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1. HALLINTOPALVELUT 
 

 

Kärsämäen kuntaa on kehitetty viime vuosina painopisteinä lapsiperheet ja nuoret aikuiset. Fyysiset puitteet 

päivähoidosta opetuksen järjestämiseen eri asteilla ovat erinomaiset. Lukion oppimistulokset ovat viime 

vuosina olleet selvästi keskimääräistä paremmat valtakunnallisessa vertailussa. Opetuksessa on panostettu 

erityisesti tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. Tavoitteena on, ”kiva” koulu, missä oppilaiden asenne 

koulutyöhön, koulukavereihin ja kouluyhteisöön on hyvä. 

Elokuussa valmistunut uusi terveyskeskus tarjoaa modernit puitteet palvelujen järjestämiseen. Sosiaali- ja 

terveyspalvelut toimivat moitteettomasti. Akuuttivuodeosasto on toiminnassa ympärivuotisesti. 

Kolmannen sektorin toiminta on aktiivista vapaa-aika- ja kulttuuritoimessa. Yhdistykset järjestävät monen-

laista toimintaa ja tapahtumaa. Kunta on merkittävästi investoinut myös liikuntapaikkoihin. Perusliikunta 

mahdollisuudet ovat hyvät, mm. tekonurmi- urheilukenttä on uusi ja laadukas.  

Kuntastrategiassa nuorten- ja nuorten perheiden painopisteen lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota yritysten 

toimintaedellytysten parantamiseen. Säännölliset ”aamukaffe”- hetket ovat olleet varsin suosittuja. Ensi 

vuonna otetaan kokeiluun kunnanjohdon tapaamistunti. Ensimmäinen pidetään 25.1.2012 klo 9.00 - 11.00 

kunnantalolla. Paikallinen yrittäjyys on arvossaan etenkin maailman talouden myrskytessä. Kunta tukee yrit-

täjiä ja yrittäjiksi aikovia monin tavoin, ja kehittää elinkeinoelämää Nihak Oy:n tarjoamien yrityspalvelui-

den avulla. Ensi vuonna käynnistetään vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa, muun muassa yrittä-

jyyteen vaikuttavissa asioissa. 

Keskusta-alueen kehittäminen jatkuu ensi vuonna. Investointiohjelmassa on Torialueen kunnostus sekä 

Konttilan ja Ehtalan kulttuurirakennusten ja -alueiden kunnostus liittyen kirjaston alueeseen. Tänä syksynä 

alueelle rakennettiin Torinrannan leikkipuisto. Investointiohjelma sisältää myös nelostien varteen nousevan 

uuden Junnon kauppa- ja teollisuusalueen tiestön rakentamisen ja tätä myöten alue on otettavissa yritysten 

käyttöön.  

Kärsämäen kunnalla on parisataa asuin vuokrakäyttöön osoitettua huoneistoa, jotka sijaitsevat peruspalvelu-

jen välittömässä läheisyydessä. Asuntoasioiden hoito on siirretty Kärsämäen Asunnot Oy:lle.  

Kunnan talousarvio on laadittu haastavassa maailmantaloudellisessa tilanteessa. Merkittävin investointi ensi 

vuoden talousarviossa on kehitysvammaisten ja erityisryhmien toimintakeskuksen rakentaminen, joka päät-

tää peruspalveluinvestointien rakennusohjelman, yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Kunnallisveroprosentti 

on ensi vuonna 20,75, eli se pysyy entisellään. Valtionosuudet pysyvät lähes muuttumattomina vuoden 2011 

tasosta, hallitusohjelman muutokset huomioiden.  

Ensi vuosi on mielenkiintoinen monelta kantilta. Vuoden aloittavat presidentinvaalit ja syksyllä käydään 

kuntavaalit. 

 

Kiitän hyvästä yhteistyöstä ja toivotan kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 

 

Riitta Hokkanen 

kunnanjohtaja  
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Kunnanviraston yhteystiedot: 

Keskuskatu 14, 86710 KÄRSÄMÄKI, 

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

Viraston aukioloaika: ma - pe 9.00 – 15.00 

 

   *  * * 
 

Kunnanviraston neuvonnassa toimii Kelan yhteispalvelupiste, joka on avoinna viraston au-

kioloaikana arkisin klo 9-15 

Palvelupisteestä saat Kelan lomakkeita ja neuvoja etuuksien hakemiseen sekä eri 

palvelukanavien käytön ohjausta. Tullessasi asioimaan muista ottaa mukaan 

henkilöllisyystodistus.  

 

   *  * *  
 

 

 

 

KÄRSÄMÄEN KUNTA  
 

PRESIDENTINVAALIT 2012 

 
Vaalitoimitus tapahtuu sunnuntaina 22. tammikuuta 2012 kello 9.00-20.00 ja mahdollinen toinen 
vaali sunnuntaina 5. helmikuuta 2012 kello 9.00 – 20.00. 
 

Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat: 
1. Kirkonkylän äänestysalue, Frosteruksen koulu 
2. Venetpalon äänestysalue, Venetpalon koulu 
3. Saviselän äänestysalue, Saviselän koulu 
 
Ennakkoäänestys 
Ennakkoäänestys vuoden 2012 presidentinvaaleissa 
toimitetaan Kärsämäen kirjastossa, osoite: Pomojentie 3, Kärsämäki,  
11.1.2012 kello 10.00 - 16.00,  
12.1.-13.1.2012 kello 12.00 - 20.00, 
14.1.-15.1.2012 kello 12.00 - 16.00,  
16.1.-17.1.2012 kello 12.00 - 20.00.  
 
Tarvittaessa toinen ennakkoäänestyskierros toimitetaan Kärsämäen kirjastossa 
25.1.2012 kello 10.00-16.00, 
26.1.-27.1.2012 kello 12.00-20.00, 
28.1.-29.1.2012 kello 12.00-16.00, 
30.1.-31.1.2012 kello 12.00-20.00. 
Äänestäjän on ehdottomasti esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä todistus 
henkilöllisyydestään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saa-
da poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Tällaisessa tapa-
uksessa henkilökortista ei peritä maksua, mutta korttia haettaessa on oltava mukana 
passikuva. 
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Laitoksessa toimitettavasta vaalitoimituksesta ilmoitetaan palvelutalo 
Koivupuiston ja terveyskeskuksen vuodeosaston ilmoitustauluilla. 
 
Kotiäänestys 
Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka 
kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Hän saa äänestää koto-
naan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa sa-
massa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu 
omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikun-
nakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhtey-
dessä.  Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan on ilmoitettava siitä puh. 
044-4456 860 Frosteruksen koulun kansliaan viimeistään to 12.1.2012 ennen klo 16. 
Kirjallisesti voi ilmoittautua kunnanvirastosta tai koululta saatavalla lomakkeella. 
 
Kärsämäellä 31.10.2011. 
KÄRSÄMÄEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
 
 
Matti Tuovinen   Mervi Leinonen 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
    

 

* * *  
 

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, rahoi-

tukseen, työvoimaan, verotukseen ja osaamiseen liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä tehtä-

vää hoitaa NIHAKin kehitysjohtaja Matti Puranen, jonka toimisto sijaitsee kunnantalolla. Asi-

akkaiden käytettävissä on myös NIHAKin muu henkilöstö osaamistarpeen mukaan. Kansain-

välistymisessä auttaa vientiasiantuntija ja yrityshautomoasiakkaita palvelee hautomoasiamies. 

Palveluja tuotetaan niin aloittaville yrittäjille kuin pidempäänkin toimineille yrityksille. Kehit-

tämistilanteessa olevien yritysten rahoitus-, tila-, kehittämisavustus- ja muut ratkaisut räätälöi-

dään yhdessä verkoston asiantuntijoiden kanssa.  

YHTEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen(at)nihak.fi; GSM 040 356 4711;  

faksi (08) 816 2800      

    

* * *  
 

KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY 
 

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

puolinen 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 7550 023. Asuntohakemuksen saa Kärsämäen kunnan nettisivujen kautta  

osoitteesta www.karsamaki.fi  

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

PALVELUT 

 
Koulujen yhteinen vanhempainilta Frosteruksen koulun auditoriossa 
tiistaina 24.1.2012 klo 19. Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen. 
 

Perusopetuksen uudistuneet oppilaan oppimisen 
ja koulunkäynnin tukimuodot 

- mitä meidän kasvattajien on hyvä tietää 
 
 

Puhujana on kouluttaja Simo Rönty. 
Alustuksessa käsitellään 

- lakimuutosten ydinkohtia 
- oppilaan ja huoltajan uusia oikeuksia ja velvollisuuksia koti-koulu -yhteistyön osapuo-

lina  
- oppilaan tasapainoisen kehityksen tukemista.  

Aikaa varataan myös kysymyksille ja keskustelulle. 
 

Kaikki kouluasioista kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen! 
 

    

* * *  
 
 

 

 

 

   

     

     

     

  

 

Jouluaaton aattona pe 23.12. avoinna klo 10.00 -15.00 
Tapaninpäivänä ma 26.12. suljettu 

Loppiaisaattona to 5.1. avoinna klo 10.00 – 15.00 

Loppiaispäivänä pe 6.1.suljettu. 

 

Kirjastopyhä sunnuntaina 22.1.2012.  Kirjasto avoinna klo 11-15. Kirkkokahvit kirjastossa. 
Tule viettämään rauhallista pyhäpäivää kirjastoon. Tarjolla kirkkokahvit ja hyvää lukemista.  

   

     

     

     

     

 

 
 

Kirjaston aukioloajat  

 

Ma 12.00 – 20.00 

Ti   12.00 – 20.00 

Ke  10.00 – 16.00 

To  12.00 – 20.00 

Pe  12.00 – 20.00 

 

Kirjaston yhteystiedot: 

p. 044-4456 852 

email: kirjasto@karsamaki.fi 

 

Voit selata kirjaston kokoelmaa 

nettiosoitteessa www.kirikirjastot.fi 

 

 

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


 6 

 
Ilmoittaudu www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999. 

02080002 Pilates 2, Anna Kääriäinen, ti 10.1.–10.4.2012 klo 17.40–18.25 Frosteruksen koulu, luokka 159 

H-ovi, kurssimaksu 60 €. Kysy vapaita paikkoja.  

2062109 Tietokoneen käytön perusteet, Pirkko Hietala, ti 10.1. - 31.1. klo 18 - 21.15 Frosteruksen koulu, 

luokka 1109, B-ovi, kurssimaksu 29 €, sisältää opetusmonisteet. Laitteiden käyttö ja tiedonhallinta, internet 

ja sähköposti sekä virustorjunta. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja USB-tikku. Sitova ilmoittautuminen 

15.12. mennessä. 

2062259 ATK, jatko, Mervi Leinonen, ke 11.1. - 29.2., klo 17. - 19.30 Frosteruksen koulu, luokka 1109, B-

ovi, kurssimaksu 32 €. Tutustumme Office-2010 perusteisiin ja ohjelman monipuoliseen käyttöön. Opimme 

valokuvien siirron koneelle, kuvien käsittelyn ja lähettämisen. Sitova ilmoittautuminen 15.12. mennessä. 

2082185 Hiihtokoulu, Minna Huhmarniemi, to 12.1. - 1.3. klo 18.30 - 19.30 Frosteruksen koulu, ladut, 

kurssimaksu 12 €. Kaikentasoisille ja ikäisille kuntoilijoille, jotka haluavat oppia hiihdon eri tekniikoita, 

analysoimaan omaa hiihtotyyliä, hyödyntämään eri hiihtotyylejä kuntoilussaan. Etenemme ryhmän tason 

mukaan. Opettelemme luisteluhiihdon kolme perustyyliä; kuokka, mogren ja wassberg. Tutustumme perin-

teisen hiihtotyyleistä tasatyöntöön, vuorohiihtoon ja yksipotkuiseen tasatyöntöön. Ota mukaan hiihtoväli-

neet, ensimmäisellä kerralla luistelutyylin välineet. Sitova ilmoittautuminen 15.12. mennessä. 

2082172 Kevytjumppa aikataulu muuttunut, kokoontuu to 12.1.–19.4.2012 klo 16.25–17.10. 

2042242 Koristenukkekurssi, Leila Konola-Hyvölä, 3. - 4.2., 11.2. ja 17. - 18.2., pe klo 17.15 - 21.15, la 

klo 9.00 – 16.00 Frosteruksen koulu, luokka 2033, H-ovi, kurssimaksu 35 €. Muotoilemme nuken pään, jalat 

ja kädet massasta, jonka kovetamme uunissa. Kasvot värjäämme jauhemaisilla meikeillä. Teemme vartalon 

kankaasta ommellen ja vanulla täyttäen. Lähetämme ilmoittautuneille tiedotteen materiaaleista ennen kurs-

sin alkua. Materiaalien hinta n. 30 €. Sitova ilmoittautuminen 20.1. mennessä. 

2072180 Ensiapu II, Maila Haaranen, la 4.2. - 11.2., klo 9 - 16 Frosteruksen koulu, luokka 1112, B-ovi, 

kurssimaksu 44 €, kurssimaksun lisäksi EA-kortti 9 €, jonka opettaja perii. Kortti on voimassa kolme vuotta. 

Sitova ilmoittautuminen 13.1. mennessä. 

2062111 Scribus - Sivuntaiton perusteet, Pirkko Hietala, ti 7.2.2. - 14.2. klo 18 - 21.15, Frosteruksen kou-

lu, luokka 1109, B-ovi, kurssimaksu 18 €, sisältää opetusmonisteet. Tutustumme Scribus-sivuntaitto-

ohjelmaan. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja USB-tikku. Sitova ilmoittautuminen 17.1. mennessä. 

2082199 Norppakurssi C, 6-9 v, Anna Kääriäinen, ti 21.2. - 10.4. klo 16.30 - 17.15 Koivupuisto, uimahalli, 

kurssimaksu 20 €, lisäksi uimaliput. Varaa aikaa suihkuun ja vaatteiden vaihtoon ennen tunnin alkua. Autta-

va uimataito tarpeen. Opettelemme uintia, snorkkelisukellusta ja pelastautumista, pelaamme ja leikimme. 

Uimalasit/maski on hyvä olla mukana. Voit ottaa mukaan snorkkelin ja räpylät. Ohjaajana on sukeltajaliiton 

kouluttama norppaohjaaja. Sitova ilmoittautuminen 7.2. mennessä. 

 

 

2062112 Internet- ja sähköposti senioreille, Pirkko Hietala, ti 13. - 27.3. klo 18 - 20.30 Frosteruksen kou-

lu, luokka 1109, B-ovi, kurssimaksu 20 €, sisältää opetusmonisteet. Tutustumme internetiin, pankkiohjel-

miin ja internetistä löytyviin tietolähteisiin sekä sähköpostin käyttöön. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja 

USB-tikku. Sitova ilmoittautuminen 28.2. mennessä. 

2082186 Kahvakuula, lyhytkurssi, Minna Huhmarniemi, to 15.3. - 19.4. klo 18.30 - 19.30 Frosteruksen 

koulu, kenttä, kurssimaksu 10 €. Alkuverryttelyn jälkeen kehitämme tasapainoa ja liikkuvuutta, teemme 

kahvakuulan perusliikkeet hitaasti ja etenemme kohti haastavampia harjoitteita, lopussa jäähdyttely ja venyt-

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

Sitova ilmoittautuminen 1.3. mennessä. 

2042260 Hopeaketjun punonta, Johanna Riepula, 16.–17.3 ja 23.–24.3., pe klo 18 – 21, la klo 10 – 15 

Frosteruksen koulu, luokka 137, G-ovi, kurssimaksu 32 €, lisäksi välinevuokra 5 €, jonka opettaja perii. Ko-

koonnumme Valmistamme hopealangasta erilaisia koruja kuten ranne- tai kaulaketjuja, riipuksia ja korvako-

ruja eri tekniikoilla. Materiaaleja voit ostaa opettajalta. Lähetämme ilmoittautuneille tiedotteen materiaaleis-

ta ennen kurssin alkua. Sitova ilmoittautuminen 1.3. mennessä. 

2042247 Sovitusnukke, Leila Konola-Hyvölä, la 24.3., 31.3. ja 14.4. klo 10 – 15 Frosteruksen koulu, luok-

ka 2033, H-ovi, kurssimaksu 23 €. Valmistamme pareittain omien mittojen mukaisen sovitusnuken toistem-
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me päälle muotoillen. Käytämme materiaalina liimanauhaa. Varaa nuken teon ajaksi lämpimät sukat jalkaan 

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

leista ennen kurssin alkua. Sitova ilmoittautuminen 12.3. mennessä. 

2042281 Metallilankakoru, Mervi Pyöriä, 13.4. - 14.4., pe klo 18 – 21, la klo 9 – 15 Frosteruksen koulu, 

luokka 137, G-ovi, kurssimaksu 15 €. Teemme persoonallisia koruja hopeoidusta metallilangasta perustek-

niikoilla ja yksinkertaisilla työvälineillä. Koruihin voit käyttää helmiä, nappeja, kierrättää vanhan korun uu-

deksi. Helmiin tarvittavat langat n.10 €. Lähetämme ilmoittautuneille tiedotteen materiaaleista ennen kurssin 

alkua. Sitova ilmoittautuminen 29.3. mennessä. 

2002226 ”Sydämen ravintoa arjessa ja juhlassa”, Anne Halmetoja, ravitsemusterapeutti, su 15.4. klo 

11.30 – 13 Konttila, tupa. Sydänsunnuntain luento. Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

2171875 Hedelmäpuiden varrennus, Tuomo Vähäsarja, ma 7.5. klo 16.30 - 21.15 Konttila, tupa, kuirssi-

maksu 20 €. Tutustumme omena-, päärynä-, kirsikka- ja luumupuiden lisäämiseen varrennuksella, istutuk-

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

omenapuun, joka sisältyy kurssimaksuun. Sitova ilmoittautuminen 28.2. mennessä. 

 

     

* * *  
 

KULTTUURITOIMI  
 

UNOHTUNEIDEN JOULULAULUJEN ILTA 

Kärsämäen kirkossa to 22.12. klo 19.00.  

Minne jäivät ne muistojen joululaulut, joiden nuotit ovat kadonneet, sanat unohtuneet ja sävel lakannut soi-

masta mielessä? Katariina Kopsa säestää ja opettaa meille arkistojen kätköistä löytyneiden unohtuneiden 

joululaulujen helmiä. Vapaa pääsy. Tervetulleeksi toivottavat Kärsämäen kulttuuritoimi ja Kärsämäen seu-

rakunta. 

 

MITÄ KUULUU KYLÄT? 

Kärsämäki on mukana Maaseudun sivistysliiton Koti Maalla –hankkeessa ja Keskipiste Leaderin Yhteisö-

hautomo –hankkeessa. Hankkeet järjestävät yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa Mitä kuuluu kylät? –

tilaisuuden Konttilassa ke 1.2. klo 19.00. Mukaan ovat tervetulleita kyläyhdistysväen lisäksi myös muut 

kylien ja kuntamme kehittämisestä kiinnostuneet. 

 

KÄRSÄMÄEN KULTTUURIN TULEVAISUUS –SEMINAARI  

Kulttuuritoimen ja Kumppanuus –hankkeen järjestämässä seminaarissa 24.11. saatiin kuulla mielenkiintoisia 

ja innostavia luentoja jotka vahvistivat toiveita esimerkiksi taiteilijaresidenssitoiminnan aloittamisesta Kär-

sämäellä. Kumppanuus –hankkeen aikana on etsitty ratkaisuja kulttuuritoimen resurssipulaan. Tavallaan 

hanke on onnistunut löytämään etupäässä lisää tarpeita. Kunnan on pidettävä huolta Kärsämäen valtakunnal-

lisestikin noteerattujen kesätapahtumien säilymisestä ja kulttuuriyhdistysten vapaaehtoisväen jaksamisesta. 

Kulttuuritoimintaa ja tapahtumia tuottavat yhdistykset tarvitsevat apua rahoituksen hakemisessa, tapahtumi-

en järjestämiseen liittyvässä byrokratiassa ym. Kulttuuritoimen pienten resurssien varassa (20 % työntekijä) 

yhdistysten tukeminen on hankalaa ja ratkaisuja haetaan esimerkiksi kulttuuri- ja työosuuskunnasta jolle 

aletaan laatia liiketoimintasuunnitelmaa vuodenvaihteessa. Ensi vuoden alkupuolella suunta toivon mukaan 

alkaa hahmottua. Kärsämäen kulttuurielämä on mielenkiintoisten haasteiden edessä!  

 

VUODEN KÄRSÄMÄKINEN JA KULTTUURIPALKINTO 

Vuoden Kärsämäkiseksi valittiin tänä vuonna Lasten Maatalousnäyttelyt / 4H –yhdistys.  

Vuoden 2011 kulttuuripalkinnon sai Kärsämäen Paanukirkko / Paanukirkon kannatusyhdistys.  

Kiitos kaikille omia suosikkejaan ehdottaneille! Ehdotuksia tuli runsaasti. Kärsämäellä on paljon toimijoita 

jotka olisivat palkitsemisen arvoisia. 
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TIEDOTUS 

Mielenkiintoiset tapahtumat kannattaa ilmoittaa kuntainfon lisäksi myös kunnan tapahtumakalenteriin osoit-

teen kulttuuri(at)karsamaki.fi kautta. Tapahtumakalenteri löytyy kunnan sivuilta: www.karsamaki.fi --> Ta-

pahtumat --> Tapahtumakalenteri. Kulttuuritoiminnasta tiedotetaan myös Kulttuuri - Kärsämäki Facebook -

sivulla. (Tapahtumakalenterin ja Facebook -sivun päivityksestä vastaa kulttuuritoimen työntekijä 20% työ-

ajan puitteissa, joten ei voida taata että kaikki sinne ehtii tai mahtuu.) Koti Maalla –hankkeen sivuilla on 

tietoa myös hankkeen Kärsämäellä järjestämästä toiminnasta: http://www.kotimaallahanke.fi/. 

 

Kiitos Kärsämäkisille hyvästä yhteistyöstä vuonna 2011 ja Rauhallista Joulunaikaa! 

Toivottaa Kulttuuritoimi / Kumppanuus –hanke  
 
 

* * *  
 

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA 
 

 

ANNA LAPSELLESI RAITIS JOULU –KAMPANJA MENEILLÄÄN. 

 

Anna lapsellesi raitis joulu –resepti 

1. Ota joulunvieton juuri esiin. 

2. Alusta suunnittelu ajattelemalla oman perheen tarpeita. 

3. Muistele, mistä perhe on jouluisin iloinnut ja nauttinut. 

4. Lisää joukkoon omia mukavia joulumuistojasi. 

5. Siivilöi möykyt, jotka saattavat pilata perheesi juhlatunnelman. 

6. Etsi annos joulurauhaa. Vältä pyrkimistä sisustuslehtien vaatimustasoon! 

7. Paras joulutunnelman hiiva ja kohottaja on kiireetön yhdessäolo. 

8. Vältä alkoholia. Se voi tehdä lapsen joulusta likilaskuisen. 

9. Leivonnaisesi säilyvyys on taattu, sillä lapsuuden joulut muistetaan läpi elämän. 

10. Raitis joulu on lahja koko perheelle. 

 

Järjestötapaaminen Poppelissa 30.1.2012 klo 18:30 

 

Laskettelua, hiihtoa ja uintia! Retki Vuokattiin la 28.01.2012. Sitovat ilmoittautumiset pe 13.01 alkaen 

Poppelissa olevaan listaan pe 20.01 mennessä. Tarkemmin ilmoituksissa. Tiedustelut: 044 445 6812. 

 

Tulossa retki Vuokattiin to 08.03 (talvilomaviikolla.) 

 

HUOMIOI TURVALLISUUSTEKIJÄT 

Suomelan kumpareella mäkeä laskiessa älä laske hiihtoladulle ja parkkipaikalle. 

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

na kiekon ja pallon pelaaminen kielletty. 

Jääkiekkokaukalon käyttövuorolista on huoltorakennuksen seinässä. 

 

Siirymme talviaikaan, joten kävely ja koirien ulkoiluttaminen hiihtoladuilla ja –paanoilla kielletty. 

(huom! yleinen järjestyslaki). Moottorikelkoilla ja mönkijöillä liikkuminen tapahtuu merkatuilla moot-

torikelkkaurilla. 

Hiihtolatuja avataan Venetpalon hiihtomajan valaistulle- ja Suomela-Hatuperä –reitille, kouluille ja 

laturetkireiteille säiden sallimissa puitteissa. 

 

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

kirjata KKI-kortteihin – ja vihkoihin. 
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Etsivä nuorisotyö 

Kärsämäen kunta on mukana Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n toteuttamassa etsivän nuorisotyön hankkees-

sa. 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 seuraavasti: ma-ti klo 16-20, pe 16-22. 

Poppeli suljettu 19.12.2011 – 12.01.2012.  

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 ka-

vereiden seurassa. Aukioloaikojen muutoksista ilmoitetaan Poppelin ikkunassa. 

 

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

tinetti toivoo tapahtumien järjestäjien ilmoittavan tapahtumistaan aktiivisesti maksuttomaan Set-

tinetin tapahtumakalenteriin (tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedot). www.settinetti.fi nuori-

sotiedotus@settinetti.fi 

 

Kuntokeskus avoinna 

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

 

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

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

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

          klo 11.00-11.45 naisten vesijumppa 2 

                                  klo 12.00-12.45 naisten vesijumppa 5 

          klo 15.00-19.00 N+M 

      klo 19.25-20.10 naisten vesijumppa 3 

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

 

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

tokortteja myös kunnantoimiston esitteiden jakopisteestä, Poppelista ja Konttilasta. 

 
 

* * *  
 

Suomen Lasten Parlamentin uusi edustuskausi 11/2011 – 11/2013 

Suomen Lasten Parlamentti antaa 9-14-vuotiaille lapsille vaikuttamiskanavan, mutta myös viranomaisille ja 

päättäjille mahdollisuuden kysyä ja selvittää erilaisia asioita suoraan lapsilta. Parlamenttitoiminnassa raken-

netaan vuorovaikutusta lasten ja päättäjien välille. 

Suomen Lasten Parlamentti on kuntien nimittämistä lapsiedustajista muodostettu toimielin, mutta samalla se 

on myös lasten keskinäisen vuorovaikutuksen yhteisö, joka kokoontuu pääsääntöisesti netissä toimivassa 

verkkoparlamentissa.  Lisätietoja Suomen Lasten Parlamentista löytyy nettiosoitteesta 

www.lastenparlamentti.fi   

Kärsämäeltä edustajaksi alkaneelle kaudelle valittiin Sara Kumpulainen ja varaedustajaksi Jenna Kangas.  

Tytöt matkasivat Tampereella 14. – 15.11.2011 pidettyyn kaksi vuotisen parlamenttikauden aloitusistuntoon.  

Ensimmäisestä edustusmatkastaan tytöt koostivat seuraavan matkakertomuksen. 

 

 

 

http://www.snack.fi/
http://www.settinetti.fi/
http://www.lastenparlamentti.fi/
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Matka Suomen Lasten Parlamenttiin 

Meidät valittiin Kärsämäeltä Lasten Parlamentin edustajiksi. Lähdimme matkaan sunnuntaina 

13.11. junalla Ylivieskasta kohti Tamperetta. Matka meni hyvin junan ongelmista huolimatta. 

Kun olimme perillä, jouduimme etsimään hotelliamme, mutta kaksi avuliasta poikaa opastivat 

meidät hotellille. Kun saavuimme hotellille, olimme tyytyväisiä ja rupesimme melkein heti 

nukkumaan.  

Seuraavana aamuna lähdimme Tampere talolle. Meidän piti valita siellä työpaja. Sen jälkeen 

menimme omiin työpaja ryhmiin. Me valitsimme sirkuksen. Saimme myös kaksi uutta kaveria.  

Illalla menimme juhliin jossa söimme hyviä ruokia ja kuuntelimme pienen puheen. Tampereen 

kaupungin johtoa oli mukana juhlissa.  

Seuraavana päivänä meidän piti mennä siihen ryhmään, mikä väri oli nimilapussamme. Olim-

me eri ryhmissä joka harmitti molempia, mutta hyvin meni. Auditoriossa kuuntelimme Chatis-

ta, uusien ja vanhojen parlamentaarikkojen mielipiteitä. 

Eduskunnasta vieraili Kimmo Sasi, Pekka Rasi ja Silvia Modig, myös Jani Toivolan olisi pitä-

nyt tulla, mutta hänelle tuli esteitä eikä hän päässyt meitä lasten parlamentin väkeä tapaamaan. 

Silvia Modig kuuluu Suomen Lasten Parlamentin eduskunnan neuvottelukuntaan. Jouluna 

saamme Chatiin tunnukset, joten voimme olla yhteyksissä toisten edustajien ja eduskunnassa 

olevien Lasten Parlamentin neuvottelukunnan edustajien kanssa.  

Matkalla opimme, että lapsetkin pystyvät vaikuttamaan.  

Terveisin: Jenna ja Sara 

 

 

3. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 
 

KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY 

 
JOULUMYYJÄISET ma 19.12. klo 8.00 alkaen SOKOKSELLA 

tarjolla tuoreita voilla leivottuja tuotteita (myös gluteenittomia) 

Myymme arpoja, joka arpa voittaa. 

Tervetuloa ostoksille! 

 

Tammikuussa aloitetaan jälleen vesijumpat ma 9.1. klo 13.00 ja 14.00 ryhmät, 

jatkossa joka maanantai ja samat ajat. 

Tervetuloa liikkumaan vanhat ja uusiakin sopii ryhmiin vielä. 

Yhdistys tukee jatkossakin jäseniä lippujen hinnassa. 

(ps. lämmin kiitos v.jumppalaisille yllätyksestä) 

 

Kerhot alkavat ke. 4.1.2012 klo 11.00 Konttilassa seuraava ke 18.1. klo 11.00 

Helmikuussa ke 1.2. ke 15.2. ke. 29.2. klo 11.00 

Maaliskuussa ke 14.3. ke 28.3. klo 11.00 

Tervetuloa lämminhenkisiin kerhoihin! 

Suunnitellaan vuoden reissuja ja muita tapahtumia. 

 

Tuetulle lomalle hakijat ilmoittautukaa Hilkalle 10.1. mennessä. 

 

Toivotan omasta ja yhdistyksen puolesta oikein Rauhallista ja Onnellista Joulua 

sekä Hyvää Vuotta 2012. Terveyttä teille kaikille (kivutonta elämää niin kuin meillä reumasilla on tapana 

toivottaa) Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta! 

 

Tervetuloa tulevana vuonnakin meidän tilaisuuksiin, yhteyden ottoja varten puh. Hilkka 040 5196543 

* * *  
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SUOMEN ELÄMÄNTARINAYHDISTYS RY 
 

KIRJOITA KOTIRINTAMAN ELÄMÄSTÄ   

Suomen Elämäntarinayhdistys järjestää 1.1.–30.4.2012 kirjoituskilpailun, jonka aiheena on Kotirintaman 

elämää.  

 

Kirjoituskilpailu liittyy Suomen Elämäntarinayhdistyksen kesällä 2012 Kärsämäellä järjestämään XII Elä-

mäntarinafestivaaliin, jossa käsitellään monipuolisesti Kotirintaman elämää -teemaa. 

 

Kilpailun tavoitteena on  

– tallentaa muistoja ja tarinoita elämästä kotirintamalla: miten kotona selvittiin miesten ollessa sotatehtävis-

sä 

– innostaa ihmisiä muistelemaan, keräämään ja tallentamaan omaa tai oman perheensä ja sukunsa sekä oman 

kotiseutunsa sota-aikaan liittyvää historiaa  

– tarjota julkaisukanava ”tavallisten” ihmisten kotirintaman elämää koskeville tarinoille.  

 

Kilpailuun toivotaan osallistujiksi myös nuoria, jotka perehtyessään oman perheensä, sukunsa ja kotiseutun-

sa tarinoihin saisivat tietoa siitä, millaista elämä kotirintamalla oli. Tämä voisi herättää myös laajempaa yh-

teiskunnallista keskustelua.    

 

Kilpailu on kaikille avoin. Voit kirjoittaa omista, sukulaisesi tai jonkun haastattelemasi henkilön kokemuk-

sista ja muistoista. 
 

Tekstin tulee olla aikaisemmin julkaisematonta proosaa. Keksi kilpailutekstillesi napakka otsikko. Tekstin 

pituus saa olla enintään seitsemän liuskaa.   

 

Kilpailutekstit lähetetään nimimerkillä varustettuina (nimi ja yhteystiedot lähetetään suljetussa kirjekuores-

sa). Mainitse myös, voiko kirjoituksesi julkaista. Lähetä sen lisäksi kilpailuteksti, jos suinkin mahdollista, 

sähköpostin liitteenä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. 

 

Lähetä kilpakirjoituksesi 30.4.2012 mennessä osoitteella: 

 

Suomen Elämäntarinayhdistys ry 

Puheenjohtaja Helena Alhosaari 

Lähteentie 11 

86710 Kärsämäki 

sähköposti: akatemia@elamantarina.fi  

 

Kilpailun tulokset ja parhaat tarinat julkistetaan Kärsämäen XII Elämäntarinafestivaalilla Kotirintaman elä-

mää -seminaarissa 13.7.2012. Palkintoihin varataan 1000 euroa, jonka Suomen Elämäntarinayhdistys jakaa 

parhaaksi katsomallaan tavalla.  

Parhaat kirjoitukset, julkaistaan vuoden 2012 viimeisessä Elämäntarina-lehdessä.   

 

KIRJOITUSVALMENNUS JATKUU KEVÄÄLLÄ 2012 
Kirjailija, luovan kirjoittamisen ohjaaja Taija Tuominen pitää keväällä 2012 kaksi elämäntarinallisen kirjoit-

tamisen kurssia Kärsämäellä. Ensimmäinen kurssi järjestetään 3.-5.2. ja toinen kurssi 20.-22.4. 

Tiedusteluihin vastaa puheenjohtaja Helena Alhosaari, puh. 040-7703826    

 

Suomen Elämäntarinyhdistys kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä 
yhteistyöstä ja toivottaa  
  Menestyksellistä Tarinallista Uutta Vuotta!  
 

mailto:akatemia@elamantarina.fi
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KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY  
 

KIITTÄÄ KAIKKIA KULUNEESTA VUODESTA 

HYVÄÄ JOULUA 

JA 

ONNEA VUODELLE 2012 

 

Jatketaan toimintaa ”ompeluillan” merkeissä ti.17.1.2012 klo 19.00.  

Helena Hautajoen luona, Hautajoentie 419 Tervetuloa! 
 

* * *  

KÄRSÄMÄEN KATAJA  

 

28.12. Katajalla Kinkunsulatusjumpat: klo 19.00-19.45 RPV-jumppa (reisi-peppu- vatsa)  

klo 19.45-20.30 Kahvakuula ja klo 20.30-21.15 Kehonhallinta/venyttely.   

Hinta Katajan jäsenille 2 e/jumppa ja 5 e kaikki jumpat, muut 4 e/jumppa ja kaikki  

jumpat 10 e. Ei ennakkoilmoittautumisia. Ohjaajana toimii Minna Huhmarniemi.  

Tervetuloa!  

 

   * * * 

MTK-Kärsämäki 
 

Jäsenten salivuoro (sählyvuoro) Katajalla  maanantaisin 2.1.2012 alkaen  klo 19.30-21.00 
 

   * * * 

 

 Kärsämäen 4H-yhdistys  
4H kerhoista osa on jo jäänyt ja loput kerhot jäävät viikolla 50 JOULUTAUOLLE Kerhot 

JATKUVAT jälleen tammikuussa viikolla 3. Uusia kerhoja tulossa kevät kaudelle. Lisätietoa kerhoista 

löytyy yhdistyksen nettisivuilta! 4H-toimisto kiinni ja Hannele lomilla 17.12.2011-8.1.2012  

 

NÄHDÄÄN TAAS ENSI VUONNA (1.9.2012) LASTEN MAATALOUS-

NÄYTTELYJEN TIIMOILTA! Jos haluat olla mukana toteuttamassa joltain 

osin tapahtumaa, voit ottaa jo yhteyttä 4H-toimistoon/Hannele. Kärsämäen 4H-

yhdistys ry/Lasten maatalousnäyttelyt KIITTÄÄ vuoden Kärsämäkinen 2011 

palkinnosta kaikkia meitä äänestäneitä! 

Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoitteessa:  

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

kärsämäen 4H-yhdistys löytyy myös facebookista.  

Tumma taivas jouluyönä, tähdet tuikkii valovyönä, ilmassa on ripaus taikaa, 

Rauhallista Joulunaikaa! 

 

  

http://www.4h.fi/karsamaki
mailto:karsamaki@4h.fi
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4. TEKNISEN PALVELUT  

 

Konttilan perinnepihan kehittäminen etenee 
Museon siirtäminen lähestyy 
 

Kärsämäen museon siirtäminen on ollut jo pitkään vireillä. Nyt ovat kuitenkin käytännön toimet museon 

siirtämiseen käynnistyneet ja siirtoalustan rakentaminen on aloitettu. Museo on suuri hirsirakennus, sen 

massiivisuutta tehostaa kaksinkertaiset hirsiseinät.  

Museon paikkaa Konttilan perinnepihaan on pohdittu moneen kertaan. Sopivimmaksi paikaksi on katsottu 

sijoittaminen aittojen ja kirjaston väliin niin, että museo osittain sulkee Konttilan perinnepihan omaksi piha-

alueeksi missä kuitenkin yhteys torialueeseen säilyy. Tällä säilytetään Konttilan pihan ja torialueen yhteinen 

toimivuus, millä on etunsa markkina-aikana kuin muidenkin suurempien yleisöä vetävien tapahtumien aika-

na. 

 

 

 
 
Arkkitehti Mirja Merikarin näkemys ja mallinnus museon sijoituksessa jolloin yhteys torialueelle osittain säilyy. 

 

Tutkittavana on ollut useampia vaihtoehtoja, joissa on omat hyvät puolensa ja toisesta näkökulmasta katsot-

tuna tuloksia ei voida nähdä yhtä hyvinä. Tässä esittelen arkkitehti Merikarin näkemykset alueesta. Kontti-

laan on ollut tavoitteena siirtää museon lisäksi kaksi rakennusta, Ehtalan aitta ja Lähemmäen perikunnan 

kunnalle lahjoittama aitta. 
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Merikarin näkemys Konttilasta missä piha-alue on suljettu enemmän omaksi alueeksi. 

 

Nämä esitetyt näkemykset antavat mielenkiintoista pohdittavaa alueen kehittämiseen ja korostavat niitä ar-

voja joita kehittämisessä halutaan painottaa.  

 

Kunnaninsinööri, Martti Pietikäinen 

 
 

* * *  
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5. MAASEUTUTOIMEN PALVELUT 
 

Tilan olosuhteiden muutokset 

 

Ympäristötukeen, luonnonhaittakorvaukseen ja eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneen viljelijän on ilmoitet-

tava 10 työpäivän kuluessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sellaista tuen saajaa, sitoumusta tai 

maatilaa koskevasta olosuhteiden muutoksesta, joka saattaa vaikuttaa tukien maksuun. Tällaisia muutoksia 

ovat esimerkiksi koko tilan myynti tai vuokraus ja kotieläintuotannon lopettaminen (eläintiheysvaatimus ei 

täyty). 

 

Sopivat varusteet hevosellesi 

 

Lauantai 28.1.2012 klo. 10-17, Oulainen 

Teoria Kartanohotelli Törmänhovissa ja demonstraatio Pyhäjokilaakson Ratsastajat ry, maneesi, Saukontie 

14 Oulainen 

Asiantuntijana satulaseppä Tiina Suni. Tilaisuuden järjestää HevosAgro-hanke. 

 

Luomun peruskurssit 

 

8.-9.12. ja 13.-15.12.2011 Siikajoella, Ruukin maaseutuopisto, Sammalkankaantie 280 

31.1.-2.2. ja 8.-9.2.2012 Iissä, Micropolis, Piisilta 1 

16.-17.2 ja 21.-23.2.2012 Nivalassa, Nitek, Pajatie 5 

 

Järjestäjänä ProAgria Oulu. Ilmoittautumiset Olli Valtonen ProAgria Oulu p. 040 735 5519 tai sähköisesti 

www.proagria.fi/oulu ->koulutukset. Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää. Kurssin hinta 315 € +alv (sis. 

materiaalit, opetuksen ja kahvin). Kursseilla on käytössä sähköinen luokkahuone, johon osallistuja saa käyt-

töoikeudet. Kurssi täyttää luomusopimuksen vaatiman oppimäärän. Kurssi järjestetään vain jos osallistujia 

on vähintään kahdeksan. 

 

Ajankohtaista pellon vuokrauksesta 

12.1.2012 Ylivieska, Ylivieskan ammattiopisto, Kuusitie 6 

Tietoseppä-hanke järjestää ajankohtaista pellon vuokrauksesta -päivän maanomistajille ja vuokrapeltojen 

viljelijöille. Ilmoittautuminen 9.1.2012 mennessä tiina.paavola@kpedu.fi, 040 808 5041. Lisätietoa projek-

ti.kpedu.fi/tietoseppa, josta löytyy myöhemmin julkaistava päivä ohjelma. 

 

Maatilan veropäivä 

24.1.2012 Ylivieska, Ylivieskan ammattiopisto, Kuusitie 6 

klo. 10.00-12.15. Tilaisuuden järjestää Tietoseppä-hanke. 

Lisätietoa  projekti.kpedu.fi/tietoseppa, josta löytyy myöhemmin julkaistava päivä ohjelma. 

    

     

 

 

6.KYLÄASIAT 
 

 

 

 

* * *  

http://www.proagria.fi/oulu
mailto:tiina.paavola@kpedu.fi
http://projekti/kpedu.fi/tietoseppa
http://projekti/kpedu.fi/tietoseppa
http://projekti/kpedu.fi/tietoseppa
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7. PUHELINLUETTELO 
 

Kärsämäen kunta s-posti: etunimi.sukunimi@karsamaki.fi                    (www.karsamaki.fi) 

HALLINTO-OSASTO, Keskuskatu 14  

Neuvonta, vs. palvelusihteeri, Kartimo Tuija 044-4456 801 

Hallintosihteeri, Haaga Eila 044-4456 802 

Kunnanjohtaja, Hokkanen Riitta 044-4456 803 

Kunnansihteeri, Lahdenperä-Partanen Ritva 044-4456 804 

Arkistosihteeri, Rantamäki Margit 044-4456 895 

Kunta: telefax  08-8162 800 

OPETUS- JA VAPAA-AIKAOSASTO, Keskuskatu 14  

Sivistystoimenjohtaja, Oikarinen Kari 044-4456 867 

Toimistosihteeri, Heikkinen Aune  044-4456 811 

Liikunta ja nuorisosihteeri, Manninen Riitta 044-4456 812 

Kulttuuriasiat, Salo Jaana 044-4456 889 

KIRJASTO, Pomojentie 3 

 Kirjastotoimenjohtaja, Nahkanen Kirsi; ti 044-4456 206 

Kirjastovirkailijat 044-4456 852 

FROSTERUKSEN KOULU ja KÄRSÄMÄEN LUKIO,  

Frosteruksenkatu 25 
 Koulusihteeri, Leinonen Mervi  044-4456 860 

Frosteruksen koulun rehtori, Pesonen Tuomo 044-4456 810 

Frosteruksen koulun vararehtori, Juntunen Päivi 044-4456 861 

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

Lukion rehtori, Oikarinen Kari 044-4456 867 

Lukion opinto-ohjaaja, Paasovaara Päivi 044-4456 868 

Opettajain huone (Frosterus ja lukio) 044-4466 862 

Iltapäivätoiminta 044-4456 873 

Keskuskeittiö 044-4456 866 

Lukion rehtori, Oikarinen Kari 044-4456 867 

Frosteruksen koulun siivous  044-4456 847 

Kiinteistönhoitaja, Vierimaa Juha 044-4456 871 

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

SIVUKOULUJEN PUHELINNUMEROT 
 Saviselän koulu opettajain huone, rehtori Hautakangas Ilpo 044-4456 955 

Saviselän koulun keittiö 044-4456 954 

Venetpalon koulu 044-4456 951 

Venetpalon koulun rehtori, Korkiakoski Juha 044-4456 950 

MAASEUTUOSASTO, Keskuskatu 14  

Maaseutujohtaja, Lintula Tuomo 044-4456 880 

Tukisihteeri, Kuronen Anne 044-4456 881 

Lomituspalvelun johtaja, Mustola Riitta, ke 044-4457 741 

Johtava lomittaja, Kiviharju Jaana, pe 044-4457 743 

MELA,ajanvarauksella, Pentikäinen Paula 020 630 0655 

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN   

Kehitysjohtaja, Puranen Matti/Nihak Oy 040-3564 711 

TEKNINEN OSASTO, Haapajärventie 1 

 Kunnaninsinööri, Pietikäinen Martti 044-4456 840 

Rakennusmestari, Hämäläinen Esko 044-4456 841 

Toimistosihteeri, Saaranen Arja 044-4456 842 

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

Kirvesmies, Luonua Jouko 044-4456 998 

Kirvesmies, Luttinen Arto 044-4456 999 

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

 

Toimitusjohtaja, Lampela Martti 044-4456 821 

Laitosmies, Heinonen Jari 044-4456 987 

REKOLA 

 Urheilualueiden hoitaja, Hyvölä Ismo  044-4456 989 

PALOASEMA, Alarannantie 2 4 296 340 

vt. palomestari, Heikkilä Mikko  044-4296 341 

Ylipalomies, Kuosmanen Jarmo 044-4296 342 

Paloasema: telefax  4 296 343 

  

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne   (www.selanne.net)  

s-posti; etunimi.sukunimi@selanne.net 

 HALLINTO:  
 Kuntayhtymän johtaja, Kiiskilä Johanna 044-4456 196 

Talous- ja henkilöstöjohtaja, Uusivirta Juha 044-4456 197 

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

TERVEYSKESKUS, Mäntytie 3  

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON AVOPALVELUT JA ESH 

Päivystys, kiireellinen ajanvaraus 044-7700701 

Poliklinikka/kiireetön ajanvaraus klo 9-14 044-7700702 

Hoitotyönjohtaja, Vaitiniemi Tarja 044-4456 920 

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

Hammashoitola, ma-pe klo 8-9 044-7001 844 

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

Laboratorio, Mäntylammi Elisa 044-4456 925 

Palvelusihteeri, Kaijankoski Elisa 044-4456 992 

Palvelusihteeri, Estola Ritva 044-4456 826 

Välinehuolto/hoitotarvikkeet 044-4456 930 

Puheterapeutti Pyrrö Johanna  040-7442 842 

Työterveyshoitaja, Kamps Carita, ti, to ja pe 044-4456 373 

Talonmies, Pennanen Sauli 044-4456 942 

Terveyskeskus telefax 08-771 871 

HOITO- JA VANHUSTYÖPALVELUT  

Palvelujohtaja, Kumpulainen Salli 044-5102 020 

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

Vuodeosasto, sairaanhoitaja,   Frosteruksenkatu 14 044-4456 647 

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

akuuttiosaston sairaanhoitaja  

Sairaanhoitaja Palvelutalo Koivupuisto 044-4456 646 

Tuomi, hoitaja 044-4456 928 

Pihlaja, (vanhustenhuollon palveluohjaaja)  044-4456 927 

Kotihoito vastaava, Kolehmainen Anna-Riitta 044-4456 931 

arkisin ja viikonloppuisin klo 7-21.30 044-4456 993 

Kotisairaanhoito, klo 7-15 044-4456 990 

Sairaanhoitaja, Minja Ahola 044-4456 911 

Kotihoito, Mäntytie 044-4456 996 

Kotihoito 2 044-4456 995 

Kotihoito 3  044-4456 695 

Koivupuiston keittiö                       771 368 044-4456 830 

Talonmies/Koivupuisto, Uimahalli 050-3625 910 

AIKUISSOSIAALITYÖ  

Palvelujohtaja, Mikkilä Riitta 044-456 825 

Johtava sosiaalityöntekijä, Laitinen Anita 044-4457 985 
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Ajanvaraus ma-pe klo 10-11 044-4456 643 

Toimeentulotuki-, välitystili- ja vammaispalveluasiat   

sosiaaliohjaaja, Myllylä-Ristinen Hilkka, klo 12-13 vs. Puttonen Airi 044-4456 824 

Kuntouttava työtoiminta 

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

VAMMAISPALVELUT 

 Vammaispalveluiden johtaja, Jääskeläinen Päivi 044-4457 675 

Vastaava ohjaaja, Toimintakeskus Rantapääsky 044-4456 834 

Ohjaaja 044-4456 835 

Ohjaaja 044-4456 823 

TERAPIAPALVELUT 

 Terapiapalveluiden johtaja, Erkinantti-Toivo Pirjo 044-4456 462 

PERHENEUVOLAPALVELUT 

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

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

MIELENTERVEYSNEUVOLA 

 Erikoissairaanhoitaja, Pesonen Elli 044-4456 933 

PÄIHDETYÖ 

 Erikoissairaanhoitaja, Tenhunen Irma 

 tavattavissa parittomien viikkojen torstaina 

 Ajanvaraus, Pyhäjärven mielenvireyskeskus 444-457 910 

LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT  

 Lasten ja perheiden palvelujen palvelujohtaja Heleena Talala 044-4456 182 

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

Sosiaaliohjaaja, lastensuojelu Hyväri Tarja 044-4457 986 

Sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja, Ruotsalainen Martti 044-4457 995 

Sosiaalityöntekijä, Polvi Jarmo 044-4456 183 

Kärsämäen lastensuojelu, virka-ajan päivystyspuhelin  

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

Perhetyöntekijä, Lind-Kärkkäinen Outi ma-pe 8-9 044-4457 826 

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

Terveydenhoitaja, Svala Tellervo 044-4456 872 

Terveydenhoitaja, neuvolapalvelut Lehtola Ulla 044-4456 919 

LASTENTALO KUUSIPIHA, Aittatie 7 

 Päiväkodin johtaja, Maliniemi Hilkka 040-3505 921 

Päiväkoti Kurjenmiekat 044-4456 832 

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

Ketunleivät, ryhmäpäivähoito  044-4456 994 

Lastentalo, keittiö 044-4456 829 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT 

 Ympäristöpalvelujenjohtaja, Turunen Jorma 040-3008 270 

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

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

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

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

Rakennustarkastaja, Penttinen Eero, to  044-4456 153 

Eläinlääkintähuolto, Tölli Matti (Reisjärvi)   040-3008 309 

Valvontaeläinlääkäri, Malmberg Serina 044-4456 687 

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

TAPAHTUMAKALENTERI 

Tapahtumakalenteri myös kunnan internet -sivuilla:  

www.karsamaki.fi  tapahtumat  tapahtumakalenteri 

 

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

p.044 4456 889. 

 
18.12. klo 19.00 Kauneimmat joululaulut kirkossa (Järj. Kärsämäen seurakunta) 

 

21.12. klo 19.00 Joulukonsertti kirkossa,  
Muusikot Hannu Merkku ja pianisti-urkuri Pekka Luukkonen esittävät kokoelman jouluisia tunnelmapaloja 

(ohjelma 8 €). 

 

22.12. klo 19.00 Unohtuneiden joululaulujen ilta kirkossa 

Katariina Kopsa säestää ja opettaa meille arkistojen kätköistä löytyneiden unohtuneiden joululaulujen hel-

miä. Vapaa pääsy. (Järj. Kärsämäen seurakunta ja kulttuuritoimi). 

 

22.1.2012.  Kirjastopyhä, sunnuntaina kirjasto avoinna klo 11-15. Kirkkokahvit kirjastossa. 

 

24.1.2012 klo 9-13.14 Yhteisöllinen ja kehittyvä kunta –seminaari. Paikkakunta selviää myöhemmin. 

(Järj. Koti Maalla –hanke) 

 

1.2.2012 klo 19.00 Mitä kuuluu kylät? -tilaisuus Konttilassa 

(Järj. Kulttuuritoimi, Koti Maalla -hanke ja Yhteisöhautomo –hanke) 
 

Lumiset oksat vihreän puun, 

kimmeltää valossa jouluisen kuun. 

Katselen tähtien hopeista nauhaa, 

toivotan jouluusi lämpöä, rauhaa. 

 

 

Tunnelmallista Joulunaikaa  

ja  

Onnea Vuodelle 2012! 
t. Kärsämäen kunta 

 

http://www.karsamaki.fi/

