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Hyvällä mielellä kohti uutta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen val-
takunnallinen muutos lähestyy. Hyvinvointialueen 
vastuulle siirtyvät kuntien ja sairaanhoitopiirin vas-
tuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luiden ja pelastustoimen palveluiden järjestäminen 
1.1.2023 alkaen.

Hailuodon kunnan koko sosiaalityön, terveyskeskuk-
sen, kotihoidon ja palvelukodin henkilöstöstä tulee 
vuoden 2023 alussa hyvinvointialueen henkilöstöä. 
Lisäksi soten tukipalveluissa on työntekijöitä, jotka 
tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä. Tätä 
kautta siis myös kiinteistöhuollon, puhdistuspalve-
luiden, keittiön ja palvelualueen hallinnon henkilös-
töä tulee siirtymään hyvinvointialueelle. Siirto tulee 
tapahtumaan liikkeenluovutuksella ja menettely on 
tarkoin säänneltyä.

Muutosta voidaan tarkastella monelta suunnalta. 
Kuntalaisia eli sosiaali- ja terveydenhuollon asiak-
kaita kiinnostavat perus- ja erityistasonpalvelut – nii-
den saaminen. Miten hoidetaan lasten ja perheiden 
palvelut? Miten oppilashuollon palvelut järjestellään? 
Onko meillä oma terveysasema? Saavathan palvelu-
kodin asukkaat asua saaressa? Miten huolehditaan 
kotona asuvista iäkkäistä kuntalaisista? Mitä palveluita 
saadaan alueellisesti hoidettuina? Mikä on lähipalve-
lua? Miten pelastustoimi toimii paikallisella tasolla 
jatkossa? Miten erikoissairaanhoito järjestetään tule-
vaisuudessa? Työntekijöiden huolena voi olla se, että 
mikä minun paikkani muutoksessa on? Millaista työ 
hyvinvointialueella on tai minkälainen työnantaja on 
valtavan suuri hyvinvointialue? Kaikkiin kysymyksiin 
ei valmistelun tässä vaiheessa ole mahdollista antaa 
vastauksia. Vastaukset täsmentyvät koko ajan, mutta 
tulevan hyvinvointialueen käytännöistä on vielä liian 
aikaista puhua. 

Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen pal-
velut kaikille suomalaisille. Pohjois-Pohjanmaalla on 
rakennettu muutosjohtaja Ilkka Luoman johdolla 
organisaatiota. Organisaation rakentaminen etenee 
kuudella alueella, joista Lakeus on yksi alue. Lisäksi 
toiminnat on järjestetty viiteen eri alueeseen eli per-
heiden palvelut, ikäihmisten palvelut, terveyden- ja 
sairaanhoidon palvelut ja vammais- ja kehitysvam-
maispalvelut sekä erityistason palvelut. Tämän kaltai-
sen rakenteen alle kaikki tulee järjestymään. 

Tällä hetkellä valmistelua tapahtuu valtavan monen 
ihmisen toimesta, oman työn ohessa ja toisaalta val-

misteluorganisaation toimintaa täydennetään koko 
ajan. Yhteistyö ja alueellinen valmistelu ovat äärim-
mäisen tärkeitä asioita. Kaikki kohdat, joissa voidaan 
vaikuttaa, on käytetty ja käytetään hyväksi. Asukkai-
den osallistuminen on tärkeää. 

Koko valmisteluvaiheen muutosta ohjaa poliittinen 
päätöksenteko, jossa sekä suppeassa että laajassa 
poliittisessa ohjausryhmässä on hailuotolaisedustus. 
Hyvinvointialueen ylin päättävä elin on aluevaltuusto, 
johon edustajat valitaan vaaleilla. Vaalipäivä on sun-
nuntai 23.1.2022. Hyvinvointialueen päättäjillä on tär-
keä tehtävä tehdä päätöksiä koko aluetta tarkastellen. 
Tehtävien päätösten perusteella kaikkiin yllä oleviin 
kysymyksiin saadaan vastaukset. Äänestämisen mer-
kitystä ei voi tässä kohdassa korostaa liikaa. Meillä on 
oikeus saada oma äänemme kuuluviin.  

Koko valmisteluvaiheen muutosta ohjaa poliittinen 
päätöksenteko, jossa sekä suppeassa että laajassa 
poliittisessa ohjausryhmässä on hailuotolaisedustus. 
Hyvinvointialueen ylin päättävä elin on aluevaltuusto, 
johon edustajat valitaan vaaleilla. Vaalipäivä on sun-
nuntai 23.1.2022. Hyvinvointialueen päättäjillä on tär-
keä tehtävä tehdä päätöksiä koko aluetta tarkastellen. 
Tehtävien päätösten perusteella kaikkiin yllä oleviin 
kysymyksiin saadaan vastaukset. Äänestämisen mer-
kitystä ei voi tässä kohdassa korostaa liikaa. Meillä on 
oikeus saada oma äänemme kuuluviin.  

Lisää tietoa on saatavilla www.popsote.fi. Parhaillaan-
kin siellä on kysely menossa, johon voi ideoita lähet-
tää. Osallistu palvelujen kehittämiseen – jätä ideasi. 
Sivuilta löytyy kaikki ajantasainen tieto valmistelusta. 
Ja jos jokin asia askarruttaa, aina voi olla yhteydessä. 
Hailuodon kunnassa teemme kaikki parhaamme, että 
muutos tapahtuu mahdollisimman hyvin ja jokainen, 
joka tarvitsee palveluita ne hyvinvointialueelta saa. 
Meillä on vielä vähän yli vuosi aikaa hoitaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelut täällä omassa kunnassa. 
Tällä hetkellä kartoitetaan kaikkia nykyisin voimassa 
olevia sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisia osto- ja 
palvelusopimuksia, jotka jatkossa siirtyvät hyvinvoin-
tialueelle.  Kunnan valmistelun tehtäviä kuvaa mieles-
täni parhaiten se, että erilaisia tietopyyntöjä tulee vii-
kossa useita ja niiden vastausajat vaihtelevat päivistä 
kuukausiin. Asia kerrallaan ja yhdessä vastuullisesti, 
niin näitä muutokseen liittyviäkin asioita on parasta 
hoitaa.

Lämpimin yhteistyöajatuksin Sote saari -palve-
lualueen puolesta Pia Piispanen,  
puhelin 044 4973 520. 
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• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon 
henkilöstö

• Raskaana olevat naiset

• Kaikki 65 vuotta täyttäneet

• Alle 7-vuotiaat lapset

• Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja 
vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

• Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri

Influenssakaudella 2021–2022 käytetään pistettä-
vää VaxigripTetra-rokotetta, joka sopii kaikille ikä-
ryhmille, sekä FluenzTetra-nenäsumuterokotetta 
2-6-vuotiaille.

Tänä vuonna kausi-influenssarokotuksen voi saada 
joko varaamalla ajan etukäteen terveyskeskukseen 
tai walk in-tyyppisesti ilman ajanvarausta. Rokotuksia 
annetaan terveyskeskuksissa myös vuosikontrollien 
ja muiden vastaanottokäyntien yhteydessä.

Mikäli olet oikeutettu rokotusohjelman mukaiseen 
influenssarokotukseen ja haluat varata ajan rokotuk-
selle, soita terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon 
0206306060 arkisin 8-16. Samalle ajalle voi tulla kaksi 
perheenjäsentä. Riittää siis, että toiselle perheenjäse-
nelle on varattu aika.

Voit tulla rokotukselle Hailuodon terveyskeskukseen 
ilman varattua aikaa seuraavina ajankohtina:

• Maanantaina 15.11. klo 13.30-18

• Tiistaina 16.11. klo 9-11 ja 12-14

• Torstai 18.11. klo 13.30-18

Rokotteen voi saada myös 
omakustanteisesti

Riskiryhmiin kuulumaton voi halutessaan ottaa kau-
si-influenssarokotteen. Tällöin rokotetta varten tulee 
hankkia resepti, jonka saa soittamalla terveyskeskuk-
sen ajanvarausnumeroon 0206306060. Yksi hen-
kilö voi pyytää reseptiä koko perheelle. Resepti on 
sähköinen ja nähtävillä Omakanta-palvelussa, kun 
se kirjoitettu. Omakustanteisen rokotteen asiakas 
hankkii itse apteekista ja varaa rokotusajan terveys-
keskuksen ajanvarausnumerosta. Lisätietoja terveys-
keskuksesta terveydenhoitajalta p. 044 49

Hyvinvointialueen asukkaiden osallisuus tehtäviin 
päätöksiin on tärkeää. Paikallisesti vanhus – ja vam-
maisneuvosto on yksi reitti vaikuttamiseen. Toivom-
mekin, että uusi vanhus- ja vammaisneuvosto saa 
yhteydenottoja ja palautteita kuntalaisilta. Vanhus- 
ja vammaisneuvosto esittäytyy seuraavassa kunta-
tiedotteessa. Puheenjohtajana kaudella 2021-2025 
toimii Pirkko Rantasuo ja varapuheenjohtajana Raili 
Louhimaa. 

Pihlajalinnan takaisinsoitto tulee tavallisesti minuu-
teissa, ei päivissä. 

Kuuntele ohje huolellisesti loppuun saakka ja toimi 
sen mukaan. Takaisinsoittovalinnasta tulee ilmoitus. 

Ohjeet vielä kertauksena: 

Hailuodon kunnan hoidon tarpeen arviointi/ ajanva-
rausnumero on: 020 630 6060 ma-pe klo 8-16

Hoitajien puhelimet on käännetty tänne.

Käytössä takaisinsoittopalvelu: 

Tiedote kertoo asiakkaalle: ”Kiitos, että soitat meille 
Hailuodon terveyskeskukseen. Puhelunne saatetaan 
tallentaa palvelun laadun varmistamiseksi ja kehit-
tämiseksi. Palvelu toimii takaisinsoittojen avulla. 
Jätettyäsi soittopyynnön, soitamme sinulle mahdol-
lisimman pian. Mikäli haluat, että soitamme sinulle 
numeroon, josta soitat, valitse puhelimestasi numero 
1. Mikäli haluat, että soitamme sinulle johonkin toi-
seen numeroon, valitse puhelimestasi numero 2”.

Iltaisin ja viikonloppuisin hailuotolaisten käytössä on 
valtakunnallinen 116 117 numero.

Kausi-influenssarokotuk-
set marraskuussa 2021 
Kausi-influenssarokotukset käynnistyvät tälle syksylle 
Hailuodon terveyskeskuksessa.

Kausi-influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjel-
massa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa 
aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle roko-
tuksesta on merkittävää hyötyä. Maksuttomaan kau-
si-influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:

Sote-Saari tiedottaa
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• Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuu-
nipuutos Ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on 
vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuu-
nipuutos. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi taval-
lista vaihtelevaa immuunipuutosta sairastavat 
(CVID), rusto-hiushypoplasiapotilaat ja DiGeor-
gen oireyhtymää sairastavat. Ryhmään eivät 
kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät poikkea-
vuudet, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia 
sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä 
C4:n osittainen vaje.

• Immunosuppressiivinen syöpähoito  Ryhmään 
kuuluvat solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä 
saaneet henkilöt sekä leukemian tai lymfooman 
monoklonaalista vasta-ainehoitoa edellisen kah-
den vuoden aikana saaneet henkilöt. Tähän ryh-
mään kuuluvat myös CAR-T-soluhoidon saaneet.

• Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppres-
siivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä 
Ryhmään kuuluvat muun muassa selkäranka-
reuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen 
paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, 
jos kyseistä sairautta hoidetaan biologisella 
lääkkeellä tai JAK-estäjällä. Biologisista lääk-
keistä tällaisia ovat erityisesti rituksimabi ja 
okrelitsumabi. Ryhmään eivät kuulu pelkästään 
kortikosteroidilääkitystä käyttävät henkilöt.

• Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV Ryh-
mään kuuluvat HIV-positiiviset henkilöt, joilla 
CD4-auttajasolutaso on alle 200 x 10E6 solua /l.

• Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immu-
nosuppressiivinen tila.

3. koronarokotteelle voi varata ajan heti kun on 
ohjeen mukainen aikaväli toisen ja kolmannen 
rokotteen välillä on täyttynyt. Ajan rokotukselle 
voi varata terveyskeskuksen ajanvarausnumerosta 
0206306060 arkisin klo 8-16. Kolmas koronarokote 
annetaan ensisijaisesti samaa valmistetta, kuin mitä 
toisena annettu rokotevalmiste on ollut.

3. koronarokotteita suosi-
tellaan nyt useille ryhmille
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt suo-
situstaan kolmannen koronarokotteen kohdalla. 
Kolmas koronarokote suositellaan alla olevan lis-
tan mukaisille henkilöille ja rokotukset suosituksen 
mukaisesti aloitetaan Hailuodossa. Rokotesuojan on 
tutkimuksissa todettu heikkenevän ajan myötä aina-
kin rokotteensa lyhyellä annosvälillä saaneilla ja voi-
makkaasti immuunipuutteisilla rokotteen antama 
suojateho kahden koronarokoteannoksen saaneilla 
jää tutkimusten mukaan usein selvästi heikommaksi 
kuin muilla saman ikäisillä. Immuunipuutteisilla kol-
mannen rokoteannoksen on todettu parantavan vas-
ta-ainetasoja ja valtaosalla nostavan suojan samalle 
tasolle kuin muulla väestöllä. Myös muilla kuin immuu-
nipuutteisilla kolmannen rokoteannoksen on todettu 
nostavan vasta-aineiden tasoa sekä pienentävän 
koronainfektion ja erityisesti vakavan taudin riskiä.  

Kolmas koronarokoteannos suositellaan 6 kuukauden 
kuluttua toisesta rokoteannoksesta:

• Ensimmäiset kaksi rokotetta 3-4 viikon annos-
välillä saaneille henkilöille, ei kuitenkaan alle 
30-vuotiaille miehille

• 60 vuotta täyttäneille

• laitoksissa ja hoivakodeissa asuville

• lääketieteellisille riskiryhmille 1 ja 2

Kolmas koronarokoteannos suositellaan voimak-
kaasti immuunipuutteisille henkilöille 2 kuukauden 
kuluttua toisesta rokoteannoksesta:

• Elinsiirto Ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on 
tehty elinsiirto.

• Kantasolusiirto Ryhmään kuuluvat ne henkilöt, 
jotka ovat saaneet kantasolusiirron enintään 
kolme vuotta sitten ja henkilöt, joilla kantasolu-
siirto on tehty jo aiemmin ja joiden immunosup-
pressiivinen käänteishyljinnän estolääkitys jatkuu.

• Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaa-
toiminta Ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka saa-
vat dialyysihoitoa tai joiden munuaisten hius-
suonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 
15.



5 4.11.2021T I E D O T T E E T

Hailuodossa voimassa 
olevat korona suosituk-
set ja rajoitukset 18.10. 
alkaen.
Tapahtumat:

• Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään 
erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on 
mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumi-
seen.  Suositellaan noudatettavaksi hygienia- ja 
turvallisuusohjetta.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

Maskin käyttöä suositellaan

• oman harkinnan mukaan etenkin sellaisille hen-
kilöille, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussar-
jaa sekä ruuhkaisissa sisätiloissa.

• joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.

• sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä hen-
kilökunnalle, kun he ovat lähikontaktissa poti-
laiden tai asiakkaiden kanssa, sekä vierailijoille 
ja avoterveydenhuollon potilaille, kun he ovat 
lähikontaktissa potilaisiin tai henkilökuntaan.

• Vuodeosastopotilaille maskien käyttöä suo-
sitellaan, kun he ovat lähikontaktissa muihin 
potilaisiin.

Katso myös: THL:n maskisuositus kansalaisille

Ikääntyneet ja riskiryhmät

• Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat nou-
dattavat toiminnassaan tehostettuja suo-
jaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan kor-
kean sairastumisriskin 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
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Kevätkauden 2022 
liikuntahallivuorot 
Muistathan varata LIIKUNTAHALLIVUORON keväälle 
2022. Varauksen, jossa ilmenee vuoron vastuuhenki-
lö(t) yhteystietoineen, voi laittaa sähköpostilla petri.
partala@hailuoto.fi. 15.12.2021 mennessä.

Vuoroja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Myös KUNNAN YLEISET PELIVUOROT tulee varata ja 
vastuuhenkilö nimetä! Muutoin nykyiset yleiset vuo-
rot lakkaavat olemasta, sillä kysyntä liikuntahallivuo-
roista on kovaa. Yksityisiä, voimassa olevia vuoroja ei 
tarvitse varata uudelleen. 

Kunnan tarjoamat yleiset pelivuorot on tarkoitettu 
aikuisille, alaikäraja on 15 -vuotta.

Jos kuntosalivuorovarauksesi päättyy vuoden lop-
puun, vuoden 2022 kuntosalin käyttövuorot kannat-
taa uusia hyvissä ajoin, p. 044 4973 566 tai petri.par-
tala@hailuoto.fi.

Nykyiset liikunta- ja kuntosalivuorot löytyvät: 

www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/liikunta/
liikuntahalli-ja-kuntosalivuorot/

Voimassa olevat 
liikuntahalli- ja 
kuntosalimaksut:
• Liikuntasalivuoro, toistuva käyttö 60,00 €/6 kk, 

85,00 €/12 kk

• Liikuntahallin tilapäiskäyttö: 25,00 € /h, 100,00 € 
/puolivrk, 125,00 € /vrk 

• Kuntosalin villiavain: 25,00€/kk, 90,00€/6 kk, 
140,00 €/12 kk 

• Seniorikortti yli 60 v /nuorisokortti alle 18 v kun-
tosalille: 10,00 €/kk, 45,00 €/ 6kk, 75,00 €/12 kk  

Alle 15 -vuotiailla täytyy olla kuntosalilla huoltaja/
aikuinen vastuuhenkilö mukana. Yläkoululaisille on 
ohjattuja, ilmaisia kuntosaliryhmiä.

Hyvinvoinnin mittauspäivä 
Luotosalissa 
(käynti Luotosalin päätyovesta)
Kehonkoostumusmittauksen lisäksi aamupäivisin 
MMSE -muistitestausta, liikkuvuuskartoituksia sekä 
muuta mukavaa

• ke 15.12. klo 9.30-11.30 / 12.00-17.00

• to 16.12. klo 8.30-13.00

• muita aikoja voi tiedustella Petriltä                              

Aika mittaukseen varataan p. 0444973566 tai petri.
partala@hailuoto.fi

Mitä kehonkoostumusmittaus 
mittaa?
• Olennaisimpia tarkasteltavia muuttujia ovat kehon 
rasvavarastot ja niiden sijainti.

• Kokonaisrasvaprosentti on huomattavasti luotetta-
vampi mittari painon sopivuuden tai ylipainon mää-
rän arviointiin kuin painoindeksi (=BMI).

• Lihas- ja nestetasapainomittaukset saattavat eten-
kin ikääntyneemmillä paljastaa puutteita ravitsemuk-
sessa sekä liian yksipuolisen tai vähäisen liikunnan.

• Seurantamittaukset paljastavat elintapamuutosten 
onnistumisen, vaikka vaaka ei sitä aina kertoisikaan.

Kuinka testi tehdään?
Testissä seistään paljain jaloin, liikkumatta noin 3min 
ajan InBody -laitteen päällä kosketuselektroneista 
kiinni pitäen. Testistä saa palautteen heti.

Ennen testiä on: 
• oltava ravinnotta ja juomatta n. 1 tunti ennen 
mittausta

• vältettävä alkoholinkäyttöä 2 vrk ennen mittausta

• vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta 12 tuntia 
ennen mittausta

• vältettävä diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) 
käyttöä mittausta edeltävinä päivinä

• tyhjennettävä virtsarakko n. 1/2 tuntia ennen 
mittausta

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
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Iltatori

Säännöllinen iltatori järjestetään jokaisen kuukauden 
ensimmäisenä perjantaina klo 16-19 kahvila 
Loman sisä- ja ulkotiloissa. Voit tulla myymään 
omia tuotteitasi varaamalla pöydän numerosta 
040-5943428. Pöydistä ei peritä vuokraa. Voit 
tuoda myös oman pöydän tai kojun kahvilan piha-
alueelle, mutta siitäkin sinun tulee ilmoittaa samaan 
numeroon. Kahvila Loma on tori-iltoina avoinna klo 
21.00 saakka.

Seuraavat iltatorit: 5.11., 3.12.

Lisätietoja: Kari Tuhkanen 
Karmikael67@gmail.com 
040 5943428

Testi sopii: kuntoilijoille, laihduttajille ja urheilijoille, 
kaikille painonhallinnasta kiinnostuneille sekä hen-
kilöille, joilla on tarvetta arvioida ravitsemustilaa ja 
jotka ovat riskissä sairastua diabetekseen ja sydän- ja 
verisuonisairauksiin. 

Testissä pitää pystyä seisomaan omatoimisesti ilman 
tukea. 

Mittausta ei voida tehdä, jos olet raskaana tai käytät 
sydämen tahdistinta.

Liikuntasalivuorot on 
peruttu pe-la 5.-6.11./ 
hirvipeijaiset sekä pe-su 26.-
28.11./paritanssiretriitti

HIRVIPEIJAISET      

 

Hailuodon Metsästysseura ry järjestää 
perinteiset hirvipeijaiset 

koulun liikuntahallilla lauantaina 6.11.2021 
kello 11.00-17.00. 

 

 
Maanomistajat ja hailuotolaiset tervetuloa! 

Luovon Puikkari 
kiittää asiakkaitamme ja työntekijöitämme 
kuluneista vuosista.
Toivotamme kaikille hyvää loppuvuotta 
ja tulevaa joulun aikaa!
Martta, Elsi ja Saila

Anna palautetta 
Siikamarkkinoista!

Käy antamassa palautetta Siikamarkkinoista 
Hailuoto -sovelluksessa. Ensi vuonna juhlitaan 
Siikamarkkinoiden 30-vuotisjuhlia ja kaikki 
kuntalaiset kutsutaan mukaan suunnittelemaan 
juhlavuoden tapahtumaa!

Osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti 
valitsemaansa Hailuodossa toimivaan yritykseen.
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Elinvoimainen Saari tiedottaa
TIEDOTE TALVIKUNNOS-
SAPIDOSTA TIEKUNNILLE 
JA -OSAKKAILLE 
Tiekunnat ja tieosakkaat huolehtivat omalta osal-
taan piha- ja yksityisteiden kunnosta. Vastuu piha- 
ja yksityisteiden kunnossapidosta on tiekunnilla ja 
tieosakkailla.

Kunnan tekniset palvelut on kilpailuttanut ja organisoi 
yksityis- ja pihateiden talvikunnossapidon palveluta-
so-ohjeen mukaisesti kalenterivuodelle 2021. Uudet 
asukkaat voivat ilmoittautua linkouspalvelun piiriin 
aurauspalveluhakemuksella. Hakemus löytyy kunnan 
kotisivuilta (https://www.hailuoto.fi/lomakkeet/) ja se 
toimitetaan täytettynä sähköpostitse osoitteeseen 
nella.nikkila@hailuoto.fi tai postitse, Luovontie 176, 
90480 Hailuoto.

1.1.2022 alkaen yksityisteiden talvikunnossapito ja jär-
jestämisvastuu palautuu tiekunnille ja –osakkaille. 

Piha- ja yksityisteiden on linkouksen kannalta oltava 
sellaisessa kunnossa, että linkous voidaan urakoitsijan 
toimesta esteettä sekä ympäristöä (pihapiirit, raken-
nukset, koneet, laitteet) että kunnossapitokalustoa 
(puusto ja oksat, tien laatu) vaarantamatta hoitaa.

Käytännössä tällä tarkoitetaan mm. aurausviitoituk-
sen oikea-aikaista asentamista sekä tien eri raken-
nekerrosten oikeaoppista rakentamista ja kunnossa-
pitoa (esim. kulutuskerroksen riittävyys ja sen oikea 
raekoko, tien talvikunnostus, lumiaitojen asennus). 
Myöskään puustoa ja oksia ei saa olla liian lähellä 
tiealueen reunaa. Lingottavan tieuran leveyden tulee 
olla vähintään 3 metriä tien pinnassa sekä myös 3 
metrin korkeudella.

Aurausviitoituksella osoitetaan tien leveys niin, 
ettei tietä aurattaessa tai lingottaessa synny liiken-
nettä vaarantavia ns. yliaurauksia eivätkä tien reu-
nassa mahdollisesti olevat esteet aiheuta vaaraa 
talvikunnossapidolle. 

Aurausviitat pystytetään syksyllä sen jälkeen, kun tie 
on lanattu tai höylätty talvikuntoon, kuitenkin ennen 
maan jäätymistä. 

Tiekunnat/-osakkaat asentavat aurausviitat.

Urakoitsija voi palvelutaso-ohjeen nojalla jättää lin-
koamatta tieosuuden, joka ei täytä ohjeen mukaisia 
vaatimuksia.

Huom!

Niiden kuntalaisten, joiden tulee päästä työmatkalle 
aikaisin aamusta, tulee tarvittaessa ilmoittaa tarpees-
taan alueensa urakoitsijalle.

Urakoitsijoiden ja tiekuntien tulee noudattaa palve-
lutaso-ohjetta (4.6.2015).                   
 
Palvelutaso-ohje kokonaisuudessaan on luettavissa 
kunnan kotisivuilla osoitteessa: https://www.hailuoto.
fi/wp-content/uploads/palvelutaso-ohje-2015-1.pdf.

Tekniset palvelut, Elinvoimainen Saari 
Hailuodon kunta

Hailuodon Kaavoituskat-
saus 2021 on julkaistu
Hailuodon kunnan kaavoituskatsauksessa 2021 ole-
massa olevat kaavat ja vireillä olevat kaavahankkeet 
on esitetty kaavahierarkian mukaisessa järjestyksessä 
maakuntakaavatasolta detaljikaavoihin.

Pitkällä aikavälillä kunnassa tavoitellaan lupakäytän-
töjä, joissa poikkeamishakemusten ja suunnittelutar-
vehakemusten määrä minimoidaan kattavan maan-
käytön suunnittelun avulla.

Tähän pyritään koko saaren kattavan yleiskaavan 
ja sitä täydentävien osayleiskaavojen (kyläkaavat) 
avulla. Osayleiskaavat tullaan laatimaan oikeusvai-
kutteisina ja niiden perusteella tulee pystyä myön-
tämään suoria rakennuslupia. Asemakaavoitusta ei 
sellaisenaan nähdä Hailuodon maaseutumaisemaan 
välttämättömänä.

Hailuodon kunnanvaltuusto on 13.11.2019 hyväksy-
nyt Hailuodon strategisen yleiskaavan 2030. Yleis-
kaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 14.1.2020. 
Kaavalla määritellään kunnan maankäytön tulevat 
kehittämisen painopisteet ja suunnat tuleviksi vuo-
siksi eteenpäin. Yleiskaavan yleisiä tavoitteita ovat 
taajaman hallittu kasvu, saarta kattavan kehityksen 
tukeminen sekä luonnonarvot huomioiva suunnitel-
mallinen maankäyttö.

Koko katsaus luettavissa: https://www.hailuoto.fi/
hailuodon-kaavoituskatsaus-2021-on-julkaistu/
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HAILUOTO-SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  

lauantaina 27.11. klo 13 

Aito Helmi -salissa 

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat. 

 

Tervetuloa jäsenet ja jäsenyydestä kiinnostuneet! 

 

www.hailuoto-seura.fi, puhelin 044 529 3220 
Löydät meidät myös Facebookista. 

 

 

 

HÄLLI-PÄIVÄ 
 
 

lauantaina 27.11. klo 14 
Aito Helmi -salissa 

 
Ohjelmassa mm. 

 
Haaksirikkoja Hailuodon merialueilla, professori, 

tietokirjailija Reijo Heikkinen 
Vuoden 2021 kellokkaan julkistaminen 

Kakkukahvit 
 
 
 

Lämpimästi tervetuloa! 
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Hailuodon Kansalaisopisto 
tiedottaa
Kansalaisopiston 
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. (soita opistolle, 
mikäli haluat mukaan!)

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. Kurs-
sille voivat osallistua myös aiemmin pilatesta harjoi-
telleet, koska kaikki liikkeet voidaan varioida kunkin 
osaamisen ja kehittymisen mukaan. Tervetuloa pila-
teksen maailmaan, joka tarjoaa kehittymisen haas-
teita niin pitkälle kuin haluat harrastuksessasi edetä. 
Mukaan kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, 
pyyhe, huopa tms.) Kurssimaksu 27 € laskutetaan.

OHJATTU KUNTOSALITREENI KAIKENIKÄISILLE,  
Ke 17.15–18.15, HAILUODON LIIKUNTASALI,  
8.9.–17.11.2021 
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9. (soita opistolle mikäli 
haluat mukaan!)

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

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. (soita opistolle 
mikäli haluat mukaan!)
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Kansalaisopisto tiedottaa

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.

 

 

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!

 

 

          Syksyn 2021 Tapahtumat 

 
       Jos korona ei estä 
       

Pvm Klo Tapahtuma 
   
26.10. 12 Kerho seurakuntasalissa.  Bingoa. 
9.11. 12 Syyskokous seurakuntasalissa. 

Kimmo Kokkonen liikenneturvasta kertoo 
iäkkäiden liikenneturvallisuudesta. 

23.11. 12 Jouluruokailu jäsenille seurakuntasalissa.  
Arvontaa. Jouluruokailu siirtyy tähän päivään.  
Lista kiertää kerhoissa tai ilmoittaudu 16.11. 
mennessä puh 040 8275711. 

7.12. 12 Kerho srk-salissa. 
   
  Vuosi 2022 
18.1.22 12 Kevään kerhot alkavat. 
   
  Boccia tiistaisin klo 16-17.30 
   

 



Hailuodon kunnan henkilöstön 
hyvinvointiin panostaminen 
palkittiin
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Aki Heiskasen kiitospuhe 
MIELI ry.n tiedotustilaisuu-
desta 10.10.2021

Otamme Hailuodon kuntana kiitollisuudella vastaan 
meille myönnetyn mielenterveyspalkinnon. Se, että 
palkinto myönnetään meille nyt, ei tarkoita, että oli-
simme valmiita! 

Me olemme hyvällä matkalla kulkemassa eteenpäin 
tiellä, jossa ei ole päätepistettä. Joka päivä meillä on 
mahdollisuus kohdata toisemme paremmin. Joka 
päivä meillä on mahdollisuus vuorovaikuttaa parem-
min. Joka päivä meillä on mahdollisuus oppia itses-
tämme uutta. Joka päivä meillä on mahdollisuus huo-
lehtia toisistamme paremmin.

Hyvinvoinnissa on lopulta kyse siitä, kuinka käy-
tämme hyvää elämää tukevat mahdollisuudet hyväk-
semme. Kuinka paljon olen itse valmis panostamaan 
omaan hyvinvointiini?

Työnantaja me voimme tarjota rakenteen vuorovai-
kutukselle. Työnantajana me voimme pitää yllä kes-
kustelua ihmiskäsityksestä. Työnantajana me voimme 
luoda toimintatavan, joka mahdollistaa jokaisen 
käyttää omaa potentiaaliaan parhaalla mahdollisella 
tavalla itsensä, työnyhteisönsä ja kuntalaistemme 
parhaaksi. Työnantajana voimme tarjota tausta-ajat-
telun ja henkisen ilmapiirin, jossa jokainen voi aloit-
taa oman kasvunsa. Työantajana voimme tarjota 
vertaiset, jotka tukevat meitä tässä kasvussa. Työnan-
tajana voimme luottaa.

Viime kädessä jokainen kuitenkin valitsee itse, onko 
tässä mukana, haluaako tehdä oman osansa – tart-
tuuko mahdollisuuteen.

Toivon, että saamamme palkinto kannustaa myös 
muita organisaatioita ja työyhteisöjä lähtemään tälle 
matkalle

- KIITOS-

Aki Heiskanen, kunnanjohtaja

 

 

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n vuoden 2021 mie-
lenterveyspalkinnon saa Hailuodon kunta. Hailuo-
dossa on tehty merkittävää työtä kunnan henkilöstön 
työhyvinvoinnin kehittämiseksi yhdessä henkilöstön 
kanssa. Palkinto luovutettiin maailman mielenterve-
yspäivänä 10.10.2021

– Hailuodon kunta osoittaa esimerkillään, miten mie-
lenterveyttä voidaan työyhteisössä kehittää suun-
nitelmallisesti. Pienen kunnan esimerkki on tässä 
erittäin arvokas ja osoittaa, että mielenterveyteen 
panostaminen ei edellytä isoja resursseja. Mielenter-
veyttä vaaliva ja vahvistava toimintakulttuuri edistää 
hyvinvointia mutta on myös taloudellisesti järkevää, 
toteaa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toiminnan-
johtaja Sari Aalto-Matturi.

Hailuodossa on otettu käyttöön kunnan henkilös-
tön mielenterveyttä edistävä toimintakulttuuri, jonka 
kivijalkoina ovat esimerkiksi kokonaisvaltainen ja 
humanistinen ihmiskäsitys, yhteisöllisyys, hierarkian 
madaltaminen, dialogisuus työssä, vaikeiden asioiden 
esiin ottaminen ja johtamisen henkinen ulottuvuus.

Työpaikoilla on viime vuosina alettu herätä mielen-
terveystaustaisten poissaolojen ja työkyvyttömyyden 
lisääntymiseen. Kela-korvattavista sairauspäivistä 
kolmannes on mielenterveystaustaisia, työkyvyttö-
myyseläkkeistä jo yli puolet.

– Työelämässä etsitään keinoja, joilla mielentervey-
den haasteeseen voidaan vastata ja esimerkiksi tun-
nistaa ongelmia varhaisemmassa vaiheessa. Seuraa-
van askeleen ovat jo ottaneet Hailuodon kaltaiset 
työyhteisöt, joissa mielenterveys nähdään yhteisenä 
voimavarana, jota voidaan vahvistaa, Aalto-Matturi 
lisää.

Toiminta Hailuodon kunnassa mielenterveyden edis-
tämiseksi on ollut suunnitelmallista ja pitkäjänteistä 
ja sillä on saatu kunnassa sairauspoissaolot laskuun.

MIELI Suomen Mielenterveys ry on jakanut valtakun-
nallista mielenterveyspalkintoa vuodesta 1994 läh-
tien. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai 
yhteisölle, joka on omassa elämässään ja toiminnas-
saan edistänyt ihmisten henkistä hyvinvointia ja tuke-
nut mielenterveyttä varsinaisen mielenterveystyön 
ulkopuolella.
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Miten työhyvinvointiin panostaminen on 
näkynyt omassa arjessani  
Hailuodon kunnan viestintä- ja 
markkinointisuunnittelijana?
Tämä kysymys on kiinnostanut monia sen jälkeen, 
kun MIELI Suomen Mielenterveys Ry palkitsi Hailuo-
don kunnan vuoden mielenterveysteko -palkinnolla. 
Tulemme avaamaan työntekijöiden kokemuksia joh-
tamistavan muutoksista eri toimialoilla ja eri tehtä-
vissä tulevan talven aikana laajasti.

Meillä on kunnassa monia eri yksiköitä, joiden toi-
mintaympäristö ja työtehtävät eroavat omistani, ne 
voivat hyvin kuulua lain säätämiin toimiin ja esimer-
kiksi hoitotyössä vaalitaan erilaisia arvoja kuin kaa-
vasuunnittelussa tai viestinnässä. Meillä on kuntasek-
torilla monenlaisia rakenteita, joita on viime vuosina 
pyritty riisumaan yleiseksi normiksi oletetuista hierar-
kia-asetelmista. Olemme siirtyneet avoimeen ja osal-
listavaan vuorovaikutukseen ja saaneet sillä paljon 
positiivista kehitystä aikaiseksi.

Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen on tuonut 
meille työntekijöille useita eri vaihtoehtoja siihen, 
miten pystymme itse säätelemään työtaakkaamme 
ja palautumaan töistä. Ei ole kysymys siitä, että töitä 
olisi vähemmän tehtäväksi. Olemme pienen kunnan 
työntekijöinä tottuneet hoitamaan ja ymmärtämään 
suuria kokonaisuuksia monilta eri aloilta. Yhtä vir-
kaa kohti saattaa kuulua yli viiden eri toimialan teh-
täviä, jos verrataan isompaan kuntaan. Tällaisessa 
tilanteessa ei ole mahdollista vähentää töitä, mutta 
on mahdollista oppia uusia tapoja työskentelemään 
yhdessä työkavereiden ja kuntalaisten kanssa tasa-
vertaisesti, annetun työajan puitteissa.

Jokainen esimies on yksilö ja tuo omalla osaamisel-
laan sekä persoonallaan johtamiseen erilaisia ulot-
tuvuuksia. Emme voi olettaa, että esimies on autuas, 
joka vie työtaakkamme pois, tietää kaikesta kaiken 
ja ravitsee meitä onnistumisilla. Meidän täytyy itse 
tarttua annettuihin oppeihin, ottaa vastuuta ja haluta 
tehdä työmme ylpeästi. Vaikka esimiestyön tavoit-
teena on tehdä hyvinvoiva työyhteisö, ei sekään 
synny pelkällä palkitsemisella. Se syntyy läsnäolosta, 
henkilökohtaisesta kehittymisestä, vaikeiden asioiden 
esiin ottamisesta ja oman työn sekä kanssaihmisten 
arvostamisesta.

Osana kunnan henkilöstön hyvinvointia väliesimies-
ten kouluttaminen ja kouluttautuminen on ollut mer-
kittävässä osassa prosessin eteenpäin viejänä. Tänä 
syksynä Hailuodon kunnan esihenkilöille alkaneessa 
positiivisen johtamisen koulutuksessa olemme tart-
tuneet vaikeisiin johtamistilanteisiin luottamuksel-
lisessa ympäristössä ja pohtineet yhdessä ratkaisuja 
niihin. Itselleni on kyseisistä koulutuksista noussut 
monia oivalluksia, joita olen lähtenyt soveltamaan 
työarjessa vastaan tulleisiin tilanteisiin. Nämä asiat 
ovat antaneet minulle onnistumisen tunteita ja olen 
kasvanut ammatillisesti, mikä on itselleni yksi tär-
keimmistä elementeistä työssäni.

Vuosina 2020 ja 2021 koko kunnan henkilöstö sai 
muun muassa ilmoittautua Finnmotion -ohjelmaan, 
jota kannustettiin tekemään päivittäin työpäivän 
aikana ja ottamaan uudet tavat osaksi omaa rutiinia. 
Kyse ei ole aikaa vievistä harjoitteista,  vaan esimer-
kiksi ryhdin suoristamisesta, hengittämisestä ja tun-
teiden tasaamisessa. Niin kuin missä tahansa elämän-
tapamuutoksessa, muutoksen käyntiin saanti vaatii 
henkilökohtaista motivaatiota. Emme voi olettaa, että 
kaikki ovat halukkaita tai valmiita muutokseen, joten 
jokainen tekee juuri sen verran, kun itselle tuntuu 
hyvältä. Emme voi myöskään olettaa, että kaikki oppi-
vat tai haluavat oppia uusia tapoja. Näissä hetkissä 
meidän on toivottava, että nämä henkilöt kuitenkin 
arvostavat sitä kehitystä, mitä muut ovat tehneet,  ja 
kunnioittavat meitä samalla tavoin kuin me kunnioi-
tamme heitä.

Tehdyt toimet ovat saaneet valtavasti positiivista 
näkyvyyttä ympäri Suomen jo useiden vuosien 
ajan. Tänään 28.10. Työelämä- ja tasa-arvovalio-
kunta on tutustumassa Hailuodon kunnassa tehtyyn 
työhyvinvointityöhön.

Mikä on se suunta, joka halutaan työntekijöiden 
hyvinvoinnille tulevaisuudessa?

Viestintä- ja markkinointisuunnittelija 
Saana Peurasaari
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KAIKILLE AVOIN
ILTATORI Klo 16-19

PE 5.11. 
PE 3.12.

Tervetuloa!
        Myyntipaikkatiedustelut:

         puh. 040 5943428. Kari T.

 

 

Luovon Martat ry:n 
Joulumyyjäiset 20.11.
järjestää koko kylän Joulumyyjäiset Hailuodon Nuo-
risoseuran talolla lauantaina 20.11.2021 klo 11-15.

Kahvilassa myynnissä riisipuuroa ja soppaa, mehua, 
teetä, kahvia ja torttuja.

Myynnissä mm. käsitöitä ja leivonnaisia. Arvontaa.

Tervetuloa!

(varauduthan käteismaksuun)

Varaa myyntipöytä
Myyntipöydän varaus 12.11 mennessä tekstivies-
tillä tai soittamalla numeroon 040-4829966 /Outi tai 
s-postitse nokelaouti(at)gmail.com.  Myyntipöytiä 
rajallisesti ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
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Oletko jotain näistä

- alle 29 v. (muutamia paikkoja myös

vanhemmille)

- luovien alojen, alue- tai

yhteisökehittämisen osaaja

tai näistä aloista kiinnostunut

- asut Pohjois-Pohjanmaalla

- työtön työnhakija

- etsimässä jotain uutta?

 

Seuraavat osaamispajat 

16.11 - 24.2. ja 15.3.-2.6.2022

Hae mukaan!

 

 

msl.fi/osallisuus

Lue lisää ja ilmoittaudu

Luovakunta-osaamispaja saa kehittämiskohteita Hailuodon

ja Vaalan kunnista. Koulutus toteutuu työskentelemällä

näiden kohteiden parissa mm. palvelumuotoilun ja

yhteisökehittämisen menetelmiä käyttäen. Toimimme

pääasiassa etänä, joten voit osallistua mistä vain. 

Voit hyödyntää olemassa olevaa osaamistasi ja oppia

samalla uutta!

 

Luovakunta-osaamispaja on 

sivutoimista opiskelua alle 25 h/vko.

Maksuton 

koulutus!

Opi palvelumuotoilua ja 

yhteisökehittämistä!
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Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa 
soitto AINA 112

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

Terveyskeskuksen kiireettömän hoidon numero, josta 
hoitaja soittaa takaisin 044 4973 578.

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

Palvelualuesihteerit: 
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


