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1. HALLINTOPALVELUT 
 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Kunnanviraston yhteystiedot: 
 
Keskuskatu 14, 86710 KÄRSÄMÄKI, puh. neuvonta 044 445 6801, fax (08) 816 2800 
Viraston aukioloaika: ma - pe 9.00–15.00 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

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, rahoituk-
seen, työvoimaan, verotukseen ja osaamiseen liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä tehtävää hoitaa 
NIHAKin kehitysjohtaja Matti Puranen, jonka toimisto sijaitsee kunnantalolla. Asiakkaiden käytet-
tävissä on myös NIHAKin muu henkilöstö osaamistarpeen mukaan. Kansainvälistymisessä auttaa 
vientiasiantuntija ja yrityshautomoasiakkaita palvelee hautomoasiamies.  
Palveluja tuotetaan niin aloittaville yrittäjille kuin pidempäänkin toimineille yrityksille. Kehittämis-
tilanteessa olevien yritysten rahoitus-, tila-, kehittämisavustus- ja muut ratkaisut räätälöidään yhdes-
sä verkoston asiantuntijoiden kanssa.  
YHTEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen(at)nihak.fi; GSM 040 356 4711; faksi (08) 816 2800      

 
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
EDUSKUNTAVAALIT 
 
Vaalitoimitus tapahtuu sunnuntaina 17. päivänä huhtikuuta 2011 
kello 9.00 – 20.00. 
 
Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat: 
1. Kirkonkylän äänestysalue Frosteruksen koulu 
2. Venetpalon äänestysalue Venetpalon koulu 
3. Saviselän äänestysalue Saviselän koulu 
Ennakkoäänestys 
Ennakkoäänestys vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 
toimitetaan Kärsämäen kirjastossa, osoite: Pomojentie 3, Kärsämäki,  
6.4.2011 kello 10.00 - 16.00, 7.4.-8.4.2011 kello 12.00 - 20.00, 
9.4.-10.4.2011 kello 12.00 - 16.00, 11.4.-12.4.2011 kello 12.00 - 20.00.  
Äänestäjän on ehdottomasti esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä todistus henkilöllisyy-
destään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta väli-
aikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Tällaisessa tapauksessa henkilökortista ei peritä mak-
sua, mutta korttia haettaessa on oltava mukana passikuva. 
Laitoksessa toimitettavasta vaalitoimituksesta ilmoitetaan palvelutalo 
Koivupuiston ilmoitustaululla. 
Kotiäänestys 
Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka 
kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Hän saa äänestää kotonaan siinä kunnas-
sa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi 
äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetus-
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sa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä 
hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydes-
sä.  Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan on ilmoitettava siitä puh. 044 4456 811 kun-
nanviraston koulutoimistoon viimeistään tiistaina 5.4.2011 ennen klo 16.  
Kirjallisesti voi ilmoittautua kunnanvirastosta saatavalla lomakkeella. 
 
Kärsämäellä 25.2.2011 
KÄRSÄMÄEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
 
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

Naistenpäivänä 8.3.2011 
 
Naisille keskustelu- ja kahvitilaisuus 
klo12.00-14.00 kunnantalon II-kerroksen  
kokoushuoneessa, Keskuskatu 14. 
 
Paikalla on valtuuston ja kunnanhallituksen naisedustajia 
 
Tervetuloa! 
 
Hanna Karsikas, valtuuston puheenjohtaja 
 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

2. OPETUSTOIMEN-, KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN 
PALVELUT 

    

Oppilaiden ilmoittautuminen esikouluun ja peruskoulun 1. 
luokalle 

 
Syksyllä 2011 peruskoulun 1. luokalle tulevien (v. 2004 synt.) ja  
esikouluikäisten 
(v. 2005 synt.) lasten ilmoittautuminen ja tutustuminen on  
ti 12.4.2011 
kunkin koulun normaalista alkamisajankohdasta lähtien (Frosterus klo 8.55). 
Vanhemmat ja huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan kouluun lastensa kanssa.  
Mikäli on estynyt saapumaan tutustumispäivänä, voi ilmoittautumisen tehdä huh- 
tikuun aikana koulun rehtorille.  
 
Esikoulua järjestetään Frosteruksen, Saviselän ja Venetpalon kouluilla, joissa on  
erilliset esiopetusryhmät. 
Peruskoulun 1. luokan opetusta järjestetään Frosteruksen, Saviselän ja Venetpalon 
kouluilla. 
 
Samana päivänä syksyllä 2011  7-luokkalaisina aloittavat tutustuvat Frosteruk- 
sen yläkouluun klo 9-15.  
Lisätietoja asiasta saatavana kouluilta ja koulutoimistosta. 
 
Lukuvuosi 2011-2012 alkaa tiistaina 16.8.2011. 
Opetustoimen lautakunta 
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  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

Iltapäiväkerhotoiminta syksyllä 2011 

 
Frosteruksen koulussa järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa 1-2-luokkalaisille ja erityisoppi-
laille arkikoulupäivisin klo 13-16.05. Iltapäivätoiminta tapahtuu koulun lähellä olevassa Rekola-
nimisessä rakennuksessa. Syksylle 2011 toimintaan halukkaat ilmoittautuvat täyttämäl-
lä lomakkeen, joka löytyy http://karsamaki.fi/index.php/lomakkeet-etusivu-104, 27.5.2011 mennes-
sä 
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

KULTTUURITOIMI 
 
28.02.-01.03 (ma-ti) klo 16.30 - 20 KIERRÄTYSPAITATYÖPAJA   
Frosteruksen koulun tekstiilityöluokassa. Ohjaaja Katja Iljana. 
 
Keskiviikko 6.4. klo 19-21 Kirjallisuusklubi Ravintola Jones Barissa. 
Mukana Lauri Ahtinen, Essi Kummu, Miia Paani, Eero Suvilehto,  
Pauliina Vanhatalo. Tilaisuudessa kirjailijat kertovat työstään sekä  
lukevat otteita tuotannostaan. Kirjailijoilla on myös kirjojaan myynnissä.  
Juontajana toimii kirjallisuuden läänintaiteilija Tuomo Heikkinen.  
Ilmainen sisäänpääsy. 
  
Järjestäjät: Oulun läänin taidetoimikunta, Kärsämäen kunta / kulttuuritoimi, Jones Bar. 
  
Kirjallisuusklubi on osa Noste-kirjailijakiertuetta, joka järjestetään 6.-9.4.2011. 
Kiertueen nettisivut: http://kirjailijakiertue.blogspot.com 
 
Tulossa keväällä yksipäiväinen Ukulelen soittokurssi. Kurssista tullaan tiedottamaan tarkemmin. 
Tarkkaile ilmoituksia. 
  
Lisätietoja tapahtumista kulttuurityön numerosta: 044 445 6889       
 
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  

 

 

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA: 
 
Laturetki viikonloppu 25-27.2. reitillä pesäpallokenttä-Petäjäkangas-Yläranta-
Ruhankankaan luontopolunladut. Perinteinen latu-ura vaihtelevassa maastossa. Matkoja: pesä-
pallokenttä-Ruhankankaan luontopolun parkkipakka 8 km. Luontopolun ladut 6,5 ja 2 km. Valitse 
matkasi ja lähde hiihtelemään. Omat eväät mukaan. Merkkaa nimesi ladun varsilla oleviin KKI -
vihkoihin, arvontaa. 
 
Koululaisten talvilomaviikolla perheretki Vuokattiin to 10.3.2011 (laskettelua, hiihtoa, uintia 
jne.). Sitovat ilmoittautumiset Poppelissa olevaan listaan  Poppelin aukioloaikoina perjantaihin 
25.2. mennessä. Tarkemmin ilmoituksissa. Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tiedustelut: 
044-4456812. 
 
Nuori kulttuuri aluetapahtuma Kalajoella 2.4. 
Tänä vuonna lajina on tanssi. Säännöt ja tanssilajeista tarkemmin ilmoituksissa. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset  pe 4.3. mennessä puh. 044-445 6812, Riitta. 
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Kuntalaisten hiekkatekonurmen vakiovuorot kesälle 2011 haettavana 11.3. mennessä. 
Hakemukset palautetaan yhteystietoineen liikuntatoimistoon. Tiedustelut Riitta 044-445 6812. 
 
Avustuksien hakuaika meneillään. Hakemukset liitteineen 28.2. mennessä. Tarkemmin hakume-
nettelystä  kunnantoimiston ilmoitustaululla olevasta ilmoituksesta. 
 
Kärsämäen kunnan kesätyöpaikat  2011 
Kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika meneillään ja päättyy 15.4. Hakemukset palautetaan 15.4 men-
nessä opinto-ohjaaja Pirkko Turpeiselle. Muualla kuin peruskoulussa/lukiossa opiskelevat palautta-
vat hakulomakkeet Poppeliin sen aukioloaikoina. Hakulomakkeita yläasteelta, lukiosta, 
kunnantoimistosta ja Poppelista. Ulkopaikkakuntalaiset voivat tilata hakulomakkeen/ilmoituksen 
myös sähköisenä versiona, karsamaki@4h.fi. Tarkemmin kesätöistä ilmoituksissa. 
 
Kaukalopallo- ja sählyturnauksia tulossa. Seuraa ilmoittelua. 
 
Uimakoulut uimahallilla 6-17.6. uimataidottomille ja heikosti uiville. Mukaan pääsevät vuonna 
2005 ja sitä ennen syntyneet lapset ja nuoret. Osanottomaksu 30 euroa. Ilmoittautuminen 2.5. klo 
10-12  ja 13-15 puh. 044-445 6812.  
 
HUOMIOI TURVALLISUUSTEKIJÄT 
Suomelan kumpareelta mäkeä laskiessa älä laske hiihtoladulle ja parkkipaikalle. 
Kirkonkylän jääkiekkokaukalon luisteluvuorot  ma-pe klo 16-17 ja la-su 11-13. Luisteluvuoro-
jen aikana kiekon ja pallon pelaaminen kielletty. Jääkiekkokaukalon käyttövuorolista  on huolto-
rakennuksen seinässä. 
 
Hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen. Kansanhiihto-kampanja 1.1-30.4.2011. Suorituksia 
voit kirjata KKI-kortteihin ja –vihkoihin. 
 
Kevät tekee tuloaan hiihtokelit vaihtelee ja ladut poistuvat käytöstä kevään tulon myötä. 
Jos saamme hankikeliä, hyödynnä kestohankien tuomat mahdollisuudet, koe hankihiihdon 
vapaus ja ihanuus.  
 
Laturetkiä on tulossa reitille Suomela-Hatuperä-Onkilampi.  Seuraa ilmoittelua. 
( Tiedoksi, metsänhoidollisista töistä johtuen reitin loppuosassa metsätieosuus on aurattu, 
kiviä tieosuudella n. 1 km) 
Hiihtolatuja mm. Suomelan (1.25 km  v/p) ja Venetpalon hiihtomajan (1,65 km v/p) valaistut. 
Hatuperänlenkki  (15 km v/p ei sisällä Suomelan valaistua latua), latu lähtee Suomelan valaistun 
ladun lentokentän puoleisesta päästä. 
Laturetkilatuja: pesäpallokenttä-Petäjäkangas-Yläranta-Ruhankaan luontopolunladut perinteinen 
latu-ura. Pesäpallokentältä matkaa Ruhankaan luontopolun parkkipaikalla 8 km. Luontopolun ladut 
2 ja 6.5 km.  
Laturetkiladuilla ajoittain metsänhoidollisia töitä. 
Suomela-Hatuperä-Onkilampi. Hatuperältä lähtien perinteinen latu-ura. Suomela-Onkilampi 15 km. 
Maakumpareen parkkipaikka - Onkilampi 8.5 km 
Lisäksi latuja kouluilla ja kylien ladut. 
 
Kävely ja koirien ulkoiluttaminen hiihtoladuilla ja luistelupaanoilla kielletty. (huom. yleinen 
järjestyslaki) 
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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. Yh-
teyshenkilönä Kärsämäen kunnan taholta toimii liikunta- ja nuorisosihteeri Riitta Manninen ja Joki-
laaksojen Nuorten Tuki ry:stä Anne Kyllönen puh. 050 527 6304. Lisätietoja toiminnasta  
www.snack.fi. 
 
Nuorisotila Poppelin avoimet ovet toimintaillat ma-ti 16-20 ja pe 16-22. Viikolla 10 avoinna 
pe. 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.   
Muutoksista aukioloajoissa ilmoitus Poppelin ikkunassa. 
 
Myös nuorten Setti -tiedotuspiste sijaitsee Nuorisotilassa ja on avoinna Poppelin aukioloaikoina. 
 
Settinetti toivoo tapahtumien järjestäjien ilmoittavan tapahtumistaan aktiivisesti maksutto-
maan Settinetin tapahtumakalenteriin (tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedot. 
www.settinetti.fi 
nuorisotiedotus@settinetti.fi 
 
Kuntosali avoinna 
ma klo 12-21, ti-pe klo 9-21 ja la 9-16. Ti ja to klo 17-21 naisten vuoro. 
 
Uimahalli  avoinna: 
  
ma klo 19.30-20.15 naisten vesijumppa 1                     ke klo 15-18 N+M 
      klo 20.15-21.00 miesten vesijumppa                           klo 18-19 kuntouinti N+M 
                                                                                           klo 19.15-20 naisten vesijumppa 4 
                                                                                           klo 20.15-21 naisten vesijumppa 5 
   
ti    klo 8-8.45  naisten vesijumppa 2 
      klo 9-9.45  naisten vesijumppa 3 
      klo 10-10.45 vesijumppa N+M 
 
Uimaliput A 3€, L 2€ ja pefletit 0.5€.  Puh 050 362 5910 talonmies/uimahalli.  
 
KKI –kortteja ja  -vihkoja eripuolilla kunnan liikuntapaikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta 
varten. Kuntokortteja myös kunnantoimiston esitteiden jakopisteestä, Poppelista ja Konttilasta. 
 
   

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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kevään luennot ja kurssit!!! 

 

    
 
TERVEESTI KOTIRUOKAA LAPSIPERHEILLE 
to 17.03.2011 klo 18.30 - 20.00, Frosteruksen koulu, auditorio, Anne Halmetoja. Vapaa pääsy. Ter-
vetuloa! 
 
2001558 MITEN OHJATA ELINTAPAMUUTOKSEEN 
ke 30.03.2011 klo 13.00 - 16.00,Frosteruksen koulu, auditorio, Maija Alahuhta. Elintapamuutospro-
sessi, asiakaslähtöisen ohjauksen pelisäännöt, motivoiva haastattelu. Keinoja ja välineitä elintapa-
muutoksen ohjaamiseen tutkimustiedon avulla. Vapaa pääsy! Sitova ilm. 14.03.2011 mennessä 
www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999. 
 
2041374 HOPEASAVI 
02.04.2011 - 08.04.2011, 15 t, 23 €. to 17.30 - 21.00, pe 17.30 - 21.00, la 09.30 - 15.00 
Frosteruksen koulu, luokka 2033, H-ovi, Leila Konola-Hyvölä. Kokoonnumme la 2.4., to 7.4. ja pe 
8.4.2011. Hopeasavesta pursottamalla, kaulimalla, koristelemalla sormuksia, riipuksia ja korvakoru-
ja. Materiaalit 2 - 3 koruun 50 - 70 euroa. Saat ohjeet materiaalin hankkimiseen ilmoittautumisajan 
päätyttyä. Sitova ilm. 23.3.2011 mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999. 
 
TERVEESTI KOTIRUOKAA IKÄÄNTYVILLE 
ti 05.04.2011 klo 16.00 - 17.30, Frosteruksen koulu, auditorio, Anne Halmetoja. Vapaa pääsy. Ter-
vetuloa! 
 
SYDÄNSUNNUNTAIN LUENTO, MIELEN HILJENTÄMISEN TAITO 
su 10.04.2011 klo 11.30 - 13.00, Kärsämäen seurakuntatalo, Eeva-Liisa Impola, terapeutti. Tutki-
muksen mukaan päivittäinen mielen hiljentäminen, meditaatio, vaikuttaa hyvinvointiin positiivises-
ti. Vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 
2041384 KANKAIDEN VÄRJÄYS 
29.04.2011 - 30.04.2011, 12 t, 20 €, pe 17.30 - 21.00, la 09.00 - 16.30, Frosteruksen koulu, luokka 
2033, H-ovi, Leila Konola-Hyvölä. Värjäämme kankaita ja t-paitoja. Tutustumme solmu- ja esto-
värjäykseen. Värjätyistä kankaista voit ommella sisustustekstiilejä vaatteita, tilkkutöitä yms. Ota 
mukaan suojamuovi, maalarinteippiä, keppejä, kumikäsineet, paino kankaiden pitämiseksi veden 
alla, pestyjä luonnonkuitukankaita, vanhatkin käy, t-paitoja, sankkoja. Sitova ilm. 14.4.2011 men-
nessä www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999. 
 
2041565 METALLILANKAKORU 
06.05.2011 - 07.05.2011, 11 t, 15 €, pe 18.00 - 21.00, la 09.00 - 15.00, Frosteruksen koulu, luokka 
137, G-ovi, Mervi Pyöriä. Persoonallisia koruja hopeoidusta metallilangasta perustekniikoilla. Ko-
ruihin voit käyttää helmiä, nappeja, kierrättää vanhan korun uudeksi. Helmiin tarvittavat langat n. 
10 euroa. Saat ohjeet tarvikkeiden hankintaan ennen kurssin alkamista. Sitova ilm. 26.04.2011 
mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999. 

EDUSKUNTAVAALIPANEELI 
su 03.04.2011 klo 12.00 - 15.00, Frosteruksen koulu, auditorio, paneelin puheenjohtajana Heino 
Korpela. 
Tilaisuuden järjestävät Kärsämäen kunta ja Jokihelmen opisto. Vapaa pääsy! Tervetuloa! 
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3. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

HALUATKO MUKAAN KÄRSÄMÄEN VPK:N NUORISO-OSASTON TOIMINTAAN? 
 

Nuoriso-osaston harjoituksissa opetellaan palo- ja pelastusalan taitoja ja elämälle tärkeitä sosiaalisia 
tietoja ja taitoja. Lisäksi toiminnassa kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin ja opitaan vastuun-
tuntoisiksi kansalaisiksi. Harjoittelu aloitetaan opettelemalla perustaitoja muun muassa alkusammu-
tusta, ensiapua, solmuja ja kodinpaloturvallisuutta. 

 
Toimintaan ovat tervetulleita vuosina 2002-2004 syntyneet tytöt ja pojat. 

 
Nuoriso-osaston harjoitukset pidetään Kärsämäen paloasemalla tiistaisin klo 16.45-17.45 

 
Kevään harjoituskausi aloitetaan 15.3.2011 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 9.3. mennessä Mika Pinola p. 044 7787 426 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

PESISKERHO ALKAA 
 
Pesiskerho Katajalla maanantaisin klo 17.30-19.00. Ensimmäinen kokoontuminen 14.3. 
Kerho on tarkoitettu 7-11 -vuotiaille tytöille ja pojille. 
Mukaan sisäpelikengät ja oma räpylä (jos on). 
 
Osallistumismaksu: Katajan jäsenille ilmainen, ei jäsenet 20 €. 
Lisätietoja p. 040 549 2499 
 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

HIIHTO-JA LASKETTELURETKI UKKOHALLAAN  lauantaina 5.3.2011 
Lähtö kirjaston edestä klo 8.00, paluu illalla. 
Kyyti: 10€/aikuiset, 5€/Lapset(5v.-10v.) alle 5v. ilmainen kyyti  
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Tuulalle puh.044 3287741 ilt. 
 
Järjestää Kärsämäen Silmutoimikunta 

 

        ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Kärsämäen maa- ja kotitalousseura tiedottaa: 
”Ompeluseurat” ti. 15.3.2011 klo 19.00 Leena ja Pekka Kumpulaisella 
Kokonperäntie 604. Tervetuloa! 
 
KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY:n  
Yleinen kokous Konttilan kamarissa to.24.3.2011 klo 19.00 
alkaen kahvilla klo 18.30. 
Mukana elintarvikeneuvoja Maija Ojalehto Oulun maa- ja kotitalousnaisista. 
Tervetuloa! 
 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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MLL:n perhekahvila pyörii Poppelissa (Keskuskatu 21)  

maanantaisin klo 10-12, ja iltaperhekahvila joka kuun kolmas keskiviikko  

klo 18-19.30. Perhekahvilan tulevaa ohjelmaa: 28.2.   Me & I:n vaate-esittely,   

8.3.  Hiihtoloma eli kahvila on kiinni, 16.3.  Iltaperhekahvila klo 18-19.30,  

21.3.  Kangasvaihto – jos omistat ylimääräisiä kankaita/ompelutarvikkeita, tuo kahvilaan! Voidaan 

vaihdella niitä. 28.3.  Leivotaan!  Keväällä tulossa muutakin kivaa ohjelmaa, ja toiveita otetaan 

ilomielin vastaan. Perhekahvilalla on myös ryhmä Facebookissa nimellä ”Kärsämäen MLL:n per-

hekahvila”, sieltä löytyy ajankohtaisia asioita kuten esim. aikataulumuutoksia. 

 

Tervetuloa kahvilaan!    

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ELÄKELIITTO 
 
Kerhot jatkuvat joka parillisen viikon maanantaina Konttilassa klo 10.00  

(7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5.). 

Jumppaa ja pelejä joka perjantai Katajalla klo 15.00 alkaen. 

 

Tulossa teatteriretki Haapajärvelle. 

Kopolan teatteri esittää komedian LEVÄPERÄISIÄ PILVIPONGAREITA, pe 8.4.2011 klo 19.00. 

Ilmoittautumiset 26.3.2011 mennessä Irja Mustolalle puh. 040 530 4025, tai kerhossa. 

Lipun hinta 10 € johon kuuluu kahvi/tee, pulla. 

Lisää asiasta kerhossa.  

TERVETULO KAIKKIIN TAPAHTUMIIN. 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Kärsämäen Sydänyhdistys ry 
 
Kevätkokous 14.3.2011 klo 17 Konttilan tupa. Tervetuloa! 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu klo 16 Konttilan Kammari.  
 
Sydänsunnuntaina 10.4.2011 Mielen hiljentämisen taito -luento klo 11.30 Konttilassa. Huom. paik-
ka! Luennoimassa on terapeutti Eeva-Liisa Impola. Tervetuloa! 
 
Kerhopäivät Konttilassa.  
ma 28.2.2011 klo 11. 
ma 14.3.2011 klo 11. 
ma 28.3.2011 klo 11. 
ma 11.4.2011 klo 11. 
ma 9.5.2011 klo 11. 
ma 23.5.2011 klo 11.  
Kerhotoiminta on avointa kaikille, tervetuloa mukaan! 
 
NaisenSydän- ohjelman illat Konttilassa. 
ti 22.3. klo 19. 
ti 5.4.2011 klo 19. 
ti 26.4.2011 klo 19. 
ti 17.5.2011 klo 19.  
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Ohjelma tarjoaa tietoa sydämen terveydestä ja kannustaa naisia suhtautumaan sydämensä terveyteen 
vakavasti, mutta ei raskaasti. NaisenSydän - ohjelma lisää tietoa naisten valtimotaudeista ja niiden 
erityispiirteistä. Illoissa on mahdollisuus mm. verenpaineen mittauksiin ja painontarkkailuun. Mu-
kana on sairaanhoitaja Anne Kielenniva. Tule mukaan ottamaan selvää sydämesi terveyteen vaikut-
tavista asioista!  
 
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

KÄRSÄMÄEN TULES ja REUMA ry 
 
Tulevia tapahtumia: 
TEATTERIREISSU 19-20.3.2011 Kemiin (esitys Koukussa jossa on energiaa alusta loppuun) 
Yöpyminen Hotelli Cumuluksessa 
Hinta: 83.00 €. sis. la päivällisen, allas ja saunan käyttö, lippu teatteriin, su. aamupala ja kyyti,  Yh-
distys maksaa osan.   Su käydään Lumilinnaan tutustumassa lippu 8.eur. Vielä paikkoja vapaita, 
lähde mukaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä ke. 2.3. 
Lähtö Nesteeltä la klo 10.00 
 
TALLINANREISSU 3-5. 5. 2011. Hinta: 98,00 € / hlö 
Laiva Baltic Princess jossa eka yö, toinen yö tasokkaassa Hotelli Talling Spa ****(aamiaisella) 
Allasosaston käyttö hotellissa. Kaikki sisältyy hintaan. Linja-auto on mukana koko matkan ajan. 
Viimeinen ilm. päivä 4. 4. 
 
KYLPYLÄLOMA PÄRNUUN 21-28. 8. 2011. Hotelli Viiking AB- talo 450,- ja C-talo 480,-   
Hint. sis. täyshoito, kaksi lääkärin tarkastusta ja kolme hoitoa päivässä  
(myös Tervikseen on muutama paikka varattuna)  Linja-auto mukana koko ajan. 
Lähde mukaan vähän tuultumaan ja saamaan edullisia hoitoja. 
Viimeinen ilm. päivä 3. 7. 
Huom! Kerhot jatkuvat Konttilassa entiseen tapaan aina parittomalla viikolla keskiviikkoisin. 
Olet tervetullut iloiseen joukkoomme viettämään hetken kahvitellen, arvontaa, laulua ja vähän jum-
pataan ja venytellään jäseniä. ym. Ei edellytä jäsenyyttä. 
2. 3. klo 11.00 Konttilassa 
16.3. klo 10.00 (huom. aika) Keltaisen nauhan päivä vieraita tulee naapuripitäjistä. 
30.3. klo11.00 Konttilassa 
13.4. klo 11.00 Konttilassa 
27.4. klo 11.00 Konttilassa 
Ma18.4. Pääsiäismyyjäiset sokkarilla alk. klo 8.00 ( myytävänä tuoreita leivonnaisia, arpoja ym) 
 
Vesijumppaa joka ma klo 13.00 ja 14.00 
Pelataan Gurlingia Katajalla parillisen viikon to klo.11.00 -13.00 
 
Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin ja matkoille! 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Hilkalle p.040-5196543 
 
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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SUOMEN  ELÄMÄNTARINAYHDISTYS  RY  TIEDOTTAA 
 

1. Tarinakahvila Kärsämäen  kirjastossa 15.3. klo 19  

Tervetuloa tarinoimaan Kärsämäen kirjastoon tiistaina 15.3. klo 18.  Tarinoimassa myös 

Umpiperän emäntä.  

2. Tarinaniskennän aluemestaruuskilpailu Pyhäjärven kirjastossa 28.4. klo 18    

Vietämme tänä vuonna Kärsämäellä tarinaiskennän 10-vuotisjuhlavuotta. Tarinaniskennän  
Suomen mestari valitaan lauantaina 16.7.2011. Alueellisia mestaruuskilpailuja  järjestetään 
keväällä eri puolilla Suomea.  Kärsämäkeä lähin aluemestaruuskilpailu järjestetään Pyhäjär-
ven kirjastossa torstaina 28.4. klo 18 alkaen.   
Ilmoittautumiset kilpailuun etukäteen Eila Telinkankaalle, puh. 044 445 6206, sähköposti 
eila.telinkangas@haapajarvi .fi.  Ilmoittautua voi myös paikan päällä.  
 

Lähdetään joukolla Pyhäjärvelle kisaamaan aluemestaruudesta tai kuuntelemaan hyviä tari-
noita!  
 
Puheenjohtaja Helena Alhosaari, puh. 040 770 3826, sähköposti puheenjohtaja@elamantarina.fi 
 
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

Kärsämäen 4H-yhdistys tiedottaa  
 

80 vuotta täyttävä Kärsämäen 4H-yhdistys ry juhlii vuosikokouksen merkeissä tiistaina 1.3.2011 
klo 18.30 Frosteruksen koulun auditoriossa. Jäsenet ja yhteistyökumppanit TERVETULOA! 

4H-Kerhot 2011 KEVÄT: MAANANTAISIN: Heppakerho Hautajoen kylä (Leppävuori), 
klo 16.30-18. TIISTAISIN: Saviselän sekakerho kyläkoululla klo 16-17. Liikuntakerho alakoulu-
laisille Frosteruksen koululla klo 17-18. KESKIVIIKOISIN: Kirkonkylän sekakerho Konttilassa 
klo 16.30-18. TORSTAISIN: Kokkikerho alakoululaisille Konttilassa klo 16.30-18. PERJANTAI-
SIN: Kirkonkylän sählykerho Frosteruksen koululla yläkoululaisille klo 15-16. Tervetuloa mu-
kaan! 

Kärsämäen 4H-yhdistys järjestää jäsenille uintiretken Nivalan Uikkoon 7.4.2011. Lähtö Konttilan 
pihalta klo 16.30 ja paluu takaisin n. klo 20.00. Uintiaika n. 2 tuntia. Kyyti on ilmainen valtakun-
nallisen jäsenmaksun maksaneille jäsenille (2011) ja muille kyydin hinta 10 euroa. Uimaliput jokai-
nen voi ostaa itse paikanpäältä. Lippujen hinnat aikuiset 5,50 €, lapset 3-15v. 2,50 €, Eläkeläiset, 
opiskelijat, työttömät 3,30 € ja lapset alle 3v. vanhempien mukana ilmaiseksi. HUOM! alle 8-
vuotiaille, uimataidottomille tai heikosti uiville yli 15-vuotias huoltaja mukaan. Retkelle ote-
taan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja retki toteutetaan jos lähtijöitä tarpeeksi. Ilmoittautumi-
nen 4H toimistolle viimeistään 30.3.2011 puh 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi  
 
YÖKYÖPELIPELIT perjantaina 8.4.2011. Yökyöpelipelit aloitetaan klo 19 ja lopetetaan vii-
meistään klo 23 (saatetaan siis lopetella ennen klo 23 jos nuorisoa ei paikalla). Alakouluikäisten 
peliaika on klo 19-21 ja yläkoululaisten ja sitä vanhempien kanssa pelataan klo 19-23 Frosteruksen 
koulun liikuntasalissa. Käynti H-ovesta. Illan aikana voit pelata erilaisia pelejä myös lautapelejä. 
Tule nauttimaan leppoisasta oleskelusta liikunnan ja yhdessäolon merkeissä. Ilta on päihteetön! 
Valvonta yhteistyöllä. (Huom, järjestäjät eivät ole vakuuttaneet osallistujia!). Tiedustelut 040 772 
9822/ 4H-toimisto. 
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NUORTEN ILTAKAHVILA Poppelissa perjantaina 29.4.2011 klo 18-23. Valvonta järjestöyh-
teistyöllä. Ilta on päihteetön, Tervetuloa! Valvonta yhteistyöllä. (Huom, järjestäjät eivät ole vakuut-
taneet osallistujia!). Tiedustelut 040 772 9822/ 4H-toimisto 
 
Tarvitsetko pientä apua kodin askareissa? SOITA 4H-yhdistyksen työpalveluun. Meillä on reip-
paita nuoria esim. siivoustehtäviin, pieniin pihatöihin, eläinten hoitoon jne. Hinta määritellään teh-
tävän mukaan. Lisätietoja puh. numerosta 040 772 9822  
 
Kärsämäen kunnan kesätyöpaikkojen 2010 haku käynnissä 15.4.2011 asti. Hakemukset voit 
jättää Frosteruksen koulun opinto-ohjaajalle. Muualla kuin peruskoulussa/lukiossa opiskelevat pa-
lauttavat hakulomakkeet nuorisotila Poppeliin sen aukioloaikoina. Hakulomakkeita yläasteelta, lu-
kiosta ja Poppelista. Ulkopaikkakunnilla opiskelevat voivat tilata hakulomakkeen ja ilmoituksen 
myös 4H-toimistolta sähköisenä versiona (karsamaki@4h.fi).  
HUOM. KÄRSÄMÄEN YRITTÄJÄT JA YHDISTYKSET! Ota yhteyttä 4H-toimistoon jos olet 
kiinnostunut ottamaan ns. tonnityöntekijän kesän 2011 aikana töihin. Kunta rahoittaa yrityksil-
le/yhdistyksille 10 ns. ”tonnityöntekijää” kesällä 2011. Yrityksien ja yhdistysten tulee hakea kirjal-
lisesti kesätyöntekijöitä Kärsämäen 4H-yhdistykseltä. Hakemuksessa tulee olla esillä minkälaisiin 
tehtäviin ns. ”tonnityöntekijät” sijoitetaan ja työntekopaikka. Nuorten työaika on 4 tuntia päivässä 
ja 10 työpäivää. Hakuaika 1.4.2011 saakka jonka jälkeen soveltuvat paikat arvotaan. Hakemukset 
voi toimittaa 4H-toimistolle Keskuskatu 21, 86710 Kärsämäki. 
Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoitteessa:  www.4h.fi/karsamaki, 4H-
toimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi 
 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Talvinen ystävyys -kannatuskonsertti su 27.3.2011 klo 19  

Kärsämäen seurakuntakodilla Musiikkia Paanukirkossa -musiikkijuhlan hyväksi.  

Ohjelmassa mm. Mun sydämeni tänne jää, Nocturne, Päivä vain ja hetki  

kerrallansa, Ystävän laulu ja kärsämäkisten lauluntekijöiden  

kantaesityksiä. Esiintyjinä Juulia Ahlholm, Laura Hintsala, Jonna Hyytinen,  

Saija Karkulehto, Erja Loukkola, Petra Mikkola, Auri Niskanen, Joanna Ohenoja,  

Seppo Saari, Eero Juhani Svala, Martti Svala, Petri ja Pilvi Tulppo.  

Ohjelma 10 e, sis. pullakahvit.  

 

Tulevana kesänä Musiikkia Paanukirkossa -musiikkijuhlassa:  

Pe 15.7. klo 19 Lied-ilta: Johanna Rusanen-Kartano ja Antti Hotti  

La 16.7. klo 16 Lausuntaa ja musiikkia: Anja Pohjola, Anna ja Janus  

Hanski, Markku Kanerva  

La 16.7. klo 20 Klassiset iltamat, Kyläkeskus Syke: Anja Pohjola, Johanna  

Rusanen-Kartano, Anna ja Janus Hanski, Antti Hotti, Markku Kanerva ja Auri  

Niskanen. Ruokailu, kahvit ja savusauna sisältyvät lippuun.  

Su 17.7. klo 12 Lastenkonsertti: Antti Hotti ja Auri Niskanen, vapaa  

pääsy. 

Liput 25 e ennakkoon Expert Kangaskokko, Herkkupuoti Kärsäkäs ja  

puh. 040 838 2222.  

 

Lauantain toivotuimmat - kerro oma toivekappaleesi Klassisiin iltamiin  

sähköpostitse auri.niskanen@musiikkiapaanukirkossa.fi tai puhelimitse  

040-838 2222 toukokuun loppuun mennessä.  
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4. TEKNISEN PALVELUT  
    

Kärsämäen terveysasemassa on lämpö päällä. 
Terveysaseman rakentaminen etenee pakkastalvesta huolimatta. 
 
Kärsämäen terveysaseman rakennustyöt aloitettiin viimevuoden elokuun puolessavälissä. Jotta 
päästiin aloittamaan terveysaseman rakennustyöt ajoissa syksyllä, tämä edellytti vuoden 2010 ke-
vättalvella nopeaa suunnittelun etenemistä. Lisäksi rakennusurakat oli kilpailutettava. Kuitenkin 
suunnittelu ja tarjouskilpailuttaminen onnistuttiin viemään läpi niin, että rakentaminen kustannuksi-
neen ja rakennusurakoitsijat voitiin hyväksyä vielä kesäloma-aikaan 6.7.2010 pidetyssä valtuuston 
kokouksessa. Tämä mahdollisti, että rakentaminen voitiin aloittaa valitusajan jälkeen elokuun puo-
lessavälissä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kärsämäen terveysasema odottaa tiiliverhousta         Sisätiloissa on jo ensimmäiset laatoitukset 
 
Pääurakoitsijana rakennushankkeessa on Rakennuskartio Oy. Rakentamista on haitannut talven ko-
vat pakkaset, mikä vaikuttaa rakennuksen ulkoverhouksen muurauksessa ja ulkopuolisissa töissä. 
Ulkoverhouksen muurausta on jouduttu hidastamaan kovien pakkasten vuoksi. Muuraustöitä on 
tarkoitus nopeuttaa kevään edetessä ja sään lämmetessä. Vastaavasti sisätiloissa on voitu jatkaa 
muuraustöitä. Väliseinät ovat jo muurattu ja seinien tasoitukset ovat käynnissä. Sähkö- ja lvi-työt 
ovat edistyneen muun rakentamisen mukana.  
Terveysaseman on määrä valmistua 19.8.2011. Työmaan vastaavan mestarin Teuvo Ruokamon 
mukaan rakennus valmistuu määräaikaan mennessä. Työt ovat edistyneet siksi ripeästi, että tämä on 
realistinen valmistumisaika. 
Uuden terveysaseman sijoituspaikkaa on pidettävä terveydenhuollon toimintojen puolesta onnistu-
neena. Ovathan toiminnot keskittyneet lähelle toisiaan. Terveysasema, vuodeosasto ja vanhusten 
palvelutalo ovat yhteydessä toisiinsa ja yhteys voidaan pitää sisätilojen kautta. 
 
Terveysaseman valmistuttua alkaa vanhan vuodeosaston saneeraus toimintakeskuksen tiloiksi. Tätä 
saneerausta jouduttiin siirtämään vanhan terveyskeskuksen tilojen käydessä siksi huonoon kuntoon, 
että toiminnot jouduttiin siirtämään vanhan vuodeosaston tiloihin, kunnes uusi terveysasema val-
mistuu. Vanhan terveyskeskuksen toiminnot voitiin siirtää vanhalle vuodeosastolle kohtuullisin 
kustannuksin ja toimin. Harmina on toimintakeskuksen siirtymisen viivästyminen saneerattaviin 
vanhan vuodeosaston tiloihin, joita oli ehditty jo kaivata. 
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Terveystoimen rakennusohjelmaan kuului myös Koivupuiston yhteydessä olleisiin hoivakoteihin 
vuodeosaston saneeraus. Tämä saneeraus saatiin valmiiksi keväällä 2010. Vuodeosasto aloitti tilois-
sa toimintansa saman vuoden syksyllä. Vaikuttaa, että saneeratun vuodeosaston tiloja pidetään toi-
mivina ja niihin ollaan tyytyväisiä. 
 
Vaikka kunnassa mielialoja on sävyttänyt paikallisen huonekalutehtaan toiminnan loppuminen, ra-
kennustoiminta on kunnassa jatkunut vilkkaana. Tämä kertoo paikallisesta sinnikkyydestä ja pe-
räänantamattomuudesta. Rakenteilla on muitakin merkittäviä kohteita mm. Koneselkä Oy:n uudet 
toimitilat. Mäkiosat Oy rakentaa toimitiloiksi uutta hallia. Myös muissa yrityksissä on hankittu 
omia tuotanto- ja toimitiloja. Yrittäjillä on myös suunnitteilla omaan käyttöön tulevia huolto- ja 
korjaushalleja. 
 
              
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Koneselkä Oy:n uusi toimitila                                    Mäkiosa Oy:n toimitilojen rakennus. 
 
Maatilasektorilla on rakennettu uusia tuotantotiloja ja suunnitteilla on useampia uusia tuotantora-
kennuksia. On myös merkittävää, että paikkakunnalla on rakenteilla olevien omakotitalojen lisäksi 
suunnitteilla uusia omakotitaloja. On merkillepantavaa, että kaava-alueen ulkopuolella olevat oma-
kotitalojen rakennuspaikat ovat kysytympiä kuin kaava-alueella.          
 
Martti Pietikäinen, kunnaninsinööri 
 
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 

Nurmesjärven kunnostaminen on alkanut 
Marko Sievänen, projektipäällikkö 
 
Pitkään vireillä ollut Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskuksen suunnittelema ja Kärsämäen kunnan osit-
tain rahoittama Nurmesjärven lintuvesialueen kunnostaminen on alkanut. 
Natura 2000 suojeluohjelmaan kuuluvaa Nurmesjärveä ruopataan kunnostamistoimenpiteenä um-
peenkasvun hidastamiseksi ja avovesialueen lisäämiseksi neljästä eri paikasta yhteensä noin 6,5 
hehtaarin alalta. Ruoppaussyvyys on noin metri. Ruoppauksen yhteydessä kaivetaan kaksi rannasta 
avovesialueelle johtavaa kulkuväylää, jotka mahdollistavat myöhemmin vesikasvien niittokoneen 
käyttämisen alueella. 
Ruoppaustyö tehdään helmi-maaliskuun aikana jään päältä ja sitä varten jäätä on vahvistettu tam-
mikuusta alkaen auraamalla lunta pois ja pumppaamalla vettä jään päälle. Ruoppausurakkaa pyri-
tään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle kuluvan talvena aikana ja sitä jatketaan tarvittaessa ensi 
talvena.  
Kunnostushankkeen yhteydessä parannetaan myös Nurmesjärven virkistyskäyttömahdollisuuksia 
mm. uusimalla lintutorni ja rakentamalla tulentekopaikka lintutornin läheisyyteen. Järven itärannal-
le tulee lisäksi uimapaikka. 
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Kunnostushankkeen on suunnitellut Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskus ja sen toteuttaa Metsähalli-
tuksen Pohjanmaan luontopalvelut, jonka hallinnassa lähes koko järvi on. Koko kunnostushankeen 
kustannusarvio noin 690 000 euroa ja siitä 560 000 tulee Euroopan aluekehitysrahastosta. Kunnan 
osuus hankkeesta on 100 000 euroa ja se jakaantuu kahdelle vuodelle. 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

5. MAASEUTUTOIMEN PALVELUT 
 

Kevään päätukihaku huhtikuussa 
 
Eu- ja kansallisten viljelijätukien päähaku on huhtikuussa. Lomakkeiden viimeinen jättöpäivä on 
29.4.2011. Viimeinen kylvöpäivä on 30.6.2011. Tilatukioikeuksien siirtolomakkeet on jätettävä 
15.6.2011 mennessä. 
 
Haettavia tukia ovat mm. 

- Tilatuki 
- Ympäristötuki  
- Luonnonhaittakorvaus  
- Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa 
- Kansalliset pinta-alatuet; yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden 

tuki ja perunantuotannon kansallinen tuki 
- Valkuais- ja öljykasvipalkkio 
- Kansalliset kotieläintuet 
- Eläinten hyvinvointituki 
- Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 
- Sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvaus 

Hakuopas ja täyttöohjeet löytyvät internetistä osoitteista www.mavi.fi/hakuopas ja 
www.mavi.fi/tayttoohjeet. Tukihaun lomakkeet löytyvät osoitteesta: http://lomake.mmm.fi. 

 

 
Kansallisen kotieläintuen ennakon haku 
 
Kansallisen kotieläintuen ennakkoa naudoista (emolehmät, emolehmähiehot, sonnit, härät ja teuras-
tetut hiehot, sonnit ja härät) ja sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen sekä sika- ja 
siipikarjatalouden rakennemuutoskorvauksen ennakkoa haetaan lomakkeella 139 21.3.2011 men-
nessä. 
 
Maanvuokrasopimuksien uusiminen ja tilatukioikeuksien siirrot 
 
Jos tukioikeuksien omistus on maanomistajalla (vuokranantajalla) ja pelloista on tehty vuokrasopi-
mus viljelijän kanssa, myös tukioikeuksien hallinta on siirretty viljelijälle. Tämän vuokrasopimuk-
sen päättyessä tukioikeudet palautuvat automaattisesti maanomistajalle. Kun pelloista tehdään uusi 
vuokrasopimus, on muistettava tehdä uudelleen myös tukioikeuksien hallinnan siirto, muuten tuki-
oikeudet jäävät maanomistajan hallintaan ja niiden osalta ei voida tilatukea maksaa. 
 
Tilan olosuhteiden muutokset 
 
Ympäristötukeen, luonnonhaittakorvaukseen ja eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneen viljelijän on 
ilmoitettava 10 työpäivän kuluessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sellaista tuen saajaa, 
sitoumusta tai maatilaa koskevasta olosuhteiden muutoksesta, joka saattaa vaikuttaa tukien mak-
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suun. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi koko tilan myynti tai vuokraus ja kotieläintuotannon 
lopettaminen. 
 
 
Kunnan internet-sivut 
 
Lisää tietoa koulutuksista, tukien hakemisesta ja muista ajankohtaisista asioista löytyy kunnan in-
ternet –sivujen ilmoitustaululta (etusivu-> vasemmalla palkissa ilmoitustaulu). Sieltä löytyy lisäksi 
mm. koulutuksien ohjelmat kokonaisuudessaan, kun olemme ne saaneet tietoon. Myös sähköisestä 
tukihausta tietoa tulee tukihaun lähestyessä. Maaseutupalveluiden alta löytyy myös esim. vuokraso-
pimuspohjat (valitse ylhäältä palkista maaseutupalvelut).  
 
YmpäristöAgro-hankkeen kevään 2011 tuki-infot 
 
Luennot MTK Pohjois-Suomi, ProAgria Oulu, ELY-Keskus Pohjois-Pohjanmaa, kunnan maaseutuviran-
omainen. Ei ennakkoilmoittautumista. Huom! Näiden tilaisuuksien alussa MTK paikallisyhdistyksien kevät-
kokous. 
 
Ma 21.3.2011 Siikalatva, kunnan valtuustosali (Pulkkila) 
Ke 23.3.2011 Pyhäjärvi, Hotelli Pyhäsalmi 
Ma 28.3.2011 Haapavesi, HAO, Palvelu- ja luontoalan yksikkö 
Ti 29.3.2011 Kärsämäki, Frosteruksen koulu, auditorio 
Ke 30.3.2011 Haapajärvi, HAI, liiketalouden yksikkö 
Pe 1.4.2011 Nivala, Nitek, Sapuska 
 
MTK:n kevätkokous = MTK järjestää erillisenä klo. 10.00-11.00, YmpäristöAgron tuki-infotilaisuus klo 
11.00-14.30 
 
Lisätietoja: Maarit Satomaa, YmpäristöAgro-hanke, ProAgria Oulu, 040 566 7924.Tilaisuuksiin ovat terve-
tulleita maa- ja metsätilalliset ja heitä neuvovat. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Kahvitarjoilu 
 
YmpäristöAgro-hankkeen infotilaisuus; Maatalouden tukien alkeet 
 
To 7.4.2011 Nivala, Nitek, Pajatie 5 
Pe 8.4.2011 Oulu, OAMK luonnonvara-alan yksikkö, Metsäkouluntie  
 
Klo 9-15. Tilanpidon aloittaneille ja tukiasioita kertaaville. Luennot: MTK, Pohjois-Pohjanmaan ELY-eskus,   
Maaseutuasiamiehet, ProAgria Oulu. Kahvitarjoilu. 
Ennakkoilmoittautuminen ja erityisruokavaliot Ke 30.3.2011 mennessä ProAgria Oulu, 08 316 8611,  
anne.kipina(at)proagria.fi. Ennakkokysymykset asiantuntijoille  Ke 30.3 mennessä 
 maarit.satomaa(at)proagria.fi. 
Lisätietoja: Maarit Satomaa, YmpäristöAgro-hanke, ProAgria Oulu, 040 566 7924 
Tilaisuuksiin ovat tervetulleita maa- ja metsätilalliset ja heitä neuvovat. 
Tilaisuudet ovat maksuttomia. Kahvitarjoilu 
 
HevosAgro-hankkeen koulutuksia 

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta anne.kipina@proagria.fi tai ProAgria Oulu/keskus 
puh. (08) 316 8611. HevosAgron tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, kahvitarjoilu. Lisätietoa: 
www.proagriaoulu.fi/hevosagro 

Kasvatus ja jalostus 
Astutuksesta varsaksi 
Aika: perjantai 4.3.2011, klo 9-16, Kempele, Kempeleen puutarhaoppilaitos  
Luennoijat: ELL Tanja Tenhunen, Oulu Hevosklinikka ja MMT dosentti Markku Saastamoinen 
 
Ravihevoskasvatuksen erityispäivä 
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Aika: lauantaina 26.3.2011, klo 9-16, Ruukin maaseutuopisto, Sammalkankaantie 280, vanhan päärakennuk-
sen luokkatila. Luennoija Martti Ala-Seppälä, Kemppi-talli Oy. 
  
Ratsukasvatuksen erityispäivä 
Aika: la 2.4.2010, klo 9-16, Ruukin maaseutuopisto, Sammalkankaantie 280, vanhan päärakennuksen luok-
katila 
Luennoija Niina Okkonen, Kylänpään hevostila. 
  
Varsan rakennearvostelu ja esittäminen arvostelua varten 
Aika: perjantai 29.4.2011 klo 12 – 16 teoria: Oulu, Äimäraution raviradan katsomo, Äimärautiontie 1, klo 
17-20 käytäntö: Oulun Hevosklinikan maneesi, Äimärautiontie 7 
Luennoijat Marianna Paavolainen, Suomen Hippoksen rakenne- ja askellajituomari ja Marjukka Manninen, 
IIIK Koulutuomari. 
   
Hyvinvoiva hevonen 
  
Ruokinta ja laadukkaiden perusrehujen tuotanto (tulossa lisäksi Best Practice-vierailuja laatuheinäntuottajan 
tiloilla kesällä 2011) 
perjantai 15.4.2011, klo 9-16, Muhos, Ammattiopisto Luovi Muhoksen yksikkö, Varikkotie 3, liikuntasali 
lauantai 16.4.2011, klo 9-16, Haapajärvi, Haapajärven ammattiopisto, Erkkiläntie 1, Luokka 1 
Luennoija MMT dosentti Markku Saastamoinen. Tilaisuudessa suunnitellaan laatuheinärenkaan perustamista 
Pohjois-Pohjanmaalle. 
  
Kasvinsuojelukoulutuksia 
 
ProAgria Oulu järjestää kasvinsuojelukoulutusta; 
15.3.2011 Haapavesi, Valtuustosali, Tähtelänkuja 1 
16.3.2011 Pyhäjärvi, Verkkoranta, Verkkorannantie 65 
 
Alkaen klo. 10.00 kestää neljä tuntia. Kurssin hinta on 60 €, sisältää kahvin. Ennakkoilmoittautumiset kahta 
viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa ProAgria Oulu 08 316 8611 tai anne.kipina(at)proagria.fi. Kouluttaja-
na Antti Harjunen ProAgria Oulusta (puh. 0400 285 291) 
 
Esa Lehto järjestää kasvinsuojelukoulutusta 
24.3.2011 Siikalatva, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 
12.4.2011  Siikajoki, Ruukin Maaseutuopisto 
Koulutus alkaa klo. 10.00. Hinta 55 € sisältäen lounaan ja kahvit. Kouluttajana maanviljelijä, agronomi Esa 
Lehto ilmoittautumiset Esalle sähköpostilla esa.lehto(at)luukku.com tai puhelimella 040 548 861. 
 
Vene –Verkostot nautakarjatalouden edistäjinä –hankkeen koulutukset 
 
Rakennuttaminen-Pellon käytön mahdollisuudet  
 23.3.2011 Kannus, kaupungintalo, valtuustosali, Asematie 1  
Laajentavan maitotilan pellon käyttö, rehuntuotannon vaihtoehdot ja laajentavan tilan ruokinnan vaihtoehdot 
 
 Rakennuttaminen-Lypsyrobotilla vai ilman – navetan toiminnalliset ratkaisut ja karjanhoidon yh-
teensovittaminen  
31.3. Kannus  
Navettavaihtoehdot, lypsyjärjestelmän valinta, rehunkäsittely ja ruokinta  

 
Rakennuttaminen-Kustannukset kuriin – elämää on rakentamisen jälkeenkin  
13.4. Kannus  
Eläinpaikan kustannukset, kustannusarvioiden toteutuminen  

 
Terveys ja Hyvinvointi-Vasikasta kestäväksi lehmäksi  
 
23.3. Oulainen, ammattiopisto, Kuntotie 2  
24.3. Nivala, Nitek, Pajatie 5  
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klo. 10.00-14.45. Luennoijat: eläinlääkäri Virpi Kurkela, ProAgria Oulu, Vasikka-asiantuntija Heikki Kemp-
pi, Valio 
 
Eläinaines-Kasvatanko hiehot itse vai ulkoistanko?  
 
15.2.2011  Ylivieska, Ylivieskan ammattiopisto, Kuusitie 6  
3.3.2011  Liminka, Helmen pirtti, Ketunmaantie 1 Ala-Temmes  
15.3.2011  Kannus, kaupungintalo valtuustosali, Asematie 1  
 
Klo. 10.00-14.45. Luennoijat RI Elina Tiinanen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, OTK, KTM Mikko Hakola  
 
Hinta: Luentopäivä 35 euroa/ tila. Jos olet jo maksanut koko luentopaketin (140€), koulutuspäivä on sinulle 
maksuton.  
Koulutuspäivistä voi hakea maatalousyrittäjän opintorahaa 35 € / 6 oppituntia.  
Ilmoittautuminen: Viimeistään viikkoa ennen luentopäivää www.oamk.fi/vene tai  
Kaija Korhonen p.040 1634534, kaija.korhonen@kam.fi,  
Timo Keskinen p.044 7250688, timo.keskinen@kpedu.fi 
 
 

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  

 

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 
tiedottaa: 

Kärsämäen vs. kunnaneläinlääkärinä aloittaa ell Tuomas Haltiala 28.2.2011 lähtien. Ell Hal-

tiala toimii viransijaisena 31.12.2011 saakka joitakin viikkoja lukuunottamatta. Viikolla 11 Kärsä-

mäen alueen eläinlääkinnästä vastaa Haapajärven/Pyhäjärven eläinlääkäri. Viikot 15,18,23-25 

vs.kunnaneläinlääkärinä toimii elk Stiina Säily. Eläinlääkärin tavoittaa numerosta 0400 976 207.  

  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

6. KYLÄASIAT 
   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
HIIHTOTAPAHTUMA  
 
Venetpalon hiihtomajalla sunnuntaina 3.4.2011 klo 12.00 alkaen. Ilmoittautuminen alkaa klo 11.30. 
 
Sarjat: tytöt ja pojat 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 
           naiset ja miehet   yleinen 
Palkinnot: 4-6 vuotiaiden sarjassa palkitaan kaikki osallistujat, muissa sarjoissa palkitaan kolme 
parasta kilpailijaa.  
 
Myytävänä: kahvia, mehua ja makkaraa. 
Huom! Tilaisuuden järjestäjä ei ole vakuuttanut tapahtumaan osallistujia/läsnäolijoita. 
 
Tervetuloa joukolla mukaan.  
Järjestää Venetpalon kylätoimikunta 
 
   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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7. PÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallituksen päätöksiä  
 
5.1.2011  

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Työjärjestyksen hyväksyminen 
Neljäsosan valtuutetuista esittämän pyynnön johdosta rikossyytteestä 
päättäminen (KuntaL 54 §) 

 
17.1.2011   

Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 
Valtuuston kokouksista tiedottaminen 
Valtuuston kokousten ohjeellinen aikataulu 
Kunnanhallituksen vaali 
Kunnanhallituksen kokoukset ja ohjeellinen kokousaikataulu 
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna 2011  
Viranhaltijapäätösten nähtävilläpito 
Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011 – 2012 
Käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011 
Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. – 30.11.2010 
Koulunkäyntiavustajan palkkaaminen Frosteruksen koululle kevätlukukaudeksi 2011  
Kärsämäen kunnan kuntastrategiaa 2011 – 2015 toteuttava elinkeinostrategia 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen poistosuunnitelma 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 13 §:n ja taustamuistion 18 §:n 
tarkistaminen 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen tarkistaminen pykälän 7 osalta 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen 
Korvaushakemus 
Syyttämättä jättäminen 
Valtuuston päätösten täytäntöönpano 
Opetusvälineiden hankinta Forsteruksen koululle/siirto käyttötaloudesta investointi-
puolelle 

 
31.1.2011  

Osakkeiden merkintä Kuntien Palvelukeskus KPK ICT Oy:stä/Ilmoitus olla mukana  
ICT-palvelukeskuksen perustamista selvittävässä esisopimuksessa 
Vauvaraha 
Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen Kärsämäen vanhus- ja vammaisneuvostoon 
2011-2012 
Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa vuosina 2011-2012 
Edustajien valinta osakeyhtiöihin, yhteisöihin ja järjestöihin toimikaudeksi 2011-2012 
Osallistuminen hankkeisiin ”Työn uusjako-Renginpaikka auki” ja ”Maatilojen uusi 
yhteistyö-ModerniKolhoosi” 
Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen yhteistoimintaryhmään kaudelle 2011-
2012 
Keskusvaalilautakunnan sihteerin valinta/Korvaus tehtävien hoitamisesta 
Vuoden 2011 eduskuntavaalien vaaliviranomaiset 
Saatavien poistot 
Oulun käräjäoikeuden päätös Kiinteistö Oy Jokilaaksojen kiinteistöt saneerausohjel-
man vahvistaminen 
Oulun käräjäoikeuden päätös Incap Furniture Oy saneerausohjelman vahvistaminen 
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14.2.2011  
 Peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2011  

Valtuuston vaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta 
Lunastussopimus Tervakosken Hirsi Ky/muuton viivästyminen Päivälän tiloihin 
Esiopetusjärjestelyt lukuvuonna 2011-2012 
Kärsämäen lukion ja peruskoulun kielten opettajien virkojen täyttäminen 
Opettajien tva:n jaon päivittäminen 
Asunto-ohjelman laatiminen/toimikunnan perustaminen 
Toimivallan edelleen siirtäminen 
Leirintäalue Suomelan vuokrasopimus/Kiinteistö Oy Tekstiilitalo 
Tehtäväjärjestelyt kunnanvirastossa 
Muutos vuoden 2011 talousarvioon/opetustoimi/määrärahan siirto käyttötaloudesta 
investointeihin 
Muutos vuoden 2011 talousarvioon/yleishallinto/arkistonmuodostamissuunnitelma 
Muutos vuoden 2011 talousarvioon/opetustoimi/yleishallinto/henkilöstöjärjestelyjä 
Kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli sunnuntaina 3.4.2011  
Selvitys sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta v. 2010 
Korvaushakemus 

 
Valtuuston päätöksiä 
 
20.12.2010 

Kärsämäen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanosuunnitelma vuosille 
2011-2012 
Lunastusvuokrasopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Männistö –nimisen tilan mää-
räala rakennuksineen/Awindo Oy ja kunta 
Tietokoneiden hankinta Frosteruksen koululle/siirto käyttötaloudesta investointipuo-
lelle 
Vuoden 2011 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2012-2013 
 

8.1.2011  
Neljäsosan valtuutetuista esittämän pyynnön johdosta rikossyytteestä 
päättäminen (KuntaL 54 §) 
 

24.1.2011  
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 
Valtuuston kokouksista tiedottaminen 
Valtuuston kokousten ohjeellinen aikataulu 
Kunnanhallituksen vaali 
Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011 – 2012 
Kärsämäen kunnan kuntastrategiaa 2011 – 2015 toteuttava elinkeinostrategia 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen poistosuunnitelma 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 13 §:n ja taustamuistion 18 §:n 
tarkistaminen 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen tarkistaminen pykälän 7 osalta 
kuntalain mukaiseksi 
Opetusvälineiden hankinta Forsteruksen koululle/siirto käyttötaloudesta investointi-
puolelle 
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Opetustoimen lautakunnan päätöksiä 
 
12.1.2011 
 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Opetustoimen lautakunnan kokousajat ja pöytäkirjojen 
 nähtävänä pitäminen 
 Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2011-2012 
 Viranhaltijan päätösluettelot 
 Koulunkäyntiavustajan irtisanoutuminen 
 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 
 Saapuneet kirjeet 
 Opetusvälineiden hankinta Frosteruksen koululle 
 Opetusvälineiden hankinta Frosteruksen koululle/siirto 
 käyttötaloudesta investointipuolelle 
 
8.2.2011 
 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Opetustoimen lautakunnan alaisen toiminnan päätösvallan 
 delegointiasiakirja 
 Opetustoimen lautakunnan selvitys hallinnonalansa sisäisestä 
 valvonnasta ja riskienhallinnasta vuonna 2010 
 Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2011 ja menotositteiden  
 hyväksyjät 
 Esiopetusjärjestelyt lukuvuonna 2011-2012 
 Kärsämäen lukion ja peruskoulun kielten opettajien virkojen 
 täyttäminen 
 Aimo Remeksen tekemä aloite / Korvausasioiden päätöksenteon 
 delegoiminen viranhaltijalle 
 Viranhaltijan päätösluettelot 
 Saapuneet kirjeet 
 Vuoden 2011 talousarviomäärärahan siirto käyttötaloudesta investoin- 
 teihin 
  
Vapaa-ajan lautakunnan päätöksiä 
 
27.1.2011 
 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Vapaa-ajan lautakunnan kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 
 vuonna 2011 
 Talousarvion käyttösuunnitelma 2011 ja menotositteiden hyväksyjät 
 Vapaa-ajan lautakunnan selvitys hallinnonalansa sisäisestä valvonnasta 
 ja riskienhallinnasta vuonna 2010 
 Vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan päätösvallan delegointi- 
 asiakirja 
 Tiedoksisaatot 
 Saapuneet kirjeet 
 Muut mahdolliset asiat 
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Teknisen lautakunnan päätöksiä 
 
 
10.02.2011 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
Teknisen lautakunnan kokoukset 

 Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna 2011 
 Käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011 ja menotositteiden hyväksyjät 
 Ruokahuollon valmiussuunnitelma 
 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko teknisen lautakunnan toimesta vuo-

delta 2010 
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan delegointiasiakirja 

 Tiedoksisaatot 
Päätösluettelot 27.11.2010 – 3.2.2011 

 
 
 
  
 


