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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:
Keskuskatu 14, 86710 KÄRSÄMÄKI, puh. neuvonta 044 4456 801, faxi 08-8162 800
Viraston aukioloaika: ma-pe 9.00–15.00, lounasaika 11.00–13.00 (kesto ½-tuntia).
HUOM! 6.10.2010 kunnantoimisto suljettuna aamupäivällä 8.30- n.10.15 henkilöstön koulutuksen
vuoksi (kunnan hallinto, sivistystoimi ja tekninen)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

TYÖMATKATUKEA ULKOPAIKKAKUNNALLA TYÖSKENTELEVILLE
Hakuaika päättyy 31.10.2010
Kunta myöntää työmatkatukea ulkopaikkakunnalla työskenteleville. Hakulomakkeen voi tulostaa
kunnan nettisivulta, kohdasta lomakkeet. Kunnanhallituksen hyväksymät periaatteet tuen myöntämiselle ovat seuraavat:
1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ulkopaikkakunnalla työssäkäyvä henkilö on tukeen oikeutettu.
2. Tuen saajan kotikunnan tulee tilastointipäivänä ja koko vuoden olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n väestölain 18 §:n ja verotusmenettelyssä annetun lain 5 §:n
mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä.
3. Ulkopaikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta, joka todistetaan
työnantajan antamalla todistuksella.
4. Tukea myönnetään vahvistetussa verotuksessa hyväksyttyjen matkakustannusten perusteella.
Vuonna 2010 tuki myönnetään vuoden 2009 vahvistetun verotuksen tietojen mukaisesti. Talousarviossa tarkoitukseen varattu summa jaetaan tukeen oikeutettujen kesken hyväksyttyjen matkakustannusten mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että työmatkatuen enimmäismäärä on rajoitettu 500 euroon (kts. kohta 6.).
5. Tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät verottajan hyväksymän matkakustannuksen vähennyksen enimmäismäärän 7000 euroa (vähennettynä 600 euron omavastuuosuudella).
6. Työmatkatukea voi saada enintään 500 euroa.
7. Tuki ilmoitetaan haettavaksi syyskuussa. Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle marraskuun loppuun mennessä.
Tuki on sen saajalle veronalaista tuloa.
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2. OPETUSTOIMEN-, KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUT
Kirjaston aukioloajat
Ma 12.00 – 20.00
Ti 12.00 – 20.00
Ke 10.00 – 16.00
To 12.00 – 20.00
Pe 12.00 – 20.00

Kirjaston yhteystiedot:
p. 044-4456 852
email: kirjasto@karsamaki.fi
Voit selata kirjaston kokoelmaa
nettiosoitteessa www.kirikirjastot.fi

Kirja tarjoaa viihdykettä ja jännitystä elämään; se saa vuoroin itkemään ja nauramaan. Se lohduttaa ja avaa uusia mahdollisuuksia. Lukemalla voi löytää uusia asioita ja saada ajattelemisen aihetta. Lukeminen lisää kykyä ymmärtää todellisuutta ja
nähdä asioiden välisiä yhteyksiä sekä auttaa katsomaan asioita eri näkökulmista.
Kirja kulkee helposti mukana ja sitä voi lukea missä vain. Sen voi lainata ilmaiseksi
kirjastosta, eikä sen avaamiseen tarvita sähköä.
Mielenkiintoisen lukemisen löytämisen helpottamiseksi asetamme kuukausittain
esille eri teemoihin liittyviä kirjoja. Lokakuun kirjateemana on metsästys ja riistaruoat.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Ilmoittaudu www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999.
Muistin huolto – luento, Liisa Vornanen, KM, ma 11.10.2010 klo 10 - 11.30 Konttilan tupa, Sali.
Tietoa muistista ja muistin huollosta. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
1191464 Seinäjoen kädentaitomessut ja Kauhavan kangasaitta la 2.10.2010. Kurssimaksu 50 €,
sisältää kyydin, messulipun ja lounaan. Reitti: klo 5.45 Oulainen, Oulaisten uusi linja-autoasema,
klo 6.15 Jokihelmen opisto, Lallunniementie 2, Haapavesi, Aittokylä, klo 6.55 Kärsämäen matkahuolto, Karsikas, Nivala, Seinäjoki, Kauhava. Sitova ilmoittautuminen 23.9. mennessä. Veloitukseton peruminen 27.9. mennessä.
1191463 Kädentaitomessut, Oulu la 9.10.2010 Kurssimaksu 40 €, sisältää kyydin, messulipun ja
lounaan. Reitti: klo 8.00 Jokihelmen opisto, Lallunniementie 2, Haapavesi, klo 8.30 Kärsämäen
matkahuolto, klo 9.00 Piippolan Shell, klo 9.15 Pulkkilan ABC, klo 9.45 Rantsila, Aarnipirtti, Oulu.
Sitova ilmoittautuminen 4.10. mennessä. Veloitukseton peruminen 4.10. mennessä.
2061232 PowerPoint –esitysgrafiikka, perusteet, Pirkko Hietala, ti 12.10. - 2.11.2010 klo 18 - 21.15, Frosteruksen koulu, luokka 1109, B-ovi, kurssimaksu 22 €. Kurssi sopii kaikenikäisille atk:n perustiedot omaaville. Sitova ilmoittautuminen 28.9. mennessä.
2061233 Excel-taulukkolaskenta, Pirkko Hietala, ti 9. - 30.11.2010 klo 18 - 21.15, Frosteruksen koulu,
luokka 1109, B-ovi, kurssimaksu 28 €. Kurssi sopii kaikenikäisille atk:n perustiedot omaaville, perusteista
kaavioihin ja taulukoihin. Kurssimaksu sisältää opetusmonisteet. Sitova ilmoittautuminen 22.10. mennessä.
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2061209 Tietokoneen käytön perusteet, Pirkko Hietala, ti 1. - 22.2.2011 klo 18 - 21.15 Frosteruksen koulu,
luokka 1109, B-ovi, kurssimaksu 28 €. Käyttöjärjestelmät, Internet ja sähköposti, virustorjunta, tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan perusteet. Kurssi sopii kaikenikäisille. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja USBmuistitikku. Kurssimaksu sisältää opetusmonisteet. Sitova ilmoittautuminen 17.1. mennessä.

2040759 Märkä- ja kuivahuovutus – kurssi, Leila Konola-Hyvölä, 22. - 23.10.2010, pe klo 17.30
- 20.45, la klo 9 - 16, Frosteruksen koulu, luokka 2033, H-ovi, kurssimaksu 16 €. Huovutamme hattuja, tossuja, kintaita ja koriste-eläimiä. Ota mukaan muovialusta, pahvia, sakset, mäntysuopaa tai
Marseille-saippuaa, maalarinteippiä, kirkasta muovia. Sitova ilmoittautuminen 8.10. mennessä.
2041363 Tekstiiliveistos – sisustustaulu, Leila Konola-Hyvölä, 13. ja 19.11.2010 klo 9.30 - 16.30,
Frosteruksen koulu, luokka 2033, H-ovi, kurssimaksu 18 €. Valmistamme sisustustaulun, jonka
aiheena on maisema/kuusikko. Sommittelemme kuvan valmiin taulunpohjan päälle kierrätysmateriaaleista; säkkikangas, vanhat t-paidat. Lähetämme ohjeet tarvikkeiden hankintaan ennen kurssin
alkamista. Sitova ilmoittautuminen 20.10. mennessä.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA:
Valtakunnallista iäkkäiden ulkoilupäivää vietetään torstaina 7.10.
Kannustamme omaisia ja läheisiä ulkoilemaan yhdessä iäkkään kanssa.
Kampanjan tavoitteena on myös, että moni ikäihminen pääsisi ulkoilemaan turvallisessa seurassa.
Ulkoilu on elämys liikuntaa. Ota haaste vastaan!
Uintiretki Nivalan Uikkoon ti 12.10. Lähtö kunnantoimiston pihasta klo 16.15.
Ilmoittautumiset pe 8.10 mennessä. Poppelissa olevaan listaan ma ja pe klo 16-20.
Tarkemmin ilmoituksissa. Tiedustelut 044-4456 812.
Tule tutustuman ja liikkumaan urheilukenttäalueen liikuntapaikkoihin myös syksyllä. Kentän portit
avoinna ma-pe klo 8-20, la 10-20 ja su 10-20.Välinevarastot avoinna ma-pe klo 8-20, la suljettu ja
su 14-19. Muutoksista aukioloaikoihin ilmoitamme kentän portin ilmoitustaululla.
Alueelta löytyvät hiekkatekonurmipintainen jalkapallokenttä, yleisurheilun suorituspaikat, pesäpallokenttä, 3 tenniskenttää ja skeittipaikka. Pesäpallokentän läheinen purupintainen lenkkipolku pituudeltaan n. 400 m.
Kuntalaisille suorituspaikkojen käyttö on ilmaista. Kaikilta urheilukentän liikuntapaikkojen käyttäjiltä edellyttäen yhteisvastuullista käyttöä ja epäasialliseen toimintaan puuttumista, jotta
suorituspaikat pysyisivät viihtyisinä ja hyvässä kunnossa. Urheilukentän ja Rekolan alue ovat savuttomia ja päihteettömiä alueita.
Ulkopuolisille suorituspaikkoja vuokrataan seuraavin hinnoin: tekonurmikenttä 25e/h koko kenttä,
juniorikenttä (1/2 kenttää) 15e/h, hintoihin lisätään alv 8% ja pesäpallo- ja tenniskentän vuokrauksesta ei peritä maksua. Varaukset puh. 044-4456 812.
Kuntalaisten varaamat vakiovuorot:
Hiekkatekonurmi Kataja/jalkapallo ti ja to klo 16-20.
Urheilukenttä/hiekkatekonurmi ja pesäpallokenttä Kataja yleisurheilu ma klo 16-21.
Hiekkatekonurmi Taskila su klo 13-15.
Pesäpallokenttä Kataja/pesäpallo ke klo 17-19, ti ja to klo 18-20.00.
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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 alkaa 1.10.2010. Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan taholta toimii liikunta- ja nuorisosihteeri Riitta Manninen ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä Tiina Pietikäinen p. 040 9627 166. Lisätietoja toiminnasta www.snack.fi.
Nuorisotila Poppelin avoimet ovet toimintaillat lokakuu ma 16-20 ja pe klo 16-22.
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. Muutoksista aukioloajoissa ilmoitus Poppelin ikkunassa. 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
Kuntosali avoinna
ma klo 12-21, ti-pe klo 9-21 ja la 9-16. Ti ja to klo 17-21 naisten vuoro.
Uimahalli aukeaa viikolla 38
ma klo 15-18 N+M
18-19 kuntouinti N+M
19.30-20.15 naisten vesijumppa1
20.15-21.00 miesten vesijumppa
ti

ke klo 15-18 N+M
18-19 kuntouinti N+M
19.15-20 naisten vesijumppa 4
20.15-21 naisten vesijumppa 5

klo 8-8.45 naisten vesijumppa 2
klo 9-9.45 naisten vesijumppa 3
klo 10-10.45 vesijumppa N+M

Uimaliput A 3 €, L 2 € 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, Poppelista ja Konttilasta.
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3. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET
MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO
MLL:n perhekahvila toimii maanantaisin klo 10-12 Poppelissa, Keskuskatu 21. Syyslomaviikolla
25.10. perhekahvila on kiinni. Syyskauden ohjelmaa: 4.10. Me&T:n vaate-esittely, 1.11. vauvahieronta, 8.11. tehdään kakunkoristeita vaikka isänpäiväkakkua varten ja 16.11. tutustutaan kestovaippoihin. Lisäksi luvassa askartelua, leivontaa ja muuta kivaa! Tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS RY.
Kerhot Konttilassa ma 27.9. klo 11.00 ja ma 11.10. klo 10.00. Jokihelmen Opiston luento Muistin
huolto (Liisa Vornanen). Huom. alkamisaika! Ma 25.10. / 8.11. ja 22.11. klo 11.00.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

SPR:n ENSIAPUKOULUTUS
SPR:n Kärsämäen osasto järjestää EA2-kurssin 29.10.-30.10.2010 Konttilassa. Aikataulu on perjantaina 29.10. klo 17-22 ja lauantaina 30.10. klo 9-16. Kurssimaksu 85 euroa sisältää todistuksen.
SPR:n jäsenet saavat 10 % alennuksen. Opettajana on ETK Maila Haaranen.
Kurssin alkaminen edellyttää 10-15 osallistujaa. Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset sunnuntaihin
24.10. mennessä puhelu/tekstiviestillä:
puh.johtaja Raija Aulis 040-5647 256
sihteeri
Kati Komu 040-5914 918
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

VANHUSTENVIIKOLLA 3.-8.10.
MEISTÄ ON MONEKSI –tapahtuma
* Kirjastolla alkaa Kerttu Jussilan käsityönäyttely
* Keskiviikkona 6.10. Seurakuntakodissa
Ohjelma: klo 10.00 Hartaus yhdessä perhekerholaisten kanssa
Kirkkoherra Heikki Valkama ja kanttori Jarkko Häyrynen
Luento: vanhustyönjohtaja Corinne Soini
Kysymyksiä ja keskustelua
Ruokailu
Puheenvuorot: Sydänyhdistys, Eläkeliitto, Silmutoimikunta, seurakunta, Tules ja reuma
Keskustelua ja klo 13.30 kahvi (ruoka- ja kahvimaksu 5 euroa)
Ilmoittaudu Löytöpirtillä olevaan listaan tai Viena Liuskalle puh. 040-7636 027.
* Torstaina 7.10. Koivupuiston ulkoilupäivä klo 14-15. Tervetuloa ulkoilukaveriksi!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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TULES JA REUMA RY
Kerhot jatkuvat Konttilassa: ke 29.9. klo 11.00
ke 13.10. klo 11.00
ke 27.10. klo 11.00 (aina parittomalla viikolla )
Olet tervetullut mukaan, kahvitellaan, arvontaa, istumajumppaa ym. Aloitamme Gurlinginin pelaamisen syksyllä, ilmoittelen asiasta myöhemmin.
Jos olet kiinnostunut tuetusta lomasta ensitalvena viikko 7, ota yhteyttä Hilkkaan
ja kysele lisää asiasta. p.040-5196 543
Perinteinen liikuntapäivä to 7.10. alkaen klo 11.00 SUOMELASSA
Tule liikkumaan porukassa, kaikki ovat tervetulleita.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kärsämäen maa- ja kotitalousseura ry järjestää
MAISTUVAA MAIDOSTA- KURSSI la 9.10.2010 klo 9.00 Miilurannan koululla.
Tämän vuoden teema on maito: Tule kuulemaan maidosta ja tekemään erilaisia
maitoruokia. Kurssin vetäjänä elintarvikeneuvoja Maija Ojalehto.
Kurssimaksu 5 € jäsenet ja 10 € ei jäsenet, lisäksi tarvikemaksu.
Ennakkoilmoittautumiset pe 1.10. mennessä: Tarja Luonua puh. 050 5350 273
Tervetuloa!
-------------------Keskiviikkona 13.10 alk.klo 18.00 Maa- Ja kotitalousnaisten ”ompeluseurat” Kaarina
Estolalla Aleksintie 16 B 11.
Tervetuloa!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kärsämäen 4H-yhdistys tiedottaa
Vestia ja 4H tarjoavat jäteneuvontaa yhteistyössä! Jäteyhtiö Vestia ja 4H-yhdistykset
tarjoavat nyt jäteneuvontaa yhteistuumin. Vestia on kouluttanut 4H:n toiminnanjohtajat
jäteneuvontaan. Yhteistyön tarkoituksena on lisätä jäteneuvonnan saatavuutta. Yhteistyö
on alkanut tänä keväänä. Jäteneuvontatilaisuudet ovat maksuttomia Vestian asiakkaille.
Jäteneuvontaa voi tilata jäteyhtiöltä tai suoraan 4H:lta.
4H-Kerhot 2010 SYKSY, TERVETULOA MUKAAN! MAANANTAISIN: Heppakerho Hautajoen kylä (Leppävuori), klo 16.30-18. TIISTAISIN: Venepalon sekakerho kyläkoululla klo 1718. Liikuntakerho alakoululaisille Frosteruksen koululla klo 17-18. Raatin kerho-taitavat kädet
klo 16-17. Yhteistyössä Kärsämäen ev.lut. seurakunnan kanssa. KESKIVIIKOISIN: Kirkonkylän
sekakerho Konttilassa klo 16.30-18. TORSTAISIN: Kokkikerho alakoululaisille Konttilassa klo
16.30-18. PERJANTAISIN: Kirkonkylän sählykerho Frosteruksen koululla yläkoululaisille klo 1516. Saviselän sekakerhoon etsitään ohjaajia (K-13), jos olet kiinnostunut kerhon ohjauksesta
ilmoittaudu 4H-yhdistykselle! 4H/Hannele p. 040 772 9822, karsamaki@4h.fi tai tule juttusille.
Saviselän 4H-kerhon alkamisajankohta ilmoitetaan myöhemmin kun/jos saadaan vetäjät kerhoon.
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Vauvojen ja pienten lasten vanhempien PERHEKAHVILA POPPELISSA maanantaisin
klo 10-12. Tervetuloa uudet ja vanhat kävijät! Ryhmäläisiä ei ole vakuutettu järjestäjien
toimesta. Yhteistyössä 4H ja MLL. Puolukan osto tältä syksyltä on LOPETETTU, kiitokset myyjille. Kirkonkylän eläinkerho Konttilassa klo 16.30-18.00 on LOPETETTU. 4H:n SENIORIPALVELUKURSSI OULUSSA lokakuussa 2010. Koulutus on 4H-yhdistyksen
valtakunnallisen jäsenmaksun maksaneille jäsenille ilmainen, muille 30€/hlö. Katso
tarkempi kuvaus nettisivuilta www.4h.fi/karsamaki. Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa,
mahdolliset muutokset osoitteessa: www.4h.fi/karsamaki, 4H-toimisto/Hannele 040 772
9822 tai karsamaki@4h.fi
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

RETKI KOKKOLAAN / ostosretki ja uintireissu uimakeskus Vesiveijariin 23.10. Kyyti 10 € kaikilta.
Lähtö Kärsämäeltä Kirjaston edestä la 23.10.10 klo.7.30
Paluu klo 17.00. Lähtö Kokkolasta klo 14.30
Uintihinnat: aikuiset 5,00 €, lapset 2,60 (alle 15 v) €, opiskelijat 3,20 € ja eläkeläiset 3,50 €.
Ilmoittautumiset Tuulalle 044 3287 741
Järjestää: Oulaisten Seudun Hengitysyhdistys/KÄRSÄMÄEN SILMUTOIMIKUNTA
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

4. TEKNISEN PALVELUT
--------------

5. MAASEUTUTOIMEN PALVELUT
Vene- Verkostot nautakarjatalouden edistäjinä koulutushankkeen tulevia koulutuksia
Terveys ja hyvinvointi
Kuka puolustaa utaretta – hoitaja vai lehmä?
-

Miten eläimen vastustuskyky toimii?

-

Työvälineitä karjan terveyden ja kestävyyden parantamiseen

Luennoimassa eläinlääkäri Virpi Kurkela ja meijerin tuotantoneuvojat.
Koulutukset järjestetään mm. seuraavilla paikkakunnilla;
27.9 Haapavesi, 1.10 Pyhäjärvi, 5.10 Haapajärvi
klo. 9.30-15.00
Koulutuspäivä on maksuton. Pohjolan maito tarjoaa ruoan.
Eläinaines
1. päivä: Suunnitelmallisella hiehonkasvatuksella kestäviä lypsylehmiä
-4.11 Ylivieska
2. päivä: Jalostukseen panostamalla tuottavat ja kestävät lehmät
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3. päivä: Hiehojen sopimuskasvatus – mahdollisuus kasvattajalle ja helpotus maidontuottajalle
4. päivä: Laajentavan lypsykarjatilan eläinaineksen hankinta
5. päivä: Eläinainekseen sijoittaminen on karjatilan kannattavimpia investointeja
Rehuntuotanto
1.päivä: Eväitä nurmirehun käytön tehostamiseen
-9.11 Haapajärvi
2.päivä: Hyvän sadon edellytykset
3.päivä: Satsaukset nurmeen palkitaan sadon lisäyksellä
4.päivä: Tehokas korjuu – hyvä rehu
5.päivä: Rehu- ja ruokintaprosessi hallinnassa – kustannukset kurissa
Rakennuttaminen
Viiden luentopäivän paketti Nivalassa
14.10. Investoivan maitotilan resurssit
3.11. Rakennuttamisprosessin johtaminen
17.11. Maidontuotannon strategiavalinnat
1.12. Rehuntuotanto laajentavalla tilalla
15.12. Navetan toiminnallinen ja rakenteellinen suunnittelu
Viiden luennon paketti 140 euroa tai yksittäinen luentopäivä 35 euroa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutuksiin:
www.oamk.fi/vene tai
Hanna Laurell 010 272 3965, hanna.laurell@oamk.fi
Kaija Korhonen 040 163 4534, kaija.korhonen@kam.fi
Timo Keskinen 044 725 0688, timo.keskinen@kpedu.fi

6. KYLÄASIAT

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

------------------

7. PÄÄTÖKSET
Kunnanhallituksen päätöksiä v. 2010
30.8.2010
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
työjärjestyksen hyväksyminen
Ei julkinen
Ei julkinen
Oulaisten Liikenne Oy:n tekemä hankintaoikaisu
Vastine markkinaoikeudelle Oulaisten Liikenne Oy:n valituksesta
Pappilankujan asettaminen toimenpidekieltoon
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2010
Kunnanhallituksen kokousaikataulu syksy 2010
Valtuuston kokousaikataulu syksy 2010
Kajaanin alueteatteritoimikunta
Kopiomaksut
Kärsämäen kunnan verokertymien toteutuminen 1.1.-31.8.2010
Eron myöntäminen Simo Kalliolle lapsiasiainneuvoston jäsenyydestä sekä uuden jäsenen
valitseminen Kallion tilalle lapsiasiainneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi
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Eron myöntäminen Simo Kalliolle kutsuntalautakunnan varajäsenyydestä sekä uuden
varajäsenen valitseminen Kallion tilalle kutsuntalautakunnan jäljelle olevaksi toimikaudeksi
Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot
Muut pöytäkirjat
Kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja
Lukiolaisten maksuton kuljetus ja oppikirjat/aikuisopiskelijat
20.9.2010
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ppky Selänteen tilintarkastusyhteisön valinta kaudeksi 2010-2012
Kiinteistön määräalan kauppa tilasta Pitkäpelto Rn:o 39:111 kunta/Mehtälä
Terveyskeskuksen toimintojen väliaikainen siirtäminen vanhalle vuodeosastolle
Kiinteistöveron poistaminen Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistykseltä
Kärsämäen Asunnot Oy:lle annetun takaussitoumuksen uusinta
Vuoden 2011 talousarvioin ja suunnitelmavuosien 2012-2012 laadintaohjeet
Taideyhdistys Elsuupa ry:n esitys Nahkurin tilojen käytöstä
Selonteko valtuustolle arviointikertomuksen suosituksista ja parannusehdotuksesta
Jäsenten valitseminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunta
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus
Kärsämäen kunnan kuntastrategia 2011-2015
Kärsämäen kunnan elinkeinostrategia vuosille 2011-2015
Tuloksellisuuden edistämistä tukeva paikallinen järjestelyerä 1.9.2010
Ennakkotieto/talouden toteutuminen elokuun 2010 loppuun
Vuoden 2010 talousarvion investointiosan muutos/terveysasema
Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot
Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja

Tiedoksi saatettavat asiat
Ei julkinen
Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien yhdistäminen
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