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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 

 

 

 

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 lomakkeita ja tarvittaessa kopiomaan. 

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! 

 

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 

 
 

Kiirastorstaina 17.4. kirjasto avoinna klo 9.00 – 15.00 

Pitkäperjantaina 18.4. suljettu 

2. pääsiäispäivänä ma 21.4. suljettu 

 

Seurakunnan vanhojen kirjojen näyttely esillä pe 4.4. saakka. 
 

 

 
 

Kirjaston aukioloajat 

 

Ma 12 – 20 

Ti 12 – 20 

Ke   9 – 16 

To 12 – 20 

Pe    9 - 16 

 

P. 044-445 6852 

www.kirikirjastot.fi 

kirjasto@karsamaki.fi 

Toukokuussa 
Vapunpäivänä 1.5. suljettu 

Pe 2.5. suljettu (työntekijät pakkolomalla) 

Toukokuussa vaihdamme kirjastojärjestelmää. Tämän vuoksi kirjasto suljettu 21. -31.5. 

Voit varata lukemista tälle ajalle etukäteen. Saat pitemmän laina-ajan pääsiäisestä alkaen. 
 

 

http://www.te-palvelut.fi/
mailto:kirjasto@karsamaki.fi
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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. 020 755 0023. Asuntohakemuksen saa Kärsämäen kunnan nettisivujen kautta 

osoitteesta www.karsamaki.fi 

 

 
 

 

Katsaus vuoteen 2013 
 
Suomen Kuntaliitto arvioi kuntien vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen valossa kuntien yhteenlasketun tuloksen 
olevan noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Hyvään lopputulokseen on vaikuttanut toimintakulujen kasvun 
puolittuminen ja verotuksen kertaerien tuloutus. Kaikkien kuntien verotulot kasvoivat yhteensä 6,8 %. Viime vuonna 
kuntien valtionosuuksia leikattiin lisää yli 800 milj.euroa. Kuntaliiton arvion mukaan kuntien hyvä tulos kertoo 
toimintojen tehostamisesta, verotulojen kertaluonteisten erien yht. 400 milj.euroa tuloutuksesta sekä tulo- ja 
kiinteistöverojen korotuksista 170 milj.euroa. 
 

Analysoidessaan tilinpäätösvuotta kuntaliitto lisäksi toteaa, että vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten vuoden 
1997. Näin ollen tilanteen parantuminen suhteessa edellisvuoteen ei merkitse talouspaineiden katoamista, vaan tuo 
kuntatalouden väliaikaisesti suunnilleen keskimääräiselle tiukalle tasolle. 
 
Kunnan oma tulos antaa samansuuntaisia viitteitä kuin mitä kuntaliiton arvioinnissa on koko Suomen kuntakentästä. 
Suuri eroavaisuus kuitenkin löytyy ja se on 213 000 euroa pienentynyt verotulokertymä. Toimintakate on 113 00 euroa 
pienempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä, mikä selittyy henkilöstömenojen alenemisella 131 000 euroa. Palvelujen 
ostot olivat 1,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2012. Ostot yksistään peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä 
olivat 11,2 milj.euroa, ostopalvelujen kokonaismeno oli 14 milj.euroa. 
 
Tilinpäätös 2013 on vuosikatteeltaan 1,4 milj.euroa edellistään parempi. Vuosikatteen määrää 1,5 miljoonaa euroa 
syntyy muista rahoitustuotoista ja myönnetystä 360 000 euron harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta. 
Tulosta rasittaa satunnaisissa kuluissa poistettu 1,2 miljoonan euron määräinen luottotappiokirjaus, joka on syntynyt 
Incap Furniture Oy:n ja sen omistaman Kiinteistö Oy Jokilaaksojen kiinteistöt yrityssaneerauksessa. Luottotappiokirjaus 
vie tilikauden tuloksen miinukselle 146 000 euroa. 
 
Siilinjärveläinen Lujabetoni Oy osti Incap Furniture Oy:n toimitilat Kiinteistö Oy Jokilaaksojen kiinteistöltä. Kauppa päätti 
Mänty-Botnia Oy:n nimellä 1980 luvun alusta toimintansa aloittaneen puutuotteita valmistaneen yrityksen elinkaaren.  
 
Valtuusto myi 16.12.2013 Lujabetoni Oy:lle teollisuusalueelta maa-alueita yht. 23 ha. Yhtiö käynnisti pian kaupanteon 
jälkeen tuotantotilojen muutostyöt. Lujabetoni Oy kiinteistökaupat, erittäin pitkän ja monivaiheisen yrityssaneerausajan 
viime metreillä, avasi kunnalle ja kuntalaisille uuden tulevaisuusikkunan. 
 
Uusi valtuusto linjasi syyskesällä valtuustokauden talousraaminsa edellyttäen talousarvioita ja talous- ja 
toimintasuunnitelmia, joiden tulos on +/-0. Valtuuston tavoitteena on saada kunnan talous pysyvästi tasapainoon. 
Talouden tasapainottamisen yhtenä keinona on sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuun palauttaminen kunnalle 
peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä 1.6.2014. Ajankohdasta lukien yksityinen yritys tuottaa kunnan sote- palvelut. 
Toiminnan muutoksella vastataan sote- kustannusten kasvun hillitsemiseen ja kustannusten nousun karsintaan palveluja 
heikentämättä. Tulojen väheneminen vaatii menojen tarkastelua. Tulojen kasvuun pyritään vaikuttamaan kunnallis- ja 
kiinteistöverojen nostolla vuonna 2014. 
 
Kulunutta vuotta, kuten aiempiakin kuvaavat sanat ”tulevan muutoksen odottaminen”. Tulevat uudet lainsäädännöt 
kuten uusi kuntalaki, uusi sosiaali- ja terveystoimen järjestämistä koskeva laki ja uusi valtionosuuslainsäädäntö tulevat 
muokkaamaan palvelujamme ja rahoitusta. Hallituksen menoriihessä on jo sovittu kuntien valtionosuuksien päätettyjen 
1 131 000 000 euron leikkauksen lisäksi 175 milj.euron lisäleikkaus vuodelle 2015, joten vuonna 2015 valtionosuudet  

http://www.karsamaki.fi/
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vähenevät 1 306 000 000 euroa. Tähän lukuun tulee lisättäväksi vuosina 2013–14 tehdyt OKM:n 169 milj.euron 
leikkaukset. Valtion tulevan budjetin menokehyksen leikkaus täsmentyy kevään aikana olevissa kehysriihissä. Ennakkoon 
leikkaustarpeeksi on ennakoitu 3-7 miljardia euroa. Kuntien valtionosuuksien leikkaus 2012–2017 on 6,6 miljardia euroa. 
Lujabetoni Oy:n tulo on luonut myönteistä odotusta. Hyviä muutoksia työllisyydessä, kaupan sekä palvelualan yritysten 
palvelujen kysynnässä toivotaan tapahtuviksi hyvinkin pian. Piristystä odotetaan myös vuokra-asuntojen kysyntään.  
 
Kärsämäen taajama rakentuu vuosi vuodelta viihtyisämmäksi ja nykyaikaisemmaksi. Vuonna 2013 taajamaan avattiin 
uusi KPO:n S- Market- myymälä. Laaksojen Rauta osti vanhan myymälän tilat ja laajentaa yritystään, joka on perehtynyt 
mm. rakentamiseen ja sisustamiseen. Teollisuusalueella hirsirakennuksia valmistava Mes-Wood Oy kunnosti 
yritykselleen uudet tuotantotilat. Pikku hiljaa teollisuusalueen korttelissa T202 Incap Furniture Oy:n käytössä olleet 
rakennukset ja maa-alueet ovat saaneet uudet haltijat.  Taajamassa Konttilan pihapiiri on saatu valmiiksi. Toivottavasti 
paikka löydetään, sillä se tarjoaa viihtyisän miljöön ystävien ja tuttujen tapaamispaikaksi ja soveltuu hyvin 
pienimuotoisille tilaisuuksille että myyjäisille.  
 
Kärsämäki tekee tulevaisuutta ja turvaa yrityksilleen ja asukkailleen viihtyisän ja turvallisen yrittämisen ja elämisen 
ympäristön. Yksi sellainen päätös on saavutettavuutta parantavan 100 megan valokuitu laajakaistahankeen 
toteuttaminen ja päätös myöntää kuntalaisille 200 euron avustus liittymän kustannuksista. Laajakaista on saanut 
rahoituspäätöksen ja rakentaminen käynnistyy keväällä. 
 
Suuren mielenkiinnon kohteena oleva sote-uudistus sai uuden käänteen sunnuntaina 23.3 hallituksen ja 
oppositiopuolueiden saavuttaessa yhteisen näkemyksen uudistuksen mallista. Tulevat lähiviikot ja kuukaudet 
selventävät uuden lain sisällön ja rakenteet.  
 
 
Riitta Hokkanen 
kunnanjohtaja 
 
 

 
 
 

 
Oheisessa kuvaajassa on esitetty kunnan menoja ja tuloja vuodelta 2013. Valtionosuudet koostuvat 

peruspalveluiden valtionosuuksista, valtionosuuden tasauksesta, Opetus- ja sivistystoimen valtionosuuksista 

sekä harkinnanvaraisesta valtionosuudesta, jonka suuruus vuonna 2013 oli 360 000 euroa. 
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Kiinteistöverotuksen muutokset vuodelle 2014 
Verohallinnon tiedote, 5.3.2014  

Lähes jokaisen kiinteistönomistajan maksettavaksi tulee tänä vuonna aiempaa suurempi kiinteistövero, sillä 
kiinteistöveron perusteita on kiristetty monella tavoin.  Taustalla on hallituksen viime vuoden kehysriihipäätökset, joilla 
on haluttu vahvistaa kuntien kiinteistöveropohjaa. Tämän lisäksi monet kunnat ovat nostaneet 
kiinteistöveroprosentteja. 

Rakennusten verotusarvot ja ikäalennukset 

Rakennusten verotusarvojen perusteena käytettäviä yksikköarvoja on korotettu viime vuodesta 7,14 
prosentilla. Yksikköarvot ovat Valtiovarainministeriön asetuksella säädettyjä erilaisia neliö- tai kuutiometriarvoja. Tällä 
tasokorotuksella on haluttu saattaa verotusarvoja lähemmäs rakennusten käypiä arvoja. Vuosittainen 
rakennusindeksin muutos on tänä vuonna 0.9%, jolla rakennusten arvoa on myös korotettu. Yhteensä rakennuksiin 
kohdistuvat korotukset ovat tänä vuonna noin 8%. 

Asuinrakennusten verotusarvojen laskennassa sovellettavaa ikäalennusten enimmäismäärää on pienennetty. 
Ikäalennus voi olla enintään 70 prosenttia, kun se aiemmin oli maksimissaan 80 prosenttia. 

Rakennusmaan verotusarvot 

Rakennusmaan verotusarvojen perusteena ovat ns. aluehinnat, jotka perustuvat kullakin kunnan alueella tehtyihin 
rakennusmaakauppoihin.  Näitä aluehintoja on korotettu kahdella prosentilla aiempaan verrattuna. 

Tämän lisäksi verotusarvojen tavoitetasoksi on määritelty 75 prosenttia aluehinnasta aiemman 73,5 prosentin sijaan. 
Tavoitetason nostolla rakennusmaan arvoa on pyritty saamaan niin ikään lähemmäksi käypää arvoa. 

Varsinkin haja-asutusalueilla rakennusmaan verotusarvoja nostaa myös se, että verotusarvon vähimmäisarvoksi on 
nyt vahvistettu 0,75 euroa neliömetriltä.  

Veroprosentit 

Veron määrää voi nostaa myös se, että kunta on nostanut kiinteistöveroprosentteja. Kiinteistön sijaintikunta määrää 
veroprosentit maapohjalle ja rakennuksille niiden käyttötarkoituksen mukaan.   

Kaikkiaan 90 kuntaa nosti tälle vuodelle yleistä kiinteistöveroprosenttia, ja 87 kuntaa nosti vakituiseen asumiseen 
käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosenttia. 

Lisätietoa 

Kiinteistöverotuksen palvelunumerosta 020 697 020 tai www.vero.fi/kiinteistövero 

KUNTALAISTEN ILTA 
 
Frosteruksen koululla Kärsämäki – salissa, 
Frosteruksenkatu 25.  
 
9.4.2014 klo 18:30 - 20:00  
Kahvitarjoilu ennen tilaisuutta alk. klo 18:00 
 
AIHEINA 

 SOTE 

 LAAJAKAISTA 

 145 JUHLAVUOSI 
 
TERVETULOA JA TUO NAAPURISIKIN MUKANA ! 
 
 
Kärsämäen kunnanhallitus 

http://www.vero.fi/kiinteistövero
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VALOKUITU RAKENTAMINEN ALKAA PIAN ! 
 

Vielä ehdit mukaan rakentamisaikaisella hinnalla. 

Tee laajakaistaliittymä sopimus nyt heti. 

 Pyhänet Oy 

 Merja Öykkönen 

 044-445 6827 
 

 

2. PPKY SELÄNNE 
 

SELÄNTEEN  PÄIVYSTYSTIEDOTE  1.4. – 30.4.2014  puh. 044 770 0701 

 

MA - PE KLO 8 -16 OMISSA TERVEYSKESKUKSISSA 

MA - PE KLO 16-18  

Kärsämäkisten ja pyhäjärvisten päivystys Pyhäjärven tk:ssa 

Reisjärvisten ja haapajärvisten päivystys Haapajärven tk:ssa 

 

Huhtikuun viikonloppupäivystykset ovat kaikilla Selänteen kuntien päivystysasiakkailla: 

Lauantaisin  Pyhäjärven  terveyskeskuksessa klo 8-18 

Sunnuntaisin Haapajärven  terveyskeskuksessa klo 8-18 

 
 

Huomio !   Poikkeuspäivystykset pääsiäisen aikaan  ! 

PE 18.4. klo 8-18 Haapajärven tk 

LA 19.4. klo 8-18 Haapajärven tk  

SU 20.4. klo 8-18 Pyhäjärven tk 

MA 21.4. klo 8-18 Pyhäjärven 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 JA LAB.VASTAUKSET JA KYYTITOD. YMS. 

TIEDUSTELUT MA - PE 9-14 puh. 044 770 0702 

 

Ps. Päivystyksen ja kiireettömän ajanvarauksen puhelinpalvelussa takaisinsoittomahdollisuus. 

Entiset Selänteen matkapuhelimet (ei tekstiviestien eikä vastaajan viestien vastaanottoa) 
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3. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT 

 

Kouluun ilmoittautuminen ja tutustuminen syksyä 2014 varten 

Syksyllä 2014 aloittavat esikouluikäiset (v. 2008 synt.) lapset ovat jo ilmoittautuneet esikouluunsa 1.3.2014 

mennessä. Syksyllä 2014 peruskoulun 1. luokalle tulevien (v. 2007 synt.) lasten ei tarvitse ilmoittautua tulevaan 

kouluunsa, vaan tämä tapahtuu siten, että esikoululaiset siirtyvät automaattisesti nykyisen koulun sisällä 

esikoulusta 1. luokalle. Syksyllä 2014 aloittavat 7-luokkalaiset (kotikunta Kärsämäki) automaattisesti aloittavat 

Frosteruksen yläkoulussa. 

Maanantaina 14.4.2014 on tutustumispäivä syksyyn 2014 liittyen (tulevat esikoululaiset, tulevat ekaluokkalaiset 

ja tulevat 7-luokkalaiset) kaikissa Kärsämäen peruskouluissa samana päivänä. Tulevien 7. luokkalaisten 

tutustumispäivän kesto on klo 8.55-15.00 Frosteruksen koululla. Oppilaat kulkevat normaalien koulukuljetusten 

mukana tutustumispäivänä. Tulevien esikoululaisten ja tulevien 1. luokkalaisten tutustumispäivä Frosteruksessa 

(E-ulko-ovi) on klo 8.55-10.00, Venetpalossa klo 8.10-10.00 ja Saviselässä klo 8.00-10.00. Vanhemmat ja 

huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan kouluun lastensa kanssa. Frosteruksessa tulevien esikoulun oppilaiden 

ja 1-luokkalaisten huoltajille on auditoriossa klo 9.00-9.45 tarjolla Wilma-koulutusta ja vapaata keskustelua 

rehtorin ja terveydenhoitajan kanssa. Wilma on web-pohjainen käyttöliittymä koulun ja kodin väliseen 

tiedonvälitykseen. Wilmassa huoltaja voi nähdä mm. oppilaansa (0-9.lk+lukio) tuntimerkinnät, poissaolot, 

lukujärjestyksen, arvosanat, koepäivät, lähettää viestejä opettajille, nähdä koulun tapahtumien päivämääriä ja 

ohjeita sekä lukea koulun tiedotteita. Lopuksi huoltajat menevät lastensa luokse luokkiin. Klo 10.00-10.30 on 

tulevien esikoululaisten mahdollisuus huoltajineen tutustua Selänteen esikoululaisille järjestämään päivähoitoon 

Rekolassa. Oppilaat on jaettu koulupiireihin lähikouluperiaatteen mukaisesti. Kouluilta tai koulutoimistosta voi 

kysyä oppilaan koulua. Esikoulua järjestetään Frosteruksen, Saviselän ja Venetpalon kouluilla. Peruskoulun 1. 

luokan opetusta järjestetään Frosteruksen, Saviselän ja Venetpalon kouluilla. Lukuvuosi 2014-2015 alkaa 

maanantaina 11.8.2014. 

Frosteruksen koulu 0-9 luokat 
Frosteruksenkatu 25, 86710 Kärsämäki 

Rehtori Tuomo Pesonen 

Puh. 044 445 6810 

Saviselän koulu 0-6 luokat 
Jylhänperäntie 20, 86710 Kärsämäki  

Koulunjohtaja Markus Tornberg 

Puh. 044-445 6956 

Venetpalon koulu 0-6 luokat  
Höykerintie 61, 86710 Kärsämäki 

Koulunjohtaja Juha Korkiakoski 

Puh. 044-445 6950 

 
 

Jokihelmen opistossa huhtikuussa 
 
01070040 HÄTÄENSIAPU 
Aika: ke 9.4.2014 klo 17.45 -21.00  
Paikka: Haapavesi, Jokihelmen opisto, luokka, Lallunniementie 2 
Opettaja: Tero Vanhatalo 
  
Kurssimaksu 15 €, lisäksi EA-kortti 10 €, jonka opettaja perii. Osallistuminen edellyttää, että EA I/II kurssin 
suorittamisesta on kulunut korkeintaan 3 vuotta.  
Ilmoittautuminen 2.4. mennessä p. 044 759 1999 tai www.jokihelmenopisto.fi. 

 

http://www.jokihelmenopisto.fi/
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LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA 

 

Ennakkoinfoa: 

Eikka –testibussi kunnassa su 4.5. aikuisväelle ja ma 5.5. Frosteruksen koululla oppilaille. 

Tarkemmin ilmoituksista lähempänä ajankohtaa.  

 

Kärsämäen kunnan kesätyöpaikat 2014 
Kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika on meneillään ja päättyy perjantaihin 11.4. Hakemukset palautetaan 

11.4. mennessä opinto-ohjaajalle. Muualla kuin peruskoulussa/lukiossa opiskelevat palauttavat 

hakemuslomakkeet Poppeliin sen aukioloaikoina. Hakemuslomakkeita saat yläasteelta, lukiolta, 

kunnantoimistosta, kirjastosta ja Poppelista. Ulkopaikkakunnilla opiskelevat voivat tilata hakulomakkeen 

/ilmoituksen myös sähköisenä versiona osoitteesta kärsämäki@4h.fi. Tarkemmin ilmoituksissa. 

 

Retket Nivalan Uikkoon ti 8.4. ja 15.4. Ilmoittautumiset Poppelissa olevaan listaa Poppelin aukioloaikoina 

viimeistään retkeä edeltävän viikon perjantaina, 8.4. retkelle 4.4. ja 15.4. retkelle 11.4. Mukaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkemmin ilmoituksissa. 

 

mailto:kärsämäki@4h.fi
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Uimakoulut uimahallilla 2.-13.6. uimataidottomille ja heikosti uiville. Mukaan pääsevät vuonna 2008 ja sitä 

ennen syntyneet lapset ja nuoret. Osanottomaksu 30 euroa. Ilmoittautuminen torstaina 24.4. klo 9.00-12.00 ja 

13.00-16.00  puh. 044 445 6812.   

 

UKK-kävelytesti tulossa toukokuulle. Tarkemmin seuraavassa kuntainfossa. 

 

Etsivä nuorisotyö 

Kärsämäen kunta on mukana Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n toteuttamassa etsivän nuorisotyön hankkeessa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman toiminnan tarkoituksena on tavoittaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka 

ovat jäämässä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle ja jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen julkisen sektorin 

palvelut. Toiminta Kärsämäellä on alkanut 1.10.2010. Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan taholta toimii 

liikunta- ja nuorisosihteeri Riitta Manninen 044-445 6812 ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä Anne-Mari 

Teppo puh. 050 527 5503. Lisätietoja toiminnasta www.snack.fi. 

 

Nuorisotila Poppelin avoimet ovet -toimintaillat ma-to klo 15-21 ja pe klo 15-22.  
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. Muutoksista ilmoitetaan Poppelin ikkunassa. 

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

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

Aukioloaikoja on lisätty, joten hyödynnä niitä. 

 

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. 

 

Uimahalli avoinna: vesijumppa ja sovituille ryhmille. (Yleinen vuoro lopetettu toistaiseksi, Vanhustenkoti 

yhdistys ry tiedote) Puh: 050 362 5910 uimahalli/talonmies. 

 

KKI-kortteja ja –vihkoja eri puolilla kunnan liikuntapaikkoja kuntoilusuoristusten 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 
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4. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 
 

 

 Kärsämäen 4H-yhdistys tiedottaa 
 

YÖKYÖPELIPELIT PERJANTAINA 11.4.2014 klo 19-21 Frosteruksen koulun liikuntasalissa. Käynti H-

ovesta. Illan aikana voit pelata erilaisia pelejä myös lautapelejä. Tule nauttimaan leppoisasta oleskelusta 

liikunnan ja yhdessäolon merkeissä. Ilta on päihteetön! Valvonta yhteistyöllä. (Huom, järjestäjät eivät ole 

vakuuttaneet osallistujia!) Tiedustelut 040 772 9822/ 4H-toimisto. 

Kärsämäen kunnan KESÄTYÖPAIKKOJEN 2014 haku käynnissä 11.4.2014 asti. Hakemukset voit jättää 

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

hakulomakkeet nuorisotila Poppeliin sen aukioloaikoina. Hakulomakkeita yläasteelta, lukiosta ja Poppelista. 

Ulkopaikkakunnilla opiskelevat voivat tilata hakulomakkeen ja ilmoituksen myös 4H-toimistolta sähköisenä 

versiona (karsamaki@4h.fi).  

4H-KERHOT! MAANANTAISIN: Liikuntakerho 0-3 luokkalaisille Frosteruksen koulun liikuntasalissa klo 

16-17. TIISTAISIN: Saviselän kokkikerho kyläkoululla klo 17-19. KESKIVIIKOISIN: Sydänmaan 

sekakerho Sykkeessä klo 17-18. TORSTAISIN: Sekakerho alakoululaisille Konttilassa klo 15-16.30. 

Kokkikerho alakoululaisille Konttilassa klo 16.30-18. Saviselän liikuntakerho 6-9 vuotiaille kyläkoululla klo 

18-19. Saviselän liikuntakerho 10-12 vuotiaille kyläkoululla klo19-20. PERJANTAISIN: Kirkonkylän 

sählykerho Frosteruksen koululla alakoululaisille klo 15-16.  

TULOSSA: Nuorten iltakahvila, koko perheen luontoilta, Muurasjärven vaellus, mestaruus kilpailut, 

metallinkeräys… 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 Sydänyhdistys ry. 

 
Valtakunnallista sydänviikkoa vietetään 6.-13.4.2014. Viikko tuo esille terveitä elintapoja kannustavasti ja 
myönteisesti mediassa, paikallistapahtumissa jne. 
 -Tue tärkeää sydäntyötä osallistumalla Euro sydämestä lipaskeräykseen. Yhdistyksen lipaskerääjiä on 
kauppojen edustoilla sydänviikolla. 

Ma 7.4.2014 klo 11-13 on sydänkerho Konttilassa. Kahvitellaan, jutellaan, jumpataan ja suunnitellaan 
kesän retkeä yhdessä. 

Yhdistys haastaa kaikki kuntalaiset - naiset, miehet ja perheet- kävelylle PunainenPäivän nimissä. 
Kävelemään lähdetään pe 4.4.2014 klo 17 Konttilan pihasta.  Punaisen tavoitteena on edistää 
naisten sydämen ja keuhkojen terveyttä, ennaltaehkäistä sairautta ja vähentää työstä 
poissaoloja. Kävelylle teidät haastavat yhteistyössä Sydänliitto, Hengitysliitto ja Diabetesliitto. 

 

 

MTK-Kärsämäki ry järjestää jäsenilleen keilausta Pyhäsalmen keilahallilla 
pe 28.3.2014 vuoro on klo 21-23. Perjantait 25.4. ja 2.5.2014 vuoro on klo 20-22. 

Kyyti lähtee Neste Paanulinnasta puoli tuntia ennen vuoron alkua.  
Omavastuu 5 euroa / jäsen, alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.  

Ilmoittaudu saman viikon tiistaihin mennessä Saara Kalliselle puh. 040 747 8811 tai s-postiin 
saara.kallinen@suomi24.fi 

 

mailto:karsamaki@4h.fi
mailto:saara.kallinen@suomi24.fi
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KÄRSÄMÄEN KATAJAN TOIMINTAA 2014 

 

Huolehdithan seuran jäsenmaksusi kuntoon,  
jäsenmaksulomakkeen löydät www.karsamaenkataja.fi 

Kaikki nämä jaostojen vuorot ovat ilmaisia jäsenmaksun maksaneille katajan jäsenille. 

 
Lentopallojaosto/muut Vuorot/Katajan sali Lisätietoa 

 

ma klo 16.00 – 17.30 

              ja 

ke klo 19.30 – 21.00 

 

 

to klo 19.00 – 20.30 

 

 

ke klo 18.00 – 19.15 

 

C-tyttöjen harjoitukset (vuosina 

1999-2000 syntyneet) 

 

 

 

Naisten lentopallon pelivuoro 

 

 

Naisten salibandyn pelivuoro 

Vetäjinä Tiia Korhonen ja 

Emilia Heikura 

Lisätietoja p. 050 431 9001 

tai sähköposti: 

tiia0korhonen@gmail.com 

 

Lisätietoja Piia Vattu  

p. 045 130 0156 

 

Lisätietoja Mariita Anttila  

p. 040 755 0641 

Pesäpallojaosto Vuorot Lisätietoa 

to klo 17.30 – 19.00 

 

 

pe klo 17.00 – 18.30 

Pesäpalloharjoitukset 

1-6 luokkalaisille 

 

Pesäpalloharjoitukset  

4-8 luokkalaisille 

Lisätietoja: Mika Pinola 

p. 044 778 7426 tai 

 

Marika Kuosmanen 

p. 040 549 2499 

Jalkapallojaosto Vuorot Lisätietoa 

ti klo 16.00 – 17.00 

 

 

ti klo 17.00 – 18.00 

 

 

to klo 16.00 – 17.30 

 

Jalkapalloharjoitukset 6 – 9 v. 

tytöt ja pojat  

 

Jalkapalloharjoitukset 10 – 15 v. 

tytöt ja pojat  

 

Jalkapalloharjoitukset 10 – 15 v. 

tytöt ja pojat 

 

 

Vetäjänä Ilpo Hautakangas 

Lisätietoja e-mail: 

ilpopetri@jippii.fi 

 

 

Katajan kevätkokous 9.4.2014 klo 19.00 urheilutalon kahviossa. 

 

 
 

 

KÄRSÄMÄEN MA A- JA KOTITALOUSSEURA RY 

TIEDOTTAA 

”Ompeluilta” to 10.4.2014 alk. klo 19.00 Konttilan tuvassa, emäntinä  Sirkka ja 

Eila. Tervetuloa! 

    ¤¤¤¤ 

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

(100 kuppia)  sekä teltta 5 x 8m  Tiedustelut Irene Flankkila  p.0400 396 380 

                                         ¤¤¤¤ 

http://www.karsamaenkataja.fi/
mailto:tiia0korhonen@gmail.com
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Lähiruokaa hankintoihin! 

Maaseudun Sivistysliiton Syökkö nää lähiruokaa? sekä ProAgria Oulu / Maa- ja kotitalousnaisten YmpäristöAgro II –hankkeet 

järjestävät yhteistyössä:  

 

Keskustelua elintarvikehankinnoista Kärsämäellä huhtikuussa 2014 

Kärsämäki 9.4. klo 13–17.15 Frosteruksen koulu (Keskuskatu 14, Kärsämäki) 

LÄHIRUOKAA HANKINTOIHIN! -tilaisuudessa nostetaan keskustelun ja asiantuntijoiden avulla esiin ajatuksia ja 

kehittämisehdotuksia, joiden tavoitteena on tuoda alueen elintarvikehankinnat ja elintarvikeyrittäjyys lähemmäksi 

toisiaan. 

Lähiruoan käyttö osana elintarvikehankintoja kannattaa: Elintarvikehankintoihin käytetyt rahat jäävät omalle alueelle, 

joka puolestaan kehittää alueen elinvoimaisuutta. Lähiruoan käyttö tukee myös maaseutuyrittäjyyttä sekä tuottaa 

tyytyväisempiä loppukäyttäjiä kuntien tarjoamille palveluille. Kuntalaisten tyytyväisyys ja lähiruoan käyttö osana kunnan 

ruokapalveluita luo myös positiivista imagoa kuntarajojen ulkopuolelle. 

Maksuttomiin tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet, mutta erityisesti tilaisuuden kohderyhmään 

kuuluvat alueen kuntapäättäjät ja hankinta-asiantuntijat, ruokapalvelupäälliköt sekä alueen elintarvikealan yrittäjät.  

Ilmoittautumiset tapahtumaan erikoisruokavalioineen kahvitarjoilujen vuoksi 31.3. mennessä: 

www.lyyti.in/lahiruokahankinnat tai hankesihteeri Elina Huurteelle: elina.huurre@msl.fi, p. 044 568 1115 

Ohjelma 9.4. Kärsämäki 

13.00-13.10 Tervetulosanat 

projektikoordinaattori Jarkko Kääriäinen  
Maaseudun Sivistysliitto, Syökkö nää lähiruokaa? -hanke 

elintarvikeasiantuntija Maija Ojalehto 
Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, YmpäristöAgro II –hanke 

 
13.10-13.35 Vaalassa lähiruoka näkyy ruokalistoilla sekä kunnan strategiassa 

ruokapalvelupäällikkö Leena-Kaisa Pärkkä, Vaalan kunta 

13.35-13.55 Lisää lähiruokaa kuntalaisten lautasille –Lähisoppaan ohjeet käytännöksi 

hankepäällikkö Sari Väänänen  
Lähiruokaa ammattikeittiöihin -hanke, Savon ammatti- ja aikuisopisto EkoCentria 
 

13.55-14.20 Muuttuva hankintadirektiivi ja ajatuksia iltapäivään 

hankintatonttu Jussi Ekqvist, Aalto-yliopisto 

14.20-14.45 Kahvi- ja verkostoitumistauko 

14.45-16.45 Ohjattua keskustelua paikallisista ongelmakohdista ja mahdollisuuksista:  

Mitä alueella on jo tehty ja mitä voitaisiin vielä tehdä? 

16.45-17.15 Yhteenveto keskusteluista ja ideoita tulevaisuuteen 

17.15 - Kiitos ja hyvää kotimatkaa 
 

           

http://www.lyyti.in/lahiruokahankinnat
mailto:elina.huurre@msl.fi
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SUOMEN ELÄMÄNTARINAYHDISTYS TIEDOTTAA  

Vielä on mahdollista osallistua kirjoitusvalmennukseen Sydänmaan Sykkeessä.     

 
Kirjailija, luovan kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen on ohjaajana Haapaveden opiston ja Suomen  
Elämäntarinayhdistyksen 25. - 27.4.2014 Sydänmaan Sykkeessä  järjestämällä kirjoitusvalmennuksen 
jatkokurssilla. Jatkokurssi on tarkoitettu niille kirjoittajille, jotka ovat osallistuneet kirjoitusvalmennuksen 
peruskurssille tai joilla on muuten tuntumaa elämäkerralliseen kirjoittamiseen.   

Jatkokurssilla perehdytään erityisesti elämäkerrallisen kirjoittamisen rakenne-, muoto- ja tyyliseikkoihin.  
Kurssilla tehdään muistoihin liittyviä tuntiharjoituksia, tutkitaan teoriaa ja tutustutaan erilaisiin apuvälineisiin 
(mm. uudet oppaat, kirjoituskilpailut) ja kaunokirjallisiin virikkeisiin. Tärkeää on myös vuorovaikutus muiden 
kurssilaisten kanssa sekä heiltä saatava palaute.  

 

Kurssin aikataulu on seuraava:   

Perjantai 25.4. 

ruokailu klo 18.00 

18.30 – 21.00 (3 tuntia) 

- teoriaa ja harjoituksia 

- sauna 

 

Lauantai 26.4. 

 aamiainen klo 8.00 – 9.00 

9.00 – 17.00 (9 tuntia) 

- teoriaa ja harjoituksia , välissä ruokailu ja kahvit 

17.30 – Tutustuminen Pentti Haanpään museoon Piippolassa  

- savusauna 

 

Sunnuntai 27.4. 

aamiainen klo 8.00 – 9.00 

9.00 – 12.00 (4 tuntia) 

- teoriaa ja harjoituksia 

klo 12 Ruokailu 

 

Kurssilla annetaan kurssilaisille etätehtävä, josta opettaja Taija Tuominen antaa kirjallisen palautteen.  

Kurssipaketin hinta muualta tuleville Sykkeessä majoittuville on 230 euroa ja se sisältää opetuksen lähijaksolla, 
henkilökohtaisen opastuksen etäjaksolla sekä majoituksen ja täysihoidon Sykkeessä. Hintaan sisältyvät myös 
lakanat ja pyyheliinat sekä saunominen perjantaina tavallisessa saunassa ja lauantaina savusaunassa. Suomen 
Elämäntarinayhdistyksen jäsenet ja Kärsämäen kunnassa asuvat saavat paketista 10 – 35 %:n alennuksen. 
Hinnasta voidaan vähentää myös majoituksen osuus.  

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Elämäntarinayhdistyksen puheenjohtaja Helena Alhosaari, puh. 040 770 3826 
tai sähköposti puheenjohtaja@elamantarina.fi 

mailto:puheenjohtaja@elamantarina.fi
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Eläkeliiton Kärsämäen Yhdistys ry  

 
Toimintaamme huhtikuussa. 
Kerhot: 14.4. ja 28.4.2014 kello 10.00 Konttilassa. Kerhossa vierailijoita ja mukavaa kerholaisten esittämää, 
ohjelmaa, yhteislaulua, kahvia ja arvontaa. 
 
Peli-illat Rannan koululla tiistaisin kello 17.00. 
Vesijumppa Koivupuistossa tiistaina kello 12.15-13.00. 
 
Sunnuntain iltatanssit Katajalla 13.4.2014 kello 19-23. Soittaa Taimo Löf. (R4) 
sekä 27.4.2014 kello 19-23. Soittaa Tapani Nevala (R1) 
 
Retki Hirvikoskelle/Toholammille, Pelimannipäiville 
Päiväretki tehdään to 24.4.2014. Retken hinta 30€/henkilö, 
Sis. ruokailun, kahvit, kyydin ja ohjelmaa koko päiväksi. 
Ilmoittautumiset 14.4. mennessä puh. 040-530 4025 tai 0400-582 942. 
Retkelle voi myös ilmoittautua kerhossa. 
 
Tulevaa: Kesäretki suunnitelmissa 4.-7.8.2014 Itä-Suomeen. 
Suuntana Savonlinna-Imatra-Lappeenranta, paljon nähtävää ja 3 tunnin Saimaan risteily ym. ym.  
Muista tapahtumista lisää myöhemmin kuntainfossa ja Pyhäjokiseudun muistilistalla! 
 
Tervetuloa mukaan retkille ja kaikkeen toimintaan! 

 

 
 

Kärsämäen Tules ja Reuma ry 
 

Yhdistyksemme tulevia tapahtumia. 

 

Kerhot ke 2.4. ja 23.4. Konttilassa alk. klo 11.00  

Vesijumpat jatkuvat, ma 14.4. on kevään viimeinen jumppa. 

Kuntosalilla jatkuu torstaisin ryhmämme ilman taukoja (klo 10.00) 

 

Pääsiäismyyjäiset ke 16.4. K-marketilla, alkaen klo 8.30. 

Myynnissä tuoreita voilla leivottuja leivonnaisia myös Gluteenittomia tuotteita. 

Arpoja myynnissä, joka arpa voittaa.  

Tervetuloa ostoksille ! 

 

Kevään Tallinaan reissu 6. - 8.5. Jos vielä mietit mukaan lähtöä, se onnistuu ilmoittautumalla 30.3. mennessä.  

Hinta 125€  + laivalla aamupala ennakkoon varattuna 10.50€, sis. matkat, ensimmäinen yö laivalla 2h hyteissä, 

toinen Tallink Spa:ssa****2h huoneissa, kylpylän vapaa käyttö ja aamupala noutopöydästä. 

Matkan hinnan voi maksaa kerhossa (2.4.) tai Tules ja Reuma ry:n tilille 13.4. mennessä  

FI81 5205 0340 0184 41  (135.50€ laivan aamupalan kanssa). 

 

Huom! meidän reissuille ei ole jäsen pakkoa. ( tätä asiaa on kyselty niin paljon ) 

  

Syksyn ohjelmassa on Pärnuun Kylpylä loma Hotelli Viikingiin ajalla 24. - 31.8. 

Hinta varmistuu lähiaikana. Varaa paikka hyvissä ajoin, soittele rohkeasti, samalla saat lisätietoja Hilkalta 

040 519 6543 

 

Tervetuloa meidän tapahtumiin ja reissuille ! 
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Vertaistukiryhmä muistisairaiden läheisille 

kokoontuu seuraavan kerran 

9.4.2014 klo 17.00 Kärsämäen 

seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa. 

Virkistyspäivä ”Voimaa ilosta”  
 muistisairaiden läheisille sekä sairastuneille 

21.5. Haapavedellä, Korkatin kartanossa. 

Tied. ja ilm. 7.5. mennessä 0400 268 711 

Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa 
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5. TEKNINEN TOIMISTO 
 

 

KÄRSÄMÄEN KUNTA   TARJOUSPYYNTÖ 

TEKNINEN TOIMISTO   24.3.2014 

 

KATUJEN JA PUISTOJEN KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN v. 2014  

 

 Kärsämäen kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja puistoalueiden kunnossapidossa ja 

maanrakennuskohteissa tarvittavista koneista, kalustosta ja materiaaleista. 

 Vuoden 2014 aikana on tarkoitus peruskorjata Sakuntietä ja rakentaa osa Paanutiestä.  

  

 Pintamaiden poistossa maiden kuormaus ja ajo läjityspaikalle:  

- Kuormaus ja pohjan muotoilu kaivinkoneella, hinta €/m² tai €/h 

- Maiden ajo läjityspaikalle 1-2 km, hinta € / m³ 

- Maiden ajo läjityspaikalle Ritomäelle 10 – 12 km, hinta €/m³  

  

 Materiaalien määrät toimitettuina ovat arviolta seuraavat, hinta € / tn 

 - Eristehiekka    n. 1200 tn 

 - Kantava murske 0 – 55 / 0 - 64   n. 2000 tn 

 - Jakavamurske 0 – 32    n. 1400 tn 

 - Tasausmurske 0 – 16 mm  n.   550 tn 

 - Ruokamulta        n. 100 tn 

 - Salaojasora / salaojamurske     n. 100 tn 

 - Turvahiekka       n. 100 tn 

 - Kivituhka 0 – 4 – 8 mm      n. 100 tn 

 - Hiekoitusmurske 2-6 mm      n. 100 tn 

 

 Tarjoukset maansiirtokoneista ja laitteista: 

- Kaivinkoneet: Merkki, tyyppi, vuosimalli, tuntihinta €/h 

- Puskukoneet, kuormaajat: merkki, tyyppi, vuosimalli, tuntihinta €/h 

- Traktorit: merkki, tyyppi, vuosimalli, varusteet ym. tuntihinta €/h 

- Muut koneet, jyrsimet, tiivistyskalusto, laitteet ym. tuntihinta €/h tai  

vuokraushinta €/ vrk 

   

 Hinnat tulee antaa ilman arvonlisäveroa. 

 

Toimitettavien työsuoritusten ja materiaalien tulee täyttää teiden ja katujen rakentamisen yleisten 

työselitysten mukaiset laatuvaatimukset. 

Urakoitsijoiden ja materiaalien toimittajien tulee olla ennakkoperintärekisterissä. 

 

Kärsämäen kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset sekä valita 

edullisimmat vaihtoehdot tehdyistä tarjouksista. 

 

Tarjoukset pyydämme toimittamaan 11.4.2014 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: 

  

 Kärsämäen kunta, Tekninen toimisto 

 Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki 

 Kuoreen tunnus: ” Maanrakennustarjous ” 

 

Lisätietoja antaa: 

Rakennusmestari Esko Hämäläinen 

 Puh. 044-4456 841,  

 esko.hamalainen@karsamaki.fi 

 Fax: 08–8162 800 
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6. MAASEUTUTOIMISTO 
 

Kevään päätukihaku huhtikuussa 

 

Eu- ja kansallisten viljelijätukien päähaku on huhtikuussa. Lomakkeiden viimeinen jättöpäivä on 30.4.2014. 

Tänä vuonna painetut oppaat ja paperilomakkeet toimitetaan vain niille, jotka ilmoittivat vuonna 2013 

haluavansa paperiset lomakkeet ja oppaat. Materiaali postitetaan tiloille maaliskuun loppuun mennessä. 

Viimeinen kylvöpäivä on 30.6.2014.  

Haettavia tukia ovat mm. 

- Tilatuki 

- Ympäristötuki  

- Luonnonhaittakorvaus  

- Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa 

- Kansalliset pinta-alatuet; yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki ja nuorten viljelijöiden tuki  

- Valkuais- ja öljykasvipalkkio 

- Kansalliset kotieläintuet 

- Eläinten hyvinvoinnin tuki 

- Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 

 

Hakuopas löytyy internetistä osoitteesta www.mavi.fi/hakuopas tukilomakkeet osoitteesta 

www.suomi.fi/lomakkeet. Lisätietoja; puh. 044 445 6880 Tuomo Lintula ja 044 445 6881 Anne Kuronen. 

 

Erityistukisopimukset 

 

Ympäristötuen erityistukisopimushakemuksien haku on rajoitettua vuonna 2014. Uusia sopimuksia voi hakea 

alkavaksi luonnonmukaiseen tuotantoon ja luonnonmukaiseen kotieläintuotantoon. Lisäksi voi hakea sopimusta 

monivaikutteisen kosteikon tai perinnebiotoobin hoitoon, jos viljelijä tai yhdistys on toteuttanut ei-

tuotannollisen investoinnin. 

Hakemukset on toimitettava 30.4.2014 mennessä liitteineen Ely-keskukseen. 

 

Sähköinen tukihaku 

 

Viljelijätukien sähköinen haku avautuu aikaisintaan 2.4.2014 klo. 8.00 ja sulkeutuu 30.4.2014 23.59. 

Sähköisesti voi jättää lomakkeet; 101A, 101B, 101C, 101D, 102A, 102B, 102C, 117 ja 438.Tänä vuonna myös 

uusien lohkojen perustaminen ja lohkojen jaot ja yhdistämiset on mahdollista tehdä sähköisesti, eli ennen 

tukihakua ei välttämättä tarvitse lohkomuutoksia tehdä paperilla. Kylvöalamuutokset on mahdollista ilmoittaa 

sähköisesti, mikäli tukihakemus on huhtikuussa jätetty sähköisesti. Kylvöalailmoituksen sähköinen jättäminen 

sulkeutuu 16.6.2014 klo. 23.59.  

 

VIPU-palvelu ja neuvojan valtuuttaminen 

  

Sähköisessä tukihaussa viljelijöiden käytössä on viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu. Vipu löytyy 

osoitteesta https://vipu.mavi.fi. Syksyisessä maatilan tietojen ajantasaistuksessa (lomake 455) oli mahdollisuus 

antaa ensisijaiselle viljelijälle asiointioikeudet, jolloin hän pääsee käyttämään sähköistä asiointia ja 

valtuuttamaan sähköiseen asiointiin neuvojan itse Vipu-palvelussa. Samalla tilan kaikille omistajille luotiin 

selausoikeudet tilan tietoihin. Vipu-palvelusta tilan omistajat näkevät mm. tilan historiatietoja, lohkokartat, 

lohkotiedot, sitoumukset, tukioikeudet, haetut ja maksetut tuet sekä on mahdollisuus mitata pinta-aloja. Vipuun 

on voinut kirjautua siis kaikki tilan omistajaksi ilmoitetut omilla pankkitunnuksillaan 1.1.2014 lähtien. 

(Aiemmin maaseututoimistosta annetut käyttöoikeudet päättyivät 31.12.2013).  Kirjautua voi myös sähköisellä 

henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. 

Jos pankkitunnuksia ei ole ja halutaan valtuuttaa neuvoja tai perheenjäsen joka ei ole omistaja tai halutaan 

muuttaa esim. ensisijaisen viljelijän oikeuksia, voi sen tehdä palauttamalla paperilomakkeen 457 

maaseututoimistoon.  

Vipu toimii parhaiten Mozilla Firefox ja Google Chrome-selainten uusimmilla versioilla. 

 

http://www.mavi.fi/hakuopas
http://www.suomi.fi/lomakkeet
https://vipu.mavi.fi/
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Viljelijä voi ottaa yhteyttä sähköistä tukihakua ja Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyksissä 

maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sähköisen tukihaun asiantuntijaan virka-aikana. Häneltä saat apua 

käyttöoikeuksiin, hakemusten täyttämiseen ja lähettämiseen sekä sovellukseen käyttämiseen liittyvissä 

ongelmissa. Neliapilan (Nivala, Kärsämäki, Oulainen, Sievi  ja Ylivieska) yhteistoiminta-alueen tukihenkilö on 

Anne Kuronen puh. 044 445 6881. 

 

Tilatukioikeuksien siirrot 

 

Tilatukioikeuksien siirroista lomakkeet 103B ja 103A liitteineen on jätettävä kuntaan 16.6.2014 mennessä. 

 

Kylvöalailmoitukset 

 

Muutokset 30.4. mennessä jätettyihin tietoihin on tehtävä 16.6.2014 mennessä lomakkeella 117 paperilla tai 

sähköisesti Vipun kautta.  

 

Maanvuokrasopimukset ja tilatukioikeuksien siirrot 

 

Vuokrasopimukset on hyvä tarkastaa ovatko ne vielä voimassa ja tarvittaessa uusia. 

 

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

kanssa, myös tukioikeuksien hallinta on siirretty viljelijälle. Tämän vuokrasopimuksen päättyessä tukioikeudet 

palautuvat automaattisesti maanomistajalle. Kun pelloista tehdään uusi vuokrasopimus, on muistettava tehdä 

uudelleen myös tukioikeuksien hallinnan siirto, muuten tukioikeudet jäävät maanomistajan hallintaan ja niiden 

osalta ei voida tilatukea maksaa. 

 

Tilatukioikeudet lomake 103A 

 

Esitäytetty tukioikeuslomake 103A lähetetään keväällä kaikille niille, joilla tilatukioikeuksia on hallinnassa 

ja/tai omistuksessa (myös vuokranantajat, jotka eivät ole viljelijöitä). Tämän lomakkeen tiedot on hyvä 

tarkistaa. Lomakkeessa on merkittynä tilan omistuksessa ja hallinnassa olevat tukioikeudet sekä hallinnassa 

olevien tukioikeuksien viimeinen hallinnan siirtovuosi. Lomaketta ei tarvitse palauttaa, jos tukioikeuksien 

siirtoja ei tehdä.  

 

Eläinten hyvinvoinnin tuen asiakirjat 

 

Terveydenhuoltoasiakirjat täytyy tuoda kuntaan. Asiakirjojen toimittaminen koskee kaikkia tuenhakijoita, joilla 

on voimassa eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumus. Asiakirjojen toimittaminen on tuen maksamisen ehto. 

 

Päivämäärät, mihin mennessä asiakirja tuotava kuntaan; 

- Päivitetty tai uusittu terveydenhuoltosopimus 10 työpäivän sisällä muutoksesta tai uusimisesta. Kunnassa 

tulisi olla toimitettuna aina voimassa oleva sopimus eläinlääkärin kanssa. 

- 1.5.2013 jälkeen tehdyistä terveydenhuoltokäynneistä ja terveydenhuoltosuunnitelmasta asiakirjat 14.5.2014 

mennessä (sitoumusvuoden 2013 asiakirjat). Terveydenhuoltokäynneillä tarkoitetaan 

terveydenhuoltosopimukseen liittyviä ja siinä sovittuja terveydenhuoltokäyntejä. 

Päivämäärät mihin mennessä asiakirjat on oltava tehtynä; 

-terveydenhuoltokäynnit ja -suunnitelman päivitys 30.4.2014 mennessä (ajalta 1.5.2013-30.4.2014) 

 

Asiakirjoja voi toimittaa kuntaan sitä mukaa kun niitä tilalla tehdään. Toimitetut ja kunnassa tallennetut 

asiakirjat näkyvät kirjattuna tilan lomakkeiksi myös vipu-palvelussa.  

 

Kunnan internet-sivut 

 

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

ilmoitustaululta maaseutuosaston ilmoituksista. Sieltä löytyy lisäksi mm. koulutuksien ohjelmat 

kokonaisuudessaan tai linkit niihin. Maaseutupalveluiden (yritykset ja elinkeinot -> maaseutupalvelut) kohdalta 
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löytyy lomakkeita mm. pellonvuokrasopimus, pientareen/suojavyöhykkeen uusimisilmoitus ja sopimus lannan 

luovuttamisesta. 

 

Koulutuksia/Infoja; 

 

Luomutuki-info viljelijöille ja neuvojille 

 

To 3.4. Nivala, Sapuska, Pajatie 5 

klo 10-14 

 

Maatalouden tukiin liittyvät infot järjestävät yhteistyössä ProAgria Oulun YmpäristöAgro II ja MTK-Pohjois-

Suomen Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke, Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskus ja kuntien maaseututoimi. Tilaisuudet ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ennakkoon 

ilmoittautua, mutta ilmoitathan erityisruokavaliosta; anne.kipina@proagria.fi tai puh. 08 316 8611. 

 

Nautojen terveys ja hyvinvointi laidunkaudella 

 

Ti 8.4. Ylivieska, Ravintola Pikkuveli, Valtakatu 4 

klo 10.00-15.00 

 

Yleisimmät ensiapuun liittyvät välineet, niiden huolto ja käyttö, 

Poikiminen laitumella ja siihen liittyvät sairaudet – miten hoidetaan?, 

Milloin kutsutaan eläinlääkäri, 

Laidunkaudella esiintyvät sairaudet, ennaltaehkäisy ja hoito, 

ETT.n puheenvuoro – laidunkaudella uhkaavat uudet ja vanhat tutut taudit  

(tunnistaminen, ilmoittaminen, toiminta). 

Tilaisuuden järjestää ProAgria Oulun YmpäristöAgro II-hanke. Luennot: eläinlääkäri Virpi Kurkela, ProAgria 

Oulu ja terveydenhuoltoeläinlääkäri Olli Ruoho, ETT. Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta: 

anne.kipina@proagria.fi tai (08) 316 8611. 

 

Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutus 

 

La 12.4.2014 Ylivieska, kaupungintalon valtuustosali 

Ke 16.4.2014 Haapajärvi, Erkkiläntie 1 

 

Ilmoittautuminen 4.4.2014 mennessä Haapajärven ammattiopistolle p. 050 516 8241, 040 590 3101. Hinta 50 € 

(alv 0%) sis. kahvit. Järjestäjänä Haapajärven ammattiopisto. 

 

 

7. PUHELINLUETTELO 
HALLINTO-OSASTO, Keskuskatu 14 

 Neuvonta, palvelusihteeri vs. Partanen Kati 044-445 6801 

Hallintosihteeri Haaga Eila 044-445 6802 

Kunnanjohtaja Hokkanen Riitta 044-445 6803 

Kunnansihteeri vs. Kuisma Tuukka 044-445 6804 

Telefax 08 – 816 2800 

  
OPETUS- JA VAPAA-AIKAOSASTO, Keskuskatu 14 

 
Sivistystoimenjohtaja Oikarinen Kari 044-445 6867 

Toimistosihteeri Heikkinen Aune  044-445 6811 

Liikunta- ja nuorisosihteeri Manninen Riitta 044-445 6812 

Kulttuuriasiat, Salo Jaana 044-445 6889 

  
KIRJASTO, Pomojentie 3 

 
Kirjastotoimenjohtaja Nahkanen Kirsi, tiistaisin 044-445 6206 

Kirjastovirkailijat 044-445 6852 
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FROSTERUKSEN KOULU ja KÄRSÄMÄEN LUKIO, Frosteruksenkatu 25 

Koulusihteeri Leinonen Mervi  044-445 6860 

Frosteruksen koulun rehtori Pesonen Tuomo 044-445 6810 

Frosteruksen koulun vararehtori Juntunen Päivi 044-445 6861 

Opinto-ohjaaja Turpeinen Pirkko 044-445 6865 

Opettajain huone (Frosterus ja lukio) 044-445 6862 

Iltapäivätoiminta 044-445 6873 

Lukion rehtori Oikarinen Kari 044-445 6867 

Lukion opinto-ohjaaja Paasovaara Päivi 044-445 6868 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto,  044-445 6872 

  terveydenhoitaja Svala Tellervo (tellervo.svala@selanne.net) 
 

Koulukuraattori Voutilainen Sanna 044-445 6851 

Keskuskeittiö 044-445 6866 

Frosteruksen koulun siivous  044-445 6847 

Kiinteistönhoitaja Vierimaa Juha 044-445 6871 

  
KYLÄKOULUJEN PUHELINNUMEROT 

 
Saviselän koulun rehtori Tornberg Markus 044-445 6956 

Saviselän koulu, opettajainhuone 044-445 6955 

Saviselän koulun keittiö 044-445 6954 

Venetpalon koulun rehtori Korkiakoski Juha 044-445 6950 

Venetpalon koulu, opettajainhuone 044-445 6951 

Venetpalon koulun keittiö 044-445 6828 

  
MAASEUTUOSASTO, Keskuskatu 14 

 
Maaseutuasiamies Lintula Tuomo 044-445 6880 

Toimistosihteeri Kuronen Anne 044-445 6881 

Lomituspalvelun johtaja Mustola Riitta, ke 044-445 7741 

Lomatoimisto 044-445 7743 

MELA, ajanvarauksella, Pentikäinen Paula 029-435 2655 

  
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN  

 
Kehitysjohtaja Puranen Matti/Nihak Oy 040-356 4711 

  
TEKNINEN OSASTO, Haapajärventie 1 

 
Kunnaninsinööri Pietikäinen Martti 044-445 6840 

Rakennusmestari Hämäläinen Esko 044-445 6841 

Toimistosihteeri Saaranen Arja 044-445 6842 

Ruokahuollon ja siivoustoimen johtaja Koponen Pia 044-445 6845 

Kirvesmies Luonua Jouko 044-445 6998 

Kirvesmies Luttinen Arto 044-445 6999 

Siivooja Mehtälä Tarja  044-445 6846 

  
VESIHUOLTO OY, Haapajärventie 1 

 
Toimitusjohtaja Lampela Martti 044-445 6821 

Laitosmies Heinonen Jari 044-445 6987 

  
REKOLA 

 
Urheilualueiden hoitaja Hyvölä Ismo  044-445 6989 

  
PALOASEMA, Alarannantie 2 08 – 429 6340 

Ylipalomies Kuosmanen Jarmo 044-429 6342 

tp. palomies Pinola Mika 044-429 6341 

Telefax 08 – 429 6343 
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Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 

 s-posti; etunimi.sukunimi@selanne.net (www.selanne.net)  

TERVEYSKESKUS, Mäntytie 3 

 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut  
 

Päivystys, kiireellinen ajanvaraus 044-770 0701 

Poliklinikka, kiireetön ajanvaraus ma-pe klo 9-14, 

     laboratoriotulosten kysely 044-770 0702 

Hoitotyönjohtaja Vaitiniemi Tarja 044-445 6920 

Diabetes-/sydänhoitaja Kielenniva Anne puh. ma - pe klo 12–13 044-445 6926 

Hammashoitola 044-700 1844 

Kuntoutus/fysioterapia, Moisala Mari puh. ma-pe 11–12 044-445 6924 

Puheterapeutti sij. Turunen Nelli 044-445 7577 

Äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunn., terveydenhoit. Lehtola Ulla 044-445 6919 

Työterveyshoitaja Kamps Carita ma, ti, pe 044-445 6373 

Ajanvaraus klo 8-12, työterveysavustaja Paananen Marja 044-445 6376 

Laboratorio 044-770 0702 

Välinehuolto 044-445 6930 

Hoitotarvikejakelu ma klo 9-11 040-300 8230 

Palvelusihteeri Kaijankoski Elisa 044-445 6992 

Palvelusihteeri Estola Ritva 044-445 6826 

Talonmies Pennanen Sauli 044-445 6942 

Telefax 08-771 871 

  
HOITO- JA VANHUSTYÖPALVELUT 

 
Palvelujohtaja Kumpulainen Salli 044-510 2020 

Hoito- ja vanhustyön johtaja vs. Vaitiniemi Tarja Rantala Ulla 044-445 6920  

Palvelutalo Koivupuisto ja vuodeosasto,  Frosteruksenkatu 14 

Vuodeosasto 044-445 6647 

Vuodeosastohoito, palvelusihteeri Tikkanen Marja-Liisa 044-445 7773 

Asumispalvelut, vast.sairaanhoitaja Tanhuala Anu 044-445 6929 

Asumispalvelut, palvelusihteeri Kärkkäinen Pirjo 044-445 7769 

Koivupuisto, sairaanhoitaja 044-445 6646 

Tuomi 044-445 6928 

Pihlaja  044-445 6927 

Tuomikuja 044-445 6645 

Pihlajakuja 044-445 6644 

Koivupuiston keittiö 044-445 6830 

Talonmies Alatalo Pekka (Koivupuisto ja uimahalli) 050-362 5910 

Kotihoidon ohjaaja Niiranen Anne 044-445 7162 

Kotihoito vastaava, sairaanhoitaja Kolehmainen Anna-Riitta 044-445 6931 

Sairaanhoitaja Ahola Minja 044-445 6911 

Palvelusihteeri Rautiala Maria 044-445 7764 

Muistihoitaja Piippo Leena 044-445 7192 

Kotihoito ma-su klo 7-21.30 044-445 6993 

Kotisairaanhoito klo 7-15 044-445 6990 

Kotihoito, Mäntytie 044-445 6996 

Kotihoito 2 044-445 6995 

Kotihoito 3  044-445 6695 

  
PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 

 
Palvelujohtaja Mikkilä Riitta 044-445 6825 

Johtava sosiaalityöntekijä Laitinen Anita + vs. palvelujohtaja 044-445 7985 

Aikuissosiaalityö 
 

Ajanvaraus ma-pe klo 10–11 044-445 6643 
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Toimeentulotuki-, välitystili- ja vammaispalveluasiat  ma, ke, pe 
 

    sosiaaliohjaaja Myllylä-Ristinen Hilkka, puh.tunti klo 12–13 044-445 6824 

Kuntouttava työtoiminta, sosiaaliohjaaja Sorvala Tuija, sop.muk. 044-445 7648 

Vammaispalvelut 
 

Vammaispalveluiden johtaja, palvelupäällikkö vs. Huuskonen Sari 044-445 7675 

Toimintakeskus Rantapääsky, Aleksintie 4 
 

Vastaava ohjaaja Mykkänen Pentti 044-445 6834 

Palveluohjaaja, vs. Tahkokorpi Leena 26.2. - 30.9. Ranto Jaana 044-445 6823 

Ohjaaja 044-445 6835 

Ohjaaja Hyvölä Riitta 044-445 6568 

Terapiapalvelut 
 

Terapiapalveluiden johtaja, sosiaalityöntek. Löytynoja Marjukka 044-445 6372 

Perheneuvolapalvelut 
 

Ajanvaraus ja neuvonta, palvelusihteeri Tikka Eeva 044-445 7910 

   vastaanotto torstaisin, vs. Aulaskoski Eeva 
 

Mielenterveyspalvelut 
 

Erikoissairaanhoitaja Pesonen Elli 044-445 6933 

Päihdepalvelut 
 

Erikoissairaanhoitaja Tenhunen Irma 
 

Ajanvaraus, palvelusihteeri Tikka Eeva 044-445 7910 

  
LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT  

 
Palvelujohtaja Talala Heleena 044-445 6182 

Johtava sos.työntekijä Vänttilä Anja 044-445 6184 

Lastensuojelu, vt. sosiaalityöntekijä Hyväri Tarja 044-445 7986 

Lastensuojelu, vt. sosiaalityöntekijä Aalto Suvi 044-445 6183 

Lastensuojelu, sosiaaliohjaaja vs. Blomberg Teuvo 044-445 7943 

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Eskola Helena 040-300 8231 

Kärsämäen lastensuojelu, sos.työntek. puh. klo 12–13 
 

  päivystys/ohjaus ma-pe klo 8-16 044-445 7825 

Perhetyöntekijä Mykkänen Maarit 044-445 6991 

Perhetyöntekijä Kumpumäki Sini (lapsiperheiden kodinhoitaja) 044-445 6755 

  
LASTENTALO KUUSIPIHA, Aittatie 7 

 
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Sarjanoja Riikka 044-445 6831 

Päiväkoti Kuusipiha 
 

   Kurjenmiekat 044-445 6832 

   Ketunleivät 044-445 6994 

Ryhmäperhepäivähoito 
 

   Kissankellot (vuorohoito) 044-445 6997 

Keittiö 044-445 6829 

Rekola, esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito 044-445 6689 

  
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT 

 
Ympäristöjohtaja Turunen Jorma 040-300 8270 

Asiakaspalvelu, toimistosihteeri Saaranen Arja 044-445 6842 

Rakennusvalvonta, rakennustarkastaja Paalavuo Marko torstaisin 044-445 6153 

Korjausneuvonta, Esko Hämäläinen 044-445 6841 

Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta, 
 

  ympäristötarkastaja Estola Heikki 040-300 8271 

Ympäristöterveysvalvonta, ympäristötarkastaja Räty Sanna 040-300 8275 

Valvontaeläinlääkäri 044-445 6687 

Eläinlääkäri Tikkanen Hanne, ajanvaraus ma-pe klo 8-9 0400-976 207 
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8. 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 

 

 

Seuraavan kuntainfon aineisto TI 22.4.2014 klo 8:00 mennessä osoitteeseen karsamaen.kunta@karsamaki.fi 

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

