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Oppiva Saaren joulukuun
kuulumisia
Marraskuu näyttää harmauttaan. Onneksi välillä vilahtaa vaaleanpunainen selkeä taivaskin.

Elämme aktiivista aikaa. Valmistelemme MOK-työpajoja, joulunajan tapahtumia ja omatoimikirjastokin
saa laitteet uuden ajan alkuun.
Syksyn aikana olemme aloittaneet koululla kahvilakeskustelut opetushenkilöstön kanssa. Jokainen
vetää vuorollaan Erätauko-tyyppisen keskustelun,
jonka aiheen tai teeman vetäjä päättää. Kahvilatarjoiltavat tuomme nyyttärikestiajatuksella. Tarkoitus on
harjoitella rakentavan keskustelun menetelmiä, oppia
tuntemaan ja ymmärtämään toisiamme paremmin
ja jalkauttaa samaa rakentavaa keskustelukulttuuria
oppilaiden keskuuteen. Monta iloista, liikuttavaa ja
onnistunutta juttuhetkeä on jo takana.
Marraskuun alussa saimme mielenkiintoiset kutsut
Marjatta Hanhijoen Silminnähden – näyttelyn avajaisiin Helsingin Taidehalliin. Vuoden alussa sieltä otettiin yhteyttä minuun ja pyydettiin koulun ruokalanakin tunnetun Aito Helmi -salin nimikkoteosta lainaksi
Marjatan näyttelyyn. Lokakuussa teoksen osat irrotettiin seinältä, suojattiin huolellisesti ja kuljetettiin
isolla autolla Helsingin Taidehalliin. Näyttelyssä on
esillä Marjatta Hanhijoen teoksia viiden vuosikymmenen ajalta. Mukana on monelle tuttuja maisemia,
taloja, tiloja ja hailuotolaisia. Tunnelma näyttelyn
avajaisissa oli iloinen ja tunteellinen. Taidehalli täyttyi
iloisista näyttelyvieraista.

Mukanamme oli yksi oppilas, joka silminnähden ja
korvinkuullen riemastui nähdessään tutun maalauksen arvokkaan näyttelyn osana.
Kohti joulua kuljemme hieman epävarmoissa tunnelmissa. Kunnassa kuohuu ja palvelut on taattava
irtisanoutumisista huolimatta. Meidän tehtävämme
Oppiva Saaren palvelualueella on tuottaa lapsille ja
nuorille ja kaikenikäisille kuntalaisille jokapäiväisiä
palveluja. Niistä emme tingi vaan keskitymme tekemään parhaamme tänään niin kuin kaikkina muinakin aikoina. Tulossa on monta mukavaa tapahtumaa:
Koulun kuvataideviikkoja vietetään ensimmäistä kertaa joulukuun alussa. Omatoimikirjaston avajaisia
vietämme 15. joulukuuta. Kirjaston uudet aukioloajat
löydät tästä tiedotteesta. Päiväkoti juhlii joulua Kniivilä Kotiseutumuseon tunnelmallisessa ympäristössä.
Koulun joulujuhlaa vietämme koulun salissa.
Kiitos kaikille korona-ajan jaksamisesta ja idearikkaasta, turvallisuutta rakentavasta työstä Hailuodon
kunnassa!
Jouluna on aika keskittyä omaan ja läheisten
hyvinvointiin!
Kaija-sivistysjohtaja

Lainaan tässä valtakunnan päälehden Helsingin
Sanomien kuvausta:
SUUREN KUVANVEISTOSALIN ovat vallanneet
interiöörien kuvaukset, eri tekniikoilla ja eri
aikakausilta. Katseenvangitsija on seitsenosainen
teos Aito helmi (1991–92), johon on piilotettu eräs
taidehistoriasta hyvin tuttu helmikorvakoru.
”Aito helmi on ollut tässä samassa salissa ja samassa
paikassa aiemmin juuri valmistuttuaan, vuonna 1992,
Akvarelli-näyttelyssä”, Hanhijoki kertoi perjantaina
Taidehallissa.
Aito helmi on maalattu Hanhijoelle tärkeäksi
muodostuneessa Hailuodossa, jossa hän on monien
kollegoiden kanssa pitänyt kuvataideleirejä.
”Teos on maalattu Ojakylän vanhan kansakoulun
toisen luokan ikkunan ääressä”, Hanhijoki kertoo.
Sen vakituinen paikka on samassa koulussa, omassa
salissaan, jolle akvarelli on antanut nimensä.

Hailuodon koulun kuvataideviikko 29.11.-3.12.

HAILUODON KYLÄJOULUKALENTERI 2021
28.11. Adventtirauhan julistus klo 9.45. Kirkon parveke.
Hoosianna-kirkko klo 10.
Jouluisia kransseja, käsitöitä ja leivonnaisia klo 11 - 15. Iljanantie 34.
3.12. Tontut Hailuoto-lautalla klo 7-10.30. Lämmintä juomaa ja musiikkia
matkustamossa.
4.12. Elävää musiikkia klo 19. Akustinen popyhtye Eereka. Hailuodon
panimo.
5.12. Vähämakian joulupuoti klo 12 - 16. Joululeivonnaisia käteismaksulla.
Pölläntie 226.
6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet klo 10 - 13. Jumalanpalvelus,
kunniakäynti sankarihaudoilla, kansalaiskahvit ja juhlaohjelmaa.
9.12. Joulumuorin joulusatu klo 16 - 19. Varvarintie 8.
10.12. Jouluinen euron aamiainen klo 7.30 - 9.15. Seurakuntasali.
Joulun taikaa -konsertti klo 18. Seeli Toivio ja Mari Liukkonen.
Ohjelma 10 euroa. Kirkko.
12.12. Kauneimmat joululaulut klo 18. Kirkko.
13.12. Hyvää joulumieltä ja glögiä Hyvän Tuulen myllyllä klo 18 - 20. Myllytie.
15.12. Hyvinvoinnin mittauspäivät, mm. kehonkoostumus ja muistitestaus klo
9.30 - 17.00. Kunnantalon Luotosali.
Omatoimikirjaston avajaiset ja glögiä klo 17 - 19. Kirjasto.
16.12. Hyvinvoinnin mittauspäivät jatkuvat klo 8.30 - 13.00.
4H:n näytelmäkerhon esitys klo 16.30 ja klo 18.30. Nuorisoseura.
17.12. Glögi- ja piparitarjoilu Hilkka ja Paavo Junttilan piha-aitassa klo 14 - 17.
Kävijöiden kesken arvotaan joulukuusi. Kittiläntie 48.
19.12. Kun joulu on –konsertti klo 18. Antti Annola ja Heikki Ruokangas.
Kirkko.
21.12. Koulun joulujuhla klo 9.
Haaste sytyttää jouluvalot vuoden lyhyimpänä päivänä saaren pihoille,
puutarhoihin ja tienhaaroihin.
22.12. Haaste muistaa yksinäistä ystävää.
23.12. Hauskimmat joululaulut klo 9. Huoltoasema SEO.
24.12. Jouluseimi vanhan kirkon rauniolla alttarikelon alla.
KAIKKIIN SISÄTILOISSA PIDETTÄVIIN TILAISUUKSIIN VOI OSALLISTUA
VÄHINTÄÄN KAKSI KERTAA ROKOTETUT TAI KORONAN
SAIRASTANEET ELLEI TILAISUUDEN JÄRJESTÄJÄ MUUTA ILMOITA.
KAUNEIMMISSA JOULULAULUISSA JA JOULUKONSERTEISSA ON
KÄYTÖSSÄ KORONAPASSI. UUSIEN VIRANOMAISOHJEIDEN MYÖTÄ
VOI TULLA MUUTOKSIA.
LEVOLLISTA JOULUNAIKAA KAIKILLE!
HAILUODON SEURAKUNTA
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Sote-Saari tiedottaa
Ajanvaraus rokotuksiin 1,
2 ja 3
Ensimmäinen rokoteannos
Rokotukset käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille
•

Ensimmäinen rokotusaika varataan hoidon tarpeen arvioinnin numerosta 020 6306060. Puheluun vastaa Pihlajalinna. Soitathan numeroon
vain kerran ja annat puhelun soida loppuun
saakka, sieltä soitetaan sinulle takaisin.

Toinen rokoteannos
•

Rokotukset käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille.
Varaa aika rokotukseen kun ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut noin 6 viikkoa.

•

Toinen rokotusaika varataan numerosta 044 4973
543

Myös muilla kuin immuunipuutteisilla kolmannen
rokoteannoksen on todettu nostavan vasta-aineiden
tasoa sekä pienentävän koronainfektion ja erityisesti
vakavan taudin riskiä.
Kolmas rokotusaika varataan terveyskeskuksen ajanvarausnumerosta 0206306060.
Kolmas koronarokoteannos suositellaan
kauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta:

6

kuu-

•

Ensimmäiset kaksi rokotetta 3-4 viikon annosvälillä saaneille henkilöille, ei kuitenkaan alle
30-vuotiaille miehille

•

60 vuotta täyttäneille

•

laitoksissa ja hoivakodeissa asuville

•

lääketieteellisille riskiryhmille 1 ja 2

AstraZenecan rokotteen toinen annos

Kolmas koronarokoteannos suositellaan voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille 2 kuukauden
kuluttua toisesta rokoteannoksesta:

•

•

Elinsiirto. Ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on
tehty elinsiirto.

•

Kantasolusiirto. Ryhmään kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat saaneet kantasolusiirron enintään
kolme vuotta sitten ja henkilöt, joilla kantasolusiirto on tehty jo aiemmin ja joiden immunosuppressiivinen käänteishyljinnän estolääkitys jatkuu.

•

Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos. Ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on
vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi tavallista vaihtelevaa immuunipuutosta sairastavat
(CVID), rusto-hiushypoplasiapotilaat

•

DiGeorgen oireyhtymää sairastavat. Ryhmään
eivät kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät
poikkeavuudet, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

•

Immunosuppressiivinen syöpähoito. Ryhmään
kuuluvat solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä saaneet henkilöt sekä leukemian tai lymfooman
monoklonaalista vasta-ainehoitoa edellisen kahden vuoden aikana saaneet henkilöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös CAR-T-soluhoidon saaneet.

•

Alle 65-vuotiaat: AstraZenecan Vaxzevria-rokotteen ensimmäisen rokoteannoksen saaneelle
annetaan toinen annos BioNTech-Pfizerin (Comirnaty) tai Modernan koronavirusrokotella. Hailuodossa on käytössä BioNTech-Pfizerin (Comirnaty)
rokote.
65 vuotta täyttäneet: Rokotussarja täydennetään
loppuun ensisijaisesti samalla rokotevalmisteella
kuin mitä hän on aikaisemmin saanut.

Kolmas rokoteannos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt suositustaan kolmannen koronarokotteen kohdalla.
Kolmas koronarokote suositellaan alla olevan listan mukaisille henkilöille ja rokotukset suosituksen
mukaisesti aloitetaan Hailuodossa. Rokotesuojan on
tutkimuksissa todettu heikkenevän ajan myötä ainakin rokotteensa lyhyellä annosvälillä saaneilla ja voimakkaasti immuunipuutteisilla rokotteen antama
suojateho kahden koronarokoteannoksen saaneilla
jää tutkimusten mukaan usein selvästi heikommaksi
kuin muilla saman ikäisillä. Immuunipuutteisilla kolmannen rokoteannoksen on todettu parantavan vasta-ainetasoja ja valtaosalla nostavan suojan samalle
tasolle kuin muulla väestöllä.
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•

•

•

•

Autoimmuunisairauksien
hoito
immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai
JAK-estäjillä. Ryhmään kuuluvat muun muassa
selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset,
haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti
ja psoriaasi, jos kyseistä sairautta hoidetaan biologisella lääkkeellä tai JAK-estäjällä. Biologisista
lääkkeistä tällaisia ovat erityisesti rituksimabi ja
okrelitsumabi. Ryhmään eivät kuulu pelkästään
kortikosteroidilääkitystä käyttävät henkilöt.
Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten
vajaatoiminta. Ryhmään kuuluvat henkilöt,
jotka saavat dialyysihoitoa tai joiden munuaisten
hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on
alle 15.
Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV. Ryhmään
kuuluvat HIV-positiiviset henkilöt, joilla CD4-auttajasolutaso on alle 200 x 10E6 solua /l.
Lääkärin
arvioima
muu
immunosuppressiivinen tila

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

Koronarokotukset Hailuodon
kunnassa 25.11.2021
Rokotusajanvaraus

Varaa aika Pihlajalinnalta
020 6306060

rokote

2

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

3

Varaa aika Pihlajalinnalta
020 6306060, kun rokotusryhmälle suositeltu määräaika 2 tai 6 kuukautta on
kulunut 2. rokotuksesta

rokote

rokote

Hailuodon kunnan koronakoordinaatioryhmä linjasi
24.11. kokouksessaan AVIn määräykseen perustuen
päätöksen koronapassin käyttöönotosta kunnan järjestämissä yleisissä sisätilaisuuksissa. Yli 50 hengen
yleisötilaisuuksia voidaan järjestää vain koronapassia
edellyttämällä kaikilta osallistujilta.
Koronapassia on mahdollista vaatia vain kunnan
itsensä järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Jos tila on annettu urheiluseuran tai muun ulkopuolisen käyttöön, passin käyttämisestä päättää kyseinen
toiminnanharjoittaja.
•

Pohjois-Pohjanmaan leviämistilanteen takia
emme valitettavasti voi kutsua yleisöä koulun tai
päiväkodin joulunajan tilaisuuksiin.

Koronapassin hankinta

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

1

Hailuodon kunnan järjestämissä tilaisuuksissa otetaan käyttöön koronapassi

vaikea-asteinen

Koronarokotukset
Hailuodossa

Rokoteannos

2.12.2021

•

Ensisijaisesti koronatodistus tulee tulostaa Kanta.
fi-palvelusta. Koronatodistus löytyy kanta-palvelun etusivulta.

•

Koronapassin voi myös ladata omalle puhelimelle tai tabletille.

•

Mikäli kuntalaisella ei ole mahdollisuutta tulostaa
koronatodistusta, sen voi tulostaa terveyskeskuksesta hoitajan toimesta.

•

Mikäli tarvetta koronapassin tulostukselle: soita
terveydenhoitajalle 044 4973 543 – saat tiedon,
milloin todistus noudettavissa

Rokotettava
ryhmä

Rokotuskattavuus

Rokotukset
käynnissä
kaikille
yli 12-vuotiaille

91,8 %

Rokotukset
käynnissä
kaikille
yli 12-vuotiaille

84,3 %

Rokotukset
käynnissä
erikseen
määritellyille
ryhmille

2,8 %
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Hailuodossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset 25.11. alkaen
Hailuoto on koko Pohjois-Pohjanmaan tavoin luokiteltu koronaviruksen leviämisvaiheessa olevaksi
alueeksi. Hailuodossa toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin rajoituksia ja suosituksia.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
•

Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.

•

Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

•

Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja
ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää
käsihygieniaa.

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet
•

•

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli
viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja
yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien
alueella 26.11.2021-25.12.2021. Toimijat voivat
järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi.
Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään
erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on
mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan noudatettavaksi hygienia- ja
turvallisuusohjetta.

Etätyö
•

•

•

Pohjois-Pohjanmaata koskevat valtioneuvoston
leviämisalueille asettamat rajoitukset ravitsemusliikkeiden aukioloajoista ja asiakaspaikkamääristä. Rajoitukset ovat voimassa 17.11. alkaen.

•

Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu klo
07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo
05-01.

•

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain
puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on
sisätiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista.

•

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä
vastaavan tason ääressä.

•

Vaihtoehtona ravitsemistoiminnan erityisille
rajoituksille toimija voi edellyttää asiakkailtaan
koronapassin käyttöä.

maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa
sisätiloissa.

Suositus koko väestölle riippumatta rokotussuojasta:
•

matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua
kodin ulkopuolella.

•

julkisissa sisätiloissa, joissa on pidemmän aikaa
paljon ihmisiä lähellä toisiaan (esim. yleisötilaisuudet ja muut ruuhkatilanteet).

•

joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.

Suositus
sosiaalitoimipisteisiin:
•

ja

terveydenhuollon

sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä henkilökunnalle, kun he ovat lähikontaktissa potilaiden tai asiakkaiden kanssa, sekä vierailijoille ja
avoterveydenhuollon potilaille, kun he ovat lähikontaktissa potilaisiin tai henkilökuntaan. Vuodeosastopotilaille maskien käyttöä suositellaan,
kun he ovat lähikontaktissa muihin potilaisiin.

Suositellaan, että työpaikoilla edistetään sellaisia
järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja
muita riskitekijöitä.

Ravitsemusliikkeet

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)
Suositus vailla täyttä rokotussuojaa oleville:
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Sote-uudistus
Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023
alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja
kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Niin sanottuun POP-hyvinvointialueeseen kuuluvat kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 30 kuntaa.
Tammikuun aluevaaleissa äänestäjät valitsevat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle aluevaltuuston,
johon tulee 79 jäsentä. Aluevaaleissa vaalipiirinä on
koko hyvinvointialue, eli äänestäjät voivat äänestää ketä vain Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen
ehdokasta.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Se päättää muun
muassa talousarviosta, asiakasmaksuista, toiminnan
ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista sekä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Valtuusto päättää myös
hallintosäännöstä, eli poliittisesta ja virkamiesorganisaatiosta sekä heidän tehtävistään ja toimivallastaan.
Lisäksi valtuuston päätäntävaltaan kuuluvat esimerkiksi omistajaohjauksen periaatteiden ja liikelaitosten
muodostaminen sekä tilinpäätöksen hyväksyminen ja
jäsenten valitseminen erilaisiin toimielimiin.
Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen, joka johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta aluevaltuustoa käytännönläheisemmällä tasolla.
Lisäksi aluevaltuusto päättää lakisääteisistä ja tarpeelliseksi katsomistaan muista toimielimistä kuten
tarkastuslautakunnasta, nuorisovaltuustosta sekä
vanhus- ja vammaisneuvostosta.
Sote-uudistuksen tavoitteena on:
•

turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut
hyvinvointialueella asuville,

•

parantaa palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta,

•

kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,

•

turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,

•

vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun
aiheuttamiin haasteisiin ja

•

hillitä kustannusten kasvua.
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Hyvinvointialueilla toimintarakenteita ja -tapoja luodaan ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tavoitteena on perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteentoimivuus, samoin kuin
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen palvelujen saumattomuus. Hyvinvointialueen
järjestämiä julkisia palveluja ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, hammashoito,
mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut ja
ikääntyneiden asumispalvelut.
Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä,
mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kunnat vastaavat jatkossakin muun
muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja
kulttuurista.

Aluevaalit 2022
Hailuodon kunta muodostaa yhden äänestysalueen,
jossa on yksi äänestyspaikka. Äänestyspaikkana sekä
aluevaalien yleisessä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä toimii Kunnantalon Luotosali, osoitteessa
Luovontie 176, Hailuoto.
Hailuodon kunnan osalta aluevaalien 2022 yleisen
ennakkoäänestyksen vaalipäivät ovat:
Aluevaalien ennakkoäänestys
12.1-14.1.2022 klo 10.00–18.00
15.-16.1.2022 klo 12.00–16.00
17.-18.1.2022 klo 10.00–18.00
Vaalipäivä
23.1.2022 klo 9.00–20.00

T I E D O T T E E T
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Seniorineuvolan toiminta
Hailuodossa

Seniorineuvolassa
tehdään
hyvinvointitarkastus.

asiakkaalle

laaja

Koettuun hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat:
Tarkastukseen lähetämme kutsun tasavuosina viiden
vuoden välein (70,75,80,85 jne.).
Asiakas voi varata ajan tarkastukseen itse, mikäli on
yli 65- vuotias, eikä ole kotisairaanhoidon asiakas.
Tarkastuksessa kannattaa käydä matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevässä mielessä, jotta saadaan
hyvä käsitys tämänhetkisestä hyvinvoinnista ja mahdollisista palvelun- ja hoidontarpeista.
Voimme käydä läpi asiakkaan itse toivomia asioita,
sekä esimerkiksi mitata verenpaine, tutkia kuulo,
tehdä tarvittaessa muisti- ja ravitsemustestejä, varmistaa, että lääkelista on ajan tasalla yms.

Käynti on vapaaehtoinen ja maksuton.
Ajanvaraus ja muut asiat:
P. 040-6693715
Yhteistyöterveisin: Seniorineuvolan sairaanhoitaja
Tuula Lepistö

Terveyskeskuksen joulunajan aukiolot
Terveyskeskus on joulun arkipäivät auki normaalisti.
23.12. Ja 31.12. terveyskeskus menee kiinni klo 15.
24.12. Ja 6.1. terveyskeskus on kiinni.

Muutoksia terveyskeskuksen työntekijöissä
Marjo Kemppainen jää työvapaalle 1.12.2021 alkaen.
Diabetes-potilaat vastaanottaa jatkossa Marjo Kylmänen ja hänet tavoittaa terveyskeskuksen numerosta 044-4973578.
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Sote-Saari / kirjasto tiedottaa
Hailuodon kirjastoon on
avattu omatoimikirjasto
1.12.2021.

Moikka!
Olen Tytti Karttunen, Hailuodon kunnan sosiaaliohjaajaperhetyöntekijä. Työalueeseeni kuuluu Hailuodon
lapsiperhe, vanhus, vammais, päihdepuolen selvitys,
ohjaus, tuki ja neuvonta. Tarjoan myös keskustelutukea
tarvittaessa. Työskentelyni tavoite on, että jokainen
asiakas tulee autetuksi, kuulluksi ja nähdyksi omien
asioiden kanssa, jotta näkökulma tästä päivästä voisi olla
hieman valoisampi. Selvitetään yhdessä, millaista apua
tarvitset.
Olen tehnyt pitkän uran akuutin kriisityön parissa,
liikkuvassa yksikössä Helsingissä. Sosiaalialan töitä
olen tehnyt myös vankien, vammaisten sekä vanhusten
parissa.

Kirjaston aukioloajat muuttuvat omatoimijärjestelmän myötä. Palveluaika tarkoittaa aikaa, jolloin
kirjastonhoitaja on paikalla ja palvelee asiakkaita.
Omatoimiaika tarkoittaa aikaa, jolloin kirjastossa ei
ole henkilökuntaa paikalla, mutta kirjastoon pääsee näyttämällä viivakoodinlukijalle kirjastokorttia
ja näppäilemällä PIN-koodin (sama, jota käytetään
verkkokirjastossa). Tällöin lainaukset ja palautukset
tehdään lainaus- ja palautusautomaatilla. Kirjastonhoitaja on vaihtelevasti paikalla myös palveluajan
ulkopuolella, mutta tällöin lainaukset ja palautukset
pyydetään tekemään itsepalveluna automaatilla. Lainaus- ja palautusautomaatti on käytettävissä myös
palveluaikana.

Uudet aukioloajat:
Maanantai

suljettu

Tiistai

palveluaika 10-16
omatoimiaika 8-10 ja 16-20

Luonto ja merellisyys ovat tärkeitä elementtejä. Pidän
lenkkeilystä, uimisesta, lumilautailusta ja purjehduksesta.
Nautin kauneudesta.

Keskiviikko

palveluaika 12-20
omatoimiaika 8-12

sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä
tytti.karttunen@hailuoto.fi
0444973573

Torstai

omatoimiaika 8-20

Perjantai

palveluaika 12-18

Tarvitsetko kotona pientä
apua – sisällä tai ulkona

		

omatoimiaika 8-12 ja 18-20

Lauantai

omatoimiaika 10-14

Hailuodon paja auttaa ikäihmisiä kodin ja pihapiirin
pienissä korjaus- ja kunnostustarpeissa sekä pihatöissä.

15.12.

Avusta veloitetaan 13 €/tunti.

joilu. Tervetuloa!

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

on

omatoimikirjaston

viralliset

avajaiset klo 17-19. Glögi- ja piparitar-
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Elinvoimainen Saari tiedottaa
TIEDOTE TALVIKUNNOSSAPIDOSTA TIEKUNNILLE JA -OSAKKAILLE
Tiekunnat ja tieosakkaat huolehtivat omalta osaltaan piha- ja yksityisteiden kunnosta. Vastuu
piha- ja yksityisteiden kunnossapidosta on tiekunnilla ja tieosakkailla.
Kunnan tekniset palvelut on kilpailuttanut ja organisoi yksityis- ja pihateiden talvikunnossapidon
palvelutaso-ohjeen mukaisesti kalenterivuodelle 2021. Uudet asukkaat voivat ilmoittautua
linkouspalvelun piiriin aurauspalveluhakemuksella. Hakemus löytyy kunnan kotisivuilta
(https://www.hailuoto.fi/lomakkeet/) ja se toimitetaan täytettynä sähköpostitse osoitteeseen
petteri.tuuttila@hailuoto.fi tai postitse, Luovontie 176, 90480 Hailuoto.
1.1.2022 alkaen yksityisteiden talvikunnossapito ja järjestämisvastuu palautuu tiekunnille
ja –osakkaille.
Piha- ja yksityisteiden on linkouksen kannalta oltava sellaisessa kunnossa, että linkous voidaan
urakoitsijan toimesta esteettä sekä ympäristöä (pihapiirit, rakennukset, koneet, laitteet) että
kunnossapitokalustoa (puusto ja oksat, tien laatu) vaarantamatta hoitaa.
Käytännössä tällä tarkoitetaan mm. aurausviitoituksen oikea-aikaista asentamista sekä tien eri
rakennekerrosten oikeaoppista rakentamista ja kunnossapitoa (esim. kulutuskerroksen riittävyys
ja sen oikea raekoko, tien talvikunnostus, lumiaitojen asennus). Myöskään puustoa ja oksia ei
saa olla liian lähellä tiealueen reunaa. Lingottavan tieuran leveyden tulee olla vähintään 3 metriä
tien pinnassa sekä myös 3 metrin korkeudella.
Aurausviitoituksella osoitetaan tien leveys niin, ettei tietä aurattaessa tai lingottaessa synny
liikennettä vaarantavia ns. yliaurauksia eivätkä tien reunassa mahdollisesti olevat esteet aiheuta
vaaraa talvikunnossapidolle.
Aurausviitat pystytetään syksyllä sen jälkeen, kun tie on lanattu tai höylätty talvikuntoon, kuitenkin
ennen maan jäätymistä. Tiekunnat/-osakkaat asentavat aurausviitat.
Urakoitsija voi palvelutaso-ohjeen nojalla jättää linkoamatta tieosuuden, joka ei täytä
ohjeen mukaisia vaatimuksia.
Huom!
Niiden kuntalaisten, joiden tulee päästä työmatkalle aikaisin aamusta, tulee tarvittaessa
ilmoittaa tarpeestaan alueensa urakoitsijalle.
Urakoitsijoiden ja tiekuntien tulee noudattaa palvelutaso-ohjetta (4.6.2015).
Palvelutaso-ohje kokonaisuudessaan on luettavissa kunnan kotisivuilla osoitteessa
https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/palvelutaso-ohje-2015-1.pdf.

Tekniset palvelut
Elinvoimainen Saari
Hailuodon kunta
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Elinvoimainen Saari tiedottaa
Hei,
Olen uusi kiinteistöpäällikkö Petteri Tuuttila. Aloitin työt
kunnan teknisissä palveluissa 15.11.2021. Olen tähän
asti toiminut erilaisissa tehtävissä pääasiassa infra- ja
rakennusalalla.
Minut tavoittaa numerosta 040 6835 750 tai osoitteesta
petteri.tuuttila@hailuoto.fi

Tarjouspyyntö talvikunnossapidosta kalenterivuosille 2022-2023
-

Tarjouspyynnön kohteena ovat Hailuodon kunnan alueella sijaitsevien
kaavateiden auraus/linkous ja liukkaudentorjunta sekä kaava-alueen pihateiden
linkous
kunnan omien kiinteistöjen piha-alueiden ja niiden liittymien auraus/linkous,
liukkaudentorjunta sekä hiekoitushiekan keräys
Marjaniemen alueen talvikunnossapito

Tarjottavat alueet:
Keskikylä:
Kaavateitä ovat Sintantie, Metsäkuja, Ojakuja, Marjakuja sekä osa
Kaunakaupungintiestä ja ne sijaitsevat Kirkonkylän rakennuskaava-alueella.
Kaavateiden yhteispituus on n. 1,9 km + pihatiet.
Pihat ja niiden liittymät:
Piha-alueita on 14 kpl (Rentukka, Juolukka, Saarenkartano, Ojavilikki, Kentänkulma,
Kunnari, Mäntyvilikki I, Kunnantalo, Kuntapankki, Koulukeskus, Päiväkoti, Lämpölaitos,
Tori, Jäteasema) ja niiden yhteispinta-ala on n. 2,7 ha.
Marjaniemi:
Marjaniemen alueen talvikunnossapito tarjouspyynnön mukaisesti.
Työ käsittää teiden osalta aurausviitoituksen asennuksen (kunta hoitaa syksyllä 2021),
kaavateiden ja piha-alueiden lumen ja sohjon poiston sekä liukkaudentorjunnan ja
lisäksi piha-alueiden hiekoitushiekan poiston. Tarjouksen voi jättää yhdestä tai
useammasta alueesta.
Tarjouspyyntö lähtöaineistoineen on julkaistu Hailuodon kunnan verkkosivuilla
https://www.hailuoto.fi/ .
Tarjousten on oltava Hailuodon kunnassa viimeistään ke 15.12.2021 klo 14:00.

Hailuodon kunta
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Kevätkauden 2022
liikuntahallivuorot

Hyvinvoinnin mittauspäivä
Luotosalissa

Muistathan varata LIIKUNTAHALLIVUORON keväälle
2022. Varauksen, jossa ilmenee vuoron vastuuhenkilö(t) yhteystietoineen, voi laittaa sähköpostilla petri.
partala@hailuoto.fi. 15.12.2021 mennessä.

Kehonkoostumusmittauksen lisäksi aamupäivisin
MMSE -muistitestausta, liikkuvuuskartoituksia sekä
muuta mukavaa
ke 15.12. klo 9.30-11.30 / 12.00-17.00
to 16.12. klo 8.30-13.00
(muita aikoja voi tiedustella Petriltä)

Vuoroja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Myös KUNNAN YLEISET PELIVUOROT tulee varata ja
vastuuhenkilö nimetä! Muutoin nykyiset yleiset vuorot lakkaavat olemasta, sillä kysyntä liikuntahallivuoroista on kovaa. Yksityisiä, voimassa olevia vuoroja ei
tarvitse varata uudelleen.
Kunnan tarjoamat yleiset pelivuorot on tarkoitettu
aikuisille, alaikäraja on 15 vuotta.
Jos kuntosalivuorovarauksesi päättyy vuoden loppuun, vuoden 2022 kuntosalin käyttövuorot kannattaa uusia hyvissä ajoin, p. 044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi.
Nykyiset liikunta- ja kuntosalivuorot löytyvät:
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

Aika mittaukseen varataan p. 0444973566 tai petri.
partala@hailuoto.fi
Mitä kehonkoostumusmittaus mittaa?
• Olennaisimpia tarkasteltavia muuttujia ovat kehon
rasvavarastot ja niiden sijainti.
• Kokonaisrasvaprosentti on huomattavasti
luotettavampi mittari painon sopivuuden tai
ylipainon määrän arviointiin kuin painoindeksi
(=BMI).
• Lihas- ja nestetasapainomittaukset saattavat
etenkin ikääntyneemmillä paljastaa puutteita
ravitsemuksessa sekä liian yksipuolisen tai vähäisen
liikunnan.
• Seurantamittaukset paljastavat elintapamuutosten
onnistumisen, vaikka vaaka ei sitä aina kertoisikaan.
Kuinka testi tehdään?
Testissä seistään paljain jaloin, liikkumatta noin 3min
ajan InBody -laitteen päällä kosketuselektroneista
kiinni pitäen. Testistä saa palautteen heti.

Liikuntahallin tilapäiskäyttö:

Ennen testiä on:

25,00 € /h, 100,00 € /puolivrk, 125,00 € /vrk

• oltava ravinnotta ja juomatta n. 1 tunti ennen
mittausta

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 15-vuotiailla täytyy olla kuntosalilla huoltaja/aikuinen vastuuhenkilö mukana.
Yläkoululaisille on ohjattuja, ilmaisia kuntosaliryhmiä.

• vältettävä alkoholinkäyttöä 2 vrk ennen mittausta
• vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta 12 tuntia
ennen mittausta
• vältettävä diureettien (nesteenpoistolääkkeiden)
käyttöä mittausta edeltävinä päivinä
• tyhjennettävä virtsarakko n. 1/2 tuntia ennen
mittausta
Testi sopii: kuntoilijoille, laihduttajille ja urheilijoille,
kaikille painonhallinnasta kiinnostuneille sekä
henkilöille, joilla on tarvetta arvioida ravitsemustilaa
ja jotka ovat riskissä sairastua diabetekseen ja
sydän- ja verisuonisairauksiin.
Testissä pitää pystyä seisomaan omatoimisesti ilman
tukea.
Mittausta ei voida tehdä, jos olet raskaana tai käytät
sydämen tahdistinta.
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Hailuodon Kansalaisopisto
tiedottaa
KEVÄT ON JO TÄÄLLÄ!
Vaikka elämme vielä loppusyksyn ja kohta joulunkin
tunnelmissa, opiston kevät on jo hyppysissä! Opinto-ohjelma on nyt julkaistu ja ilmoittautuminen avautuu 7.12. klo 12.00!
Kätevimmin ilmoittaudut netissä (vuolleoulu.fi),
mutta myös puhelimitse voit ilmoittautua soittamalla
numeroihin: 08 555 4060 tai 044 786 1607.
Syksyn suositut kurssit jatkuvat myös keväällä. Opinto-ohjelma on rakennettu siten, että ehdit harrastaa
halutessasi monenlaista kevään aikana – tutustu ja
ilmoittaudu mukaan!
Ollaan yhteydessä: kansalaisopisto@hailuoto.fi tai
044 7861607. Huom. Muistathan kurssien ilmoittautumis- ja peruutusehdot.
Kivaa harrastuskevättä!

MUSIIKKI

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). Toiminta sisältää laulua,
loruilua, rytmisoitinten soittoa, musiikkiliikuntaa,
musiikin kuuntelua ja musiikin peruskäsitteisiin sekä
musiikinteorian alkeisiin tutustumista 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 kanteleen tai viulun soiton opetusta yksilöopetuksena.
Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä valitsemansa instrumentti. Soitonopetus on mahdollista
lapsille n. 5-vuotiaasta eteenpäin sekä aikuisille. Soitonopetuksen kurssimaksuun sisältyy seitsemän (7)
30 minuutin mittaista oppituntia. Opetus on viikoittain. Lasten tunnit pyritään järjestämään heti lukukauden alussa. Henkilökohtainen oppituntiaika sovitaan suoraan opettajan kanssa puh. Mari 040 7430
381. Kurssimaksu 61 € laskutetaan.

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

90036 PIANO, KITARA, UKULELE, MANDOLIINI, BANJO, CAJON JA BÄNDISOITTIMET Pe
13.30–17.45

Hailuodon koulu 12.1.–2.3. (8 kertaa) ja 30.3. – 20.4.
(4 kertaa)
Mari Liukkonen
Ilm. 5.1. mennessä

Hailuodon koulu 14.1.–1.4.2022
Esa Jokiranta
Ilm. 7.1. mennessä

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

Tule soittamaan - keskity yhteen soittimeen tai
tutustu useampaan! Oma juttusi voi löytyä näistä:
piano, kitara, ukulele, banjo, mandoliini, cajon tai
bändisoittimista: 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 sovitaan suoraan opettajan kanssa, puh. Esa 0400
617162. Kurssimaksu 61 € laskutetaan.
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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! 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 ketään kylmäksi! Kurssi soveltuu kaikenkuntoisille perusterveille. Liikkeissä on useita vaihtoehtoja
kuntosi ja liikkuvuutesi mukaan. Ota mukaan juomapullo, hikipyyhe 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 kahvakuulalla ja kehonpainolla. Treenaamme kehoa monipuolisesti ja hyvällä fiiliksellä, jokaiselle sopivat liikevariaatiot 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)! Kurssimaksu 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 venyttelyliikesarjoja, nivelten liikeratoja palauttaen, tasapainoa
parantaen ja lihaskireyksiä löysäillen. Venyttelytunti
vetreyttää kehoa ja parantaa lihasten aineenvaihduntaa. Osan liikesarjoista teemme seisten, osan matolla
venytellen. Pukeudu riittävän lämpimästi ja ota oma
jumppamatto mukaan! Kurssimaksu 26 € laskutetaan.
Hox! Tämä tunti sopii mainiosti Bodyjumppa & Kahvakuula-tunnin päätteeksi!
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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®-harjoittelu on yksinkertaista ja sen on
koettu mm. rauhoittavan mieltä, rentouttavan kehoa,
parantavan unen laatua sekä vähentävän stressin tunnetta. Tällä kurssilla opit tapoja käynnistää ja säädellä
harjoitetta omien tuntemustesi mukaan sekä saat tietoa teoriasta TRE®:n taustalla. TRE® sopii sinulle, jos
olet perusterve ja pystyt kevyeen liikuntaan. Menetelmää voidaan soveltaa myös liikuntarajoitteisille,
mutta otathan siinä tapauksessa etukäteen yhteyttä
ohjaajaan. Lisätietoa menetelmästä: www.trefinland.fi
Mukaasi tarvitset joustavat vaatteet, alustan, juomapullon sekä viltin tai jotain muuta lämmintä. Kurssimaksu 10 € laskutetaan.
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KOTITALOUS
90380 KASVISRUOKAA! La 11.15–15.00

90310 TUULIKELLOJA
18.00–20.15

KERAMIIKASTA

Ma

Hailuodon koulu 14.2.–21.3.2022
Raija Vainionpää
Ilm. 31.1. mennessä

Hailuodon koulu 19.3.2022
Päivi Kiviniemi-Kaikkonen
Ilm. 3.3. mennessä

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

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 kokeilemme 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.

Hailuodon koulu 26.4.–21.5.2022
Raija Vainionpää
Ilm. 12.4. mennessä

VALOKUVAUS

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

Tule tutustumaan japanilaiseen raku-polttotekniikkaan! Raku-keramiikan teko on aina yllätyksellistä.
Esineet poltetaan ulkoa kaasu-uunissa ja sen jälkeen
savustetaan. Materiaalit maksetaan opettajalle käytön 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! 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.
10€). Ota mukaasi puukko, mattoveitsi, leikkuualusta,
sakset, metalliviivain sekä noin 40 kpl pyykkipoikia.
Saat infon vielä lähempänä kurssin ajankohtaa. Kurssimaksu 31 € laskutetaan.

90300 KLIK! Ilmaisuvoimaisen valokuvauksen
jatkokurssi La 10.00–15.15, Pe 17.00–20.15
Hailuodon koulu 5.–26.2.2022
Aino Väänänen
Ilm. 30.1. mennessä
Tule valokuvaamaan, olitpa sitten aloittelija tai jo
valokuvausta harrastanut! Tässä luovassa ja inspiroivassa työpajassa käytämme eri valokuvaustekniikoita,
joita hyödyntämällä voimme kehittää omaa kuvakieltämme. Katsomme valokuvia ja teemme analyyseja.
Opimme miten voimme itse hyödyntää kuvien tekniikoita omassa valokuvauksessamme. Kokeilemme eri
kuvaustyylejä käyttämällä apuna valaistusta, syvyysepäterävyyttä, läpinäkyviä pintoja ja liikettä. Löydämme inspiraatiota lähiluonnosta ja sen tekstuureista. 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, 25.2. sekä 26.2., yhteensä 26 oppituntia. Kurssimaksu 36 € laskutetaan.
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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 maalauksen intensiivikurssille. Tutkimme kukkia niiden kaikessa kauneudessaan ja ikuistamme niitä tällä öljyja akryylimaalauskurssilla. Kurssilla tarvitset öljy-ja
akryylimaalauksen perustarvikkeita. Tarvittavista
materiaaleista saat lisää infoa LIsätietoa-kohdasta
sekä kutsussa lähempänä kursin ajankohtaa. Kurssimaksu 12€. Kurssimaksu laskutetaan.
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4H tiedottaa
NUORTEN HÄTÄENSIAPUKOULUTUS
LAUANTAINA 11.12.2021 klo 10-18
Raatihuoneella osoitteessa Luovontie 139
Ensiapu on kansalaistaito. Ensiaputaidot luovat valmiuksia selviytyä erilaisista onnettomuuksista sekä muista ensiapua vaativista tilanteista.
Koulutuksen tavoitteena on nuorten ensiapuvalmiuksien ja -taitojen kartoittaminen ja
parantaminen. Tavoitteena on että nuoret tunnistavat avun tarpeen ja osaavat aloittaa
ensiavun.
Koulutustilaisuudessa noudatamme suosituksia koronatilanteeseen liittyen.
Koulutus on maksuton. Mukaan mahtuu 16 kurssilaista.
Ilmoittaudu mukaan https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/44352 8.12. mennessä
Lisätiedot: Tiina Laurila 0408209937 tai hailuoto@4h.fi
Koulutuksen järjestämiseen saadusta tuesta kiitokset Kunnan nuorisotoimi ja Hailuodon
SPR

HYVYYSTESTI PLANEETALLE
-KÄTYRIN PÄIVÄKIRJA -näytelmä
Hailuodon Nuorisoseurantalolla torstaina 16.12.2021
Näytökset klo 16:30 ja 18:30
Tervetuloa katsomaan millaisen näytelmän meille luo joulun alle koettavaksi 4H:n uusi
näytelmäkerho. Millaista viisautta ja tietoa lapsemme kantavat sisällään? Mikä on
hyvyystesti? Miksi? Tule katsomaan lasten kehittelemää tarinaa, huikeita ideoita ja
hahmoihin syventymistä Anna Emilia Laurilan esiin kutsumana ja ohjaamana.
Alle 16-vuotiaat ilmaiseksi ja yli 16-vuotiailta 5 euron sisäänpääsymaksu. Lisäksi
halutessaan voi tukea 4H-toimintaa lahjoittamalla hyväksi kokemansa summan, jotta
suurta innostusta nostanut lasten näytelmäkerhotoiminta voisi kasvaa Hailuodossa.
Tilaisuudessa pyydämme noudattamaan suosituksia koronatilanteeseen liittyen.

PIPARKAKKUTALOKILPAILU
Valmista piparkakkutalo ja tuo se näytteille kilpailuumme Raatihuoneelle 8.12.- 17.12.
väliseksi ajaksi. Näytteillä olevia piparkakkutaloja voi äänestää paikanpäällä jättämällä
äänestyslapun lukolliseen postilaatikkoon tai Instagramissa viestillä. Jokainen kilpailussa
äänestävä voi antaa yhden äänen.
Eniten ääniä saanut piparkakkutalo palkitaan ja myös äänestäneiden kesken arvotaan
palkinto.
Lisätiedot kilpailuun osallistuville hailuoto@4h.fi tai 0408209937
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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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Hailuodon kunnan tärkeät
numerot
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
numerosta 020 630 6060
Puheluusi vastaa Pihlajalinna.

terveyskeskukseen
arkisin kello 8-16.

Kello 16-08 ota yhteys maksuttomaan valtakunnalliseen päivystysapu neuvontanumeroon 116117
(numero korvaa 4.1.2021 alkaen Oulun seudun
yhteispäivystykseen neuvontanumeron 08 315 2655.)

päivystysnumero 044 4973 500 (arkisin 8-16)

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

Fysioterapeutti tavoitettavissa ti ja ke 0444973543
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 Kylmänen ja hänet tavoittaa terveyskeskuksen numerosta
044-4973578.

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

Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä
Tytti Karttunen 0444973573
Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566
Kiinteistöpäällikkö Petteri Tuuttila 040 6835 750
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

