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Kaiku 
Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 8 / 2015 

KUNTALAISTEN ILTA 

20.10.2015 klo 18:00 - 21:00 

 

Frosteruksen koululla Kärsämäki – salissa,  

Frosteruksenkatu 25, C-ovi 

Kahvitarjoilu ennen tilaisuutta alk. klo 17:30 

 

Asioina ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen kuulumiset sekä 

kuntalaisten kuuleminen vuoden 2016 ja 

suunnitelmavuosien asioista. 

 

TERVETULOA ! 

  

Kärsämäen kunnanhallitus 
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ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE 2016 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2016 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi. 

 

Kunniamerkin myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, 

perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja 

välittämisen turvaajana. Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste 

palkitsemiselle. 

 

Biologisten äitien lisäksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä voidaan esittää palkittavaksi. Huomioon otetaan 

myös laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta esim. lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- 

ja urheilujärjestöissä, koululautakunnassa sekä vanhempainyhdistyksissä. Ammatissaan kasvattajina toimiville 

kunniamerkkejä ei ole tarkoitus myöntää. 

 

Tarkemmat ohjeet internetistä www.karsamaki.fi tai www.avi.fi -sivuilta. Hakemuslomakkeita saa 

kunnantalolta tai kansalaisen verkkopalvelu osoitteesta www.suomi.fi nimellä kunnial1. 

 

Lisätietoja antaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston assistentti Etta Väisänen puh. 029 501 7549 

ja suunnittelija Erja Sipola puh. 029 501 7592. 

 

Esitykset on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon, Linnankatu 1-3, 90100 Ouluun  

6.11.2015 mennessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÄRSÄMÄEN KUNTA 

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN TOIMI 

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävänä on lakisääteisen kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen 

pitkäaikaistyöttömien nuorten ja aikuisten parissa. Tehtävään kuuluu työkohteiden hankkiminen, 

kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ohjaaminen ja työ/toimintakyvyn seuranta yhteistyössä muiden 

viranomaisten kanssa sekä kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen. Työ on yksilöllistä ohjaamista ja 

sosiaalisen kuntoutuksen tukemista, arviointia ja konsultointia ja asiakkaiden jatkosuunnitelmien 

tukemista. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja toimii moniammatillisissa työryhmissä ja yhteistyössä 

palveluverkoston ja järjestöjen kanssa.  

Kelpoisuusehtona on soveltuva koulutus. Eduksi katsotaan työkokemus vastaavanlaisista tehtävistä. 

Arvostamme aktiivista työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia osana laajoja 

verkostoja. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä. 

Tehtäväkohtainen palkka on 2050 euroa, muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun tulee 

koeajan kuluessa esittää hyväksyttävä kunnan työterveyshuollon lääkärinlausunto terveydentilastaan. 

 Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. 

Hakemukset, joihin liitetään CV, toimitetaan 15.10.2015 klo 15 mennessä osoitteella: 

Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, tai sähköpostilla osoitteeseen: 

karsamaen.kunta@karsamaki.fi. Hakemuksia ei palauteta. 

Lisätietoja tehtävästä antavat kunnanjohtaja Riitta Hokkanen, p. 044 445 6803, 

riitta.hokkanen@karsamaki.fi ja kunnansihteeri Tuukka Kuisma, p. 044 445 6804, 

tuukka.kuisma@karsamaki.fi  

mailto:riitta.hokkanen@karsamaki.fi
mailto:tuukka.kuisma@karsamaki.fi
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Lokakuun kuulumisia! 
 
Työllisyyden parantaminen keskusteluttaa. Uusia työpaikkoja syntyy harvakseltaan ja työllistyminen on ollut 
pitkään vaikeaa. Kunta- ja elinkeinostrategiatyön edetessä olemme etsineet keinoja, kuinka kunta voisi 
vaikuttaa työllisyyden paranemiseen.  
 
Keskustelun ytimessä ovat olleet mm. kuntouttavan työtoiminnan henkilöresurssijärjestely ja kunnan oman 
kasvurahaston perustaminen, jonka omapääoma otettaisiin sijoitussalkun pääomasta (Reporahoista).  
Kasvurahaston omapääoma olisi 700.000 euroa. Rahastosta myönnettäisiin pääomalainoja kärsämäkisille 
kasvua tähyäville yrityksille. Tietenkin muitakin periaatteita yrityksen tulisi täyttää ennen kuin 
pääomarahoitusta myönnettäisiin. Kasvurahaston perustamiselle valtuutetut ovat näyttäneet vihreää valoa. 
Yrittäjäillassa myös yrittäjät totesivat kasvurahaston tervetulleeksi.  
 
Kolmantena keinona on pienen palkkatuen myöntäminen yrityksille, joka työllistäisivät työttömän 
kärsämäkisen. Vuoden 2016 talousarvion laadinnan yhteydessä selviää, onko tähän edellytyksiä. Asiaan 
palataan myöhemmässä tiedottamisessa. 
 
Kunnanhallitus päätti 29.9. perustaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työsuhteen. Katso hakuilmoitus 
tästä lehdestä, myös kunnan nettisivulta löytyy.       
 
Kunnanhallituksen kokouksissa on keskusteltu pakolaisten maahan muutosta ja heidän vastaanottamisesta. 
Kunnanhallitus avasi syksyn ensimmäisessä kokouksessaan aiheen keskustelulle ja on ilmoittanut Ely- 
keskukselle kunnassa vapaana olevia asuinhuoneistoja. 
  
Ensi vuoden talousarvion valmistelussa selvitetään myös mahdollisuudet Perhekeskus-toiminnan 
käynnistämiseen Rannan koululla. Toiminnan järjestäminen maksaa 35.000 euroa. Perhekeskus tarjoaa 
perheille ja lapsille avoimen kohtaamispaikan. 
Opetustoimi selvittää pienten koululaisten koulumatkan turvallisuutta. Syynä ovat syksyn useat susihavainnot. 
 
Suomelan kulman asemakaavan luonnosvaiheen kuuleminen on 18.9. - 18.10.2015. Alue on 5 ha ja rajoittuu 
Nelostien ja Kokkola-Kajaanitien kulmaukseen. Alueelle kaavoitetaan liike-, toimisto- ja teollisuustontteja. 
Tontit tulevat myyntiin vuoden vaihteessa.  
 
Kuntastrategia ja elinkeinostrategia valmistuvat. Kuntalaisten vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen korostuvat 
ja tavoitteiden toteuttaminen edellyttää konkreettisia toimintamuotoja ja toimintakanavia, joiden välityksellä 
kuntalaisten on helppo osallistua asioiden valmisteluun ja toimintaan. Kärsämäellä on useita yhdistyksiä ja 
kyläyhdistyksiä, jotka voisivat toimia uuden osallisuusverkoston ja toimintakulttuurin rakentajana.  
 
Kärsämäki- yhdessä yhdistyksen sääntöjä pitäisi varmaan tarkistaa ja yhdistyksen ottaa nimensä mukaisesti 
suurempi yhdistysjoukko mukaan toimintaan ja rakentamaan osallisuusmalleja yhdessä tekemiselle ja 
osallistumiselle mm. kunnallisten asioiden valmisteluun. Onnistuisiko näin?  
 
Terveisin 
 
Riitta Hokkanen 
kunnanjohtaja 
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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. 
Palvelupisteestä on yksi asiakaspääte, jolla voit 
asioida www.te-palvelut.fi –sivuilla. Muista varata 
aika etukäteen kunnan neuvonnasta  
asiakaspäätteelle vaikka puhelimitse!  
Työvoimahallinnon sivuilla voit ilmoittautua 
työnhakijaksi, etsiä avoimet työpaikat ja 
työvoimakoulutukset sekä etsiä tietoa ammateista ja 
koulutuksista. Paikalliset TE-palvelut, Pohjois-

TYÖMATKATUKEA ULKOPAIKKAKUNNALLA TYÖSKENTELEVILLE 

 

Kärsämäen kunta myöntää työmatkatukea ulkopaikkakunnalla työskenteleville. Alla on määritelty tarkemmat 

kunnanhallituksen hyväksymät tuen myöntämisehdot. Hakuaika päättyy 31.10.2015. 

 

Lomakkeita tuen hakemiseksi saa kunnanviraston neuvonnasta ja sen voi myös tulostaa kunnan nettisivuilta 

osoitteesta http://www.karsamaki.fi/kunnanhallituksen-ilmoitukset. 

 

 

TYÖMATKATUEN MYÖNTÄMISEHDOT 

 

1.   Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ulkopaikkakunnalla työssäkäyvä henkilö on tukeen oikeutettu. 

 

2.   Tuen saajan kotikunta tulee tilastointipäivänä ja koko vuoden olla Kärsämäen kunta. Kotikunta 

määräytyy kotikuntalain 2 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaisesti. 

Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä. 

 

3.   Ulkopaikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta, joka todistetaan 

työnantajan antamalla todistuksella. Mikäli todistus puuttuu hakemuksesta tai sitä ei ole 

allekirjoitettu, hakemus hylätään. 

 

4.   Tukea myönnetään vahvistetussa verotuksessa hyväksyttyjen matkakustannusten perusteella. 

Vuonna 2015 tuki myönnetään vuoden 2014 vahvistetun verotuksen tietojen mukaisesti. 

Talousarviossa tarkoitukseen varattu summa jaetaan tukeen oikeutettujen kesken hyväksyttyjen 

matkakustannusten mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että työmatkatuen enimmäismäärä on 

rajoitettu 600 euroon. 

 

5.   Tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät verottajan 

hyväksymän matkakustannusten vähennyksen enimmäismäärän 7000 euroa (vähennettynä 750 

euron omavastuuosuudella). 

 

6.   Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle marraskuun 

loppuun mennessä. 

 

7.   Tuki on sen saajalle veronalaista tuloa. 

 

 

Hakemukset toimitetaan osoitteella Kärsämäen kunta, kunnanjohtaja, Keskuskatu 14, 86710 KÄRSÄMÄKI. 

Lisätietoja asiasta antaa kunnansihteeri, puh. 044 445 6804. 

 

http://www.te-palvelut.fi/
http://www.karsamaki.fi/kunnanhallituksen-ilmoitukset
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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! 

 

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 

 

KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, ATTENDO OY 

 
Terveyskeskukseen tulee ensisijaisesti ottaa aina 
yhteyttä puhelimitse: 

 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 

Terveyskeskuksen ”luukulla” palvellaan klo 9-11 
välillä.  

kunnantalolla lokakuun lopussa. Seuraa lähempänä  
ajankohtaa ilmoitusta kunnan nettisivuilta  

ja Selänne-lehdestä. 

MAATALOUSYRITTÄJÄ 
  
Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy 
vuokraa lämmintä varastotilaa AWG-hallista 
esim. koneiden talvisäilytykseen. 
Kysy tarjous! Matti Puranen 040-356 4711 
matti.puranen(a)nihak.fi 

http://www.karsamaki.fi/
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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. 
 

Hoitotarvikejakelu syyskuusta alkaen on tiistaisin klo 
9-11. Hoitotarvikejakelusta vastaa sh. Heidi Mikkonen 
p. 040 300 8230. 

Kärsämäen kunnan mammografiaseulonnat 
toteutetaan vuonna 2015 Terveystalossa Oulussa.  
Seulonnan kohderyhmään kuuluvat tulevat saamaan 
postitse henkilökohtaisen kutsukirjeen loka-
marraskuun aikana. 
 

Päiväkeskustoiminta on alkanut ja sen asiakkaaksi 
tullaan palvelutarpeen arvioinnin kautta.  
Päivätoiminta on sosiaalihuollon palvelu, josta 
tehdään viranhaltijapäätös. Hakemukset osoitetaan 
Koivupuistoon Pilvi Härmälle ja viranhaltijapäätökset 
tekee Airi Puttonen. Hakemus löytyy kunnan sivuilta. 
Päivätoiminta on tarkoitettu henkilöille, joka 
alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsee tukea ja 
ohjausta.  
Ensisijaisesti toiminta on tarkoitettu kotona asuville 
ikäihmisten fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen 
toimintakyvyn ylläpitoon. 
 
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 
 

 

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 
HUOM! Torstaina 8.10  

henkilökunta koulutuksessa 

kirjasto suljettu. 

Saviselän lainausasema  

 on vaihtanut koululla eri tiloihin.  

Sisäänkäynti kirjastoon vasemman 

puoleisesta ovesta. 

Avoinna  

maanantaisin klo 9.30 – 11.30 

Lainauksesta 

poistettujen kirjojen 

myynti jatkuu… 

Pyydä lainaustiskiltä 

kassi ja kerää se täyteen 

poistettuja kirjoja 

2 € /kassi 

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

 

LUENNOT 
 
02090002 
HYVÄÄ ELÄMÄÄ REUMASAIRAUDEN KANSSA 
ma 10.30 – 12.00  
5.10.2015, 2 t 
Konttila, tupa 
Christer Sundqvist ravintovalmentaja, 
terveystoimittaja 
Reuman hoidosta virallisesti, täydentävästi ja 
vaihtoehtoisesti.  
Vapaa pääsy. Tervetuloa!   
 

02000008 
LIIKKEELLE! 
ma 18.30–20.00  
12.10.2015, 2 t 
Frosteruksen koulu, auditorio 
Arto Lukkari, hieroja 
Alle kaksivuotiaana diabetekseen sairastunut Arto 
Lukkari ei anna sairauden hidastaa, vaan elää täyttä 
elämää ja innostaa esimerkillään liikkumaan. 
Hyvinvointiviikon luento. 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!   

HUOM UUSI OSOITE: 
KANSALAISOPISTO, Jokihelmen opisto 
Vanhatie 45, PL 62, 86600 Haapavesi, 044-759 1246 
 

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI 

 
Tulossa Eikka-testibussi naisille ja miehille 12. -
13.10. (ilmainen) SUOMI NAINEN/MIES –testejä 
mm. kehon koostumusmittauksia, puristusvoimaa , 
polkupyörä ergometritestiä, jne. 
Polkupyöräergometritestiin ajanvarauksella ma-pe 
klo 11-12 numerosta 044 445 6924. 

Ma 12.10. Bussi Frosteruksen koululla H –oven 

edessä (urheilukentän puoleinen ovi) klo 9-15 bussi 

koulun käytössä ja klo 15-18 aikuisväelle. Samalla 

voit käydä tutustumassa koulun läheisyydessä olevaan 

lähiliikuntapaikkaan, johon Frisbee golfratakin on 

valmistunut, käykääpä tutustumassa!  Maasto on 

märkä ja hirvikärpäsiäkin on, varustaudu  sen 

mukaan. Kaikki säät ovat ulkoilusäitä! Venetpalon 

hiihtomajan maastoon valmistuu vielä syksyn aikana 

myös frisbee golfrata. 

Ti  13.10. Bussi Liikekeskus Paanulinnan pihalla klo 

10-17. Metsästyskausi on alkanut. Tulkaapa kunnon 

testaukseen myös nais/mies metsästäjät. Tervetuloa! 

LIIKKEELLE hyvinvointiviikon luento 
Frosteruksen koulun auditoriossa. Sitovat 
ilmoittautumiset 5.10.  mennessä 
www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 759 1999. Luento 
toteutuu, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Vapaa 
pääsy. TERVETULOA! 

Nuorisovaltuuston retki Ouluun 17.10. 
tarkemmin ilmoituksissa. Tiedustelut 044 077 1580. 

Tiistaina 27.10. uintiretki Nivalan Uikkoon. 

http://www.jokihelmenopisto.fi/
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Sitovat ilmoittautumiset Poppelissa olevaan listaan 
pe 16.10 mennessä. Tarkemmin ilmoituksissa. 
Tiedustelut  044 445 6812. 

Muitakin retkiä tulossa, seuraa ilmoittelua. 

Valtakunnallista IÄKKÄIDEN ULKOILUPÄIVÄÄ 
vietetään 8.10. Tämän vuoden  teema on 
kannustaa ikäihmisiä kokeilemaan kuntoilua 
ulkona. Ota haaste vastaan ja osallistu! 

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 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 

 

 

KULTTUURITOIMI 

 

Teatteriryhmä Hehku esittää 
Terveydeksi –näytelmän 
Paanukirkon kahvilassa 

7.11.2015 klo 14.00 
 

-Kulttuuritoimi ja Kattilaskosken osuuskunta- 
 

TEKNINEN TOIMISTO 

 
Kärsämäen Vesihuolto Oy 
 
Vesihuolto Oy:n toimisto on muuttanut takaisin entisiin tiloihin osoitteeseen Aleksintie 1, Kärsämäki. 
 
Vesimittariluenta on ollut syyskuun loppupuolen käynnissä ja toivomme loput vesimittarilukemat 4.10.2015 
mennessä. Lukeman voi ilmoittaa joko laitetulla vesimittarilukukortilla tai suoraan Vesihuolto Oy:n kotisivuilla, 
osoite www.karsamaenvesihuolto.fi kohdassa vesimittari.  
 
Yhteystiedot: Aleksintie 1, 86710 Kärsämäki. Kotisivut: www.karsamaenvesihuolto.fi  
Martti Lampela 044-445 6821, martti.lampela@karsamaki.fi , Jari Heinonen 044-445 6987. 
 

http://www.snack.fi/
http://www.settinetti.fi/
http://www.karsamaenvesihuolto.fi/
http://www.karsamaenvesihuolto.fi/
mailto:martti.lampela@karsamaki.fi
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MAASEUTUTOIMISTO 

 
YMPÄRISTÖKORVAUKSEN 

SYYSILMOITUKSET 

 

Ympäristökorvauksen hakijan on ilmoitettava 

30.10.2015 mennessä lohkot, joilla toteutetaan 

lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden- ja 

orgaanisten aineiden kierrättäminen- tai pellon 

talviaikainen kasvipeitteisyys toimenpidettä. 

 

Syysilmoitukset on mahdollista ilmoittaa Vipussa 

19.10.-30.10. Ilmoituksen voi tehdä myös paperilla. 

Kun teet ilmoituksen Vipu-palvelussa, toimenpiteestä 

maksetaan jo ympäristökorvauksen ensimmäisen erän 

maksun yhteydessä. Jos teet syysilmoituksen 

paperilla, toimenpiteestä maksetaan vasta keväällä 

2016 maksettavassa 2. erässä. 
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Jos olet valinnut talviaikaisen kasvipeitteisyyden, on 

siihen ilmoitettava pinta-alaa väh. 20 % 

sitoumusalasta joka vuosi. 

 

Lanta- ja lannoitetoimenpiteissä ilmoitettavat 

tiedot 
Lietelannan sijoittaminen peltoon- ja ravinteiden ja 

orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteissä 

ilmoitetaan peruslohkoittain 

 

• levitetyn lannan ja/tai orgaanisen lannoitevalmisteen 

levityspinta-ala (ha) 

• lanta- tai lannoitelajit (hyväksytyt lannoitteet 

sitoumusehdoissa) 

• määrä (m3/ha) 

• levityspäivämäärät. 

 

Lietelannan sijoittaminen peltoon -

toimenpiteessä ilmoitetaan lisäksi selvitys käytetystä 

lannanlevityskalustosta ja ravinteiden ja orgaanisten 

aineiden kierrättäminen -toimenpiteessä lannoitteen 

kuiva-ainepitoisuusprosentti. 

 

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden 

kierrättäminen -toimenpiteessä ilmoitetaan lannan 

tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä hyväksyttävän 

materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus.  
 

Jos lantaa tai lannoitetta vastaanotetaan, 

molemmissa toimenpiteissä viljelijä toimittaa kuntaan 

viimeistään 30.10.2015 erillisenä paperiliitteenä 

luovutussopimuksen, maksukuitin tai rahti- tai 

kuormakirjan, josta selviää materiaalin hankinta ja 

määrä. Jos liitteestä ei käy ilmi lannoitemateriaalien 

ravinnesisältö, viljelijän tulee säilyttää tuoteseloste 

tilalla. Levitetystä lannasta ja lannoitteesta 

huomioidaan 1.5.2015 jälkeen levitetyt, koska 

sitoumuskausi alkoi 1.5.2015. 
 

YMPÄRISTÖKORVAUS 

 

-Tarkista ympäristösitoumukseen keväällä valitut 

toimenpiteet ja mitä ne vaativat 

 

-Jos olet keväällä valinnut 

ympäristökorvaussitoumukselle jonkun sellaisen 

toimenpiteen, jota et halua toteuttaa, voit perua koko 

toimenpiteen sitoumukselta vapaamuotoisella 

ilmoituksella. Palauta ilmoitus maaseututoimistoon. 

 

-Jos tänä kesänä ei joku ympäristökorvauksen 

toimenpide toteudu, voit perua sen maksun 

lomakkeella 145. 

 

-Jos olet vedonnut ylivoimaiseen esteeseen lohkojen 

kylvämättömyydessä ja se on hyväksytty, eikä lohkoja 

ole kylvetty, palauta lomake 477 maaseututoimistoon 

lokakuun loppuun mennessä. Vaikka siihen ei 

tarvitsisi merkitä muuta kuin allekirjoitus. Lomake on 

näille tiloille lähetetty tuon päätöksen mukana.  

 

-Ympäristökorvaukseen sitoutuneiden tilojen täytyy 

laatia viisivuotinen viljelysuunnitelma 30.4.2016 

mennessä ja toimittaa se kuntaan. 

 

-Viherlannoitusnurmista aiemmin tiedotettu 

maksimisäilytysaika on muuttunut. Ennen vuotta 2015 

perustettu viherlannoitusnurmi voi olla lohkolla 

enintään kolme vuotta.  

 

TUKIEN MAKSU 

  

Tukien maksut käynnistyvät 5.10. 

luonnonhaittakorvauksen 1. erällä. 

Luonnonhaittakorvauksen tukimäärä on jo Vipu-

palvelussa nähtävillä. 1. Erässä maksetaan 85 %:a 

tuesta. Maksuaika voi vaihdella tiloittain 

tietojärjestelmiin liittyvistä teknisistä syistä johtuen.  

 

VIPU-PALVELU 

 

Vipu-palvelusta voit käydä tarkistamassa hakemukset 

ja tukien määrät ennen maksua. Siellä voi myös käydä 

päivittämässä omia tietoja. Esim. sähköpostiosoitteen 

voi lisätä. 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. vipu.mavi.fi  

 

HAKUOPPAAT 

 

Painettuja hakuoppaita on vielä toimistolla. Tämän 

vuoden hakuoppaissa on myös ympäristökorvauksen 

ehdot.  

 

VANHA ERITYISTUKISOPIMUS LIETELANNAN 

SIJOITTAMISESTA 

 

Jos viljelijällä on tänä syksynä päättyvä ympäristötuen 

erityistukisopimus lietelannan sijoittamisesta peltoon, 

liete on levitettävä viimeistään 30.9.2015, jolloin 

kyseinen sopimuskausikin päättyy. Ympäristötuen 

erityistukea ei makseta 30.9.2015 jälkeen levitetystä 

lietteestä. 

 

Viljelijällä voi olla vanhan sopimuksen lisäksi myös 

kevään 2015 tukihaussa valittu toimenpide lietelannan 

http://www.vipu.mavi.fi/
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sijoittaminen peltoon. Samalle lohkolle ei kuitenkaan 

makseta samaan aikaan sekä vanhan että uuden 

ohjelmakauden mukaista korvausta lietelannan 

sijoittamisesta. 

 

 

PETOVAHINGOT 

  

Korvausta voi hakea suurpetojen (karhu, ahma, susi, 

ilves) aiheuttamista viljelys-, eläin-, irtaimisto ja 

porovahingoista. Suurpetojen aiheuttamina 

petovahinkoina voidaan korvata:  

- viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, 

taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle.  

- eläinvahingot kotieläimelle, tuotantoeläimelle, 

hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, 

rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille.  

- irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle.  

- porovahingot porolle poronhoitoalueella.  

 

Ohjeet vahingon ilmoittamiseen ja korvauksen 

hakemiseen:  

1) Ilmoita suurpedon aiheuttama vahinko 

välittömästi vahinkopaikkakunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Voit tehdä 

vahinkoilmoituksen lomakkeella 131 tai puhelimella. 

Tärkeintä on, että maaseutuelinkeinoviranomainen 

pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon 

mahdollisimman nopeasti.  

2) Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee 

vahinkoa koskevan maastotarkastuksen, jossa 

toteaa ja arvioi vahingon. Maastotarkastuksissa 

läsnä voi olla korvauksen hakijan lisäksi 

riistanhoitoyhdistyksen edustaja. Kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomainen tekee vahinkoa 

koskevan arviokirjan.  

3) Korvaushakemus pitää tehdä kirjallisesti 

lomakkeella 131. Korvaushakemus tulee toimittaa 

kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle yhden 

kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin 

valmistumisesta. Lomake löytyy osoitteesta suomi.fi 

tai kuntasi maaseutuasiamieheltä. 

4) Maaseutuvirasto maksaa korvaukset maa- ja 

metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista.  

Petovahingoista kannattaa ilmoittaa, vaikkei 

hakisikaan korvausta.  

 

HIRVIELÄINVAHINGOT  

 

Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista 

vahingoista. Hirvieläimillä tarkoitetaan kuusipeuraa, 

saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa 

ja metsäpeuraa. Hirvieläinten aiheuttamina vahinkoina 

voidaan korvata:  

viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, 

taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle.  

eläinvahingot kotieläimelle.  

 

 

Ohjeet vahingon ilmoittamiseen ja korvauksen 

hakemiseen:  

1) Ilmoita hirvieläimen aiheuttama vahinko 

välittömästi vahinkopaikkakunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Voit tehdä 

vahinkoilmoituksen lomakkeella 148 tai puhelimella. 

Tärkeintä on, että maaseutuelinkeinoviranomainen 

pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon 

mahdollisimman nopeasti.  

2) Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee 

vahinkoa koskevan maastotarkastuksen, jossa 

toteaa ja arvioi vahingon. Maastotarkastuksissa 

läsnä voi olla korvauksen hakijan lisäksi 

KANA VAI KESÄLAMMAS? 
ELÄINTENPITÄJÄT- ONKO ELÄINTENPITÄJÄTIEDOT AJAN TASALLA? 

 

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 

http://www.evira.fi/
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riistanhoitoyhdistyksen edustaja. Kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomainen tekee vahinkoa 

koskevan arviokirjan  

3) Korvaushakemus pitää tehdä kirjallisesti 

lomakkeella 148. Korvaushakemus tulee toimittaa 

kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle yhden 

kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin 

valmistumisesta. Lomake löytyy osoitteesta suomi.fi 

tai kuntasi maaseutuasiamieheltä  

4) Maaseutuvirasto maksaa korvaukset maa- ja 

metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista.  

 

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 
Vertaistukiryhmä muistisairaiden läheisille  

7.10.2015 klo 16.00 seurakuntakeskuksessa. Tervetuloa. 

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

Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa 

 
 

KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS   

Kärsämäen 4H-yhdistys ry arpajaisissa onni suosi 

seuraavia:  

1. Leikkimökki, Varpu Saari 

2. Villa Haliwilivau mökkivuorokausi, Ville Tammela 

3. Tunturi lastenpyörä, Riitta Manninen 

4. Klapisäkki, Reijo Haaga 

5. Klapisäkki, Tuula Törmikoski 

6. Klapisäkki, Ronja Kuni 

7. Klapisäkki, Aino Luonua 

8. Taulu, Reijo Hepa-aho 

9. Puolihieronta, Teija Saarela 

10. Hiustenleikkuu, Jere Flankkila 

Muita tuloksia yms. löytyy näyttelyn sivulta 

www.lastenmaatalousnayttely.net 

 

4H kerhot syksy 2015 

MAANANTAISIN: 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 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 alkaa 12.9 heppakerho Päivi 

Holopaisella klo 12-14. Ohjaajat Mari Keski-korpi ja Essi Kivelä. 

Raatin varhaisnuorten leiri 16.-17.10.2015. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Tuula puh. 050 431 8996 

(Kärsämäen seurakunta).  

 

Osaava kerhonohjaajakurssi 6.-7.11.2015 

Siiponkosken kylä- ja jokikeskus, Haapajärvi. 

Ilmoittautumiset Hannelelle viim. 28.10.2015, 

ilmoittakaa myös ruoka-aine allergiat. Ensisijaisesti 

otetaan kerhonohjaus tehtävissä olevia henkilöitä. 

Syysloma viikolla 43 ei kerhoja, toimisto kiinni ja 

Hannele lomalla. Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, 

mahdolliset muutokset osoitteessa: facebook 

karsamaen4h, www.karsamaki.4h.fi, 4H-

toimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi.  

 

http://www.lastenmaatalousnayttely.net/
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SPR KÄRSÄMÄEN OSASTO 
 
Haluamme kiittää kaikkia Nälkäpäiväkerääjiämme 

sekä keräykseen osallistuneita, keräyssummamme 

oli 1580,66€. 

EU-ruokapaketteja jakaa Kärsämäellä Punainen Risti 

sekä Seurakunta, paketit tulevat Lokakuun aikana 

jaettavaksi, tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan 

myöhemmin. 

Muistuksena alla Terhokerho asiaa: 

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan 

kaikenikäisten yhteistä kohtaamispaikkaa, 

Terhokerhoa, Kärsämäelle!   

   

Terhokerho on maksuton eri sukupolvien yhteinen 

kerho jossa korostuu kiireetön yhdessä olo. Teemat 

kerhoissa voivat vaihdella luonnosta askarteluun, 

sisä- ja ulkoleikkeihin, lautapeleihin ja kättentaitoihin, 

ihan mihin vaan! Kerhoista muodostuu tekijöittensä 

näköisiä, joten nyt sinullakin 

on mahdollisuus vaikuttaa!  

   

Mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan 

Terhokerhoa toivotaan niin nuoria; loistotyyppejä, 

tukareita, opiskelijoita ja työikäisiä ; 

äitejä/isejä/pappoja/mummeja, naapurin setiä ja –

tätejä, eri alojen harrastajia tai –ammattilaisia, kuin 

eläkeläisiä!   

   

Tuuppa mukkaan 8.10.15 klo 18.00 Konttilaan 

kuulemaan lisää!   Tervetuloa!  

  

Raija Aulis, SPR Kärsämäen osasto   

p. 040 561 7256      

Leikkilähetti Piia Tuhkanen  

puh. 044 020 5142 tai piia.tuhkanen@mll.fi 

 
SUOMEN ELÄMÄNTARINAYHDISTYS 
 

Muistojen matkassa – Elämäkerrallisen kirjoittamisen 
kurssi 12. - 13.12.2015  
 
Tule kirjoittamaan omista muistoistasi tai toisen 
henkilön elämästä!  
Kurssilla kuullaan, miten omasta ja/tai suvun 
elämästä ja muistoista voi kirjoittaa. Miten niitä voi 
hyödyntää faktassa tai fiktiossa.  
Kurssilla tutustutaan kirjoittamisen rakenneseikkoihin 
ja tutustutaan eri julkaisuihin, joissa on käytetty 
elämäkerrallisia aineksia. Samalla myös 
kirjoittaminen vapautuu ja sen esteistä pääsee eroon.  
Kurssi sopii sekä aloittajille että pidemmällä oleville 
kirjoittajille.  

Ohjaajana on kirjailija, luovan kirjoittamisen opettaja 
Taija Tuominen.  
 
Kurssin järjestäjinä ovat Haapaveden Opisto ja 
Suomen Elämäntarinayhdistys, ja kurssi järjestetään 
Haapaveden Opistolla.  
Kurssihinnat:  
    opetus + täysihoito 130,- 

 (sisältää majoituksen 2 hh huoneessa ja ruoat)  
    opetus ja ruokailut 90,-  
    pelkkä opetus 70,-  
Ilmoittautumiset 20.11.2015 mennessä osoitteella: 
ingrid.dits@haapop.fi tai 040-868 2290 

 

KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY 
 
SUPERRUOKAA POHJOLASTA -RUOKAKURSSI  
Kärsämäellä, Saviselän koululla ke 4.11.2015, alkaen klo 18.00  
Parhaat terveysvaikutukset löytyvät lähellä. Tule poimimaan 
superherkkujen parhaat palat! HYVÄÄ LÄHIRUUASTA. 
 Ruokakurssilla tutustutaan lähellä kasvaviin superruokiin, niiden 

terveyttä tukeviin ominaisuuksiin ja käyttöön ruuanlaitossa. Saat kurssilta uusia ideoita ja vinkkejä siihen, 
miten lähiraaka-aineista loihditaan maukkaita ja terveellisiä ruokia. 
Kurssin järjestää Oulun maa- ja kotitalousnaiset yhdessä Kärsämäen maa- ja kotitalousseuran kanssa. Kurssi 
kuuluu osana valtakunnalliseen Pohjolan superruuat lautasille -hankkeeseen, jota rahoittaa maa- ja 
metsätalousministeriö. 
Tarvikemaksu jäsenille 5€ ja ei jäsenet 10€. Ilmoittaudu viimeistään ma 26.10. Tarja Luonua  p. 050 535 0273 
   ¤¤¤¤¤ 

mailto:piia.tuhkanen@mll.fi
mailto:ingrid.dits@haapop.fi
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Kaikki Kärsämäen Maa-ja Kotitalousseuran jäsenet ja eri talkoisiin vuosina 2014-2015 osallistuneet 
henkilöt:Tervetuloa viettämään Hyvän mielen päivää Villa Haliwilivauhun ke 11.11.2015. Saunat ja palju ovat 
lämpiminä ja ruoka hyvää. Tilaisuus on osallistujille maksuton, mutta etukäteisilmoittautuminen viimeistään 
ma. 26.10 on välttämätön. Joudumme jakamaan ruokailuajat etukäteen, jotta kaikki halukkaat mahtuvat 
mukaan, ensimmäinen kattaus klo 13.00 ja viimeinen klo 19.00. Ilmoitathan samalla myös 
erityisruokavalioista. Tarja Luonua p. 050 535 0273. 
   ¤¤¤¤¤ 
Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia)  sekä kaksi 5 x 
8m telttaa. Tiedustelut Tarja Luonua p. 050 535 0273. 
 
KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY 
 

Yhdistyksemme toimintaa lokakuulla seuraavasti: 
 
Vesijumpat pyörivät joka maanantai alk. klo 13.00 ja 
14.00. Klo 14,00 ryhmään sopii vielä. 
Jos olet kiinnostunut, soittele ja tule mukaan. 
Uimahallin osallistumismaksu syksy 30€ (9 kertaa) 
kevät 40€ (13kertaa) + liput. Yhdistys tukee jäseniä ja 
maksaa osan osallistumismaksusta. (vesijumppaa ei 
ole syyslomaviikolla) 
 
Luento: 5.10. klo 10.30 Konttilassa ”Hyvää elämää 
reumasairauden kanssa ” Sundgvist Crister 
 
Ke 7.10. oleva kerho Konttilassa alk. klo 11.00 
pidetään teemalla ” Virkeyttä ulkoliikunnasta ”    
sään salliessa. Tehdään pieni ohjelma ja lenkki, sitten 
siirrytään sisätiloihin. 
Kahvitellaan, arpoja, laulua jumppaa/venyttely ym. 
käydään tulevia asioita läpi. 
 
Seuraava kerho ke 21.10. 
 

Kuntosali ryhmä jatkuu torstaisin alk. klo 10.00 
Samulin opastuksella, yhdistys tukee jäseniä 
edelleenkin lippujen hinnassa. Tule rohkeasti 
mukaan, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa 
kuntoilua. Jokainen voi tehdä oman kunnon mukaan 
liikkeet. 
 
Reumaviikon huipennus Rokualla 16. - 18.10.  Hinta 
167 € hlö/2vrk. Paljon hyvää ohjelmaa. 
Mennään kimppakyydeillä, voit vielä kysellä 
perupaikkoja jos olet kiinnostunut reissusta. 
 
Olet lämpimäsi tervetullut meidän tilaisuuksiin ja jos 
mahdollista myös toimintaan. 
Nuoremmatkin tulkaa ihmeessä mukaan kuulemaan 
ja katsomaan meidän toimintaa. 
 
Asioista lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Hilkka 040-519 6543 , Eila 040- 827 3890 
 
Hyvää alkanutta syksyä kaikille! ” Liikkeestä 
hyvinvointia ” 

 
ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY 
 
Lokakuun kerhot Konttilassa. 
12.10.2015 kello 11.00 
Kerhossa vieraana Pyhälaakson Osuuspankista 
pankkilakimies Anneli Aatamila. 
Edunvalvonta-asiat ym.  (R2) 
 

26.10.2015 kello 11.00 
Vietetään aikaa erilaisten ohjelmien, kahvin, laulun 
ym. merkeissä. (R3) 
Kerhot joka toinen viikko, maanantaisin. 
Peli-illat Rannankoululla jatkuvat tiistaisin! 
Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset! 

 
KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS 
 
Sydänkerhon tilalla Konttilassa ma 5.10.2015 klo 
10.30 alkaen Jokihelmen opiston reuma aiheinen 
luento: Hyvää elämää reumasairauden kanssa. 
 
Ma 19.10.2015 Sydänkerho klo 11-13. Aiheesta ’Suu 
ja sydän’ kertoo hammashoitaja Arja-Sisko Räisänen. 
Tervetuloa!  

 
Lokakuusta alkaen voit tutustua sydänyhdistyksen 
uusiin www-sivuihin.
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PUUHASIVUT 

 

 

TUPAILTA 
 

PAPPILASSA     TO 15.10.2015   KLO  19.00 
 

LUVASSA KAHVITARJOILU; TARINOINTIA JA ARVONTAA. 
VOIT TUODA ARVOTTAVAA. 

 
TERVETULOA! 

 
JÄRJESTÄJINÄ:  MIILURANNAN  KYLÄYHDISTYS  JA 

KATTILAKOSKEN   KULTTUURIOSUUSKUNTA 
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Ajantasainen 

PUHELILUETTELO 

löytyy kunnan 
internet sivuilta 

www.karsamaki.fi 
 
 
 

 
 
 

ILMOITTAKAA 
YRITYKSET, 

YHDISTYKSET, 
KYLÄSEURAT, 

JÄRJESTÖT  
TAPAHTUMISTANNE 

MYÖS KUNNAN 
INTERNET SIVUILLA 

TAPAHTUMAKALENTERI 
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. 

Kärsämäen 

kunnan 

internetsivuilta 

löytyy myös 

palautelomake, 

jonka avulla voit 

kätevästi antaa 

palautetta: 

www.karsamaki.fi/ 

palautelomake 

Seuraavan 

kuukausijulkaisun 

aineisto 

MA 26.10.2015 

mennessä 

osoitteeseen 

karsamaen.kunta

@karsamaki.fi 

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

