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Frosteruksen koulu, ke 27.4.2022 klo 9.10
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Kuntalaisten ilta 12.5. klo 18.00
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Aiheena mm. tulevan kesän tapahtumat ja ajankohtaiset asiat.

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

HAE TALVIAURAUSAVUSTUSTA

Kärsämäen kunta myöntää vuonna 2022 opiskelijatukea Kärsämäellä henkikirjoilla oleville ulkopaikkakunnalla opiskeleville. Tämä hakukierros koskee syyslukukauden
2021 ja kevätlukukauden 2022 opiskelua ja hakuaika päättyy 31.5.2022.

Yksityisteiden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2022 alkaen.
Kaikkien avustusehdot täyttävien teiden tulee hakea avustusta joko tulostettavalla lomakkeella tai sähköisesti kunnan sivuilta Akkuna-portaalin kautta. Tulostettava paperinen lomake löytyy kunnan sivuilta
kohdasta lomakkeet. Lomakkeen täyttämisessä avustetaan tarvittaessa.
Hakuaikaa on 30.4.2022 saakka ja maksatusajankohta on toukokuun lopulla.

OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEHDOT
1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa
tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa (johtaa ammattitutkintoon tai ammattipätevyyteen) opiskelija on oikeutettu
opiskelija-avustukseen. 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 kuulu-vaan 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 koti-kuntalain
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 2022.
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 saajalleen veronalaista tuloa.
Hakemus on avoinna osoitteessa www.akkuna.fi 1.5.31.5.2022, myös liitteet voi skannata Akkunan kautta.
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää verkkolomaketta, voit tulostaa lomakkeen Kärsämäen kunnan nettisivuilta www.karsamaki.fi - lomakkeet ja toimittaa sen Asiointipisteeseen Kärsämäen kunta, Haapajärventie 1, 86710
Kärsämäki. Lisätietoja asiasta antaa kunnansihteeri, puh.
044 445 6804
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Muille kuin tiekunnille maksettavien avustusten osalta
on huomattava, että kunta ilmoittaa henkilökohtaiselle tilille maksetut avustukset tulorekisteriin ja ne ovat
saajalleen veronalaista tuloa. Näiden teiden omistajia
kehotetaan harkitsemaan ja tutkimaan mahdollisuutta
perustaa tiekunta.
Lisätietoja teknisestä toimistosta pun. 044 4456 842
Vuokko Vierimaa ja 044 4456 841 Esko Hämäläinen.

OPPILAIDEN TUTUSTUMINEN
ESIKOULUUN JA PERUSKOULUN
1.LUOKALLE
Syksyllä 2022 peruskoulun 1. luokalle (v.2015 synt.) ja
esikouluun (v. 2016 synt.) tulevien lasten kouluuntutustumispäivä on perjantaina 20.5. Huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan kouluun lastensa kanssa. Saviselän koulun ekaluokkalaiset aloittavat tutustumisen
Saviselän koululla klo 8.00 ja Frosteruksen koulun eskareitten ja ekaluokkalaisten tutustuminen alkaa klo
9.00. Kokoontuminen Frosteruksella tapahtuu D-ovella.
Tutustumiseen on varattu aikaa tunnin verran. Esikouluun tulevat oppilaat saapuvat Frosteruksen koululle huoltajiensa kanssa ja tilaisuuden jälkeen huoltajat
saattavat esikoululaisensa hoitopaikkaan.
Esiopetusta järjestetään vain Frosteruksen koululla.
Syksyllä 2022 aloittavien esikouluikäisten ilmoittautuminen pitää tehdä viimeistään 30.4. mennessä, ilmoittautumislomakkeet on lähetetty jo aiemmin huoltajille.
Peruskoulun 1.luokalle tulevien ei tarvitse ilmoittautua
tulevaan kouluunsa, vaan he siirtyvät automaattisesti esikoulusta 1.luokalle Frosteruksen ja Saviselän kouluille.
Lisätietoa asiasta saatavana rehtori Juha Korkiakoskelta 044-4456950.
Opetustoimen lautakunta
Kärsämäen kuukausijulkaisu 4 / 2022

KÄRSÄMÄEN VESIHUOLTO OY
Kärsämäen Vesihuolto Oy korottaa 1.6.2022 alkaen
veden hintaa 0,05 €/m3 + alv ja jäteveden hintaa 0,05
€/m3 + alv. Uusi veden hinta on 1,30 €/m3 + alv =
1,61 €/m3 ja jäteveden on 2,25 + alv = 2,79 €/ m3
Veden hinnankorotus johtuu voimakkaasta kustannustason noususta mm. tarvikkeiden, palveluiden ja sähkönhinnan osalta. Edellisen kerran veden hintaa on
korotettu vuonna 2017. Hinnankorotus nostaa taajamassa sijaitsevan omakotitalon (veden käyttö 150 m3
vuodessa) vesilaskua + 1,50 € kuukaudessa. Haja-asutusalueella sijaitsevan omakotitalo + 0.75€ kuukaudessa.
Uudet hinnat ovat nähtävissä toimistolla ja nettisivuilla
1.5.2022 www.karsamaenvesihuolto.fi.
Kärsämäen Vesihuolto Oy
Mikko Vainio

AVOIN VARHAISKASVATUS
Ilmoittautuminen Kärsämäen kunnan
avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin
syksy 2022/ kevät 2023
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin voivat osallistua
kärsämäkiset yli 2-vuotiaat kotihoidossa olevat lapset.
Kerhoilmoittautuminen tapahtuu Kunta-Akkuna-portaalin kautta osoitteessa akkuna.fi.
Ilmoittautumislomake on avoinna toukokuun ajan.
Lisätietoja: varhaiskasvatuksen ohjaa Helinä Niskala p.
040 5777 618.

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI
KÄVELYKIPINÄ 2022
Kävelykipinä on kampanja,
joka haastaa kaikki suomalaiset kävelemään. Toukokuusta syyskuuhun kestävässä kampanjassa on
kaksi osaa: yhdistysten ja kuntien järjestämät paikalliset kävelytapahtumat sekä kaikkien halukkaiden kesken
käytävä kävelykilometrikisa. Tule mukaan ja osallistu omalla tavallasi. Kävely on tarpeellista ja hyödyllistä
kaikille ihmisille joka päivä!
Kävelykipinän kampanja-aika on 1.5.-30.9. Kävelyn
ilosta saa kuitenkin nauttia koko vuoden ympäri! Lisätietoja https://www.suomenlatu.fi/kavelykipina/etusivu.html
Kärsämäen kunta palkitsee eniten kilometrejä kävelleen joukkueen sekä yksittäisen kävelijän.
Aloitetaan yhdessä kilometrien kerääminen, innostu mukaan kävelylenkille tiistaina 3.5 kl.13.00,
lähtö kirjastolta. Järjestämme kampanjan aikana kävelytapahtumia, joten seuraathan ilmoituksia! Terveisin
liikuntatoimi/ Margareetta

Yönuokkari
Venetpalon
hiihtomajalla 6-7.5.2022
Nuorisotoimi järjestää
yönuokkarin 6-7.5.
Tapahtuma alkaa perjantaina
17.00 ja päättyy lauantaina
10.00. Ikäraja on 13-vuotiaista
ylöspäin. Paikalla voi käydä
vaikkei jäisi yöksi. Alle 18vuotiaat yöpyjät tarvitsevat
Poppelista tai kirjastolta
löytyvän lupalapun huoltajan
allekijoittamana.
Ilmoittautumiset 29.4
mennessä listaan poppelissa
tai numeroon: 040 6212530

MININUOKKARI ALAKOULULAISILLE
Toukokuussa tiistaisin ja torstaisin
15-17:00 NAHKURILLA
Lisätietoja Ira 044 445 6840
Kärsämäen kuukausijulkaisu 4 / 2022
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INBODY - MITTAUKSET

Oletko sinä seuraava Suomen mestari?

Kuntalaisilla on mahdollisuus ilmaiseen InBody-mittaukseen vko 19 terveyskeskuksessa.

Tarinaniskennän aluekarsinta Kärsämäen kirjastossa 18.5.2022 klo 18

Varaathan aikasi puhelintunnilla kl.11- 11.30 puh. nro.
044 445 6924/fysioterapeutti Noora Nuolioja.

Tarinnaniskennän SM-kilpailu on kaikille avoin. Kilpailussa kerrotaan enintään 7 minuutin mittainen omakohtainen tarina (itse koettu tai perheessä / suvussa tapahtunut “tositarina”), jota ei ole aikaisemmin julkaistu
eikä esitetty julkisesti.

Ohjeita: Vältä aterioita, runsasta juomista sekä voimakasta fyysistä rasitusta vähintään 2 tuntia ennen mittausta ja käythän vessassa. Maskisuositus!!

KIRJASTO
Haapajärventie 1
p. 044-4456 852 p. 040-682 4996
kirjasto@karsamaki.fi joki.finna.fi

Kirjaston ovet avautuvat ma-pe klo 9.00
Omatoimiaamuina voit oleskella kirjastossa, lukea
lehtiä (paperisena tai diginä) ja lainata aineistoa itsepalvelupäätteellä.
Kirjaston asiakaspalvelu avoinna
maanantaisin klo 11 – 20
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11 – 18 ja
perjantaisin klo 9 – 16.
Omatoimista lainausta varten tarvitset kirjastokorttiisi
liitetyn PIN-koodin. Hae koodi kirjaston asiakaspalveluaikana ja pyydä tarvittaessa opastusta itsepalvelualainauksen käyttöön.
Opastamme myös verkkokirjastomme (joki.finna.fi) ja
e-palveluidemme käytössä.
Kirjaston palveluihin kuuluu myös Digituki. Autamme älylaitteiden käytössä ja opastamme yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.

Mestaruusfinaalissa 16.7.2022 kerrotaan sama tarina
kuin aluekilpailussa.
Kysy lisää ja ilmoittaudu kirjastoon!

JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET
Kärsämäen Sydänyhdistys ry
Ma 2.5 klo 11.00
Vietämme ULKOILUPÄIVÄÄ
SUOMELASSA
Makkaranpaistoa kodassa,
mehutarjoilu, arvontaa.
Keväistä yhdessäoloa
TERVETULOA
Kärsämäen Tules ja Reuma ry
Kerhot Konttilassa ke 4.5. ja 18.5. klo 11.00. Kerhossa
aina kahvittelua ja myynnissä arpoja sekä pientä ohjelmaa
mm. ”savolainen bingo”.
Ulkoilupäivää vietetään Suomelassa ke 1.6. alk. klo
10.30 kokoonnutaan kuntoportaille, voi myös sauvakävellä pururadalla. Ulkoilun jälkeen Konttilassa kahvittelua ja makkaroiden paistoa.
Vesijumppa jää kesätauolle.
Kuntosalilla ryhmä jatkaa to klo 9.00.
Tervetuloa iloiseen joukkoon ja pyydä ystäväsikin mukaan. Tarvittaessa soittele Hilkalle p. 040 519 6543.
Hyvää kevättä kaikille!
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SPR KÄRSÄMÄEN OSASTO

SPR Kärsämäen osasto järjestää
Virkistyspäivän kaikille omaistaan
kotona hoitaville 24.5. klo 1114 Kärsämäen seurakuntakodilla
(Frosteruksenkatu 16, 86710 Kärsämäki)
Ruokailun ja kahvittelun lomassa ohjelmaa esittävät Frosteruksen koulun 5lk. sekä Satukontin Kissankulma -ryhmä. Lisäksi yhteislaulua ja vapaata
seurustelua.
Hoidettaville on varattu hoitopaikkoja päiväkeskuksesta tapahtuman ajaksi. Tapahtumaan voi
osallistua myös yhdessä hoidettavan kanssa.
Ilmoittautumiset 17.5. mennessä Airille p. 044 494
1983/ airi.puttonen@karsamaki.fi tai Raijalle p.
040 561 7256/raija.aulis@hotmail.com.

Jokilaaksojen Nuorten Tuki Ry

Alle 29-vuotias nuori / nuori aikuinen,
onko Sinulla unelma, mutta haastetta löytää reitti
unelman toteuttamiseen?
Haluaisitko apua tai infoa koulutus-, työllistymis-, asumis- tai muissa asioissa?
beta.opintopolku.fi
Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakea
jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Hakuaika vaihtelee oppilaitoksittain ja koulutuksittain. Saat tietoa jatkuvan haun tarkoista hakuajoista oppilaitosten verkkosivuilta tai Opintopolun tarjontaosiosta.
Voit hakea jatkuvassa haussa ammatilliseen koulutukseen, jos sinulla on jo ennestään ammatillinen tutkinto
tai korkeakoulututkinto tai jos olet työelämässä ja mietit alanvaihtoa. Lisäksi voit hakea jatkuvassa haussa kevään yhteishaussa vapaiksi jääneille ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opiskelupaikoille.

Ilmoittautumisen yhteydessä kerro tarvitsetteko
hoitopaikkaa sekä mahdolliset ruokarajoitteet.

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja korkeakouluhaussa vapaaksi jääneille paikoille. Tästä lisää löytyy
opintopolusta.

SENIORSHOP-PÄIVÄ

Myös kaikissa hakuasioissa voit ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön ja varata ajan tapaamiseen.
Ota rohkeasti yhteyttä,autamme mielellämme.

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

lauantaina 6.5.22 klo 10-16
KONTTIMÄKI, Pomojentie 6, Kärsämäki
Runsas valikoima asusteita, myös aletuotteita. Leppoisaa yhdessäoloa, kotivaran esittelyä ja ohjeita.
RR-mittauspiste. Osasto myy arpoja. Tarjolla kahvia.
Tervetuloa!
-------------------------------------------------------------------

Ansku/ etsivä nuorisotyö, p. 050 5275 503,
sp. annemari.teppo@snack.fi
Elina / etsivä nuorisotyö, p. 050 3048 257,
sp. elina.pietikainen@snack.fi

SUOJA22-HARJOITUS

Lauantaina iltapäivällä 7.5.22
Konttilan pihapiiri, Pomojentie 3, Kärsämäki
Harjoitellaan EVAKUOINTITELTAN pystytystä. Lisäksi KOTIVARA JA VARAUTUMINEN ohjelmassa. Oheisohjelma ja aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa!
Järjestää SPR:n Kärsämäen ja Siikalatvan osastot

Kärsämäen kuukausijulkaisu 4 / 2022
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Kärsämäen Rannan kyläyhdistys ry
VUOSIKOKOUS
pe 13.5.2022 klo 19 alkaen Konttilassa.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Eläkeliitto Kärsämäen yhdistys ry

Kerho Suomelassa ma 25.4 klo 11 (K4: Aira K,
Pirjo ja Eija M). Makkaranpaistoa, simaa ja
munkkeja.
Toukokuun kerhot Konttilassa
ma 9.5 klo 11. (K1: Outi L, Alli M ja Irma K)
Vieraana piirin pj. Henna Kuusiluoma. Kahvia ja
kerhon 11.4 arvonnat.
ma 23.5 klo 11 Kauden viimeinen kerho (K2:
Rauha R, Toini H ja Eija M). Kahvit ja arvontaa.
Bocciaa pelataan torstaisin klo 13 Konttimäessä.
Kerhotulot kerhosta 11.4 lahjoitettiin Ukrainalle
SPR:n kautta.
Kesäretki on täynnä. Mahdollisille varapaikoille voi
ilmoittautua Irjalle puh. 040-5304025. Olethan
hankkinut matkavakuutuksen!
Ennakkomaksu 120 € maksettava yhdistyksen tilille
FI47 5205 0340 0051 82 viimeistään 29.4.
Loppuhinta (200 € tai 300 €) viim. 20.5. Käytä
maksaessasi viitettä 1 31606 20223.
KIRJO TILKKU tekstiiliveistokseen kirjontapistoin(etu-, tikki-, varsi-, ketju-, laaka- pykä-, risti-, aita-,kuusi-, harakanvarvas- tai linnunsilmäpisto)
Kankaan materiaali ja kirjontalangat vapaat,
samoin värit. Mielikuvituskuvio teemalla
“Unikakkiainen”. Reunoja ei tarvitse huolitella.
Tilkun koko 10x10 - 20x20 cm, tai isompikin.
Tilkuista kootaan Hätämaan tietäjä -aiheinen
tekstiiliveistos Akustiikan taidenäyttelyyn talvella
2023. Tilkkuja tarvitaan paljon viimeistään elokuun
lopulla.Lisätietoja Irjalta puh. 040-5304025.
KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA
Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät vuokralle kahvi- ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100
kuppia) sekä telttaa (5×8 m).
Tiedustelut Sirkka Jokitalo p. 040 518 0199
tai Nina Prättälä p.040 567 4012
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Muistiluotsi

Iloa ja energiaa- ryhmä
muistisairauteen sairastuneille ja läheisille
Tiistaina 10.5.2022 klo 13.00-14.30
Konttilassa (Pomojentie 5)
Tervetuloa! Ryhmään mahtuu mukaan uusia osallistujia!
Lisätietoja Greta 040 026 8711

4H Kärsämäki

Rekrytoimme nuoria Taimitekoon

Haemme nuoria istuttamaan puun taimia kesäkuussa järjestettäviin istutuksiin. Taimien istutus on osa Suomen
4H-liiton Taimiteko-toimintamallia, jossa istutetaan uutta
hiilinielua ja samalla nuoret työllistyvät.
Kiinnostuitko? Lähetä meille sähköpostilla
työhakemus yhteystietojesi kera (nimi, ikä, asuinpaikkakunta). Lisätietoja rekrystä: www.karsamaki.4h.fi

Kärsämäen 4H-yhdistys ry:n VUOSIKOKOUS
Konttilassa 10.5.2022 klo19.00. Kahvitus alkaa klo
18.45. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Hallitus

4H KERHOT

Tiistai: KOKKIKERHO alakoululaisille klo
15:30-17:00 Konttimäessä. Ohjaavat Miia ja
Minessa.
Keskiviikko: TANSSIKERHO 7-14 vuotiaille
Konttimäessä klo 15:15-16:15. Ohjaa Aada.
Torstai: SHAKKIKERHO klo 15:00-16:00
Frosteruksen koulun matematiikan luokassa
(yläkoulun yläkäytävä). Ohjaa Eemil ja Tuomas.
SAVISELÄN MONITOIMIKERHO kyläkoululla
torstaisin klo 17:00-18:00, joka kuukauden
ensimmäinen kerta pitempi kokkauskerta klo 17.0018.30. Ohjaavat Salla ja Lotta.
Lauantai: HEPPAKERHO joka toinen lauantai klo
12:00-14:00 Holopaisen tallilla. Ohjaavat Päivi ja
Iisa.
Ajankohtaisia asioita: facebook karsamaen4h
4H-toimisto/Hannele 040 772 9822 tai
karsamaki@4h.fi.
Kärsämäen kuukausijulkaisu 4 / 2022

Jokihelmen opisto

Kärsämäen Kataja

Uusia kursseja:
Lasten uimakoulut toteutumassa kesäkuun alussa yhteistyössä Jokihelmen opiston ja kunnan liikuntatoimen
kanssa. Seuraa ilmoittelua lähempänä ajankohtaa Wilmassa, ilmoitustaulut jne.
Tehotreeni lyhytkurssi Kärsämäki 02800040
9.–30.5.2022 2,66 t 10,00 €
Ma 18.45–19.15, Konttimäki, sali
Riina Tikkanen
Tehotreeni 30 min: sisältää alkulämmittelyn, treenin sekä
loppujäähdyttelyn. Sykettä nostattavaa lihaskuntoharjoittelua omalla kehonpainolla. Taso: keskitaso-raskas. Lyhyet, mutta tehokkaat treenit vielä ennen kesää – tule rohkeasti mukaan hyvällä mielellä! Ilmoittautuminen päättyy
2.5.2022 15.00

Korona alkaa hellittää ja Tanssit ja tapahtumat lähestyy.
Katajalle tarvittaisiin taas kortillisia järjestyksenvalvojia. Ilmoittaudu mukaan jos olet kiinnostunut
toimimaan talkoolaisena tai koet hyötyväsi kortista muuten.
Mikäli saadaan riittävästi osallistujia, niin kurssi voidaan järjestää Kärsämäellä ennen lomakauden alkua.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 5.5 mennessä Juholle 044-2620300

Kehonhuolto lyhytkurssi Kärsämäki 02800041
9.–30.5.2022 2,66 t 10,00 €
Ma 19.20–19.50, Konttimäki, sali
Riina Tikkanen
Kehonhuolto 30 min: Venyttelyä sekä liikkuvuutta ja kehonhallintaa kehittäviä liikkeitä. Sopii hyvin Tehotreeni
kurssin lisäksi. Ilmoittautuminen päättyy 2.5.2022 15.00
Maisema- ja kasvikuvaus Kärsämäki 02300008
4.–25.5.2022 16 t 36,00 €, Ke 17.30–20.45
Frosteruksen koulu, lukion atk-luokka 2039, A-ovi
Reijo Haukia. Maisema- ja kasvikuvauksen tekniikkaa
ja ilmaisua sekä päivänvalon käyttöä luontokuvauksessa. Viimeisellä kerralla kuvankäsittelyä. Ilmoittautuminen
päättyy 27.4.2022
Sitovat ilmoittautumiset
www.jokihelmenopisto.fi
tai p. 044 7591 999 ma-pe klo 10-15.
Oulaisten Seudun Hy / Kärsämäen Silmutoimikunta
Oulaisten Seudun Hy./Kärsämäen Silmu järjestää
virkistyspäivän Rokualle la.14.5.2022 Lähtö Satukontin edestä klo 10.30 Jäsenille ilmainen, ulkopuoliset 31€
Tiedust. sitovat ilmoittautumiset 6.5.mennessä puh. 040
726 9850
Yhdistyksellä ei ole vakuutusta, jokainen huolehtii itse.
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Kärsämäen Katajan yleisurheilujaosto

Maanantaisin 2.5 alkaen Yleisurheilukentällä
Yleisurheilukoulun tarkoituksena on opettaa lapsille lajin oikeaa tekniikkaa sekä oikeaa käyttäytymistä kilpailutilanteessa.
1.ryhmässä
5–7-vuotiaat (s.2017–2015) klo. 17:30 – 18:15
2.ryhmässä
8–12-vuotiaat (s.2014–2010) klo. 18:30 – 19:15
1.ryhmä		 2.ryhmä
2.5 Pallonheitto		
Kuulantyöntö		
Ilmoittaudu viimeistään 1.5
9.5 Pituushyppy		
Ilmoittaudu viimeistään 8.5

Pituushyppy		

16.5 Rakettikeihäs		Keihäs			
Ilmoittaudu viimeistään 15.5
23.5 Rengaskiekko		
3-loikka		
Ilmoittaudu viimeistään 22.5
Ilmoittautuminen tulee tehdä ennakkoon numeroon
040-774 6970/Niina. Kerro osallistujan nimi ja syntymävuosi sekä huoltajan nimi ja puhelinnumero.
Yhdellä ilmoittautumisella voi osallistua useammalle
kerralle.
HUOMIO! Kärsämäen Katajan jäsenille maksuton,
ei-jäsenille 2 € / kerta / henkilö.

KATAJAN JÄSENMAKSU

Katajan jaostojen järjestämä harrastus- ja kilpailutoiminta edellyttävät jäsenmaksun maksamista.
Muistakaa luetella jokainen perheenjäsen erikseen!
Henkilömaksu 15 €				
Perhejäsenmaksu 30 €
Kannatusjäsenmaksu 50 €
Tilinumero: FI24 5205 0340 0012 31
Viite: Jäsenen/jäsenien nimet

Valtakunnallinen Yleisurheiluviikko on
tänä vuonna 23 - 29.5.2022.

Suosituksena on, että jokin yleisurheilutapahtuma sijoittuisi kyseiselle ajalle. Kärsämäellä sijoittuu jälleen kaksi tapahtumaa, Yleisurheilukoulun päättäjäiset sekä Kunniakierros.
Kansainvälinen Yleisurheilupäivä on 25.5.2022, jolloin
Kärsämäellä järjestetään Kunniakierros.

Kunniakierros tulee taas!

Kunniakierros on Suomen Urheiluliiton ja sen jäsenseurojen yhteinen varainkeruukampanja, jonka urheiluseurat
organisoivat paikallisesti. Kampanjan tuotto käytetään
yleisurheilutyöhön seuroissa, piireissä ja Suomen Urheiluliitossa.
Keräys tapahtuu keräyslomakkeilla tai Kunniakierros-sovelluksen avulla. Minimi tukisumma on 15 euroa
ja käteismaksuja ei saa kerätä. Luvatuista tukisummista
lähetetään laskut sähköpostitse tai paperipostina.
Osallistua voi kuka tahansa. Kerääjän ei ole pakko
osallistua varsinaiseen Kunniakierros-tapahtumaan.
Kärsämäellä Kunniakierros järjestetään Yleisurheilukentällä 25.5.2021 klo.18:00.
Viime vuonna saimme jaostolle 665,50 €, jolla ostimme Pitäjänmestaruuskisoihin mitalit. Tänä vuonna tarkoituksena on tehdä sama, tosin paremmalla tuloksella
ja hienommilla mitaleilla!
Tähän mennessä tukijoiksi on lähtenyt yksittäisten
henkilöiden lisäksi:
Konepalvelu KVM Ay Venlan Kukka
Juustoportti Oy
Veikon Kone
MJ Infra Oy
Laaksojen Rauta Oy
Porsasmäki Oy
Konesilta Oy
Mäkiosat Oy
T&T Kangasharju Ky
MäntyMaito Oy
Paakarin Pysäkki
Teboil Kärsämäki
Nelostien Korjaamo Oy
Haluatko sinäkin tai yrityksenne mukaan? Ota yhteyttä sähköpostitse karsamaenkataja.yleisurheilu@gmail.
com tai 040-774 6970/Niina mikäli sinulla on kysyttävää, haluat kerääjäksi tai haluat tukea Kärsämäen yleisurheilutoimintaa!

Metsä Group ja Suomen
Urheiluliitto (SUL) ovat sopineet
lasten ja nuorison yleisurheilun
pääyhteistyökumppanuudesta vuosille
2022-2024.
Kärsämäellä seurakisat alkavat maanantaisin 6.6
klo.18:00. Ilmoittautuminen on klo.17:15-17:45.
Kilpailut ovat Katajan jäsenille maksuttomat, ei-jäsenille 2 € / kerta / henkilö tai 15 € / kesä / henkilö.
Tulemme kysymään jäsenyydestä ilmoittautuessa kilpailuihin.
Seuratkaa ilmoittelua internetissä osoitteessa www.karsamaenkataja.com kohdassa Yleisurheilu, Facebookissa Kärsämäen Kataja – urheiluseura sekä Instagramissa tunnuksella karsamaenkataja_yu.
Kilpailujen tulokset laitamme kotisivuillemme Yleisurheilu -osioon.
Urheiluntäyteistä kesän odotusta kaikille!
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Osuuskaupan jäsen:
Tule mukaan tukemaan paikallista harrastustoimintaa!
Mikäli olet Osuuskaupan jäsen, voit tukea Katajan toimintaa siten, että rekisteröidyt S-kanavalla
Kannustajien joukkoon.
Saat edelleen täydet bonukset itsellesi, mutta Osuuskauppa KPO maksaa bonuksesi määrästä 10% Katajalle.
Vaikka et olisi Katajan jäsen, näin pystyt auttamaan lasten,
nuorten ja aikuisten toimintaa! Katso tarkemmat ohjeet
osoitteesta www.kpokannustajat.fi

Kärsämäen terveyskeskus/
Terveystalo Kuntaturva Oy
THL SUOSITTELEE Neljänsiä
koronarokoteannoksia 80 vuotta
täyttäneille ja iäkkäiden hoivakodeissa
asuville
THL suosittelee neljänsiä rokoteannoksia kaikille 80
vuotta täyttäneille sekä iäkkäiden hoivakodeissa asuville. Neljänsillä annoksilla pyritään tehostamaan heidän
suojaansa vakavaa, sairaalahoitoista tautia vastaan sekä ennen kaikkea vähentämään iäkkäiden koronasta johtuvia
kuolemia.
Iäkkäiden hoivakodeissa neljänsiä annoksia suositellaan
kaikille ilman varsinaista alaikärajaa. Neljättä annosta ei
kuitenkaan katsota tarpeelliseksi esimerkiksi kehitysvammaisten hoivakodeissa asuville nuoremmille henkilöille,
vaan suositus koskee nimenomaan iäkkäitä.

Kun soitatte takaisinsoittojärjestelmään, odotelkaa rauhassa yhteydenottoa. Soitamme teille takaisin 0-5 työpäivän kuluessa.
Jos rokotteita on, aika on varattavissa, mutta muutoin ellei rokotteita ole saatu, TeleQ tiedote ilmoittaa tilanteesta
erikseen. Muista Teleq:n linjoista EI OLE SAATAVILLA KORONAROKOTE AJANVARAUSTA.

POP UP- KAHVILA
TOIMINTAKESKUS RANTAPÄÄSKYSSÄ
PERJANTAINA 6.5.2022
KLO. 10:00- 14:00
Aleksintie 4, 86710 Kärsämäki

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN
-------------------------------------------------------------Seuraavaan Kaikuun ilmoitukset viim. tiistaina
17.5.2022 mennessä osoitteeseen
karsamaen.kunta@karsamaki.fi

80 vuotta täyttäneille ja iäkkäiden hoivakodeissa asuville
neljäs annos voidaan antaa, kun 3 kuukautta kolmannesta annoksesta on kulunut.
Jos 80 vuotta täyttänyt tai iäkkäiden hoivakodissa asuva on
saanut kolme rokoteannosta ja sen lisäksi sairastanut koronavirustaudin, hän ei toistaiseksi tarvitse neljättä rokoteannosta.
Kaksi rokoteannosta saaneelle koronataudin sairastaneelle 80 vuotta täyttäneelle tai iäkkäiden hoivakodissa asuvalle
suositellaan kolmatta annosta, kun 3 kuukautta sairastetusta taudista tai edellisestä rokoteannoksesta on kulunut sen
mukaan, kumpi on ollut viimeisin.
Ohessa puhelinnumero ja ohjeet, josta itse soittamalla
ajan voi varata.Rokotusaika varataan SOITTAMALLA
terveyskeskukseen p.044-4456 941, valitse linja numero 4, avoinna klo 10-15. Noudattakaa ja kuunnelkaa loppuun asti takaisinsoittojärjestelmän ohjeet.
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