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Hailuodon kiinteä yhteys

Hailuodon kiinteä yhteys on saanut rakentami-
seen tarvittavan luvan. Vaasan hallinto-oikeus antoi 
29.12.2022 päätöksen, jolla kumottiin kiinteän yhtey-
den vesiluvasta tehdyn valitus. Päätöksessään hallin-
to-oikeus totesi hylkäävänsä valituksen suurimmalta 
osin. Oikeus tarkensi aikaisempaa päätöstä siten, 
että hankkeessa toteutettavan luontovaikutusten 
seurannan pohjalta laaditaan suunnitelma luonto-
vaikutuksien seuraamisesta myös vuoden 2029 jäl-
keen. Rakentamistyöt voivat käynnistyä vuoden 2023 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, jos päätökselle 
ei haeta / myönnetä korkeimman hallinto-oikeuden 
valituslupaa.

Kiinteän yhteyden päätöksen myötä Hailuodosta 
tulee myös entistä kiinnostavampi asuinpaikka. Hai-
luoto kuntana onkin tilanteessa, jossa tarvitsemme 
ripeästi ja riittävästi uusia asukkaita. Lähivuosina 
tämä tarkoittaisi muutamia kymmeniä uusia raken-
nuspaikkoja ja tontteja. Tavoitteena ja toiveena on, 
että kiinteän yhteyden päätöksen myötä myös kun-
nan maanhankintatoimet yhteistyössä maanomista-
jien kanssa etenevät suotuisasti. 

Maankäyttöä linjaavaa työtä kunnan kehittämiselle 
on tehty pitkään, vuosien ajan; kunnan strateginen 
yleiskaava valmistui ja hyväksyttiin kunnanvaltuus-
tossa marraskuussa 2019. Maapoliittinen ohjelma on 
puolestaan juuri kuntalaisten kommentoitavana ja 
tulee toimielinkäsittelyihin tammi-helmikuussa. Myös 
Marjaniemen ja Sumpun kaavoitukset valmistuvat ja 
etenevät; niillä luodaan käytännön edellytyksiä Hai-
luodon kehittyville elinkeinoille. 

Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelut tutuista 
paikoista ja numeroista

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa 
toimintansa ja järjestää myös Hailuodon asukkaiden 
sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut 
1.1.2023 lähtien. Tärkeää meille kaikille on, että pal-
velut löytyvät edelleen samoista tutuista palvelupai-
koista ja -numeroista. Vuodenvaihteen uudistus ei siis 
edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Myös asiakas- ja 
potilastiedot säilyvät ja siirtyvät hyvinvointialueelle. 
Pohde tiedottaa toiminnastaan ja myös kunta varmis-
taa, että tiedot saavuttavat kuntalaiset.

Vuoden 2023 kuntataloudesta ja kunnan 
toiminnan painopisteistä

Kunnanvaltuusto hyväksyi Hailuodon kunnan vuoden 
2023 talousarvion kokouksessaan 21.12.2022.  

Talouden ja toiminnan suunnittelu toteutettiin hyvin 
poikkeuksellisessa tilanteessa. Koronakriisi, Ukrainan 
kriisi, energiakriisi ja nopea inflaatiokehitys heijas-
tuvat vääjäämättä myös kuntiin ja kuntatalouteen. 
Mutta tilanteesta huolimatta – ja juuri siksi – Hailuoto 
painottaa kunnan tulevaisuutta rakentavaa tahtotilaa 
ja toimintaa!

Hyvinvointialueen myötä kunnan toimintakulut lähes 
puolittuvat 4,6 miljoonaan euroon suhteessa edellis 
vuoteen. Toimintatuotoissa tapahtuu 3% lisäys vuo-
den 2022 talousarvioon; tuottojen arvioidaan ole-
van 1, 6 miljoonaa euroa. Kunnan henkilöstömäärä 
supistuu noin 50 työntekijään. Henkilöstökulujen 
arvioidaan oleva vuonna 2023 2,2 miljoonaa euroa. 
Hailuodon kunnan talousraami ja talousarvion 2023 
valmistelun tavoite on 0-tulos, ja siihen päästiin. Pois-
toeron jälkeen tilikauden ylijäämä on  89 837 €.
Vuosikate on 483 664 € ja investointien menoesitys 
-400 121 €. 

Vuoden 2023 jälkeen kunnan toiminta tulee pys-
tyä turvaamaan nykyistä merkittävästi pienemmällä 
taloudella. Oman toiminnan vaikuttavuus, tuottavuus 
ja taloudellisuus korostuvat selvästi aikaisempaa 
enemmän. Samoin korostuvat kuntayhteisön ja hen-
kilöstön osallisuus ja hyvinvointi.
Hailuodon kunnan tulevaisuus ja kestävä kivijalka 
rakentuukin siitä, kuinka hyvin onnistumme Hailuo-
don yhteisessä hyvässä.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä kuinka hyvin 
onnistumme: 
• Hailuodon kunnan strategisten valintojen toteutta-
misesta käytännössä; maapolitiikan ja elinkeinopo-
litiikan tavoitteellisessa ja pitkäjänteisessä toteutta-
misessa sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä. Onnistunut toteuttaminen edellyttää-
myös uutta tietoa ja uusia toimintatapoja. 
• Kuntalaisten ja henkilöstön osallisuuden ja hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisessä; tarvitsemme 
kaikki voimavarat yhteiseen käyttöön tavoitteidemme 
saavuttamiseksi. 
• Tarpeeseen vastaavien peruspalvelujen ja toiminnan 
toteuttamisessa ja kehittämisessä yhdessä asukkai-
den, asiakkaiden ja yhteistyö- ja sidosryhmien kanssa. 
Kuntien menestymisen peruskysymys on – kuinka 
kunta toimii yhdessä.

Yhteistyötä, menestystä ja kaikkea hyvää alkavalle 
vuodelle 2023!

Maarit Alikoski
kunnanjohtaja

Uusi vuosi 2023 on Hailuodon 
uudistumisen vuosi



Tiedot voi ilmoittaa sähköpostilla kunnanvirasto@
hailuoto.fi tai postitse/kirjeellä:
Hailuodon kunta / rakennustietojen päivitys
Luovontie 176
90480 Hailuoto

Vuoden 2022 alussa voimaan tullut jätelaki vel-
voittaa tekemään kompostointi-ilmoituksen kunnan 
jätehuoltoviranomaiselle, eli Oulun seudun ympäris-
tötoimelle vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen löy-
tyy seuraavasta linkistä: https://www.ouka.fi/oulu/
ymparisto-ja-luonto/kompostointi-ilmoitus

Tiekuntien edustajat! 

Kuntalaisilta tulleen palautteen vuoksi keräämme kun-
nan nettisivuille tiekuntien edustajien yhteystiedot.

Ilmoittakaa halutessanne yhteystietonne 

kunnanvirasto@hailuoto.fi.

Kunta ei pidä ajantasaista rekisteriä tiekuntien 
yhteyshenkilöistä.

Tiekuntakartta löytyy Metsäkeskuksen sivuilta.

Koirarekisteri avataan vuonna 2023

Asetuksen mukaan Suomessa 1.1.2023 jälkeen synty-
nyt koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla ja ilmoi-
tettava rekisteriin viimeistään 3 kuukauden kuluessa 
syntymästä. Jos koira luovutetaan uudelle haltijalle 
ennen 3 kuukauden ikää, tunnistusmerkintä ja ilmoi-
tus rekisteriin on tehtävä ennen sen luovuttamista. 
Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat on tunnistus-
merkittävä ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 
31.12.2023. Ilmoitus rekisteriin merkitsemistä var-
ten tehdään Ruokavirastolle tai sen valtuuttamalle 
taholle. Ruokaviraston rekisteri on eri kuin Kennel-
liiton, eli vaikka koira olisi rekisteröity Kennelliiton 
rekisteriin, on tiedot löydyttävä myös Ruokaviraston 
rekisteristä.

Lisätietoja: koirarekisteri@ruokavirasto.fi
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Rakennustietojen päivitys
Pysyvä rakennustunnus (PRT) on annettu kaikille 
rakennuksille vuodesta 2019 alkaen jo rakennusvai-
heessa ja vanhoihin rakennuksiin tiedot on pyritty 
tuomaan aiemmista järjestelmistä. Joidenkin van-
hempien rakennusten osalta päivitys ei kuitenkaan 
ole onnistunut puutteellisten tietojen vuoksi, joten 
olemme aloittaneet näiden tietojen korjauksen kohde 
kohteelta. On hyvä huomioida, että PRT ei muutu, 
vaikka rakennukseen tehtäisiin muutostöitä tai raken-
nuksen käyttötarkoitus muuttuisi tai vaikka raken-
nus purettaisiin, koska rakennustunnus ei itsessään 
sisällä ominaisuustietoja. On tärkeää saada jokaiselle 
rakennukselle pysyvä rakennustunnus, joka on edel-
lytyksenä nykypäivän uusien ohjelmistojen päivityk-
selle sekä tulevaisuudessa sähköisille lupapalveluille. 
Samalla rekisteri päivittyy ajan tasalle ja kiinteistöve-
rotietojen tarkistus helpottuu. 

Suomessa ei tällä hetkellä ole valtakunnallista ja laa-
tuvarmennettua rekisteriä, joka sisältäisi ajantasai-
sen tiedon rakennusten ja alueiden (kuten tontit ja 
rakennuspaikat) osoitteista ja osoitteiden sijainnista, 
vaan tietoja ylläpidetään useissa eri järjestelmissä. 
Nykyään osa tiedoista on kuitenkin mahdollista ”siir-
tää” automaattisesti kunnan rekisteristä väestötieto-
järjestelmään, edellyttäen ettei tiedoissa ole puut-
teita. Voimme iloksemme ilmoittaa, että Hailuotokin 
on nyt käynnistänyt päivitysprojektin, jonka tarkoi-
tuksena on saattaa rakennuskohtaiset tiedot ajan 
tasalle.

Ristiriidat järjestelmissä kiinteistöjen rakennustie-
tojen osalta on jättänyt osan rakennuksista huo-
mioimatta/virhetilaan. Käymme aineistoa läpi use-
ammasta tietokannasta ja niiden pohjalta pyrimme 
saamaan molempiin (kunnan oma, VTJ) järjestelmiin 
aukottomat, ajantasaiset tiedot rakennuksista. Kiin-
teistönomistajat voivat itsekin halutessaan ilmoittaa 
lisätietoja, jotka päivitämme omaan järjestelmään ja 
tieto siirtyy myös väestötietojärjestelmään. Lisätie-
toina voi ilmoittaa esimerkiksi seuraavia tietoja:

-kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset (okt, vapaa-ajan 
asunto, sauna, varasto, maatalousrakennus yms.) ja 
maatalousrakennusten osalta käyttötarkoitus.
-täyttääkö vapaa-ajan asunto ympärivuotiseen käyt-
töön soveltuvat vaatimukset mm. eristysten osalta
-rakennuksen käytössäolotilanne: käytetään vak. 
asumiseen, toimitila/tuotantokäytössä, käytetään 
loma-asumiseen/muuhun tilap. asumiseen, tyhjil-
lään, purettu uuden vuoksi/muusta syystä, tuhoutu-
nut, hylätty ränsistymisen vuoksi

Elinvoimainen saari  tiedottaa
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Liikuntahalli- ja 
kuntosalivuorot 2023
Muistathan tarvittaessa uusia KUNTOSALILÄTKÄSI 
vuodelle 2023! 

KUNNAN YLEISET PELIVUOROT kevät 2023:
ma klo 19.30-21.00 lentopallo
ti klo 19.15-20.45 miesten sähly
ke klo 18.00-19.30 naisten 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 vuo-
roiksi? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan.

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 tarkoittaa sitä, että järjestely 
sopii kaikille vuorolaisille. Alaikäisille on paljon omia 
liikuntavuoroja ja ainahan niitä voi lisätä. Tarvitaan 
vain lisää täysi-ikäisiä ohjaajia.

Liikuntahallivuoroja ja uusia kuntosalin ”villiavaimia” 
voi varata sekä 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/

Senioriliikunta                                                     
tiistaisin 
- kuntosali, klo 8.30-12.30, (ohjattuna 9.30-10.30 alk. 
3.1.)
- Boccia, klo 14.45-16.00 liikuntahallilla

keskiviikkoisin
- yhteislenkki, klo 10.00-11.00, lähtö vuoroviikoin 
kirkon tai Saarenkartanon pihalta (alk. 4.1. kirkon 
pihalta)
- tuolijumppa, klo 13.00-13.45 kirjastolla (alk. 11.1.)

torstaisin
- kuntosali, omatoiminen klo 8.30-12.00
- venyttely- ja nivelten liikkuvuus  -jumpat, 
klo 8.30-9.15 miehet
klo 9.15 -10.00 naiset

perjantaisin
-kävelyjalkapallo, klo 12.00-13.00 liikuntahallilla

Virkistysuimala Zimmarin seniorikortti, hinta 
55,00 € 
 
• Seniorikortti on tarkoitettu hailuotolaisille 65 -vuotta 
täyttäneille senioreille omaehtoiseen liikuntaan
• Käyttöaika on vuosi kortin ostopäivästä
• Seniorikortti ei käy erityisryhmien vesivoimistelui-
hin (terveyskeskus, kansalaisopisto) 
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy arkisin ennen klo 14.00, 
viikonloppuisin ei rajoitusta, alennukseen oikeut-
tava todistus näytettävä kassalla (työeläkekortti tai 
kelakortti)

Hailuodon kunnan sivuilla 
julkaistu Pyydä Neuvoa 
-nappi
Tarvitsetko apua tai tukea arkeesi? Haluaisitko jutella 
jonkun kanssa tai kysyä neuvoja? Pyydä neuvoa 
-nappi on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu 
matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Palve-
lun kautta voit lähettää minkä tahansa kysymyksen 
sinulle sopivana ajankohtana yhteystietojesi kanssa 
tai nimettömästi. Kaikkiin yhteydenottoihin vastataan 
muutaman arkipäivän kuluessa. Huomioithan, että 
tämä lomake ei ole tarkoitettu akuuttien tai hätätilan-
teiden hoitoon. Kiireellisissä tai hätätapauksissa ota 
yhteyttä ympärivuorokautisesti toimivaan Yhteispäi-
vystyksen neuvontanumeroon 116117.

Palveluneuvonta on kynnyksetöntä neuvontaa ja 
ohjausta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että asia-
kas saa tarvettaan vastaavat palvelut. 

Kehittäminen liittyy perhekeskustoiminnan kehittä-
miseen, mennään kohti yhden yhteyden oton peri-
aatetta, jotta asiakas saa avun oikea-aikaisesti mah-
dollisimman varhain matalalta kynnykseltä. Pyydä 
Neuvoa -nappi osa tätä kehittämistä.

Ohjaus pilotille tulee hyvinvointialueelta sekä Lakeu-
den perhekeskusverkostosta.

Kehittämistyöstä tehdään kunnan tarpeita kuunnellen.

Kehittämistyötä tehdään muissakin Lakeuden kun-
nissa. Nappi on otettu käyttöön Hailuodon lisäksi 
Limingassa, Kempeleessä ja Muhoksella.

Pilotissa kehitetään myös monialaista tiimimallia, 
jossa asiakas on aktiivisesti osallisena.

Pyydä Neuvoa -napin löydät täältä:

https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/
sosiaalipalvelut/ohjaus-ja-neuvonta/pyyda-neuvoa/

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
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Huom! Koteihin on tullut tiedote hyvinvointi-
alueelta joulun välipäivien aikana.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on aloit-
tanut toimintansa 1.1.2023. Pohjois-Pohjanmaalla 
sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut löytyvät vuo-
denvaihteen jälkeen samoista tutuista palvelupai-
koista ja -numeroista. 

Asiakkailta vuodenvaihteen muutos ei vaadi toi-
menpiteitä, eikä sote-palveluihin tarvitse erik-
seen olla yhteydessä. Ajanvaraukset, palvelu-
setelit ja lähetteet pysyvät voimassa edelleen 
vuodenvaihteen jälkeen. Myös asiakas- ja potilas-
tiedot säilyvät ja siirtyvät hyvinvointialueelle.

Hailuodon perusterveydenhuollon hoidon tarpeen 
arviointi palvelee numerossa 020 630 6060

Sosiaaliohjaajan puhelinnumero on 044 497 3521

Asiakkaita palvellaan nykyisissä toimipaikoissa ja 
puhelinnumeroissa edelleen nykyisellä henkilöstöllä. 
Voit asioida esimerkiksi samassa terveyskeskuksessa 
tai neuvolassa kuin aiemminkin. Palvelun tuottaja 
voi olla myös yksityinen toimija kuten aiemminkin. 
Myös yksityisten tuottamat palvelut toimivat entiseen 
tapaan.

Pelastuspalveluihin ei tule asukkaan näkökulmasta 
muutoksia, vaikka alueemme kaksi pelastuslaitosta 
yhdistyy Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi.

HUOMIOI SUORAVELOITUKSEN PÄÄTTYMINEN 
HYVINVOINTIALUEELLE SIIRRYTTÄESSÄ

Vuodenvaihde tuo joitain muutoksia asiakkaille. Las-
kutus uudistuu: koska organisaatio ja y-tunnus muut-
tuvat, asiakkaan tulee tehdä Pohteelle uudet e-las-
kujen tilaukset ja suoramaksuvaltuutukset omassa 
pankissa. Pohde tiedottaa, kun e-laskutilauksia on 
mahdollista tehdä.
 
Pohteen verkkosivusto avautuu vuodenvaihteessa

Pohteen verkkosivusto avataan vuodenvaihteessa 
osoitteessa www.pohde.fi. Verkkosivua kehitetään 
koko kevään ajan. Hailuodon kunnan sivuilla olevat 
terveys- ja sosiaalipalvelutiedot pysyvät toiminnassa 
31.3.2022 asti. 
Pohteen työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat jat-
kossa muotoa etunimi.sukunimi@pohde.fi.

Puhtauspalvelut siirtyivät Solille 
vuodenvaihteessa

Sol tuottaa puhtauspalvelut 1.1.2023 alkaen terveys-
keskukseen, Saarenkartanoon sekä palolaitokselle.

Kotiateriat toimitetaan kylmänä 1.1.2023 alkaen

Ne asiakkaat, jotka ovat saaneet Hailuodon kunnalta 
ateriat kotiin toimitettuina, saavat uudistuksen myötä 
jatkossa ateriat kylmätoimituksina. 

Lähetä palautetta palveluista Pohteelle

Pohteen toiminnan kehittämiseksi toivomme, että 
palautteet hyvinvointialueen toiminnasta ilmoitetaan 
suoraan Pohteelle. 

Palautteet

Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja
Tanja Koski
tanja.koski@pohde.fi
040 359 3223

Ateriapalvelupäällikkö
Jaana Honkanen
jaana.honkanen@pohde.fi
040 504 5873

Palvelualuejohtaja, terveyden- ja sairaanhoidon 
toimialue
Pia Piispanen
pia.piispanen@pohde.fi
044 497 3520

Vastuuyksikköpäällikkö, suun terveydenhuolto
Jyrki Mäntyvaara
jyrki.mantyvaara@pohde.fi
044 497 3545

Vastuuyksikköpäällikkö, vastaanotot Kempe-
le-Hailuoto (terveyskeskus)
Johanna Riekki
johanna.riekki@pohde.fi
044 703 5832

Vastuualuepäällikkö, ikäihmisten palvelut, 
kotihoito
Sari Vitikka
sari.vitikka@pohde.fi
050 395 0504

Tiedote hyvinvointialueesta



Vastuualuepäällikkö, ikäihmisten palvelut, ympä-
rivuorokautiset asumispalvelut (Saarenkartano)
Hillevi Turpeinen
hillevi.turpeinen@pohde.fi
040 485 5324

Vastuualuepäällikkö, ikäihmisten palvelut, ikä-
keskus (seniorineuvola)
Susanna Veteläinen
susanna.vetelainen@pohde.fi
040 044 1925

Kotihoito
Kotihoidon sairaanhoitajat
044 4973 555

Lisätiedot 

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma
040 767 1609
ilkka.luoma@pohde.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja 
Kirsti Ylitalo-Katajisto
044 703 4007
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi

Pitkiin sähkökatkoihin ja häiriötilanteisiin 
varautuminen vedenkäytössä

Hailuodossa talousvettä pystytään toimittamaan 
kuluttajille pitkienkin sähkökatkojen aikana, koska 
laitoksella on sähköverkostosta riippumattomat 
sähköjärjestelmät.

Asukkaita pyydetään kuitenkin varaamaan talousvettä 
tarpeelliseksi katsomansa määrä (1 – 2 vrk:n tarve) 
esimerkiksi vesikanistereihin – sen varmistamiskesi, 
että vettä on aina saatavilla.

Kunnallinen  paineviemärijärjestelmä on sähköverkosta 
riippuvainen ja sen toiminta lakkaa sähkökatkojen 
aikana. Kiinteistöpumppaamokaivoihin mahtuu 
jätevettä noin 2 vrk:n normaalin käytön verran, jonka 
jälkeen kiinteistöjen viemärit täyttyvät, eikä viemäriä 
voi käyttää. Käyttöaikaa voi pidentää huomattavasti, 
jos viemäriin johdetaan vain WC-vedet ja muut 
välttämättä viemäröitävät jätevedet. 

Sähkökatkojen aikana pyykin – tai astianpesukonetta 
ei voi käyttää, joten viemärivesiä syntyy muutenkin 
vähemmän kuin normaalisti.

Tilanteissa, joissa sähkökatko on pitkä ja sen 
päättymisajankohtaa ei tiedetä, asiakkaita pyydetään 
välttämään turhaa veden käyttöä – esimerkiksi auton 
pesua tai nurmikoiden kastelua. 
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4H tiedottaa:
Nuorisotila Luukku avoinna tammikuussa:

Keskiviikkoisin klo 17-20 kaikille koululaisille
Perjantaisin klo 17-19 alakoululaisille, klo 19-22 
yläkoululaisille
Yökahvila kerran kuussa klo 19-23 yläkoululaisille
Pokémon Go Community Day -tapahtuma Luukulla  
lauantaina 7.1. klo 14-17, eniten shinyja napanneelle 
palkinto.

HAILUODON KALASTAJAINSEURA RY 
TIEDOTTAA

Hailuodon Kalastajainseura ry päätti vuoden 
2022 vuosikokouksessaan lupamaksut vuodelle 
2023. Kiinteille pyydyksille päätettiin maltillinen 
lupamaksujen korotus. Syynä korotukselle 
on lupamaksutuottojen pienentyminen. 
Lupamaksutuotot on ollut laskevassa trendissä jo 
muutamat viimevuodet. Lupamaksuilla turvataan 
osaltaan kalan istutukset. Kalastajainseura istuttaa 
Hailuodon Jakokunnan vesialueille vuosittain 800t-1 
miljoona siianpoikasta, lisäksi istutetaan tarvittaessa 
madetta ja kuhaa. Viimeksi kuhaa istutettiin 2022 
syksyllä. Madekannat ovat nykyään Luovon vesillä 
elinvoimaisia ja niitä tuetaan tarvittaessa istutuksin

Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 5€/
vuosi. Jos omistat osaltasi Hailuodon Jakokunnan 
yhteisiä vesialueita, muista maksaa myös jäsenmaksu.

Kalastuksen käyttömaksut vuodelle 2023:

Seuran jäsenmaksu 5€, Verkkolupa 20€ (verkkolupa 
sisältää myös koukku –ja katiskapyynnin). Ei 
vesialueen omistaja 20€ (ns. mökkiläislupa) max 
5 verkkoa, Rysälupa 20€/pyydys, Katiskalupa 10€, 
koukkulupa 10€, Yhteisölupa 50€

Uistelumaksut useammalla kuin yhdellä vavalla: 10€/
vrk, 15€/3vrk, 20€/7vrk, 50€/kalenterivuosi.

Maksa luvat alla olevilla tiedoilla:

Pankkitili: FI38 5030 0720 0233 50   Saaja: Hailuodon 
Kalastajainseura ry

Laskua maksettaessa laita viestiksi mitkä luvat maksat 
(esim. jäsenmaksu+verkkolupa). Jos maksat toisen 
henkilön luvan, laita viestiin myös kalastajan nimi.

Seuran yhteyshenkilö on Marko Välimäki. Sähköposti: 
m.valimaki@dnainternet.net   p. 040 7340923

Hailuodon Kalastajainseura ry toivottaa kaikille 
kalastajille menestyksestä ja kalarikasta Uutta Vuotta 
2023!
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HAILUODON KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA: 

TERVETULOA KEVÄT! 

Aurinko viipyilee jo vähän pidempään taivaalla, mutta 
ilma on vielä kovin rapsakka ja päiväkin lyhyt. Harras-
tus piristää mukavasti iltoja ja viikonloppuja – tule siis 
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. 

Nähdään opistolla!

Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

Kurssille ilmoittautumisen voi perua 7 päivää ennen 
kurssin alkua maksuttomasti. Tämän jälkeen tapahtu-
neiden peruutusten osalta laskutetaan koko kurssi-
hinta. Perumisen voi tehdä sähköpostitse kansalaiso-
pisto@hailuoto.fi tai opisto@vuolleoulu.fi. Voit myös 
soittaa p. 044 786 607 / 08 555 4060. 

MUSIIKKI

90030 MUSIIKKILEIKKIKOULU I (n. 2-4 vuotiaat) 
Ke 17.00–17.45 
HAILUODON KOULU 18.1.–12.4.2023 
Mari Liukkonen  
Ilmoittaudu viimeistään 11.1.

Tervetuloa muskariin! Tämä musiikkileikkikoulun 
ryhmä on tarkoitettu n. 2-4-vuotiaille. Toiminta sisäl-
tää laulua, loruilua, rytmisoitinten soittoa, musiikkilii-
kuntaa, musiikin kuuntelua ja musiikin peruskäsittei-
siin sekä musiikinteorian alkeisiin tutustumista leikin 
kautta. Lapsi osallistuu muskariin itsenäisesti ilman 
vanhempiaan. Kurssin sisältö on sama kuin Musiik-
kileikkikoulu II:ssa. Ikärajat ovat joustavia, eli esimer-
kiksi sisarukset voivat tulla samaan ryhmään. Ryhmän 
ollessa täynnä voit ilmoittautua myös ryhmä II:een. 
Kurssimaksu 20 € laskutetaan. 

90032 MUSIIKKILEIKKIKOULU II (n. 4-6 vuotiaat) 
Ke 17.45–18.30 
HAILUODON KOULU 18.1.–12.4.2023 
Mari Liukkonen  
Ilmoittaudu viimeistään 11.1.

Tervetuloa muskariin! Tämä musiikkileikkikoulun 
ryhmä on tarkoitettu n. 4-6-vuotiaille. Toiminta sisäl-
tää laulua, loruilua, rytmisoitinten soittoa, musiikkilii-
kuntaa, musiikin kuuntelua ja musiikin peruskäsittei-
siin sekä musiikinteorian alkeisiin tutustumista leikin 
kautta. Lapsi osallistuu muskariin itsenäisesti ilman 
vanhempiaan. Kurssin sisältö on sama kuin Musiik-
kileikkikoulu I:ssa. Ikärajat ovat joustavia, eli esimer-

kiksi sisarukset voivat tulla samaan ryhmään. Ryhmän 
ollessa täynnä voit ilmoittautua myös toiseen ryh-
mään. Kurssimaksu 20 € laskutetaan. 

90034 VIULU, KANNEL JA PIENTEN PIANO Ke 
14.45–16.45 ja 18.30-19.30 
HAILUODON KOULU 18.1.–19.4.2023 
Mari Liukkonen  
Ilmoittaudu viimeistään 11.1. 

Tervetuloa soittamaan! Kurssilla saa viisikielisen kan-
teleen, viulun tai pianon soiton opetusta yksilöope-
tuksena. Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä 
valitsemansa instrumentti. Soitonopetus on mahdol-
lista lapsille n. 5-vuotiaasta eteenpäin sekä aikuisille. 
Pianonsoitonopetus on tarkoitettu alle kouluikäi-
sille lapsille (n. 5-vuotiaasta alkaen). Soitonopetuk-
sen kurssimaksuun sisältyy seitsemän (7) 30 minuu-
tin mittaista oppituntia tai pikkuoppilaiden kohdalla 
kym menen (10) 21 minuutin mittaista oppituntia. 
Opetus on viikoittain. Lasten tunnit pyritään järjes-
tämään heti lukukauden alussa. Soitonopetus klo 
14.45-16.45 tai 18.30-19.30. Henkilökohtainen oppi-
tuntiaika sovitaan suoraan opettajan kanssa puh. 
Mari 040 7430381. Kurssimaksu 61€ laskutetaan. 

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

HAILUODON KOULU 16.1.–17.4.2023 
Esa Jokiranta 
Ilmoittaudu viimeistään 11.1. 

Tule soittamaan! Kurssilla saat soiton opetusta yksi-
löopetuksena, ystävän kanssa pareittain tai pienenä 
ryhmänä. Instrumenttivaihtoehdot ovat piano (klas-
sinen tai vapaasäestys), kitara (klassinen tai vapaa-
säestys), ukule, banjo, cajon ja mandoliini sekä bän-
disoittimet (sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, 
rummut). Soitonopetuksen kurssimaksuun sisältyy 
seitsemän (7) 30 minuutin mittaista oppituntia. Ope-
tus on viikoittain. Lasten tunnit pyritään järjestämään 
heti lukukauden alussa. Henkilökohtainen oppitunti 
aika sovitaan suoraan opettajan kanssa puh. Esa 0400 
617162. Kurssimaksu 61 € laskutetaan. 

LIIKUNTA, HYVINVOINTI

90110 JOOGA I Ma 17.00–18.15 
HAILUODON KOULU 16.1.–3.4.2023 
Juha Sarviaho 
Ilmoittaudu viimeistään 9.1. 

Aloita viikko joogaten. Teemme monipuolisesti lujan 
lempeää harjoitusta ja virtaavia sarjoja. Huomioimme 
hengityksen sekä tietoisen rentoutumisen itseä kuun-
nellen. Kurssi sopii kaikille! Ota mukaasi kiristämät-
tömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) 
sekä lämmintä vaatetta rentoutumisen ajaksi. Kurssi-
maksu 31 € laskutetaan. 



90120 JOOGA II Ma 18.30–19.45 
HAILUODON KOULU 16.1.–3.4.2023 
Juha Sarviaho 
Ilmoittaudu viimeistään 9.1. 
Aloita viikko joogaten. 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. 

90210 KUNTONYRKKEILY & TOIMINNALLINEN 
TREENI Ti 17.30–18.30 
HAILUODON LIIKUNTASALI 17.1.–4.4.2023 
Emmi Hämäläinen 
Ilmoittaudu viimeistään 10.1. 
Tässä treenissä syke nousee ja voimat kasvaa! Tältä 
kurssilta saat tehokasta ja monipuolista kunnon 
kohotusta kuntonyrkkeilyn ja toiminnallisen 
harjoittelun avulla. Harjoittelemme kuntonyrkkeilyn 
tekniikoita ja tehostamme treeniä vielä köysillä, 
kuntopalloilla, käsipainoilla ja muilla toiminnallisen 
harjoittelun välineillä. Tämä kiertoharjoittelutunti 
ei jätä kylmäksi! Kurssi soveltuu kaikenkuntoisille 
perusterveille. Liikkeissä on useita vaihtoehtoja 
kuntosi ja liikkuvuutesi mukaan. Ota mukaan 
juomapullo, hikipyyhe ja omat nyrkkeilyhanskat ( jos 
sinulla on). Kurssin teho asteikolla 1-5-: 5. Kurssimaksu 
26 € laskutetaan. 

90220 VENYTTELY & KEHONHUOLTO Ti 
18.30–19.15 
HAILUODON LIIKUNTASALI 17.1.–4.4.2023 
Emmi Hämäläinen 
Ilmoittaudu viimeistään 10.1. 
Toimiva keho tarvitsee säännöllistä huoltoa! 
Teemme kehoa huoltavaa venyttelyä, pehmeitä ja 
liikelaajuuksia avaavia harjoituksia lihaskireyksiä 
löysäillen. Venyttelytunti vetreyttää kehoa ja parantaa 
lihasten aineenvaihduntaa. Osan liikesarjoista 
teemme seisten, osan matolla venytellen. Pukeudu 
riittävän lämpimästi ja ota oma jumppamatto 
mukaan! Ilmoittaudu 10.1. mennessä. Kurssimaksu 
20 € laskutetaan. Kurssin teho asteikolla 1-5: 1. 
Hox! Tämä tunti sopii mainiosti Kuntonyrkkeily & 
Toiminnallinen treeni - tunnin päätteeksi! 

90230 BODYJUMPPA To 17.15–18.00 
HAILUODON LIIKUNTASALI 19.1.–13.4.2023 
Emmi-Maria Hämäläinen 
Ilmoittaudu viimeistään 15.1.
Bodyjumpassa liikumme kokonaisvaltaisesti ja 
monipuolisesti hyvällä fiiliksellä - aluksi lämmitellen 
ja sykettä nostaen ja sitten lihaskuntoon keskittyen. 
Tunnin päätteeksi teemme lyhyet venyttelyt. Ota 
jumppamatto ja juomapullo mukaan. Kurssimaksu 20 
€ laskutetaan. Kurssin teho asteikolla 1-5: 3. Hox! 
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Tältä tunnilta on hyvä jatkaa vielä Kahvakuula-tunnille! 
Ei tuntia kiirastorstaina - viimeinen kerta 13.4. 

90240 KAHVAKUULA To 18.00–18.45 
HAILUODON LIIKUNTASALI 19.1.–13.4.2023 
Emmi-Maria Hämäläinen 
Ilmoittaudu viimeistään 15.1. 
Tule tehokkaaseen kahvakuulaan! Teemme 
monipuolisesti ja oikeaoppisin suoritustekniikoin 
erilaisia lihaskuntoliikkeitä kahvakuulalla. 
Kokeilemme myös haastavampia liikkeitä. Tunti 
kehittää sekä lihasvoimaa että aerobista kuntoa. Ota 
mukaasi kahvakuula(t), jumppamatto ja juomapullo. 
Kurssimaksu 20€ laskutetaan. Kurssin teho asteikolla 
1-5: 4. Hox! Ennen tätä tuntia saat hyvän lämmittelyn 
Bodyjumppa-tunnilta! Ei tuntia kiirastorstaina - 
viimeinen kerta 13.4. 

90250 LETKEÄSTI LENKILLE - LENKKEILYKOULU 
Ma 17.00–19.00 
HAILUODON KOULUKESKUS 13.3.–3.4.2023 
Emmi-Maria Hämäläinen 
Ilmoittaudu viimeistään 6.3. 
Kaikkihan nyt juosta osaa, vai osaako sittenkään? 
Haluaisitko nauttia lenkkeilystä, mutta se vaan tuntuu 
niin raskaalta? Tule kurssille mukaan! Aloitamme 
ihan perusasioista, hyvistä lenkkeilykengistä ja 
juoksutekniikasta, joilla saamme askeleen rullaamaan 
ja juoksukunnon kohottaminen mahdollistuu. Sinun 
ei tarvitse osallistuaksesi olla huippukunnossa, riittää, 
kun motivaatiota löytyy ja kaksi lenkkeilykykyistä 
jalkaa. Huom. ensimmäisellä kerralla kokonnumme 
koululla ”teorian merkeissä” klo 17-19 ja muilla 
kerroilla lenkkarit jalassa pieniä juoksuharjoitteita 
tehden klo 18-19. Kurssimaksu 11 € laskutetaan. 

90255 ELINTAPOJEN FIILAAJAN 
HYVINVOINTIKURSSI Ma 17.00–18.00 
HAILUODON KOULUKESKUS 20.3.–17.4.2023 
Emmi-Maria Hämäläinen 
Ilmoittaudu viimeistään 14.3. 
Haluatko voida hyvin nyt ja tulevaisuudessa? 
Tykkäätkö, että töppönen nousee, eikä väsy paina? 
Tule mukaan hyvinvointikurssille, jossa fiilaamme 
ruokailutottumuksia, mietimme unirytmiä ja 
palautumista maalaisjärki mielessä. Tällä kurssilla 
teemme pieniä muutoksia, joilla on kokonaiskuvassa 
suuri merkitys. Tavoitteenasi voi olla painonpudotus 
tai kunnonkohotus, yleinen vireystilan parantaminen 
tai vaikka tasapainon löytäminen elintapoihin - tällä 
kurssilla annamme lähtölaukauksen sille tielle. Kurssi 
toimii hyvin yhdessä lenkkeilykoulun kanssa, mutta 
sille voi osallistua myös erikseen. Kurssimaksu 10 € 
laskutetaan. 
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KÄDENTAIDOT

90300 KERAMIIKKAA Ke 18.00–20.15, La 
9.00–15.00 
HAILUODON KOULUKESKUS 11.2.–1.3.2023 
Raija Vainionpää 
Ilmoittaudu viimeistään 30.1. 
Tervetuloa työskentelemään saven ja keramiikan 
parissa - teemme upean kukkaruukun ja 
talonnumerokilven omaan taloon! Kokeilemme 
mm. sraffitotekniikkaa, eli raaputustekniikkaa. 
Käytössämme on helposti käsiteltävät korkeapolton 
kivitavarasavet. Tämä kurssi sopii sekä aloittelijoille 
että keramiikanharrastajille. Materiaalit maksetaan 
opettajalle käytön mukaan. Kokoonnumme la 11.2. 
klo 9 -15 ja lasitukset ke 22.2. sekä 1.3. klo 18-20.15. 
Kurssimaksu (sisältää poltot) 25 € laskutetaan. 

90310 RAKU-KERAMIIKKAA Ke 18.00–20.15, La 
10.00–17.00 
HAILUODON KOULUKESKUS 26.4.–20.5.2023 
Raija Vainionpää 
Ilmoittaudu viimeistään 12.4. 
Tule tutustumaan japanilaiseen raku-poltto-
tekniikkaan! Raku-keramiikan teko on aina yllätyk-
sellistä. Esineet poltetaan ulkoa kaasu-uunissa ja sen 
jälkeen savustetaan. Materiaalit maksetaan opettajalle 
käytön mukaan. Kokoontumme 26.4. ja 3.5. klo 18 
– 20.15 sekä 27.5. klo 10 – 17 (keramiikan poltto). 
Kurssimaksu (sisältää poltot) 26 € laskutetaan. 

90360 TUOHESTA LUODOSSA Ma 17.00–21.00, Ti 
17.00–21.00, Ke 17.00–21.00, To 17.00–21.00 
HAILUODON KOULU 17.–20.4.2023 
Jaana Öljymäki 
Ilmoittaudu viimeistään 2.4. 
Suosittu kurssi on täällä taas, tervetuloa tekemään 
kaunista tuohesta! Opettelemme tuohitöiden 
alkuvalmisteluja ja valmistamme eri tekniikoilla 
esimerkiksi leipäkorin, säilytyskopan, erilaisia rasioita, 
koruja ja pientuotteita. Kurssi sopii sekä aloittelijoille 
että kokeneemmille harrastajille. Tuohimateriaalin 
voit ostaa opettajalta (hinta-arvio n. 8-30 €). Ota 
mukaasi puukko, mattoveitsi, leikkuualusta, sakset, 
metalliviivain sekä noin 40 kpl pyykkipoikia. Saat infon 
vielä lähempänä kurssin ajankohtaa. Kurssimaksu 31 
€ laskutetaan. 

VALOKUVAUS

90370 VALOKUVATEN LUOVASTI LUONNOSSA La 
10.00–12.30 
HAILUODON KOULU 20.5.–17.6.2023 
Aino Väänänen 
Ilmoittaudu viimeistään 11.5. 
Tervetuloa luovan valokuvauksen kurssille luonnossa. 
Tutkimme yhdessä Hailuodon luontoa ja sen rikkautta 
kameran linssin läpi. Tällä kurssilla kokeilemme 

erilaisia kuvaustekniikoita, joita soveltamalla saamme 
taiteellisia lopputuloksia. Hyödynnämme läpinäkyviä 
pintoja, syvyysepäterävyyttä ja tekstuureja 
kuvauksessamme. Kokoonnumme eri puolilla 
Hailuotoa ja teemme tutkimusmatkoja luontoon. 
Tervetuloa olitpa sitten aloittelija tai jo valokuvausta 
harrastanut! Oma järjestelmäkamera välttämätön. 
Kokoonnumme neljänä lauantaina: 20.5., 27.5., 
10.6. ja 17.6. Ilmoittautuneille info lähempänä 
kurssiajankohtaa. Kurssimaksu 20 € laskutetaan. 

KIELET

90490 ESPANJAA MATKAILIJOILLE Ke 17.15–
19.15  
HAILUODON KOULUKESKUS 25.1.–29.3.2023  
Terhi Kontio  
Ilmoittaudu viimeistään 18.1.  
Tällä matkailuespanjan kurssilla opit espanjan kie-
len perusteita ja käytännön tilanteita, joita voit heti 
hyödyntää matkustaessasi espanjankielisissä maissa! 
Harjoittelemme sanastoa ja puhekielen fraaseja sekä 
kuullun ymmärtämistä. Kurssin käytyäsi ymmärrät 
lauseita ja ilmaisuja, joita kohtaat matkailijana ja 
pystyt viestimään arkipäivän tilanteissa. Kurssi sopii 
vasta-alkajille ja kertaukseksi espanjaa opiskelleille. 
Oppikirjana De viaje (Finn Lectura). Kurssimaksu 39 € 
laskutetaan. ¡Bienvenidos a aprender español! 

 

 

Kiitos kaikille hyvästä 
yhteistyöstä!
Siirryn uusiin tehtäviin mantereelle joten kiitän teitä 
kaikkia hyvästä yhteistyöstä. 

Toivotan Onnea Uudelle Vuodelle 2023!

Hymyillään kun kohdataan!

Yhteistyöterveisin, 

vastaava sairaanhoitaja Rauni Koppelo
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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue www.pohde.fi   
Asiakaslaskutusyksikkö   
Postiosoite: PL 10, 90029 POHDE   
 

Arvoisa asiakas / asioiden hoitaja 

Laskutuskäytännöt uudistuvat Pohteella: asiakkaiden solmittava uudet 
sopimukset pankkiinsa 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja alkaa tuottaa aiemmin 
alueen kuntien ja kuntayhtymien tuottamia sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita. Aiemmat 
laskutuskäytännöt eivät siirry Pohteelle, joka aloittaa toimintansa kokonaan uutena organisaationa. 
Myös asiakkaiden täytyy huomioida tämä ja hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue e-
laskuttajaksi omassa verkkopankissaan tai tehdä uusi suoramaksuvaltuutus oman pankkinsa 
asiakaspalvelun kautta.  
  

Koska organisaatio ja y-tunnus muuttuvat, asiakkaiden tulee tehdä Pohteelle uudet e-laskujen 
tilaukset ja suoramaksuvaltuutukset. Saadakseen laskut sähköisesti, asiakkaiden tulee tehdä joku 
seuraavista toimenpiteistä: 

1) Solmia uudet e-laskusopimukset tilaamalla Pohteen e-laskut omaan verkkopankkiinsa. 
Pohteen laskutusaiheita tulee olemaan kaksi, OYSilla oma ja kaikilla muilla yhteinen. 
Asiakkaan kannattaa tilata molemmat laskutusaiheet e-laskuina varmistaakseen e-
laskutuksen toteutumisen, jos asioi sekä sote-keskuksissa että OYSissa (Oulaskankaan 
sairaala ja Konsti kuuluvat myös OYSiin). Tunnuksena käytetään asiakkaan 
henkilötunnusta, joten e-laskut voi tilata jo etukäteen. Laskutusaiheita voi verkkopankista 
hakea organisaation nimellä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue tai y-tunnuksella 
3221326-2. 

2) Tehdä uudet suoramaksuvaltuutukset omaan pankkiinsa ottamalla yhteyttä pankin 
asiakaspalveluun. Tällöin pankki veloittaa automaattisesti maksun asiakkaan tililtä ja 
lähettää siitä asiakkaalle ilmoituksen. Suoramaksuvaltuutus tulee tehdä erikseen OYSin 
laskuille ja erikseen muiden sote-yksiköiden laskuille (kaksi eri valtuutusta).  

3) Laskut voi tilata sähköisenä OmaPostiin tai Kivraan, joista käsin voi hoitaa myös laskun 
maksamisen.  

 
Pohteen laskut lähetetään paperina kotiosoitteeseen tai muuhun ilmoitettuun osoitteeseen, jos 
em. sähköisiä sopimuksia ei ole tehty.  Laskuja ei voi enää maksaa maksukorteilla tai käteisellä 
Pohteen toimipisteissä, poikkeuksena OYSin infopisteet, joissa voi edelleen maksaa OYSin laskuja 
maksukortilla. 

 
Tammikuun laskutus vasta kuun loppupuolella 

Siirtyminen yhteiseen organisaatioon on myös laskutusten osalta iso ponnistus. Käytännössä 19 
organisaation laskutusjärjestelmiin tehdään uudet taustamääritykset hyvinvointialuetiedoilla.  
Muutostyöt aloitetaan, kun vuoden 2022 laskutus on saatu tehtyä loppuun. Tammikuun laskutus 
tulee viivästymään tämän johdosta jonkin verran. Näillä näkymin ensimmäiset Pohteen laskut 
lähetetään asiakkaille tammikuun loppupuolella. 

 
Asiakaslaskujen maksamiseen liittyvistä asioista tiedotetaan 29.12.2022 jälkeen myös Pohteen 
nettisivuilla www.pohde.fi. 

 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde 

Asiakaslaskutusyksikkö 
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Tärkeää tietoa tienkäyttäjille 
 
Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat seuraavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
hoitovastuulle kuuluvat tiet mukaan lukien kevyen liikenteen väylät: 
Luovontie - Marjaniementie  (maantie 816) 
Pölläntie    (maantie 8162) 
Ulkokarvontie   (paikallistie 8674) 
Sumpuntie    (paikallistie 8675) 
 
Kunnan hoitovastuulle (p. 044 4973500) kuuluvat Keskikylän rakennuskaava-alueen tiet: 
Kaunakaupungintie (osittain), Sintantie, Ojakuja, Metsäkuja ja Marjakuja. 
Lisäksi osa Pölläntien valaistuksesta on kunnan hoitovastuulla. 
Kaikki muut tiet ovat yksityisteitä, joiden hoidosta vastaavat tiekunnat ja/tai 
tieosakkaat. 
 
Liikenteen asiakaspalvelu on valtakunnallinen maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden 
neuvontapalvelu. Liikenteen asiakaspalvelussa voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja 
kehitysehdotuksia. Voit myös tehdä sähköisiä ilmoituksia valtion omistamiin väyliin liittyen. 
Asiakaspalvelu käsittelee ilmoituksia arkisin kello 8–16.15. Voit ilmoittaa esimerkiksi 
maanteiden päällystevaurioista.  
Yhteystiedot: puhelin 029 502 0600, sähköposti liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi  

 
Tienkäyttäjän linja on kanava, jolle voit soittaa kiireellisistä ja liikennettä selvästi 
vaarantavista ongelmista. Linja palvelee ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. 
Syitä soittaa ovat esimerkiksi tielle kaatunut puu, vaarallinen liukkaus, tielle nouseva vesi 
tai kiinni juuttunut raskas ajoneuvo. Ilmoittajalta pyydetään tarkka tieto ongelman 
sijaintipaikasta ja yhteystiedot. Yhteystiedot: puhelin 0200 2100 (24 h/vrk). 

 
Valtion omistamiin maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen voit antaa palautetta myös 
Palauteväylään. 

 
 
Hailuodon kunta 
Tekniset palvelut 
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Varaa aika kunnan 
työntekijälle etukäteen 
joko puhelimitse tai 
sähköpostilla. 
Kunnanvirasto 044 4973 500

Hailuodon koulu 040 6837 506

Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531

Eskari 040 4879 967

Kirjasto  044 4973 565

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, terveyspalvelusihteeri 044 4973 522                              
Riitta Tero, Oppiva Saari 040 6837 506

Kunnanjohto: 
Maarit Alikoski, kunnanjohtaja 040 6836 522 
Markku Maikkola, tekninen johtaja 044 4973 510 
Kaija Sipilä, sivistysjohtaja 044 4973 560

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

Hailuodon kunnan tärkeät 
numerot

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 Elisa Holmi ja hänet 
tavoittaa terveyskeskuksen numerosta 044 4973 578.

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

Muut Pohteen tärkeät 
numerot
Palvelukoti Saarenkartano (hoitajat) 044 4973 550 

Ikääntyneiden palvelut Maria-Theresa Vähäkangas 
044 4973 553

Sosiaaliohjaaja Tytti Karttunen  0444973573



15         4.1.2023I L M O I T U K S E T

kansanhiihto/lenkkeilykampanja 2023

Hiihdetään tai lenkkeillään 1.1- 30.4.20203  välisenä aikana. Voit osallistua kampanjaan merkitsemällä 
hiihtämäsi/lenkkeilemäsi kilometrit tai tunnit suorituskorttiin.

Kampanjan tarkoituksena on kerätä kevään aikana henkilökohtaisia kilometrejä, kyseessä ei ole 
kilpailu.

Palauta suorituskorttisi 8.5.2023 mennessä, niin osallistut liikunnallisten palkintojen arvontaan.

tammi-
kuu

km/tuntia helmi-
kuu

km/tuntia maalis-
kuu

km/tuntia huhtikuu km/tuntia

14.

1. 1. 1.

16.

2. 2. 2.

17.

3. 3. 3.

18.

4. 4. 4.

19.

5. 5. 5.

20.

6. 6. 6.

21.

7. 7. 7.

22.

8. 8. 8.

23.

9. 9. 9.

24.

10. 10. 10.

25.

11. 11. 11.

26.

12. 12. 12.

27.

13. 13. 13.

28.

14. 14. 14.

29.

15. 15.

16.

30.

16. 16.

31.

17. 17.

18. 18.

19. 19.

20. 20.

21. 21.

22. 22.

23. 23.

24. 24.

25. 25.

26. 26.

27. 27.

28. 28.

29.

30.

31.

Suorituksia yhteensä: _____________       Kilometrejä/tunteja yhteensä: ______________

Nimi: _________________________________    Puh.   _____________________________ 

PALAUTUS: Kunnanviraston postilaatikkoon 8.5.2023 mennessä. Palkinnot kesäkuun tiedotteessa. 

Lisätietoja Hailuodon vapaa-aikatoimi / petri.partala@hailuoto.fi, 044 4973566

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.
6.

5.

4.

3.

2.

1.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

15.
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Senioriliikunta

Kunnan tarjoamat seniorivuorot
ti klo 8.30–12.30 ohjattu kuntosali klo 9.30–10.30 (alk. 3.1.2023)
to klo 8.30–12.30 omatoimi kuntosali
ti klo 14.45–16.00 seniori-Boccia liikuntahallilla
pe klo 12.00–14.00 kävelyjalkapallo liikuntahallilla

Venyttely ja nivelten liikkuvuus –jumpat: ohjaajina Petri tai Emmi/Hanna
to klo 8.30–9.15 miehet
to klo 9.30–10.15 naiset
ke klo 13.00–13.45 tuolijumppa kirjastolla

Yhteislenkkeily 
ke klo 10.00, lenkin kesto n. 1 h. Lähtö vuoroviikoin joko kirkon tai Saarenkartanon pihalta

Virkistysuimala Zimmarin seniorikortti
Seniorikortti on tarkoitettu hailuotolaisille 65 vuotta täyttäneille senioreille omaehtoiseen 
liikuntaan
Hinta 55,00 €
Käyttöaika on vuosi kortin ostopäivästä
Seniorikortti ei käy erityisryhmien vesivoimisteluihin (terveyskeskus, kansalaisopisto) 
Käyttörajoitus: sisäänpääsy arkisin ennen klo 14.00, viikonloppuisin ei rajoitusta, alennukseen 
oikeuttava todistus näytettävä kassalla (työeläkekortti tai kelakortti)

Voimassa olevat liikuntahalli- ja kuntosalimaksut

Liikuntasalivuoro, toistuva käyttö 
60,00 €/6 kk, 85,00 €/12 kk

Liikuntahallin tilapäiskäyttö
25,00 € /h, 100,00 € /puoli vrk, 125,00 € /vrk

Kuntosalin villiavain
25,00 €/kk, 90,00 €/6 kk, 140,00 €/12 kk   
    
Seniorikortti yli 60 v 
10,00 €/kk, 45,00 €/ 6kk, 75,00 €/12 kk  

Kuva: Papunet


