
  

 

 
  
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valtuuston kokous 

tiistaina 19.12. klo 19 

Kärsämäki-salissa,  
Frosteruksenkatu 25 

Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 11 / 2017 

Kärsämäen kunta puh. 044 - 445 6801 Viraston aukioloaika ma-pe 9-15 
Haapajärventie 1 fax. 08 – 816 2800 Vastaava toimittaja:  
86710 Kärsämäki www.karsamaki.fi  kunnansihteeri, 044 445 6804 

KaiKu 

Hyvää joulua ja  
onnellista uuttavuotta 2018! 
Toivottaa Kärsämäen kunta 

Kärsämäen kunta, Nihak ry ja 
yritykset  

järjestävät Kärsämäellä   

REKRYTOINTIMESSUT 

tammikuussa viikolla 2. Messuilla 
esitellään avoimia työpaikkoja,  
sekä asuntoja ja kunnan palveluja.  

Tarkka aika ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin Kunnantoimisto 

suljettu  

25.12.2017-1.1.2018 
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Kärsämäki on positiivisten tarinoiden Pitäjä 
 

Joulun lähestyessä lasten sanoin: ”milloin koulu loppuu ja alkaa joululoma?”. Meille kaikille lähestyvä Joulu 
tuo kaivatun tauon syksyn ja pimeän talven keskelle. Saamme iloisina viettää Joulua 100-vuotiaan itsenäisen 
Suomen turvallisuuden ympäröimänä.  Joulun tuo kaikille hyvää mieltä. 
 

Kulunut vuosi on Kärsämäellä ollut vaikeasta satokaudesta huolimatta suotuisa. Investoinnit ovat pitkän ja 
kuluttavan taantuman jälkeen käynnistyneet ja työpaikkoja on aikaisempaa paremmin tarjolla. 
 

Toivommekin nyt runsaasti paluumuuttajia paikkakunnalle. Kärsämäellä ja Kärsämäen työssäkäyntialueella on 
runsain mitoin työtä tarjolla. Kärsämäellä on hyvät palvelut, homeeton nykyaikainen koulukeskus ja päiväkodit 
sekä loistavat liikuntamahdollisuudet.  
 

Kaikenikäiset ovat tervetulleita, uusi ikäihmisten palvelukotikin avaa ovensa 14. maaliskuuta ja uusia viihtyisiä 
asuntoja valmistuu myös ensi vuonna. Rakentajille on kivoja tontteja tarjolla lähellä palveluja.  
 

Viime kesänä saimme uuden pesäpallon tekonurmen ja ensi kesänä uudistetaan yleisurheilun suorituspaikkoja 
ja parannellaan liikenneympäristöä sekä kylien liikuntamahdollisuuksia. 
 

Viedäänpä kaikki tätä positiivista viestiä eteenpäin omissa perheissämme, suvuissamme ja 
kaveripiireissämme; tulkaa Kärsämäelle. 
 

Vaikka 100-vuotiaassa maassamme hyvinvointi ja onnellisuus ovat kaikilla mittareilla maailman kärkeä, väijyy 
monia yksinäisyys ja syrjäytyminen eri syistä.  Haluammekin Kärsämäellä laajalla rintamalla voimavarojen 
puitteissa kannustaa ja kuntouttaa kaikkia työikäisiä työelämään ja ennaltaehkäistä kaikenlaista syrjäytymistä 
jo varhaisesta asti. 
 

Tulevaan maakuntauudistukseen menemme luottavaisin mielin, suuria uhkia ei paikkakunnan palvelujen 
suhteen ole tässä mielessä näköpiirissä. 
 

Kärsämäen Suomi 100-kassit muistuttavat meitä kestävästä taloudesta ja vievät hyvää viestiä paikkakunnasta. 
Kiitos kaikille kassien ompelijoille ja muille osallistuneille, niitä voi jakaa myös paikkakunnan ulkopuolelle 
viemään syvää viestiä Kärsämäestä.   
 

Toivotan kaikille omasta puolestani hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta. 
 

Esa Jussila, kunnanjohtaja 
 

 
 

Kärsämäen kunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 on ylijäämäinen, mutta talouden liikkumavara on niukka. 
Kunnanhallitus käsitteli valtuustolle annettavaa vuoden 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 
talousarvioesitystä kokouksessaan 11.12. Vuoden 2018 talousarvion vuosikate on 665 920 euroa. 
Käyttötalouden toimintakulut ovat -21 391 820 euroa ja toimintatuotot 3 590 740 euroa. Toimintakate - eli 
nettokulut, on -17 801 080 euroa. Toimintakatteessa on kasvua vuoden 2017 alkuperäiseen talousarvioon 
verrattuna noin 1,4 %. Vuoden 2018 talousarvio perustuu 21,50 %:n tuloveroprosenttiin. Verotuloja on 
talousarviossa laskettu kertyvän yhteensä 6 774 000 euroa ja valtionosuuksia 11 460 000 euroa. 
Talousarviovuonna 2018 tilikauden tulos on 102 570 euroa ja tilikausi on 157 460 euroa ylijäämäinen, 
lainamäärä vähenee 163 770 euroa.  

Talousarvioesityksen investointimenot ovat 703 900 euroa, avustuksia investointeihin saadaan 201 750 euroa. 
Vuoden 2018 merkittävimpiä investointihankkeita ovat teollisuusalueiden tiehankkeet ja teollisuuskentän 
rakentaminen. Valtuusto käsittelee vuoden 2018 talousarviota kokouksessaan 19.12.2017. 
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Luovat ratkaisut  
Luovat ratkaisut -hanke toteuttaa luovien alojen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle koulutuskokonaisuuden, 
joka edistää kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista. Koulutusteemoja ovat mm. 

1. Palvelun ja tuotteen kaupallistaminen 

2. Liiketoiminnan kehittäminen ja rahoituksen suunnittelu 

3. Kokeileva liiketoiminta 

4. Ketterät kasvustrategiat ja kasvun hallinta 

5. Uuden kasvun mahdollisuus eri alojen rajapinnoilla 

6. Kansainvälinen liiketoiminta pienten yritysten mahdollisuutena 

7. Viestintä ja sosiaalisen median hyödyntäminen 

Koulutuksien sisältöjä sovelletaan välittömästi kokeiluina osallistujayrityksissä. Kokeilut tehdään 
yhteiskehittämisenä, jossa vähintään kaksi yritystä toimii projektihenkilön kanssa. Koulutuksiin voi osallistua 
myös virtuaalisesti. 

Yrityksen osallistumismaksu hankkeelle on 110 €. 

 

Hankkeen nimi: Luovat ratkaisut (S21035) 

Toimintakausi: 1.8.2017 – 31.7.2019 

EU:n ja valtion rahoitusta: 338 000 €. 

Hankehallinnointi: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry 

Osatoteuttajat: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, 

Kärsämäen kunta sekä Raahen seutukunta/kehittämiskeskus. 

Lisätietoja: Tuomas Anttila, 044 4457 007, 

tuomas.anttila@nihak.fi 

tai Kärsämäellä Tiina Kiviranta, projektipäällikkö, Luovat 

Ratkaisut – hanke, 040 683 1143 
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ASIOINTIPISTE 

 
 
 
Kärsämäen kunta 
Haapajärventie 1 
86710 Kärsämäki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KÄRSÄMÄEN TYÖPAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY 

 
  

 
 
Kirjaston tiloissa liikekeskuksella toimii Työ- ja 
elinkeinotoimiston asiointipiste. 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! 

 

 
Asiointipisteelle 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. 

 

Samassa tilassa toimii myös Kelan 
Asiointipiste, joka on avoinna viraston 
aukioloaikoina. Palvelupisteestä saat Kelan 
lomakkeita ja neuvoja etuuksien hakemiseen sekä 
eri palvelukanavien käytön ohjausta. Muistathan 
ottaa henkilöllisyystodistuksen mukaan asioimaan 
tullessasi 

Teroitamme luistimia ma-to 9.00-13.00, 
7€/pari 
 
Nastoitamme kenkiä, nastoitus on 
ilmainen yli 65-vuotiaille Kärsämäkisille, 
muille 5€/pari. Haku seuraavana 
päivänä. 
 
Kärsämäen työpaja 
Karilantie 3 as. 15 
86710 KÄRSÄMÄKI 
p.0406310818 
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YRITYSPALVELUT 

 
Seudulliset yrityspalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven 
seutu NIHAK ry, jonka palveluksessa on kaikkiaan n.10 
asiantuntijaa. Palvelut ovat osa valtakunnallista YRITYS-
SUOMI -palvelukonseptia, joka käsittää 
yhteistyötahoineen mm. tutkimukseen ja kehittämiseen, 
rahoitukseen, työvoimaan, verotukseen ja osaamiseen 
liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä tehtävää hoitaa 
NIHAKin kehitysjohtaja Matti Puranen, jonka toimisto 
sijaitsee kunnantalolla. 
Asiakkaiden käytettävissä on myös NIHAKin muu 
henkilöstö osaamistarpeen mukaan. 
 

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

SOSIAALI- JA 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 ympärivuorokauden.  
➢ 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 terveys.karsamaki.fi 
 
Palautetta, kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää 
osoitteeseen karsamaki@attendo.fi 
 

HÄTÄTAPAUKSET PUHELINNUMERO 112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden 2018 omaishoitajien vertaistukiryhmän 
kokoontumiset 

Toimintakeskus Rantapääskyssä tiistaisin klo 14-15 
30.1.      27.2.       27.3       24.4.      29.5. 

Tervetuloa mukaan T. Airi ja Anne 

 

 

 

 

Kärsämäki terveyskeskus/ Attendo Oy tiedottaa: 
 
Joulukuussa joulun välipäivänä loppiaiseen saakka 
päivystystoiminta on turvattu. Kiireetön hoitajien 
vastaanotto jatkuu normaalisti loppiaisen jälkeen.  
 
Neuvolat toimivat supistetusti 23.12.17- 7.1.2018 
välisellä ajalla. Kiireellisissä tapauksissa yhteys 
ajanvaraukseen. 

Tiedote lyhytaikaishoidon käyttäjille 

1.1.2018 alkaen lyhytaikaishoito järjestetään 

vuodeosastolla.  Lyhytaikaishoidon varaukset 

hoitaa Asta Kovalainen p.0444941989/Minja Ahola 

p.0444456911 

Ikääntyneiden päivätoiminta 

Ikääntyneiden päiväkeskustoiminta aloittaa 

toimintansa 15.1.2018 Toimintakeskus 

Rantapääskyn tiloissa.  Ohjaajina toimivat entiset 

työntekijät. Toimintaan voi hakea Kärsämäen 

kunnan nettisivuilla olevalla hakemuksella. 

Toimintaa järjestetään 3päivänä viikossa 

maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

Päivätoiminnan hintaan sisältyy toiminnan lisäksi 

lounas ja päiväkahvi. Kuljetus järjestyy 

tarvittaessa, tästä peritään palveluliikenteen 

mukainen julkisen liikenteen maksu. 

 

mailto:matti.puranen@nihak.fi
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VARHAISKASVATUS
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Kärsämäen varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys KÄVYT 

kiittävät kaikkia toimintaa tukeneita ja  

lahjoituksia antaneita tahoja! 

Erityiskiitos Suomi100 villasukkakampanjaan osallistuneille! 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 

 
 

 

KIRJASTO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joulunajan aukioloajoista 
pe 22.12. avoinna klo 9-18  
Joulupäivät 25.-26.12 suljettu  
Ti 27.12. – pe 29.12. avoinna aukioloaikojen mukaisesti 
Uudenvuodenpäivänä ma 1.1. suljettu 
Ti 2.1. – pe 5.1. avoinna aukioloaikojen mukaisesti 

Tekemistä 
joulunalusviikolle…  
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LIIKUNTA- JA NUORISTOTOIMI 

 

ANNA LAPSELLE RAITIS JOULU –kampanja 
meneillään 
 

Anna lapsellesi raitis joulu –resepti: 
1. Ota joulunvieton juuri esiin. 
2. Alusta suunnittelu ajattelemalla oman perheen 

tarpeita. 
3. Muistele, mistä perhe on jouluisin iloinnut ja 

nauttinut. 
4. Lisää joukkoon mukavia joulumuistoja. 
5. Siivilöi möykyt, jotka saattavat pilata perheesi 

suunnitelman. 
6. Etsi annos joulurauhaa. Välitä pyrkimistä 

sisustuslehtien vaatimustasoon. 
7. Paras joulutunnelman hiiva ja kohottaja on 

kiireetön yhdessä olo. 
8. Vältä alkoholi, se voi tehdä lapsen joulusta 

likilaskuisen. 
9. Leivonnaisten säilyvyys on taattu, sillä lapsuuden 

joulut muistetaan läpi elämän. 
10. Raitis joulu on lahja koko perheelle. 
 
RETKIÄ tulossa, niistä tarkemmin ilmoitustaulujen 
infoissa. 
 
LATUJA ja luistelujäitä tehdään sääolosuhteiden 
sallimissa puitteissa. 
 
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-to klo 15-20 ja pe 15-22. POPPELI SULJETTU 
VIIKOT 51 JA 52. Poppeli aukeaa 2.1.2018 
Muutokset ja lisäykset aukioloaikojen suhteen 
ilmoitamme Poppelin ikkunassa.  
Nuorisotilassa voi mm. harrastaa ja viettää aikaa, 
pelaamalla biljardia, ilmakiekkoa, jalkapallo-, video- 
ja erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia, katsella 
tv:tä, lukea lehtiä, lauleskella karaokea, viettää aikaa 
kavereiden seurassa. 
 
Myös nuorten Setti -tiedotuspiste sijaitsee 
Nuorisotilassa ja on avoinna Poppelin 
aukioloaikoina. Settinetti toivoo tapahtumien 
järjestäjien ilmoittavan tapahtumistaan aktiivisesti 
maksuttomaan Settinetin tapahtumakalenteriin 
(tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedot). 
www.settinetti.fi nuorisotiedotus@settinetti.fi 
 
Kuntokeskus avoinna 
Ma-Pe klo 10-18, La ja su sopimuksen mukaa. 
Kulkukortilla klo 06-23. Lisätietoja: 040 821 4447

MAASEUTUTOIMISTO 

 
MAASEUTUTOIMISTO ON MUUTTANUT 
LIIKEKESKUKSEEN  
 
Maaseututoimisto on muuttanut liikekeskuksen toiseen 
kerrokseen, toimistoon pääsee asioimaan 
kunnantoimiston kautta tai liikekeskuksen takaa 
metalliportaita, esteetön kulku kirjaston kautta hissillä. 
Uusi käyntiosoite on siis Rannantie 6, Liikekeskuksen 
2.kerros. Postiosoite on Haapajärventie 1 86710 
Kärsämäki. 
 
ELÄINMÄÄRÄILMOITUS ELÄINTEN 
HYVINVOINTIKORVAUKSESSA, 
LUONNONHAITTAKORVAUKSEN 
KOTIELÄINKOROTUKSESSA, LUONNONMUKAISEN 

TUOTANNON KOTIELÄINKOROTUKSESSA JA SIKA- JA 
SIIPIKARJATALOUDEN TUESSA  
 
Eläinmääräilmoitus on mahdollista tehdä noin 8.1.-
15.2.2018 Vipu-palvelussa. Ilmoituksen voi tehdä myös 
paperilomakkeella 461 15.2. mennessä. 
Jos olet hakenut v. 2017 luonnonhaittakorvauksen 
kotieläinkorotusta, sika- ja siipikarjatalouden tukea 
ja/tai luonnonmukaisen tuotannon korvauksen 
kotieläinkorotusta ja sinulla on siipikarjaa, hevosia 
ja/tai poneja ja haluat niiden määrän huomioitavan 
tukien eläintiheyslaskennassa, on eläinmääristä 
tehtävä ilmoitus. 
 

http://www.snack.fi/
http://www.settinetti.fi/
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- Jos olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta 

sikojen ja siipikarjan osalta, on 

eläinmääräilmoituksen palauttaminen 

hyvinvointikorvauksen maksun edellytys. Ilmoitus 

tehdään vipu-palvelussa tai lomakkeella 179 

viimeistään 15.2.2018. 

 
- Jos olet antanut luonnonmukaisen 

kotieläintuotannon sitoumuksen ja eläintuotannossa 

on ollut tuotantotaukoja, on tehtävä 

eläinmääräilmoitus. 

 
Huom! Nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien 
eläinmäärät saadaan suoraan eläinrekistereistä 
luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukseen, niitä 
ei tarvitse ilmoittaa erikseen. 
Sähköisen eläinmääräilmoituksen liitteenä on 
mahdollista jättää hevosliite, kaupparekisteriote ja 
teuraseläinraportti. 
 
ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSSITOUMUKSEN HAKU 
VUODELLE 2018 
 
Eläinten hyvinvointikorvaussitoumusta vuodelle 2018 
on mahdollista hakea n. 8.1.-31.1.2018 Vipu palvelussa 
tai lomakkeella 472. Sitoumusehdot on julkaistu Mavin-
sivuilla. Sikojen ja siipikarjan osalta hakemuksessa on 
ilmoitettava realistinen keskimääräinen eläinmäärä. 
Toimenpiteiden määrissä ja euroissa ei ole muutoksia 
tähän vuoteen verrattuna, mutta tukiehtoja on 
vähentynyt. 
 
YMPÄRISTÖKORVAUSSITOUMUKSEN PELTOMAAN 
LAATUTESTI PALAUTETTAVA 30.4.2018 MENNESSÄ 
 
Kaikkien ympäristökorvaukseen sitoutuneiden on 
tehtävä peltomaan laatutesti kerran sitoumuskauden 
aikana kaikista yli 0,5 ha peruslohkoista, jotka on 
ilmoitettu viimeisimmässä tukihakemuksessa. Testi on 
tehtävä viimeistään kolmannen sitoumusvuoden 
loppuun mennessä. Laatutesti tehdään täyttämällä 
Maaseutuviraston lomake 480 tai laatutestin voi tehdä 
nyt myös Vipu-palvelussa. Laatutesti on palautettava 
kuntaan viimeistään 30.4.2018 (jos on tehnyt 
ympäristökorvaussitoumuksen v. 2015). 
 
KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN ENNAKKO VUODELLE 
2018 
 
Kansallisten kotieläintukien ennakon haku on auki 23.2-
23.3. Ennakkoa voi hakea Vipu-palvelussa tai 
lomakkeella 139.  

Huom. sika- ja siipikarjatalouden tuessa tukea haetaan 
vain kerran vuonna 2018 eli samalla haulla haetaan 
ennakkoa ja lopullista tukea. Kaikki siis jättävät sika-ja 
siipikarjatalouden tuen hakemuksen 23.3. mennessä. 
Hakemuksella valitaan haetaanko ennakkoa ja lopullista 
tukea vai haetaanko vain lopullista tukea. 
 
ALUSTAVA TUKIEN MAKSUAIKATAULU  
 
Joulukuu: 
- Perustuen ja viherryttämistuen ennakko, 

maksuprosentti n. 95 % maksaminen alkaa 14.12. 

- Peltokasvipalkkion ennakko, maksuprosentti n. 95 %, 

maksaminen alkaa 14.12. 

- Nuoren viljelijän tuki (EU) ennakko, maksuprosentti 

n. 95 %, maksaminen alkaa 14.12. 

- EU:n nautapalkkio (sonnit ja emolehmät) 1. erä 

ajalta 1.1.-15.9.2017, maksuprosentti n. 70 %, 

maksaminen alkaa 18.12. 

 
Helmi-Maaliskuu 
- Alkuperäisrotujen kasvattamisen loppumaksu 15% 

 
Huhtikuu 
- Kansallisten kotieläintukien loppumaksu 2017 ja 

vuoden 2018 ennakko 

- Ympäristösopimukset, loppumaksu; 

-  Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman hoito 

-  Kosteikon hoito 
 
VIPU-PALVELU 
 
Vipu-palvelusta voit käydä tarkistamassa hakemukset ja 
tukien määrät ennen maksua. Siellä voi myös käydä 
päivittämässä omia tietoja. Esim. sähköpostiosoitteen 
voi lisätä tai muuttaa tai tallentaa muuttuneen 
tilinumeron. Vipu-palveluun tietoja pääsee selailemaan 
kaikki tilan omistajaksi ilmoitetut. Ensisijainen viljelijä 
voi myös käyttää sähköistä asiointia, jos hänelle on 
siihen valtuudet myönnetty. Vipu-palveluun 
kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, 
sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. 
Osoite on:  vipu.mavi.fi  
Uusissa maksupäätöksissä ei näy enää maksupäiviä, 
nekin näkyvät vipu-palvelussa Maatila -> 
maksutapahtumat. 
 
Vipu-palvelusta saat myös tulostettua 
tukiyhteenvedon vuodesta 2017 lähtien helposti pdf-
tiedostona.

http://www.vipu.mavi.fi/
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JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

 

 
 

JOKIHELMEN OPISTO 

 

Joulunaika Jokihelmen opistossa 
 
Sytytämme kynttilän, hiljennymme tovin, 
suljemme toimistot 22.12.2017 – 1.1.2018 ja avaamme 
joululle oven. 
 
Kiitämme kuluneesta, toivotamme levollista joulunaikaa 
sekä hyvää vuotta alkavaa! 
 

Jokihelmen opiston väki 
 

Opiskelu alkaa viikolla 2/2018. 
 
STREET-TANSSI 12-16 v  02050016 
Tutustumme street-tanssi -kurssilla erilaisiin 
katutanssilajeihin. Sopii sekä aloittelijoille että tanssia jo 
aiemmin harrastaneille. Teemme alkulämmittelyt, 
tekniikkaharjoituksia, tanssisarjaa ja loppuvenytykset. 
Mukaan: rento vaatetus, sisäliikuntatossut, juotavaa. 
Kokoonnumme 20.1., 3.2. ja 17.2.2018. 
Kärsämäen Sirkuskurssit 5-7 v. ja 8-12 v on yhdistetty, uusi 
ryhmä 
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SIRKUSKURSSI 5-12 v 02080178 alkaa ma 8.1. klo 16.15- 
Frosteruksen koululla. Ilm. www.jokihelmen opisto tai 044 
7591999. 
AIKUISTEN UIMAKOULU ALKEET 01080558 

10.1.-11.4.2018 klo 20.00-20.45 
Haapaveden uimahalli, terapia-allas 
Ilm. www.jokihelmen opisto tai 044 7591999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY 
 

Joulumyyjäiset ovat ma 18.12. K-marketilla alk. klo 
8.30, myynnissä tuoreita voilla leivottuja tuotteita 
myös Gluteenittomia ja laktoosittomia. Arpoja 
myynnissä, joka arpa voittaa. 

Myynnissä myös Suomi 100 Juhlakalenteria v. 2018. 

Tervetuloa ostoksille, näin helpotat omaa 
Joulunalusaikaasi ja samalla tuet Yhdistystämme. 

Tämän jälkeen jäämme Joululomalle. 

Tammikuussa aloitetaan jälleen toiminta. 

Vuoden ensimmäinen Kerho ke 17.1. klo 11.00 
Konttilassa, tervetuloa mukaan. 

Kuntosali ryhmä aloittaa heti kinkunsulatuksella to 
4.1. klo 10.00 

Vesijumpat alkaa 8.1. klo 13.00 ja 14.00 

Yhdistys tukee edelleen molemmissa ryhmissä 
lippujen hinnassa. 

Tervetuloa jatkossakin kuntoilemaan ryhmissä. 

Kiitos paljon kaikille jumppalaisille ja talkootöissä 
käyneille, toivon että jaksamme jatkossakin vielä 
puhaltaa yhteen hiileen Yhdistyksen eteen. 

Tarvittaessa soittele Hilkalle 040 5196543 

 

Yhdistys kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja 
samalla toivottaa kaikille oikein Hyvää ja Rauhallista 

Joulua ja Onnellista vuotta 2018 

 
ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY 
 

Kiitokset kaikille yhdistyksen tilaisuuksissa ja retkillä mukana olleille. 
Aloitamme kerhot ma 8.1.2018 klo 11.00 Konttilassa. (R1) 

Tervetuloa kaikki mukaan taas ensi vuonna. 

 

Rauhallista Joulua ja Onnea vuodelle 2018! 

JOULUAAMUNHARTAUS PAANUKIRKOSSA 
 
ma 25.12. klo 5.00 
 
Pukeudu lämpimästi ja ota oma lyhty mukaan! 
 
Hartauden toimittavat: Olavi Palovaara ja Laura Hintsala 
 
Järjestäjä: Paanukirkon kannatusyhdistys 
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KATTILAKOSKEN KULTTUURIOSUUSKUNTA 

      
 

JOKILAAKSOJEN NUORTEN TUKI RY 
 

Kärsämäen työllisyysvastaava Päivi Vähäaho sekä Ansku ja Arja etsivästä 
nuorisotyöstä / ohjaamosta tavattavissa ilman ajanvarausta 
Kärsämäellä nuorisotalo Poppelissa torstaina 11.1.2018 klo 12:30 – 14:00. 

 
Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry joululomailee 22.12.2017 – 1.1.2018 ja Jokilaaksojen Ohjaamon palvelut ovat 

tauolla 8.1.2018 saakka. 
 

Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme  
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018. 

 
Etsivä nuorisotyö, Ansku p. 050 5275 503 

annemari.teppo@snack.fi 
 

Jokilaaksojen Ohjaamo, Arja p. 040 9627 166 
arja.raisanen@snack.fi 

 

 

KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA 
  
  KIITOS KAIKILLE KULUNEESTA VUODESTA 

  HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUNAIKAA,  

  ONNEA VUODELLE 2018! 

         ¤¤¤¤¤  

Ompeluillat jatkuvat tammikuussa keskiviikkona 17.1.2018 alkaen klo 18.00. 

Ritva ja Pauli Ojalehdolla, Venetpalontie 11. Tervetuloa! 

 JOKILAAKSOJEN

 
TUKI RY

NUORTEN

 

mailto:annemari.teppo@snack.fi
mailto:arja.raisanen@snack.fi
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OULAISTEN SEUDUN HY / KÄRSÄMÄEN SILMUTOIMIKUNTA 
 

 

Hyvä Hengitysyhdistyksen/Silmun jäsen. SILMU on maksanut 

jäsenilleen kuntosalikäyntejä Kuntokeskus MAWELLE. Käytä etu 

hyväksesi 3 käyntikertaa. Kuntosalilla on lista, mihin voit merkata käyntisi. 

Hengitysyhdistyksen/SILMUN toiminnasta v.2018: Jäsenkirjeissä, Pyhäjokiseudussa, Kaikussa 

ja Mobileviesteinä. Seuraa ilmoittelua. 

 VOIMAA MIELEN HYVINVOINNISTA! 

 

HYVÄÄ JOULUA JA LIIKUNNALLISTA VUTTA 2018 

Hengitysliiton ”Suomi liikkuu 100 lasissa!” –kampanja kannustaa 

arkiliikuntaan. Kampanjassa tuodaan esille liikunnan tärkeyttä 

hengitysterveyden ylläpidossa ja hengityssairaan toimintakyvyn 

edistämisessä. Noin miljoonalla eli joka 5:llä suomalaisella on 

hengityssairaus; yleisimpiä ovat astma, keuhkoahtauma ja 

uniapnea. Hyvä fyysinen suorituskyky tukee arjesta selviytymistä 

ja itsenäistä asumista kotona. Liikunta myös vähentää 

merkittävästi terveyspalveluiden käyttöä. 

KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS  

 

4H-KERHOT ovat jääneet joulutauolle ja 

jatkuvat pääsääntöisesti tammikuussa 

viikolla 3. 4H-toimisto kiinni ajalla 

27.11.2017-7.1.2018. Ajankohtaisia asioita, 

lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoitteessa: 

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

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

JÄSENISTÖ! 4H-liiton syksyn aikana laskuttamat 

valtakunnalliset jäsenmaksut, mikäli ovat vielä 

maksamatta tulisi maksaa ennen vuoden vaihdetta, että 

jäsenyys kirjautuu oikealle vuodelle. Kärsämäen 4H-

yhdistyksen kauden 2017-2018 jäsenkortilla voit 

hyödyntää jäsenetuliikkeiden etuuksia maksettuasi 

valtakunnallisen jäsenmaksun. Lisäksi löytyy 

alueellisia ja valtakunnallisia etuuksia 4H:n jäsenillä, 

käy katsomassa ne nettisivuilta http://karsamaki.4h.fi/, 

josta löytyy linkit kyseisiin etuihin.  

 

K-MÄEN 4H:N JÄSENETULIIKKEET 

KÄRSÄMÄELLÄ 2017-2018: 

PARTURI-KAMPAAMO ISADORA: -

10% Normaalihintaisista myynnissä olevista 

tuotteista. 

KAUNEUSTUULET: -10% 

kauneushoidoista (ei koske pigmentointeja).  

KUKKA JA LUONTAISTUOTE NIITTYKOSKI 

AY: -10% kukista ja lahjatavaroista. 

HAAPAJÄRVEN LIIKENNEKOULU: 15 euron 

alennus autokoulupalveluista, 

mopokortista/traktorikortista 5 euron alennus.  

K-MARKET KESKIPISTE: -10% koulu- ja 

toimistotarvikkeista (esim. vihkot, kynät, kumit).  

VEIKON KONE, Kärsämäki: -10 % 

normaalihintaisista puhelintarvikkeista.  

PÄIVI HOLOPAISEN 

ISLANNINHEVOSTALLI: -10% 2H 

maastoratsastuksesta.  

 

mailto:karsamaki@4h.fi
http://karsamaki.4h.fi/
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ALOITUSYHTEISTYÖPALAVERI Lasten 

maatalousnäyttelyiden osalta to 8.2.2018 klo 19 

Konttilassa.  

Haluatko olla mukana? 

Tervetuloa järjestöt, yhteisöt, 

yksityiset henkilöt ym. 

suunnittelemaan ja 

ideoimaan seuraavia 

näyttelyitä. 

Lastenmaatalousnäyttely Kärsämäellä 1.9.2018. 

Kärsämäen 4H-yhdistys kiittää 

kuluneesta vuodesta 

yhteistyökumppaneita  ja toimintaan 

osallistuneita ja toivottaa kaikille 

Rauhallista Joulua ja Oikein Hyvää 

Uutta  Vuotta 2018. 

 

KYLÄASIAT 

 

 

Venetpalon kylätoimikunta toivottaa kaikille kyläläisille 

hyvää ja rauhallista joulun aikaa! 
 

 
 

PUUHASIVUT 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi21svV6YPYAhXLyKQKHbH3BzkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/fi/santa-j%C3%A4sen-lauseke-joulu-holiday-2946673/&psig=AOvVaw01_BoUAOLDDTtSr-IVMcAo&ust=1513145822546995
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ENNAKKOTIETO: 

 

Seuraavaan Kaikuun 

aineisto 

jätettävä  

MA 22.1.2018 

mennessä  

osoitteeseen  

karsamaen.kunta@ 

karsamaki.fi 

                   
 

Kärsämäen 

matkailun ja      

palveluiden infosivut 

osoitteessa 

www.visitkarsamaki.fi

xcxx 

          
                                      

Kärsämäen kunta karsamaen_kunta 
 

 

      

http://www.visitkarsamaki.fi/
http://www.visitkarsamaki.fi/
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXyIHqyYHYAhXChrQKHedKAGkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/fi/facebook-logo-sosiaalinen-verkosto-76658/&psig=AOvVaw1cZ6Qcr2hLAW92qW_lwiWa&ust=1513068574659317
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7JDQyYHYAhUQyKQKHTS3AXQQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instagram_logo.svg&psig=AOvVaw3caP8UHhUF78aPHfDETr4a&ust=1513068516042975
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KÄRSÄMÄEN KUNTA  
 

PRESIDENTINVAALI 2018 
toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 kello 9.00 – 20.00 välisenä aikana. 
Mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018 klo 9.00 – 20.00 

Vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain ovat seuraavat: 
001  Kirkonkylän äänestysalue,  
  Frosteruksen koulu, Frosteruksenkatu 25, C-ovi 
002  Venetpalon äänestysalue,  
  Venetpalon koulu, Höykerintie 61 
003  Saviselän äänestysalue, 
  Saviselän koulu, Jylhänperäntie 20 

Ennakkoäänestys toimitetaan kirjastossa, Haapajärventie 1. 
17.1. - 19.1.2018 kello  9.00 - 20.00, 
20.1. - 21.1.2018 kello 10.00 - 16.00, 
22.1. - 23.1.2018 kello  9.00 – 20.00. 

Tarvittaessa toisella kierroksella: 
31.1. - 2.2.2018 kello 9.00 - 20.00, 
3.2. - 4.2.2018 kello 10.00 - 16.00, 
5.2. - 6.2.2018 kello 9.00 – 20.00. 

Äänestäjän on ehdottomasti esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä todistus 
henkilöllisyydestään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada 
poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Tällaisessa tapauksessa 
henkilökortista ei peritä maksua, mutta korttia haettaessa on oltava mukana 2 poliisin ohjeiden 
mukaista passivalokuvaa. 

Laitoksessa toimitettavasta vaalitoimituksesta ilmoitetaan terveyskeskuksen vuodeosaston ja 
Palvelutalo Koivupuiston ilmoitustauluilla. 

Kotiäänestys 
Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua äänioikeutettu henkilö, jonka kyky 
liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan 
ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Hän saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty 
äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa 
laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä 
hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen 
yhteydessä.   

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä puhelimitse (044 - 445 
6811) tai kirjallisesti kunnantoimistoon viimeistään ti 16.1.2018 ennen kello 16. Ilmoittautuminen 
katsotaan samalla ilmoittautumiseksi ennakkoäänestykseen mahdollista toista vaalia varten. 
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen pelkästään mahdollista toista vaalia varten on tehtävä ti 
30.1.2018 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumislomakkeita on saatavana asiointipisteestä. 
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9-20. 
Päivästä ilmoitetaan erikseen. 
 
Kärsämäellä 30.11.2017 

KÄRSÄMÄEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
 
Hanna Karsikas  Kati Partanen 
puheenjohtaja  sihteeri 


