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Viimeinen vuosi on ollut mielenkiintoinen mat-
ka – monenlaisia asioita on edistetty ja uu-
distettu erityisesti terveydenhuollon puolelta. 
Saamani palautteen määrää en pysty vertaa-
maan aikaisempaan, mutta palvelualuejohtaja-
na saan ilahduttavasti palautetta suoraan pal-
veluiden käyttäjiltä ja omaisilta sekä naapureita 
tai muilta läheisiltä. Suunnitelman mukaan sii-
nä etsitään parasta mahdollista terveydenhoi-
toa hailuotolaisille niin, että kaikki nykyaikaiset 
mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä.  Erityi-
sesti tämä on tärkeää siksi, että päivystykseen 
pitäisi joutua äärimmäisen harvoissa tapauk-
sissa silloin kun palvelut arjessa toimivat. Pilo-
tissa etsitään yhteistä näkyä myös siitä, missä 
ja miten on parasta nykytietämyksen mukaan 
hoitaa. Hoitoon pääsyn ajat ovat hyvällä tasolla. 
Tavoite on, että erikoissairaanhoitoa tarvitse-
vien ei tarvitse jatkossa jonottaa pahimmillaan 
kuukausia. 

Ensimmäisellä viikolla helmikuun alussa ter-
veyspalveluihin soittaneet hailuotolaiset jonot-
tivat hoidon tarpeen arviointipuhelussa kes-
kimäärin 2 minuuttia ja 41 sekuntia. Soittojen 
määrä on alkuvaiheessa vaihdellut 80-110 pu-
helun välillä viikossa, joten ei ihme, että terveys-
keskuksen henkilöstöllä oli tunne, että puhelut 
”keskeyttivät jatkuvasti” muun työskentelyn. Jos 
palvelussa on ruuhkaa, puhelun ohjeet kannat-
taa kuunnella loppuun saakka ja toimia ohjaan 
mukaan. Ei tarvitse soittaa uudelleen. 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on jo vuosia näyt-
täytynyt kenttänä, jossa uudistuksia pitäisi teh-
dä ja jo useaan kertaan viimeisen vuosikym-
menen aikana ne ovat kerta toisensa jälkeen 
jääneet tekemättä erilaisista syistä. Yhteinen 
tahtotila kuitenkin on, että niin rakenteet kuin 
palvelutkin vaativat toimia. Meillä on saares-
sa erinomainen mahdollisuus tehdä ratkaisuja 
omasta tarpeestamme. Tämän vuoksi toivon 
erityisesti, että terveyskeskuksen henkilöstölle 
ja meille esimiehille annetaan työrauhaa tehdä 
uudistuksia ja viedä niitä maaliin saakka. Pa-
lautetta olisi mukava joskus kuulla myös niis-
tä asioista, joissa olemme onnistuneet. Haas-
tankin jokaisen, joka on ollut mukana jossakin 
kohdassa, missä asiointi on sujunut hyvin, ker-
tomaan sen myös ääneen. Suoraan työntekijöil-
le tai esimiehille tai vaikkapa tuttaville ja naa-
pureille. Se, mihin kiinnitetään huomiota, usein 
lisääntyy. Onnistumiset ruokkivat onnistumisia. 
Hailuodon kunnan strategisen tavoitteen mu-
kaisesti tehdään hyvä ja sujuva arki yhdessä. 

Kevätterveisin,

Pia Piispanen, perusturvajohtaja,  
pia.piispanen@hailuoto.fi, 044 4973 520.

Sote-saari tiedottaa
T I E D O T T E E T

Perusturvajohtajan terveiset Sote-saaresta
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Hailuodon terveyskeskuksessa asiointi tapah-
tuu ajanvarauksella 

Hailuodon terveyskeskuksen ajanvaraus maa-
nantaista perjantaihin kello 8-16 numerossa 
045 788 409 10. Puheluusi vastaa Terveystalo.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys: Ajanvaraus 
kello 16-22 numerosta 050 590 14 90. Puhe-
luun vastaa Terveystalo. Muina aikoina ota yh-
teys Oulun seudun yhteispäivystykseen nume-
roon 08 315 2655. 

Hailuodon terveyskeskuksen ajanvaraus
HÄTÄTILANTESSA soitto aina 112

Hoidon tarpeen arviointi siirtyi Terveystalol-
le 3.2.2020 lähtien.  Kaikki asiointi Hailuodon 
terveyskeskuksessa ja Terveystalolla tapahtuu 
hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Huom. Van-
hat tutut Hailuodon terveyskeskuksen numerot 
(044 4973 540 ja 044 4973 541) ohjautuvat au-
tomaattisesti Terveystalolle. 

THL tiedottaa 
Koronavirukseen varautuminen Suomessa ja 
Hailuodossa: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) seuraa ja ohjeistaa miten toimitaan. Tä-
hän mennessä Suomessa on todettu yksittäi-
siä koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia. 
Näistä osa liittyy suoraan matkailuun ja osa on 
jatkotartuntoja. Kaikki Suomessa todetut tapa-
ukset ovat olleet lieviä. Kansainväliseen liikku-
vuuteen ja matkailuun liittyvät sairastumiset 
ovat Suomessa todennäköisiä ja niihin liitty-
vät jatkotartunnat mahdollisia. Tautitapausten 
nopea havaitseminen on tärkeää, jotta jatko-
tartuntojen riskiä voidaan vähentää torjunta-
toimilla. Lisätietoja on hyvin saatavilla suoraan 
THL:n sivuilta ja seuraamalla uutisointia. Tär-
keintä on huolehtia käsihygieniasta ja pestä kä-
det saippualla ja yskiä niin, että virustartuntaa 
ei tapahtuisi. 

Jos epäilet tartuntaa, ota yhteys terveyskeskuk-
seen puhelimitse ohjeiden saamiseksi. 

Ikääntyneiden 
ateriapalvelut
Ikääntyneillä on mahdollisuus ruokailuun Saa-
renkartanon ruokasalissa päivittäin klo 11.00 
– 12.30, lounaan hinta on 6,80 €. Lounas on 
perinteistä kotiruokaa ja sen valmistuksessa 
käytetään mahdollisimman paljon paikallisia 
ja lähialueen raaka-aineita. Ravitsemuksella on 
keskeinen merkitys ja tehtävä ikääntyneiden 
ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja elämän-
laadun tukemisessa. Hyvä ravitsemustila tukee 
kotona asumisen mahdollisuutta ja nopeuttaa 
sairauksista toipumista. 

Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna on mahdol-
lista silloin kun liikkuminen kodin ulkopuolella 
ei onnistu tai toimintakyky muutoin alentunut. 
Lounas kotiin kuljetettuna arkisin 8,50 € ja vii-
konloppuisin 9,00€. Lisätietoja ateriapalvelus-
ta saa kotihoidon hoitajilta puh. 044-4973555, 
Saarenkartanon keittiöltä 044-4973552 tai ruo-
kapalveluesimieheltä 044-4971972. 

Muistikummi-info 
Luototuvalla kunnantalolla maanantaina 6.4. 
klo 10.00-11.00. Kokoontuminen on samaan 
aikaan kuin Naisten Parlamentin istunto ja 
muistikummituokioon ovat kaikki ja kaikeni-
käiset suomalaiset tervetulleita. Tunnin mit-
taisessa tuokiossa tuleva muistikummi oppii ja 

oivaltaa muistisairauksista viisi tärkeää asiaa. 
Tämän jälkeen muistikummi voi helposti teh-
dä omassa arjessaan muistiystävällisiä tekoja. 
Me kaikki voimme olla hyväntekijöitä arjessa 
– muistikummeja.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto käsittelee kun-
talaisilta tullutta palautetta kaikissa kokouksis-
saan. Ottakaa edelleen yhteyttä neuvoston jä-
seniin. Muistakaa, että myös positiivisia asioita 
saa tuoda yhteiseen tietoon.

Ennakkotietona Kodin turvallisuuden päivä 
Hailuodossa järjestetään 7.4.2020 klo 12-16. 
Tavoitteena on saada ihmiset tarkastelemaan 
oman kodin turvallisuutta monelta näkökan-
nalta. Päivässä esitellään erilaisia turvallisuu-
teen liittyviä teemoja, joita ovat ainakin kodin 
turvallisuusvarusteet ja varautuminen erilaisiin 
tilanteisiin, lääketurvallisuus, paloturvallisuus 
ja tapaturmien ehkäiseminen kodissa. Olem-
me saaneet omien voimien lisäksi mukaan päi-
vää toteuttamaan Oulun VPK:n naisjaoston ja 
Liikenneturvan. Miten pitää varautua erilaisiin 
asioihin, jotka vaikuttavat turvallisuuteemme? 
Miten toimia, jos on huolta kodin asukkaiden 
turvallisuudesta? Rasteja, pisteitä, esittelyjä ja 
mukavaa yhdessäoloa Luotosalissa 7.4.2020 klo 
12 alkaen.

TorstaiTupa 
TorstaTupa toiminta on kaikille avointa olo-
huonetoimintaa kunnantalolla. Tuvassa ta-
vataan tuttuja ja välillä pyydämme sinne eri 
järjestöjen toimijoita, jotka tulevat kerto-
maan toiminnastaan vapaamuotoisesti. Toi-
minta on ihmiseltä ihmiselle, hetken koh-
taaminen arjessa, kahvi tai teekupposen ja 
mukavien ihmisten kera. Päivämäärät ovat 
12.3, 16.4 ja 7.5 klo 13.00-15.00 Tervetuloa 
tupaan.                                                                                                                                          

Lisätietoja perhetyöntekijä Ulla Sauvola, puh 
044 497 3573

Äitipiiri 27.3. klo 17.30 – 
20.00 metsästysmajalla
Äitipiiri on tarkoitettu kaikille äideille. Yh-
teisen illan aikana teemme jotain etukä-
teen teemoitettua mukavaa yhdessä. Sauna 
on lämmin ja kahvit tarjotaan. Ensimmäisel-
lä kerralla lähdetään yhdessä unelmien aar-
rekarttaretkelle, tule tekemään oma karttasi.                                                                                                                           
Tervetuloa mukaan virkistymään.

Seuraavat kerrat syksyllä 4.9 ja 20.11

Lisätietoja ja ilmoittautuminen mukaan: perhe-
työntekijä Ulla Sauvola, p. 044 497 3573 tai dia-
konissa Marja Rantasuomela, p. 040 743 0382                                                                                                                

Tervetuloa Nepsy-
ryhmään!
Ryhmä sopii autisminkirjon, Adhd diagnoosin 
saaneille tai diagnosoimattomille henkilöille 
sekä heidän vanhemmilleen ja läheisille. Ryhmä 
tarjoaa vertaistukea kaikenikäisille. Vertaistu-
ki muodostuu ihmisten samankaltaisten koke-
musten tai elämäntilanteen luottamuksellises-
sa ja keskinäisessä vaihdannassa. Toteutamme 
vertaistukea, ryhmä kokoontuu vapaamuotoi-
sesti jakamaan kokemuksia tai vaikka käymään 
yhdessä retkellä. 

Seuraava tapaaminen on lauantaina 28.3. 
klo 12.00–14.00 Kunnantalon Luototuvassa                      
(C-ovi, pyörä-tien puolella). Tule mukaan!

Lisätietoja: Pohjois-Suomen autismin kirjo ry:n 
puheenjohtaja Paula Leppänen, autisminkirjo@
outlook tai perhetyöntekijä Ulla Sauvola, 044 
4973 573
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Perhekerho
Perhekerho on kunnan ja seurakunnan yhdessä 
järjestämä tapaaminen vanhemmille ja lapsille 
yhdessä. Kerho kokoontuu kerran viikossa, ke-
vään 2020 ajan perjantaisin klo 9.30-11.30 kun-
nantalolla tai kirkolla. Syyskaudella päivä vaihtuu 
torstaiksi.

13.3 Kirkolla, muskari 
Teemapuheenaihe: ”Olen riittävän hyvä”

20.3 Kunnantalolla 
Teemana: Vanhemmuuden monet roolit

3.4 Kunnantalolla 
Teemana voimavärit, mistä väristä saat 
voimaa?

17.4 Kirkolla, muskari 
Teemapuheenaihe: ”Annan lapseni tutkia 
maailmaa”

24.4 Kunnantalolla 
Teemana Minä vanhempana

8.5 Kirkolla, muskari 
Teemapuheenaihe: ”Kodin säännöt ja niistä 
kiinni pitäminen”

15.5 Kunnantalolla 
Teemana positiiviset ajatukset ja niiden kanta-
va voima

22.5 Kunnantalo, kerhon kevätjuhla 
Teemana täytekakkua ja muita herkkuja.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: perhetyöntekijä Ulla Sauvola,p. 044 
497 3573 tai diakonissa Marja Rantasuomela, 
p. 040 743 0382                                                                                                                
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Sote-saari esittäytyy
Perhetyöntekijä
Olen Ulla Sauvola, kunnan uusi perhetyönteki-
jä. Tehtävässäni aloitin 3.2.20. Olen koulutuk-
seltani sosiaaliohjaaja, kouluttaja HumAMK.  
Työuraani olen viimeiset yli 20 vuotta toteutta-
nut järjestömaailmassa. Olen ollut pitkään per-
hetyössä tukemassa erilaisia perheitä heidän 
arjessaan. Tutuksi ovat tulleet erilaiset sairau-
det ja vammat sekä perheitä kohdanneet kriisit. 
Vahvuuteni tuossa työssä oli toimintojen koor-
dinoiminen ja uusien palvelujen ja kohtaamis-
paikkojen sekä vuorovaikutustilanteiden kehit-
täminen perheille.

Hailuodossa lapsiperheille toteutetaan tavoit-
teellista, suunnitelmallista perhetyötä vanhem-
muuden tukemiseen, lasten hoitoon ja kasva-
tukseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan 
sekä perheen vuorovaikutustaitojen tukemi-
seen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen.                                                                                                              
Perhetyön asiakkaaksi tullaan joko henkilö-
kohtaisen yhteydenoton kautta tai yhteistyö-
tahojen kuten esim. neuvolan, koulun tai päi-
vähoidon perheen luvalla ilmaiseman pyynnön 
kautta. Palvelua annetaan toimintakykyä alen-
tavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilan-
teen perusteella.

Mietintämyssy-käynnille teille?

Mietityttääkö jokin tilanne perheessänne? Mie-
titkö, voisiko olla joitain palveluita, jotka tuki-
sivat perhettänne ja auttaisivat koko perhet-
tänne? Kutsu minut kylään. Voimme jutella 
luottamuksella. Keskustelujen kautta voimme 
yhdessä pohtia vanhemmuutta, parisuhdetta 
ja perheen sosiaalista verkostoa. Mietintämys-
sy-käynti on epävirallinen ja käynnillä saat tie-
toa palveluista ja voit pohtia perheen tilannetta 
yhdessä työntekijän kanssa. Pienenkään asian 
kanssa ei kannata jäädä yksin, pelkkä asias-
ta puhuminen saattaa auttaa. Soita numeroon 
044 4973 573 tai täytä yhteydenottopyyntölo-
make kunnan kotisivulla.

https://www.hailuoto.fi/sosiaa-
li-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/
mietintamyssy/

Yhteistyöterveisin                                                                                                                                   

Ulla Sauvola

Hei! 
Olen Hailuodon uusi terveydenhoitaja Marika Rontti. Voit ottaa minuun yhteyttä äitiys- ja lastenneu-
volaan, kouluterveydenhuoltoon, rokotuksiin sekä muihin terveyteesi liittyviin kysymyksiin liittyen. 
Tavoitat minut puhelimitse numerosta 044 497 3543. Voi soittaa neuvonta- ja ajanvarausasioissa 
tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin 7.30-8.30. Työpisteeni on tiistaisin ja torstaisin terveysasemalla ja 
perjantaisin olen koululla. Otathan rohkeasti yhteyttä, mikäli jokin terveyteesi liittyvä asia mietityttää 
sinua!”
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Oppiva saari tiedottaa
Elävä saari tiedottaa: 
Lasketteluretki Iso-
Syötteelle la 28.3.2020
Retken hinta, sis. kyyti + hissilippu (päivä):

hissilippu + kyyti: 7-12 v, 50,00 € / 13-17 v ja 
aikuiset, 60,00 €

suksipaketti, 27,00 € / lumilautapaketti, 31,00 €

Retken aikataulu tiedotetaan reissuun lähtijöil-
le henkilökohtaisesti. Mukaan kannattaa ottaa 
omia eväitä, juomista ja vaihtovaatteita ym. it-
selle tarpeellista.

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 
19.3.2020 mennessä petri.partala@hailuoto.fi 
tai 044 4973566. Retkelle mahtuu 50 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestyksessä ja retki toteutuu, 
jos lähtijöitä on yli 20.

järj. Hailuodon 4H, SRK, nuorisovaltuusto ja 
vapaa-aikatoimi

Yhteislenkkeily keskiviikkoisin klo 9.30, lähtö 
kunnantalon pihalta. 

Tervetuloa kaikki mukaan!

Senioreiden 
liikuntavuorot 2020
Seniorikuntosali tiistaisin: ryhmä 1 klo 8.30–
9.30, ryhmä 2 klo 9.30–10.30

Seniori-Boccia tiistaisin klo 15.30–17.00 

Seniorijumpat torstaisin: miehet klo 7.30–
8.30, naiset klo 8.30–9.30

Seniorikuntosali miehet ja naiset omatoimi-
nen, perjantaisin klo 10.30–11.30

Tuolijumppa kirjastolla perjantaisin klo 
13.00-13.30.

Ryhmiin mahtuu myös uusia liikkujia!

Kuntosalin käyttäjät! Jos haluatte opastusta 
ja ohjausta kuntosalilla, otathan rohkeasti yh-
teyttä 0444973566/Petri

Kuntosaliuudistus 2020
Vuoden 2020 aikana on tarkoitus uudistaa lii-
kuntasalin yhteydessä olevaa kuntosalia uusi-
malla osa laitteista. Osa nykyisistä laitteista on 
tullut elinkaarensa päähän, joten ne on aika uu-
sia tai poistaa ja toiveenamme on myös laajen-
taa laitevalikoimaa.

Olemme jo miettineet laiteuudistuksia, mutta 
haluamme myös mielipiteitä nykyisiltä, entisiltä 
tai tulevilta kuntosalinkäyttäjiltä.

Jos asia kiinnostaa, voitte käydä kunnantalolla 
tutustumassa kokonaisuuteen.

Jos tulette kunnantalolle, varmistattehan ensin, 
että olemme paikalla: p. 0444973566/Petri tai 
0444973503/Hanna
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Lasten talvileiri
Lasten talvileiri alakoululaisille metsästysmajal-
la pe - la 3.-4.4. 

Leiri alkaa pe 3.4. klo 16.00 ja päättyy lauantai-
na 4.4. klo 15.00. Leirin hinta 10 €.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 27.3. 
mennessä p. 044 4973 566 tai petri.partala@
hailuoto.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa mah-
dolliset erityisruokavaliot sekä vanhempien 
yhteystiedot. 

Leirille mahtuu mukaan 25 lasta ilmoittautu-
misjärjestyksessä, ole siis nopea! Jälki-ilmoit-
tautuneita ei valitettavasti voida ottaa mukaan.

järj. Hailuodon 4H, SRK, nuorisovaltuusto ja 
vapaa-aikatoimi  

Kesätyöt 2020
Sinä 15-21 -vuotias hailuotolainen nuori, hae 
kesätöihin Hailuodon kunnalle. 

Haettavana paikkoja mm. kesäsomettajaksi, 
Saarenkartanoon vanhustyöhön, puhdistuspal-
veluihin sekä pihahommiin, työaika 2-4 viikkoa. 

Kesätyöhakemuksia on tulostettavissa kunnan 
nettisivuilta www.hailuoto.fi. tai saatavissa kun-
nantoimistolta, Luukulta ja kirjastosta

Kesätyöhakemus palautetaan pe 8.5.2020 men-
nessä tuomalla suoraan vapaa-aikatoimistoon 
tai os. Hailuodon kunta/vapaa-aikatoimisto, 
Luovontie 176, 90480 Hailuoto.

Lisätietoja 0444973566/petri.partala@hailuoto.
fi / Petri

Hailuodon kunta tukee tänäkin kesänä nuorten 
työllistymistä 300,00 € kesätyösetelillä. Kesä-
työsetelin käyttöohjeet ja ehdot löytyvät kun-
nan nettisivuilta: 

https://www.hailuoto.fi/tyo-ja-yrittaminen/
tyollisyyspalvelut/nuorten-kesatyot/

Lisätietoja 0444973566/Petri

Kirjasto tiedottaa

18.3. 18:30 - 19:30 Petolintu-ekstra 
Hailuodon kirjasto, Hailuoto

20.3. 13:00 - 14:00 Tuolijumppaa kirjastossa 
Hailuodon kirjasto, Hailuoto

27.3. 13:00 - 14:00 Tuolijumppaa kirjastossa 
Hailuodon kirjasto, Hailuoto

Kirjaston tulevia tapahtumia:
3.4. 13:00 - 14:00 Tuolijumppaa kirjastossa 
Hailuodon kirjasto, Hailuoto

8.4. 18:30 - 19:30 Jangtse-joen linnut 2020 
Hailuodon kirjasto, Hailuoto

Luukku kirjastolla keskiviikkoisin klo 16-19
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Hailuodon SPR:n 
ensivaste tiedottaa
Hailuodon SPR:n ensivaste kaipaa kipeästi uu-
sia /vanhoja päivystäjiä mukaan toimintaan. En-
sivaste on antoisa auttamisharrastus mukavas-
sa porukassa yhteistyössä palotoimen kanssa.  
Ota rohkeasti yhteyttä: Birgitta Ruonala,puh. 
040-5282372 ja liity ryhmään, jotta toiminta 
jatkuisi. Koulutus SPR:n toimesta.

Yhdistykset ilmoittavat
Luovon Martat tiedottaa
Vappuetkot lauantaina 25.4.2020 Nuorisoseu-
ralla alkaen klo 11.

Pöytävaraukset myyjäis- ja kirppistapahtumaan 
18.4 mennessä p. 0400 841225/Anneli. Pöytä-
vuokra 10 euroa.

Kahviossa myynnissä munkkeja ja simaa. Järjes-
täjinä Luovon Martat ry

 

HAILUOTO-SEURA RY:N 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

28.3.2020 klo 13.00, Aito Helmi -sali 

Kokouksessa käsitellään seuran sääntömääräiset asiat. 
 

HÄLLI-PÄIVÄ 

28.3.2018 klo 14.00, Aito Helmi -sali 

Ohjelmassa mm. 

Hailuodon merialueen vaiheista kertoo professori, tietokirjailija Reijo Heikkinen 

Tarinoita pirtun salakuljetuksesta, musiikkiesityksiä ja kahvit 

Vuoden 2020 kellokkaan julkistaminen 

Tervetuloa! 

 

Hailuoto-seura
www.hailuoto-seura.fi / 044 5293 220 / info@hailuoto-seura.fi
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Hailuodon 
Metsästysseura tiedottaa
Hailuodon Metsästysseura ry:n vuosikokous on 
su 29.3.2020 klo 13.00 ampumaradan majalla. 
Käsitellään sääntöjen 9 §:n vuosikokoukselle 
määrämät asiat.

Tervetuloa! Johtokunta

Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitos tiedottaa
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen Hai-
luodon paloasema hakee palvelukseen 
sopimuspalomiehiä.

Info- Rekrytointi tilaisuus pidetään Hailuodon 
paloasemalla lauantaina 4.4.2020 klo 12:00 
osoitteessa Luovontie 176. Valinta prosessiin 
otetaan mukaan 18 vuotta täyttäneitä vakitui-
sesti paikkakunnalla asuviahenkilöitä.

Lisätietoja asiasta apulaispalopäällikkö Jari 
Kangastieltä 044 7038762 tai jari.kangastie@
ouka.fi.

La 18.4. klo 9.30 – 15.30 ja ma 20.4. – 4.5. klo 
17.30 – 19.30

Hailuodon koulukeskus 
Opettaja: Eija Salonpää

Kurssin pääpaino on tutustua digitaaliseen läh-
deaineistoon sukututkimuksen osana. Minkä-
laista aineistoa löytyy erilaisista digitaalisista 
julkaisusta ja miten hyödyntää sitä omassa su-
kututkimuksessa? Kurssin tavoitteena on antaa 

Sukututkimusta, raku-keramiikkaa ja 
luonnonkosmetiikkaa Hailuodon kansalaisopistolla

osallistujille valmiudet aloittaa lähdeaineistoon 
perustuva oma sukututkimus ja jo pidemälle 
sukututkimuksessa edennyt saa lisäaineistoa 
etenemiseen omassa tutkimuksessa. Sitovat il-
moittautumiset 5.4. mennessä. Kurssimaksu  26 
€ laskutetaan. 

Kansalaisopiston kurssit ovat lähteneet hyvin käyntiin tänä keväänä, mutta vielä alkaa kuitenkin li-
sääkin uusia kursseja. Sukututkimuskurssi ja raku-keramiikkapaja alkavat huhtikuussa ja kosmetiikkaa 
luonnosta -kurssi toteutetaan toukokuussa 16.5. yhtenä lauantaina. Raku-keramiikassa on jo tarpeel-
linen määrä osallistujia, mutta muille kursseille tarvitaan vielä lisää osallistujia, jotta toteutuminen 
varmistuisi. Katso tarkemmat tiedot alta.

Tunnetko juuresi? - Digitaalinen lähdeaineisto 
sukututkimuksessa
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Kosmetiikkaa luonnosta
La 16.5., klo 10 – 15.

Hailuodon koulukeskus 
Opettaja: Sari Vikeväinen

Luonnollisista, lisäaineettomista raaka-aineista 
voidaan valmistaa esimerkiksi: saippuaa, kuo-
rintavoidetta, palashampoota, kosteusvoiteita, 
huulirasvaa, jalkavoidetta, kylpypommeja jne. 
Sisältö tarkentuu osallistujille etukäteen tehtä-
vän kyselyn avulla.

Luonnonkosmetiikassa käytetään luonnon raa-
ka-aineita mm. lipeää, erilaisia öljyjä, mehiläis-
vahaa, hunajaa jne. halutessaan voi lisätä myös 
tuoksuja ja väripigmenttiä

Valmistus on helppoa ja hauskaa. Raaka-aineita 
voi ostaa opettajalta tai tuoda itse mukanaan. 
Ohjeistus tarvittaviin materiaaleihin ja tarvik-
keisiin tulee myöhemmin.

Sitovat ilmoittautumiset 3.5. mennessä. Kurssi-
maksu  11 € laskutetaan. 

Raku-keramiikkapaja
Ti 21.4. ja 28.4. klo 18 - 20, la 9.5. klo 9 -17

Hailuodon koulukeskus 
Opettaja: Raija Vainionpää

Tule tutustumaan japanilaiseen raku-polttotek-
niikkaan. Raku-keramiikan teko on aina yllätyk-
sellistä. Esineet poltetaan ulkoa kaasu-uunissa 
ja sen jälkeen savustetaan. Materiaalit makse-
taan opettajalle käytön mukaan. Kokoontumi-
set 21.4, ja 28.4. klo 18 – 20. ja  9.5 klo 9 – 17 
keramiikan poltto. Sitovat ilmoittautumiset 6.4. 
mennessä. Kurssimaksu (sisältää poltot) 28 € 
laskutetaan 

Opiston toimisto avoinna
Opiston toimisto päivystää maanantaisin klo 15 
– 18 kansalaisopisto@hailuoto.fi tai puh. 044 
786 1607.

Linkki Vuolteen ilmoittautumispalveluun löytyy 
täältä: www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/
kansalaisopisto/

Opistolla on myös uudet Facebook-sivut. Kan-
nattaa käydä tykkäämässä sivuista, jotta pysyt 
kärryillä, mitä opistossa tapahtuu.
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Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella 

Hätätilanteessa soitto AINA 112

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

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

Kello 22-08 ota yhteys Oulun seudun yhteis-
päivystykseen numeroon 08 315 2655.

Huom. Vanhat Hailuodon terveyskeskuksen 
ajanvarausnumerot ohjautuvat automaattisesti 
Terveystalolle.

Fysioterapian soittoaika 
Maanantaisin klo. 7:30-8:15 / 044 4973 546

Hammashoitola 
Puhelinnumero 044 4973 545

ma-ke klo. 7:15-16:00 
to-pe klo. 7:15-14:30

Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielel-
lään aamusta

Hailuodon kunnan tärkeät 
numerot

Muut tärkeät numerot
Palvelukoti saarenkartano 044 4973 550 
Hailuodon koulu 044 4973 562 
Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531 
Eskari 040 4879 967 
Kirjasto / kirjastonhoitaja Kari Blomster 044 4973 565 
Sosiaalityöntekijä Arja Björnholm 044 4973 521  
Perhetyöntekijä Ulla Sauvola 044 4973 573 
Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566 
Kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila 040 6835 750

Palvelualuesihteerit:
Nella Nikkilä, Elinvoimainen saari 040 6837 864 
Kirsi Nurmi, Oppiva saari 044 4973 506

Kunnanvirasto 
P. 044 4973 500

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


