
2.11.2022

Tiedotukset ja tapahtumat
Sisällysluettelo:

Alkusanat         2

Sote-Saari tiedottaa                         3

Vapaa-aikatoimi tiedottaa              4-5

Tiedotteet ja ilmoitukset                          6-7

Tärkeät numerot                  8
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Rauhallista joulun aikaa!
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Aikaa hyvinvointialueen aloittamiseen, eli siihen het-
keen, kun Hailuodon kunta ei enää vastaa itse sosi-
aali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta on tätä 
kirjoittaessani 2 kuukautta ja 11 päivää. Laskuri hyvin-
vointialuueen www-sivuilla laskee aikaa sekunti ker-
rallaan kohti hyvinvointialueen aloittamisen hetkeä. 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta kutsutaan 
jatkossa nimellä Pohde. Lähes puolet kunnan työn-
tekijöistä siirtyy siis ensi vuoden alussa työskentele-
mään Pohteelle. Asiakkaan näkökulmasta tiedetään 
ne asiat, jotka hyvinvointialueen aluehallitus on jo 
tähän mennessä päättänyt ja linjannut. Jokaisessa 
kunnassa toimii jatkossakin sote-keskus, eli paikka, 
josta sosiaali- ja terveyspalveluita järjestetään. Vielä 
ei tiedetä sitä, minkälainen palvelun taso missäkin 
alueen sotekeskuksessa on. Se selviää tulevien kuu-
kausien aikana. Meillä työskentelevä henkilöstö on 
ollut mukana tekemässä muutoksia, jotka ovat uusien 
linjausten mukaisia. Esimerkiksi ikäneuvola (meillä 
tähän saakka toiminut seniorineuvola) on yksi niistä 
asioita, joita Pohteella kehitetään. 

Meillä on vieraillut viime viikkoina väkeä hyvinvoin-
tialueelta tutustumassa täällä tehtävään käytännön 
työhön ja työntekijöihin. Ikäihmisten palveluiden 
henkilöstöstä suurin osa oli paikalla, kun palvelualue-
johtaja Hannele Pöykiö joukkoineen eli eri ikäih-
misten palveluiden päälliköt kävivät tutustumassa. 
Hailuoto liittyy toiminnallisesti yhteen Kempeleen 
kotihoidon kanssa. Palvelukodin lähiyhteistyöalueena 
ovat Kempelessä ja Oulunsalossa sijaitsevat ympäri-
vuorokautista palvelua tarjoavat asumisyksiköt. Pal-
velukoti on remontin jälkeen hyvässä ja toimivassa 
kunnossa ja näyttää sille, että Saarenkartano pysyy 
muutoksessa Saarenkartanona ja tutut kotihoidon 
työntekijät tekevät työtään kuten ennenkin hailuo-
tolaisten ikäihmisten luona. Terveyskeskuksen koko 
henkilökunta tapasi oman alueensa vastuualuepääl-
likön, Tanja Piltosen, kun hän yhdessä ylihammaslää-
käri Aappo Keräsen kanssa kävi tutustumassa meidän 
terveyskeskukseen. Vähitellen ihmiset tulevat tutuiksi 
henkilöstölle ja käytännön yhteistyön rakentuminen 
Pohteella alkaa. Lähiesihenkilöiden valintaprosessi 
on parhaillaan menossa ja kohta kaikilla meidän 
sote-työntekijöillä on tiedossa se, kuka on esihenki-
lönä jatkossa. 

Muutoksia on 17.10.2022 hyvinvointialueen aluehalli-
tuksessa hyväksytyn järjestämissuunnitelman mukaan 
tulossa. Toisaalta ne koskevat raskaimpien palvelui-
den purkamista ja toisaalta muutosta tulee erityisesti 
niissä palveluissa, joiden toimintoja yhdistetään. 

Ikäihmisten palveluissa se tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että palveluohjaus keskitetään koko Pohteen alueella.  

Palveluohjausta tarvitaan siinä vaiheessa, kun suunni-
tellaan jonkun uuden palvelun aloittamista. Jos vaik-
kapa kotona olemiseen ja elämiseen liittyy haasteita, 
niin tarvitaan palveluohjausta. Loppuvuoden aikana 
käytännön asiat selviävät ja suurin osa toiminnoista 
jatkuu kuten aikaisemminkin. Julkisuudessa olleet tie-
dot kymmenien ja satojen miljoonien säästötoimista 
koskettavat kaikkia palvelualueita – ja senkin vuoksi 
osan asioiden keskittäminen ja toisaalta päällekkäis-
ten toimien purkaminen on aivan keskeistä siinä, että 
valtiolta hyvinvointialueelle tuleva rahoitus saadaan 
riittämään. 

Vuoden vaihteessa sote-palvelut toteutetaan uudella 
tavalla, ja parhaimmillaan asiakkaalle päin uudistuk-
sen tulisi olla näkymätön. Tammikuussa sosiaali- ja 
terveyspalveluita tarvitseva kuntalainen saa edel-
leen soittaa samoihin tuttuihin puhelinnumeroihin ja 
työntekijä tekevät uudistuksen alussa kirjaukset osit-
tain samoihin järjestelmiin kuin nytkin, Kanta-palvelu 
jatkaa toimintaansa. Toisaalta yhtenäistä asiakas- ja 
potilastietojärjestelmää odotetaan kovin, sillä sen 
pitäisi helpottaa ammattilaisten työtä. 

Oma viiden vuoden mittainen työskentelyjaksoni 
Hailuodon kunnassa tulee päättymään joulukuussa. 
Isoja  suunniteltuja muutoksia sotepalveluissa on 
tapahtunut tänä aikana. Hailuotolaisten palvelut 
ovat hyvin järjestettyjä ja yhdessä niitä on kehitetty 
sekä omana toimintana että (osto)palveluntuotta-
jien kanssa hyvään suuntaan. Oman arvioni ja tie-
dolla johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna suu-
rinosa toiminnoista siirtyy Pohteelle erinomaisessa 
kunnossa. Itse toimin jatkossa terveyden- ja sairaan-
hoidon palvelualuejohtajana, ja alue Koillismaa-Ou-
lunkaari ja Lakeus tulevat tutuksi. Kiitos näistä yhtei-
sistä vuosista, ne ovat opettaneet paljon ihmisistä, 
yhteistyöstä ja palautteen merkityksestä. Erityisen kii-
tollinen olen niistä palautteista, jotka ovat johtaneet 
muutosten tekemiseen, toiminnan korjaamiseen tai 
toisaalta kannustaneet jatkamaan!

Pia Piispanen
perusturvajohtaja, Sote saari

Sote-Saaren ajankohtaisia 
kuulumisia



Rokotusaikataulut

Marraskuussa järjestetään rokotuspäiviä 7.-16.11. 
välillä, jolloin tarjolla on kausi-influenssa- ja koron-
arokotteita. Rokotteet on mahdollista ottaa samalla 
kerralla.

Ajan voi saada joko varaamalla ajan etukäteen ter-
veyskeskukseen tai walk in-tyyppisesti ilman ajan-
varausta. Rokotuksia annetaan terveyskeskuksissa 
myös vuosikontrollien ja muiden vastaanottokäyn-
tien yhteydessä.

Mikäli olet oikeutettu rokotusohjelman mukaiseen 
influenssarokotukseen ja haluat varata ajan rokotuk-
selle, soita terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon 
0206306060 arkisin 8-16. Rokotukset ovat Hailuodon 
terveyskeskuksessa.

Voit tulla rokotukselle Hailuodon terveyskeskukseen 
ilman varattua aikaa seuraavina ajankohtina:

Maanantaina 7.11. klo 14-18
Tiistaina 8.11. klo 9-11
Maanantaina 14.11. klo 14-17

Kausi-influenssarokotteen 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 henkilö 
voi pyytää reseptiä koko perheelle. Resepti on säh-
köinen ja nähtävillä Omakanta-palvelussa, kun se kir-
joitettu. Omakustanteisen rokotteen asiakas hankkii 
itse apteekista ja varaa rokotusajan terveyskeskuksen 
ajanvarausnumerosta.
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Kausi-influenssarokotuksia 
ja koronarokotetehosteita 
tarjolla marraskuussa
Kausi-influenssarokotukset

Maksuttomaan kausi-influenssarokotukseen ovat 
oikeutettuja

• 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 2022–2023 käytetään pistettä-
vää VaxigripTetra-rokotetta, joka sopii kaikille ikä-
ryhmille, sekä FluenzTetra-nenäsumuterokotetta 
2-6-vuotiaille.

Koronarokotetehoste

THL suosittelee syystalvella 2022 uutta koronan 
tehosterokotusta sairastetuista taudeista riippumatta

• kaikille 65 vuotta täyttäneille
• 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryh-

miin kuuluville
• voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta 

täyttäneille.

Tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös 
muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä yksilöl-
lisen harkinnan ja riskinarvion perusteella esimerkiksi 
työkomennuksen tai matkan kohdemaan vaatimus-
ten vuoksi.

Tehosterokotteen voi antaa, kun edellisestä rokotuk-
sesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään 
kolme kuukautta.

Käytössä ovat ensisijaisesti uudet varianttiräätälöidyt 
koronarokotteet.

Syystalven 2022 tehosteannoksen kohderyhmien 
osalta ei enää lasketa, kuinka monta rokotetta hen-
kilö on aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa hän 
on mahdollisesti sairastanut koronan.

Sote-Saari tiedottaa

HIRVIPEIJAISET      

 

Hailuodon Metsästysseura ry järjestää 
perinteiset hirvipeijaiset 

koulun liikuntahallilla lauantaina 5.11.2022 
kello 11.00-17.00. 

 

 
Maanomistajat ja hailuotolaiset tervetuloa! 
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Liikuntasalivuorot on peruttu: 
pe-la 4.- 5.11./ hirvipeijaiset sekä
pe-su 25.-27.11./paritanssiretriitti

Hailuodon pyörä-/lenkkeilysuunnistus -tapah-
tuma oli kesällä 2022 suosittu. Kortteja palautettiin 
yhteensä 145 kpl. 

Suunnistuskortin palauttaneiden kesken suoritetussa 
arvonnassa onnetar suosi Katri Ronkaista ja Elsa Pato-
koskea. Onnea!

Pienet palkinnot voi noutaa kunnantalolta. 

Kevätkauden 2023 liikuntahalli- ja 
kuntosalivuorot 

Liikuntahallivuoroja voi vielä varailla keväälle 2023. 
Varauksen, jossa ilmenee vuoron vastuuhenkilö(t) 
yhteystietoineen, voi laittaa sähköpostilla petri.par-
tala@hailuoto.fi. 15.12.2022 mennessä. Uusia vuoroja 
jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

KUNNAN YLEISTEN PELIVUOROJEN VASTUU-
HENKILÖT TULEE NIMETÄ KEVÄTKAUDELLE 2023! 
Muutoin nykyiset yleiset vuorot lakkaavat olemasta, 
sillä kysyntä liikuntahallivuoroista on kovaa. 
Jos kuntosalivuorovarauksesi päättyy vuoden lop-
puun, vuoden 2023 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 
kuntosalille:
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.

Kirjastolla 
järjestetään peliviikon pelitapahtuma 9.11. keskiviik-
kona. Tarkempaa tietoa tapahtumasta tulee marraskuun 
puolella kirjaston sosiaaliseen mediaan ja ilmoitustau-
luille, joista saa tiedon myös marraskuun muista mah-
dollisista tapahtumista.

Esittelyssä päiväkodinjohtaja 
Jaana Santonen
Hei!

Olen Jaana Santonen ja aloitin Hailuodon Päiväkoti 
OnnenSaaren päiväkodinjohtajana 1.9.2022. Olen työs-
kennellyt pitkän työurani aikana varhaiskasvatuksessa, 
esi- ja alkuopetuksessa erilaisissa työtehtävissä sekä 
myös erilaisissa sosiaalialan työtehtävissä. 

Olen muuttanut asumaan aviomieheni kanssa Oulun 
mantereen puolelle elokuun lopussa Helsingistä.  Nau-
tin nyt päivittäin lauttamatkasta Hailuotoon ja takaisin 
mantereelle: kiireisen pääkaupungin keskeltä muutta-
neena raitiovaunun kirskuvat äänet vaihtuivat minun 
kohdallani rauhallisen luonnon ja meren aaltojen ääniin. 

Olen viettänyt lomia Hailuodossa lähes yli kymmenen 
vuotta, tästä syystä Hailuoto kuntana on  erityisesti ns. 
kesäasukkaan silmin minulle tuttu. Mieheni suku on 
kauan kauan sitten oletettavasti asunut ja vaikuttanut 
tehdyn sukututkimuksen mukaan ennen muuttoaan 
länsirannikolle Hailuodon Santosessa. Tästä syystä juuri 
Santosen rannat ovat minulle merkityksellisiä mainit-
sematta jättämättä Marjaniemen majakkaa ja rantaa.  
Olen jo vuosien ajan aloittanut oman päiväni katsoen 
minkälainen säätila on Hailuodon lauttarannan kelika-
meran tai Marjaniemen majakkakameran mukaan Hai-
luodossa ja sen jälkeen katsoin omasta Helsingin kodin 
ikkunasta pääkaupungissa vallitsevan säätilan.  

Hyvää Syksyn jatkoa kaikille!

KANSALAISOPISTON KEVÄT 2023!

Kansalaisopiston kevät kurkkii jo! Kevään ohjelma on 
auki netissä viimeistään 28.11. ja joulukuun Kuntatie-
dotteessa! Ilmoittautuminen kursseille alkaa 7.12. klo 
12.00. 

Vielä ehdit hyvin mukaan joillekin loppusyksyn kurs-
seille, joilla on tilaa! Vapaita paikkoja voit kysyä puheli-
mitse  Tervetuloa harrastamaan.

Seuraa kansalaisopiston ilmoittelua myös Facebookissa. 

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

 

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa
                     Hyvinvoinnin mittauspäivä Luotosalissa 
                         (käynti Luotosalin päätyovesta) 
 
                 Kehonkoostumusmittauksia ym. testauksia  
                         TO 24.11.2022 klo 10.00-15.30    
   Paikalla mittailemassa Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan väki            
Aika mittaukseen varataan / lisätietoja p. 044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi 
 
Mitä kehonkoostumusmittaus mittaa? 

• Olennaisimpia tarkasteltavia muuttujia ovat kehon rasvavarastot ja niiden sijainti. 

• Kokonaisrasvaprosentti on huomattavasti luotettavampi mittari painon sopivuuden tai ylipainon 
määrän arviointiin kuin painoindeksi (=BMI). 

• Lihas- ja nestetasapainomittaukset saattavat etenkin ikääntyneemmillä paljastaa puutteita 
ravitsemuksessa 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 

Testi sopii: kuntoilijoille, laihduttajille ja urheilijoille, kaikille painonhallinnasta kiinnostuneille sekä 
henkilöille, 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 tahdistin. 

 



Onko sinulla riittävä 
kotivara?
Pitkittynyt sähkökatko tai katkokset juomaveden 
jakelussa voivat aiheuttaa tilanteen, jonka takia 
yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa 
keskeytyvät. 72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen 
laatima varautumissuositus kotitalouksille.

Kotitalouksien varautumisen merkitys on suuri apu 
yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. 
Siksi sinunkin kannattaa varautua häiriötilanteisiin.
Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti 
ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. 
Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi aina vähintään kolmeksi 
vuorokaudeksi ruokaa ja lääkkeitä. Olisi myös tärkeää 
tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, 
mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten 
pärjätä kylmenevässä asunnossa.

Jokaisessa kodissa on hyvä olla yllättävien 
häiriötilanteiden varalle aina riittävä kotivara päivittäisiä 
elintarvikkeita ja muita välttämättömyyshyödykkeitä. 
Kotivaran pitäisi riittää koko perheelle useaksi 
päiväksi, jopa viikoksi. Vesi ja ruoka muodostavat 
kotivaran tärkeimmän osan, mutta selviytyminen 
muodostuu kokonaisuudesta, jota tulee täydentää ja 
josta tulee huolehtia. Katso esimerkkilistaus ja mieti 
oman perheesi varautumisaste. Onko se riittävä?

Yhden aikuisen kolmen päivän kotivara:
vettä, juomia 6 l
vihanneksia ja juureksia 600 g
hedelmiä ja marjoja 400 g
perunaa 200 g
pastaa tai viljalisäkettä 200 g
leipää ja viljatuotteita 550 g
maitoa, piimää, jogurttia ja viiliä tai
vastaavia kasvivalmisteita 1 l
juustoa 60 g
kalaa, munaa, lihaa,
kasviproteiinia 400 g
öljyä/rasvoja 150 g
kuivattuja hedelmiä 100 g
pähkinöitä/siemeniä 90 g
makeisia/suklaata 100 g
sokeria, hunajaa 100 g
Yhteensä noin 2 300 kcal/vuorokausi

Vesi on tärkein
Pullotettua vettä on hyvä pitää kotona aina varalla. 
Vettä tarvitaan juotavaksi noin 2 litraa päivässä. Jos 
vedenjakelu keskeytyy tai vesijohtovesi saastuu, 
viranomaiset perustavat vedenjakelupisteitä. Onkin 
tärkeää, että kotoa löytyy kannellisia puhtaita 
astioita, joissa vettä voi säilyttää ja kuljettaa. Astioiksi 
käyvät esimerkiksi kannelliset ämpärit tai muoviset 
mehukanisterit. 
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Kolmeksi päiväksi tarvitaan noin 6 litraa juomavettä 
henkeä kohti. Vettä tarvitaan myös hygieniaan ja 
WC:n huuhteluun.

Lisäksi tarvitaan mm. henkilökohtaiset lääkkeet, 
hygieniatarvikkeet, vaipat, paristokäyttöinen radio, 
taskulamppu, paristot, kynttilät, tulitikut, lämpimiä 
vaatteita, peittoja, tyynyjä…

Häiriötilanteisiin varautuminen kannattaa. Lisäksi on 
hyvä muistaa auttamisvelvollisuus.

Käytä kotivaraa normaalissa arjessa ja täydennä sitä 
jatkuvasti. Muista lasten, ikääntyneiden ja sairaiden 
erityistarpeet!

lähde: pelastustoimi.fi, martat.fi

Astetta alempi huonelämpötila

Lämpötilan laskeminen yhdellä asteella merkitsee 
viisi prosenttia pienempää energiankulutusta. 
Siksi säätötoimet pienentävät suoraan myös 
lämmityslaskua.

Alenna huonelämpötilaa asuinhuoneista yhdellä 
asteella.

Alenna reilusti lämpötilaa kaikista aputiloista 
(rappukäytävistä, varastoista, autotalleista) sekä 
asuinhuoneista, joita ei käytetä aktiivisesti.

Vähennä terassien, parvekkeiden ja viherhuoneiden 
ulkolämmittimien käyttö minimiin. Älä pidä ovia ja 
ikkunoita auki tarpeettomasti.

Suositeltavat sisälämpötilat:
oleskelutilat 20–21 ºC
makuuhuoneet 18–20 ºC
tuulikaapit ja porrashuoneet 15–18 °C
varastot 12 ºC
autotallit 5 ºC

Hanki huoneiden lämpötilojen seuraamiseen 
lämpömittari. Aseta mittari huoneen sisäseinälle. 
Huolehdi myös tilojen riittävästä ilmanvaihdosta.

SEURAKUNTA 
TIEDOTTAA
Mozartin Requiem su 6.11. klo 15 kirkossa. Meri-Lapin 
Oratoriokuoro, johtaa Ville Mankkinen.

Kyläjoulukalenteri järjestetään jälleen. Luukkujen 
tarjoajat, ottakaa yhteyttä kirkkoherra Timo Juntuseen 
tiistaihin 15.11 mennessä.
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HAILUOTO-SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
pidetään lauantaina 19.11. klo 12.30  seurakuntakuntasalissa.
Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat mm.
- hyväkskytään ensi vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja 
menoarvio
- päätetään jäsenmaksujen suuruus
- valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä hallituksen 
puheenjohtaja 
klo 14 alkaen vietämme Hailuoto-päivää, jossa julkistamme vuoden 
kellokkaan ja juomme kahvit. Muu ohjelma päivittyy lähipäivinä.
Lämpimästi tervetuloa!

Luovon Martat ry järjestää koko kylän Joulumyyjäiset  
Hailuodon Nuorisoseuran talolla lauantaina 3.12.2022 klo 11-15. 

Kahvilassa myynnissä riisipuuroa ja soppaa, mehua, teetä, kahvia ja torttuja. 
Myynnissä mm. pesuaineita, kynttilöitä, käsitöitä ja leivonnaisia. 
(mukana ainakin Tytti Haapala, Martta ja Saila Tönkyrä, Liisa Iljana, Luovon Puoji, Aune Annunen, 
Hailuodon 4H-yhdistys, Hailuodon koulun vanhempaintiimi, Vesa ja Raija Vainionpää, Riitta Piekkola. 
Vielä muutama pöytä vapaana, varaukset anneli.viitaluoma@gmail.com tai p. 040 1636474) 

Tervetuloa! 
(varauduthan käteismaksuun) 

 

Jouluaskartelukerho

Tule mukaan askartelemaan jouluisia luomuksia itselle tai lahjaksi!

Valmistetaan kivoja juttuja kierrätysmateriaaleista ja muista tarvikkeista.

Kerho on tarkoitettu ala- ja yläkouluikäisille.

Kerho kokoontuu maanantaisin 21.11.- 12.12. klo 17 Raatihuoneella (4 kokoontumiskertaa).

Osallistumismaksu 10 euroa.

Ilmoittautuminen 18.11.2022 mennessä: hailuoto@4h.fi
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Varaa aika kunnan 
työntekijälle etukäteen 
joko puhelimitse tai 
sähköpostilla. 

Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa 
soitto AINA 112.

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

Kello 16-08 ota yhteys maksuttomaan valtakunnalli-
seen päivystysapu neuvontanumeroon 116117.

Fysioterapeutti tavoitettavissa ti ja ke 044 4973546.

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

Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään 
aamusta

Diabetes-potilaat vastaanottaa jatkossa Marjo Kyl-
mänen ja hänet tavoittaa terveyskeskuksen nume-
rosta 044-4973578.

Seniorineuvolan puhelin, Tuula Lepistö 040 6693 
715, yhteydenotot tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 
09:00-10:00 välisenä aikana.

Poikkeusolojen 
neuvontanumerot:
Hailuodon kunnan yleisneuvonnan päivystysnu-
mero 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 040 6837 506

Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531

Eskari 040 4879 967

Kirjasto  044 4973 565

Sosiaaliohjaaja Tytti Karttunen  0444973573

Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566

Kiinteistöpäällikkö Petteri Tuuttila 040 6835 750

Hailuodon paja Pertti Tero 044 4973 509

Digituki Jere Kangas 040 1527 588

Palvelualuesihteerit: 
Tanja Pirttikoski, Tekniset palvelut 040 6837 864
Sinikka Virpi, Sote-Saari 044 4973 522                              
Riitta Tero, Oppiva Saari 040 6837 506

Kunnanvirasto 044 4973 500

Kunnanjohto: 
Maarit Alikoski, kunnanjohtaja 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


