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TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT 
ma 26.6. - pe 30.6.2017 (vko 26)

Jätesäkkejä saa hakea kunnanvirastolta maanantaista 19.6.2017 alkaen.

Jätesäkkejä on saatavilla myös panimorakennuksen pohjoispäädyssä.  

Tienpitäjä kerää jätesäkit pois tienvarsilta viikolla 27.
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Terveyskeskuspalvelut

Terveyskeskus avoinna normaalisti 30.6. saak-
ka ja 31.7. alkaen. Sulkuaika terveyskeskuksen 
ja hammashoitolan palveluissa on 3.-30.7.2017.

Terveyskeskuksen sulun aikana ota kiireellisis-
sä asioissa yhteys terveyskeskuksen nume-
roon 044 4973 540, jossa sairaanhoitaja arvioi 
hoidon tarpeen ja sen ajankohdan. Hän orga-
nisoi vastaanottoajan päivystävälle lääkärille. 

Ambulanssi tilataan aina numerosta 112.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellinen hoito tapahtuu 
Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OYS, sisään-
käynti A1). Soittakaa aina ensin p. 08 3152655. 
Numerosta vastaavat kokeneet terveydenhuollon 
ammattilaiset, jotka antavat ohjeistusta ja neuvon-
taa. 

Laboratorionäytteiden otto OYS Avohoitotalon 
Näytteenotto, Ajanvaraus p. 08 5755850 arkisin 
klo 9-13 tai: http://www.nordlab.fi/fi/nordlab-oulu.

Äitiys- ja lastenneuvolavastaanottoja sulun aikana 
sopimuksen mukaisesti. 

Hammashoitolan sulun aikana särkytapauksissa 
soittakaa virka-aikana terveyskeskuksen nume-
roon 044 4973540, jossa sairaanhoitaja arvioi hoi-
don tarpeen ja tarvittaessa saatte lähetteen jatko-
hoitoon. 

VIIKONLOPPUISIN, AATTO- JA PYHÄPÄIVINÄ: 
Hammaslääkäripäivystys on Aapistie 3 klo 10–15, 
p. 044 7036 426. Päivystyksessä hoidetaan kii-
reellistä suun terveydenhoitoa tarvitsevia potilaita, 
joille annetaan ainoastaan asianmukainen ensia-
pu (lähinnä kivun poisto ja tulehduksen rauhoitta-
minen). Potilas itse huolehtii tarvittavan jatkohoi-
toajan varaamisesta haluamastaan hoitopaikasta.

ILTAISIN JA ÖISIN vakavien tapaturmien ensiapu 
Oulun seudun yhteispäivystyksessä, OYS, sisään-
käynti A1, p. 08 315 2655. 

Terveyskeskuksen vastaava lääkäri Pirkko Hyryn-
kangas-Järvenpää ja vastaava hammaslääkäri 
Sinikka Sipola, kesäsulun ajan toiminnasta saatte 
tiedon puhelinnumerosta 044 4973 540.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipäivystys on kiireellisissä asioissa nume-
rossa 112. Virka-aikainen ma-pe sosiaalipäivystys 
on  p. 044 4973 521. Virka-ajan ulkopuolella 112. 

Osoite: Kaunakaupungintie 1, käynti Saarenkar-
tanon kiinteistön Kaunakaupungintien puoleisesta 
sisäänkäynnistä.

• Sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki ja vs. sosiaali-
työntekijä Matti Martiskainen, ajanvaraus ja pu-
helinaika kiireettömissä asioissa ma-pe klo 12–
13 p. 044 4973 521. 

• Perhetyöntekijä ja lastensuojelun perhetyönteki-
jä Milla Helander ja sij. Maija-Riitta Ahlgren, so-
pimuksen mukaan.  Yhteydenotot sosiaalityönte-
kijän kautta p. 044 4973 521 ma–pe klo 12–13.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on aktivointia, jonka ta-
voitteena on ohjata pitkäaikaistyöttömät sosiaa-
liturvaetuuksilta takaisin työelämään. Toiminnan 
tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa, 
luoda edellytyksiä työelämälle ja ehkäistä syrjäyty-
mistä. Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toiminta-
kyvyn parantaminen siten, että he voivat osallistua 
julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kuntout-
tava työtoiminta pyritään järjestämään asiakkaan 
työ- ja toimintakyvyn mukaisesti siten, että se vas-
taa asiakkaan yksilöllisen tuen tarpeeseen. 
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Kotihoidon sairaanhoitaja, koordinaattori ja 
SAS-yhteyshenkilö: arkisin kesäaikana ma-to klo 
8-15, pe 8-14, p. 044 4973 570.

Ikäihmisten päivätoiminta
Ikäihmisten päivätoimintaa järjestetään läpi kesän 
kahtena päivänä viikossa tiistaisin ja perjantaisin. 
Hakuohjeet ja -lomakkeet kunnan internet-sivus-
tolla ja paperiversio kunnantalolta tai Saarenkarta-
nosta. Lisätiedot p. 044 4973 555 tai 
p. 044 497 550.

Palvelukoti Saarenkartano 
Saarenkartano on tehostetun palveluasuminen 
yksikkö, jossa on 15 vakinaista asumispaikkaa ja 
neljä tilapäisen asumisen paikkaa. Hakuohjeet ja 
-lomakkeet kunnan internet-sivustolla ja paperiver-
sio kunnantalolta tai Saarenkartanosta. Sairaan-
hoitaja paikalla arkisin ma-pe klo 8-16 ja hoitajia 
on jokaisessa työvuorossa. p. 044 497 550.
Vastaava sairaanhoitaja kesäajan puhelintunti klo 
12–13  p. 044 497 553 ja sairaanhoitaja klo 8-15 
p. 044 497 551.

Tukipalvelut

Puhdistuspalvelut p. 044 4973 581. 
Vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen p. 044 
4973 520 ja laitoshuoltaja Päivi Nissilä p. 044 4973 
581.

Ruokapalvelut, p. 044 4973 552.
Vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen p. 044 
4973 520 ja emäntä-keittäjä Päivi Sauvola p. 044 
4973 552. 

Perusturvan hallinto
• vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen p. 044 

4973 520, ajalla 29.6.-2.8. yhteydenotot p. 044 
4973 521.

• perusturvan laskutus- ym. asiat toimistosihteeri 
Riitta Tero ma–pe klo 10–15 p. 044 497 522 ajal-
la 15.6-30.6 ja 31.7 alkaen.

• Työsuunnittelija/kuntouttava työtoiminta Susan-
na Rapinoja p. 044 4971 991 ma-ke klo 9–13. 
Ajalla 9.–24.6. yhteydenotot sosiaalityöntekijä, p. 
044 4973 521  ma-pe klo 12–13 välillä.

• Työpajaohjaaja/kuntouttava työtoiminta Pertti 
Tero p. 044 4973 509 ma–ke 9-13, ajalla 
3.-30.7. p. 044 4971991 S. Rapinoja. 

Pajatoimintaa järjestetään koulun teknisessä tilas-
sa 12.6.-7.8. maanantaista keskiviikkoon klo 9-13. 

Torstaisin jatkuu Ojavilikin kerhotilassa Avoimi-
en ovien tapaamiset klo 13-15. Tarjolla kahvia ja 
pullaa 30 snt hintaan sekä yhdessäoloa mukavan 
seurustelun, pelien ja askartelun merkeissä.
Tervetuloa mukaan toivottavat pajaohjaaja Pertti  
ja työnsuunnittelija Susanna. 

Kerhotoiminta päihde- ja mielenterveys-
kuntoutujille

Koetko yksinäisyyttä, oletko juttuseuraa vail-
la? Koetko ongelmia päihteiden kanssa? Onko 
mielialasi alavireinen?

Tule Ojavilikin kerhotilaan! Kaffepannu on kuuma-
na ja nisut varattuna! Kerho kokoontuu kesän aika-
na 12.6.,19.6., 3.7. ja 7.8. klo 13-14.30. 
TERVETULOA!

Marja Rantasuomela, p. 040 743 0382.
Sari Vuorinen, p. 044 497 3550.

Vanhuspalvelut

Kotihoito (=kotihoito ja –sairaanhoito)
Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaan-
hoitoa sekä erilaisia kotona selviytymistä tukevia 
palveluja. Kotihoidon tavoitteena on yhteistyössä 
asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa tukea vanhusten kotona asumista mahdol-
lisimman pitkään. Toimii joka päivä klo 7-21, hoita-
ja p. 044 4973 555.
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Hailuodon kesän tapahtumia

28.6. klo 19 Kesäinen iltamusiikki 

Timo Ustjugov, piano ja laulu; Katri Kangas, kantele ja laulu. Hailuodon kirkko.

30.6.-1.7. Bättre folk -festivaali Marjaniemessä (mm. J. Karjalainen, Mikko 

Joensuu, Anna Järvinen, Kasper Strömman, Kjell Westö, Tuomas Kyrö). 

www.battrefolk.fi

Heinäkuussa - Myllyn kääntö Hyvän tuulen myllyllä

Lisätietoa tulossa www.hailuoto.fi/tapahtumat.

19.7. klo 19 Vanhan musiikin mestarit

Urkuilta. Timo Ustjugov, urut. Hailuodon kirkko.

23.7. klo 14 Kertojat - suurten suomalaisten tarinankertojien lauluja

Studio Lauri Leinosen lauluryhmä. Hailuodon kirkko.

28.-30.7. Hailuoto Teatterifestivaali

www.hailuototeatterifestivaali.com

 

3.-6.8. Hailuodon Musiikkipäivät 

http://hailuodonmusiikkipaivat.fi

13.8. klo 13 Kotiseutupäivä 

Puhe: Kari Holma, Haukipudas

www.hailuoto.fi/tapahtumat

13.8. klo 15 Muusat huoltoasemalla

Kirjoistaan ja kirjailijaolemisestaan kertomassa mm. Essi Kummu, jututtajana Timo 

Juntunen. Hailuodon SEO-huoltoasema, Luovontie 224, Hailuoto. 

Järj. Huutomerkki ry.

www.hailuoto.fi/tapahtumat. 
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19.-20.8. Kansainvälinen majakkaviikonloppu

www.hailuoto.fi/tapahtumat

26.8. Hehkuva harmonikka

Oulunsalo soi -kotikonsertti Hailuodossa.

https://oulunsalosoi.fi

Näyttelyt

Kirjastossa kesä-heinäkuussa Nora Nurro: Hai On Island Life (Valokuvia) 

www.hailuoto.fi/tapahtumat

Galleria Luoto / Kylätalo Pääkauppa

Heidi Toivainen: Pieni pala kaupunkia (öljyvärimaalauksia), 10.6.-9.7.

Raimo Puustinen: Hailuoto-sarja (akvarelleja), 13.7.-27.8.

Galleria Peräkamari / Kylätalo Pääkauppa

Liisa Louhela: Sata yötä ulkona (valokuvia), 10.6.-30.7.

www.hailuoto-seura.fi 

HAILUODON KIRJASTO
Kesän aukioloajat:

TI 10-16
KE & PE 14-20

Juhannuksesta kotiseutupäivään myös MA 14-20

puh./txt. 044 4973 565
kirjasto@hailuoto.fi

Luovontie 61



Sinisen Pyörän Kievarilta 
tilaat kätevästi juhliisi upeat täytekakut, 

maistuvat voileipäkakut sekä
kievarin saaristolaisleipää.

Majoitusta.
Puh. 045-3123990

Kievarilla on kesällä 
lounas joka päivä klo 11-16 

noutopöydästä.
Myös kotipakettiin.

Juhannusaattona tanssit
Sinisen Pyörän Kievarilla

perjantaina 23.6. klo 21-00.30
Muusikkona Pekka Määttä

Tulossa Naisten Ilta 15.7.
Boolitarjoilu

Seuraa ilmoittelua!
www.sinisenpyorankievari.fi
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Tekninen toimi tiedottaa

Kunnanvirasto on suljettuna 3.7 – 28.7.2017 välisen ajan.

Kesäaikana käsiteltävät rakennuslupahakemukset tulee toimittaa tekniseen toimis-

toon pe 16.6.2017 mennessä. Kyseisen päivämäärän jälkeen toimitetut hakemuk-

set käsitellään syksyn 2017 aikana.

Lupahakemukset on täytettävä kaikilta osin, allekirjoitettava ja mukaan on liitet-

tävä tarvittavat liiteasiakirjat. Suunnitelmien on oltava ammattitaitoisen suunnit-

telijan laatimat. Lupakäsittely hidastuu olennaisesti mikäli piirustukset ovat puut-

teelliset, asiakirjoja tai liitteitä puuttuu tai asiakirjoja on täytetty huolimattomasti.

Teknisen toimen väki on vuosilomalla seuraavasti:

Junttila Hilkka 3.7. – 28.7.

Maikkola Markku 13.7. – 11.8.

Rantasuo Rauno 10.7. – 21.7.

Rantasuo Seppo 1.8. – 20.8.

Rantasuo Toni 13.6. – 30.6.

Uusitalo Marko 10.7 – 4.8 

Haetko ratkaisua omaan tai läheisesi alkoholiongelmaan?

Avoin AA-kokous, Hai-ryhmä, kokoontuu joka toinen maanantai (parittomina viik-

koina) 5.6.2017 alkaen klo 19-20.30 osoitteessa Luovontie 198 B 10, kerhohuone.

Avoimeen AA-kokoukseen ovat tervetulleita kaikki alkoholiongelmista kärsivät ja 

asiasta kiinnostuneet.
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Parturi- kampaamo Emmy
avoinna koko kesän!

leikkaukset, värjäykset, permanentit, kampaukset

Osuuspankin talossa, puh. 0400 142  900

ti, ke, pe 11-17, to 9-14, la 9-15

(myös sopimuksen mukaan muina aikoina)
Sinisen Pyörän Kievarilta 

tilaat kätevästi juhliisi upeat täytekakut, 
maistuvat voileipäkakut sekä

kievarin saaristolaisleipää.
Majoitusta.

Puh. 045-3123990

Kievarilla on kesällä 
lounas joka päivä klo 11-16 

noutopöydästä.
Myös kotipakettiin.

Juhannusaattona tanssit
Sinisen Pyörän Kievarilla

perjantaina 23.6. klo 21-00.30
Muusikkona Pekka Määttä

Tulossa Naisten Ilta 15.7.
Boolitarjoilu

Seuraa ilmoittelua!
www.sinisenpyorankievari.fi
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa

Kunnossa kaiken ikää –pyöräilytempaus 1.6.–30.9.2017

Postilaatikot sijaitsevat edelleen ravintola Ailaston, Luovon Puikkarin sekä 

nuorisotila Luukun edessä. Merkitse kuntovihkoon päivämäärä, nimesi sekä 

ajetut kilometrit. Osallistuneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja. 

Tiedotamme mahdollisista kesätapahtumista Hailuodon kunnan verkkosivuilla, 

www.hailuoto.fi, sekä Hailuodon nuorisotyön ja liikunnan Facebook-sivulla.

Kirkonmäen 12-väyläinen frisbeegolfrata on avattu 4.6.2017 ja se on 

maksuton sekä avoin kaikille. Tervetuloa! 

Frisbeegolfin säännöt pähkinänkuoressa

• Tarkoitus on saada kiekko heittopaikalta koriin mahdollisimman vähillä 

heitoilla. 

• Heittäjän tulee aina varmistaa ennen heittoa, ettei väylällä liiku ketään.

• Avausheiton jälkeen kauimpana korista oleva pelaaja jatkaa ensimmäisenä. 

• Seuraava heitto suoritetaan siitä paikasta, mihin edellinen heitto jäi.

• Väylä on pelattu loppuun, kun frisbee on maalikorissa.

• Vähiten kierroksella heittoja heittänyt pelaaja on voittaja.

• Frisbeegolfissa noudatetaan reilun pelin periaatetta. 

Lisätietoja frisbeegolfradan virallisilta facebooksivuilta:  

www.facebook.com/kirkonmaenfrisbee
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Hailuodon pyöräsuunnistus  kesällä 2017             

Hailuodon pyöräsuunnistus 1.6.–30.9.2017 on tarkoitettu 

kaikille ikään ja kuntoon katsomatta. 

Nuorisotila Luukun ikkunasta löytyy Hailuodon kartta, jossa on 

kuvia eri puolilta Hailuotoa. Kartta löytyy myös kunnan netti-

sivuilta www.hailuoto.fi.

Paikan tunnistettuasi suuntaat pyörän keulan kohti sitä, perillä leimaat hakemaa-

si korttiin leiman rastilla olevalla pihtileimasimella ja suunnistat kohti seuraavaa 

rastia. Korttiin kerätään viisi leimaa. 

 

Rastit sijaitsevat valokuvapaikan välittömässä läheisyydessä eli rasti ei välttämättä 

ole juuri siinä kohdalla, mistä kuva on otettu tai jota kuva esittää. 

Kun korttisi on täynnä, palautat sen kunnantalon postilaatikkoon ja otat uuden 

tilalle. Voit täyttää niin monta korttia kuin ehdit, kuitenkin vain yhden kerrallaan.

Suunnistuskortin saat kunnantalon postilaatikon vierestä muovitaskusta.

Kukin voi pyöräillä rasteille oman aikataulunsa, kuntonsa ja mahdollisuuksiensa 

mukaisesti. Ja rasteja voi tietysti etsiä myös juoksemalla tai kävelemällä.

Kaikkien kortin / korttien 30.9.2017 mennessä palauttaneiden kesken arvotaan 

pieniä palkintoja. 

Muistakaa noudattaa suurinta mahdollista varovaisuutta liikenteessä.

Pyöräilykypärät päähän ja huomioliivit päälle.

Pyöräilysuunnistukseen osallistuvat ovat mukana omalla vas-

tuullaan. Suosittelemme osallistujille henkilökohtaista vakuu-

tusta.
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Seuraava kuntatiedote ilmestyy 15.8.
Hailuodon kunta toivottaa hyvää kesää!


