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1. HALLINTOPALVELUT 
 

Keskuskatu 14, 86710 KÄRSÄMÄKI 

Puh. 044 445 6801, fax. (08) 816 2800 

Viraston aukioloaika: ma - pe 9.00–15.00 
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Kunnanviraston neuvonnassa toimii Kelan yhteispalvelupiste, joka on avoinna viraston aukioloaikoina. 

Palvelupisteestä saat Kelan lomakkeita ja neuvoja etuuksien hakemiseen sekä eri palvelukanavien käytön 

ohjausta. Muistathan ottaa henkilöllisyystodistuksen mukaan asioimaan tullessasi. 
 

 

 

 
 

Neuvonnassa toimii myös Työ- ja elinkeinotoimiston yhteispalvelupiste. Palvelupisteestä on yksi 

asiakaspääte, jolla voit asioida www.te-palvelut.fi –sivuilla. Muista varata aika etukäteen kunnan 

neuvonnasta!  Palvelupisteeltä löydät myös työ- ja elinkeinohallinnon julkaisuja, esitteitä ja lomakkeita sekä 

pystyt palauttamaan ja tarvittaessa kopiomaan lomakkeita. 

Työvoimatoimiston sivuilla voit ilmoittautua työnhakijaksi, etsiä avoimet työpaikat ja työvoimakoulutukset 

sekä etsiä tietoa ammateista ja koulutuksista. Paikalliset TE-palvelut, Pohjois-Pohjanmaa -sivulta löydät 

ohjeet asioimiseen, ajankohtaisen tapahtumakalenterin, josta näet tulevia valmennuksia kuten 

Työhakuvalmennus ja Uravalmennus sekä erilaisia infotilaisuuksia ja kursseja esim. Tuunaa CV-

nettiprofiilisi kuntoon! 

 

 

 

 

 

Seuraava YRITTÄJÄILTA helmikuussa 2015 

Illasta tarkemmin tammikuun 1/2015 kuntainfossa. 
 

 

 

 

Kärsämäen laajakaistan rakentaminen 
 

Kärsämäellä on rakennettu noin 380 kiinteistöä, joista tällä hetkellä  

teleasennustyöt on tehty n. 180 kiinteistössä. 

Teleasennustöiden painopiste seuraavan kahden viikon ajaksi on maajatkosten 

kytkennässä, kuitenkin siten että kiinteistöjen teleasennukset jatkuvat 

Kaketinperä, Saviselkä, Miiluranta, Hallanperä ja Porkkala alueilla. 

Venetpaloon tulevan teletilan valmistumisaikataulu on  

alustavasti viikko 49 - 50. 

Tämän jälkeen voidaan kiinteistöjä liittää verkkoon. 

Maanrakennustyöt, kuitujen veto, jatkuu  

vuonna 2015 säiden salliessa. 

 

Merja Öykkönen 

puh. 044-445 6827 

merja.oykkonen@karsamaki.fi 

           

http://www.te-palvelut.fi/
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YRITYSPALVELUT 
 

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

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

yhteistyötahoineen mm. tutkimukseen ja kehittämiseen, rahoitukseen, työvoimaan, verotukseen ja 

osaamiseen liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä tehtävää hoitaa NIHAKin kehitysjohtaja Matti Puranen, 

jonka toimisto sijaitsee kunnantalolla. Asiakkaiden käytettävissä on myös NIHAKin muu henkilöstö 

osaamistarpeen mukaan. Kansainvälistymisessä auttaa vientiasiantuntija ja yrityshautomoasiakkaita palvelee 

hautomoasiamies. Palveluja tuotetaan niin aloittaville yrittäjille kuin pidempäänkin toimineille yrityksille. 

Kehittämistilanteessa olevien yritysten rahoitus-, tila-, kehittämisavustus- ja muut ratkaisut räätälöidään 

yhdessä verkoston asiantuntijoiden kanssa. YHTEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen@nihak.fi; GSM 

040 356 4711; fax. (08) 816 2800. 

 

KÄRSÄMÄEN KIRJASTO 

 

 
 

 

Kirjasto ja maa- ja kotitalousnaiset järjestävät yhteistyössä 

26.11. Klo 13.00 Kärsämäen kirjastossa 

Kirjahetki - Kirjavinkkausta aikuisille. 
Vuonna 2014 ilmestyneiden kirjojen esittelyä. 

Kahvitarjoilu 

Tervetuloa! 

 

 Seurakunnan järjestämä enkelinäyttely 27.11. - 10.12. 

 
Joulusiivouksella voit nyt säästää selvää rahaa, sillä joulukuussa emme sakota! Voit 
siis palauttaa erääntyneet lainasi joulukuun aikana ilman myöhästymismaksua! 
 

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. 

Huoneistot sijaitsevat pääosin Kärsämäen keskustassa. Vapaita asuntoja voi tiedustella p. 040 

508 4946. Asuntohakemuksen saa Kärsämäen kunnan nettisivujen kautta osoitteesta 

www.karsamaki.fi. Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan osoitteella Kärsämäen 

Asunnot Oy, Frosteruksenkatu 4, 86710 Kärsämäki.  

  

Asiointiosoite on muuttunut. Jatkossa vuokra-asumiseen liittyviä asioita voi hoitaa Laaksojen 

OP-Kiinteistökeskus Oy:n toimistolla osoitteessa Frosteruksenkatu 4, 86710 Kärsämäki 

(Osuuspankin rakennus). Sisäänkäynti Otto-automaatin vasemmalta puolelta ovesta 

"kokoustilat". Palvelemme ma-to klo 9-15, pe suljettu, poikkeuksista tiedotamme ovessa. 

Suosittelemme ajanvarausta asiointiajan varmistamiseksi. 

Uusi puhelinnumeromme on 040 508 4946. 

 

 

Kirjaston aukioloajat 
 

Ma 12 – 20 

Ti 12 – 20 

Ke   9 – 16 

To 12 – 20 

Pe    9 - 16 
 

P. 044-445 6852 

kirikirjastot.verkkokirjasto.fi 

kirjasto@karsamaki.fi 

Poikkeuksia aukioloajoissa 
Itsenäisyyspäivän aattona 

pe 5.12. klo 9 - 15 
Jouluaaton aattona 

ti 23.12. klo 10 - 15 
Jouluna  suljettu 

Uudenvuoden aattona 

ke 31.10. klo 9 - 15 
 

http://www.karsamaki.fi/
mailto:kirjasto@karsamaki.fi
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2. PPKY SELÄNNE 
 

SELÄNTEEN  PÄIVYSTYSTIEDOTE   1.12 – 31.12.2014 

puh. 044 770 0701 

MA - PE klo 8 -16 OMASSA TERVEYSKESKUKSESSA 

MA - PE klo 16-18  Kärsämäkisten päivystys  Pyhäjärven tk:ssa 

 
Huom !  

Pyhäjärven päivystys on to 4.12.14 klo 12.00-18.00 Haapajärven tk:ssa 
henkilökunnan koulutusiltapäivän vuoksi. 
 

Joulukuun arkiviikonloppupäivystykset ovat Selänteen kuntien päivystysasiakkailla: 

Lauantaisin  Pyhäjärven  terveyskeskuksessa klo 8-18 

Sunnuntaisin  Haapajärven  terveyskeskuksessa klo 8-18  

 

Huomio !  Huomio ! Poikkeuspäivystyksiä  !! 

Ke 24.12  ja  To 25.12.14 klo 8-18 Haapajärven tk 

Pe 26.12  ja  La 27.12.14 klo 8-18 Pyhäjärven tk 

Su 28.12. klo 8-18 Haapajärven tk 

 

 Ilta- ja yöpäivystys   HÄTÄTAPAUKSILLE  18-08   

- OULASKANKAAN SAIRAALASSA puh. 08 429 7840  

- IISALMEN  SAIRAALASSA puh.  017 272 2346  

- KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALASSA  puh 06 826 4500 

 

SELÄNTEEN HAMMASHOIDON AJANVARAUS MA-TO 8-15 JA PE 8-13 

puh. 044 700 1844 

HAMMASHOIDON VIIKONLOPUN SÄRKYPÄIVYSTYSTIEDUSTELUT 

puh. 06 828 7450 

SELÄNTEEN KIIREETÖN AJANVARAUS, LAB.VASTAUKSET  JA  KYYTITOD. YMS. TIEDUSTELUT 

MA - PE 9-14 puh. 044 770 0702 

 

 
 

Lastentalo Kuusipiha kiittää Kärsämäen Vastus ry:tä lahjoituksesta! 
 

 

 

 

Voimistelu- ja urheiluseura  

Vastus ry lahjoitti pihallemme 

kiipeilytelineen, jonka lapset  

ottivat ilolla vastaan. 
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Joulun odotusta Toimintakeskus Rantapääskyssä, Aleksintie 4. 

Keskiviikkona 3. joulukuuta klo 12 - 14 

Mehua, piparia, musiikkia ja joulumieltä 

   ja 

Myytävää pukinkonttiin joulukuun ajan aukioloaikoina ma-pe klo 9- 14, 19.12. saakka
   

Tervetuloa!  
 

 

3. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT 
 

OPETUSTOIMEN KUULUMISIA 

Lukio 

Suomen lukiokenttää on puhuttanut viime aikoina lukioiden järjestäjäverkon ja rahoituksen uudistaminen. Hallituksen 

lakiesityksien mukaan kaikki lukioiden järjestämisluvat tullaan irtisanomaan ja niitä pitää hakea uudestaan. 

Lakiesityksien lausuntokierros on päättynyt ja jos mielenkiintoa riittää, annettuja lausuntoja voi lukea nettiosoitteessa 

http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iID=20625&tVNo=4&sTyp=Selaus  

Tämänhetkisen aikataulun mukaan hallituksen lopulliset lakiesitykset annetaan eduskunnalle 4.12.2014 ja eduskunta 

vahvistaa ne tammi-helmikuussa 2015. Uusia järjestämislupia pitää hakea viimeistään syyskuussa 2015, opetus- ja 

kulttuuriministeriö päättää järjestämisluvista alkuvuodesta 2016 ja uudet järjestämisluvat tulevat voimaan vuoden 

2017 alussa. 

Lopullisia ohjeita siitä, kuka voi saada lukiokoulutuksen järjestämisluvan, ei ole annettu. Lakiesityksen mukaan on 

kuitenkin tarkoituksena koota lukiokoulutus yksittäistä kuntaa suuremman järjestäjän hoidettavaksi. Suurilla 

kaupungeilla, esimerkiksi Oululla, lienee mahdollisuus saada oma lukiokoulutuksen järjestämislupa. Pienten kuntien 

on kuitenkin todennäköisesti muodostettava jonkinlaisia yhteenliittymiä ja haettava järjestämislupaa yhdessä. 

Uutta rahoitusmallia koskevan lakiesityksen mukaan lukioiden rahoitus muuttuu siten, että koulutuksen järjestäjä saa 

suurimman osan valtionrahoituksesta opiskelijamäärän ja tulosten perusteella. Nykyisin rahoitusta voi saada neljän 

opiskeluvuoden ajaksi, mutta lakiesityksen mukaan vain kolmeksi vuodeksi. Tämän on tarkoitus kannustaa 

opiskeluaikojen lyhentämiseen. Tuloksellisuudesta palkitaan antamalla rahoitusta suoritettujen lukion oppimäärien ja 

ylioppilastutkintojen perusteella. Opetuksen laatua palkitaan ottamalla rahoituksessa huomioon lukiosta 

valmistuneiden pääsy opiskelemaan korkeakouluihin tai ammatillisiin oppilaitoksiin.  

Kärsämäen kannalta erityisen positiivinen asia on se, että valtionrahoitusta myönnetään myös alueellisen tarpeen 

perusteella siten, että syrjäisten harvaan asuttujen alueiden lukioille myönnetään ns. saavutettavuuskorotus. 

Tehtyjen koelaskelmien mukaan uusi rahoitusmalli säilyttää Kärsämäen lukion nykyisen rahoitustason, joten sen 

perusteella lukiokoulutus jatkuu Kärsämäellä myös tulevaisuudessa. 

Ensi vuoden aikana siis selviää, kuka järjestää lukiokoulutusta tulevaisuudessa Kärsämäellä, mutta järjestäjästä 

riippumatta Kärsämäen lukion valtionrahoitus näyttäisi pysyvän riittävällä tasolla. Tämä vahvistaa ainakin Kärsämäen 

osalta sen tavoitteen, että jokaisella suomalaisella nuorella on mahdollisuus käydä lukio asumalla kotona. 

Sekä uudessa että myös nykyisessä rahoitusmallissa lukio saa valtionrahoitusta aineopiskelijoiden suorittamien 

kurssien perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku opiskelee lukiossa esimerkiksi espanjaa, lukio saa siitä 

valtionrahoitusta. Sen vuoksi ei lukio peri tällä hetkellä aineopiskelusta erillistä kurssimaksua. Tätä mahdollisuutta 

kannattaa nyt käyttää hyväksi. Opiskelu tapahtuu etäopiskeluna tietokoneen välityksellä iltaisin joko lukiolla tai 

kotona ja siitä saa lisätietoa nettiosoitteesta www.elukio.fi sekä lukion rehtorilta ja opinto-ohjaajalta. Huom! Jos 

kaipaatte vahvistusta matematiikan taidoillenne, kannattaa tulla opiskelemaan matematiikkaa. Erityisesti lyhyen 

matematiikan kurssit tukevat arkielämän matematiikan taitoja. 

http://www.google.fi/imgres?start=256&sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=oXkMZE6bySgrrM:&imgrefurl=http://62.80.138.132/skolor/koulukuvat/frisokresultat.php?s=2&sok=tomte&docid=mHq_9kXDTyIsbM&imgurl=http://62.80.138.132/skolor/skolbilder/filer/638b8e2402c5cdbdffba31764682af44.Tomte_med_renar.png&w=563&h=184&ei=LYGDUu3YJ8Xm4QTWlYC4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=148&vpy=149&dur=172&hovh=128&hovw=393&tx=164&ty=85&page=12&tbnh=91&tbnw=280&ndsp=27&ved=1t:429,r:58,s:200,i:178
http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iID=20625&tVNo=4&sTyp=Selaus
http://www.elukio.fi/
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Varhaiskasvatus 

Kärsämäen varhaiskasvatus siirtyy ensi vuoden alussa Selänteeltä Kärsämäen kunnan opetustoimen alaisuuteen. Itse 

toiminnassa ja henkilöstössä ei tapahdu siirtymisen vuoksi muutoksia, vaan asiakkaan kannalta muutos näkyy lähinnä 

siinä, että päivähoitoa koskevat laskut tulevat Kärsämäen kunnalta, ei Selänteeltä. Harkinnassa on myös siirtyminen 

tuntiperusteiseen laskutukseen, mikä mahdollistaisi pienemmät hoitomaksut lyhentämällä päivittäistä hoitoaikaa. 

 

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA 
 

Vapaa-ajanlautakunnalta myönteisen avustuspäätöksen kokouksessa 29.5.2014 saaneet yhteisöt. 

Avaukset maksetaan hyväksyttäviä kuitteja vastaan kertamaksuna. Maksutositteet on toimitettava vuoden 

2014 marraskuun loppuun mennessä liikunta- ja nuorisotoimistoon. 

 

RETKIÄ tulossa, niistä tarkemmin ilmoitustaulujeninfoissa. 

 

ELÄMYKSIÄ  IKÄIHMISILLE  

Ota haastevastaan ja osallistu Vie vanhus ulos –haastekampanjaan 1.12.2014-28.2.2015. 

 

KÄYKÄÄPÄ  TUTUSTUMASSA VENETPALON HIIHTOMAJAN UUDISTETTUIHIN 

VALAISTUIHIN  LATUPOHJIIN (jospa sitä saataisiin pakkasia ja lunta, niin päästäisiin hiihtämään) 
Venetpalon latupohjat on uudistettu. Reittiä on hieman muutettu ja valaistus on laitettu uusiksi. 

 

Uusi  LÄHILIIKUNTAPAIKKA  on valmistunut urheilukentän ja koulun läheisyyteen. Käykääpä 

tutustumassa kaiken ikäiset.  
 

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 puh. 044 445 6812 ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä 

Anne-Mari Teppo puh. 050 527 5503. Lisätietoja toiminnasta www.snack.fi. 

 

Nuorisotila Poppelin avoimet ovet –toimintaillat ti ja ke klo 15-20 ja pe klo 17-22. Muutokset ja 

lisäykset aukioloaikojen suhteen ilmoitamme Poppelin ikkunassa. 

Nuorisotilassa voi mm. harrastaa ja viettää aikaa, pelaamalla biljardia, ilmakiekkoa, jalkapallo-, video- ja 

erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia, katsella tv:tä, lukea lehtiä, lauleskella karaokea, viettää aikaa 

kavereiden seurassa. 

Huom!  paljon uusia aktiviteetteja harrastamiseen, tule testaamaa vaikka nopeuspeliä, joka vaatii mm. 

keskittymiskykyä, tarkkaavaisuutta, näppäryyttä jne. (Tämän hetkiset ennätyspisteet ovat jo varsin 

korkeat).  

 

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 klo10-18, La sopimuksen mukaan, Su suljettu. Kulkukortilla klo 06-23. Lisätietoja: 040 821 4447. 

        

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

Kuntokortteja myös kunnantoimiston esitteiden jakopisteestä, Poppelista ja Konttilasta. 

 

  

http://www.snack.fi/
http://www.settinetti.fi/
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Liikuntavinkkejä päivittäiseen liikuntaan 

Liikkumiskykyä voidaan säilyttää ja parantaa voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla. Harjoittelu 

vaatii myös kunnon ruokaa. Liha, kala, kananmunat ja pavut ovat lihasten rakennusaineita. Marjat ja 

kasvikset piristävät mieltä ja kehoa. Juothan päivässä 5-8 lasillista vettä, maitoa tai piimää. Esitteitä 

tilattavissa www.ikainstituutti.fi, www.voimaavanhuuteen.fi. 

MUKAVAA PÄIVÄÄ ! 
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KULTTUURITOIMI 

 

Tervetuloa Kärsämäelle Agnieszka! 

Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan uusi EVS / Erasmus+ 

vapaaehtoinen, Agnieszka Gomola saapui Kärsämäelle 

maanantaina 3.11.2014. Agnieszka asustaa pappilassa ja on 

tutustunut jo lukuisiin kärsämäkisiin ja osallistunut 

monenlaisiin tehtäviin mm. Kulttuuritontut-hankkeen 

työpajoilla, rannan koulun tenavatuvan askartelu- ja 

musiikkituokioissa jne. Hän on ilonamme syksyyn 2015 

saakka avustaen kulttuuritapahtumien ja –aktiviteettien 

järjestämisessä. 

30-vuotias Agnieszka on kotoisin Ustronista eteläisessä 

Puolassa. Hän on opiskellut pedagogiikkaa Silesian 

yliopistossa Cieszynissä suuntautumisella sosiokulttuurinen 

innostaminen. Hän auttaa kulttuuritapahtumien ja 

aktiviteettien järjestämisessä lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Marras-joulukuun vaihteessa hän toimii 

taiteilijaresidenssivieraana olevan Agenor Martin 

taidenäyttelyn valvojana ja pitää näyttelyn yhteydessä 

joulutyöpajaa. Taidenäyttely ja työpaja ovat avoinna 

Taidetalo Nahkurilla 29.11.-5.12. la-su klo 12-15 ja ma-pe klo 12-18. 

Agnieszka pitää ruuanlaitosta, joten suunnittelemme myös ruuanlaitto- tai 

leipomistyöpajojen järjestämistä. Puolalainen ruokakulttuuri on herkullinen 

ja rikas. Puolalaisen Karolina Olchowskan kanssa testasimmekin viime 

keväänä mm. pierogeja nojatuolimatkalla Puolaan ja ne olivat todella 

herkullisia! 

 

 

 

Luonto on tärkeä Agnieszkalle, joten hän harrastaa luonnossa 

liikkumista esimerkiksi sauvakävelyn, laskettelun ja retkeilyn 

merkeissä. Saattaapa hän joskus viedä työkaverinsakin 

retkeilemään ja virkistäytymään. 

Agnieszka on kiinnostunut myös kirkkoarkkitehtuurista ja ilahtui 

päästessään tutustumaan Kärsämäen Paanukirkkoon 

kansainvälisten arkkitehtivieraiden esittelykierroksen 

yhteydessä.  

Voit seurata Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan kansainvälisten 

vapaaehtoisten toimintaa heidän ylläpitämässään blogissa 

osoitteessa: pappilaworld.wordpress.com 

 

 

 

https://kattilakoski.files.wordpress.com/2014/11/kuva-1-1.jpg
https://kattilakoski.files.wordpress.com/2014/11/pierogi.jpg
https://kattilakoski.files.wordpress.com/2014/11/kuva-2-2.jpg
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Kärsämäen kulttuuritoimi tiedottaa: 

Jouluisia  työpajoja Taidetalo Nahkurilla 

la-su 29.11-30.11. klo 12-15, 

ma-pe 1.12-5.12. klo 12-18 

Tule askartelemaan joulukortteja sekä muita jouluisia koristeita. Luvassa myös leivontaa. Työpajaohjaajana 

toimii Kärsämäen uusi EVS-vapaaehtoinen Agnieszka Gomola. 

Työpajojen aikaan Nahkurilla on Agenor Martín taidenäyttely, johon saa tutustua ilmaiseksi. Taidenäyttelyn 

avajaiset pe 28.11. klo 19-20. 

Tervetuloa! 
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4. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 
 

 

 Kärsämäen 4H-yhdistys tiedottaa 

HOX!!! ANNETAAN HYVÄN KIERTÄÄ – KAMPANJAN MUUTAMA KASSI VIELÄ 

”KARKUTEILLÄ” TARKASTAKAAPA KENEN NURKISTA LÖYTYY palautelkaa kassit 4H-

yhdistykselle, KIITOS.  

NUORTEN PIKKUJOULU, ILTAKAHVILA JA KAUNEIMMAT JOULULAULUT 

PE 12.12.2014 POPPELISSA. Aloitetaan klo 18 Kauneimmilla joululauluilla ja 

lopetetaan viimeistään klo 23 (saatetaan siis lopetella ennen klo 23 jos nuorisoa ei paikalla). 

Valvonta järjestöyhteistyöllä. Tervetuloa!  Tiedustelut 040 772 9822/ 4H-toimisto. 

MAANANTAISIN: Sydänmaan sekakerho klo 17-18 Sykkeessä. Saviselän liikuntakerho klo 18-20. 

Konttilan sekakerho 1-4 luokkalaisille klo 15:30-16:30. TIISTAISIN: Konttilan kokkikerho 

alakoululaisille klo 16-17:30. KESKIVIIKKOISIN: Kirkonkylän liikuntakerho 5-7 luokkalasille 

Frosteruksen koululla klo 16-17. TORSTAISIN: Saviselän sekakerho klo 17-18 kyläkoululla. 

PERJANTAISIN: Kirkonkylän sählykerho Frosteruksen koululla alakoululaisille klo 15-16. 4H 

KERHOJEN SYYSKAUDEN VIIMEISET KERHOKERRAT VIIKOLLA 50. TAMMIKUUSSA 

JATKETAAN PÄÄSÄÄNTÖISESTI VIIKOLLA 3 

Toimisto suljettu lomista johtuen 22.12.2014–6.1.2015. Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset 

muutokset osoitteessa: www.karsamaki.4h.fi, 4H-toimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi, 

yhdistys löytyy myös facebookista karsamaen4h. 

 

 
 

Kärsämäen Kehitysvammaisten tuki ry. tiedottaa  
 

Myyjäiset 29.11.2014 S-Marketilla klo 09:00 alkaen. 
Myytävänä on mm. leivonnaisia.  Arvontaa. 
 
Puurojuhla 8.12.2014 yhteistyössä seurakunnan ja Silmutoimikunnan kanssa seurakuntakodilla 
klo 18:00 alkaen. 
 
Yhdistyksemme toiminta on yleishyödyllistä vaikuttamista ja yhteistoimintaa. Toimintamme 
perustuu vapaaehtoisuuteen.  Tule sinäkin mukaan toimintaamme! 
Lisätietoja puh.joht. Riitta Laitinen 040 501193, sihteeri Arja Hartikainen 040 5634509. 
 

 
 

Kärsämäen Sydänyhdistys ry. tiedottaa 

 
Sydänkerho ma 1.12.2014 klo 11-13 Konttilassa. 
Tervetuloa virittäytymään joulun odotukseen yhdessä.  
 
Toivotamme rauhaisaa joulua kaikille ! 
 

 
 

SPR / Kärsämäen osasto tiedottaa 

 

Kiitoskahvit jäsenille, vapaaehtoisille ja nälkäpäiväkerääjille. Lauantaina 29.11.2014 Konttilassa klo 
14:00. Tervetuloa rupattelemaan mukavia kahvikupin ääreen :) 

 

http://www.karsamaki.4h.fi/
mailto:karsamaki@4h.fi
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Eläkeliiton Kärsämäen Yhdistys ry tiedottaa 

 
Kerho Konttilassa ma 24.11.2014 kello 10.00 
Kerhossa vieraana kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Ristinen (R4) 
 
Vuoden viimeinen kerho ma 8.12.2014 kello 10.00.  
Vietämme kerhon joulujuhlaa, tarjolla puuroa ja kahvia sekä jouluista ohjelmaa. 
 
Peli-illat jatkuvat edelleen samaan aikaan. 
 
Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta. 
 
RAUHALLISTA JOULUN ODOTUSTA! 
 

 

 
 

 

 
 

Silmutoimikunnan, Seurakunnan ja Kehitysvammaisten tuki ry:n yhteinen 

JOULUJUHLA 

 Ma 8.12.2014 klo 18.00 Seurakuntasalilla. Jouluista ohjelmaa koko perheelle.  

Ken lahjan tuo hän lahjan saa. TERVETULOA! 

 

 SILMUN MYYJÄISET La 13.12.2014 klo 9.00 KONTTILASSA: 
joululaatikot, joululimput, kakut, piparit, joulutortut ym. arvontaa ,tarjoamme 

jouluglögiä ja pipareita. TERVETULOA! 

 

 Arkiliikunnan teemalla mennään tammikuussa. Silmun jäsenille kuntostarttiohjelmaa 

kuntosalilla ke 7.1.2015 klo 18 alkaen. Seuraa ilmoittelua. 

 

 
 

MLL Kärsämäen yhdistys tiedottaa 
 

MLL Kärsämäen yhdistyksen toiminta uhkaa loppua, ellei hallitukseen löydy uusia vapaaehtoisia!  

Mahdollista olisi järjestää erilaista toimintaa lapsille ja lapsiperheille esim. perhekahvilatoimintaa, retkiä, 

tapahtumia, lastentarvikekirppiksiä jne., vain tekijöitä puuttuu. Mikäli koet, että haluaisit olla mukana 

järjestämässä toimintaa Kärsämäkisille lapsille ja nuorille ota yhteyttä mllkarsamaki@gmail.com 12.12. 

mennessä. Voit olla nuori tai vanha, mies tai nainen, kaikki ovat tervetulleita! 

 

mailto:mllkarsamaki@gmail.com
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Kärsämäen Tules ja Reuma ry tiedottaa 
 

Kuntosali ryhmä pyörii joka viikko, kokoonnumme aina torstaisin klo 10.00 

K-salille Samuli opastaa ja neuvoo tekemään liikkeet oikein, jokainen voi kysyä neuvoa tarvittaessa. 

Yhdistys tukee lippujen hinnassa (joita saa paikanpäällä Hilkalta). 

Tule rohkeasti mukaan välittömään porukkaan. 

 

Ti 25.11. klo 13.00 Tammenlehvän Joulujuhlaa vietetään torttukahvien ja laulujen merkeissä. 

 

Ke 26.11. klo 14.00 vietetään aikaa Koivupuistossa joululaulujen ja kahvittelun merkeissä. 

 

Ke 3.12. klo 16.00 Konttilassa vietetään yhdistyksen perinteistä Pikkujoulua riisipuuron ja 

rusinasopan kera, juodaan torttukahvit päälle. 

Laulellaan joululauluja Teuvon säestyksellä. 

Pientä ohjelmaa ja rupattelua sopivasti väliin. 

Ken lahjan tuo, hän lahjan saa (lahjan arvo mielellään n. 5€). 

Olet tervetullut viettämään tunnelmallista iltapäivää, pyydä ystäväsikin mukaan rentoutumaan. 

 

Joulumyyjäiset perinteiseen tapaan pe 19.12. K-marketissa, myytävänä tuoreita 

voilla leivottuja tuotteita ja arpoja (joka arpa voittaa). Saatavana myös Gluteenittomia tuotteita. 

 

Hyvää Joulun odotusta kaikille ! 

 
 

Kärsämäen maa- ja kotitalousseura ry tiedottaa 
 

Kirjahetki Kärsämäen kirjastossa ke 26.11.2014 klo 13.00 

Kirjasto ja Maa-ja kotitalousnaiset järjestävät yhteistyössä  

kirjavinkkausta aikuisille. 

Vuonna 2014 ilmestyneiden kirjojen esittelyä.  

Kahvitarjoilu!                   

¤¤¤¤ 

Maa-ja kotitalousnaisten Joulumyyjäiset Kärsämäen Sokoksella ke 10.12.2014 

alkaen klo 9.00 

 ¤¤¤¤ 

Vuoden 2014 jäsenmaksu  on 5€, sen voi maksaa kaikissa yhteisissä 

tilaisuuksissa tai pyytää tilinumeron Tarja Luonualta p. 050 5350 273. 

     ¤¤¤¤ 

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

teltta 5 x 8m  Tiedustelut Irene Flankkila  p.0400 396 380. 

 

 
 

Vertaistukiryhmä muistisairaiden läheisille 

kokoontuu seuraavan kerran 10.12.2014 klo 17.00  

Kärsämäen seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa. 

Tervetuloa saamaan tukea toisilta  

samassa tilanteessa olevilta. 

Tied. p. 040 026 8711 

Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa 
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SUOMEN ELÄMÄNTARINAYHDISTYS   

 
VUODEN 2014 VIIMEINEN ELÄMÄNTARINA-LEHTI ON ILMESTYNYT 

 

Elämäntarinan numerossa 4/2014 matkustetaan 

Japaniin. Se tapahtuu sekä haikurunouden että 

matkakuvausten kautta. Lehdessä muistetaan myös 

hiljattain kuollutta legendaarista elokuvamiestä Peter 

von Baghia. Kirjailijahaastattelun kohteena on tällä 

kertaa Eeva Tikka.  

Kirjaesittelyissä käsitellään parin tuoreen 

joululauluteoksen lisäksi mm. Olli Jalosen 

uutuusromaani, Hannu Niklanderin pohjoismainen 

matkaesseekirja sekä Hannu Mäkelän oma versio 

runojen Raamatusta. 

Muisteluosastossa muistellaan muun ohessa tietysti 

joulua, tuon juhlan lähellä kun ollaan. Millaista oli 

kuusijuhlassa 1950-luvulla ja myöhemmin? Kuinka 

takavuosikymmenten lapsitähti suoriutui 

tehtävästään? Mikä oli Miiru-kissan mieluisin 

joululahja?  

Lehden voi ostaa Pappilasta, Nelostien kirppikseltä, OHO-kirppikseltä tai Elämäntarinayhdistyksen 

puheenjohtajalta. Lehden tarjoushinta on 5 euroa.  
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5. TEKNINEN TOIMISTO 
 

KÄRSÄMÄEN VESIHUOLTO OY TIEDOTTAA 
 

Kärsämäen Vesihuolto Oy korottaa 1.1.2015 alkaen veden hintaa 0,02 €/m3 ja jäteveden hintaa 0,10 €/m3. 

Uusi veden hinta on 1,488 €/m
3
 (1,20 €/m

3
 + alv 24 %) ja uusi jäteveden hinta on 2,356 €/m

3
 (1,90 €/m

3
 + 

alv 24 %). Hinnankorotus johtuu kustannustason noususta sekä puhdistamon investoinneista. Hinnankorotus 

nostaa omakotitalon (veden ja jäteveden käyttö 150 m
3
 vuodessa) vesilaskua 1,86 € kuukaudessa. 

Omakotitalo, joka ei ole viemäriverkossa korotus on 0,31 € kuukaudessa. Uudet hinnat ovat nähtävissä 

toimistolla ja nettisivuilla www.karsamaenvesihuolto.fi. 

 

 

6. KYLÄASIAT 
 

 

Joulujuhla ja kauneimmat joululaulut  
Sydänmaankylällä Sykkeessä pe 5.12.2014.  
Juhla alkaa kello 18.30 puurolla ja kahveilla. 

 
 

 
 
 
 

 
Kylän yhteinen perinteinen joulujuhla 

11.12.2014 klo 18.00 alkaen Venetpalon hiihtomajalla. 

Ohjelmassa mm. arvontaa sekä joulupukki.  

 Tarjolla joulupuuroa ja rusinasoppaa sekä torttukahvit. 

 
TERVETULOA KOKO PERHEEN VOIMIN! 

 

 

 

 

 
 

 
  VENETPALON KYLÄTOIMIKUNTA 

Jokilehdon kyläyhdistyksen asukkaat huomio!  
Nyt tarvitsemme hallitukseen uusia aktiivisia jäseniä toiminnan jatkumiseksi. Tule vaikuttamaan 
siihen mitä kylälläsi tapahtuu ja ideoimaan kylän kehittämistä. Asiasta kiinnostuneet voivat olla 
yhteydessä Minnaan. 
 
Laajakaista-avustuksen saamiseksi ole yhteydessä Minnaan. Näyttämällä tilausvarmistuksen 
= laskun laajakaistasta ja antamalla tilitietosi, maksamme avustuksen sinulle.  
 
Hallituksen puolesta Minna Koivu, minna.koivu@gmail.com. Puh. 044-3710408 (puhelimitse 
yhteydenotot mieluiten iltaisin klo 16 jälkeen) 

http://www.karsamaenvesihuolto.fi/
mailto:minna.koivu@gmail.com
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7. TAPAHTUMAKALENTERI 
 

Tapahtumakalenteri löytyy nykyisin kunnan internetsivuilta osoitteesta: 

http://www.karsamaki.fi/tapahtumakalenteri 

 

 
 

VOIT ILMOITTAA OMAT TAPAHTUMASI KALENTERIIN SEURAAVASTI: 

 

Tapahtumakalenterin alla on linkki, josta pääset lomakkeeseen.  
 

Lomakkeeseen täytetään seuraavat tiedot: 

- Tapahtuman nimi 

- Ilmoittajan nimi (ei näy tapahtuman kuvauksessa) 

- Ilmoittajan puhelinnumero (ei näy tapahtuman kuvauksessa) 

- Tapahtuman aika 

- Tapahtuman kuvaus 
 

Ylläpito tarkistaa tapahtumat ennen julkaisemista. 
 

 

Kärsämäen kunnan internetsivuilta löytyy myös palautelomake, jonka avulla voit kätevästi antaa palautetta: 

http://www.karsamaki.fi/palautelomake 
 

 

Vuoden viimeisen kuntainfon aineisto MA 15.12. mennessä osoitteeseen karsamaen.kunta@karsamaki.fi 

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

