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Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 2 / 2018

ASIOINTIPISTE
Valtuuston kokous tiistaina 27.3. klo 19
Kärsämäki-salissa, Frosteruksenkatu 25
Villasukkajuoksun MM-kisat siirtyivät,
uusi ajankohta kisalle on torstai 15.3.2018 klo 16:00.
Lisätietoa www.visitkarsamaki.fi
Tervetuloa kisaamaan!
Tulossa kulttuurikysely kaikille!
Maaliskuun loppupuolella julkaistaan kulttuurikysely,
johon kannattaa kaikkien vastata. Kysely ei ole
talouskohtainen, vaan erilaiset kulttuurin käyttäjät
samasta taloudestakin voivat vastata kukin omasta
puolestaan. Kyselyyn voivat osallistua myös
koululaiset.
Kyselyn taustalla on Kulttuuristartti-hanke sekä
vilpitön halu ylläpitää ja luoda kulttuuripalveluista
seudun asukkaita aidosti koskettavia sekä myös
nykyiset ei-kävijät tavoittavia.
Kysely on avoin myös muille lähiseutulaisille ja
kesäasukkaille, joten siitä saa vinkata eteenpäin.
Lisätietoa maaliskuussa kunnan
nettisivuilta!

Kärsämäen kunta
Haapajärventie 1
86710 Kärsämäki
Kirjaston tiloissa liikekeskuksella toimii Kelan,
Maistraatin sekä Työ- ja elinkeinotoimiston
asiointipiste. Asiointipiste on avoinna klo 9-15.
Asiointipisteestä on saatavana julkaisuja, esitteitä ja
lomakkeita, sekä pystyt palauttamaan ja tarvittaessa
kopioimaan liitteitä hakemuksiin.

Asiointipisteestä löydät työ- ja elinkeinohallinnon
julkaisuja, esitteitä ja lomakkeita sekä pystyt
palauttamaan ja tarvittaessa kopiomaan lomakkeita.
Työvoimahallinnon
sivuilla
voit
ilmoittautua
työnhakijaksi,
etsiä
avoimet
työpaikat
ja
työvoimakoulutukset sekä etsiä tietoa ammateista ja
koulutuksista.
Paikalliset
TE-palvelut,
PohjoisPohjanmaa -sivulta löydät ohjeet asioimiseen,
ajankohtaisen tapahtumakalenterin, josta näet tulevia
valmennuksia
kuten
Työhakuvalmennus
ja
Uravalmennus sekä erilaisia infotilaisuuksia ja kursseja
esim. Tuunaa CV-nettiprofiilisi kuntoon!

Asiointipisteelle voit jättää mm. seuraavia hakemuksia:
Aviovarallisuussuhteiden ja lahjoituksien rekisteröinti,
holhoustoimen
tehtävät,
kotikuntaja
väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät (paitsi
ulkomaalaisasiat), nimenmuutosasiat, avioliiton ja
parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnat,
yksittäinen
tietopalvelu,
hakemus
perukirjan
osakasluettelon vahvistamiseksi.

Yhteyshenkilö:
Raisa Tasanto
Kattilakosken kulttuuriosuuskunta
Kulttuuristartti-hanke
045 122 7228
kulttuuristartti@gmail.com

Samassa tilassa toimii myös Kelan
Asiointipiste, joka on avoinna viraston aukioloaikoina.
Palvelupisteestä saat Kelan lomakkeita ja neuvoja
etuuksien hakemiseen sekä eri palvelukanavien käytön
ohjausta. Muistathan ottaa henkilöllisyystodistuksen
mukaan asioimaan tullessasi

Kärsämäen kunta
Haapajärventie 1
86710 Kärsämäki

puh. 044 - 445 6801
fax. 08 – 816 2800
www.karsamaki.fi

Viraston aukioloaika ma-pe 9-15
Vastaava toimittaja:
kunnansihteeri, 044 445 6804

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys Oulaskankaan
sairaalassa, Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen ➢
Yhteystiedot päivystysaikana: Terveysneuvontanumero
(08) 429 7840
➢ Kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita varten numero
on käytössä ma-pe klo 16:00–8:00, viikonloppuisin pe
alkaen klo 15:30 maanantaihin klo 8:00 sekä
aattopäivinä ja juhlapyhinä ympärivuorokauden.
➢ Virka-aikana soittakaa omaan terveyskeskukseenne.
Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen
päivystys:
➢ Viikonloppuisin ja arkipyhinä
hammaslääkäripäivystys on osoitteessa Aapistentie 3,
Oulu klo 10–15 p. 044 703 6426.
➢ Muina aikoina vakavissa tapauksissa voi ottaa
yhteyttä OYS:n yhteispäivystykseen p. (08) 315 2655.
LISÄTIETOA Kärsämäen sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluista ja ajankohtaisista asioista
terveys.karsamaki.fi
Palautetta, kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää
osoitteeseen karsamaki@attendo.fi

KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY
Kärsämäen Asunnot Oy tarjoaa kuntalaisille ja kuntaan
muuttaville vuokra-asuntoja. Asuntoja on tällä hetkellä
vuokrattavana yhteensä 180 kpl, joista 8 kpl sijaitsee
kaksikerroksisessa rakennuksessa ja loput rivitaloissa.
Huoneistot sijaitsevat pääosin Kärsämäen keskustassa.
Tarjolla on myös kalustettuja huoneistoja työporukoille.
Asuntoihin on jatkuva haku ja asuntohakemuksen saa
esimerkiksi Kärsämäen kunnan nettisivujen kautta
osoitteesta www.karsamaki.fi.
Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteella
Kärsämäen Asunnot Oy, Frosteruksenkatu 4, 86710
Kärsämäki. Vuokra-asumiseen liittyviä asioita voi hoitaa
OP-isännöinnin toimistolla osoitteessa
Frosteruksenkatu 4, 86710 Kärsämäki (Osuuspankin
rakennus). Sisäänkäynti Osuuspankin kautta.
Palvelemme pääsääntöisesti ma – to klo 9.30 – 14.00.
Suosittelemme ajanvarausta asiointiajan
varmistamiseksi. Puh. 010 257 1771 / OP-isännöinti.

YRITYSPALVELUT

HÄTÄTAPAUKSET PUHELINNUMERO 112

Seudulliset yrityspalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven
seutu NIHAK ry, jonka palveluksessa on kaikkiaan n.10
asiantuntijaa. Palvelut ovat osa valtakunnallista YRITYSSUOMI -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 vanhalla 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.
YHTEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen@nihak.fi;
GSM 040 356 4711 fax. (08) 816 2800

IKÄÄNTYNEIDEN SOSIAALIPALVELUJEN
ODOTUSAKOJEN TIEDOTTAMINEN
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista edellyttää kuntia julkaisemaan
puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa ikääntynyt
henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.
Sosiaalihuoltolain 40§:n mukaisesti ikääntyneillä on
oikeus palvelutarpeen arviointiin määräajassa;
kiireellisissä tilanteissa välittömästi ja muulloin
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä.
Kärsämäen kunnan ikääntyneiden sosiaali- ja
terveyspalveluiden keskimääräiset odotusajat
julkaistaan puolivuosittain kunnan nettisivuilla ja
kuntatiedotteessa.
Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden keskimääräiset
odotusajat ovat 1.8. – 31.12.2017
Palvelu
Keskimääräinen odotusaika
Palvelutarpeen arviointi:
3 arkipäivää
Säännöllinen kotihoito:
2 arkipäivää
Tilapäinen kotihoito:
2 arkipäivää
Ateriapalvelu:
1 vuorokausi
Turvapalvelut:
1-2 viikkoa
Tehostettu palveluasuminen:
1,7vrk (pisin
jonotusaika 3vrk)

TERVEYSPALVELUT
Terveyskeskuksen ”luukulla” palvellaan arkisin klo 9-11
välillä.
➢ Ajanvaraus kiireettömälle vastaanottoajalle klo 10–
15 sekä laboratoriotulosten kysely p. 044 445 6941
➢ Päivystys, kiireellinen ajanvaraus klo 8-16 p. 044 445
6937
➢ Hammashoitola avoinna ma-to klo 8-16, pe klo 8-15
Huom! Toivoisimme, että päivystykselliset asiat
ajoitettaisiin klo 8-10 välille Puh. 044 445 6350

Kärsämäellä 31.1.2018
Attendo Oy/Kärsämäen
kunta

sivu 2

MUUTOKSIA OMAISHOITAJIEN
VERTAISTUKIRYHMÄN KOKOONTUMISEEN:

KIRJASTO

Tavataan Toimintakeskus Rantapääskyssä
perjantaisin klo 14-15
23.2

23.3.

27. 4

25.5.

Tervetuloa mukaan T. Airi ja Anne

VARHAISKASVATUS

UUTTA MEILLÄ
ePress-palvelu!
Laaja valikoima
sanomalehtiä
luettavissa
sähköisesti
kirjaston
langattomassa
verkossa.
Voit lukea sähköisiä
lehtiä sille varatulta
päätteeltä
tai mobiililaitteellasi.

Kirjaston
taidenäyttely
2. – 30.3.
Juho Yli-Posso
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Nuori Kulttuuri SOUND 2018 –aluetapahtuma
Nivalassa 17.3.
(Tarkemmin netissä SOUNDS 2018 –sivulla,
https://nuorikulttuuri.fi/sounds/saannot/)

LIIKUNTA- JA NUORISTOTOIMI
AVUSTEN HAKUAIKA MENEILLÄÄN. Hakemukset
liitteineen 28.2 mennessä. Tarkemmin
hakkumenettelyistä kunnantoimiston ilmoitustaululla
olevasta ilmoituksesta ja kunnan nettisivuilta
kuulutukset –osiossa.

Ennakkotietoa: UIMAKOULUT UIMAHALLILLA 4-15.6
UIMATAIDOTTOMILLE JA HEIKOSTI UIVILLE. Mukaan
pääsee vuonna 2012 ja sitä ennen syntyneet lapset ja
nuoret.

Retki Kärpät-HIFK SM-liigapeliin Ouluun la 3.3.
Tarkemmin ilmoituksista. Mahdollisista vapaana
olevista paikoista puh. 040 3008 111. Tiedustelut 040
3008 490.

Etsivä nuorisotyö
Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan taholta toimii
liikunta- ja nuorisosihteeri Riitta Manninen 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 15-20 ja pe 15-22. Muutokset ja lisäykset
aukioloaikojen
suhteen
ilmoitamme
Poppelin
ikkunassa. Poppeli lomalla 10 viikon.

Koululaisten talvilomaviikolla perheretki Vuokattiin to
8.3 (laskettelua, hiihtoa, ulkoilua, uintia,
kylpylätoimintaa, SuperPark –toimintopuisto jne.
valintasi mukaan). Sitovat ilmoittautumiset Poppelissa
olevaan listaan Poppelin aukioloaikoina tiistaihin 27.2
MENESSÄ. Kyyti ilmainen. Tarkemmin ilmoituksissa.
Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Retki järjestyy,
jos lähtijöitä on riittävästi. Tiedustelut 044 4456 812.

Kuntokeskus avoinna
Ma-Pe klo 10-18, La ja su sopimuksen mukaa.
Kulkukortilla klo 06-23. Lisätietoja: 040 821 4447.

Kansainvälistä NAISTENPÄIVÄÄ vietetään torstaina
8.3. Tempaistaanpa joukolla hiihtämään ja liikkumaan
Naistenpäivän teeman puitteissa 5-8.3. Merkkaamalla
suorituksesi kuntovihkoihin tai kuntokorttiisi, luvassa
yllätyksiä.

KKI-kortteja ja –vihkoja eripuolilla kunnan
liikuntapaikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta varten.
Kuntokortteja mm. yhteispalvelupiste/kirjasto, Poppeli
ja Konttila.

MIKÄLI SÄÄOLOSUHTEET ANTAVAT MYÖTEN,
TULOSSA ERI TEEMOJEN PUITTEISSA TOTEUTETTAVIA
LATURETKIÄ.

Lumikenkiä kokeiluun Kirjastolta! Kuntalaiset voi
vuokrata lumikenkiä kirjastolta hintaan 5€ / vrk. Vuokra
peritään varaustilanteessa (käteinen).

KANSANHIIHTO-KAMPANJA 1.1-30.4.2018.
Suorituksia voit merkata kuntovihkoihin ja
kuntokortteihin.

HUOMIOI TURVALLISUUSTEKIJÄT
V A A R A T I L A N T E I T A on jo ollut ja ladut ovat
rikkoutuneet.

Hiekkatekonurmen vakiovuorot kesälle 2018
haettavana perjantaihin 23.3 mennessä.
Hakemukset palautetaan yhteistietoineen
yhteispalvelupisteeseen/ liikuntatoimi. Tiedustelut
044 4456 812/ Riitta.

Huoltajat, vanhemmat… lapsenne/nuoret kaipaisivat
oheistusta. SUOMELAN ulkoilualueella
SUOJA-AITA on rakennettu turvallisuussyistä
erottamaan hiihtolatu ja mäenlaskupaikka toisistaan.
Suomelan kumpareelta mäkeä laskiessa älä laske suojaaidan taakse hiihtolatu alueelle ja parkkipaikalle

LATUJA Suomelassa, Hatuperänlenkki, Venetpalon
hiihtomajalla, kouluilla ja lisäksi kylälatuja.
Lisätietoja kunnan nettisivuilta.

KÄVELY JA KOIRIEN ULKOILUTTAMINEN
HIIHTOLADUILLA JA HIIHTOPAIKOILLA KIELLETTY
(Huom! yleinen järjestyslaki). MOOTTORIKELKOILLA JA
MÖNKIJÖILLÄ LIIKKUMINEN
MOOTTORIKELKKAURILLA!

Kärsämäen kunnan kesätyöpaikat 2018
Kärsämäen kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika on
meneillään ja päättyy perjantaina 6.4. HAKEMUKSET
PALAUTETAAN OPINTO-OHJAAJALLE. Muut kuin
peruskoulussa/lukiossa opiskelevat palauttavat
hakemuslomakkeet Poppeliin sen aukioloaikoina.
Hakemuslomakkeita yläasteelta, lukiosta, kirjastosta ja
Poppelista.

JÄÄKIEKKOKAUKALON LUISTELUVUOROT ma-pe klo
16-17 ja la-su klo 11-13. Luisteluvuorojen aikana
kiekon ja pallon pelaaminen kielletty
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KATAJAN YLEISURHEILUJAOSTO
KATAJAN YLEISURHEILUJAOSTO TIEDOTTAA
Kevät tulee kohinalla ja suunnittelemme tässä
kesän ja syksyn tapahtumia. Tällä hetkellä jaostona
meillä on kova huoli siitä, jatkuuko
yleisurheilutoiminta kunnassamme. Näkyvin
toiminta jo useana vuotena on ollut maanantaikisat
kesäisin. Tällä hetkellä tilanne on se, että jaostossa
ei riitä toimijat kisojen järjestämiseen eikä
muuhunkaan toimintaan ja tämä on todella sääli.
Esitämmekin nyt kaikille kuntalaisille avoimen
pyynnön.
Löytyisikö teistä nuorista, vanhemmista,
ikääntyvistä; kenestä vain meille lisää toimijoita
joukkoomme? Tarvitsemme myös uutta verta
toiminnan suunnitteluun. Muuten Kataja ja jaosto
antaa tukea ja tavoitteena on kehittää toimintaa
niin, että pystymme tarjoamaan laadukasta, hyvin
johdettua toimintaa tulevaisuudessa.
Tarkoituksena on löytää myös nuoria ja/tai
aikuisia koulutettavaksi ohjaajiksi niin, että
yleisurheilu puolelle saataisiin myös ohjattua ja
eteenpäin vievää harjoittelua ja hauskaa
toimintaa.
Mikäli koet kiinnostusta, ole yhteydessä Minna
Luonuaan sähköpostitse tai puhelimitse.
Sähköpostiosoite on minna.koivu@gmail.com ja
puh. 044-371 0408

MAASEUTUTOIMISTO
YMPÄRISTÖKORVAUSSITOUMUKSEN
PELTOMAAN LAATUTESTI PALAUTETTAVA
30.4.2018 MENNESSÄ
Kaikkien ympäristökorvaukseen sitoutuneiden on
tehtävä peltomaan laatutesti kerran sitoumuskauden
aikana kaikista yli 0,5 ha peruslohkoista, jotka on
ilmoitettu viimeisimmässä tukihakemuksessa. Testi
on tehtävä viimeistään kolmannen sitoumusvuoden
loppuun mennessä. Laatutesti tehdään täyttämällä
Maaseutuviraston lomake 480 tai laatutestin voi
tehdä nyt myös Vipu-palvelussa. Laatutesti on
palautettava kuntaan viimeistään 30.4.2018 (jos on
tehnyt ympäristökorvaussitoumuksen v. 2015).
KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN
ENNAKKO JA LOPULLINEN TUKI
VUODELLE 2018 HAETAAN MAALISKUUSSA
Kansallisten kotieläintukien ennakon haku on auki
23.2-23.3. Ennakkoa voi hakea Vipu-palvelussa tai
lomakkeella 139.
Huom. sika- ja siipikarjatalouden tuessa tukea
haetaan vain kerran vuonna 2018 eli samalla
haulla haetaan ennakkoa ja lopullista tukea.
Kaikki siis jättävät sika- ja siipikarjatalouden
tuen hakemuksen 23.3. mennessä. Hakemuksella
valitaan, haetaanko ennakkoa ja lopullista tukea vai
haetaanko vain lopullista tukea.

OULAISTEN SEUDUN HY / KÄRSÄMÄEN
SILMUTOIMIKUNTA

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET
UINTI- JA ULKOILUPÄIVÄ ROKUALLE
LA 24.3.2018,
Lähtö Satukontin (entinen kirjasto) edestä klo
9:00. paluu Illalla
Hinta 30 €/jäsenperhe, 15 €/jäsen.
sis. matka + kylpylä ja ruokailu noutopöydästä.

KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA
KÄRSÄMÄEN MAAJA
KOTITALOUSSEURA

Ei jäsenet, hinta 5€ / kyyti + kylpyläpäivä 27 € sis.
kylpylä + ruokailu noutopöydästä. Lasten
kylpyläpäivä 14 € (6-14v)

Kokoonnumme Konttilassa ti.20.3.2018 alk.
kahvilla klo 18.30. Illassa mukana Oulun Maa- ja
Kotitalousnaisista Maija Ojalehto. Tervetuloa!
¤¤¤¤¤
Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvija ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia) sekä 2
telttaa 5 x 8m. Tiedustelut Tarja Luonua p. 050
5350 273. ¤¤¤¤¤

Tervetuloa mukaan virkistävään päivään!
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset Tuulalle
12.3 mennessä puh. 044 328 7741 iltaisin.
Järjestää Kärsämäen silmutoimikunta.
Matkan järjestäjällä ei ole vakuutusta osallistujille.
-------------------- leikkaa talteen --------------------sivu 5

JOKIHELMEN OPISTO

KÄRSÄMÄEN KENNELSEURA JA KESKIPISTEEN
KOIRAHARRASTAJAT

KALLIGRAFIAN PERUSTEET KÄRSÄMÄKI KEVÄT
(02030027)
pe 6.4. klo 17.00-21.00 ja
la 7.4.2018 klo 9.00-16.00, 25 €
Frosteruksen koulu, luokka 1111, H-ovi
Pauliina Yliniitty
Opiskelemme kalligrafian perustekniikoita.
Sopii vasta-alkajille ja aiemmin kalligrafiaa
harrastaneille.
Lähetämme ohjeet tarvikkeiden hankintaan ennen
kurssin alkamista.
Opettajalta voi myös ostaa tarvikkeita.
Sitova ilmoittautuminen ke 28.3.2018 mennessä
www.jokihelmenopisto.fi
tai puh. 044 7591 999.

LÄHTIKÖ LAPASESTA? Koulutuspäivä koiran
hallinnasta ja vieteistä.
Kouluttajana Jari Keinänen.
25.3.-18 Pulkkilan Hiihtomajalla alk. klo 9.00
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Hanna Tuhkanen
P. 0452735375 tai hanna.tuhkanen@hotmail.com
Järj. Kärsämäen Kennelseura ja Keskipisteen
Koiraharrastajat

ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY

TILKKUTYÖT KÄRSÄMÄKI (02040087)
6.4.2018–21.4.2018, 20 t, 30 €
pe klo 18.00–21.00
la klo 10.00–15.00
Frosteruksen koulu, tekstiililuokka 2030
Sinikka Kilponen
Tutustumme tilkkutyötekniikoihin ja materiaaleihin.
Valmistamme yksilöllisiä kasseja, tyynyjä,
tuolinpäällisiä ym. toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Lähetämme ohjeet tarvikkeiden hankintaan ennen
kurssin alkamista. Kokoonnumme 6.4., 7.4., 20.4. ja
21.4.2018. Sitova ilmoittautuminen ti 27.3.2018
mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591
999. Alennukset: TY50, SMA, TYKY+, OPSE.

Kerho Konttilassa maaliskuussa maanantaina
5.3 klo 11 (R1), vieraana Haapaveden Opiston
rehtori Raija Näppä. Seuraava kerho
maanantaina 19.3 klo 11 (R2). Tervetuloa!
Boccia peli-illat tiistaisin klo 17 ja torstaisin klo
12 Rannan koululla. Tule pelaamaan!

SUOMEN DEMENTIAYHDISTYS RY
/ KESKI-POHJANMAAN MUISTILUOTSI
VERTAISTUKEA- TIETOA- KAHVITTELUAYHDESSÄOLOA
VERTAISTUKIRYHMÄ muistisairautta sairastavien
ihmisten läheisille kokoontuu seuraavan kerran
13.3.2018 klo 13-14.30 seurakuntakeskuksen
tiloissa, Frosteruksenkatu 16
Tervetuloa samassa tilanteessa olevien seuraan
jakamaan kokemuksia ja saamaan tietoa
Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti
sitoutumatonta
Tiedustelut puh. 040 0268 711 tai
muistiluotsi@suomendemy.fi

VARJOSTIMIA JA PURKKEJA PAPERISTA (02040085)
la 10.00–15.00
7.4.2018, 6 t, 10 €
Frosteruksen koulu, luokka 2033, H-ovi
Leila Konola-Hyvölä
Valmistamme lampunvarjostimia, tuikkukuppeja
Led-kynttilöille, kukkaruukun suojia ja muita purkkeja
paperista. Lähetämme ohjeet tarvikkeiden
hankintaan ennen kurssin alkamista. Sitova
ilmoittautuminen
ti 27.3.2018 mennessä www.jokihelmenopisto.
fi tai p. 044 7591 999. Alennukset:
TY50, SMA, TYKY+, OPSE.
Talvilomaviikolla 10, 5.3.-11.3.2018 ei opetusta.
Toimistot Haapavedellä ja Oulaisissa pidetään
suljettuna.
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JOKILAAKSOJEN NUORTEN TUKI RY

KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS

JOKILAAKSOJEN
NUORTEN
TUKI RY

Kärsämäen 4H-yhdistys

Alle 30-vuotias nuori/nuori aikuinen, haluaisitko
apua tai infoa koulutus-, työllistymis-, asumis- tai
muissa asioissa?
Kärsämäen työllistämisvastaava Päivi Vähäaho
sekä Ansku etsivästä nuorisotyöstä tavattavissa
ilman ajanvarausta Kärsämäellä nuorisotalo
Poppelissa torstaisin: 1.3.2018 / 15.3.2018 /
29.3.2018 klo 12.30 – 14.00.

Kärsämäen kunnan KESÄTYÖPAIKKOJEN
2018 haku käynnissä 6.4.2018 asti. Kesätyöpaikat
on
tarkoitettu
kärsämäkisille
nuorille.
Hakulomakkeita Frosteruksen koulun opolta,
nuorisotila Poppelista ja Kärsämäen kunnan
kotisivuilta
www.karsamaki.fi.
Lisäksi
hakulomakkeen voi tilata sähköpostilla osoitteesta
karsamaki@4h.fi.

Ammatillinen ja lukio, yhteishaku 20.2.–
13.3.2018

HUOM!
EI
KERHOJA
TALVILOMA
VIIKOLLA (VK 10). KEVÄÄN 4H-KERHOT:
MAANANTAISIN: Saviselän sählykerho
kyläkoululla klo 17-18 Ohjaajat Riina ja Juuso
Kyllönen. Frossan jumppakerho koulun
liikuntasalissa klo 16-17. Ohjaajat Ronja Räisänen
ja Minja Kauppinen. Poikien liikkakerho 0-3
luokkalaisille Frosteruksen koulun liikuntasalissa
klo 17-18. Ohjaaja Laura Vattu.
TIISTAISIN: Näytelmäkerho Konttilassa klo 1617.30. Ohjaaja Mimosa Ahola.
KESKIVIIKKOISIN: Saviselän monitoimikerho
kyläkoululla klo 16:30-18. Ohjaajat Melina
Manninen ja Reetta Kyllönen. Sykkeen
monitoimikerho klo 17-18. Ohjaajat Siru
Kumpulainen ja Sofia Pirnes.
LAUANTAISIN: JOKA TOINEN LAUANTAI
(seuraava kerta 24.3.2018) Heppakerho Päivi
Holopaisella klo 12-14. Ohjaajat Essi Kivelä ja Siri
Hyvönen.

Korkeakoulujen yhteishaku, 2. hakuaika 14.3.–
28.3.2018
Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään
ammatilliseen
koulutukseen 14.3.–4.4.2018
Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin
koulutuksiin 22.5.-24.7.2018
Heitä, joita yllä olevat hakuajat eivät koske, on
mahdollisuus hakea ammatilliseen koulutukseen
jatkuvassa haussa, joka on avoinna ympäri
vuoden.
Tietoja ko. paikoista löytyy oppilaitosten omilta
nettisivuilta, opintopolusta www.opintopolku.fi
tai voit ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön ja
varata ajan tapaamiseen.
Etsivä nuorisotyö, Ansku p. 050 5275 503
annemari.teppo@snack.fi
www.snack.fi
PS: Ansku lomalla 2.3. – 11.3.2018

LASTEN
MAATALOUSNÄYTTELYT
KÄRSÄMÄELLÄ 1.9.2018
KLO 11-17.
Jos haluat olla mukana toteuttamassa näyttelyä
joltain osin, ota yhteyttä Kärsämäen 4Hyhdistykseen/Hannele puh. 040 772 9822 tai
karsamaki@4h.fi.

KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS

4H-toimisto kiinni talvilomaviikon (vk 10, 59.3.2018). Yhdistykseltä vuokrattavissa hattarakone
tapahtumiin yms. Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa,
mahdolliset muutokset osoitteessa: facebook:
karsamaen4h.

Sydänkerho Konttilassa ma 12.3.2018
klo 11
Olet tervetullut kerhoon!
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TULES JA REUMA RY

Asetuksesta käytännöiksi
GDPR – tietosuojakoulutus ke 14.3. klo 1316:30 Kärsämäen kunnantoimistossa

Seuraava kerho Konttilassa 14.3.
Vesijumppa ja kuntosaliryhmä pyörii
entiseen malliin.
Kevään Tallinnan reissulle lähtijät;
maksu suoritettava 26.3 mennessä, lisätietoa
Hilkalta 040 519 6543

KOKO PERHEEN ULKOILUPÄIVÄ!
La.3.3. klo 12 alkaen
Ruhankankaan Kumpulaavulla.
Rannan koululta matkaa 2,5km
Ajo-ohje: Nelostieltä Haapajärventietä 2km
käänny vasempaan Kokonperäntielle, aja 1km,
käänny vasemmalle Ruhankankaantie, jatka
1,8km olet perillä Kumpulaavun parkkipaikka
oikealla. Merkitty hyvin.

Koulutus on yrityksille, jotta he pystyisivät
• Osoittamaan tietosuoja-asetuksen mukaisten
velvoitteiden täyttämisen
• Kartoittamaan tiedon keruun ja käsittelyn
prosessit ja niiden sisältämät tiedot
• Määrittämään oikeat tavat käsitellä
henkilötietoja
• Kehittämään käytännön prosesseja,
jotta tietosuojan periaatteet toteutuvat
Koulutus pitää sisällään:
• Tietosuoja-asetuksen keskeiset kohdat
• Käytännön toimet ja erityishuomiot
Koulutuksen jälkeen osallistujilla on
mahdollisuus
omatoimisesti aloittaa käytännön toimet.
Luovat Ratkaisut – hankkeen tapahtumat
maksavat yrityksille
110 € + alv 24% koko hankeajalta sisältäen
kaikki koulutukset.
Ilmoittautumiset Tiina Kivirannalle puh. 040-683
1143 tai tiina.kiviranta@karsamaki.fi

Puhelinluettelo www.karsamaki.fi
Hiihtolatu lapsille. Kaikille pikkuhiihtäjille, jotka
hiihtävät ladun, jaetaan mitali + yllätyspalkinto
(Nappulasarja) Puffetista: Makkaraa, kahvia,
mehua ja munkkeja! Kävijöiden kesken
arvotaan Yllätyspalkinto!
Tervetuloa!
Laavulla nähdään!

Kärsämäen kunta

Järjestää: Rannan Kyläyhdistys ja Kärsämäen
Silmutoimikunta.
Tilaisuuden järjestäjä ei ole vakuuttanut
osallistujia / läsnäolijoita!

karsamaen_kunta
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