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1. HALLINTOPALVELUT
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)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Työterveys Selänne / Kärsämäki
Työterveyshoitajien puhelinaika:
Ma – Pe klo 8:00 – 10:00 Puh. 044 4456 395
Työterveyshoitajan Carita Kamps puhelintunti ma-pe
klo 8.00-9.00 puh. 044-4456373
Päivystävän työterveyshoitajan vastaanotto
sairaanhoitosopimusasiakkaille ajanvarauksella!
Sairauslomatodistuksia ei kirjoiteta puhelimitse!
Todistus äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamisesta varten kirjoitetaan
lastenneuvolasta puh. 044 4456 919 tai pkl.n päivystävälle sairaanhoitajalle parhaiten
klo 8.00-9.00 puh 044 4456 938

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

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.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA:
Kuntalaisten hiekkatekonurmen vakiovuorot kesälle 2010 haettavana 13.3 mennessä.
Hakemukset palautetaan yhteystietoineen liikuntatoimistoon. Tiedustelut Riitta 044-4456812.
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Avustuksien hakuaika meneillään. Hakemukset liitteineen 28.2. Tarkemmin hakuaika –
menettelystä kunnantoimiston ilmoitustaululla olevasta ilmoituksesta.
Kärsämäen kunnan kesätyöpaikat 2010
Kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika alkaa ma 15.3 ja päättyy 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.
Perheretki Vuokattiin torstaina 11.3 (talvilomaviikolla)
Talvisia jännitysnäytelmiä, ota haltuun turvallisempi kaatumistapa –kampanjalla (1.1.31.3.2010) Invalidiliitto haluaa edistää talviturvallisuutta ehkäisemällä liukastumisesta johtuvia
toimintakyvyn alenemisia sekä rohkaista liikkumaan turvallisemmin talvella. Lisätietoa löytyy
kampanjasivulta www.liukastumis.info
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.
Hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen. Kansanhiihto-kampanja 1.1-30.4.2010. Suorituksia
voit kirjata KKI-kortteihin ja –vihkoihin.
Laturetkiä tulossa reiteille pesäpallokenttä-Petäjäkangas-Yläranta-Ruhankaan luontopolunladut ja Suomela-Hatuperä-Onkilampi.
Seuraa ilmoittelua.
Hiihtolatuja mm. Suomelan (1,25km v/p) ja Venetpalon hiihtomajan (1,65km v/p) valaistut.
Hatuperän lenkki (15km 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.
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.
Viikolla 10 avoinna pe.
Nuorisotilassa voi mm. harrastaa ja viettää aikaa, pelaamalla biljardia, ilmakiekkoa, jalkapallo-,
video- ja erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia katsella tv:tä, lukea lehtiä, lauleskella karaokea,
viettää aikaa kavereiden seurassa.
Myös nuorten Setti -tiedotuspiste sijaitsee Nuorisotilassa ja on avoinna Poppelin aukioloaikoina.
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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
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.
TULE OPISKELEMAAN ENSIAPUTAITOJA!
SPR KÄRSÄMÄEN OSASTO järjestää Ensiavun peruskurssin EA1.
Kurssin ajankohta on lauantai ja sunnuntai 9-10.4.2010.
Mukaan mahtuu 15 osallistujaa. Hinta on 80 €, sisältää todistusmaksun. Suomen
Punaisen Ristin jäsenet saavat kurssimaksusta 10 % alennuksen.
Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2010 mennessä Raija Aulis puh. 040- 5617256.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Jokihelmen opiston Kärsämäen osasto tiedottaa:
Sydänsunnuntain luento - Sydän sykkii iloa elämälle, Eeva-Liisa Impola, terapeutti, su
18.4.2010 klo 11.30 - 13.00 Kärsämäen seurakuntatalo. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
2040684 Ketjupunonta – Hopeatyö, Peltonen Hannu, 7.5. - 8.5.2010, pe klo 18 - 21:15, la klo 9 –
16, Frosteruksen koulu, luokka 137, G-ovi. Kurssimaksu17,00 €. Valmistamme hopealangasta ja levystä helpolla tekniikalla ja yksinkertaisin välinein sormuksia, ketjuja ja riipuksia. Ota mukaan
pieniä rasioita hopearenkaita varten sekä parsinneula. Kurssimaksun lisäksi laitevuokra 5 €, jonka
opettaja perii. Sitova ilmoittautuminen 28.4. mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591
999.
Kärsämäen pianokursseilla on tilaa. Ole hyvä ja ilmoittaudu mahdollisimman pian p. 044 7591
246.

3. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET
Kärsämäen Sydänyhdistys ry.
9.3. Klo: 11.00 Kerho Konttilassa
23.3. Klo: 11.00 Kerho Konttilassa
6.4. Klo: 11.00 Kerho Konttilassa
20.4. Klo: 11.00 Kerho Konttilassa
Sydänviikolla 18.4. sydänsunnuntaina luento 11.30 - 13.00. "Sydän sykkii iloa" Eeva-Liisa Impola
Reki Ruotsiin: Elämysmatka Kolmården:in eläinpuistoon, jossa kohtaamme tropiikin villieläimiä,
myös delfinaariossa käynti. Tukholman nähtävyydet paikallisen oppaan esittelemänä. Lähtö 18.5.
paluu 21.5 Linja-auto/ laiva. Ilmoittautuminen 7.3. mennessä. Lisätietoja: Heikki 050-3371057
Timo 040-5232984
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Kärsämäen 4H-yhdistys tiedottaa
Kärsämäen 4H-yhdistys sekä Päivi Holopaisen Islanninhevostalli järjestävät:
Kavion kopsetta kurssi – metsäretkipäivä sunnuntaina 7.3 klo 11-16. Tarkoitettu yli 11 vuotiaille hevosnuorille. Pakkasraja -20. Retkipäivän hinta on jäsenille 35€ ( ei jäsenille 45€+ oma vakuutus). Huom! Otetaan vain 5 osallistujaa. Maksu peritään paikan päällä. Lisätietoja 040-5778062/
Päivi. Ilmoittautumiset 4H-toimistolle to 4.3 klo 15 mennessä puh. 040-772 9822/ Hannele (ps.
muista ilmoittaa erikoisruokavaliot).
Ratsastuksen alkeet-kurssi maanantaina 8.3 klo 10-14.30. Kurssi on tarkoitettu 6-10 vuotiaille
hevosten hoitamisesta ja ratsastuksesta kiinnostuneille. Pakkasraja -20. Kurssin hinta 4H jäsenille
vain 20 € sisältää vakuutuksen (Ei jäsen 30€+oma vakuutus). Maksu peritään paikan päällä. Otetaan
8 ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset 4H-toimistolle to 4.3 klo 15 mennessä puh. 040772 9822/ Hannele (ps. muista ilmoittaa erikoisruokavaliot).
Alueellinen pilkkileiri-kurssi Pyhäjärven Hiidenkylällä 19-20.3.2010. Tarkoitettu 12 vuotiaille tai
sitä vanhemmille kalastuksesta kiinnotuneille. Pilkkikurssin hinta 10 euroa 4H:n jäsenille ja muille
15 euroa. Mukaan otetaan Kärsämäeltä 4 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset
maanantaina 15.3.2010 klo 15.00 mennessä 4H-toimistolle puh. 040 772 9822. Muista ilmoittaa
ilmoittautumisen yhteydessä allergiat ja löytyykö tarvittavat kalastusvälineet itseltä.
Kärsämäen kunnan kesätyöpaikkojen 2010 haku alkaa 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,
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lukiosta ja Poppelista. Ulkopaikkakunnilla opiskelevat voivat tilata hakulomakkeen ja ilmoituksen
myös 4H-toimistolta sähköisenä versiona (karsamaki@4h.fi). Tarkemmin kesätöistä ilmoituksissa.
4H-kerhot tauolla talviloma viikolla 10, mutta muutoin kokoontuvat seuraavasti: MAANANTAISIN: Heppakerho, klo 16.30-18.00, Hautajoki (Kivelä/Holopainen). Kirkonkylän sekakerho Konttilassa klo 16.30-18.00. TIISTAISIN: Liikuntakerho alakoululaisille Frosteruksen koululla klo 17.0018.00. Saviselän sekakerho kyläkoululla klo 17-18. Venetpalon sekakerho kyläkoululla klo 17.3019.00. Taitavat kädet-kerho Raatissa klo 16.15-17.15. Yhteistyössä Kärsämäen ev.lut. seurakunnan
kanssa. KESKIVIIKKOISIN: Kirkonkylän eläinkerho Konttilassa klo 16.30-18.00. Kirkonkylän
sählykerho yläkoululaisille Frosteruksen koululla klo 17-19. TORSTAISIN: Kokkikerho alakoululaisille Konttilassa, joka toinen viikko klo 16.30-18.00. Tervetuloa!
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).
Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoitteessa: www.4h.fi/karsamaki, 4Htoimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Kärsämäen Tules ja Reuma ry
3.3. klo. 11.00 Kerho Konttilassa
17.3 klo 10.00 Kerho Konttilassa huom. aika. Vieraita saamme naapuripitäjistä Pyhäjärveltä ja
Haapajärveltä vietämme keltaisen nauhan päivää, mukavaa yhdessäoloa ohjelmien ja kahvittelujen
lomassa. Tule ja ota ystäväsikin mukaan iloiseen seuraan.
31.3. klo 11.00 Kerho Konttilassa Olette sydämellisesti tervetulleita tilaisuuksiin
UUSI vesijumppa jäsenille maanantaisin jatkuu(hiihtoloma viikolla 10 on uimahalli suljettu näin
ollen jumpat jäävät väliin)
Lähdemme Pärnuun kylpylälomalle 25.4 - 2.5. Hotelli Viikingissä ja Terviksessä majoitukset
H. 490 -520 € vielä muutama paikka vapaana ilmoittautumisaikaa pari viikkoa.
Järjestämme Teatterireissun Haapajärvelle su.11.4. klo 13.00 näytelmään ”RIEMU RAHAT”
YHDISTYS aloittaa KATAJALLA torstaisin klo 11.00 -13.00 GURLINGIN leikkimielisen
pelaamisen (ukko ja akka köörillä) tule tutustumaan peliin.
Tulossa Pääsijäismyyjäiset Sokoksella 29.3. alk. klo 8 jälkeen (tuoreita leivinnaisia myynnissä)
LISÄTIETOJA yllä olevista asioista HILKALTA p. 040-5196543
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Hiihtokilpailu lapsille Kärsämäellä,
SUOMELASSA Su.28.2.2010 klo 13.00
Sarjat 3v-10v.
Ilmoittautuminen paikan päällä.
Puffetti, arvontaa
Tervetuloa!
Hiihto- ja lasketteluretki Vuokattiin La.6.3.2010 Lähtö klo 8.00 kirjaston
edestä, paluu illalla. Kyyti 10e/aikuiset
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5e/lapset (6v.-12v.)
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset Tuulalle ilt.
Puh. 044-328 7741
Järjestää Kärsämäen Silmutoimikunta

4. TEKNISEN PALVELUT
5. MAASEUTUTOIMEN PALVELUT
VILJELIJÄKOULUTUKSIA JA -INFOJA
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
27.2.2010
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.
Kylämaisemat kuntoon-info
4.3.2010

Muhos, OSAO Muhoksen yksikkö (Koivikko), Kirkkotie 1

ohjelma:
-Kokemuksia maaseutumaisemanhoidosta, uutta rahoitusta yhdistyksille
-Riistakosteikko kylämaisemassa
-Maisemasta elinvoimaa
-Kuka maksaa?
-Toimintaryhmän terveiset kyläympäristöjen kunnostajille
Tilaisuus on avoin kaikille, mm. asukkaille, maanomistajille, viljelijöille, yhdistyksille ja kylien
kehittäjille. Tilaisuuden järjestävät maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän teemaryhmät, Jokivarsien
Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry, ProAgria Oulun YmpäristöAgro-hanke ja Oulun seudun
ammattiopisto, Muhoksen yksikkö. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 2.3.2010 mennessä tarjoilujen
järjestämiseksi; pirjo.hongisto(at)jomma.fi puh. 040 739 3925.
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Luomuinfo ja lietelannan sijoittaminen peltoon
24.3.2010

Nivala, Nitek yläkerran kokoustila, Pajatie 5

Järjestäjänä YmpäristöAgro-hanke. Luonnonmukaisen tuotannon sopimus ja ajankohtaista tukien
hakuun –infotilaisuus, lisäaiheena lietelannan sijoittaminen peltoon erityistuki.
ohjelma:
Klo 9.30-14.00
-Avaus ja yleistä hankkeesta
-Yleiset muutokset 2010
-Lounas, luomuyhdistys tarjoaa
-Luomuvalvonnan terveiset, luomusopimuksen hakeminen, muutokset tuotantoehdoissa, lietelannan
multaussopimus.
Lisätiedot: Olli Valtonen 040 735 5519 olli.valtonen(at)proagria.fi, ProAgria Oulu.
YmpäristöAgro-hankkeen tukihakuun liittyvät infopäivät viljelijöille keväällä 2010
Aiheina: tukihakuun liittyvät asiat, ajankohtaista maatilojen ympäristöasioissa ja valvonnassa, hakulomakkeet ja yleistä tukihausta, sähköinen tukihaku; käytännön kokemuksia, eläinten hyvinvointiin
liittyvät muutokset ja aiheet sekä mitä tarkoittaa maatilojen uusi energiaohjelma ym.
6.4.2010
7.4.2010
7.4.2010
13.4.2010
15.4.2010
15.4.2010

Oulainen, Honkamaja
Nivala, Nitek (Sapuska), Pajatie 5
Pyhäjärvi, Verkkoranta
Haapavesi, Haapaveden opisto, Reijo Waara Sali
Kärsämäki, Frosteruksen koulu
Haapajärvi, HAI, liiketalous, Opintie 1

Koulutus kestää klo. 10-14.15. Luennoitsijat MTK Pohjois-Suomesta, ProAgria Oulusta, ELY- keskus Pohjois-Pohjanmaasta ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Lisätietoja; MTK PohjoisSuomi Sirpa Törmikoski p. 044 339 2319.
YmpäristöAgro-hankkeen lampaisiin liittyvä infopäivä
21.4.2010

Liminka, Ala-Temmes, Pitojen Helmi, Ketunmaantie 1

Klo. 9.15-15.00, aiheet: maiseman- ja luonnonhoidon asiat, laadukas lammastuotanto, eläinten hyvinvointi. Mukana lammaseläinlääkäri, lammasneuvoja, maisemanhoidon neuvoja, lampureita. Lisätiedot ja ilmoittautuminen; Maarit Satomaa 040 566 7924, maarit.satomaa(at)proagria.fi
KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN ENNAKON HAKEMINEN V. 2010
Kansallisten kotieläintukien ennakkoa on haettava viimeistään 22.3.2010 lomakkeella 139. Tukea
on mahdollista saada naudoista, sioista, kanoista ja hevosista.
SÄHKÖINEN TUKIHAKU LAAJENEE TÄNÄ VUONNA
Tukien hakeminen sähköisesti on mahdollista myös tänä vuonna. Sähköiseen hakuun on tulossa
uusia lomakkeita, peruslohkojen hallinnan siirrot on mahdollista tehdä lomakkeella 102A, lisäksi
hevosten ja kuttujen kansallisia kotieläintukia on mahdollista hakea sähköisesti lomakkeella 101C.
Vipu-palveluun tuodaan myös muita uusia lisätoimintoja.
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Sähköisen tukihakemuksen jättäminen onnistuu, jos viljelijällä tai hänen valtuuttamallaan neuvojalla on voimassaolevat Vipu-käyttöoikeudet. Käyttöoikeuksia haetaan lomakkeella 405, joka toimitetaan kuntaan 31.3.2010 mennessä. Käyttöoikeuksia haettaessa on siihen oltava suostumus jokaiselta
tilan omistajalta, edellytys on että kaikki omistajat allekirjoittavat lomakkeen 405. Kevään 2009
tukihakua varten hankitut Vipu-käyttöoikeudet ovat edelleen voimassa, mutta ennen sitä myönnetyt
oikeudet on muistettava uusia. Sähköistä tukihakua on jo mahdollista käydä kokeilemassa demoversiolla osoitteessa: http://tukihaku-demo.mavi.fi/.
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 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
Koko perheen pääsiäistapahtuma Venetpalon hiihtomajalla 03.04.2010 klo 18.00 alkaen
ohjelmassa mm. trullikilpailu, pääsiäiskokko, arvontaa ym. mukavaa
myytävänä: kahvia, mehua, makkaraa, limsaa, karkkia
Tervetuloa koko perheen voimin yhteiseen pääsiäistapahtumaamme sekä läheltä että kaukaa.
Järjestää Venetpalon kylätoimikunta

7. PÄÄTÖKSET
Kunnanhallituksen päätöksiä v 2010
8.2.2010

Kunnantalo suljettuna 5. – 30.7.2010
Toimivallan siirtäminen teknisen lautakunnan viranhaltijoille
Opetustoimen lautakunnan alaisen toiminnan päätösvallan delegointiasiakirja
Vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan päätösvallan delegointiasiakirja
Metsästysvuokrasopimus
Vuoden 2009 valtionosuuspäätökset
Haitin maanjäristys 12.1.2010
Valtuuston 21.12.2009 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano

Kunnanhallituksen päätöksiä v 2010
22.2.2010

Vattenfall Jokilaakson Lämpö Oy:n osakkeiden myyminen
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Kunnanvaltuuston päätöksiä v. 2010
22.2.2010

Valtuuston kokousten ohjeellinen aikataulu
Valtuuston kokouksista tiedottaminen vuonna 2010
Hallintosääntömuutokset
Muutos talousarvioon 2010/kauppakirja tila Karila Rn:o 37:339
Kärsämäen Katajan anomus lainan vuotuisen maksuerän muutokseksi
Vattenfall Jokilaakson Lämpö Oy:n osakkeiden myyminen
Omavelkaisen takauksen myötäminen Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistys ry:lle
Omavelkaisen takauksen myöntäminen Vestia Oy:lle
Yhteistoimintaelimen perustaminen sosiaali- ja terveystoimen palvelujen seurantaan
Kunnan jäsenten vuonna 2009 ja aiemmin tekemät aloitteet

Opetustoimen lautakunnan päätöksiä v. 2010
26.1.2010

Opetustoimen lautakunnan kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänä
pitäminen vuonna 2010
Opetustoimen lautakunnan selvitys hallinnonalansa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuonna 2009
Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2010-2011
Viranhaltijan päätöspöytäkirjat
Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2010 ja menotositteiden
hyväksyjät
Koulutarvike- ja oppikirjahankinnat vuonna 2009/Optiovuoden 2010
käyttö
Saapuneet kirjeet
Opetustoimen lautakunnan alaisen toiminnan päätösvallan delegointiasiakirja

Vapaa-ajan lautakunnan päätöksiä v. 2010
2.2.2010

Vapaa-ajan lautakunnan kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2010
Viranhaltijain päätöspöytäkirjat
Talousarvion käyttösuunnitelma 2010 ja menotositteiden hyväksyjät
Vapaa-ajan lautakunnan selvitys hallinnonalansa sisäisestä valvonnasta
ja riskienhallinnasta vuonna 2009
Saapuneet kirjeet
Vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan päätösvallan delegointiasiakirja
Muut mahdolliset asiat

Teknisen lautakunnan päätöksiä v.2010
04.02.2010

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtajan valinta
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Terveysaseman arkkitehtisuunnittelu
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