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Kirje yli 7}-vuotiaille lin kunnon osukkaille.

Hyvä, yli 70-vuotias kuntalainenl

i\leillä kaikilla huoli tulevasta on suuri. Epidemia on muuttanut normaalia tuttua elämänkulkua.
l\4uuttuneessakin tilanteessa on tärkeää, että tunnemme olomme turvalliseksija saamme apua,

silloin kun sitä tarvitsemme. Kunta, Oulunkaari, seurakunta sekä kunnassa toimivat yhdistykset
ja yrittäjät tarjoavat apuäan silloin, kun sen tarve on. Olkaa rohkeasti yhteydessä, jos apua tarvit-
sette. Tdstä kirjeestä löytyy niiden tahojen yhteystietoja, jotka voivat teitä auttaa.
He ovat teitä varten. Yhdessä selviämme tästä paremmin.

Ari Alatossava, kunnanjohtojo

Koronaohjeistus yl i 70-vuotiai I Ie

Oulunkaari kehottaa kaikkia yli 70-vuotiaita, omaishoitajia sekä riskiryhmiin kuuluvia noudatta-
maan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta ja välttämään liikkumista yleisillä paikoilla.
Huomioi seuraavat asiat:
1. Muista hyvä käsi- ja yskimishy$ienia
2. Pyydä asiointiapua sukulaisilta ja tuttavilta. IVIyös kunta, järjestöt ja seurakunta auttavat.
3. Hyödynnä yritysten kotiinkuljetusta ym. palveluita.
Jos ulkopuolista apua ei ole saatavilla,
ota yhteys Oulunkaaren vanhuspalveluiden palveluohjaukseen,

p. 050 3950 494 (arkisin).

lin kunta, Oulunkaari ja lin seurakunta

IVlikäli sinulla on herännyt huoli yli 70-vuotiaasta läheisestäsi ota yhteyttä;
kotihuollon palveluesimies Sari Vitikka p. 050 3950 504 (Oulunkaari)

hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä p. 050 3950 305 (lin kunta)
diakonissa Sanna Karppinen p. 040 7376 955 (lija Jakkukylä)
diakoni Piritta Aatsinki p. 040 7182297 (Kuivaniemi, Oijärvija Olhava)

Jos haluat kertoa huolesi mieluummin tutulle kylän yhdyshenkilölle,
niin tässä ovat lin kunnan alueen kyläyhdistysten yhdyshenkilöt:

Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry, Eemeli Hyry p. 050 365 4447
Jakkukylän kyläyhdistys ry, Anne lVlatikainen p. 0400 586 003
Kuivajoen Pohjoisrannan Kyläyhdistys ry, Anne Hakoköngäs p. 0400 581 805
lin Ojakylän kyläyhdistys ry, Jaana Pakanen p. 050 593 1491
Pohjois-lin kyläyhdistys ry, Anita Sievänen p. 0400 461 BB0
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry, Eija Kaleva p. 040 5375 7BB

Oijärven kyläyhdistys ry, Kalervo Södö p. 040 555 BB73
Irlyllykankaan kyläyhdistys ry, Kari Nykänen p.040 635 4237
Luola-aavan kyläseura ry, Arja Honkamaa p. 040 567 8422
Ylirannan kyläyhdistys ry, Saara Paakkola p.044 255 3135
Alarannan kyläyhdistys ry, IVIika Hast p. 050 567 0213
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