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1. HALLINTOPALVELUT 
 
Kunnanviraston yhteystiedot: 
 
Keskuskatu 14, 86710 KÄRSÄMÄKI, puh. neuvonta 044 445 6801, fax (08) 816 2800 
Viraston aukioloaika: ma - pe 9.00–15.00 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
Kunnan elinkeinopalvelut 
 
NIHAK OY vastaa elinkeinopalvelujen tuottamisesta kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mu-
kaisesti. Kärsämäen elinkeinoasioita hoitaa Matti Puranen. Hänen toimistonsa sijaitsee kun-
nantalolla.  
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 040 356 4711, fax (08) 816 2800 ja s-posti matti.puranen@karsamaki.fi . 

 
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

2. OPETUSTOIMEN-, KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN 
PALVELUT 

 
 
LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA: 
 
Anna lapsellesi raitis Joulu –kampanja meneillään. 
 
Laskettelua, hiihtoa ja uintia… retki Vuokattiin la 29.1.2011. Sitovat ilmoittautumiset poppelis-
sa olevaan listaan pe 14.1 alkaen poppelin aukioloaikoina perjantaihin 21.1 mennessä. 
Tarkemmin ilmoituksissa. Mukan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tiedustelut: 044-4456812. 
 
Tulossa retki Vuokattiin to 10.3 (talvilomaviikolla) 
 
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 alkaa 1.1 - 30.4.2011. 
Suorituksia voit kirjata KKI-kortteihin ja –vihkoihin. 
 
Hiihtolatuja avataan säiden sallimissa puitteissa. 
Olemme siirtyneet talviaikaan, joten kävely ja koirien ulkoiluttaminen hiihtoladuilla ja paa-
noilla kielletty (huom. yleinen järjestyslaki). 
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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 on 
Kärsämäellä alkanut 1.10.2010. Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan taholta  
toimii liikunta- ja nuorisosihteeri Riitta Manninen ja Jokilaaksojen Nuorten  
Tuki ry:stä Tiina Pietikäinen p. 040 9627166. Lisätietoja toiminnasta  
www.snack.fi. 
 
Nuorisotila Poppelin  avoimet ovet  toimintaillat ma-ti 16-20 ja pe 16-22.  
Viikoilla 52-1 ei avoimet ovet toimintaa. Toiminta jatkuu pe 14.1.  
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 maksutto-
maan Settinetin tapahtumakalenteriin (tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedot). 
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 19.30-20.15 naisten vesijumppa 1                     ke klo 15-18 N+M 
      klo 20.15-21.00 miesten vesijumppa                           klo 18-19 kuntouinti N+M 
                                                                                            klo 19.15-20 naisten vesijumppa 4 
                                                                                            klo 20.15-21 naisten vesijumppa 5 
   
ti    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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KÄRSÄMÄKI KESKIVIIKKO 1.12.2010 
FROSTERUKSEN KOULUN AUDITORIO C-OVI KLO 19.  
 
Vähän kunnioitusta  (2010) 
Ohjaaja: Pekka Karjalainen  
Pääosissa: Outi Kero, Elena Leeve, Asko Vaarala, Kari-Pekka Toivonen, Svante 
Martin  

Kesto: 1h 30 min Ikäraja: K 13    
     

Siiri (Outi Kero) muuttaa pois kotoa. Hän haaveilee itsenäistymises-
tä, työstä ja rakkaudesta, kuten kaikki muutkin ikäisensä nuoret 
naiset. Yksi erottava tekijä kuitenkin on: Siiri on kehitysvammainen. 
 
Siirin paras ystävä on samassa asuntolassa asuva Suski (Elena Lee-
ve). Yhdessä tytöt shoppailevat, bilettävät ja pitävät hauskaa. Kau-
pungilla Siiri tutustuu vartijana työskentelevään Santeriin (Asko 
Vaarala). Nuorenparin onni ehtii kukoistaa vain hetken, kunnes  
ympäristön paineet alkavat nakertaa suhdetta, sillä Santeri ei ole  
kehitysvammainen.      
        
Monet elokuvan näyttelijöistä ovat kehitysvammaisia ja elokuvassa kuullaan 
musiikkia bändeiltä Pertti Kurikan Nimipäivät ja Resisposse.  

PÄÄSYMAKSU 2€/5€. 

Järjestäjät: Kärsämäen kunta/kulttuuritoimi ja Kärsämäen Kehitysvammaisten 
Tuki ry.  Elokuva on osa valtakunnallista teemaviikkoa 29.11. -5.12.2010.    

   

   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 
   

    
    
    
     
 
Poikkeuksia aukioloajoissa joulukuussa: 
jouluaattona pe 24.12. suljettu 
uudenvuodenaattona pe 31.12. suljettu 
     

 
 
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 
 

Kirjaston aukioloajat  
 
Ma 12.00 – 20.00 
Ti   12.00 – 20.00 
Ke  10.00 – 16.00 
To  12.00 – 20.00 

Kirjaston yhteystiedot: 
p. 044-4456 852 
email: kirjasto@karsamaki.fi 
 
Voit selata kirjaston kokoelmaa 
nettiosoitteessa www.kirikirjastot.fi 
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Ilmoittaudu www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999.  
 
2061209Tietokoneen käytön perusteet, Pirkko Hietala, 1. - 22.2.2011 ti klo 18.00 - 21.15 Froste-
ruksen koulu, luokka 1109, B-ovi, kurssimaksu 28 €. Käyttöjärjestelmät, Internet ja sähköposti, 
virustorjunta, tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan perusteet. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja 
USB-muistitikku. Kurssimaksu sisältää opetusmonisteet. Sitova ilmoittautuminen 17.1.2011 men-
nessä. 
 
2040760 Uudet nuket, Leila Konola-Hyvölä, 4.2., 5.2. ja 12.2.2011, pe klo 17.30 - 20.45, la klo 
9.00 - 16.00 Frosteruksen koulu, luokka 2033, H-ovi, kurssimaksu 25 €. Valmistamme sukka-
housuista ilmeikkäitä nukkeja. Ota mukaan rautalankaa, superlonia, vanulevyä, täytevanua ja suk-
kahousut. Nuken kasvot teemme ommellen, hiukset villalangasta tai -letistä. Lopuksi viimeiste-
lemme kasvot yksilöllisiksi. Tarvikkeita voit ostaa opettajalta. Sitova ilmoittautuminen 25.1.2011 
mennessä. 
 
2041374 Hopeasavi, Leila Konola-Hyvölä, la 2.4. klo 9.30 - 15.00, to 7.4. klo 17.30 - 21.00 ja pe 
8.4.2011 klo 17.30 - 21.00. Frosteruksen koulu, luokka 2033, H-ovi, Kurssimaksu 23 €, materiaalit 
2 - 3 koruun 50 – 70 €. Valmistamme hopeasavesta pursottamalla, kaulimalla, koristelemalla sor-
muksia, riipuksia ja korvakoruja. Lähetämme ohjeet tarvikkeiden hankintaan ennen kurssin alka-
mista.  Sitova ilmoittautuminen 23.3.2011 mennessä.  
 
2041384 Kankaiden värjäys, Leila Konola-Hyvölä, 29. - 30.4.2011, pe klo 17.30 - 21.00, la klo 
9.00 - 16.30 Frosteruksen koulu, luokka 2033, H-ovi, kurssimaksu 20 €. Kurssimaksu sisältää ope-
tusmonisteet. Värjäämme kankaita ja t-paitoja. Tutustumme solmu- ja estovärjäykseen. Värjätyistä 
kankaista voit ommella sisustustekstiilejä, vaatteita, tilkkutöitä yms. Ota mukaan suojamuovi, maa-
larinteippiä, keppejä, kumikäsineet, paino kankaiden pitämiseksi veden alla, pestyjä luonnonkuitu-
kankaita, vanhatkin käy, t-paitoja, sankkoja. Sitova ilmoittautuminen 14.4.2011 mennessä. 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

3. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 
 
Kärsämäen 4H-yhdistys tiedottaa  
 
NUORTEN PIKKUJOULU JA ILTAKAHVILA POPPELISSA 10.12.2010 
KLO 18-23. Valvonta järjestöyhteistyöllä. Tervetuloa!  

Perhekahvila Poppelissa kokoontuu maanantaisin klo 10-12. Perhekahvilan tämän 
vuoden viimeiset kokoontumiskerrat: 29.11 leivotaan pipareita, 6.12 Itsenäisyyspäivä (ei kahvilaa), 
13.12 pikkujoulut ja syksyn viimeinen kerta. Tammikuussa perhekahvila aloittaa toimintansa 
jälleen 10.1.2011 klo 10-12 ja vuoden 2011 ensimmäinen iltaperhekahvila 19.1.2011 klo 17-19.30. 
Iltaperhekahvila kokoontuu ensi vuonna joka kuukauden kolmas keskiviikko ja sillä viikolla ei ole 
maanantain perhekahvilaa. 
Syksyn 4H-kerhot kokoontuvat viimeisen kerran ennen joululomaa viikolla 49. 
Kerhot pyörähtävät taas käyntiin tammikuussa 2011 viikolla 3. Venetpalon 
liikuntakerho LOPETETTU JO 23.11. Toimisto kiinni ja Hannele vapaalla 
20.12.2010–2.1.2011. Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset 
osoitteessa:  www.4h.fi/karsamaki, 4H-toimisto/Hannele 040 772 9822 tai 
karsamaki@4h.fi .  

Rauhallista joulun aikaa ja Onnellista uutta uotta!  
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ELÄKELIITTO  
 
Yhdistetty joulu- ja itsenäisyyspäiväjuhla seurakuntatalolla  
joulukuun 5. päivä klo 12.00. 
Tervetuloa yhteiseen juhlaan sotiemme veteraanit, invaliidit puolisoineen ja 
yhdistyksen jäsenet sekä naapuri yhdistykset. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

KÄRSÄMÄEN SILMUTOIMIKUNTA 
 
ALOITAMME KERHOTOIMINNAN  
v. 2011 ALUSTA Ma 3.1.2011 klo 18.30 KONTTILASSA 
TERVETULOA MUKAAN SILMUKOIMAAN! 
KAHVITARJOILU+ARVONTAA 
 
JOULUMYYJÄISET KONTTILASSA La  4.12.2010 klo 9 – 13 
Joululaatikot, limput, piparit, kakut ynnämuuta, arvontaa!  
       
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  
 

TULES JS REUMA RY 
 
8.12. klo 11.00 Kerho Konttilassa (viimeinen tälle vuodelle) 
Pojat tarjoilevat. Tervetuloa viettämään hetki kahvittelun ja joululaulujen parissa ystävien ja 
tuttujen seurassa.  Myös arvontaa. 
MA.29.11. viimeinen vesijumppa 
JOULUMYYJÄISET  ma.20.12 alk. klo 8.00 Sokoksella  
Myynnissä tuoreita voilla leivottuja leivonnaisia esim. pullaa, kakkuja eri sortteja, torttuja, 
pikkuleipiä, piparia ym.ym. ( myös gluteenittomia ) 
Myydään arpoja joka arpa voittaa. 
Tervetuloa ostoksille. 
Toivotan omasta ja Yhdistyksen puolesta oikein hyvää joulunalus aikaa. 
 
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 
Kärsämäen maa- ja kotitalousseura ry järjestää 
JOULUMYYJÄISET Pe 10.12.2010 alk. klo 9.00 
Sokoksen aulassa. Myytävänä joululeivonnaisia, luutia ym. 
Myytäviä tuotteita otetaan kiitollisena  vastaan perjantai aamuna Sokoksella. 
Lisätietoja saa tarvittaessa Tarja Luonua p. 050 5350 273 
 
OLETKO KOKEILLUT ZUMBAAMISTA? 
Kokeillaan yhdessä Miilurannan koululla. Mukaan mahtuu vielä! 

Ti 7.12, ma 13.12 ja ti 4.1 klo 19.30 -  21.00 
Ohjaajana Eini Autio Ylivieskasta. 
Kurssin hinta 25€. Sitovat ilmoittautumiset torstaina 2.12 mennessä: 
Jaana Kyllönen puh. 040 594 9333 
Tule mukaan, osallistuminen ei edellytä maatalousnaisten jäsenyyttä. 
Kaikki Zumbaamaan! 
   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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4. TEKNISEN PALVELUT  
 
YKSITYISTEIDEN HOITAMINEN JA AVUSTAMINEN KÄRSÄMÄEN KUNNASSA 
 
KESÄKUNNOSSAPITO 
Avustusta voi hakea kaikille asutuille yli 200 m:ä pitkille teille 
Kesäkunnossapidolla tarkoitetaan seuraavia toimenpiteitä: 

- sorastus /sepelöinti 
- ojien kunnostus 
- rumpujen kunnostus 
- siltojen kunnostus 

I-luokka 
Tiet joilla on huomattavasti liikennettä sekä runsaasti asutusta tai huomattava läpikulkuliikenne, 
avustusta maksetaan 126,14 €/km 
II-luokka 
Tiet, joilla on vähintään kaksi taloutta ja kohtalainen liikenne, avustusta maksetaan 92,50 €/km. 
III-luokka 
Tiet, joilla on ainoastaan yksi talous eikä juuri muuta liikennettä. Avustusta maksetaan 58,87 €/km. 
 
- maksatus tapahtuu kunnossapidosta aiheutunutta maksettua laskua vastaan, tai omana työnä hy-
väksytysti suoritetun materiaalitoimituksen mukaisesti. 
- avustuksia maksetaan joulukuun loppuun asti. 
 
TALVIKUNNOSSAPITO 
- kunta maksaa aurausavustuksen hakemuksen jättäneille yli 100 m:ä pitkille teille 
- sosiaalisin perustein myös alle 100 m:n teille 
- avustusta maksetaan 117,73 €/km/vuosi kuitenkin vähintään 33,63 €/tie, alle 100 metriä pitkille 
teille maksetaan 25,23/€/vuosi. 
- avustus maksetaan kaikille teille jotka ovat saaneet avustusta edellisenäkin vuonna.  
- avustus maksetaan toukokuun viimeinen päivä. 
Mikäli olosuhteissa tai tilinumeroissa on tapahtunut muutosta, on siitä ilmoitettava. 
 
PERUSPARANTAMINEN 
Kunta avustaa sellaisten yksityisteiden perusparantamista, jotka ovat saaneet perusparantamiseen 
valtionavustuspäätöksen. Avustusta maksetaan 15 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. 
 
Yksityistiet hoitavat itse käytännön työt teillä. 
Avustushakemuksia saa Teknisestä toimistosta tai kunnan nettisivulta kohdasta lomakkeet ja sieltä 
tieavustushakemus, hakemuksella haetaan sekä kesä- ja talvikunnosapitoavustusta. 
 
Lisätiedot: Tekninen toimisto Arja Saaranen p. 044-4456 842 tai Esko Hämäläinen 044-4456 841 
 
 
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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5. MAASEUTUTOIMEN PALVELUT 
 
Vene- Verkostot nautakarjatalouden edistäjinä koulutushankkeen tulevia koulutuksia 
 
Viiden päivän luentopaketeista tulossa olevat koulutuspäivät;  
 
Rakennuttaminen  
1.12. Pellon käytön mahdollisuudet ja rehuntuotanto laajentavalla tilalla  
15.12. Kustannukset kuriin – elämää on rakentamisen jälkeenkin  
 
Viiden päivän luentopaketti 140 euroa tai yksittäinen luentopäivä 35 euroa. Koulutuspäivistä voi 
hakea maatalousyrittäjän opintorahaa. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen koulutusta. 
 
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  
 
 
 HevosAgro- Hevostilan ympäristörakenteet 
 
3.12.2010, Muhos  
klo 9-16, Ammattiopisto Luovi Muhoksen yksikkö, Varikkotie 3 
Ohjelma:  
Tervetuloa - Heini Iinatti, HevosAgro, ProAgria Oulu 
Ympäristörakenteet, Merja Talvitie, insinööri AMK, Maveplan Oy 
Lantahuolto ja lantalat, rakentaminen ja materiaalivalinnat, vaihtoehtoisia ratkaisumalleja  
lantahuoltoon 
Hevosten ulkoilu- ja urheilualueiden suunnittelu ja sijoittelu 
Ulkoilu- ja urheilualueiden rakentaminen ja kunnossapito  
        asetetut vaatimukset sekä suositukset ja käytännön ohjeet 
        ratsastus- ja ravipohjat 
        rakenteet ja materiaalivalinnat 
        kustannustietoutta 
Eri käyttöalueiden peruskuivatus ja valumavesien käsittely 
Keskustelu ja kysymykset 
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille, tervetuloa 
 
Maatilojen biokaasun mahdollisuudet - hyödyt ympäristölle ja taloudelle 
 
Haapavesi, 08.12.2010  
klo 9.00-15.30, Haapaveden ammattiopisto, Palvelu- ja luontoalan yksikkö Nora (Kytökyläntie 260, 
86600 Haapavesi) 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuoden 2010 teemana on ympäristö. Poh-
jois-Pohjanmaan toinen teematilaisuus järjestetään otsikolla Maatilojen biokaasun mahdolli-
suudet – hyödyt ympäristölle ja taloudelle. Tilaisuus on osa maaseutuverkoston Ympäristö 
2010 -kiertuetta. 
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Ilmoittautumiset 3.12.2010 mennessä www.maaseutu.fi -tapahtumakalenterin kautta kyseisen päi-
vän ja tilaisuuden kohdalta.   
ProAgrian keskus voi myös laittaa nettiin ilmoittautumisesi puh. 08 316 8611. 
 

Luomun peruskurssi 
 
Siikajoki, 10.01.2011  
17.-18.1., 24.-25.1. Ruukin Maaseutuopisto, Sammalkankaantie 280 

ProAgria Oulun järjestämä koulutus on tarkoitettu kaikille viljelijöille, jotka ovat kiinnostuneita 
maankasvukunnon parantamisesta, karjanlannan käytön tehostamisesta ja valkuaiskasvien viljelys-
tä. Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää. 

Kurssin hinta on 305 € +alv. Kurssimaksuun sisältyy opetus, kansiot ja kahvi. Kurssi täyttää luomu-
sopimuksen vaatiman oppimäärän. Se järjestetään vain, jos sille osallistuu vähintään 8 henkilöä. 
Ilmoittautumiset  ProAgria Oulu, luomuneuvonnan vastaava  Olli Valtonen, puh. 040 735 5519, 
olli.valtonen(at)proagria.fi. 
 

Lehmähavainto-päivä 
 
Tyrnävä, 18.01.2011  
klo 10-15 Marjatta Alaraappana ja Olli Lehtikangas, 45 lehmän parsinavetta  
Ryhmäkoko korkeintaan 10 henkilöä/tapahtuma.  
Havaintopäivän hinta 110 euroa / henkilö + alv 23%. Laskutetaan jälkikäteen. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Tiina Karlström, tiina.karlstrom(at)proagria.fi, 040 513 3241 
 
Lehmähavainto-päivä 
 
Haapajärvi, 20.01.2011  
klo 10-15 Tiina ja Hannu Pietikäinen, parsinavetta 
Ryhmäkoko korkeintaan 10 henkilöä/tapahtuma. 
Havaintopäivän hinta 110 euroa / henkilö + alv 23%. Laskutetaan jälkikäteen. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: ProAgria Oulu, Tarja Paatero, tarja.paatero(at)proagria.fi, 040 841 
6250. 
 
Nuorkarjahavainto-päivä 
 
Pyhäjärvi, 25.01.2011  
klo 10-15 Jaana ja Mikko Niskanen, pihattolehmien kasvatus avoraappakarsinoissa, joissa makuu-
parret 
 
Nuorkarjahavainto-päivä pureutuu Lehmähavainto-päivien tekniikalla hiehojen elämän kuuteen 
tärkeään asiaan. Ne ovat samoja kuin lehmienkin. Käytännönläheinen hiehojen äärellä työskentely 
pienryhmässä on mukava tapa pureutua myös tähän aiheeseen. 
Ryhmäkoko korkeintaan 10 henkilöä/tapahtuma. 
Havaintopäivän hinta 110 euroa / henkilö + alv 23%. Laskutetaan jälkikäteen. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Tiina Karlström, tiina.karlstrom(at)proagria.fi, 040 513 3241 
 

   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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6. KYLÄASIAT 
 
Koko perheen joulujuhla Venetpalon hiihtomajalla 12.12.2010 klo 14.00 alkaen. 
Ken lahjan tuo se lahjan saa, myös nimellä. Joulupukki jakaa karkkia kaikille, syödään joulupuuroa 
ja juodaan torttukahvit. Joulumusiikkia soittaa Höykerin -pelimannit.  
 
Tervetuloa koko perheen voimin yhteiseen joulujuhlaamme.  
 
Järjestäjänä Venetpalon kylätoimikunta  

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

7. PÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallituksen päätöksiä  
 
8.11.2010 

Kunnan valmiussuunnitelma 
Lausunto Pahanevan- Pirttinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta 
Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta 
vuosille 2011-2013 
Lausunto Kantohake LTH Oy:n ympäristölupahakemuksesta 
Lausunto Kirsi ja Pertti Venetpalon ympäristölupahakemukseen, eläinsuojan 
rakentaminen 
Lausunto lomituspalvelua koskevasta sopimusluonnoksesta 
Kiinteistökaupan esisopimus ja lunastussopimus, Kärsämäen kunta/Tervakosken 
Hirsi Ky 
Kiinteistöveron poistaminen As Oy Kärsämäen Sotainvaliditalolta 
Partiolippukunta Suotarpojat ry:n avustusanomus 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisuunnitelma ja talousarvio 2011 
Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen 
Eron myöntäminen Mauno Rannolle ehkäisevän päihdetyön työryhmän jäsenyydestä 
ja puheenjohtajuudesta 
Nurmesjärven kunnostaminen/ohjausryhmän jäsen ja varajäsen 
Valtuuston päätösten täytäntöönpano 
Avustuksen käyttötarkoituksen muutos/Suomen Elämäntarinayhdistys ry 

 
Valtuuston päätöksiä  
 
22.11.2010 

Kunnan valmiussuunnitelma 
Kiinteistökaupan esisopimus ja lunastussopimus, Kärsämäen kunta/Tervakosken 
Hirsi Ky 

 
Opetustoimen lautakunnan päätöksiä 
 
1.11.2010 
 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Talousarvioesitys vuodelle 2011 
 Opetustoimen lautakunnan henkilöstösuunnitelma vuosille 2011-2013 
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 Viranhaltijan päätöspöytäkirjat 
 Saapuneet kirjeet 
 Esiopettajan opintovapaan jatko/Minna Pinola 
 
Vapaa-ajan lautakunnan päätöksiä 
 
4.11.2010 
 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Talousarvioesitys vuodelle 2011 
 Vapaa-ajan lautakunnan henkilöstösuunnitelma vuosille 2011-2013 
 Saapuneet kirjeet 
 Muut mahdolliset asiat 
 
Teknisen lautakunnan päätöksiä 
 
30.09.2010 
 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Elintarvikehankinnat hankintakaudelle 1.8.2009-31.12.2010 + mahdollinen optio vuo-

delle  2011 
Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2010 
Tekninen lautakunta investointien toteutuminen 1.1.-31.8.2010 
Kaavoituskatsaus 2010 
Tiedoksisaatot 
Päätösluettelot 5.6.-23.9.2010 

 
04.11.2010 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelmaksi 
Investointiohjelma v. 2011-2013 
Innoforin esitys kunnan metsien luontaisen uudistumisen arvioinnista 
Meidän City-hanke 
Päätösluettelo 24.9. – 19.10.2010 

 
 
 
  
 


