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Kaiku 
Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 3 / 2016 

 

Valtuuston kokous 

tiistaina 5.4.2016 klo 19 

Kärsämäki-salissa, 

 Frosteruksenkatu 25 

KUNTALAISTEN ILTA 
14.4.2016 klo 19:00 

 

Frosteruksen koululla Kärsämäki – salissa, 
Frosteruksenkatu 25, C-ovi 

Kakkukahvitarjoilu ennen tilaisuutta alk. klo 18:30 
 

Uuden kunnanjohtajan tulokahvit, 
kunnanjohtaja Esa Jussila esittäytyy kuntalaisille ja 

kertoo ajatuksiaan Kärsämäen tulevaisuudesta. 
 

TERVETULOA!  
 

Kärsämäen kunnanhallitus 
 

 
Kansallista veteraanipäivää 

juhlitaan Frosteruksen koululla 

ke 27.4.  

klo 11.15 - 12.00. 

Tervetuloa! 

 

Kaikussa 2/2016 kysyimme montako tipua 
on Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisussa. 

Oikeita vastauksia tuli YKSI kappale. 

Voittajalle on lähetetty yllätyspalkinto. 
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Hyvät kuntalaiset, luottamushenkilöt, henkilökunta, naapurit, yhteistyökumppanit! 

 

Osa Teistä hyvät lukijat tiedätte ja osa arvaa kirjoittamisen tässä olevassa tilanteessa tuntuvan oudolta. Sanoja 
on paljon, mutta mitkä niistä valitsisin ja mitä niillä sanon. Tuntemukseni on uusi, ennen kokematon. Miltä 
sitten tulisi tuntua, kun jää pois työelämästä reilun 40 työvuoden jälkeen. Tunteesta harva puhuu. Jotkut 
kertovat ensimmäisten eläkekuukausien kuluvan hitaasti ajatusten vaellellessa usein työpäivien asioihin ja 
ihmisiin. Jotkut sanovat arkea tyhjäksi ja liian usein löytävänsä itsensä omaa oloaan tarkkailemasta. Onkohan 
kyse jostain samanlaisesta, jonka kokee menettäessään lähimmäisen.  Luopumisesta varmastikin on kyse! 
Pitää siis elää ensimmäinen vuosi, jotta voisi toista muuttaa parempaan.  

Kiitän teitä kaikkia näistä 20 työvuodesta, kiitän hyvästä yhteistyöstä ja kannustuksesta! Toivotan teille 
aurinkoista kevättä, hyvää elämää ja jaksamista yhteistyössä edelleen rakentaa hienoa Kärsämäen kuntaa 
itsellenne ja toisillenne muistaen vaikeinakin aikoina sanonnan oman maan mansikasta. 

Toivoisin Teidän löytävän kauniin Nurmesjärven, hiihtoreitin Onkilammelle Juurusjärven kautta, Venetpalon 
jokiuoman ja – ulkoilureitin, Sydänmaan alueet sekä sitten nuo iki ihanat suot.  

Sanat tulivat! Minusta tuntuu hyvältä jättää jäähyväiseni Teille ja hienolta, jopa ylpeänä todeta ne Teille: Tein 
kaiken sen minkä ehdin, kykenin ja osasin. Tunnen tyytyväisyyttä tekemästäni työstä ja iloa jättäessäni 
aikaansaannoksemme seuraajalleni Esa Jussilalle. Toivotan Esan lämpimästi tervetulleeksi ja huolehtivan 
tarkasti kunnasta kuin hienosta perinnöstä. Olin onnekas saadessani tutustua kärsämäkiseen elämään ja 
ihmiseen näiden vuosien varrella. 

Kiitän Teitä arvoisat luottamushenkilöt hyvästä yhteistyöstä, erityisen suuret kiitokset kunnanhallitusten 
puheenjohtajille ja kunnan valtuustojen puheenjohtajille. Olemme olleet päätöksentekokykyisiä- ja tahtoisia, 
samaan suuntaan kulkevia kuntalaistemme ja kuntamme parasta hakien. 

Kiitän kunnan henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä, sitoutumisesta, yhteisestä ajasta itkuineen ja nauruineen. 
Toivon teille jokaiselle antoisia työvuosia, hyvää elämää ja hienoa tulevaisuutta. 

Tullessani vierastin avaria, laajoja peltomaisemia jokiuomineen, nyt jo kaipaan tuota värikylläistä, 
elinvoimaista maisemaa 

Kärsämäki maaliskuun 30 päivä 2016 

 

Riitta Hokkanen 

kunnanjohtaja 

 

Näillä Louis Armstrongin laulun sanoilla näkemiin: 

WHAT A WONDERFUL WORLD SONGTEXT 

I see trees of green, red roses too 

I see them bloom, for me and you 

And I think to myself 

What a wonderful world 

 

I see skies of blue, and clouds of white 

The bright blessed day, dark sacred night 

And I think to myself 

What a wonderful world 

 

The colors of the rainbow, so pretty in the sky 

Are also on the faces, of people going by 

I see friends shaking hands, sayin', "How do you do?" 

They're really sayin', "I love you" 

 

I hear babies cryin', I watch them grow 

They'll learn much more, than I'll ever know 

And I think to myself 

What a wonderful world 

 

Yes, I think to myself 

What a wonderful world 

Oh yeah 



  

Sote-sopimus Attendo/kunta 

Selvennys: 

Lehtien yleisökirjoituksissa on useaan kertaan kerrottu, 

miten paljon kunta maksaa Attendolle 

erikoissairaanhoidon kohonneita menoja vuodelta 2015. 

Tämä tieto ei ole oikea.  

Kunnan ja Attendo Oy:n sopimuksen mukaan 

erikoissairaanhoidon kustannukset sisältyvät kiinteään 

vuosihintaa. Kunnan maksama kiinteä vuosihinta ei siis 

peilaa erikoissairaanhoidon kulujen nousuja tai laskuja.  

Riitta Hokkanen 
kunnanjohtaja 

 

OPISKELIJA-AVUSTUKSET HAETTAVANA  
 
Kärsämäen kunta myöntää vuonna 2016 opiskelijatukea Kärsämäellä henkikirjoilla oleville  
ulkopaikkakunnalla opiskeleville. Tämä hakukierros koskee syyslukukauden 2015 ja  
kevätlukukauden 2016 opiskelua ja hakuaika päättyy 31.5.2016.  
 
Alla on määritelty tarkemmat kunnanhallituksen hyväksymät tuen myöntämisehdot. Lomakkeita  
tuen hakemiseksi saa kunnantalon neuvonnasta ja sen voi myös tulostaa kunnan nettisivuilta  
osoitteesta http://www.karsamaki.fi/lomakkeet  
 
OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEHDOT  
 

1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva, ammatti-
korkeakoulussa, yliopistossa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa (johtaa ammattitutkintoon tai 
ammattipätevyyteen) opiskelija on oikeutettu opiskelija-avustukseen.  

 
1. Avustuksen suuruus riippuu hakijoiden määrästä siten, että avustukseen varattu vuotuinen 

määräraha 5000 euroa (2500 euroa/lukukausi) jaetaan tukeen oikeutettujen kesken kuitenkin 
siten, että avustuksen suuruus on enimmillään 100 euroa/lukukausi.  

 
2. Opiskelun tulee olla päätoimista. Korkeakouluopinnot katsotaan päätoimisiksi, jos niiden 

tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen. Ammatilliset ja muut opinnot katsotaan 
päätoimisiksi, jos opintojen laajuus on vähintään 5.4 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Kun 
opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, edellytetään opetus- ja koulutusohjelman 
mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista vähintään 25 
viikkotuntia. Etä- ja monimuoto - opiskeluna suoritettuja opintoja ei katsota päätoimisiksi, jos 
säännöllistä kontaktiohjausta tai -opetusta on vähemmän kuin yksi yhdenjaksoinen viikko 
kalenterikuukaudessa.  

 
3. Avustuksensaajan kotikunnan tulee tilastointipäivänä olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy 

kotikuntalain 2 §:n ja verotusmenettelyssä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on 
edellisen vuoden viimeinen päivä 31.12. Opiskelijan tulee opiskelun aikana asua muualla kuin 
Kärsämäellä.  

 
4. Avustus maksetaan hakemusten perusteella kesäkuussa 2016.  

 
5. Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus -vähintään yksi lukuvuosi, joka  todistetaan 

oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella, jossa on oltava ao. oppilaitoksen edustajan allekirjoitus. 
Mikäli todistus puuttuu hakemuksesta tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään.  

 
6. Opiskelija-avustusten hallinnoinnista vastaa kunnanhallitus. Opiskelija-avustukset myöntää 

kunnanjohtaja.  
 

7. Avustus on sen saajalle veronalaista tuloa.  
 
Hakemukset toimitetaan osoitteella Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 KÄRSÄMÄKI.  
Lisätietoja asiasta antaa kunnansihteeri, puh. 044 445 6804. 
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YHTEISPALVELUPISTE 

 
Kunnanviraston neuvonnassa toimii 
Kelan yhteispalvelupiste, joka on 
avoinna viraston aukioloaikoina. 

Palvelupisteestä saat Kelan lomakkeita ja neuvoja 
etuuksien hakemiseen sekä eri palvelukanavien 
käytön ohjausta. Muistathan ottaa 
henkilöllisyystodistuksen mukaan asioimaan 
tullessasi.  

Neuvonnassa toimii 
myös Työ- ja 
elinkeinotoimiston 
yhteispalvelupiste. 

Palvelupisteeltä löydät työ- ja elinkeinohallinnon 
julkaisuja, esitteitä ja lomakkeita sekä pystyt 
palauttamaan ja tarvittaessa kopiomaan lomakkeita. 
Työvoimahallinnon sivuilla voit ilmoittautua 
työnhakijaksi, etsiä avoimet työpaikat ja 
työvoimakoulutukset sekä etsiä tietoa ammateista ja 
koulutuksista. Paikalliset TE-palvelut, Pohjois-
Pohjanmaa -sivulta löydät ohjeet asioimiseen, 
ajankohtaisen tapahtumakalenterin, josta näet 
tulevia valmennuksia kuten Työhakuvalmennus ja 
Uravalmennus sekä erilaisia infotilaisuuksia ja 
kursseja esim. Tuunaa CV-nettiprofiilisi kuntoon! 
 

Palvelupisteestä on yksi asiakaspääte, jolla voit 
asioida Kelan ja TE-palvelujen sivuilla sekä ottaa 
videoyhteyden mm. Kelan asiantuntijalle. Muista 
varata aika etukäteen kunnan neuvonnasta 
asiakaspäätteelle vaikka puhelimitse!  

 
 
 

Maistraatti aloittaa 1.4.2016 avustavat 
asiakaspalvelutehtävät yhteispalvelupisteessämme 
 
Yhteispalvelupisteelle voit jättää mm. seuraavia 
hakemuksia  

 Aviovarallisuussuhteiden ja lahjoituksien 
rekisteröinti 

 holhoustoimen tehtävät 

 kotikunta- ja väestötietojärjestelmään liittyvät 
tehtävät, paitsi ulkomaalaisasiat 

 nimenmuutosasiat 

 avioliiton ja parisuhteen 
rekisteröinnin esteiden 
tutkinnat 

 yksittäinen tietopalvelu 

 hakemus perukirjan osakasluettelon 
vahvistamiseksi 

OLETKO ASUNNONHAKIJA! 

Kärsämäen Asunnot Oy tarjoaa kuntalaisille ja 
kuntaan muuttaville vuokra-asuntoja. Asuntoja on 
tällä hetkellä vuokrattavana yhteensä 180 kpl, joista 
8 kpl sijaitsee kaksikerroksisessa rakennuksessa ja 
loput rivitaloissa. Huoneistot sijaitsevat pääosin 
Kärsämäen keskustassa.  
Tarjolla on myös kalustettuja huoneistoja 
työporukoille.  

Asuntoihin on jatkuva haku ja asuntohakemuksen 
saa esimerkiksi Kärsämäen kunnan nettisivujen 
kautta osoitteesta www.karsamaki.fi. Hakemukset 

liitteineen toimitetaan osoitteella Kärsämäen 
Asunnot Oy, Frosteruksenkatu 4, 86710 Kärsämäki.  

Vuokra-asumiseen liittyviä asioita voi hoitaa OP-
isännöinnin toimistolla osoitteessa 
Frosteruksenkatu 4, 86710 Kärsämäki (Osuuspankin 
rakennus). Sisäänkäynti Osuuspankin kautta. 
Palvelemme pääsääntöisesti ma – to  
klo 9.30 – 14.00. Suosittelemme ajanvarausta 
asiointiajan varmistamiseksi. Puh. 010 257 1771 / 
OP-isännöinti. 

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, rahoitukseen, työvoimaan, 
verotukseen ja osaamiseen liittyvät julkiset palvelut. 
Kärsämäellä tehtävää hoitaa NIHAKin kehitysjohtaja 
Matti Puranen, jonka toimisto sijaitsee kunnantalolla. 
Asiakkaiden käytettävissä on myös NIHAKin muu 
henkilöstö osaamistarpeen mukaan.  

Kansainvälistymisessä auttaa vientiasiantuntija ja 
yrityshautomoasiakkaita palvelee hautomoasiamies. 
Palveluja tuotetaan niin aloittaville yrittäjille kuin 
pidempäänkin toimineille yrityksille. 
Kehittämistilanteessa olevien yritysten rahoitus-, tila-, 
kehittämisavustus- ja muut ratkaisut räätälöidään 
yhdessä verkoston asiantuntijoiden kanssa.  
 
YHTEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen@nihak.fi;  
GSM 040 356 4711 fax. (08) 816 2800 

http://www.karsamaki.fi/
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KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, ATTENDO OY 

 
Terveyskeskukseen tulee ensisijaisesti ottaa aina 
yhteyttä puhelimitse: 

 Ajanvaraus kiireettömälle vastaanottoajalle 
klo 9-16 sekä laboratoriotulosten kysely 
p. 044 445 6941 

 Päivystys, kiireellinen ajanvaraus klo 8-16  
p. 044 445 6937 

 Hammashoitola klo 8-16 päivystys ja klo 8-10 
ajanvaraus p. 044 445 6350 

Terveyskeskuksen ”luukulla” palvellaan klo 9-11 
välillä. Vastaanotoille tulijoiden ei tarvitse enää 
ilmoittautua. Paikalle tulee saapua hyvissä ajoin 
ennen vastaanoton alkua. 

Reseptit ja taksikyytipyynnöt voi jättää nimellä ja 
sotulla varustettuna terveyskeskuksen aulassa 
olevaan postilaatikkoon. Näistä asioista voi jättää 
pyynnöt myös puhelimitse. 

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys Oulaskankaan 
sairaalassa, Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen 

 Yhteystiedot päivystysaikana: 
Terveysneuvontanumero (08) 429 7840 

 

 Kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita varten 
numero on käytössä ma-pe klo 16:00-8:00, 
viikonloppuisin pe alkaen klo 15:30 
maanantaihin klo 8:00 sekä aattopäivinä ja 
juhlapyhinä ympäri vuorokauden. Virka-
aikana soittakaa omaan terveyskeskukseenne. 

Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen 
päivystys: 

 Viikonloppuisin ja arkipyhinä 
hammaslääkäripäivystys on osoitteessa  
Aapistentie 3, Oulu klo 10-12 p. 044 703 6426. 

 Muina aikoina vakavissa tapauksissa voi ottaa 
yhteyttä OYS:n yhteispäivystykseen 
p. (08) 315 2655. 
 

TIETOJA 
Kärsämäen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 
ja ajankohtaisista asioista saat parhaiten internet-
osoitteesta terveys.karsamaki.fi  
 
Palautetta, kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää 
osoitteeseen karsamaki@attendo.fi 
 

HÄTÄTAPAUKSET PUHELINNUMERO 112 
 

KIRJASTO 

 
 

 

 
  
 

  

 
 
 
 
 

Kirjaston aukioloajat  

 

Ma 12 – 20 

Ti 12 – 20 

Ke   9 – 16 

To 12 – 20 

Pe    9 - 16 

 

P. 044-445 6852 

kirikirjastot.verkkokirjasto.fi 

kirjasto@karsamaki.fi 

 18. – 24.4. Lukuviikolla 

Kirjastolla luetaan ääneen joka päivä, 

aamupäivällä pienemmille ja iltapäivällä vähän 

isommille kuulijoille. 

Huom! Ma 18.4 klo 10:00 Saviselkä  

Ti 19.4 klo 10:00 ja 14:00 

Ke 20.4 klo 10:00 

To 21.4 klo 10:00 ja 14:00 

Pe 22.4 klo 10:00 

 

  Ti 5.4. klo 18:00 

 

Tutustumiskäynnillä Rolle -tuleva 

KarvaKavereiden lukukissa. 

mailto:karsamaki@attendo.fi
mailto:kirjasto@karsamaki.fi
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SIVISTYSTOIMI 

 
 

Lasten varhaiskasvatuspaikat toimintakaudelle 2016-2017 
 
Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Viikoilla 14-16  järjestetään haku, jonka perusteella 
elokuussa alkavan toimintakauden lapset sijoitellaan alustavasti yksiköihin. 
 
1.8.2016 alkavan toimintakauden päivähoidon tarpeen kartoittamiseksi tulee uusien kunnallista päivähoitoa 
tarvitsevien perheiden hakea päivähoitopaikkaa 24.4.2016 mennessä. 
 
Tällä hetkellä kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja käyttävät perheet ilmoittavat hoidon jatkotarpeestaan 
"Varhaiskasvatuksen tarpeen jatkoilmoitus" -lomakkeella, joka jaetaan perheille lapsen hoitopaikasta. 
 
Lasten vanhempien ja muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle lapsen varhaiskasvatuksesta annetun lain 11 
a §:n mukaisen hoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi 
tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta 
eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin 
viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. 
 
Päivähoitohakemus löytyy kunnan nettisivuilta, josta sen voi lähettää sähköisenä. 
 
Varhaiskasvatuksesta perittävän maksun määrittämiseksi tulee toimittaa kirjallinen tuloselvitys tarvittavine 
liitteineen. Tuloselvityslomakkeen voi tulostaa täytettäväksi osoitteesta www.karsamaki.fi 
 
Lisätietoja varhaiskasvatuspäällikkö Riikka Sarjanoja 044-4456831, 
tai vastaava lastentarhanopettaja Mirka Majava 040-5777618 
Aittatie 7, 86710 Kärsämäki 
 

Lukukoira vierailee 

kirjastossa tiistai-iltaisin. 

5.4., 19.4., 3.5. ja 17.5 

klo 17:00 - 19:00  

Jos perheessäsi on joku joka opettelee 

lukemaan tai lukeminen on vähän 

hankalaa tai puhuminen tarvitsee 

treeniä, varaa aika lukukoiralle 

numerosta:  

044-4456 852  

(kirjastotädit hoitavat puhelut) tai laita 

sähköpostia: 

 kirjasto@karsamaki.fi 

 

 

Huhtikuussa BARENTS  

 

–Luonto ei tunne rajoja valokuvanäyttely 

 

Valokuvanäyttely tekee tutuksi pohjoisen 

luonnon kauneutta, elinympäristöjä ja lajistoa 

sekä ekologisia arvoja.  

mailto:kirjasto@karsamaki.fi
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 Perhekeskus toimii entisen Rannan koulun 
tiloissa, yläkerrassa, osoitteessa 
Kokonperäntie 48 

 Perhekeskustoiminta on luotu edistämään 
lapsiperheiden hyvinvointia ja tuomaan 
moniammatilliset toimijat yhteen 

 Toimintaa järjestetään yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa (esim. perhetyö, neuvola, 
järjestöt) 

 Perhekeskustoiminta on avoin 
kohtaamispaikka lapsiperheille 

 Toimintaan osallistuminen ei vaikuta 
kodinhoidontukeen 

 Varhaiskasvatuskerhot ja lapsiparkki ovat 
suunnattu kotihoidossa oleville alle 
kouluikäisille lapsille 

 

Perhekerho 
o Perhekerhoon voi osallistua koko perhe tai 

toinen vanhemmista lasten kanssa. Myös 
isovanhemmat ovat tervetulleita mukaan 
toimintaan 

o Perhekerhoissa vanhemmat tapaavat muita 
vanhempia ja lapset saavat leikkiseuraa 

o Perhekerhoissa on vapaata oleskelua, mutta 
joskus myös ohjattua toimintaa 

o Perhekerhoja suunnitellaan vanhempien 
toiveiden mukaan 

o Kerhoon voi osallistua, vaikka lapsi olisi 
päivähoidossa 

o Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen 

 
Varhaiskasvatuskerhot 
o 3-5-vuotiaille lapsille 
o Kerhoihin ilmoittaudutaan toimintakaudeksi 

numeroon 0405777618 
o Kerho tarjoaa lapsille virikkeellistä toimintaa 

leikin, ilon ja yhteistoiminnan kautta 
o Toiminta on perheille maksutonta 
o Kerhossa ei tarjota ateriaa, vaan lapsella on 

hyvä olla mukana omat terveelliset eväät 
 

Lapsiparkki 
o Vanhemmat voivat jättää lapsensa 

lapsiparkkiin omien asioiden hoitamisen 
ajaksi 

o Lapsiparkkiin ilmoittaudutaan etukäteen 
edellisellä viikolla, vapaita paikkoja voi 
tiedustella myös samana päivänä numerosta 
0405777618 

o Ikäraja 9kk-6 vuotta 
 

 

Perhekerhoon sovittuja vierailijoita 

ma 18.4 Sanni Tikkanen, Young living essential 
oils, tutustu etukäteen: www.oljymme.fi 

ma 25.4 Suomen Karva-Kaverit ry 

ma 2.5 Maa- ja kotitalousnaiset tulevat leipomaan 

ma 9.5 NOSH vaatemalliston vaate-esittelijä, 
tutustu etukäteen www.nosh.fi 

Seuraa ilmoittelua myös osoitteessa: 

https://www.facebook.com/karsamaenperhekesk
us 

Yhteystiedot: 

Vastaava lastentarhanopettaja Mirka Majava 
0405777618 
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KOULUUN TUTUSTUMISPÄIVÄ KÄRSÄMÄEN PERUSKOULUISSA 28.4.2016 
  

Kouluun ilmoittautuminen ja tutustuminen 
syksyä 2016 varten 

Syksyllä 2016 aloittavat esikouluikäiset (v. 2010 synt.) 
lapset ovat ilmoittautuneet esikouluunsa 3.3.16 
mennessä. Syksyllä 2016 peruskoulun 1. luokalle 
tulevien (v. 2009 synt.) lasten ei tarvitse ilmoittautua 
tulevaan kouluunsa, vaan tämä tapahtuu siten, että 
esikoululaiset siirtyvät automaattisesti nykyisen 
koulun sisällä esikoulusta 1. luokalle. Syksyllä 2016 
aloittavat 7-luokkalaiset (kotikunta Kärsämäki) 
automaattisesti aloittavat Frosteruksen yläkoulussa. 

  
Torstaina 28.4.16 on tutustumispäivä syksyyn 2016 
liittyen (tulevat esikoululaiset, tulevat ekaluokkalaiset 
ja tulevat 7-luokkalaiset) kaikissa Kärsämäen 
peruskouluissa samana päivänä. Tulevien 7. 
luokkalaisten tutustumispäivän kesto on klo 08.55-
13.00 Frosteruksen koululla. Oppilaat kulkevat 
ilmaiseksi normaalien koulukuljetusten mukana 
tutustumispäivänä. Tulevien esikoululaisten ja 
tulevien 1. luokkalaisten tutustumispäivä 
Frosteruksessa (E-ulko-ovi) on klo 08.55-10.00, 

Venetpalossa klo 8.15-12 ja Saviselässä klo 8.00-
10.00. Vanhemmat ja huoltajat ovat tervetulleita 
tutustumaan kouluun lastensa kanssa. Frosteruksessa 
tulevien esikoulun oppilaiden ja 1-luokkalaisten 
huoltajille on auditoriossa klo 9-9.45 tarjolla Wilma-
koulutusta ja vapaata keskustelua mm. rehtorin 
kanssa. Wilma on web-pohjainen käyttöliittymä 
koulun ja kodin väliseen tiedonvälitykseen. Wilmassa 
huoltaja voi nähdä mm. oppilaansa (0-9.lk+lukio) 
tuntimerkinnät, poissaolot, lukujärjestyksen, 
arvosanat, koepäivät, lähettää viestejä opettajille, 
nähdä koulun tapahtumien päivämääriä ja ohjeita 
sekä lukea koulun tiedotteita. Lopuksi huoltajat 
menevät lastensa luokse luokkiin. Klo 10-10.30 on 
tulevien esikoululaisten mahdollisuus huoltajineen 
tutustua varhaiskasvatuksen esikoululaisille 
järjestämään päivähoitoon Rekolassa. Oppilaat on 
jaettu koulupiireihin lähikouluperiaatteen mukaisesti. 
Kouluilta voi kysyä oppilaan lähikoulua. Esikoulua 
järjestetään Frosteruksen, Saviselän ja Venetpalon 
kouluilla. Peruskoulun 1. luokan opetusta järjestetään 
Frosteruksen, Saviselän ja Venetpalon kouluilla. 
Lukuvuosi 2016-2017 alkaa tiistaina 9.8.2016.

 

KULTTUURITOIMI 
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LIIKUNTA- JA NUORISTOTOIMI 

Retket Nivalan Uikkoon ti 12.4. ja 19.4. 
Ilmoittautumiset Poppelissa olevaan listaan Poppelin 
aukioloaikoina viimeistään retkeä edeltävän viikon 
tiistaina. Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Tarkemmin ilmoituksissa. Tiedustelut 044 4456 812. 

Uimakoulut uimahallilla 6. - 17.6. uimataidottomille 
ja heikosti uiville. Mukaan pääsevät 2010 ja sitä 
ennen syntyneet lapset ja nuoret. Osanottomaksu 30 
euroa. Ilmoittautuminen torstaina 21.4. klo 9-12 ja 
13-15 puh.044 4456 812. 

 Eikka –testibussi Neste Paanulinnan pihassa 
tiistaina 26.4.  aikuisväelle klo 10-17 ja ke 27.4. 
Frosteruksen koululla oppilaille. Suomi nainen/mies 
testejä mm. kehonkoostumusmittauksia, 
puristusvoimaa jne. (polkupyörä ergometritesti 
mahdollisuutta ei ole tällä kertaa). Tiedustelut 044 
4456 812. Tervetuloa! 

UKK-kävelytesti tulossa toukokuulle. Tarkemmin 
seuraavassa Kaiku kuukausijulkaisussa. 

ULKOILU JA LATUASIAA, hiihto laduilla heikkenee 
edelleen kevään etenemisen myötä, mutta olemme 
saaneet nauttia kestohankien tuomasta 

mahdollisuudesta liikkua hangilla hiihtäen, kävellen 
jne. toivomme, että niitä kelejä vielä olisi 
auringonpaisteineen. Kansanhiihto –kampanja 01.01. 
- 30.04.2016. Suorituksia voi merkata kuntokortteihin 
ja –vihkoihin. 

KÄRSÄMÄEN KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT 2016 
Kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika meneillään ja 
päättyy perjantaina 8.4. hakemukset palautetaan 
opinto-ohjaajalle. Muut kuin peruskoulussa/lukiossa 
opiskelevat palauttavat hakemuslomakkeet Poppeliin 
sen aukioloaikoina. Hakemuslomakkeita yläasteelta, 
lukiolta, kunnantoimistosta, kirjastosta ja Poppelista. 
 
Etsivä nuorisotyö 
Kärsämäen kunta on mukana Jokilaaksojen Nuorten 
Tuki ry:n toteuttamassa etsivän nuorisotyön 
hankkeessa. 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 
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Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä Anne-Mari Teppo 
puh. 050 527 5503. Lisätietoja toiminnasta 
www.snack.fi. 
 
Nuorisotila Poppelin avoimet ovet –toimintaillat 
ma, ti ja to klo 16-20 ja pe klo 16-22. Muutokset ja 
lisäykset aukioloaikojen suhteen ilmoitamme 
Poppelin ikkunassa.  
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 
kavereiden seurassa.. 
 
 Myös nuorten Setti -tiedotuspiste sijaitsee 

Nuorisotilassa ja on avoinna Poppelin 
aukioloaikoina. Settinetti toivoo tapahtumien 
järjestäjien ilmoittavan tapahtumistaan aktiivisesti 
maksuttomaan Settinetin tapahtumakalenteriin 
(tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedot). 
www.settinetti.fi nuorisotiedotus@settinetti.fi 
 
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 myös kunnantoimiston 
esitteiden jakopisteestä, Poppelista ja Konttilasta. 

MAASEUTU TOIMISTO 

 
PÄÄTUKIHAKU 2016 
 
Päätukihaku avautuu huhtikuun puolessa välissä ja 
päätukihakemuksen viimeinen jättöpäivä on 
15.6.2016. 
 
Lohkomuutoksia voi tehdä Vipu-palvelussa jo 
huhtikuun alusta. Lohkojen yhdistämiset ja jaot olisi 
hyvä tehdä ennen päätukihakua hyvissä ajoin, jotta 
ne voidaan kunnassa käsitellä ja päätukihaussa olisi jo 
uudet lohkotunnukset käytössä. Jos lohkoihin on 
tulossa rajakorjauksia, niin päätukihakemus olisi 
hyvä tehdä hyvissä ajoin, jotta ne ehditään ennen 
15.6 tarkistaa. Rajakorjauksia ei suositella tehtävän 
paperilla tai sitten mielellään koko päätukihakemus 
paperisena. 
 
LOHKOJEN KORVAUSKELPOISUUS JA 
SITOUMUSLOHKO 
 
Jos lohkojen hallinta muuttuu, on oltava tarkkana 
onko lohko korvauskelpoinen ja sitoumuslohko. 
Mikäli peruslohko ei ole ollut vuonna 2015 
kenenkään ympäristökorvaussitoumuksessa, ei se ole 
silloin sitoumuslohko eikä sille makseta 
ympäristökorvausta vaikka se olisi korvauskelpoinen 
ja vaikka uusi haltija on sitoutunut 
ympäristökorvaukseen. 
 
Lohkojen korvauskelpoisuuksia voi siirtää 
omistuksessa olevien lohkojen välillä samoin ehdoin 
kuten viime vuonna. 
 
Korvauskelpoisiin lohkoihin voi tehdä 0,10 ha 
lisäyksiä korvauskelvottomasta alasta, 0,10 ha/lohko. 
Lisäys voidaan tehdä yhdistämällä kaksi lohkoa tai 

rajakorjauksella lisätä alaa, jos lohkon reunaa on 
esim. oikaistu. 
 
PERUSTUKIOIKEUKSIEN SIIRTO 
 
Jos lohkojen vuokrasopimus uusitaan tai on jo uusittu 
vuoden vaihteessa niin tarkista tarvitseeko myös 
perustukioikeuksien siirto tehdä uudelleen. Tai jos 
tulee kokonaan uusia lohkoja hallintaan, niin silloin 
on muistettava tehdä myös perustukioikeuksien 
siirto. 
Tukioikeuslomake tulee mahdollisesti käyttöön 
4.4.2016, joten sen jälkeen näitä päästään tekemään. 
Tukioikeuksien siirtolomakkeiden viimeinen 
jättöpäivä on 15.6.2016. 
 
ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 
 
Eläinten hyvinvointikorvauksen maksatusta on 
muistettava hakea Vipu-palvelussa erikseen omasta 
osiosta sähköisessä tukihaussa. 
 
YMPÄRISTÖKORVAUKSESSA MUISTETTAVAA 

 
-Ympäristökorvaukseen sitoutuneiden tilojen täytyy 
laatia viisivuotinen viljelysuunnitelma 2.5.2016 
mennessä ja toimittaa se kuntaan. Viljelysuunnitelma 
on tehtävä vuosille 2015-2019, kasvilajitasolla. 
Suunnitelman voi tehdä vapaamuotoisesti tai 
lomakkeella 466. 
 
-Ympäristösitoumuksessa on koulutuspäivävaatimus. 
Koulutus on suoritettava kahden ensimmäisen 
sitoumusvuoden aikana, viimeistään 2.5.2017.  
Koulutuksen voi nyt jo suorittaa sähköisenä tenttinä 
Vipu-palvelussa. Yrityskertoja ei ole rajoitettu 

http://www.snack.fi/
http://www.settinetti.fi/
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sähköisessä tentissä. Tulosta tai tallenna tentin tulos 
itsellesi ja säilytä ympäristösitoumuspapereissa. 
Vipussa on myös tentin koulutusmateriaalit 
luettavana. Vaatimuksen voi täyttää myös 
osallistumalla koulutuspäivään, joka järjestetään 
myöhemmin. 
 
-Viherlannoitusnurmista aiemmin tiedotettu 
maksimisäilytysaika on muuttunut. Ennen vuotta 
2015 perustettu viherlannoitusnurmi voi olla lohkolla 
enintään kolme vuotta.  
 
HAKUOPAS JA LOMAKKEET  
 
Tiloille ei lähetetä tänä vuonna paperisia lomakkeita 
ja oppaita. Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta 
www.suomi.fi/lomakkeet (hakusanana esim. 
”mavi101A”), hakuopas löytyy osoitteesta 
www.mavi.fi/hakuopas.  
 
NAUTAELÄINPALKKIOIDEN OSALLISTUMISILMOITUS 
 
Osallistumiset kansallisiin nautatukiin ja EU:n 
nautaeläinpalkkioihin päättyivät vuoden 2014 
lopussa. Vuonna 2015 jokaisen kansallisia nautatukia 
ja/tai EU:n nautaeläinpalkkioita hakevan viljelijän oli 
osallistuttava uudelleen nautatukien järjestelmiin. Jos 
olet aloittanut tuotannon tai et ole vuonna 2015 
ilmoittautunut niin sen voi tehdä sähköisesti 
Vipupalvelussa tai paperilomakkeella 184. Samalla 
lomakkeella myös perutaan osallistuminen.  
 
Vuonna 2015 palautettu osallistumisilmoitus on 
voimassa toistaiseksi eli sitä ei tarvitse palauttaa 
vuosittain.  
 
 
VIPU-PALVELUN KÄYTTÖOIKEUDET JA NEUVOJIEN 
VALTUUTTAMINEN 
 
Kirjautuminen Vipu-palveluun tapahtuu ensisijaisen 
viljelijän (valtuutetun) henkilökohtaisilla 
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai hst-
kortilla. Jos tilan omistajuuksissa tapahtuu 
muutoksia, on käyttöoikeudet haettava uudelleen. 
Oikeudet on hyvä hoitaa kuntoon jo hyvissä ajoin 
ennen kevään tukihakua jos ne eivät ole vielä 
kunnossa tai niitä ei ole ennestään. Käyttöoikeuksien 
haku ja mahdolliset muutokset käyttöoikeuksiin 
tehdään lomakkeella 457. 
Neuvojan valtuuttaminen tapahtuu Vipu-palvelussa 
tilan ensisijaisen viljelijän toimesta. Mikäli ei ole 

mahdollisuutta kirjautua Vipu-palveluun valtuutusta 
varten esim. tunnusten puuttumisen vuoksi, 
valtuutusten lisäyksiä ja poistoja voi tehdä myös 
palauttamalla maatilan asiointioikeuksien 
muutoslomakkeen 457 kuntaan hyvissä ajoin ennen 
päätukihakemuksen jättämistä. 
 
KASVINSUOJELUTUTKINTOJA 
 
Pe 15.4.2016 Kempele, Oulunseudun ammattiopisto, 
Kempeleen yksikkö, Piriläntie 145  
 
Tutkinto sisältää koulutuksen + tentin. Tutkinto 
vaaditaan henkilöltä, joka suorittaa 
kasvinsuojeluruiskutuksia sekä ostaa  
kasvinsuojeluaineita. Ympäristötuen vaatimuksena 
olevaan kasvinsuojelukoulutukseen on osallistuttava 
viiden vuoden välein. 
 
Koulutuspäivä alkaa klo 10.00, kesto neljä tuntia. 
Kurssin hinta 80 € (käteismaksu), sisältäen kahvin. 

Ennakkoilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa 
ennen kurssin ajankohtaa ProAgria Oulu, puh. 08 316 
8611 (vaihde) tai anne.kipina@proagria.fi  
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme 
syntymäajan ja yhteystiedot osallistumis- 
todistusta varten sekä tiedon mahdollisesta 
erityisruokavaliosta. 
Kouluttajina ovat Antti Harjunen ja Juha Sohlo, 
ProAgria Oulu. 

 
Lisäksi on tulossa kasvinsuojelukoulutukset 
Ylivieskaan 16.4 ja Haapajärvelle, josta ei ole vielä 
päivä tiedossa. Lisätietoa voi kysyä 
maaseututoimistosta. 
 
VIPU-PALVELU 
  
Vipu-palvelusta voit käydä tarkistamassa hakemukset 
ja tukien määrät ennen maksua. Siellä voi myös 
käydä päivittämässä omia tietoja. Esim. 
sähköpostiosoitteen voi lisätä tai muuttaa. Kunnan 
maaseututoimisto tiedottaa myös sähköpostin 
välityksellä. Vipu-palveluun tietoja pääsee 
selailemaan kaikki tilan omistajaksi ilmoitetut. 
Ensisijainen viljelijä voi myös käyttää sähköistä 
asiointia, jos hänelle on siihen valtuudet myönnetty. 
Vipu-palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla 
pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai 
mobiilivarmenteella. Osoite on: vipu.mavi.fi 

 

http://www.suomi.fi/lomakkeet
http://www.mavi.fi/hakuopas
mailto:anne.kipina@proagria.fi
http://www.vipu.mavi.fi/
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 JOKILAAKSOJEN

 
TUKI RY

NUORTEN

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 
 

 
 

Korkeakoulujen hakuaika 16.3. – 6.4.2016 
(yliopistot ja ammattikorkeakoulut) 

 

Haku ammatilliseen erityisopetukseen  
16.3. – 6.4.2016 

 
Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin  

24.5. – 26.7.2016 
 

Etsivä nuorisotyö ja ohjaamo ohjaa ja opastaa hakuasioissa.  
 

Voit varata henkilökohtaisen ajan hakuasioihin numeroista: 
Etsivä nuorisotyö p. 050 5275 503 /Ansku 

Jokilaaksojen Ohjaamo p. 040 9627 166 /Arja 
www.snack.fi  

 
PARTIOLIPPUKUNTA SUOTARPOJAT 
 
Partiolippukunta Suotarpojat järjestää Yhteisvastuukeräyksen tiimoilta toimintapäivän K-kaupan pihalla la 
30.4.16 klo 11-15. Silloin voi tulla tutustumaan partiotoimintaan oman kokeilun kautta. Partiolaiset 
tutustuttavat pienissä kätevyys- ja ryhmätoimintatehtävissä. Tule ilmaiseksi kokeilemaan. 

 

 
 

Vertaistukiryhmä muistisairauteen sairastuneiden läheisille  
13.4.2016 klo 16.00 seurakuntakeskuksessa. Tervetuloa. 

 26.5 virkistyspäivä Ylivieskassa, tarkempi ilmoitus myöhemmin. 
Tied.  p. 040 026 8711, anne.happo@suomendemy.fi 

Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa 

 
 

OMAISHOITAJAT   

Tapaamme Konttilassa joka kuukauden 
ensimmäinen torstai klo 12.00 

Huhtikuussa tapaamme 7.4. 
Terveisin kokoonkutsuja Aino 

 

http://www.snack.fi/
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KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY 
 
Ompeluilta ti 12.4.2016 alkaen klo 18.30 Helena Hautajoella, Hautajoentie 
419.Tervetuloa! 
   ¤¤¤¤¤ 
Jäsenmaksu 2016 on  5 euroa, sen voi maksaa Tarja Luonualle tai pyytää 
tilinumeron. 

    ¤¤¤¤¤ 
Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia)  sekä kaksi 5 x 
8m telttaa. Tiedustelut Tarja Luonua p. 050 5350 273. 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ILTAMUSIIKKIA  Paanukirkossa  
ma 18.4. 2016   klo 19.00 
 
NOBILE - kuoro Haapajärveltä 
ja rovasti Jorma Niinikoski 
 
kolehti Kärsämäen Paanukirkon 
kannatusyhdistykselle. 
 
TERVETULOA !  

Kärsämäen kunnan internetsivuilta 

löytyy myös palautelomake, jonka 

avulla voit kätevästi antaa palautetta: 

www.karsamaki.fi/ palautelomake 

http://www.karsamaki.fi/%20palautelomake
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KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS 
 
Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset 

muutokset osoitteessa: facebook karsamaen4h, 
www.karsamaki.4h.fi, 4H-toimisto/Hannele 040 772 
9822 tai karsamaki@4h.fi. 

 

Kärsämäen 4H-yhdistys ry:n vuosikokous 5.4.2016 
klo 19:00 Konttilassa. Esillä sääntömääräiset asiat ja 
palkitseminen.  

 

Kärsämäen kunnan KESÄTYÖPAIKKOJEN 2016 haku 
käynnissä 8.4.2016 asti. Hakulomakkeita yläasteelta, 
lukiosta, kunnan talolta, kirjastolta ja Poppelista. 
Ulkopaikkakunnilla opiskelevat voivat tilata ja 
palauttaa hakulomakkeen ja ilmoituksen myös 4H-
toimistolta sähköisenä versiona (karsamaki@4h.fi).  

 

4H kerhot kevät 2016 
MAANANTAISIN: Poikien liikkakerho 0-3 luokkalaisille 
Frosteruksen koulun liikuntasalissa klo 16-17. Ohjaajat 
Laura Vattu ja Josefiina Ohenoja. Frossan 
jumppakerho koulun liikuntasalissa klo 17-18 Ohjaajat 
Jenna Vattu ja Anu Tuominiemi. KESKIVIIKKOISIN: 
Saviselän sekakerho kyläkoululla klo 16:30-18. Melina 
Manninen ja Reetta Kyllönen. Sydänmaan sekakerho 
klo 17-18 Sykkeessä. Ohjaajana Katri Pirnes ja Jenna 
Kumpulainen. Konttilan kokkikerho alakoululaisille 
klo 16-17:30. Ohjaajat Anu Tuominiemi ja Jenna Vattu. 
TORSTAISIN: Saviselän liikuntakerho kyläkoululla klo 
17-19 Ohjaajat Jere Tiikkainen ja Valtteri Manninen. 
PERJANTAISIN: Kirkonkylän liikuntakerho 
Frosteruksen koululla 6-8 luokkalaisille klo 15-16. 
Ohjaajat Jasper Myllymäki ja Joona Mulari. 
LAUANTAISIN: Joka toinen lauantai heppakerho Päivi 
Holopaisella klo 12-14. Ohjaajat Mari Keski-korpi ja 
Essi Kivelä. 

 
ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY 
 
Huhtikuun kerhot Konttilassa 
Ma 4.4.2016 klo 11.00 (R1) ja 
Ma 18.4.2016 klo 11.00 (R2) 
 
Kerhoissa paljon erilaista ohjelmaa mm. laulua, 
arvoituksia, runoja ym. kahvia ja arpoja. 
 
Peli-illat Rannan koululla tiistaisin kello 17.00 alkaen 
ja perjantaisin Katajalla klo 12-14. 
 
Suunnitteilla kesäretki ma 8.8 - to 11.8.2016 
Pykeijan kylään joka on Varangin  vuonon 
etelärannalla Norjassa. 
Reitti:  

 8.8 Kärsämäki-Rovanniemi Napapiiri- 
Saariselkä Hotelli Riekonlinna. Päivällinen. 

 9.8 Kohti Pykeijaa, kahvitauko Sevettijärvellä 
porotilalla- Pykeijassa opas mukaan ja  

kiertoajelu sekä nautimme maittavan 
paikallisen lounaan. Paluu Utsjoen kautta  
Saariselälle Hotelli Riekonlinnaan. Päivällinen. 

 10.8 Kohti Leviä, matkalla mm. Tankavaara 
jossa pysähdymme, matka jatkuu Sodankylän 
kautta Leville, majoitumme Sirkantähteen 
(saunalliset uusitut huoneet) Päivällinen. 

 11.8 Kotimatkalla käymme Kaukosen kylässä, 
Milla Magian perinnemiljöössä. Rovaniemen 
kautta kohti Kärsämäkeä. 
Matkalla katselemme nähtävyyksiä ja 
pidämme taukoja tarpeen mukaan. 

Retken hinta 340€ henkilö. 
 
Tarkemmin retkestä kerhoissa joissa voi myös 
ilmoittautua mukaan retkelle. 
 
      Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

 
KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS 
 
Sydän tekee hyvää -Sydänviikko 17.- 24.4.2016. 
Sydänkerhot Konttilassa ma 11.4.klo 11-13 ja ma 
25.4.2015 klo 11-13. Tule kuulemaan työikäisten 
omakohtaisia kokemuksia sairastumisesta ja 
toipumisesta. 

Vapaaehtoiset lipaskerääjät Sydänviikolla kauppojen 
edustalla. Jos haluat mukaan vapaaehtoistyöhön, 
ilmoittaudu yhdistyksen hallituksen jäsenille.  

 
 

mailto:karsamaki@4h.fi
mailto:karsamaki@4h.fi
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KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY 
 
Huhtikuun kerhot ovat 13. ja 27.4. Konttilassa alk. klo 
11.00 
Kerhoissa ohjelmana kahvittelua, arpoja, laulellaan, 
pientä jumppaa/venyttelyä, pelataan leikkimielistä 
Savolaista bingoa ja sanahan on vapaa, parastahan 
on maailman parantaminen ja yhdessä olo. 
Kuntosaliryhmä on torstaisin alk. klo 10.00, yhdistys 
tukee lippujen hinnassa. Samuli ohjaa meitä. 
Tule iloiseen ryhmään mukaan, ps. jokainen saa 
tehdä oman kunnon mukaan. 
 
Vesijumpat ovat vielä kolme kertaa. 
Tallinnan matka on täysi ja lähtö aika on  9.5. 
Nesteeltä klo 9.00. Olethan suorittanut maksun? 
Muistathan ottaa uimapuvun/uikkarit mukaan koska 
Tallink Spa on ylellinen Kylpylähotelli. 
Myös passi mukaan! 

Ulkoilupäivä Suomelassa pe. 13.5. alk. klo 11.00 
 
Syyskesälle 28.8 -3.9 suunniteltu Pärnun kylpyläloma 
toteutuu. Majoitumme Viikin kylpylähotelliin. 
Hinta AB – talossa 454 eur / hlö 2hh tai  CD- talossa 
504 eur / hlö 2hh.  
Hintaan sisältyy: Linja-autokuljetukset Tenhusen 
Liikenteellä, oma bussi mukana koko ajan, 
laivamatkat kansipaikoin menopaluu, täysihoito, 
lääkärin tarkastus, kolme hoitoa päivässä ym. 
Lisätietoja asioista Hilkka 040 5196543 tai Eila 040 
8273890 
 
Tervetuloa mukaan meidän tilaisuuksiimme ja pyydä 
ystäväsikin mukaan! 
 ” Liikkeestä hyvinvointia” 

 
KÄRSÄMÄEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY 
 
Yhdistyksemme järjestää pop up -ravintolan 
21.5.2016 Konttilassa. 

Kesäretki järjestetään tänäkin vuonna. Retkestä lisää 
myöhemmin jäsenkirjeessä. 

Yhdistyksellä on myynnissä suruadresseja 8 €/10 €. 

Yhdistyksemme toiminta on yleishyödyllistä 
vaikuttamista ja yhteistoimintaa. Toimintamme 

perustuu vapaaehtoisuuteen.  Tule sinäkin mukaan 
toimintaamme! 

Lisätietoja puh.joht. Riitta Laitinen 040 5011933. 

 

 
ILMOITTAKAA YRITYKSET, YHDISTYKSET, KYLÄSEURAT, JÄRJESTÖT  

TAPAHTUMISTANNE MYÖS KUNNAN WWW-SIVUILLA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPAHTUMAKALENTERISSA 
 

Tapahtumakalenteri löytyy kunnan internetsivuilta osoitteesta: 
http://www.karsamaki.fi/tapahtumakalenteri 

 
VOIT ILMOITTAA OMAT TAPAHTUMASI KALENTERIIN SEURAAVASTI: 
Tapahtumakalenterin alla on linkki, josta pääset lomakkeeseen.  
 
Lomakkeeseen täytetään seuraavat tiedot: 
- Tapahtuman nimi 
- Ilmoittajan nimi (ei näy tapahtuman  kuvauksessa)  
- Ilmoittajan puhelinnumero (ei näy tapahtuman kuvauksessa)  
- Tapahtuman aika 
- Tapahtuman kuvaus 
 
Ylläpito tarkistaa tapahtumat ennen julkaisemista. 

Seuraavaan Kaikuun aineisto 

on jätettävä 25.4.2016 

mennessä osoitteeseen 

karsamaen.kunta@karsamaki.fi 

http://www.karsamaki.fi/tapahtumakalenteri

