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Kirjaston tapahtumia
pe 4.12. klo 13 tuolijumppa kirjastossa

pe 25.12. joulupäivä, kirjasto kiinni

pe 11.12. klo 13 tuolijumppa kirjastossa

ti 29.12. Harry Potter -maraton alkaa klo 12

ke 16.12. klo 18 sukanparsintatuokio

pe 1.1.2021 uudenvuodenpäivä, kirjasto kiinni

pe 18.12. klo 13 tuolijumppa kirjastossa

ke 6.1.2021 loppiainen, kirjasto kiinni

pe 18.12. klo 15 elokuva Arttu Joulu, Joulupukin poika

pe 8.1. klo 13 tuolijumppa kirjastossa

pe 18.12. klo 18 sukanparsintatuokio
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Mistä löydät Me-henkeä ja
lapsiystävällisyyttä?
Koronan varjossa karanteeni, etäkoulu, desinfiointi,
valmiusryhmä, kasvomaskit, etäisyydet, hygienia …
kuljetukset, talous, TET…työhyvinvointia, liikuntaa
työpäivän aikana, työkykyiltapäivä, wilmaa, vardaa,
omatoimikirjasto, kuntosalilaitteet…läksyjä, tehtäviä,
velvollisuuksia…kummitoimintaa, tanssikerho, metsäretki, koulukoira, koodaus, bändikerho
’Hyvinvointi kuuluu kaikille.’ ’ Yhdessä vastuullisesti’
Miten tämä kaunis yhtälö muuttuu todeksi ja tuottaa
oikeasti hyvinvointia? Niin, ettemme vain hoe mantraa, joka ei tavoita kaikkia tai tunnu uskottavalta.
Tätä kirjoittaessani vietämme Lapsen oikeuksien päivää. Tänä vuonna päivä on virallisesti yleinen liputuspäivä. Epävirallisesti olemme liputtaneet Hailuodon
koululla jo muutaman kerran Lapsen oikeuksien
päivänä 20.11.
Lapsiystävällinen kunta ja maakunta on paikka, jossa
lapset, nuoret ja perheet – kuntalaiset ja työntekijät
elävät arkea. Pohjois-Pohjanmaa on lasten ja nuorten maakunta.
Lapsiystävällisyys tarkoittaa, että lapsen oikeudet toteutuvat. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia
kohdellaan tasa-arvoisesti. Heidät otetaan mukaan
toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Jokaisella on mahdollisuus osallistua. Ohjeena on YK:n
lapsen oikeuksien sopimus. Lasten ja nuorten tietoja omasta arjesta käytetään päätöksenteossa ja
osana päätösten ennakko- ja kokonaisvaikutusten
arviointia arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia.
Lapsen oikeus riittävään osuuteen rahoituksesta
näkyy kunnan talousarviossa. = lapsibudjetointi.
Lapsille ja aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan ja he
kokevat olevansa arvokkaita. Lapsiystävällisyys on
perheystävällisyyttä.
Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia, jotka
on lailla vahvistettu. Tavoitteena on jokaisen lapsen
hyvä elämä
Meillä Hailuodossa lapset ja nuoret voivat osallistua
päätöksentekoon pienissä arjen asioissa kodeissa,
päiväkodissa ja koulussa. Voidaan viettää lempipäiviä: Perjantai on pelipäivä, kouluruokailussa on
suosikkiruokapäivä. Kuuleminen antaa mahdollisuuden tehdä valintoja. Mielipiteitä kuunnellaan ja

keskustellaan. Pyrimme järjestämään lapsia ja nuoria
kiinnostavia toimintoja: kerhoja, harrastuksia, liikuntaa, tapahtumia, nuorisotilatoimintaa Luoto-tuvalla.
Kirjastoon koululaiset kokoontuvat usein koulupäivän jälkeen lukemaan, pelaamaan, juttelemaan tai
katselemaan elokuvia.
Lasten ja nuorten ’virallista’ osallisuutta ovat toimiva
nuorisovaltuusto ja koulun oppilaskunta.
Kehittämisvaiheessa olevan Suomen harrastamisen mallin avulla voimme lisätä aktiivista harrastustoimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa myös
Hailuodossa.
Harrastus voi olla tie yhdessäoloon, kuulumiseen ja
hienoihin kaverisuhteisiin. Jos sinulla on taito, jonka
kehittämistä ja osaamista haluat ohjata, ota yhteyttä.
Otteita Lapsen oikeuksien julistuksesta:
• Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.
• Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille lapsille. Ketään
lasta ei saa syrjiä.
• Aikuisten täytyy aina selvittää mikä on lapselle
parasta, kun he päättävät lapsen asioista.
• Lapsen vanhempien täytyy huolehtia lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Lapsen kasvatus on vanhempien yhteinen tehtävä. Valtio auttaa heitä tässä
tehtävässä.
• Lapsella on oikeus hyvään elämään. Valtion täytyy
huolehtia, että lapsi saa kasvaa rauhassa.
• Lapsella on oikeus mielipiteeseensä.
• Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä.
Lapsella on oikeus saada hoitoa, jos hän sairastuu
• Lapsella on oikeus saada koti, ruokaa ja vaatteita.
Valtion ja kuntien pitää auttaa vanhempia niin, että
lapsi voi elää turvallisesti.
• Lapsella on oikeus käydä koulua. Peruskoulun
täytyy olla ilmainen. Kurin täytyy koulussa olla reilua.
Valtion täytyy huolehtia, että kaikki lapset käyvät
peruskoulun. Valtion täytyy tarjota lapselle mahdollisuus opiskella myös peruskoulun jälkeen.
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• Koulun täytyy antaa lapselle tietoja ja taitoja. Sen
täytyy opettaa lapselle omaa äidinkieltä. Opettajien
täytyy kertoa lapsen omasta ja muiden maiden
kulttuureista. Opettajien täytyy kertoa myös
lasten oikeuksista ja ihmisoikeuksista. Koulussa
lapset oppivat, mitä tarkoittavat monikulttuurisuus,
ympäristönsuojelu ja tasa-arvo.

• Aikuisten täytyy suojella lasta huumeilta.

• Lapsella on oikeus levätä, leikkiä ja viettää
vapaa-aikaa. Lapsella on oikeus tutustua taiteeseen
ja kulttuuriin eli käydä esimerkiksi konserteissa,
museoissa ja teatterissa.

Lapsiystävällistä joulukuuta!

• Aikuisen täytyy suojella lasta seksuaaliselta
häirinnältä. Kukaan ei saa houkutella tai pakottaa
lasta seksiin.
• Aikuisten täytyy suojella lasta huonolta kohtelulta.

Sivistysjohtaja-Kaija

Koulukoiramme Muru.
Kuva: Annukka Loukola.

Kehittämisehdotuksissa ja muissa lasten ja nuorten asioissa voit mielellään olla yhteydessä meihin:
• päiväkodinjohtaja Eija Salonpää, eija.salonpaa(a)hailuoto.fi, 044 497 3530
• nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri Petri Partala, petri.partala(a)hailuoto.fi, 044 497 3566
• kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri Kari Blomster, kari.blomster(a)hailuoto.fi, 044 497 3565
• sivistysjohtaja Kaija Sipilä, kaija.sipila(a)hailuoto.fi, 044 487 3560
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Sote saari tiedottaa
Turvallista joulun aikaa kaikille. Toivomme erityisesti,
että jokainen huolehtii omasta terveydestään ja kantaa vastuun omalta osaltaan toisten hyvinvoinnista.
Huolehdithan turvaväleistä!

reservation?region_filter=pohjois-pohjanmaa
•

Joulunajan aukioloajat

alle 16-vuotiaat ohjataan soittamaan OYS lastenklinikkaan näytteenoton järjestämiseksi (p. 08
315 5260). Alle 16-vuotiaiden näytteitä otetaan
lastenklinikassa klo 8-18.

•

alle 2-vuotiaiden näytteitä otetaan Oulun seudulla vain OYS Lastenklinikassa klo 8-18

Terveyskeskus avoinna jouluviikolla 52 ma 21.12 ja
ti 22.12 klo 8-16, ke 23.12. klo 8-15.

Katso tarkempi näytteenottopaikka- ohjaus internetistä PPSHP:n tai kunnan internetsivuilta.

Väliviikolla terveyskeskus on auki
28.12-30.12. klo 8-16 ja 31.12. klo 8-15
Hammashoitola
28.-30.12.2020.

on

avoinna

normaalisti

21.12.-23.12

ja

Laboratorio toimii ajanvarauksella 21.12. ja 28.12.
Koronanäytteenotto: Testiin kannattaa hakeutua
hyvin herkästi, että taudin leviäminen saadaan estettyä mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on hyvä muistaa myös Joulun aikana!
Omassa terveyskeskuksessa on koronanäytteenottopäivät 21. ja 22. sekä 28. ja 29.12. ajanvarauksella.
Joulun ajan koronanäytteenotto on OSYP:ssa, jonne
pitää varata aika. Netin kautta osoitteesta ppshp.fi/
potilaille-ja-läheisille/koronavirus. Jos nettiä ei ole
käytössä, niin on soitettava OSYP hoidontarpeen
arviointiin, 08 315 2655.
Lisäksi muistutamme kuntalaisia siitä, että hoidon tarpeen arviointiin soitetaan aina kun on asiaa
terveyskeskukseen.
Ilman ajanvarausta terveyskeskuksen auki ollessa
voi tulla käymään tiistaisin ja perjantaisin klo 9-10.

Koronanäytteenottopaikka
Oulun seudulla
Näytteenotto tapahtuu ensisijaisesti oman terveyskeskuksen, työterveyshuollon tai drive-in -pisteiden koronanäytteenottossa.
Mikäli potilas ei
pääse samana päivänä omaan terveyskeskukseen/
työterveyshuoltoon/drive-in-näytteenottoon:
•

yli 16-vuotiaat ohjataan OSYPin näytteenottoon
klo 7.15-21. Näytteenottoon voi tulla ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta.

Ajanvaraus:https://nordlab.vihta.com/nordlab/#/

Neuvolaikäisille terveystarkastusaikoja vapaana
1-6-vuotiaille lapsille terveystarkastukset ovat 12 ja
18 kuukauden iässä, sekä 2,5, 4, 5 ja 6 vuoden iässä.
Näistä 18kk ja 4v ikäisille kuuluu terveydenhoitajan
tekemän terveystarkastuksen lisäksi myös lääkärin
tekemä terveystarkastus. Terveystarkastusaika olisi
hyvä varata aina lähelle syntymäpäivän ajankohtaa.
Lapsiperhearki on usein kiireistä ja on paljon muistettavaa, jos neuvolatarkastukset ovat päässeet unohtumaan tai siirtyneet muista syistä, niin ei hätää, voitte
varata teille sopivan ajan sujuvasti suoraan neuvolan
terveydenhoitajalta p. 044 497 3543.
Neuvonta- ja ajanvarausasioissa tavoitat terveydenhoitajan puhelimitse ma-pe klo 7.30-8.30 ja
14.30-15.30.

Seniorineuvola
Seniorineuvola on tarkoitettu kaikille 65 vuotta täyttäneille Hailuodon kuntalaisille.
Kutsukirjeet hyvinvointitarkastukseen ovat lähteneet 70, 75, 80 ja 85 vuotta tänä vuonna täyttäville
kuntalaisille. Jos kuulut tähän ikäryhmään ja et
jostain syystä ole saanut kirjettä, soitathan silti ja
varaat ajan halutessasi.
Myös muut yli 65-vuotiaat voivat varata ajan tarkastukseen, jos kokevat siihen tarvetta.
Hyvinvointitarkastuksessa
kartoitetaan
laajasti
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä palveluntarpeita;
Voimme kartoittaa esimerkiksi kuuloon, näköön,
muistiin, mielialaan, ravitsemukseen, lääkitykseen,
asumiseen, omaishoitoon ja hoitotahtoon liittyviä
asioita.
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Koronaepidemia
kiihtymisvaiheessa –
huomioi uudet suositukset
Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt ja ilmaantuvuusluvut ovat nousussa Pohjois-Pohjanmaalla.
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä
totesi tiistaina 24.11. pidetyssä kokouksessaan, että
epidemia on siirtynyt alueella kiihtymisvaiheeseen.
Ryhmä antoi uusia suosituksia koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet suositukset
tulevat voimaan torstaina 26.11. ja ovat voimassa
18.12.2020 asti.
Uudet suositukset 26.11.-18.12.
Laajennettu etätyösuositus
• Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät
etätyössä mahdollisimman laajasti.
Etäkokouskäytännöt
• Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti
etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaaajan kokouksissa.
Maskisuositukset
• Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
• Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot)
ja korkeakouluissa.
• Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on
mahdollista.
Yksityistilaisuudet
• Suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia
järjestetä.
Harrastusryhmät
•
Suositellaan
noudattamaan
ryhmämuotoiseen
harrastamiseen
annettuja
tarkennettuja
turvallisuusohjeita.
Riskiryhmät
• Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja
riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike).

3.12.2020

Aiemmin annetut suositukset
Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)
• Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina
voida välttää.
• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla
näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista,
jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
• Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän
siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin
aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
• Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. Sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon
toimintayksiköissä suositus henkilökunnan suunenäsuojainten käytöstä on ollut voimassa jo aiemmin ja
jatkuu entisenlaisena.
Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan koronatilanteesta,
voimassa olevista suosituksista sekä neuvoja ja
ohjeita epidemiatilanteeseen liittyen on koottu osoitteeseen oyskorona.fi.
Tartuntamäärien kasvu keskittyy edelleen Ouluun,
mutta koko aluetta koskevilla suosituksella halutaan ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä. Oulussa
työssä käyvien ja asioivien kannattaa kiinnittää erityistä huomiota koronaan liittyviin varotoimiin.
Huom! Kun olet käynyt koronatestissä, odota testitulosta kotona eristyksessä! Testitulosta odottaessa on
tärkeää välttää lähikontaktia muihin ihmisiin.
Tilanteen eteneminen riippuu siitä, kuinka hyvin
annettuja suosituksia noudatetaan. Toimimalla
yhdessä vastuullisesti pidämme tilanteen turvallisena
Hailuodossa jatkossakin.

3.12.2020
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Hailuodon kunnan talouden
sopeuttaminen
TULOSSA – KYSELY ASUKKAILLE JA HENKILÖSTÖLLE
Hailuodon kunnan sopeuttamistyöryhmän työn päätavoitteena on tehdä esityksiä, joiden avulla voidaan saavuttaa tasapaino kunnan toiminnan kustannuksissa ja investoinneissa sekä turvata kunnan toimintakyky ja itsenäisyys. Työryhmän tehtävänä on löytää kestäviä ja pitkävaikutteisia keinoja kunnan talouden tasapainoon. Tavoitteena on löytää sekä rakenteellisia ratkaisuja että toiminnallisia sopeuttamiskeinoja kunnan järjestämisvastuulla
olevista sekä vapaaehtoisista tehtävistä. Lisää tuloja ja/tai vähemmän menoja.
Asukkaille ja Hailuodon kunnan henkilöstölle julkaistaan talouden sopeuttamisesta kysely. Asukkailta ja henkilöstöltä toivotaan konkreettisia ehdotuksia kestävän talouden saavuttamiseksi.
Kysely julkaistaan joulukuun ensimmäisellä täydellä viikolla kunnan www-sivuilla hailuoto.fi:ssä sekä kunnanvirastolla ja kirjastolla. Tiedotamme kyselyn avaamisesta erikseen.
Yhdessä vastuullisesti
HAILUODON KUNTA

Muistutus hevostenpitäjille!
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) on tullut voimaan
20.4.2017. Hevoseläinten tunnistamisesta annetulla
asetuksella on säädetty muun muassa velvoitteesta
ilmoittaa hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja
seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja
seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee
yhdenkin hevoseläimen pitoa.

Täytä Ruokaviraston sivulta löytyvät lomakkeet
”Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta” sekä
”Ilmoitus ja ohje eläinten pitopaikasta” ja palauta
ne
kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle
31.12.2020 mennessä.

Mikäli hevoseläintenpito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa, on ilmoitukseen tekoon annettu
siirtymäaikaa 31.12.2020 asti.

www.ruokavirasto.fi

Ilmoituksen tekeminen onnistuu tällä hetkellä vain
lomakkeilla.

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta tulee tehdä ilmoitus
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.
Lisätietoa asiasta

Maaseutuasiamies
Hanna Marttinen
hanna.marttinen(a)tyrnava.fi
p. 044 255 9885
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Luovan tanssin työpajat
aikuisille

Luovan tanssin työpajoissa tehdään hauskoja ja
voimaannuttavia kehollisia harjoitteita, jotka sopivat aivan kaikille iästä ja aiemmasta kokemuksesta
riippumatta. Emme opettele askelsarjoja, vaan
nautimme oman kehon luontaisesta tavasta liikkua
musiikin ja mielikuvien avulla.
Tervetuloa mukaan keskiviikkoisin 25.11. alkaen klo
18–19 Luotosaliin Kunnantalolle.
Kokoonnumme joulukuussa 2.12., 9.12., ja 16.12.,
sama aika ja paikka. Osallistuminen ei ole sitovaa,
joten voit tulla mukaan aina silloin kuin se itselle
sopii. Jos kiinnostuneita on paljon, voimme sopia
myös toisen viikoittaisen tunnin. Työpajat jatkuvat
tammikuussa aina kevääseen asti, jos vain osallistujia riittää!

Päälle vaatteet, joissa on helppo ja mukava olla,
jalkaan sisätossut tai sukat. Otamme turvavälit
huomioon niin hyvin kuin mahdollista. Osallistuminen on maksuton. Toteutan työpajat osana
taiteellista tutkimustani eri-ikäisten ihmisten liikkeestä ja kehollisuudesta. Tutkimukseni rahoittaa
Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan
maakuntarahasto.
Tiedustelut: 044–9897 132 tai
liiketaidetta(a)gmail.com.
Ystävällisin terveisin, Eija Ranta
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Kyläjoulukalenteri
29.11. Adventtirauhan julistus kirkon parkkipaikalla
klo 9.45. Laulamme Hoosiannaa klo 10 alkavassa
jumalanpalveluksessa.
4.12.
Saarenkartanon palvelukodin jouluikkunat
koko päivän.
5.12.
Rantajuolan pihapiiri klo 15–18, Salmenrannantie 72. Glögitarjoilu. Parkkipaikka lampolan
edustalla.
6.12.
Itsenäisyyspäivän vietto kirkossa klo 10
alkaen. Jumalanpalvelus ja sen jälkeen kunniakäynti
sankarihaudoilla.

16.12. Joulupolku päiväkodin metsässä klo 18
alkaen.
17.12.

Muistipelijumppa liikuntahallilla klo 13.

18.12. Joulukonsertti klo 18 kirkossa. Seeli Toivio
(mezzosopraano ja sello) ja Mari Liukkonen (piano ja
urut). Ohjelma 10 euroa.
19.12. Jouluinen iltatori ja kahvila hailuotolaisten
uudessa olohuoneessa Kuntapankilla klo 16–19,
Luovontie 139.
20.12. Glögiä ja joululauluja klo 15–17 Hyväntuulen
myllyllä, Myllytie. Omat makkarat mukaan.

8.12.
Hilkka ja Paavo Junttilan talli ja pihapiiri klo
14–18, Kittiläntie 48. Lämmintä juomaa ja kauneimman joulukuusen äänestys.

21.12. Haaste: sytytä jouluvalot vuoden lyhyimpänä
päivänä pihalle, portille, kujalle ja tienristeykseen.

9.12.
Joulumuorin joulusatu klo 12–20,
Varvarintie 8.

22. 12. Haaste: vie joulutervehdys kauan unohduksissa olleelle ystävälle.

10.12. Haaste: vie joulutervehdys jollekin yksinäiselle ihmiselle.

23.12. Jouluseimi vanhan kirkon alttarin alla
loppiaiseen saakka.

11.12. Joulukonsertti klo 18 kirkossa. Lauluyhtyeet
Kaltio Ensemble ja Lumoa. Ohjelma 10 euroa.

24.12. Aattohartaus vanhan kirkon raunioilla
klo 16.

12.12. Jouluisia myyntituotteita Liisa Iljanan vanhalla puolella klo 11–15, Iljanantie 34.

Rakennamme yhdessä vastuullisesti joulumieltä,
joten noudatamme kaikissa tilaisuuksissa koronaohjeita: käytämme maskia, huolehdimme käsihygieniasta ja turvaväleistä emmekä tule flunssaisina
tapahtumiin.

13.12. Kauneimmat joululaulut klo 15 kirkkomännikössä ja klo 18 virtuaalikirkossa.
14.12.

Kirjaston joulupiha klo 18, Luovontie 61.

15.12. Tonttujumppa Saarenkartanon pihalla klo
16.30. Pikkutontut ja vanhemmat yhdessä. Palvelukodin asukkaat voivat seurata ikkunasta.

Hailuodon seurakunta seuraa viranomaisten ohjeita,
joten Kyläjoulukalenteriin voi tulla muutoksia.
Turvallista ja hyvää joulua kaikille!
Timo Juntunen
Kirkkoherra
Hailuodon seurakunta
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HAILUODON KANSALAISOPISTO
TIEDOTTAA:
ILMOITTAUDU KEVÄÄN KURSSEILLE!
ILMOITTAUDU KEVÄÄN KURSSEILLE!
Kevätkauden ilmoittautuminen on alkanut!
Syksyn suositut kurssit jatkuvat myös keväällä. Kiitos
uusista kurssi-ideoista – pyrimme huomioimaan ne
mahdollisuuksien mukaan ohjelmassamme. Seuraa
kansalaisopiston ilmoittelua myös netissä ja Facebookissa. Uusia kursseja voi putkahtaa pitkin kautta!
Ollaan yhteydessä: kansalaisopisto@hailuoto.fi tai
044 7861607. Huom! Muistathan kurssien ilmoittautumis- ja peruutusehdot!
Kivaa harrastuskevättä!
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 ilmoittautumisen yhteydessä.
Kurssille ilmoittautumisen voi perua 7 päivää ennen
kurssin alkua maksuttomaksi. Tämän jälkeen tapahtuneiden peruutusten osalta laskutetaan koko kurssihinta. Perumisen voi tehdä sähköpostitse kansalaisopisto@hailuoto.fi tai maanantaisin klo 15 – 18
puhelimitse puh 044 786 607. Perumisia ei oteta
vastaan esimerkiksi tekstiviestillä, puheviestillä tai
muulla tavalla. Sähköpostilla tehtyyn perumiseen
lähetetään aina vastaanottokuittaus.
Huolehditaan toisistamme!
•

MUSIIKKILEIKKIKOULU ALLE 3-VUOTIAAT, VANHEMPI-LAPSI –RYHMÄ MA 17.15–17.45
Hailuodon koulu 11.1.–12.4.
Opettaja: Mari Luukkonen
Ilm. 4.1. mennessä
Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle 3-vuotiaille
(2018-2020 syntyneille) lapsille ja heidän vanhemmilleen. Lapsen mukana muskarissa voi olla myös muu
aikuinen kuin oma vanhempi, esim. isovanhempi,
joka osallistuu kaikkeen toimintaan yhdessä lapsen
kanssa. Toiminta sisältää laulua, loruilua, rytmisoitinten soittoa, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua ja
musiikin peruskäsitteisiin tutustumista leikin kautta.
Kurssimaksu 13 € laskutetaan.

MUSIIKKILEIKKIKOULU 3 - 6-VUOTIAAT
MA 17.45–18.30
Hailuodon koulu 11.1.–12.4.
Opettaja: Mari Luukkonen
Ilm. 4.1. mennessä
Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 3 - 6-vuotiaille (v.
2014 - 2017 syntyneille). Toiminta sisältää laulua,
loruilua, rytmisoitinten soittoa, musiikkiliikuntaa,
musiikin kuuntelua ja musiikin peruskäsitteisiin sekä
musiikinteorian alkeisiin tutustumista leikin kautta.
Kurssimaksu 20 € laskutetaan.

osallistu vain terveenä

•
huolehdi hyvästä käsihygieniasta (käsien
pesu kurssipaikalle tultaessa)
•

MUSIIKKI

huolehdi riittävistä turvaväleistä

•
käytä kasvomaskia mikäli mahdollista (aikuiset), liikuntaharrastukseen tullessa ja pois lähtiessä.
Tunnin aikana maskia ei tarvitse pitää.

90034 VIULU JA KANNEL
MA 15.00–17.00 MA 18.30–19.30
Hailuodon koulu 1.1.–26.4.
Opettaja: Mari Luukkonen
Ilm. 28.12. mennessä
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Kurssilla saa viisikielisen kanteleen tai viulun soiton
opetusta yksilöopetuksena. Opiskelijalla itsellään
tulee olla käytettävissä valitsemansa instrumentti.
Soitonopetus on mahdollista lapsille n. 5-vuotiaasta
eteenpäin sekä aikuisille. Soitonopetuksen kurssimaksuun sisältyy seitsemän (7) 30 minuutin mittaista
oppituntia. Opetus on viikoittain. Lasten tunnit pyritään järjestämään heti lukukauden alussa. Henkilökohtainen oppituntiaika sovitaan suoraan opettajan
kanssa puh. Mari 040 7430 381. Kurssimaksu 61 €
laskutetaan.
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sekä luovuutta. Luovien harjoitteiden kautta pyrimme
löytämään jokaisen oman rohkeuden ilmaista itseä
ja liikkua yhdessä muiden kanssa. Tunneilla opettelemme eri seikkailumaailmoihin sijoittuvia koreografioita, luomme omia tansseja sekä pidämme hauskaa!
Kurssimaksu 20 € laskutetaan.

SOOLO-LATTARI
PE 17.00–18.00
Hailuodon liikuntasali 15.1.–16.4.

PIANO, KITARA, UKULELE, MANDOLIINI, BANJO,
CAJON JA BÄNDISOITTIMET
PE 13.30–17.45
Hailuodon koulu 15.1.–30.4.
Opettaja: Esa Jokiranta
Ilm. 28.12. mennessä
Kurssilla saa soiton opetusta yksilöopetuksena, ystävän kanssa pareittain tai pienenä ryhmänä. Instrumenttivaihtoehdot ovat piano (klassinen tai vapaasäestys), kitara (klassinen tai vapaasäestys), ukule,
banjo, cajon ja mandoliini sekä bändisoittimet (sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, rummut). Soitonopetuksen kurssimaksuun sisältyy seitsemän (7)
30 minuutin mittaista oppituntia. Opetus on viikoittain. Lasten tunnit pyritään järjestämään heti lukukauden alussa. Henkilökohtainen oppituntiaika sovitaan suoraan opettajan kanssa puh. Esa 0400 617162.
Kurssimaksu 61 € laskutetaan.

Opettaja: Jouni Uosukainen
Ilm. 10.1. mennessä
Kurssi on lattaritanssiin keskittyvä hikinen ja sykettä
nostattava tanssitunti kaikenikäisille. Et tarvitse paria.
Pääpaino on liikkumisessa ja siinä, että on hauskaa!
Opettelemme lattaritekniikkaa, mutta tärkeintä on,
että kunto nousee, arkiset asiat unohtuvat ja saat
uppoutua omaan tekemiseen ja musiikkiin. Kurssimaksu 26 € laskutetaan.

LIIKUNTA, HYVINVOINTI
EASYBODY
KE 17.15–18.00
Hailuodon liikuntasali 13.1.–7.4.
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen

TANSSI
UUSI! TANSSISEIKKAILU
PE 16.00–16.45
Hailuodon liikuntasali 15.1.–16.4.
Opettaja: Jouni Uosukainen
Ilm. 10.1. mennessä
Tule mukaan Tanssiseikkailun ihmeelliseen maailmaan sinä noin 7-12 vuotias! Tunneilla pääset
tutustumaan monipuolisesti eri tanssilajeihin (kuten
showtanssi ja hip hop) sekä luovan tanssin mahdollisuuksiin. Tunnit kehittävät kehon koordinaatiota, liikkuvuutta, musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeisiin

Ilm. 7.1. mennessä
Easybodyssa jumppaamme rauhallisesti, yhteen liikkeeseen kerralla keskittyen, mutta tehokkuudesta tinkimättä! Aluksi lämmittelemme kehon ja nivelet, sitä
seuraa lihaskunto-osuus ja lopuksi venyttelemme.
Easybody sopii sinulle erityisen hyvin, jos jumppaamisessasi on ollut taukoa ja olet aristellut liikkeelle
lähtöä tai et muuten vaan pidä nopeatempoisesta
liikkeestä. Tämä sopii hyvin myös, jos sinulla on jokin
liikerajoite - keksimme korvaavat liikkeet! Ota oma
jumppamatto mukaan. Sopii kaikenikäisille! Kurssimaksu 20 € laskutetaan.

FITBODY
KE 18.00–19.00
Hailuodon liikuntasali 13.1.–7.4.
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Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen
Ilm. 7.1. mennessä
Fitbody on tehokas kokovartalotreeni, jossa kukaan
ei jää kylmäksi! Lihaskuntoa, liikkeenhallintaa ja sykkeennostoja! Fitbody sopii sellaiselle, joka haluaa
ottaa treenistä tehot irti, tykkää hengästyä ja hikoilla.
Teemme liikkeet kunnonkasvatus mielessä, mutta
hymynkare suupielessä Välineinä vaihtelevasti mm.
kehonpaino, kuminauha ja kahvakuula. Lopussa
venyttely. Ota oma jumppamatto ja juomapullo
mukaan, muut välineet löytyvät ohjaajalta. Huom!
Saat kovan treenin ilmoittautumalla mukaan myös
aiemmalle Easybody-tunnille! Kurssimaksu 26 €
laskutetaan.

OHJATTU KUNTOSALITREENI KAIKENIKÄISILLE
TO 18.00–19.00
Hailuodon liikuntasali 14.1.–25.3.
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen
Ilm. 7.1. mennessä
Kurssin tavoitteena on oppia oikeaoppinen kuntosalilaitteiden ja vapaiden painojen käyttö sekä liikkeiden suoritustekniikat. Tunnin aluksi tehdään lämmittelyä ja tekniikkaharjoitteita, lopuksi kuntopiiri
opituilla tekniikoilla ja loppuverryttely. Kuntosalin
remontin vuoksi kurssilla voi tulla lyhyt katkos, mutta
silloin kurssia jatketaan loppupäästä. Kurssimaksu 22
€ laskutetaan.

3.12.2020

maailmaan, joka tarjoaa kehittymisen haasteita niin
pitkälle kuin haluat harrastuksessasi edetä. Mukaan
kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe,
huopa tms.) Kurssimaksu 27 € laskutetaan.

PILATES jatkokurssi
MA 18.00–19.00
Hailuodon koulu 11.1.–19.4.
Opettaja: Aki Heiskanen
Ilm. 6.1. mennessä
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.
Pilateksen jatkokurssille voivat hakeutua henkilöt,
jotka hallitsevat pilateksen mattosarjan perusasennot ja pilateksen pääperiaatteet. Jatkokurssilla vahvistamme pilateksen perusasioita, mutta etenemme
systemaattisesti pilates-liikkeiden jatkumoihin ja vaativimpiin liikkeisiin. 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.

JOOGA I
KE 17.00–18.15

PILATES alkeiskurssi

Hailuodon koulu 13.1.–7.4.

MA 19.00–20.00

Opettaja: Juha Sarviaho

Hailuodon koulu 11.1.–19.4.

Ilm. 7.1. mennessä

Opettaja: Aki Heiskanen

Kurssilla tehdään monipuolisesti lujan lempeää harjoitusta ja virtaavia sarjoja. Huomioidaan hengitys
sekä tietoinen rentoutuminen itseään kuunnellen.
Kurssi sopii kaikille! Mukaan kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä vaatetta rentoutumisen ajaksi. Kurssimaksu 31
€ laskutetaan.

Ilm. 6.1. mennessä
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 osaamisen ja
kehittymisen mukaan. Tervetuloa pilateksen

3.12.2020
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JOOGA II
KE 18.30–19.45
Hailuodon koulu 13.1.–7.4.
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tai kierretystä moppilangasta. Halutessasi ota oma
luonnonkeppi mukaan tai jokin muu keppi. Koruihin
ohuempaa lankaa. Tarkempi tarvikelista lähetetään
osallistujille lähempänä kurssin ajankohtaa. Kurssimaksu 20 € laskutetaan.

Opettaja: Juha Sarviaho
Ilm. 7.1. mennessä
Kurssilla tehdään monipuolisesti lujan lempeää harjoitusta ja virtaavia sarjoja. Huomioidaan hengitys
sekä tietoinen rentoutuminen itseään kuunnellen.
Kurssi sopii kaikille! Mukaan kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä vaatetta rentoutumisen ajaksi. Kurssimaksu 31
€ laskutetaan.

RAKU-KERAMIIKKAPAJA
TI 18.00–20.00, LA 9.00–17.00
Hailuodon koulukeskus 27.4.–22.5.
Opettaja: Raija Vainionpää
Ilm. 6.4. mennessä
Tule tutustumaan japanilaiseen raku-polttotekniikkaan! Raku-keramiikan teko on aina yllätyksellistä.

KÄDENTAIDOT
KERAMIIKKAPAJA

Esineet poltetaan ulkoa kaasu-uunissa ja sen jälkeen
savustetaan. Materiaalit maksetaan opettajalle käytön mukaan. Kokoontumiset 27.4., ja 4.5. klo 18 – 20.
ja 22.5. klo 9 – 17 keramiikan poltto. Kurssimaksu
(sisältää poltot) 26 € laskutetaan.

TI 18.00–20.15
Hailuodon koulukeskus 16.2.–23.3.
Opettaja: Raija Vainionpää

SANATAIDE

Ilm. 1.2. mennessä
Tervetuloa työskentelemään saven ja keramiikan
parissa! Tutustumme monipuolisesti keramiikan
perustyötapoihin; makkara- ja levytekniikkaan sekä
apumuottien kanssa työskentelyyn. Perehdymme
myös erilaisiin koristelutekniikkoihin. Käytössämme
on helposti käsiteltävät korkeapolton kivitavarasavet. Tämä kurssi sopii sekä aloittelijoille että keramiikanharrastajille. Materiaalit maksetaan opettajalle
käytön mukaan. Kurssimaksu (sisältää poltot) 25 €
laskutetaan.

MAKRAMEE
LA-SU 10.00–15.15
Hailuodon koulu 20.–21.2.
Opettaja: Päivi Kiviniemi-Kaikkonen
Ilm. 11.2. mennessä
Kurssilla opit tekemään seinätekstiilin, tunnelmallisen
lyhdyn lasipurkin ympärille, kukka-amppelin tai vaikkapa koruja huippusuositulla makramee-tekniikalla.
Tule kurssille ja opi alkeet. Jos osaat jo taidon, tule
oppimaan uusia solmuja tai hakemaan ideoita. Makrameeta on hyvä solmia esim. Pauliina punosnarusta

UUSI! TARINOIDEN HAILUOTO
PE 18.00–20.30, LA 10.00–17.45, SU 10.00–16.00
Hailuodon koulu 12.–14.2.
Opettaja: Terhi Friman
Ilm. 5.2. mennessä
Tule mukaan tarinanrakentamisen kurssille, jossa
pohditaan tarinan rakennetta, tunteiden merkitystä
tarinassa ja kirjoitetaan talteen kivoja muistoja ja
tarinoita Hailuodosta! Kurssiin liittyy ennakkotehtävä, josta saat palautteen. Lähetä etukäteen tekstisi
ohjaajalle terhi@metsaanmeni.fi. Kurssimaksu 36 €
laskutetaan.

14

T I E D O T T E E T

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Kuntosaliremontti on
valmistunut
Kuntosalin laitteet on uusittu. Opastusta uusiin laitteisiin saa sopimuksen mukaan: soita tai lähetä viesti
numeroon 044 4973 566.
Muistathan salin käytössä turvallisuusohjeet:
• Älä tule salille oireisena!
• Huomioi turvavälit. Jos salilla on jo täyttä, odota
rauhassa vuoroasi kuntosalin ulkopuolella.
• Saapuessasi kuntosalille pese kätesi vedellä ja saippualla ja käytä tarvittaessa myös käsihuuhdetta.
• Pukuhuoneeseen mennään yksi kerrallaan.
• Ota mukaasi pyyhe, jolla suojaat käyttämäsi laitteet.
• Pyyhi laitteet huolellisesti siihen tarkoitetulla desinfiointiaineella ennen ja erityisesti jälkeen laitteiden
käytön.
• Pese kätesi huolellisesti lähtiessäsi kuntosalilta.
• Kuntosalin käyttö on jokaisen omalla vastuulla.
Liikuntahallin kuntosali on edelleen varattu ikäihmisten ja riskiryhmäläisten käyttöön ti ja to klo 8.3010.30 ja pe klo 8.00-10.00
Turvallisia kuntoiluhetkiä!

Kevätkauden 2021
liikuntahalli- ja
kuntosalivuorot
Muistathan varata LIIKUNTAHALLIVUORON keväälle
2021. Varauksen, jossa ilmenee vuoron vastuuhenkilö(t) yhteystietoineen, lähetetään sähköpostilla
petri.partala(a)hailuoto.fi. 15.12.2020 mennessä.
Vuoroja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Myös KUNNAN YLEISET PELIVUOROT tulee varata ja
vastuuhenkilö nimetä! Muutoin nykyiset yleiset vuorot lakkaavat olemasta, sillä kysyntä liikuntahallivuoroista on kovaa. Yksityisiä, voimassa olevia vuoroja ei
tarvitse varata uudelleen.
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KUNTOSALILLA pyritään luopumaan yksityisvuoroista kevään 2021 aikana. Ainoastaan seniori- ja
riskiryhmävuorot pidetään myös jatkossa koronaepidemian vuoksi.

•

Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole
juuri pessyt käsiäsi.

•

Pese kätesi.

Liikuntahallin kuntosali on edelleen varattu vain
ikäihmisten ja riskiryhmäläisten käyttöön seuraavasti:

Liikuntatiloihin otetaan sellainen määrä käyttäjiä,
jotta turvavälit pystytään säilyttämään pukuhuoneissa, max. 10 henkilöä.

tiistai ja torstai klo 8.30-10.30 ja perjantai klo
8.00-10.00

•

Pukuhuoneissa ja siirtymätilanteissa suositellaan
maskin käyttöä ja turvavälejä = ei kaikki samaan
pukuhuoneeseen

•

Kuntosalille enintään 3 ihmistä kerrallaan!

•

Jos salilla on jo tarpeeksi ihmisiä, odota vuoroasi
kuntosalin ulkopuolella

Vuoden alusta naisille ja miehille tulee omia villiavainvuoroja. Niistä lisää seuraavassa tiedotteessa.
Villiavaimia voi varata tai vanhoja avaimia aktivoida p.
044 4973 566 tai petri.partala(a)hailuoto.fi.
Nykyiset liikunta- ja kuntosalivuorot vuoden 2020
loppuun löytyvät:
www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/liikunta/
liikuntahalli-ja-kuntosalivuorot/

UUSI SUOSITUS
AIKUISTEN (YLI 18 V.)
HARRASTUSTOIMINTAAN
SISÄTILOISSA
KIIHTYMISVAIHEESSA
AJALLE 26.11.-18.12.2020
Liikuntasali ja kuntosali:
Älä tule sairaana liikuntapaikkoihin eli pienimmistäkin oireista jäädään kotiin.
•

Mikäli itsellä tai samassa taloudessa asuvalla
on flunssaan tai koronaan sopivia oireita (lievä
nuha, yskä, kurkkukipu, pääkipu, mahakipu on jo
oire), harrastukseen ei ole syytä mennä, oireileva
hakeutuu testiin. Ennen testituloksen saapumista
harrastus pidetään tauolla

Muista käsihygienia: käsien huolellinen pesu ja käsidesin käyttö tullessa ja mennessä
Muista yskimishygienia
•

Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja
laita nenäliina heti roskiin.

•

Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta
hihaan, älä käsiisi.

Liikuntatilojen käyttö on jokaisen käyttäjän omalla
vastuulla.
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UUTTA LUOVOSSA!
Vietämme

SAUNAPÄIVÄÄ
Ojavilikin rivitalon saunatilassa ja
kerhohuoneella
PERJANTAISIN klo 10.00-14.00
Tarkoitettu kotona asuville

PÄIVÄN SISÄLTÖ:
- kyyditys (taxi-Teija)
- saunominen
- saunajuoma ja kahvit
- keittolounas
- vapaata seurustelua

Tarpeen mukaan / sovitusti:
-avustamista rasvauksissa, kynsienhoidossa,
-verenpaineen seurannassa
-parturi-kampaamo Emmyn ja jalkahoitola
Nauruvarpaan
palvelut omakustanteisesti
Päivän hinta: 18,70€
KIINNOSTUITKO ?
Mukaan vaihtovaatteet, henk. koht.
hygienia- ja pesuaineet
(pyyhkeet ja pefletit talon puolesta)
LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN
puh. 044-4971920 / Sisko Mustonen
tavattavissa ti ja pe klo 9.00-15.00

TERVETULOA!
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APTEEKKIOSTOKSET HELPOSTI
VERKKOAPTEEKISTAMME!
www.rotuaarinverkkoapteekki.fi

TUTUSTU IHANIIN
JOULULAHJAVINKKEIHIN
VERKKOKAUPASSAMME!
HYÖDYNNÄ
JOULUETU!
VERKKOKAUPPAOSTOKSILLE ILMAINEN
TOIMITUS HAILUODON SALEEN
JOULUKUUN AJAN
(Ei koske lääkkeitä)
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Kunnanvirasto on suljettuna 23.12.–6.1.
Hyvää ja rauhallista joulua!
Toivottaa kunnanviraston väki

19
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Hailuodon kunnan tärkeät
numerot
Hailuodon terveyskeskus

Muut tärkeät numerot

Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa
soitto AINA 112!

Palvelukoti saarenkartano 044 4973 550
Hailuodon koulu 044 4973 506

Ajanvaraus Hailuodon terveyskeskukseen
numerosta 045 788 409 10 arkisin kello 8-16.
Puheluusi vastaa Terveystalo.

Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531
Eskari 040 4879 967

Ajanvaraukseton hoitajan vastaanotto
terveyskeskuksessa tiistai ja perjantai klo 9-10.
Pienille, helposti hoidettaville asioille. Muuten
yhteydenotot hoidon tarpeen arvioinnin kautta.
Virka-ajan ulkopuolinen tapaturmapäivystys:
Arkisin klo 16-22 ja viikonloppuisin klo 09-22 ajanvaraus numerosta 050 590 1490. Puheluusi vastaa
Terveystalo.
Arkisin klo 22-08 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo
22-09 ota yhteys Oulun seudun yhteispäivystykseen
numeroon 08 315 2655.
Huom. Vanhat Hailuodon terveyskeskuksen
ajanvarausnumerot ohjautuvat automaattisesti
Terveystalolle.
Fysioterapian soittoaika maanantaisin klo 7.30-8.15
/ 044 4973 546
Hammashoitola puhelinnumero 044 4973 545.
ma-ke klo 7.15-16.00
to-pe klo 7.15-14.30
Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään
aamusta.

Poikkeusolojen
neuvontanumero
Hailuodon henkisen tuen päivystävä puhelin
044 4973 507. Joka päivä kello 15-19. Puheluusi
vastaa vapaaehtoinen.

Kirjasto / kirjastonhoitaja Kari Blomster
044 4973 565
Sosiaalityöntekijä 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 044 4973 503
Kirsi Nurmi, Oppiva saari 044 4973 506
Anne Inkilä, Sote-saari 044 4973 522
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

