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 Valtuuston kokous 

tiistaina 31.5.2016 klo 19 

Kärsämäki-salissa, 

 Frosteruksenkatu 25 

Kärsämäen 

kunnanvirasto  

ja yhteispalvelupiste 

on suljettu PE 6.5.2016 

KUTSU  
MARKKINOINTITIIMIN AAMUKAHVIT TI 3.5.2016 klo 8:30 

 
Haluamme kutsua yrittäjät markkinointitiimin aamukahville Paanulinnan yläkertaan, teknisen 

toimen kahvioon 3.5.2016 klo 8:30. Kokoonnumme suunnittelemaan Kärsämäen yrittäjien, kunnan ja 
Nihakin yhteistä markkinointia. Toivomme paikalle mahdollisimman laajaa ja yhteistyöhaluista 

yrittäjäkaartia. 
 

Tilaisuudessa käsittelemme Kärsämäen markkinointi-hanketta, muita mahdollisia rahoituksia ja 
yhteishankintoja. Paikalla myös Arto Junno ja Virpi Seppälä. 

 
Tilaisuuden järjestää Nihak ja Kärsämäen kunta." 

Kärsämäen sote-ilta 10.5. TI klo 18:30 – 20:00 
 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan  
Kärsämäen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista  

Frosteruksen koululle 10.5.2016 klo 18:30-20:00. 

Tilaisuudessa voi tavata sote-palveluiden henkilökuntaa, 
kysellä ja antaa palautetta palveluista. 

Tarjolla terveellistä pikkupurtavaa. 

 

Tervetuloa! 

   



Sivu 2 Kärsämäen kuukausijulkaisu 4/ 2016 

 

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. 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!  
 

 
 
 

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. 
 

Suomenselän Osuuspankki tukee kärsämäkisten 15-17 –vuotiaiden nuorten 
työllistymistä kesän 2016 aikana. Kärsämäen kunta tarjoaa yhdeksälle (9) nuorelle 
kesätyöpaikkaa. 

Paikalliset yleishyödylliset yhdistykset voivat hakea kesätyöavustusta, yksi (1) 
työpaikka/yhdistys, lähettämällä vapaamuotoinen hakemus 13.5. mennessä 
osoitteeseen tuukka.kuisma@karsamaki.fi. Lisätietoa puh. 044 -445 6804. 

 

http://www.karsamaki.fi/
mailto:tuukka.kuisma@karsamaki.fi
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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 
 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TUUN TEILLE SOITTAMAHAN 
 

TIISTAINA 10.5.2016 KLO 16.00-16.45 
 

KIMPPA-KÄMPÄN JA TOIMINTAKESKUKSEN 
 

YHTEISESSÄ KESÄN AVAUKSESSA 
 

TOIMINTAKESKUS RANTAPÄÄSKYSSÄ 
ALEKSINTIE 4, KÄRSÄMÄKI 

 
MUKAVAA YHDESSÄOLOA JA PIENTÄ PURTAVAA 

 
TERVETULOA ! 

 
NÄHÄRÄHÄN SILLOO 

 
TERVEISIN JUNNU JA HAITARI NURMOOSTA 

OMAISHOITAJILLE  

Tarjolla tietoa omaisten myötätuntouupumuksesta  
ti 3.5.2016 klo 11- 14 Nivalan seurakuntatalolla, Vapaudentie 3. 
 
Ohjelma: 

- Klo 12 tervetulokahvit. 
- Asiaa myötätuntouupumuksesta. Omaisena kohtaamisen haasteet. 

Sari Havela Omaishoitajat - ja Läheiset Liitto. 
- Omaisille tukea paikallisyhdistyksistä.  

Nivalan, Haapajärvi-Reisjärvi ja Pyhäjärven Omaishoitajat ja läheiset yhdistykset. 
 
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. 
Kärsämäeltä Nivalaan lähdetään yhteiskuljetuksella, ja lähtö on klo 10 Konttilan pihalta.  

Ilmoittautumiset 2.5.2016 mennessä / Airi Puttonen 044 494 1983. 
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IKÄÄNTYNEIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAIKOJEN TIEDOTTAMINEN 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa ikääntynyt henkilö voi saada 

hakemansa sosiaalipalvelut. 

Sosiaalihuoltolain 40§:n mukaisesti ikääntyneillä on oikeus palvelutarpeen arviointiin määrä-ajassa; 

kiireellisissä tilanteissa välittömästi ja muulloin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä. 

Kärsämäen kunnan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden keskimääräiset odotusajat 

julkaistaan puolivuosittain kunnan nettisivuilla ja kuntatiedotteessa.  

Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat ovat 1.10.2015 - 31.3.2016 

Palvelu   Keskimääräinen odotusaika 

Palvelutarpeen arviointi  3 arkipäivää 

Säännöllinen kotihoito  2 arkipäivää 

Tilapäinen kotihoito  2 arkipäivää 

Ateriapalvelu  1 vuorokausi 

Turvapalvelut  1-2 viikkoa 

Tehostettu palveluasuminen 17 vuorokautta 

 

Kärsämäellä 11.4.2016 

Attendo Oy/Kärsämäen kunta 

 

KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, ATTENDO OY 
 
Terveyskeskuksen ”luukulla” palvellaan arkisin  
klo 9-11 välillä. 

 Ajanvaraus kiireettömälle vastaanottoajalle 
klo 10-15 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 
 

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. 

 
LISÄTIETOA 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 

 

mailto:karsamaki@attendo.fi
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KIRJASTO 

 

 
 
 
 

 

   Helatorstaina 6.5. suljettu. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Kesää kohti…. 

Siirrymme kesäaukioloaikoihin 30.5. alkaen.  

Tarkemmat ajat seuraavassa kuntatiedotteessa. 

Ke 1.6. kirjasto suljettu. 

SIVISTYSTOIMI 

 

Tervetuloa Supersynttäreille 

Lastentalo Kuusipihaan 

lauantaina 28.5.2016 

klo 14.00 

Ohjelmassa mm. 

- traktoriajelu 

- näyttely ”päiväkoti 30v.” 

- pomppulinna 

- elävää musiikkia 

- kahvitarjoilu 

Kirjaston aukioloajat 
talviajat elokuu-toukokuu  

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 

Lukukoira vierailee 

kirjastossa tiistai-iltaisin. 

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 

 

 

Kirjojen vaihtopiste  

ota ja/tai jätä periaatteella 

Kierrätä, älä heitä pois, sinulle tarpeeton voi 

olla jollekin toiselle aarre. 

Vaihtopisteeseen voit tuoda omia 

hyväkuntoisia tarpeettomaksi käyneitä 

kirjoja, elokuvia ja levyjä. 

Tee ilmaisia löytöjä! 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI0vb0-KHMAhUDCSwKHXT0C0IQjRwIBw&url=http://www.dreamstime.com/illustration/plough.html&bvm=bv.119745492,d.bGg&psig=AFQjCNH94BB0i5RqcK5epZgW1YWsxQthFA&ust=1461404152557305
mailto:kirjasto@karsamaki.fi
mailto:kirjasto@karsamaki.fi
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Vanhempi  - millaisen esimerkin annat lapsellesi kypärän käyttäjänä? 
 

Nivala-Haapajärven seudun (Nivala, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki) kouluille toteutetun kyselyn tulokset 
osoittavat, että vanhempien esimerkillä on suuri vaikutus lasten pyöräilykypärän käyttöön. Kypärää 
käyttävien vanhempien lapset käyttivät selvästi yleisemmin kypärää kuin kypärää käyttämättömien 
vanhempien lapset. Ilmiö oli havaittavissa selvästi sekä ala- että yläkoululaisten keskuudessa.  

Kysely toteutettiin toukokuussa 2015 ala- ja yläluokkien oppilaille sekä opettajille ja henkilökunnalle.  Kyselyyn 
vastasi lähes 1300 oppilasta. Kärsämäeltä vastauksia saatiin yli 200.   

Alakoulussa käytetään kypärää, yläkoulussa ei 

Kysely osoitti, että alakoululaiset käyttivät kypärää selvästi yläkoululaisia enemmän. Alakoululaisista 53 % 
ilmoitti käyttävänsä aina kypärää, mutta yläluokkalaisista ainoastaan 8 %. Kypärän käyttöaste laski luokka-
asteen noustessa siten, että laskua oli havaittavissa 5.-6. luokalta alkaen ja suurin muutos tapahtui yläkouluun 
siirryttäessä. Seitsemännellä luokalla kypärän käyttäjät olivat jo selvä vähemmistö.  

Vanhempien kypärän käytöllä on merkitystä 

Vanhempien esimerkki vaikutti sekä ala- että yläkoululaisten kypärän käyttöön. Mikäli oppilaan vanhemmat 
käyttivät kypärää, alakoululaisista 78 % ja yläkoululaisista 22 % ilmoitti käyttävänsä aina kypärää. Jos 
vanhemmat eivät käyttäneet kypärää, olivat vastaavat osuudet 40 % ja 2 %. Myös oman luokanopettajan tai  
-valvojan kypärän käytöllä oli vaikutusta oppilaiden kypärän käyttöön, mutta vaikutus oli vanhempia 
pienempi. Vanhempien ja opettajien kypärän käyttö perustui oppilaiden arvioon. 

Pyöräilykausi alkaa 

Pyöräilykausi on jälleen alkamassa ja juuri nyt on ajankohtaista kerrata säännöt ja huoltaa pyörä. On myös 
aika toimia esimerkkinä lapsille ja nuorille - kypärä päähän. 

Kuva 1. Nivala-Haapajärven seudun alakoululaisten 
ja vanhempien pyöräilykypärän käyttö. 

Kuva 2. Nivala-Haapajärven seudun yläkoululaisten ja 
vanhempien pyöräilykypärän käyttö. 

Lisätietoa pyöräilystä: http://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/pyorailijat  

Hei vanhemmat ja kuntapäättäjät! 

Olette tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan uudesta,  
1.8.2016 käyttöönotettavasta perusopetuksen opetussuunnitelmasta 

Frosteruksen koululle Kärsämäki-saliin keskiviikkona 11.5. klo 18.30. 

- Kärsämäen kunnan opetustoimi - 

http://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/pyorailijat
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KULTTUURITOIMI 
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LIIKUNTA- JA NUORISTOTOIMI 

 
UKK-kävelytesti tiistaina 10.5. Ilmoittautuminen 
Rekolassa alkaen klo 18.00. Kävelytesti alkaa klo 
18.30. Tiedustelut puh. 044 4456 812.  
 
Frisbeegolfiin lajiperehdytykset järjestetään 
pesäpallokentällä  ma 16.5 klo 15-17.00 ja 17.30-
19.30. Kouluttajat  Powergripistä. Uusilaji tutuksi, 
tervetuloa mukaan! Toivomme osanottoa myös 
kolmannensektorin toimijoista yhdistyksistä, 
järjestöistä jne. Kuntaan on valmistunut 
frisbeegolfradat urheilukenttäalueelle 
pesäpallokentän läheisyyteen ja Venetpalon 
hiihtomajan maastoon. 
 
Nuorisovaltuuston retki Ouluun mm. Superparkkiin 
la 14.5. Retkestä tarkemmin ilmoituksissa. Tied. puh. 
044-0771580 
 
Uimakoulut uimahallilla 6. - 17.6. uimataidottomille 
ja heikosti uiville. Mukaan pääsevät 2010 ja sitä 
ennen syntyneet lapset ja nuoret. Osanottomaksu 30 
euroa. Mahdollisista vapaina olevista paikoista voit 
tiedustella puh. 044  4456 812, Riitta. 
Perinteinen kesäretki Särkänniemeen Tampereelle 
la 11.6. Ilmoittautumiset Poppelissa olevaan listaan 
viimeistään toukokuun viimeisellä viikolla. 
Tarkemmin ilmoituksissa. Tiedustelut 044-4456 812. 
Nuorisovaltuuston Powerpark huvipuistoreissu 
suunnitteilla. Tarkemmin ilmoituksissa. Tied. 044 
0771 580. 
 

xxv PYHÄJOKIMELONTA melotaan 15-19.6, eli  

viikko ennen Juhannusta. KUNTAOSUUTTA  melotaan 
15-16.6 . Halaisitko melomaan? Tied. 044-4456 812.   
 
Liikunta-nuorisotoimen kanoottien vuokrausta voi 
tiedustella numerosta 044 4456 812. Vuokraushinnat 
10 e päivä, 50 e viikonloppu pe-su ja 70 e viikko. 
Kanootit ovat kookkaita avokanootteja soutuveneen 
kokoisia kahden melottavia. 
 
Tule tutustumaan ja liikkumaan 
urheilukenttäalueen liikuntapaikkoihin. Kentän 
portit avoinna ma-pe 8-21 ja la 10-20 ja su 10-21. 
Välinevarastot aukeavat sääolosuhteiden sallimissa 
puitteissa. Muutoksista ilmoitamme kentän portin 
ilmoitustaululla. 
 
Alueelta löytyvät hiekkatekonurmipintainen 
jalkapallokenttä, yleisurheilun suorituspaikat, 

pesäpallokenttä, 3 tenniskenttää ja skeittipaikka. 
Pesäpallokentän läheinen purupintainen lenkkipolku 
pituudeltaan n.400 m ja vaijerirata pesäpallokentän 
läheisessä rinteessä. Urheilukentän alueelle on 
sijoitettu myös frisbeekoreja. Purupintainen 
hiihtoladunpohjaa ns. Patterimäenlenkkillä.  Kaiken 
ikäisille kohdistetulla lähiliikuntapaikalle on  
sijoitettu mm. tasapainolaitteita, jotka soveltuvat 
myös varttuneemmalle väelle ulkoilulenkkiä 
monipuolistamaan. Käykääpä testaamassa! 
Viimesyksynä lähiliikuntapaikkaan valmistui 
frisbeegolfrata, opastaulu löytyy pesäpallokentän 
päädystä  moukarihäkin läheisyydestä. Rataa 
kiertelemään lähtijän on hyvä varautua näin alku 
keväästä kosteaan maastoon. 
Toinen frisbeegolf  -radoista sijaitsee Venetpalon 
hiihtomajan vaihtelevassa maastossa. Opaskartta 
löytyy parkkipaikan läheltä. 
 
Kuntalaisille suorituspaikkojen käyttö on ilmaista. 
Kaikilta urheilukentän liikuntapaikkojen käyttäjiltä 
edellytetään yhteisvastuullista käyttöä ja 
epäasialliseen toimintaan puuttumista, jotta 
suorituspaikat pysyisivät viihtyisinä ja hyvässä 
kunnossa. Urheilukentän ja Rekolan alueet ovat 
savuttomia alueita. 
 
Ulkopaikkakuntalaisille suorituspaikkoja vuokrataan 
seuraavilla hinnoilla: tekonurmikenttä 25e/h 
kokokenttä, juniorikenttä (1/2kenttää) 15e/h, 
hintoihin lisätään alv 10 % ja pesäpallokenttä- ja 
tenniskentän vuokrauksesta ei peritä maksua. 
Varaukset puh. 044-4456812.  
 
Kuntalaisten varaamat vakiovuorot: 
Hiekkatekonurmi – Katja/jalkapallo ti ja to klo 16-21, 
su 12-14, 
Hiekkatekonurmi – Kataja/aikuisurheilu to klo 20-
21.30. 
Urheilukenttä/hiekkatekonurmi ja pesäpallokenttä 
– Kataja/yleisurheilu ma klo 16-21, 
Pesäpallokenttä – Kataja/pesäpallo ma klo 17-18.30, 
ti klo 16.45-19.30, ke klo 18-19.30, to klo 16.45-19.30 
ja su klo 16-18.00. 
 
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 
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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 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.   

 

MAASEUTU TOIMISTO 

 
PÄÄTUKIHAKU 2016 

 

Peruslohkomuutosten teko ja kasvulohkotietojen 

tallentaminen on avautunut 14.4. Päätukihakemuksen 

jättäminen (tukihakurastit) avautuu 9.5, viimeinen 

jättöpäivä on 15.6.2016. 

 

Lohkojen yhdistämiset ja jaot olisi hyvä tehdä 

ennen päätukihakua 30.4. mennessä, 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. 

 

Paperisena päätukihakemuksen pakolliset lomakkeet 

on 101B ja 102B. Jos on tullut muutoksia edelliseen 

vuoteen verrattuna niin lomakkeet 101A, 101D, 102A 

ja 102C. 

 

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. (korvauskelpoisuus = ympäristö- 

ja luonnonhaittakorvauksen sekä kansallisten tukien 

korvauskelpoisuus) 

 

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. 

Jos yhdistät korvauskelvottoman ja korvauskelpoisen 

lohkon niin aloita yhdistäminen valitsemalla 

korvauskelpoinen lohko. 

 

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. 

Tukioikeuksien siirtolomakkeiden viimeinen 

jättöpäivä on 15.6.2016. 

 

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 

 

Eläinten hyvinvointikorvauksen maksatusta on 

muistettava hakea Vipu-palvelussa erikseen omasta 

osiosta sähköisessä tukihaussa. Tai paperisena 

lomakkeella 409. 

 

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 

http://www.snack.fi/
http://www.settinetti.fi/
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sitoumusvuoden aikana, viimeistään 2.5.2017.  

Koulutuksen voi nyt jo suorittaa sähköisenä 

tenttinä Vipu-palvelussa. Yrityskertoja ei ole 

rajoitettu sähköisessä tentissä. Tulosta tai tallenna 

tentin tulos itsellesi ja säilytä 

ympäristösitoumuspapereissa. Vipussa on myös tentin 

koulutusmateriaalit luettavana. Vaatimuksen voi 

täyttää myös osallistumalla koulutuspäivään, joita 

järjestetään Nivalan Yt-alueella syksyllä. 

 

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. 

 

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  

 

Tarkista Vipu-palvelun sähköisen asioinnin 

puolelta peruslohkojen kartat, karttoja ei enää 

lähetetä paperisena! 

 

MAKSUILMOITUKSET 

 

Mavi ei enää jatkossa lähetä maksetuista tuista 

paperista maksuilmoitusta, vaan tiedot voi käydä 

katsomassa Vipusta. 

 

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET 

 

Uusia ympäristökorvaussopimuksia voi tehdä kaikista 

muista paitsi kurki-, hanhi- ja joutsenpelloista. 

Lomakkeet löytyvät osoitteesta www.suomi.fi.  

 

SÄHKÖISEN TUKIHAUN NEUVOJA 

 

Nivalan Yt-alueen sähköisen tukihaun neuvoja on 

Anne Kuronen p. 044 4456881, 

anne.kuronen@nivala.fi 

 

TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN OPAS 

 

Täydentävien ehtojen opas on päivitetty vuodelle 

2016, lisää on tullut mm. eläinkohtaisia vaatimuksia. 

Tarkista uudet vaatimukset. Opas löytyy osoitteesta 

www.mavi.fi. Samasta yhteydestä löytyy myös 

vuodelle 2016 päivitetty täydentävien ehtojen 

muistilista.

 
 

 

 

http://www.suomi.fi/lomakkeet
http://www.mavi.fi/hakuopas
http://www.vipu.mavi.fi/
http://www.suomi.fi/
http://www.mavi.fi/
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OTATKO KESÄKANOJA TAI –LAMPAITA? 

ONKO SINULLA ELÄIMIÄ TUOTANTOTARKOITUKSEEN TAI 

LEMMIKKINÄ? 

ONKO PITOPAIKKA MUUTTUNUT? 
 

ONKO ELÄINTENPITÄJÄTIETOSI REKISTERISSÄ AJANTASALLA? 

  

Eläintenpitäjäksi on rekisteröidyttävä kaikkien, jotka pitävät nautoja, vuohia, 

lampaita, sikoja, siipikarjaa, turkiseläimiä, kameli- ja hirvieläimiä sekä mehiläisiä 

ja kimalaisia riippumatta eläinten käyttötarkoituksesta ja määrästä.  

 

Muistathan ilmoittaa eläintenpidon aloittamisesta ja lopettamisesta kunnan 

maaseututoimistoon, jotta eläintenpitäjä- ja pitopaikkatiedot ovat ajan tasalla.  

 

Mahdollisessa eläintautitapauksessa on tärkeää, että kaikki taudille herkän 

eläinlajin eläimet pystytään kartoittamaan tietyllä alueella tarvittavien 

toimenpiteiden suorittamiseksi. Toimintansa lopettaneet eläintenpitäjät ja 

pitopaikat aiheuttavat ylimääräistä työtä erityisesti siinä vaiheessa kun 

mahdollinen eläintauti pitäisi saada nopeasti hallintaan. 

Tietoa löytyy www.evira.fi, ->eläinsuojelu ja eläinten pito 

Yhteydenotot: Anne Kuronen, anne.kuronen@karsamaki.fi tai 

maatalous@nivala.fi   

  puh. 044-4456881 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 
 

Vertaistukiryhmä muistisairauteen sairastuneiden läheisille  

11.5.2016 klo 16.00 seurakuntakeskuksessa.  

 Virkistyspäivä muistisairauteen sairastuneille ja/tai läheisille 

26.5. Ylivieskassa; elävää musiikkia, tanssia, ruokailua yms.  

Omavastuu 15 €, linja-autokyyti Kärsämäeltä klo 9.35,  

ilmoittautuminen 13.5. mennessä 

Tied.  p. 040 026 8711, anne.happo@suomendemy.fi 

Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa 

 

OMAISHOITAJAT   

Toukokuussa huilaamme eli 
ei tapaamista Konttilassa. 

Terveisin Aino 
 

http://www.evira.fi/
mailto:anne.kuronen@karsamaki.fi
mailto:maatalous@nivala.fi
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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. 

Yläkouluikäisten ja sitä vanhempien nuorten 

ILTAKAHVILA ja YÖKYÖPELIPELIT 

nuorisotila Poppelissa 13.5.2016 klo 19-23. 

(saatetaan lopetella ennen klo 23 jos nuorisoa ei 

paikalla). Valvonta järjestöyhteistyöllä. Ilta on 

päihteetön, Tervetuloa! (Huom, järjestäjät eivät ole 

vakuuttaneet osallistujia!). Tiedustelut 040 772 9822/ 

4H-toimisto 

Polku omaan ympäristöön hanke ja 

alueen 4H-yhdistykset järjestää 

VAELLUSRETKEN Rokuan 

geoparkkiin lauantaina 

21.5.2016. Arviotu lähtöaika 

Kärsämäen Nesteeltä klo 8, tarkka 

lähtöaika varmistuu lähempänä. 

Perillä Rokualla olemme n. klo 11. 

Aluksi opastettu kierros ”Rokua-

saari” jonka meri hylkäsi” näyttely 

opastuskeskus Suppaan n. 30 min. 

Sen jälkeen lähdemme Rokuan Sydän 

vaelluskierrokselle, pituus n. 8 km. Vaelluksen 

puolivälissä pysähdymme Saarisen rannalla olevalle 

laavulle syömään omia eväitä. Retki on tarkoitettu 10 

vuodesta ylöspäin oleville. Matkan hinta 4H:n jäsenille 

5€ ja muille 10€. Retki on alueellinen ja mukaan lähtee 

väkeä myös Nivalasta, Haapajärveltä ja Pyhäjärveltä. 

Retki toteutetaan jos lähtijöitä riittävästi. 

Ilmoittautumiset soittamalla ja 

ILMOITTAUTUMISET 13.5.2016 MENNESSÄ 

puh 040 176 1602/Maria Hyväri. Alle 18 vuotiailla 

reisuun lähtijöillä oltava osallistumiskortti mukana, 

jonka saatte ilmoittautumisen jälkeen.  

LANNOITE- JA SIEMENSÄKIT 

HYÖTYKÄYTTÖÖN. Kerää tilalta kertyvä 

jätemuovi kierrätykseen. Keräysaika on 15.5.–

15.8.2016. Keräyspisteenä toimii ns. sipulivarasto 

Kokkolantien varressa. Sipulivaraston piha-alueella on 

opastettu paikka mihin säkit voi jättää. Lannoite- ja 

siemensäkkikeräyksen järjestävät yhteistyössä 

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

Keräykseen kelpaavat Yaran 40 kg lannoitesäkit ja 

niiden lavahuput sekä Yaran, Agrimarketin, K-

maatalouden ja tilasiemen 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 taitellaan siistiksi nipuksi 

ja pakataan yhteen lyhyeltä sivulta auki leikattuun 

piensäkkiin. Suursäkit niputetaan viisi suursäkkiä 

päällekkäin ja kääritään nippu tiukalle rullalle, sidotaan 

rulla muutamalla narun pätkällä. Tarkemmat ohjeet 

yhdistykseltä. 

KEVÄÄN VIIMEISET KERHOKERRAT 

VIIKOLLA 20. 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. 

POLKU OMAAN YMPÄRISTÖÖN -HANKE 

Kärsämäen, Haapajärven, Nivalan ja Pyhäjärven 

alueen 4H- yhdistykset ovat aloittaneet POLKU 

OMAAN YMPÄRISTÖÖN- hankkeen. Hankkeen 

tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten luonnon ja 

ympäristön tuntemusta, opastaa luonnossa 

liikkumiseen sekä lisätä toimintaa ja 

harrastusmahdollisuuksia kuntien alueella. Hanke 

alkoi 1.9.2015 ja kestää kaksi vuotta. Hankkeen 

rahoittajina toimivat Keskipiste Leader ja Eu:n 

maaseuturahasto. Hankkeen aikana lapsille ja nuorille 

järjestetään toiminnallisia tapahtumia luonto-, 

metsä- ,ympäristö- ja lähiruokateeman ympärille. 

Alakouluikäisille järjestetään kerhotoimintaa, kursseja, 

kilpailuja, retkiä, leirejä ja tapahtumia luonto- ja 

ympäristöteeman ympärille. Yläkouluikäisille 

järjestetään muun muassa yrittäjyyskoulutusta ja 

vanhemmilla nuorilla on mahdollisuus tutustua 

yrittäjyyteen ja eri yrityksiin. Myös perimätiedon 

siirtäminen lapsille ja nuorille on yksi hankkeen osa-

alue. Hankkeen tapahtumien suunnittelemisesta ja 

toteuttamisesta vastaa projektipäällikkö Maria Hyväri 

yhteistyössä alueen 4H-yhdistysten toiminnanjohtajien 

kanssa. 

mailto:karsamaki@4h.fi
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Polku omaan ympäristöön-hanke, Projektipäällikkö 

Maria Hyväri puh. 040 1761602, maria.hyvari@4h.fi, 

http://polkuomaanymparistoon.4h.fi/ 

 

KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY 
 
Ompeluilta ti 3.5.2016 alkaen klo 18.30 Ritva Leskelällä, Saarentie 20. 
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. 
 
KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY 
 
Ulkoilu /liikuntapäivä Suomelassa pe 13.5. alk. klo 
11.00, sään salliessa vietetään hetki liikunnan 
merkeissä ja paistellaan makkaraa ja parannetaan 
maailmaa. 
 
Toukokuussa kevään viimeinen kerho ke 25.5. 
Konttilassa alk. 11.00, kahvitellaan ja arpoja on 
myynnissä, muistellaan menneitä ja suunnitellaan 
tulevia asioita. 
 
Kuntosali ryhmä pyörii normaaliin tapaan torstaisin 
alk. klo 10.00, tule mukaan liikkumaan salille nyt kun 
vesijumpatkin ovat jääneet tauolle, näin säilytät 
saavuttamasi liikkuvuuden kehossasi. 
Yhdistys tukee lippujen hinnassa ja Samuli opastaa 
meitä. 
 
 9.5. Tallinaan lähtijät lähtö Nesteeltä klo 9.00 (ensin 
ajetaan Kiertotien lenkki ) 
 
Syyskesälle 28.8. -3.9. Lähdemme Pärnun 
kylpylälomalle 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. 
Lähde rentouttavalle lomalle ja samalla saat 
haluamisia hoitoja ja välitöntä iloista seuraa. 
Jos olet miettinyt lähtöä niin soittele rohkeasti, 
mukaan voi lähteä kuka vain ei tarvitse olla 
yhdistyksen jäsen ja voi olla naapuripitäjistäkin. 
Lisätietoja asioista Hilkka 040 5196543 tai Eila 040 
8273890 
  
ps. Lämmin kiitos kaikille vesijumppalaisille toivotaan 
että näemme syksyllä samoissa merkeissä. 
 
Tervetuloa meidän kaikkiin tilaisuuksiin ja pyydä 
ystäväsikin mukaan! 
 
Olemme mukana pe 3.6. Kärsämäen Markkinoilla 
poikkea meidän Teltalla kahvilla ja jutustelemassa. 
 
Hyvää kevättä kaikille!        ” Liikkeestä hyvinvointia ”

 
KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS 
 
Toukokuun Sydänkerhot: 
Ma 9.5.2016 matkaamme ”Kohti kesää” Teuvo 
Marttilan seurassa klo 11- 13 Konttilassa. Kuulemme 
mm. Rooman matkan kuulumisia.  
Ma 23.5.2016 on kevään viimeinen kerho, ja 
menemme perinteisesti luontoretkelle. Lähdemme 
Onkilammelle seurakunnan majalle klo 17.30 
Konttilan pihasta. Oppaanamme on Väinö Parkkila.  

Tiistaina 10.5.2016 osallistumme yhdessä Oulaisten 
Hengitysyhdistyksen/Kärsämäen Silmutoimikunnan ja 
Keski-Pohjan diabetesyhdistyksen kärsämäkisten 
toimijoiden kanssa valtakunnalliseen Unelmien 
liikuntapäivään.  Lähdemme klo 17.30 Konttilan 
pihasta Kevätkävelylle sauvojen kanssa tai ilman. 
Mukaan Kevätkävelylle haastetaan kaikki 
paikallisyhdistykset, mm. urheiluseurat. 
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ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY 
 
Toukokuun kerhot Konttilassa  
Maanantaina 2.5.2016 ja 16.5.2016 kello 11.00. 
Kerhoissa monenlaista ohjelmaa, laulua, kahvia, 
arpoja ym. 
Kerhot jatkuvat sitten syksyllä, kiitos kaikille kerhoissa 
kävijöille. 
 
Peli-illat Rannan koululla jatkuvat tiistaisin kello 17.00 
alkaen. 
 
RETKI LAPPIIN-PYKEIJAN KYLÄÄN 8.8-11.8.2016 
(3yötä) hinta 340€ 

(Tarkempi reitti edellisessä Kaiku-lehdessä)  
Sitovat ilmoittautumiset 12.6.2016 puh. 
0405304025/Irja,  josta saa myös lisätietoa retkestä. 
Ilmoita myös erikoisruokavaliot. 
Kehotamme hankkimaan matkavakuutuksen johon 
sisältyy peruutusturva. 
Etumaksu 100€ maksettava 12.6 mennessä ja 
loppumaksu 240€  8.7. mennessä 
Eläkeliiton Kärsämäen yhdistyksen tilille FI47 
5205 0340 0051 82.

 

Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille! 
 
KÄRSÄMÄEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY 
 
POP UP-RAVINTOLA  
KONTTILASSA  
21.05.2016 KLO 11.00-14.00 
 
PÄÄRUOKA: lihakeitto, leipä, juomana vesi tai mehu. 
 
JÄLKIRUOKA: vohvelit, mansikkahillo, kahvi tai mehu 
 
5,- /henkilö (sis. pää- ja jälkiruoka),  
2,50 /henkilö (vain jälkiruoka) 
 

Keittiöhenkilökunta: Huovila Tuula, Huovila Tomi, 
Surakka Paula, Kuoppala Liisa, Lapiolahti Marketta ja 
Laitinen Riitta 
Ravintolapäivänä myös muita avustajia. 
 
Järjestämme valvottua leikkikenttätoimintaa sekä 
paikalla myös Karvakaverit. 
 
TERVETULOA  JA  OTA YSTÄVÄSI SEKÄ LÄHEISESI 
MUKAAN! 
 
Järjestäjänä Kärsämäen kehitysvammaisten tuki ry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunnuntaina 22.5.2016 Kirkkopyhä klo 10.00 kirkossa. 

Kutsumme Eläkeliittolaiset myös mukaan kirkkoon. 

Eläkeliiton Kärsämäen yhdistys tarjoaa kaikille kirkkokahvit seurakuntatalolla. 
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KYLÄASIAT 
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     KYLÄKESKUS SYKE-OIVA PAIKKA VIRKISTYKSEEN  

Omaishoitajien täysihoito virkistysviikonloppu Kärsämäellä 27. - 29.5.2016 

 

PERJANTAI 27.5.2016: 

klo 13.00 Saapuminen lomalle ja majoittuminen 

13.30 Tervetuliaiskahvit 

14.00-15.45 Tullaan tutuiksi-kerrotaan 

kuulumiset, päivien ohjelmaan 

tutustuminen 

16.15-17.00 Päivällinen 

17.30-18.30 Ulkoilua - retki keväiseen luontoon 

19.00-20.30 Yhteislauluilta 

20.30 Iltapala ja jutustelua 

21.30  ”Yöpuulle” 
 

LAUANTAI 28.5.2016: 

7.30-9.00 Aamiainen 

9.15-11.00 Tasapaino- ja kotiliikuntakoulu 

11.30-12.30 Lounas 

13.00-14.00 Pähkinöitä purtavaksi – 

aivovoimistelua/Voimia metsän 

hyvinvointipolulta 

14.00-14.45 Päiväkahvit 

14.45-16.15 Pähkinöitä purtavaksi – 

aivovoimistelua/Voimia metsän 

hyvinvointipolulta 

16.30-17.30 Päivällinen 

18.00-21.00 Savusauna-makkaranpaistoa ja 

seurustelua 

21.30 ”Yöpuulle” 
 

SUNNUNTAI 29.5.2016: 

8.00-9.00 Aamiainen 

9.15-9.45 Aamuhartaus 

10.00-11.00 Ulkoilua 

11.30-12.30 Lounas 

12.30-13.30 Kysymys- ja vastaustunti/Mikä 

askarruttaa, mihin haluat vastauksia? 

13.30 Päiväkahvit ja kotiin lähtö 
 

Viikonlopun täysihoitohinta: 200,00 euroa

 

Tiedustele kuntasi/kuntayhtymäsi omaishoidon tukihenkilöltä avustusta virkistysviikonlopun 

kustannuksiin! 
 

Päivien vetäjänä ja lomaemona toimii YTM, seniorivalmentaja Aili Nuorala ja lisäksi muita 

asiantuntijoita. 

Varaa mukaasi virkistysviikonlopulle ulkoiluvaatteet ja ulkoilukengät, henkilökohtaiset lääkkeesi ja 

hygieniatarvikkeesi, yöasu ja ne oleskeluvaatteet, joita arvioit tarvitsevasi viikonlopun aikana. Kun 

varaat paikkasi virkistysviikonlopulle, kerrothan varatessasi ruoka-aineallergiasi. 
 

Sitovat varaukset 15.5.2016 mennessä Kyläkeskus Syke Kärsämäki puh. 08-773805 tai 0400-266008. 

Osoite on: Sykkeentie 40, 86710 Kärsämäki. Sähköposti: syke@kylakeskus.com  

Voit tutustua paikkaan osoitteessa: www.kylakeskus.com       
 

 

                                       TERVETULOA! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TUPAILTA 
 
Paanukirkon kahvilassa  ma 23.5.2016  klo 18.00 
 

Kahvitarjoilu, tarinointia ja arvottavaa. 
Voit tuoda arvottavaa. 
 
Järjestäjinä: 
Kirkonkylän kirjatoimikunta ja 
Kattilakosken kulttuuriosuuskunta 

mailto:syke@kylakeskus.com
http://www.kylakeskus.com/
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PUUHASIVUT 
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PUHELINLUETTELO 

 
HALLINTO-OSASTO, Keskuskatu 14  
Neuvonta, Ojalehto Piia  044-445 6801 
Hallintosihteeri vs. Saaranen Arja 044-445 6802 
Kunnanjohtaja Jussila Esa  044-445 7000 
Kunnansihteeri Kuisma Tuukka 044-445 6804 
Työllistämisvastaava Seppälä Virpi 040-577 7096 
  
OPETUS- JA VAPAA-AIKAOSASTO, Keskuskatu 14  
Sivistystoimenjohtaja Oikarinen Kari 044-445 6867 
Toimistosihteeri Partanen Kati 044-445 6811 
Liikunta- ja nuorisosihteeri Manninen Riitta 044-445 6812 
Kulttuuriasiat   044-445 6889 
  
KIRJASTO, Pomojentie 3  
Kirjastotoimenjohtaja 
 Nahkanen Kirsi, tiistaisin  044-445 6206 
Kirjastovirkailijat  044-445 6852 
  
LASTENTALO KUUSIPIHA, Aittatie 7  
Varhaiskasvatuspäällikkö Sarjanoja Riikka 044-445 6831 
Päiväkoti Kuusipiha  
   Kurjenmiekat  044-445 6832 
   Ketunleivät   044-445 6994 
   Kissankellot   044-445 6997 
Tenavatupa   040-180 8449 
Tammenterho   040-577 4255 
Rekola, 
 esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito 044-445 6689 
  
FROSTERUKSEN KOULU ja KÄRSÄMÄEN LUKIO, 
Frosteruksenkatu 25  
Koulusihteeri vs. Hakanen Pauliina 044-445 6860 
Frosteruksen koulun rehtori Pesonen Tuomo 044-445 6810 
Frosteruksen koulun vararehtori 
 Juntunen Päivi  044-445 6861 
Opinto-ohjaaja Pekkinen Tiina 044-445 6865 
Opettajain huone (Frosterus ja lukio) 044-445 6862 
Iltapäivätoiminta  044-445 6873 
Lukion rehtori Oikarinen Kari  044-445 6867 
Lukion opinto-ohjaaja Paasovaara Päivi 044-445 6868 
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto,  044-445 6919 
  terveydenhoitaja Lehtola Ulla  
Koulukuraattori Saari Toni  044-445 6851 
Kiinteistönhoitaja Vierimaa Juha 044-445 6871 
Urheilualueiden hoitaja Hyvölä Ismo  044-445 6989 
  
KYLÄKOULUJEN PUHELINNUMEROT  
Saviselän koulun rehtori Öykkönen Leena 044-445 6864 
Saviselän koulu, opettajainhuone 044-445 6955 
Venetpalon koulun rehtori Korkiakoski Juha 044-445 6950 
Venetpalon koulu, opettajainhuone 044-445 6951 
  
MAASEUTUOSASTO, Keskuskatu 14  
Maaseutuasiamies Kuronen Anne 044-445 6881 

Lomituspalvelun johtaja Mustola Riitta, ke 044-445 7741 
Lomatoimisto   044-445 7743 
MELA, ajanvarauksella, Pentikäinen Paula 029-435 2655 
  
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN   
Kehitysjohtaja Puranen Matti/Nihak Oy 040-356 4711 
  
TEKNINEN OSASTO, Haapajärventie 1  
Rakennusmestari Hämäläinen Esko 044-445 6841  
Toimistosihteeri Saaranen Arja 044-445 6842 
Kirvesmies Luttinen Arto  044-445 6999 
  
VESIHUOLTO OY, Aleksintie 1  
Toimitusjohtaja Lampela Martti 044-445 6821 
Laitosmies Heinonen Jari  044-445 6987 
  
PALOASEMA, Paanutie 2  
Ylipalomies Kuosmanen Jarmo 044-429 6342 
Palomies Isola Matti  044-429 6341 
  
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT,  
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Haapajärventie 1  
s-posti; etunimi.sukunimi@selanne.net        (www.selanne.net)  
Ympäristöjohtaja Turunen Jorma 040-300 8270 
Rakennusvalvonta, rakennustarkastaja 
 Paalavuo Marko (torstaisin)  040-300 8260 
Korjausneuvonta, Hämäläinen Esko 044-445 6841 
Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta,  
  ympäristötarkastaja Estola Heikki 040-300 8271 
Ympäristöterveysvalvonta, 
 ympäristötarkastaja Räty Sanna 040-300 8275 
Ymp.terveysvalvonta/asumisterveys, 
 ympäristötark. Pelkonen Reijo 040-300 8273 
Valvontaeläinlääkäri Malmberg Serina 044-445 6687 
Eläinlääkäri Tikkanen Hanne, 
 ajanvaraus ma-to klo 8-9  0400-976 207 
  
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT, Frosteruksenkatu 25  
Fazer Food Services/Blue, Kärsämäen kunta  
s-posti; etunimi.sukunimi@blueservice.fi  (www.blueservice.fi) 
Palvelupäällikkö Korolainen Päivi 043-852 3023 
Operatiivinen johtaja Lasander Tuula 0400-749 033 
Palveluesimies Koponen Pia 040-664 7574 
Frosteruksen koulun keittiö 
(karsamaenkeskuskoulu@blueservice.fi) 040-664 7147 
Frosteruksen koulun siivous 
(karsamaenkeskuskoulu@blueservice.fi) 040-670 0602 
Koivupuiston palvelutalo 
(koivupuistonpalvelutalo@karsamaki.fi) 040-664 7232 
Venetpalon koulu  040-667 1797 
Saviselän koulu  040-667 1531 
Lastentalo   040-670 0313 
Siivooja Mehtälä Tarja  040-664 5304 
 

mailto:etunimi.sukunimi@selanne.net
mailto:etunimi.sukunimi@blueservice.fi
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KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, Attendo Oy, Mäntytie 3  
s-posti; etunimi.sukunimi@karsamaki.fi,(terveys.karsamaki.fi) 
Päivystys, kiireellinen ajanvaraus 8-16 044-445 6937 
Poliklinikka, kiireetön ajanvaraus ma-pe klo 10-15,  
    laboratoriotulosten kysely  044-445 6941 
Poliklinikka, vastaava hoitaja Isoaho Arto 044-494 1989 
Kansanterveystyön vastaava johtava lääkäri, 044-575 7512 
   yleislääketieteen erikoislääkäri Tuunanen Jari  
Laboratorio, ajanvaraus ma-to 12-14 044-445 6925 
Työterveyshoitaja Pyhtilä Jenny, ajanvaraus 044-494 1982 
Hammashoitola avoinna ma-to 8-16 ja pe 8-15, 
särkyajanvaraus 8-10  044-445 6350 
Diabetes-/sydänhoitaja Mielonen Maija 
 puh.tunti ma-pe klo 12–13  044-445 6926 
Kuntoutus/fysioterapia, 
 puhelintunti ma-pe 11–12  044-445 6924 
Puheterapeutti   044-445 7577 
Äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunn., 
 terveydenhoit. Lehtola Ulla  044-445 6919 
Väline- ja laitoshuolto  044-445 6930 
Hoitotarvikejakelu  TI  klo 9-11 040-300 8230 
Palvelusihteeri Kaijankoski Elisa 044-445 6992 
Palvelusihteeri Estola Ritva  044-445 6826 
Talonmies Pennanen Sauli  044-445 6942 
Telefax   08-771 871 
  
HOITO- JA VANHUSTYÖPALVELUT  
Palvelutalo Koivupuisto ja vuodeosasto, Frosteruksenk. 14  
Vuodeosasto   044-494 1980 
Koivupuiston hoivajohtaja Ahola Minja 044-445 6911 
Vanhuspalvelujen vastuuhenkilö 
 Taskinen Annamari  040-161 5126 
Koivupuiston sairaanhoitaja  044-445 6646 
Tuomi   044-445 6928 
Pihlaja    044-445 6927 
Tuomikuja   044-445 6645 
Pihlajakuja   044-445 6644 
Koivupuiston keittiö  044-445 6830 
Talonmies Alatalo Pekka 
 (Koivupuisto ja uimahalli)  050-362 5910 
 
  

Kotihoidon esimies, 
 vastaava sairaanhoitaja Ahola Minja 044-445 6911 
Kotihoidon sairaanhoitaja   044-445 6931 
Muistihoitaja Lapintaival Leena 044- 4457192 
Kotihoito ma-su klo 7-21.30  044-445 6993 
Kotisairaanhoito klo 7-15  044-445 6990 
Kotihoito, Mäntytie  044-445 6996 
  
SOSIAALIHUOLTO  
Johtava sosiaalityöntekijä 
 Hänninen Krsitiina, puh. klo 12-13 040-577 7428 
Toimistosihteeri Hirvimäki Marja-Leena 044-445 6806 
Perhetyöntekijä vs. Granlund Mirette 044-445 6755 
Perhetyöntekijä Lehtinen Tarja 044-445 6991 
  
Aikuissosiaalityö 
Työllistämisvastaava Seppälä Virpi 040-577 7096 
Toimeentulotuki ja vammaispalveluasiat, puh.tunti klo12–13 
    sosiaaliohjaaja Myllylä-Ristinen Hilkka/Puttonen Airi 
   044-445 6824 
Vammaispalvelut 
Toimintakeskus Rantapääsky, Aleksintie 4  
Vastaava ohjaaja  044-445 6834 
Palveluohjaaja Ranto Jaana  044-445 6823 
Ohjaaja   044-445 6835 
Ohjaaja   044-445 6568 
Omaishoidon tuki 
 sosiaaliohjaaja Puttonen Airi  044-494 1983 
  
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
Erikoissairaanhoitaja Pesonen Elli 044-445 6933 
Päihdetyöntekijä, 
 Mikkonen Heidi, soittoaika ti 12-15 040-300 8230 
  
SOSIAALIASIAMIES  
Merikratos Oy, arkisin 8:30 - 16:00 010-830 5106 
  
POTILASASIAMIES  
Törmänen Jari (jari.tormanen@attendo.fi) 044-494 2402 
  
KANSALAISOPISTO, Jokihelmen opisto 
Vanhatie 45 (PL 62), 86600 Haapavesi 044-759 1246

 
 
 
  

Seuraavaan Kaikuun aineisto jätettävä  

MA 23.5.2016  

mennessä osoitteeseen 

karsamaen.kunta@karsamaki.fi 
 

 

Kärsämäen kunnan internet sivuilla mm. 

ajankohtaiset kuulutukset, tiedotteet,  

tapahtumakalenteri sekä pystyt 

antamaan kätevästi palautetta  

palautelomake kautta. 

mailto:etunimi.sukunimi@karsamaki.fi
mailto:karsamaen.kunta@karsamaki.fi
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