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Pohjois-Pohjanmaan leviämisvaiheen suosituksia jatketaan helmikuun 
1. päivään saakka 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina 12.1. pidetyssä kokouksessaan, että 
alueella voimassa olevia suosituksia jatketaan maanantaihin 1.2.2021 saakka. Epidemia on alueella edel-
leen leviämisvaiheessa.  

Leviämisvaiheen kriteereistä ilmaantuvuus ja todettujen positiivisten tartuntojen prosenttiosuus täytty-
vät alueella edelleen. Tämän vuoksi alueelle aikaisemmin annettuja suosituksia maskien käytöstä, yksi-
tyistilaisuuksien järjestämisestä, ikääntyneiden ja riskiryhmien suojelemisesta sekä opetuksen järjestä-
misestä, etätyöstä ja etäkokouksista tulee edelleen jatkaa. Maskien käyttöä suositellaan nyt valtakunnalli-
sen linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille. 

Leviämisvaiheen suositusten voimassaoloa jatketaan 1.2.2021 asti. Kärsämäen kunta jatkaa suositusten 
noudattamista. 

Yleisötilaisuudet  

• Aluehallintoviraston päätöksellä sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistuja-
määrä on rajattu 10 henkilöön 1.2.2021 asti. 

Julkiset tilat 

• Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta 
turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin. 

• Kärsämäen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat suljetaan (mm. kunnantoimisto, liikuntatilat, 
Konttila, Konttimäki, Kutomo, Poppeli, Nahkuri, Venetpalon hiihtomaja) 1.2.2021 saakka ja suosi-
tellaan vahvasti yksityisten toimijoiden toimivan samoin. Asiointipisteessä ja kirjastolla rajoitettu 
palvelu. Kirjastosta voi lainata varuksia ja aineistoa, suositellaan nopeaa asiointia. Asiointipis-
teessä on mahdollista hoitaa välttämätön asiointi ja asiakaspäätteen käyttö ajanvarauksella.   

Maskisuositukset (koskee yli 12-vuotiaita) 

Kasvomaskia käytetään aina julkisilla paikoilla liikuttaessa. 

• Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa. 
• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistu-

mista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 
• Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen 

karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulko-
puolella 

• Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, 
opiskelijoita ja vierailijoita. 
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• Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset peruskou-
lusta alkaen (yli 12-vuotiaat oppilaat) 

• Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.) 
• Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa 
• Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista. 

Yksityistilaisuudet 

• Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, 
joita voidaan järjestää. 

Ryhmäharrastustoiminta 

• Aikuisten, lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta Kärsämäellä keskeytetään sekä sisällä että 
ulkona 1.2.2021 saakka. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin. Mahdolli-
suuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.  

Julkiset tilat 

• Toiminnanharjoittajia pyydetään keskeyttämään hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien jul-
kisten tilojen käyttö.  

Ikääntyneet ja riskiryhmät 

• Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoi-
menpiteisiin. Vierailuja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 1.2.2021 saakka asumispalve-
luissa sekä hoivayksiköissä, mahdolliset vierailut on sovittava erikseen etukäteen. Vuodeosastolla 
saattohoitopotilaan omaisten vierailut sovitaan henkilökunnan kanssa erikseen. 

Opetuksen järjestäminen 

• Kärsämäen lukio jatkaa etäopetuksessa 1.2.2021 saakka, välttämätön lähiopetus on mahdollista.  
Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tähän liittyvistä käytännöistä tarkemmin Wilman kautta. 

Etätyösuositus ja etäkokouskäytännöt 

• Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti. Siirrytään mahdollisimman 
kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa 

Ravitsemusliikkeet 

• Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. 

Rokottaminen 

• Rokotukset ovat Kärsämäellä käynnistyneet viikon 2 alussa ja etenevät kansallisen rokotusjärjes-
tyksen mukaisesti alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon kiireellistä hoitoa antavasta henkilöstöstä 
sekä iäkkäiden henkilöiden asumispalvelun henkilöstöstä ja asukkaista. 

• Tietoa laajasti väestölle tarjottavien joukkorokotusten ajankohdasta ei ole.  Seuraa tiedotusta ro-
kotusten etenemisestä kunnan internetsivuilla sekä seuraavissa Kaiku-tiedotteissa. 
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Omaishoitajan vapaat toisessa  

perheessä? 

 
 
Kärsämäellä olemme kehittämässä omais-
hoitajien vapaiden järjestämistä perhehoi-
tona. Käytännössä tämä tarkoittaa omais-
hoitajan vapaiden pitämistä siten, että hoi-
dettava on vapaan ajan toisessa perheessä 
eli PERHEHOIDOSSA. Omaishoitajalla on lain 
mukaan oikeus kolmeen vapaapäivään kuu-
kaudessa. 
  
Perhehoitajaksi etsimme henkilöitä tai per-
heitä, jotka voivat ottaa kotiinsa hoidetta-
vakseen lyhytaikaisesti hoidettavan henki-
lön. Hoidettavana voi olla vanhus tai vam-
mainen henkilö. 
 
Kuka voi toimia perhehoitajana? Perhehoi-
tajana voi toimiminen vaatii koulutuksen. 
Kärsämäellä koulutusta ollaan järjestämässä 
vuoden 2021 aikana. Toisena edellytyksenä 
perhehoidon toteutumiselle on, että kodin 
fyysiset tilat soveltuvat hoitoon, hoidetta-
valle on oma huone sekä kodissa on turvalli-
set ja esteettömät kulkureitit. Kolmantena 
ja tietenkin tärkeimpänä asiana, mitä hoita-
jalta vaaditaan, on auttamisen halu! 
 
Kunta tekee perhehoitajan kanssa toimeksi-
antosopimuksen. Perhehoitajalle makse-
taan hoitopalkkio ja kulukorvaus, hoitaja on 
myös vakuutettu kunnan tapaturmavakuu-
tuksella perhehoitotyössään. 
 
Jos sinua kiinnostaa perhehoitajuus, ole 
meihin yhteydessä, kerromme lisää! 
 
Terveisin sosiaalitoimistosta  
Airi Puttonen ( 044-4941 983 ),   
Päivi Vähäaho ( 040-5777 096) ja  
Eeva Huitula ( 040-5777 428 ) 
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Asiointipisteessä rajoitettu palvelu 
1.2.2021 saakka 

Asioithan ensisijaisesti verkossa tai puhelimitse 
(Kela, Te-toimisto, Digi- ja väestötietovirasto). Asi-
ointipisteessä kasvokkain tai asiakaspäätteellä asi-
ointi ainoastaan ajanvarauksella sopimalla aika pu-
helimitse 044 445 6801 tai sähköpostitse karsa-
maen.kunta@karsamaki.fi Lomakkeita voi jättää 
Asiointipisteeseen kirjaston aukioloaikoina. 

Ohje Kela-taksin tilaamiseen: 
Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimat-
kaan, tilaa taksi alueellisesta tilausnumerosta.  
Pohjois-Pohjanmaalla, Kärsämäellä tilausnumero 
on  
0800 93150. 
Saat matkakorvauksen heti taksissa ja maksat mat-
kastasi 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 unoh-
tanut tilata taksin edellisenä päivänä. Voit tilata sa-
malla kertaa kaikki tiedossasi olevat matkat seu-
raavan 14 vuorokauden ajalle. 

Puhelun yhteydessä saat tiedon, mihin aikaan auto 
noutaa sinut. Samassa kuljetuksessa voi olla myös 
muita matkustajia, mikä saattaa vaikuttaa matkus-
tusaikoihin. 

 

Ulkona liikkuminen on hyväksi kaikille, luisteluken-
tät ja ladut ovat loistavassa kunnossa! 
 
Voit seurata latutilannetta reaaliaikaisena Kärsä-
mäen kunnan facebook-sivuilla (nähtävissä myös 
kirjautumatta). 
 
Luistelukentät pyritään pitämään jäädytettynä niin 
kauan kuin pakkasta riittää. 
 
Muistathan, lumikenkiä lainattavissa kirjastolta kir-
jastokortilla! 

mailto:karsamaen.kunta@karsamaki.fi
mailto:karsamaen.kunta@karsamaki.fi
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KUTSU 

VANHEMPAINILTAAN 

TULEVAN 

ESIKOULULAISEN 

VANHEMMILLE  

keskiviikkona 3.2.2021 
 

Lapsella on oikeus saada maksutonta esiopetusta 

vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetus 

edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimis-

edellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymi-

sen esiopetuksesta kouluun. Oppivelvollisuus alkaa 

sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. 

Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alka-

mista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiope-

tukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavut-

tavaan toimintaan. 

klo 18.00 vanhempainilta järjestetään etänä, ti-

laisuus koskee Kärsämäen kunnan 

koulujen esikouluja (Frosterus, Savi-

selkä) 

 

Rehtori Juha Korkiakoski, tervetulosa-

nat. 

 

Esikoulunopettajat kertovat lapsen 

siirtymisestä esikouluun ja esikoulu-

laisen päivästä. 

 

Rehtori Juha Korkiakoski kertoo ryh-

mäjaoista, koulumatkoista ja koulukul-

jetuksista. 

 

Varhaiskasvatuspäällikkö Riikka Sar-

janoja kertoo esikoululaisen aamu- ja 

iltapäivähoitoon hakemisesta, hoito-

maksuista ja esikoululaisen päivähoi-

dosta Rekolassa. 

 

Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä 

esikouluun liittyviä asioita. Toivomme 

osallistumista jokaisesta perheestä, 

jossa lapsi aloittaa esikoulun syksyllä 

2021. Perustapauksessa esikoulun 

aloittavat ovat vuonna 2015 synty-

neitä. 

 

Tilaisuuden järjestää  

Kärsämäen kunnan opetustoimi 

 

  

 

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmille 

lähetään linkki daisyn kautta ja kerhoissa olevat 

saavat linkin Helinältä. Vanhempainilta järjestetään 

Meettinä. 

KIRJASTO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Verkkokirjastossa kirikirjastot.verkkokirjasto.fi  voi 
selata aineistoa ja tehdä varauksia. Varauksia voi 

tehdä myös puhelimitse tai sähköpostitse. Voimme 
pyydettäessä myös kerätä yllätyskassillisen luetta-
vaa noudettavaksi. Kun varattu aineisto on noudet-

tavissa, saa siitä ilmoituksen oman valinnan mu-
kaan joko  

sähköpostitse tai tekstiviestillä. 
Muistathan noutaa varaamasi aineiston mahdolli-

simman pian! 

 
Tulossa helmikuussa 

Esko Vanhalan #sanoistaviis -näyttely  

Runoja ja valokuvia koronakeväästä 2020                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haapajärventie 1 

p. 044-4456 852 
p. 040-682 4996 

kirjasto@karsamaki.fi 

kirikirjastot.verkkokirjasto.fi 

 

Kirjaston aukioloajat 

Ma 11 – 20 
Ti 11 – 18 
Ke 9 – 18 
To 11 – 18 
Pe 9 – 16 

 

Jokihelmen opiston kuvataidekoulun 
kevätnäyttely 19.1. – 4.2.2021 

Esillä Saviselän taiteen perusopetusryhmän 
piirustuksia, maalauksia, paperiveistoksia ja 

keramiikkaa. 
 

mailto:kirjasto@karsamaki.fi
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JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
Alle 30-vuotias nuori / nuori aikuinen,  

 
onko Sinulla unelma, mutta haastetta löytää reitti 

unelman toteuttamiseen?  
.   

Haluaisitko apua tai infoa koulutus-, työllistymis-, asu-
mis- tai muissa asioissa? 

------------------------- 
 
 

PERUSOPETUKSEN JÄLKEISET YHTEISET HAUT 
VUONNA 2021 

Peruskoulun jälkeisiin koulutuksiin voit hakea samanai-
kaisesti. Vaikka hakuaika kaikkiin koulutuksiin on sama, 

niin hakeminen tehdään erillisissä hauissa ja haun 
omalla hakulomakkeella Opintopolun kautta. Koulutukset 

alkavat syksyllä 2021. 

• Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuk-
sen yhteishaku 

 

• Haku vaativana erityisenä tukena järjestettä-
vään ammatilliseen koulutukseen 

 

• Haku perusopetuksen jälkeiseen valmista-
vaan koulutukseen 

→ Näihin hakuaika on 23.2.–23.3.2021. Hakuaika 
päättyy 23.3.2021 klo 15.00 

------------------------- 

KORKEAKOULUJEN ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU 
kevät 2021 

Hakuaika 7.1. klo 8.00 − 20.1. klo 15.00 
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset kou-
lutukset, Taideyliopiston koulutukset ja Tampereen yli-

opiston teatterityön koulutus 
Hakemuksen liitteet tallennettava Opintopolkuun tai toi-
mitettava korkeakouluun 27.1. klo 15.00 mennessä. 

------------------------- 
 

Ammatilliseen koulutukseen on  
mahdollista hakea myös jatkuvassa haussa ympäri 

vuoden. Saat tietoa koulutuksista, joihin voi hakea jatku-
van haun kautta joko oppilaitosten verkkosivuilta tai 

Opintopolusta 
tai voit ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön ja varata 

ajan tapaamiseen. 
 

Muista, että autamme mielellämme. 
 

Ansku/ etsivä nuorisotyö, p. 050 5275 503, 
sp. annemari.teppo@snack.fi 

 
Elina / etsivä nuorisotyö, p. 050 3048 257, 

sp. elina.pietikainen@snack.fi  
 
 
 

Yhdistyksemme toiminta on tauolla kaikin puolin 
koronatilanteen vuoksi. 
Seurataan tilanteita mihin päin ne menee, ja 
koska avataan paikkoja harrastuksille. 
Koitetaan pysyä terveenä hyvää ja korona va-
paata alkanutta vuotta kaikille. 
Tarvittaessa voit soitella Hilkalle 040 519 6543 
 

Kärsämäen Tules ja Reuma Ry 

Jokilaaksojen Nuorten Tuki Ry 

 
Aloitamme kerhot ja boccian pelaamisen  
helmikuussa JOS koronatilanne sallii.  
Ilmoittelemme järjestöpalstalla. 

Eläkeliitto Kärsämäen yhdistys ry 

mailto:annemari.teppo@snack.fi
mailto:elina.pietikainen@snack.fi
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Keskipisteen Omaishoitajat ry/ OmaisOiva 

 

Alueemme koronarajoitukset huomioiden kaikki 

ryhmämuotoiset toimintamme ovat edelleen kes-

keytettyinä ainakin 25.1.2021 saakka.  

Olemme kuitenkin tavoitettavissa etätyössä puheli-

mitse tai @-postitse arkisin klo 9-15. Otathan yh-

teyttä, jos haluat jakaa ajatuksiasi, tarvitset apua ar-

jessa jaksamiseen tai omaishoidon tilanteisiin.  

 

Yhdistyksen OmaisOiva -hanke on päättymässä 

helmikuun lopussa, mikäli STM ei esitä muutosta 

STEA:n avustussuositukseen. Uutta hakemusta laa-

ditaan ja omaishoitoarkea elävien ajatukset toimin-

nan kehittämiseksi ovat erittäin tärkeitä. Millainen 

toiminta tarjoaisi teille voimavaroja arjesta sel-

viämiseen ja elämänlaadun kohenemiseen?  

Laita sähköpostia viimeistään maanantaina 22.1. 

hankeohjaaja jaana.rajala@keskipisteenomaishoita-

jat.fi tai pj. Taimi 050-3630890, t.mali-

niemi@gmail.com, vpj. Anna-Maria, 040-5769015, 

mattila.annamaria@gmail.com, 2. vpj. Kyllikki 

040-5782146, kivanoja@gmail.com, siht. Orvokki 

045-1136513 orvokki.rytky@keskipisteenomaishoi-

tajat.fi 
 

 

 

 
 

4H Kärsämäki 

 

Kärsämäen kunnan KESÄTYÖPAIKKOJEN 2021 
haku käynnistymässä tammi-helmikuun vaih-
teessa, haku aika 1.4.2021 asti. Kesätyöpaikat on 
tarkoitettu Kärsämäkisille nuorille. Hakulomak-
keita Frosteruksen koulun opolta ja hakulomak-
keen voi tilata sähköpostilla osoitteesta karsa-
maki@4h.fi.  

4H KERHOT   
Seuraa ajantasaista ilmoittelua kerhoista ja muusta 
toiminnasta yhdistyksen facebook sivuilta karsa-
maen4h (ei vaadi kirjautumista). Osa kerhoista jat-
kaa/aloittaa toimintansa myöhemmin erikseen il-
moitettavana ajankohtana, mutta seuraavat ker-
hot jatkuvat alueen/kunnan korona rajoituksien 
salliessa. 
Maanantai: Liikuntakerho klo 15-16 Frosteruksen 
koulun liikuntasalissa suunnattu pienimmille kou-
lulaisille. 
Tiistai: Saviselän monitoimikerho klo 16:30-17:30 
kyläkoululla (kuukauden ensimmäinen kerta klo 
16:30-18:00). Frisbeegolf/liikuntakerho klo 16:00-
17:00 Frosteruksen koulun ympäristössä tai liikun-
tasalissa kelistä riippuen.  
Keskiviikko: Kokkikerho alakoululaisille klo 15:30-
17:00 Konttimäessä. 
Frisbeegolf/liikuntakerho klo 16:00-17:00 yläkou-
lulaisille (Frosteruksen koulun ympäristössä tai lii-
kuntasalissa kelistä riippuen. 
Torstai: Saviselän liikuntakerho klo 17:30-18:30 
kyläkoululla. Kirkonkylän monitoimikerho alakou-
lulaisille klo 16-17 Konttilassa. 
 
Lastenmaatalousnäyttely Kärsämäellä 4.9.2021. 
Haluatko olla mukana? Tervetuloa järjestöt, yhtei-
söt, yritykset, yksityiset henkilöt ym. suunnittele-
maan ja ideoimaan seuraavia näyttelyitä… Yhtei-
nen näyttelypalaveri pyritään pitämään helmi-
maaliskuussa, mutta näyttelyiden suunnittelu on jo 
käynnissä, jos sinulla on ideoita, toiveita tms. näyt-
telyiden suhteen niin ole yhteyksissä 4H/Hannele.  
 
Ajankohtaisia asioita, lisäinfoa, mahdolliset muu-
tokset osoitteessa: facebook karsamaen4h. Yhdis-
tyksen toiminnasta tietoa myös instagram karsa-
maen4h, facebook lastenmaatalousnayttely, 
www.karsamaki.4h.fi, 4H-toimisto/Hannele 
040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi 

 

SILMUN toiminta tauolla koronan takia. Seura-

taan ohjeistusta THL:n taholta ja toimitaan sen 

mukaisesti. 

Hengitysliiton sivuilta paljon ajankohtaista asiaa. 
www.hengitysliitto.fi 

 

Teamsin kautta osallistu: Vinkkejä ja vertaistukea 

astmaan: pakkanen ja kuiva sisäilma 

 

Ajankohta: 19.01.2021 klo 18:00–19:00 

Paikka: Microsoft Teams 

Järjestäjä: Hengitysliitto 

Vastuuhenkilö:  

Järjestöasiantuntija Päivi Suuniittu,  

puhelin 040 6704870 

Linkki osallistumiseen hengitysliiton sivulla. 
 

Oulaisten Seudun Hy / Kärsämäen Silmutoimikunta 

Keskipisteen Omaishoitajat ry/OmaisOiva 

mailto:jaana.rajala@keskipisteenomaishoitajat.fi
mailto:jaana.rajala@keskipisteenomaishoitajat.fi
mailto:t.maliniemi@gmail.com
mailto:t.maliniemi@gmail.com
mailto:mattila.annamaria@gmail.com
mailto:kivanoja@gmail.com
mailto:orvokki.rytky@keskipisteenomaishoitajat.fi
mailto:orvokki.rytky@keskipisteenomaishoitajat.fi
mailto:karsamaki@4h.fi
mailto:karsamaki@4h.fi
mailto:karsamaki@4h.fi
http://www.hengitysliitto.fi/
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PUHELINLUETTELO 
 

HALLINTO-OSASTO, Haapajärventie 1 
Neuvonta, Ojalehto Piia  044-445 6801 
Hallintosihteeri Haaga Eila  044-445 6802 
Kunnanjohtaja Jussila Esa  044-445 7000 
Kunnansihteeri Kuisma Tuukka   044-445 6804 
Työllistämisvastaava Vähäaho Päivi  040-577 7096 
 
OPETUS- JA VAPAA-AIKAOSASTO, Haapajärventie 1 
Sivistysjohtaja Toppinen Ira  044-445 6840 
Toimistosihteeri Partanen Kati  044-445 6811 
Kulttuuriasiat   044-445 6852 
Liikunta- ja nuorisotoimi, Keskuskatu 14 
Hyvinvointiohjaaja   044-445 6812 
Urheilualueiden hoitaja Hyvölä Ismo   044-445 6989 
 
KIRJASTO, Haapajärventie 1  
Kirjastotoimenjohtaja Nahkanen Kirsi, tiistaisin 044-445 6206 
Kirjastovirkailijat   044-445 6852 
   040-682 4996 
LASTENTALO KUUSIPIHA, Aittatie 7  
Varhaiskasvatuspäällikkö Sarjanoja Riikka 044-445 6831 
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Niskala Helinä 040-577 7618 
Päiväkoti Kuusipiha  
   Kurjenmiekat   044-445 6832 
   Ketunleivät   044-445 6994 
   Kissankellot   044-445 6997 
Ryhmäperhepäivähoitokoti Satukontti, Pomojentie 3 
   Kissankulma   040-180 8449 
   Kesäkumpu   040-577 4255 
   Huvikumpu   040-577 7590 
Rekola, Opintie 2 
   esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito 044-445 6689 
Perhekeskus   040-577 7618 
 
FROSTERUKSEN KOULU ja KÄRSÄMÄEN LUKIO  
Opintie 6  
Koulusihteeri, Flink Jyri  044-445 6860 
Frosteruksen koulun rehtori,  
  Korkiakoski Juha   044-445 6950 
Opinto-ohjaaja Snellman Paula  044-445 6865 
Opettajain huone (Frosterus ja lukio)  044-445 6862 
Iltapäivätoiminta   044-445 6873 
Lukion rehtori, Oikarinen Kari  044-445 6867 
Lukion opinto-ohjaaja, Paasovaara Päivi 044-445 6868 
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto,   044-445 6919 
  terveydenhoitaja Lehtola Ulla  
Koulukuraattori Saari Toni  044-445 6851 
Kiinteistönhoitaja Vierimaa Juha  044-445 6871 
SAVISELÄN KOULU, Jylhänperäntie 20  
Saviselän koulu, rehtori Korkiakoski Juha 044-445 6950 
Saviselän koulu, opettajainhuone  044-445 6955 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja  044-445 6923 
MAASEUTUOSASTO  
Maaseututoimisto, Nikula Pekka    044-429 4361 
Lomituspalvelun johtaja Mustola Riitta, ke 044-445 7741 
Lomatoimisto   044-445 7743 
MELA, ajanvarauksella Määttälä Anne   029-435 2622 
 
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN   
Yrityspalvelupäällikkö Junno Arto/Nihak Oy 044-445 7011 
 
TEKNINEN OSASTO, Haapajärventie 1  
Rakennusmestari Hämäläinen Esko  044-445 6841 
Toimistosihteeri Vierimaa Vuokko  044-445 6842 
Kirvesmies Luttinen Arto  044-445 6999 
  

VESIHUOLTO OY, Aleksintie 1  
Toimitusjohtaja Vainio Mikko  044-445 6821 
Laitosmies Heinonen Jari  044-445 6987 
Laitosmies Kykyri Valtteri  044-445 6986 
 
PALOASEMA, Paanutie 2  
Ylipalomies Kuosmanen Jarmo  044-429 6342 
palomies Kananen Joni  044-429 6341 

  

 
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT,  
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Keskuskatu 14 
s-posti; etunimi.sukunimi@selanne.net  www.selanne.net)  
Ympäristöjohtaja, Räty Sanna  040-300 8270 
Rakennusvalvonta, 
   rakennustarkastaja  Pohlman Marko (torstaisin) 040-300 8260 
Ympäristönsuojelu ja maa-ainesvalvonta,  
   ympäristötarkastaja Estola Heikki  040-300 8271 
Ympäristöterveysvalvonta,  
   ympäristötarkastaja Räty Sanna  040-300 8275 
Ymp.terveysvalvonta/asumisterveys,  
   ympäristötarkastaja Pelkonen Reijo  040-300 8273 
Valvontaeläinlääkäri Malmberg Serina  044-445 6687 
Eläinlääkäri ajanvaraus ma-to klo 8-9  0400-976 207 
 
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT, Opintie 6 

Compass Group FS Finland/Amica, Kärsämäen kunta  
etunimi.sukunimi@compass-group-fs.com      www.amica.fi 
Vt. asiakkuusjohtaja Parikka Maarit  040-482 8194 
Asiakkuuspäällikkö, Saxholm Marko  040-183 2505 
Ravintolapäällikkö, Kallio Anu  040-664 7574 
Operatiivinen suunnittelija, Oinonen Maarit 044-711 9580 
Vuoropäällikkö, Salo Katri  040 667 1210 
Frosteruksen koulun keittiö  040-664 7147 
karsamaenkeskuskoulu@amica.fi  
Frosteruksen koulun siivous   040-670 0602 
karsamaen.keskuskoulu@amica.fi 
Koivupuiston palvelutalo  040-664 7232 
koivupuisto@amica.fi 
Saviselän koulu   040-667 1531 
Lastentalo   040-670 0313 
Siivoustyönjohtaja, Hirvonen Leena  040-667 1791 
Siivooja Malkus Inna  050-355 8963 
Siivooja Mehtälä Tarja  040-664 5304 
Ruokakuljetukset, Kuljetus Sarivaara Oy 0400-152 649 
 

KÄRSÄMÄEN TERVEYSKESKUS, Terveystalo, Mäntytie 3 
s-posti; etunimi.sukunimi@karsamaki.fi (terveys.karsamaki.fi) 
Päivystys, kiireellinen ajanvaraus 8-16  044-445 6937 
Poliklinikka, kiireetön ajanvaraus ma-pe klo 9-15, 
    laboratoriotulosten kysely  044-445 6941 
Työterveyshoitaja, ajanvaraus klo 8-9  044-494 1982 
Hammashoitola     
    klo 8-16 päivystys ja klo 8-10 ajanvaraus 044-445 6350 
Kuntoutus/fysioterapia,  
    puhelintunti ma-pe 11–11:30  044-445 6924 
Muistihoitaja    044-445 7192 
Lastenneuvola, ikävuodet 2-6 vuotiaat, ma-ke 044-445-6826 
Muut lasten- ja äitiysneuvolan asiakkaat,  044-445 6919 
Väline- ja laitoshuolto  044-445 6930 
Hoitotarvikejakelu, parillisten viikkojen ti klo 13-15 040-300 8230 
Palvelusihteeri   044-445 6992 
Terveyskeskuksen ja vuodeosaston esimies 044-494 1989 
Kiinteistönhuolto   044-445 6942 
Telefax   08-771 871 
Virka-ajan ulkopuolinen päivystys Oulaskankaan  
sairaalassa, Oulaistenkatu 5 86300 Oulainen  
• Yhteystiedot päivystysaikana:  
Terveysneuvontanumero, p. (08) 315 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 
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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   
   työllistämisvastaava \ sosiaaliohjaaja    Vähäaho Päivi 040-577 7096 
Ikäihmisten asiat / omaishoidon tuki puh.tunti klo  12–13  
sosiaaliohjaaja Airi Puttonen  044-494 1983 
 
Vammaispalvelut 
Toimintakeskus Rantapääsky, Aleksintie 4  
s-posti:etunimi.sukunimi@terveystalo.com 
Palveluohjaaja, Ranto Jaana   044-445 6823 
Ohjaaja, Kieleväinen Hanna  044-445 6834 
Ohjaaja, Hartikainen Riikka   044-445 6835 
Ohjaaja, Vähäaho Jaana  044-445 6568  
 

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, Seppälä Jorma  040-184 3437 
Työpajaohjaaja, Tikka Laura   040-572 0527 
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  040-518 1650 
Palveluliikenne on kunnan järjestämää kaikille kuntalaisille tarkoitettua kulje-
tusta. Asiakas maksaa palvelusta linja-automatkan mukaisen omavastuu-
osuuden, joka riippuu myös matkan pituudesta. (VPL-päätöksen saaneilta 
omavastuuta ei peritä). 
 
Liikennöinti alkaa noin 9:00 ja päättyy noin 13:00. Tiistaisin ajetaan pääsään-
töisesti Saviselkä-Miiluranta-Keskusta suunnalla, Keskiviikkoisin ajetaan pää-
sääntöisesti Venetpalo-Kokonperä-Keskusta suunnalla, Perjantaisin ajetaan 
pääsääntöisesti Hallanperä-Ojalehto-Porkkala-Keskusta suunnalla. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraavaan Kaikuun ilmoitukset viimeistään  
tiistaina 9.2.2021 osoitteeseen  
karsamaen.kunta@karsamaki.fi 

Värityskuvia: 


