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

Kunnanviraston neuvonnassa toimii Kelan yhteispalvelupiste, joka on avoinna viraston aukioloaikoina.
Palvelupisteestä saat Kelan lomakkeita ja neuvoja etuuksien hakemiseen sekä eri palvelukanavien käytön
ohjausta. Muistathan ottaa henkilöllisyystodistuksen mukaan asioimaan tullessasi.

Neuvonnassa toimii myös Työ- ja elinkeinotoimiston yhteispalvelupiste. Palvelupisteestä on yksi asiakaspääte,
jolla voit asioida www.te-palvelut.fi –sivuilla. Muista varata aika etukäteen kunnan neuvonnasta!
Palvelupisteeltä löydät myös työ- ja elinkeinohallinnon julkaisuja, esitteitä ja lomakkeita sekä pystyt
palauttamaan lomakkeita ja tarvittaessa kopiomaan.
Työvoimatoimiston sivuilla voit ilmoittautua työnhakijaksi, etsiä avoimet työpaikat ja työvoimakoulutukset
sekä etsiä tietoa ammateista ja koulutuksista. Paikalliset TE-palvelut, Pohjois-Pohjanmaa -sivulta löydät ohjeet
asioimiseen, ajankohtaisen tapahtumakalenterin josta näet tulevia valmennuksia kuten Työhakuvalmennus ja
Uravalmennus sekä erilaisia infotilaisuuksia ja kursseja esim. Tuunaa CV-nettiprofiilisi kuntoon!
Kertokaa kunnan nettisivujen palautelomakkeen kautta mitä palveluja asiakkaana haluatte TE-toimistolta.

Valokuitua Kärsämäelle
Vuosi on vaihtunut ja laajakaistarakentamiselle odotamme näinä päivinä avustuspäätöksiä. Maan
sulamista odotellessa valmistaudutaan tulevan kesän koitokseen valokuituverkon rakentamisen ja
käyttöön oton suhteen.
Kärsämäellä on laajakaista nähty tarpeellisena ja varauksia on tehty innokkaasti.
Varauksia voi edelleen tehdä, rakentamisaikaiset edulliset hinnat ovat voimassa 31.3.2014 asti.

PyhäNetin terveiset!
Pyhänetissä eletään varsin kiireistä aikaa, projektit ovat hyvässä vauhdissa, hallinnollisia päätöksiä
viimeistellään ja rakentamisprosessit etenevät myös kovaa vauhtia. Maaurakointi- ja teleteknistentöiden kilpailutukset ovat meneillään ja verkon suunnittelu on jo hyvin pitkälle valmis. Mikäli olette
kiinnostuneita urakoista tarjouspyynnöt löytyvät hankintailmoitusjärjestelmä Hilmasta (www.hilma.fi).
Tieosuuksien Ely-maastokatselmukset ja lupa-asiakirjat on tehty ja tiehoitokuntia on lähestytty
lupakirjeillä, muistakaa palautella lupakirjeet ajoissa ja tietysti lisätietoja saa kysymällä. Haluankin
muistuttaa, että asiakkaan vastuulla on rasitteiden selvittäminen ja kaapelin näytöt omien tonttien
osalta. Pääsääntöisesti valokuitu urakoidaan tien luiskaan ja ne ovat suunniteltu tuotavan kiinteistöihin
pihateitä pitkin. Toivon, että pohtisitte hieman etukäteen omalta osaltanne mistä kohdasta kaapeli
urakoidaan juuri teidän tontilla ja mihin kohtaan kiinteistöä läpimeno aukko tehdään sisätiloihin.
Lisätietoja löytyy mm. www.pyhanet.fi/rakentaminen.
PyhäNet on tehnyt operaattorisopimuksen palveluoperaattori Netplazan kanssa. Aidosti alueellisena
yrityksenä pystymme yhdessä Netplazan kanssa tuottamaan teille laadukasta palvelua. Erinomaisesta
asiakaspalvelustaan tunnettu Netplaza tuottaa internetoperaattoripalvelut ja sopimuksen myötä
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asiakkaille tarjotaan myös Maxivisionin peruskanavapaketti. Maxivisionin tarjontaan voi tutustua
osoitteessa www.maxivision.fi.
Meitä Pyhänettiläisiä on jo paljon, mutta mukaan mahtuu vielä. Ennakkolaskut lähetetään vasta, kun
viimeisetkin tukirahoituspäätökset ovat saapuneet, ne saapunevat viimeistään maaliskuun aikana.

Valokuituterveisin!
Hanne Nivala
Toimitusjohtaja, PyhäNet

YRITYSPALVELUT
Seudulliset yrityspalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, jonka palveluksessa on kaikkiaan n.10
asiantuntijaa. Palvelut ovat osa valtakunnallista YRITYS-SUOMI -palvelukonseptia, joka käsittää
yhteistyötahoineen mm. tutkimukseen ja kehittämiseen, rahoitukseen, työvoimaan, verotukseen ja osaamiseen
liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä tehtävää hoitaa NIHAKin kehitysjohtaja Matti Puranen, jonka toimisto
sijaitsee kunnantalolla. Asiakkaiden käytettävissä on myös NIHAKin muu henkilöstö osaamistarpeen mukaan.
Kansainvälistymisessä auttaa vientiasiantuntija ja yrityshautomoasiakkaita palvelee hautomoasiamies. Palveluja
tuotetaan niin aloittaville yrittäjille kuin pidempäänkin toimineille yrityksille. Kehittämistilanteessa olevien
yritysten rahoitus-, tila-, kehittämisavustus- ja muut ratkaisut räätälöidään yhdessä verkoston asiantuntijoiden
kanssa.
YHEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen@nihak.fi; GSM 040 356 4711; fax. (08) 816 2800

KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY
Kärsämäen asunnot Oy:n tehtävänä on turvata määrällisesti ja laadullisesti riittävä sekä monipuolinen vuokraasuntokanta kuntalaisille ja kuntaan muuttaville, yhteistyössä Kärsämäen kunnan kanssa. Kärsämäen Asunnot
Oy omistaa 36 rivitaloa sekä 17 osakehuoneistoa. Huoneistot sijaitsevat pääosin Kärsämäen keskustassa.
Vapaita asuntoja voi tiedustella p. 020 755 0023. Asuntohakemuksen saa Kärsämäen kunnan nettisivujen kautta
osoitteesta www.karsamaki.fi

KÄRSÄMÄEN KIRJASTO

Kirjaston aukioloajat
Ma
Ti
Ke
To
Pe

12 – 20
12 – 20
9 – 16
12 – 20
9 - 16

P. 044-445 6852
www.kirikirjastot.fi
kirjasto@karsamaki.fi

27.2. – 14.3. Kirsti Kirjavaisen kokoama näyttely aiheena
Nepalin vammaiset lapset.
Maailman tarinankerrontapäivänä to 20.3.
kulttuuritoimen järjestämä lastentapahtuma
teemana lohikäärmeet ja hirviöt.
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2. PPKY SELÄNNE
SELÄNTEEN PÄIVYSTYSTIEDOTE 1.3. – 30.3.2014

puh. 044 770 0701

MA - PE KLO 8 -16 OMISSA TERVEYSKESKUKSISSA
MA - PE KLO 16-18
Kärsämäkisten ja pyhäjärvisten päivystys Pyhäjärven tk:ssa
Reisjärvisten ja haapajärvisten päivystys Haapajärven tk:ssa
HUOMIO!
Pyhäjärven terveyskeskuksen päivystys on suljettuna pe 28.2.2014 klo 11 – 18 henkilökunnan
koulutuksen vuoksi

Maaliskuun viikonloppupäivystykset ovat kaikilla Selänteen kuntien päivystysasiakkailla:
Lauantaisin Haapajärven terveyskeskuksessa klo 8-18
Sunnuntaisin Pyhäjärven terveyskeskuksessa klo 8-18
Ilta- ja yöpäivystys HÄTÄTAPAUKSILLE 18-08
- OULASKANKAAN SAIRAALASSA puh. 08 429 7840
- IISALMEN SAIRAALASSA puh. 017 272 2346
- KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALASSA puh 06 826 4500
SELÄNTEEN HAMMASHOIDON AJANVARAUS
MA-TO 8-15 JA PE 8-13 puh. 044 700 1844
HAMMASHOIDON VIIKONLOPUN SÄRKYPÄIVYSTYSTIEDUSTELUT
puh. 06 828 7450
SELÄNTEEN KIIREETÖN AJANVARAUS JA LAB, KYYTI YMS.
TIEDUSTELUT MA - PE 9-14 puh. 044 770 0702
Ps. Päivystyksen ja kiireettömän ajanvarauksen puhelinpalvelussa takaisinsoittomahdollisuus.
Entiset Selänteen matkapuhelimet (ei tekstiviestien eikä vastaajan viestien vastaanottoa)

3. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT
LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA
Kansainvälistä naistenpäivää vietetään la 8.3. Tempaistaanpa joukolla hiihtelemään.
Naistenpäivän teeman puitteissa hiihdellään koko viikonvaihde 7. - 9.3. Toivotaan, että lunta
löytyisi hiihtämiseen. (suot, ajourat, metsätiet, ladut?)
Talvisia liikuntapaikkoja avataan säiden sallimissa puitteissa.
Osissa hiihtolatu alueilla metsänhoidolliset työt kesken.
Eri teemojen puitteissa toteutettavia LATURETKIÄ tulossa hyvin lyhyelläkin varoitusajalla.
Jospa sitä luntakin ennen kevättä saataisiin riittävästi.
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Hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen. Kansanhiihto-kampanja 1.1. - 30.4.2014.
Suorituksia voi kirjata kuntokortteihin ja vihkoihin.
Koululaisten talvilomaviikolla perheretki Vuokattiin to 6.3. (laskettelua, hiihtoa, uintia,
kylpylätoimintaa, Angry Birds toimintapuisto, ulkoilua jne.)
Sitovat ilmoittautumiset Poppelissa olevaan listaan Poppelin aukioloaikoina tiistaihin 25.2. mennessä
(044 265 2814). Tarkemmin ilmoituksissa. Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut: 044-4456 812
Avustusten hakuaika meneillään. Hakemukset liitteineen 28.2. mennessä. Tarkemmin hakumenettelystä
kunnantoimiston ilmoitustaululla olevasta ilmoituksesta.
Kuntalaisten hiekkatekonurmen vakiovuorot kesälle 2014 haettavana 7.3. mennessä.
Hakemukset palautetaan yhteystietoineen liikuntatoimistoon . Tiedustelut 044-445 6812/Riitta.
Kärsämäen kunnan kesätyöpaikat 2014
Kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika meneillään ja päättyy perjantaihin 11.4. Hakemukset palautetaan
11.4. mennessä opinto-ohjaajalle. Muualla kuin peruskoulussa/lukiossa opiskelevat palauttavat
hakemuslomakkeet Poppeliin sen aukioloaikoina. Hakemuslomakkeita yläasteelta, lukiolta, kunnantoimistosta,
kirjastosta ja Poppelista. Ulkopaikkakunnilla opiskelevat voivat tilata hakulomakkeen /ilmoituksen myös
sähköisenä versiona osoitteesta kärsämäki@4h.fi. Tarkemmin ilmoituksissa.
Uimakoulut uimahallilla 2. - 13.6. uimataidottomille ja heikosti uiville. Mukaan pääsevät vuonna 2008 ja
sitä ennen syntyneet lapset ja nuoret.
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.
Kävely ja koirien ulkoiluttaminen hiihtoladuilla ja –paanoilla kielletty. (Huom! yleinen järjestyslaki).
Moottorikelkalla ja mönkijöillä liikkuminen merkatuilla moottorikelkkaurilla.
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 on alkanut 1.10.2010. Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan taholta toimii
liikunta- ja nuorisosihteeri Riitta Manninen 044-445 6812 ja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:stä Anne-Mari
Teppo puh. 050 527 5503. Lisätietoja toiminnasta www.snack.fi.
Nuorisotila Poppelin avoimet ovet -toimintaillat ma-to klo 15 - 21 ja pe klo 15 - 22.
Huom! viikolla 10 (koululaisten talvilomaviikko) POPPELI ON SULJETTU LOMIEN VUOKSI.
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 ilmoitetaan Poppelin ikkunassa.
Huom! paljon uusia aktiviteetteja harrastamiseen, tule testaamaa vaikka nopeuspeliä, joka vaatii mm.
keskittymiskykyä, tarkkaavaisuutta, näppäryyttä jne. (Tämän hetkiset ennätyspisteet ovat jo varsin
korkeat). Aukioloaikoja on lisätty, joten hyödynnä niitä.
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).
www.settinetti.fi
nuorisotiedotus@settinetti.fi
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Kuntokeskus avoinna
Ma-Pe klo10 - 18, La sopimuksen mukaan, su suljettu. Kulkukortilla klo 06 - 23. Lisätietoja: 040 821 4447.
Uimahalli avoinna: vesijumppa ja sovituille ryhmille.
(Yleinen vuoro lopetettu toistaiseksi, Vanhustenkoti yhdistys ry tiedote)
Puh: 050 362 5910 uimahalli/talonmies.
KKI-kortteja ja –vihkoja eripuolilla kunnan liikuntapaikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta varten.
Kuntokortteja myös kunnantoimiston esitteiden jakopisteestä, Poppelista ja Konttilasta.

Taidetalo Nahkurissa Keskuskatu 25 Kärsämäki
Avajaiset ma 24.2. klo 18, avoinna klo 20 saakka
Näyttely avoinna myös ti - to klo 11-18 & pe klo 11-15
Näyttely järjestetään yhteistyössä Kärsämäen kunnan kulttuuritoimen kanssa.
T E R V E T U L O A!
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Liikuntavinkkejä päivittäiseen liikuntaan
Liikkumiskykyä voidaan säilyttää ja parantaa voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla. Harjoittelu vaatii
myös kunnon ruokaa. Liha, kala, kananmunat ja pavut ovat lihasten rakennusaineita. Marjat ja kasvikset
piristävät mieltä ja kehoa. Juothan päivässä 5-8 lasillista vettä, maitoa tai piimää. Esitteitä tilattavissa
www.ikainstituutti.fi, www.voimaavanhuuteen.fi.
MUKAVAA PÄIVÄÄ !
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KULTTUURITOIMI
KÄRSÄMÄKI 145-VUOTTA
Kärsämäen kunta täyttää tänä vuonna 145 vuotta. Lisäksi Kärsämäen seurakunta täyttää 250 vuotta,
Kärsämäen vaakuna 50 vuotta, Paanukirkko 10 vuotta ja Uljas Pulkkiksen säveltämän Kärsämäki-sinfonian
kantaesitys on 15.5.2014.
Kyseessä on siis melkoinen juhlavuosi!
Juhlavuotta varten on suunniteltu logo, jota saa käyttää mm. juhlavuoden tapahtumien tiedotuksessa. Logon
voi pyytää esim. kunnan infosta: 044 445 6801.

Nyt on hyvä tilaisuus kaivaa esille PITÄJÄPUVUT ja KANSALLISPUVUT, niille on käyttöä juhlavuoden
tapahtumissa!
JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA (eri tahojen järjestämiä, aikataulut tarkentuvat ja tapahtumia
ilmaantunee lisää vuoden kuluessa):
ma 24.2. klo 18 Jokihelmen opiston näyttelyn avajaiset Taidetalo Nahkurilla. Näyttely avoinna ti-to klo 11-18 ja
pe klo 11-15.
ke 26.2. Nojatuolimatka Puolaan Rannan koululla klo 17 alkaen
to 27.2. klo 17.00 Elokuvat auditoriossa
to 13.3. klo 17.00 Elokuvat auditoriossa
la 15.3. klo 10 Naisten messut Frosteruksen koululla
to 20.3. Maailman tarinankerrontapäivä. Lasten ja nuorten tapahtuma kirjastolla klo 15-19 ja Elli Koposen
tarinoiden ilta pappilassa klo 18-20.
ke 26.3. Nojatuolimatka Romaniaan Rannan koululla klo 17 alkaen
to 27.3. klo 17.00 Elokuvat auditoriossa
su 6.4. Kärsämäen seurakunta 250-vuotta
to 10.4. klo 17 elokuvat auditoriossa
to 24.4. klo 17 elokuvat auditoriossa
ke 30.4. Nojatuolimatka Englantiin
to 8.5. klo 17 elokuvat auditoriossa
to 15.5. Kärsämäki-sinfonia Frosteruksen koululla klo 18.00
to 22.5. klo 17 elokuvat auditoriossa
ke 28.5. Kesän avajaiset Konttilassa
pe 6.6. Kärsämäen markkinat
la 14.6. - su 3.8. ARS Kärsämäki –näyttely
la 5.7. - su 20.7. Kärsämäki Päivät
la 5.7. - su 6.7. Akselin Soitto
ti 15.7. - su 20.7. Elämäntarinafestivaali
pe 1.8. - su 3.8. Musiikkia Paanukirkossa –musiikkijuhla
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elo-syyskuussa Tarinoiden yö
su 19.10. Kärsämäen kunta 145-vuotta
marras-joulukuussa Joulunavaus
Lisäksi Kulttuuritontut-hanke järjestää kevätkaudella työpajatoimintaa seuraavasti:
(Huom! Toiminta tauolla viikolla 10)
ma klo 12-16 kaikenikäisten muskari Rannan koululla
ti klo 12-16 keskeneräiset ja aloittamattomat käsityöt Rannan koululla
ti klo 16-20 nuorten luova työpaja Taidetalo Nahkurilla
ke klo 12-16 ITE-taiteilijoiden kerho Rannan koululla
to klo 10-14 Talkoopäivä
pe (+ ma) klo 16 alkaen nuorten videotyöpaja Taidetalo Nahkurilla (ilmoittautumiset ja lisätietoa
lecomte.contact@gmail.com)
Laittakaa päivämäärät kalenteriin. 
Tapahtumien järjestämisestä juhlavuonna, Kärsämäki-”fanituotteiden” kehittämisestä ja/tai myynnistä,
yhteistiedottamisesta ym. juhlavuoteen liittyvistä asioista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä juhlavuotta
valmistelevaan Heidi Kangaskokkoon (os. Häkkinen)
heidi.hakkinen@gmail.com / 044 445 6848.
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4. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

K RTTU

Etsivä nuorisotyö

Ammatillisen- ja lukiokoulutuksen yhteishaku
syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen 24.2. – 14.3.2014.

Ohjattu yhteishakupäivä Kärsämäellä nuorisotila Poppelissa, Keskuskatu 21
keskiviikkona 26.2.2014 klo 12 – 19.
Paikalla ovat etsivän nuorisotyöntekijät, jotka opastavat tarvittaessa haun tekemisessä.
Aikaa ko. päivänä ei tarvitse erikseen varata. Koulu- ja työtodistukset mukaan!
Lisätietoja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry, etsivä nuorisotyö, Ansku p. 050 527 5503 /
annemari.teppo@snack.fi . Katso myös www.opintopolku.fi .

Kärsämäen 4H-yhdistys tiedottaa
RAATIN varhaisnuorten LEIRI 28.2. - 1.3.2014. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Tuula puh. 050 431 8996
(Kärsämäen seurakunta). Alueellinen KERHONOHJAAJIEN JATKOKURSSI 15.3.2014 klo 10-17
Haapajärvi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 4H/Hannele puh. 040 772 9822. Tulossa myös
YÖKYÖPELIPELIT, ERÄKURSSI seuraa ilmoittelua!
ILMOITTELETTEKO 4H-yhdistykselle missä tällä hetkellä ovat ANNETAAN HYVÄN KIERTÄÄ –
KAMPANJAN KASSIT MENOSSA, KIITOS! 4H/Hannele puh. 040 772 9822, karsamaki@4h.fi, facebook:
karsamaen4h
4H-KERHOT! MAANANTAISIN: Japani kerho Frosteruksen koulun kuviksen luokassa klo 15.05-16.35.
Liikuntakerho 0-3 luokkalaisille Frosteruksen koulun liikuntasalissa klo 16-17. TIISTAISIN: Saviselän
kokkikerho kyläkoululla klo 17-19. KESKIVIIKOISIN: Sydänmaan sekakerho Sykkeessä klo 17-18.
TORSTAISIN: Sekakerho alakoululaisille Konttilassa klo 15-16.30. Kokkikerho alakoululaisille Konttilassa
klo 16.30-18. Saviselän liikuntakerho 6-9 vuotiaille kyläkoululla klo 18-19. Saviselän liikuntakerho 10-12
vuotiaille kyläkoululla klo19-20. PERJANTAISIN: Kirkonkylän sählykerho Frosteruksen koululla
alakoululaisille klo 15-16.
Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoitteessa: www.karsamaki.4h.fi, 4H-toimisto/Hannele
040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi, yhdistys löytyy myös facebookista karsamaen4h.

Suomen Elämäntarinayhdistys
Suomen Elämäntarinayhdistys mukana Maailman tarinankerrontapäivän ohjelmassa 20.3.:
SATUTUOKIO KIRJASTOSSA KLO 15 – 16.
Satutätinä Helmi Saarikoski
ELLI KOPOSEN TARINOIDEN ILTA PAPPILASSA 20.3. KLO 18- 20
Tutustutaan Kankaan Ellin valokuviin, kirjoihin ja lehtileikekansioihin.
Tarinoimassa mm. Aila Mustola, Viena Liuska sekä Eriika ja Pekka Kyllönen.
Järjestäjinä Suomen Elämäntarinayhdistys ja Kulttuuritontut-hanke.
Kahvibuffet ja arvontaa.
Tervetuloa!
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Kärsämäen Kataja ry
Hippo-hiihdot Suomelassa maanantaina 24.2. klo 18.30.
Ilmoittautumiset paikanpäällä klo 18 alkaen tai ennakkoon ilmoittautumiset.pyhalaakson@op.fi kilpailupäivään
klo 15 mennessä. Pakkasraja -15 C.
Sarjat T/P
4 v. ja nuoremmat- 2010 s.
5 - 6v.
2009-2008 s.
7 - 8v.
2007-2006 s
9 -10v.
2005-2004 s.
11-12v.
2003-2002 s.
13-14v.
2000-2001 s.
Kaikki palkitaan, mehutarjoilu! Kärsämäen Katajan kioskissa myynnissä makkaraa.
-Yhteistyössä Kärsämäen Kataja ja Pyhälaakson OP-
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KÄRSÄMÄEN KATAJAN TOIMINTAA 2014
Huolehdithan seuran jäsenmaksusi kuntoon,
jäsenmaksulomakkeen löydät www.karsamaenkataja.fi
Kaikki nämä jaostojen vuorot ovat ilmaisia jäsenmaksun
maksaneille katajan jäsenille
Lentopallojaosto/muut
ma klo 16.00 – 17.30
ja
ke klo 19.30 – 21.00

Vuorot/Katajan sali
C-tyttöjen harjoitukset (vuosina
1999-2000 syntyneet)

to klo 19.00 – 20.30

Naisten lentopallon pelivuoro

Lisätietoja Piia Vattu
p. 045 130 0156

ke klo 18.00 – 19.15

Naisten salibandyn pelivuoro

Pesäpallojaosto
to klo 17.30 – 19.00

Vuorot
Pesäpalloharjoitukset
1-6 luokkalaisille

Lisätietoja Mariita Anttila
p. 040 755 0641
Lisätietoa
Lisätietoja: Mika Pinola
p. 044 778 7426 tai

pe klo 17.00 – 18.30

Pesäpalloharjoitukset
4-8 luokkalaisille
Vuorot
Jalkapalloharjoitukset 6 – 9 v.
tytöt ja pojat

Jalkapallojaosto
ti klo 16.00 – 17.00
ti klo 17.00 – 18.00

Jalkapalloharjoitukset 10 – 15 v.
tytöt ja pojat

to klo 16.00 – 17.30

Jalkapalloharjoitukset 10 – 15 v.
tytöt ja pojat

Lisätietoa
Vetäjinä Tiia Korhonen ja
Emilia Heikura
Lisätietoja p. 050 431 9001 tai
sähköposti:tiia0korhonen@gmail.com

Marika Kuosmanen
p. 040 549 2499
Lisätietoa
Vetäjänä Ilpo Hautakangas
Lisätietoja e-mail:
ilpopetri@jippii.fi

Eläkeliiton Kärsämäen Yhdistys ry
Toimintaamme maaliskuussa.
Peli-illat Rannan koululla jatkuvat tiistaisin kello 17.00.
Vesijumppaa Koivupuistossa tiistaisin klo 12.15 - 13.00.
Sunnuntain iltatanssit alkaa:
2.3.2014 klo 19-23. soittaa Tarmo Malila ja Täysikuu (R1)
16.3.2014 klo 19-23. soittaa Ake Pääkkö Duo (R2)
30.3.2014 klo 19-23. soittaa Kilipukit ja Eero-Juhani (R3)
Kerhot Konttilassa joka toinen maanantai, seuraavat kerhot: 3.3, 17.3 ja 31.3.
Teatteriretki Haapajärvelle, Kopolan teatterin esitykseen Rikas-Rakas-Köyhä-Varas
pe 28.3. klo 19.00. Ilmoittautumiset kerhossa 17.3. mennessä.
Tulossa retki pelimannipäiville Hirvikoskelle to 24.4.2014.
Enemmän tietoa retkistä kerhoissa!
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Oulaisten Seudun Hengitysyhdistys ry / Kärsämäen Silmu-toimikunta tiedottaa
HIIHTO-JA
VIRKISTYSRETKI

ROKUALLE
La 1.3.2014

Lähtö kirjaston edestä klo 9.00, paluu illalla.
Kyyti 10€/aikuiset 5€/lapset 4-14v. Kylpyläpäivä 24€/aikuinen ja 12€/lapset 4-14v. sisältäen kylpylän käytön ja
aterian noutopöydästä.
Aikuisten ateria 18,50€ja lasten ateria 4-14v. 9€. Kylpylä: aikuiset 9€ ja lapset 4,50€
Sitovat ilmoittautumiset Tuulalle 24.2.2014 mennessä iltaisin puh. 044 328 7741

SU 16.3.2014 klo 12.00
SUOMELASSA
LASTEN HIIHTOKILPAILUT
Ilmoittautuminen klo 11.00 alkaen
SARJAT:Tytöt ja Pojat alle 4v
Tytöt: 5v-6v Pojat: 5v-6v
Tytöt: 7v-8v Pojat: 7v-8v
Tytöt: yli 9v Pojat: yli 9v
Hiihtäjille mehut ja osallistumismitali.
Buffetista: kahvia, makkaraa, mehua, munkkeja ja arvontaa!

TERVETULOA!
Tilaisuuden/matkan järjestäjä ei ole vakuuttanut tilaisuuteen/matkaan osallistujia/läsnäolijoita

Kärsämäen Tules ja Reuma ry
Kerhot Konttilassa:
-

ke 19.2. klo 11.00 alkaen
ke 12.3. klo 10.00 alkaen kerhossa vietetään Keltaisen nauhan -päivää. Vieraita tulossa Haapajärveltä ja
Pyhäjärveltä. Tervetuloa iloiseen joukkoon!
Poikkeuksellisesti kerhopäivä 19.3. alkaen klo 11.00.

Vesijumpat 17.2. ja 24.2. Vesijumpat jatkuvat maaliskuussa ma 10.3. alkaen.
Huom. hiihtolomaviikolla (vko 10) ei ole kerhoa eikä vesijumppaa. Kuntosalilla käydään normaalisti.
To 20.3. klo 19.00 Kopolan teatteriesityksen ”Rikas rakas köyhä varas” ensi-ilta. Paikkavaraukset Hilkalta.
Paikkoja rajoitetusti.
28.-30.3. virkistysviikonloppu Rokualla. Muutamia paikkoja vielä jäljellä. Hinta puolihoidolla 145 €/hlö (2 hh)
sis. kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön, ruokailut.
6.-8.5. Tallinnan risteily. Ensimmäinen yö laivalla ja toinen yö tasokkaassa kylpylähotelli Tallink Spassa.
Hintaan sisältyy matkat, hyttipaikka, hotellilla runsas aamupala sekä kylpylän vapaa käyttö. Laivalla aamiainen
etukäteen varattuna 10,50 €/hlö. Varaa paikkasi ajoissa.
Tulossa myös Pärnun kylpyläloma elokuussa.
Lisätietoja ja paikkavaraukset Hilkalta p. 040 519 6543. Tervetuloa tilaisuuksiin!
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Kärsämäen maa- ja kotitalousseura ry tiedottaa:
”Ompeluilta” to 6.3.2014 alk. klo 19.00. Terttu Koivukankaalla, Kiertotie 9.
Tervetuloa!
¤¤¤¤
Yleinen vuosikokous Konttilassa to 20.3.2014 klo 18.30 alkaen kahvilla. Mukana
elintarvikeasiantuntija Maija Ojalehto Oulun Maa- ja kotitalousnaisista. Tervetuloa!
¤¤¤¤
Naisten Messut yhteistyössä Kulttuuritontut-hankeen ja Kärsämäen kulttuuritoimen
kanssa Frosteruksen koululla la 15.3.2014 klo 10.00-14.00. Naisyhdistykset/yrittäjät,
jos haluatte mukaan näytteilleasettajaksi yhteydenotot Tarja Kielenniva
p. 040 596 3510 tai tarja.kielenniva@luukku.com
¤¤¤¤
Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia) sekä teltta 5 x
8m Tiedustelut Irene Flankkila p.0400 396 380

Musiikkia Paanukirkossa
10-vuotis juhlatapahtuma
Musiikkia Paanukirkossa -tapahtuma juhlii tänä vuonna kymmenettä toiminta-vuottaan. Tämä
seutukunnallisesti merkittävä musiikkijuhla on innostanut ja kerännyt kulttuuripuolen taiteilijoita ja osaajia
esiintymään ja konsertoimaan Kärsämäellä kaikkina näinä vuosina. Tänä vuonna tapahtuma sijoittuu elokuun
ensimmäiselle viikonlopulle 1.-3.8.2014, jolloin luvassa on monipuolinen konserttikokonaisuus, joka
toteutetaan ainutlaatuisessa Paanukirkossa.
Juhlaviikonlopun aloittaa perjantai-iltana Antti Tikkasen luotsaaman Suomalaisen Barokkiorkesterin soittajista
koottu taitava kamarimusiikkiyhtye, joka siivittää meidät ranskalaisen barokkimusiikin lumoihin cembaloineen,
traversoineen sekä barokkiviuluineen.
Lauantaina päivällä on luvassa lasten satukonsertti Prinsessa Ruusunen, jonka esiintyjäryhmä koostuu musiikin
ammattilaisista sekä nuorista musiikin- ja tanssinharrastajista. Saman päivän iltana on luvassa tunnelmallinen
viihdekonsertti, jossa esiintyy suomalaisten sydämiin laulanut artisti Jesse Kaikuranta säestäjänsä kanssa.
Sunnuntaina oopperamaailman kiintotähti, tenori Jyrki Anttila konsertoi yhdessä pianisti Maija Anttilan ja Oulu
Sinfoniasta kootun jousikvartetin kanssa, jonka musiikkimestarina toimii sellisti Harri Österman.
Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi konsertteihin!
Perjantai 1.8. klo 19.00
Suomalaisen Barokkiorkesterin kamarimusiikkiyhtye
Lauantai 2.8. klo 12.00
Lasten Satukonsertti Prinsessa Ruusunen
Lauantai 2.8. klo 19.00
Jesse Kaikuranta
Sunnuntai 3.8. klo 15.00
Jyrki Anttila, tenori
Maija Anttila, piano
Oulu Sinfoniasta koottu jousikvartetti
Harri Östermanin johdolla
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5. TEKNINEN TOIMISTO

ASUNTOJEN KORJAUS-, ENERGIA- JA TERVEYSHAITTA-AVUSTUSTEN
HAKEMINEN 2014
Avustuksia myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuinrakennusten ja asuntojen korjaamiseen
seuraavasti:
KUNTA MYÖNTÄÄ AVUSTUKSET:




Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin
Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin
Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset

VALTION ASUNTORAHASTO MYÖNTÄÄ AVUSTUKSET:
 Terveyshaittojen poistamiseen
 Hissin rakentamiseen sekä liikkumisesteen poistamiseen
HAKUAIKA PÄÄTTYY KUNNAN MYÖNNETTÄVISSÄ OLEVIEN AVUSTUSTEN OSALTA
27.3.2014.
Valtion asuntorahaston myönnettäviä terveyshaittojen poistamista ja hissiavustuksia koskevia hakemuksia
voidaan ottaa kuitenkin vastaan jatkuvasti.
Hakemuslomakkeita saa kunkin Selänteen kunnan rakennusvalvontatoimistosta tai niitä voi myös tulostaa
valtion asuntorahaston kotisivuilta www.ara.fi.
Hakemukset tulee jättää 27.3.2014 klo 15.00 mennessä korjauskohteen sijaintikunnan mukaisesti
Selänteen kuntien rakennusvalvontaan osoitteilla
Haapajärven kaupunginvirasto, Kirkkokatu 2, 85800 HAAPAJÄRVI
Pyhäjärven kaupunginvirasto, Ollintie 26, 86800 PYHÄSALMI
Kärsämäen kunnan Tekninen toimisto, Haapajärventie 1, 86710 KÄRSÄMÄKI
Reisjärven kunnanvirasto, Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI
Tarkempia ohjeita hakemiseen liittyvistä asioista saa rakennusvalvonnasta:
Esko Hämäläinen puh. 044 4456 841, esko.hamalainen@karsamaki.fi
Lisäksi yksityiskohtaiset hakemusohjeet löytyvät valtion asuntorahaston kotisivuilta www.ara.fi.
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

6. MAASEUTUTOIMISTO
Kansallisten kotieläintukien ennakko vuodelta 2013
Kansallisen kotieläintuen ennakkoa voi hakea naudoista (emolehmät, emolehmähiehot, sonnit, härät sekä
teurastetut hiehot, sonnit ja härät), uuhista, kutuista ja hevosista sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta
irrotetusta tuesta sähköisesti Vipu-palvelun kautta tai paperilomakkeella 139 pe 21.3.2013 mennessä.

18

Kevään päätukihaku sähköisesti tai paperilomakkeilla huhtikuussa
Viljelijätukien päähaku on huhtikuussa. Lomakkeiden viimeinen jättöpäivä on 30.4.2014. Hakuopas julkaistaan
helmikuun aikana osoitteessa mavi.fi. Tukihakumateriaali on tiloilla maaliskuun lopulla, mikäli tuenhakija on
viime vuonna paperiset materiaalit tukihakulomakkeella tilannut. Sähköisessä tukihaussa on mahdollista
ensimmäisenä hakea kotieläintuen ennakkoa maaliskuussa. Muuten kevään sähköinen tukihaku ja
lohkomuutoksien teko avataan maalis-huhtikuussa. Kylvöalamuutosilmoitukset ja tukioikeuksien siirrot on
tehtävä 16.6. mennessä. Kylvöalamuutokset on mahdollista ilmoittaa sähköisesti, mikäli tukihakemus on
huhtikuussa jätetty sähköisesti. Viimeinen kylvöpäivä on 30.6.
Vipu-palvelu ja sähköinen tukihaku
Sähköisessä tukihaussa viljelijöiden käytössä on viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu. Vipu löytyy
osoitteesta https://vipu.mavi.fi. Syksyisessä maatilan tietojen ajantasaistuksessa (lomake 455) oli mahdollisuus
antaa ensisijaiselle viljelijälle asiointioikeudet, jolloin hän pääsee käyttämään sähköistä asiointia ja
valtuuttamaan toisia sähköiseen asiointiin Vipu-palvelussa. Samalla tilan kaikille omistajille luotiin
selausoikeudet tilan tietoihin. Vipu-palvelusta tilan osallisten on helppo katsoa tilan mm. historiatietoja,
lohkokartat, lohkotiedot, sitoumukset, tukioikeudet, haetut ja maksetut tuet sekä mitata pinta-aloja. Vipuun voi
kirjautua omilla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella (Aiemmin
maaseututoimistosta annetut käyttöoikeudet päättyivät 31.12.2013). (lisätietoa mobiilivarmenteesta
http://www.mobiilivarmenne.fi/fi/, lisätietoa sähköisestä henkilökortista http://fineid.fi/default.aspx?id=357).
Jos pankkitunnuksia ei ole ja halutaan valtuuttaa neuvoja tai halutaan muuttaa esim. ensisijaisen viljelijän
oikeuksia, voi sen tehdä palauttamalla paperilomakkeen 457 maaseututoimistoon.
Viljelijä voi ottaa yhteyttä sähköistä tukihakua ja Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyksissä
maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sähköisen tukihaun asiantuntijaan virka-aikana. Häneltä saat apua
käyttöoikeuksiin, hakemusten täyttämiseen ja lähettämiseen sekä sovellukseen käyttämiseen liittyvissä
ongelmissa. Neliapilan (Nivala, Kärsämäki, Oulainen, Sievi ja Ylivieska) yhteistoiminta-alueen tukihenkilö on
Anne Kuronen puh. 044 445 6881.
Jos haet tukea sähköisesti, jätä seuraavat lomakkeet paperilla kuntaan viimeistään 28.3.2014;
Peruslohkon muutoslomake102C (lohkon jako, yhdistäminen, poistaminen maatalouskäytöstä
ja uuden perustaminen). Lomake 101D, jos tilalla uusia osallisia tai roolitietojen muutoksia.
Sähköisesti ei voi muuttaa seuraavia maatilan perustietoja; tilatunnus, maatilan sijaintikunta, kuntanumero,
kuntaosa ja juridinen muoto. Nämä muutokset on ilmoitettava paperilomakkeella 101A 30.4. mennessä.
Eläinten hyvinvoinnin tuen tärkeitä päivämääriä
Terveydenhuoltoasiakirjat täytyy tuoda kuntaan. Asiakirjojen toimittaminen koskee kaikkia tuenhakijoita, joilla
on voimassa eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumus (myös aiemmin sitoutuneet). Asiakirjojen toimittaminen on
tuen maksamisen ehto.
Päivämäärät, mihin mennessä asiakirja tuotava kuntaan;
- Päivitetty tai uusittu terveydenhuoltosopimus 10 työpäivän sisällä muutoksesta tai uusimisesta
- 1.5.2013 jälkeen tehdyistä terveydenhuoltokäynneistä ja terveydenhuoltosuunnitelmasta asiakirjat 14.5.2014
mennessä (sitoumusvuoden 2013 asiakirjat). Terveydenhuoltokäynneillä tarkoitetaan
terveydenhuoltosopimukseen liittyviä ja siinä sovittuja terveydenhuoltokäyntejä.
Päivämäärät mihin mennessä asiakirjat on oltava tehtynä;
-terveydenhuoltokäynnit ja -suunnitelman päivitys 30.4.2014 mennessä (ajalta 1.5.2013-30.4.2014)
Jos tilalla on tehty uusi terveydenhuoltosopimus tai sopimusta on muutettu, on se toimitettava kuntaan 10
työpäivän kuluessa. Kunnassa tulisi olla toimitettuna aina voimassa oleva sopimus eläinlääkärin kanssa.
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Asiakirjoja voi toimittaa kuntaan sitä mukaa kun niitä tilalla tehdään. Toimitetut ja kunnassa tallennetut
asiakirjat näkyvät kirjattuna tilan lomakkeiksi myös vipu-palvelussa. Sähköisesti hakemuksensa jättäneillä
tiloilla näkyvät myös asiakirjat skannattuina vipu-palvelun kautta.
Luomukurssi
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää kevään viimeisen luomun peruskurssin Kannuksessa maaseutuoppilaitoksella maaliskuun loppupuolella. Yhteydenotot Kannuksen kurssia koskien Jari Tikkanen 0400 162147.
Kasvinsuojelukoulutuksia
ProAgria Oulu järjestää kasvinsuojelukoulutuksia keväällä 2014;
ke 12.3. Haapavesi , valtuustosali, Tähtelänkuja 1
ti 25.3. Nivala, ravintola Sapuska, Pajatie 5
to 27.3. Muhos, Oulunseudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1
ti 6.5. Kempele, Oulunseudun ammattiopisto, Kempeleen yksikkö, Piriläntie 145
Ennakkoilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssiajankohtaa
ProAgria Oulu, puh. 08 316 8611 tai anne.kipina@proagria.fi

Kevään tuki-infot
Maatalouden tukiin liittyvät infot järjestävät yhteistyössä ProAgria Oulun YmpäristöAgro II ja MTK-PohjoisSuomen Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus ja kuntien maaseututoimi. Tilaisuudet ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ennakkoon
ilmoittautua, mutta ilmoitathan erityisruokavaliosta; anne.kipina@proagria.fi tai puh. 08 316 8611.
Ke 12.3. Nivala, Sapuska, Pajatie 5
To 13.3. Haapajärvi, HAI, Liiketalouden yksikön auditorio, Opintie 1
Pe 14.3. Kärsämäki, seurakuntatalo, Frosteruksenkatu 16
Ma 17.3. Haapavesi, HAO, Palvelu- ja luonnonalan yksikkö NORA, auditorio, Kytökyläntie 260
Ma 24.3. Pyhäjärvi, Hotelli Pyhäsalmi, Ollintie 19
Ti 25.3. Siikalatva, Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston auditorio, Keskustie 29
klo 10.00-13.30. MTK-Pohjois-Suomen puheenvuoro, ProAgria Oulun puheenvuoro, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen puheenvuoro, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen puheenvuoro
Aiheet:
Vuoden 2014 tukihaku ja ajankohtaiset asiat:
- mitkä tuet haussa, erityistukien tilanne
- Vipu-palvelu ja sähköinen haku
- Tukivalvonnan terveiset
- Ympäristösäännöksiin ja tukiehtoihin liittyvää muistettavaa
- Kuivatuksiin liittyvät ilmoitusmenettelyt ja huomioita sulfaattimaiden viljelystä ja hukkakauratilanteesta
Mitä tulossa 2015?:
- katsaus ohjelmakauden valmisteluun ja maatalouspolitiikan uudistukseen
- mitä kuuluu viherryttämisen, ympäristökorvausjärjestelmän ja nitraattiasetuksen suunnitelmille?
- uusien lohkojen saaminen tukien piiriin
Tuotosseurannalla raportteihin ja tuloksiin
Ti 18.3. Liminka, Luontokeskus, Rantakurvi 6
Ke 19.3. Nivala, Nitek, Sapuska, Pajatie 5
klo 9.30-14.30
Tuotosseurannan hyödyt maitotilalla – raportit tuotannon onnistumisesta!, Helpotusta tuotannonohjaamiseen
ohjelmilla, Ammu&Elmer-klinikka – käyttövinkkejä ja helpotusta tuottajan arkeen, Ajankohtaista
lypsykarjatiloille. Luennot: ProAgria Oulu, YmpäristöAgro II ja ProAgria Maatalouden Laskentakeskus Oy.
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Tilaisuuden järjestää ProAgria Oulun YmpäristöAgro II-hanke. Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta
anne.kipina@proagria.fi tai (08) 316 8611.
Karjanlannan käytön uudet mahdollisuudet
Ti 18.3. Nivala,Nitek, Pajatie 5
Klo. 9.30-14.45
Lannan ravinteet, entsyymivalmisteet, lantabakteerit, hapot ym. uudet ajatukset
karjanlannan käytössä, vanhempi tutkija Erkki Joki-Tokola, MTT, Karjanlannan levityksen teknologiat ja
talous, vanhempi tutkija Timo Lötjönen, MTT, Maatilan biokaasulaitos – hyödyt ja haasteet, erikoistutkija Sari
Luostarinen ja tutkija Mari-Katri Räty, MTT, Karjanlannan käyttö uudessa ympäristökorvausjärjestelmässä ja
lannanlevitysajankohdat, erityisasiantuntija Risto Jokela, ProAgria Oulu.
Tilaisuuden järjestävät YmpäristöAgro II ja InnoTietoa -hankkeet. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.
Kahvitarjoilu. Lounas omakustanteinen.
Ilmoittautumiset 11.3. mennessä: Sirpa Lunki, MTT Ruukki, sirpa.lunki@mtt.fi tai 050 316 5042
Luomutuki-info viljelijöille ja neuvojille
To 3.4. Nivala, Sapuska, Pajatie 5
klo 10-14
Maatalouden tukiin liittyvät infot järjestävät yhteistyössä ProAgria Oulun YmpäristöAgro II ja MTK-PohjoisSuomen Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja ktivointihanke, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus ja kuntien maaseututoimi. Tilaisuudet ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ennakkoon
ilmoittautua, mutta ilmoitathan erityisruokavaliosta; anne.kipina@proagria.fi tai puh. 08 316 8611.
Nautojen terveys ja hyvinvointi laidunkaudella
Ti 8.4. Ylivieska, Ravintola Pikkuveli, Valtakatu 4
klo 10.00-15.00
Yleisimmät ensiapuun liittyvät välineet, niiden huolto ja käyttö,
Poikiminen laitumella ja siihen liittyvät sairaudet – miten hoidetaan?,
Milloin kutsutaan eläinlääkäri,
Laidunkaudella esiintyvät sairaudet, ennaltaehkäisy ja hoito,
ETT.n puheenvuoro – laidunkaudella uhkaavat uudet ja vanhat tutut taudit
(tunnistaminen, ilmoittaminen, toiminta).
Tilaisuuden järjestää ProAgria Oulun YmpäristöAgro II-hanke. Luennot: eläinlääkäri Virpi Kurkela, ProAgria
Oulu ja terveydenhuoltoeläinlääkäri Olli Ruoho, ETT. Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta:
anne.kipina@proagria.fi tai (08) 316 8611.

7. KYLÄTAPAHTUMAT
Hiihtokilpailut Venetpalon hiihtomajalla su 23.3.2014 klo 12.00 alk.
Ilmoittautuminen alkaa klo 11.00

Sarjat:

tytöt ja pojat 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
naiset ja miehet
yleinen

Palkinnot:

4-6 vuotiaiden sarjassa palkitaan kaikki osallistujat, muissa sarjoissa palkitaan 3
parasta kilpailijaa

Myytävänä:

perinteisesti hyvää syötävää.

Huom! Tilaisuuden järjestäjä ei ole vakuuttanut tapahtumaan osallistujia / läsnäolijoita.
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Säävaraus, mikäli lumitilanne on huono, Venetpalon kylätoimikunta järjestää muuta toimintaa.
Pakkasraja – 15 C.

Tervetuloa joukolla mukaan.

Venetpalon kylätoimikunta

8. TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenteri löytyy nykyisin kunnan internetsivuilta osoitteesta:
http://www.karsamaki.fi/tapahtumakalenteri

Kärsämäen kunnan internetsivuilta löytyy myös palautelomake, jonka avulla voit kätevästi antaa palautetta:
http://www.karsamaki.fi/palautelomake

Seuraavan kuntainfon aineisto ma 24.3.2014 mennessä osoitteeseen karsamaen.kunta@karsamaki.fi
ENNAKKO ILMOITUS
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