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Positiivisten tarinoiden Kärsämäki
Aluetutkija Timo Aro puhui noin kuukausi sitten kuntien vetovoimaseminaarissa Kärsämäellä.
Hän oli pannut merkille, että paikkakunnalla on kääritty hiat, vaikka kuntien vetovoimavertailussa edellisenä
kesänä loistimme jonon viimeisenä.
Ja aivan oikein; Kärsämäellä kehitymme ja menemme eteenpäin. Korostamme rakentavaa, yhteisyyttä korostavaa, kannustavaa ja uutta luovaa ilmapiiriä. Olemme ylpeästi Kärsämäkisiä. Meille läheiset, ystävät ja tuttavat merkitsevät paljon.
Uusi valtuusto on aloittanut kautensa ja paneutuu kunnan strategiseen johtamiseen, jossa Kärsämäen ja sen
toimintaympäristön tilaa tulkitaan uudelleen ja uudelleen. Tähän on kaikkien kuntalaisten mahdollisuus osallistua.
Kuntalaisten ilta järjestetään 9.11. kello 18.00 Frosteruksen koulun auditoriossa. Tilaisuudessa kuulemme kaikkien valtuustoryhmien puheenvuorot keskustelun pohjaksi. Tervetuloa.

Esa Jussila,
kunnanjohtaja

Kenestä vuoden kärsämäkinen 2017?
Pian on taas aika julkistaa vuoden 2017 kärsämäkinen ja ulkokärsämäkinen sekä kulttuuripalkinnon saaja. Kuntalaiset
saavat jättää ehdotuksia kuntainfon mukana tulevalla lomakkeella, jonka voi palauttaa kirjastoon, tai Poppeliin. Venetpalon, Saviselän ja Frosteruksen oppilaille äänestys järjestetään kouluilla. Ehdotuksia otetaan vastaan 23.10-10.11. Palkinnot julkistetaan Kärsämäen joulunavauksessa.
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Aikaisemmin palkintoja on myönnetty seuraaville tahoille:
vuoden kärsämäkinen
2009: Palvelutalo Koivupuiston vapaaehtoistyöntekijät
2010: Sydänmaan Kyläkeskus SYKE
2011: Lasten Maatalousnäyttelyt / Kärsämäen 4H-yhdistys
2012: Kuntokeskus MaWe
2013: Viena Liuska
2014: Teuvo Marttila
2015: Finnsvala Oy
2016: Ville Kyllönen, Konesilta Oy
kulttuuripalkinto
2009: Anja Vähäaho

2010: Akselin Soitto ry
2011: Kärsämäen Paanukirkko / Kärsämäen Paanukirkon kannatusyhdistys ry
2012: Heino Korpela
2013: Helena Alhosaari
2014: Kulttuuritontut-hanke
2015: Reinorock
2016: Marika ja Jarmo Kuosmanen
vuoden ulkokärsämäkinen
2013: Oulun seudun Kärsämäkiset ry
2014: Paula Vesala
2014: Kunniamaininta Kärsämäkiset juuret –facebook
sivustolle
2015: Matti Ristinen
2016: Tiina Laitila Kälvemark

Juhlavuoden, Suomi 100, tunnelmaan mieskuoron
siivittämänä
Haapajärven-Reisjärven Laulumiehet on
parikymmenpäinen mieskuoro, joka on toiminut
vuodesta 1948 lähtien. Vanhimmat kuorolaiset ovat
laulaneet kuorossa jo yli 50 vuotta. Viime vuodet kuoro
on toiminut Jokilatvan opiston (kansalaisopisto) alla ja
sitä johtaa musiikin maisteri Pekka Piironen.
Vuoroviikoin miehet kokoontuvat harjoituksiin
Haapajärvellä ja Reisjärvellä. Esiintymisiä on
luonnollisesti molemmilla paikkakunnilla. Perinteenä
kuoron alusta saakka on ollut pitää joulu- ja
kevätkonsertit sekä vappukiekaukset ja käydä
ilahduttamassa vanhuksia vanhustentaloilla.
Laulumiesten laulu kajahtaa ainakin kerran vuodessa
myös Haapajärven ja Reisjärven kirkoissa. Aina joskus
kuoron esiintymismatkat ulottuvat myös
ulkopaikkakunnille, kuten nyt Kärsämäelle.
Maamme itsenäisyyden juhlavuosi, Suomi 100, on
antanut kuorolle erityisen aiheen panostaa isänmaalliskansallisiin lauluihin. Niissä mieskuoro pääseekin
parhaiten oikeuksiinsa. Konsertin teeman ”Kotimaani
ompi Suomi” alle mahtuu monenlaisia lauluja.
Perinteisten mieskuorolaulujen, kuten Sibeliuksen,
Paciuksen ja Kuoppamäen sävellysten lisäksi mukana on
myös kansanlauluja sekä kevyempää musiikkia aina
Satumaa-tangosta lähtien.
Konserttimme Kärsämäellä Frosteruksen koululla
19.11.2017 klo 14.00.
Konsertin lopuksi pääsee myös yleisö laulamaan kuoron
kanssa yhdessä Pohjois-Pojanmaan maakuntalaulun
Kymmenen virran maa.
Ohjelman kesto n. 1 tunti, ei väliaikaa
Haapajärven-Reisjärven Laulumiehiin voi käydä
tutustumassa ennakkoon kuoron Facebook-sivuilta,
jonne on ladattu muutamia videotallenteitakin.
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ASIOINTIPISTE
Asiointipisteessä on yksi asiakaspääte ja skanneri-

Haapajärventie 1
86710 Kärsämäki

kopiokone, jolla voit asioida Kelan, TE-palvelujen ja
maistraatin sivuilla, lähettää hakemuksia ja liitteitä.
Varaa aika etukäteen neuvonnasta asiakaspäätteelle
vaikka puhelimitse 044-4456 801

KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY
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

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 815 Huom! Toivoisimme, että päivystykselliset
asiat ajoitettaisiin klo 8-10 välille Puh. 044 445
6350
Virka-ajan ulkopuolinen päivystys Oulaskankaan sairaalassa, Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen
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➢ 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
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Aapistentie 3, Oulu klo 10–15 p. 044 703 6426.
➢ Muina aikoina vakavissa tapauksissa voi ottaa yhteyttä OYS:n yhteispäivystykseen
p. (08) 315 2655.

Palautetta, kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää
osoitteeseen karsamaki@attendo.fi
HÄTÄTAPAUKSET PUHELINNUMERO 112

LISÄTIETOA Kärsämäen sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluista ja ajankohtaisista asioista saat parhaiten
internet-osoitteesta terveys.karsamaki.fi
KIRJASTO

Perjantaina
27.10. poikkeuksellisesti avoinna
vain klo 16 saakka.

Meidät tavoittaa nyt myös
numerosta 040-682 4996

Onko sinun vaikea nähdä tekstiä tai onko vaikea keskittyä lukemiseen tai ymmärtää lukemaasi? Jos
on, niin olet oikeutettu Celia-kirjaston palveluihin. Tule käymään, niin rekisteröimme sinut Celia asiakkaaksi ja palvelut ovat käytössäsi.
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Lapsille tekemistä syyslomaviikolle…etsi kirjastosta kadonneet satuhahmot!
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Tulossa to 30.11.
Sarin ja Kirsin kirjavinkkaus vuoden 2017 aikuisten kirjoista

VARHAISKASVATUS

SUOMI 100 TAIDENÄYTTELY
kirjastossa viikoilla 45 ja 46 (6.11-19.11.2017)
Taiteilijoina Kärsämäen varhaiskasvatuksessa olevat lapset
Avajaistilaisuus maanantaina 6.11 klo.10,
jossa lapset ovat laulamassa
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SIVISTYSTOIMI

OSTETAAN / OTETAAN VASTAAN EDULLINEN

MOPO
Kärsämäen Frosteruksen koulun JOPO8-ryhmä on työpainotteinen yläkoulun luokka.
Teemme luokan kanssa mopon kunnostusprojektin. Etsimme kunnostettavaa mopoa edullisesti tai
lahjoitettuna.
Tarjoukset mieluiten sähköpostiin: jopojenmopo@gmail.com
(tai puhelimitse MA-PE 8-16: 044 445 6953)

LIIKUNTA- JA NUORISTOTOIMI
Vapaa-ajan lautakunnalta myönteisen avustuspäätöksen 23.5 saaneet yhteisöt.
Avustukset maksetaan kertamaksuna. MAKSUTOSITTEET ON TOIMITETTAVA VUODEN 2017 MARRASKUUN LOPPUUN MENNESSÄ KIRJASTOSSA SIJAITSEVAAN ASIOINTIPISTEESEEN.
Tiistaina 14.11 UINTIRETKI Nivalan Uikkoon. Sitovat
ilmoittautumiset Poppelissa olevaan listaan tiistaihin 7.11 mennessä. Tarkemmin ilmoituksissa. Tiedustelut 044 4456 812.
Retki Haaparantaan la 25.11, tarkemmin ilmoituksista. Tiedustelut 040 4174 666, Taru.
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NAISET JA MIEHET OLISI MAHDOLLISUUS KEHONKOOSTUMUSMITTAUKSEEN (hyödynnä etusi
HUOM! ilmainen)
INBODILAITTEET kunnassa Kuntokeskus MAWESSA Annalantie 6 (KEHONKOOSTUMUSMITTAUKSIA NAISILLE JA MIEHILLE ) VIIKOLLA 45 (610 11), klo 16-18 ilman ajanvarausta
ja muuna aikana sopimuksen mukaan. Puh. 040 821 4447 Samuli.
Mittauksessa käyneillä mahdollisuus
lunastaa kuukausikortti 30 eurolla.
Kärsämäen kuukausijulkaisu 9 / 2017

Kuntalaisille suorituspaikkojen käyttö on ilmaista. Kaikilta urheilukentän liikuntapaikkojen käyttäjiltä edellytetään yhteisvastuullista käyttöä ja epäasialliseen toimintaan puuttumista, jotta suorituspaikat pysyisivät
viihtyisinä ja hyvässä kunnossa. Urheilukentän ja Rekolan alueet ovat savuttomia alueita.

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKKOA vietetään viikolla 45 6-12.11. EPT:n viikon teema on tänä vuonna
ikäihmisten päihteiden käytön puheeksi otto. Kannustetaan niin ammattilaisia kuin ikääntyneiden läheisiä, ystäviä ja perheenjäseniä ottamaan päihteet
rohkeasti puheeksi. Viikon slogan on Koska on hyvä
hetki Ottaa päihteet puheeksi. Jos ikäihmisten päihteiden käyttö huolettaa, ei siitä kysyminen lopulta
vaadi paljon aikaa.
Lisää viikkoon liittyen: www.ept-verkosto.fi/kysyminenkannattaa.fi
Viikkoon liittyvää materiaali esillä kirjastossa, käy tutustumassa.
Tule tutustumaan ja liikkumaan urheilukenttäalueen liikuntapaikkoihin. Kentän portit avoinna. Muutoksista ilmoitamme kentän portin ilmoitustaululla.
Alueelta löytyvät juuri uuden pinnan saanut pesäpallokenttä, hiekkatekonurmipintainen jalkapallokenttä,
yleisurheilun suorituspaikat, tenniskenttää ja skeittipaikka. Pesäpallokentän läheinen purupintainen lenkkipolku pituudeltaan n.400 m ja vaijerirata pesäpallokentän läheisessä rinteessä. Urheilukentän alueelle on sijoitettu myös frisbeekoreja. Purupintainen hiihtoladunpohjaa ns. Patterimäenlenkkillä. Kaiken ikäisille kohdistetulla lähiliikuntapaikalle on sijoitettu mm. tasapainolaitteita, jotka soveltuvat myös varttuneemmalle
väelle ulkoilulenkkiä monipuolistamaan. Käykääpä
testaamassa!
Lähiliikuntapaikan frisbeegolfradan opastaulu löytyy
pesäpallokentän päädystä moukarihäkin läheisyydestä. Rataa kiertelemään lähtijän on hyvä varautua
kosteaan maastoon.
Toinen frisbeegolf -radoista sijaitsee Venetpalon hiihtomajan vaihtelevassa maastossa. Opaskartta löytyy
parkkipaikan läheltä.
Venetpalon hiihtomajan maastossa kiintorastiverkosto.
Karttoja frisbeegolf –radoista ja kiintorastiverkosta voi
tulostaa kunnan nettisivuilta.
Karttatulosteita on saatavilla mm. kirjastosta, Konttilasta ja kuntosalilta.
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Ulkopaikkakuntalaisille suorituspaikkoja vuokrataan
seuraavilla hinnoilla: tekonurmikenttä 25e/h
kokokenttä, juniorikenttä (1/2kenttää) 15e/h, hintoihin
lisätään alv 10 % ja tenniskentän vuokrauksesta ei peritä maksua. Varaukset puh. 044-4456812.

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. VIIKKO 43 suljettu lomien vuoksi. 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.
KKI-kortteja ja –vihkoja eripuolilla kunnan liikuntapaikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta varten.
Kuntokortteja myös kunnantoimiston esitteiden jakopisteestä, Poppelista ja Konttila.
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MAASEUTUTOIMISTO
MAASEUTUTOIMISTO MUUTTAA LIIKEKESKUKSEEN LOKAKUUSSA
Maaseututoimisto muuttaa liikekeskuksen toiseen kerrokseen, jonne pääsee asioimaan kunnantoimiston
kautta tai liikekeskuksen takaa metalliportaita pitkin,
esteetön kulku kirjaston kautta hissillä. Uusi käyntiosoite on siis Rannantie 6, Liikekeskuksen 2.kerros.
KESANTOJEN JA YMPÄRISTÖNURMIEN MUISTETTAVIA MÄÄRÄAIKOJA
-

-

-

-

Kesannon voi päättää 1.9. alkaen tai 15.7. alkaen, jos kylvää syyskylvöisen kasvin.
Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää 2. kasvukauden jälkeen 1.9. tai 15.7. alkaen, jos kylvää syyskylvöisen kasvin.
Kerääjäkasvikasvuston voi muokata aikaisintaan 1.10. ja kasvuston voi päättää kemiallisesti aikaisintaan 15.9.
Viherlannoitusnurmi saa olla enintään kolme
vuotta samalla kasvulohkolla. Muokata saa aikaisintaan 1.10, kemiallisesti voi päättää 1.9.
alkaen. Jos kylvää syyskylvöisen kasvin voi
kasvuston päättää 15.7. alkaen.
Monimuotoisuuspelloista maisema- ja riistakasvuston saa päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä ja niittykasvuston voi päättää
2. kasvukauden jälkeen 1.9. tai 15.7. alkaen,
jos kylvää syyskylvöisen kasvin.

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS
- Syysilmoitukset on tehtävä 31.10.2017 mennessä
Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465. Ilmoitus on tehtävä talviaikaisen kasvipeitteisyyden pinta-aloista, lietelannan sijoittamisen aloista sekä orgaanisten aineiden kierrättämisaloista.
- Muista toimittaa myös mahdollisesti tarvittavat liitteet syysilmoitukseen;
- lannanluovutussopimus, maksukuitti
tai rahti- tai kuormakirja, josta selviää
materiaalin hankinta ja määrä (jos lantaa
on vastaanotettu)
- Talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteen
valinneiden on ilmoitettava joka vuosi väh. 20 %
kasvipeitteistä alaa
- Huomioi ettei kasvipeitteisyyttä ei kelpaa täyttämään (ei kasvata prosenttia)
suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot
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tai ala jolla on toteutettu orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla-toimenpidettä tai jos lohkolla
on edellisten kausien erityistukisopimus.
Tarkista että näiden alojen lisäksi
täyttyy 20 %:n kasvipeitteisyysvaatimus.
- Huomioi eri kohdentamisalueilla olevat lohkot! kasvipeitteisyyden on täytyttävä kohdealueittain
YMPÄRISTÖKORVAUSSITOUMUKSEN PELTOMAAN LAATUTESTI
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 myöhemmin laatutestin voi tehdä myös Vipu-palvelussa. Laatutesti on
palautettava kuntaan viimeistään 30.4.2018 (jos on
tehnyt ympäristökorvaussitoumuksen v. 2015).
ALUSTAVA TUKIEN MAKSUAIKATAULU
SYKSY 2017
Marraskuu:
· Ympäristökorvaus, ennakko noin 85 %
· Ympäristötuen erityissopimukset, ennakko 85 % tai 100 %
· Eläinten hyvinvointikorvaus, ennakko
noin 50%
· Alkuperäisrotujen kasvattaminen, ennakko noin 85 %
Joulukuu:
· Luonnonhaittakorvauksen loppuosa, 15
% tuesta
· Perustuen ja viherryttämistuen ennakko, maksuprosentti n. 95 %
· Peltokasvipalkkion ennakko, maksuprosentti n. 95 %
· Nuoren viljelijän tuki (EU) ennakko,
maksuprosentti n. 95 %
· Yleinen hehtaarituki, 100 %
· Pohjoinen hehtaarituki, 100 %
· Nuorten viljelijöiden tuki (kansallinen)
100 %
· EU:n nautapalkkio (sonnit ja emolehmät) 1. erä ajalta 1.1.-15.9.2017,
maksuprosentti n. 70 %
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JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

SUOMEN ELÄMÄNTARINAYHDISTYS
Kirjoituskilpailu aiheena ”KOTIMAANI
OMPI SUOMI”

Millaisia muistoja ja ajatuksia nousee
mieleesi Suomen juhliessa 100-vuotista
itsenäisyyttään? Kirjoita omasta tai
läheisesi näkökulmasta ja keksi
tekstillesi osuva otsikko.
Suomen Elämäntarinayhdistys järjestää
juhlavuoden teemaan liittyvän kaikille
avoimen kirjoituskilpailun 1.9.‒
15.11.2017. Kilpailussa on omat sarjat
aikuisille ja lapsille.
Tekstin tulee olla aikaisemmin
julkaisematonta proosaa. Enimmäispituus
saa olla viisi sivua eli noin 5000‒6000
merkkiä välilyönteineen.
Kirjoita nimimerkkisi ja ikäsi
kirjekuoren päälle. Kirjoita nimimerkki
ja ikä myös tekstisi ensimmäisen sivun
oikeaan yläkulmaan. Sulje yhteystietosi:
nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi

ja puhelinnumerosi, sekä Suomen
Elämäntarinayhdistys ry:lle osoitettu
julkaisulupa eri kirjekuoreen ja lähetä
se tekstisi mukana. Julkaisulupa
tarvitaan kirjoituskilpailun parhaiden
tekstien julkaisemista varten
Elämäntarina-lehdessä. Jos on
mahdollista, lähetä sen lisäksi
kilpailuteksti sähköpostin liitteenä alla
olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Lähetä kirjoituksesi 15.11.2017 mennessä
osoitteella:
Suomen Elämäntarinayhdistys ry
Sihteeri Ira Toppinen
Haapajärventie 1
86710 Kärsämäki
ira.toppinen@karsamaki.fi
044 445 6840
Kilpailun tulokset julkistetaan
itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2017.
Palkintoihin varataan 1000 euroa, jonka
Suomen Elämäntarinayhdistys jakaa
parhaaksi katsomallaan tavalla. Parhaita
kilpakirjoituksia julkaistaan
Elämäntarina-lehdessä 2018.

LC KÄRSÄMÄKI JULISTAA HAETTAVAKSI

OPISKELIJASTIPENDIN

JUHANI LEVONIN MUISTORAHASTON
Ensimmäiseen ammattiin jouluna 2017 ja keväällä 2018
valmistuville kärsämäkisille opiskelijoille.
Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset opintotodistuksineen lähetetään
29.10.2017 mennessä postitse osoitteella:
Tuukka Kuisma, Teeriperäntie 17, 86710 KÄRSÄMÄKI
tai sähköpostilla
tuukka.kuisma@gmail.com
Lisätietoja: Tuukka Kuisma p. 040 8659 640
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Suotarpojat myyvät jälleen adventtikalentereita. Niitä voi ostaa partiolaisilta tai netistä www.adventtikalenteri.fi.
Partiolaisten soihtukulkue järjestetään 6.12.17. Lähtö klo 18 K-marketin pihasta päättyen sankarihaudoille. Kuka vaan
saa osallistua mukaan. Partiolaiset tarjoavat soihtuja, mutta omia lyhtyjäkin saa kantaa.

Lauantai 9.12.2017 klo 19.00
Kärsämäen Engelin kirkossa
Akseli All Stars orkesteri
joht. dir.mus. Pekka Svala

Kärsämäen puhallinorkesteri
joht. dir.mus. Simo Saastamoinen
Laulusolisteina:
Eero, Eero Juhani, Henna ja Kaija Svala
sekä Helmi ja Venla Jaara Tervetuloa
nauttimaan joululauluista!
Ohjelma 5,00 euroa

Lisätietoja: www.akselinsoitto.fi
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KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY
Vk 43 on syyslomaviikko ja silloin ei ole Vesijumppaa
eikä kerhoa. Myös kuntosaliryhmä on lomalla.
Ma. 30.10 vesijumpat ovat jälleen entiseen aikaan.
To. 2.11. klo 10.00 olemme taasen kuntosalilla, jatkuen aina torstaisin.
Ke 8.11. klo 11.00 Konttilassa kerho, vietetään sitä
leppoisissa tunnelmissa kahvikupposen äärellä.
Seuraava kerho on 22.11 ohjelmat ovat vielä
avoinna, katsotaan sitten myöhemmin niitä asioita.

Tammenlehvässä käydään ennakkoon sovittuina aikoina.
Aika rientää ja Joulujuhliakin pitää jo ajatella. Yhdistys pitää perinteisen Puurojuhlan to 30.11 asiasta lisää myöhemmin.
Seuratkaa Selänne-lehteä, siinä ilmoittelemme tulevista tilaisuuksista.
Olet lämpimästi tervetullut meidän tilaisuuksiin ja
pyydä ystäväsikin mukaan.
Hyvää syksyä kaikille ja ” Mielekästä elämää ”

JOKILAAKSOJEN NUORTEN TUKI RY
JOKILAAKSOJEN
NUORTEN
TUKI RY

Alle 30-vuotias nuori/nuori aikuinen, haluaisitko apua tai infoa
koulutus-, työllistymis-, asumis- tai muissa asioissa?
Kärsämäen työllisyysvastaava Päivi Vähäaho sekä Ansku ja Arja etsivästä nuorisotyöstä / ohjaamosta tavattavissa ilman ajanvaraustaKärsämäellä nuorisotalo Poppelissa torstaisin:
19.10.2017 / 2.11.2017 / 16.11.2017 / 30.11.2017 klo 12.30 – 14.00.
Vapaita opiskelupaikkoja tarjolla useilla eri aloilla.
Sekä koulutuskohtaiset hakuajat tammikuussa 2018 alkaviin ammatillisiin perustutkintoihin (ei yhteishakua) ovat menossa.
Tietoja ko. paikoista löytyy oppilaitosten omilta nettisivuilta,
opintopolusta ( www.opintopolku.fi )
tai voit ottaa yhteyttä etsivään / ohjaamoon ja varata ajan tapaamiseen.
Etsivä nuorisotyö, Ansku p. 050 5275 503
annemari.teppo@snack.fi
Jokilaaksojen Ohjaamo, Arja p. 040 9627 166
arja.raisanen@snack.fi
www.snack.fi
PS: Ansku lomalla viikon 43.
KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA
Ompeluilta Leila Konola-Hyvölällä, Saviseläntie 12.
Keskiviikkona 15.11 alkaen klo 18.00
TERVETULOA!
¤¤¤¤¤
Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia) sekä 2 telttaa 5
x 8m. Tiedustelut Tarja Luonua p. 050 5350 273.
¤¤¤¤¤
Jäsenmaksu 2017 on 5 euroa, sen voi maksaa Tarja Luonualle tai pyytää tilinumeron.
Kärsämäen kuukausijulkaisu 9 / 2017
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KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS
Sydänkerho Konttilassa
ma 6.11.2017 klo 11.
Teemme nojatuolimatkan Roomaan.
(Isot kuvat)
Tervetuloa virkistymään!

PUNAINEN RISTI, KÄRSÄMÄEN OSASTO

Suomen Punainen Risti jakaa EU:n ruokaapua

KÄRSÄMÄEN OSASTO

EU ruokapakettien jako 1.11. keskiviikkona
klo 12-18. Frosteruksen koulun vanhassa
osassa.

KÄRSÄMÄEN VANUSTENKOTIYHDISTYS RY
Voitte tukea yhdistyksen toimintaa jatkamalla jäsennyyttänne tai liittymällä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun vuodelle 2017 alla olevilla maksutiedoilla.
15 € / vuosi / henkilö tai 60 € / vuosi / yhteisö
saaja: Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistys Ry
saajan tilinumero: FI21 5205 0320 0039 59
viesti: jäsenmaksu 2017
KIITÄMME TUESTANNE JA TOIVOTAMME HYVÄÄ SYKSYN JATKOA

Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistys ry pyytää tarjouksia Koivupuiston siivouksesta. Tarjousmenettely
on avoin, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen 30.11.2017
klo 16.00 mennessä. Valinta- ja vertailuperusteet esitetään tarjouspyyntöasiakirjassa, jonka saa isännöitsijältä. Sopimus valitun toimijan kanssa alkaa 1.1.2018.
Lisätiedot ja tarjouspyyntöasiakirjat:
isännöitsijä Teemu Turpeinen
p. 010 257 1771, teemu.turpeinen@op.fi
Sivu 14
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OULAISTEN SEUDUN HY / KÄRSÄMÄEN SILMUTOIMIKUNTA

KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS

Kärsämäen 4H-yhdistys
PIIRUSTUSKILPAILU Suomi 100 vuotta 2017
Piirustuskilpailun AIHEENA on ikuistaa HETKI
ELÄMÄSTÄNI vuonna 2017, mikä on jäänyt mieleen.
Hetki voi olla tavallinen, juhlallinen, rauhallinen, iloinen, surullinen tai mitä vaan. Toivotaan töissä sen hetken tunnelman, tunteen välittämistä piirtämisen ja värien keinoin, tekniikka vapaa, paperin koko mielellään
A3, liitä tarina tai selostus muistosta työn taakse tai/ja
nimeä työ osuvasti etupuolelle. Lisäksi kirjoita valmiin
työn taakse etu- ja sukunimi, ikä ja osoite tai koulu ja
luokka. Kilpailutyöt tulee toimittaa Kärsämäen 4Hyhdistykselle 24.11.2017 klo 12 mennessä. Parhaat
työt palkitaan. Piirustuksia 4H-yhdistys voi käyttää julkaisuissa yms. vapaasti. Kilpailuun voivat osallistua
Kärsämäkiset lapset ja nuoret ja Kärsämäen kouluissa
opiskelevat.
YÖKYÖPELIPELIT
KOULULAISILLE
PE
10.11.2017 KLO 19-21 Frosteruksen koulun liikunta-

salissa. Käynti H-ovesta. Illan aikana voit pelata erilaisia pelejä myös lautapelejä. Tule nauttimaan leppoisasta oleskelusta liikunnan ja yhdessäolon merkeissä.
Valvonta yhteistyöllä. (Huom, järjestäjät eivät ole vakuuttaneet osallistujia!).
NUORTEN PIKKUJOULU, ILTAKAHVILA JA
KAUNEIMMAT JOULULAULUT PE 24.11.2017
POPPELISSA. Aloitetaan klo 18 Kauneimmilla joululauluilla, jonka jälkeen ilta jatkuu klo 22 asti iltakahvilan ja pikkujoulun merkeissä. Yhteistyössä 4H, seurakunta ja Jokilaaksojen nuorten tuki ry (Huom, järjestäjät eivät ole vakuuttaneet osallistujia!). Tervetuloa!
SYKSYN 4H-KERHOT:
MAANANTAISIN: Saviselän liikuntakerho kyläkoululla klo 17-19 Ohjaajat Miia Tiikkainen ja Riina
Kyllönen. Poikien liikkakerho 0-3 luokkalaisille
Frosteruksen koulun liikuntasalissa klo 16-17. Ohjaaja
Laura Vattu. Frossan jumppakerho koulun liikuntasalissa klo 17-18. Ohjaajat Ronja Räisänen ja Minja
Kauppinen.
TIISTAISIN: Näytelmäkerho Konttilassa klo 16-17.
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Ohjaaja Mimosa Ahola. KESKIVIIKKOISIN: Kirkonkylän monitoimikerho Konttilassa klo 16-17. Ohjaajat Miila ja Pihla Korkatti. Saviselän monitoimikerho kyläkoululla klo 16:30-18. Ohjaajat Melina
Manninen ja Reetta Kyllönen. Sykkeen monitoimikerho klo 17-18. Ohjaajat Siru Kumpulainen ja Sofia
Pirnes. TORSTAISIN: Polkupyöräkerho yläkoululaisille kirkonkylän vanhalla koululla klo 17-19. PERJANTAISIN: Frossan liikka- ja pelikerho 4-6 luokkalaisille klo 15-16 liikuntasalissa. Ohjaaja Roosa

Mehtälä. LAUANTAISIN: JOKA TOINEN LAUANTAI (alkaen 26.8) Heppakerho Päivi Holopaisella klo
12-14. Ohjaajat Essi Kivelä ja Siri Hyvönen.
KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS VUOKRAA HATTARAKONETTA TAPAHTUMIIN, LASTEN
KUTSUILLE YMS. Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa,
mahdolliset muutokset osoitteessa: facebook: karsamaen4h, 4H-toimisto/ 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi, www.karsamaki.4h.fi.

TYÖMATKATUKEA ULKOPAIKKAKUNNALLA
TYÖSKENTELEVILLE
Kärsämäen kunta myöntää työmatkatukea ulkopaikkakunnalla
työskenteleville. Hakuaika päättyy 31.10.2017.
Lomakkeita tuen hakemiseksi saa kunnan neuvonnasta (Haapajärventie ja sen voi myös tulostaa kunnan nettisivuilta osoitteesta http://www.karsamaki.fi/kunnanhallituksen-ilmoitukset.
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Seuraavaan Kaikuun aineisto
jätettävä
MA 13.11.2017
mennessä
osoitteeseen
karsamaen.kunta@
karsamaki.fi
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