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POSITIIVISIA
TARINOITA
KÄRSÄMÄELTÄ
Kärsämäki on eteenpäin katsova ja viihtyisä
maaseutukunta, joka sijaitsee valtateiden
risteyskohdassa keskellä Suomea. Kunta tunnetaan
myönteisestä ajattelutavasta ja tekemisen
meiningistä, jotka ovat synnyttäneet monia
kansainvälisesti tunnettuja kulttuurin ja liike-elämän
menestystarinoita.
Kärsämäelle on monta syytä piipahtaa tai
jäädä vaikka loppuiäksi. Asuinpaikkana kunta
on turvallinen ja luonnonläheinen. Arki sujuu
vaivattomasti toimivien palveluiden ansiosta,
ja työpaikkoja löytyy mukavasti oman kodin
lähistöltä. Katukuvaa värittävät Ars Kärsämäki,
Elämäntarinafestivaali ja noin 150 muuta
tapahtumaa ympäri vuoden.

Helppo tulla joka suunnasta.
Kärsämäellä kohtaavat
valtatiet 4 ja 28,
ja ajomatka Oulun
lentokentälle kestää
vain noin tunnin.

Oulu
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360º
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Kärsämäen Paanukirkko on moderni puukirkko, joka on rakennettu vanhoilla 1700-luvun työmenetelmillä.
Arkkitehtonisesti ainutlaatuinen kirkko on suosittu matkailunähtävyys ja houkuttelee vieraita aina ulkomaita myöten.
Kirkossa järjestetään vuosittain klassiseen musiikkiin keskittyvä Musiikkia Paanukirkossa -tapahtuma.
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Kärsämäki panostaa koulutukseen.
Uusi keskuskoulu on moderni ja homevapaa oppimisympäristö.
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ONNELLISTEN KOTI
Kärsämäellä on helppo tuntea olonsa onnelliseksi
ja luottaa tulevaisuuteen. Täällä on kohtuuhintaisia
asumisen vaihtoehtoja kaikenkokoisille talouksille,
halusipa rakentaa kotinsa itse tai asua vuokralla.
Arkea helpottavat hyvätasoiset, helposti saavutettavat
palvelut.

Kärsämäki tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen
ja vakaan kasvuympäristön. Koulupolku ulottuu
kotikunnassa aina esikoulusta lukioon saakka,
ja vapaa-aika sujuu monipuolisten harrastusten
parissa. Tekemisen vaihtoehtoja riittää jalkapallosta
pesäpalloon ja uimisesta murtomaahiihtoon.

Vuokrakoti Kärsämäeltä
www.karsamaki.fi/asuminen-jarakentaminen/karsamaen-asunnot-oy
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Muuttajan palvelupaketti
www.karsamaki.fi/asuminen-jarakentaminen/muuttajan-palvelupaketti
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ETAPPIPAIKKA
Kärsämäki on suosittu levähdyspaikka
keskeisen sijaintinsa ansiosta. Tänne
on helppo pysähtyä ostoksille,
ruokailemaan ja tutustumaan
nähtävyyksiin. Moni viipyy paikalla
useammankin päivän ja majoittuu
Suomelan leirintäalueella, Hotelli
Keskipisteessä, Motelli Nuttulinnassa,
Hotelli Kärsämäessä, Luonnon
Sylissä, Rauhalan Kievarissa tai Villa
Haliwilivaussa.

Taide katukuvassa.
ARS Kärsämäki on jokakesäinen
nykytaiteen näyttely, joka nostaa
esille erityisesti nuoria suomalaisia
kuvataitelijoita. Näyttelyvieraille
järjestetään myös oheisohjelmaa
ja työpajoja. Kärsämäellä toimii
taiteilijaresidenssi AIR Frosterus, jossa
työskentelee ammattitaiteilijoita eri
puolilta maailmaa.

MENESTYJIEN PAIKKA
Kärsämäki tarjoaa yrityksille kannustavan toimintaympäristön. Kunta
voi rakentaa yrityksille toimitiloja sekä antaa neuvontaa rahoitukseen,
rekrytointiin ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Kunta voi tietyin
ehdoin myös sijoittaa paikallisiin yrityksiin omistamansa Kärsämäen
kasvurahaston kautta.
Kärsämäellä toimii useita innovatiivisia ja ennakkoluulottomia
kasvuyrityksiä, jotka tuovat työtä lähiseudun asukkaille ja tarvitsevat
jatkuvasti uusia osaajia. Menestystarinoita ovat luomassa monet
tunnetut kasvuyritykset. Tule sinäkin mukaan!
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Kärsämäellä on helppo tehdä etätöitä, sillä jokaiseen talouteen on saatavilla 100 megan
valokuituyhteys. Työtä voi tulla tekemään yhteisölliseen Vau!haus Kärsämäki -työtilaan, jossa
on myös kokoustiloja. Lisäksi kunta vuokraa toimistohotellista huoneita niin väliaikaiseen kuin
pysyvämpäänkin tarpeeseen.

Investoijan palvelupaketti
www.karsamaki.fi/yritykset-jaelinkeinot/investoijan-palvelupaketti
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Yrittäjän palvelut tarjoaa Nihak
www.nihak.fi
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Koneiden metsävarustelut

Koti- ja Hoitopalvelu Aada Ky

Hoito-, siivous- ja avustamispalvelua
yksilöllisesti ja luotettavasti yksityisille sekä yrityksille
jo vuodesta 2006 alkaen.

minna@aadasi.net | 040 777 3942 | www.aadasi.net

KÄRSÄMÄEN KUNTA
Haapajärventie 1
86710 KÄRSÄMÄKI
puh. 044 445 6801
karsamaen.kunta@karsamaki.fi
www.karsamaki.fi
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KÄRSÄMÄKI ON
TAPAHTUMIA TÄYNNÄ!
Käy tutustumassa Kärsämäen palveluihin,
aktiviteetteihin ja tapahtumiin osoitteessa:
www.visitkarsamaki.fi
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• www.jssuomi.fi
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