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Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin
Kärsämäki myöntää yksinyrittäjille avustusta koronaepidemiasta johtuen. Tukea voi hakea kirjallisesti ja sähköisesti osoitteesta:
https://nihak.grynos.com/hakemus/.
Yrityspalvelupäällikkö Arto Junno (p. 044 4457011) neuvoo Kärsämäellä yrityksiä avustuksen hakemisessa.
Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta
johtuvien menojen kattamiseen. Kertakorvaus voidaan myöntää
16.3.2020 – 31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen
viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. Kunnat ilmoittavat maksamansa
avustukset Verohallinnolle.
Avustuksen saamisen edellytykset löytyvät Nihak ry:n ja kunnan verkkosivuilta.
Lisätietoja ja ohjeita antaa
KÄRSÄMÄKI
Arto Junno, puh. 044 4457 011, arto.junno@nihak.fi

Koronakin voitetaan turnauskestävyydellä
Maailmalta levinnyt koronaviruksen aiheuttama pandemia vaikuttaa meidän kaikkien elämään monin tavoin. Koulut ovat siirtyneet etäopetukseen, kokoontumiset ovat rajoitettuja. Kaikessa korostetaan fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä. Liikkumista tulee rajoittaa ja käsiä tulee
pestä aina tilaisuuden tullen, ja muulloinkin.

Asiointiapua yli 70-vuotiaille

Suomen hallitus ja asiantuntijat ovat näin nähneet hyväksi ja linja näyttää
olleen oikea. Pandemia on käyttäytynyt maassamme ja alueellamme rauhallisesti. Hoidon kapasiteetti on riittänyt ja hoitotarvikkeetkin ovat riittäneet, vaikka mm. suojainten hankinnassa on ollut merkittäviä haasteita.

kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuk-

Vaikka tilanne on nyt rauhallinen, tulee kaikkia viranomaisten määräyksiä
edelleen noudattaa tarkasti ja tunnollisesti. Jatkossa kaikki sairastuneet
eristetään, kunnes paranevat ja sairaudelle altistuneet puolestaan laitetaan viralliseen kotikaranteeniin. Näiden ihmisten on erityisen tärkeää
noudattaa annettuja ohjeita.

Naapuriapua täydentämään Kärsämäki Yhdessä yh-

THL:n johtaja suosittelee jo kankaista hengityssuojainta kaikille kansalaisille yleisillä paikoilla.

Suomen hallituksen maanantaina 16.3. antaman toimintaohjeen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään koronatartunnan ehkäisemiseksi erillään

sien mukaan. Heidän tulisi pysytellä karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

distys järjestää yhdessä muiden järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa asiointiapua yli 70-vuotialle kuntalaisille mahdollisuuksien mukaan.

Asiointiapua järjestelee projektiohjaaja Jorma Sep-

Jos voit välttää lähikontaktia - vältä. Se, minkä voit tehdä kotona - tee kotona. Estetään edelleen yhdessä tartuntojen leviämistä.

pälä (puhelin 040 184 3437) Kärsämäen kunnan työl-

Kaikille hyvää kevättä, muutaman kuukauden kuluttua on pahin epidemiakin jo voitettu!

ointipalvelun tarvitsijoita pyydetään ilmoittautumaan

lisyyspalvelusta. Järjestöjä ja vapaaehtoisia sekä asi-

hänelle.
Esa Jussila, kunnanjohtaja
Kärsämäen kunta
Haapajärventie 1
86710 Kärsämäki

puh. 044 - 445 6801
www.visitkarsamaki.fi
www.karsamaki.fi

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

OPISKELIJA-AVUSTUKSET HAETTAVANA

Kärsämäen kunta
Haapajärventie 1 86710 Kärsämäki
Kirjaston tiloissa liikekeskuksella toimii Kelan, Maistraatin sekä Työ- ja elinkeinotoimiston asiointipiste.
Koronavirusepidemian aikana Asiointipisteen asiakkaita
pyydetään asioimaan ensisijaisesti puhelimitse ja netin
välityksellä. Lomakkeita voi hakea ja palauttaa tarvittaessa maanantaista perjantaihin klo 9-15 soittamalla kirjaston numeroon 044-4456852

Ohje Kela-taksin tilaamiseen:
Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, tilaa taksi alueellisesta tilausnumerosta.
Pohjois-Pohjanmaalla, Kärsämäellä tilausnumero on
0800 93150.
Saat matkakorvauksen heti taksissa ja maksat matkastasi
enintään 25 euron omavastuun.
Jos tilaat taksin muulla tavoin, Kela ei korvaa matkaasi.
Tilaa matka edeltävänä päivänä viimeistään klo 14.00. Tilaa matka alueellisesta numerosta myös silloin, kun tarvitset taksia äkillisesti tai olet unohtanut tilata taksin
edellisenä päivänä. Voit tilata samalla kertaa kaikki tiedossasi olevat matkat seuraavan 14 vuorokauden ajalle.
Puhelun yhteydessä saat tiedon, mihin aikaan auto noutaa sinut. Samassa kuljetuksessa voi olla myös muita
matkustajia, mikä saattaa vaikuttaa matkustusaikoihin.

PALVELULIIKENNE puhelinnumero 040 – 518 1650
Palveluliikenne on kunnan järjestämää kaikille kuntalaisille tarkoitettua kuljetusta.
Asiakas maksaa palvelusta linja-automatkan mukaisen
omavastuuosuuden, joka riippuu myös matkan pituudesta. (VPL-päätöksen saaneilta omavastuuta ei peritä).
Liikennöinti alkaa noin 9:00 ja päättyy noin 13:00. Tiistaisin ajetaan pääsääntöisesti Saviselkä-Miiluranta-Keskusta suunnalla, Keskiviikkoisin ajetaan pääsääntöisesti
Venetpalo-Kokonperä-Keskusta suunnalla, Perjantaisin
ajetaan pääsääntöisesti Hallanperä-Ojalehto-PorkkalaKeskusta suunnalla.

Kärsämäen kunta myöntää vuonna 2020 opiskelijatukea
Kärsämäellä henkikirjoilla oleville ulkopaikkakunnalla
opiskeleville. Tämä hakukierros koskee syyslukukauden 2019 ja
kevätlukukauden 2020 opiskelua ja hakuaika päättyy 29.5.2020.
Alla on määritelty tarkemmat kunnanhallituksen hyväksymät
tuen myöntämisehdot. Lomakkeen tuen hakemiseksi saa
tulostettua kunnan nettisivuilta, tai sen voi täyttää verkossa ja
lähettää sähköpostitse http://www.karsamaki.fi/lomakkeet
OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEHDOT
1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa
opiskeleva, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa
vastaavassa oppilaitoksessa (johtaa ammattitutkintoon tai
ammattipätevyyteen) opiskelija on oikeutettu opiskelijaavustukseen.
Avustuksen suuruus riippuu hakijoiden määrästä siten, että
avustukseen varattu vuotuinen määräraha 5000 euroa (2500
euroa/lukukausi) jaetaan tukeen oikeutettujen kesken kuitenkin
siten, että avustuksen suuruus on enimmillään 100
euroa/lukukausi.
2. Opiskelun tulee olla päätoimista. Korkeakouluopinnot
katsotaan päätoimisiksi, jos niiden tavoitteena on
korkeakoulututkinnon suorittaminen. Ammatilliset ja muut
opinnot katsotaan päätoimisiksi, jos opintojen laajuus on
vähintään 5.4 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Kun
opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, edellytetään
opetus- ja koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai
opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista vähintään 25
viikkotuntia. Etä- ja monimuoto-opiskeluna suoritettuja opintoja
ei katsota päätoimisiksi, jos säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yksi yhdenjaksoinen viikko
kalenterikuukaudessa.
3. Avustuksensaajan kotikunnan tulee tilastointipäivänä olla
Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n ja
verotusmenettelyssä annetun lain 5 §:n mukaisesti.
Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä 31.12.
Tukeen oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka opiskelun aikana
asuvat muualla kuin Kärsämäellä.
4. Avustus maksetaan hakemusten perusteella kesäkuussa 2020.
5. Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus -vähintään
yksi lukuvuosi, joka todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla
todistuksella, jossa on ao. oppilaitoksen edustajan allekirjoitus
6. Opiskelija-avustusten hallinnoinnista vastaa kunnanhallitus.
Opiskelija-avustukset myöntää kunnanjohtaja.
7. Avustus on sen saajalle veronalaista tuloa.

Reitit ajetaan kutsujen mukaan. Tarvittaessa palvelubussi noutaa asiakkaan erikseen sovitusta paikasta ja
kyydistä voi nousta myös matkan varrella. Kyyti tilataan
mielellään edellisenä päivänä klo 16.00 mennessä numerosta
040-518 1650 (Oulaisten Liikenne Oy) ja olisi hyvä mainita, jos käyttää liikkumisen apuvälineitä.
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Hakemukset toimitetaan osoitteella Kärsämäen kunta, Haapajärventie 1, 86710 KÄRSÄMÄKI, tai suojattuna sähköpostina menemällä sivulle www.turvaposti.fi kirjoita kenttään ”lähetä turvapostia vastaanottajalle” vastaanottajan sähköpostiosoite ja klikkaa ”lähetä”, seuraa sivuston antamia ohjeita. Huom, lähetys
kuitattava lopuksi omasta sähköpostiosoitteestasi. Lisätietoja
asiasta antaa kunnansihteeri, puh. 044 445 6804

Sivu 2

TEKNINEN TOIMISTO
TIEKUNNAT JA YKSITYISTIET
Aurausavustukset
Aurausavustus maksetaan sellaisille teille, jolla on vakituista asumista. Avustus maksetaan ilman eri hakemusta toukokuun viimeinen päivä.
Avustuksen saaneen tiekunnan tai kiinteistön omistajan
tulee ilmoittaa muutoksista:
- jos kiinteistön omistaja on vaihtunut tai asunto on jäänyt vain kesäkäyttöön
- tiekunnan asioiden hoitaja on vaihtunut
- tilinumero on muuttunut
- tiekunnan asioiden hoitaja on vaihtunut
- uusien teiden tulee tehdä avustushakemus.
Lomakkeita www.karsamaki.fi /lomakkeet tieavustushakemus. Samalla hakemuksella haetaan kesäkunnossapito- ja aurausavustusta.
Lisätiedot Vuokko Vierimaa 044-4456 842
Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019
Tiekuntien tulee tehdä seuraavat ilmoitukset:
Ilmoitukset Maanmittauslaitokselle:
Yksityistien tiekunnan on ilmoitettava yhteystietonsa
Maanmittauslaitokseen. Tiedoilla tarkoitetaan tietoja
tiekunnasta (kunta, tien ja tiekunnan nimi ym.) sekä tiekunnan yhteyshenkilöistä (nimi, yhteystiedot).
Ilmoitus tehdään Maanmittauslaitoksen sivustolla olevalla lomakkeella. Sivu löytyy hakusanoilla Tiekunnan
yhteystiedot tai www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan yhteystiedot.
Ilmoitukset Digiroadiin:
Digiroad on kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä. Tietoja käyttävät mm. navigaattorifirmat, pelastustoimi ja metsä- ja elintarviketeollisuuden reittisuunnittelijat.
Koskee tiekuntia ja järjestäytymättömiä teitä. Tiekunnilla tietojen ajantasaisuus on valtion ja kunnan avustusten saamisen ehto.
Ilmoitettavat liikennemerkit:
- painorajoituksista (sillat ja tiet)
- liikenteen ajokielto ja rajoitukset (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
- em. merkkeihin liittyvät lisäkilvet (tontille ajo sallittu
tms.)
- nopeusrajoitukset
Kunnan suostumus merkkien asettamiseen on valtionavustusten hakemisessa edellytys.
Tiedot Digiroadiin toimitetaan sähköisesti osoitteella
info@digiroad.fi ohjeet ilmoittamisesta sivulla
www.vayla.fi/yksityistiet.
Lisätiedot Esko Hämäläinen 044-4456 841
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SIVISTYSTOIMI
Aamu- ja iltapäivätoiminta Kärsämäellä
Frosteruksen koulussa järjestetään maksullista aamu- ja
iltapäivätoimintaa 1-2-luokkalaisille ja erityisoppilaille
arkikoulupäivisin klo 7-10 ja klo 13.00 -16.05. Toiminta
tapahtuu koulun lähellä olevassa Rekola-nimisessä rakennuksessa.
Saviselän koulussa aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa
palvelutarpeen määrä.
Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapsille turvallisen
ajanviettopaikan koulun jälkeen. Toiminta on ohjattua
ja valvottua vapaa-aikaa turvallisten ja koulutettujen aikuisten seurassa. Toiminnan tavoitteina ovat:
•
•
•
•
•
•

taata lapsille turvallinen iltapäivä
tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
tuottaa lapsille onnistumisen elämyksiä
tarjota mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin
tarjota virkistävää ja kehittävää tekemistä
antaa mahdollisuus lepoon

Kerhossa leikitään, liikutaan, ulkoillaan, retkeillään, askarrellaan, luetaan, levätään, tehdään läksyjä ja syödään koulun tarjoama välipala. Toiminnassa otetaan
myös huomioon kerholaisten toiveet mahdollisuuksien
mukaan.
Aamupäivätoiminnasta peritään 20 euron kuukausimaksu läsnäolokerroista riippumatta. Iltapäivätoiminnasta peritään 60 euron kuukausimaksu lapsen ollessa
mukana joka arkikoulupäivä. Lapsen ollessa toiminnassa
2-3 päivää viikossa maksua peritään 30 euroa/kk. Laskutus tapahtuu tammikuussa ja kesäkuussa. Hakemus lukuvuosittain täytetään koulutoimen Wilmassa osoitteessa https://karsamaki.inschool.fi. Lukuvuonna
2020- 2021 aamu- ja iltapäivätoimintaa tarvitsevien
hakuaika on alkanut, hakemukset on lähetettävä 30.4.
mennessä. Wilmaan on avattu hakukaavake, joka löytyy otsikon lomakkeet alta.
Esikoululaisten ilmoittautuminen aamu-ja iltapäivätoimintaan tapahtuu varhaiskasvatuksen kautta.
Lisätietoja:
rehtori Juha Korkiakoski puh.044-4456950
koulusihteeri Jyri Flink puh. 044-4456860
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat Rekolassa puh.
044-445 6873
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat Saviselän koululla
puh. 044-445 6923
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KIRJASTO
Haapajärventie 1
p. 044-4456 852
p. 040-682 4996
kirjasto@karsamaki.fi
kirikirjastot.verkkokirjasto.fi

Kirjastot suljettu valtioneuvoston päätöksellä
13.5. saakka (tämän hetkisen tiedon mukaan).
Myös palautusluukku suljettu.
Laina-aikoja jatkettu automaattisesti 1.6. saakka.
Sulun aikana ei kerry myöhästymismaksuja.
eKirjasto toimii normaalisti.
https://outi.finna.fi/Content/ekirjasto
Jos tarvitset PIN-koodia tai sinulla on
kysyttävää, kirjaston asiakaspalvelu
palvelee sulun aikanakin puhelimitse
ma-pe klo 9-15 tutussa numerossa 044-4456 852
tai 040-682 4996

Osallistu Lukemon
Luetaan kotona -haasteeseen

Luetaan kotona -haaste 6.4.-31.5.2020
Osallistu haasteeseen lukemalla kirjoja haasteen eri kohtiin.
Hyödynnä kotisi kirjahyllyt, jo lainassa
olevat kirjat sekä verkon ja eri sovellusten äänikirja- ja e-kirjatarjonta.
Lukujärjestys ja -tapa on vapaa.
Haaste on suunnattu erityisesti lapsille
ja lapsiperheille sekä nuorille.
https://lukemo.fi/lukuhaaste/

Kärsämäki-kokoelma
Kärsämäki-kokoelmaan on kerätty nykyisten ja entisten kärsämäkisten kirjoittamia teoksia ja muuta
Kärsämäkeen liittyvää aineistoa. Lähes kaikki kokoelman kirjat ovat lainattavissa.
Uusimpana kokoelmaan on lisätty Tiina-Laitila Kälvemarkin romaani H2O, joka kuvaa minuuden rajoja sekä veden lailla muotoaan muuttavia muistoja.
WSOY-kustantamon esittelytekstissä Tiina kertoo
kirjansa aiheen muotoutumisesta mm. näin:
”Monipersoonahäiriö on kiehtonut minua siitä saakka,
kun yläasteikäisenä löysin kotikuntani kirjaston psykologiahyllystä Sybilin, Flora Greta Schreiberin klassisen teoksen naisesta, jolla on 16 eri identiteettiä.”
Ilahduttavaa kuulla, että aihe on lähtenyt itämään
aikoinaan Kärsämäen kirjaston hyllystä.☺
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Tunnettujen kirjoittajien lisäksi kokoelmassa on monia mielenkiintoisia teoksia, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi Lähellä maailman laita on kokoelma Kärsämäen kirjoittajapiirin
tekstejä1990-luvun alkuvuosilta. Upeaa, kuinka vireää kirjoittamisharrastus on tuolloin ollut! Kokoelmassa on myös joitakin kirjastoon lahjoitettuja kirjoitelmia, joita ei ole julkaistu. Yksi tällainen on vuodelta 1994 Entä tulevaisuus? Kärsämäki 125
vuotta. 8. – 9. - luokkalaisten utopioita.
Kokoelmaan kuuluu myös kansanrunoilija Leander
Rauman teoksia. Monilla kärsämäkisillä on myös
omia muistoja Rauman Lekosta. Kyläkirjassa Kärsämäki – kylä keskellä Suomea löytyy tällainen tarina:
”Kansanrunoilija Rauma vietti 79-vuotispäivänään 80vuotisjuhlaa. Pappi – oli muistaakseni Ahti – tuli kutsuttuna paikalle ja sanoi: Kyllä näkee, että Kärsämäellä on
runollista väkeä, kun voidaan pitää 79-vuotispäivänö
kahdeksankymmentävuotispäivää.
Leander Rauma eli Rauman Leko pelkäsi, ettei hän elä
80-vuotiaaksi ja juhli siksi 80-vuotispäiviään vuotta aikaisemmin. Rauman Lekolla ja presidentti Juho Kusti
Paasikivellä oli yhteinen syntymävuosi. Presidentin täyttäessä 80 vuotta Leko kirjoitti hänelle onnittelurunon.
Leko ei kuitenkaan luottanut kirjoitustaitoonsa, niinpä
hän pyysi kirkkoherra Heikki Ahtia kirjoittamaan runonsa puhtaaksi. Tehtävä ei kiinnostanut kirkkoherraa.
Hän sanoikin Lekolle: Ei siellä ole aikaa lukea kaiken
maailman hölynpölyä.
Vastoinkäymisestä huolimatta Rauma oli päättänyt lähettää runonsa presidentille. Hän meni Reino Junttilan
puheille pyytäen tätä kirjurikseen. Reino kirjoitti onnittelurunon puhtaaksi. Ja niin pääsi kirje postin kuljetettavaksi kohti Helsinkiä.
Jonkin ajan kuluttua Leko sai kansliasta kirjeen, jossa
kiitettiin presidentin saamasta 80-vuotisonnittelusta.
Rauma järjesti itsensä postiin samanaikaisesti Heikki
Ahtin kanssa. Hän kysyi kirkkoherralta: Viihtiikö kirkkoherra kahtua mikä kirije tuo on, kun minä en taho oekein
nähä?
Nähtyään, että kirje oli lähetetty presidentin kansliasta
heräsi Ahtilla mielenkiinto. Hän luki kirjeen ääneen.
Kirkkoherran lopetettua kirjeen lukemisen Leko tuumasi: Näkkyypä niillä olevan aekaa lukija kaeken maailman hölynpölyä.”
Onko sinulla omia muistoja Rauman Lekosta?
Kerro muistosi seuraaville sukupolville ja halutessasi myös meille.
Kärsämäki-kokoelmassa on tällä hetkellä noin 230
nidettä. Täydennämme kokoelmaa jatkuvasti. Pyrimme siis keräämään mahdollisimman kattavan
Kärsämäki-kokoelman. Kaikista kokoelmaan sopivista teoksista emme kuitenkaan saa tietoa. Jos
siis huomaat jonkun kokoelmaan sopivan kirjan
puuttuvan tai sinulla on kysyttävää kokoelmasta,
ota yhteyttä. p. 040 682 4996 tai
sirkka.seppala@karsamaki.fi
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LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI
KORONAN VUOKSI olemme joutuneet perumaan mm. Inbody-mittaukset, lasten uimakoulut, uintiretket, perheretkiä
jne.
KUNTALAISET/JÄRJESTÖT YHTEISÖT JNE. Unelmoi yksin tai
yhdessä unelmien liikuntajuttu.
UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄÄ, jota vietetään valtakunnallisesti sunnuntaina 10.5.
KÄRSÄMÄN KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT 2020
Kärsämäen kunnan kesätyöpaikkojen hakuaikaa on jatkettu
huhtikuun loppuun.
Hakemuslomakkeita voi tilata 4H-toim. puh. 040 7729 822.
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.
NUORISOTALO SULJETTU TOISTAISEKSI!
(Nuorisotila Poppelin avoimet ovet toimintailtojen aukioloajat: ma, ti klo15-20 ke-, to 16-20 ja pe 15-22. Muutokset ja
lisäykset aukioloaikojen suhteen ilmoitamme Poppelin ikkunassa.)

VARHAISKASVATUS

ANKKURI -yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen -hanke
Ankkuri-yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen -hanke auttaa
asiakkaitaan löytämään tarvitsemansa palvelut esimerkiksi työelämään, kuntoutukseen, elämänhallintaan tai
eläkkeen hakemiseen liittyen.
Hankkeen aikana järjestetään myös erilaisia korttikoulutuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Kohderyhmässä korostuu yli 50-vuotiaat sekä alle 29vuotiaat pitkäaikaistyöttömät. Hankkeeseen voi ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä hankeen työntekijöihin,
projektiohjaaja Jorma Seppälä 040 184 3437 tai
projektipäällikkö Laura Tikka 040-572 0527.

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET

Varhaiskasvatus tiedottaa!
Poikkeusoloissa varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta
luovutaan tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut
huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Säännöksellä halutaan varmistaa varhaiskasvatus kaikille niille
lapsille, joille vanhemmat tai muut huoltajat eivät muulla
tavoin pysty järjestämään hoitoa. Huoltajat tekevät harkinnan hoidon tarpeesta. Valtioneuvosto kuitenkin edelleen suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on
mahdollisuus. Suosituksen ensisijaisena pyrkimyksenä on
ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.
Tässä vaiheessa varhaiskasvatusta järjestetään Lastentalo
Kuusipihassa. Satukontti ja avoimen varhaiskasvatuksen
kaikki toiminnot ovat tauolla toistaiseksi. Seuraamme Suomen hallituksen linjauksia poikkeusolojen jatkumisesta
13.5.2020 jälkeen.
Asiakasmaksua ei peritä, jos perhe ilmoittaa vähintään viikon mittaisista poissaoloista.
Syksyn lapsiryhmiä suunnitellaan parasta aikaa. Teethän
varhaiskasvatushakemuksen hyvissä ajoin, vähintään 4kk
ennen hoidon tarvetta. Hakemuksen löydät osoitteesta:
https://karsamaki.daisynet.fi/eDaisy.
Tällä hetkellä hoidossa olevat perheet saavat tiedotteet
Daisynetin kautta.

OULAISTEN SEUDUN HY/
KÄRSÄMÄEN SILMUTOIMIKUNTA

KÄRSÄMÄEN SILMU: Kaikki fyysiset kokoontumiset
ja tapahtumat on peruttu.
Seuraamme ja noudamme terveysviranomaisten ja
hallituksen määräyksiä, jotka voivat muuttua.
Hengitysliiton valtakunnalliset kokoontumiset ja tuetut lomat on peruttu koronaviruksen vuoksi. Tällä tavoin vähennetään riskiryhmiin kuuluvien virustartuntoja.
Verkkovertaisryhmät ja muut puhelin- ja digitaaliset
palvelut toimivat normaalisti.
Muistahan, että paljon tietoa ja uutisointia löydät
www.hengitysliitto.fi/hengityssairaudet>Ajankohtaista:koronavirus

Pidetään huolta itsestämme ja läheisistämme.
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SPR KÄRSÄMÄEN OSASTO

Tarjolla ETÄKERHOJA, joihin voit osallistua kevään aikana, ohjelma ja ohjeet löytyy Kärsämäen 4H-yhdistyksen kotisivuilta. Linkki

EU:n ruoka-avun jakelu torstaina 7.5.2020
Koronasta aiheutuvien varotoimien
vuoksi ruokakassit toimitetaan kotioville. Niitä ei nyt jaeta vanhalta
keskuskoululta.
Eu ruoka-apua saa soittamalla tai
laittamalla tekstiviestin 4-6.5.2020
välisenä aikana numeroon 044 928
1180, niin voimme sopia kotioville
toimittamista. Ruokakassit jaetaan
kotioville torstaina 7.5.2020.
Kärsämäen osasto

sivu stoon: https://karsamaki.4h.fi/toiminta/kerhot/etakerhot/ Lisäksi
tekemistä kerhojen ollessa tauolla löytyy mm. 4H-liiton TOPtehtäväsivustolta. https://4h.fi/tekemista/kerhot/top-tehtavasivusto/
Jos sinulla on toivetta/tarvetta etäkerhoiluun tai nuorten etäkursseihin
esim. 4H-yrityksen perustamiseen, työllistymiseen tms. ole yhteydessä 4H/Hannele puh. 040 772 9822 niin suunnitellaan ”toive”
kerho tai tarvittava kurssi, neuvonta tms.
Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset osoitteessa:
facebook karsamaen4h Lisäksi Kärsämäen 4H:ta voit seurata tai olla
yhteyksissä: instagram karsamaen4h, snapchat karsamaen4h, WhatsApp 040 772 9822, Discord 4H Hannele #1403, www.karsamaki.4h.fi, 4H-toimisto/Hannele 040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi.

Vallitsevan korona tilanteen vuoksi toimintaryhmien harjoitukset ja
tapaamiset ovat tauolla. Yhteydenpito ja viestintä tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse ja somekanavien kautta, esim osaston omat sivut Facebookissa ja Omassa Punaisessa Ristissä. Punaisen Ristin Kärsämäen osasto, Ensiapu- ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu vastaavat ja ovat tukena kunnan, yksityishenkilöiden ja viranomaisten
avunpyyntötehtävissä hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen.
Ystävätoimintaa toteutetaan etänä mahdollisuuksien mukaan. Vapaaehtoisia tarvitaan aina. Jos vapaaehtoistehtävät kiinnostavat ole
yhteydessä, yhteyshenkilö on Raija Aulis, puh 0405617256

JOKILAAKSOJEN NUORTEN TUKI RY

Alle 30-vuotias nuori/nuori aikuinen, haluaisitko apua tai infoa
koulutus-, työllistymis-, asumis- tai muissa asioissa?
Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen
(VALMA) 19.5. -21.7.2020
Ammatilliseen koulutukseen on mahdollisuus hakea myös jatkuvassa haussa.

KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY
Yhdistystoiminta on kaikilta osin tauolla, seurataan ja totellaan määräyksiä.
Syys kesälle on varattuna seuraava matka, mutta aika näyttää onnistuuko se.
Pärnuun 22-29.8.2020, Hintaan sisältyy Bussikyyti Kärsämäki – Pärnu
ja takaisin, meno-paluu laivamatkat, 7 vrk kylpyläpaketti Täysihoidolla Viking AB- 549 €, CD- 604 €, Tervis superior 679 €, kolme hoitoa päivässä. Lisätietoja Hilkalta 0405196543
Yhdistys toivottaa kaikille hyvää kevättä karanteenista huolimatta!

KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS
Sydänyhdistyksen toiminta on tauolla koronasta johtuvan
poikkeustilan vuoksi. Kevätkokous siirtyy myöhempään ajankohtaan Sydänliiton ohjeistuksen mukaan.
VOIMIA ja JAKSAMISTA tässä poikkeuksellisessa tilanteessa

4H Kärsämäki
Kärsämäen kunnan KESÄTYÖPAIKKOJEN 2020 haku aikaa
JATKETTU 30.4.2020 asti. Kunnan
kesätyöpaikat on tarkoitettu 31.5.2020
mennessä 15 vuotta täyttäneille kärsämäkisille koululaisille ja opiskelijoille. Ensisijaisesti valitaan 15-17–
vuotiaita ja ensimmäistä kertaa hakevia. Valinta tapahtuu arpomalla.
Hakulomakkeen voi tilata sähköpostilla osoitteesta karsamaki@4h.fi.
Hakulomakkeen voi palauttaa Kärsämäen 4H-yhdistyksen postilaatikkoon osoitteeseen Keskuskatu 21, 86710 Kärsämäki tai sähköisenä
sähköpostiin karsamaki@4h.fi
Kesäkuun alussa mahdollisesti tulossa tarjolle 3-6 nuorelle metsänistutus töitä. Jos olisit kiinnostunut kyseisestä hommasta niin
otappa yhteyttä 4H/Hannele 040 772 9822.
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Tietoja ko. paikoista löytyy oppilaitosten omilta
nettisivuilta, opintopolusta tai voit ottaa yhteyttä
etsivään nuorisotyöhön ja varata ajan tapaamiseen.
Ansku/ etsivä nuorisotyö, p. 050 5275 503,
sp. annemari.teppo@snack.fi
Elina / etsivä nuorisotyö, p. 050 3048 257,

sp. elina.pietikainen@snack.fi
Etsivä Ansku #9967 ja
Etsivä Elina #2032
ovat tavoitettavissa myös
Discordissa.
JNT etsivä nuorisotyö
https://discord.gg/nzsCgzv

Kärsämäen
työllistämispalveluista
Päivi ja Laura,

Tervetuloa viettämään kaikille yhteistä aikaa Discord-kanavallemme:

sekä etsivästä nuorisotyöstä
Ansku ja Elina
tavattavissa ilman ajanvarausta

ma 20.4. klo 18 – 20
to 23.4. klo 11 – 13
ma 27.4. klo 18 – 20
to 30. 4. klo 11 – 13
ma 4.5. klo 18 – 20
to 7.5. klo 11 – 13
ma 11.5. klo 18 – 20
to 14.5. klo 11 – 13
ma 18.5. klo 18 – 20

(Jos poikkeustila sallii)
Kärsämäellä nuorisotalo Poppelissa
keskiviikkona 3.6.2020
klo 12.30 – 14.00.

PUHELINLUETTELO
HALLINTO-OSASTO, Haapajärventie 1
Neuvonta, Ojalehto Piia
Hallintosihteeri Haaga Eila
Kunnanjohtaja Jussila Esa
Kunnansihteeri Kuisma Tuukka
Työllistämisvastaava Vähäaho Päivi
OPETUS- JA VAPAA-AIKAOSASTO, Haapajärventie 1
vs. Sivistysjohtaja
Opetustoimen lautakunta Oikarinen Kari
HYTE-lautakunta Sarjanoja Riikka
Toimistosihteeri Partanen Kati

044-445 6801
044-445 6802
044-445 7000
044-445 6804
040-577 7096
044-445 6867
044-445 6831
044-445 6811
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Kulttuuriasiat
Liikunta- ja nuorisotoimi, Keskuskatu 14
Liikunta- ja nuorisosihteeri Manninen Riitta
Urheilualueiden hoitaja Hyvölä Ismo
KIRJASTO, Haapajärventie 1
Kirjastotoimenjohtaja Nahkanen Kirsi, tiistaisin
Kirjastovirkailijat
LASTENTALO KUUSIPIHA, Aittatie 7
Varhaiskasvatuspäällikkö Sarjanoja Riikka
Vastaava lastentarhanopettaja vs. Aaltosaari Nina
Päiväkoti Kuusipiha
Kurjenmiekat
Ketunleivät
Kissankellot
Ryhmäperhepäivähoitokoti Satukontti, Pomojentie 3
Kissankulma
Kesäkumpu
Huvikumpu
Rekola, Opintie 2
esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito
Perhekeskus
FROSTERUKSEN KOULU ja KÄRSÄMÄEN LUKIO
Opintie 6
Koulusihteeri, Flink Jyri
Frosteruksen koulun rehtori,
Korkiakoski Juha
Opinto-ohjaaja Snellman Paula
Opettajain huone (Frosterus ja lukio)
Iltapäivätoiminta
Lukion rehtori, Oikarinen Kari
Lukion opinto-ohjaaja, Paasovaara Päivi
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto,
terveydenhoitaja Lehtola Ulla
Koulukuraattori Saari Toni
Kiinteistönhoitaja Vierimaa Juha
SAVISELÄN KOULU, Jylhänperäntie 20
Saviselän koulu, rehtori Korkiakoski Juha
Saviselän koulu, opettajainhuone
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
MAASEUTUOSASTO
Maaseututoimsto, Vähäsöyrinki Mervi
Lomituspalvelun johtaja Mustola Riitta, ke
Lomatoimisto
MELA, ajanvarauksella Määttälä Anne
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN
Yrityspalvelupäällikkö Junno Arto/Nihak Oy
TEKNINEN OSASTO, Haapajärventie 1
Rakennusmestari Hämäläinen Esko
Toimistosihteeri Vierimaa Vuokko
Kirvesmies Luttinen Arto
VESIHUOLTO OY, Aleksintie 1
Toimitusjohtaja Vainio Mikko
Laitosmies Heinonen Jari
Laitosmies Kykyri Valtteri
PALOASEMA, Paanutie 2
Ylipalomies Kuosmanen Jarmo
palomies Kananen Joni
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT,
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Keskuskatu 14
s-posti; etunimi.sukunimi@selanne.net www.selanne.net)
Ympäristöjohtaja, Räty Sanna
Rakennusvalvonta,
rakennustarkastaja Pohlman Marko (torstaisin)
Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta,
ympäristötarkastaja Estola Heikki
Ympäristöterveysvalvonta,
ympäristötarkastaja Räty Sanna
Ymp.terveysvalvonta/asumisterveys,
ympäristötarkastaja Pelkonen Reijo
Valvontaeläinlääkäri Malmberg Serina
Eläinlääkäri ajanvaraus ma-to klo 8-9
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT, Opintie 6
Fazer Food Services/Amica, Kärsämäen kunta
etunimi.sukunimi@fazer.com www.amica.fi
Vt. asiakkuusjohtaja Parikka Maarit
Asiakkuuspäällikkö, Saxholm Marko
Ravintolapäällikkö, Kallio Anu
Operatiivinen suunnittelija, Karvinen Kitte
Vuoropäällikkö, Salo Katri
Frosteruksen koulun keittiö
karsamaenkeskuskoulu@amica.fi
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044-445 6852
044-445 6812
044-445 6989
044-445 6206
044-445 6852
040-682 4996
044-445 6831
040-577 7618
044-445 6832
044-445 6994
044-445 6997
040-180 8449
040-577 4255
040-577 7590
044-445 6689
040-577 7618
044-445 6860
044-445 6950
044-445 6865
044-445 6862
044-445 6873
044-445 6867
044-445 6868
044-445 6919
044-445 6851
044-445 6871
044-445 6950
044-445 6955
044-445 6923
040-344 7257
044-445 7741
044-445 7743
029-435 2622
044-445 7011
044-445 6841
044-445 6842
044-445 6999
044-445 6821
044-445 6987
044-445 6986
044-429 6342
044-429 6341

040-300 8270
040-300 8260
040-300 8271
040-300 8275
040-300 8273
044-445 6687
0400-976 207

040-482 8194
040-183 2505
040-664 7574
043-852 3023
040 667 1210
040-664 7147

Frosteruksen koulun siivous
karsamaen.keskuskoulu@amica.fi
Koivupuiston palvelutalo
koivupuistonpalvelutalo@amica.fi
Saviselän koulu
Lastentalo
Siivoustyönjohtaja, Hirvonen Leena
Siivooja Malkus Inna
Siivooja Mehtälä Tarja
Ruokakuljetukset, Kuljetus Sarivaara Oy
KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, Terveystalo, Mäntytie 3
s-posti; etunimi.sukunimi@karsamaki.fi (terveys.karsamaki.fi)
Päivystys, kiireellinen ajanvaraus 8-16
Poliklinikka, kiireetön ajanvaraus ma-pe klo 9-15,
laboratoriotulosten kysely
Työterveyshoitaja, ajanvaraus klo 8-9
Hammashoitola
klo 8-16 päivystys ja klo 8-10 ajanvaraus
Kuntoutus/fysioterapia,
puhelintunti ma-pe 11–11:30
Lastenneuvola, ikävuodet 2-6 vuotiaat,
th Pikkarainen Maija, ke ja to
Muut lasten- ja äitiysneuvolan asiakkaat,
th Lehtola Ulla
Väline- ja laitoshuolto
Hoitotarvikejakelu, parillisten viikkojen ti klo 13-15
Palvelusihteeri
Terveyskeskuksen ja vuodeosaston esimies
Kiinteistönhuolto
Telefax

040-670 0602
040-664 7232
040-667 1531
040-670 0313
040-667 1791
050-355 8963
040-664 5304
0400-152 649

044-445 6937
044-445 6941
044-494 1982
044-445 6350
044-445 6924
044-445-6826
044-445 6919
044-445 6930
040-300 8230
044-445 6992
044-494 1989
044-445 6942
08-771 871

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys Oulaskankaan
sairaalassa, Oulaistenkatu 5 86300 Oulainen
• Yhteystiedot päivystysaikana:
Terveysneuvontanumero, p. (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
ympäri vuorokauden. Virka-aikana soittakaa omaan terveyskeskukseenne.
Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys:
• Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammaslääkäripäivystys on osoitteessa Aapistie 3, Oulu klo
10–12, p. 044 703 6426.
• Muina aikoina vakavissa tapauksissa voi ottaa yhteyttä
OYS:n yhteispäivystykseen, p. (08) 3152 655.
HOITO- JA VANHUSTYÖPALVELUT
Koivupuiston Seniorikoti ja vuodeosasto, Frosteruksenkatu 14
Esperi Hoivakoti Frosterus, Frosteruksenkatu 8
Vuodeosaston sairaanhoitaja
044-494 1980
Kotihoidon esimies, Ahola Minja
044-445 6911
Kotihoidon sairaanhoitaja
044-445 6931
Esperi Hoivakoti Frosterus
Yksikönpäällikkö
050-513 1068
Hoitaja
046-921 2982
SOSIAALIPALVELUT, Mäntytie 3
Johtava sosiaalityöntekijä, Huitula Eeva, puh. klo 12-13
040-577 7428
Toimistosihteeri, Hirvimäki Marja-Leena
044-445 6806
Perhetyöntekijä Lehtinen Tarja
044-445 6991
Perhetyöntekijä Isokoski Sara
044-445 6755
Aikuissosiaalityö
Toimeentulotuki ja vammaispalv.asiat, puh.tunti klo 12–13
sosiaaliohjaaja Puttonen Airi
044-445 6824
vs. työllistämisvastaava \ sosiaaliohjaaja
Vähäaho Päivi
040-577 7096
Vammaispalvelut
Toimintakeskus Rantapääsky, Aleksintie 4
Palveluohjaaja
044-445 6823
Ohjaaja
044-445 6834
Ohjaaja, Hartikainen Riikka
044-445 6835
Ohjaaja, Vähäaho Jaana
044-445 6568
Omaishoidon tuki sosiaaliohjaaja,
044-494 1983
Puttonen Airi
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Sairaanhoitaja
044-445 6933
Päihdetyöntekijä, soittoaika ti 8-16
044-494 1979
SOSIAALIASIAMIES
Merikratos Oy, ti-to 10 - 13:00
050-341 5244
POTILASASIAMIES potilasasiamies@terveystalo.com
Riitta-Liisa Karhunen, Johanna Toivonen ja Sanna Sarin
(ma klo 12−15, ti 9−12, ke 12−15, to 9−12 ja pe 9−11)
030 633 1655
TYÖPAJA, Karilantie 3, as 15 ja 16
Työpajaohjaaja, Juntunen Kaisa-Mari
040-676 5084
Työpajaohjaaja, Seppälä Jorma
040-184 3437
Työllistämisvastaava Vähäaho Päivi
040-577 7096
ANKKURI-hanke projektipäällikkö Tikka Laura
040-572 0527
ANKKURI-hanke projektiohjaaja Seppälä Jorma
040-184 3437
KANSALAISOPISTO
044-759 1246
Jokihelmen opisto, Vanhatie 45 (PL 62), 86600 Haapavesi
PALVELULIIKENNE,Oulaisten Liikenne Oy
040-5181 650
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PELIVINKKI:

Mökki

Kaksi tai useampi pelaajaa. Mökissä pyritään valtaamaan ruudukon ruutuja itselle.

Piirtäkää ruutupaperille reilun kokoinen neliö, esim.
10x10 ruutua tai isompi.

Ensimmäinen aloittaa piirtämällä viivan yhden ruudun
yhdelle sivulle. Kukin pelaaja piirtää vuorollaan yhden
viivan kerrallaan. Jos ruudussa on kolme viivaa piirretty, saa neljännen viivan piirtäjä merkitä valmiin neliön itselleen (nimikirjaimella, ruksilla, tms.). Valmiin
"mökin" piirtänyt saa jatkaa piirtämällä vielä yhden viivan. Jos siitäkin syntyy mökki, vuoro jatkuu.

Alkuun peli on hidas, mutta loppua kohden tila hupenee, ja on vaikea välttää mökkitilanteiden tarjoamista
vastapelaajan pussiin.

Pelin lopuksi lasketaan kunkin saamat mökit, eniten
saanut voittaa.

Huom. myös pelialueen rajat toimivat mökkien seininä.
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Omakoti ja muut taajaman kuntalaiset voivat vapaasti
karsia latvuksia polttopuiksi puistometsien hakkuiden
jäljiltä

Seuraavaan Kaikuun ilmoitukset
viimeistään
tiistaina 12.5.2020 osoitteeseen
karsamaen.kunta@karsamaki.fi
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□ Iltapäivä
□Torstai

Lisätietoja:
vs. varhaiskasvatuksen ohjaaja Nina Aaltosaari, puh. 040 577 7618

Allekirjoitus ja päiväys

Muita toiveita ja huomioitavaa
___________________________________________________________________________

Allergiat ________________________________________________
________________________________________________________________

Tietoja lapsesta:

Sähköposti ______________________

Puhelinnumero ________________

Isä _________________________________

Sähköposti _____________________

Puhelinnumero________________

Äiti ________________________________

Huoltajien tiedot:

Kotiosoite __________________________

Syntymäaika _________________

Nimi ____________________________________

Lapsen tiedot:

□Aamupäivä
□Maanantai □Tiistai □Keskiviikko

kerhoja.
Valitse kaikki teille sopivat vaihtoehdot. Kartoimme kerhojen tarpeen ja sen mukaan järjestämme
Palautus 17.5 mennessä postitse Lastentalolle tai sähköpostin kautta (nina.aaltosaari@karsamaki.fi).

Varhaiskasvatuskerhoon voivat osallistua 3-vuotta täyttäneet kotihoidossa olevat lapset. Kerho kokoontuu kerran viikossa, Satukontissa, Pomojentie 3, avoimen varhaiskasvatuksen tilassa. Kerhossa ei tarjota aterioita,
omat eväät mukaan. Toiminta on maksutonta.

Ilmoittautuminen Kärsämäen kunnan avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin
syksy 2020/kevät 2021.

