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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)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

PPKY SELÄNNE TIEDOTTAA:
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen aikuissosiaalityö siirtyy keskitettyyn ajanvaraukseen 1.9.2010 alkaen
Ajan voi tilata puhelinnumerosta 044 4456 643 klo 10 – 11 maanantaista perjantaihin.
Ajanvaraus koskee aikuissosiaalityön tehtäväalueita: toimeentulotukea, kuntouttavaa työtoimintaa, vammaispalvelulain mukaisia asioita sekä välitystiliasiakkaita. Muissa kuin ajanvarausasioissa soitetaan suoraan työntekijöille heidän puhelintuntinsa aikana maanantaista perjantaihin klo
12 - 13. Alla ovat Kärsämäen työntekijöiden yhteystiedot.
Myllylä-Ristinen Hilkka, sosiaaliohjaaja, puh. 044 4456 824
toimeentulotuki-, välitystili- ja vammaispalveluasiat, tavattavissa maanantaina, torstaina ja perjantaina Kärsämäellä
Lapinkoski Pasi, sosiaaliohjaaja, puh. 044 4457 648
kuntouttava työtoiminta, tavattavissa sopimuksen mukaan
Lisätietoja kotisivulla www.selanne.net psykososiaaliset palvelut.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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2. OPETUSTOIMEN-, KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUT
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. Syyskuun kirjateemana on parisuhde.
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

”Tatti tutuksi” sieninäyttely
kirjastossa ti 7.9. klo 15 – 18.
Asiantuntijana Niilo Vähäaho.

TUNNISTA ESINE –kesäkisa on tältä kesältä ohi.
Ensimmäisenä (7.–18.6.) oli esillä pirta, jolla on tehty pirtanauhoja.
Kilpailuvastauksia saatiin yhteensä 25, joista oikeita oli 9. Hauskoja
vastauksia oli esim. potunraastin, juustohöylä, matontekijä, sihti, pyykkilauta ja joku esine. Kaikkien vastanneiden kesken arvotun kirjapalkinnon
voitti Henna Koponen.
Toinen esine (esillä 21.6. - 2.7.) oli hevosen suokenkä. Vastauksia oli
yhteensä 20, joista oikeita oli 6 kpl. Hauskoja vastauksia oli esim. painotyöväline, kananloukku, pyykkiensilityshommeli, lumikenkä, mono ja
metsästysloukku. Arvonnassa kirjapalkinnon voitti Miika Nordström.
Kolmas esine (esillä 5.7. - 16.7.) oli pyykkinuija, toiselta nimeltään
pyykkikarttu. Kartulla hakattiin pyykit puhtaaksi. Vastauksia tuli yhteensä 19, joista oikeita oli 5 kappaletta. Hauskoja vastauksia oli esim. mattopiiska, kuokka, kengän muotti, voinuija, lapio ja kaulin. Arvonnassa
kirjapalkinnon voitti Kerttu Jussila.
Sokerisakset oli esillä 19.7. - 30.7. Esine tunnistettiin hyvin, sillä vastauksia saatiin 55, joista 42 oli oikein. Hauskoja vastauksiakin tuli muutama, esim. makkarasakset ja norsun kynsisakset. Arvonnassa kirjapalkinnon voitti Saija Kyllönen.
2.-13.8. oli esillä kahvipapujen paahtamiseen käytetty prännäri (rännäri,
rännäli). Tämäkin esine oli tunnistettu hyvin. Vastuksia saatiin 39 kpl,
joista 28 oli oikein. Joissakin vastauksissa esineen oli arveltu olevan
kahvimylly. Esinettä oli veikattu myös viljamyllyksi, silppuriksi ja ihan
vaan kattilaksi. Arvonnassa kirjapalkinnon voitti Ritva Junno.
Viimeinen esine oli esillä 16. – 27.8. Saadut vastaukset lasketaan ja
kirjapalkinto osallistuneiden kesken arvotaan 30.8.
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Ilmoittaudu www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999.
2041475 Kasvivärjäyskurssi, Leila Konola-Hyvölä, pe-la 3.–4.9., pe klo 18–21.15. la klo 10–15,
Hatulan talo, Porkkala, kurssimaksu 12 €. Tutustumme värjäyksessä käytettäviin kemikaaleihin ja
tarvikkeisiin. Keitämme kasvit, värjäämme langat, opimme lankojen jälkikäsittelyn. Ota mukaan
värjäykseen käytettävät kasvit ja värjättävät langat. Sitova ilmoittautuminen 1.9. mennessä.
2040792 Hopeatyö - Ketjupunonta, Hannu Peltonen, 10.–18.9., pe klo 18–21, la 10–15, Frosteruksen koulu, luokka 137, G-ovi, kurssimaksu 32 €, opintopassi ei käy. Valmistamme hopealangasta ja -levystä erilaisia ketjuja, sormuksia, riipuksia eri tekniikoilla yksinkertaisin välinein. Materiaalia voit ostaa opettajalta, lisäksi välinevuokra opettajalle 5 €. Sitova ilmoittautuminen 3.9. mennessä.
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.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

MINIKUNTOSALI KUNTALAISTEN KÄYTÖSSÄ 16.8.-30.9.2010 ma-pe klo 8-18 terveyskeskuksessa. Sisäänkäynti nelostien puoleisesta ovesta, josta tarkemmat opasteet.
Käytössä seuraavat laitteet:
soutulaite, crosstrainer, kuntopyörä, juoksumatto, gymstick jumppapallo, tasapainolauta, jumppamatto ja kahvakuulia
-käyttö on maksutonta
-yhteydenotot: p. 044-4456 924 klo 11-12 tai
p. 044-4456 926 klo 12-13

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA:
Järjestöjen yhteistyökokoontuminen Poppelissa ke 1.9. klo 18.30
Uintiretkiä tulossa seuraa ilmoituksia.
Sählyturnaus Frosteruksen koululla 25.9 kello 08-18 Turnauksen järjestää nuorisovaltuusto.
Joukkueita otetaan max 12. Lisätietoja 041 713 1726/Susanna Pulkkanen npj.
Tule tutustuman ja liikkumaan urheilukenttäalueen liikuntapaikkoihin myös syksyllä. Kentän portit avoinna heinäkuu ma-pe klo 8-20, la 10-20 ja su 10-21.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 25 e/h koko kenttä,
juniorikenttä (1/2 kenttää) 15 e/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.
Hiekkatekonurmi varaus 18.9. klo 14-16, Laitinen.
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 9627166. Lisätietoja toiminnasta www.snack.fi.

Nuorisotila Poppelin avoimet ovet toimintaillat ma ja ti klo 16-20 ja pe klo 1622.
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.
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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.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

3. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET
SUOTARPOJAT TIEDOTTAA:
Partiotoiminta käynnistyy jälleen syksyllä. Toivotamme toimintaamme tervetulleeksi kaikki uudet
ja jo mukana olleet partiolaiset ja partiotoiminnasta kiinnostuneet iästä riippumatta. Partio sopii
kaikille, joita kiinnostaa monipuolinen ja luonnonläheinen toiminta yhdessä toisten kanssa!
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Aloitamme toiminnan info- ja ilmoittautumistilaisuudella seurakuntatalolla maanantaina 30.8.2010
klo 19.00. Mukaan voit ilmoittautua ja lisätietoja saat myös soittamalla tai laittamalla sähköpostia
Arja Rytilälle.
ELÄKELIITTO TIEDOTTAA:
Kerhot alkavat ma 20.9. klo 10.00 Konttilassa, kahvitarjoilu, arvontaa ym. ohjelmaa!!
Seuraavat kerhot joka toinen maanantai samaan aikaan.
Tervetuloa yhteiseen aamutuokioon, ota naapurisi ja ystäväsi mukaan. Tilaisuudet ovat kaikille
avoimia.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

”ELÄMÄ VOITTAA ”
TAPAHTUMA
YHTEISLAULUILTA
KONTTILASSA
Ti.14.9.2010 klo 18.30 alkaen
Ohjelmassa: yhteislaulua, runon lausuntaa/Elli Koponen, arvontaa, puhvetti.

TERVETUOA MUKAAN
Järjestää: Kärsämäen Silmutoimikunta

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA ry
Kaunis kesä on mennyt ja syksy saapuu, aloittelemme kerhot seuraavasti:
ke 8.9. klo 11.00
ke 29.9. klo 11.00
ke 13.10. klo 11.00
ke 27.10. klo 11.00
Tilaisuudet ovat Konttilassa. Olet tervetullut joukkoon, pyydä ystäväsikin mukaan niin vietetään
leppoisa tuokio yhdessä.
RUSKARETKELLE lähtijät, maksakaa loppusumma ( 119,00€ ) 3.9.10 mennessä Tules ja Reuman tilille 520503-418441 nim. Ruskaretki. Lähtö Nesteeltä ma.13.9.10 n. klo 8.00 tämän jälkeen
TB.lle. Jos matka kiinnostaa niin ilmoittaudu Hilkalle peruutuspaikkojen varalle.
VESIJUMPPA alkaa 20.9.10 klo 14.00 Koivupuiston uimahallilla, ilmoittaudu Hilkalle mahdollisimman pian, yhdistys tukee jäseniä jatkossakin uimalippujen hinnassa. puh.040-5196 543.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Kärsämäen 4H-yhdistys tiedottaa
4H ostaa Puolukkaa vanhalla meijerillä (Hakalantie) viikosta 35 alkaen. Syksyn 2010
ostoajat ovat tiistaisin klo 10-11 ja torstaisin 16-17.
Vestia ja 4H tarjoavat jäteneuvontaa yhteistyössä! Jäteyhtiö Vestia ja 4H-yhdistykset tarjoavat
nyt jäteneuvontaa yhteistuumin. Vestia on kouluttanut 4H:n toiminnanjohtajat jäteneuvontaan. 4H
voi pitää esimerkiksi tietoiskuja jätteiden lajittelusta tai järjestää vaikka jäteaiheisen puuharadan
koulussa, kylätapahtumassa tai esimerkiksi harrastusryhmän kokoontumisessa. 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! Syksyn 2010 kerhot jatkuvat pääsääntöisesti viikolla 35.
MAANANTAISIN: Heppakerho Hautajoen kylä (Leppävuori), klo 16.30-18.00 Ohjaaja Kati Leppävuori. Ensimmäisellä kerralla kaikki heppakerholaiset kokoontuvat yhtä aikaa ja sen jälkeen pienet ja isot kerholaiset vuorottelevat vuoroviikoin. Kerhon ensimmäinen kokoontuminen
13.9.2010. Kirkonkylän eläinkerho Konttilassa klo 16.30-18.00. Ohjaajat Tuija Flankkila ja Sanni
Laitila.
TIISTAISIN: Venepalon sekakerho kyläkoululla klo 17-18. Ohjaajat Reetta Mäenpää ja Oona
Vaitiniemi. Kerhon ensimmäinen kokoontuminen 7.9.2010. Liikuntakerho alakoululaisille
Frosteruksen koululla klo 17-18. Ohjaajat Tuija Flankkila ja Tiia Korhonen. Raatin kerho-taitavat
kädet klo 16-17.00. Yhteistyössä Kärsämäen ev.lut. seurakunnan kanssa. Ohjaajat Kaarina Lehtola,
Hannele Halonen, Milla-Riina Ojala.
KESKIVIIKOISIN: Kirkonkylän sekakerho Konttilassa klo 16.30-18.00. Ohjaajat Tiia Korhonen
ja Emilia Heikura.
TORSTAISIN: Kokkikerho alakoululaisille Konttilassa klo 16.30-18.00. Ohjaaja Susanna Pulkkanen. Kirkonkylän sählykerho Frosteruksen koululla yläkoululaisille klo 15.30-17.00. Ohjaajat Esa
Huhtakallio ja Jere Apuli.
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.
Vauvojen ja pienten lasten vanhempien PERHEKAHVILA POPPELISSA alkaa
maanantaina 6.9.2010 klo 10-12. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan mm. syksyn ohjelmaa. Tervetuloa uudet ja vanhat kävijät! Ryhmäläisiä ei ole vakuutettu järjestäjien
toimesta. Yhteistyössä 4H ja MLL. Lannoitesäkkien keräys on loppunut 15.8.2010.
Ajankohtaisia
asioita,
lisäinfoa,
mahdolliset
muutokset
osoitteessa:
www.4h.fi/karsamaki, 4H-toimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

4. TEKNISEN PALVELUT
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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;
22.9. Ylivieska, 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
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
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6. KYLÄASIAT
VENETPALOSSA tempaistaan – liikuntatapahtuma hiihtomajalla 19.9.2010 alkaen klo 14.00. Ohjelmassa mm. tikanheittoa kaiken ikäisille, pururadan voi kiertää joko juosten, hölkäten tai kävellen;
sauvoilla tai ilman sauvoja.
Myytävänä kahvia, makkaraa, muurinpohjalettuja, mehua.
Tapahtumaan osallistujien kesken arvotaan hyvät palkinnot. Tervetuloa läheltä ja kaukaa tapaamaan
tuttuja ja ystäviä.
Järjestää Venetpalon kylätoimikunta
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

VUODEN KYLÄN VALINTA
Pohjois-Pohjanmaalla on vuodesta 2007 lähtien valittu vuosittain Vuoden kylä. Vuoden kylän valitsee Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallitus täydennettynä Pohjois-Pohjanmaan liiton, ProAgria
Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuosaston edustajilla. Vuoden kylä julkistetaan Pohjois-Pohjanmaan Maaseutupäivien yhteydessä marraskuun alussa. Palkinnoksi Vuoden
kylä saa 2 000 euron sekin sekä kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa. Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta. Lisäksi valtakunnallinen Vuoden kylä 2011 valitaan maakunnallisten Vuoden kylien joukosta.
Valinnassa painotetaan kylien toiminnan suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa. Erityisesti otetaan huomioon avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen, nuoret kylätoiminnassa ja kylän kehittäminen laaja-alaisesti.
Ehdokkaat vuoden kylän 2010 valintaan ilmoitetaan lomakkeella, joka on ladattavissa osoitteessa
http:www.pohjois-pohjanmaa.fi. Lisätietoja antavat projektipäällikkö Kaisa Savela, puh. 050-569
6330 sekä puheenjohtaja Matti Viitala, puh. 040-511 8155.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

7. PÄÄTÖKSET
Kunnanhallituksen päätöksiä v. 2010
29.6.2010
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kunnan ilmoitus kaukolämpöliiketoiminnan lunastemiseen
Muut mahdolliset asiat
Neuvotteluvaltuuston toimeksianto kunnanhallitukselle
Ilmoitusasiat

30.6.2010
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Terveysaseman rakennusurakka, LVIA-urakka ja sähköurakka
Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien yhdistäminen
Tilinkäyttövaltuudet
Varavoima-aseman hankintaan osallistumien
Toimivallan delegointi
23.8.2010
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Eron myöntäminen Simo Kalliolle opetustoinenlautakunnan jäsennyydestä ja puheenjohtajuudesta
sekä uuden jäsenen valitseminen Kallion tilalle opetuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Eron myöntäminen Simo Kalliolle lapsiasiainneuvoston jäsennyydestä sekä uuden jäsenen valitseminen Kallion tilalle lapsiasiainneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Eron myöntäminen Simo Kalliolle kutsuntalautakunnan varajäsennyydestä sekä uuden varajäsenen
valitseminen Kallion tilalle kutsuntalautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Valtuuston puheenjohtajan ja I-varapuheenjohtajan vaali jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Toimistotyön tehtäväjärjestelyjä
Esiluokanopettajan palkkaaminen syyslukukaudeksi 2010 Saviselän koululle
Kuntamarkkinat 15.-19.9.2010
Valtionosuudet- ja avustukset (mm. myönnetyt, perityt, palautukset)
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talouden toteutuminen 30.6.2020
Talousarvion toteutuminen heinäkuu 2010
Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot
Kunnan yhteistoimntaelinten edustajien puheenvuoroja
Muut pöytäkirjat
Kiireelliset asiat
Muut mahdolliset asiat
Ilmoitusasiat

Tiedoksi saatettavat asiat
Valtuuston päätöksiä v. 2010
6.7.2010
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarjastajien vaali
Työjärjestyksen hyväksyminen
Terveysaseman rakennusurakka, LVIA-urakka ja sähköurakka
Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien yhdistäminen
Varavoima-aseman hankintaan osallistuminen
Tiedoksisaatot
Kiireelliset asiat
Muut mahdolliset asiat
Opetustoimen lautakunnan päätöksiä v. 2010
10.8.2010
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Anomus henkilökohtaisen kouluavustajan palkkaamiseen
Hakemus koulun vaihtamiseksi
Opettajan virkavapaus / Ylikauma Matti
Koulupaikan siirto- ja koulukyytianomus

11

Viranhaltijan päätöspöytäkirjat
Saapuneet kirjeet
Tiedoksisaatettavat asiat
Muut mahdolliset asiat
Koulukuljetukset taksilla
Anomus ilmaisesta koulukyydistä Kärsämäen lukiolle ja valvonnan järjestäminen oppilaalle
ennen koulun alkua
Vapaa-ajan lautakunnan päätöksiä v. 2010
28.6.2010
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Urheiluseurojen vuoden 2009 avustusten käyttötilitykset
Urheiluseura-avustusten jakaminen vuodelle 2010
Avustukset kyläyhdistyksille, -seuroille ja kylätoimikunnille liikuntapaikkojen kunnostukseen,
liikuntatapahtumien järjestelyihin ja liikuntavälineiden hankintaan
Muut avustukset
Partiolippukunta Suotarpojien vuoden 2009 käyttötilitykset
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