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1. HALLINTOPALVELUT
Kunnanviraston yhteystiedot:
Keskuskatu 14, 86710 KÄRSÄMÄKI,
puh. neuvonta 044 445 6801, fax (08) 816 2800
Viraston aukioloaika: ma - pe 9.00–15.00
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

OPISKELIJA-AVUSTUKSET HAETTAVANA
hakuaika päättyy 27.5.2011
Kärsämäen kunta myöntää vuonna 2011 opiskelijatukea Kärsämäellä henkikirjoilla oleville ulkopaikkakunnalla opiskeleville. Tämä hakukierros koskee syyslukukauden 2010 ja kevätlukukauden
2011 opiskelua ja hakuaika päättyy 27.5.2011.
Alla on määritelty tarkemmat kunnanhallituksen hyväksymät tuen myöntämisehdot. Lomakkeita
tuen hakemiseksi saa kunnantalon neuvonnasta ja sen voi myös kopioida kunnan nettisivuilta osoitteesta http://www.karsamaki.fi/kunta/ilmoitustaulu.
OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEHDOT
1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa, Ammattikorkeakoulussa,
Yliopistossa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa (johtaa ammattitutkintoon tai ammattipätevyyteen) opiskeleva opiskelija on oikeutettu opiskelija-avustukseen. Avustuksen suuruus riippuu hakijoiden määrästä siten, että avustukseen varattu vuotuinen määräraha 5000
euroa (2500€/lukukausi) jaetaan tukeen oikeutettujen kesken kuitenkin siten, että avustuksen
suuruus on enimmillään 100 €/lukukausi.
2. Opiskelun tulee olla päätoimista. Korkeakouluopinnot katsotaan päätoimisiksi, jos niiden
tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen. Ammatilliset ja muut opinnot katsotaan
päätoimisiksi, jos opintojen laajuus on vähintään 5.4 opintopistettä opiskelukuukautta kohti.
Kun opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, edellytetään opetus- ja koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista vähintään 25 viikkotuntia. Etä- ja monimuoto-opiskeluna suoritettuja opintoja ei katsota päätoimisiksi, jos säännöllistä kontaktiohjausta tai –opetusta on vähemmän kuin yksi yhdenjaksoinen
viikko kalenterikuukaudessa.
3. Avustuksensaajan kotikunnan tulee tilastointipäivänä olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2§:n, väestölain 18§:n ja verotusmenettelyssä annetun lain 5§:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä 31.12. Opiskelijan tulee opiskelun aikana asua muualla kuin Kärsämäellä.
4. Avustus maksetaan hakemusten perusteella viimeistään kesäkuussa 2011.
5. Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus- vähintään yksi lukuvuosi, joka todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella, jossa on oltava ao. oppilaitoksen edustajan
allekirjoitus. Mikäli todistus puuttuu hakemuksesta tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään.
6. Opiskelija-avustusten hallinnoinnista vastaa kunnanhallitus. Opiskelija-avustukset myöntää
kunnanjohtaja.
Hakemukset toimitetaan osoitteella Kärsämäen kunta, kunnanjohtaja, Keskuskatu 14, 86710
KÄRSÄMÄKI. Lisätietoja asiasta antaa kunnansihteeri puh. 044 4456 804.
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VESITILAISUUDET KÄRSÄMÄELLÄ
Tiedottamalla parempaan vesien tilaan –hankkeen asiantuntija on tavattavissa
Kärsämäellä kunnan virastolla ke 18.5.2011 klo 12.00 – 16.00.
Nyt on oiva tilaisuus kysyä mieltä askarruttavista haja-asutuksen
jätevesiasioista ja lähivesistöjen tilasta! Ajankohtaiset jätevesi-infot klo 12 ja 14.
Tervetuloa myös jätevesi-iltoihin
Venetpalon koululle ti 17.5.2011 klo 18.00 (Höykerintie 61)
ja
Sydänmaankylälle kyläkeskus Sykkeen tiloihin ke 18.5.2011 klo 18.30 (Sykkeentie 40)
Tilaisuuksissa kerrotaan ajankohtaista tietoa haja-asutuksen
jätevesiasioista sekä täsmentyneistä säädöksistä.
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tilaisuuksissa kahvitarjoilu.
TERVETULOA!
Lisätietoja Tanja Honkela 040 350 8123

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

YRITYSPALVELUT
Seudulliset yrityspalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, jonka palveluksessa on
kaikkiaan n. 10 asiantuntijaa. Palvelut ovat osa valtakunnallista YRITYS-SUOMI
-palvelukonseptia, joka käsittää yhteistyötahoineen mm. tutkimukseen ja kehittämiseen, rahoitukseen, työvoimaan, verotukseen ja osaamiseen liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä tehtävää hoitaa
NIHAKin kehitysjohtaja Matti Puranen, jonka toimisto sijaitsee kunnantalolla. Asiakkaiden käytettävissä on myös NIHAKin muu henkilöstö osaamistarpeen mukaan. Kansainvälistymisessä auttaa
vientiasiantuntija ja yrityshautomoasiakkaita palvelee hautomoasiamies.
Palveluja tuotetaan niin aloittaville yrittäjille kuin pidempäänkin toimineille yrityksille. Kehittämistilanteessa olevien yritysten rahoitus-, tila-, kehittämisavustus- ja muut ratkaisut räätälöidään yhdessä verkoston asiantuntijoiden kanssa.
YHTEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen(at)nihak.fi; GSM 040 356 4711; faksi (08) 816 2800
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

2. OPETUSTOIMEN-, KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN
PALVELUT
Iltapäiväkerhotoiminta syksyllä 2011
Frosteruksen koulussa järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa 1-2luokkalaisille ja erityisoppilaille arkikoulupäivisin klo 13-16.05. Iltapäivätoiminta tapahtuu koulun lähellä olevassa Rekola-nimisessä rakennuksessa. Syksylle 2011 toimintaan halukkaat ilmoittautuvat täyttämällä lomakkeen, joka löytyy
http://karsamaki.fi/index.php/lomakkeet-etusivu-104, 27.5.2011 mennessä.
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kirjaston aukioloajat
ma - ti klo 12.00 - 20.00
ke klo 10.00 - 16.00
to - pe klo 12.00 - 20.00

Saviselän lainausasema
avoinna tiistaisin
10.00 – 12.00 ja
18.00 – 20.00

Kesäaukioloajat 30.5. alkaen
ma – ti 12.00 – 19.00
ke 10.00 – 16.00
to – pe 12.00 – 19.00
Helatorstain aattona ke 1.6. kirjasto avoinna klo 10.00 – 15.00
Markkinapäivänä pe 10.6. kirjasto avoinna klo 9.00 – 19.00
5.-27.5. Tiina Seppälän näyttely "Tassut tarttuu tarinaan"
Kirjasto on pullollaan valloittavia lastenkirjoja. Niiden sivuilla asuu kaikkea ihmeellistä ja kummallista:
jokainen tarina on seikkailu mielikuvitusmaailmaan! Aina ei tarvitse vain kuvitella mielessään, sillä voihan
vaikka tarttua virkkuukoukkuun tai ottaa otteen ompelukoneesta, ja luoda sadun maailman silmin nähtäväksi sekä käsin koskettavaksi.

Lastentapahtuma kirjastossa pe 13.5. Seuraa ilmoituksia!
Tarinakahvila kirjastossa 19.5. ja 10.6. Tarkemmat tiedot kulttuuritoimen ilmoituksissa.

LASTENTAPAHTUMA
KÄRSÄMÄEN KIRJASTOSSA
PE 13.5.2011 klo 10-11
Tule tutustumaan ammatteihin!
Mehu- ja piparitarjoilu

KULTTUURITOIMI
TEATTERIMATKA
Oulun ylioppilasteatteri: Kärsämäki eli tarina ihmisistä sisälläni.
Lähtö: kunnantalon pihalta pe 6.5. klo 16.30, paluu klo 23.00 mennessä.
Hinnat: matka 5 €, lippu 8 € (opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 5 €).
Ilmoittautumiset: Vapaita paikkoja voi vielä kysellä numerosta 044 4456 889. Ylimääräisille paikoille voidaan ottaa matkan hinnalla kyytiin muitakin kuin teatteriin lähteviä!
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VIELÄKÖ KOULUKÄSITYÖSI ON TALLESSA? Kokoamme Kärsämäkipäivien ajaksi näyttelyn Kärsämäkisistä koulukäsitöistä vuosien varrelta. Töitä otetaan vastaan Nahkurin toimistolla sen
aukioloaikana (ma-to klo 9-14).
HARRASTELIJATAITEILIJAT HUOMIO! Kärsämäkipäivien ajalle on tarkoitus järjestää erilaisia näyttelyjä (harrastelijataiteilijat, valokuvaajat, käsityöläiset jne.) ympäri Kärsämäkeä. Jos olet
halukas saamaan töitäsi esille tai haluat antaa vinkin kenen työt olisivat näkemisen arvoisia, ota
yhteyttä kunnan kulttuuritoimeen.
KÄRSÄMÄKI-PÄEVÄT: Maanantaina pitäjänmestaruuskisat, tiistaina lauluilta Venetpalossa,
torstaina Porkkalan ympärijuoksu ja tarinakahvila, kotiseutumuseo avoinna koko viikon. Tarkempi
ohjelma seuraavassa kuntainfossa! Yhdistykset ja muut toimijat jotka haluatte järjestää ohjelmaa
pitäjäpäiville, ottakaa yhteyttä kunnan kulttuuritoimeen. Jos ilmoitatte tapahtumista 20.6. mennessä,
ne ehtivät mukaan seuraavaan kuntainfoon.
YHTEYDENOTOT / IDEAT / KYSYMYKSET / PALAUTE / ILMOITUKSET TULEVISTA
TAPAHTUMISTA:
Kulttuuritoimi: kulttuuri@karsamaki.fi, 044 4456 889 / Jaana Salo
Kulttuuritoimi ylläpitää uutta tapahtumakalenteria, joka löytyy jatkossa kuntainfon takasivulta. Kalenteriin liittyvissä tapahtuma-asioissa ota yhteyttä Jaana Saloon joko puhelimitse tai sähköpostilla.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA
Uintiretki Nivalan Uikkoon tiistaina 10.05. Lähtö klo 16.15 kunnantoimiston pihalta. Sitovat
ilmoittautumiset 03.05 mennessä Poppelissa olevaan listaan sen aukioloaikoina. Tiedustelut
044 445 6812 / Riitta.
Uimakoulut uimahallilla 6-17.6. uimataidottomille ja heikosti uiville. Mukaan pääsevät
vuonna 2005 ja sitä ennen syntyneet lapset ja nuoret. Osanottomaksu 30 euroa. Ilmoittautuminen
2.5. klo 10-12 ja 13-15. puh. 044 445 6812.
UKK-kävelytesti urheilukentällä 18.05 keskiviikkona klo 19. Ilmoittautumiset klo 18.30 alkaen
Rekolassa. Osallistujien kesken arvotaan mm. hierontalahjakortti. Tiedustelut numerosta 044
4456812.
Pyhäjokimelonta XX (20 -vuotis juhlamelonta) 15.-19.06. Lähde mukaan. Kärsämäen alueella
melotaan 16.-17.06. Tarkemmin ilmoituksissa. Tiedustelut numerosta: 044 445 6812.
Retki Särkänniemeen tiistaina 21.06. Sitovat ilmoittautumiset pe 10.06 mennessä numeroon: 041
7131 726 / Susanna Pulkkanen. Tavoitettavissa päivittäin klo 13-18 välisenä aikana. Retkestä tarkemmin ilmoituksissa. Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Urheilukentän suorituspaikat tulevat käyttöön säiden sallimassa aikataulussa lähiaikoina.
Kenttäalueen toukokuun aikataulut tulevat kentän portin ilmoitustaululle. Tule tutustuman
ja liikkumaan urheilukenttäalueen liikuntapaikkoihin. Kentän portit avoinna kesäkuu ma-pe klo
8-21 ja la 10-20 ja su 10-21. Välinevarastot avoinna ma-to klo 8.00-21.00, pe 8-20 la 12-14 ja su
klo 17-20. Muutoksista aukioloaikoihin ilmoitamme kentän portin ilmoitustaululla.
Alueelta löytyvät hiekkatekonurmipintainen jalkapallokenttä, yleisurheilun suorituspaikat, pesäpallokenttä, 3 tenniskenttää ja skeittipaikka. Pesäpallokentän läheinen purupintainen lenkkipolku pituudeltaan n. 400 m.
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Kuntalaisille suorituspaikkojen käyttö on ilmaista. Kaikilta urheilukentän liikuntapaikkojen käyttäjiltä edellyttäen yhteisvastuullista käyttöä ja epäasialliseen toimintaan puuttumista, jotta
suorituspaikat pysyisivät viihtyisinä ja hyvässä kunnossa. Urheilukentän ja Rekolan alue ovat savuttomia alueita.
Ulkopuolisille suorituspaikkoja vuokrataan seuraavin hinnoin: tekonurmikenttä 25e/h koko kenttä,
juniorikenttä (1/2 kenttää) 15e/h, hintoihin lisätään alv 9% ja pesäpallo- ja tenniskentän vuokrauksesta ei peritä maksua. Varaukset puh. 044-4456812.
Kuntalaisten varaamat vakiovuorot:
Hiekkatekonurmi - Kataja/jalkapallo ti ja to klo 16-20.
Hiekkatekonurmi - Kataja veteraaniurheilu to klo 19.30-21.00.
Urheilukenttä/hiekkatekonurmi ja pesäpallokenttä - Kataja yleisurheilu ma klo 16-20,
Pesäpallokenttä - Kataja/pesäpallo ke klo 17-19, ti ja to klo 18-20.00.
Etsivä nuorisotyö
Kärsämäen kunta on mukana Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n toteuttamassa etsivän nuorisotyön
hankkeessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman toiminnan tarkoituksena on tavoittaa alle
29-vuotiaita nuoria, jotka ovat jäämässä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle ja jotka tarvitsevat
tukea saavuttaakseen julkisen sektorin palvelut.
Toiminta Kärsämäellä on alkanut 1.10.2010. Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan taholta toimii
liikunta- ja nuorisosihteeri Riitta Manninen ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä Anne Kyllönen
puh. 050 527 6304. Lisätietoja toiminnasta www.snack.fi.
Nuorisotila Poppelin avoimet ovet toimintaillat toukokuussa seuraavasti: ma-to klo 16-20 ja
pe klo 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 ilmoitus 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
Uimahalli suljettuna. Avataan syksyllä vesijumpparyhmien aloitettua toimintansa.
Puh: 050 362 5910 talonmies/uimahalli.
KKI –kortteja ja -vihkoja eripuolilla kunnan liikuntapaikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta
varten. Kuntokortteja on myös kunnantoimiston esitteiden jakopisteestä, Poppelista ja Konttilasta.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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3. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

Tervetuloa
Spr:n Kärsämäen osaston 60-vuotisjuhlakahville Konttilaan 6.5.2011 klo 18.
Ohjelmassa musiikkia, lauluja, runoja, tarinoita. Muistellaan menneitä aikoja. Mukana juhlassa on Oulun piirin toiminnanjohtaja.
Spr:n Kärsämäen osasto
Mahdolliset huomionosoitukset pyydämme osoittamaan Spr:n Kärsämäen osaston tilille
520503-215128 osaston toiminnan tukemiseksi.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ELÄKELIITTO
TOUKOSIUNAUS SUNNUNTAINA 15.05.2011, KELLO 13.00
Tapani Pentikäisen pellolla, Aira Korkatin pihassa.
KAHVITARJOILU.
SYKSYN RETKI.
KAREMAJAT-HETTA-ALTA. 12.8.-16.8.2011.Hinta 300€.
Ennakkomaksu 150€ maksettava 15.6.2011.mennessä
EL-tilille 520503-45182. Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut
puh.040-52133052/Eila.
PELI-ILLAT.
Perjantaina 6.5.2011.klo 17.00. Hugo ja Rauha Rytilän pihassa.
Peli-illat aina kahden viikon välein, paikka sovitaan
edellisellä kerralla.
RETKI VIHTASAAREEN.
Torstaina 2.6.2011.Lähtö Koposenperän tienhaarasta (levähdyspaikka) Kello 10.00. Omat eväät mukaan.
Omilla autoilla, kysy kyytiä esim. peli-illassa.
KAIKKI TERVETULOA JOUKOLLA MUKAAN!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Kärsämäen maa- ja kotitalousseura järjestää:

HYGIENIAOSAAMISKOULUTUS JA -TESTI
Konttilassa ke 11.5 klo 17.00 – 20.30 ja la 14.5 klo 10.00 – 16.00.
Kurssin hinta 50€ sisältää opetuksen, materiaalit, todistuksen ja pientä välipalaa molempina kurssipäivinä. Kurssin vetäjänä toimii kotitalousneuvoja Maija Ojalehto.
Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 6.5. mennessä: Tarja Luonua puh. 050 5350 273.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

IV Akselin soitto 8.7. – 10.7.2011
PERJANTAI 8.7.2011
Kirkkokonsertti Kärsämäen kirkossa klo 19.00
Esiintyjinä Svalan suvun soittajat ja laulajat
Ohjelma 5,00 euroa
Sunnuntaina 10.7.2011
Suuri viihdekonsertti Frosteruksen koulun salissa klo 13.00
Akselin pelimannit, Akseli All Stars, The Swallows
Solisteina mm:
Eero, Eero Juhani, Henna, Kaija ja Olavi Svala, laulu
Vierailijana Juha Korkiakoski, laulu
Jyrki ja Markku Svala, kitara
Liput 10,00 euroa
Perinteiset iltatanssit Kärsämäen Katajan urheilutalolla sunnuntaina 19.00 – 24.00
Orkesterit:
Tico Tico, solistina Eero Svala
Akseli All Stars solisteineen
The Swallows
Kilipukit ja Eero Juhani
Liput 10,00 euroa

Taattua tanssimusiikkia laidasta laitaan!

Tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiin!
Lisätietoja: www.akselinsoitto.fi
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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TULES JA REUMA ry
Tulevia tapahtumia:
To. 12.5. vietetään Kansainvälistä Fibromyalkiapäivää.
Me vietämme Suomelassa silloin Ulkoilupäivää (sään salliessa) aloitellaan klo 11.00.
ohjelmassa, pientä jumppaa, sauvakävelyä, kahvitellaan ja paistetaan makkaroita ym.
Ota omat sauvat ja ystäväsikin pyydä mukaan.
Ke. 25.5. klo 11.00 Konttilassa kevään viimeinen kerho, suunnitellaan kesän ja syksyn tapahtumia ja reissuja. mm. Markkinapäivästä (10.6.)
Tule ja palauta Kuntokorttisi arvotaan taasen jotain pientä.
Huomio! TALLINAAN lähtijät ti. 3.5. Nesteeltä lähtö klo 9.00 olethan ajoissa paikalla,
ja muista ottaa Passi mukaan (ja tietenkin lääkkeet)
Jos on jotain epäselvää asioissa niin soittele Hilkalle 040-5196543
Kylpylämatka Pärnuun su. 21-28.8. paikkoja vielä vapaana tartu edulliseen matkaan ja lähde
hemmottelemaan itseäsi. Hotelli Viiking hinta 450€ ja 480€ sis. matkat, hotelli täyshoidolla,
kolme hoitoa päivässä ja kaksi lääkärintarkastusta, kiertoajelua ym.
Paikat täytetään ilmoittautumis järjestyksessä. Ei edellytä jäsenyyttä, mukaan vaan rohkeasti
Ps. Kiitos kaunis vesijumppalaisille! (syksyllä tavataan)
Hyvää kesän odotusta kaikille, hymyillään kun tavataan.
TERVETULOA TILAISUUKSIIN JA PYYDÄ YSTÄVÄSIKIN MUKAAN!
Lisätietoja Hilkalta puh. 040 5196543

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

SUOMEN ELÄMÄNTARINAYHDISTYS RY TIEDOTTAA
Elämäntarinayhdistys järjestää:
1. Tarinakahvilat 19.5. ja 10.6.

Tarinakahvila, jonka teemana on Amerikan siirtolaisuus, järjestetään torstaina 19.5. klo 19
Kärsämäen kirjastossa. Tuo mukanasi vanhoja valokuvia ja tule kertoilemaan ja kuuntelemaan jännittäviä tarinoita siirtolaisten elämästä. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Kärsämäen markkinoiden aikana 10.6. järjestetään Tarinakahvila Kärsämäen kirjastossa klo
14. Tarinakahvilan teemana on markkinaperinne.
2. Maarit Alhosaaren ja Sanna Smolanderin konsertti Kärsämäen seurakuntakodissa 22.5.

Muistathan Maaritin ja Sannan, jotka 80-90-lukujen taitteessa nuorina koululaisina esiintyivät yhdessä monissa tilaisuuksissa. Vuosikymmenien jälkeen he esiintyvät jälleen Kärsämäellä sunnuntaina 22.5. klo 14. Tilaisuuden ohjelma ja kahvi maksaa yhteensä 8 euroa, alle 15-vuotiaat 5 euroa, alle 5-vuotiaat ilmaiseksi. Järjestäjinä Suomen Elämäntarinayhdistys,
Musiikkia Paanukirkossa- yhdistys ja Kärsämäen seurakunta.
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3. Kirjoitusvalmennus 27.-29.5.
Tämän vuoden ensimmäinen kirjoitusvalmennus järjestetään Sydänmaan Sykkeessä 27.-29.5. Kouluttajana valtakunnallisesti palkittu kirjailija, luovan kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen. Tervetuloa mukaan myös suvun historiasta ja vaiheista kirjoittavat! Tiedustelut ja ilmoittautumiset Helena Alhosaari, puh. 040-5119634, sähköposti puheenjohtaja@elamantarina.fi.
4. Kärsämäen XI Elämäntarinafestivaali

Elämäntarinafestivaali järjestetään 13.-16.7.2011.
Ohjelma:
13.-15.7. Elämäntarina-Akatemian kirjoitusvalmennus Sydänmaankylän Sykkeessä
14.-15.7. Lasten ja nuorten sarjakuvaleiri Perheeni ja sukuni tarinat
14.-15.7. Tarinankerrontakoulutus
14.7.
Tarinakahvila
15.7.
Amerikan siirtolaisuus – seminaari
16.7.
Tarinaniskennän SM-kilpailu
Elämäntarinafestivaalista kerrotaan tarkemmin seuraavassa kuntatiedotteessa.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kärsämäen 4H-yhdistys tiedottaa
LÄMMIN KIITOS KAIKILLE JOTKA MUISTITTE KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYSTÄ
KUN MITTARIIN TULI RUHTINAALLISET 80-VUOTTA. Juhlinta jatkuu läpi vuoden
tapahtumien merkeissä tulossa mm. LASTEN MAATALOUSNÄYTTELYT Kärsämäellä
3.9.2011! T: 4H-hallitus
METALLIROMUT KASAAN JA KIERRÄTYKSEEN! Kärsämäen 4H-yhdistys järjestää METALLINKERÄYS-KAMPANJAN. Keräysaika on 16.5. – 19.6.2011. Keräyksen loputtua metalliromua ei saa enää jättää keräyspaikoille! Tuotto keräyksestä menee paikalliseen nuorisotyöhön. Keräyspaikka 1 on Kirkonkylän teollisuusalueella teollisuustien ja varastotien risteyksessä
sijaitsevaa pelletti tehdasta vastapäätä olevan vihreän teollisuushallin pihamaan vasenlaita. Keräyspaikka 2 on Saviselän kylässä Jylhänperäntien varressa ”vanha urheilukentän” paikka elikkä edellinen risteys ennen koulua vasemmalla. Keräys paikat viitoitetaan ja alue mihin metalliromun voi jättää rajataan, täyttäkää alueita perältä päin. Kaikenlainen metalliromu on tervetullutta, kunhan se ei sisällä minkäänlaisia ongelmajätteitä. Keräykseen kelpaavat mm. kiukaat, ruohonleikkurit, pesukoneet, hellat, vanhat maatalousromut ja suuret metalliromut. Autonromuista pitää ehdottomasti poistaa akut, renkaat sekä kaikki nesteet ja auto ei myöskään saa olla rekisterissä
oleva. Paikalle laitetaan isot metalli tynnyrit pientä metalliromua varten, laitathan naulat yms. tynnyreihin. Jos sinulla ei ole itse mahdollisuutta kuljettaa isompia määriä metalliromua keräykseen niin kysy mahdollisuutta metalliromujen kuljetukseen 4H-yhdistykseltä. Ja muistattehan,
että keräyspaikoilla oleva metalli romu on annettu 4H-yhdistykselle ja se on silloin yhdistyksen
omaisuutta. Metalliromun vieminen keräyspaikalta omaan käyttöön ei ole sallittua!
LANNOITE- JA SIEMENSÄKIT HYÖTYKÄYTTÖÖN. Kerää tilalta kertyvä jätemuovi kierrätykseen. Keräysaika on 16.5.–12.8.2011. Keräyspisteenä toimii ns. sipulivarasto Kokkolantien
varressa. Sipulivaraston piha-alueella opastettu paikka mihin säkit voi jättää. Lannoite- ja siemensäkkikeräyksen järjestävät yhteistyössä Kärsämäen 4H-yhdistys, Yara ja Suomen 4H-liitto. Keräyk10

seen kelpaavat Yaran 40 kg lannoitesäkit ja niiden lavahuput sekä Yaran, Agrimarketin, Kmaatalouden ja tilasiemen suursäkit. Mitään muuta muovia, muita suursäkkejä tai muuta jätettä ei keräykseen saa tuoda. Säkit otetaan vastaan pakattuina. 40 kg säkkien lajittelu ja pakkaus 50
kappaleen pakkauksiin. Lavahuput pakataan kolmesta kuuteen (3 – 6) lavahuppua taitellaan siistiksi
nipuksi ja pakataan yhteen lyhyeltä sivulta auki leikattuun piensäkkiin. Suursäkit niputetaan viisi
suursäkkiä päällekkäin ja kääritään nippu tiukalle rullalle, sidotaan rulla muutamalla narun pätkällä.
Tarkemmat ohjeet yhdistykseltä. Huom! 4H-nuori tässä sinulle mahdollisuus saada työtä ja omaa
rahaa.
Oulun 4H-piirin TOIMINTAKILPAILUT järjestetään Pudasjärvellä 21.5.2011. Kilpailu lajit
ovat luontopolku, metsätaito, traktoricup, mönkijäcup ja hevostaito. Kilpailijoiden tulee olla 4H:n
jäseniä. Jos olet innostunut osallistumaan kilpailuihin tai haluat lisätietoja ota yhteyttä viimeistään
4.5 klo 15.00 mennessä 4H-toimistoon/Hannele.
KESÄLEIRI 6-10.6.2011. Leiri toteutetaan ma-pe päiväleirinä klo 10-15.15. Leiri on tarkoitettu 713 vuotiaille. Ilmoittautumiset 4H-toimistoon viimeistään 25.5.2011. Voit ilmoittautua yksittäisille päiville tai koko viikoksi. Leiristä maanantai 6.6 klo 10-15.15 on hepparetkipäivä hautajoen maisemissa, lähtö Holopaisen tallilta. Reittivalinnat tason mukaan, otetaan max 8 osallistujaa.
Hinta 30 euroa. Tiistai 7.6 klo 10-15.15 kalastetaan ja tutustutaan erilaisiin vieheisiin onkilammen
maisemissa. Hinta 5 euroa. Päivä alkaa ja loppuu onkilammella siis omilla kyydeillä paikalle. Keskiviikkona 8.6 klo 10-15.15 ollaan metsäisen toiminnan teemalla partiomajan ympäristössä. Hinta
5 euroa. Torstaina 9.6 alkaa yöleiri osuus klo 15 ja loppuu perjantaina 10.6 klo 10.15. Yöleirin
teemoina mm. 4H, Partio, Koiratoimintaa jne. Hinta 5 euroa. Mukana järjestämässä leiriä eri toimijoita Kärsämäen alueelta. Leirillä tarjotaan yksi ateria/päivä. Kesäleiripäivät järjestetään jos osallistujia tarpeeksi päiville, voidaan järjestää myös yksittäiset päivät ilmoittautumisten mukaan.
Nuorille PowerPark retki Alahärmään keskiviikkona 22.6.2011. Lapsille huoltaja mukaan. Lähtö klo 9.00 Nesteen pihasta ja paluu noin klo 21.00. Hinnat sisältävät kyydin ja rannekkeen. Hinta:
Jäsenet 50 € ja muille 55 €. Ipana rannekkeella (alle 130 cm) jäsenet 40 € ja muille 45 €. Huoltajille
kyyti maksu 20 € ja alueelle lippu 5 €. Retken maksut peritään linja-autossa, varaa siis käteistä mukaan. Retki toteutetaan jos tarpeeksi lähtijöitä. Sitovat ilmoittautumiset perjantaihin 10.6.2011
mennessä 4H-toimistolle/Hannele puh. 040 772 9822.
Kevään 4H-kerhot loppuvat pääsääntöisesti viikolla 20 ja jatkuvat taas syyskuussa. 4HKerhot: MAANANTAISIN: Heppakerho Hautajoen kylä (Leppävuori), klo 16.30-18. Kuorokerho Frosteruksen koululla, joka toinen maanantai klo 15-16. TIISTAISIN: Saviselän sekakerho
kyläkoululla klo 16-17. Liikuntakerho alakoululaisille Frosteruksen koululla klo 17-18. KESKIVIIKOISIN: Kirkonkylän sekakerho Konttilassa klo 16.30-18. TORSTAISIN: Kokkikerho alakoululaisille Konttilassa klo 16.30-18. PERJANTAISIN: Kirkonkylän sählykerho Frosteruksen koululla yläkoululaisille klo 15-16.
Tarvitsetko pientä apua kodin askareissa? SOITA 4H-yhdistyksen työpalveluun. Meillä on reippaita nuoria esim. siivoustehtäviin, pieniin pihatöihin, eläinten hoitoon jne. Hinta määritellään tehtävän mukaan. Lisätietoja puh. numerosta 040 772 9822
Hei yrittäjä tai yhdistys, tarvitsetko kesän aikana apua jossain hommassa? 20 nuorta vailla kesätyö paikkaa! Voit työllistää 4H:n kautta kunnan tonnitöissä varasijoille jääneitä nuoria. Olisi hienoa jos kaikille hakijoille löydettäisiin paikka tänä kesänä! Jos sinulla on mahdollisuus tarjota nuorelle töitä ja mahdollisuus pientä korvausta siitä maksaa, ota yhteyttä 4H-toimistoon/Hannele puh.
040 772 9822
Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoitteessa: www.4h.fi/karsamaki, 4Htoimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Tulevana kesänä Musiikkia Paanukirkossa -musiikkijuhlassa:
Pe 15.7. klo 19 Lied-ilta: Johanna Rusanen-Kartano ja Antti Hotti
La 16.7. klo 16 Lausuntaa ja musiikkia: Anja Pohjola, Anna ja Janus Hanski, Markku Kanerva
La 16.7. klo 20 Klassiset iltamat, Kyläkeskus Syke: Anja Pohjola, Johanna
Rusanen-Kartano, Anna ja Janus Hanski, Antti Hotti, Markku Kanerva ja Auri
Niskanen. Ruokailu, kahvit ja savusauna sisältyvät lippuun.
Su 17.7. klo 12 Lastenkonsertti: Antti Hotti ja Auri Niskanen, vapaa
pääsy.
Liput 25 e ennakkoon Expert Kangaskokko, Herkkupuoti Kärsäkäs ja
puh. 040 838 2222.
Lauantain toivotuimmat - kerro oma toivekappaleesi Klassisiin iltamiin
sähköpostitse auri.niskanen@musiikkiapaanukirkossa.fi tai puhelimitse
040-838 2222 toukokuun loppuun mennessä.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

4.

TEKNISEN PALVELUT

Suomi puhtaaksi päivässä
siivoustalkoot perjantaina 6.5.2011 alkaen klo 9:00
Tervetuloa mukaan!
Talkoiden tarkoituksena on saada katujen
varret siistiksi ennen kesää.
Talkoisiin toivomme mukaan: koululaiset,
opiskelija, opettajat, kunnantoimiston-,
terveydenhuollon- ja seurakunnan henkilöstön,
työssäkäyvät, eläkeläiset ja kaikki liikkeelle pääsevät.
- Jätesäkkejä voi noutaa yhteispalvelupisteestä
kunnantalolta. Tekninen toimisto ohjaa siivousta ja
heiltä saa myös lisää säkkejä.
- Jätesäkkeihin kerätyt jätteet noutaa Servico Oy.

- Asiasta voi olla yhteydessä:
kunnaninsinööriin (martti.pietikainen@karsamaki.fi), puh. 044 4456840
kunnanrakennusmestariin (esko.hamalainen@karsamaki.fi), puh. 044 4456841
Tervetuloa mukaan Suomen historian suurimpaan ympäristökampanjaan.
Martti Pietikäinen
kunnaninsinööri
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LÖYTÖELÄIMET
Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen
otettujen koirien ja kissojen sekä muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.
Kärsämäellä irrallaan tavatut löytöeläimet voi toimittaa
31.5.2011 saakka
Koira- ja kissahoitola Onnela
Löytyntie 8
84100 YLIVIESKA
puhelin 044 - 510 3834

1.6.2011 alkaen
Ylivieskan Lemmikkieläinhoitola Ky/
Mari Kuula
Löytyntie 8
84100 YLIVIESKA
040-4102296

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää Kärsämäellä vesitilaisuuksia hajaasutusalueiden jätevesiasioista ja lähivesistöjen tilasta. Katso ilmoitus ja ajat sivulta 3.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaluonnos nähtävillä
Luonnos Kärsämäen kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaksi on valmistunut. Suunnitelma
koskee Vitikankosken, Porkankankaan, Kanaperä-Porkkalan, Ruhankankaan ja Hämeenkankaan
pohjavesialueita sekä Siikalatvan kunnan alueelle sijoittuvaa Telinkankaan pohjavesialuetta. Suojelusuunnitelmaluonnos on nähtävillä Kärsämäen kunnan teknisessä toimistossa (Haapajärventie
1) sekä sähköisessä muodossa Kärsämäen kunnan verkkosivuilla (www.karsamaki.fi => ilmoitustaulu => teknisen osaston ilmoitukset) 13. – 27.5.2011 välisenä aikana, jolloin kuntalaisilla on
mahdollisuus tutustua siihen ja halutessaan esittää siitä mielipiteensä.
Pohjavesialueen suojelusuunnitelman tavoitteena on suojella koko pohjavesialue rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muuta maankäyttöä. Suojelusuunnitelmassa selvitetään pääpiirteittäin pohjavesialueen hydrogeologiset olosuhteet, kartoitetaan pohjavedelle riskiä aiheuttavat tekijät ja laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville ja sinne mahdollisesti tuleville toiminnoille. Tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua sekä varautumista pohjavesivahinkoihin ja –
onnettomuuksiin. Suojelusuunnitelmalla ei ole välittömiä juridisia vaikutuksia eikä sitä vahvisteta
aluehallintovirastossa, vaan se on lähinnä ohje, joka huomioidaan esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, viranomaisvalvonnassa ja lupahakemuksien käsittelyssä. Suojelusuunnitelmamenettely on
perinteisesti perustunut yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen. Sen tavoitteena on myös parantaa eri
viranomaisten sekä alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Näin voidaan jo ennalta tehokkaasti vaikuttaa pohjavesien suojeluun ja mahdollisten riskitekijöiden sijoittumiseen pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Palautetta suojelusuunnitelmaluonnoksesta voi lähettää
osoitteella: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Minna Isola, PL 86,
90101 Oulu
sähköpostitse: minna.isola@ely-keskus.fi Puhelimitse voi olla yhteydessä numeroon: 040 4880694
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

5. MAASEUTUTOIMEN PALVELUT
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut tiedottaa:
Kärsämäen vs. kunnaneläinlääkärinä toimii ell Tuomas Haltiala. Haltiala toimii viransijaisena
31.12.2011 saakka joitakin viikkoja lukuunottamatta. Viikot 18,23-25 vs. kunnaneläinlääkärinä
toimii elk Stiina Säily. Eläinlääkärin tavoittaa numerosta 0400 976 207.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

6. KYLÄASIAT

Jokilehdon kyläyhdistys tarjoaa kesätyötä/kesäapua ajalle 4.7. – 15.7.
Kyläyhdistys palkkaa ajalle 4.7. - 15.7. kesätyöntekijän, ns. tonnityöläisen. Työntekijän työnkuvaan
kuuluvat erilaiset kevyet koti- ja puutarha työt, kuten esimerkiksi nurmikon leikkuu, ikkunanpesu
tai siivouksessa avustaminen jne. Työssäkäynti alueena on Jokilehdon kyläyhdistyksen alue
(Alajoki - Ojalehto). Työaika 5h/vrk.
Mikäli olet halukas saamaan apua ja helpotusta kodin pikkuaskareisiin lisätietoja ja aikoja voi tiedustella 1.6. alkaen Minnalta numerosta 044-3710 408. Jokilehdon kyläyhdistys maksaa kustannukset, joten apu on kyläläisille maksutonta.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

7. PÄÄTÖKSET
Kunnanhallituksen päätöksiä
14.3.2011
Konsernikatsaus
Vuonna 2010 ja aiemmin tehdyt aloitteet
Lainan korkosidonnaisuuden vaihtaminen
Henkilöstöjärjestelyt kunnanvirastossa
Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisäverovelvollisuus kunnissa 1.4.2011 alkaen
Liikennestrategia(lausunto raporttiluonnoksesta/Kainuu, Keski-Pohjanmaa, PohjoisPohjanmaa
Kiinteistö Oy Kärsämäen liikekeskus Paanulinna/galleriatila
Vuoden 2010 tilinpäätös/ käsittelyn viivästyminen
Asfalttikartelliin liittyvien vahingonkorvausten keskeyttäminen
Valtuuston 8.1. ja 24.1.2011 päätösten täytäntöönpano
14

11.4.2011
Frosteruksen koulun 1. ja 3. luokkien jakaminen sekä esiopetuksen tuntimäärän nostaminen
Liikunnan tuntiopettajan irtisanoutuminen/täyttämisluvan hakeminen kunnanhallitukselta
Omaan käyttöön otettujen aterioiden arvonlisäveron peruste
Kärsämäen kunnan talouden toteutuminen 1.1. – 28.2.2011
Vuoden 2010 kunnanhallituksen alaisen toiminnan toteutuminen
Vuoden 2010 tilinpäätöksen ylitysoikeudet
Vuoden 2010 tilinpäätös
Kunnanhallituksen kokoushuoneen kannettavien tietokoneiden hankinta
Kaatiaisnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa
Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen toimeenpanosuunnitelman ja lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman ja vanhuspoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutuminen vuonna 2010
Vuoden 2011 eduskuntavaalien vaaliviranomaiset/ Muutoksia
Kokousedustajien nimeäminen
Kärsämäen kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma/osallistuminen kustannuksiin ja ohjausryhmän jäsenen nimeäminen
Lausuntopyyntö Haapajärven oikeusaputoimiston Kärsämäen vastaanoton lopettamisesta
Konsernin ja muiden yhtiökokousedustajien ohjausta
Valtuuston 28.2.2011 päätösten täytäntöönpano
Frosteruksen koulun erityisopettajan viran täyttäminen
Kunnan omistamien Turveruukki Oy osakkeiden mahdollinen myyminen
Valtuuston päätöksiä
28.02.2011
Osakkeiden merkintä Kuntien Palvelukeskus KPK ICT Oy:stä/Ilmoitus olla mukana
ICT-palvelukeskukseen perustamista selvittävässä esisopimuksessa
Valtuuston vaalilautakunnan jäsenet ja puheenjohtajan valinta
Toimivallan edelleen siirtäminen
Muutos vuoden 2011 talousarvioon/opetustoimi/määrarahan siirto käyttötaloudesta
investointeihin
Muutos vuoden 2011 talousarvioon/yleishallinto/arkistonmuodostamissuunnitelma
Muutos vuoden 2011 talousarvioon/opetustoimi/yleishallinto/henkilöjärjestelyjä

18.04.2011
Vuoden 2010 tilinpäätöksen ylitysoikeudet
Kunnan omistamien Turveruukki Oy osakkeiden mahdollinen myyminen
Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen toimeenpanosuunnitelman ja lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman ja vanhuspoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutuminen vuonna 2010
Vuonna 2010 ja aiemmin tehdyt aloitteet
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31.03.2011 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutuminen v. 2010
Investointien toteutuminen v. 2010
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä koskeva selonteko vuodelta 2010
Tiedoksisaatot
Päätösluettelot 3.2.2011 – 24.3.2011

Teknisen lautakunnan päätökset v.2011
31.03.2011 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutuminen v. 2010
Investointien toteutuminen v. 2010
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä koskeva selonteko vuodelta 2010
Tiedoksisaatot
Päätösluettelot 3.2.2011 – 24.3.2011
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8.

TAPAHTUMAKALENTERI

Kärsämäellä tekemistä riittää! Tähän on koottu eri toimijoiden tapahtumia. Tähdellä * merkityistä
tapahtumista lisätietoa tässä kuntainfossa. Jos haluat oman tapahtumasi näkyviin tapahtumakalenteriin, ota yhteyttä: kulttuuri@karsamaki.fi, 044 4456 889.
30.4.

Koko perheen vapputapahtuma seurakuntatalolla klo 12-14 (järj. Kärsämäen seurakunta)

1.5.

Kirkkokonsertti Engelin kirkossa: Tapani Yrjölä, viulu Matti Hannula, urut (10 €, järj. Kärsämäen seurakunta)

5.5.
6.5.
6.5.
6.5.
8.5.

Kirjan ja Ruusun päivä kirjastolla (järj. kirjastotoimi)
SPR:n Kärsämäen osaston 60-vuotisjuhla Konttilassa (järj. SPR)
Suomi puhtaaksi –päivä, siivoustalkoot (järj. tekninen toimi)*
Teatterimatka Oulun ylioppilasteatterin Kärsämäki –näytelmään. (järj. kulttuuritoimi)*
Äitienpäiväjuhla: perhemessu kirkossa klo 10 ja juhla n. klo 11 seurakuntakodilla. (järj. Kärsämäen seurakunta)
10.5.
Kärsämäki Yhdessä ry kutsuu kaikki Kärsämäen yhteisestä kehittämisestä kiinnostuneet ylimääräiseen kokoukseensa Taidetalo Nahkurille klo 19.00.
13.5.
Minusta tulee isona ihan oikea… -lastentapahtuma kirjastolla klo 10-11. (järj. MLL ja kirjastotoimi)*
17.5.
Tiedottamalla parempaan vesien tilaan –hankkeen jätevesi-info Venetpalon koululla klo 18.
(järj. ELY-keskus)*
18.5.
Tiedottamalla parempaan vesien tilaan –hankkeen jätevesi-info kunnanvirastolla klo 12-16
Kyläkeskus Sykkeessä klo 18.30. (järj. ELY-keskus) *
19.5.
Tarinakahvila kirjastolla klo 19. Aiheena Amerikan siirtolaisuus. (Järj. Suomen Elämäntarinayhdistys)*
22.5.
Maarit Alhosaaren ja Sanna Smolanderin konsertti seurakuntatalolla (8 €, järj. Suomen
Elämäntarinayhdistys ja Musiikkia Paanukirkossa ry)
27.-29.5.
Elämäntarina-akatemian kirjoitusvalmennus kyläkeskus Sykkeessä Ilmoittautuminen 6.5.
mennessä puheenjohtaja@elamantarina.fi. (230 € täysihoidolla, järj. Suomen Elämäntarinayhdistys)*
8.6.
Löytöpirtin 25–vuotisjuhla seurakuntatalolla klo 13. (järj. Kärsämäen seurakunta)
6.-10.6.
Kesäleiri 7-13-v päiväleirinä (järj. 4H)*
10.6.
Kärsämäen Markkinat (järj. Kärsämäen yrittäjät)
10.6.
Tarinakahvila kirjastolla klo 14. Aiheena markkinaperinne. (järj. Suomen Elämäntarinayhdistys)*
10.6.
Markkinatanssit Katajalla (järj. Lions)
13.–14.6. Seurakunnan kesäleiri 7-14 –vuotiaille. (Toinen leiri 16.-17.6. jos osallistujia riittää.) Lisätietoa löytyy myöhemmin koululaisille jaettavasta ilmoituksesta. (järj. Kärsämäen seurakunnan
lapsi- ja nuorisotyö)
15.–16.6. Pyhäjokimelonta Kärsämäen kohdalla, lisätietoa:
http://www2.pyhajarvi.fi/pyhajokimelonta/melonnanohjelma.htm
18.6.–28.8. ARS Kärsämäki näyttely (järj. Taideyhdistys Elsuupa)
22.6.
Nuorten retki Power Parkkiin (järj. 4H)*
2.-31.7.

Ateljeekoti Villa Havun III Taidekesä (järj. Pekka Luukkonen)

8.-10.7.

IV Akselin soitto (järj. Akselin soitto ry)*

11.–17.7.

Kärsämäki-Päevät.* Ohjelma seuraavassa kuntainfossa!

13. – 16.7. XI Elämäntarinafestivaali ja Tarinaniskennän SM-finaali Frosteruksen koululla (järj. Suomen
Elämäntarinayhdistys)*
15. – 17.7. VII Musiikkia Paanukirkossa – Musiikkijuhla (järj. Musiikkia Paanukirkossa ry)*
3.9.

Lasten maatalousnäyttelyt (järj. 4H yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)

17

