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Elinvoimaisen Saaren
ajankohtaisia kuulumisia
Korona-pandemian edelleen jatkuessa koko maailmaa kosketti toinenkin globaali kriisi, kun Venäjä
käynnisti hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta
2022. Hyökkäys oli jatkoa vuonna 2014 alkaneelle
konfliktille, jonka osana Venäjä mm. miehitti Krimin
niemimaan. Venäjää vastaan on asetettu maailmanlaajuisesti merkittäviä talouspakotteita ja muita sanktioita, jotka tulevat väistämättä vaikuttamaan myös
kuluttajiin mm. kohonneiden kustannusten vuoksi.
Sota on myös käynnistänyt Ukrainan pakolaiskriisin,
jossa tähän mennessä jo yli 8 miljoonaa ukrainalaista
on lähtenyt evakkoon maan sisällä ja yli 5,0 miljoonaa ukrainalaista on paennut ulkomaille. Hailuotoonkin on saapunut ukrainalaisia, ja heidät toivotamme
lämpimästi tervetulleiksi. Sodan talousvaikutukset
heijastuvat kuntasektorillekin ja jäävät pitkäkestoisiksi, jos menetettyjä Venäjän markkinoita ei kyetä
nopeasti korvaamaan. Sodan seurauksena Pohjolan turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut, ja
sen myötä myös Suomi ja Ruotsi ovat uudessa tilanteessa. Muutos on käynnistänyt kunnissa mm. varautumissuunnitelmien päivityksen ja testauksen, jotka
myös Hailuodossa on jo aloitettu.
Hyvinvointialueiden on määrä aloittaa toimintansa
1.1.2023. Kunnat ja kaupungit valmistelevat osaltaan organisaatioitaan tulevaan muutokseen. Hailuodon kunta on ollut mukana muiden seudun kuntien
tapaan puhdistus- ja ruokahuollon inhouse -yhtiöiden valmisteluryhmässä. Elinvoimainen Saari -palvelualueelta siirtyy hyvinvointialueelle 3-6 puhdistusja ruokahuollon työntekijää riippuen siitä, liittyykö
kunta perustettavaan inhouse -yhtiöön. Asia ratkennee suuntaan jos toiseen toukokuun aikana, sillä valtuustojen tulee toimittaa päätöksensä yhtiöön liittymisestä tai liittymättä jättämisestä hyvinvointialueelle
31.5.2022 mennessä.
Maapoliittinen ohjausryhmä on nykyisessä kokoonpanossaan kokoontunut kolme kertaa, seuraava
kokous järjestetään 3.5.2022. Ohjausryhmä käsitteli viime kokouksessaan Hailuodon maapolitiikan
tavoitteita. Aiheesta järjestettiin myös ensimmäinen
kuntalaiskuuleminen, johon palautetta tuli runsaasti
ja jonka tuloksia analysoidaan 3.5 kokouksessa. Tulevan kokouksen pääaiheena on maanhankinta. Vaihtoehtoina maanhankinnalle ovat mm. vapaaehtoinen kauppa, maanvaihto, etuosto-oikeus, lunastus
ja ilmaisluovutusvelvollisuus. Myös tästä aihepiiristä
järjestetään kuntalaiskuuleminen. Toivomme kuntalaisilta edelleen aktiivista osallistumista kaikkiin

järjestettäviin kuulemisiin, sillä kuntalaisten mielipiteet otetaan huomioon maapoliittisen ohjelman
päivityksessä.
Maankäytön suunnittelun edistämiseksi kunnanhallitus päätti perustaa teknisten palveluiden esityksestä kaavasuunnittelijan määräaikaisen toimen.
Toimen kelpoisuusvaatimuksena oli suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän
vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus. Määräaikaan mennessä kuntaan saapui yksi hakemus, joka
ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia. Kokemukset ovat
samantyyppisiä useissa seudun kunnissa, maankäytön suunnittelun ammattilaisia on niukasti saatavilla
työmarkkinoilla. Kaavasuunnittelu Hailuodossa käynnistetäänkin jatkossa ostopalveluna ja todennäköisesti niiltä alueilta, joissa kunnalla on maaomaisuutta.
Lisäksi kymmenkunta uutta kunnan rakennuspaikkaa
on tulossa myyntiin tonttipörssiin kuluvan kevään
aikana.
Vaihtoehtoiset energiamuodot yleistyvät ja lainsäädäntö asettaa kunnillekin uusia velvoitteita mm.
sähköautoilun lisääntymisen vuoksi. Kunnan kiinteistöillä on tällä hetkellä 2 kpl sähköautojen latauspisteitä, toinen Saarenkartanon ja toinen kunnanviraston pysäköintialueella. Hailuodon kunnanhallitus on
päättänyt, että kunnan kiinteistöillä sijaitseville sähköautojen latauspisteille hankitaan maksupäätteet,
niistä laaditaan sopimukset operaattorin kanssa ja
ne tulevat maksullisiksi sekä yleiseen käyttöön. Paloturvallisuuden vuoksi sähköautoja ei kunnan kiinteistöillä saa ladata muualla kuin ainoastaan virallisilla
sitä varten rakennetuilla latauspisteillä. Maksupäätteiden asennus on toistaiseksi kesken, ja niiden käyttöönotosta ilmoitellaan toimestamme myöhemmin.
Uuden kunnanjohtajan hakuprosessi on edennyt
haastatteluvaiheeseen. Hakemuksia virkaan tuli kaiken kaikkiaan 20 kpl, joista valintaryhmä valitsi haastateltaviksi 4 kelpoisuusehdot täyttävää pätevää ja
kokenutta hakijaa. Viran kelpoisuusehtona oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä kunnallishallinnon ja -talouden osaaminen sekä käytännön
kokemus kunnan johtotehtävistä, mukaan lukien
henkilöstöjohtaminen. Asiassa on toiminut valmistelijana ja esittelijänä allekirjoittanut helmikuun lopulta
alkaen.
Kevyen liikenteen väylän toteutuminen koko saaren
läpi kunnan ja/tai valtion rahoittamana on erittäin
epätodennäköistä. Tästä johtuen on POPELY kunnan

3

T I E D O T T E E T

6.5.2022

Elinvoimaisen Saaren
ajankohtaisia kuulumisia
aloitteesta laatinut hankekortin Hailuodon maantien
816 välillä Huikku-Marjaniemi parantamiseksi tienleventämisellä. Hanke koostuu neljästä eri vaiheesta ja
sen kustannusarvio on 9,3 M€. Tavoitteena on, että
ainakin osa hankkeesta valmistuisi ennen kiinteän
yhteyden käyttöönottoa. Hanke edellyttää Väyläviraston myönteistä päätöstä erillisrahoituksesta.
Arina haluaa kehittää palveluitaan Hailuodossa ja on
etsinyt Hailuodosta mahdollista uuden liikerakennuksen rakentamiseen soveltuvaa rakennuspaikkaa.
Kunnanviraston ja Saarenkartanon välissä on rakennuskaava-alueella liikerakennusten korttelialue, joka
soveltuu kaupparakennusten rakentamiseen. Arina
on ilmaissut mielenkiintonsa kyseiseen alueeseen
ja laatinut hankkeelle alustavan tontinkäyttösuunnitelman. Asiassa on päästy sopimukseen ja Arina on
ostanut kyseiseltä alueelta määräalan uuden kaupparakennuksen rakentamista varten.
Monenmoista siis tapahtuu niin Hailuodossa kuin
Elinvoimaisen Saarenkin palvelualueella. Korona-pandemia näyttäisi kesää kohti helpottavan sairaalahoidossa olevien potilaiden määrän käännyttyä
laskuun. Hailuodossa rekisteröityjä tartuntoja oli tätä
kirjoittaessani 80 kpl. Tiedotamme jatkossakin ajankohtaisista asioista kotisivuilla, somessa ja kuntatiedotteessa aina kun on tarpeen. Toivotaan lisää hyviä
uutisia meiltä ja muualta.
Aurinkoisia kevätpäiviä ja lämmintä sekä turvallista
kesää 2022 kaikille!
Markku Maikkola
Tekninen johtaja

Tärkeää tietoa tienkäyttäjille
Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat seuraavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hoitovastuulle kuuluvat tiet mukaan lukien kevyen
liikenteen väylät:
- Luovontie - Marjaniementie
(maantie 816)
- Pölläntie 			
(maantie 8162)
- Ulkokarvontie 			
(paikallistie 8674)
- Sumpuntie 			
(paikallistie 8675)
Kunnan hoitovastuulle (p. 044 4973500)
kuuluvat Keskikylän rakennuskaava-alueen tiet:
- Kaunakaupungintie (osittain), Sintantie, Ojakuja,
Metsäkuja ja Marjakuja.
- Lisäksi osa Pölläntien valaistuksesta on kunnan
hoitovastuulla.

Kaikki muut tiet ovat yksityisteitä, joiden hoidosta vastaavat tiekunnat ja/tai tieosakkaat.
Liikenteen asiakaspalvelu on valtakunnallinen
maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu. Liikenteen asiakaspalvelussa voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia. Voit
myös tehdä sähköisiä ilmoituksia valtion omistamiin
väyliin liittyen. Asiakaspalvelu käsittelee ilmoituksia arkisin kello 8–16.15. Voit ilmoittaa esimerkiksi
maanteiden päällystevaurioista.
Yhteystiedot: puhelin 029 502 0600, sähköposti liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
Tienkäyttäjän linja on kanava, jolle voit soittaa
kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista
ongelmista. Linja palvelee ympäri vuorokauden
vuoden jokaisena päivänä. Syitä soittaa ovat esimerkiksi tielle kaatunut puu, vaarallinen liukkaus, tielle
nouseva vesi tai kiinni juuttunut raskas ajoneuvo.
Ilmoittajalta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. Yhteystiedot: puhelin 0200
2100 (24 h/vrk).
Valtion omistamiin maanteihin, rata- ja vesiväyliin
liittyen voit antaa palautetta myös Palauteväylään.
Nyt on tukea saatavilla vauhdilla etenevään
sähköiseen maailmaan!
Hailuodon kunta tarjoaa asukkailleen digitukea.
Digitukihenkilö voi tulla käymään asiakkaan luona,
tai asiakas voi tulla kunnantalolle digituen pisteelle.
Digituki on apua ja ohjeistusta digilaitteiden
sekä palvelujen käytössä. Apua saat älylaitteiden,
puhelimien, tietokoneiden, televisioiden yms.
kanssa.
Maanantaisin klo 10-14 digituki kunnantalolla
Tiistaisin klo 10-14 tuki asiakkaan luona tai etänä
Keskiviikkoisin klo 10-14 tuki asiakkaan luona tai
etänä.
Yllä olevat ajat ovat voimassa kunnes muuten
ilmoitetaan.
Ota yhteyttä:
Puhelut ja tekstiviestit: 040 1527 588
Sähköpostilla: digituki@hailuoto.fi
Neuvonta ja ohjaus on maksutonta.
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Sote-Saari/Vapaa-aikatoimi
tiedottaa
Voimaa arkeen-ryhmä
Tiistaina 10.5. klo 14-14.45 osana hyvinvointiviikkoa järjestetään Voimaa arkeen-ryhmän tutustumistunti. Ryhmä on terveyskeskuksen fysioterapeutin
ohjaama ja suunnattu yli 65-vuotiaille. Tavoitteena on
kehittää tasapainoa, ylläpitää tai edistää liikkuvuutta
ja lihasvoimia kokonaisvaltaisesti kehossa.
Harjoitteet tehdään rauhassa, jokainen etenee oman
kunnon mukaan ja ammattilaiset ovat ohjaamassa ja
opastamassa yksilöllisesti.
Nyt on siis mahdollisuus päästä kokeilemaan tuntuisiko ryhmä sopivalta vaihtoehdolta ja ryhmässä on
mahdollista päästä jatkamaan syksyllä.
Ryhmä kokoontuu kunnantalon Luotosalissa. Mukaan
on hyvä varata rento vaatetus, jossa mukava liikkua
ja vesipullo.
Ennakkoilmoittautumisia ei tutustumistunnille tarvita, syksyn ryhmätoiminnasta tiedotetaan lähempänä ryhmän aloitusta.
Lisätietoja:
Fysioterapeutti (tavoitettavissa ti-ke)
p. 044-4973546
tai terveyskeskus@hailuoto.fi

NUORTEN KESÄTYÖ 2022
(6.6.-31.8.2022)

Hailuodon kunta tarjoaa hailuotolaisille 15-21-vuotiaille nuorille mahdollisuuden kesätöihin. Nuori voi
saada työpaikan kunnalta tai kesätyösetelin. Haettavana on kunnan tarjoamia töitä sekä myös kesätyösetelillä tuettuja töitä paikallisessa yrityksessä tai yhdistyksessä. Molempia voi tänä kesänä hakea.
Kesätyöhaku on päättynyt 29.4.2022 Kesätyöpaikan
saaneille ilmoitetaan kesätyöstä ja kesätyöinfotilaisuudesta henkilökohtaisesti.
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
15.5.2022 mennessä, petri.partala@hailuoto.fi tai Hailuodon vapaa-aikatoimi, Luovontie 176 90480 Hailuoto.

Kesätyöseteli 2022
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 1.6.-31.7.2022. 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,
90840 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 044 4973566 / petri.partala@hailuoto.fi
Kesätapahtumista lisää kesäkuun kuntatiedotteessa,
seuratkaa myös kunnan nettisivuja ja sometilejä.
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Tiedote maanomistajille ja tiellä liikkujille
Kevään 2022 lentolaskennan perusteella
arvioituna Hailuodon hirvikanta on suurin piirtein
tavoitekannan mukainen.
ELY-keskus on asentanut hirvivaaramerkkejä
Hailuodon maanteille tavanomaisimmille hirvien
kulkupaikoille. Merkittyjä alueita on yhteensä 5 kpl.
Liikenneturvallisuuden kannalta olisi lisäksi suotavaa,
jos maanomistajat raivaisivat ja
harventaisivat palstojaan pääväylien varsilta
etenkin näiltä hirvien luontaisilta kulkupaikoilta.
Myös puuston alaoksien poistaminen edesauttaa
näkyväisyyttä.
Tiellä liikkujilta toivomme nopeusrajoitusten
noudattamista ja hirvivaaran huomioon ottamista
varsinkin aamu- ja iltahämärien aikaan.
Hailuodon kunta
Hailuodon metsästysseura
Hailuodon riistanhoitoyhdistys

MAATUVAN JÄTTEEN VASTAANOTTO 2022
AVOINNA LAUANTAIPÄIVINÄ 14.5., 21.5. ja 28.5. klo 11:00 – 14:00
HUOM! Puutarhajätteen tuojilta ei peritä käteismaksua, vaan jätekuorman voi tuoda vuoden 2022
Lajitteluoppaan välissä olevalla puutarhajätesetelillä. Haketettavasta jätteestä peritään edelleen
käteismaksu.
Hailuodon 4H-yhdistys hoitaa jätteiden vastaanoton ja kirjauksen. Purkamisen ja lajittelun suorittaa
jätteen tuoja vastaanottopisteen työntekijän ohjeiden mukaisesti. Muovipussiin pakatut
haravointijätteet tyhjennetään itse. Huom. multa, hiekka, juurakot, nurmikon tuppaat ja kannot
haittaavat haravointijätteen hyödyntämistä, koska haravointijäte 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 Vatungintie 25 90480 Hailuoto. Paikalle kuljetaan
Viinikantien kautta.
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Vastaanottopisteeseen voi tuoda:
Puutarhajäte:
Haravointijäte:
-irtonainen ruoho, pudonneet puiden lehdet, naatit ja muut ruohovartisten
kasvien maanpäälliset osat
Oksa- ja risujäte:
-oksat (alle 6mm), risut, puuvartisten kasvien maanpäälliset osat
Haketettava jäte:
- oksat ja latvukset
Huom! Kantoja ei oteta vastaan.
Muovisäkkien ja muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret, laudat jne) tuonti on
ehdottomasti KIELLETTY!

Jätteistä perittävät maksut:
Puutarhajäte:
- puutarhajätekuponki vuoden 2022 Lajitteluoppaasta (jaettu kaikkiin kotitalouksiin 20.4.2022)
Huom! Jäteoppaan välissä toimitetuilla kupongeilla voi tuoda yhden peräkärryllisen jätettä/
kuponki. Kuponkiin on merkitty voimassaoloaika.
Haketettava jäte:
- 5€ / henkilöauton peräkärry
- 10€ / traktorin peräkärry

Lisätiedot: Hailuodon 4H-yhdistys, Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 Hailuodon kunta,
Petteri Tuuttila, puh. 040 683 5750

Tilaa 4H-nuori torjumaan vieraslajit mailtasi
Hailuodon 4H-yhdistys on kouluttanut nuoria torjumaan komealupiinia ja jättipalsamia.
Palvelua voivat tilata yksityishenkilöt, yhteisöt tai yritykset.
Palveluun kuuluu:
Komealupiini
o niittäminen tai kasvien ylös kaivaminen (jos kasveja vähän)
o niittojätteen haravointi ja läjitys tai kompostiin kuljettaminen

mahdollinen siemeniä sisältävien kukintojen pakkaaminen
Jättipalsami
o niittäminen tai kitkeminen
o niittojätteen haravointi ja läjitys tai kompostiin kuljettaminen
o mahdollinen kukintojen pakkaaminen
Kurtturuusu
o niittäminen tai kitkeminen
o niittojätteen haravointi ja läjitys tai kompostiin kuljettaminen
o juuriston ylöskaivu tapauskohtaisesti
o

Työntilaaja vastaa:
o jätteiden hävittämisestä (polttokelpoinen jäte)
o tarvittaessa jätesäkkien hankkimisesta
o niitto- ja haravointivälineistä, niiden kunnosta sekä niiden käyttämiseen
perehdyttämisestä (jos yhdistyksellä ei ole niittoon tarvittavia välineitä)
Yhdistyksemme kautta palvelun hinta 25€/tunti (sis. alv. 24%), minimiveloitus 1h.
Voit myös ottaa suoraan yhteyttä vieraslajitorjuntaa tekevään 4H-yritykseen, jolloin
palvelun hinnan määrittää 4H-yrittäjä.
Työtilaukset: hailuoto@4h.fi tai 0408209937 tai suoraan 4H-yrittäjiltä

Jätteiden hävittäminen
Useimmat lajitteluasemat ottavat vieraskasvijätettä vastaan maksutta. Joiltain
lajitteluasemilta voi myös veloituksetta noutaa oransseja jätesäkkejä vieraskasvijätettä
varten. Lisätietoja: Kiertokaari Oy, www.kiertokaari.fi, p.0503166505
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Moi!
Olen 14-vuotta vanha tyttö, joka ulkoiluttaa koiria ja valokuvaa niin eläimiä kuin
ihmisiäkin.
Koirien kanssa kokemusta löytyy koko elämäni ajalta perheen omien koirien kanssa
kuin myös hoitokoirien. Koolla ei ole väliä ulkoilutan isoista koirista ihan pieniin joten
laita viestiä tai soita mulle niin tulen ulkoiluttamaan koirasi. Tutustun mieluusti ensin
koiraan hyvin jos niin haluat😊😊
Valokuvaan lemmikkejä, lapsia/nuoria ja aikuisia sisällä kuin ulkona säästä
riippumatta. Aloitin kuvaamisen jo kolme vuotta sitten, kursseilla olen käynyt joten
ammattilaisen oppeja löytyy. Laita viestiä tai soita minkälaisia kuvia haluaisit.
Koiran lenkitys 10€ n. 45min
Valokuvaus alkaen 15€
Hinta riippuu kuvauksen kestosta ja kuvien määräästä. Kuvien käsittely sisältyy
hintaan.
Emilia Paaso
puh. 040 220 2687
emiliapaaso@icloud.com

Hailuodon kylätalkkarit ottavat vastaan työtehtäviä. Pihojen siivoamista,
ruohonleikkuuta, maalausta ja muuta talkkarihommaa. Talkkareina toimivat 4Hnuoret Sakari ja Nuutti.
Teemme myös vieraslajitorjuntaa.
Yhteydenotot: 0458727836 sakaripramila12@gmail.com, 0405155977
nuuttilapola2@gmail.com

Tervetuloa uusien
asukkaiden iltaan!
Oletko Hailuotoon juuri muuttanut, jo
jonkin aikaa saaressa asunut, tai pitkään muualla asunut paluumuuttaja?
Vai oletko jo kokenut Hailuoto-konkari,
joka haluaa jakaa tietojaan ja tutustua
samalla uusiin saarelaisiin? Tervetuloa
uusien asukkaiden iltaan!
Vietämme uusien asukkaiden iltaa
30.5.2022 klo 18.00 kunnantalon
Luototuvassa. Kaikki halukkaat ovat
lämpimästi tervetulleita paikalle.
Terveisin,
Hailuodon kunta
Hailuodon seurakunta
Hailuodon 4H-yhdistys
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HAILUOTO-SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään 23.5. klo 18.
Kokoukseen voi tulla paikan päälle Luototupan kunnantalolle
tai osallistua etäyhteydellä.
Lähetä ystävällisesti pyyntö osallistumisestasi sähköpostitse
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.

HAASTE
Toukokuussa vietetään Suomen ladun lanseeraamaa Unelmien liikuntapäivää, koko
Suomen yhteistä liikkumisen juhlapäivää.
Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen päivä, johon kuka tahansa voi osallistua. Kokeile, innostu, ja anna mielesi levätä
liikkeessä! Hailuodossa päivää vietetään
keskiviikkona 11.5.2022 klo 10.00 yhteislenkki Kevätkirmauksen muodossa.
Haastammekin nyt kaikki lähtemään
mukaan Kevätkirmaukseen. Lähtöpaikkana
toimii Hailuodon kirkko. Reitit ilmoitetaan
paikan päällä. Liikuttavat matkat ovat 1-10
kilometriä, ja jokainen saa päättää itse oman
matkansa ja liikkumistapansa kuntotasonsa
mukaan. Huomioi säänmukainen varustus.
Raivaa itsellesi aikaa, tarjoa seuraasi myös
muilla ja innosta ystäväsikin liikkeelle - lahjoita liikettä siis sekä itsellesi että muille!

Liikuttavin terveisin
Hailuodon seurakunta

Tervetuloa

aluevaalikahveille

perjantaina 13.5. kello 11–13
Hailuodon kunnantalolle
Tule jutu�amaan kahvi�elun lomassa
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoin�alueen
aluehallituksen puheenjohtajaa
Tapani Tölliä ja hyvinvoin�alueen
konsernipalveluiden johtajaa
Jouko Luukkosta.
Kaikille avoin tilaisuus!
Tarjolla kahvia, mehua ja
marjapiirakkaa.
Osoite: Hailuodon kunnantalo,
Luovon�e 176, Hailuoto

Kahvien aikana pääset tutustumaan myös Omaolo-, Terveyskylä- ja
Päivystysapu 116 117 -palveluihin.

Hailuodon liikuntatoimi

<- Hyvinvointialueen tapahtumassa
lisäksi kunnantalolla 13.5. klo 11-13:
- Seniorineuvolan esittely
- Sosiaaliohjaaja ja terveydenhoitaja paikalla
- Fysioterapeutti esittelee tulevaa Voimaa
arkeen -ryhmää
- Digitaalisten sote-palveluiden (Omaolo-, Terveyskylä- ja 116117 -palveluiden)
esittelyä
- Muista hyvinvointisi -kiertue, tule tutustumaan toimintaamme ja hakemaan tietoa
mm. aivoterveyteen, omaishoitajuuteen ja
hyvinvointiin liittyen. Mm. muistiyhdistyksen onnenpyörä
- Kriisi- ja traumaterapeutti Petteri Mankilan puhe Arjen kriisien aallokoissa luoviminen klo 12.30, puhe on kuunneltavissa myös
Teamsin välityksellä.
- InBody-mittauksesta erillinen ilmoitus
kuntatiedotteen lopussa.

I L M O I T U K S E T
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Hei, minä olen…
Pirjo Kankainen, ja toimin Hailuodon Osuuspankissa asiakkuusasiantuntijana. Voit olla
minuun yhteydessä säästämiseen/sijoittamiseen sekä henkilöasiakkaan rahoitukseen
liittyen. Palvelen ja opastan mielelläni myös päivittäisasioissa. Neuvottelut onnistuvat
kanssani helposti verkko- ja puhelinneuvotteluina, tai kasvotusten konttorilla

Aliisa Mäntylä ja työskentelen asiakkuusneuvojana Hailuodon Osuuspankissa. Olen
apunasi henkilöasiakkaan päivittäis- ja rahoitusasioissa sekä yrityksen maksuliikeasioissa.
Asiointi onnistuu tarpeesi mukaan verkossa, konttorilla ja puhelimitse.

Tuomas Kaikkonen ja toimin asiakkuusneuvojana Hailuodon Osuuspankissa. Autan sinua
sekä henkilökohtaisissa että yrityskohtaisissa rahoitustarpeissasi sekä yrityksen
maksuliikenneasioissa. Näiden lisäksi saat minulta myös päivittäiseen pankkiasiointiin
liittyvät palvelut konttorilla, verkossa sekä puhelimitse

Jari Noponen ja toimin Hailuodon Osuuspankin pankkilakimiehenä. Ole yhteydessä
minuun mikäli tarvitset opastusta esimerkiksi perhe- ja perintöoikeudellisissa tai vaikkapa
kiinteistön kauppoihin ja lahjoituksiin liittyvissä asioissa. Laadin testamentit,
edunvalvontavaltakirjat, kauppa- ym. luovutuskirjat, perukirjat ja ositus- ja
perinnönjakosopimukset sekä muut tarvittavat asiakirjat ja neuvon näihin liittyvissä
verokysymyksissä. Toimin myös julkisena kaupanvahvistajana.

Jukka Pitkänen, Pohjola Vakuutus Oy:n vakuutusedustaja. Saat kauttani
henkilöasiakkaan, maa- ja metsätalouden, ammattiliikenteen sekä yrityksen
vahinkovakuutuspalvelut.

Jani Isomaa ja toimin Hailuodon Osuuspankin toimitusjohtajana. Saat minulta myös
julkisen kaupanvahvistajan palvelut.

6.5.2022
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Hailuodon kunnan tärkeät
numerot
Varaa aika kunnan
työntekijälle etukäteen
joko puhelimitse tai
sähköpostilla.

Muut tärkeät numerot
Palvelukoti Saarenkartano (hoitajat) 044 4973 550
Ikääntyneiden palvelut Rauni Koppelo 044 4973 553
Hailuodon koulu 044 4973 506

Hailuodon terveyskeskus

Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531

Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa
soitto AINA 112.

Eskari 040 4879 967

Ajanvaraus
Hailuodon
terveyskeskukseen
numerosta 020 630 6060 arkisin kello 8-16.
Puheluusi vastaa Pihlajalinna.
Kello 16-08 ota yhteys maksuttomaan valtakunnalliseen 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 vastaanottaa jatkossa Marjo Kylmänen ja hänet tavoittaa terveyskeskuksen numerosta 044-4973578.

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

Kirjasto 044 4973 565
Sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijä 0444973573
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, Tekniset palvelut 040 6837 864
Sote-Saari 044 4973 522
Riitta Tero, Oppiva Saari 040 6837 506
Kunnanvirasto 044 4973 500
Kunnanjohto:
Maarit Alikoski, va. kunnanjohtaja 040 6836 522
Pia Piispanen, perusturvajohtaja 044 4973 520
Markku Maikkola, tekninen johtaja 044 4973 510
Kaija Sipilä, sivistysjohtaja 044 4973 560
Hailuodon vesihuolto
Häiriö-, vika ja muut ongelmatilanteet:
0400 683 105

H y v i n v o i n t i a
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Hyvinvoinnin mittauspäivät Luotosalissa
Kehonkoostumusmittauksen lisäksi aamupäivisin MMSEmuistitestausta, liikkuvuuskartoituksia sekä muuta mukavaa
to 12.5. klo 12.00–18.00
pe 13.5. klo 8.30–12.00
(muita aikoja voi tiedustella Petriltä)
Aika mittaukseen varataan p. 0444973566 tai petri.partala@hailuoto.fi
Mitä kehonkoostumusmittaus mittaa?
• Olennaisimpia tarkasteltavia muuttujia ovat kehon rasvavarastot ja niiden sijainti.
• Kokonaisrasvaprosentti on huomattavasti luotettavampi mittari painon sopivuuden tai ylipainon
määrän arviointiin kuin painoindeksi (=BMI).
• Lihas- ja nestetasapainomittaukset saattavat etenkin ikääntyneemmillä paljastaa puutteita
ravitsemuksessa sekä liian yksipuolisen tai vähäisen liikunnan.
• Seurantamittaukset paljastavat elintapamuutosten onnistumisen, vaikka vaaka ei sitä aina
kertoisikaan.
Kuinka testi tehdään?
Testissä seistään paljain jaloin, liikkumatta noin 3min ajan InBody -laitteen päällä
kosketuselektroneista kiinni pitäen. Testistä saa palautteen heti.
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
henkilöille, joilla on tarvetta arvioida ravitsemustilaa ja jotka ovat riskissä sairastua diabetekseen ja
sydän- ja verisuonisairauksiin.

Testissä pitää pystyä seisomaan omatoimisesti ilman tukea.
Mittausta ei voida tehdä, jos olet raskaana tai käytät sydämen tahdistin.
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Hailuodon pyörä-/lenkkeilysuunnistus 2022
Hailuodon pyörä-/lenkkeilysuunnistus starttaa jälleen. Liikuntatapahtuma on
tarkoitettu kaikille.
Keskiviikkoon 1.6.2022 mennessä ilmestyy nuorisotila Luukun ikkunaan
(kunnantalon Luototupa) kuvia eripuolilta Hailuotoa.
Paikan tunnistettuasi suuntaat pyörän keulan tai lenkkitossun kärjet kohti sitä,
perillä leimaat hakemaasi korttiin leiman rastilla olevalla pihtileimasimella ja
suunnistat kohti seuraavaa rastia. Korttiin kerätään viisi leimaa.
Rastit sijaitsevat valokuvapaikan välittömässä läheisyydessä eli rasti ei välttämättä
ole juuri siinä kohdalla, 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/lenkkeillä rasteille oman aikataulunsa, kuntonsa ja
mahdollisuuksiensa mukaisesti. Ja rasteja voi siis etsiä myös juoksemalla tai
kävelemällä, ainoastaan moottoriajoneuvot ovat kiellettyjä. �
Kaikkien kortin / korttien liikuntatapahtuman 1.6.- 30.9.2022 aikana
palauttaneiden kesken arvotaan pieniä palkintoja.
Muistakaa noudattaa suurinta mahdollista varovaisuutta liikenteessä.
Pyöräilijöille pyöräilykypärät päähän ja huomioliivit päälle.
Pyöräily-/lenkkeilysuunnistukseen osallistuvat ovat mukana omalla vastuullaan,
joten suosittelemme osallistujille henkilökohtaista vakuutusta.
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Hyvinvointia Hailuodossa - Mistä hyvinvointisi koostuu/toukokuu
pvä kirjaa ylös mitä teit ja kauanko, esim. kävely 20 min, lumityöt 40 min, lukeminen 50 min
1.

16.

2.

17.

3.

18.

4.

19.

5.

20.

6.

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.

25.

11.

26.

12.

27.

13.

28.

14.

29.

15.

30.
31.

nimi: _______________________________

ikä:________ puh: __________________________

lisätietoja:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

