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KaiKu Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu  
6 / 2020 

 

PALVELULIIKENNE puhelinnumero 040 – 518 1650 
 

Palveluliikenne on kunnan järjestämää kaikille kuntalaisille tarkoitettua kuljetusta.  
Asiakas maksaa palvelusta linja-automatkan mukaisen omavastuuosuuden, 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-Miiluranta-Keskusta suunnalla, 
Keskiviikkoisin ajetaan pääsääntöisesti Venetpalo-Kokonperä-Keskusta suunnalla, Perjantaisin ajetaan pääsääntöisesti Hal-
lanperä-Ojalehto-Porkkala-Keskusta suunnalla. 
 

Reitit ajetaan kutsujen mukaan. Tarvittaessa palvelubussi noutaa asiakkaan erikseen sovitusta paikasta ja kyydistä voi nousta 
myös matkan varrella. Kyyti tilataan mielellään edellisenä päivänä klo 16.00 mennessä numerosta 040-518 1650 (Oulaisten 
Liikenne Oy) ja olisi hyvä mainita, jos käyttää liikkumisen apuvälineitä. 

 

Kunnantoimisto suljettuna  
6.7.-31.7.2020 

(Asiointipiste avoinna ma-pe 9-15). 
Mukavaa kesää! 

 

Seuraavaan Kaikuun ilmoitukset  
viimeistään  

tiistaina 11.8.2020 osoitteeseen  
karsamaen.kunta@karsamaki.fi 

http://www.visitkarsamaki.fi/
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Kärsämäen terveyskeskus/ 
Terveystalo tiedottaa 
 

Terveyskeskus avoinna arkisin klo 08-16:00 
Ensisijaisesti pyydämme ottamaan yhteyttä puhelimitse. 
Näytteiden otto laboratoriossa tapahtuu ajanvarauksella 
7:30-09:00 välisenä aikana. 
 
LUUKKU palvelee klo 09:00-11:00 arkisin. 
Flunssaiset asiakkaat ensisijaisesti yhteydenotto puheli-
mitse, hoitaja antaa tarkemmat ohjeet.  
Flunssaisille oma sisäänkäynti on ensiavun ovi, hoitaja  
päästää sisään sovitusti ajanvarauksella. Muiden asiakkaiden 
sisäänkäynti normaalisti pääovesta. 
 
Hoitajien vastaanotot toimivat supistetusti kesän aikana. 
 
Fysioterapia Noora Nuolioja p. 044-4456924, soittoaika 
11:00-11:30 arkisin. Fysioterapia toimii viikoilla 26-31 ma-
ke.  
 
Apuvälinelainaamo toimii arkisin klo 8-9 välillä. Muistatte-
han palauttaa apuvälineet laina-ajan loputtua. Apuvälineiden 
palautuspiste on fysioterapia oven edessä olevaan häkkiin tai 
sen viereen. Apuvälineet olisi hyvä palauttaa puhdistettuina.  
 
Päivystys toimii normaalisti ja ajanvaraus toimii rajoitetusti 
toistaiseksi.  
Ajat varataan kiireettömästä puhelinnumerosta: 044-4456 
941. 
Päiväpäivystys arkisin klo 8-16 p. 044-4456 937. 
Laboratoriotulokset p. arkisin p. 044-4456 941. 
Oulaskankaan sairaala (illat, viikonloput, arkipyhät) p. 08-429 
7840. 
 
Terveyskeskuksen ja vuodeosaston esimies p.044-4941989. 
Sairaankuljetus p. 112 
Hammashoitola avoinna arkisin ma-to klo 8:00- 15:30 ja pe 
klo 8:00-14:45. Ajanvaraus p. 044-4456 350. Päivystykselliset 
asiat mielellään klo 8:00-10:00 välillä. 
 
Iltaisin, yöaikaan ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä palvelee 
Oulussa Aapistie 3, klo 10:00-15:00 p. 044-703 6426. 
 
Vakavat tapaukset OYS/yhteispäivystys p. 08- 315 2655. 
 
Hammashoitolassa toiminta tietyissä tapauksissa rajoitettua 
mm. yli 70-vuotiaat, riskiryhmiin kuuluvat → VAIN kiireelliset 
tapaukset hoidetaan. 
 
Hoitotarvikejakelu toimii parillisen viikon tiistaina klo 13:00-
15:00.  
Toistaiseksi jakelu koronatilanteen aikana tapahtuu soitta-
malla etukäteen parillisen viikon tiistaina klo 8:00-15:00 vä-
lillä p. 040-300 8230. 
Etukäteen soitetut tilaukset noudetaan sovittuun aikaan ky-
seisenä päivänä terveyskeskuksen takana olevalta kotihoidon 
ovelta.  
 
Kun soitatte Kärsämäen terveyskeskuksen takaisinsoittojär-
jestelmään, pyydämme kohteliaimmin kuuntelemaan ja nou-
dattamaan tarkasti käytössä olevan Teleq takaisinsoittojär-
jestelmän antamia ohjeita soittaessanne joko kiireettömään 
tai päivystysnumeroon. 

 
 

 
 
 
 

Rakennusvalvonnan kesätiedote 2020 
 
Rakennusvalvonta toimii kesäaikana supistetusti 
22.6.-9.8.2020 välisenä aikana, jolloin käsitellään 
ensisijaisesti kiireellisimmät ilmoitus- ja lupa-asiat 
sekä katselmukset. Lupakäsittelyssä tulee varautua 
normaalia pidempään käsittelyaikaan. Katselmuk-
sia varatessa on hyvä huomioida, että niihin voi olla 
tavallista pidempi jonotusaika. Lupasihteerit otta-
vat vastaan ilmoituksia ja lupahakemuksia ja ohjeis-
tavat niiden liitteiksi tarvittavista asiakirjoista. Ra-
kennusluvan voi laittaa vireille Lupapisteen kautta 
(www.lupapiste.fi). 
 
Toimipisteiden osoitteet:  
Kirkkokatu 2 (PL 66), 85800 Haapajärvi 
Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi 
Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi 
Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki 
 

Sähköpostiosoitteet muotoa:  
etunimi.sukunimi@selanne.net 
 

Rakennustark.Marko Pohlman 040 3008 260 

Rakennustark. Tarmo Savela 044 4456 153 
Lupasihteeri Kati Anttila 044 4456 154 

Lupasihteeri Päivi Kokkoniemi 040 3008 262 

Lupasihteeri Riitta Suvilehto 044 4456 815 
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Hyvinvointia ruoasta - vinkkejä ruoanvalmistuk-

seen ja hyvään ravitsemukseen miehille 

Kärsämäen työpajalla käynnistyy Hyvinvointia ruoasta -

ruoanvalmistuskurssi infotilaisuudella 5.8.20 klo 12.00. 

Ryhmä on tarkoitettu työikäisille, työelämän ulkopuo-

lella oleville miehille. 

Hyvinvointia ruoasta -ruoanvalmistuskurssilla opetel-

laan valmistamaan terveellistä ja edullista arkiruokaa. 

Ruoanlaiton ja yhdessäolon lomassa osallistujat saavat 

tietoa terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja arjen hy-

vistä valinnoista sekä jokaisen kerran ruokareseptit. 

Ryhmä kokoontuu 5 kertaa 2 viikon välein. Kurssin 

alussa mahdollisuus terveysmittauksiin. Kurssi on osal-

listujille maksuton. 

Ruoanvalmistuskurssi on osa Arjen sankarit - miehet 

kuntoon ja työllistymisen polulle -hanketta. Kärsämäen 

työpaja on mukana hankkeessa ja yhteistyötä tehdään 

Ankkuri - yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen -hankkeen 

kanssa. Kurssin jälkeen miehillä on mahdollisuus jatkaa 

työ- ja toimintakykyä edistävissä toimissa. 

Kysy ja ilmoittaudu: 

Jorma Seppälä, 040 1843 437,  

jorma.seppala@karsamaki.fi 

Lisätiedot ruoanvalmistuskurssista: 
Kaisa Myllykangas, 0400 399 865, kaisa.mylly-
kangas@maajakotitalousnaiset 

 
 

KIRJASTO 

 
 

Juhannusaattona 19.6. kirjasto suljettu. 

 
Leppoisaa juhannusta 

 

NYT UUTTA!  
Lainattavissa liikuntavälineitä ja pihapelejä, 

laina-aika 2 viikkoa.  
Lista välineistä sivustolla: 

 https://karsamaki.fi/vapaa-aika/liikuntatoimi/  

 
 

 
 

 
Tulossa myös Mysteeripolku -suunnistus kou-
luikäisille. Lisätietoa ja ohjeet osallistumiseen 

kirjastosta tai kirjaston facebook-sivulta. 
Muista myös Ookko nää nähny -suunnistus  

 

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

kirjasto@karsamaki.fi 
kirikirjastot.verkkokirjasto.fi 

Kirjaston kesäaukioloajat  

Ma 11 – 18 
Ti 11 – 18 

Ke 9 – 16 

To 11 – 18 
Pe 9 – 18 

Itsepalvelulainaus päivittäin alkaen klo 9.00 
 

Ankkuri-yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen -hanke auttaa 
asiakkaitaan löytämään tarvitsemansa palvelut esimer-
kiksi työelämään, kuntoutukseen, elämänhallintaan tai 
eläkkeen hakemiseen liittyen. 
 
Hankkeen aikana järjestetään myös erilaisia korttikoulu-
tuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan. 
 
Kohderyhmässä korostuu yli 50-vuotiaat sekä alle 29-
vuotiaat pitkäaikaistyöttömät. Hankkeeseen voi ilmoit-
tautua mukaan ottamalla yhteyttä hankeen työntekijöi-
hin,  
projektiohjaaja Jorma Seppälä 040 184 3437 tai  
projektipäällikkö Laura Tikka 040-572 0527. 

 

 
 

mailto:jorma.seppala@karsamaki.fi
mailto:kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset
mailto:kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset
mailto:kirjasto@karsamaki.fi
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TEKNINEN TOIMISTO 
 

KIINTEISTÖVEROSELVITYS JA RAKENNUSREKISTERIN 
LAADUN PARANNUSPROJEKTI KÄYNNISTYMÄSSÄ 
 

Kunnassa on käynnistymässä alkukesästä kiinteistöveroselvi-
tys, jonka tarkoituksena on selvittää Kärsämäen kunnan alu-
eella olevat kiinteistöt ja rakennukset, joiden tulisi olla kiin-
teistöveron piirissä. CGI Suomi Oy on suorittanut selvityksen 
ensimmäisen vaiheen rekistereiden analysoinnin, jonka pe-
rusteella kunnan alueella on todettu olevan rakennusrekiste-
rissä enemmän rakennuksia kuin verottajalla. 
 

Tärkeä osa kiinteistöverotusta on oikea rakennustieto. Raken-
nusrekisterin laadunparannustyön tavoitteena on saada ai-
kaan rakennusrekisteri, joka sisältää halutulla tasolla kaikki 
kunnan rakennukset ja joiden sijainti-, omistaja- ja ominai-
suustieto ovat oikein. Ajantasainen tieto palvelee kuntaa ja 
muita toimijoita monissa tarkoituksissa mm. paikkatietojär-
jestelmän perustana, sillä väestö- ja monet muut rekisterit 
paikantuvat kartalle rakennusten sijainnin kautta. 
 

Kiinteistöveroselvitys ja rakennusrekisterin laadunparannus 
tehdään vertaamalla eri rekistereitä ja korjaamalla niissä ole-
via tietoja. Tietojen selvittämisessä ja korjauksessa ollaan tar-
vittaessa yhteydessä kiinteistön omistajiin kirjeellä, jossa 
omistajilta pyydetään lisätietoja. Selvityksen tekijät voivat 
myös käydä tarkastamassa/mittaamassa rakennukset paikan 
päällä tarvittaessa. 
 

Hankkeen projektipäälliköksi on Tekninen lautakunta kokouk-
sessaan 12.3. valinnut Kärsämäen Vesihuolto Oy:n toimitus-
johtajan Mikko Vainion. Projektityöntekijä palkataan Kunta-
rekryssä päättyvän haun jälkeen. 
 

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI 
 

TULE LIIKKUMAAN JA TUTUSTUMAAN URHEILUKENTTÄ-
ALUEEN LIIKUNTAPAIKKOHIN 
Kentän portit avoinna. Huomioithan turvaetäisyydet. 
Välinevarastot avoinna: 
kesäkuu   ma, ti, to, pe klo 8-21, ke 8-16 , la ja su 11-17.  
heinäkuu ma, ti , to, pe klo 8-21, ke - , la ja su 11-17. 
 

Oletko käynyt jo luontokohteissa , testannut Juurusjärven ja 
Onkilammen pitkospuita. 
Ovatko Suomelan kuntoportaat ja frisbeegolfradat tuttuja? 
 

Ulkopaikkakuntalaisille suorituspaikkoja vuokrataan seuraa-
villa hinnoilla: tekonurmikenttä 25e/h koko kenttä, juniori 
kenttä (1/2 kenttää) 15e/h, hintoihin lisätään alv. 10 % ja ten-
niskentän vuokrauksesta ei peritä maksua. Varaukset 044 
4456812. 
 

Vakiovuorot: 
-Hiekkatekonurmi -Kataja/jalkapallo ti ja to klo 16-21 
-Urheilukenttä/hiekkatekonurmi/heittolajien suorituspaikat 
myös pesäpallokentän päädystä -Kataja/yleisurheilu ma klo 
16-21 
 

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. 
 

Nuorisotalo POPPELI avoinna kesäkuu: ma-ti 15-20, ke sul-
jettu, to 15-20 pe 15-22. JUHANNUSVIIKOLLA pe 19.6 suljettu. 
POPPELI avoinna heinäkuu: ke ja to 15-20 ja pe 15-22. 
Muutokset aukioloaikojen suhteen ilmoitamme Poppelin ik-
kunassa.)  

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elsuupa ry:n kevätkokous pidetään tors-
taina 2.7.2020 klo 18 Nahkurilla. Asialistalla 
on sääntömääräiset kevätkokousasiat. Ter-
vetuloa kaikille kiinnostuneille! Kokouksen 
yhteydessä pääsee myös katsomaan ARS 
Kärsämäki 2020 taidenäyttelyn ilmaiseksi. 
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Näyttely on auki ti-pe 12-18 ja la-su 12-15, suljettuna juhannuksena. 

Tervetuloa 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Kärsämäen Maa- ja Kotitalousseura 

 
Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät vuokralle 
kahvi- ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia) sekä 
kaksi telttaa (5×8 metriä). Tiedustelut Sirkka Jokitalo p. 
040 518 0199 
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Jokilaaksojen nuorten tuki Ry 
 

 
 

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

muissa asioissa? 
 

Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan kou-
lutukseen (VALMA)  

19.5. -21.7.2020 

Ammatilliseen koulutukseen on mahdollisuus hakea 

myös jatkuvassa haussa. 

 
Tietoja ko. paikoista löytyy oppilaitosten omilta 
nettisivuilta, opintopolusta tai voit ottaa yhteyttä 

etsivään nuorisotyöhön ja varata ajan tapaamiseen. 
 
 

Ansku/ etsivä nuorisotyö, p. 050 5275 503, 
sp. annemari.teppo@snack.fi 

 
Elina / etsivä nuorisotyö, p. 050 3048 257, 

sp. elina.pietikainen@snack.fi  
 

PS: Etsivät lomailee 29.6. -2.8.2020 
 

Hyvää kesää kaikille!  

 

Jokihelmen opisto 
 
Syksyn kurssitarjonta 2020! 
 
Jokihelmen opiston 
syksyn 2020 kurssitarjonta on luettavissa 1.7.2020 al-
kaen  http://www.jokihelmenopisto.fi ja ilmoittautumi-
nen alkaa seuraavasti: 
 
Internet-ilmoittautuminen alkaa ke 1.7.2020  klo 9.00 
http://www.jokihelmenopisto.fi    
 
Puhelinilmoittautuminen alkaa ma 10.8.2020 klo 10 
puh. 044 7591 999.  
 
HUOM! Kevätlukukauden 2021 opetusohjelma julkais-
taan opiston internet-sivuilla 1.11.2020, jolloin ilmoit-
tautuminen kevään kursseille alkaa. 
 
Opetusohjelmaa emme paina tänä syksynä eikä sitä jaeta 
postitse. Kurssit ovat nähtävillä netissä sekä kirjastossa 
on 1.7. alkaen muutamia selailtavia kurssioppaita. Tä-
män lisäksi voimme pyydettäessä toimittaa asiakkaille 
kursseista esitteitä. Myös tuleviin kuntatiedotteisiin lai-
tamme kurssitietoja elokuun aikana. 
 

Olemme lomalla 1.7.-31.7.2020 
 

Aurinkoista kesää kaikille toivottaa 
Jokihelmen opiston väki! 

4H Kärsämäki 
 

 

LANNOITE- JA SIEMENSÄKKI KERÄYS 
25.5.–15.8.2020.  
Keräyspisteenä toimii ns. sipulivarasto 

Kokkolan-tien varressa. Sipulivaraston piha-alueella on opas-
tettu paikka mihin säkit voi jättää. Keräykseen kelpaavat: 
 

• Yaran (painatus Yara, Kemira GrowHow,    Kemira 
Agro tai Kemira) 40 kg lannoitesäkit, myös metsälan-
noitesäkit 

• Yaran 25 kg lannoitesäkit 

• Lannoitelavojen suojahuput 

• Yaran (painatus Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro 
tai Kemira) suursäkit, myös metsälannoitesäkit 

• Yaran säkit Befert -painatuksella 

• Hankkijan rehusuursäkit 

• Hankkijan siemeniä sisältäneet säkit 

• Lantmännen Agron siemeniä sisältäneet suursäkit 

• Lantmännen Feedin siemeniä sisältäneet suursäkit 

• Raisioagron siemeniä sisältäneet suursäkit 

• Tilasiemenen siemeniä sisältäneet suursäkit 

Mitään muuta muovia, muita suursäkkejä tai muuta jätettä 

ei keräykseen saa tuoda. Säkit otetaan vastaan pakattuina. 

40 kg säkkien lajittelu ja pakkaus 50 kappaleen pakkauksiin. 

Lavahuput pakataan kolmesta kuuteen (3 – 6) lavahuppua tai-

tellaan siistiksi nipuksi ja pakataan yhteen lyhyeltä sivulta 

auki leikattuun piensäkkiin. Suursäkit niputetaan viisi suursäk-

kiä päällekkäin ja sidotaan napakasti nostolenkistä narun pät-

källä yhteen. Tarkemmat ohjeet yhdistykseltä. Lannoite- ja 

siemensäkkikeräyksen järjestävät yhteistyössä Kärsämäen 

4H-yhdistys, Yara ja Suomen 4H-liitto.  

 

Kärsämäen 4H:n ja Kärsämäen evl. seurakunnan yhteistyössä 

LEIRIPÄIVÄ (7-14v) on maanantaina 3.8 klo 9-16. Leiripäi-

vässä on toimintaa sisällä ja ulkona, sisältäen lounaan ja väli-

palan. Leiripäivään mahtuu 20 lasta. Mikäli ilmoittautuneita 

on enemmän kuin 20 lasta, järjestetään toinen leiripäivä, joka 

on ti 4.8. Leirin hinta on 5e/lapsi. Ilmoittautumispäivät ovat 

ti 16.6 ja ti 23.6. sekä ti 21.7 Lisätietoja 050-4318996/ Maija-

Leena Peltoniemi vs. nuorisotyönohjaaja 

Heinäkuussa lomilla ja yhdistyksen asioita hoitaa hallituksen 

väki. Kiireellisissä asioissa loman aikana ensisijaisesti ota yh-

teyttä yhdistyksen puhelimeen 040 772 9822. Ajankohtaisia 

asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoitteessa: face-

book karsamaen4h 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:annemari.teppo@snack.fi
mailto:elina.pietikainen@snack.fi
http://www.jokihelmenopisto.fi/
http://www.jokihelmenopisto.fi/
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Kärsämäen Kataja 
 
KÄRSÄMÄEN KATAJAN 
PESÄPALLOJAOSTO TIEDOTTAA 

Pesis-koulu pesäpallokentällä 29.6.-12.7. 
ja 27.7.-2.8. välisenä aikana MAANANTAISTA TORSTAIHIN.  
Pesisryhmät: 5-7-vuotiaat klo 10-11.30 ja 8-12 -vuotiaat klo 
12-14.  Mukaan tarvitset oman räpylän,  
kypärän ja mailan (mikäli ne löytyvät sinulta), juomapullon ja 
iloisen mielen. Pesiskoulua vetävät Katajan  
omat junioripelaajat. Ennakkoilmoittautuminen keskiviik-
koon 24.6. mennessä Marika Kuosmaselle  
p. 040-549 2499. HUOM! Pesiskouluun osallistujia ei ole va-
kuutettu Kärsämäen Katajan toimesta.  
                                                                          
8.6.20 mennessä sovitut kotipelit ajalla 13.6.-3.8.  
 

La 13.6. klo 12 E-pojat – Kempeleen Kiri 
Ti  16.6. klo 18 D-pojat – Kannuksen Ura 
Ke 17.6. klo 18 C-pojat SM-sarja – Puijo Pesis 
To 18.6. klo 18 D-pojat – Oulaisten Huima 
Ke 24.6. klo 18 Miesten maakuntasarja - Ylivieskan Kuula 
To 25.6. klo 18 C-pojat aluesarja – Simon Kiri 
Su 28.6. klo 11 G-junnujen turnaus Kataja, Reisjärven 

Pilke, Ylivieskan Kuula 1 ja 2 
To   2.7. klo 18 D-pojat – Pyhäjärven Pohti 
Pe   3.7. klo 18 C-pojat SM-sarja – Napapiirin Pesis 
La   4.7. klo 15 Miesten maakuntasarja - Napapiirin Pesis 
Ma  6.7. klo 18 E-pojat – Oulaisten Huima 
Ke   8.7. klo 18 C-pojat SM-sarja – Sotkamon Jymy 
To   9.7. klo 18 Miesten maakuntasarja – Oulaisten 

Huima 
Pe 10.7. klo 12 G-junnujen turnaus Kataja, Reisjärven 

Pilke, Oulaisten Huima, Haapajärven 
Pesä-Kiilat 1 ja 2 

Ma13.7. klo 18 E-pojat – Kinnulan Kimmot 
Ke 15.7. klo 18 C-pojat aluesarja – Lippo D1 
Pe 17.7. klo 18 C-pojat SM-sarja – Kempeleen Kiri 
Ti  21.7. klo 18 Miesten maakuntasarja – Kempeleen 

Kiri 4 
To 23.7. klo 18 E-pojat – Ylivieskan Kuula 
Pe 24.7. klo 18 D-pojat – Lippo sininen 
Ma27.7. klo 18 C-pojat aluesarja – Kempeleen Kiri white 
Ti  28.7. klo 18 Miesten maakuntasarja – Tyrnävän 

Tempaus 
Su  2.8.  klo 10 D-pojat turnaus 
Ma  3.8. klo 18 D-pojat – Kempeleen Kiri07 

  
Ajankohtaiset peliaikataulut löydät aina Facebookista Kärsä-
mäen Kataja sekä Instragramista karsamaenkatajanpesis 
Pelien aikana pesiskentällä toimii Pesis-Kipsa josta saatavat 
tulot käytetään lyhentämättömänä pesisjuniorityöhön. Tule 
kannustamaan Katajan junnuja ja tue toimintaamme asioi-
malla Pesis-Kipsalla! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kärsämäki – Suomen paras 
 
Päätöksenteon yrityslähtöisyys on yrittäjille elinkeinopolitii-
kassa ylivoimaisesti tärkeintä. Parhaiten kunnat suoriutuvat inf-
rastruktuurin hoitamisesta, käy ilmi Suomen Yrittäjien 2020 
kuntabarometrista. Kyselyssä voittajiksi suoriutuivat omissa ka-
tegorioissaan Kärsämäki, Lieto ja Seinäjoki.  
 
Yrittäjien mielestä parhaiten kunnat hoitavat infrastruktuurin, 
esimerkiksi kulkuväylät, vesijohdot, tietoliikenneverkot, ja 
toiseksi parhaiten yrityspalvelut. Kolmanneksi parhaalla tolalla 
on elinkeinopolitiikan asema kunnassa.     
 
Yrittäjäjärjestön kuntabarometrissä pisteytettiin kolmessa sar-
jassa eniten pisteitä keränneet kunnat. Alle 10 000 asukkaan 
kuntasarjan ykkössijan vei pohjoispohjalainen Kärsämäki. 
 
Kun Kärsämäki viimeksi päivitti kuntastrategiaa, koko valtuusto 
vieraili valmistelun alla paikkakunnan yrityksissä ja lisäksi teh-
tiin yrityksille tarve- ja kehittämiskysely. 
Vierailuilla yrittäjät esittivät bisnestään ja näkymiään. Kun 
teimme strategia-analyysiä, oli hyödyksi selvittää, millainen toi-
mintaympäristö kunta on yrityksille. Tämä oli hyvin tärkeä läh-
tökohta kuntastrategian muotoutumiselle, kunnanjohtaja Esa 
Jussila kertoo. 
 
Kärsämäki on väkilukuun suhteutettuna yritteliäimpiä kuntia 
Suomessa. Jussila kertoo heidän olevan ylpeitä ykköspaikasta 
omassa kategoriassa kuntabarometri-kyselyssä. 
 
– Tulos kertoo kollektiivisesta luottamuksesta, hyvästä yhteis-
työstä päättäjien, yrittäjien ja viranhaltijoiden kesken, mikä on 
seurausta kunnan strategiatyöstä. 
 
Noin 2600 asukkaan kunnassa ollaan iloisia 15 uuden yrityk-
sen tulosta ja toimitilainvestoinneista kunnassa neljän vuoden 
sisällä. 

– Väestöpako oli pitkään trendi, nyt se on pysähtynyt. Muuta-
mana viime vuonna väestön määrä on ollut kasvava, ja meillä 
on ollut ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. On selvä, että arvonlisä syn-
tyy yrityksissä, joista sitä verotuloa voi tulla, Jussila kuvaa kun-
nan suhdetta yrityksiin. 

Kunta on suunnannut osan sijoitusvarallisuudestaan käytettä-
väksi kärsämäkisiin yrityksiin, jotka investoivat Kärsämäellä. 

– Olemme mukana maankäytössä, kaavoituksessa ja toimitila-
edellytysten järjestämisessä sekä yritysneuvonnassa. Yritys-
palvelussa pystymme kokonaisvaltaisesti auttamaan rahoituk-
sen järjestämisessä ja pyrimme siihen, että jo toisessa neuvot-
telussa on kustannusarviot valmiina, Jussila valaisee toiminta-
tapoja. 

Kärsämäen kunta pyrkii vastaamaan yritysten tarpeisiin nope-
asti. Kunnan kumppani yrityskehityspalveluissa on seudullinen 
kehitysyhtiö Nihak ry. 

 
 
Yleisurheilujaostoon tarvitaan lisää toimijoita mukaan.  
Tiedustelut Niina 040-7746970 
karsamaenkataja.yleisurheilu@gmail.com 

 

 

Yleisurheilukausi avataan urheilukentällä  
Pitäjänmestaruusjuoksukisoilla 6.7.2020 klo. 17:30. 
 
Ilmoittautuminen alkaa klo. 17:30 ja päättyy tasan klo. 18:00 
Koronan vuoksi porrastamme sarjojen alkamisaikaa. Ensimmäi-
senä aloittavat 5-vuotiaat ja nuoremmat, seuraavaksi 6-7 vuoti-
aat jne.  
 
Kaikki palkitaan! 
Tervetuloa! 

tel:+358407746970
mailto:karsamaenkataja.yleisurheilu@gmail.com
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