tuomo 044-4456 880 

Tukisihteeri, Kuronen Anne 044-4456 881 

Lomituspalvelun johtaja, Mustola Riitta, ke 044-4457 741 

Johtava lomittaja, Kiviharju Jaana, pe 044-4457 743 

MELA,ajanvarauksella, Pentikäinen Paula 020 630 0655 

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN   

Kehitysjohtaja, Puranen Matti/Nihak Oy 040-3564 711 

TEKNINEN OSASTO, Haapajärventie 1 

 Kunnaninsinööri, Pietikäinen Martti 044-4456 840 

Rakennusmestari, Hämäläinen Esko 044-4456 841 

Toimistosihteeri, Saaranen Arja 044-4456 842 

Siiv.työ- ja ruokahuoltopäällikkö, Koponen Pia vs. Huovila Tuula 044-4456 845 

Kirvesmies, Luonua Jouko 044-4456 998 

Kirvesmies, Luttinen Arto 044-4456 999 

Siivooja, Mehtälä Tarja  044-4456 846 
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VESIHUOLTO OY, Haapajärventie 1  

Toimitusjohtaja, Lampela Martti 044-4456 821 

Laitosmies, Heinonen Jari 044-4456 987 

REKOLA 

 Urheilualueiden hoitaja, Hyvölä Ismo  044-4456 989 

PALOASEMA, Alarannantie 2 4 296 340 

Palopäällikkö, Heikkilä Mikko          044-4296 341 

Ylipalomies, Kuosmanen Jarmo 044-4296 342 

Paloasema: telefax  4 296 343 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne   (www.selanne.net)  

s-posti; etunimi.sukunimi@selanne.net 

 HALLINTO:  
 Kuntayhtymän johtaja, Kiiskilä Johanna 044-4456 196 

Talous- ja henkilöstöjohtaja, Uusivirta Juha 044-4456 197 

Ostolaskut Taloushallinto Selma Kärsämäki, Hirvimäki Marja-Leena 044-4456 806 

TERVEYSKESKUS, Mäntytie 3  

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON AVOPALVELUT JA ESH 

Päivystys, kiireellinen ajanvaraus 044-7700701 

Poliklinikka/kiireetön ajanvaraus  044-7700702 

Hoitotyönjohtaja,  Vaitiniemi Tarja 044-4456 920 

Diabetes-/sydänhoitaja, puh. ma-pe klo 12-13 044-4456 926 

Hammashoitola, ma-pe klo 8-9 044-4456 914 

Kuntoutus/fysioterapia, Moisala Mari puh. tunti 11-12 044-4456 924 

Laboratorio, Mäntylammi Elisa 044-4456 925 

Palvelusihteeri, Kaijankoski Elisa 044-4456 992 

Palvelusihteeri, Estola Ritva 044-4456 826 

Välinehuolto/hoitotarvikkeet 044-4456 930 

Puheterapeutti Pyrrö Johanna  040-7442 842 

Työterveyshoitaja, Kamps Carita, ma-pe klo 8-9 044-4456 373 

Työterveyshoitaja, puhelintunti klo 8-10 044-4456 395 

Talonmies, Pennanen Sauli 044-4456 942 

Terveyskeskus telefax 08-771 871 

HOITO- JA VANHUSTYÖPALVELUT  

Palvelujohtaja, Kumpulainen Salli 044-5102 020 

Hoito- ja vanhustyön johtaja, Soini Corinne 044-4457 752 

Vuodeosasto, sairaanhoitaja,   Frosteruksenkatu 14 044-4456 647 

Vast.sair.hoitaja, asumispalvelut, Tanhuala Anu 044-4456 929 

akuuttiosaston sairaanhoitaja  

Sairaanhoitaja Palvelutalo Koivupuisto 044-4456 646 

Tuomi, hoitaja 044-4456 928 

Pihlaja, (vanhustenhuollon palveluohjaaja)  044-4456 927 

Palvelusihteeri, Estola Ritva 044-4456 826 

Kotihoito vastaava, Kolehmainen Anna-Riitta 044-4456 931 

arkisin ja viikonloppuisin klo 7-21.30 044-4456 993 

Kotisairaanhoito, klo 7-15 044-4456 990 

Sairaanhoitaja, Minja Ahola 044-4456 911 

Kotihoito, Mäntytie 044-4456 996 

Kotihoito 2 044-4456 995 

Kotihoito 3  044-4456 695 

Koivupuiston keittiö                       771 368 044-4456 830 

Talonmies/Koivupuisto, Uimahalli 050-3625 910 

AIKUISSOSIAALITYÖ 

Palvelujohtaja, Mikkilä Riitta 

 

044-4456 825 
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Johtava sosiaalityöntekijä, Anita Laitinen 044-4457 985 

Ajanvaraus ma-pe klo 10-11 044-4456 643 

Toimeentulotuki-, välitystili- ja vammaispalveluasiat   

sosiaaliohjaaja, Myllylä-Ristinen Hilkka, klo 12-13 044-4456 824 

Kuntouttava työtoiminta 

 sosiaaliohjaaja, Lapinkoski Pasi, klo 12-13, vs. Sorvala  Tuija 044-4457 648 

VAMMAISPALVELUT 

 Vammaispalveluiden johtaja, Jääskeläinen Päivi 044-4457 675 

Toimintakeskus Rantapääsky, vastaava ohjaaja Mykkänen Pentti 044-4456 834 

Ohjaaja 044-4456 835 

Ohjaaja 044-4456 823 

TERAPIAPALVELUT 

 Terapiapalveluiden johtaja, Erkinantti-Toivo Pirjo 044-4456 462 

PERHENEUVOLAPALVELUT 

 Psykologi, Vesterinen Jussi, puh. klo 8-9, 11.30-12 044-4457 786 

Sosiaalityöntekijä, Taskinen Elina, puh. klo 8-9, 11.30-12 044-4457 787 

MIELENTERVEYSNEUVOLA 

 Erikoissairaanhoitaja, Pesonen Elli 044-4456 933 

PÄIHDETYÖ 

 Erikoissairaanhoitaja, Tenhunen Irma 

 tavattavissa parittomien viikkojen torstaina 

 Ajanvaraus, Pyhäjärven mielenvireyskeskus 044-457 910 

LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT  

 Lasten ja perheiden palvelujen palvelujohtaja Heleena Talala 044-4456 182 

Johtava sos.työntekijä, lastensuojelu Vänttilä Anja 044-4456 184 

Sosiaaliohjaaja, lastensuojelu Hyväri Tarja 044-4457 986 

Sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja, Ruotsalainen Martti 044-4457 995 

Sosiaalityöntekijä, Polvi Jarmo 044-4456 183 

Kärsämäen lastensuojelu, virka-ajan päivystyspuhelin  

 päivystys/ohjaus klo 8-16, sos.työntek. puh. klo 12-13 044-4457 825 

Perhetyöntekijä, Hyvölä Riitta ma-pe 8-9 044-4457 826 

Perhetyöntekijä, Mykkänen Maarit ma-pe 8-9 044-4456 991 

Terveydenhoitaja, Svala Tellervo 044-4456 872 

Terveydenhoitaja, neuvolapalvelut Lehtola Ulla 044-4456 919 

LASTENTALO KUUSIPIHA, Aittatie 7 

 Päiväkodin johtaja, Maliniemi Hilkka 040-3505 921 

Päiväkoti Kurjenmiekat 044-4456 832 

Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto, ohjaaja 044-4456 831 
Kissankellot, ryhmäpäivähoito 044-4456 997 

Ketunleivät, ryhmäpäivähoito  044-4456 994 

Lastentalo, keittiö 044-4456 829 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT 

 Ympäristöpalvelujenjohtaja, Turunen Jorma 040-3008 270 

Ymp.tarkastaja, ymp.terveysvalvonta, Räty Sanna 040-3008 275 

Ymp.tarkastaja, ymp.suojelu, Nikunen Hanna-Maija 040-3008 271 

Ymp.tarkastaja, asumisterveys, Niemelä Maire 040-3008 273 

Ymp.tarkastaja, korjasuneuvonta  ja maa-aines valvonta, Mustola Jenni 044-4457 689 

Rakennustarkastaja, Penttinen Eero, to  044-4456 153 

Eläinlääkintähuolto, Tölli Matti (Reisjärvi)   040-3008 309 

Valvontaeläinlääkäri, Malmberg Serina 044-4456 687 

Eläinlääkäri, ajanvaraus ma-pe klo 8-9.30 0400-976 207 
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9. TAPAHTUMAKALENTERI 
 

 

TAPAHTUMAKALENTERI (NETISSÄ:  www.karsamaki.fi  tapahtumat  tapahtumakalenteri) 

Jos haluat tapahtumasi näkyviin tapahtumakalenteriin, ota yhteyttä: kulttuuri(at)karsamaki.fi, p.044 4456 889. 

 

la 18.2. Koko perheen hiihto– ja ulkoilupäivä Suomelassa (pakkasraja –10°C)  klo 10-12 Talutusratsastusta pikkulapsille ( 2 €/kerta) 

ja Konttilan tuvassa tarjolla kuumaa mehua. 

 

su 19.2. Laskiaissunnuntain iltamäki klo 17 Suomelassa. Suomelan tuvassa myytävänä kahvia ja laskiaispullia. 

 

ma 20.2. Majapaja ja Keisarin uudet vaatteet diaesitys klo 10-12 Taidetalo Nahkurilla perhekahvilan merkeissä. (järj. Suomen Elä-

mäntarinayhdistys ja kulttuuritoimi) 

 

ti 21.2. Laskiaistiistain Lumenveistokisa 2-3 hlö joukkueille klo 16-21 Sydänmaan Sykkeessä. Myös muuta laskiaispuuhaa. (Jär. Sy-

dänmaan kyläseura) 

 

ke 22.2. Tarinatuokio päiväkodilla klo 9.15 (Järj. Suomen elämäntarinayhdistys) 

 

ke 22.2. Värikylpy - vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta ja elämyksellistä taidetyöskentelyä 4kk-1v klo 14-15.30 ja 1-3v klo 

16.30-18 seurakuntatalolla. Ilm. 20.2. mennessä 044 4456 889. (Järj. Koti Maalla –hanke) 

 

to 23.2. YouTube suosikit –ilta Frosteruksen koulun auditoriossa klo 18 (järj. Yhteisöhautomo / Fly Nuoret liitämään –hanke ja kulttuu-

ritoimi) 

 

pe 24.2. Kajaanin kaupunginteatterin koululaisnäytös (alakoulut) Koirien Kalevala,  Frosteruksen koulu klo 11.15  

 

pe 24.2. Nuorisotalo auki klo 16-22, elävää musiikkia klo 21 (Järj. nuoriso- ja kulttuuritoimi) 

 

la 25.2. Nuorten katutaidetyöpaja Taidetalo Nahkurilla klo 11-17ohjaajana (Tarinoiden Yöstä tuttu) taiteilija Jukka Silokunnas. 

Välipalaa tarjolla. (järj. kulttuuritoimi ja Kulttuuritontut -hanke) 

 

su 26.2. ”RUTISTA RAPSUTA JA RAKASTA, LASTA JA NUORTA” Anna aikaa lapselle –päivä -  kodeissa kautta Kärsämäen 

 

 ti 28.2. klo 19.00. Hillevi Myllylän runojen ilta Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivänä Kärsämäen kirjastossa. Runoja esittävät 

Elli Koponen ja Helmi Saarikoski. Käsiohjelma ja kahvi 5 euroa. (järj. Suomen Elämäntarinayhdistys)  
 

to 8.3 Koululaisten talvilomaviikon perheretki Vuokattiin Sitovat ilmoittautumiset Poppelissa olevaan listaan Poppelin aukioloaikoi-

na pe 24.02 mennessä. Tiedustelut: 044 4456 812. (järj. liikunta- ja nuorisotoimi) 

 

to 15.3. klo 18.00 Mitä kuuluu kylät –tilaisuus Paakarin Pysäkillä (järj. Koti Maalla- ja Yhteisöhautomo –hanke) 
 

su 18.3.2012 klo 12.00 alk. Hiihtotapahtuma Venetpalon hiihtomajalla. Ilmoittautuminen alkaa klo 11.30. Sarjoja lapsille ja 

aikuisille. (Järj. Venetpalon kylätoimikunta)  
 

ti 20.3. Maailman Tarinankerrontapäivänä klo 18.00 Tarinaa eri tavoin –tilaisuus Taidetalo Nahkurilla ja elokuva yönäytös 

Frosteruksen koulun auditoriossa klo 20.30 (järj. Suomen Elämäntarinayhdistys ja kulttuuritoimi) 

 

ke 21.3. klo 18:30 - 20:00 Yrittäjien ”Iltacaffe” Neste-Paanulinnassa (järj. kunnanhallitus ja Nihak ry) 

 

pe 23.3. klo 19-23 yökyöpelipelit Frosteruksen koulun liikuntasalissa. (Järj. 4H-yhdistys) 

 

to 29.3.2012 klo 18:00 alkaen ”Alä ruoki hukkaa” –tilaisuus Konttilassa. Ilm. 15.3. mennessä Inkalle puh.040-768 0288 tai Paulalle 

040-576 0508. (järj. MLL kärsämäen yhdistys ja Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset)  

 

pe 30.3.2012 klo 19-21:00 Kuntalaisilta! Avoin keskustelutilaisuus kaikille kuntalaisille Frosteruksen koulun auditoriossa  

 

ke 4.4. klo 17 alkaen Nojatuolimatka Etelä-Afrikkaan (järj. Kulttuuritontut-, Koti Maalla-, Yhteisöhautomo- ja TUPA –hanke) 

 

su 15.04.2012 klo 11.30 - 13.00 Sydänsunnuntain luento ”sydämen ravintoa arjessa ja juhlassa” Konttilan tupa, Anne Halmetoja, 

ravitsemusterapeutti. Vapaa pääsy. (järj. Jokihelmen opisto) 

 

pe 20.- su 22.4. kirjoitusvalmennuksen jatkokurssi sydänmaan sykkeessä Ilmoittautumiset ja tiedostelut 040-7703826, puheenjohta-

ja@elamantarina.fi (järj. Suomen Elämäntarinayhdistys 

 

su 22.4. klo 12 Jokihelmen opiston kevätjuhla Frosteruksen koululla (järj. Jokihelmen opisto) 

 

su 29.4. klo 14.00 Tarinaniskennän aluemestaruuskilpailu PIO, Piippola (järj. Suomen Elämäntarinayhdistys)  
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