KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO

3/2010

SISÄLLYSLUETTELO
1. HALLINTOPALVELUT ..............................................................................................................2
2. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT ................................................................3
3. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET...............................................................................................6
4. TEKNISEN PALVELUT ..............................................................................................................6
5. MAASEUTUTOIMEN PALVELUT ...........................................................................................8
6. KYLÄASIAT................................................................................................................................12
7. PÄÄTÖKSET ...............................................................................................................................13

1. HALLINTOPALVELUT
TIEDOKSI ENNAKKOON
SEUDULLISEN YRITYSTEN KLINIKKAPÄIVÄT
Kärsämäellä 21.4. (kelloaika ja paikka tarkentuvat myöhemmin)
Paikalla lähes kaikki keskeiset yritystoiminnan julkiset sidosryhmät
- Kuntien elinkeinoyhtiö NIHAK
- ELY –Keskus, TE- toimisto
- Leader –toimintaryhmä
- Pro Agria
- Verottaja
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Pate-hanke tiedottaa:

PATE - pitkäaikaistyöttömien aktivointi työelämään –hanke on toiminut Selänne kunnissa elokuun alusta 2009 alkaen. Kärsämäellä hankkeessa on tällä hetkellä mukana 34 asiakasta, joista 15
on tällä hetkellä toimenpiteissä eli palkkatukityössä, työelämävalmennuksessa, työkokeilussa ja
kuntouttavassa työtoiminnassa. Asiakkaiden kanssa on suunniteltu myös opiskelu- ja kuntoutusasioita. Kiitos kaikille työllistymistä tukeville toimijoille!
Pate-hankkeen asiakkaista löytyy monen alan osaajia, joten mikäli sinulla on tarjota töitä, ota yhteyttä työnohjaaja Anne Leppiniemeen ja kysele löytyykö työhösi sopivaa tekijää! Monien alojen työt
käynnistyvät kevät-kesällä, esim. maataloustöihin, metsänhoitotöihin, puutarhatöihin, saneeraustöihin, rakennustöihin, turvetyömaille jne. löytyisi motivoituneita työntekijöitä! Pate-hankkeella on
käytettävissä myös palkkatukirahaa, jota voidaan tietyin ehdoin maksaa työnantajalle hänen palkatessaan työttömän työnhakijan. Palkkatukirahaa voidaan myöntää yksityisille henkilöille, yrityksille, yhdistyksille, kunnalle jne. Anne Leppiniemen tavoittaa puhelinnumerosta 044-4456486 tai sähköpostitse anne.leppiniemi@haapajarvi.fi.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Kunnan elinkeinopalvelut
NIHAK OY vastaa elinkeinopalvelujen tuottamisesta kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kärsämäen elinkeinoasioita hoitaa Matti Puranen. Hänen toimistonsa sijaitsee kunnantalolla.
Yritysten neuvontapalvelut, rahoituksen hakeminen varsinkin julkisilta rahoituslähteiltä (TEKES,
TE-Keskus, Finnvera jne.), liiketoiminnan kehittäminen, yritysten perustaminen, tilaratkaisut yms.
palveluissa elinkeinoasiamies auttaa eri kehitysvaiheissa olevia yrityksiä. Kärsämäen aluevastuun
lisäksi hänen tehtävänään on puualan kehityksen seuranta koko seutukunnan alueella. Matti Purasen
tavoitat numerosta 040-3564 711, faksi 08-8162 800 ja s-posti matti.puranen@karsamaki.fi .
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Kunnanviraston yhteystiedot
Viraston aukioloaika: ma-pe 9.00–15.00, lounasaika 11.00–13.00 (kesto ½-tuntia)
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2. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT
Kirjaston aukioloajat

Saviselän lainausasema
avoinna tiistaisin
10.00 – 12.00 ja
18.00 – 20.00

ma – ti klo 12.00 - 20.00
ke
klo 10.00 - 16.00
to – pe klo 12.00 - 20.00
Kiirastorstaina 1.4. kirjasto avoinna klo 10.00 – 15.00.

Pohjois-Pohjanmaalla on otettu käyttöön reaaliaikainen kysy kirjastonhoitajalta -chat palvelu. Chattietopalvelu on avoinna ma - pe klo 12 – 16 osoitteessa
http://www.kirjastot.fi/tietopalvelu/chat.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
KÄRSÄMÄEN KUNNAN JÄRJESTÄMÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2010-2011
Maksullista iltapäivätomintaa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisoppilaille klo 13.0016.05 koulupäivinä (ei lauantaisin) Frosteruksen koululla, mikäli toimintaan osallistuu vähintään
kymmenen (10) lasta.
Iltapäiväkerho tarjoaa lapsille turvallisen ajanviettopaikan koulun jälkeen. Toiminta on ohjattua ja
valvottua vapaa-aikaa turvallisten ja koulutettujen aikuisten seurassa. Toiminnan tavoitteina ovat:
• taata lapsille turvallinen iltapäivä
• tuottaa lapsille onnistumisen elämyksiä
• tarjota mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin
• tarjota virkistävää ja kehittävää tekemistä
• antaa mahdollisuus lepoon.
Kerhossa leikitään, liikutaan, ulkoillaan, retkeillään, askarrellaan, luetaan, levätään, tehdään läksyjä
ja syödään koulun tarjoama välipala. Toiminnassa otetaan myös huomioon kerholaisten toiveet
mahdollisuuksien mukaan.
Toiminnasta peritään 60 euron kuukausimaksu kaksi kertaa lukuvuodessa (syys- 270 euroa, kevätlukukausi 300 euroa) kustakin lapsesta. Osa lapsista voi olla mukana toiminnassa 2-3 päivää viikossa, jolloin maksua peritään 30 euroa/kk.
Lisätietoja toiminnasta ja hakemuslomakkeita saa kouluun tutustumisen yhteydessä 8.4.2010, Frosteruksen koulun kansliasta sekä koulutoimistosta. Hakemus ensi lukuvuodelle on jätettävä ohjaajille
tai kansliaan viimeistään 28.5.2010 mennessä. Tieto toiminnan jatkumisesta tai sen loppumisesta
lähetetään vanhemmille kesäkuun alkupuolella.
Lisätiedustelut:
Frosteruksen koulun vs. rehtori Ilpo Kemppainen, puh. 044-4456 810 sekä iltapäivätoiminnan ohjaajat puh. 044-4456 873.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN ESIKOULUUN JA PERUSKOULUN 1. LUOKALLE
Syksyllä 2010 peruskoulun 1. luokalle tulevien (v. 2003 synt.) ja esikouluikäisten
(v. 2004 synt.) lasten ilmoittautuminen ja tutustuminen on 8.4.2010
kunkin koulun normaalista alkamisajankohdasta lähtien (Frosterus klo 9.00).
Vanhemmat ja huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan kouluun lastensa kanssa.
Mikäli on estynyt saapumaan tutustumispäivänä, voi ilmoittautumisen tehdä huhtikuun aikana koulun rehtorille.
Esikoulua järjestetään Frosteruksen, Saviselän ja Venetpalon kouluilla.
Peruskoulun 1. luokan opetusta järjestetään Frosteruksen, Saviselän ja Venetpalon
kouluilla (Rannan koulun lakkauttamispäätös ei ole vielä lainvoimainen).
Samana päivänä 8.4.2010 syksyllä 2010 7-luokkalaisina aloittavat tutustuvat Frosteruksen yläkouluun klo 9-13.
Lisätietoja asiasta saatavana kouluilta ja koulutoimistosta.
Lukuvuosi 2010-2011 alkaa maanantaina 16.8.2010.
Opetustoimen lautakunta
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA:
Uimakoulut uimahallilla 9.-22.6 uimataidottomille ja heikosti uiville. Mukaan pääsevät vuonna
2004 ja sitä ennen syntyneet lapset ja nuoret. Osanottomaksu 30 euroa. Ilmoittautuminen 3.5. klo
10-12, puh. 044-4456812 ja 16.30-20.00 (Poppeli) puh.044-4456812. Ilmoittautumisia ei oteta
vastaan ennen 3.5.
Kärsämäen kunnan kesätyöpaikat 2010
Kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika alkaa ma 15.3. -23.4.
Hakemukset palautetaan 23.4. mennessä opinto-ohjaaja Heta Pisilälle. Muualla kuin peruskoulussa/lukiossa opiskelevat palauttavat hakulomakkeet Poppeliin sen aukioloaikoina.
Hakulomakkeita yläasteelta, lukiosta, kunnantoimistosta ja Poppelista. Ulkopaikkakuntalaiset voivat tilata hakulomakkeen/ilmoituksen myös 4H-toimistosta sähköisenä versiona, (karsamaki@4h.fi.
Tarkemmin kesätöistä ilmoituksissa.
Sählyturnaus 24.4. tarkemmin ilmoituksissa. Tied. 040-8202798.
HUOMIOI TURVALLISUUSTEKIJÄT
Suomelan kumpareelta mäkeä laskiessa älä laske hiihtoladulle ja parkkipaikalle.
Kirkonkylän jääkiekkokaukalon luisteluvuorot ma-pe klo 16-17 ja la-su 11-13. Luisteluvuorojen aikana kiekon ja pallon pelaaminen kielletty. Jääkiekkokaukalon käyttövuorolista on huoltorakennuksen seinässä.
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Hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen. Kansanhiihto-kampanja 1.1.-30.4.2010. 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 hiihtomahdollisuudet, koe hankihiihdon vapaus ja ihanuus.
Hiihtolatuja mm. Suomelan (1,25 km v/p) ja Venetpalon hiihtomajan (1,65 km v/p) valaistut.
Hatuperän lenkki (15 km v/p ei sisällä Suomelan valaistua latua), latu lähtee Suomelan valaistun
ladun lentokentän puoleisesta päästä.
Laturetkilatuja: Pesäpallokenttä-Petäjäkangas-Yläranta-Ruhankankaan luontopolunladut perinteinen latu-ura. Pesäpallokentältä matkaa Ruhankankaan luontopolun parkkipaikalle 8 km. Luontopolun ladut 2 ja 6.5 km.
Suomela-Hatuperä-Onkilampi. Hatuperältä lähtien perinteinen latu-ura. Suomela- Onkilampi 15
km. Maakunpareen parkkipaikka - Onkilampi 8.5 km. Onkilammelle myös kuntoilusuoritus laatikolta Hatuperänlenkiltä Saviharjun kautta. Lisäksi latuja kouluilla.
Kävely ja koirien ulkoiluttaminen hiihtoladuilla ja luistelupaanoilla kielletty (huom. yleinen
järjestyslaki.)
Nuorisotila Poppelin avoimet ovet toimintaillat ma ja ti klo 16.-20.00 ja pe 16.-22.
Viikot 13 ja 14 suljettu vuosilomien vuoksi aukeaa pe 16.4.
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.)
Oulun Eteläinen Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
SETTINETTI.FI TIEDOTTAA NUORILLE!
LUE TUOREET NUORTEN UUTISET JA POIMI PARHAAT TAPAHTUMAT PÄIVITTÄIN!
Tietoa 14 kunnan (Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala,
Oulainen, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva ja Ylivieska) alueelta .
Sivut uudistuneet, valikkorakenne muuttunut, käyttö helpottunut ja modernisoitunut
Käy kurkkaamassa.
HYÖDYNNÄ VASTAUSPALVELUITAMME!
Kysy terveydestä tai ihmissuhteista kouluterveydenhoitajalta.
Kysy opiskelusta opolta.
Kysy mistä vaan Pulmakulmassa.
Vastauksen saat viikossa!
TESTAA TAITOJASI TOIMITTAJANA!
Kirjoita runo tai tarina, piirrä kuva tai sarjakuva ja lähetä se meille, nettiin ja lehteen.
Settinetin Nettilehti julkaisee nuorten lähettämiä juttuja, joista parhaat poimitaan kuukausittain
Oulun Eteläiseen –lehteen.
www.settinetti.fi
nuorisotiedotus@settinetti.fi
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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 15-18 N-M
18-19 kuntouinti N-M
19-20 naisten vesijumppa
20-21 miesten vesijumppa
ti

ke klo 15-18 N-M
18-19 kuntouinti N-M
19-20 naisten vesijumppa
20-21 vesijumppa

8-9
naisten vesijumppa
9-10 naisten vesijumppa
10-11 vesijumppa N-M

Uimaliput A 3 €, L2 € 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, Rekolasta ja Konttilasta.
Ui kesäksi kuntoon kuntouinti –kampanja meneillään. Merkkaa kuntoilusuorituksesi kuntokorttiin.

3. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET
Musiikkia Paanukirkossa yhdistys järjestää yhteistyössä Kärsämäen
seurakunnan kanssa kannatuskonsertin Kärsämäen kirkossa su 18.04.2010
klo 19. Aiheena on häämusiikki. Esiintyjinä ovat Jarkko Häyrynen,
Jarmo Junno ja Pekka Luukkonen. Tule muistelemaan omia häitäsi tai
tulkaa te, jotka suunnittelette häitä ! Ohjelma 5 €.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Kärsämäen maa- ja kotitalousseura ry järjestää
SALAATTIKURSSIN ti 20.4.2010 klo 19.00 Miilurannan koululla.
Tule hakemaan vinkkejä kevään juhlasalaatteihin.
Kurssimaksu 5 € jäsenet ja 10 € ei jäsenet, lisäksi tarvikemaksu.
Ennakkoilmoittautumiset pe.16.4. mennessä: Heli Keckman puh. 040 520 5937
Tervetuloa!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Keväinen tervehdys Mannerheimin Lastensuojeluliitosta!
Teemme kevätretken Oulun Kaupunginteatteriin la 15.5.2010 katsomaan Prinsessa Rosa Ruusunennäytelmää. Lähtö Konttilan pihasta klo 10.30, näytös alkaa klo 13.00. Näytelmän kesto 2 tuntia.
Paluumatkalla pysähdymme syömään Tupoksen ABC:llä, kotona olemme takaisin noin klo 19.00.
Hinta MLL jäsenille 7 €/lapsi, 20 €/aikuinen, kyyti 3 €. Hinta ei jäsenille 10 €/lapsi, 22 €/aikuinen,
kyyti 5 €. Lapsille kyyti ilmainen. Ruoka omakustanteinen. Teatteri lippuja on varattu 30 kpl. Jos et
halua näytökseen, mutta olet kyytiä vailla Ouluun, kysy paikkoja. Kyydin hinta 5 €.
Sitovat ilmottautumiset 19.4. mennessä päivisin Inka:040-768 0288, klo 16 jälkeen Minna: 044-371
0408. Jäsenet; varautukaa näyttämään jäsenkortti.
Lisätietoa näytöksestä: http://teatteri.ouka.fi/ohjelmisto/nyt-ohjelmistossa/prinsessa_rosa_ruusunen
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KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY
31.3. klo 11.00 kerho Konttilassa
14.4. klo 11.00 kerho Konttilassa
5.5. klo 11.00 kerho Konttilassa. Saamme vieraaksi aluetoimikunnan puheenjohtajan ULLA LEHTIKANGAAN Ylivieskasta, hän luennoi Reumaliitosta sen toiminnasta, reumasta ym Tule kuuntelemaan ja tekemään kysymyksiä reumaan liittyvistä asioista.
Suunniteltu ti 11.5. klo 11.00 alkavaksi ulkoilupäivää Suomelassa, (säävarauksella) samalla päätetään kevään kerhot, kahvitellaan ja paistetaan makkaraa ym. Tervetuloa joukolla mukaan…pyydä
ystäväsikin tilaisuuksiin.
ma.29.3. perinteiset pääsiäismyyjäiset S-marketissa, myynnissä ajankohtaisia tuoreita leivonnaisia
(ja arpoja joka arpa voittaa) aloitamme klo 8.00 jälkeen
Maanantain vesijumppa vielä tälle keväälle seuraavina päivinä 29.3., 12.4. ja 19.4.
Teatterireissu Haapajärvelle su 11.4. klo 13.00 näytelmään ” RIEMU RAHAT ” vielä vapaita paikkoja autossa.
Olemme aloittaneet Katajalla torstaisin klo 11.00-13.00 leikkimielisen Gurlingin peluun, tule mukaan iloiseen joukkoon.
Pärnuun kylpylälomalle lähtijät; ilmoittelen lähtöajan teille myöhemmin.
Kaikista yllä olevista tarvittaessa lisätietoja Hilkalta puh. 040-5196543
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Kärsämäen 4H-yhdistys tiedottaa
YÖKYÖPELIPELIEN aika on jälleen perjantaina 9.4.2010. Yökyöpelipelit aloitetaan klo 19.30
ja lopetetaan viimeistään klo 23.00 (saatetaan siis lopetella ennen klo 23 jos nuorisoa ei paikalla).
Alakouluikäisten peliaika on klo 19.30-21.00 ja yläkoululaisten ja sitä vanhempien kanssa pelataan
klo 19.30-23.00 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
Alueellinen TYÖPALVELUTOIMINNAN-kurssi Kärsämäen hiihtomajalla 24.-25.4.2010. Tarkoitettu 13- vuotiaille tai sitä vanhemmille 4H-työpalvelutoiminnasta kiinnostuneille. Työpalvelutoiminnan kurssin suoritettuasi sinulla on mahdollisuus työllistyä paikalliseen 4H yhdistykseesi
mm. kotitalousalan palvelutöihin, piha-, puutarha- ja ympäristönhoitotöihin, metsätalouden töihin ja
eläintenhoito töihin. Lisäksi kurssin aikana suoritetaan 4H-AJOKORTTI työelämään koulutus.
Työpalvelutoiminnan kurssin hinta 15 euroa 4H:n jäsenille ja muille 20 euroa. Mukaan otetaan Kärsämäeltä 4 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset perjantaina 16.4.2010 klo
15.00 mennessä 4H-toimistolle puh. 040 772 9822. Muista ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä
mahdolliset allergiat.
Kärsämäen kunnan kesätyöpaikkojen 2010 haku on alkanut 15.3.2010 ja päättyy 23.4.2010.
Hakemukset voit jättää opinto-ohjaaja Heta Pisilälle. Muualla kuin peruskoulussa/lukiossa opiskelevat palauttavat hakulomakkeet nuorisotila Poppeliin sen aukioloaikoina. Hakulomakkeita yläasteelta, lukiosta ja Poppelista. Ulkopaikkakunnilla opiskelevat voivat tilata hakulomakkeen ja ilmoi7

tuksen myös 4H-toimistolta sähköisenä versiona (karsamaki@4h.fi). Tarkemmin kesätöistä ilmoituksissa.
Vauvojen ja pienten lasten vanhempien PERHEKAHVILA kokoontuu maanantaisin
Poppelissa klo 10.00 -12.00. Tervetuloa! yhteistyössä 4H ja MLL (Ryhmäläisiä ei ole
vakuutettu järjestäjien toimesta). Perhekahvilan tulevaa toimintaa: ma 29.3. pääsiäisaskartelua, ma
5.4. pääsiäisloma, ma 12.4 EveLace-esittelijä, ma 19.4 vappuaskartelua, ma 26.4. vappunaamiaiset,
ma 3.5. äitienpäiväkortti-askartelua, ma 10.5. leikkikenttä/ulkoilu, ma 17.5. päättäjäiset
4H-kerhot kokoontuvat seuraavasti: MAANANTAISIN: Heppakerho (Hautajoen kylällä),
klo 16.30-18.00 (3.5.2010 asti) (Kivelä/Holopainen). Kirkonkylän sekakerho Konttilassa klo 16.3018.00 (29.3.2010 asti). TIISTAISIN: Liikuntakerho alakoululaisille Frosteruksen koululla klo
17.00-18.00. Saviselän sekakerho kyläkoululla klo 17-18. Venetpalon sekakerho kyläkoululla klo
17.30-19.00. Taitavat kädet-kerho Raatissa klo 16.15-17.15 (6.4.2010 asti). Yhteistyössä Kärsämäen ev.lut. seurakunnan kanssa. KESKIVIIKKOISIN: Kirkonkylän eläinkerho Konttilassa klo 16.3018.00. Kirkonkylän sählykerho yläkoululaisille Frosteruksen koululla klo 17-19. TORSTAISIN:
Kokkikerho alakoululaisille Konttilassa, joka toinen viikko klo 16.30-18.00. Tervetuloa!
TULOSSA: Oulun 4H-piirin toimintakilpailut järjestetään KÄRSÄMÄELLÄ 22.5.2010. Kilpailu lajit ovat luontopolku, metsätaito, traktoricup, mönkijäcup ja koirataito. Katso lisää osoitteesta
www.4h.fi/karsamaki Jos olet innostunut osallistumaan kilpailuihin ota yhteyttä 4Htoimistoon/Hannele. Kesäkuussa 4H:n päiväleiri viikolla 23, joka toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kärsämäen 4H-yhdistys ja Vestia järjestävät yhteistyössä jäteneuvontaa
erilaisille ryhmille (min 10 henk.) voit tilata neuvonnan joko 4H-yhdistykseltä tai Vestialta.
Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoitteessa: www.4h.fi/karsamaki, 4Htoimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi

4. TEKNISEN PALVELUT
5. MAASEUTUTOIMEN PALVELUT
KEVÄÄN PÄÄTUKIHAKU HUHTIKUUSSA
EU- ja kansallisten viljelijätukien päähaku on huhtikuussa. Lomakkeiden viimeinen jättöpäivä on
Pe 30.4.2010. Uudet vuokrasopimukset tulisi myös toimittaa kuntaan, jos niitä ei ole aiemmin toimitettu.
Haettavia tukia ovat mm.
- Tilatuki
- Ympäristötuki
- Luonnonhaittakorvaus
- Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa
- Kansalliset pinta-alatuet; yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden
tuki ja perunantuotannon kansallinen tuki
- Peltokasvien tuotantopalkkio
- Valkuaiskasvipalkkio
- Kansalliset kotieläintuet
- Eläinten hyvinvointituki
- Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
- Sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvaus
Lomakkeita ja oppaita saa kunnan maaseututoimistosta tai internetistä lomakkeet osoitteesta
http://lomake.mmm.fi ja oppaat sekä ohjeet osoitteesta
http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet.html.
Lisätietoja; puh. 044 4456 880 Tuomo Lintula ja 044 4456 881 Anne Kuronen.
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ERITYISTUKISOPIMUKSET
Ympäristötuen erityistukisopimusten haku on huhtikuussa. Hakemuslomakkeiden on kaikkine liitteineen oltava ELY-Keskuksessa viimeistään Pe 30.4.2010.
Vuonna 2010 voi hakea seuraavia ympäristötuen erityistukisopimuksia:
- suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito
- monivaikutteisen kosteikon hoito
- pohjavesialueiden peltoviljely
- luonnonmukainen tuotanto
- luonnonmukainen kotieläintuotanto
- perinnebiotooppien hoito
- luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen
- alkuperäisrotujen kasvattaminen
- alkuperäiskasvien viljely
- valumavesien käsittelymenetelmät
- turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely
- lietelannan sijoittaminen peltoon
Leader –toimintatavalla myös rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea perinnebiotooppien hoitoa,
luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämistä sekä monivaikutteisen kosteikon hoitoa koskevia erityistukisopimuksia.
Lisätietoja saa Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskuksen maatalousryhmältä puh. vaihde 020 63 60020.
TILATUKIOIKEUKSIEN SIIRROT
Tukioikeuksien siirrot on tehtävä lomakkeilla 103B ja 103A 15.6.2010 mennessä. Tukioikeuksien
siirrot tulevat tehtäviksi mm. vuokrasopimusten uusimisten yhteydessä ja uusien vuokrasopimusten
teon yhteydessä (jos siirroista on sovittu) sekä koko tilan hallinnan siirroissa.
SÄHKÖINEN TUKIHAKU
Tukien hakeminen sähköisesti on mahdollista myös tänä vuonna. Sähköisen tukihakemuksen jättäminen onnistuu, jos viljelijällä tai hänen valtuuttamallaan neuvojalla on voimassaolevat Vipukäyttöoikeudet. Käyttöoikeuksia haetaan lomakkeella 405, joka toimitetaan kuntaan 31.3.2010
mennessä. Käyttövaltuuksia haettaessa ehdoton edellytys on, että siihen on kaikkien maatilan omistajien suostumus. Kaikkien maatilan omistajien on siis allekirjoitettava lomake, myös puolisoiden silloin kun tila on yhteisomistuksessa. Maatilan osalliset voivat valtuuttaa myös neuvojan
käyttämään sähköistä tukihakua puolestaan. Myös neuvojan valtuutus haetaan lomakkeella 405.
Kevään 2009 tukihakua varten hankitut Vipu-käyttöoikeudet ovat edelleen voimassa, mutta ennen
sitä myönnetyt oikeudet on muistettava uusia. Aiemmin haetuilla Vipu-oikeuksilla voi vain selata
tilan tietoja. Sähköistä tukihakua on mahdollista käydä harjoittelemassa demo-versiolla osoitteessa:
http://tukihaku-demo.mavi.fi/.
Tukihakemuksen jättäminen sähköisesti on mahdollista 29.3. – 30.4.2010 klo 23.59 saakka. Sähköisesti on mahdollista jättää maatilalomake (101A), tukihakemus (101B), tukihakemus kansallisista
kotieläintuista (101C), peruslohkolomake (102A), kasvulohkolomake (102B) sekä osittain maatilan
osalliset –lomake (101D). Lohkoja yhdistettäessä tai jaettaessa lomake 102C täytyy palauttaa
31.3.2010 mennessä kuntaan paperisena, jotta voi jättää tukihakemuksen sähköisesti. Kylvöalojen
muutosilmoitus (117) on mahdollista jättää sähköisesti 15.6.2010 klo. 23.59 saakka.
Lisätietoa ja käytön tuki
Lisätietoa sähköisestä tukihausta saa kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tukihaku@mavi.fi. Maaseutuviraston Vipu-palvelun infosivuilta löytyvät
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kaikki viljelijätukien sähköistä hakua koskevat ajankohtaiset tiedotteet yhdestä osoitteesta
(www.mavi.fi/vipu).
Valtakunnallinen käytön tuki
Sähköistä tukihakua koskevaa neuvontaa saa kunnasta ja valtakunnallisesta käytön tuesta, joka on
avoinna huhtikuun ajan numerossa 020 690 888 (sähköposti: tukihaku@mavi.fi) arkisin klo 12-21,
viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 9-15. Puhelu maksaa normaalin paikallisverkkomaksun tai
matkapuhelinmaksun verran.

VILJELIJÄKOULUTUKSIA JA –INFOJA
YmpäristöAgro-hankkeen infopäivät kevät 2010
Huom, joissakin infopäivissä on tullut muutoksia edellisen kuntainfon tietoon!
1.Tukihakuun liittyvät infopäivät viljelijöille kevät 2010
Aiheina ympäristötuen muutokset, eläinten hyvinvointi ja muut ajankohtaiset asiat
tukien hausta. Luennoitsijat MTK Pohjois-Suomesta, ProAgria Oulusta, ELY-keskus PohjoisPohjanmaasta sekä kunnan maaseutuviranomainen.
6.4.2010
7.4.2010
7.4 2010
9.4.2010
13.4.2010
15.4.2010
15.4.2010

Oulainen Honkamaja
Nivala Nitek (Sapuska), Pajatie 5, Nivala
Pyhäjärvi Verkkoranta
Siikalatva Seurakuntasali, Kestilä
Haapavesi Haapaveden opisto, ReijoWaara sali
Kärsämäki Frosteruksen koulu
Haapajärvi HAI, liiketalous, Opintie 1

Ohjelma:
10.00-10.05 Avaus ja yleistä hankkeesta
10.05-11.00 Tukihakuun liittyvät ajankohtaiset asiat, MTK-Pohjois-Suomi
11.00-12.00 Ajankohtaista maatilojen ympäristöasioissa ja valvonnassa,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
12.00-12.30 Kahvitauko
12.30-13.15 Hakulomakkeet ja yleistä tukihausta, sähköinen tukihaku;
käytännön kokemuksia, paikallinen maaseutuviranomainen tai
viljelijä
13.15-14.15 Ajankohtaista eläinten hyvinvoinnista ja maatilojen
energiasuunnitelma, ProAgria Oulu
(huom. osa luennoista saattaa vaihtaa paikkaa)
Lisätietoja: MTK Pohjois-Suomi, Sirpa Törmikoski 044 339 2319
Tilaisuuksiin ovat tervetulleita maa- ja metsätilalliset ja heitä neuvovat. Tilaisuus on
maksuton.
2. Tuottoa perinnebiotooppien hoitamisesta
pe 26.3.2010 klo 12.00-14.30, Lumijoki, kunnan valtuustosali
Erityistukisuunnitelman kustannuslaskelmassa käytetään ympäristötuen asetuksen
mukaisia enimmäiskustannuksia. Ovatko nämä enimmäiskustannustasot riittäviä
esimerkiksi luonnonlaidunkohteilla?
Tule kuuntelemaan ajankohtaisia erityistukiasioita ja tuomaan esille kustannuksien
toteutumiseen liittyviä käytännön kokemuksia esimerkiksi aitaamiskulujen osalta.
10

Mukana: Kyllikki Lumijärvi, Juha Sohlo ja Maarit Satomaa/ ProAgria Oulu, Johanna
Helkimo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
3. Luonnonmukaisen tuotannon sopimus ja ajankohtaista tukien hakuun
infotilaisuus + lisäaiheena lietelannan sijoittaminen peltoon erityistuki
Ma 22.3.
Ti 23.3.

Siikajoki Ruukin Maaseutuopisto, Sammalkankaantie 280
Nivala Nitek, yläkerran koulutustila, pajatie 5

Ohjelma:
9.30 Avaus ja yleistä hankkeesta
9.40 Yleiset muutokset 2010, Kyllikki Lumijärvi / Olli Valtonen ProAgria Oulu
11.00 Lounas, Luomuyhdistys tarjoaa
12.00 Luomuvalvonnan terveiset, Johanna Honkanen Ely- Keskus PohjoisPohjanmaa; Luomusopimuksen hakeminen, Muutokset tuotantoehdoissa:
kasvintuotanto ja kotieläintuotanto, Lietelannan multaussopimus
14.00 Tilaisuus päättyy
Huom tämä ei korvaa luomusopimuksen edellyttämää koulutusta vaan on yleinen
infotilaisuus.
Lisätiedot: Olli Valtonen 040 735 5519, ProAgria Oulu
4. Laadukasta lammastuotantoa
ke 21.4.2010 klo 9.15-15.00, Liminka, Pitojen Helmi
Ohjelma:
9.15 Kahvi ja YmpäristöAgro-hanke toivottaa tervetulleeksi, maisemasuunnittelija Maarit
Satomaa, ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
9.30 Laadukas lammastuotantoketju, Lammaseläinlääkäri Johanna Rautiainen, ProAgria
Pirkanmaa
11.00 Ajankohtaista lammasneuvonnassa, Lammasneuvoja Marketta Sarja, ProAgria Oulu
12.00 Omakustanteinen lounas, 8-10 euroa
12.45 Lammas hoitaa maisemaa, maiseman- ja luonnonhoidon neuvoja Taimi
Mahosenaho/ ProAgria Oulu, Oulun maa- ja kotitalousnaiset
13.30 Lammastuote osana ympäristöystävällistä tuotantoa, terveisiä pienteurastamolta,
Eero Polso/ Polson Lammas Oy
14.15 Lähiruokaa lampaasta, elintarvikeneuvoja Soila Hiltunen, Oulun maa- ja
kotitalousnaiset
15.00 Lampureiden mietteitä ja yhteenvetoa tilaisuudesta
Ilmoittaudu ennakkoon: pe 16.4.2010 mennessä Maarit Satomaa, 040 566 7924,
maarit.satomaa(ät)proagria.fi
Tulossa:
Maaseudun rooli ilmastonmuutoksessa, Ilmastoinfo
ti 30.3.2010 klo 10.00, Siikalatva (Rantsila)
Lisätiedot tilaisuuksista: Maarit Satomaa, 040 566 7924, YmpäristöAgro, ProAgria Oulu/
Oulun maa- ja kotitalousnaiset
Lisätiedot YmpäristöAgro hankkeesta: Taimi Mahosenaho, 040 551 7807,
YmpäristöAgro, ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset
Päivämäärät ja ohjelmat päivittyvät sivulle: www.proagria.fi/oulu -> Ajankohtaista
-> Koulutukset ja tapahtumat -> YmpäristöAgro
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Kaikkiin YmpäristöAgron tilaisuuksiin ovat tervetulleita maa- ja metsätilalliset ja heitä neuvovat.
Tilaisuudet ovat maksuttomia.
ProAgria Oulun kasvinsuojelukoulutuksia
4.3.2010
24.3.2010
13.4.2010

Pyhäntä, valtuustosali, Manuntie 2
Nivala, Ravintola Sapuska, Pajatie 5
Oulu, Valion Maikkulan meijerin kokoustila, Kangaskontiontie 2

Järjestäjänä ProAgria Oulu. Koulutuspäivä alkaa klo 10.00, kesto 4 tuntia. Kouluttajana on Antti
Harjunen ProAgria Oulu puh. 0400 285 291. Kurssin hinta 50 € sis. kahvin. Ennakkoilmoittautumiset kahta viikkoa ennen kurssipäivää ProAgria Oulu puh. (08) 316 8611 tai anne.kipina(at)proagria.fi
Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutus
27.3.2010
24.4.2010

Ylivieska, kaupungintalo, valtuustosali
Haapajärvi, HAI maa- ja metsätalousosasto, Erkkiläntie 1

Kouluttajina MMM Mirka Similä ja aluepäällikkö Jarmo Aho Berner Oy. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen kurssia puh. 050 5168 241 tai 040 5903 101. Hinta 40 € (alv. 0 %) sis. sämpyläkahvit.
YMPÄRISTÖTUEN PERUSTOIMENPITEISIIN KUULUVA KARTOITUS LUONNON MONIMUOTOISUUSKOHTEISTA
Vuonna 2007 tai sen jälkeen ympäristötukisitoumuksen antaneiden on tehtävä ympäristötuen perustoimenpiteisiin kuuluva kartoitus maatilan luonnon monimuotoisuuskohteista toisen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Vuonna 2008 sitoumuksen antaneilla on tämä kartoitus oltava tehtynä
30.4.2010 mennessä. Kartoitus tehdään täyttämällä lomake 219, joka on viljelijöille postitettu luonnon monimuotoisuusoppaan kanssa, sitoumusehtojen lähetyksen yhteydessä. Tätä lomaketta ei
palauteta kuntaan vaan säilytetään tilalla.
KUNNAN INTERNET-SIVUT
Samat tiedot kuin kuntainfossa, löytyvät maaseututoimen osalta myös kunnan internet –sivujen ilmoitustaululta (etusivu-> vasemmalla palkissa ilmoitustaulu). Sieltä löytyy lisäksi mm. koulutuksien ohjelmat kokonaisuudessaan heti kun olemme ne saaneet tietoon. Kaikista koulutuksista tieto ei
ehdi kuntainfoon, jos meille tulee tieto niin lähellä koulutusta, ettei sitä ole ollut mahdollista edelliseen kuntainfoon laittaa. Internet-sivuilla kaikki ilmoitukset löytyvät, vaikkeivät ne kuntainfoon
ehdikään. Maaseutupalveluiden alta löytyy myös esim. vuokrasopimuspohjat (valitse ylhäältä palkista maaseutupalvelut).

6. KYLÄASIAT
Ei tiedotettavia asioita.
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7. PÄÄTÖKSET
Kunnanhallituksen päätöksiä v. 2010
1.3.2010

Tytäryhtiöiden yhtiökatsaukset
Lausuntopyyntö Jokilaaksojen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiirien mahdollisesta yhdistämisestä
Toimivallan edelleen siirtäminen
Metsästysvuokrasopimus/Rannankylän Metsästysseura r.y.
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukainen toimeksiantosopimus Maatalousyrittäjien eläkelaitos/Reisjärven kunta
Kärsämäen kunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-1.2.2010
Kunnan ja 4H-yhdistyksen välinen sopimus nuorten työllistämisestä
Maanvuokrasopimuksen muutos tila Suikkula Rno 39:142
Kuntastrategia vuoteen 2015
Korvaus rikkoontuneista silmälaseista
Esiluokanopettajan palkkaaminen Saviselän kouluun kevätlukukauden 2010 loppuun saakka

16.3.2010

Määräaikaisena kunnansihteerin virkaa hoitavan Eeva Rossisen tilinkäyttövaltuutus

Frosteruksen koulun oppilaan ohjauksen lehtorin viran täyttäminen
Ekäisevän päihdetyön työryhmän nimeäminen
Toimintaohje työn vaatimusten ja työntekijän työkyvyn yhteensovittamiseksi
Muutos vuoden 2010 talousarvioon
Kuntatodistusohjelma
Kiinteistön kauppa Kärsämäen Sosiaalidemokraattinen työväenyhdistys ry
Kiinteistön kauppa Koneselkä Oy ja Konesilta Oy tai perustettava kiinteistö Oy
Kunnanhallitukselle esitetty kysymys

Kunnanvaltuuston päätöksiä v. 2010
22.3.2010

Toimivallan edelleen siirtäminen
Muutos vuoden 2010 talousarvioon
Kuntatodistusohjelma
Kiinteistön kauppa Kärsämäen Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys ry
Kiinteistön kauppa Koneselkä Oy ja Konesilta Oy tai Perustettava kiinteistö Oy

Opetustoimen lautakunnan päätöksiä v. 2010
2.3.2010

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehkäisevän päihdetyön työryhmän nimeäminen
Frosteruksen koulun toimintasuunnitelman muutos
Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.12.2009/toimintakertomus
Saapuneet kirjeet
Viranhaltijan päätöspöytäkirjat
Frosteruksen koulun oppilaan ohjauksen lehtorin viran täyttäminen

Vapaa-ajan lautakunnan päätöksiä v. 2010
4.3.2010

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.12.2009/Toimintakertomus
Viranhaltijain päätöspöytäkirjat
Kuuntelulaitteen lahjoittaminen Koivupuistoon
Muut mahdolliset asiat
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Teknisen lautakunnan päätöksiä v.2010
18.3.2010

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutuminen v.2009
Muovin keräyksen järjestäminen Kärsämäen kunnan alueella
Koirien jätökset
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan selonteko teknisen lautakunnan toiminnasta vuodelta 2009
Päätösluettelot
Tiedoksisaatot

Valvontalautakunnan päätöksiä v.2010
18.03.2010

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Valvontalautakunnan talouden ja toiminnan toteutuminen v.2009
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