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KÄRSÄMÄEN KUNTA JÄRJESTÄÄ 
KUNTALAISKYSELYN

Kuntalaiskyselyn tarkoituksena on antaa kuntalaisille 
mahdollisuus päästä ääneen ja vaikuttaa. Kyselyssä on 
vastausaikaa 31.1.2023 saakka. Kyselyn tuloksia hyö-
dynnetään kunnan palvelujen kehittämisessä ja uuden 
kuntastrategian valmistelussa. 
Pääset vastaamaan kuntalaiskyse-
lyyn Kärsämäen kunnan  
verkkosivuilta löytyvästä linkistä tai 
oheisen Qr-koodin kautta.  
Voit vastata kyselyyn myös  
paperilomakkeella,  
kyselyjä on saatavissa Kirjastolta.

Vt4 PYHÄJÄRVI-PULKKILA 
TOIMENPIDESELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS

ke 25.1.2023 klo 17 
Frosteruksen koululla, Kärsämäki-salissa

Yleisötilaisuudessa esitellään Nelostien kehittämisen 
esisuunnitelmaa Pyhäjärvi-Pulkkila välin osalta. 
ELY-Keskus tienpitäjänä ja suunnitelman laatija halua-
vat kuulla kuntalaisten mielipiteitä ja kehittämisideoita 
valtatie 4:n kehittämiseksi.

KUTSU VANHEMPAINILTAAN 
TULEVAN ESIKOULULAISEN 
VANHEMMILLE  

Frosteruksen koulu Kärsämäki sali
torstaina 9.2.2023

Lapsella on oikeus saada maksutonta esiopetusta 
vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetus 
edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja 
oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan 
siirtymisen esiopetuksesta kouluun. 

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi 
täyttää seitsemän vuotta. Lapsen on osallistuttava 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna 
vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun 
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
 
klo 18.00 
 Rehtori Juha Korkiakoski, tervetulosanat.

 Esikoulunopettajat kertovat lapsen   
 siirtymisestä esikouluun ja esikoululaisen  
 päivästä.
 
 Rehtori Juha Korkiakoski kertoo ryhmäjaoista,  
 koulumatkoista ja koulukuljetuksista.

 Varhaiskasvatuspäällikkö Riikka Sarjanoja 
 kertoo esikoululaisen aamu- ja  
 iltapäivähoitoon hakemisesta, 
 hoitomaksuista ja esikoululaisen 
 päivähoidosta Rekolassa.

Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä esikouluun 
liittyviä asioita. Toivomme osallistumista jokaisesta 
perheestä, jossa lapsi aloittaa esikoulun syksyllä 
2023. Perustapauksessa esikoulun aloittavat ovat 
vuonna 2017 syntyneitä.

Tilaisuuden järjestää 
Kärsämäen kunnan opetustoimi

Seuraavaan Kaikuun ilmoitukset viim. tiistaina 14.2.2023 osoitteeseen karsamaen.kunta@karsamaki.fi
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KIRJASTO 

Haapajärventie 1
p. 044-4456 852
p. 040-682 4996
kirjasto@karsamaki.fi
  joki.finna.fi

Omatoimista lainausta varten tarvitset kirjastokort-
tiisi liitetyn PIN-koodin. 
Hae koodi kirjaston asiakaspalveluaikana 
ja pyydä tarvittaessa opastusta itsepalvelulainauksen 
käyttöön. 
Opastamme myös verkkokirjastomme (joki.finna.fi) 
ja e-palveluidemme käytössä. 
Kirjaston palveluihin kuuluu myös Digituki. Autam-
me älylaitteiden käytössä ja opastamme yleisiä digi-
taalisten palvelujen periaatteita.

 
Kirjaston ovet avautuvat ma-pe klo 9.00

Omatoimiaamuina klo 9 - 11 voit oleskella 
kirjastossa, lukea lehtiä (paperisena tai 
diginä) ja lainata sekä palauttaa aineistoa 
itsepalvelupäätteellä. 

 Kirjaston asiakaspalvelu avoinna

maanantaisin klo 11 – 20

tiistaisin, keskiviikkoisin ja  torstaisin klo 
11 – 18 ja

perjantaisin klo 9 – 16.
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LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI

Kirjastosta voit lainata monipuolisesti liikuntavälineitä 
kirjastokortilla.  Talviliikuntaan liittyen meillä on lainat-
tavana useita pareja lumikenkiä sekä 3 kpl luistelutukeja.
Luistelutuen avulla oppii luistelemaan nopeammin ja hel-
pommin, korkeudensäätöväli 68-100 cm ja käyttäjän pai-
no max.100 kg. 
----------------------------------------------------------------
Virtuaalivesijumppaa uimahallilla helmikuussa, torstai-
sin kl.13 ja kl.14 yleinen uintivuoro 60 minuuttia. Liput 
3e/aikuiset, lapset ilmaiseksi. Tervetuloa uimaan!
Terveisin liikuntatoimi
----------------------------------------------------------------
Oletko kiinnostunut kuntosaliharjoittelusta, kaipaatko tu-
kea tai innostusta aloittamiseen? Voin tsemapata sinut al-
kuun ohjelman ja ohjauksen avulla.Olethan yhteydessä
Hyvinvointiohjaaja Margareetta 044 4456812
----------------------------------------------------------------
Koetko tarpeelliseksi muuttaa elintapoja tai pudottaa pai-
noa toisten kanssa vertaisryhmän ja ohjaajan tuella. Ryh-
mä aloittaa toiminnan Hyvinvointikeskuksen tiloissa 
(Aleksintie 3) torstaina 2.2 kl. 16.30. 
Ryhmä tapaa kevään aikana joka toinen viikko torstaisin, 
tapaamiskertoja on kymmenen ja tarvittaessa jatkamme 
toimintaa. Toiminta muotoutuu ryhmäläisten toiveiden 
mukaisesti. Pääpainona on hyvä ryhmähenki, elintapojen 
positiivinen muutos, kehonkoostumusmittaukset sitä ha-
luaville, kokemuksien jakaminen ja motivoiva toiminta. 
Ryhmään otetaan rajallinen määrä osallistujia, joten muis-
tathan ennakkoilmoittautua minulle, hyvinvointiohjaaja 
Margareetta Vilppola 044 44 56 812. 
Lämpimästi tervetuloa, kysy tarvittaessa lisää!

MAASEUTUTOIMISTO

VIPU-PALVELUN TIEDOT
Tarkista Vipussa olevat tilan yhteystiedot. Jatkossa kaikki 
tuet haetaan vain sähköisesti, tietoa tulee myös sähköpos-
tilla ja tekstiviestillä. On tärkeää, että Vipussa olevat yhte-
ystiedot ovat ajan tasalla. Lisäksi on hyvä tarkistaa jo tule-
via tukihakuja varten, onko tarvittavat asiointivaltuutukset 
ajan tasalla.
VIPU-MOBIILI
Ensi vuodesta lähtien tuenhakijoiden käyttöön tulee mo-
biilisovellus, Vipu-mobiili. Vipu-mobiili on jo ladattavis-
sa Google Play-kaupasta tai App Storesta. Tällä hetkellä 
sovelluksesta pystyy selailemaan maksu- ja lohkotieto-
ja. Vipu-mobiiliin voi kirjautua tilan ensisijainen viljelijä 
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jatkossa myös 
valtuutetut henkilöt pääsevät Vipu-mobiiliin.
Jatkossa sovellusta käytetään viljelijän ja hallinnon tie-
donvaihdossa. Vipu-mobiilista voi seurata tukiehtojen to-
teutumista kasvulohkoilla sekä ottaa kuvia lohkoista ja 
lähettää ne hallinnolle. Vipu-mobiilista saa tiedon, jos ha-
kemuksessa havaitaan ristiriitoja satelliittikuviin verrattu-
na. Sovellus täydentää Vipu-palvelua, mutta ei korvaa sitä. 
Tukien hakeminen tapahtuu edelleen Vipu-palvelussa.
ENSIMMÄISTEN ELÄINTUKIEN HAKU ON 
ALKANUT
Eläinten hyvinvointikorvauksen, Eläinmääräilmoituksen 
ja Eläinpalkkioiden hakuaika on 9.1.-2.2.2023. 
Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen, Pohjoi-
sen kotieläintuen naudoista, uuhista ja kutuista sekä sika- 
ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen hakuaika 
on 13.2.-2.3.2023.
Eläintukien uudet ehdot on julkaistu ruokavirasto.fi-sivul-
la.
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PERUSTUKIOIKEUKSISTA LUOVUTTIIN 2022 
LOPUSSA
Tukioikeusjärjestelmästä luovuttiin vuoden 2022 lopussa, 
joten tukioikeudet lakkaavat. Jatkossa perustulotuki mak-
setaan tukikelpoisen alan perusteella. Tukioikeuksien käy-
töstä luopumisen vuoksi ei tarvitse tehdä mitään toimen-
piteitä niiden omistajien tai haltijoiden.
INFOJA JA TAPAHTUMIA
Maa-ja metsätalousministeriön CAP-kiertue viljeli-
jöille ja muille maatalouden toimijoille
Tilaisuudessa puhumassa ministeriön virkamiehet ja maa- 
ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.
13.2.2023 klo 9.30- 12 Ylivieska, Akustiikka, koulukatu 2 B
Tilaisuuden voi katsoa striimattuna tai ilmoittautua pai-
kan päälle osoitteessa http://mmm.fi/cap27 
TIETOLINKKI-HANKE JÄRJESTÄÄ  
PERUNAPÄIVÄ KALAJOELLA ma 16.1.2023 klo 
10.00-15.30
maanantaina 16.1.2023, aloituskahvit klo 9.30 alkaen, ti-
laisuus kestää klo 10.00-15.30
paikkana Kalajoki, Hotel Sani, Jukupolku 5, Aalto-sali
Tervetuloa Kalajoelle vaihtamaan ajatuksia perunantuo-
tannosta ja perehtymään ajankohtaisiin aiheisiin huip-
puasiantuntijoiden kanssa! Ruoka- ja kahvitarjoilu, ei osal-
listumismaksua.
• Perunamarkkinakatsaus, CAP 27 ja peruna. Kas-
vinviljelyasiamies Antti Lavonen, MTK
• Siemenperunan huoltovarmuus ja geenipankki. 
Uudet lajiketrendit jalostuksessa. Toimitusjohtaja Paula 
Ilola ja myyntipäällikkö Jani Klasila, Suomen siemenperu-
nakeskus Oy
• Tuottajaorganisaatiot. Juristi Kimmo Tammi, MTK
• Perunan vientimahdollisuudet. Vientijohtaja Thim-
jos Ninios, MTK
• Välikasviseokset. Kasvinviljelyn asiantuntija Taneli 
Rahja, ProAgria Keski-Pohjanmaa
Ilmoittautumiset tarjoilujärjestelyjen vuoksi (viim. 10.1.)  
https://link.webropolsurveys.com/S/C521F4A829F-
73FB0   tai ritva.jaakkola@kpedu.fi  p. 044 7250 625.
KYSELYTUNTI ELÄINTEN HYVINVOINTI-
KORVAUKSESTA
webinaari perjantaina 20.1.2023 klo 10.00-11.30
Eläinten hyvinvointikorvauksen haku on auki tammi-
kuussa. Laita ennakkokysymyksiä asioista, jotka askarrut-
tavat! Tilaisuuden aikana on mahdollisuus kysyä lisää cha-
tin kautta.
Vastaamassa on Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan 
Ely-keskuksen sekä ProAgria Keski-Pohjanmaan asian-
tuntijoita.
Ilmoittautumiset ja ennakkokysymykset: https://link.
webropolsurveys.com/S/ABD9CB4EE9C094D0 
tai ritva.jaakkola@kpedu.fi   p. 044 7250 625  (viim. ed. 
päivänä)
CAP27 PÄHKINÄNKUORESSA - katsaus uuteen 
ohjelmakauteen
webinaari tiistaina 24.1.2023 klo 10.00-13.15
Yleiskatsaus siihen, mitä uudella ohjelmakaudella on tu-
lossa! Tukijärjestelmän rakenne ja uuden ohjelmakau-

den mukanaan tuomat muutokset. Aiheina ovat myös 
ympäristökorvauksen tilakohtaiset toimenpiteet, luo-
musitoumus ja ympäristösopimukset, viljelykierto, fos-
foriasetus ja Neuvo. Lisäksi kerrotaan monitoroinnista 
ja esitellään Vipu-mobiilia. Mukana on Keski- ja Poh-
jois-Pohjanmaan asiantuntijoita: Ely-keskukset, kunnat, 
ProAgriat.
Ilmoittautumiset:  https://link.webropolsurveys.com/S/
C913830BFAF7085C  
tai  ritva.jaakkola@kpedu.fi  p. 044 7250 625  (viim. ed. 
päivänä)
VEROWEBINAARIT - maatalous- ja metsäverotuk-
sesta ma 30.1.2023 klo 18.00-21.00 ja ti 31.1.2023 klo 
10.00-14.00. Huom. päivä- ja iltatilaisuudet ovat samansi-
sältöiset.
Asiantuntijoina Timo Sipilä, verojohtaja, MTK sekä Han-
nu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting VC Oy.
Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Innostu tiedosta ja 
Maaseutuharava2 -hankkeiden kanssa. 
Tulossa myös HERNE-HÄRKÄPAPU-webinaari ke 
1.2.2023 klo 12.30-14.30
Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittautumislinkit tilaisuuksiin 
löytyvät Tietolinkin sivuilta sitä mukaan, kun ilmoittautu-
misia avataan: www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat
 
MAASEUTUTOIMISTON YHTEYSTIEDOT
Kärsämäen maaseututoimistossa on paikalla maaseu-
tuasiamies Anne Kuronen tiistaista-perjantaihin, puhelin-
numero on 044-4456881.

Nivalan maaseutuhallinnon muut yhteystiedot;
Nivala, Maaseutujohtaja Hannu Tölli p. 040 3447 255
Oulainen, Maaseutuasiamies Mari Ohtamaa p. 040 3447 
258
Sievi, Toimistosihteeri Hilkka Hänninen p. 044 4883 276
Ylivieska, Maaseutuasiamies Mervi Vähäsöyrinki  
p. 040 3447 257

Henkilökohtaiset sähköpostit etunimi.sukunimi(at)
nivala.fi, yhteinen sähköposti on maatalous(at)niva-
la.fi.

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

Muistiluotsi 
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Oulaisten Seudun Hy / 
Kärsämäen Silmutoimikunta

KÄRSÄMÄEN RIISTANHOITOYHDISTYS 

Kärsämäen riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous Juus-
toportilla 16.2.2023 klo 18:00 valtakirjan tarkistus 
17:30 alkaen.    t.Hallitus

Kärsämäen 4H

4H KERHOT JATKUVAT 
TAMMIKUUSSA VIIKOLLA 3 
Keskiviikko: KOKKIKERHO alakoululaisille klo 
15:30-17:00 Poppelissa. Ohjaavat Eevi ja Iina-Lotta
Torstai: SHAKKIKERHO klo 15:00-16:00 Froste-
ruksen  koulun matematiikan luokassa (yläkoulun ylä-
käytävä). Ohjaajana Eemil
Torstai: SAVISELÄN MONITOIMIKERHO kylä-
koululla torstaisin klo 17:00 - 18:00, joka kuukauden 
ensimmäinen kerta pitempi kokkauskerta klo 17.00 -
18.30. Ohjaajat: Wilma, Sofia ja Jenna
Lauantai: HEPPAKERHO joka toinen lauantai klo 
12:00 –14:00 Holopaisen tallilla. Ensimmäinen kerta 
tammikuussa 21.1 Ohjaajat: Päivi ja Iisa

NUORI, JOS OLET KIINNOSTUNUT 
KERHONOHJAUKSESTA OLE YHTEYDESSÄ 
4H puh. 040 772 9822, sposti karsamaki@4h.fi
Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset 
osoitteessa: facebook karsamaen4h yhteystiedot: 
4Htoimisto 040 772 9822, karsamaki@4h.fi. ja 
www.4h.fi/karsamaki

Jokilaaksojen Nuorten Tuki Ry

Kärsämäen Tules ja Reuma ry

Vesijumpat jatkuvat maanantaisin klo 13.00. 

Porinakerhot  Konttilassa klo 11.00 ke 26.1.,  
helmikuun kerhot ke 8.2. ja 22.2.  
Kerhossa aina kahvittelua ja myynnissä arpoja sekä 
pientä ohjelmaa mm. ”savolainen bingo”.  
Alustava kevätkokousaika ke 8.3. kerhon jälkeen.
 
Kuntosaliryhmä entiseen malliin torstaisin klo 8.30 
alkaen, yhdistys tukee avainlätkän ostajaa ( jäsenien).
 
Lisätietoja: Eila p. 040 827 3890 ja Hilkka p. 040 519 6543.
 
Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin  
ja tuo ystäväsikin mukaan!
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Jokihelmen opisto

Luennot
Ravinto ja suolisto luento Kärsämäki kevät 02570001 
8.2.2023 2 t Ke 19.15–20.45 
Frosteruksen koulu, auditorio, C-ovi, Päivi Mustajärvi 
Miten ravinto vaikuttaa suoliston kuntoon? Miten saan apua 
erilaisiin suolisto-ongelmiin? Luennolle vapaa pääsy, mutta 
ennakkoilmoittautuminen 1.2.2023 mennessä. 
Näihin kursseihin toivotaan lisää osallistujia
Suomen kielen alkeiskurssi Kärsämäki kevät 02200003 
17.1.–28.2.2023 17,33 t 40,00 € 
Ti 18.00–19.00, Pe 18.00–19.00 
Frosteruksen koulu, luokka 1111, A-ovi 
Jemina Kuisma 
Kurssilla opit suomen kielen perussanastoa, fraaseja ja kie-
lioppia sekä tutustut suomalaiseen kulttuuriin ja yhteis-
kuntaan. Kurssin opetuskielinä ovat ensisijaisesti suomi 
ja venäjä. Harjoittelemme arkisia puhetilanteita, kuul-
lun ymmärtämistä sekä lukemista ja kirjoittamista. Kurs-
sin tavoitteena on tukea itsenäistä kielen opiskelua, ja 
oppituntien sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden tarpei-
den mukaan. Kurssikuvaus venäjäksi. На курсе изучаем 
базовую лексику, фразы и грамматику финского 
языка, а также познакомимся с финской культурой и 
обществом. Языки обучения курса финский и русский. 
На уроках учимся повседневные речевые ситуации, 
понимание на слух, чтение и написание. Целью курса 
является поддержка самостоятельного изучения языка, 
а содержание уроков может быть адаптировано к 
потребностям студентов. 
Kuvataide perusteet TPO 7-12 v Frosterus Kärsämäki 
kevät 02300004 
9.1.–8.5.2023 30 t 83,00 €, Ma 16.00–17.30 
Frosteruksen koulu, kuvaamataidon luokka 2033, H-ovi, 
Marjut Lustig 
Taiteen perusopetus. Opiskelemme kuvataiteen perustaito-
ja. Työmuotoja ovat mm. piirustus, maalaus, muotoilu, ra-
kentelu ja grafiikka. Pukeudu työskentelyyn sopivalla tavalla. 
Sisaralennus ja aktiivialennus. Vapaita opiskelijapaikkoja voi 
tiedustella myös lukuvuoden aikana. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksun 20 €.
Kevään lyhytkursseja
Laulun salat - laulun lyhytkurssi Kärsämäki 01200026 
18.–26.3.2023, 53,00 €, La 10.00–17.00, Su 10.00–17.00 
Frosteruksen koulu, auditorio, A-ovi, Kristiina Nietula 
Yksilöopetus 45 min/kerta, yht. 4 kertaa. Matalan kynnyk-
sen lyhyt intensiivinen laulukurssi kahtena viikonloppuna, 
jossa perehdytään laulamisen saloihin monipuolisesti ja ko-
konaisvaltaisesti. Säestäjä mukana 25. -26.3. Opettajana toi-
mii nivalalaissyntyinen oopperalaulaja, laulupedagogi Kris-
tiina Nietula. Ilmoittautuminen päättyy 10.3.2023 15.00 

Myös muihin kursseihin mahtuu hyvin vielä mukaan.

 Kurssitarjonta on nähtävillä internetissä sekä oppaat selat-
tavissa kirjastoissa. Voit ilmoittautua kevään kursseille

 www.jokihelmenopisto.fi tai 044 7591 999.

Kärsämäen maa- ja kotitalousseura

”Ompeluillat” jatkuvat Konttilassa  
tiistaina 24.1.2023 klo 18.30.  
kahvitellaan, arvotaan ja
suunnitellaan tulevaa vuotta.  
Tervetuloa!
   ¤¤¤¤

SIIVOUSTALKOOT Konttilassa
 lauantaina 4.2.2023 alkaen klo 9.00. Maa- ja kotitalous-
seura tarjoaa kahvit ja pientä purtavaa siivouksen lomas-

sa. Haastamme mukaan kaikki Konttilaa kokoontumispaik-
kana käyttävät yhdistykset ja yksityiset. Tehdään yhdessä 
kokoontumispaikkaamme suursiivous. Ilmoittaudu mu-

kaan Tarjalle 050 5350 273 perjantaihin 3.2 mennessä. niin 
osaamme varata tarjottavaa riittävästi.

¤¤¤¤
Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät vuokralle kah-
vi- ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia) Tiedustelut 
Sirkka Jokitalo p. 040 518 0199 tai Nina Prättälä p.040 567 

4012

Eläkeliitto Kärsämäen yhdistys ry

Koska Selänne-lehden ilmaisjakelu loppui, ilmoitamme 
KAIKUssa kerhoista ja tulevistamatkoista. Pitäkää Kaiku 
tallessa, kunnes seuraava ilmestyy!

Palauttakaa vapaaehtoistyön ja kuntokortit kerhossa ma 
30.1.

Su 5.2 Retki Kiuruvedelle konserttiin “Satumaasta Ryysy-
rantaan - Iskelmällinen 60-luku”,
solisteina Kati Huttunen ja Juha Vartiainen. Lähtö Kontti-
lasta klo 11.45. Tarvitaan vähintään 30
lähtijää. Sitovat ilmoittautumiset Irjalle puh. 040-5304025 
mahd. pian, viimeistään kerhossa
30.1. Lippu ja kyyti 25 € (ei sisällä tarjoiluja). Matka mak-
settava etukäteen yhdistyksen tilille
FI47 5205 0340 0051 82, viite 5022 0238. Maksua ei palau-
teta.
Kerhoja Konttilassa:
Ma 30.1.2023 klo 11. K3 (Irja M, Maija L, Eila E ja Väinö 
P). Vieraana Jari Ahlholm. Kahvit ja arvontaa.
Ma 13.2.2023 klo 11. K4 (Aira K, Liisa R, Pirjo M ja Eino 
K). Ohjelmaa, kahvit ja arvontaa.
Ma 27.2.2023 klo 11. K1 (Outi L, Alli M, Irma K ja Sulo J). 
Ohjelmaa, kahvit ja arvontaa.
Bocciaa Konttimäessä torstaisin klo 13.

Kärsämäen Sydänyhdistys ry

KONTTILASSA. 
Tammikuun kerho. Ma 23.1.2023 klo.11.00
Helmikuun kerho. Ma 20.2.2023 klo 11.00

  
Kahvit, arvontaa,ohjelmaa. Yhdessäoloa !

TERVETULOA.


