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Kirjoittelen tätä tekstiä illalla 17.12.2021. Ulkona 
on pikku pakkanen ja joulukin on jo ovella, myös 
tauko työkiireisiin tulossa. On aika rauhoittua per-
heen ja läheisten kesken, ja ehkä muistella kulunutta 
vuotta ja sen moninaisia käänteitä, joita on tapahtu-
nut monellakin tasolla. Tätä tekstiä lukiessanne on 
vuosi jo vaihtunut ja valoisa aika haastaa pimeän. Tuo 
haaste kuvastaa mielestäni hyvin myös omia, Hai-
luodon kunnan työntekijöiden ja ehkäpä myös kun-
talaistenkin mielialoja varsin myrskyisän vuoden jäl-
keen. Suunta on eteenpäin, meillä kaikilla.

Vuoden 2021 pääosaa näytteli jälleen korona. Kun-
talaisten tartuntamäärät kääntyivät loppuvuodesta 
nousuun, tartunnan saaneita oli tätä kirjoitettaessa 
saaressa 20 kpl. Toisen sijan vuoden pääosista vei 
kunnanviraston irtisanoutumiset, joista kunnanjoh-
taja Aki Heiskasen eroilmoitus lienee se merkittävin. 
Myös luottamushenkilöpuolella kiehui, eikä eroilta 
sielläkään vältytty. Irtisanoutumiset vaikeuttivat myös 
palvelualueemme toimintaa, kun syksyllä lyhyen ajan 
sisällä kolmen hengen hallinnostamme irtisanoutui 
kaksi työntekijää. Myös kevään ja kesän pitkät pois-
saolot palvelualueellamme vaikeuttivat operatiivista 
toimintaamme. Näiden seikkojen vaikutukset työ-
tehtäviin ja palvelutasoon olivat huomattavat, ja ne 
näkyivät myös kuntalaisten ja eri sidosryhmien suun-
taan vähintäänkin palveluiden viiveenä. 

Mitä muuta jäi käteen vuodesta 2021 ? 

Irtisanoutumisten jälkeen käynnistettiin haut kiinteis-
töpäällikön ja palvelualuesihteerin rekrytoimiseksi 
palvelualueellemme. Hakemuksia saatiin huomatta-
van paljon vähemmän kuin aikaisemmissa rekryissä, 
mutta siitä huolimatta sekä kiinteistöpäällikön vir-
kaan että palvelualuesihteerin toimeen saatiin ja 
valittiin pätevät ja monitaitoiset alan ammattilaiset. 
Näistä lähtökohdista on hyvä rakentaa palvelualueen 
organisaatiota ja tehtäväjakoa tulevaisuuden haas-
teita varten.

POPSOTEn hyvinvointialueiden perustaminen ja läh-
tötietojen kerääminen on työllistänyt etenkin per-
usturvaa palvelualueena ja myös teknisiä palveluita 
kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden osalta. Vuoden 
vaihteen jälkeen työ jatkuu ja vauhti kiihtyy, maa-
lina 1.1.2023, jolloin hyvinvointialueet näillä näky-
min aloittavat toimintansa. Käytännössä se tarkoit-
taa työntekijöiden siirtymisen osalta myös sitä, että 
hyvinvointialue vuokraa kunnalta toimitiloja käyt-
töönsä. Vuokrasopimuksia ja vastuurajataulukoita 
laaditaan parhaillaan. Vielä on kuitenkin paljon epä-
selviä asioita, ennen kuin varsinaiset vuokrasopimuk-
set voidaan allekirjoittaa.

Rakennusvalvonnan osalta vuosi oli aika lailla tavan-
omainen. Yksi merkittävä projekti oli ns. minita-
lohanke, jossa Keskikylän rakennuskaava-alueelle 
toteutui 9 kpl minitaloja. Ne ovat jo saaneet ensim-
mäiset uudet asukkaansa. Marjaniemen Nokan ase-
makaavan muutos eteni luonnosvaiheeseen, ja siitä 
pyritään järjestämään yleisötilaisuus koronan salli-
missa rajoissa viimeistään tammikuun alussa. Inves-
tointien osalta valmiiksi saatiin mm. Marjaniemen 
aallonmurtajan korjaus. Myös liikuntahallin kattore-
montti valmistuu näillä näkymin lähiviikkoina. 

Yksityisteiden talvikunnossapidon osalta vuoden 
vaihde toi mukanaan suuren muutoksen. Muuttu-
neen yksityistielainsäädännön vuoksi kunta ei voi 
enää avustaa muita kuin järjestäytyneitä tiekuntia. 
Tämä tarkoittaa Hailuodossa sitä, että 1.1.2022 alkaen 
kunta ei enää organisoi eikä järjestä yksityis- ja piha-
teiden talvikunnossapitoa kaikille vakituisen asumi-
sen kiinteistöille, vaan vastuu asiassa siirtyy tiekun-
nille. Kunta avustaa näillä näkymin euromääräisillä 
avustuksilla avustushakemuksen jättäneitä tiekuntia. 
Siirtyminen uuteen toimintamalliin ei varmaankaan 
tule sujumaan ilman ongelmia, mutta vastaavat koke-
mukset muista seudun kunnista ovat lopputuloksen 
suhteen rohkaisevia. Nyt täytyy kaikkien tieosakkai-
den huolehtia omista velvollisuuksistaan ja varmistaa 
se, että jokainen tieosakas kuuluu johonkin tiekun-
taan. Tiekunnat huolehtivat sitten osaltaan osakkai-
den oikeuksista.

Kaikesta huolimatta vuodesta selvittiin kunnialla. 
Poikkeukselliset olot vaativat paljon ylimääräisiä pon-
nisteluja vuoden 2021 aikana kaikilta, mutta etenkin 
palvelualueemme työntekijöiltä.

Kiitänkin palvelualueemme henkilöstöä hyvin hoi-
detusta työstä ja vahvasta sitoutumisesta Hailuodon 
kunnan parhaaksi. Erityiset kiitokset ansaitsevat pal-
velualuesihteerit Anne ja Kirsi, jotka omien töidensä 
ohessa auttoivat meitä pahimman resurssipulan yli. 
Toivotan omasta ja koko palvelualueemme henkilös-
tön puolesta kaikille kuntalaisille ja vapaa-ajan asuk-
kaille sekä muillekin Hailuodon ystäville parempaa ja 
antoisampaa alkanutta vuotta 2022!

Markku Maikkola

Tekninen johtaja 

Elinvoimaisen Saaren 
ajankohtaisia kuulumisia
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Sote-Saari tiedottaa
PPSHP:n maksuton 
Päivystysapu 116117 
toiminta laajenee 
Puhelinneuvonnan lisäksi palvelusta saa 7.1.2022 
alkaen neuvontaa chat-palvelun kautta. Palvelu tehos-
tuu myös siten, että terveydenhuollon ammattilaisten 
lisäksi sosiaalialan ammattilaiset ovat ohjaamassa ja 
neuvomassa kiireellisissä ongelmissa asiakkaita.

Päivystysapu 116117 ohjaa oikeaan hoitopaikkaan ja 
kertoo kuinka nopeasti hoitoon pitää hakeutua. Jos 
tilanne ei vaadi käyntiä terveydenhuollossa, palve-
lusta saa neuvoja itsehoitoon. Päivystysapu on val-
takunnallinen, sairaanhoitopiirien järjestämä palvelu, 
jossa ammattilaiset vastaavat kansalaisten päivystys-
tarpeeseen ympäri vuorokauden. 

Pohjois-Pohjanmaalla palvelun tuottaa 3.1.2022 
alkaen kilpailutuksen kautta Terveystalo. Terveysta-
lon kanssa tehty sopimus on kaksivuotinen ja siinä 
on kahden vuoden optio.

Terveystalossa hoidontarpeen arvion tuottamisesta 
vastaa palvelupäällikkö Henna Siippainen ja lääketie-
teellisestä laadusta vastaava lääkäri Petteri Raejärvi. 
Palautetta palvelusta voi antaa PPSHP:n asiakaspalau-
tejärjestelmän kautta, palautteiden käsittelystä vastaa 
palvelupäällikkö Marja Ylilehto yhdessä palveluntuot-
tajan ja alueellisen koordinaatioryhmän kanssa. 

Turvallinen chat uusi kanava

Puhelinneuvonnan ja tekstipalvelun lisäksi Päivys-
tysavusta saa Pohjois-Pohjanmaalla vuodenvaihteen 
jälkeen henkilökohtaista palvelua ja hoidontarpeen 
arvioinnin myös chatin kautta 24/7. Palvelu avautuu 
kansalaisille 7. tammikuuta.

Chat-palvelu toteutetaan Terveystalon etäpalve-
lualustalla, joka on tietoturvallinen ja asiakkaalle help-
pokäyttöinen. Chat vaatii vahvan tunnistautumisen 
joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 
Palvelua voi käyttää tietokoneella ja mobiililaitteilla. 
Linkki etäpalvelualustalle lisätään sairaanhoitopiirin 
ja kuntien omille verkkosivuille sekä Pohjois-Poh-
janmaan Päivystysavun esittelysivulle Päivystystalo.
fi-palveluun. 

Omaolo-arvioinnit Päivystysapuun

Päivystysavussa aloitetaan alkuvuodesta 2022 myös 
Omaolo-digipalvelun kiireellisten oirearvioiden 
käsittely. Alueen Omaoloa käyttävät kunnat voivat 
halutessaan ohjata ammattilaisen käsittelyä vaativat 
oirearviot hyvinvointikeskusten kiinni ollessa Päivys-
tysapuun käsiteltäväksi. 

Näin Omaolo-palvelua saadaan laajennettua kiireelli-
sissä yhteydenotoissa ympärivuorokautiseksi. 

Maakunnallinen päivystyspalvelu

116117-palvelu kattaa koko Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan. Raahen sairaalan ja Kuusamon terveys-
keskuksen päivystysasiakkaita palvelee yksiköiden 
omat päivystysnumerot. 116117 numeroon soitetut 
puhelut paikannetaan soittajan sijainnin mukaisesti 
ja palvelusta vastaavat vuodenvaihteen jälkeen Ter-
veystalon ammattilaiset. 

Pohjois-Pohjanmaan raja-alueilta numeroon soite-
tut puhelut saattavat paikantua toisen sairaanhoi-
topiirin puolella olevaan tukiasemaan, eikä puhelu 
silloin yhdisty Pohjois-Pohjanmaan Päivystysapuun.  
Jos numero ei toimi tai yhdistyy toistuvasti väärään 
Päivystysapuun, saa Pohjois-Pohjanmaan Päivystys-
apuun yhteyden soittamalla numeroon 050 564 3226 
(mpm).

Palvelu toimii ympärivuorokautisesti, mutta virka-ai-
kaan asukkaiden toivotaan ottavan ensisijaisesti 
yhteyttä omaan terveysasemaansa tai sosiaalihuollon 
yksikköön hoidon ja palvelun tarpeen arvioimiseksi. 
Niille, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta 
on tarjolla tekstipalvelu. Sen tuottamisesta valtakun-
nallisesti vastaa HUS Uudenmaan Päivystysapu. 

 

Lisätietoja: Palvelupäällikkö Marja Ylilehto, PPSHP, 
040 590 4716, marja.ylilehto@ppshp.fi

Terveystalon yhteyshenkilöt:

Kokonaisvastuu asiakkuudesta: Julkisten etä- ja digi-
palveluiden johtaja Johan Sanmark, johan.sanmark@
terveystalo.com

Hoidontarpeen arvio: palvelupäällikkö Henna Siip-
painen, henna.siippainen@terveystalo.com

Lääketieteellinen johtaminen: julkisen hoidontarpeen 
arvion vastaava lääkäri Petteri Raejärvi, petteri.rae-
jarvi@terveystalo.com
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Koronarokotukset 
Hailuodossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt 
suositustaan 2. ja 3. koronarokotteen annosvä-
listä. Jatkossa 3. koronarokote suositellaan ris-
kiryhmiin kuuluville otettavan 3-4 kuukautta ja 
perusterveille yli 18-vuotiaille 3. annos suositel-
laan otettavan 4-6 kuukautta 2. annoksen jälkeen. 
Kuntien on huolehdittava siitä, että myös kolman-
net rokoteannokset annetaan niin, että vanhem-
milla ikäluokilla on mahdollisuus ottaa 3. korona-
rokote ennen nuoremman väestön rokottamista. 
 
Hailuodossa 3. koronarokotteen voi saada kaikki 
yli 18-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat henkilöt ja 
kaikki yli 30-vuotiaat henkilöt. Suositeltu roko-
tusväli tulee olla täyttynyt ennen kuin rokotuk-
sen voi saada. 3. koronarokotteet laajenevat 
myös 18-29-vuotiaille heti, kun nykyiset rokotus-
vuorossa olevat ryhmät on saatu rokotettua. 
 
Ajanvaraus koronarokotuksille terveyskeskuksen 
ajanvarausnumerosta 020 630 6060 arkisin ma-pe klo 
8-16.

THL on päivittänyt rokotuskattavuus-taulukon kos-
kemaan tällä hetkellä sitä ikäryhmää, jotka rokotteet 
voivat ottaa eli yli 12-vuotiaita. Aikaisemmin luku 
ilmoitettiin kaikenikäisiin kuntalaisiin nähden. 

Hailuodossa  1. annoksen on saanut 91,8%, 2. annok-
sen 84,3%, ja 3. annoksen 2,8% rokotusiässä olevista 
kuntalaisista.

UUDEN VUODEN 
HYVINVOINTIKAMPANJA 
1.1. - 30.4.2022 
Hyvinvointikampanja on tarkoitettu kaikille hailuoto-
laisille ikään katsomatta.

Kampanjan tarkoituksena on yksinkertaisesti liikkua 
mahdollisemman paljon. 

Tyyli on vapaa, pääasia on, että liikut ja nautit! 

Liikkumisen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota 
myös lepoon ja ruokaan. 

Osallistuminen on helppoa! 

Liiku mahdollisimman PALJON JA MONIPUOLISESTI, 
merkitse liikuntasi (miten liikuit) suorituskorttiin ja 
palauta kortti kunnantalon postilaatikkoon tai pos-
titse vapaa-aikatoimistoon.

Voit keksiä myös itse uuden kuntoilumuodon, leikin, 
pelin tms. Jaa se muille esim. Hailuodon liikunnan 
Facebookissa tai Instagramissa. Hyville ideoille jaossa 
yllätyspalkintoja!

Suorituskortin saat tulostamalla sen kunnan nettisi-
vulta, saat kortin myös tammikuun kuntatiedotteesta. 

Palauta suorituskorttisi 7.5.2022 mennessä, niin 
osallistut loistavien liikunnallisten palkintojen, mm. 
lahjakorttien, arvontaan.

Liikuntahalli- ja 
kuntosalivuorot 2022 
Muistathan varata LIIKUNTAHALLIVUORON ja uusia 
KUNTOSALILÄTKÄSI vuodelle 2022. 

Liikuntahallivarauksen, jossa ilmenee vuoron vastuu-
henkilö(t) yhteystietoineen, lähetetään sähköpostilla 
petri.partala@hailuoto.fi. 

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. 

Koronarokotukset Hailuodon 
kunnassa 2.1.20222

Rokotusajanvaraus
Rokotus-

kattavuus

92,8 %
Varaa aika Pihlajalinnalta
020 63060601

rokote

2
rokote

3
rokote

Varaa aika 2. rokoteannokselle
numerosta: 044 4973 543, 
kun 1. annoksen jälkeen
on ehtinyt kulua n. 6 viikkoa

Rokotukset
käynnissä
kaikille
yli 12-vuotiaille

88,6 %

Rokotettava 
ryhmäRokoteannos

Rokotukset
käynnissä
kaikille
yli 12-vuotiaille

Varaa aika Pihlajalinnalta
020 6306060, kun rokotus-
ryhmälle suositeltu määrä-
aika 2 tai 6 kuukautta on
kulunut 2. rokotuksesta

Rokotukset
käynnissä
erikseen
määritellyille
ryhmille 

36,3 % 

Vapaa-aikatoimi 
tiedottaa
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Vapaa-aikatoimi 
tiedottaa

Vapaa-aikatoimi 
tiedottaa
Kunnan yleiset vuorot on tarkoitettu lähinnä aikuisille 
ja yli 16 vuotta täyttäneille. Vuorojen sisällä voi sopia 
eri käytännöistä, mm. alaikäisten ottamisesta mukaan 
vuorolle. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että järjestely 
sopii kaikille vuorolaisille. Alaikäisille on paljon omia 
liikuntavuoroja ja ainahan niitä voi lisätä. Tarvitaan-
vain lisää täysi-ikäisiä ohjaajia.

Villiavaimia voi varata tai vanhoja avaimia aktivoida p. 
044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi.

Liikuntahalli- ja kuntosalivuorot löytyvät:

https://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 16-vuotiailla täytyy olla kuntosalilla huoltaja/
aikuinen vastuuhenkilö mukana.

Yläkoululaisille on ohjattuja, ilmaisia kuntosaliryhmiä.

Hailuodon kunnan yleiset liikuntasalivuorot/ 
kevät 2022:

ma klo 18.30-19.30 naisten sähly, klo 19.30-21.00 
lentopallo

ti klo 18.30-20.00 miesten sähly

to klo 19.00-20.30 lentopallo, klo 20.30-22.00 
sulkapallo

la klo 14.00-15.30 futsal, klo 16.30-17.30 naisten 
sähly, klo 17.30-19.00 miesten sähly

Puuttuuko lajisi, onko ideoita uusiksi yleisiksi 
vuoroiksi? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan.

Elinvoimainen 
Saari tiedottaa
Kaavateiden, kunnan piha-
alueiden ja Marjaniemen 
alueen talvikunnossapito
Kalenterivuodet 2022 - 2023

Kaavatiet

• Jani Heikkilä, p. 040 578 2907

• varalla Atte Puhakka, p. 045 394 9670

Kunnan piha-alueet

• Touhu-Palvelut Oy / Juha Toppi, p. 0400 613 
117

• varalla Pekka Virpi, p. 0400 808 191

Marjaniemen alue ja hakevarasto

• Pertti Marjaniemi, p. 0400 362 797

• varalla Heikki Marjaniemi, p. 0400 906 547

Kaikissa palveluun liittyvissä häiriötilanteissa on 
ensisijaisesti otettava yhteyttä urakoitsijaan. Myrs-
kyt, konerikot ja sairastumiset voivat hidastaa 
linkouspalvelua.

Tekniset palvelut

Hailuodon kunta

Tarvitsetko kotona pientä 
apua – sisällä tai ulkona
Hailuodon paja auttaa ikäihmisiä kodin ja pihapiirin 
pienissä korjaus- ja kunnostustarpeissa sekä pihatöissä.

Avusta veloitetaan 13 €/tunti.

Apu on lähellä, ota yhteyttä:
Pajaohjaaja Pertti Tero
Puhelin 044 4973 509
pertti.tero@hailuoto.fi

https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntahalli-ja-kuntosalivuorot/ 
https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntahalli-ja-kuntosalivuorot/ 
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MAHTAVA 
HARRASTUSKEVÄT!
Syksyn suositut kurssit jatkuvat myös keväällä. Opin-
to-ohjelma on rakennettu siten, että ehdit harras-
taa halutessasi monenlaista – tutustu ja ilmoittaudu 
mukaan! 

Kätevimmin ilmoittaudut netissä (vuolleoulu.fi), 
mutta myös puhelimitse voit ilmoittautua soittamalla 
numeroihin: 08 555 4060 tai 044 786 1607.

Ollaan yhteydessä: kansalaisopisto@hailuoto.fi tai 
044 7861607. Huom. Muistathan kurssien ilmoittau-
tumis- ja peruutusehdot.

Kivaa harrastuskevättä!

MUSIIKKI

90030 MUSIIKKILEIKKIKOULU ALLE 3-VUOTIAAT, 
VANHEMPI-LAPSI -RYHMÄ Ke 17.15–17.45 

Hailuodon koulu 12.1.–2.3. (8 kertaa) ja 30.3. – 20.4. 
(4 kertaa)

Mari Liukkonen  

Ilm. 5.1. mennessä 

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle 3-vuotiaille 
(2018-2021 syntyneille) lapsille ja heidän vanhemmil-
leen. Lapsen mukana muskarissa voi olla myös muu 
aikuinen kuin oma vanhempi, esim. isovanhempi, 
joka osallistuu kaikkeen toimintaan yhdessä lapsen 
kanssa. Toiminta sisältää laulua, loruilua, rytmisoitin-
ten soittoa, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua ja 
musiikin peruskäsitteisiin tutustumista leikin kautta. 
Kurssimaksu 13 € laskutetaan. 

90032 MUSIIKKILEIKKIKOULU 3 - 6-VUOTIAAT Ke 
17.45–18.30 

Hailuodon koulu 12.1.–2.3. (8 kertaa) ja 30.3.-20.4. (4 
kertaa) 

Mari Liukkonen  

Ilm. 5.1.mennessä 

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 3 - 6-vuotiaille (v. 
2015-2018 syntyneille). 

Kansalaisopisto 
tiedottaa

Toiminta sisältää laulua, loruilua, rytmisoitinten soit-
toa, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua ja musiikin 
peruskäsitteisiin sekä musiikinteorian alkeisiin tutus-
tumista leikin kautta. Kurssimaksu 20 € laskutetaan. 

90034 VIULU JA KANNEL Ke 15.00–17.00 

Hailuodon koulu 12.1.–6.4.2022 

Mari Liukkonen  

Ilm. 5.1. mennessä 

Tervetuloa soittamaan! Kurssilla saa viisikielisen kan-
teleen tai viulun soiton opetusta yksilöopetuksena. 
Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä valit-
semansa instrumentti. Soitonopetus on mahdollista 
lapsille n. 5-vuotiaasta eteenpäin sekä aikuisille. Soi-
tonopetuksen kurssimaksuun sisältyy seitsemän (7) 
30 minuutin mittaista oppituntia. Opetus on viikoit-
tain. Lasten tunnit pyritään järjestämään heti luku-
kauden alussa. Henkilökohtainen oppituntiaika sovi-
taan suoraan opettajan kanssa puh. Mari 040 7430 
381. Kurssimaksu 61 € laskutetaan. 

90036 PIANO, KITARA, UKULELE, MANDO-
LIINI, BANJO, CAJON   JA BÄNDISOITTIMET Pe 
13.30–17.45 

Hailuodon koulu 14.1.–1.4.2022 

Esa Jokiranta 

Ilm. 7.1. mennessä 

Tule soittamaan - keskity yhteen soittimeen tai 
tutustu useampaan! Oma juttusi voi löytyä näistä: 
piano, kitara, ukulele, banjo, mandoliini, cajon tai bän-
disoittimista: sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, 
rummut. Lapsille ja nuorille 10 x 21 min viikottaiset 
oppitunnit. Aikuisille 7 x 30 min tunnit. Opetuskerrat 
viikottain tai sopimuksen mukaan. Tuntien ajat sovi-
taan suoraan opettajan kanssa, puh. Esa 0400617162. 
Kurssimaksu 61 € laskutetaan.

LIIKUNTA, HYVINVOINTI

90150 KUNTONYRKKEILY JA TOIMINNALLINEN 
HARJOITTELU Ti 17.30–18.30 

Hailuodon liikuntasali 1.2.–26.4.2022 

Emmi-Maria Hämäläinen 

Ilm. 25.1. mennessä 

Tässä treenissä syke nousee ja voimat kasvaa! 
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Tältä kurssilta saat tehokasta ja monipuolista kunnon 
kohotusta kuntonyrkkeilyn ja toiminnallisen harjoit-
telun avulla. kuntosi ja liikkuvuutesi mukaan. Harjoit-
telemme kuntonyrkkeilyn tekniikoita ja tehostamme 
treeniä vielä köysillä, kuntopalloilla, käsipainoilla ja 
muilla toiminnallisen harjoittelun välineillä. Tämä 
kiertoharjoittelutunti ei jätä ketään kylmäksi! Kurssi 
soveltuu kaikenkuntoisille perusterveille. Liikkeissä 
on useita vaihtoehtoja Ota mukaan juomapullo, hiki-
pyyhe ja omat nyrkkeilyhanskat. Kurssimaksu 26 € 
laskutetaan. 

90152 BODYJUMPPA & KAHVAKUULA To 
17.00–18.00 

Hailuodon liikuntasali 27.1.–28.4.2022 

Emmi-Maria Hämäläinen 

Ilm. 20.1. mennessä 

Tällä tunnilla teemme lihaskuntoliikkeitä kahvakuu-
lalla ja kehonpainolla. Treenaamme kehoa moni-
puolisesti ja hyvällä fiiliksellä, jokaiselle sopivat lii-
kevariaatiot löytäen! Joka toinen kerta jumpataan 
oman kehon painolla ja joka toinen kerta kaverina 
on kahvakuula. Tunti kehittää sekä lihasvoimaa että 
aerobista kuntoa. Ota jumppamatto ja juomapullo 
mukaan (+kahvakuula joka toiselle tunnille)! Kurssi-
maksu 26 € laskutetaan. Hox! Tältä tunnilta on hyvä 
jatkaa Venyttelijän flow-tunnille! 

90154 VENYTTELIJÄN FLOW To 18.00–19.00 

Hailuodon liikuntasali 27.1.–28.4.2022 

Emmi-Maria Hämäläinen 

Ilm. 20.1. mennessä 

Teemme virtaavia kehonhuolto- ja venyttelyliike-
sarjoja, nivelten liikeratoja palauttaen, tasapainoa 
parantaen ja lihaskireyksiä löysäillen. Venyttelytunti 
vetreyttää kehoa ja parantaa lihasten aineenvaihdun-
taa. Osan liikesarjoista teemme seisten, osan matolla 
venytellen. Pukeudu riittävän lämpimästi ja ota oma 
jumppamatto mukaan! Kurssimaksu 26 € laskutetaan. 
Hox! Tämä tunti sopii mainiosti Bodyjumppa & Kah-
vakuula-tunnin päätteeksi! 

90210 JOOGA I Ke 17.00–18.15 

Hailuodon koulu 12.1.–6.4.2022 

Juha Sarviaho 

Ilm. 6.1. mennessä 

Teemme monipuolisesti lujan lempeää harjoitusta 
ja virtaavia sarjoja. Huomioimme hengityksen sekä 
tietoisen rentoutumisen itseä kuunnellen. Kurssi 
sopii kaikille! Ota mukaasi kiristämättömät vaatteet 
ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä 
vaatetta rentoutumisen ajaksi. Kurssimaksu 31 € 
laskutetaan. 

90215 JOOGA II Ke 18.30–19.45 

Hailuodon koulu 12.1.–6.4.2022 

Juha Sarviaho 

Ilm. 6.1. mennessä 

Teemme monipuolisesti lujan lempeää harjoitusta 
ja virtaavia sarjoja. Huomioimme hengityksen sekä 
tietoisen rentoutumisen itseä kuunnellen. Kurssi 
sopii kaikille! Ota mukaasi kiristämättömät vaatteet 
ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä 
vaatetta rentoutumisen ajaksi. Kurssimaksu 31 € 
laskutetaan. 

90218 TRE- HARJOITTELU La 11.30–14.15 

Hailuodon liikuntasali 14.5.2022 

Reetta Hagberg 

Ilm.1.5. mennessä 

Kiristääkö hermoja? Entä lihaksia? Haluaisitko oppia 
uuden vaivattoman tavan rentoutua ja huoltaa kehoa? 
Lämpimästi tervetuloa tälle lyhytkurssille oppimaan 
TRE®-itsehoitomenetelmän käyttö! TRE®:n (Tension, 
stress & trauma releasing exercises) avulla opit itse 
aktivoimaan kehosi luontaisen tavan säädellä stressiä 
ja jännitystä sisäsyntyisen liikkeen kautta. TRE®-har-
joittelu on yksinkertaista ja sen on koettu mm. rau-
hoittavan mieltä, rentouttavan kehoa, parantavan 
unen laatua sekä vähentävän stressin tunnetta. Tällä 
kurssilla opit tapoja käynnistää ja säädellä harjoitetta 
omien tuntemustesi mukaan sekä saat tietoa teo-
riasta TRE®:n taustalla. TRE® sopii sinulle, jos olet 
perusterve ja pystyt kevyeen liikuntaan. Menetelmää 
voidaan soveltaa myös liikuntarajoitteisille, mutta 
otathan siinä tapauksessa etukäteen yhteyttä ohjaa-
jaan. Lisätietoa menetelmästä: www.trefinland.fi 

Mukaasi tarvitset joustavat vaatteet, alustan, juoma-
pullon sekä viltin tai jotain muuta lämmintä. Kurssi-
maksu 10 € laskutetaan. 
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KÄDENTAIDOT

90310 TUULIKELLOJA KERAMIIKASTA Ma 
18.00–20.15 

Hailuodon koulu 14.2.–21.3.2022 

Raija Vainionpää 

Ilm. 31.1. mennessä 

Tervetuloa työskentelemään saven ja keramiikan 
parissa - teemme upeita tuulikelloja! Käytössämme 
on helposti käsiteltävät korkeapolton kivitavara-
savet. Tämä kurssi sopii sekä aloittelijoille että kera 
miikanharrastajille. Materiaalit maksetaan opettajalle 
käytön mukaan. Kurssimaksu (sisältää poltot) 25 € 
laskutetaan. 

90320 RAKU-KERAMIIKKAPAJA Ti 18.00–20.00, La 
9.00–17.00 

Hailuodon koulu 26.4.–21.5.2022 

Raija Vainionpää 

Ilm. 12.4. mennessä

Tule tutustumaan japanilaiseen raku-polttotekniik-
kaan! Raku-keramiikan teko on aina yllätyksellistä. 
Esineet poltetaan ulkoa kaasu-uunissa ja sen jälkeen 
savustetaan. Materiaalit maksetaan opettajalle käy-
tön mukaan. Kokoontumme 26.4., ja 3.5. klo 18 – 20. 
ja 21.5. klo 9 – 17 keramiikan poltto. Kurssimaksu 
(sisältää poltot) 26 € laskutetaan. 

90390 TUOHESTA LUODOSSA Ma 17.00–21.00, Ti 
17.00–21.00, Ke 17.00–21.00, To 17.00–21.00 

Hailuodon koulu 4.–7.4.2022 

Jaana Öljymäki 

Ilm. 20.3. mennessä 

Tervetuloa tekemään kaunista tuohesta! Opette-
lemme tuohitöiden alkuvalmisteluja ja valmistam-
meeri tekniikoilla esimerkiksi leipäkorin, säilytysko-
pan, erilaisia rasioita, koruja ja pientuotteita. Kurssi 
sopii sekä aloittelijoille että kokeneemmille harras-
tajille. Tuohimateriaalin voit ostaa opettajalta (hin-
ta-arvio n. 10€). Ota mukaasi puukko, mattoveitsi, 
leikkuualusta, sakset, metalliviivain sekä noin 40 kpl 
pyykkipoikia. Saat infon vielä lähempänä kurssin 
ajankohtaa. Kurssimaksu 31 € laskutetaan. 

KOTITALOUS

90380 KASVISRUOKAA! La 11.15–15.00 Hailuo-
don koulu 19.3.2022 

Päivi Kiviniemi-Kaikkonen 

Ilm. 3.3. mennessä 

Kevennetään kasviksilla! Perehdymme maukkaan ja 
terveellisen kasvisruoan maailmaan. Opettelemme 
käyttämään kasviksia ja kasviproteiineja, (kuten 
papuja, linssejä ja nyhtökauraa) yrteillä ryydittäen 
monipuolisesti ja herkullisesti. Tutustumme tuttuihin 
ruokalajeihin vaihtaen liha kasviproteiiniin ja kokei-
lemme uutta. Vegaaninen vaihtoehto tulee tutuksi 
myös! Lopuksi katamme pöydän ja nautimme usean 
ruokalajin aterian. Raaka-aineet sisältyvät hintaan. 
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi info ennen 
kurssin alkua. Varaa paikkasi!. Kurssimaksu 18 € 
laskutetaan. 

VALOKUVAUS

huom muutos! Kokoontuminen neljänä lauantaina!

90300 KLIK! -  Ilmaisuvoimaisen valokuvauksen 
jatkokurssi La 10.00–14.30 

Hailuodon koulu 5.–26.2.2022 

Aino Väänänen 

Ilm. 30.1. mennessä 

Tule valokuvaamaan olitpa sitten aloittelija tai jo 
valokuvausta harrastanut! Tässä luovassa ja inspiroi-
vassa työpajassa käytämme eri valokuvaustekniikoita, 
joita hyödyntämällä voimme kehittää omaa kuvakiel-
tämme. Katsomme valokuvia ja teemme analyyseja. 
Opimme miten voimme itse hyödyntää kuvien teknii-
koita omassa valokuvauksessamme. Kokeilemme eri 
kuvaustyylejä käyttämällä apuna valaistusta, syvyy-
sepäterävyyttä, läpinäkyviä pintoja ja liikettä. Löy-
dämme inspiraatiota lähiluonnosta ja sen tekstuu-
reista. Käymme kurssin aluksi läpi kameratekniikan 
perusteet, jotta osaamme hyödyntää eri toimintoja 
kuvauksessamme ja pääsemme pois automatiikasta. 
Oma kamera välttämätön.. Kokoonnumme 5.2., 12.2., 
19.2, sekä 26.2., yhteensä 20 oppituntia. Kurssimaksu 
31 € laskutetaan. 
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KUVATAIDE

90450 KUKAT KAIKESSA KAUNEUDESSAAN - 
öljy- ja akryylimaalauksen intensiivikurssi La 
10.00–16.15 

Hailuodon koulu 7.5.2022 

Päivi Pussila 

Ilm. 28.4. mennessä 

Tervetuloa tälle ihastuttavalle kukkien maalauk-
sen intensiivikurssille. Tutkimme kukkia niiden kai-
kessa kauneudessaan ja ikuistamme niitä tällä öljy- 
ja akryylimaalauskurssilla. Kurssilla tarvitset öljy-ja 
akryylimaalauksen perustarvikkeita. Tarvittavista 
materiaaleista saat lisää infoa LIsätietoa-kohdasta 
sekä kutsussa lähempänä kursin ajankohtaa. Kurssi-
maksu 12€. Kurssimaksu laskutetaan. 

MTK Hailuoto ry:n ylimääräinen kokous  

27.1.2022 klo 13 Raatihuoneella (Luovontie 139). 

Käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös ja siihen  

liittyvät asiat. Johtokunnan järjestäytymiskokous  

välittömästi ylimääräisen kokouksen jälkeen. 

Tervetuloa! 



UUDEN VUODEN HYVINVOINTIKAMPANJA 1.1. - 30.4.2022  

 

nimi: _________________________________  puh.   _____________________________ 

PALAUTUS: Kunnanviraston postilaatikkoon 7.5.2022 mennessä.  

Lisätietoja Hailuodon vapaa-aikatoimi/ petri.partala@hailuoto.fi, 044 4973566 
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Näissä aluevaaleissa tarvitsen 
myös sinun vetoapuasi. Äänestä. 

Lähipalveluiden on säilyttävä. Uusi hyvinvointialue tulee 
lisäämään digitaalisia ja etäyhteydellä tuotettavia 
palveluita. Haluan varmistaa, että tulevaisuudessakin 
sosiaali- ja terveyspalvelut tarjotaan siten, että kaikilla on 
niihin esteetön ja helppo pääsy. Ketään ei saa jättää yksin.

Hailuodon ikärakenteen vuoksi tulevina vuosina Hailuodon ikärakenteen vuoksi tulevina vuosina 
terveydenhoidon palveluita tarvitsee yhä useampi. 
Suurimmat säästöt sosiaali- ja terveydenhuollon budjetista 
on laskettu saatavan hallinnon supistamisesta ja palvelujen 
keskittämisestä. Aion taistella sen puolesta, että palvelut 
säilyvät täällä Hailuodossa ja niissä huomioidaan yksilön 
tarpeet tulotasosta riippumatta. Lupaan tehdä parhaani, 
että riittävät resurssit ja tekijät löytyvät sosiaali- ja 
terveydenhuollon tärkeisin tehtäviin jatkossakin. 

Mielenterveysongelmista on tulossa uusi kansansairaus. 
Meidän täytyy huolehtia siitä, että mielenterveys- 
Mielenterveysongelmista on tulossa uusi kansansairaus. 
Meidän täytyy huolehtia siitä, että mielenterveys- 
palveluihin satsataan riittävät määrärahat ja henkilö- 
resurssit. Korona on aiheuttanut valtavasti hoitovelkaa 
meidän kaikkien mielenterveyteen, erityisesti nuorten. 
Nuoret ja nuoret aikuiset taistelevat arjen työn sekä 
lastenhoidon kiireiden keskellä. Nuorissa on meidän 
tulevaisuus ja haluan että heidän hyvinvointiinsa 
kiinnitetään nyt erityisesti huomiota. 

Sinun äänelläsi on parantava vaikutus. Nyt voit vaikuttaa 
siihen, minkälaisilla arvoilla päätöksiä tulevaisuudessa 
tehdään. Anna äänesi yhdenvertaisuudelle, kokemukselle 
ja matalan kynnyksen lähipalveluille jatkossakin. 

Olen Kari Tuhkanen ja ehdolla 23. 
tammikuuta käytävissä 
aluevaaleissa Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueella numerolla 530. 
Olen eläkkeellä tanssijan ammatista ja kouluttauduin Olen eläkkeellä tanssijan ammatista ja kouluttauduin 
2000-luvun alussa seksuaali- ja parisuhdeterapeutiksi. Istun 
Hailuodon valtuustossa sekä Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin valtuustossa. Tuon mukanani 25 vuoden 
kokemuksen erilaisista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä 
hankkeista kolmannen sektorin järjestökentältä.

Haluan edistää kaikessa työssäni ihmisoikeuksia ja Haluan edistää kaikessa työssäni ihmisoikeuksia ja 
tasa-arvoista kohtelua. Yhdenvertaisuus pitää taata tulevilla 
hyvinvointialueilla, joissa päätetään kaikkien 
Pohjois-Pohjanmaalla asuvien ihmisten sosiaali- ja 
terveyspalveluista sekä pelastustoimesta.

Olen ehdolla puolustamassa Hailuodon asemaa pienenä Olen ehdolla puolustamassa Hailuodon asemaa pienenä 
kuntana. Nyt esillä olevassa hallintomallissa Hailuoto ei saa 
automaattisesti omaa edustajaa uuteen aluevaltuustoon. 
Jäseniä valitaan myös varalle jääneistä ehdokkaista 
luottamustehtäviin erilaisiin lautakuntiin. 

Kannatan avointa tiedonvälitystä.Kannatan avointa tiedonvälitystä. On tärkeää, että tieto 
uuden aluevaltuuston päätöksenteon vaiheista kulkeutuu 
tänne Hailuotoon. Jotta voisimme itse vaikuttaa meitä 
koskeviin päätöksiin on yhtä tärkeää, että hailuotolaisten 
ääni kuuluu aluevaltuustossa.
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1
Tavoitteenani ovat tyytyväiset ihmiset.

2
Hyvinvointialueen päätöksenteossa  
tarvitaan kuntajohtamisen - ja talouden  
asiantuntemusta.

3
Julkinen sektori vastaa  – yksityinen sektori  
ja järjestöt tukevat palveluja.

4
Hyvinvoiva ja riittävä henkilökunta  
on ykkösasia!

5
Alueen sairaalat erikoislääkäreineen ovat  
tärkeitä – Raahe, Oulaskangas ja Kuusamo  
pidetään iskussa!

6
Pelastustoimi on turvallisuuden tae,  
sopimuspalokuntia tarvitaan!

Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialueen 
aluevaalit pidetään tammikuussa 2022. 
Ennakkoäänestys on 12.–18.1. ja 
varsinainen vaalipäivä on 23.1.

Olen ehdolla aluevaaleissa! 

Haluan vaikuttaa sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä palo- ja pelastustoimen 
palvelujen saatavuuteen ja laatuun koko 
maakunnan alueella.

Päätavoitteeni on turvata hajautetun 
palvelujärjestelmän avulla hyvät palvelut 
kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. 

Vaaleissa kannattaa äänestää, sillä 
äänestämällä voit vaikuttaa!

Matti Soronen
hallintotieteiden maisteri 
kunnanjohtaja

mattisoronen.fi

Palvelut siellä missä SinäkinAluevaalit lähestyvät

Asiantuntija aluevaltuustoon!
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Hei, minä olen…     
 

Pirjo Kankainen, ja toimin Hailuodon Osuuspankissa asiakkuusasiantuntijana. Voit olla 
minuun yhteydessä säästämiseen/sijoittamiseen sekä henkilöasiakkaan rahoitukseen 
liittyen. Palvelen ja opastan mielelläni myös päivittäisasioissa. Neuvottelut onnistuvat 
kanssani helposti verkko- ja puhelinneuvotteluina, tai kasvotusten konttorilla 

 

 
Aliisa Mäntylä ja työskentelen asiakkuusneuvojana Hailuodon Osuuspankissa. Olen 
apunasi henkilöasiakkaan päivittäis- ja rahoitusasioissa sekä yrityksen maksuliikeasioissa. 
Asiointi onnistuu tarpeesi mukaan verkossa, konttorilla ja puhelimitse. 
 
 
 

 
Tuomas Kaikkonen ja toimin asiakkuusneuvojana Hailuodon Osuuspankissa. Autan sinua 
sekä henkilökohtaisissa että yrityskohtaisissa rahoitustarpeissasi sekä yrityksen 
maksuliikenneasioissa. Näiden lisäksi saat minulta myös päivittäiseen pankkiasiointiin 
liittyvät palvelut konttorilla, verkossa sekä puhelimitse 

 

 

Jari Noponen ja toimin Hailuodon Osuuspankin pankkilakimiehenä. Ole yhteydessä 
minuun mikäli tarvitset opastusta esimerkiksi perhe- ja perintöoikeudellisissa tai vaikkapa 
kiinteistön kauppoihin ja lahjoituksiin liittyvissä asioissa. Laadin testamentit, 
edunvalvontavaltakirjat, kauppa- ym. luovutuskirjat, perukirjat ja ositus- ja 
perinnönjakosopimukset sekä muut tarvittavat asiakirjat ja neuvon näihin liittyvissä 
verokysymyksissä. Toimin myös julkisena kaupanvahvistajana. 

 

Jukka Pitkänen, Pohjola Vakuutus Oy:n vakuutusedustaja. Saat kauttani 
henkilöasiakkaan, maa- ja  metsätalouden, ammattiliikenteen sekä yrityksen 
vahinkovakuutuspalvelut. 

 

 

 

 

Jani Isomaa ja toimin Hailuodon Osuuspankin toimitusjohtajana. Saat minulta myös 
julkisen kaupanvahvistajan palvelut. 
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Kunnantalo on kiinni 7.12.-6.1.2022 välisenä aikana 
laajan etätyösuosituksen vuoksi. Varaa aika työntekijälle 
etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostilla. 
Kunnantalolla on voimassa maskisuositus.

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

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

Marjo Kemppainen jää työvapaalle 1.12.2021 alkaen. 
Diabetes-potilaat vastaanottaa jatkossa Marjo Kyl-
mänen ja hänet tavoittaa terveyskeskuksen nume-
rosta 044-4973578.

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

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 044 4973 506

Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531

Eskari 040 4879 967

Kirjasto / Antti Karjalainen kirjastonhoitaja 044 4973 
565

Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä  
Tytti Karttunen 0444973573

Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566

Kiinteistöpäällikkö Petteri Tuuttila 040 6835 750

Hailuodon paja Pertti Tero 044 4973 509

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: 
Maarit Alikoski, vs. 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


