
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kulttuuri kuuluu kaikille! 

Minulle kulttuuriharrastuksesta on tullut työ, sivistysjohtajan viran myötä. Kesän aikana olen saanut nauttia 
Kärsämäen loistavista tapahtumista niin talkoolaisen kuin asiakkaan roolissa. Heikki Silvennoisen konsertti 
Paanukirkossa on jäänyt erityisesti mieleen, varsinkin kun Herra Kummeli joutui musisoinnin lisäksi 
työntämään allekirjoittaneen Kuplavolkkarin käyntiin. Koen että minäkin olen saanut valtavasti virtaa 
Kärsämäen kesästä tulevan syksyn varalle- suuri kiitos kaikille järjestäjille! 

Kuntapuolella elinvoiman kehittäminen on todettu olevan yksi tärkeimmistä asioista virkamiehelle. Elinvoima 
on sosiaalista pääomaa ja näen kunnan tehtävänä edesauttaa erilaisten yhteisöjen toimintaa, avata uusia 
mahdollisuuksia ja saattaa oikeita asioita yhteen. Toivottavasti pystymme tähän yhdessä. Kuntalaisten 
hyvinvoinnin edistäminen on jatkossakin kunnan päätehtävä, vaikka kukaan ei tunnu tietävän mitä poliittiset 
myllerrykset tuovat tullessaan. 

Vuodenajan vaihtuminen on kuitenkin väistämätöntä; eräs varma syksyn merkki on koulun alkaminen. Pienten 
koululaisten ilmestyessä katukuvaan on meidän autoilijoiden syytä olla erityisen tarkkaavaisia. Lisäksi 
kannattaa tarkkailla postia, sieltä pitäisi löytyä Jokihelmen opiston uusi opinto-opas. (Oppaita löytyy myös 
kunnantalolta.) Kansalaisopisto käynnistyy pian, muistakaahan ilmoittautua. Opiskelu ja itsensä kehittäminen 
lisäävät hyvinvointia henkilökohtaisella tasolla, mutta myös koko yhteiskunnassa. 

Energistä syksyä, 

Ira Toppinen 
sivistysjohtaja 
 
 
 
 
 

 

      Valtuuston kokous 

tiistaina 27.9.2016 klo 19 

Kärsämäki-salissa, 

 Frosteruksenkatu 25 

Kärsämäen kunta puh. 044 - 445 6801 Viraston aukioloaika ma-pe 9-15 
Keskuskatu 14 fax. 08 – 816 2800 Vastaava toimittaja:  
86710 Kärsämäki www.karsamaki.fi  kunnansihteeri, 044 445 6804 

KaiKu 
Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 7 / 2016 

YRITTÄJÄILTA ti 6.9.2016 klo 18.00  

Neste-Paanulinnan kabinetissa. 

Tervetuloa! 

Esa Jussila, Arto Junno ja Matti Puranen 

 



Sivu 2 Kärsämäen kuukausijulkaisu 7 / 2016 

-------------- ---------------------------------------- 

PALVELULIIKENNE  TIEDOTTAA 

Palveluliikenne on kunnan järjestämää kaikille avointa kuljetusta. 

Asiakas maksaa palvelusta linja-automatkan mukaisen omavastuuosuuden, joka riippuu myös matkan 

pituudesta. 

Maanantaisin ajetaan Saviselkä-Miiluranta-Keskusta reitti niin että liikennöinti alkaa noin 9:30 ja päättyy noin 

13:30. Tiistaisin ajetaan pääsääntöisesti Venetpalo-Kokonperä-Keskusta reittiä ja torstaisin Hallanperä-

Ojalehto-Porkkala-Keskusta reittiä samankaltaisella aikataululla. 

Muutoin ajetaan kutsujen mukaan. Tarvittaessa palvelubussi noutaa asiakkaan erikseen sovitusta paikasta ja 

kyydistä voi nousta myös matkan varrella. 

Kyyti tilataan mielellään edellisenä päivänä numerosta 040 - 637 1176 (Oulaisten liikenne Oy) ja olisi hyvä 

mainita jos käyttää liikkumisen apuvälineitä. 

---------------------------------------- -------------- 

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, TE-palvelujen ja maistraatin sivuilla. 
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 
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KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY 

 

Myydään rivitalohuoneisto Venetpalossa 
Höykerintie 12 as 3 (Lystirinne)  
2h+k+s, 56 m2, Rak.v . 1982, sähkölämmitys, 
yhtiövastike 56 € / kk 
Myydään tarjousten perusteella. Kirjalliset tarjoukset 
16.9. mennessä. Myyjä pidättää oikeuden olla 
hyväksymättä tehtyjä tarjouksia. Myyjän 
hintanäkemys 29.800 € 

Vuokrataan (heti vapaana) 
Tähteläntie 8 A 2 
2h+k+s, 60,5 m2, Rak. v. 1991, kaukolämpö, vuokra 
528 € / kk + sähkö ja vesi 
Ruututie 1 A 3 
2h+k+s, 60 m2, Rak. v. 1978/2005, kaukolämpö, 
vuokra 547 € / kk + sähkö ja vesi 

 
Yhteydenotot: 
Kärsämäen Asunnot Oy (OP-Isännöinti), 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 
 

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 TERVEYPALVELUT 

 
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 avoinna ma-to klo 8-16, pe klo 8-
15  Huom! Toivoisimme, että päivystykselliset 
asiat ajoitettaisiin klo 8-10 välille Puh. 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 10-15 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 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tiedoksi kuntalaisille: 

1.9.2016 lähtien lapsiperheiden kotipalvelu tilataan numeroista: 

040 577 7428 (sosiaalityöntekijä) tai 

044 445 6991 ja 044 445 6755 (perhetyöntekijät) 

”Nyt olisi aikaa lukea, vaan kun tuo on jalka niin kipeä, ettei pääse kirjastoon...”  

Muista kirjaston kotipalvelu 
Tarjoamme kotipalvelua asiakkaille, joiden on liikuntarajoitteensa vuoksi vaikea 

päästä käymään kirjastossa.  
Soita 044-4456 852, niin sovitaan asiasta. 

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 

 

Ovatko yhteystietosi muuttuneet?  

Muista päivittää tietosi kirjastoon.  

Sähköpostiosoite kannattaa pitää ajan tasalla, 

jotta saat automaattisen 

eräpäivämuistutuksen sähköpostiisi muutama 

päivä ennen eräpäivää. 

 

Hyvä Omaishoitaja 
 

Omaishoitajien vertaistukiryhmän kokoontuu terveyskeskuksen yläkerran ryhmätilassa 
tiistaina 30.8.2016 kello 13-14. Aiheena omaishoitajien virkistyspäivä. 

 
Oulaisten sosiaali -ja terveysalan yksikössä. 

 
Tervetuloa kaikki joukolla mukaan! 

Airi Puttonen, sosiaaliohjaaja 

 

mailto:kirjasto@karsamaki.fi
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Seuraa kirjaston nettisivuja ja 
facebook-sivua. 

llmoitamme tapahtumista myös siellä. 

         

 

KULTTUURI 

Nosta lippu salkoon! 

Lähde mukaan retkelle Oulun kaupungin teatteriin 70-luvun tunnelmiin. 

Tarjolla on Finnhits bileet - muotia ja musiikkia takuuvarmaan tyyliin!  

Vauhdista huolehtii 6-henkinen bändi solisteinaan Kari-Pekka Toivonen, Merja 
Larivaara, Merja Pietilä, Heli Haapalainen, Anne Syysmaa, Janne Raudaskoski ja Timo 

Reinikka sekä tähtiartistina Kuju Hyttinen. 

Lähtö on lauantaina 1.10. kello 15:30 Paanulinnan pihalta; esitys alkaa kello 19:00. 

Teatterilla on mahdollisuus ruokailla 70-luvun henkeen. 

Konserttilippu & kuljetus 32,50€, ruokailun kera 49 € 

Kesto on 2 tuntia sisältäen väliajan. 

Ilmoittautumiset 12.9. mennessä kulttuuritoimeen: 044 4456840 / Ira Toppinen 

 

Tunnista esine -kesäkisa on 

tältä kesältä ohi.  
Tunnistettavat esineet olivat puusta 

taivutettu niskapuu, kumin polttopaikkaus 

puristin, nahan kruusausrulla, taikinahierrin 

ja suuntapiirrin. 

Kaikkien vastanneiden kesken arvotut 

kirjapalkinnot voittivat 

Martti Ojalehto, Kauko Ojalehto, Karoliina 

Haapakoski, Simo Aulis ja Teresa Huotari. 

Onnittelut voittajille!  
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PERHEKESKUS TIEDOTTAA! 
Toiminta alkaa 22.8. 

Varhaiskasvatuskerhoissa vielä pari vapaata paikkaa! 

Tiedustelut numerosta 040 5777618 

 

Perhekerhon vierailijat syyskuussa: 

Silverjungle vaatekutsut 12.9. 

http://www.silverjungle.fi/ 

 

Seuraa tiedotteita myös osoitteessa: 

https://fi-fi.facebook.com/karsamaenperhekeskus/ 

Yhteystiedot: 

Kokonperäntie 48, 86710 Kärsämäki 

Vastaava lastentarhanopettaja Mirka Majava 040 5777618 

Varhaiskasvatuspäällikkö Riikka Sarjanoja 044 4456831 

SIVISTYSTOIMI 

 

 
 
Ilmoittautuminen lukuvuoden 2016-2017 kursseille 

tapahtuu Internetin kautta osoitteessa 

www.jokihelmenopisto.fi tai puhelimitse 

p.044 7591 999. Opinto-oppaita on saatavilla myös 

kunnantalolta. 

Syyslukukausi alkaa viikolla 38 ja päättyy viikolla 47. 

Opetus käynnistyy ja päättyy porrastetusti. 

HUOM! Jokihelmen opistossa on käytössä kolme 

erilaista kausikorttia: opintopassi, työttömien 

opintopassi ja vuorotyötä tekevien opintopassi. 

Opintopassien tehtävänä on tukea opiskelijoiden 

monipuolista ja pitkäkestoista oppimista sekä 

terveyttä ja hyvinvointia. 

 
 
 
 
 

KIVIIN HAKATUT TARINAT 
 
22.9. - 1.12.2016 klo 17.00 - 18.30 
Konttila, tupa, Tuula Aitto-oja 
 
Hautausmaakierros on oivallinen tapa tutustua 
niin koti- kuin mökkipaikkakunnankin 
menneisyyteen. 
Hautausmaiden opastetut kiertokävelyt vetävät 
puoleensa paikallishistoriasta kiinnostuneita eri 
puolilla Suomea. 
Keräämme tietoa ja tarinoita opastettujen 
hautausmaakierrosten käynnistämiseksi. 
Kokoonnumme 22.9., 13.10., 17.11. ja 1.12.2016 
Konttilan tuvassa. 
Ilmoittaudu 15.9. mennessä 
www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

 

 



Kärsämäen kuukausijulkaisu 7 / 2016 Sivu 7 

 

LIIKUNTA- JA NUORISTOTOIMI 

 
EIKKA-testibussi naisille ja miehille Paanulinnan 
pihassa tiistaina 13.9. klo 10-17 ja ke 14.9 
Frosteruksen koululla oppilaille. Suomi nainen/mies 
testejä mm. kehonkoostumusmittauksia, 
puristusvoimaa. Kehonkuntoindeksi -testit , joiden 
tekeminen onnistuu tavallisissa vaatteissa, 
hikoilematta ja hengästymättä noin 20 minuutissa. 
Tulokset kertovat fyysisestä kunnosta ja sen 
yhteydestä työkykyyn. 

lisätietoja: www.matkallahyvaankuntoon.fi 
Ties. 044 4456812, Riitta. 
 
VARAAPPA AIKAA! Syksyn UKK –kävelytesti tiistaina 
13.9. ILMOITTAUTUMINEN Rekolassa alkaen klo 
18.00. Kävelytesti alkaa klo 18.30. Tiedustelut puh. 
044-4456812. Tervetuloa joukolla mukaan! 
 

 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 tai muut lapselle tärkeät ihmiset 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 Perhekerhoa 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 saman viikon keskiviikkoon mennessä numeroon 

0405777618 
o Ikäraja 9kk-5 vuotta 
o Lapsiparkki on maksuton 

http://www.matkallahyvaankuntoon.fi/


Sivu 8 Kärsämäen kuukausijulkaisu 7 / 2016 

Tule toteuttamaan ULKOILU-UNELMIA 
valtakunnallista Vie vanhus ulos –kampanjaa 
6.9. - 6.10. 
Meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä hyviä tekoja 
läheisillemme, iäkkään auttaminen ulos on arvokas 
teko. 
SOVI KÄVELYTREFFIT! Sovi yhteinen ulkoiluhetki 
läheisesi kanssa tai tarjoudu kävelykaveriksi 
palvelukodin asiakkaille. Kysy minne iäkäs haluaa 
mennä, mitä nähdä ja kokea. Hyvät teot tuottavat 
hyvää myös tekijälleen. 
Ulkoilu on luonnollinen osa elämää. Kaipaamme 
raitista ulkoilmaa. Haluamme tavata muita ihmisiä, 
olla osana elämää. Ladata energiaa pihoilta, 
puutarhoista ja puistoista. Nauttia liikkumisesta 
luonnosta. ULKOILU: virkistää ja rauhoittaa mieltä, 
kehittää tasapainoa ja lihasvoimaa, terästää muistia, 
lisää vastustuskykyä, tarjoaa elämyksiä kaikille 
aisteille ja parantaa unen laatua. 
 
Liikunta-nuorisotoimen kanoottien vuokrausta voi 
tiedustella numerosta 044 445 6812. 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. Välinevarastot avoinna ma-pe klo 8-
21, la klo 12-14 ja su 16-20. 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. Purupintainen 
hiihtoladunpohjaa ns. Patterimäenlenkkillä.  Kaiken 
ikäisille kohdistetulla lähiliikuntapaikalle on sijoitettu 
mm. tasapainolaitteita, jotka soveltuvat myös 
varttuneemmalle väelle ulkoilulenkkiä 
monipuolistamaan. Käykääpä testaamassa! 
 
Viime syksynä lähiliikuntapaikkaan valmistui 
frisbeegolfrata, opastaulu löytyy pesäpallokentän 
päädystä moukarihäkin läheisyydestä. Rataa 
kiertelemään lähtijän on hyvä varautua syksyisen 
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. 044-445 6812.  
 
Kuntalaisten varaamat vakiovuorot: 
Hiekkatekonurmi – Kataja/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 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 044 445 
6812 ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä Anne-Mari 
Teppo puh. 050 527 5503. Lisätietoja toiminnasta 
www.snack.fi. 
 
Nuorisotila Poppelin avoimet ovet –toimintaillat ti, 
ke ja to klo 16-21. 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. 

 

http://www.snack.fi/
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MAASEUTU TOIMISTO 

 
YMPÄRISTÖKORVAUKSESSA MUISTETTAVAA 
 
- Syysilmoitukset on tehtävä 30.10.2016 mennessä 
Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465. Ilmoitus on 
tehtävä talviaikaisen kasvipeitteisyyden pinta-aloista 
(kaikkien toimenpiteen valinneiden on tehtävä 
ilmoitus, väh. 20 % korvauskelpoisesta alasta oltava 
kasvipeitteistä), lietelannan sijoittamisen aloista sekä 
orgaanisten aineiden kierrättämisaloista.  

 

Huom. Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa enää 
täyttämään (ei kasvata prosenttia) v. 2016 
lähtien suojavyöhyke, monivuotinen 
ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, 
viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai 
ala jolla on toteutettu orgaanisen katteen käyttö 
puutarhakasveilla ja siemenperunalla-
toimenpidettä tai jos lohkolla on edellisten 
kausien erityistukisopimus. 

Lietelannan sijoittaminen peltoon ja orgaanisten 
aineiden kierrättäminen toimenpiteestä 
maksetaan enintään 60 %:lle sitoumusalasta. 

 

-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 
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 maaseutuhallinnon alueella syksyllä. 
 

-Peltomaan laatutesti on tehtävä kerran 
sitoumuskauden aikana kaikista yli 0,5 ha 
peruslohkoista. Laatutesti tehdään täyttämällä 
peltomaan laatutestin itsearviointilomake tai 
Maaseutuviraston vastaava lomake 480. Laatutesti 
on palautettava kuntaan viimeistään 30.4.2018. 

 

KESANTOJEN JA YMPÄRISTÖNURMIEN 
MUISTETTAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ JA SÄILYTYSAIKOJA 

 

- Kesannon voi päättää 1.9. alkaen tai 15.7. alkaen, 
jos kylvää syyskylvöisen kasvin.  

- Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää 2. 
kasvukauden jälkeen 1.9. tai 15.7. alkaen, jos 
kylvää syyskylvöisen kasvin. 

- Kerääjäkasvikasvuston voi muokata aikaisintaan 
1.10. ja kasvuston voi päättää kemiallisesti 
aikaisintaan 15.9. 

- Viherlannoitusnurmi saa olla enintään kolme 
vuotta samalla kasvulohkolla. Muokata saa 
aikaisintaan 1.10, kemiallisesti voi päättää 1.9. 
alkaen. Jos kylvää syyskylvöisen kasvin voi 
kasvuston päättää 15.7. alkaen.  

- Monimuotoisuuspelloista maisema- ja 
riistakasvuston saa päättää aikaisintaan kylvöä 
seuraavana keväänä ja niittykasvuston voi päättää 
2. kasvukauden jälkeen 1.9. tai 15.7. alkaen, jos 
kylvää syyskylvöisen kasvin. 

 

VIHERRYTTÄMISTUKI 

 

Viherryttämisen viljelykasvien osuuden 
laskemisajankohta on 30.6.-31.8. Tänä aikana 
viljelykasvien on oltava laskettavissa. Viljelykasveista 
todetaan viherryttämistuen vaatimat kaksi kasvia ja 
niiden prosenttiosuudet. 

 

VIPU-PALVELU, TUKIHAKEMUKSEN TIEDOT 

  

Tallennusilmoitusta ei enää lähetetä tiloille. Vipu-
palvelusta voit käydä tarkistamassa hakemustiedot ja 
tukien määrät ennen maksua. Siellä voi myös käydä 
päivittämässä omia tietoja. Esim. tilinumeron, 
puhelinnumeron tai 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. 
Ensisijainen viljelijä voi myös lisätä muille henkilöille 
käyttöoikeuksia itse Vipussa. Vipu-palveluun 
kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, 
sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. 
Osoite on: vipu.mavi.fi  

 
TUKIEN MAKSUILMOITUKSET 
 
Mavi ei enää lähetä maksetuista tuista paperista 
maksuilmoitusta, vaan tiedot voi käydä katsomassa 
Vipusta (vipu.mavi.fi). 

http://www.vipu.mavi.fi/
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TUKIEN TAVOITTEELLISET MAKSUAJAT SYKSY 2016 
 
Mavin internet-sivuilla on syksyn tavoitteellinen 
maksuaikataulu; 

 
Syyskuu 

 
Väliaikainen kansallinen lisätuki 
(Kriisituki velkaisille tiloille) 

 
Lokakuu 

 
Luonnonhaittakorvauksen ja Luomun 
ennakot (75%) (kotieläinkorotukset 
maksetaan keväällä 2017) 
 

 
Marraskuu 

 
Ympäristökorvauksen ennakko (75%) 
Ympäristötuen erityistukisopimukset 
(100%) 
Ympäristösopimukset (2014-2020) 
ennakot 75 %, paitsi alkuperäiskasvien 
ylläpitosopimus maksetaan kokonaan 
  

 
Joulukuu 

 
Kansalliset peltotuet; pohjoinen ha-tuki 
ja nuorten viljelijöiden tuki 
Luonnonhaittakorvauksen 2. erä 
(kotieläinkorotus maksetaan keväällä 
2017) 
Perus- ja viherryttämistukien  1. erä (n. 
95%) 
Nuoren viljelijän tuki (EU) (n. 95%) 
Peltokasvipalkkio (n. 95 %) 
Eu:n nautapalkkio 1. erä ( n. 70%) 
 

 

EU:N NAUTAPALKKIO 

Eu:n nautapalkkion edellytyksenä on että eläimen 

rekisteritiedot on ajan tasalla. Syntymä, osto ja poisto 

on ilmoitettava rekisteriin 7 päivän kuluessa 

tapahtumasta. Jos eläimen rekisteri-ilmoitus 

myöhästyy yhdelläkin päivällä, eläin hylätään, jolloin 

sen tukikelpoisuus menetetään koko vuodelta. Jos 

tilan eläimistä yli 20 % joudutaan hylkäämään, 

menettää maatila kaikkien eläinten eläinpalkkion 

koko vuodelta. Eu:n nautapalkkiota maksetaan C2-

alueella emolehmille, emolehmähiehoille ja sonneille. 

Eläimen edellisen omistajan eläinrekisterivirheet 

eivät vaikuta uuden omistajan palkkioon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 

Vertaistukiryhmä muistisairauteen sairastuneiden läheisille  
7.9.2016 klo 16.00-17.30 seurakuntakeskuksessa.  

Tied.  p. 040 026 8711 tai anne.happo@suomendemy.fi 
Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa 

 
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. 
  
METALLINKERÄYS LOPPUNUT (15.6. – 15.8.2016) JA 
LANNOITE- JA SIEMENSÄKKI KERÄYS LOPPUNUT 
(15.5.–15.8.2016.). KIITOKSET KERÄYKSIIN (oikeita 

tuotteita tuonneille) OSALLISTUNEILLE! 
KERÄYSPAIKOILLE EI VOI ENÄÄ JÄTTÄÄ MITÄÄN, 
mutta muistutuksena tulevaisuudessa keräyksiin 
osallistuville: LUKEKAA OHJEET MITÄ KERÄYKSIIN SAA 
TUODA, metallinkeräyspaikalta löytyi ennätysmäärä 
metallinkeräykseen kelpaamattomia tuotteita kuten 
pakastimia, televisioita ja jopa roskapusseja jne. 
Keräyspaikat eivät ole kaatopaikkoja!  

mailto:karsamaki@4h.fi
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LASTENMAATALOUSNÄYTTELY Haapajärvellä 
lauantaina 3.9.2016 klo 11.00 - 17.00 Haapajärven 
ammattiopiston Maa- ja Metsätalousosaston tiloissa 
Erkkiläntiellä. Tervetuloa viettämään mukavaa päivää 
maalla. Pääsylippu 5 €, perhelippu 25 €. 
Tapahtumassa mukana mm. koti- ja lemmikkieläimiä, 
maa- ja metsätalouden koneita, sekä näytöksiä, 
toimintapisteitä ja tuotemyyntiä. Tapahtumassa 
esiintyy Miukeli yhtye ja kotiseututaikurit. Katso lisää 
www.lastenmaatalousnayttely.net  
 
AIV-LIUOSASTIOIDEN KERÄYS KÄRSÄMÄEN 
TEOLLISUUSALUEELLA 14.-15.10.2016.  
Keräyspaikka teollisuusalueella keltaisen peltihallin 
vierusta. Perjantaina 14.10 astioita otetaan vastaan 
klo 15-18 ja lauantaina 15.10 klo 10-15. 4H tarkastaa 
astiat ja pakkaa ne kuljetusta varten yhdessä viljelijän 
kanssa. AIV-liuokset ovat Suomen suosituimpia 
rehunsäilöntäaineita. Liuosastioiden käyttöikä on viisi 
vuotta, minkä jälkeen astiat tulee turvallisuussyistä 
vaihtaa. Maatilat voivat ilman maksua toimittaa 
tyhjät 30 litran AIV-liuoskanisterit ja 200 litran AIV-
liuostynnyrit viranomaisvaatimukset 
täyttävään kierrätykseen. 
Taminco huolehtii 
keräyspisteiden 
tyhjennyksestä keräyksen 
päätyttyä. Tavoitteena on 
saada kierrätykseen 
kymmeniä tuhansia 
astioita, jotka kaikki 
jalostetaan Suomessa 
uusiomuovikäyttöön. 
 
TILAA MAATALOUSKALVOJEN NOUTO 
OSOITTEESTA: http://www.4h.fi/maatalouskalvot 
Keräyksessä otetaan vastaan maatalouden kiriste- ja 
aumakalvoja. Kalvojen tulee olla verkottomia ja 
vapaita muista roskista esim. kotitalousjätteestä ja 
kanistereista. Muita muoveja ei hyväksytä. 

Pohjanmaan Muovinkierrätys Oy noutaa muovit 
tilalta veloituksetta. Pienin noudettava erä on 10 m3 
ja 1000 kg Muovien tulee olla varastoituna siten, että 
niiden lastaaminen rekkaan onnistuu. Lastaaminen 
tapahtuu rekan kourakuormaimella. Tarvittaessa 
lisätietoja Kärsämäen 4H-yhdistykseltä/Hannele p. 
040 772 9822 
 
SYKSYN 4H-KERHOT, TERVETULOA MUKAAN! 
MAANANTAISIN: Poikien liikkakerho (alkaen 22.8) 0-
3 luokkalaisille Frosteruksen koulun liikuntasalissa klo 
16-17. Ohjaajat Laura Vattu ja Jenna Vattu. Frossan 
jumppakerho (alkaen 22.8) koulun liikuntasalissa klo 
17-18 Ohjaajat Jenna Vattu ja Laura Vattu. 
KESKIVIIKKOISIN: Saviselän monitoimikerho (alkaen 
24.8) kyläkoululla klo 16:30-18. Melina Manninen ja 
Reetta Kyllönen. Konttilan taitokerho (alkaen 14.9) 
Polku omaan ympäristöön –hanke klo 16-18. Ohjaaja 
Maria Hyväri. JOKA TOINEN KESKIVIIKKKO (alkaen 
31.8) Heppakerho Päivi Holopaisella klo 17-19. 
Ohjaaja Essi Kivelä. TORSTAISIN: Saviselän 
liikuntakerho (alkaen 25.8) kyläkoululla klo 17-19 
Ohjaajat Miia Tiikkainen ja Alina Ylikoski. 
PERJANTAISIN: Kirkonkylän liikuntakerho (alkaen 
19.8) Frosteruksen koululla 7-9 luokkalaisille klo 15-
16. Ohjaajat Jasper Myllymäki ja Joona Mulari. 
 
POLKU OMAAN YMPÄRISTÖÖN –HANKE 

TAITOKERHO KONTTILASSA 
KESKIVIIKKOISIN KLO 16-18 (ALKAEN 
14.9). Kerho on tarkoitettu yli 6-
vuotiaille. Kerhossa järjestetään 

toimintaa eri teemoilla: leivotaan, 
kokataan, askarrellaan, liikutaan 
luonnossa, valmistetaan 

luonnonkosmetiikkaa, pelataan ja leikitään jne. 
TERVETULOA! projektipäällikkö Maria Hyväri puh. 
040 1761602, maria.hyvari@4h.fi, 
http://polkuomaanymparistoon.4h.fi/ 

 

 

http://www.lastenmaatalousnayttely.net/
http://www.4h.fi/maatalouskalvot
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KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY 
 
Ompeluillat jatkuvat 
myöhemmin syksyllä. Meillä 
on nyt omat Facebook sivut, 
sieltä voit myös seurata 
tapahtumia. 
¤¤¤¤¤ 

Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: 
Kahvi- ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia)  
sekä teltta 5 x 8m . Tiedustelut Tarja Luonua p. 
050 5350 273. 
 
KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY 
 
Syksy saapuu ja yhdistys aloittaa toimintansa. 
Kerhot alkavat parittomilla viikoilla Konttilassa, 
ensimmäinen on ke 14.9. klo 11.00 alkaen. 
Seuraavat ke 28.9, 12.10, 26.10. 
 
Vesijumppa alkaa ma 19.9. klo 13.00- 
ilmoittautumiset 14.9. mennessä, jotta näemme 
tuleeko kahta ryhmää. Lisätietoja asioista Hilkka 
0405196543 tai Eila 0408273890 
 
Rentouttava Reumaviikonloppu Rokualla 14. - 16. 
10, hinta 185€/ 2 vrk 2 hh huoneissa 
puolihoidolla. 
Paljon hyvää ja rentouttavaa ohjelmaa. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 14.9. mennessä. 
Soittele ajoissa jos olet kiinnostunut lähtemään, 
sillä paikkoja on rajoitetusti. 
ps. onhan Pärnuun lähtijöillä laukut pakattuna? 
 
Hyvää syyskesää kaikille! 
 
KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS 

 
Sydänkerho kutsuu kaikkia omasta 
sydänterveydestään kiinnostuneita 
mukaan joka 2. maanantai klo 11-13 Konttilaan. 

Syyskuun kerhopäivät ovat ma 12.9.2016 ja ma 26.9.2016. Kerhossa mm. kahvitellaan, keskustellaan 
ajankohtaisista ja kerholaisia kiinnostavista asioista, retkeillään, jumpataan. TERVETULOA!  
 
ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY 
 
Alkavan syksyn toimintaa. 
 
Aloitamme kerhot Konttilassa maanantaina 
19.9.2016 kello 11.00. Kerhot aina parillisen viikon 
maanantaina. Kerhoissa vierailijoita ja paljon erilaista 
ohjelmaa, kahvia, arpoja ja mukavaa yhdessäoloa. 

Peli-illat Rannan koululla jatkuvat joka tiistai kello 
17.00 alkaen. 

Tulevista tapahtumista ilmoitamme myöhemmin. 

Kaikki ovat tervetulleita mukaan yhdistyksen 
toimintaan!
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Jukka Kuoppamäki konsertoi Kärsämäen Paanukirkossa 
  

Legendaarinen muusikko, lauluntekijä ja artisti Jukka Kuoppamäki konsertoi Kärsämäen Paanukirkossa 3.9. 
lauantaina. 
Kuoppamäen muusikon ura alkoi jo vuonna 1959. Lauluntekijäksi hän uskaltautui 1960-luvun puolivälissä.  
Kuoppamäki onkin säveltänyt ja sanoittanut mittavan määrän lauluja noin 2000 kappaletta, joiden pääsisältö 
on rauha, rakkaus ja rehellisyys. Kuoppamäen laatimia kappaleita ovat esittäneet mm. Katri Helena ja Jari 
Sillanpää. 
Kärsämäen konsertissa tullaan kuulemaan Jukka Kuoppamäen tunnettuja lauluja mm. Pieni mies, Kultaa tai 
kunniaa sekä Sininen ja valkoinen. 
  
  

Jukka Kuoppamäki Kärsämäen Paanukirkossa 

La 3.9.2016 klo 18.00 

Liput 20,- e Lippuja myy ennakkoon Veikon Kone 
Kärsämäellä. Lippuja saatavana myös ovelta ennen 
konserttia, vain käteismaksu. 
Tervetuloa! 
  
Järj. Musiikkia Paanukirkossa ry 

 

KYLÄASIAT 

 

 
 

https://porkkalankylaseura.wordpress.com 
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PUUHASIVUT 

 
ETSI 7 EROAVAISUUTTA 
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ILMOITTAKAA YRITYKSET, YHDISTYKSET, KYLÄSEURAT, JÄRJESTÖT  
TAPAHTUMISTANNE MYÖS KUNNAN WWW-SIVUILLA  

 
 
 

Seuraavaan Kaikuun aineisto jätettävä  

MA 19.9.2016  

mennessä osoitteeseen 

karsamaen.kunta@karsamaki.fi 
 

Internetsivuiltamme löytyy 

myös palautelomake, 

jonka avulla voit kätevästi 

antaa palautetta: 

www.karsamaki.fi/ 

palautelomake 

TAPAHTUMAKALENTERISSA 
 

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

 
Ylläpito tarkistaa tapahtumat ennen julkaisemista. 

mailto:karsamaen.kunta@karsamaki.fi
http://www.karsamaki.fi/%20palautelomake
http://www.karsamaki.fi/%20palautelomake
http://www.karsamaki.fi/tapahtumakalenteri

