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ASIOINTIPISTE 

 

TERVEYSPALVELUT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kärsämäen kunta    
Haapajärventie 1   86710 Kärsämäki 
 
Kirjaston tiloissa liikekeskuksella toimii Kelan, Maistraatin sekä 
Työ- ja elinkeinotoimiston asiointipiste. Asiointipiste on 
avoinna klo 9-15. 
 
Asiointipisteestä on saatavana julkaisuja, esitteitä ja lomak-
keita, sekä pystyt palauttamaan ja tarvittaessa kopioimaan liit-
teitä hakemuksiin. 
 
Palvelupisteessä on yksi asiakaspääte, jolla voit asioida Kelan, 
TE-palvelujen ja maistraatin sivuilla, se myös antaa sinulle 
mahdollisuuden asioida Kelan viranomaisen asiantuntijan 
kanssa verkkoyhteyden avulla. Etäpalvelu säästää aikaasi ja vä-
hentää matkustamista tuomalla asiantuntija-avun lähellesi. 

KÄRSÄMÄEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN 

LAUTAKUNTA MYÖNTÄÄ VUODELLE 2020 AVUSTUSTA 
KULTTUURI-, NUORISO-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTITYÖHÖN. 
 

* Kulttuuriavustusta myönnetään kulttuuritoimintaa edistä-
viin ja monipuolistaviin tarkoituksiin. Hakijoina voivat olla 
rekisteröidyt seurat ja yhdistykset sekä rekisteröimättömät 
kulttuuritoimintaa harjoittavat vakiintuneet ryhmät. Myös 
yksityiset aktiivisesti kulttuuritoimintaa harrastavat kunta-
laiset voivat hakea kulttuuriavustusta. 
 
* Nuorisoavustusta maksetaan paikallisten nuorisoyhdistys-
ten tai muiden yhdistysten sekä nuorten itsensä järjestä-
mään nuorisotoimintaan.  
 
* Liikunta- ja hyvinvointiavustusta maksetaan paikallisille lii-
kuntatoimintaa harjoittaville seuroille tai yhteisöille sääntö-
määräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tu-
kemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustan-
nuksiin sekä erilaisiin tapahtumiin. Avustusmuotoja ovat pe-
rus- ja kohdeavustus. 

 
Avustustoiminta on harkinnanvaraista ja kohdennettua.  
 
Hakemuslomakkeita on saatavilla kunnan internet sivuilla 
tai sen voi noutaa asiointipisteestä. Hakemukset toimite-
taan asiointipisteeseen 16.12.2019 mennessä. Lisätietoa: 
myöntämisperusteissa ja Ira Toppinen 044-445 6840 

Kärsämäki terveyskeskus /  

Terveystalo tiedottaa  

Influenssarokotepäivät ilman  

ajanvarausta kaikille kärsämäkisille  

19.11.2019 klo 8-15 

26.11.2019 klo 8-15  

Laitamme rokotteita myös muun asioinnin 

yhteydessä.  

 Ankkuri-yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen  
-hanke auttaa asiakkaitaan löytämään tarvitsemansa palve-
lut esimerkiksi työelämään, kuntoutukseen, elämänhallin-
taan tai eläkkeen hakemiseen liittyen. 

 
Hankkeen aikana järjestetään myös erilaisia korttikoulutuk-
sia asiakkaiden tarpeiden mukaan. 
 
Kohderyhmässä korostuu yli 50-vuotiaat sekä alle 29-vuoti-
aat pitkäaikaistyöttömät. Hankkeeseen voi ilmoittautua mu-
kaan ottamalla yhteyttä hankeen työntekijöihin, projektioh-
jaaja Jorma Seppälä 040 1843437 tai projektipäällikkö Päivi 
Vähäaho 040 5777 096. 
 

 
 

 

Omaishoitajien  

jouluruokailu  
 

Omaishoitajien jouluruokailu 

15.12.2019 klo 12-15.  

Kahvila Porinassa, Rannantie 4.  

 

Ilmoittautumiset Airi Puttoselle 

28.11.2019 mennessä klo 12-13 

p. 044 4456 824. 

Tervetuloa!  

 

Kärsämäen kunta ja Terveys-

talo Kuntaturva Oy. 

 

Ruoanjako vähävaraisille kärsämäkisille työpajalla, 
osoitteessa Karilantie 3, maanantaisin ja torstaisin klo 
10–12. 
 
työpajaohjaaja Jorma Seppälä  040 1843437  
työpajaohjaaja Kaisa-Mari Juntunen  040 6765084 
työllistämisvastaava Päivi Vähäaho  040 5777 096  
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KÄRSÄMÄEN VESIHUOLTO OY 
 

 

KIRJASTO 

 
 

 

 

KÄRSÄMÄEN KUNNAN  
AVOIN VARHAISKASVATUS JA PERHEKESKUS 

 

Perhekerhon ohjelma, syksy 2019 
Kerho kokoontuu torstaisin  

klo 9.00-11.30 Perhekeskuksen tiloissa 

(Taidetalo Nahkuri/Keskuskatu 25) 
 

To 28.11. Jouluisia lauluja ja leikkejä 

 

To 5.12.  Jouluaskartelua 

 

To 12.12  Pikkujoulut, Kärsämäen maa-ja kotitalous-

naiset vierailevat ja leivotaan pipareita 

 

Tervetuloa!  

 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan lapsiperheiden 

kerhoon tapaamaan muita samassa elämäntilanteessa 

olevia. Kerhossa on tarjolla, aamupuuro, kahvia, me-

hua ja pientä naposteltavaa. Lapsille voit ottaa mu-

kaan omat eväät. Tarjoilussa vapaaehtoinen kahvi-

raha, muutoin kerho on ilmainen. 

Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

 

Yhteystiedot 

vs. varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Malila 

puh. 040 577 7618 

 

Seuraa meitä facebookissa: kärsämäen kunnan avoin 

varhaiskasvatus 
 
 

 
 
 

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI 
 

TULOSSA NUORTEN RETKIPÄIVIÄ 

LÄHIAIKOINA, SEURAA ILMOITTELUA. 

 

 

Etsivä nuorisotyö 

Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan taholta toimii lii-

kunta- ja nuorisosihteeri Riitta Manninen ja Jokilaaksojen 

Nuorten Tuki ry:stä Anne-Mari Teppo puh. 050 527 

5503. Lisätietoja toiminnasta. 

Nuorisotila Poppelin avoimet ovet toimintailtojen au-

kioloajat: ma, ti klo15-20 ke-, to 16-20 ja pe 15-22. Toi-

minta Muutokset ja lisäykset aukioloaikojen suhteen 

ilmoitamme Poppelin ikkunassa.  

 

 

 
 

Satutuokio 
18.12. klo 10 

 

 

Vuoden 2019 tasauslaskutus on lähetetty 

11.11.2019. 

Laskun eräpäivä on 18.12.2019 

Postin lakon vuoksi toimitukset tulevat viivästy-

mään. Tämän vuoksi laskun voi pyytää lähetettä-

väksi sähköpostilla tai hakea Vesiyhtiön toimistolta 

osoitteesta Aleksintie 1 

Lisätietoja:  

Mikko Vainio 

044-4456821 

mikko.vainio@karsamaki.fi  

TOIMINTAKESKUS RANTAPÄÄSKY 
TIEDOTTAA 

 

Joulumyyjäiset 5.12. S-Marketin aulassa  

(Koulukatu 1, 86710 Kärsämäki) 

 
Klo.  10-14  

 

Tervetuloa! 

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

kirjasto@karsamaki.fi 
kirikirjastot.verkkokirjasto.fi 

Kirjaston aukioloajat 

 

Ma 11 – 20 
Ti 11 – 18 

Ke 9 – 16 
To 11 – 18 

Pe 9 – 18  

Itsepalvelulainaus 

päivittäin alkaen klo 

9.00 
 Aikuisten 

jouluinen tarinailta 
ma 9.12. klo 18 
Tarjoamme glögiä 

ja pipareita. 

 
 

Tervetuloa! 

mailto:kirjasto@karsamaki.fi
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjei9e4o_PlAhWDaVAKHezSC3sQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fpngimg.com%2Fdownload%2F53506&psig=AOvVaw0_RmDQKuSA4tzZfekwJPwP&ust=1574149886423905
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KKI-kortteja ja –vihkoja eripuolilla kunnan liikunta-

paikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta varten. Kunto-

kortteja mm. yhteispalvelupiste/kirjastosta, Poppelista ja 

Konttilasta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNINEN TOIMISTO 
 
TIEKUNNAT JA YKSITYISTIET 
Kesäkunnossapitoavustus 
 

- Maksatus tapahtuu kunnossapidosta aiheutu-
nutta maksettua laskua vastaan, tai omana 
työnä hyväksytysti suoritetun materiaalitoimituk-
sen mukaisesti. 

- Kesäkunnossapitoavustuksia maksetaan 
joulukuun loppuun asti. 
 

- Avustusta voi hakea kaikille asutuille yli 200 m:ä 
pitkille teille 

- Yksityistiet hoitavat itse kunnossapitotyöt. 
- Tiet, jotka ovat saaneet avustusta edellisenä 

vuonna, ei tarvitse tehdä uutta hakemusta.  
 
Avustushakemuksia saa kunnantoimistosta tai kun-
nan nettisivulta www.karsamaki.fi kohdasta lomak-
keet ja sieltä tieavustushakemus, hakemuksella hae-
taan sekä kesä- ja talvikunnossapitoavustusta. 
 

Lisätiedot: Arja Saaranen p. 044-4456 842 tai Esko Hä-
mäläinen 044-4456 841 
 
 

 
 
 

Kärsämäen kunnan rakennusjärjestyksen 
uudistaminen   
 

Kärsämäen kunnan tekninen lautakunta on ko-
kouksessaan 31.10.2019 § 30 päättänyt asettaa 
rakennusjärjestyksen luonnoksen nähtäville. 
 
Rakennusjärjestyksen uudistamisesta tullaan koko 
työn aikana tiedottamaan ja kuulemaan laajasti asi-
anosaisia.   
 
Rakennusjärjestys luonnos pidetään nähtävillä 
Kärsämäen kunnantoimistossa (Haapajärven-
tie1) 5.11.2019 - 4.12.2019 välisenä aikana. 
 
Rakennusjärjestys luonnos on nähtävillä kunnan 
internet sivuilla osoitteessa: 
http://www.karsamaki.fi > ilmoitustaulu > Kuulutuk-
set > Kärsämäen rakennusjärjestyksen uudistami-
nen  

Kärsämäen kunta pyytää lausuntoja julkisesti 
nähtävillä olevasta rakennusjärjestyksen luon-
noksesta 

Rakennusjärjestyksen uudistamisen vastuuhenki-
lönä Kärsämäen kunnassa toimii rakennusmestari 
Esko Hämäläinen: puh. 044-445 6841 
sähköposti: esko.hamalainen@karsamaki.fi 
 

www.visitkarsamaki.fi 

https://pixabay.com/fi/illustrations/kuusen-joulukuusi-joulu-kulta-4525933/
http://www.karsamaki.fi/
http://www.karsamaki.fi/
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JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 

 

KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY 
 
Ke 27.11. klo 16.00 Konttilassa Yhdistyksen perinteinen 
Puurojuhla jäsenille, vietetään sitä Joulun tunnelmissa, 
tarjolla riisipuuroa rusinasopan kera, juodaan torttukah-
vit ja laulellaan joululauluja, 
pientä ohjelmaa ja yhdessä oloa. 
 
Joulukuulla kokoonnutaan vielä kerhon merkeissä 
ke.11.12. klo11.00 valmistaudutaan jouluun. 
Tammikuussa kerho alkaa ke 8 pv. klo 11.00 Konttilassa 
(ja ke 22.1.) 
 
Vesijumppa jää joulutauolle, aloitetaan uudelleen ma 
tammikuun 13 pv klo 13.00 
Kuntosali ryhmä torstaisin jatkossakin klo 10.00 joulu-
tauko sovitaan paikan päällä. 
 
Tammenlehvässä kahvittelu ja rupattelu hetki sovittuina 
aikoina. 
Tervetuloa tilaisuuksiimme ja Hyvää joulun odotusta 
kaikille! 

 

ELÄKELIITTO KÄRSÄMÄEN YHDISTYS 
 
Jouluruokailu jäsenille Paalupaikassa pe 29.11 klo 16. 
Hinta 32 € maksetaan paikan päällä. Sitovat ilmoittautu-
miset viimeistään la 23.11 puh. 040-5304025/Irja. 
Joulukuun kerhot:   
Ma 2.12 klo 11 (K3) Jotain jouluista. Pelataan kinkkubin-
goa. Kahvit ja arvontaa. 
Ma 16.12 klo 11 (K4) Joulujuhla. Jouluista ohjelmaa. 
Puuro, soppa ja torttukahvit. 
   
Bocciaa pelataan Konttimäessä torstaisin klo 13-15. Ter-
vetuloa pelaamaan! 

Kerho yksin asuville 
 

Tiistaina 26.11.Klo 18  
Selma Partasella, Kokonperäntie 814. 

 
Vapaaehtoinen kahviraha seurakunnan lähetystyölle. 

 
Sydämellisesti tervetuloa! 

 

Nuppi ja ruppi on muistisairauteen sairastu-
neille ja läheisille suunnattu ryhmä  
Tietoa, keskustelua, mukavaa tekemistä ja kahvit-
telua. Ryhmään voi tulla myös läheinen tai sairas-
tunut yksin 
Kokoonnumme Konttilassa, Pomojentie 5 seuraa-

van kerran 10.12 klo 13.00-14.30 

 Tervetuloa!  

                                  

               
                                                                 
Suomenselän Muisti ry                            Keskipisteen Omaishoitajat ry                                                               
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JOKILAAKSOJEN NUORTEN TUKI RY 
 

 

 

 

 

  Alle 30-vuotias nuori / nuori aikuinen, haluaisitko apua tai 
infoa  

koulutus-, työllistymis-, asumis- tai muissa asioissa? 

Ammatilliseen koulutukseen on mahdollisuus hakea myös 

jatkuvassa haussa. 

KK lisähaku 2.-13.12.2019 

 
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 ajanva-

rausta Kärsämäellä nuorisotalo Poppelissa torstaina 
21.11.2019 sekä 12.12.2019 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 

 

 

 

 

TAIDEYHDISTYS ELSUUPA RY 

 

LC- KÄRSÄMÄKI 
 
 
LC Kärsämäki julistaa haettavaksi Juhani 
Levonin muistorahaston 
 
 

OPISKELIJASTIPENDIT  
 
Ensimmäiseen ammattiin jouluna 2019 ja keväällä 2020 val-
mistuville kärsämäkisille opiskelijoille. 
 
Kirjalliset hakemukset opintotodistuksineen lähetetään 10.12 
mennessä osoitteella laitinentarmo@gmail.com. 
 
Lisätietoja Pekka Kumpulainen, puh. 040-5110172 

 

OULAISTEN SEUDUN HY  
/ KÄRSÄMÄEN SILMUTOIMIKUNTA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Yläkouluikäisten ja sitä vanhempien nuorten  
 

PITSAPERJANTAI JA PELI-ILTA nuorisotila Poppelissa 
22.11.2019 klo 16-22. 

 
Tarjolla myös MAJAKKA hankkeen 

järjestämä PAKOPELI. 
 

Pakopeli on seikkailu/ryhmäpeli. Yhdelle ryhmälle peliaika 
max.60min. Ryhmäkoko 3-6. 

 
Ilmoittautumiset PAKOPELIIN:  

  
Poppelissa olevaan listaan  

tai Esalle (nuorisotalon valvoja)  
puh. 040 621 2530 

tai Anskulle/etsivä nt. puh. 050 527 5503  
tai Hannelelle/4H puh. 040 772 9822. 

 
Jos vapaita aikoja jää ennakko ilmoittautumisten jälkeen 

voidaan ottaa pelaajia myös illan aikana. 
 

TERVETULOA!  
 

Illassa mukana Kärsämäen 4H, etsivä nuorisotyö, Kärsä-
mäen kunta ja Majakka hanke.  

 
Ilta on päihteetön. 

 
Huom. järjestäjät eivät ole  
vakuuttaneet osallistujia! 

 
PS: Katso lisää 4H:n kohdasta. 

 
 
 

 

 
Tervetuloa Elsuupa Ry:n syyskokoukseen 
3.12.2019 klo 18 Taidetalo Nahkurille. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallitus 
kokoontuu ennen yhdistyksen kokousta klo 17.30. 
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita! 
 

                

SILMU JÄRJESTÄÄ PERINTEISEN 

PIKKUJOULUN JÄSENILLEEN KAHVILA 

PORINASSA SUNNUNTAINA 1.12.2019 KLO 

18.00 ALKAEN. MONIPUOLISTA OHJELMAA 

KERA JOULUATERIAN! 

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!  

 
Ps. Varmista osallistumisesi tekstiviestillä tai 

soittamalla Marketalle 26.11.2019 mennessä puh. 

040 726 9850   

 

Lue lisää uutisia www.hengitysliitto.fi 

 

Kaikille hyvää marraskuun loppua ja Joulun odotusta  

 

mailto:annemari.teppo@snack.fi
mailto:elina.pietikainen@snack.fi
mailto:laitinentarmo@gmail.com
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KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS 
 

* * * * * * * * * * * * * *                       

Sydänyhdistyksen Virkistysilta 

Pikkujoulun merkeissä 

 

KAHVILA PORINASSA su 8.12.2019 klo 19 

 

Jos sinulla on mielessä pieni ohjelmanumero,  

niin tilaa on. 
Omavastuu ruokailusta 5€/hlö 

 

Tervetuloa! 

 

SPR KÄRSÄMÄEN OSASTO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄRSÄMÄEN 4H YHDISTYS 
 

 

 
 
Yläkouluikäisten ja sitä vanhempien nuorten  

PITSAPERJANTAI JA PELI-ILTA nuorisotila Poppelissa 

22.11.2019 klo 16-22. 4H tarjoaa pitsa tarvikkeet ja pitsaa kai-

kille, jotka sitä valmistavat ja niin kauan ku tarvikkeet riittää☺ 

Tarjolla myös MAJAKKA hankkeen järjestämä PAKOPELI, 

katso lisätietoja Kaikun kohdasta Jokilaaksojen nuorten tuki ry. 

Illassa mukana 4H, etsivä nuorisotyö, Kärsämäen kunta ja Ma-

jakka hanke.  

LIIKKUVA NUOKKARI yläkoululaisille ja sitä vanhem-

mille nuorille VÄLIKYLÄLLÄ Luonnonsylin Mummolassa 

ke 11.12 klo 17-19. Ohjelmassa kokkailua, pelailua ja oleske-

lua. Illassa mukana Hannele (4H), Ansku (etsivä nuorisotyö) ja 

Esa (Kärsämäen kunta). 

NUORTEN PIKKUJOULU, ILTAKAHVILA JA 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT PE 13.12.2019 klo 18-

22 (tila auki alkaen klo 15) POPPELISSA. Aloitetaan klo 18 

Kauneimmilla joululauluilla, jonka jälkeen ilta jatkuu klo 22 

asti iltakahvilan ja pikkujoulun merkeissä.  Yhteistyössä 4H, 

seurakunta, Jokilaaksojen nuorten tuki ry ja Kärsämäen kunta.  

seuraa SUOSALON LUOMUTILAN tulevista 

HEPPAILLOISTA ilmoittelua facebook sivuilla karsa-

maen4h tai suosalon luomutila.  

4H KERHOT viimeiset kokoontumiskerrat ennen joulu-

taukoa viikolla 49. Tammikuussa kerhot jatkuvat pääsään-

töisesti viikolla 3. 

MAANANTAISIN: Luonnon sylin maatilakerho  klo 16:30-

18:30, kokoontuu joka toinen viikko (parilliset viikot). Ohjaa 

Virpi. Kirkonkylän Monitoimikerho Konttimäessä klo 15:45-

16:45, paitsi joka kuukauden viimeinen kerta on 1,5 h klo 

15:45-17:15. Ohjaajat Mimosa ja Nea. TIISTAISIN: Saviselän 

monitoimikerho kyläkoululla klo 16:30-17:30, paitsi joka kuu-

kauden ensimmäinen kerhokerta on 1,5 h klo 16:30-18:00 Oh-

jaajat Lotta, Ronja ja Salla. Konttilan askartelu/piirustus-

kerho klo 16-17. Ohjaajat Elli ja Milka. Bändikerho Froste-

ruksen musiikkiluokassa klo 15-16. Ohjaajat Henri ja Samu. 

KESKIVIIKKOISIN: Poikien liikkakerho 2-5 luokkalaisille 

Frossan liikuntasalissa klo 16-17. Ohjaajat Kaisla, Riina ja 

Joona. TORSTAISIN: Saviselän liikuntakerho kyläkoululla 

klo 17:30-18:30 Ohjaajat Juuso ja Emil. Konttilan monitoimi-

kerho 15:30-16:30. Ohjaajat Linnea ja Anna. Sählykerho 

Frossan liikuntasalissa klo 15-16. Ohjaa Jere. 

Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoit-

teessa: facebook karsamaen4h, instagram karsamaen4h, 

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

karsamaki@4h.fi. 

 
 
 

EU-RUOKAPAKETTIEN JAKO 

 
Keskiviikkona 27.11.19 
klo 12-18 
Frosteruksen koulun vanhassa osassa, 
Spr:n tilat (Opintie 6,86710 Kärsämäki) 
Tervetuloa! 
 
Mahdolliset kysymykset jakeluun liittyen 
puh.0405617256 
 

Sydämellinen kiitos kaikille Nälkäpäivä-kerääjille, ke-
räykseen osallistuneille ja yhteistyökumppaneille. 
Kärsämäellä saimme tänä vuonna  
kerättyä 2206 euroa.  
 
Kiitos! 
 

mailto:karsamaki@4h.fi
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KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA 
 

Yleinen kokous päätti vuoden 2019 jä-
senmaksuksi 5 euroa. Sen voit maksaa 
yhdistyksen tapahtumissa. 
 
 

Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät vuokralle kahvi- 
ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia) sekä kaksi telttaa 
(5*8 m). Tiedustelut Sirkka Jokitalo 040 518 0199. 
 
Kauneimmat Joululaulut, Villa Haliwilivaussa ma 
16.12.2019 alkaen klo 18:30 kahvilla, arpajaisten tuotto lä-
hetysseuralle. 
 

JOKIHELMEN OPISTO 

 

KYLÄTOIMINTAA 

 
 

VENETPALON KYLÄN YHTEINEN 
JOULUJUHLA 
8.12.2019 klo 16.00 alkaen 
Venetpalon hiihtomajalla. 
Ohjelmassa mm. joulupukki, 
arvontaa ym. 
Tarjolla joulupuuroa, rusinasoppaa 
sekä torttukahvit. 
TERVETULOA KOKO PERHEEN 
VOIMIN! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tässä käytännönläheisessä työpajassa opit, kuinka hyö-
dynnät LinkedIniä verkostoitumisessa ja myynnissä. Koulu-
tukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. 
 
Koulutuksen sisältö: 
▪ LinkedIn tutuksi 
▪ Mitä hyötyä LinkedInistä on pienyrittäjälle? 
▪ Verkoston kasvattaminen 
▪ Käyttö pähkinänkuoressa – mitä LinkedInissä kannattaa 
tehdä? 
▪ Sosiaalinen myynti – oman brändin rakentaminen 
Kouluttajana KTM Sanna Hietamäki mainostoimisto Crea-
mediasta. 
 
ILMOITTAUTUMIS linkki löytyy www.visitkarsamaki.fi sivu-
jen tapahtumasta ja facebookista.  
 
Luovat Ratkaisut –hankkeen tapahtumat maksavat yrityk-
sille 110 € + alv 24% koko hankeajalta sisältäen kaikki kou-
lutukset. 
Lisätietoja 
tiina.kiviranta@karsamaki.fi, 040 683 1143 
tuomas.anttila@nihak.fi, 044 4457 007  
 
 
 

 
 

 
 
Muista palauttaa opintosetelihakemus toimistoon mar-
raskuun loppuun mennessä. Hakulomake on opinto-op-
paan takasivulla. Oppaita on jaossa kirjastossa, S- ja K-
marketin aulassa. 
 

Kevään 2020 kursseille ilmoittaudutaan 13.12. men-
nessä. 

 
Ilmoittautumiset www.jokihelmenopisto.fi tai 044 7591 
999. Voit ilmoittautua kursseille myös verkkopankkitun-
nuksilla. Ohjeet löytyvät opinto-oppaasta.  
 
Iloa, hyvinvointia, sivistystä ja elämyksiä kaikenikäisille 
kuntalaisille!  

 
 
 
 

PALVELULIIKENNE  
puhelinnumero 040 – 518 1650 

 
Palveluliikenne on kunnan järjestämää kaikille kun-
talaisille tarkoitettua kuljetusta. Asiakas maksaa 
palvelusta linja-automatkan mukaisen omavastuu-
osuuden, joka riippuu myös matkan pituudesta. 
(VPL-päätöksen saaneilta omavastuuta ei peritä). 
 
Liikennöinti alkaa noin 9:00 ja päättyy noin 13:00.  
Tiistaisin ajetaan pääsääntöisesti Saviselkä-Miilu-
ranta-Keskusta suunnalla, 
Keskiviikkoisin ajetaan pääsääntöisesti Venetpalo - 
Kokonperä-Keskusta suunnalla, 
Perjantaisin ajetaan pääsääntöisesti Hallanperä-
Ojalehto-Porkkala-Keskusta suunnalla. 
 
Reitit ajetaan kutsujen mukaan. Tarvittaessa palve-
lubussi noutaa asiakkaan erikseen sovitusta pai-
kasta ja kyydistä voi nousta myös matkan varrella.  
Kyyti tilataan mielellään edellisenä päivänä klo 
16.00 mennessä numerosta 040-5181650 

(Oulaisten Liikenne Oy) ja olisi hyvä mainita, jos 
käyttää liikkumisen apuvälineitä. 
 

Seuraavaan Kaikuun aineisto 12.12.2019 mennessä 

osoitteeseen karsamaen.kunta@karsamaki.fi 

tel:040%20518%200199
http://www.visitkarsamaki.fi/
http://www.jokihelmenopisto.fi/

