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Miten sinä edistäisit 
hailuotolaisten hyvinvointia 
ja terveyttä 10 000 eurolla?

Osallistu Hailuodon 
ensimmäiseen osallistuvaan 
budjetointiin ja vaikuta!
Mitä osallistuva budjetointi on?

Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan toimintata-
paa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä vero-
varoja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. Osallistuvaa budjetointia voidaan 
toteuttaa useilla eri tavoilla. Sitä voidaan käyttää 
monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpei-
den ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyö-
dyntää myös palvelujen ja investointien suunnitte-
lussa ja päätöksenteossa.

Osallistuva budjetointi toteutetaan Hailuodossa 
vuonna 2023 ensimmäistä kertaa. Kunnanvaltuusto 
on myöntänyt kokeiluun 10 000 euron määrärahan. 
Kokemukset osallistuvasta budjetoinnista arvioidaan 
yhdessä. 

Miten Hailuodon osallistuva budjetointi etenee?

Hailuodon osallistuva budjetointi toteutetaan koko-
naisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Tiedotamme osallistuvan budjetoinnin jokaisesta vai-
heesta kuntatiedotteessa, kunnan verkkosivuilla ja 
somessa sekä kunnan ilmoitustauluilla. Kirjastoon ja 
kunnantalolle tulee ”Missä mennään osallistuvassa 
budjetoinnissa”-pisteet, joista voit käydä tarkista-
massa, missä vaiheessa asian eteneminen on.

IDEOINTIVAIHE 1.3.-31.3.2023

Ideointivaiheessa asukkaat ehdottavat omia ideoi-
taan kohteesta, johon kunnan tulisi käyttää osallis-
tuvan budjetoinnin määräraha 10 000 €. Ideoinnissa 
tulee huomioida, että käytettävissä oleva määräraha 
riittää idean toteuttamiseen. Kaikki ideat otetaan 
vastaan.

Ideat voi lähettää joko sähköisellä Webropol-lomak-
keella: https://link.webropolsurveys.com/S/E6CF0EA-
5188DEA1C tai paperisella lomakkeella. Lomakkeita 
löydät kunnantalolta, kirjastolta sekä SEO-huoltoase-
malta. Lomakkeet palautetaan kunnantalon postilaa-
tikkoon tai postitse Luovontie 176, 90480 Hailuoto, 
kuoreen otsikko ”Osallistuva budjetointi”.

IDEOIDEN KOONTI JA TOTEUTETTAVUUDEN 
ARVIOINTI 1.4.-30.4.2023

Ideointivaiheen jälkeen suoritetaan ideoiden toteu-
tettavuusarviointi. Arvioinnin perusteella, mikäli tar-
peellista, ideoita saatetaan jatkojalostaa yhdessä 
ehdotuksen tehneen tahon kanssa ( jalostustyöpajat).

Kaikki ideat kootaan ja säilytetään mahdollista myö-
hempää tarkastelua varten. 

Ideat julkaistaan kunnan sivuilla, jotta yhdistykset 
ja järjestöt voivat halutessaan hyödyntää niitä myös 
myöhemmin. 

ÄÄNESTYSVAIHE JA ÄÄNESTYKSEN TULOS 
3.5.-31.5.2023

• Asukkaat saavat äänestää mielestään parasta ideaa. 
Jokaisella asukkaalla on yksi ääni.

• Äänestäminen on mahdollista sähköisellä lomak-
keella tai kuntatiedotteessa julkaistavalla lomakkeella.

• Eniten ääniä saanut idea tai ideat (max. 5) 
toteutetaan. 

• Muut ideat ovat nähtävillä hailuoto.fi-sivulle yhdis-
tysten, järjestöjen tai vapaamuotoisten yhdistysten 
mahdollista jatkohyödyntämistä varten. 

• Tiedotamme äänestyksen tuloksen.

TOTEUTTAMISVAIHE 1.8.-31.12.2023

• Kunnanhallitus vahvistaa eniten ääniä saaneen / 
saaneet toteutettavat ideat.

• Toteutus vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vinkkejä ideointiin:
• Nimeä ja kuvaa ideasi sisältö selkeästi.
• Kerro myös, mille alueelle ideasi sijoittuu ja ketä se 
koskettaa (kaikkia kuntalaisia, tiettyä ryhmää yms.).
• Kerro, miten ideasi edistää asukkaiden hyvinvointia?
Hyvinvointi voidaan ymmärtää tässä yhteydessä laa-
jasti. Se voi tarkoittaa esimerkiksi terveyttä, viihtyi-
syyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tai jotain muuta!
• Pohdi, että onko ideasi mahdollista toteuttaa mak-
simissaan 10 000 eurolla? Tarkkoja hintatietoja ei ole 
tarpeen esittää, sillä ne tarkistetaan valmisteluvai-
heessa, ennen kuin ideat asetetaan äänestykseen. 

Huomaathan, että idean tulee olla kunnan toimival-
lan puitteissa toteutettava.

HAILUODON KUNTA

Mihin sinä käyttäisit 10 000 euroa?



NUORTEN KESÄTYÖ 2023 
(5.6.-31.7.2023)
Hailuodon kunta tarjoaa hailuotolaisille 14-21-vuo-
tiaille nuorille mahdollisuuden kesätöihin. Nuori voi 
saada kunnalta kesätyöpaikan ja/tai kesätyösetelin. 
Haettavana on kunnan tarjoamia töitä ja kesätyösete-
lillä mahdollisuus saada töitä paikallisessa yrityksessä 
tai yhdistyksessä. 

Kesätyöläisten ohjaajanuori ajalle 5.6.-31.7.2023

Hailuodon kunta hakee kesätyönuorille lähiohjaa-
jaa. Lähiohjaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt, rei-
pas, oma-aloitteinen ja hyviä vuorovaikutustaitoja 
omaava hailuotolainen nuori. Lähiohjaajan tehtävän 
hoitamisessa tarvitaan myös ajokortti. 

Lähiohjaajan tehtäviin kuuluvat mm. kesätyöläis-
ten ohjaus ja opastus, töiden suunnittelu ja uusien 
työpaikkojen etsiminen. Lisäksi ohjaaja työsken-
telee yhdessä kesätyönuorten kanssa. Lähiohjaaja 
toimii linkkinä kesätyönuorten ja kunnan palve-
lualueiden välillä ja työskentelee tarvittaessa myös 
lämpölaitoksella. 

Tee lyhyt, vapaamuotoinen hakemus ja lähetä se 
29.4.2023 mennessä, petri.partala@hailuoto.fi tai 
Hailuodon vapaa-aikatoimi, Luovontie 176 90480 
Hailuoto.

Hailuodon kunta tarjoaa nuorille eri palvelualueilla 
kahden viikon mittaisia kesätöitä. 

Työpaikkoja on rajoitettu määrä:

Kiinteistönhoito:

kaksi nuorta 5.6 - 16.6. 

kaksi nuorta 19.6- 30.6. + 3.7.  

kaksi nuorta 3.7. – 14.7. 

kaksi nuorta 17.7.- 28.7.

Siivous:  5.6. – 30.6. 

Mielellään hieman vanhempi opiskelija, että pystyisi 
tarvittaessa omatoimisestikin pesemään ikkunoita 
ym.
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ARVOISA TERVEYS-
KESKUKSEN ASIAKAS!  
Pohteen myötä asiointia terveyskeskuksissa on 
yhtenäistetty

• Sairaanhoitajien suoranumerot ovat muutettu 
ammattilaisten virkalinja-käyttöön. Asiakaspalvelu 
tapahtuu Pihlajalinnan hoidon tarpeen arvion kautta 
numerosta 020 630 6060
• ILMAN AJANVARAUSTA voit asioida terveysase-
malla TIISTAISIN ja PERJANTAISIN klo 9–10

• SOITTOAIKA suoraan terveysaseman hoitajalle kii-
reettömissä asioissa TIISTAISIN ja TORSTAISIN klo 
14–15 numerosta 044 497 3578.

• Asiakirjoja (esim. verenpaineseurannat, verensoke-
riseurannat, ajankohtainen lääkelista) voi palauttaa 
terveyskeskuksen aukioloaikoina Palautuspostilaatik-
koon terveysaseman odotusaulaan.

MUINA AIKOINA SAIRAANHOITAJAT OVAT TAVOI-
TETTAVISSA VAIN AJANVARAUKSELLA!

Pihlajalinnan numero 0206306060 palvelee terveys-
aseman asiakkaita arkisin klo 8–16 
• Hoidon tarpeen arvio
• Ajanvarauksen sairaanhoitajan ja diabeteshoitajan 
vastaanotolle
• Ajanvaraukset lääkärin vastaanotolle
• Laboratoriotulosten tiedustelu 
• Hoitoon/ terveyteen liittyvät kysymykset
• Reseptien uusinnat (reseptien uusinnat suositellaan 
tekemään itse www.kanta.fi sivuston kautta)
• Ajanvaraukset laboratorioon
(Voit myös varata ajan laboratoriokokeisiin mante-
reelle www.nordlab.fi, jos sinulla on lähete valmiina)

Tällä hetkellä seniorineuvola ei ole käytettävissä. Seu-
raa kuntatiedotetta toiminnan uudelleenavaamisen 
suhteen. Yhteydenotot seniorineuvola-asioissa 
Pihlajalinnan numeroon 020 630 6060.

ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLA JA 
KOULUTERVEYDENHUOLTO

Terveydenhoitajan puhelinaika ja ajanvaraus 
• tiistai klo 11.30–12.30
• torstai klo 7.30–8.00
• perjantai klo 7.30–8.00
Terveydenhoitajan puh. 044 4973 543

Hyvinvointialue /Vapaa-aikatoimi 
tiedottaa
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Onnensaari: 5.-16.6.
Kaksi nuorta, toinen ns. pienille 1-3 vuotiaille ja toi-
nen 3-5 vuotiaille

Kirjasto: 5.-16.6. ja 3.-14.7.
Kaksi nuorta, toinen kesäkuussa ja toinen heinäkuussa

Matkailuneuvonta: 
2 kahden hengen paria; 5.-30.6. kaksi nuorta ja 
3.-31.7. kaksi nuorta. 

Tukikohta on kunnantalolla, mutta työ on ensisijai-
sesti liikkuvaa Hailuodon kunnan alueella ja eri yri-
tyksissä. Lisätään Hailuodon tunnettuisuutta matkai-
lukohteena sekä matkailuun liittyvien tuotteiden ja 
palvelujen myyntiä.

Työajat ja palkkaus 2023
alle 17 -vuotiaat: työaika 30,00 h/vko, palkka 1000,00 
€/kk
yli 17 -vuotiaat: työaika 38,25 h/vko, palkka 1 708,41 
€/kk

Kunnan töihin haetaan kesätyöhakemuksella pe 
29.4.2023 mennessä. Hakemukseen merkitään toive 
työtehtävästä ja ajankohdasta. Myös se, milloin työ ei 
sovi, tulee laittaa hakemukseen.

Ennen kesää pidetään palvelualueittain yhteinen 
kesätyö2023 -infotilaisuus, johon kesätyötä haluavan 
nuoren on osallistuttava. Ajankohta ja paikka ilmoite-
taan myöhemmin.

Hakemuskaavake löytyy https://www.hai-
luoto.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/
nuorten-kesatyot/. 

Hakemus palautetaan sähköpostitse tai kunnan 
vapaa-aikatoimeen, Hailuodon kunta/vapaa-aika-
toimi, Luovontie 176, 90480 Hailuoto. Kuoreen mer-
kintä ”kesätyö2023”.

Verokortti ja tilinumero toimitetaan viimeistään työ-
suhteen alussa Hailuodon vapaa-aikatoimeen

Kesätyöseteli 2023

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-heinäkuun aikana, 
jotta kesätyöseteli voidaan myöntää.

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Nuori hakee työpaikkaa itse suoraan yrityksestä tai 
yhdistyksestä ja hakee Hailuodon kunnalta kesätyö-
setelin kesätyöhakemuksella. Kesätyöseteliin on jat-
kuva haku 31.7.2023 saakka. Hakemukseen merkitään 
kesätyöpaikka ja työpaikan yhteyshenkilön nimi yhte-
ystietoineen (puhelin, sähköposti). Nuori voi käyttää 
kesän aikana kesätyöseteliä vain kerran.

Hakemus palautetaan kunnan vapaa-aikatoimeen, 
Luovontie 176, 90840 Hailuoto.

Kesätyöseteliohje työnantajalle

Työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen nuoren 
kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työeh-
tosopimuksen mukainen palkka. Kesätyöllistämiseen 
tarkoitettu summa tulee käyttää kokonaisuudessaan-
nuoren palkkakustannuksiin. Tuki maksetaan työn-
antajalle jälkikäteen hakemusta vastaan. Hakemuk-
sen liitteiksi vaaditaan työsopimus ja palkkatodistus, 
josta selviää tehdyt työtunnit.

Kesätyösetelitukihakemukset tulee laskuttaa kun-
nalta viimeistään 31.10.2023.

Lisätietoja kesätöistä 044 4973566 / petri.par-
tala@hailuoto.fi

Liikuntahalli- ja 
kuntosalivuorot 2023
Muistathan tarvittaessa uusia kuntosaliavaimesi! 
Jos et enää tarvitse avainlätkää, palauta se 
vapaa-aikatoimeen, kiitos.

KUNNAN YLEISET PELIVUOROT kevät 2023:
ma klo 19.30-21.00 lentopallo
ti klo 19.15-20.45 miesten sähly
ke klo 18.00-19.30 naisten sähly,
to klo 19.00-20.30 lentopallo, klo 20.30-22.00 
sulkapallo
la klo 14.00-15.30 futsal, klo 16.30-17.30 naisten 
sähly, klo 17.30-19.00 miesten sähly

Puuttuuko lajisi, onko ideoita uusiksi yleisiksi vuo-
roiksi? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan.

Kunnan yleiset vuorot on tarkoitettu lähinnä aikuisille 
ja yli 16 vuotta täyttäneille. Vuorojen sisällä voi sopia 
eri käytännöistä, mm. alaikäisten ottamisesta mukaan 
vuorolle. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että järjestely 
sopii kaikille vuorolaisille. Alaikäisille on paljon omia 
liikuntavuoroja.
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Liikuntahallivuoroja ja uusia kuntosalin ”villiavaimia” 
voi varata sekä vanhoja avaimia aktivoida p. 044 4973 
566 tai petri.partala@hailuoto.fi.
Liikuntahalli- ja kuntosalivuorot löytyvät:
https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/
liikunta/liikuntahalli-ja-kuntosalivuorot/

Jääkiekkokaukalon käyttö

Jääkiekkokaukalo on kovassa käytössä, luistelijoita 
on iltaisin todella paljon. Muistetaan antaa tilaa kai-
kille, myös pienimmille lapsille sekä mailattomille 
luistelijoille.

käyttövuoroja:

päiväkoti ja eskarit
maanantai klo 9.00-12.15
keskiviikko klo 9.00-10.00

koululaisten liikuntatunnit:
maanantai klo 13.45-15.15
tiistai klo 8.30-10.15 ja klo 13.30-14.15
keskiviikko klo 12.45-13.30 ja klo 13.45-15.15
torstai klo 11.30-12.15 ja klo 12.45-14.15
4H:n liikuntakerho torstaisin klo 17.00 -18.30

Pipolätkä/ höntsävuoro keskiviikkoisin, perjantaisin ja 
sunnuntaisin klo 19.00-20.30

Jääkiekkokaukaloa ja hiihtolatuja koskevissa asioissa 
yhteydenotot ja palautteet:

Petri Partala 0444973566/petri.partala@hailuoto.fi

Petteri Tuuttila 0406835750/petteri.tuuttila@hai-
luoto.fi

Senioriliikunta                                                     

tiistaisin 

- kuntosali, klo 8.30-12.00, (ohjattuna 9.30-10.30)

- boccia, klo 14.45-16.00 liikuntahallilla

keskiviikkoisin

- yhteislenkki, klo 10.00-11.00, lähtö vuoroviikoin kir-
kon tai Saarenkartanon pihalta 

- tuolijumppa, klo 13.00-13.30 kirjastolla 

torstaisin

- kuntosali, omatoiminen klo 8.30-12.00

- venyttely- ja nivelten liikkuvuus  -jumpat, 

klo 8.30-9.15 miehet

klo 9.15 -10.00 naiset

perjantaisin

-kävelyjalkapallo, klo 12.00-13.00 liikuntahallilla

Virkistysuimala Zimmarin seniorikortti, hinta 
55,00 € 

• Seniorikortti on tarkoitettu hailuotolaisille 65 vuotta 
täyttäneille senioreille omaehtoiseen liikuntaan

• Käyttöaika on vuosi kortin ostopäivästä

• Seniorikortti ei käy erityisryhmien vesivoi mistelui-
hin (terveyskeskus, kansalaisopisto) 

• Käyttörajoitus: sisäänpääsy arkisin ennen klo 14.00, 
viikonloppuisin ei rajoitusta, alennukseen oikeut-
tava todistus näytettävä kassalla (työeläkekortti tai 
kelakortti)

Tiekuntien edustajat!  

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

Ilmoittakaa halutessanne yhteystietonne kunnanvi-
rasto@hailuoto.fi.

Kunta ei pidä ajantasaista rekisteriä tiekuntien 
yhteyshenkilöistä.

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa 
Suomen kansalaiset valitsevat eduskuntaan 200 kan-
sanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme.

Vuoden 2023 eduskuntavaalit järjestetään sunnun-
taina 2.4.2023. Ennakkoäänestys on Suomessa 22.–
28.3.2023 ja ulkomailla 22.–25.3.2023.

Eduskunnan tehtävät

Eduskunnan tärkein tehtävä on säätää lait, joiden 
mukaan yhteiskunta toimii. Toinen tärkeä eduskun-
nan tehtävä on päättää valtion talousarviosta. Talous-
arviossa määritellään, mistä valtio saa rahaa ja mihin 
rahat käytetään. Eduskunta myös valvoo valtion 
rahankäyttöä. Eduskunta valitsee maan hallitukselle 
pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa. Lisäksi 
eduskunta päättää, mitä mieltä Suomen valtio on 
monista Euroopan unionin asioista.

Kuka saa äänestää?

Sinä voit äänestää eduskuntavaaleissa,

• jos olet Suomen kansalainen ja

• jos olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään 2.4.2023.

Ketä voit äänestää?

Suomi on jaettu 13 vaalipiiriin. Jokaisessa vaalipiirissä 
on omat ehdokkaat. Voit äänestää henkilöä, joka on 
ehdokkaana omassa vaalipiirissäsi. Vaalipiirisi ilmoi-
tetaan äänioikeusilmoituksessa. Vaaleissa jokaisella 

Palvelualueet tiedottavat



ehdokkaalla on oma ehdokasnumero. Voit nähdä 
oman vaalipiirisi ehdokkaiden numerot äänestys-
paikoilla ja äänestyskopissa. Saat ehdokkaista tietoa 
esimerkiksi lehdistä, televisiosta ja internetistä. Ääni-
oikeusilmoitus Jos sinulla on oikeus äänestää, saat 
siitä kotiisi kirjeen. Kirjeessä on äänioikeusilmoitus. 
Voit valita, äänestätkö vaalipäivänä vai ennakkoon. 
Äänioikeusilmoituksessa on tieto äänestyspaikastasi 
vaalipäivänä. Voit äänestää ennakkoon missä tahansa 
ennakkoäänestyspaikassa. Äänioikeusilmoituksen 
mukana on luettelo lähialueesi ennakkoäänestyspai-
koista. Saat ilmoituskortin sähköisenä, jos olet otta-
nut Suomi.fi-palvelun käyttöön. Suomi.fi-palvelun 
tarjoaa Digi- ja väestötietovirasto (lisää tietoa osoit-
teesta www.suomi.fi/viestit). Äänioikeusilmoitusta et 
välttämättä tarvitse mukaasi äänestyspaikalle, henki-
löllisyystodistus riittää.

Kotiäänestys

Jos olet sairas tai sinun on kohtuuttoman vaikeaa 
mennä äänestyspaikalle ja äänestää siellä, voit äänes-
tää ennakkoon kotonasi. Ilmoittaudu kotiäänestyk-
seen oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle viimeis-
tään 21.3.2023 kello 16 mennessä. Puhelinnumero on 
040 6836 522. Voit kysyä keskusvaalilautakunnalta 
lisätietoja kotiäänestyksestä.

Näin äänestät ennakkoon

Ennakkoäänestys Suomessa on 22.–28.3.2023

Ennakkoäänestys ulkomailla on 22.–25.3.2023

Ota äänestykseen mukaan kuvallinen henkilöllisyys-
todistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti. 
Äänestyspaikka Hailuodossa on kunnantalon Luoto-
salissa, osoitteessa Luovontie 176

Toimi näin äänestyspaikalla:

1. Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle. Vir-
kailija tarkistaa sen ja antaa sinulle äänestyslipun.

2. Mene äänestyskoppiin. Kirjoita äänestyslippuun 
selvästi sen ehdokkaan numero, jota äänestät. Älä 
kirjoita äänestyslippuun mitään muuta.

3. Taita äänestyslippu keskeltä niin, että kukaan ei voi 
nähdä numeroa.

4. Palaa vaalivirkailijan luokse. Hän leimaa äänestysli-
pun ja antaa sinulle ruskean vaalikuoren.

5. Laita leimattu äänestyslippu kuoreen ja liimaa 
kuori kiinni.

6. Vaalivirkailija pyytää, että allekirjoitat lomakkeen. 
Allekirjoituksella vakuutat, että olet itse täyttänyt 
äänestyslipun, saanut siihen leiman ja sulkenut sen 
kirjekuoreen.

7. Lopuksi virkailija sulkee vaalikuoren ja lomakkeen-
keltaiseen lähetekuoreen. Lähetekuori lähetetään 
kotikuntasi keskusvaalilautakuntaan.
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Yleiset ennakkoäänestyspaikat

Kunnantalo (Luotosali)

Luovontie 176, 90480 HAILUOTO

Puh. 0446836522

Avoinna:  Klo:

22.03. – 24.03.2023 10:00 – 18:00

25.03. – 26.03.2023 12:00 – 16:00

27.03. – 28.03.2023 10:00 – 18:00

Näin äänestät vaalipäivänä 2.4.2023

Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat auki kello 9–20. 
Voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka lukee 
äänioikeusilmoituksessasi. Ota äänestykseen mukaan 
kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, 
henkilökortti tai ajokortti.

Toimi näin äänestyspaikalla:

1. Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle. Vir-
kailija tarkistaa sen, etsii nimesi vaaliluettelosta ja 
antaa sinulle äänestyslipun.

2. Mene äänestyskoppiin. Kirjoita äänestyslippuun 
selvästi sen ehdokkaan numero, jota äänestät. Älä 
kirjoita äänestyslippuun mitään muuta.

3. Taita äänestyslippu keskeltä niin, että kukaan ei voi 

4. Palaa vaalivirkailijan luokse. Hän leimaa 
äänestyslipun.

5. Pudota leimattu äänestyslippusi vaaliuurnaan.

nähdä numeroa.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Maarit Alikoski, maa-
rit.alikoski@hailuoto.fi, puh. 040 6838 522.

Hailuodon kunta muodostaa yhden äänestysalueen, 
jossa on yksi äänestyspaikka. Äänestyspaikkana sekä 
eduskuntavaalien yleisessä ennakkoäänestyksessä 
että vaalipäivänä toimii Kunnantalon Luotosali, osoit-
teessa Luovontie 176, Hailuoto.

Äänestyspaikan tiedot

Avoinna:                     Klo:

2.4.2023                       09:00 – 20:00

Lisätietoja:

http://www.vaalit.fi

Palvelualueet tiedottavat
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MAALISKUUN KURSSIT! 

Kevät on uuden aloittamisen aikaa… 

Kevättalvella, päivien valostuessa, ihminen usein 
herää ikään kuin talvihorroksesta ja alkaa pohtia, 
mitähän kivaa keksisi….Talven nuuduttama keho alkaa 
heräillä, oma hyvinvointi taas kiinnostaa ja energiaa 
riittää! Tulehan mukaan maaliskuussa alkaviin Letke-
ästi lenkille -lenkkeilykouluun ja tai Elintapojen fiilaa-
jan hyvinvointikurssille. Opettajana Emmi!

Mitä haluaisit harrastaa?

Kohta suunnitellaan jo seuraavaa syksyä! Askarte-
leeko mielesi uusissa harrastusideoissa? Mitä emme 
ole vielä tarjonneet? Kerro ideasi sähköpostilla: kan-
salaisopisto@hailuoto.fi tai vaikka soittaen.

Kaikki kevään kurssit löydät osoitteesta: vuolleoulu.
fi ja puhelimella tavoitat meidät numeroista: 044 
7861607 tai 08 555 4060. Muistathan ilmoittautumis- 
ja peruutusehdot.

Nähdään!

90250 LETKEÄSTI LENKILLE - LENKKEILYKOULU 
Ma 17.00–19.00 

HAILUODON KOULUKESKUS 13.3.–3.4.2023 

Emmi-Maria Hämäläinen 

Ilmoittautuminen päättyy 6.3.2023 22.55 

90255 ELINTAPOJEN FIILAAJAN HYVINVOINTI-
KURSSI Ma 17.00–18.00 

HAILUODON KOULUKESKUS 20.3.–17.4.2023 

Emmi-Maria Hämäläinen 

Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2023 22.55 

Lisää kursseja ja lisätietoja netissä: www.vuolleoulu.fi

Kansalaisopisto 
tiedottaa

Kesätyöpaikkoja 
Hailuodossa
Kahvila Loma keskellä Hailuodon kylää hakee 
kesätyöntekijöitä

Oletko ravintola-alan ammattilainen, tai kesätyösete-
lin omistava nuori? Hae Kahvila Loman iloiseen mei-
ninkiin mukaan!

Tehdään yhdessä sähäkkä kesä, mukava työskente-
lyilmapiiri ja tyytyväisiä asiakkaita. 

Laita lyhkäinen ja simppeli hakemus os. ville@kahvi-
laloma.fi 

KESÄTÖIHIN HAILUODON PARHAISIIN 
MAISEMIIN – MARJANIEMEEN!

TULE TÖIHIN LUOTSIHOTELLIIN!

Pitkä, kuuma kesä; festareita, tapahtumia ja iloisia 
ihmisiä Marjaniemessä! 

Olisipa mukavaa saada sinut kesäkollegaksi kesä-elo-
kuussa Luotsihotelliin. Töitä on tarjolla erilaisissa 
asiakaspalvelutehtävissä, keittiössä, ravintolasalissa, 
siivouksessa, vastaanotossa jne. 

Ei huolta, vaikka sinulla ei olisi aikaisempaa koke-
musta, me opetamme, asenne ratkaisee. 

Tosin hygieniapassi, mahdollinen anniskelupassi ja 
kokemus alan töistä ovat toki aina hyödyksi. 

Kesätöitä on tarjolla 1-4 kk ajaksi, tarvittaessa vaikka 
pätkissä ja lyhyemmäksikin ajaksi.

Laita viestiä ja hakemusta mahdollisimman pian: 
info@luotsihotelli.fi

Muista kertoa omat parhaat puolesi ja toiveesi 
ajanjaksosta. 

Olisipa tosi mukavaa saada sinut Luotsihotelliin 
töihin!

Tervetuloa perhekahvilaan!
Perhekahvilan suunnittelupalaveri pidetään 17.3.2023 klo 10-11 Kunnantalon Luototuvassa. 
Suunnitellaan kahvikupposen äärellä perhekahvilan ajankohtaa ja tulevaa toimintaa.

Perhekahvilassa pääset tapaamaan ja keskustelemaan muiden perheellisten kanssa Luototuvan 
mukavassa tilassa. Suunnittelupalaveriin myös lapset ovat tervetulleita.

Ideoita ja ajatuksia voi laittaa myös sähköpostitse hailuoto@4h.fi tai petri.partala@hailuoto.fi

Lämpimästi tervetuloa, nähdään perhekahvilassa!

Hailuodon kunta & Hailuodon 4H-yhdistys



Kirjaston uutuuksia
Lasten helppolukuiset
Kallioniemi &  Penna: Riehureput – Supiseva sukka
Lipasti & Luoma: Aavepartio ja luurankotanssi
Meresmaa & Rautala: Hirviöhoitola – Kartanon 
kummajaiset

Lasten kauno
Parvela: Melkein mahdoton tehtävä – Savuna ilmaan
Webb: Topias karkuteillä

Lasten tieto
Haapasalo & Ravantti: Suloinen kani

Aikuisten tieto
Helin: Kuinka kapteeni Cook keitettiin

Aikuisten jännitys
Rainio & Rautaheimo: Vaeltavat vainajat
Lilja Sigurdardóttir: Jääkylmä aurinko

Romantiikka
O’Leary: Hukkareissu

Ainot ja Reinot liikkeelle 
Ouluhallissa ke 19.4.2023 
klo 10.00-14.00
Ainot ja Reinot tulee taas! Kolmatta kertaa 
järjestettävässä senioreiden liikuntatapahtumassa 
on luvassa liikuntakokeiluja, hyvinvointimittauksia, 
ajankohtaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista 
sekä viihteellistä ohjelmaa. Viime vuonna tapahtuma 
keräsi yli 40 esittelijää ja lähes kolme tuhatta liikkujaa 
Ouluhalliin!
Päivän aikana liikettä tossuihin tarjoaa muun muassa 
Express, Suomen toiseksi vanhin yhtäjaksoisesti 
toiminut popyhtye.

Maksuttoman tapahtuman järjestävät Pohjois-
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, PoPLin Eloa ja iloa 
kylille -hanke sekä Oulun kaupungin liikuntapalvelut 
ja vanhusneuvosto yhteistyössä urheiluseurojen ja 
järjestöjen kanssa.

Lisätietoja tapahtumasta: https://www.
p o p l i . f i / h a n k k e e t / e l o a - j a - i l o a - k y l i l l e /
ainot-ja-reinot-liikkeelle-ouluhall/
Hailuodon kunnan liikuntatoimi järjestää 
bussikuljetuksen tapahtumaan, jos lähtijöitä on 
tarpeeksi.
Lähtö kirkon parkkipaikalta klo 8.30 (klo 9.00 lautta) 
ja paluumatkalle lähdetään n. klo 13.45 (klo 14.30 
lautta). 
Ilmoittaudu mukaan 6.4.2023 mennessä: 
petri.partala@hailuoto.fi tai 0444973566

1.3.2023 8I L M O I T U K S E T
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Oulu2026-Hailuodon tiimin tiedote 23.2.2023 

Oulu2026-ohjelmateemaan Rohkeasti reunalla on hyväksytty ArtAR-
luonnontaidekeskus, joka säilyttää ja ylläpitää kansainvälisesti merkittävän, 
hailuotolaisen luontotaiteilijan Anni Rapinojan elämäntyötä. ArtAR on Suomen 
ensimmäinen luonnontaiteen keskus ja tulee olemaan merkittävä nykytaiteenkeskus 
Pohjois-Pohjanmaalla.  

Taidekeskuksen ohjelmisto tulee olemaan rohkeasti kokeilevaa, taidetta ja tiedettä 
yhdistävää, osallistavaa, performatiivista, ympäristövastuullista ja kansainvälistä. 
Ohjelmistoon kuuluvat mm. taidepolku ja eurooppalainen residenssiohjelma, vaihtuvia 
näyttelyitä, performansseja, yleisötapahtumia ja työpajoja. Keskeinen tavoitteemme on, 
että tulevaisuudessa Hailuodossa voi kohdata taidetta eri puolilla saarta. 

Osana ArtARin toimintaa käynnistetään eurooppalainen residenssiohjelma. Avoimen haun 
kautta kutsumme vuosittain 1-3 suomalaista tai eurooppalaista taiteilijaa toteuttamaan 
teoksen Hailuodon luontoon. Teokset muodostavat jatkuvasti kehittyvän ja laajentuvan 
taidepolun. Teosten tuottamisen pääperiaatteena on, ettei luontoon jätetä mitään sinne 
kuulumatonta, eivätkä teokset saa vahingoittaa ympäristöään. 

Tavoitteena on Oulu2026-juhlavuoden toiminnan käynnistämisen yhteydessä perustaa 
Hailuotoon kulttuurisäätiö. Olemme käyneet Hailuodon kunnan kanssa alustavia 
keskusteluja vuonna 1911 rakennetun vanhan alakoulun ostamisesta perustettavalle 
säätiölle lahjoitushinnalla.  

ArtAR-hankkeelle on haettu ja haetaan rahoitusta. Hanke toteutuu vain, mikäli rahoitus 
järjestyy. 

Hailuodon Oulu2026-tiimi vastaa ainoastaan ohjelmakirjaan valitusta ArtAR-hankkeesta. 
Jos olet kiinnostunut järjestämään ohjelmaa Oulu2026-teemaan liittyen, niin pyydämme 
ystävällisesti olemaan suoraan yhteydessä info@oulu2026.eu. Lisäinfoa 
https://oulu2026.eu/. 
 
Hailuodon Oulu2026 -tiimi 
Anne-Maria Haapala 
Liisa Louhela 
Kaija Sipilä 
Eija Ranta 
Anni Rapinoja 
Sanna Roukala 
Aino Väänänen 
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Hailuodon yrittäjien 
aamupuurotilaisuus
Keskiviikkona 8. maaliskuuta 2023

klo 8.30-10.00

Luotsihotelli / Arctic Lighthouse Hotel

Aihe: Verkostoitumisaamiainen. Yrittäjien, Visit Hailuodon ja Hailuodon kunnan yhteinen tapaaminen

Keskustelua yrittäjien kesken Hailuodon elinkeinotoiminnasta. Visit Hailuoto mukana esittelemässä ja kertomassa 
tulevasta matkailukesästä Hailuodossa. Matkailuinfosta kerrotaan lisätietoja tulevalle kesälle kunnan ja Visit 
Hailuodon puolesta. 

Tapahtuma on ensimmäinen laatuaan ja kaikki Hailuodon yrittäjät kutsutaan lämpimästi tervetulleeksi 
Luotsihotelliin verkostoitumaan. Tapahtuma tullaan järjestämään säännöllisesti tulevaisuudessa kerran 
kuukaudessa.

Ideat ja toiveet mukaan tapahtumaan. Paikan päällä tehdään muistiinpanoja ja suunnitelmia.

Tapahtumaan toivotaan ilmoittautumista ennakkoon, mutta voit tulla paikan päälle myös ilman ennakkoilmoitusta.  
Ennakkoilmoittautuminen linkistä avautuvalla lomakkeella: https://www.luotsihotelli.fi/tapahtumat/aamupuuro. 
Erityisruokavaliot, jotka tulisi ottaa huomioon, on hyvä ilmoittaa suoraan Luotsihotellille nettilomakkeen kautta.

Tervetuloa!
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HAILUOTO-SEURA RY:N  

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

lauantaina 25.3.2023 klo 12 seurakuntasalissa 
 

Kokouksessa käsitellään seuran sääntömääräiset asiat  
ja valitaan yksi uusi jäsen seuran hallitukseen. 

 
Kevätkokouksen jälkeen 

 
HÄLLI-PÄIVÄ 

lauantaina 25.3.2023 klo 14 seurakuntasalissa 

Ohjelmassa 

Vanhat ilmakuvat 

Tuo vanha ilmakuva nähtäville seurakuntasaliin tapahtuman ajaksi. Voit halutessasi kertoa kuvassa 
olevista rakennuksista. Haluatko laittaa ilmakuvan lisäksi nähtäville myöhemmin järjestettävään 

näyttelyyn. Ilmoita seuran sähköpostiin info@hailuoto-seura.fi  
tai soita 044 5293 220 viimeistään 12.3.2023 

 

Musiikkia Katri Kangas ja Sirkeät Sirkuttajat 
 

Otteita Matti Hällin tuotannosta 
 

Kahvitarjoilu 
 

Lämpimästi tervetuloa! 
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Kasvisruokakurssi pe 31.3 klo 17.15 – 20 
(koulun kotitalousluokassa) 
 
Kurssilla valmistetaan erilaisia kasvisruokia tutuista, 
osittain itse kasvatettavista kasviksista huomioimalla myös  
hävikkiruoka-aineiden hyödyntäminen. 
 
Kurssi on kaikille avoin ja kurssin hinta 5€. Osallistujat (16 
kpl) otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmottautumiset 
tekstiviestillä tai soittamalla 
040 1636474/ Anneli 
 
 
Ohjaajana Anne Lampela Pohjois-Pohjanmaan Martoista. 
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1.3.2023 16

Oletko kiinnostunut lyhyestä digitaitokurssista? Ilmoita tietosi digitukihenkilölle, niin 
järjestämme digitaitokurssin, kun saamme riittävästi kiinnostuneita ilmoittautujia.

Leikkaa tämä lappu ja lähetä/tuo se kunnantalolle osoitteeseen Luovontie 176, 90480 
Hailuoto. Kirjekuoreen otsikko ”Digituki”. Halutessasi voit jättää lapun myös kirjastolle.

Nimi: _____________________________  Puhelinnumero:_________________________
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kansanhiihto/lenkkeilykampanja 2023

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

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

Palauta suorituskorttisi 8.5.2023 mennessä, niin osallistut liikunnallisten palkintojen arvontaan.

tammi-
kuu

km/tuntia helmi-
kuu

km/tuntia maalis-
kuu

km/tuntia huhtikuu km/tuntia

14.

1. 1. 1.

16.

2. 2. 2.

17.

3. 3. 3.

18.

4. 4. 4.

19.

5. 5. 5.

20.

6. 6. 6.

21.

7. 7. 7.

22.

8. 8. 8.

23.

9. 9. 9.

24.

10. 10. 10.

25.

11. 11. 11.

26.

12. 12. 12.

27.

13. 13. 13.

28.

14. 14. 14.

29.

15. 15.

16.

30.

16. 16.

31.

17. 17.

18. 18.

19. 19.

20. 20.

21. 21.

22. 22.

23. 23.

24. 24.

25. 25.

26. 26.

27. 27.

28. 28.

29.

30.

31.

Suorituksia yhteensä: _____________       Kilometrejä/tunteja yhteensä: ______________

Nimi: _________________________________    Puh.   _____________________________ 

PALAUTUS: Kunnanviraston postilaatikkoon 8.5.2023 mennessä. Palkinnot kesäkuun tiedotteessa. 

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

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.
6.

5.

4.

3.

2.

1.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

15.
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Hailuodon 
kunnan 
tärkeät 
numerot

Varaa aika kunnan 
työntekijälle etukäteen 
joko puhelimitse tai 
sähköpostilla. 
Kunnanvirasto 044 4973 500

Päiväkoti OnnenSaari 044 4973 531

Eskari 040 4879 967

Hailuodon koulu 040 6837 506

Kirjasto  044 4973 565

Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566

Kiinteistöpäällikkö Petteri Tuuttila 040 6835 750

Hailuodon paja Pertti Tero 044 4973 509

Digituki Jere Kangas 040 1527 588

Palvelualuesihteerit: 
Tanja Pirttikoski, Elinvoimainen saari 040 6837 864                        
Riitta Tero, Oppiva Saari 040 6837 506

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

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

Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa 
soitto AINA 112.

Ajanvaraus Hailuodon terveyskeskukseen nume-
rosta 020 630 6060 arkisin kello 8-16.  
Puheluusi vastaa Pihlajalinna.

Kello 16-08 ota yhteys maksuttomaan valtakunnalli-
seen päivystysapu neuvontanumeroon 116117.

Fysioterapeutti tavoitettavissa ti ja ke 044 4973546.

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

Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään 
aamusta

Diabetes-potilaat: Elisa Holmi, puh. 044 4973 578.

Tällä hetkellä seniorineuvola ei ole käytettävissä. Seu-
raa kuntatiedotetta toiminnan uudelleenavaamisen 
suhteen. Yhteydenotot seniorineuvola-asioissa 
Pihlajalinnan numeroon 020 630 6060.

Terveydenhoitaja  044 4973 543

Muut tärkeät numerot
Sosiaaliohjaaja Tytti Karttunen  044 4973 521, ma-pe

Palvelukoti Saarenkartano

Vastuuyksikköpäällikkö Maria-Theresa Vähäkangas 
044 4973 553, ma-pe
Sairaanhoitaja Marjo Kylmänen 044 4973 551, ma-pe
Hoitajat 044 4973 550 

Kotihoito

Vastuuyksikköpäällikkö Tuija Luukkonen 
040 1584 017, ma-pe
Sairaanhoitaja Marita Vuotikka 044 4973 570, ma-pe 
Hoitajat  044 4973 555


