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Tulevan suunnittelua, ajankohtaista taloudesta ja 
toiminnasta

Syksy on kunnassa aktiivista seuraavan vuoteen val-
mistautumisen aikaa. Syksyllä on jo myös näkyvissä 
kuluvan vuoden työn tuloksia. Menneen vuoden 
toteuman ja tulevan vuoden suunnittelun pohjalta 
laaditaan talousarvioesitys seuraavalle vuodelle. 
Talousarvioesitys mukautetaan talousarvioraamiin, 
jonka hallitus on keväällä hyväksynyt. 

Tämä vuosi poikkeaa muutamasta edellisestä syk-
systä siten, että uudet kunnanvaltuutetut ovat aloit-
taneet työnsä ja perehtyvät tehtäväkenttäänsä syksyn 
aikana. Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusta, 
laajan tehtävänkentän eri osa-alueista. Samalla aloi-
tetaan kuntastrategian päivitysprosessi ja talousar-
vion laadinta heidän kanssaan. Paljon asioita työstet-
täväksi ja haltuun otettavaksi lyhyessä ajassa. 

Yksinkertaistettuna talous on toiminta lukuina. Siten 
eri vuosien talouslukujen vertaaminen toisiinsa, ilman 
toiminnan vertaamista, voi antaa virheellisen kuvan 
toiminnan tehokkuudesta. Lisäksi kunnan talou-
dellisessa toiminnassa on piirteitä, johon voimme 
itse vaikuttaa lyhyelläkin ajalla. Sitten on tehtäviä ja 
asioita, joiden kulujen muodostumiseen emme pysty 
vaikuttamaan. 

Tämän vuoden talouden osalta kulut ovat ylittyneet 
varsinkin sosiaali- ja terveystoimen kuluissa. Nämä 
lisäkulut eivät ole terveyspalvelupilotista tulleita 
kuluja. Pieni osa lisääntyneistä kuluista on koronaan 
liitettäviä kustannuksia, jotka valtio on luvannut täy-
simääräisesti korvata. Isoin osa kuluista on tullut 
asioista, joihin emme ole voineet vaikuttaa. Kunnalla 
on lakisääteinen tehtävä järjestää kuntalaistemme 
hoivan ja kuntoutuksen palvelut heidän tarpeitaan 
vastaavasti. Myös kiinteistöjen ja satamarakenteiden 
korjauksiin on mennyt isoja ennakoimattomia kus-
tannuksia. Lisäksi runsasluminen talvi ja siihen liittyen 
talviliikuntapaikkojen kunnossapitoon on mennyt 
aiempia vuosia enemmän rahaa. Henkilöstökustan-
nuksissa olemme taas pysyneet hyvin talousarviossa 
ja näyttää siltä, että tulemme jonkin verran alitta-
maan budjetoidun summamme. 

Jos meillä on osittain ollut menoja budjetoitua enem-
män, ovat myös omat myyntituotot ylittyneet bud-
jetoidusta. Tähän vaikuttavat oman laskutuksen bud-
jetoitua parempi toteuma, puunmyyntituotot sekä 
tonttikaupoista saadut tuotot.  

Toiminnallisesti vuosi on ollut vilkas. Matkailun Green 
& Blue kehittämishankkeen tiimoilta on saatu aikaan 
uusi Hailuoto Appi, joka palvelee niin matkailijoita 
kuin kuntalaisiakin. Keväällä aloitettu reitistötyön 
hankkeistaminen on edennyt rivakasti ja nyt käsillä 
on maanomistajasopimusten laadinta ja rahoituksen 
haku. Meillä oli keväällä jo pitkällä myös suunnistus-
karttojen laadintaprosessi Hailuotoon, mutta tämä 
hanke kaatui siihen, että emme päässeet maa-aluei-
den käytöstä sopimuksiin maanomistajien kanssa. 
Terveyspalvelupilotti saatiin päätökseen ja siinä 
kerättyjen tietojen arvioimisen pohjalta pystyimme 
ajantasaisin tiedoin kilpailuttamaan terveyspalve-
lumme. Kuntalaisten laajaa hyvinvointia edistääk-
semme, olemme kaikkien palvelualueiden yhteis-
työnä laatineet hyvinvointisuunnitelman, joka linjaa 
kunnan hyvinvointityötä ja työssä etenemisen tulos-
ten seurantaa tulevina vuosina. 

Kokonaisuudessaan monien asioiden kanssa teemme 
arjessa työtä ja edistämme strategiassa linjattuja 
asioita. Jotkin niistä etenevät nopeasti ja joidenkin 
kanssa teemme työtä pidempään. Jotkin asiat syystä 
tai toisesta eivät etene maalin asti johtuen erilaisista 
asioihin vaikuttavista syistä. Sekin on kunnallisessa 
toiminnassa hyväksyttävä ja otettava vastaan. 

Lopuksi toivon, että jos jokin asia mietityttää tai jos-
takin asiasta on kysyttävää, ole yhteydessä. Mielelläni 
kerron asioista tarkemmin ja pyrin lisäämään ymmär-
rystä asioista, jotka tuntuvat vaikeilta.  

Yhteistyön voimaan uskoen Hailuodossa 27.9.2021

Aki Heiskanen

Kuntakuulumisia 
syksyyn! 
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VANHUSTENVIIKKO 3.-10.10.2021
VANHUSTENPÄIVÄ 3.10.2021, ÄHTÄRI

"Luonto antaa voimaa" 
Hailuodon kunta ja seurakunta 

sunnuntai 3.10.2021 klo 10.00 Jumalanpalvelus ja 
kirkkokahvit, varaa kirkkokyyti Marja Rantasuomelalta 
perjantai-iltaan mennessä 040 7430 382

sunnuntai 3.10.2021 klo 13.00-14.00

Pääjuhlan televisiointi Alfa-TV. 

maanantai 4.10. klo 13.00 Palvelutalo Saarenkartanon 
oma ohjelma.

tiistai 5.10. klo 13.00 Palvelutalon ja kotihoidon 
yhteinen ulkoilu, saattajiksi haastetaan kuntalaisia ja 
erityisesti kunnanvaltuutettuja.

tiistai 5.10. Senior surf -päivä. 

Kirjastolla esitykset:  
klo 10-10:45 Etäohjelmaan tutustumiseksi (Vooler) 
klo 11-11:45 Kuuloliitto: digitaitotyöpaja 
klo 13-13:45 Päivi Rasi: Seniorit oman elämänsä 
medialukutaitureina

keskiviikko 6.10 klo 10.00 yhteiskävely/
ulkoilutapahtuma  
klo 10.00 yhteislenkki, lähtö kirkolta 
klo 11.00 lenkkikahvit kirkolla 
klo 11.30 liikuntaa ja pelailua urheilukentällä; 
kroketti, mölkky, tikanheitto, petanque, frisbeegolf, yms.

perjantai 8.10. klo 10.00 Petsamon laituri ja Organum; 
muistelua, makkaranpaistoa. Mennään yhteiskyydein, 
soita keskiviikkoon mennessä Marja Rantasuomelalle, 
040 7430 382

Viikonloppuna 9.-10.10. Marjaniemessä Siikamarkkinat.
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Retkeilyreittien kehittäminen
T I E D O T T E E T

Hailuodon retkeilyreittien 
kuulemis- ja keskusteluti-
laisuuden osallistujamäärä 
ja ratkaisukeskeisyys ilah-
duttivat järjestäjiä  
14.9. järjestetyssä retkeilyreittien kehittämistä koske-
vassa kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa käytiin läpi 
kehittämisen lähtökohtia ja reittien tarpeellisuutta 
hybridikokouksena. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 
noin 30 osallistujaa, jotka edustivat maanomistajia, 
kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita sekä muita reittien 
käyttäjiä. Tilaisuuden tavoitteena oli viedä yhteiske-
hittämisen menetelmin eteenpäin reittisuunnitelmia 
osana reittien hankkeistusvaihetta. Tilaisuus järjestet-
tiin yhdessä Hailuodon kunnan ja reittien kehittämi-
sen asiantuntija Jenny Janhusen kanssa.

Useita sidosryhmiä on ollut osallisena reittien kehit-
tämisen valmistelussa jo vuodesta 2019, jolloin 
kehittämisen aloittamiseen perustettiin työryhmä. 
Työryhmään kuului edustajia muun muassa kun-
nanhallituksesta, kunnan henkilökunnasta, Metsä-
hallitukselta ja ELY-keskukselta. Työryhmän tuotok-
sena syntyi reittien kehittämisen suunnitelma, jota 
on pidetty tiukasti mukana tämänhetkisen reittien 
kehittämishankkeen valmistelussa. Muutamia reit-
tien vetoja joudutaan kuitenkin miettimään uudes-
taan sillä luonnonsuojelualueilla olevat järvet sekä 
suot ovat tulvineet viimeisimpien kesien aikana ja 
näin tekevät useiden kaavailtujen urien käyttämisen 
mahdottomaksi.

Retkeilyreittien kunnostukseen on tarkoitusta hakea 
rahoitusta sekä investointien että yleiskehittämisen 
osalta Sunijärven, Hannuksenlammen sekä Pajupe-
rän reittiosuuksille. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdellä 
hankkeella pystyttäisiin tekemään reitin rakenteelliset 
muutokset kuten maapohjan parantaminen, raivauk-
set, kyltitykset ja opasteet sekä esimerkiksi taukopaik-
kojen rakennukset. Yleiskehittämisen avulla reittien 
sisältöön ja saatavuuteen pystytään vaikuttamaan, 
reitit tuodaan yleisille kartta-alustoille ja niiden koh-
teista voidaan kertoa mielenkiintoisella tavalla reit-
tejä käyttäville.

Reittien luonnoskartat ovat olleet esillä 14 vuoro-
kautta ja niitä on saanut vapaasti kommentoida. Tällä 
hetkellä hankkeen koko elää sillä itse suunnitelmaan 
tehdään muutoksia kunnan nettikyselyn sekä tilai-
suudessa esitettyjen kommenttien perusteella. ”Nyt 
reittiuria ja muutosehdotuksia käydään läpi maan-
omistajien sekä tiekuntien kanssa, tarkoituksena löy-
tää kaikkia osapuolia hyödyttävät ratkaisut”, kertoo 
Hailuodon kunnan edustaja Annukka Loukola.

Hailuodon kunnan työntekijät ottavat yhteyttä maan-
omistajiin puhelimitse tämän syksyn aikana, jotta 
maanomistajasopimuksista saadaan sovittua. Sopi-
muksia tarvitaan jo suunnitteluvaiheessa, sillä se on 
yhtenä ehtona rahoituksen saamiselle.

Kyselyitä reittien kehittämisestä on toteutettu kaksi 
2019–2021 välisenä aikana ja vastauksia niihin on tul-
lut yli 100 kappaletta. Suurimmassa osassa vastauksia 
samat teemat korostuivat vastaajaryhmästä riippu-
matta. Näitä olivat selkeästi merkittyjen reittien tar-
peellisuus, luonnonsuojelun sekä lintujen pesinnän 
tekeminen näkyväksi reiteillä, infotaulujen lisäämi-
nen, hyväkuntoisten, käyttäjäystävällisten, esteettö-
mien sekä ympärivuotisten palveluiden lisääminen 
reittiurien varrelle.

67 prosenttia vastaajista piti retkeilyreitistön koko-
naispituutta sopivana ja 46 prosenttia koki, että 
kokemusarvoa on reiteillä tarpeeksi. Yleisesti toivot-
tiin selkeitä pistoja rantaosuuksille sekä muihin näh-
tävyyksiin, jotta reittien ulkopuolella tapahtuvaa hal-
litsematonta kulkemista voitaisiin rajoittaa ja hallita. 
Lisäksi kehittämistoiveita tuli myös muille kohteille 
ja tarkoituksena onkin jatkaa kehittämistä pitkäjän-
teisesti ja sitoa useita kohteita ja palveluita tulevien 
reittien varrelle, kuten Kyläkeskus, Hyyppä, Petsamon 
alue ja Kirkkosalmi.

Lisätietoja: 
Maanomistaja- sekä tiekuntasopimuksista 
Annukka Loukola 040 576 9800 annukka.loukola@
hailuoto.fi 
Retkeilyreittien kehittämisestä 
Saana Peurasaari 040 6102842
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Sote-saari tiedottaa
Terveyskeskus tiedottaa 
Fysioterapeutti paikalla terveyskeskuksessa tiis-
tai ja keskiviikko, puhelimitse myös tiistaisin ja 
keskiviikkoisin. 

WALK IN -tunti on tarkoitettu nopeasti hoidettaville 
asioille sekä hoitotarvikejakeluun. Mikäli asia on pit-
käaikainen ja vaatii tarkempia selvittelyjä, varaathan 
kunnon ajan hoitajalle joko Pihlajalinnan hoidon tar-
peen arvioinnin numerosta tai suoraan terveyskes-
kuksen numerosta 044 4973578.

Hammashoitoon saa varata aikoja numerosta 
044- 4973545.

Kolmannen koronarokot-
teen saavat ryhmät on jul-
kaistu (THL)
THL suosittelee kolmansien rokoteannosten 
antamista niille 12 vuotta täyttäneille, jotka 
taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti 
immuunipuutteisia.

Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttä-
neille suositellaan kolmen annoksen rokotussarjaa. 
Tutkimusten mukaan voimakkaasti immuunipuuttei-
silla vaste kahden rokotteen sarjalle jää usein puut-
teelliseksi. Kolmas rokoteannos täydentää heidän 
suojaansa.

Rokotussarjan kolmas annos voidaan antaa, kun 
toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 2 
kuukautta.

Kolmas rokoteannos annetaan ensisijaisesti samaa 
valmistetta kuin toinen rokoteannos, ellei sille ole lää-
ketieteellistä estettä. Myös mikäli kunnassa ei ole saa-
tavilla samaa rokotevalmistetta, voidaan rokotussarja 
jatkaa loppuun käyttäen toista rokotevalmistetta.

Ryhmään kuuluvat sairaudet ja tilat on lueteltu alla, 
mikäli kuulut ko. ryhmään, voit varata rokotusajan 
kolmannelle koronarokotteelle terveyskeskuksen 
ajanvarausnumerosta 0206306060 ma-pe 8-16.

Voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan seuraa-
vat ryhmät:

Elinsiirto, kantasolusiirto, Vaikea tai keskivaikea syn-
nynnäinen immuunipuutos, Immunosuppressiivinen 
syöpähoito, Autoimmuunisairauksien hoito immu-
nosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estä-
jillä, Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoi-
minta, Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV, Lääkärin 
arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivi-
nen tila.

Suomesta ja muualta kerätyn seurantatiedon perus-
teella lyhyellä aikavälillä annettujen annoksien teho 
hiipuu erityisesti infektion ja lievän taudin suojan 
osalta, vaikka vakavan taudin suojateho on edelleen 
hyvä.

Kolmannen koronaro-
kotteen saavien ryhmään 
kuuluvat myös ne jotka 
ovat saaneet ensimmäiset 
kaksi rokotetta 3-4 viikon 
annosvälillä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus kol-
mannesta koronarokotteesta on päivittynyt ja kol-
mas koronarokoteannos suositellaan voimakkaasti 
immuunipuutteisten lisäksi annettavaksi myös niille 
henkilöille, jotka ovat saaneet ensimmäiset kaksi 
rokotetta 3-4 viikon annosvälillä.

Varovaisuusperiaatteen vuoksi THL ei kuitenkaan 
toistaiseksi suosittele kolmatta rokoteannosta alle 
30-vuotiaille miehille. Tämä rajoitus ei koske voimak-
kaasti immuunipuutteisten kolmatta rokoteannosta. 
mRNA-rokotteen saaneilla on raportoitu hyvin har-
vinaisena haittavaikutuksena sydänlihastulehdusta. 
Tämä riski on painottunut nuoriin miehiin.

Lyhyellä annosvälillä rokotteet saaneille kolmas 
annos voidaan antaa, kun toisesta rokoteannoksesta 
on kulunut vähintään 6 kuukautta.

Mikäli olet saanut kaksi ensimmäistä koronaroko-
tetta 3-4 viikon välillä ja tästä on kulunut vähintään 
6 kuukautta, voit varata ajan kolmannelle koronaro-
kotteelle terveyskeskuksen ajanvarausnumerosta 020 
6306060 ma-pe klo 8-16.
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Etätyö

• Suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä tai 
muita työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikon-
takteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

• Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudatta-
vat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpi-
teitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisris-
kin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.

• Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

• Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja 
ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vierail-
lessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää 
käsihygieniaa.

Ravitsemusliikkeet

• Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen 
mukaisesti

Koronarokotukset Hailuo-
don kunnassa
Yhteensä 782 kuntalaista on saanut ensimmäisen 
rokoteannoksen, joka on 80,5 prosenttia kunnan 
väestöstä. Toisen rokotteen osalta yhteensä 653 kun-
talaista on saanut rokoteannoksensa, tämä on 69,5 
prosenttia kunnan väestöstä.

Molempia rokoteannoksia annetaan yhä ja kuka vain 
voi varata rokotusajan. Ensimmäinen rokoteannos 
varataan numerosta 020 6306060 (puheluun vas-
taa Pihlajalinna). Soitathan numeroon vain kerran ja 
annat puhelun soida loppuun saakka, sieltä soitetaan 
sinulle takaisin.

Toisen rokotteen osalta rokotusajan voi varata heti 
kun ensimmäisestä rokotteesta on kulunut 6 viikkoa. 
Hailuodossa on käytössä PfizerBioNTech Comirnaty- 
ja Modernan Spikevax-rokotteet. Toinen rokoteannos 
voi olla myös eri valmiste, kuin ensimmäisellä kerralla 
annettu valmiste, mikäli samaa rokotevalmistetta 
ei ole saatavilla samaan aikaan. Toinen rokotusaika 
varataan numerosta 044 4973 543.

Rokotuksista huolimatta on edelleen tärkeää noudat-
taa korona-ajan yleisiä turvallisuusohjeita, huolehtia 
turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä käyttää 
maskeja suositusten mukaisesti.

Hailuodossa 23.9. voimaan 
tulleet koronarajoitukset 
ja ohjeet
Hailuodon kunnan koronakoordinaatioryhmä 
kokoontui 22.9. päivittämään linjauksia Hailuo-
dossa voimassa olevista koronaviruksen leviämisen 
ehkäisemiseen tarkoitetuista toimista. Hailuoto on 
Pohjois-Pohjanmaan tavoin luokiteltu koronaviruk-
sen perusvaiheessa olevaksi alueeksi. Hailuodossa 
toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
rajoituksia ja suosituksia.

Voimassa olevat suosi-
tukset ja rajoitukset 22.9. 
alkaen
Tapahtumat:

• Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittä-
mään erityistä huomioita siihen, että osallis-
tujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien 
toteutumiseen.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

• Joukkoliikenteessä

• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla 
näytteenottoon ja ennen testituloksen valmis-
tumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin 
ulkopuolella.

• Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat, kun 
he siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai 
jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy 
liikkua kodin ulkopuolella.

• Korkean riskin tapahtumissa, kuten sisätiloissa 
järjestettävissä massatapahtumissa

• Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoilla kai-
kille työntekijöille
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa 
Hailuodon liikuntahallilla 
sekä kuntosalilla lievenne-
tään koronarajoituksia ja 
ohjeita 
Hailuodon liikuntahallin sekä kuntosalin koronara-
joituksia ja ohjeita päästään lieventämään koko Poh-
jois-Pohjanmaan maakunnan alueella parantuneen 
koronavirustilanteen johdosta. Pohjois-Pohjanmaa 
on siirtynyt jälleen koronaviruksen perustasolle ja 
tämä mahdollistaa maskisuosituksen poistamisen 
käytöstä julkisissa tiloissa. Hailuodon kuntosalille on 
kuitenkin otettu käyttöön pysyvät ohjeistukset, joita 
tulee noudattaa sekä liikuntahallissa että kuntosalilla.

LIIKUNTAHALLILLA JA KUNTOSALILLA TOIMIMINEN 
23.9.2021 LÄHTIEN

PYSYVÄT OHJEISTUKSET:

• Älä mene sairaana kuntosalille tai liikuntahallille, 
eli pienimmistäkin oireista jäädään kotiin: Mikäli 
itsellä tai samassa taloudessa asuvalla on fluns-
saan tai koronaan sopivia, lieviäkin oireita (lievä 
kuume, nuha, yskä, kurkkukipu, pääkipu, maha-
kipu), harrastukseen ei mennä ja harrastus pide-
tään tauolla oireiden häviämiseen saakka

• Muista käsihygienia: Käsien huolellinen pesu ja 
käsidesin käyttö tullessa ja mennessä

• Muista yskimishygienia: Yski ja aivasta kertakäyt-
töiseen nenäliinaan tai hihaasi, älä käsiisi

• Muista turvavälit myös liikuntahallin pukuhuo-
neessa ja kuntosalilla

• Kuntosalilaitteet tulee puhdistaa ennen käyt-
töä ja varsinkin sen jälkeen kuntosalilla olevalla 
puhdistusaineella

• Kuntosalilla ei ole määrärajoituksia, mutta kan-
nattaa kuitenkin antaa kanssatreenaajille tilaa

Bussilla Siikamarkkinoille 
Hailuodosta
Siikamarkkinoille järjestetään jälleen tänä vuonna 
bussikuljetuksia Oulusta sekä Hailuodon kylältä. Lau-
antaina busseja liikkuu kolme kappaletta ja sunnun-
taina yksi. Bussin kyytiin pääsee Oulun Linja-auto-
asemalta, Prisma Limingantullista sekä Riutunkarin 
lauttarannasta. Lisäksi kyytiin tai kyydistä pois voi 
hypätä saaressa miltä vain pysäkiltä kättä heilaut-
tamalla. Edestakainen kyyti maksaa vain 10 euroa. 
Kylältä Marjaniemeen pääsee 5 euron hintaan. Bussi 
on oiva tapa saapua Hailuotoon, sillä se liikkuu etu-
ajo-oikeutettujen kaistaa.

Siikamarkkinoiden sunnuntaiesiintyjänä on Arppa. 
Lauantain ohjelma on tehty yhteistyössä Hailuodon 
Musiikkipäivien kanssa. Tervetuloa mukaan!
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10:00 Siikamarkkinat aukeavat

10:15 Ostoslihasten venyttelyjumppa

11:00 Kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Maarit Parrila avaa tapahtuman

11:05 Hailuodon Musiikkipäivien muusikot

12:45 Ostoslihasten venyttelyjumppa

13:00 Hailuodon Musiikkipäivien muusikot

14:00 Kirjallisuustunti Louhela & Lastikka                                      

14:45 Ostoslihasten venyttelyjumppa

15:00 Hailuodon Musiikkipäivien muusikot

17:00 Hailuodon Musiikkipäivien muusikot

11:00 Siikamarkkinat aukeavat

11:05 Rentovillan palautumisen ja 

rentoutumisen työpaja aukeaa

11:45 Ostoslihasten venyttelyjumppa

12:00 Arppa

13:45 Ostoslihasten venyttelyjumppa

14:00 Arppa

15:00 Arppa

Poniajelua ilmaiseksi 
koko viikonlopun!

Arpajaiset, vohvelinpaistoa 
ja rastisuunnistusta lapsille!

Luotsihotelli

Luotsihotelli

Lauantai 9.10.

Sunnuntai 10.10.

9.10.-10.10. 2021



9 30.9.2021I L M O I T U K S E T

        A I K A T A U L U :
                                          Lauantai 9.10.                                                             Sunnuntai 10.10.                                  
meno                           paluu                      meno   paluu

Linja-auto asema      7.55    11.10 14.25 11.30 15.05 18.00 9.10  16.05
Prisma Limingantulli                 8.05 11.20 14.35 11.20 14.55    17.50    9.20       15.55
Riutunkari                             8.30   12.00    15.00 10.55 14.25    17.25 10.00      15.25
Huikku                                   8.55   12.25    15.25      10.30    14.00     17.00    10.25       15.00
SEO                                         9.25   12.50    15.50 10.00 13.30    16.30 10.50       14.30
Marjaniemi                            9.35   13.00    16.00   9.50 13.20  16.20 11.00       14.20 

UUSI PALVELU
Tänäkin vuonna markkinavieraita palvelee myös 

Siikamarkkinabussi OULU-MARJANIEMI-OULU
Ajoreitti ja aikataulu:
ajoreitti Oulu Linja-autoasema, Saaristonkatu, Uusikatu, Prisma Limingan-
tulli (City-bussin pysäkki pääoven edessä), Limingantie, Lentokentäntie, 
Hailuodontie, Riutunkarin lauttasatama, Huikun lauttasatama, SEO-huolto-
asema, Marjaniemi.

Siikamarkkinamatkan hinta; Oulu-Marjaniemi-Oulu (edestakaisin) 10€
Riutunkari(Oulunsalo)-Marjaniemi-Riutunkari (edestakaisin) 10€

Kylältä Marjaniemeen ja takaisin  5€
Tummennetut kellonajat ovat  

myös lautan lähtöaikoja puhelin (08) 562 9100

Marjaniemen majakka  
– vuodesta  1872...

SIIKAMARKKINA extra
Lautta-aikataulu

Tervetuloa viihtymään  

Siikamarkkinoille!

Hailuodon Siikamarkkinat on perinteinen 
koko perheen tapahtuma, joka tarjoaa 

sekä mukavaa ohjelmaa että kalaa ja syksyn 
satoa lähiseuduilta kotiin vietäväksi. Markki-
napaikka Marjaniemessä on elämyksellinen 
majakoineen, kulttuurihistoriallisine miljöi-
neen sekä merimaisemineen. Marjaniemi on 
edelleen Perämeren keskeinen kalastussa-
tama ja markkinapaikan ympärille levittäy-
tyvä vanha kalastajakylä kertoo kalastuksen 
merkityksestä saaren historiassa. Hailuodon 
kunta toivottaa sinut tervetulleeksi viihty-
mään paikkakunnan suurimpaan vuosittai-
seen tapahtumaan.

MARKKINAESIINTYJÄT:
Lauantaina yhteistyössä  
Hailuodon musiikkipäivien 
kanssa Sinikka Ala-Leppi-
lampi.  
Sunnuntaina esiintyy hur-
maava tulokasartisti Arppa.

Siikamarkkinoilla on vilkas markkinatunnelma ja tarjolla on monipuolinen 
tuotevalikoima kalaa, kalajalosteita, muuta alkutuotteita, syksyn satoa, 
käsitöitä, pikkupurtavaa...

 Perinteisenä Siikamarkkinoiden 

lisä- ja oheistapahtumana seura-

kuntasalilla lähetys- ja diakoniatyön 

hyväksi: Rössypottuateriat

Kannattaa poiketa!

TÄRKEÄ TÄRKEÄ 

MUISTUTUS !!!
MUISTUTUS !!!

OULUSEUDUN -myös Hailuodon perinneruokaherkku  
on rössypottu, keitto, jota on tarjolla siikamarkkinoiden aikana  
kirkon seurakuntasalilla (la klo 11-16, su klo 11-15)
T E R V E T U L O A  M A I S T E L E M A A N

Siikamarkkinat 
8.-10.10.2021

Hailuodosta Oulunsalosta 
05.00 Pe 05.30 Pe
06.00 Y 06.30 Y
07.00  07.30
08.00  08.30
09.00  09.30  L*
10.00 L* 10.00
10.30   10.30  L*
11.00  L*  11.00
11.30  11.30 L**
12.00 L** 12.00
12.30  12.30 L**
13.00 L** 13.00
13.30  13.30 L**
14.00 L** 14.00
14.30  15.00
15.30  15.30 L**
16.00 L** 16.00
16.30  16.30 L***
17.00 L*** 17.00
17.30  17.30 L***
18.30 L*** 18.30
19.00  19.00 L***
19.30 L*** 19.30
20.00  20.30
21.00  21.30
22.30  23.00
00.00 T 00.30 T

L* = Lisälautta la
L** = Lisälautta la-su
L*** = Lisälautta pe-su 
Y = Pe ja tilaksesta la ja su
T = Tilausvuoro

Hailuoto

HOX!HOX! Lautta-aikataulu  
tiheämpi kuin koskaan aikai-
semmilla siikamarkkinoilla.

Sunnuntaina Arppa!

Markkinat järjestetään terveysturvallisesti.

Rentovillan palautumisen ja rentoutumisen  
työpaja Luotsihotellin Saaren henki -tilassa.
Tule testaamaan mm. äänimalja- ja  
pallohierontaa.

Katso lisää www.rentovilla.fi
- olen paikalla sekä la että su.
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Hailuodon Kansalaisopisto 
tiedottaa
K a n s a l a i s o p i s t o n 
loppusyksy!
Vielä ehdit hyvin mukaan loppusyksyn kursseille! 
Mukaan voit hypätä vielä jo alkaneille syksyn kurs-
seille joilla on tilaa.  Vapaita paikkoja voit kysyä puhe-
limitse ilmoittautumisajan päätyttyäkin. Tervetuloa 
harrastamaan!

Seuraa kansalaisopiston ilmoittelua myös 
Facebookissa. 

Ollaan yhteydessä: kansalaisopisto@hailuoto.fi tai 
044 7861607.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Kursseille ilmoittaudutaan Hellewi-palvelun kautta. 
Sieltä löytyvät myös täydelliset kurssikuvaukset. 
Linkki palveluun löytyy osoitteesta: www.hailuoto.fi/
nuoret-ja-vapaa-aika/kansalaisopisto/ 

Kurssilasku tulee kurssin käynnistymisen jälkeen 
Hailuodon kunnasta. Voit siten jättää huomioimatta 
maksamiseen liittyvät automaattiset viestit ilmoittau-
tumisen yhteydessä. 

Kurssille ilmoittautumisen voi perua 7 päivää ennen 
kurssin alkua maksuttomasti. Tämän jälkeen tapah-
tuneiden peruutusten osalta laskutetaan koko kurs-
sihinta. Perumisen voi tehdä sähköpostitse kansalai-
sopisto@hailuoto.fi tai puhelimitse puh 044 786 607. 
Perumisia ei oteta vastaan esimerkiksi tekstiviestillä, 
puheviestillä tai muulla tavalla. Sähköpostilla tehtyyn 
perumiseen lähetetään aina vastaanottokuittaus.

Huolehditaan toisistamme!

Kursseillamme seurataan ja noudatetaan tarkasti 
vallitsevia ohjeistuksia turvallisuuden ja terveyden 
takaamiseksi. Huolehdithan sinäkin! 

LIIKUNTA, HYVINVOINTI

PILATES alkeiskurssi, Ma 19.00–20.00, KURSSILLA 
TILAA! 
HAILUODON KOULU, 6.9.–6.12.2021 
Opettaja: Aki Heiskanen 
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.

Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka koostuu 
harjoituksista, joissa kehoa sekä vahvistetaan että 
venytetään. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, 
joka keskittyy harjoittamaan myös mieltä. Mielen 
avulla pystytään puolestaan harjoittamaan kehoa. 
Liikkeet pyritään tekemään hitaasti, pehmeästi ja 
sulavasti. Tällä kurssilla aloitetaan perusteista, joten 
voit tulla mukaan ilman aiempaa kokemusta. Kurssille 
voivat osallistua myös aiemmin pilatesta harjoitelleet, 
koska kaikki liikkeet voidaan varioida kunkin osaami-
sen ja kehittymisen mukaan. Tervetuloa pilateksen 
maailmaan, joka tarjoaa kehittymisen haasteita niin 
pitkälle kuin haluat harrastuksessasi edetä. Mukaan 
kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, 
huopa tms.) Kurssimaksu 27 € laskutetaan.

 
TRE- harjoittelu, La 11.30–14.15 
HAILUODON LIIKUNTASALI, 6.11.2021 
Opettaja: Reetta Hagberg 
Ilmoittautuminen päättyy 28.10.

Kiristääkö hermoja? Entä lihaksia? Haluaisitko 
oppia uuden vaivattoman tavan rentoutua ja huol-
taa kehoa? Lämpimästi tervetuloa tälle lyhytkurs-
sille oppimaan TRE®-itsehoitomenetelmän käyttö! 
TRE®:n (Tension, stress & trauma releasing exercises) 
avulla opit itse aktivoimaan kehosi luontaisen tavan 
säädellä stressiä ja jännitystä sisäsyntyisen liikkeen 
kautta. TRE®-harjoittelu on yksinkertaista ja sen on 
koettu mm. rauhoittavan mieltä, rentouttavan kehoa, 
parantavan unen laatua sekä vähentävän stressin tun-
netta. Tällä kurssilla opit tapoja käynnistää ja säädellä 
harjoitetta omien tuntemustesi mukaan sekä saat tie-
toa teoriasta TRE®:n taustalla. TRE® sopii sinulle, jos 
olet perusterve ja pystyt kevyeen liikuntaan. Mene-
telmää voidaan soveltaa myös liikuntarajoitteisille, 
mutta otathan siinä tapauksessa etukäteen yhteyttä 
ohjaajaan. Lisätietoa menetelmästä: www.trefinland.fi 
Mukaasi tarvitset joustavat vaatteet, alustan, juoma-
pullon sekä viltin tai jotain muuta lämmintä. Kurssi-
maksu 10 € laskutetaan.



11 30.9.2021I L M O I T U K S E T

Kansalaisopisto tiedottaa
OHJATTU KUNTOSALITREENI KAIKENIKÄISILLE, Ke 
17.15–18.15, KURSSILLA TILAA! 
HAILUODON LIIKUNTASALI, 8.9.–17.11.2021 
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.

Kurssin tavoitteena on oppia oikeaoppinen kunto-
salilaitteiden ja vapaiden painojen käyttö sekä liik-
keiden suoritustekniikat. Tunnin aluksi teemme läm-
mittelyä ja tekniikkaharjoitteita, lopuksi kuntopiiri 
opituilla tekniikoilla ja loppuverryttely. Kurssimaksu 
22 € laskutetaan. Hox! Tältä tunnilta ehdit hyvin myös 
Joogaan!

KÄDENTAIDOT

JOULUINEN KÄDENTAITOPAJA, La 10.00–13.30 
Hailuodon koulu, 11.12.2021 
Opettaja: Päivi Kiviniemi-Kaikkonen 
Ilmoittautuminen päättyy 29.11.

Fiilistele joulua, tee koristeita tai viime hetken lahjoja 
itsellesi ja läheisillesi. Tunnelmallisessa kädentaitopa-
jassa askartelemme ihania lampaanvillaisia tonttuja 
ja merinovilla-enkeleitä sekä tervanaru-saunatont-
tuja. Osallistuminen on helppoa, askartelumateriaali 
sisältyy kurssihintaan. Muusta tarvittavasta materiaa-
lista tulee info lähempänä kurssiajankohtaa. Kurssi-
maksu 18€ laskutetaan. Tervetuloa mukaan!

TAIDEAINEET

ILMAISUVOIMAINEN VALOKUVAUS, La 10.00–15.15, 
Pe 17.00–20.15 
HAILUODON KOULU, 5.–27.11.2021 
Opettaja: Aino Väänänen 
Ilmoittautuminen päättyy 28.10.

Tässä luovassa työpajassa kokeilemme rohkeasti 
valokuvauksen eri tekniikoita kuvausharjoituksia 
hyödyntämällä tavoitteena kehittää omaa kuvakiel-
tämme. Katsomme valokuvia ja teemme analyyseja. 
Opimme, miten voimme itse hyödyntää kuvien tek-
niikoita omassa valokuvauksessamme. Tutustumme 
eri kuvaustyyleihin käyttäen apuna mm. valaistusta, 
syvyysepäterävyyttä ja liikettä. Löydämme inspiraa-
tiota lähiympäristöstä ja luonnon tekstuureista. Kurssi 
sopii aloittelijoille ja valokuvausta jo harrastaneille. 
Käymme kurssin aluksi läpi valokuvauksen perus-
teet, jotta opimme tunnistamaan kameran raken-
teesta ja toiminnasta omaa ilmaisua tukevat valin-
nat. Oma kamera välttämätön. Kokoonnumme 5.11., 
12.11., 20.11. ja 27.11. Kurssimaksu 31 €. Kurssimaksu 
laskutetaan.
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Nyt on juuri oikea hetki! 
ODOTAMME 

YHTEYDENOTTOASI
Hailuodon kunta haluaa ostaa tai vaihtaa maata 

raakamaan hinnalla

Soita: Kunnanjohtaja Aki Heiskanen, 
044 4973502 tai sähköpostitse:  

aki.heiskanen@hailuoto.fi
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MAATUVAN JÄTTEEN VASTAANOTTO SYKSY 2021 
 
AVOINNA LAUANTAIPÄIVINÄ 2.10., 9.10. ja 16.10.  klo 11:00 – 14:00 

HUOM! Aiemmasta poiketen puutarhajätteen tuojilta ei peritä käteismaksua, vaan jätekuorman voi 
tuoda vuoden 2021 Jäteoppaan välissä olevalla puutarhajätesetelillä. Haketettavasta jätteestä 
peritään edelleen käteismaksu. 

Hailuodon 4H-yhdistys hoitaa jätteiden vastaanoton ja kirjauksen. Purkamisen ja lajittelun 
suorittaa jätteen tuoja vastaanottopisteen työntekijän ohjeiden mukaisesti. Muovipussiin pakatut 
haravointijätteet tyhjennetään itse. Huom. multa, hiekka, juurakot, nurmikon tuppaat ja kannot 
haittaavat haravointijätteen hyödyntämistä, koska haravointijäte murskataan. Haravointijätteet 
puretaan asemalla oleville vaihtolavoille. Huomioi, että oksat, latvukset ja muut haketettavaksi 
kelpaavat ainekset lajitellaan kentälle niille osoitetulle paikalle. Postissa tulleen jäteoppaan välissä 
toimitetuilla kupongeilla voi tuoda yhden peräkärryllisen jätettä/yksi kuponki. 

Maatuvan jätteen asema sijaitsee osoitteessa Vatungintie 25 90480 Hailuoto. Paikalle kuljetaan 
Viinikantien kautta.  
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Vastaanottopisteeseen voi tuoda: 
Puutarhajäte: 

 Haravointijäte: 

  -irtonainen ruoho, pudonneet puiden lehdet, naatit ja muut ruohovartisten  

  kasvien maanpäälliset osat 

 Oksa- ja risujäte: 

  -oksat (alle 6mm), risut, puuvartisten kasvien maanpäälliset osat 

Haketettava jäte: 

  - oksat ja latvukset 

Huom! Kantoja ei oteta vastaan. 
 
Muovisäkkien ja muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret, laudat jne) tuonti on 
ehdottomasti KIELLETTY! 
 
Jätteistä perittävät maksut: 
Puutarhajäte: 

- puutarhajätekuponki vuoden 2021 Jäteoppaasta (jaettu kaikkiin kotitalouksiin 22.4.2021)  

Huom! Jäteoppaan välissä toimitetuilla kupongeilla voi tuoda yhden peräkärryllisen jätettä/ 
kuponki. Kuponkiin on merkitty voimassaoloaika. 

Haketettava jäte: 
- 5€ / henkilöauton peräkärry 
- 10€ / traktorin peräkärry 

 
Lisätiedot:  Hailuodon 4H-yhdistys, Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 Hailuodon kunta, Sami 
Kauppila, puh. 040 683 5750 
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Kunnanvirasto toimii taas normaaleilla aukioloajoilla. 
Asioinnin sujuvoittamiseksi suosittelemme kuitenkin 
edelleen varaamaan ajan haluamallenne työntekijälle 
etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostilla. 

Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa 
soitto AINA 112

Ajanvaraus Hailuodon terveyskeskukseen nume-
rosta 020 630 6060 arkisin kello 8-16.  
Puheluusi vastaa Pihlajalinna.

Kello 16-08 ota yhteys maksuttomaan valtakun-
nalliseen päivystysapu neuvontanumeroon 116117 
(numero korvaa 4.1.2021 alkaen Oulun seudun 
yhteispäivystykseen neuvontanumeron 08 315 2655.) 

Fysioterapian soittoaika maanantaisin klo. 7:30-8:15  
044 4973 546

Hammashoitola puhelinnumero 044 4973 545 
ma-ke klo. 8:00-16:00 
to-pe klo. 8:00-14:30

Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään 
aamusta

Poikkeusolojen 
neuvontanumerot:
Hailuodon henkisen tuen päivystävä puhelin  
044 4973 507. Joka päivä kello 15-19. Puheluusi vas-
taa vapaaehtoinen. 

Hailuodon kunnan yleisneuvonnan  
päivystysnumero 044 4973 500 (arkisin 8-16)

Hailuodon kunnan tärkeät 
numerot

Muut tärkeät numerot
Palvelukoti Saarenkartano (hoitajat) 044 4973 550 

Ikääntyneiden palvelut Rauni Koppelo 044 4973 553

Hailuodon koulu 044 4973 506

Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531

Eskari 040 4879 967

Kirjasto / Antti Karjalainen kirjastonhoitaja 044 4973 
565

Sosiaalityöntekijä Sirpa Tervahauta 044 4973 521 

Perhetyöntekijä Ulla Sauvola 044 4973 573

Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566

Kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila 040 6835 750

Palvelualuesihteerit: 
Nella Nikkilä, Elinvoimainen saari 040 683 7864 
Kirsi Nurmi, Oppiva saari 044 4973 506 
Anne Inkilä, Sote-saari 044 4973 522

Kunnanvirasto 044 4973 500 
Toimistotyöntekijä Tiina Nurro 040 6837 506

Kunnanjohto: 
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja 044 4973 502 
Maarit Alikoski, kunnansihteeri 040 6836 522 
Pia Piispanen, perusturvajohtaja 044 4973 520 
Markku Maikkola, tekninen johtaja 044 4973 510 
Kaija Sipilä, sivistysjohtaja 044 4973 560

Hailuodon vesihuolto 
Häiriö-, vika ja muut ongelmatilanteet:  
0400 683 105


