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Kunnan toimintavuosi 2022 on käynnistynyt aktii-
visesti ja alkaneen vuoden toimia viedään ripeästi 
yhdessä eteenpäin.

Alkuun haluan kiittää teitä aktiivisesta äänioikeuden 
käytöstä tammikuun aluevaaleissa. Hailuodon äänes-
tysprosentti 58,9% oli komeasti Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan ykkönen! Vain annettu ääni vaikuttaa 
ja tällä tiellä on tärkeää jatkaa.  Maakunnan äänes-
tysprosentti jäi 48,1 %:een ja valtakunnallinen 47,5 
%:een. Kunta tulee tiedottamaan jatkossa aktiivisesti 
Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston toiminnan ja 
hyvinvointialueen käynnistymisestä.

Toteutamme vuonna 2022 kunnan kokonaistilannetta 
vakauttavia ja kunnan uudistumista edistäviä toi-
mia. Talouden osalta vuoteen lähdetään positiivisella 
tuloksella (23 033 €) ja maltillisella investointiohjel-
malla (333 905 €).

Talouden ja toiminnan sopeuttamistyöryhmä jatkaa 
työtään viime valtuustokauden työryhmän esityksen 
pohjalta (Kunnanhallitus 29.6.2021 § 166). Hailuodon 
maapoliittisen ohjelman päivitys toteutetaan vuoden 
2022 aikana. Ohjelmapäivitys luo perustaa kestävän 
yhdyskuntasuunnittelun sekä välittömiin että pitkän 
aikavälin tarpeisiin.

Näillä käytännön toimilla luodaan mahdollisimman 
konkreettinen, luotettava ja tietoon perustuva suun-
nitelma Hailuodon tulevien vuosien ja lähivuosikym-
menten varmistamiseksi.

Osallistumme aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen valmisteluun. Vuoden aikana myös Hai-
luodon kunnan oma hyvinvointisuunnitelma ja sen 
käytännön toteuttaminen edistävät kuntalaisten 
hyvinvointia monin eri tavoin.  Ennaltaehkäisevä ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kohtaami-
seen ja vuoropuheluun perustuva toimintatapa ovat 
työmme tärkeä perusta.

Kunnan kokonaistilannetta vakauttaviin toimiin ja jat-
kuvuuden edistämiseen sisältyvät myös kunnanval-
tuuston ja –hallituksen toimintasääntöjen luominen. 
Asia sisältyy valtuustoon hyväksymään vuoden 2022 
talousarvioon (Kunnanvaltuusto 14.12.2021 § 86).

Hailuoto on mukana myös uudessa 
saaristoyhteistyössä. 

Hailuodon kunta osallistuu Suomen asuttujen saar-
ten ja saaristoyhteisöjen asuttavuutta, elinvoimaa ja 
vetovoimaisuutta vahvistavaan Habitability-verkos-
toon.  Verkoston tavoitteena on lisätä saarten hou-
kuttelevuutta asuinpaikkana parantamalla saaristo-
yhteisöjen elämänlaatua ja elinvoimaisuutta. 

Tavoitteena on myös luoda toimiva, maanlaajuinen 
ruohonjuuritason saaristoyhteisöjen verkosto. Hank-
keen rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Tätä kirjoittaessa Habitability-hankkeen ensimmäi-
nen verkkotapaaminen on tulossa, se järjestetään 
1.2.2022 ja siihen on ilmoittautunut kokolailla muka-
vasti osanottajia. Hanke järjestää erilaisia tapaamisia 
ja työpajoja joihin toivomme asukkaiden, yhdistys-
ten, järjestöjen, elinkeinotoimijoiden, kuntapäättäjien 
ja kuntapalvelujen laajaa osallistumista! Tiedotamme 
kaikista tapahtumista erikseen.

Yhdessä kohti kevättä!
Maarit Alikoski

Va kunnanjohtaja, kunnansihteeri

Jäätien tilanteen voit 
tarkistaa nyt helposti 
Hailuoto-sovelluksesta
Jäätien rakentumisen vaiheita seurataan tällä hetkellä 
Touhu-Palveluiden Facebook-sivuilla tarkasti. Alku-
talven kovat pakkaset enteilivät nopeasti avautuvaa 
jäätietä, mutta lauhat kelit ja kovat myrskytuulet ovat 
hidastaneet tien jäätymistä. Jäätien takaa löytyy Tou-
hu-Palveluiden luottomies Juha Toppi. Touhu-Palvelut 
on rakentanut Hailuodon jäätien jo 10 vuoden ajan ja 
yritys hoitaa myös sen aukiolosta tiedottamisen. 

Tänä talvena Jäätien seurantaan on kehitetty uusi, 
nopean aukiolotiedon tarkistamiseen suunniteltu 
työkalu. Seurantatyökalu löytyy Hailuoto-sovelluksen 
etusivulta, josta käyttäjä pääsee katsomaan jäätien 
reaaliaikaisen aukiolon. Sovelluksessa näkymä näyt-
tää, onko jäätie auki vai ei, ja milloin päivitys on tehty. 

- Uusi kanava mahdollistaa sen, että tienkäyttäjä voi 
nopeasti vilkaista matkaan lähtiessä, onko jäätie auki. 
Tämä uusi kanava auttaa jäätien käyttäjiä ja vapauttaa 
meidän omaa aikaamme tien ylläpitoon. Yhä jatkos-
sakin tarkemmat tiedot sekä jäätien kuulumiset päi-
vitetään meidän perinteiselle Facebook-sivullemme, 
kertoo Juha Toppi.

Voit ladata Hailuoto-sovelluksen käyttöösi tästä, jol-
loin saat jäätieseurannan myös puhelimeesi. Paperi-
versiossa linkki ei toimi, mutta sovellus on ladatta-
vissa sovelluskaupasta.

Kohti uutta hyvää

https://www.facebook.com/Touhu-Palvelut-Oy-146080108779493
https://www.hailuoto.fi/hailuoto-sovellus-ladattavissa-apple-storesta-ja-google-play-kaupasta/
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Sote-Saari tiedottaa
HAILUOTOLAISTEN 
LOISTO-RYHMÄT ALKAVAT 
HELMIKUUSSA
Mikä sinun elämässäsi muuttuisi, jos jaksaisit parem-
min eli loistaisit enemmän? Hailuodossa käynnistyy 
Loisto-valmennusryhmiä, joissa tavoitteena on lisätä 
osallistujien jaksamista arkitekemistä hienosäätä-
mällä. Valmennus on perinteisistä elämäntapaval-
mennuksista poikkeava kokonaisuus, jossa osallistuja 
voi pienillä teoilla vaikuttaa merkittävästi omaan jak-
samiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Jo ennen koronapandemiaa meidän suomalaisten 
jaksaminen oli huonommalla tasolla kuin koskaan. 
Nyt kaksi vuotta poikkeuksellista tilannetta elä-
neenä tiedämme kaikki, että tilanne ei ole muuttunut 
parempaan suuntaan. Vallitseva tilanne uhkaa sekä 
henkistä että fyysistä terveyttämme, mutta lohdutta-
vaa on uusi tieto, että voimme itse vaikuttaa oman 
hyvän tulevaisuuden rakentamiseen – ja jopa yllättä-
vän pienillä teoilla.

HAILUOTO HALUAA ENNAKOIDA

Hailuodon kunta haluaa auttaa kuntalaisia luomaan 
hyvän tulevaisuuden perustaa ja on käynnistänyt 
ennakoivien ja ennaltaehkäisevien Loisto-valmen-
nusten toteuttamisen yhdessä oululaisen Lifebase 
Oy:n kanssa. Lifebase on yhteiskunnallinen yritys, joka 
tavoittelee yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämistä kes-
kittymällä yksilöiden arjen jaksamisen lisäämiseen.  

VALMENNUS, JOKA SOPII KAIKILLE

Loisto-valmennus on työikäisille suunnattu kevyt, 
yksilöllinen ja perinteisistä elintapavalmennuksista 
poikkeava kokonaisuus. Valmennuksissa kehite-
tään yksilöiden jaksamista keskittymällä jaksamista 
todistetusti lisäävään osa-alueeseen. Valmennukset 
pohjautuvat tutkittuun tietoon ja vaikutuksia ovat 
jaksamisen lisääntymisen lisäksi mm. arjen kuormi-
tuksesta palautumisen nopeutuminen, stressitason 
väheneminen ja energiatason nouseminen. Valmen-
nuksissa ei ohjeisteta ja neuvota osallistujia ravin-
toon, nukkumiseen tai kuntosalilla käymiseen liittyen 
vaan jaksamisen lisäämistä lähestytään uudenlaisesta 
näkökulmasta. 

Hailuodon Loisto-valmennukset

• sopivat kaikenikäisille ja -kuntoisille

• eivät edellytä aikaisempaa hyvää kuntoa tai aktii-
vista liikunnan harrastamista

• pitävät sisällään jaksamisen analyysin, jonka avulla 
osallistuja saa tarkkaa yksilöllistä tietoa omaan jaksa-
miseen vaikuttavista asioista

• pitävät sisällään kolme yksilötapaamista

• pitävät sisällään mahdollisuuden osallistua nel-
jään yhteistapaamiseen, jotka tarjoavat oivalluksia ja 
uutta tietoa jaksamisesta ja sen edistämisestä omassa 
elämässä

• kestävät 3–4 kuukautta 

• ovat hailuotolaisille maksuttomia

Valmennukset käynnistyvät helmi-maaliskuussa 
2022. Lisätietoja on mahdollista kuulla tai kysyä hel-
mikuussa järjestettävässä infotilaisuudessa tai otta-
malla yhteyttä Lifebaseen: toimisto@lifebase.fi tai 
0400 274 168.

Teams-info Loisto-valmennusryhmistä 10.2.2022 
klo 14.30.

Ilmoittautumiset Loisto-valmennuksiin Marikalle 
Määtälle (044 4973 543, pienten lasten vanhemmat), 
Tuula Lepistölle (040 6693 715, eläkeläiset) tai Petri 
Partalalle (044 4973 566, muut) 16.2.2022 mennessä.

HAMMASHOITOLA TIEDOTTAA

Hammashoidon aikoja on vapaana ja hoitoon pääsee 
nopeasti. Ajanvaraus ma-to klo 8:00-16:00 ja pe klo 
8:00-13:30, puhelinnumero 044 497 3545.

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
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Hailuodon kunnan 
koronarokotus ja 
-ajanvaraustilanne
Hailuodon kunnan koronarokotukset ovat edenneet 
alkutalvella odotetusti. Ensimmäisen rokotteen katta-
vuus on 93,1 prosenttia, toisen rokotteen osalta 90,1 
prosenttia ja kolmannen rokotteen 62,3 prosenttia.

Tällä hetkellä ensimmäisen rokoteannoksen voivat 
ottaa kaikki yli 5-vuotiaat kuntalaiset.  5–11-vuoti-
aiden lasten koronarokotukset järjestetään Hailuo-
dossa ajanvarauksella. Ajan voi varata terveyskes-
kuksen ajanvarausnumerosta 020 630 6060 arkisin 
ma-pe 8–16.

Toiselle koronarokotteelle varataan aika, ensimmäi-
sen rokotuksen yhteydessä. Aikaa voi tarvittaessa 
muuttaa terveyskeskuksen ajanvarausnumerosta.

Kolmas koronarokotus on tarjolla kaikille yli 18-vuo-
tiaille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus 
2. ja 3. koronarokotteen annosvälistä on riskiryhmiin 
kuuluville 3–4 kuukautta ja perusterveille yli 18-vuo-
tiaille 3. annos suositellaan otettavan 4–6 kuukautta 
2. annoksen jälkeen. Ajanvaraus 3. koronarokotuk-
sille terveyskeskuksen ajanvarausnumerosta 020 630 
6060 arkisin ma-pe klo 8–16.

Tervetuloa kouluun ja 
esiopetukseen!
Esiopetukseen ilmoittautuminen 

Lasten uudet esiopetuspaikat toimintakaudelle 2022-
2023 ovat haettavissa 28.2.2022 mennessä.

Maksuttomaan esiopetukseen hakeminen: vuonna 
2016 syntyneet lapset ovat oikeutettuja maksuttomaan 
esiopetukseen lukuvuonna 2022–2023. 

Esiopetukseen hakeminen tapahtuu varhaiskasvatuksen 
hakemuskaavakkeella. Samalla hakemuksella voi hakea 
myös täydentävää varhaiskasvatuspaikkaa esiopetuk-
sen lisäksi, jos lapsi tarvitsee päivähoitoa. Hakemuk-
sia saa päiväkodilta ja sen voi myös tulostaa kunnan 
sivuilta. Esiopetushakemus tulee palauttaa päiväkotiin 
28.2.2022 mennessä. 

Lisätietoa esiopetuksesta löytyy Hailuodon kunnan 
sivuilta: www. hailuoto.fi. Esiopetukseen liittyvissä 
asioissa voi ottaa myös yhteyttä päiväkodinjohtajaan 
puh. 044 497 3530/Eija Salonpää. Päiväkoti OnnenSaari, 
Kenttäläntie 8, 90480 Hailuoto

Kouluun ilmoittautuminen 

Vuonna 2015 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyn-
tinsä lukuvuoden 2022-2023 alussa. Ilmoittautumis-
lomake tulee palauttaa koululle tai päiväkoti Onnen-
Saareen 28.2.2022 mennessä. Koulun aloittaville 
järjestetään kouluun tutustumispäivä toukokuussa.

Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen 

Kunta järjestää iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan oppi-
laille, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Toiminta 
on maksullista, kuukausimaksu on 90 euroa. Hakemus 
tulee palauttaa 28.2.2022 mennessä koululle tai päivä-
koti OnnenSaareen. Lisää tietoa koulun sivulla https://
www.hailuoto.fi/paivahoito-ja-koulutus/peruskoulu 
Tiedustelut palvelusihteeri Kirsi Nurmi 044 497 3506 tai 
sivistysjohtaja Kaija Sipilä  044 497 3560.

Koulukuljetuksen hakeminen 

Esikoululaiset ja koululaiset voivat hakea maksutonta 
kuljetusta. Oikeus kuljetukseen on oppilailla, joiden 
koulumatka on yli 5 km tai muu hyväksyttävä peruste. 
Huomioittehan, että esioppilaan haku- ja saattotilan-
teissa lapsi siirtyy aikuiselta aikuiselle.

Kuljetusta haetaan 28.2.2022 mennessä tai viimeistään 
1 kk ennen kuljetustarpeen alkua. Hakemuslomakkeita 
saa päiväkoti Onnensaaresta, koululta, kunnantoimis-
tosta ja koulun kotisivuilta.

Oppiva saari 
tiedottaa

https://www.hailuoto.fi/paivahoito-ja-koulutus/peruskoulu  
https://www.hailuoto.fi/paivahoito-ja-koulutus/peruskoulu  
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Oppiva saari 
tiedottaa

Elinvoimainen 
Saari tiedottaa

Tiekunnan edustaja, 
ilmoita tiekuntanne tiedot 
yksityistierekisteriin!
Yksityistielain mukaan kunta voi avustaa yksityistei-
den kunnossapitoa, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät:

- Tiekunnan täytyy olla järjestäytynyt

- Tiekunnan tietojen täytyy olla ajan tasalla.

Tiekunnan hakiessa kunnalta avustusta on päivitetyt 
tiedot löydyttävä sekä yksityistierekisteristä että tie- 
ja katuverkon tietojärjestelmistä (Yksityistielaki 50 §).

Ilmoita tiekunnan tiedot netissä:

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/
tiekunnan_yhteystiedot_

https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/

Lisätietoja löydät seuraavilta nettisivuilta:

ht tps : //www.maanmit taus la i tos . f i /huoneis-
tot-ja-kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/
yksityistierekisteri

https ://vayla . f i /vayl is ta/a ineistot/digi road/
yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Pohjois-Pohjanmaan tiekuntakartta: https://
metsakeskus.maps.arcgis .com/apps/MapSe-
ries/index.html?appid=8d4ffa83770c455b944fe-
1131f685511&embed&folderid=dd847a0284c-
c4355be2879a1f147398a

Hailuodon kunnan retkeilyreitistöjen hoitoon 
pyydetään tarjouksia.

Hailuodon kunta omistaa ja ylläpitää Vasken ja Ulko-
karvon taukotupia, Hannuksen laavua, sekä lintu-
torneja Kutukarilla ja Viinikanlahdella (lato). Lisäksi 
kunta ylläpitää pitkospuureittejä Kirkkosalmella, Mar-
janiemessä ja Sumpussa. Marjaniemen nokalla on 
kaksi ylläpidettävää nuotiopaikkaa. Lisäksi Sunijärven 
entisen taukotuvan alue huolletaan ulkotulipaikan, 
polttopuuhuollon ja huussin osalta.  Ylläpidettävää 
reitistöä on yhteensä n. 45 km.

Lähetä tarjouksesi Hailuodon 
retkeilyreitistöjen hoidosta 
vuosille 2022-2023

Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkei-
norekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön 
mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintä-
rekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan tek-
nisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan 
toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai 
lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suo-
messa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimi-
paikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea 
pois tarjouskilpailusta.

Lähetä tarjouksesi Hailuodon reitistöjen hoidosta 
vuosille 2022-2023 osoitteeseen kunnanvirasto@hai-
luoto.fi 28.2.2022 klo 12.00 mennessä.

Tarkemmat tiedot hankinnasta sekä kelpoisuusehdot 
löytyvät kunnan nettisivuilta:

https://www.hailuoto.fi/laheta-tarjouksesi-hailuo-
don-retkeilyreitistojen-hoidosta-vuosille-2022-2023/

Reitistöjen tarjouspyyntö 2022-2023

Lisätietoja voi tiedustella sähköpostitse: annukka.lou-
kola@hailuoto.fi

Vapaa-aikatoi-
mi tiedottaa
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!

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/
https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/yksityistiere
https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/yksityistiere
https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/yksityistiere
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin 
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin 
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8d4ffa83770c455b944fe1131f685511
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8d4ffa83770c455b944fe1131f685511
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8d4ffa83770c455b944fe1131f685511
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8d4ffa83770c455b944fe1131f685511
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8d4ffa83770c455b944fe1131f685511
https://www.hailuoto.fi/laheta-tarjouksesi-hailuodon-retkeilyreitistojen-hoidosta-vuosille-2022-2023
https://www.hailuoto.fi/laheta-tarjouksesi-hailuodon-retkeilyreitistojen-hoidosta-vuosille-2022-2023
https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/tarjouspyynto_reitistonhoito-2022.doc
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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 kuntosali-
vuorot 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. 

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.

      Santonen Ojakylä - tiekunnan aurausurakoitsijat:

      Mikko Iljana puh. 040 7322 565

      Markku Iljana puh. 040 5212 249

      Tiekunnan asioita hoitaa:

      Hoitokunnan pj. Vesa Vainionpää, puh. 040 5565    

       896 

      Tieisännöitsijä Harri Piltonen, puh. 040 7783 867

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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Hailuodon yrittäjien yhteistyötä on kehitetty jo 5 vuo-
den ajan Hailuodon Elinkeinotoimijoiden toimesta. 
Elinkeinotoimijat ry tunnetaan puhekielessä parem-
min nimellä Visit Hailuoto, joka näkyy esimerkiksi jär-
jestön nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. 
Visit Hailuodon hallitukseen uudet jäsenet valittiin 
joulukuun lopussa, ja he ovat kokoontuneet alkuvuo-
den aikana jo useita kertoja. Hallituksen jäseniä ovat 
puheenjohtaja Leea Nieminen, sihteeri Timo Ranta-
suo sekä jäsenet Sanna Korpela, Marjo Lehtola, Jussi 
Paaso ja Anu Krekilä. Hallitusjäsenten esittelyt voit 
lukea tämän tiedotteen lopusta. Kaikkiaan jäseniä jär-
jestöllä on yli 30, ja uusia saadaan joka vuosi mukaan. 
Jäsenet toimivat monilla eri toimialoilla, joka ollut 
Visit Hailuodon vahvuus läpi sen toimintahistorian.

- Hailuotolaisten yrittäjien aktiivisuus on jo nyt hyvää. 
Visit Hailuodon toimintaan kuuluu yhteistyön kehit-
täminen ja saaren palvelurakenteen monipuolisuu-
desta huolehtiminen. Puheenjohtajana haluan nos-
taa tulevan vuoden tavoitteiksi yhteistyön lisäämisen 
yrittäjien välillä, toimintamme näkyväksi tekemisen 
sekä aktiivisen tiedottamisen hyvistä käytännöistä ja 
saavutuksista, kertoo hallituksen puheenjohtaja Leea 
Nieminen.

Visit Hailuodon ja Hailuodon kunnan yhteisessä Hai-
luoto Green & Blue -hankkeessa toteutetaan järjes-
tölle kevään aikana uusi toimintamalli. Toimintamallin 
päivittäminen sekä uusien tavoitteiden asettaminen 
on noussut viime vuosien aikana yhä tärkeämmäksi, 
muun muassa toimialoja kohdanneen murroksen 
myötä. Liiketoimintojen muutokset ja markkinoinnin 
painottuminen digitaalisiin kanaviin vaatii myös Hai-
luodossa muutosten tekemistä. 

- Asiakkaita pitää nykypäivänä palvella monikana-
vaisesti. Muutosten tekeminen toimintamalliin mah-
dollistaa meiltä resurssien vapauttamisen sellaisiin 
toimiin, jotka ovat mahdollisimman kustannuste-
hokkaita. Näitä ovat esimerkiksi kohdennettu mark-
kinointi ja nettisivujen optimointi, toteaa hallituksen 
sihteeri Timo Rantasuo.

Tällä hetkellä Visit Hailuodon hallitus työstää järjes-
tön visuaalista ilmettä ja neuvottelee kahden kor-
keakouluopiskelijan kanssa Hailuodon yrityskenttään 
kohdistuvista tutkimustöistä. Jos neuvottelut saadaan 
maaliin, on Hailuodossa pian saatavilla uusinta tie-
teellistä tutkimustietoa kehitystoimien tueksi. Uutta 
kehitetään myös paikallisia silmällä pitäen. Hai-
luoto-sovellukseen räätälöity jäätien reaaliaikaisen 
aukiolon seurantatyökalukin on saatu toimimaan 
sovelluksen kautta. 

HAILUODON 
KANSALAISOPISTO 
TIEDOTTAA: 

HELMI- JA MAALISKUUN 
KURSSIT! 
Tule mukaan harrastamaan! 

Vielä ehdit mukaan kevään harrastuksiin, jo alkaneil-
lekin kursseille. Ilmoittaudu mukaan netissä tai soita. 
Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, voit tulla vielä 
mukaan soittamalla opistolle.

Yhteystiedot: kansalaisopisto@hailuoto.fi tai 044 
7861607. Huom! Muistathan ilmoittautumis- ja 
peruutusehdot.

Nähdään kursseilla!

Huolehditaan toisistamme!

• osallistu vain terveenä 

• huolehdi hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu kurs-
sipaikalle tultaessa)

• huolehdi riittävistä turvaväleistä

• käytä kasvomaskia mikäli mahdollista (aikuiset) ja 
liikuntaharrastukseen tullessa ja pois lähtiessä. Lii-
kuntatunnin aikana maskia ei tarvitse pitää.

90150 KUNTONYRKKEILY JA TOIMINNALLINEN 
HARJOITTELU 

Ti 17.30–18.30 

Hailuodon liikuntasali 1.2.–26.4.2022 

Emmi-Maria Hämäläinen 

Ilm. 1.2. mennessä 

Visit Hailuodon 
uusi hallitus 
käynnisti 
toimintansa
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90310 TUULIKELLOJA KERAMIIKASTA 

Ma 18.00–20.15 

Hailuodon koulu 14.2.–21.3.2022 

Raija Vainionpää 

Ilm. 7.2. mennessä 

90380 KASVISRUOKAA! 

La 11.15–15.00 

Hailuodon koulu 19.3.2022 

Päivi Kiviniemi-Kaikkonen 

Ilm. 3.3. mennessä 

90300 KLIK! -  Ilmaisuvoimaisen valokuvauksen 
jatkokurssi (voi osallistua ilman aiemmalle kurssille 
osallistumistakin!) 

La 10.00–14.30 

Hailuodon koulu 5.–26.2.2022 

Aino Väänänen 

Ilm. 3.2. mennessä 

Lisää kursseja ja lisätietoja netissä: 

www.vuolleoulu.fi

Hailuodon kirjaston aukioloajat:

Maanantai suljettu

Tiistai  palveluaika 10-16 

                          omatoimiaika 8-10 ja 16-20

Keskiviikko palveluaika 12-20 

              omatoimiaika 8-12

Torstai  omatoimiaika 8-20

Perjantai palveluaika 12-18 

  omatoimiaika 8-12 ja 18-20

Lauantai omatoimiaika 10-14



9 3.2.2022T I E D O T T E E T

4H-YRITYSKOULUTUS      

LA-SU 26.2. – 27.2.2021 

Oletko kiinnostunut perustamaan oman yrityksen? 4H-yritys on toimintamalli, joka 
mahdollistaa yrityksen perustamisen turvallisesti ja ohjatusti. 

4H-yrityskoulutus on tarkoitettu 13 – 28-vuotiaille nuorille. Koulutuksessa mietitään ideoita,
joilla voi tienata omaa rahaa, kehitetään omaa yritysideaa, ja opitaan yrittäjyyteen liittyviä 
taitoja. Koulutuksen jälkeen nuorella on hyvät työkalut perustaa oma 4H-yritys.

Ilmoittaudu mukaan www.hailuoto.4h.fi  18.2. mennessä

Lisätiedot:  Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hailuoto@4h.fi

OSAAVA KERHONOHJAAJA -KOULUTUS
LA-SU 12.-13.2.2021 (16h)

Puuhailetko mielelläsi lasten kanssa? Oletko idearikas ja innostava? 

Oletko ehkä itse käynyt kerhoa ja haluaisit nyt jatkaa kerhonohjaajana? Tule 
kerhonohjaajakoulutukseen!

Osaava kerhonohjaaja -koulutuksessa opit

ryhmän muodostumisesta, ohjaamisen haasteista ja ohjaajan rooleista

kerhokauden suunnittelua
leikkejä ja muita hyödyllisiä menetelmiä
huolehtimaan kerhon turvallisuudesta

Ilmoittaudu mukaan www.hailuoto.4h.fi 7.2. mennessä

Hei!

Olemme neljän 15-vuotiaan 4H-yrittäjän 
porukka ja teemme erilaisia pihatöitä 
tilauksesta.
Otamme työtilauksia vastaan 
ma-pe 10-18 ja la-su 11-18.
p. 0449999899 tai 
luovonpihatyot@gmail.com
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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. 

 



3.2.2022 14I L M O I T U K S E T

 



15 3.2.2022

Kunnantalo on kiinni laajan etätyösuosituksen vuoksi. 
Varaa aika työntekijälle etukäteen joko puhelimitse tai 
sähköpostilla. Kunnantalolla edellytetään maskin 
käyttöä.

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  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                              
Riitta Tero, Hallinnon tukipalvelut 040 6837 506

Kunnanvirasto 044 4973 500 

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


