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Hailuodon kunnan kestävä talous
Hailuodon kunnan tavoitteena on pysyä itsenäisenä
kuntana. Kuntatalouteen liittyy monia epävarmuustekijöitä, joista osaan voimme vaikuttaa ja osaan
emme. Pystyäksemme jatkossakin, entisestään kiristyvässä valtio- ja kuntatalouden tilanteessa luomaan
hyvinvointia ja elinvoimaa kuntaamme, meidän on
ennakoivasti mietittävä keinoja pitääksemme tilanne
hallussa. Tästä syystä kuntaamme on asetettu luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva talouden
sopeuttamistyöryhmä. Työryhmä koordinoi työtä,
jonka tavoitteena on löytää kestäviä ja pitkävaikutteisia kunnan hyvään toimintaan ja siitä seuraavaan
hyvään talouden tasapainoon tähtääviä ratkaisuja.
Sopeuttamistyöryhmä työskentelee siten, että ryhmä
tekee ehdotuksen talouden sopeuttamisen keinoista
ja ehdotus tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston
päätettäväksi. Ryhmä ei toimi siten, että toimenpiteiden perusteluina olisivat vain asiat, joilla saadaan
suurin taloudellinen säästö.
Sopeuttamistyöryhmä odottaa, että pystymme keskustelemaan kaikista talouteen vaikuttavista asioista
avoimesti ja tuomaan erilaisia näkökulmia esiin. Mitä
enemmän keskusteluissa kyseenlaistamme olemassa
olevaa, sen parempi. Asioiden näkyväksi tekeminen
ja niistä keskusteleminen ei tarkoita, että näin on
päätetty. Tässä kohtaa on tärkeää keskustella asioiden kaikista näkökulmista.
Talouden sopeuttamistyöhön sisältyy kysely henkilöstölle ja kuntalaisille. Tavoitteemme oli saada henkilöstöltä ja kuntalaisilta konkreettisia ideoita ja ehdotuksia kunnan taloutta tasapainottavista toimenpiteistä
ja kestävästä taloudesta. Seuraavana aloitamme
keskustelut yhdessä henkilöstön, luottamushenkilöiden kuin kuntalaistenkin kanssa. Keskusteluissa
luomme yhteistä näkemystä talouden sopeuttamisen keinoista ja niihin liittyvistä näkökulmista. Näin
lisäämme ymmärrystä toinen toisiamme kohtaan
asioissa, joissa saattaa olla ristivetoa suuntaan jos toiseen. Tavoitteemme on tehdä asiat näkyviksi.
Olemme mukana Kuntaliiton ja FCG:n kuntatalouden
verkostohankkeessa, josta saamme vankkaa tietoa
työmme tueksi. Verkostohanke pitää sisällään Hailuodon kunnan omat työpajapäivät, hankekuntien
yhteiset kehittämispäivät ja kestävän kuntatalouden
onnistumisten jakamisen.
Taloudelliset asiat eivät ole helppoja. Taloudellisuuden lisääminen vaatii muutoksia ja muutokset vaikuttavat meihin aina jollakin tapaa. Totta on sekin, että

talouden asiat ovat moniulotteisia, varsinkin kunnassa. Tulokset eivät välttämättä ole suoria, vaan seurauksia monimutkaisista kehityskuluista. Näin mielipiteitäkin ratkaisuiksi on monia. Jokaisen mielipidettä
ei voida huomioida, yhteiset ratkaisut edellyttävät
mielipiteiden yhteensovittamista.
Tärkeintä on siis löytää yhteinen ymmärrys asioista,
joita lähdemme edistämään ja sen jälkeen sitoutua
uudistustyöhön. Itse ajattelen, että mieluummin etsin
ratkaisuja ja edistän kunnan kehittymistä, kuin vastustan muutosta. Kyse on vain erilaisista ratkaisuista.
Meillä on aina myös mahdollisuus tehdä uusi päätös,
jos havaitsemme, että ratkaisu ei tuota tulosta mitä
tavoittelimme.

Henkilöstö- ja asukaskysely
Talouden sopeuttamistyön kysely toteutettiin tammikuussa. Tavoitteemme oli saada runsaasti konkreettisia ideoita ja ehdotuksia kunnan taloutta tasapainottavista toimenpiteistä ja kestävästä taloudesta.
Halusimme kyselyllä kannustaa tekemään kunnan
toimintaa sujuvoittavia, toiminnan vaikuttavuutta ja
kustannustehokkuutta parantavia ehdotuksia, ja henkilöstön osalta erityisesti oman työn kautta ajateltuna. Kyselyyn vastasi 46 henkilöä.
Ideoita ja ehdotuksia saatiin seuraavasti:
-rakenteelliset tai kunnan toimintaan liittyvät uudet
toimintatavat ja uudistukset (31 ehdotusta)
-yksittäistä toimintoa tai oman työyksikön toimintaa
koskevat säästöehdotukset (37 ehdotusta) tai
-kunnan tulojen lisääminen eri käytännön toimilla,
esimerkiksi maan myyminen kunnalle jatkojalustusta
varten (40 ehdotusta)
-myös tällä tavalla kunta voisi lisätä tuloja tai vähentää menoja (28 ehdotusta)
Vastaukset on koottu ja sisältöä käsitellään seuraavassa talouden sopeuttamistyö-ryhmässä sekä huhtikuussa järjestettävissä avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen maaliskuun
aikana.
Aki Heiskanen			MaaritAlikoski
kunnanjohtaja			kunnansihteeri
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Sote-saari tiedottaa
Rokotusinfo
Etäyleisötilaisuus koronarokotuksista
Hailuodossa ma 22.3.2021 klo: 13:00
Tervetuloa osallistumaan etänä järjestettävään Hailuodon kunnan rokotusinfoon. Rokotusinfo pidetään
Teams -etäyhteydellä, jonka linkki julkaistaan myöhemmin Hailuodon kunnan nettisivuilla Ajankohtaista- sekä koronasivuilla, Facebookissa ja Twitterissä.
Yleisötilaisuudessa käydään läpi tuoreita tietoja koronarokotteista, rokotusjärjestyksestä ja rokotusten järjestämistä Hailuodossa. Tilaisuuden tallenne lisätään
myöhemmin Hailuodon kunnan koronasivuille.
Tapahtuman järjestää Hailuodon kunta. Rokotusinfossa ovat mukana tartuntataudeista vastaava lääkäri Jukka Perälä, terveydenhoitaja Marika Rontti ja
perusturvajohtaja Pia Piispanen, jotka myös vastaavat tapahtumaan tulleisiin ennakkokysymyksiin.
Ennakkokysymykset rokotuksiin liittyen voi lähettää
osoitteeseen: saana.peurasaari@hailuto.fi. Lähetä
kysymyksesi tiistaihin 15.3. mennessä. Kaikkiin kysymyksiin vastataan rokotusinfotilaisuudessa.
Yleisötilaisuudessa on myös mahdollista kysyä kysymyksiä suoraan Jukalta, Marikalta tai Pialta kirjoittamalla omat kysymykset tapahtuman keskustelukenttään tai pyytämällä puheenvuoroa nostamalla käsi
Teams -sovelluksessa.
Lisätietoja tapahtumasta
Saana Peurasaari,
markkinointi- ja viestintäsuunnittelija
saana.peurasaari@hailuoto.fi
Rokotusten eteneminen
Tiedotamme rokotusten etenemisestä Hailuodon
kunnassa nettisivujen ajankohtaisissa, koronasivuilla sekä Facebookissa ja Twitterissä. Alla tilanne
22.2.2021.

Hyvinvointikysely
Lämmin kiitos kaikille hyvinvointikyselyyn vastanneille. Vastauksista julkaistaan kooste huhtikuun
kuntatiedotteessa.

Sote-saari vastaa
Sote-saarelle on tullut tiedusteluita siitä, mitä eroa on
kiireellisellä ja kiireettömällä hoidolla:
Kiireellinen hoito tarkoittaa sitä, että ensiapuun ja
kiireelliseen hoitoon on päästävä heti asuinpaikasta
riippumatta. Kiireellistä hoitoa varten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on päivystysvastaanotot. Meillä
sairaanhoitajat päivystävät vuorotellen viikon kerrallaan – soita ensin hoidon tarpeen arviointiin. Ennen
päivystykseen lähtemistä pyhinä, ilta-aikaan tai viikonloppuna on soitettava numeroon 116 117.
Jos hoitoa ei tarvita heti, se luokitellaan kiireettömäksi
hoidoksi. Kiireettömään hoitoon pääsee ajanvarauksen kautta. Terveyskeskuksen hoitajan ajanvarauksella kiireettömään hoitoon varataan aika esimerkiksi
vuosikontrolliin, korvien huuhteluun, ompeleiden
poistamiseen, jonkin tilanteen selvittelyyn tai ihon
tarkastukseen. Kiireettömään hoitoon tulisi päästä
lain määrittelemissä ajoissa eli hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan
ylittää kolmella kuukaudella potilaan terveydentilan
vaarantumatta

Fysioterapeutin terveiset
Teen kunnassanne fysioterapeutin sijaisuutta. Olen
tavattavissa pääasiassa maanantaisin ja tiistaisin
8.15 – 16.00 terveyskeskuksessa. Voit soittaa minulle
numeroon 044-4973546. Soitan takaisin, jos en pysty
heti vastaamaan.
Apuvälineasiat hoituvat apuvälinelainaamon kautta:
Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu. Puhelin 040 0242993.
Ajanvarausta ei tarvita. Apuvälineen voi hakea lainaamon aukioloajan puitteissa. Uniapnealaitteisiin
liittyvät maskit, suodattimet ja letkut saat minulta
terveyskeskuksesta.
Terveisin, Sirpa Erho, fysioterapeutti
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Oppiva saari tiedottaa
Vapaa-aikatoimen uutisia
Hiihto- ja mäenlaskuretki Hyypälle ti 9.3.2021
Hiihtelijät kokoontuvat kunnantalon pihalle klo 10.00,
josta siirrytään Haapalantien kautta ladulle. Toki muistakin paikoista voi ladulle sännätä. Väliltäkin voi liittyä
mukaan tai sitten mennä ihan omia latujaan Hyypälle.
Mäenlaskijat menevät suoraan Hyypälle. Nuotio syttyy n. klo 12.00, jolloin on mahdollisuus makkaranpaistoon. Mukaan otetaan omat makkarat, juomat ja
muut eväät sekä reipas ja iloinen ulkoilumieli.
Muistetaan maskit ja turvavälit!
Hailuodon 4H, SRK ja liikuntatoimi

Nuorten kesätyö 2021
(31.5.-15.8.2021)
Hailuodon kunta tarjoaa hailuotolaisille 15-21-vuotiaille nuorille mahdollisuuden kesätöihin. Nuori
voi saada työpaikan kunnalta tai kesätyösetelin.
Haettavana on kunnan tarjoamia töitä tai kesätyösetelillä tuettuja töitä paikallisessa yrityksessä tai
yhdistyksessä.
Kesätyöpaikka kunnalta
Hailuodon kunta tarjoaa nuorille eri palvelualueilla
vähintään kahden viikon mittaisia kesätöitä. Työpaikkoja on rajoitettu määrä mm. pihatöissä, päiväkodilla,
Saarenkartanossa, kirjastossa. Kunnan töihin haetaan
kesätyöhakemuksella pe 30.4.2021 mennessä. Hakemukseen merkitään toive työtehtävästä ja ajankohdasta. Myös se, milloin työ ei sovi, on hyvä laittaa
hakemukseen.
Ennen kesää pidetään yhteinen kesätyö2021 -infotilaisuus, johon kesätyötä haluavan nuoren on osallistuttava. Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Hakemuskaavake löytyy https://www.hailuoto.fi/
tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/nuorten-kesatyot/. Hakemus palautetaan sähköpostitse tai kunnan
vapaa-aikatoimeen, Hailuodon kunta/vapaa-aikatoimi, Luovontie 176, 90480 Hailuoto. Kuoreen merkintä ”kesätyö2021”.

Kesätyöläisten ohjaajanuori
Hailuodon kunta hakee kesätyönuorille lähiohjaajaa. Lähiohjaajan tulee olla 18vuotta täyttänyt, reipas,
oma-aloitteinen ja hyviä vuorovaikutustaitoja omaava
hailuotolainen nuori. Lähiohjaajan tehtävän hoitamisessa tarvitaan myös ajokortti.
Lähiohjaajan tehtäviin kuuluvat mm. kesätyöläisten
ohjaus ja opastus, töiden suunnittelu ja uusien työpaikkojen etsiminen. Lisäksi ohjaaja työskentelee yhdessä
kesätyönuorten kanssa. Lähiohjaaja toimii linkkinä kesätyönuorten ja kunnan palvelualueiden välillä.
Tee lyhyt, vapaamuotoinen hakemus ja lähetä se
30.4.2021 mennessä, petri.partala@hailuoto.fi tai Hailuodon vapaa-aikatoimi, Luovontie 176 90480 Hailuoto.
Kesätyöseteli 2021
Jos kunnan ”duunit” ei kiinnosta, nuori voi hakea töitä
myös kesätyösetelillä. Kesätyösetelillä hailuotolainen
Y-tunnuksen omaava yritys tai yhdistys voi työllistää nuoren kunnan tuella. Setelin arvo on 300,00 €. Nuoren työsuhteen pituus tulee olla vähintään 60 tuntia kesä-elokuun aikana, jotta kesätyöseteli voidaan myöntää.
Nuori hakee työpaikkaa itse suoraan yrityksestä tai
yhdistyksestä ja hakee Hailuodon kunnalta kesätyösetelin kesätyöhakemuksella. Kesätyöseteliin on jatkuva
haku ajalla 31.5.-15.8.2021. Hakemukseen merkitään
kesätyöpaikka ja työpaikan yhteyshenkilön nimi yhteystietoineen (puhelin, sähköposti). Nuori voi käyttää kesän
aikana kesätyöseteliä vain kerran.
Hakemus palautetaan sähköpostitse petri.partala@hailuoto.fi tai kunnan vapaa-aikatoimeen, Luovontie 176,
90840 Hailuoto.
Kesätyöseteliohje työnantajalle
Työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen nuoren kanssa
ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Kesätyöllistämiseen tarkoitettu
summa tulee käyttää kokonaisuudessaan nuoren palkkakustannuksiin. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen hakemusta vastaan. Hakemuksen liitteiksi vaaditaan työsopimus ja palkkatodistus, josta selviää tehdyt
työtunnit.
Lisätietoja kesätöistä
044 4973566 / petri.partala@hailuoto.fi
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Hailuodon kunnan
uusi hanketyöntekijä
sekä markkinointi- ja
viestintäsuunnittelija esittäytyy
Hei!
”Olen Saana Peurasaari ja aloitin helmikuussa osa-aikaisena
hankekoordinaattorina
lähimatkailuun
suunnatussa Hailuoto Green and Blue -hankkeessa
31.7.2022 saakka. Tämän lisäksi hankeajan työskentelen osa-aikaisesti Hailuodon kunnan markkinointija viestintäsuunnittelijana. Hankkeen päätyttyä siirryn
kokoaikaisesti hoitamaan kunnan markkinointia ja
viestintää. Markkinointia ja viestintää olen aikaisemmin tehnyt Äänekosken kaupungilla ja kokemusta
alalta löytyy myös Prahasta ja Brnosta. Koulutukseltani olen matkailu- ja aluekehittämisen tuplamaisteri.
Meri, arktisuus ja saari itsessään kiehtovat minua.
Olen lähtöisin Kemistä ja olen aina pitänyt Perämeren rantoja kotinani sekä asiana, jotka vetävät minua
puoleensa, missä päin maailmaa olenkaan ollut. Voin
jo nyt sanoa, että saaren ihmiset, yrittäjät ja etenkin työkaverini täällä kunnantalolla ovat osoittaneet
minulle, että saaressa välitetään toisista, vaalitaan
perinteitä ja mennään kehityksessä eteenpäin. Työpaikaltani en voisi enempää toivoa. Hailuodon vahvuuksia ovat ehdottomasti paikalliset ihmiset, saaren
pitkä ja omaleimainen kulttuuri sekä historia. En voi
varmasti liiaksi korostaa saaren uniikkia maantieteellistä merkitystä. Sijainniltaan saari on optimaalinen
ja saaren laaja ja rikas eliöstö ovat maailmanluokan
mittakaavassakin erittäin merkittäviä. Nämä asiat
tulevat korostumaan työssäni. Tahdon, että markkinointi ja viestintä kuulostavat ja näyttävät paikallisilta
mahdollisimman hyvin. Harrastan innokkaasti hiihtovaeltamista, vapaalaskua ja seinäkiipeilyä. Kesäisin
melon, retkeilen ja pelaan tennistä. Pidän myös kaikenlaisista käsitöistä.”
– Saana Peurasaari

Saanan työparina viestinnän puolella
aloittaa maaliskuussa Annukka Loukola,
joka on aiemmin toiminut opettajana
Hailuodon koululla.

Saana Peurasaari

Hei!
”Olen Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva, sittemmin
hailuotolaistunut kasvatustieteiden maisteri.
Vapaa-ajallani harrastan kirjoittamista, laulamista,
tikkuröijyn tekemistä, Muru-koiran kanssa ulkoilua
sekä muutenkin liikuntaa monipuolisesti.
Viestinnän työssä on paljon samaa kuin esimerkiksi
opettajan työssä, mutta se on samalla hyvin
erilaista. Viestijänä pyrin selkeyteen ja siihen, että
olisin mahdollisimman helposti lähestyttävissä.
Olen tähänkin asti tuonut omissa sosiaalisen
median kanavissani esille Hailuotoa positiivisesti, ja
tarkoituksena on säilyttää tämä positiivinen asenne.
Odotan innolla sitä, että pääsen näyttämään, mihin
minusta tässä uudessa tehtävässä on. Hymyillään
kun tavataan!”
- Annukka
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Nyt on juuri oikea hetki!
ODOTAMME
YHTEYDENOTTOASI
Hailuodon kunta haluaa ostaa tai vaihtaa maata
raakamaan hinnalla
Soita: kunnanjohtaja Aki Heiskanen, 044 4973 502
tai sähköpostitse: aki.heiskanen@hailuoto.fi
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4H tiedottaa
Osaava kerhonohjaaja
-koulutus

4H-yritys tiedottaa

LA-SU 27.-28.3.2021 (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 19.3.
mennessä.

Työpalvelutoiminta
4H-yhdistys työllistää hailuotolaisia nuoria avustamaan paikallisia asukkaita ja toimijoita kuluvan talvija kevätkauden piha- ja kunnossapitotöissä. Tämä on
4H:n työllistämistoimintaa ja siihen luetaan kaikki
ulkopuolisille tahoille tapahtuva palvelun myynti,
josta korvaus tulee tuntilaskutuksena.
Noudatamme nuorten työllistämisessä Sosiaali- ja
terveysministeriön asetusta nuorille työntekijöille
sopivien töiden esimerkkiluettelosta. Työllistämämme nuoret ovat pääsääntöisesti alle 16-vuotiaita, joten esimerkiksi moottoroitujen työkoneiden
käyttö ei heidän työnkuvassaan ole mahdollista.
Kaikkien toimeksiantajien kanssa teemme kirjallisen
tilaussopimuksen. Tuntihinta 19,90e (sis.alv)
Lisätiedot: Hailuodon 4H-yhdistys, toiminnanjohtaja
Tiina Laurila puh. 040 820 9937

Keppareiden päiväleiri
Torstaina 11.3.2021 klo 10-17
Koulun liikuntahallilla, hinta 10,00e (sis. välipalan ja
tarvikkeet mm. askartelua varten)
Ilmoittaudu osoitteessa https://hailuoto.4h.fi/
kurssit/ viimeistään 5.3. mennessä. Mukaan mahtuu
yhdeksän leiriläistä!
Lisätiedot: Tiina puh. 0408209937
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Ilmoitukset ja kokouskutsut
Kirjasto ilmoittaa
Kirjasto on hiihtolomalla avoinna normaalisti ke ja pe
14-20 ja ti 10-16.
Keskiviikon pelikerhoissa ei ole ohjaajaa.

Näyttelyt:
Tapahtui talvi-iltana, akryylimaalauksia (3.-4. lk, Hailuodon koulu)
Monipuolinen Hailuoto, valokuvia (Vesa Vainionpää)
Tervetuloa kirjastoon!

Kokouskutsu SPR
Hailuodon osasto

SPR:N Hailuodon osasto
järjestää

SPR:n Hailuodon osaston kevätkokous pidetään maanantaina 27.3.2021 klo 19

Koko perheen ulkoilupäivän Kaakkurijärvellä la
27.3.2021 klo 12-15.

Ojavilikin kerhohuoneella. Kokouksessa käsitellään
säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Tarjolla mehua ja makkaraa. Säävaraus. Kaakkurijärvelle
pääsee Päärnintien, Kittiläntien ja Mäntyniementien
kautta. Tervetuloa!
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Kutsu Hailuodon
urheiluseuratoiminnan
aloittamispalaveriin

Oletko kiinnostunut
vapaaehtoisesta
kudontaryhmästä?

19.3. klo 15-16 Teams -etäyhteydellä.

Lokki-tila on poistunut käytöstä. Vuolle-opiston
kudontaryhmää ei voitu jatkaa vähäisen osallistu-jamäärän vuoksi. Hailuodon kunta on suunnitellut
tiloja kangaspuille kunnantalolta. Nyt selvitämme,
kuinka monella on kiinnostusta jatkaa kudontaryhmää ilman varsinaista Vuolle-opiston ryhmää. Kangaspuita pääsisi käyttämään sovitusti ja voisimme
yhdessä miettiä toiminnalle säännöt. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoisesta kudontaryhmästä sekä käyttämään kangaspuita, niin ilmoitathan siitä Saana Peurasaarelle saana.peurasaari@hailuoto.fi maaliskuun
18.päivään mennessä. Hailuodon viestintä on asian
tiimoilta yhteydessä kaikkiin ilmoittautuneisiin.

Kokoukseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki, jotka
ovat kiinnostuneita lähtemään uuden urheiluseuran
toimintaan mukaan. Tarkoituksena uuden urheiluseuratoiminnan aloittamiselle on saada aikaiseksi vakiintunut toiminta, jonka avulla pystytään edistämään
paikallista harrastustoiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä sekä muun muassa parantaa harrastuspaikkojen ja mahdollisuuksien lisääntymistä Hailuodossa.
Hailuodon kunta on ensimmäisen kokouksen koolle
kutsuja. Kokoukseen pääsee liittymään mukaan alla
olevasta kokouslinkistä. Kokouslinkkipyynnön saa
myös lähettämällä kyselyn saana.peurasaari@hailuoto.fi osoitteeseen. Suosittelemme testaamaan
pääsetkö linkistä Teams -etäyhteyteen jo hyvissä
ajoin, ennen kokouksen alkua, sillä se saattaa vaatia
selaimen päivitettyä versiota.
Urheiluseuratoiminnan mukaan ovat jo sitoutuneet
allekirjoittaneet henkilöt:
Hanna Similä, Arto Vähämetsä, Sampo Marjaniemi,
Vesa Vainionpää, Sanna Sipilä, Terhi Ylinen, Elsi Tornio, Riikka Kestilä, Tuomas Niskanen, Emmi-Maria
Hämäläinen, Raili Louhimaa, Hannu Korpela sekä
Paavo Sipola.

Toisen polven luotolainen
etsii mökkiä rannoilta Marjaniemen
Oli kyseessä vaikka hökkeli tai maja,
kaikki vaihtoehdot tutkin innokkaana
Jos siis mökkisi myymistä voisit harkita,
nosta luurisi tai viestiä laita:
044 55 57 464
marjaniemeen2021@gmail.com
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Hailuodon kunnan tärkeät
numerot
Hailuodon terveyskeskus

Muut tärkeät numerot

Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa
soitto AINA 112

Palvelukoti saarenkartano 044 4973 550
Hailuodon koulu 044 4973 506

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

Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531
Eskari 040 4879 967

Virka-ajan ulkopuolinen ta paturma päivystys:
Kello 16-22 ajanvaraus numerosta 050 590 1490.
Puheluusi vastaa Terveystalo.

Kirjasto / kirjastonhoitaja Kari Blomster 044 4973 565
Sosiaalityöntekijä Sirpa Tervahauta 044 4973 521

Kello 22-08 ota yhteys maksuttomaan valtakunnalliseen päivystysapu neuvontanumeroon 116117
(numero korvaa 4.1.2021 alkaen Oulun seudun
yhteispäivystykseen neuvontanumeron 08 315 2655.)
Fysioterapian soittoaika maanantaisin klo. 7:30-8:15
/ 044 4973 546

Perhetyöntekijä Ulla Sauvola 044 4973 573
Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566
Kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila 040 6835 750

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

Palvelualuesihteerit:
Nella Nikkilä, Elinvoimainen saari 040 683 7864
Kirsi Nurmi, Oppiva saari 044 4973 506
Anne Inkilä, Sote-saari 044 4973 522

Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään
aamusta

Kunnanvirasto 044 4973 500
Toimistotyöntekijä Tiina Nurro 040 6837 506

Poikkeusolojen
neuvontanumerot:
Hailuodon henkisen tuen päivystävä puhelin
044 4973 507. Joka päivä kello 15-19. Puheluusi vastaa vapaaehtoinen.
Hailuodon kunnan yleisneuvonnan
päivystysnumero 044 4973 500 (arkisin 8-16)

Kunnanjohto:
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja 044 4973 502
Maarit Alikoski, kunnansihteeri 040 6836 522
Pia Piispanen, perusturvajohtaja 044 4973 520
Markku Maikkola, tekninen johtaja 044 4973 510
Kaija Sipilä, sivistysjohtaja 044 4973 560
Hailuodon vesihuolto
Häiriö-, vika ja muut ongelmatilanteet:
0400 683 105

