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Keskustelu kestävästä
taloudesta Hailuodon
kunnassa

IImoittautuminen
Ilmoittaudu keskusteluun valitsemanasi päivänä
osoitteeseen: saana.peurasaari@hailuoto.fi. Tämän
jälkeen saat henkilökohtaisen osallistumislinkin
keskusteluun.

Hei,

Hailuodon maankäytön
kehityskuva 2040

Miten näet, että voimme luoda enemmän taloudellista vakautta ja kestävyyttä nyt ja kymmenen vuoden
kuluttua?
Tämä on kutsu Hailuodon kunnan Erätauko-keskusteluun, jossa haluamme kuulla juuri sinun ajatuksiasi ja kokemuksia aiheesta. Keskustelut järjestään
08.04.2021, 12.04.2021 ja 14.04.2021 klo 18.00–
19.15 virtuaalisesti Teams-nettisovelluksen kautta.
Vakaan ja kestävän talouden saavuttaminen voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille eri paikoissa. Mitkä ovat
keinot täällä Hailuodossa, joita tekemällä talouden
vakaus ja kestävyys saavutetaan? Mitä eri asioita sinä
pidät tärkeänä tavoitteeseen pääsemisessä? Millä
tavoin olet itse voinut vaikuttaa kunnan talouden
vakauteen ja kestävyyteen? Voisitko luopua jostain ja
silti kokea, että asiat ovat paremmin? Mikä Hailuodossa on sellaista, joka mahdollistaa vakaan ja kestävän talouden - nyt ja tulevaisuudessa?
Keskustelumme toteutetaan osana Hailuodon kunnan talouden sopeuttamistyötä. Keskusteluja järjestetään kolme kertaa huhtikuun aikana.
Huhtikuun iltana sinulla on mahdollisuus kohdata
ihmisiä, joita et ehkä muuten tapaisi. Illan tilaisuuteen
kutsutaan avoimella kutsulla eri-ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista, tehtävistä ja elämäntilanteista.
Tule mukaan keskustelemaan omana itsenäsi. Luottamuksellisessa Erätauko-menetelmää hyödyntävässä
keskustelussa puhumme omasta kokemuksesta. Keskustelussa kaikki ovat tasavertaisia. Mukaan tarvitset
vain avointa mieltä ja uteliaisuutta.
Varaathan ajan vain tätä keskustelua varten, olemalla
häiriöttömässä paikassa, jossa voit keskittyä vain
tähän keskusteluun. Toivon, että sinulla olisi käytössäsi kuulokkeet ja voisit pitää kameran auki keskustelun aikana nähdäksemme toisemme.
Meidän ei tarvitse tehdä päätöksiä eikä ratkaista
asioita. Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä
aiheesta, itsestämme ja muista. Yksimielisyyden
sijaan kaipaamme ajatusten ja kokemusten vaihtoa.
Tervetuloa!
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja

Koulutusta ja kyliä kansallismaisemassa
Lukuvuonna 2020-2021 Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kohdekuntana kunta- ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssilla oli Hailuoto. Kurssilla
laadittiin Hailuodon kehityskuva vuodelle 2040.
Opintojaksojen tuloksista on laadittu raportti ”Koulutusta ja kyliä kansallismaisemassa. Hailuodon
maankäytön kehityskuva 2040. Raportissa esitellään
yhdyskuntasuunnittelun erikoikurssin työt, kuntasuunnittelun opintojaksolla laaditut keskeiset selvitykset, otanta kuntasuunnittelun kurssilla laaditun
Harava-kyselyn vastauksista, kuntasuunnittelun kurssin yhdessä laatima kehityskuva 2040 sekä erikoiskurssilaisten laatimat vaikutusten arvioinnit. Kuntasuunnittelun opintojaksolla laadittiin lisäksi neljä
vaihtoehtoa, jotka esiteltiin Hailuodon kunnanhallitukselle 17.11.2020. Saatu palaute sekä kyselyjen
vastaukset on otettu huomioon erillisselvityksissä ja
kehityskuvassa. Työ luovutettiin Hailuodon kunnanhallitukselle 15.12.2020.
Hailuodon kuntastrategiaan 2020-2025 sisältyy
yhteistyö ja kehittäminen korkea-asteen kanssa. Hailuodon kunta hyödyntää valmistunutta, korkeatasoista ja laajaa kehittämisaineistoa osana Hailuodon
kehittämistoimia.

Tiedotustilaisuus 8.4. klo
13:00 Teams-yhteydellä
Esittelemme Oulun yliopiston kuntasuunnittelun
sekä yhdyskuntasuunnittelun opiskelijoiden, kunnanhallituksen ja kunnan johdon yhteistyönä syntyneen
Hailuodon maankäytön kehityskuvan 2040 tiedotustilaisuudessa torstaina 8.4.2021 klo 13.00, Teams-yhteydellä. Tiedotustilaisuudessa työtä esittelevät kunnanjohtaja Aki Heiskanen, kunnansihteeri Maarit
Alikoski ja Oulun yliopiston arkkitehtuurinyksikön
professori Tarja Outila
Tilaisuus
on
avoin
kaikille
kiinnostuneille!
Linkki tiedotustilaisuuteen julkaistaan Hailuodon
kunnan nettisivuilla sekä sosiaalisen median kanavilla.
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Elinvoimainen saari tiedottaa
Aurausaluetiekuntien
yhteyshenkilöitä pyydetään ilmoittautumaan
Hailuodon kunta pyytää tiekuntia ilmoittamaan
yhteyshenkilönsä liittyen itse järjestettävään talvikunnossapitoon 1.1.2022 alkaen
Yksityistielain (560/2018) uudistumisen myötä kunnilla ei ole velvoitetta hoitaa muuta kuin asemakaava tiet. Hailuodon kunta on tehnyt päätöksen,
jonka mukaan vuoden 2022 alusta alkaen kaikkien
yksityisteiden, tiekuntien ja -osakkaiden on järjestettävä yksityisteiden talvikunnossapito itse. Hailuodon
kunta vastaa edelleen Kaunakaupungintie, Sintantie,
Metsäkuja, Ojakuja sekä kunnan omien kiinteistöjen
osalta talvikunnossapidosta. Kunta päättää myöhemmin mahdollisista tuista yksityisteiden ylläpitoon.
Kunta voi myös poliittisella päätöksellään tukea tiekuntia tai ottaa yksityisteitä hoidettavakseen kokonaan tai osittain.
Lisää tietoa tiekuntien aikatauluista ja tehtävistä on luettavissa Hailuodon kunnan nettisivuilta: https://www.hailuoto.fi/
asuminen-ja-ymparisto/tiet-ja-satamat/
yksityis-ja-pihateiden-talvikunnossapito-112022/

Hailuodon kunta tukee siirtymävaiheen aikana kuntalaisia ja auttaa talvikunnossapidon järjestämisessä
Kunta tilaa tiekuntien toiminnan aloittamisen tukipalvelun Harri Piltoselta ja työ tiekuntien toiminnan koordinoimiseksi aloitetaan Hailuodossa kesällä
2021. Tämän työn tarkoitus on selvittää ja auttaa tiekuntien sekä yksityisteiden edistymistä siirtymisvaiheessa itse järjestettyyn teiden talvikunnossapitoon.
Koordinaatiovaiheen helpottamiseksi pyydämme
kaikkia tiekuntia ilmoittamaan oman yhteyshenkilönsä Maanmittauslaitokselle mahdollisimman pian,
jotta voimme arvioida ja auttaa tilanteen etenemistä.
Tiekuntien yhteistietojen ilmoittaminen / päivittäminen osoitteeseen: https://www.maanmittauslaitos.fi/
lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Lisätietoja antaa
Markku Maikkola
tekninen johtaja
044 4973510
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Sote-saari tiedottaa
Terveyskeskus joutuu mahdollisesti siirtämään kiireettömiä
vastaanottoaikoja

Sivut löytyvät kunnan etusivun kautta, sekä osoitteesta: https://www.hailuoto.fi/koronavirus-covid-19/
koronarokotukset-hailuodon-kunnassa/

Koronarokotusten vuoksi terveyskeskus joutuu mahdollisesti siirtämään kiireettömiä hoitajien vastaanottoaikoja sekä vuosikontrolleja. Lisäksi joudumme
mahdollisesti supistamaan näytteenottoa. Näillä toimilla mahdollistamme hoitohenkilöstön riittävyyden
rokotusten ajaksi.

Hailuodon kunnan
koronarokotukset
Näillä näkymin kaikki 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat
olisi rokotettu Hailuodossa viikkoon 16 mennessä.
Pyydämme odottamaan yhteydenottoa rokotuksista
suoraan Hailuodon terveyskeskukselta ja välttämään
soittamista Hailuodon neuvontapuhelimiin rokotusaikataulua koskevissa tiedusteluissa puhelimien
ruuhkautumisvaaran vuoksi.
Hailuodon uudet ”Koronarokotukset Hailuodossa”
-sivut on julkaistu ja päivitämme sinne ajankohtaisimman tiedon rokotuksista sekä niiden etenemisestä.
Koronarokotukset
Rokotettava ryhmä
Hailuodon
kunnassa
Koronapotilaita
(29.3.2021)
hoitava

Aikataulu ja tilanne

Valmis

Sote-henkilöstö

203

Ikäihmisten
ympärivuorokautisen
hoivan asukkaat

Valmis

1941 ja sitä aiemmin
syntyneet +
omaishoitajat

Valmis

Henkilöä saanut
ensimmäisen
rokoteannoksen

1951 ja sitä aiemmin
syntyneet +
omaishoitajat

**

Rokotuskattavuus 20,2 %

Ajanvarausohjeet
lähetetään
kirjeitse

Alle 70-vuotiaat, joilla on
Varaa aika
koronavirusinfektiolle
terveydenerittäin voimakkaasti
hoitajalta
altistava taustasairaus

Rokotukset
käynnissä

*
lähes
valmiina

*Valmiusaste ilmoitettu rokotteen haluavien
kuntalaisten osuudesta
**Luku ilmoitettu kaikista Hailuodossa rokotetuista,
myös sote-henkilöstö

Sivuilta löytyy myös linkki 22.3. järjestetyn koronarokotusinfon tallenteeseen, jossa vastaamme muun
muassa yleisön kysymyksiin. Tulemme järjestämään
uuden rokotusinfon, kun kunnan massarokotukset
alkavat.

Terveyspalveluiden hankinta ja kilpailuttaminen
Hailuodon kunnan tehtävänä on järjestää lakisääteiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
sekä ennaltaehkäisevät terveyspalvelut kuntalaisille.
Tavoitteemme on tuottaa nämä palvelut mahdollisimman laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Terveyspalveluiden ammattitaitoinen henkilökunta on
kunnan palkkalistoilla olevaa kokenutta ja osaavaa
henkilöstöä, joilla on tukenaan lääkäripalveluita tuottava kumppani.
Taustana on se, että kuntaan on haettu neljällä eri
hakukerralla virkalääkäriä, jota ei saatu hausta huolimatta hoitamaan Hailuodon terveydenhuollon vaatimaa kokonaisuutta. Tämän takia olemme joutuneet
ratkaisemaan terveydenhuollon järjestämisen seuraavalla tavalla:
Tartuntataudeista ja muusta terveydenhuoltolain 57§
mukaisista toimista vastaa osa-aikainen virkalääkäri
Jukka Perälä. Terveyspalveluiden johtamisesta on
kokonaisvastuussa Petteri Hirvonen. Tällä järjestelyllä
saadaan turvattua niin koronaan liittyvät toimet kuin
se, että valvovan viranomaisen ohjeistus virassa olevasta lääkäristä toteutuu.
Terveyspalvelut ovat hankinta, joka kuuluu kilpailutuslainsäädännön piiriin. Kyse ei ole terveyspalveluiden ulkoistuksesta, vaan kumppanista, joka
tuottaa tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat lääkäripalvelut, hoidon tarpeen arvioinnin sekä
tiettyjä erikoissairaanhoidon palveluita, mikäli kunta
haluaa ne hankkia. Tähän mennessä on käyty keskustelua viiden palveluntuottajan kanssa ja muotoiltu
kilpailutusasiakirjoja. Kilpailutus avataan maaliskuun
loppupuolella ja 15.4.2021 alamme tarkistaa tarjouksia, jotta palvelu päästään aloittamaan 1.6.2021 kilpailutuksen voittaneen palveluntuottajan kanssa.
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Sote-saari tiedottaa
Hailuodon uusi
virkalääkäri esittäytyy

Terveyspalveluiden pilotti
päättyy

Hei,

Tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021 jatkunut terveyspalveluiden pilotti on päättymässä Hailuodossa.
Saadun asiakaspalautteen perusteella terveyskeskuksessa on hoitajille varattu aika tiistaisin ja torstaisin
klo 9–10, jolloin asioita voi hoitaa ilman ajanvarausta.

Olen Jukka Perälä, aloitin helmikuun alussa
Hailuodon kunnan osa-aikaisena virkalääkärinä.
Olen peruskoulutukseltani radiologi ja oppiarvoni on
dosentti. Aikaisemmin olen toiminut pitkään OYS:ssa
toimenpideradiologian osastonylilääkärinä ja viime
vuodet Coronaria Oy:n lääketieteellisenä johtajana.
Virkalääkärin tehtäviin kuuluvat nimikkeen mukaisesti
virkavastuulla hoidettavat lakisääteiset tehtävät.
Tällaisia ovat mm. tartuntatautilain ja mielenterveyslain
määrittelemät
viranomaispäätökset.
Tällä
hetkellä COVID-19-pandemiaan liittyvät toimet
tilanneseurannan ja erilaisten ohjeistusten muodossa
täyttävät työaikaani.
Koronatilanne Hailuodossa on rauhallinen, kiitos
kuntalaisten vastuullisen toiminnan. Tartuntoja
ei ole ollut. Oulun alueella tilanne on kuitenkin
ollut menossa huonompaan suuntaan, joten
edelleen on tärkeää muistaa noudattaa alueellisen
koronakoordinaatioryhmän
sekä
kunnan
valmiusryhmän ohjeistuksia. Tällöin huolehditaan
siitä, että tilanne pysyykin rauhallisena.

-Jukka Perälä

Terveyskeskukseen voi jatkossa soittaa kiireettömiä
asioita numeroon 044 4973578. Huomioikaa, että
soitatte vain kerran ettei puhelinliikenne ruuhkaudu.
Hoidon tarpeen arviointia ei tässä numerossa tehdä
vaan se on edelleen numerosta 045 78840910
Muistutamme, että numeroon soitetaan vain kerran saman päivän aikana. Tällä helpotetaan hoitajien
puheluiden purkamista.

Perhetyö tiedottaa
Perhekerhot ovat edelleen tauolla. Perhetyön ja perhekerhon Facebook-sivua kannattaa seurata aktiivisesti, koska siellä tiedotamme tärkeistä ajankohtaisista asioista.
https://www.facebook.com/hailuoto.perhetyo
Hailuodon kunnan perhetyö liittyy vanhemmuuden
tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen
toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa
sekä perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen.
Meihin voi aina olla yhteydessä, jos jokin asia mietityttää tai haluatte lisätietoja palveluista. Tarvittaessa
voitte myös varata ajan kunnantalolle soittamalla tai
laittamalla sähköpostia perhetyöntekijälle.
Perhetyöntekijä voi myös tulla käymään teillä kotona,
mikäli haluatte jostain asiasta keskustella. Mietintämyssy-käynti on epävirallinen ja luottamuksellinen.
Käynnillä saat tietoa palveluista ja voit pohtia perhetyöntekijän kanssa yhdessä voisiko joku palvelu auttaa perhettänne. Soita perhetyöntekijälle numeroon
044 4973573 tai täytä yhteydenottopyyntölomake:
https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/
sosiaalipalvelut/mietintamyssy/

Jukka Perälä

Ulla Sauvola, perhetyöntekijä
p. 044 4973573 tai ulla.sauvola@hailuoto.fi
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Oppiva saari tiedottaa
Hailuoto harrastaa
Tule mukaan!

Hakeudu flunssaoireisena
koronatestiin ja pysy kotona

Hailuodon koulu ja nuorisotoimi saivat kevääksi 2021
mukavasti tukea Suomen harrastamisen mallin pilottihankkeen toteuttamiseen. Hankerahoitus on suunnattu lasten ja nuorten koulupäivän yhteydessä järjestettävien kerhojen ja harrastusten tukemiseen.
Kerho- ja harrastustoiminta on säännöllistä ja perheille maksutonta. Tiloina ovat koulun tilat sekä koulun välittömässä yhteydessä olevat tilat, liikuntahalli,
kuntosali ja kirjasto.

Jos sinä tai perheenjäsenesi saa flunssan oireita,
mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.

Kunnanhallituksen päätösten mukaisesti lasten ja
nuorten harrastustoiminta jatkuu rajoitettuna, enintään kuuden hengen ryhmissä tilat huomioon ottaen.

Terveisin oppiva saari

Muistutamme että flunssaoireisia lapsia ei viedä hoitoon tai kouluun, sillä henkilökunnan on noudatettava tätä samaa periaatetta. Jos flunssa tarttuu henkilökuntaan, meiltä loppuu opetushenkilöstö nopeasti.
Kiitos että välitätte ja jaksetaan noudattaa ohjeita!

Ohessa on tämänhetkinen lukujärjestyssuunnitelma.
Aikataulut voivat jonkin verran muuttua ja samoin
ryhmiä voimme jakaa useampaan esim. ikäryhmittäin
tarpeen mukaan. Ohjelmassa on mm. puutyöpaja,
bändikerho, ohjattu kuntosali, liikuntakerhoja eri ikäisille, luova tanssi, showtanssi, lautapelikerhoja, Safkasankarit-kerhoja, koodikerho ja elokuvaajat. Ohjaajina
toimivat alan hailuotolaiset osaajat ja opettajat.
Hankkeen koordinaattorina toimii Annukka Loukola, annukka.loukola@hailuoto.fi tai 040 576 9800.
Annukka hoitaa tiedotuksen, yhteydenpidon kerholaisiin, vanhempiin, ohjaajiin, aikataulutuksen, koulun
tila-asiat ym. Suunnittelun. Huom. Annukan yhteystiedot ovat muuttuneet edellisestä tiedotteesta!
Yhteisenä tavoitteenamme on saada mahdollisimman moni hailuotolainen lapsi ja nuori mukaan harrastustoimintaan ja kehittää tätä mallia edelleen
lisäämällä toiveharrastuksia ja esimerkiksi kädentaitojen aktiviteetteja jo kevään aikana. Tavoitteena tällä
koko Suomen harrastamisen malli -projektilla on, että
jokaisella lapsella ja nuorella olisi ainakin yksi harrastus. Uusia ideoita ja toimintaakin kevääseen mahtuu.
Jos olet kiinnostunut kerhon tai harrastustoiminnan
ohjaamisesta, ota yhteyttä Annukkaan.
Intoa harrastamiseen Hailuodossa!
Terveisin,
Kaija-sivistysjohtaja,
Petri-nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri sekä
Annukka-kerhokoordinaattori

Välitä
hailuoto.fi/koronavirus-covid-19/

2M

Pidä turvaväli

Käytä kasvomaskia ja
kierrätä se oikein

Muista käsihygienia
hailuoto.fi/koronavirus-covid-19/

hailuoto.fi/koronavirus-covid-19/
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Hailuodon harrastamisen malli /lukujärjestys Kevät 2021

klo ma

ti

ke

89
910
1011
1112
12- 1212-12.30
12-12.30
13 12.30 Liikuntahetki liikuntahetki,
liikuntahetki,
ulkona/
3-4/kuntosali 8
5-6/kuntosali 9
liikuntatoimi
liikuntatoimi/ Annukka liikuntatoimi/
1L/LI-halli
Annukka /LI-halli
2 lk parilliset vk:t 12.30-13.15
3luova liike,
4 lk parittomat vk:t 1-2/LI-halli /Eija
Ranta
1313.15-14.15
14
luova liike, 3-4/ LIhalli/ Eija Ranta
13.3015.30 Puutyöpaja/Pert
ti T /Pajunperä-lk
1414.15-15.15
1415
luova liike,
15 lautapelikerho
5-6 & yläkoulu/ LI1-4 lk/ Annukka /
halli/ Eija Ranta
kirjasto
15- 15-16 hiihto15-16
1516 /ulkoilukerho,
Kepparikerho/4H/
16 lautapelikerho
alakoulu/4H
LI-halli
5-6 lk/ Annukka/
LI-halli
15.15-16.15
kirjasto
15Heppakerho, lähtö
15.30-17.30
17 lautapelikerho koululta klo
Safkasankarit,
yläkoulu /kirjasto/ 14.40/ Heikkisen Haka yläkoulu/4H/
Annukka
/ Saara I ja Annukka Riisinnokka-lk
1617
1718

to

7

pe
8.30-9.15 Puuhakerho 12lk/Kaarina H./Vaski-lk

12-12.30
liikuntahetki,
12 /kuntosali 7/Annukk
a /LI-halli

13.3013.3014.30 Koodikerho/
14.30 Elokuvakerho/Katja
Katja K./Tietokonelk K./Tietokonelk

14-15 bändikerho/
Kari B, Annukka/
Musanpää-lk

1516 showtanssi/tanssinopetta
ja Jouni Uosukainen/LI-halli

15-16 temppukerho / 15.30-17.30
LI-halli / Emmi
Safkasankarit, alakoulu/4H/
Riisinnokka-lk
15-16 neulontapiiri /
Marjaniemi-lk/
Annukka

16-16.45 ohjattu
kuntosali, yläkoulu
tytöt/ Emmi
Hämäläinen
17.301819 Pokémon Go - 19 Liikuntasalivuoro
kerho/Annukka/ alakoulu/4H
kirjasto

14.30-15.30
ohjattu kuntosali, yläkoulu
pojat/Emmi Hämäläinen
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa
NUORTEN KESÄTYÖ 2021
(31.5.-15.8.2021)
Hailuodon kunta tarjoaa hailuotolaisille 15–21-vuotiaille nuorille mahdollisuuden kesätöihin. Nuori
voi saada työpaikan kunnalta tai kesätyösetelin.
Haettavana on kunnan tarjoamia töitä tai kesätyösetelillä tuettuja töitä paikallisessa yrityksessä tai
yhdistyksessä.

Kesätyöpaikka kunnalta
Hailuodon kunta tarjoaa nuorille eri palvelualueilla
vähintään kahden viikon mittaisia kesätöitä. Työpaikkoja on rajoitettu määrä mm. pihatöissä, päiväkodilla,
Saarenkartanossa, kirjastossa. Kunnan töihin haetaan
kesätyöhakemuksella pe 30.4.2021 mennessä. Hakemukseen merkitään toive työtehtävästä ja ajankohdasta. Myös se, milloin työ ei sovi, on hyvä laittaa
hakemukseen.
Ennen kesää pidetään yhteinen kesätyö2021 -infotilaisuus, johon kesätyötä haluavan nuoren on osallistuttava. Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Hakemuskaavake löytyy https://www.hailuoto.fi/
tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/nuorten-kesatyot/. Hakemus palautetaan sähköpostitse tai kunnan
vapaa-aikatoimeen, Hailuodon kunta/vapaa-aikatoimi, Luovontie 176, 90480 Hailuoto. Kuoreen merkintä ”kesätyö2021”.

Kesätyöläisten
ohjaajanuori
Hailuodon kunta hakee kesätyönuorille lähiohjaajaa. Lähiohjaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt, reipas, oma-aloitteinen ja hyviä vuorovaikutustaitoja
omaava hailuotolainen nuori. Lähiohjaajan tehtävän
hoitamisessa tarvitaan myös ajokortti.
Lähiohjaajan tehtäviin kuuluvat mm. kesätyöläisten
ohjaus ja opastus, töiden suunnittelu ja uusien työpaikkojen etsiminen. Lisäksi ohjaaja työskentelee
yhdessä kesätyönuorten kanssa. Lähiohjaaja toimii
linkkinä kesätyönuorten ja kunnan palvelualueiden
välillä.

Tee lyhyt, vapaamuotoinen hakemus ja lähetä se
30.4.2021 mennessä, petri.partala@hailuoto.fi tai
Hailuodon vapaa-aikatoimi, Luovontie 176 90480
Hailuoto.

Kesätyöseteli 2021
Jos kunnan ”duunit” ei kiinnosta, nuori voi hakea töitä
myös kesätyösetelillä. Kesätyösetelillä hailuotolainen
Y-tunnuksen omaava yritys tai yhdistys voi työllistää
nuoren kunnan tuella. Setelin arvo on 300,00 €. Nuoren työsuhteen pituus tulee olla vähintään 60 tuntia kesä-elokuun aikana, jotta kesätyöseteli voidaan
myöntää.
Nuori hakee työpaikkaa itse suoraan yrityksestä tai
yhdistyksestä ja hakee Hailuodon kunnalta kesätyösetelin kesätyöhakemuksella. Kesätyöseteliin on jatkuva haku ajalla 31.5.-15.8.2021. Hakemukseen merkitään kesätyöpaikka ja työpaikan yhteyshenkilön
nimi yhteystietoineen (puhelin, sähköposti). Nuori voi
käyttää kesän aikana kesätyöseteliä vain kerran.
Hakemus palautetaan sähköpostitse petri.partala@
hailuoto.fi tai kunnan vapaa-aikatoimeen, Luovontie
176, 90480 Hailuoto.

Kesätyöseteliohje
työnantajalle
Työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen nuoren
kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Kesätyöllistämiseen
tarkoitettu summa tulee käyttää kokonaisuudessaan
nuoren palkkakustannuksiin. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen hakemusta vastaan. Hakemuksen liitteiksi vaaditaan työsopimus ja palkkatodistus,
josta selviää tehdyt työtunnit.
Lisätietoja kesätöistä:
Petri Partala
044 4973566
petri.partala@hailuoto.fi

T I E D O T T E E T
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Kuntosali avataan poikkeusrajoituksin alle
18-vuotiaiden lisäksi myös
yli 60-vuotiaille 11.3.2021
alkaen:
Ohjeet kuntosalivuoron varaukseen 11.3. alkaen
•

Kuntosalivuoron saa ajanvarauksella kuntosalin
omasta WhatsApp -ryhmästä.

•

Aikoja varataan Petriltä numerosta: 0444973566
tai kuntosalin käyttäjien omasta WhatsApp
-ryhmästä.

•

Kuntosali on avoinna ajanvarauksella kuntosalin
avaimen omaaville henkilöille. Jos avainta ei ole,
ota yhteys Petriin

•

Harjoittelu tapahtuu omatoimisissa pienryhmissä, 1–2 henkilöä kerrallaan.

•

Kaikkien kävijöiden nimet ilmoitetaan varauksen yhteydessä, yksi henkilö voi ilmoittaa oman
ryhmänsä.

•

Klo 7–12 vuorot on varattu seniorikäyttöön.

•

Klo 13–21 vuorot on varattu alle 18-vuotiaille.

HYGIENIA- JA TURVALLISUUSOHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE
•

Kuntosalille ei saa mennä, jos on vähäisiäkään
flunssan oireita.

•

Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä.

•

Pese kädet ennen ja jälkeen treenin vedellä ja
saippualla sekä tarvittaessa käsihuuhteella.

•

Pyyhi laitteet huolellisesti siihen tarkoitetulla
desinfiointiaineella ennen käyttöä sekä käytön
jälkeen.

•

Kuntosalilla ei ole ohjaajaa.

1.4.2021

•

Kuntosalille voi mennä vain 1–2 kuntosalivuoron
varannutta kerrallaan.

•

Kuntosalille mennään suoraan, ei liikuntahallin
pukuhuoneen kautta

•

Pukuhuoneeseen mennään yksi kerrallaan.

•

Kuntosalin käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

•

Kuntosali on avoinna toistaiseksi, tilannetta seurataan ja mahdollisista muutoksista tai uusista
rajoituksista tiedotetaan.

Kulttuurisihteeri
esittäytyy
Aloitin Hailuodon kunnan kulttuurisihteerinä maaliskuun alussa 50 prosentin työajalla. Hailuoto on
omaleimainen ja kiehtova kulttuurisaari. Työssäni
haluan muun muassa nostaa esiin Hailuotoon linkittyviä sekä hailuotolaisia taiteilijoita ja tekijöitä eri
taiteen aloilta, tuottaa kulttuuritapahtumia kaikenikäisille sekä uppoutua saaren kulttuurihistoriaan tarinoiden kautta.
Olen asunut Hailuodossa kymmenen vuotta ja tuotan
myös Kulttuuritalo Päiväkodin residenssiä. Lempiasioitani saaressa ovat yhteisöllisyys, Pohjoisranta, talviöiden tähtitaivas ja metsät.
Aurinkoista kevättä & tavataan kulttuurin parissa,
-Sanna Roukala

Sanna Roukala

1.4.2021
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Hailuodon kansalaisopisto
tiedottaa
Loppukevään ja
alkukesän kurssit!
Opiston kevät on tullut tänä keväänä itse kunkin
kotiin! Opiskelu on ollut etänä, lasten muskaria ja lasten musiikin yksilöopetusta lukuunottamatta. Mikäli
tänä keväänä ja alkukesästä päästään vielä lähiopetukseen, opistolla alkaa vielä ainakin seuraavat kurssit, ilmoittaudu mukaan!
Ilmoitamme asiakkaillemme mahdollisista muutoksista ajantasaisesti. Seuraa siis kansalaisopiston
ilmoittelua myös netissä ja Facebookissa.
Ollaan yhteydessä: kansalaisopisto@hailuoto.fi tai
044 7861607.
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Kursseille ilmoittaudutaan Hellewi-palvelun kautta.
Sieltä löytyvät myös täydelliset kurssikuvaukset.
Linkki palveluun löytyy osoitteesta: www.hailuoto.fi/
nuoret-ja-vapaa-aika/kansalaisopisto/
Kurssilasku tulee kurssin käynnistymisen jälkeen
Hailuodon kunnasta. Voit siten jättää huomioimatta
maksamiseen liittyvät automaattiset viestit ilmoittautumisen yhteydessä.
Kurssille ilmoittautumisen voi perua 7 päivää ennen
kurssin alkua maksuttomasti. Tämän jälkeen tapahtuneiden peruutusten osalta laskutetaan koko kurssihinta. Perumisen voi tehdä sähköpostitse kansalaisopisto@hailuoto.fi tai maanantaisin klo 15 – 18
puhelimitse puh 044 786 607. Perumisia ei oteta vastaan esimerkiksi tekstiviestillä, puheviestillä tai muulla
tavalla. Sähköpostilla tehtyyn perumiseen lähetetään
aina vastaanottokuittaus.

Liikunta, hyvinvointi
OHJATTU KUNTOSALI JA TOIMINNALLINEN
PIHATREENI
KE 18.00–19.00
Hailuodon liikuntasali ja koulun piha-alue 28.4.–2.6.
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen
Ilm. 21.4. mennessä
Kesäksi lihaskuntoon! Kurssin tavoitteena on oppia
oikeaoppinen kuntosalilaitteiden ja vapaiden painojen käyttö sekä liikkeiden suoritustekniikat. Kuntosalilta siirrymme hyvällä säällä myös ulos tekemään
tehokasta, toiminnallista pihatreeniä erilaisin välinein. Tunnin aluksi teemme aina kunnon lämmittelyn
ja tunnin lopuksi palauttavan loppuverryttelyn. Tule
mukaan! Ilmoittautumiset 14.4. mennessä. Kurssimaksu 13 € laskutetaan.
JUOKSUKOULU
KE 19.00-20.00
Hailuodon liikuntasali ja lähimaasto 19.5.-16.6.
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen
Ilm. 12.5. mennessä
Kesäiset polut kutsuvat liikkumaan - tule juoksukouluun! Juoksukoulussa otamme juoksuun ensimmäiset askeleet - pohjakuntovaatimuksia ei ole! Kurssilta
saat eväät omaa harjoittelua tukemaan: opit juoksemaan oikein, palautumista ja kehonhuoltoa unohtamatta. Opimme askelluksesta, ryhdin merkityksestä,
tukilihasten vahvistamisesta ja juoksijan kehonhuollosta. Saat myös vinkkejä monipuoliseen treenaamiseen. Teemme yhdessä pieniä hölkkäpätkiä ja viimeisellä kerralla yhteisen rauhallisen lenkin. Kurssin
avulla voit aloittaa juoksun/hölkkäämisen turvallisesti. Kurssimaksu 11 € laskutetaan.

Huolehditaan toisistamme!

Kädentaidot

osallistu vain terveenä
huolehdi hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu kurssipaikalle tultaessa)
huolehdi riittävistä turvaväleistä
käytä kasvomaskia mikäli mahdollista (aikuiset), liikuntaharrastukseen tullessa ja pois lähtiessä. Tunnin
aikana maskia ei tarvitse pitää.

UUSI AJANKOHTA!
MAKRAMEE
PE 17.15 - 20.15 JA LA 10.00–16.30
Hailuodon koulu 7.–8.5.
Opettaja: Päivi Kiviniemi-Kaikkonen
Ilm. 28.4. mennessä

1.4.2021
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Kurssilla opit tekemään seinätekstiilin, tunnelmallisen
lyhdyn lasipurkin ympärille, kukka-amppelin tai vaikkapa koruja huippusuositulla makramee-tekniikalla.
Tule kurssille ja opi alkeet. Jos osaat jo taidon, tule
oppimaan uusia solmuja tai hakemaan ideoita. Makrameeta on hyvä solmia esim. Pauliina-punosnarusta
tai kierretystä moppilangasta. Halutessasi ota oma
luonnonkeppi tai jokin muu keppi mukaan. Koruihin
ohuempaa lankaa. Tarkempi tarvikelista lähetetään
osallistujille lähempänä kurssin ajankohtaa. Kurssimaksu 20 € laskutetaan.
RAKU-KERAMIIKKAPAJA
TI 18.00–20.00, LA 9.00–17.00
Hailuodon koulukeskus 27.4.–22.5.
Opettaja: Raija Vainionpää
Ilm. 6.4. mennessä
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. Kokoontumiset 27.4., ja 4.5. klo 18 – 20.
ja 22.5. klo 9 – 17 keramiikan poltto. Kurssimaksu
(sisältää poltot) 26 € laskutetaan.

4H tiedottaa
Hygieniapassikoulutus
LAUANTAINA 24.4.2021 Raatihuoneella osoitteessa
Luovontie 139
Suorita Eviran hyväksymä hygieniapassi vaikkapa
kesätöitä varten! ilmoittauduttuasi saat ennakko-opiskelumateriaalit ja lähiopetuksena ennen testiä on tunnin mittainen tiivis koulutus.
Koulutustilaisuudessa noudatamme kokoontumisrajoituksia ja suosituksia koronatilanteeseen liittyen.
Koulutuksen hinta:
Alle 18-vuotiaat 30,00e (4H-jäsenet 25,00e)
Yli 18-vuotiaat 45,00e
Ilmoittaudu mukaan https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/
koulutus/38545 16.4. mennessä
Lisätiedot:
Tiina Laurila 0408209937 tai hailuoto@4h.fi

Sanataide
UUSI AJANKOHTA!
TARINOIDEN HAILUOTO
PE 18.00–20.30, LA 10.00–17.45, SU 10.00–16.00
Hailuodon koulu 16.–18.4.
Opettaja: Terhi Friman
Ilm. 6.4. mennessä
Tule mukaan tarinanrakentamisen kurssille, jossa
pohditaan tarinan rakennetta, tunteiden merkitystä
tarinassa ja kirjoitetaan talteen kivoja muistoja ja
tarinoita Hailuodosta! Kurssiin liittyy ennakkotehtävä, josta saat palautteen. Lähetä etukäteen tekstisi
ohjaajalle terhi@metsaanmeni.fi. Kurssimaksu 36 €
laskutetaan.

Halutaan ostaa omakotitalo
Hailuodosta.
Puh. 040 775 8871

HALUTAAN OSTAA
METSÄPALSTA
HAILUODOSTA
Ostetaan mielellään yli
4 hehtaarin metsäpalsta.
Yhteystiedot:
Jussi Paaso
0440666622
jussi.paaso@luotoconsulting.fi
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Nyt on juuri oikea hetki!
ODOTAMME
YHTEYDENOTTOASI
Hailuodon kunta haluaa ostaa tai vaihtaa maata
raakamaan hinnalla
Soita: kunnanjohtaja Aki Heiskanen, 044 4973 502
tai sähköpostitse: aki.heiskanen@hailuoto.fi
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Ilmoitukset ja talkookutsut
Hailuoto -sovellus
ladattavissa 15.5. alkaen
Kevään 2021 aikana Hailuoto Green & Blue -hankkeessa valmistellaan Hailuoto -sovellus matkailijoiden,
mökkiläisten ja kuntalaisten käyttöön. Sovellus kerää
yhteen kaiken tarvittavan tiedon saaresta, sinne saapumisesta ja ajankohtaisista yritystiedoista. Tarkoituksena
on saada sovellukseen myös digitaalisesti mm. retkeilyreitit sekä käyntikohteet ja niiden tärkeä informaatio.
Sovellus on ladattavissa 15.5. alkaen Applen App -Storesta ja Google Play -kaupasta

Tervetuloa kirjastoon!
Kirjasto on pitkäperjantain kiinni, muuten auki
normaalisti.

Lataa
Hailuoto
Lataa
-sovellus
Hailuoto
puhelimeesi
-sovellus
15.5.puhelimeesi
alkaen
15.5. alkaen

Paikalliset palvelut ja yritykset
Retkeilyreitit ja -kohteet
Paikalliset palvelut ja yritykset
Lauttaja jäätieinfo
Retkeilyreitit
ja -kohteet
Uutiset jaLauttatiedotteet
ja jäätieinfo
Uutiset ja tiedotteet

Suomen Majakkaseura
ilmoittaa
Suomen Majakkaseura ry. etsii vuoden 2021 pookitalkoisiin Hailuodon Keskiniemen pookin (rak.v. 1857)
rakennustyömaalle kokeneita tiiminvetäjiä 1–2 viikon
ajanjaksoille.

Työsuunnitelmassa on laudoituksen uusiminen ja
maalaus.
Ilmoittaudu mukaan!
Yhteydenotot:
Jussi Klemetti
puh. 040-2169616
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Hailuodon kunnan tärkeät
numerot
Hailuodon terveyskeskus

Muut tärkeät numerot

Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa
soitto AINA 112

Palvelukoti Saarenkartano (hoitajat) 044 4973 550
Ikääntyneiden palvelut Rauni Koppelo 044 4973 553

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

Hailuodon koulu 044 4973 506
Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531

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

Eskari 040 4879 967
Kirjasto / kirjastonhoitaja Kari Blomster 044 4973 565

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

Sosiaalityöntekijä Sirpa Tervahauta 044 4973 521
Perhetyöntekijä Ulla Sauvola 044 4973 573
Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566
Kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila 040 6835 750

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

Palvelualuesihteerit:
Nella Nikkilä, Elinvoimainen saari 040 683 7864
Kirsi Nurmi, Oppiva saari 044 4973 506
Anne Inkilä, Sote-saari 044 4973 522
Kunnanvirasto 044 4973 500
Toimistotyöntekijä Tiina Nurro 040 6837 506

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

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

