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Miten sinä voit ja mitä 
sinulle kuuluu?
Hei, 

Miten sinä voit? Keväällä Hailuodossa tehdyn hyvin-
vointikyselynkin mukaan saaressa asuu ihmisiä, jotka 
voivat omasta mielestään oikein hyvin ja voivat itse 
vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Olemme kunnan 
hyvinvointikertomuksen valmisteluvaiheessa, sitä kir-
joittaessa olemme moneen kertaan pohtineet, millä 
tavalla jokainen kuntalainen voisi tuntea olevansa 
omassa elämässään hyvinvoiva, elää turvallisesti ja 
tehdä mielekkäitä asioita, joilla on merkitystä. Eri ikäi-
sille asukkaille tämä tarkoittaa eri asioita. Perusasia 
lienee omista asioista päättäminen ja niihin vaikut-
taminen omien mahdollisuuksien mukaan. Joskus on 
hyvä saada tukea omille suunnitelmilleen ja vaikkapa 
osallistua yhteiseen tekemiseen. Mahdollisuuksia 
osallistua on paljon, pitää vain valita itselleen sopi-
vimmat tavat. Monenlaista valmennusta on esimer-
kiksi saatavilla, jota pyrimme myös tuomaan osaksi 
kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämistä. Me kunnassa 
etsimme parhaillamme näitä uusia tapoja toteuttaa 
ennaltaehkäisevää toimintaa ja tiedotamme asiasta, 
kun on valmista. 

Omasta itsestä katsetta voi nostaa lähiympäristöönsä 
ja huomioida lähipiirin hyvinvointia, jonka jälkeen voi 
tarkentaa sitten katsetta oman piirin ulkopuolelle. 
Voisitko sinä olla se, joka tekee aloitteen? 

Miten naapurisi voi? Tiedätkö, mitä naapurillesi kuu-
luu? Useasti olen kuullut puhuttavan ”vanhan ajan 
yhteisöllisyydestä”, jolloin naapurit kävivät kylässä 
toistensa luona, pistäytyivät käymään. Kyläilykult-
tuuri on muuttunut tai sen ylläpitäminen on jäänyt 
kokonaan. Kuntastrategian Yhdessä vastuullisesti 
-teema, tarkoittaa sitä, myös että välitetään toinen 
toisistamme, kysytään kuulumisia ja käydään katso-
massa. Onhan myös niitä ihmisiä, jotka asuvat yksin ja 
joiden pärjäämisestä ei ole täyttä varmuutta. Mainit-
tuun hyvinvointikertomukseen kirjattiin ajatus, jonka 
mukaan Hailuodossa ei ole ehkä yhtään taloa, jonka 
asukkaita joku ei tuntisi.  Pienen paikan ihmisten pai-
kallistuntemus muista ihmisistä ja heidän oloistaan 
on ”yhteistä” tietoa. Joskus se voi tuntua taakalta tai 
yksityisasialta, mutta on siinä sellainen upea puoli, 
että valtaosa ihmisistä kokee, että on heitä, jotka 
huolehtivat ja välittävät. Välittäminen on sitä vanhan 
ajan yhteisöllisyyttä ja siksi voit uudelleen pysähtyä 
miettimään, onko sinulla tiedossa joku, joka ilahtuisi 
tapaamisestasi. Varsinkin nyt, pitkän talven jälkeen 
on hyvä pysähtyä miettimään asiaa. Kaikki eivät halua 
tavata muita ihmisiä, viihtyvät hyvin omissa olois-

saan. Se on hyvä niin. Nyt jo yli vuoden ajan meitä 
kaikkia on ohjeistettu jopa välttämään tapaamisia ja 
pitämään etäisyyksiä. Voi olla, että muiden ihmisten 
huomioiminen on jäänyt vähemmälle. Jos ei muuta, 
niin kysyä joltakulta että ”Mitä kuuluu?” ja kuunnel-
laan vastaus. 

Jos sinulla on huoli jonkun pärjäämisestä, niin asiaa 
ei tarvitse jäädä yksin miettimään. Joskus on vai-
kea ottaa asiaa puheeksi. Silloin on hyvä tietää, että 
huoli-ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai kunnan 
www-sivujen kautta: 

https://www.hailuoto.fi/huoli-ilmoitus/

Näin etätyöaikana on parasta soittaa ja sopia tapaa-
minen. Yhdessä voimme enemmän. 

Pia Piispanen, perusturvajohtaja

Haluatko ottamasi kuvan 
kesäkuun kuntatiedotteen 
kanteen? 
Lähetä meille kuvasi osoitteeseen tiedote@hailuoto.
fi. Lähettämääsi kuvaa käytämme joko kuntatiedot-
teen kansikuvana tai, jos annat luvan, kuvituskuvana 
kunnan nettisivuilla. Ilmoitamme sinulle, jos aiomme 
käyttää kuvaasi.  

Auta meitä näyttämään Hailuodon parhaat puolet!

Ilmoittaudu Hailuodon 
Some-agentiksi
Hailuodon kunta etsii Some-agentteja, jotka tuovat 
esiin Hailuodon parhaita puolia somessa sekä jaka-
vat tätä osaamista myös muille hailuotolaisille. Tah-
domme auttaa hailuotolaisia yhdistyksiä, seuroja ja 
yrityksiä parantamaan näkyvyyttään ja hienojen pai-
kallisten asioiden esiin tuontia. Valitsemme yrityksille 
lisäksi omia Some-kummeja. Some-agentit pääsevät 
myös mukaan suunnittelemaan muun muassa kun-
nan tapahtumia ja kehittämistä!  

Ilmoittaudu mukaan! Kaikille mukaan lähteville anne-
taan koulutusta ja tukea sekä luvassa on upeita yhtei-
siä kokoemuksia ja uutta osaamista. Voit olla ihan 
minkä ikäinen vain, kunhan Some ja sen mahdolli-
suudet kiinnostavat sinua!

Ilmoittautumiset 25.5. mennessä tiedote@hailuoto.fi  
osoitteeseen
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Tiekuntien yhteistietojen 
ilmoittaminen ja 
päivittäminen 

Yksityisteiden kunnossapito siiryy tiekuntien ja 
-osakkaiden itse järjestettäväksi 1.1.2022.

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 20.5. mennessä, jotta 
voimme arvioida ja auttaa tilanteen etenemistä.

Tiekuntien yhteistietojen ilmoittaminen 
/ päivittäminen ositteeseen: https://
www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/
tiekunnan_yhteystiedot_

Hailuodon majakkakame-
ran tilanne 
Majakkakameran toimimattomuus on puhutta-
nut viime aikoina paljon. Toinen majakkakamera 
toimii onneksi hyvin, mutta kovalla tuulella sekin 
saattaa kiepsahtaa näyttämään kuvaa väärin päin. 
Tämä ongelma käydään korjaamassa aina, kun se 
huomataan.  

Toista kameraa on yritetty korjata useampaan ottee-
seen. Tällä hetkellä tilanne on se, että yrityksistä huo-
limatta vikaa ei ole löytynyt. Asiaa kuitenkin selvi-
tellään, ja tiedotamme asiasta tarkemmin heti, kun 
tiedotettavaa on. Toimiva kamera on nyt suunnattu 
satamaa kohti, jotta Marjaniemi näkyisi siinä mahdol-

lisimman hyvin.

Erätaukokeskustelut osana 
Hailuodon kunnan talou-
den sopeuttamisprosessia

Huhtikuussa toteutimme yhteensä kolme kaikille 
avointa Erätauko-keskustelua, joiden aiheena oli Hai-
luodon kunnan kestävä talous. Keskusteluihin otettiin 
mukaan kaikki ilmoittautuneet. Tämän lisäksi lähe-
timme henkilökohtaisia kutsuja muun muassa yrittä-
jille, yhdistyksille, kunnan työntekijöille ja luottamus-
henkilöille. Jokaisessa keskustelussa oli mukana 8–10 
hailuotolaista tai Hailuodossa vaikuttavaa henkilöä. 
Yhteensä osallistujia oli 26.

Keskustelussa kuulimme jokaisen osallistujan ajatuk-
sia tasavertaisesti. Alustuksena tapahtumaan toimi 
kunnan henkilöstölle ja kuntalaisille tammi-helmi-
kuussa 2021 toteutettu ”Hailuodon kunnan kestävä 
talous” -kysely. Kyselyvastausten ajatukset ja ideat 
jaloistuivat rikkaaksi pohdinnaksi ja konkreettisiksi 
ehdotuksiksi. Keskustelujen kaikki anti ja oivalluk-
set liitetään osaksi talouden sopeuttamisprosessin 
jatkovalmistelua.

Erätauko-keskustelumenetelmä sai myös osallistujilta 
paljon kiitosta. Ilmapiiri oli luottavainen sekä läm-
minhenkinen. Osallistuneiden loppuoivallukset olivat 
hyvin saman suuntaisia kaikkien erillisten keskuste-
lujen jälkeen. Johtoajatuksena nousi esiin Hailuotoa 
vahvasti yhdistävä tekijä – ihmiset ja ihmisten koh-
taaminen. Taloudellisen vakauden saavuttamiseksi 
nostettiin esiin muun muassa uusien asukkaiden 
houkuttelu markkinoinnin keinojen sekä tonttitar-
jonnan avulla. Näissäkin asioissa yhteistyön kautta, 
sillä asukkaat ovat kuntansa parhaita markkinoijia. 
Kuntana ja kuntalaisina meidän on mahdollista saada 
aikaiseksi laajaa, aitoa ja vaikuttavaa näkyvyyttä, joka 
houkuttelee tutustumaan sekä jäämään saareen sen 
upean luonnon ja kulttuurin keskelle.

Ensimmäinen Erätauko-keskustelujen konkreettinen 
uudistus, joka syntyi keskustelujen aikana, on kunnan 
-sekä yksityisten tonttien yhteinen markkinointikam-
panja, joka starttaa syksyllä 2021.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Maarit Alikoski, vs. kunnanjohtaja
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Loistokunnantekijät
T I E D O T T E E T

Loistokunnantekijät on uusi artikkelikokonai-
suus, jossa esitellään Hailuodon kunnan työn-
tekijöitä, eli heitä, jotka tekevät kunnastamme 
loistavan.

Henkilöstön edustajalla 
on tärkeä rooli Hailuodon 
johtoryhmätyöskentelyssä  
Hailuodon kunnan johtoryhmätyöskentelyyn on jo 
yli kahden vuoden ajan valittu henkilöstön edustaja. 
Jokainen edustaja valitaan aina eri toimiala kuin edel-
linen, jotta jokainen toimiala saa äänensä kuuluviin 
myös henkilöstönsä osalta. Johtoryhmän tehtävä on 
valmistella koko kuntaa koskevia asioita päätöksen-
tekoon ja huolehtia sisäisen tiedottamisen ja yhteis-
toiminnan toteuttamisesta. Johtoryhmä edistää myös 
eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa ja 
pyrkii ohjaamaan organisaation toimintaa päämää-
ränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi. 

Huhtikuussa 2021 Oppivaa saarta johtoryhmässä 
edustanut Sirpa Kartimo-Pramila päätti lähes kaksi 
vuotisen jaksonsa henkilöstön edustajana ja tilalle 
valittiin Juha Viitaluoma Elinvoimaiselta saarelta. 
Saimme Sirpan haastateltavaksemme ja pääsimme 
kuulemaan, mitä kaikkea tehtävä johtoryhmässä piti 
sisällään. Ensin kuitenkin avaamme hieman syitä, 
miksi johtoryhmään valitaan henkilöstön edustaja. 

“Henkilöstön edustajan ottaminen mukaan johto-
ryhmään oli luonnollinen jatkumo työhyvinvoinnin 
ja tasa-arvoisen työyhteisön luontityötä. Tavoitteena 
oli myös vahvistaa henkilöstön osallisuutta yhtei-
siin asioihin, kuntastrategian Yhdessä vastuullisesti 
–toimintatapaa sekä parantaa viestintää henkilös-
tön ja johdon välillä”, kertoo vs kunnanjohtaja Maarit 
Alikoski.  

Sirpa Kartimo-Pramila Hailuodon historian toi-
nen henkilöstön edustaja johtoryhmässä 

Sirpa Kartimo-Pramila on toiminut Hailuodon kou-
lussa koulunkäynnin ohjaajana jo lähes 20 vuotta. 
Lisäksi hän on työskennellyt kunnan muissakin teh-
tävissä. Vuoden 2020 Sirpa edusti Hailuodon kunnan 
johtoryhmässä koko kunnan henkilöstöä. Johtoryh-
mään valinta suoritettiin äänestyksellä Oppivan Saa-
ren henkilöstön keskuudesta ja Sirpa sai äänestyk-
sessä eniten ääniä. 

Millainen vuotesi johtoryhmässä on ollut? 

“Vuosi johtoryhmässä on ollut monipuolinen ja mie-
lenkiintoinen. Olen päässyt keskustelemaan ja tutus-
tumaan valmisteltaviin asioihin. Minut on otettu tasa-
vertaisesti mukaan keskusteluihin ja mielipiteitäni on 
kuunneltu. Olen tuonut tasapuolisesti kaikkien kun-
nan työntekijöiden asioita esille kokouksissa”, kertoo 
Sirpa. 

Mitä uutta olet tämän tehtävän myötä oppinut? 

Vuoden aikana olen oppinut, että jokainen tekee työ-
tään omalla persoonallaan, ja keskinäinen vuoropu-
helu on meille kaikille tärkeää, jotta ymmärrämme 
toisiamme paremmin. Positiivisella asenteella ja toi-
sen kunnioittamisella pääsemme pitkälle sekä kun-
nan että työyksiköittemme kanssa. ”Yhteen hiileen 
puhaltaminen” ei ole itsestäänselvyys. Me kaikki 
työntekijät voimme omalla panoksellamme saada 
työtyytyväisyyden ja koko kunnan imagon nousuun”, 
Sirpa hymyilee. 

“Seuraavalle johtoryhmän henkilöstön edustajalle 
toivotan onnea ja kiitän omalta osaltani luottamuk-
sesta Joryä sekä kunnan työntekijöitä”, iloitsee Sirpa 
Kartimo-Pramila. 

 

Sirpa Kartimo-Pramila
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Sote-saari tiedottaa
Hailuodon kunnan 
koronarokotukset 
Hailuodon kunnassa edetään koronarokotusten 
osalta koko maan keskiarvoon erinomaista vauhtia. 
Hailuodon kunnassa rokotetaan tällä hetkellä alle 
70-vuotiaiden riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvien henkilöi-
den lisäksi myös perusterveiden 60–69-vuotiaiden 
ryhmään kuuluvia henkilöitä. Halukkaat, kyseisiin ikä- 
tai riskiryhmiin kuuluvat henkilöt voivat varata ajan 
rokotukseen terveyskeskuksesta numerosta:  044 
4973543.

Riskiryhmä 1: 
Elinsiirto tai kantasolusiirto. Aktiivisessa hoidossa 
oleva syöpätauti.. Vaikea puolustusjärjestelmän häi-
riö. Vaikea krooninen munuaissairaus. Vaikea krooni-
nen keuhkosairaus. Lääkehoitoinen tyypin 2 diabe-
tes. Downin oireyhtymä.

Riskiryhmä 2:  
Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma. Vaikea sydän-
sairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei 
kuitenkaan pelkkä verenpainetauti). Hengitystä hait-
taava neurologinen sairaus tai tila. Immuunipuolus-
tusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen.
Vaikea krooninen maksasairaus. Tyypin 1 diabetes tai 
lisämunuaisten vajaatoiminta. Uniapnea. Psykoosi-
sairaus. Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)

Tarkemmat kuvaukset ryhmiin kuuluvista henkilöistä 
https://www.hailuoto.fi/koronavirus-covid-19

Käytössä olevat rokotteet
Hailuodossa on käytössä kaikki kolme Suomessa 
yleisesti käytössä olevaa rokotetta, jotka ovat: Pfizer 
ja BioNtechin Comirnaty -rokote, Moderna ja Astra-
Zeneca. AstraZeneca on käytössä yli 65-vuotiaille. 

Toinen koronarokotus
Hailuodon SPR:n vapaaehtoiset soittavat ajanvara-
usaikoja toisesta rokotusajasta kaikille koronavirus-
rokotteen ottaneille yli 70-vuotiaille Hailuotolaisille. 
SPR:n vapaaehtoiset on saatu avuksi, jotta Hailuodon 
terveyskeskuksen työntekijöiden resurssit riittävät 
rokotustahdin sekä terveyskeskuksen mahdollisim-
man normaalin toiminnan ylläpitämiseen.

Puhelut soitetaan Hailuodon henkisen tuen päivystä-
västä puhelinnumerosta: 044 4973 507.

Alle 70-vuotiaat ohjataan varaamaan itse aika toi-
sen koronarokoteannoksen ottamiseen. Kaikki tämän 
ryhmän rokotettavat saavat kirjalliset ohjeet ajanva-
raukseen. Ajanvaraus tapahtuu suoraan terveyden-
hoitaja Marika Rontin numerosta: 0444973543. Toi-
sen annoksen vuoroja voi varata 11-viikon kuluttua 
ensimmäisen rokotteen ottamisesta.

65-vuotiaat rokotetaan toi-
sen annoksen osalta Hai-
luodossa BioNTech-Pfize-
rin rokotteella 
Alle 65-vuotiaat: AstraZenecan Vaxzevria-rokot-
teen ensimmäisen rokoteannoksen saaneelle anne-
taan toinen annos BioNTech-Pfizerin (Comirnaty) tai 
Modernan koronavirusrokotella. Hailuodossa on käy-
tössä BioNTech-Pfizerin (Comirnaty) rokote. Rokotus-
sarjaa ei tarvitse aloittaa alusta. Yksi annos mRNA-ro-
kotetta riittää.

65 vuotta täyttäneet: Rokotussarja täydennetään 
loppuun ensisijaisesti samalla rokotevalmisteella kuin 
mitä hän on aikaisemmin saanut.

Tämä ohjeistus voi muuttua, kun tutkimustietoa saa-
daan lisää tai jos rokotteiden saatavuus muuttuu.

Apuvälineiden palautukset 
2021
Palauttakaa tarpeettomat lainassa olevat apuvälineet 
apuvälinelainaamoon sekä tarpeettomat kuulolaitteet 
kuulokeskukseen. Tällä tavoin toimimalla vältytään 
turhilta maksuilta. 
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Oppilastöitä Hailuodon 
koulusta

Anna-Mari Jaatinen 
- Oppimisrakenteet

Syksyn 2021 ekaluokka-
lainen ja ekaluokkalaisen 
vanhempi 
Tervetuloa tutustumaan kouluun tors-
taina 6.5.2021 klo 8:30

• Syksyn ekaluokkalaiset tulevat Vas-
ki-luokkaan klo 8.30 opettaja Katja Kaar-
lelan kanssa. 

• Tutustumispäivä päättyy ruokailuun noin 
kello 11. 

• Tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille 
järjestetään infotilaisuus klo 8.30 -9.30 
Marjaniemi-luokassa. 

• Koulun oppilashuoltoon liittyvissä 
asioissa ovat kertomassa koulun eri-
tyisopettaja Juho Longi,  terveyden-
hoitaja Marika Rontti, kuraattori Salla 
Savolainen, psykologi Timo Latomaa ja 
sivistysjohtaja Kaija Sipilä. 

Tämän hetken koronarajoitusten vuoksi 
pyydämme ilmoittautumaan etukäteen:  

Sihteeri Kirsi Nurmi  
puh, 044 497 3506  
s-posti  kirsi.nurmi@hailuoto.fi  

Lämpimästi tervetuloa! 

Oppiva Saari tiedottaa
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa 
Kehonkoostumusmittaus 
liikuntahallilla 
ti 1.6. klo 9.30-11.30 / 13.00-17.00 ja ke 2.6. klo 
8.30-13.30

Käynti pukuhuonekäytävän päätyovesta, kuntosalin 
puoli.

Kehonkoostumusmittaukseen pääsee tällä kertaa 
vain ajanvarauksella. Aika mittaukseen varataan p. 
0444973566 tai petri.partala@hailuoto.fi Ilman 
ajanvarausta mittauksiin ei valitettavasti tänä vuonna 
pääse. 

Mitä kehonkoostumusmittaus mittaa? 

• Olennaisimpia tarkasteltavia muuttujia ovat kehon 
rasvavarastot ja niiden sijainti. 

• Kokonaisrasvaprosentti on huomattavasti luotetta-
vampi mittari painon sopivuuden tai ylipainon mää-
rän arviointiin kuin painoindeksi (=BMI). 

• Lihas- ja nestetasapainomittaukset saattavat eten-
kin ikääntyneemmillä paljastaa puutteita ravitsemuk-
sessa 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. 

Ennen testiä on: 

• oltava ravinnotta ja juomatta n. 1 tunti ennen 
mittausta 

• 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 hen-
kilöille, 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.

Hailuodon pyöräsuunnis-
tus 2021
Hailuodon pyöräsuunnistus starttaa jälleen. Pyöräily-
tapahtuma on tarkoitettu kaikille.  

Tiistaihin 1.6.2021 mennessä ilmestyy nuorisotila 
Luukun ikkunaan (kunnantalon Luototupa) kuvia eri-
puolilta Hailuotoa.  

Paikan tunnistettuasi suuntaat pyörän keulan kohti 
sitä, perillä leimaat hakemaasi korttiin leiman rastilla 
olevalla pihtileimasimella ja suunnistat kohti seuraa-
vaa rastia. Korttiin kerätään viisi leimaa.  

Rastit sijaitsevat valokuvapaikan välittömässä lähei-
syydessä eli rasti ei välttämättä ole juuri siinä koh-
dalla, josta kuva on otettu tai jota kuva esittää.  

Kun korttisi on täynnä, palautat sen kunnantalon 
pääoven edessä olevaan postilaatikkoon ja otat 
uuden tilalle. Voit täyttää niin monta korttia kuin 
ehdit, kuitenkin vain yhden kerrallaan. 

Kukin voi pyöräillä rasteille oman aikataulunsa, kun-
tonsa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Ja rasteja 
voi tietysti etsiä myös juoksemalla tai kävelemällä, 
ainoastaan moottoriajoneuvot ovat kiellettyjä. 

Kaikkien kortin / korttien pyöräilytapahtuman 
1.6.- 30.9.2021 aikana palauttaneiden kesken arvo-
taan pieniä palkintoja.  

Muistakaa noudattaa suurinta mahdollista varo-
vaisuutta liikenteessä. 

Pyöräilykypärät päähän ja huomioliivit päälle. 

Pyöräilysuunnistukseen osallistuvat ovat mukana 
omalla vastuullaan, joten suosittelemme osallis-
tujille henkilökohtaista vakuutusta. 
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa 
NUORTEN KESÄTYÖ 2021 
(31.5.-15.8.2021) 
Hailuodon kunta tarjoaa hailuotolaisille 15–21-vuo-
tiaille nuorille mahdollisuuden kesätöihin. Nuori voi 
saada työpaikan kunnalta tai kesätyösetelin. Haet-
tavana on kunnan tarjoamia töitä tai kesätyösetelillä 
tuettuja töitä paikallisessa yrityksessä tai yhdistyk-
sessä. Molempia voi tänä vuonna hakea.

Kesätyöhaku on päättynyt 30.4.2021. Kesätyöpai-
kan saaneille ilmoitetaan kesätyöstä ja kesätyöin-
fotilaisuudesta henkilökohtaisesti.

Kesätyöläisten 
ohjaajanuori 
Hailuodon kunta hakee kesätyönuorille lähioh-
jaajaa. 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. kesätyöläis-
ten 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 
15.5.2021 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 hailuo-
tolainen Y-tunnuksen omaava yritys tai yhdistys 
voi työllistää nuoren kunnan tuella. Setelin arvo on 
300,00 €. Nuoren työsuhteen pituus tulee olla vähin-
tään 60 tuntia kesä-elokuun aikana, jotta kesätyöse-
teli voidaan myöntää. 

Nuori hakee työpaikkaa itse suoraan yrityksestä tai 
yhdistyksestä ja hakee Hailuodon kunnalta kesätyö-

setelin kesätyöhakemuksella. Kesätyöseteliin on jat-
kuva haku ajalla 1.6.-31.7.2021. Hakemukseen merki-
tään kesätyöpaikka ja työpaikan yhteyshenkilön nimi 
yhteystietoineen (puhelin, sähköposti). Nuori voi 
käyttää kesän aikana kesätyöseteliä vain kerran. 

Hakemus palautetaan sähköpostitse petri.partala@
hailuoto.fi  tai kunnan vapaa-aikatoimeen, Luovontie 
176, 90840 Hailuoto. 

Kesätyöseteliohje 
työnantajalle 
Työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen nuoren 
kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan 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. 

Lisätietoja kesätöistä 044 4973566 /  
petri.partala@hailuoto.fi 

Työnantajat tiedot-
tavat haettavista 
kesätyöpaikoista!
Hailuodon yrittäjät palkkaavat muun muassa seuraa-
viin tehtäviin kesätyösetelillä paikallisia nuoria:

Hailuodon Majakkapiha etsii kesätöihin 1.6- 
31.8.2021 kokkeja, tarjoilijoita ja siivoojia.  
040-1877730 / westnokka@gmail.com

Kahvila Loma hakee hailuotolaisia nuoria kesä-
työseteliläisiä hommiin kesäksi. Jäätelön pyörit-
telyä, siivoilua ja asiakaspalvelua. Mukava paikka 
keskellä kylää. Tule rohkeasti mukaan. Tiedustelut: 
0440187754 / Ville@kahvilaloma.fi



9 6.5.2021T I E D O T T E E T

Pöllän Mökkimajoitus etsii uusien mökkien raken-
nustyömaalle työntekijää avustaviin tehtäviin. Työ 
sopii rakennusalan opiskelijalle tai innokkaalle har-
rastajalle, nuorelle tai aikuiselle. Työsuhteen pituus ja 
päivittäinen työaika sopimuksen mukaan, tarve työn-
tekijälle on koko kesäksi.

Etsimme myös työntekijöitä keikkaluonteiseen sii-
voustyöhön. Siivoustyössä työaika on sovittuina päi-
vinä klo 12-15. Työntekijä voi sitoutua työskentele-
mään ennaltasovitut työpäivät/työviikot tai olemaan 
käytettävissä tarvittaessa. Siivoustyössä arvostamme 
tarkkuutta ja huolellisuutta. 

Hakemukset sähköpostitse osoitteeseen pollanmok-
kimajoitus@gmail.com pe 28.5. mennessä. Tiedus-
telut puhelimitse arkisin klo 09.00-18.00 Arto Vähä-
metsä 0400168675 (rakennustyöntekijän tehtävä), 
Sonja Vähämetsä  044-2393682  (siivoustyöntekijän 
tehtävä)

Visit Hailuoto etsii matkailuneuvojaa 

Luotsihotelli ja Ravintola Aava etsii henkilöitä, 
jotka tykkäävät tehdä ruokaa paikallisista raaka-ai-
neista, voita ja kermaa unohtamatta. Leipojille on 
tarjolla osa-aikaista työtä. Kesätyösetelillä etsimme 
paikallisia nuoria siivoukseen hotellilla, apukäsiksi 
keittiöön, ravintolan saliin ja juoksevien asioiden 
hoitoon. Ota yhteyttä niin kerron lisää tehtävistä! 
Jaana / Luotsihotelli 0405386905

Kesän        
tapahtumat 
Hailuodossa
Heinäkuu
Bättre Folk 

Uuteen musiikkiin ja kirjallisuuteen erikoistunut 
ihmeellinen kulttuurifestivaali 
https://www.facebook.com/battrefolkfestival/ 
https://www.battrefolk.fi/

Hailuoto teatterifestivaali  
Kolme päivää esittävää taidetta ympäri Hailuotoa 
https://www.facebook.com/Hailuoto-Teatterifestiva
ali-343729529082020 
http://www.hailuototeatterifestivaali.com/

Heinä-elokuu 
Hailuodon musiikkipäivät 
Hailuodon musiikkipäivät tarjoaa vuosittain 
Oulunsalo Ensemblen mukanaan tuomia taiteilijoita 
musisoimaan Hailuodossa erilaisin konsertein.  
https://www.facebook.com/
hailuodonmusiikkipaivathttps://
hailuodonmusiikkipaivat.fi/

Elokuu
Majakkaviikonloppu ja kotiseutupäivä  
Hailuotoon ja saaren kulttuurihistoriaan linkittyvää 
ohjelmaa  
https://www.hailuoto.fi/ 
https://illw.net/ 
info@visithailuoto.fi

Lokakuu
Siikamarkkinat 
Perinteikkäät siikamarkkinat Marjaniemen 
satama-alueella. Merellistä markkinatunnelmaa.  
https://www.hailuoto.fi/matkailu/tapahtumat/
siikamarkkinat/

Lataa Hailuoto -sovellus 15.5. 
alkaen, jotta näet päivitetyt 
tapahtumatiedot!

Lataa 
Hailuoto

-sovellus
puhelimeesi
15.5. alkaen

 
Paikalliset palvelut ja yritykset

Retkeilyreitit ja -kohteet
Lautta- ja jäätieinfo

Uutiset ja tiedotteet
 

Lataa 
Hailuoto
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puhelimeesi
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Paikalliset palvelut ja yritykset

Retkeilyreitit ja -kohteet
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Uutiset ja tiedotteet
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Hailuodon Kansalaisopisto 
tiedottaa
Toukokuun toiminta!
Toivottavasti jo toukokuulla pääsemme lähiopetuk-
seen! Nämä kurssit alkavat (huhti)- toukokuussa, 
ilmoittaudu mukaan!   

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 ilmoittau-
tumisen yhteydessä.  

Kurssille ilmoittautumisen voi perua 7 päivää ennen 
kurssin alkua maksuttomasti. Tämän jälkeen tapah-
tuneiden peruutusten osalta laskutetaan koko kurs-
sihinta. Perumisen voi tehdä sähköpostitse kansa-
laisopisto@hailuoto.fi tai maanantaisin klo 15 – 18 
puhelimitse puh 044 786 607. Perumisia ei oteta vas-
taan esimerkiksi tekstiviestillä, puheviestillä tai muulla 
tavalla. Sähköpostilla tehtyyn perumiseen lähetetään 
aina vastaanottokuittaus. 

Huolehditaan toisistamme! 

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

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. 25.4. mennessä 

Kesäksi lihaskuntoon! Kurssin tavoitteena on oppia 
oikeaoppinen kuntosalilaitteiden ja vapaiden paino-
jen käyttö sekä liikkeiden suoritustekniikat. Kunto-
salilta siirrymme hyvällä säällä myös ulos tekemään 
tehokasta, toiminnallista pihatreeniä erilaisin väli-
nein. Tunnin aluksi teemme aina kunnon lämmittelyn 
ja tunnin lopuksi palauttavan loppuverryttelyn. Tule 
mukaan! Ilmoittautumiset 25.4. mennessä. Kurssi-
maksu 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 juoksukou-
luun! Juoksukoulussa otamme juoksuun ensimmäi-
set askeleet - pohjakuntovaatimuksia ei ole! Kurssilta 
saat eväät omaa harjoittelua tukemaan: opit juokse-
maan oikein, palautumista ja kehonhuoltoa unohta-
matta. Opimme askelluksesta, ryhdin merkityksestä, 
tukilihasten vahvistamisesta ja juoksijan kehonhuol-
losta. Saat myös vinkkejä monipuoliseen treenaa-
miseen. Teemme yhdessä pieniä hölkkäpätkiä ja vii-
meisellä kerralla yhteisen rauhallisen lenkin. Kurssin 
avulla voit aloittaa juoksun/hölkkäämisen turvalli-
sesti. Kurssimaksu 11 € laskutetaan. 

Kädentaidot
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 (Kysy vielä paikkoja opistolta)

2 M 

Välitä Käytä kasvomaskia ja
kierrätä se oikein

Pidä turvaväli Muista käsihygienia

hailuoto.fi/koronavirus-covid-19/

hailuoto.fi/koronavirus-covid-19/

hailuoto.fi/koronavirus-covid-19/
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Kansalaisopisto / Hailuodon 
urheilijat ry. tiedottaa
Kurssilla opit tekemään seinätekstiilin, tunnelmallisen 
lyhdyn lasipurkin ympärille, kukka-amppelin tai vaik-
kapa koruja huippusuositulla makramee-tekniikalla. 
Tule kurssille ja opi alkeet. Jos osaat jo taidon, tule 
oppimaan uusia solmuja tai hakemaan ideoita. Mak-
rameeta on hyvä solmia esim. Pauliina punosnarusta 
tai kierretystä moppilangasta. Halutessasi ota oma 
luonnonkeppi mukaan tai jokin muu keppi. Koruihin 
ohuempaa lankaa. Tarkempi tarvikelista lähetetään 
osallistujille lähempänä kurssin ajankohtaa. Kurssi-
maksu 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 (Kurssi täynnä, kysy varapaikkoja!) 

Tule tutustumaan japanilaiseen raku-polttotekniik-
kaan! Raku-keramiikan teko on aina yllätyksellistä. 
Esineet poltetaan ulkoa kaasu-uunissa ja sen jälkeen 
savustetaan. Materiaalit maksetaan opettajalle käy-
tön mukaan. Kokoontumiset 27.4., ja 4.5. klo 18 – 20. 
ja 22.5. klo 9 – 17 keramiikan poltto. Kurssimaksu 
(sisältää poltot) 26 € laskutetaan. 

Sanataide 

TARINOIDEN HAILUOTO   
PE 18.00–20.30, LA 10.00–17.45, SU 10.00–16.00  
Hailuodon koulu 21.–23.5.  
Opettaja: Terhi Friman  
Ilm. 9.5. mennessä 

Tule mukaan tarinanrakentamisen kurssille, jossa 
pohditaan tarinan rakennetta, tunteiden merkitystä 
tarinassa ja kirjoitetaan talteen kivoja muistoja ja 
tarinoita Hailuodosta! Kurssiin liittyy ennakkoteh-
tävä, josta saat palautteen. Lähetä etukäteen tekstisi 
ohjaajalle terhi@metsaanmeni.fi. Kurssimaksu 36 € 
laskutetaan. 

 

Hailuodon 
Urheiluseuraelämään 
puhalletaan uutta henkeä
Parisenkymmentä hailuotolaista yksityishenkilöä 
Hailuodon kunnan vankalla tuella on kuluneen talven 
aikana päättänyt elvyttää henkiin Hailuodon Urheilijat 
ry:n. 

Toiminnasta tullaan tiedottamaan niin 
kuntatiedotteessa kuin sosiaalisessa mediassakin. 

Nyt haluamme tietää, millaista toimintaa Seuralta 
toivotaan. Toiminnalla halutaan lisätä lasten, nuorten 
ja aikuisten mahdollisuuksia liikkua ja urheilla. Näihin 
haluamme kuntalaisilta ja muiltakin ehdotuksia, joiden 
perusteella suunnitellaan toiminnan aloittamista. 
Toiveet voitte lähettää seuran sähköpostiosoitteeseen 
hailuodonurheilijat@gmail.com  

Seuran puheenjohtajana toimii Annukka Loukola, 
varapuheenjohtajana Emmi-Maria Hämäläinen, 
sihteerinä Kaisa Kurikka sekä johtokunnan jäseninä 
Lotta Simola sekä Sampo Pramila. Varajäsenet valitaan 
jäsenkokouksessa myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana. 

Olemme myös aloittaneet jäsenhankinnan. Jäseneksi 
liitytään maksamalla 20 €:n jäsenmaksu tilille FI62 5030 
0720 0103 08, viestikenttään ”Jäsenmaksu 2021”. 

Seura tarvitsee tietenkin logon. Sen vuoksi 
julistammekin logokilpailun avatuksi! Ehdotukset tulee 
olla toimitettuna Seuran sähköpostiin (tai K-Marketin 
takana oleva postilootaan) 15.5. mennessä. Ehdotus 
voidaan tehdä tietokoneella, käsin tai miten vain. 
Varaamme mahdollisuuden stilisoida ehdotusta. 
Voittaneen ehdotuksen palkitsemisesta emme vielä 
tiedä, mutta mainetta ja kunniaa on ainakin tiedossa. 
Logokilpailun voittanut työ julkaistaan kesäkuun 
kuntatiedotteessa. 

Hailuodon Urheilijat ry/Johtokunta
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Ilmoitukset
Hailuodon yhteinen tontti-
markkinointi kampanja!
Yksityiset tontit osaksi Hailuodon yhteistä 
tonttimarkkinointikampanjaa

Hailuodon kunta aloittaa tonttimarkkinointikampanjan 
tulevana syksynä. Ilmoita mukaan tonttipankkiin myös 
oma yksityinen tonttisi -ilmaiseksi. Haluamme tuoda 
mahdollisimman hyvin Hailuodon houkuttelevuutta 
ja tarjota laajasti sekä yksityisiä että kunnan tontteja. 
Ilmoita tonttisi tiedote@hailuoto.fi osoitteeseen vii-
meistään 1.7.2021. 

Kerro viestissäsi myös kaikki tarvittavat tiedot tontista. 
Voit liittää mukaan myös kuvia ja linkkejä.

Kirjaston auki muuten normaalisti, mutta 
12.5. Helatorstain aattona avoinna 10-16.

Hailuoto -sovellus 
ladattavissa 15.5. alkaen
Hailuodon Elinkeinotoimijat ry:n ja Hailuodon kunnan 
yhteishanke Hailuoto Green & Blue on ollut käynnissä 
helmikuun 2021 alusta. Hankkeessa kehitetään lähi-
matkailua digitaalisella ja yhdessä tekemistä edistävällä 
toimintatavalla. Keskeisiä toimia ovat Visit Hailuoto toi-
mintamallin rakentaminen, koulutusten ja työpajojen 
kautta kasvava yritysten osaaminen, mobiilisovelluksen 
käyttöönotto sekä yhteisten matkailutuotteiden ja pal-
veluiden kokoaminen. Hankkeen rahoittaa Leader Nou-
seva Rannikkoseutu. 

Toukokuussa julkaistaan Hailuoto -sovellus mat-
kailijoiden, mökkiläisten ja kuntalaisten käyttöön. 
Sovellus tulee olemaan ladattavissa ilmaiseksi Apple 
Storesta sekä Google Play -kaupasta. Sovellus kerää 
yhteen kaiken tarvittavan tiedon kunnasta, sinne saa-
pumisesta ja ajankohtaisista yritystiedoista. Mukana 
ovat myös digitaalisesti mm. retkeilyreitit, käyntikoh-
teet ja niiden tärkeä informaatio, paikalliset palveluliik-
keet sekä esimerkiksi leimapasseja! 

“Sormea pyyhkäisemällä saat esiin paikalliset tapahtu-
mat, lautta-ajat, säätiedot ja esimerkiksi lautta-aikatau-
lun ajankohtaisen tilanteen”, kertoo hankekoordinaat-
tori Saana Peurasaari. 

Sovellusta kehitetään jatkossa sen toimivuudesta ker-
tovan datan avulla sekä hyödynnetään sovelluksen 
kautta kerättävää kyselyaineistoa. Lataa sovellus ilmai-
seksi pehelimeesi 15.5. alkaen!

Lataa 
Hailuoto

-sovellus
puhelimeesi
15.5. alkaen

 
Paikalliset palvelut ja yritykset

Retkeilyreitit ja -kohteet
Lautta- ja jäätieinfo
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Vaikuta Hailuotoon!

Haemme Hailuodosta ja hailuotolaisilta ideoita siihen, missä kunnan

asioissa tai kehittämiskohteissa kuntalaisia tulisi kuulla ja osallistaa. 

Toimeen tarttuu Kunta olemme me -hanke, jonka kehittäjät koostuvat

nuorista yhteisö- ja aluekehittämisen sekä luovien alojen ammattilaisista.

Tartumme esille nostamiinne asioihin ja viemme niitä eteenpäin yhdessä

teidän kanssanne.

Lopulliset kehittämiskohteet valitaan yhdessä kunnan kanssa ja niiden

parissa työskennellään hankkeen ajan, vuoden 2022 loppuun saakka. 

Tule siis antamaan kehittämisideasi, toteutetaan niitä yhdessä! 

Terveisin, 

Etänä Teamsissä (kokouslinkki lähetetään ilmoittautuneille)

Keskiviikkona 12.5. klo 9-12 

Ilmoittaudu mukaan pe 7.5. mennessä

msl.fi/ilmoittaudu-hailuoto

msl.fi/osallisuus

Lisätietoja 

Projektikoordinaattori niina.vuori@msl.fi, p. 040 774 9378

Hankekoordinaattori saana.peurasaari@hailuoto.fi, p. 0406102842

TAlousasiat

Katukuva
Kaavoitus

Kultturitapahtumat

Reitistöt
Kunnan palvelut

matkailu

Kuntayhteisö

mukaan

kunnan

kehittämiseen!

Haluisitko uudistusta jollekin yhteiselle paikalle tai rakennukselle?

Mietityttääkö kunnan palvelut tai kuumottaako kaavoitus?

Tule kertomaan, mitä Hailuodossa sinun mielestäsi pitäisi kehittää!

Yritykset

Nuoret

Saana Peurasaari

hankekoordinaattori

Hailuodon kunta 

Niina Vuori

Projektikoordinaattori

Maaseudun Sivistysliitto 

Heidi Simppala

Yhteisökehittäjä

Maaseudun Sivistysliitto 
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Nyt on juuri oikea hetki! 
ODOTAMME 

YHTEYDENOTTOASI
Hailuodon kunta haluaa ostaa tai vaihtaa maata 

raakamaan hinnalla

Soita: vs. kunnanjohtaja Maarit Alikoski, 
0406836522 tai sähköpostitse: maarit.alikoski@

hailuoto.fi



4H tiedottaa
15 6.5.2021I L M O I T U K S E T

Yhteisöpuutarhahanke toimii 4H-yhdistyksen alaisuudessa. Laatikkovuokratulot keräämme 4H-yh-
distyksen kautta ja rahat käytetään yhteisöpuutarhan ylläpitoon tulevina vuosina. Hanke on alusta-
vasti 5-vuotinen. Hankettamme ovat rahoittaneet Hailuodon kunta ja Nouseva Rannikkoseutu ry.

Korona-aikaan noudatamme erityistä varovaisuutta ja yleisiä ohjeistuksia, kuten turvavälejä ja hygie-
niaohjeta, lisäksi käytämme omia välineitä. Puutarhalla on mahdollista vierailla myös yksin omassa 
rauhassa. 

Yhteisöpuutarha avautuu kesäkuun alussa. Osallistua voi vielä kesän mittaan. Lunastaessasi oman 
vuokralavan saat yhteisöpuutarhan ohjeet kirjallisena, sekä vastuuhenkilöiden yhteystiedot. 

Tervetuloa mukaan kokeilemaan jotain uutta tai jakamaan osaamistasi muiden kanssa. 

Pyydämme kiinnostuneilta yhteydenottoa. Kasvilavavaraukset ja lisätietoa numeroista: 
0408209937 / Tiina Laurila, 4H-yhdistys 
040-5943428/ Kari Tuhkanen

Tykkää ja tutustu: yhteisöpuutarhan Facebook-sivut: www.facebook.com/Hailuodonyhteisopuu-
tarha 

 
 

Terve! 

Me ollaan Sakari ja Nuutti ja meillä on Kylätalkkarit -niminen 4H-yritys. 

Teemme esimerkiksi talviaikana hiekoitusta ja lumitöitä ja kesäaikana maalaustöitä, nur-
mikonleikkuuta, trimmeröintiä ja puuhommia. 

Myös muunlaisia töitä voimme tehdä , riippuen asiakkaan tarpeesta! 

Voit ottaa meihin yhteyttä: viikolla klo 16-20, viikonloppuisin klo 10-19 

Sakari: 0458727836 tai sakari.pramila12@gmail.com 

Nuutti: 0405155977 

 
Hei! 
 
Olemme neljän 14-vuotiaan 4H-yrittäjän  
porukka ja teemme erilaisia pihatöitä  
tilauksesta. 
Otamme työtilauksia vastaan  
ma-pe 15-18 ja la-su 11-18. 
p. 0409332280 tai luovonpihatyot@gmail.com 
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MAATUVAN JÄTTEEN VAS-
TAANOTTO 2021
AVOINNA LAUANTAIPÄIVINÄ 22.5., 29.5. ja 5.6.  
klo 11:00 –14:00

HUOM! Aiemmasta poiketen puutarhajätteen tuo-
jilta ei peritäkäteismaksua, vaan jätekuorman voi 
tuoda vuoden 2021 Jäteoppaan välissä olevalla puu-
tarhajätesetelillä. Haketettavasta jätteestä peritään 
edelleen käteismaksu.Hailuodon 4H-yhdistys hoitaa 
jätteiden vastaanoton ja kirjauksen. Purkamisen ja 
lajittelun suorittaa jätteen tuoja vastaanottopisteen 
työntekijän ohjeiden mukaisesti. Muovipussiin paka-
tut haravointijätteet tyhjennetään itse. Huom. multa, 
hiekka, juurakot, nurmikon tuppaat ja kannot hait-
taavat haravointijätteen hyödyntämistä, koska hara-
vointijäte murskataan. Haravointijätteet puretaan 
asemalla oleville vaihtolavoille. Huomioi, että oksat, 
latvukset ja muut haketettavaksi kelpaavat ainekset 
lajitellaan kentälle niille osoitetulle paikalle. Postissa 
tulleen jäteoppaan välissä toimitetuilla kupongeilla 
voi tuoda yhden peräkärryllisen jätettä/yksi kuponki.
Maatuvan jätteen asema sijaitsee osoitteessa Vatun-
gintie 25 90480 Hailuoto. Paikalle kuljetaan Viinikan-
tien kautta.

Halutaan ostaa tontti tai 
vaatimaton mökki meren-
rannasta tai välittömästä 

läheisyydestä.  0451274696

HAILUOTO-SEURA RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 
Pidetään to 6.5. klo 18 etäyhteyksillä. 
Lähetä ystävällisesti pyyntö osallistumisestasi säh-
köpostitse info@hailuoto-seura.fi, niin lähetämme 
sinulle osallistumislinkin. Kokouksessa käsitellään 
seuran sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa jäsenet ja jäsenyydestä kiinnostuneet! 

www.hailuoto-seura.fi, puhelin 044 529 3220  
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista.

KOKOUSKUTSU 
HAILUODON JAKOKUNNAN RN: o 72 – 878 – 7 – 
1 osakkaat kutsutaan sääntömääräiseen osakaskun-
nan kokoukseen, joka pidetään Hailuodon Nuoriso-
seuran talolla 

MAANANTAINA 7.6.2021 klo 10.00. Ilmoittautuminen 
kokoukseen alkaa klo 9.30. 

Kokouksessa käsitellään osakaskunnan varsinai-
selle osuuskunnankokoukselle kuuluvat sääntö-
määräiset asiat ja Hailuodon Kalastajainseura ry:n 
vuokrasopimus. 

Kokouksesta laadittava tarkistettu pöytäkirja on osak-
kaiden nähtävänä Hailuodon Kunnantalolla 14 päivän 
ajan 14.6.2021 alkaen. 

Hailuodossa 21.3.2021, Hoitokunta
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Tilaa, kun sinulle sopii
Verkkokaupasta voit tilata kaikki
apteekkituotteet
Otamme yhteyttä sinulle sopivaan
aikaan
Tilauksen voi maksaa jo verkkokaupassa
ja paketin voi noutaa Hailuodon Salesta.

Voit tilata meiltä
myös verkkokaupan

kautta! 
 

   www.rotuaarinverkkoapteekki.fi  
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Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa 
soitto AINA 112

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

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

Kello 22-08 ota yhteys maksuttomaan valtakun-
nalliseen 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

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

Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään 
aamusta

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

Hailuodon kunnan yleisneuvonnan  
päivystysnumero 044 4973 500 (arkisin 8-16)

Hailuodon kunnan tärkeät 
numerot

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 / kirjastonhoitaja Kari Blomster 044 4973 565

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

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

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


