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Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu  
9 / 2018 KaiKu 

       Valtuuston kokous tiistaina  
30.10 klo 19:00 

Saviselän koululla,  
Jylhänperäntie 20 

TYÖMATKATUKEA ULKOPAIKKA-
KUNNALLA TYÖSKENTELEVILLE 
Kärsämäen kunta myöntää työmatkatu-
kea ulkopaikkakunnalla työskenteleville.  
 
Tarkemmat kunnanhallituksen hyväksy-
mät tuen myöntämisehdot löytyvät netti-
sivuilta www.karsamaki.fi.  
Hakuaika päättyy 31.10.2018. 
 
Lomakkeita tuen hakemiseksi saa kun-
nan asiointipisteestä (Haapajärventie 1) 
ja sen voi myös tulostaa kunnan nettisi-
vuilta osoitteesta www.karsamaki.fi ->  
lomakkeet   

EHDOTA OMAA SUOSIKKIASI VUODEN KÄRSÄMÄKISEKSI 

HYTE-lautakunnan jäsenistä koostuva toimikunta  

tekee valinnan tehtyjen ehdotusten pohjalta. 
 

 
Äänestysaika 20.11.2018 saakka 

Lomakkeen voit palauttaa kirjastoon tai Poppeliin. 

Frosteruksen ja Saviselän oppilaille äänestys järjestetään kouluilla. 
 

Kuntalaisten ilta 
14.11. klo 18:00 

Kärsämäki- Salissa, 
Frosteruksenkatu 25 

http://www.karsamaki.fi/
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ASIOINTIPISTE 

 

TERVEYSPALVELUT 
 

Attendo Kuntaturva Oy /Kärsämäen terveyskeskuk-
sen viralliset influenssarokotepäivät 2018:  
 
6.11 
20.11 
 
Influenssarokotteita pistetään myös joustavasti 
muun asioinnin yhteydessä.  

 
 

 

 

 

 
 
 

Kärsämäen kunta            
Haapajärventie 1 
86710 Kärsämäki avoinna ma-pe klo 9-15 
 
Kirjaston tiloissa liikekeskuksella toimii Kelan, Maistraa-
tin sekä Työ- ja elinkeinotoimiston asiointipiste.  
Asiointipisteestä on saatavana julkaisuja, esitteitä ja lo-
makkeita, sekä pystyt palauttamaan ja tarvittaessa kopi-
oimaan liitteitä hakemuksiin.  
Asiointipisteessä palveluneuvoja avustaa tarvittaessa 
hakemusten täyttämisessä. 
Asiointipisteessä on käytettävissä myös asiakaspääte, 
jota voi käyttää yhteispalvelun verkkoasiointiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huolettomia päiviä! 

Hei! 
Onko sinulla huolia? 
 
Joskus huolet ovat kuin saippuoita, joista ei tahdo 
saada kiinni. Kun asioita lähtee jäsentämään, ne pys-
tyy paremmin nimeämään, ja se myös selkeyttää asi-
oita. Tämän jälkeen niitä on helpompi lähteä työstä-
mään eteenpäin, ja miettimään keinoja, mitä niille on 
tehtävissä.  
 
Ajattelen huolista myös että, ne ovat kuin saippua-
kuplia. Kun huolien poistamiseen keksitään keinoja, 
ne pikkuhiljaa pienenee kunnes ne katoavat koko-
naan pois.  
 
Eräs saamani palaute Omakumppani palvelusta on, 
että se on kuin ”asioiden esivalmistelua”. Hyvin ki-
teytetty!  
 
Ensin lähdetään jäsentämään asioita ja nimetään 
työstettävät asiat. Sitten kun ne on nimetty, pilko-
taan niitä asioita vielä pienemmäksi, kunnes pääs-
tään juurisyiden äärelle. Tämän jälkeen voidaan 
vielä jatkaa asian työstämistä, tai sitten löydetään 
toinen palvelu, joka auttaa asiassa.                                     
Yksi mahdollisuus on myös koota yhteen läheisistä ja 
ammattilaisista koostuva verkosto ns. ”aivoriihi”, 
jossa” lyödään viisaat päämme yhteen” ja etsitään 
yhdessä ratkaisuja asiaan.  
 
Huolien kanssa ei kannata jäädä yksin. Kun repussa 
ei ole huolia, näitä elämänpolkujakin on keveämpi 
kulkea.  
 
Huolettomia päiviä elämääsi toivotellen! 
 
Omakumppani Mimmi 

Omakumppani on maksuton, Kärsämäkisille per-

heille, lapsille, nuorille ja vanhemmille, suunnattu 

palvelu. Palveluun voi tulla perheenä tai erikseen.  

Voit ottaa yhteyttä soittamalla p. 044 4941991 tai säh-

köpostilla mimmi.seppa@karsamaki.fi 
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KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY  

 

YRITYSPALVELUT 
 

 

SIVISTYSTOIMI 
 
Kärsämäen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 
myöntää vuodelle 2019 avustusta kulttuuri-, nuoriso-, lii-
kunta- ja hyvinvointityöhön. 
 
* Nuorisoavustusta maksetaan paikallisten nuorisoyhdistys-
ten tai muiden yhdistysten sekä nuorten itsensä järjestämään 
nuorisotoimintaan.  
* Liikunta-avustusta voivat hakea seurat ja yhdistykset kaikille 
kuntalaisille tarkoitetun liikunta- ja hyvinvointitoiminnan jär-
jestämiseen 
* Kultturiavustusta myönnetään kulttuuritoimintaa edistäviin 
ja monipuolistaviin tarkoituksiin. Hakijoina voivat olla yhdis-
tykset sekä rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoitta-
vat vakiintuneet ryhmät. Myös yksityiset aktiivisesti 

kulttuuritoimintaa harrastavat kuntalaiset voivat hakea kult-
tuuriavustusta. 
 Avustustoiminta on harkinnanvaraista ja kohdennettua. Ha-
kemukset  toimitetaan asiointipisteeseen 29.1.2019 men-
nessä. Hakemuslomakkeen voi tulostaa kunnan internet si-
vuilta tai sen voi noutaa asiointipisteestä. Lisätiedot sivistys-
johtaja Ira Toppinen 044 445 6840 
 

 
 

KIRJASTO 
 

 

 
 

 
 

Seudulliset yrityspalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven seutu 
NIHAK ry, jonka palveluksessa on kaikkiaan n.10 asiantunti-
jaa. Palvelut ovat osa valtakunnallista YRITYSSUOMI -palve-
lukonseptia, joka käsittää yhteistyötahoineen mm. tutki-
mukseen ja kehittämiseen, rahoitukseen, työvoimaan, vero-
tukseen ja osaamiseen liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä 
tehtävää hoitaa NIHAKin  yrityspalvelupäällikkö Arto Junno, 
jonka toimisto sijaitsee Kärsämäen kunnantoimistossa, 
osoitteessa Haapajärventie 1. Asiakkaiden käytettävissä on 
myös NIHAKin muu henkilöstö osaamistarpeen mukaan. 
Kansainvälistymisessä auttaa vientiasiantuntija ja yrityshau-
tomoasiakkaita palvelee hautomoasiamies. Palveluja tuote-
taan niin aloittaville yrittäjille kuin pidempäänkin toimineille 
yrityksille. Kehittämistilanteessa olevien yritysten rahoitus-, 
tila-, kehittämisavustus- ja muut ratkaisut räätälöidään yh-
dessä verkoston asiantuntijoiden kanssa. YHTEYSTIEDOT: 
sähköposti arto.junno@nihak.fi; GSM 044-4457011 

 

Haapajärventie 1 
p. 044-4456 852 
p. 040-682 4996 

kirjasto@karsamaki.fi 
 

 
Kirjaston 

aukioloajat 
Ma 11 – 20 
Ti 11 – 18 
Ke 9 – 16 
To 11 – 18 
Pe 9 – 18 
Itsepalvelulainaus 

päivittäin  
alkaen klo 9.00 

 

Satutuokio 
 

ke 21.11. klo 10 
 
 

 

 
 

TERVETULOA ASUMAAN MEILLE! 
Käy tutustumassa  

asuntoihimme osoitteessa oikotie.fi 
 tai tykkää ja seuraa meitä Facebookissa, 

 niin saat ensimmäisenä tiedon  
vapautuvista asunnoistamme.  

 
Yhteydenotot puhelimitse: 010 257 1733 

sähköpostilla: johanna.mehtala@op.fi 
tai tule käymään toimistollamme osoitteessa 

Frosteruksenkatu 4 

 

kirikirjastot.verkkokirjasto.fi 

mailto:arto.junno@nihak.fi
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VARHAISKASVATUS 
 

 

 

Kirjailijavieraana 

to 8.11. klo 18 
Pauliina Vanhatalo  
alias  Veera Vaahtera 

Tervetuloa kuuntelemaan! 

 
 

Kirjahetki 
kirjavinkkausta aikuisille 

 
ma 12.11. klo 18 

Kirsi Nahkanen ja  
Sari Seitajärvi vinkkaavat vuoden 2018 kir-

joja.  
Tervetuloa kuuntelemaan ja kahvittelemaan. 

HYVÄT ASIAKKAAMME! 
Lähetämme myöhästyneiden lainojen palautuske-
hotukset eli karhukirjeet ensisijaisesti sähköpos-
titse. Jos sähköpostiosoitteesi on merkitty asia-
kastietoihisi, palautuskehotukset menevät auto-
maattisesti tuohon osoitteeseen. Tarkista sähkö-

postiosoitteesi ajan tasalle Kiri-kirjastot verkkopal-
velussa tai kirjaston asiakaspalvelussa. Samalla 

saat käyttöösi eräpäivämuistutuksen, joka auttaa 
muistamaan palautuspäivän.  

 
Jos sinulla ei vielä ole KIRI-tunnuksella varustet-
tua kirjastokorttia, vaihdamme kortin maksutta. 
Uudella kortilla ja siihen liitettävällä pin-tunnuk-

sella saat käyttöösi kaikki kirjaston verkkopalvelut 
ja lainausautomaatin. Pyydä pin-tunnus asiakas-

palvelusta. 

Perhekerhon ohjelma, syksy 2018 

 

Perhekerho muuttaa uusiin tiloihin 1.11.2018. 

Perhekerho kokoontuu jatkossa torstaisin  

klo 9.00-11.30 Taidetalo Nahkurin tiloissa (Keskus-

katu 25) 
 

To 1.11.      Avajaiskahvit uusissa tiloissa sekä isänpäiväas-

kartelua  

To 8.11      Pallomeri ja liikuntasali Lastentalo Kuusipiha klo 

9.00-10.00, jonka jälkeen siirrymme kahvittelemaan ja syö-

mään välipalaa perhekerhon tiloihin (Taidetalo Nahkuri).  

To 15.11.     Karvakaverit vierailee  

To 22.11.     Muskarista Sanna vierailulla, lauletaan ja leiki-

tään yhdessä 

To 29.11.     Kärsämäen Maa-ja kotitalousnaiset vierailevat, 

leivotaan yhdessä pipareita 

To 6.12.       ITSENÄISYYSPÄIVÄ, ei kerhoa 

To 13.12.     Pikkujoulut, Joulupuuro ja torttukahvit sekä 

jouluaskartelua 

Tervetuloa! 

 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan lapsiperheiden kerhoon 

tapaamaan muita samassa elämäntilanteessa olevia. Ker-

hossa on tarjolla, kahvia, mehua ja pientä naposteltavaa. 

Lapsille voit ottaa mukaan omat eväät. Tarjoilussa vapaa-

ehtoinen kahviraha, muutoin kerho on ilmainen. 

Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Yhteystiedot 

vs. vastaava lastentarhaopettaja Katja Malila, 

 puh. 040 577 7618 
 

 

Kärsämäelle on käynnistetty keväällä 2018 Perhekes-
kuksen toiminta. Perhekeskukset otetaan käyttöön 
osaksi kuntien, tulevien maakuntien sekä järjestöjen ja 
seurakuntien toimintaa kaikkialla Suomessa. Kut-
summe kaikkia kuntalaisia tutustumaan Perhekeskus-
toimintaan ja avoimeen kohtaamispaikkaan Nahkurille 
Maanantaina 3.12 Klo 16-19 ja Tiistaina 4.12 Klo 9-15. 
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. 
Lisätietoa Perhekeskuksesta nettisivuilta www.karsamaki.fi  

 

http://www.karsamaki.fi/
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Viime vuonna Kärsämäen varhaiskasvatuksen vanhem-
painyhdistys KÄVYT lahjoittivat kaikille varhaiskasva-

tuksen piirissä oleville lapsille villasukat Suomi100-tee-
maan liittyen. 

 
Lahjoituksia ja neulomisapua saatiin runsaasti lasten 

vanhemmilta, isovanhemmilta sekä muilta kuntalaisilta 
ja näin ollen kaikki lapset saivat omat sukat! 

 
Tarkoituksena olisi, että tästä eteenpäinkin kaikki hoi-

don aloittavat lapset saisivat villasukat.  
Otamme ilolla vastaan sukkia siis edelleenkin, jotta jo-

kaisen lapsen varpaat saadaan lämpimiksi ☺ 
 

lisätietoja voi kysellä nrosta 0444456831,  
sukat voi tuoda suoraan Lastentalolle tai  

Satukonttiin 
 

LIIKUNTA- JA NUORISTOTOIMI 
 
Onkilammelle ja Juurusjärvelle on tehty uusia pitkospuita, 
käykääpä tutustumassa. 
 
Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen lautakunnalta myön-
teisen avustuspäätöksen 13.3.2018 saaneet yhteisöt. 
Avustukset maksetaan kertamaksuna. MAKSUTOSITTEET ON 
TOIMITETTAVA VUODEN 2018 MARRASKUUN LOPPUUN 
MENNESSÄ KIRJASTOSSA SIJAISEVAAN YHTEISPALVELUPIS-
TEESEEN/ liikunta- ja nuorisotoimi. 
 
NAISET JA MIEHET OLISI MAHDOLLISUUS KEHONKOOSTU-
MUSMITTAUKSIIN  
(hyödynnä etusi HUOM! ilmainen.) InBody-laitteet TK:n fy-
sioterapiassa viikolla 46, 12-16.11. Ajanvarauksella nume-
rosta 044 4456 924 klo 11-12, huom! keskiviikolle aikoja voi 
varata klo 17.00 asti. Aamuisin ti-pe klo 8-9 voi tulla ilman 
ajanvarausta.  
 
Tiistaina 6.11 UINTIRETKI Nivalan Uikkoon. Sitovat ilmoittau-
tumiset Poppelissa olevaan listaan tiistaihin 30.10 mennessä. 
Tarkemmin ilmoituksissa. Tiedustelut 044 4456 812, Riitta. 
 
EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKON 45, 5-11.11  
teemana on NUORET JA NUUSKA. 
EPT-viikolla kannustetaan ottamaan NUUSKA 
puheeksi nuorten kanssa. Keskustelun tueksi 
tarjotaan materiaalia ja vinkkejä. GOOGLETA 
EPT –viikko 2018. Löydät mm. viikon tunnus-
kappaleen, videoita, nuuskatestin jne.  
 
Tule tutustumaan ja liikkumaan urheilukenttäalueen liikun-
tapaikkoihin.  Kentän portit avoinna. Muutoksista ilmoi-
tamme kentän portin ilmoitustaululla. Alueelta löytyvät 

hiekkatekonurmipintainen jalkapallokenttä, pesäpallokenttä, 
yleisurheilun suorituspaikat, tenniskenttää ja skeittipaikka. 
Pesäpallokentän läheinen purupintainen lenkkipolku pituu-
deltaan n.400 m ja vaijerirata pesäpallokentän läheisessä rin-
teessä. Urheilukenttä alueelle on sijoitettu myös frisbeeko-
reja. Purupintainen hiihtoladunpohjaa ns. patterimäenlen-
killä. Kaiken ikäisille kohdistetulla lähiliikuntapaikalle on si-
joitettu mm. tasapainolaitteita, jotka soveltuvat myös vart-
tuneemmalle väelle ulkoilulenkkiä monipuolistamaan. Käy-
kääpä testaamassa! Lähiliikuntapaikan frisbeegolfradan 
opastaulu löytyy pesäpallokentän päädystä moukarihäkin 
läheisyydestä. Toinen frisbeegolf –radoista sijaitsee Venet-
palon hiihtomajan vaihtelevasta maastossa. Opaskartta löy-
tyy parkkipaikan läheltä.  
 
Kuntalaisille suorituspaikkojen käyttö on ilmaista. Kaikilta ur-
heilukentän liikuntapaikkojen käyttäjiltä edellytetään yhteis-
vastuullista käyttöä ja epäasialliseen toimintaan puuttumista, 
jotta suorituspaikat pysyisivät viihtyisinä ja hyvässä kunnossa. 
Urheilukentän ja Rekolan alueet ovat savuttomia alueita.  
 
Ulkopaikkakuntalaisille suorituspaikkoja vuokrataan seuraa-
villa hinnoilla: tekonurmikenttä 25e/h kokokenttä, juniori 
kenttä (1/2 kenttää) 15e/h, hintoihin lisätään alv 10% ja ten-
niskentän vuokrauksesta ei peritä maksua. Varaukset puh. 
044-4456812. 
 
Etsivä nuorisotyö 
Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan taholta toimii liikunta- ja 
nuorisosihteeri Riitta Manninen ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki 
ry:stä Anne-Mari Teppo puh. 050 527 5503. Lisätietoja toimin-
nasta. 
Nuorisotila Poppelin avoimet ovet –toimintaillat ma, ti, ke, to 
klo 15-20 ja pe 15-22. Muutokset ja lisäykset aukioloaikojen 
suhteen ilmoitamme Poppelin ikkunassa.  
 
Kuntokeskus avoinna 
Ma-Pe klo 10-18, La ja su sopimuksen mukaa. Kulkukortilla klo 
06-23. Lisätietoja: 040 821 4447. 
        
KKI-kortteja ja –vihkoja eripuolilla kunnan liikuntapaikkoja 
kuntoilusuoritusten merkkausta varten. Kuntokortteja mm. 
yhteispalvelupisteestä/kirjastosta, Poppelista ja Konttilasta. 
 
 

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 
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TAIDEYHDISTYS ELSUUPA RY 
 

Tervetuloa Taideyhdistys Elsuupa Ry:n syyskokoukseen 
22.11.2018 klo 18 taidetalo Nahkuriin (Keskuskatu 25, 86710 
Kärsämäki).  
Kokouksessa käsitellään  
sääntömääräiset asiat. 
 
 

ELÄKELIITTO KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY 
 

 
 

SUOMENSELÄN MUISTI RY  
/ KESKI-POHJANMAAN MUISTILUOTSI 
 

 

KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY 
 

Kerhot ovat ke 24.10.klo 11.00 Konttilassa ja 7.11, 
21.11.Tervetuloa mukaan rupattelemaan ja paranta-
maan maailmaa kahvikupposen äärellä. 
 
Ajatellaanpa jo niin pitkälle että pe. 30.11. klo 17.00 
Konttilassa aletaan viettämään Yhdistyksen perinteistä 
Joulujuhlaa riisipuuron/rusinasopan kera, päälle juo-
daan makoisat torttukahvit. 
 
Kuntosaliryhmä alkaa jälleen entiseen aikaan pyöri-
mään, elikkä to. klo 10.00 Tervetuloa mukaan entiset ja 
uudet kuntoilijat. Yhdistys tukee lipun hinnassa. 
 
Tammenlehvässä käynnit jatkuvat myös sovittuina ai-
koina. 
Tulevaa: Pikkujoulu Rokualla ke. 5.12. hinta 90 € vrk, 
herkutellaan runsaalla pikkujouluruokailulla, illalla viih-
dyttää Teuvo Vuoti & Captain. Saimme paikkoja varat-
tua lisää, joten mukaan sopii vielä. Soita Hilkka 040 
5196543 tai Eila 040 8273890 
 
Olet lämpimästi tervetullut kaikkiin meidän tilaisuuksiin 
ja pyydä ystäväsikin mukaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VERTAISTUKIRYHMÄ muistisairautta sairasta-

vien ihmisten läheisille kokoontuu seuraavan ker-

ran 13.11.2018  klo 13-14.30 

  

Seurakuntakeskuksen tiloissa, Frosteruksenkatu 

16. TERVETULOA! 

Toiminta on maksutonta sekä uskonnollisesti ja 

poliittisesti sitoutumatonta 

Tiedustelut puh. 040 0268 711 tai muisti-

luotsi@suomenselanmuisti.fi 

      

SUOMENSELÄN MUISTI RY / 

 KESKI-POHJANMAAN MUISTILUOTSI 

Lähtö Haapajärven Viihdepelimannien "Näiden täh-
tien alla" -konserttiin su 4.11. klo 12 Konttilasta.   
Hinta 20 € peritään autossa. Lisätietoja Liisalta, puh. 
040-7185062.  
  
Kerhot Konttilassa parillisen viikon maanantaina klo 
11. Ohjelmaa, kahvittelua ja arvontaa. Marraskuun 
kerhot: 12.11 (R2) ja 26.11 (R3), jolloin yhdistyksen 
syyskokous. Tervetuloa kerhoon!  
 
Bocciaa pelataan Konttimäessä maanantaisin ja tors-
taisin klo 13-15. Tervetuloa pelaamaan! 
 
Yhdistyksen uudet sivut osoitteessa  
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/karsamaki   

 

Kerho yksin asuville tiistaina 6.11. klo 18 
Irene Malilalla, Kiertotie 14 A 2. 
 
Vapaaehtoinen kahviraha seurakunnan lähetystyölle. 
 
Sydämellisesti Tervetuloa! 

 

https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/karsamaki
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KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA 
 
Talkooporukoiden ja jäsenten 

yhteinen ruokailu Ravintola 

Paalupaikassa, Rannantie 4. 

Sunnuntaina 25. 11. 2018 klo 12.00 

ja klo 14.00. Ruokailu  on ilmainen, 

mutta sinne on ennakkoilmoittauduttava viimeistään 20.11. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja Tarja Luonua p. 050 5350 273.                          

 ¤¤¤¤¤ 

Loikkaa liikkeelle-kortteja voit ilmoittaa Saara Kalliselle 

puh. 040 747 8811 viimeistään 29.10.2018. 

 ¤¤¤¤¤ 

Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- ja 

ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia)  sekä 2 telttaa 5 x 8m. 

Tiedustelut Tarja Luonua p. 050 5350 273.                               

 
PUNAINEN RISTI, KÄRSÄMÄEN OSASTO  

 

KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS RY 

 

 
 

JOKILAAKSOJEN NUORTEN TUKI RY 

 

Alle 30-vuotias nuori/nuori aikuinen, haluaisitko apua tai in-
foa koulutus-, työllistymis-, asumis- tai muissa asioissa? 
 
Ammatilliseen koulutukseen on mahdollisuus hakea  
jatkuvassa haussa, joka on avoinna ympäri vuoden.   
Tietoja ko. paikoista löytyy oppilaitosten omilta  
nettisivuilta, opintopolusta tai voit ottaa yhteyttä  
etsivään nuorisotyöhön ja varata ajan tapaamiseen.  
 
Kärsämäen työllistämisvastaava Päivi Vähäaho, sekä Ansku  
ja Elina etsivästä nuorisotyöstä tavattavissa ilman ajanvarausta 
Kärsämäellä nuorisotalo Poppelissa  
torstaina 1.11. ja 22.11.2018 klo 12.30 – 14.00.  
 
Ansku/ etsivä nuorisotyö, p. 050 5275 503,  
sp. annemari.teppo@snack.fi   
Elina / etsivä nuorisotyö, p. 050 3048 257,  
sp. elina.pietikainen@snack.fi 
 
Koutsilla eteenpäin-hanke järjestää korttikoulutuksia nuorille: 

• Työturvallisuuskorttikoulutus 14.11.2018 
klo 8-16. 

• Tulityökorttikoulutus 21.11.2018 klo 8-16. 
Koulutukset ovat nuorille maksuttomia, ainoastaan 20€ kortti-
maksu jää maksettavaksi itselle. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Mikko Ampula p. 050 5990 515 tai sp. mikko.ampula@snack.fi. 
Koulutukset järjestetään Haapajärvellä Nuorisotalo Stollessa 
(Kauppakatu 27). 
 
Oppisopimus info Haapajärvellä Nuorisotalo Stollessa (Kaup-
pakatu 27)  
6.11.2018 klo 12-16. Info on avoin kaikille nuorille oppisopi-
muksesta kiinnostuneille. Mukana tapahtumassa mm. Jokilaak-
sojen Nuorten Tuki ry, yrittäjien edustaja, Anneli Partanen 
JEDU:lta, sekä nuori kertomassa oman näkökulmansa.  
Lisätietoja: Mikko Ampula p. 050 5990 515 tai  
sp. mikko.ampula@snack.fi.  
Tervetuloa mukaan!    www.snack.fi 

 

  JOKILAAKSOJEN

 
TUKI RY

NUORTEN

INFOILTA TORSTAINA 1.11.2018 KLO 18-19.30 

KONTTILASSA 

Tervetuloa kuulemaan Punaisen Ristin Kärsämäen 

osaston toiminnasta ja ideoimaan yhdessä tulevaa. 

Illan teemoina mm. vapaaehtoistyö yleisesti ja Va-

pepan toiminta. Punaisen Ristin Oulun piiritoimistosta 

mukana Suvi Kervinen ja Teemu Alapeteri. 

Kahvitarjoilu. Kävijöiden kesken arvotaan täytekakku. 
_______________________________________________________________________________________________ 

LÄMMIN KIITOS NÄLKÄPÄIVÄKERÄYKSEEN osallis-

tuneille lahjoittajille ja kerääjille. Kärsämäen osaston 

tulos oli 1745 €. Tulos oli edellisvuosia parempi. 
______________________________________________________________________________________________________________________  

EU:N RUOKA-APUPAKETTIEN JAKO PERJANTAINA 

23.11.2018 KLO 12-18 

Elintarvikkeita jaetaan vanhalla keskuskoululla osoit-

teessa Frosteruksenkatu 25. 

 

KOKOUSKUTSU 
 

KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS ry:n 

sääntömääräinen syyskokous pidetään 

Konttilassa ma 19. marraskuuta 2018 klo 12. 

Tervetuloa. Hallitus 

 

Sydänkerho Konttilassa  
ma 19.11.2018 klo 11.00 

 

TERVETULOA MUKAAN! 

 

Vuokrataan teollisuus / varastotilaa. 
 

Ota yhteyttä: 

Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy 

Arto Junno 

p. 044-445 7011 

arto.junno@nihak.fi 

mailto:annemari.teppo@snack.fi
mailto:elina.pietikainen@snack.fi
mailto:mikko.ampula@snack.fi
mailto:mikko.ampula@snack.fi
http://www.snack.fi/
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Loppuvuoden Kaikujen ilmestymispäivät 
 
aineisto 15.11, jakelu 22.11 
aineisto 13.12, jakelu 20.12 
 
Aineistot osoitteeseen  
karsamaen.kunta@karsamaki.fi. 
 

Frosteruksen yhtenäiskoulun vanhempain-
yhdistys, Perhekeskus ja Kävyt järjestävät 
joululahjakeräyksen vähävaraisten perhei-
den lapsille jouluksi 2018.  
 
Lahja hankitaan nimettömänä lapselle, josta lah-
janantaja saa tietää iän ja sukupuolen.  
Lahjan on oltava uusi ja paketoitu ja pakettiin laitettu 
tarra, josta selviää lahjan numero ja lapsen ikä sekä 
sukupuoli ja arvoltaan noin 20 euroa.  
Paketit voi toimittaa aikavälillä 1.11.-2.12.2018 auki-
oloaikoina Paakarin Pysäkille, Veikon Kone Kangasko-
kolle tai Kärsämäen kirjastoon. 
 
Lisätietoja Hannele Myllymäeltä, puh. 0505330934 
tai sähköpostitse  
hanttamyllymaki@gmail.com 
 
                             
 
 
 

Koulukuljetukset ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja se on 
osana Kärsämäen kunnan palveluliikennettä. 
Näitä vuoroja ei ajeta koulujen loma-aikoina eikä muina koulujen 
vapaapäivinä. 
Liikennöitsijä perii normaalin linja-auto taksan. 
Veljekset Laitinen 
1. Kärsämäki (klo 7)-Kaketinperä-Miiluranta (klo 7.15)-Eteläpuolen-
tien ja Kiviperäntien risteys-Saviselänkoulu-Jylhänperä-Saviselän 
koulu (klo 8)-Miiluranta-Välikylä (Välikyläntietä)-Frosteruksen koulu 
(klo 8.45) 
2. KE-PE: Kärsämäki-Saviselän koulu (klo 12.05)-Jylhänperä (tarvit-
taessa)-Saviselän koulu-Eteläpuolentien ja 
Kiviperäntien risteys-Miiluranta-Kaketinperä-Kajaanintie-Puusaa-
rentie-Frosteruksen koulu (klo 13) 
3A. MA,TI: Frosteruksen koulu (klo 13.05)-Välikylä (Välikyläntietä)-
Miiluranta-Saviselän koulu (klo 14)-Jylhänperä-Saviselän koulu-Ete-
läpuolentien ja Kiviperäntien risteys-Miiluranta-Kaketinperä-Kajaa-
nintie-Puusaarentie-Kärsämäki 
3B. KE-PE: Frosteruksen koulu (klo 13.05)-Välikylä (Välikyläntietä)-
Miiluranta-Sydänmaankylä-Kajaanintie-Kärsämäki 
4. Frosteruksen koulu (klo 15.05)-Kajaanintie-Saviselän koulu-Jyl-
hänperä-Saviselän koulu-Miiluranta-Välikylä (Välikyläntietä)-Kärsä-
mäki 
5. Kärsämäki (klo 7.35)-Luonuanperä (Luonuanperäntietä)-Tuomi-
niemen levähdysalue (klo 7.50)-Jokivarsi (Ojalehdontien ja Alajo-
entien risteys klo 7.55)-Aittokyläntie 1222-Ojalehto-Pyrrönperä-
pisto Haaraperäntie 62-Frosteruksen koulu (klo 8.45) 
6. Frosteruksen koulu (klo 13.05)-Luonuanperä (Luonuanperän-
tietä)-Tuominiemen levähdysalue-Jokivarsi-Aittokyläntie 1222-Oja-
lehto-Pyrrönperä-pisto Haaraperäntie 62-Kärsämäki 
7. Frosteruksen koulu (klo 15.05)-Luonuanperä (Luonuanperän-
tietä)-Tuominiemen levähdysalue-Jokivarsi-Aittokyläntie 1222-Oja-
lehto-Pyrrönperä-pisto Haaraperäntie 62-Kärsämäki 
Tenhusen liikenne Oy 
1. Pyhäsalmen ABC (klo 7.30)-Parkkimaa (klo 7.45)-Nurmesperä-Ve-
netpalo (klo 8.05)-Kokonperä-Ruhankangas (klo 8.30)-Rannankylä-
Frosteruksen koulu (klo 8.45) 
2. Frosteruksen koulu (klo 13.05)-Ruhankangas-Kokonperä-Venet-
palo-Parkkimaa-Koposenperäntien risteys-Hautajoki-Kärsämäki 
3. Frosteruksen koulu (klo 15.05)-Rannankylä-Ruhankangas-Ran-
nankylä-Koposenperäntien risteys-Hautajoki-Koposenperäntien ris-
teys-Venetpalo (käy 4-tieltä piston Venetpalon kylään; kääntö-
paikka Venetpalontien ja Kokonperäntien risteys)-Nurmesperä-
Parkkimaa-Pyhäsalmen ABC 
Linja-autoliikenne Oy Rytkönen & Co 
1. Pyhäntä (keskusta klo 7.58)-Kärsämäen lukio (klo 8.30)-Kärsä-
mäki liikekeskus 
2. Kärsämäki liikeskus (klo 15.15)-Kärsämäen lukio (klo 15.16)-Py-
häntä (keskusta klo 15.50) 

 

Yrittäjien iltakahvit 1.11. ja Luovat Ratkaisut - hankkeen 

kassavirta kuntoon koulutus 27.11.,  

Lisätietoa www.visitkärsämäki.fi ->tapahtumat. 

Mitä kaikkea Kärsämäellä voi tehdä? 
 
Tule harrastusmessuille la 17.11.2018 
Frosteruksen koululle klo 10-14! 
 
Kutsumme kaikki Kärsämäellä harrastustoimintaa tarjoavat mu-
kaan esittelemään toimintaansa: tekemisen, kokemisen ja har-
rastamisen mahdollisuuksia eri-ikäisille. Luvassa näytöksiä, työ-
pajoja, mahdollisuuksia kokeilla kiinnostavia juttuja, harrastus-
toiveiden vastaanottoa ja arvontaa. Tapahtuma järjestetään 
Frosteruksen koululla lauantaina 17.11. klo 10-14. Vapaa pääsy. 
 
Harrastusporukat esille 
 
Yhdistykset, järjestöt, seurat, tulkaa mukaan tekemää harrastus-
messuja! Myös opistot ovat mukana. Nyt on oiva tilaisuus tulla 
tanssi- tai musiikkiporukalla treenaamaan esiintymistä tai ehkä 
tarjota makupala toiminnasta pienen liikuntatuokion tai askarte-
lutyöpajan muodossa? Kohdata ihmisiä, löytää uusia harrastajia, 
uusia ideoita, uutta yhteistyötä tai uusi harrastus. 
Osoitetaan yhteisponnistuksella, mitä kaikkea kivaa Kärsämäellä 
voi puuhata. Osallistuminen on myös näytteilleasettajille maksu-
tonta. 
Ilmoittautumiset näytteilleasettajaksi to 8.11.2018 mennessä 
sähköpostitse: 
Raisa Tasanto, Kattilakosken kulttuuriosuuskunta, kulttuuris-
tartti@gmail.com. 
Tilatarve ja oma messuohjelma ilmoitettava ennakkovalmiste-
luja varten ke 14.11. mennessä. 
Lisätietoja: Raisa Tasanto, Kattilakosken kulttuuriosuuskunta, p. 
045 122 7228. 
 
Tapahtuman järjestää Kattilakosken kulttuuriosuuskunta ja kun-
nan kulttuuritoimi. 
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