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Kohti kesää
Koululaiset kirmaavat tämän viikon aikana kesälomille ja kesätöihin. Koronan ’kirot’ ja rajat ovat toistaiseksi helpottaneet ja kokoontumisrajoituksia lievennettiin toukokuun lopulla 50 henkilöön, kuntosalit ja
liikuntahallit, kirjaston tapahtumat ja muu toiminta
avautuvat vähitellen.
Poikkeuksellinen tilanne on kuormittanut meitä kaikkia. Kuljemme naamioituneina kasvomaskien taakse
yleisissä tiloissa ja työpaikoilla - jopa koulussa ja
päiväkodissa. Etäyhteydet ja kokoukset ovat tulleet
tutuiksi. Koulussa päivät on rytmitetty ja porrastettu
niin, että välitunnit ja ruokailut ovat eri ryhmillä eri
aikaan, koko henkilöstö ei tapaa toisiaan. Kirjaston
ovella on vastassa desinfiointipullo ja kasvomaskilaatikko. Kaikissa tilanteissa ja tapahtumissa on pitänyt
edetä tautitilanne mielessä. Tämä on vaatinut paljon
jaksamista ja järjestelyjä kaikilta työntekijöiltä.
Oppiva saaren kevät on kaikesta huolimatta ollut toiminnan aikaa:
Vuoden alussa käynnistimme Suomen/Hailuodon
harrastamisen mallin pilottihankkeen. Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoituksella olemme voineet
järjestää päivittäistä hyvin monipuolista harrastustarjontaa koulupäivien yhteydessä. Mallin tavoitteena
onkin saada jokaiselle lapselle ja nuorelle ainakin yksi
harrastus. Toiveissamme siintelevät entistä upeammat harrastusmahdollisuudet Hailuodossa ensi lukuvuoden alusta. Hakemuksemme on parhaillaan käsiteltävänä, joten kaikki hailuotolaiset peukut sille!
Kuntosali on avattu nuorillle ja vähitellen perheille ja
senioreille Petri-vapaa-aikasihteerin oman varauskalenteroinnin avulla.
Maaliskuussa saimme odotetun ja kaivatun kulttuurisihteerin (50% työajalla) kuntaan. Sanna Roukala valikoitui tehtävään korkeatasoisesta ja laajasta
hakijajoukosta. Hän on jo aloittanut Hailuodon Ateljee-videosarjan julkaisun. Sarjassa esitellään hailuotolaisia tai hailuotolaistaustaisia taiteilijoita. Sarjassa
esiteltävät taiteilijat ovat: kuvataiteilija Lauri Rankka,
kirjailija Liisa Louhela, liiketaiteilija Eija Ranta, kirjailija Kati Hiekkapelto, kuvataiteilija Inka Nieminen, taidegraafikko Pälvi Hanni, kuvataiteilija Marjatta Hanhijoki, valokuvaaja Aino Väänänen, muusikko Antye
Greie, ympäristötaiteilija Anni Rapinoja, kuvataiteilija
Markku Keränen ja runoilija Pirkko Lastikka.
Seuraavaksi on valmistumassa Hailuodon Kulttuurikartta, joka auttaa kuntalaisia ja vierailijoita löytämään Hailuodon monet kulttuurikohteet. Kesähän
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on saaren kulttuuritapahtumien kulta-aikaa. Näillä
näkymin jo perinteiset suuret tapahtumat Bättre Folk,
Hailuodon Teatterifestivaali, Hailuodon musiikkipäivät ja Kotiseutupäivä ovat toteutumassa tänä kesänä.
Tikkuröijy-piknikpäivä 10.7. järjestetään yhteistyössä Hailuoto-seuran Luovon Puojin ja Hailuodon
Panimon sekä paikallisten yrittäjien kanssa. Kaikki
yhdessä neulomaan ja nauttimaan hyvää hailuotolaista ruokaa!
Helmikuussa sain arvokkaan ja mielenkiintoisen
yhteydenoton Suomen Kansallismuseosta. He etsivät
hailuotolaista kameran edessä esiintymään tottunutta
lasta tai nuorta mukaan ’Toista Maata’-näyttelynsä
avajaisvideolle. Tehtävänä oli hailuolaisten Plootu-rahojen esille asettelu. Hailuodon tervehdysosuus
on Sannan organisoimana kuvattu saaressa maaliskuun lumilla ja jatko Kansallismuseossa. Avajaisvideo
julkaistiin 17.5. ja löytyy osoitteella: Toista maata Myrsky, Kaamos ja Satu - plooturahat, Hailuoto
https://www.youtube.com/watch?v=-999Lk3xNgQ
Yläkoululaiset osallistuivat huhtikuussa Taidetestaajat-hankkeen Suomen suurimpaan oopperayleisöön
’Covid Fan Tutte’. Kiitoksensa ja terveisensä Hailuotoon lähetti oopperan päätähti Karita Mattila.
Toukokuun alussa saimme vierailulle maineikkaat
kirjailijat Siri Kolun ja Salla Simukan. Vierailu toteutettiin etäyhteydellä. Osa oppilaista oli kirjastossa
suorassa vuorovaikutusyhteydessä kirjailijoihin ja osa
omissa luokistaan, josta he lähettivät viesteinä kysymyksiä. Etätapahtuma onnistuikin loistavasti kiitos
Kari-kirjastonhoitajan!
Kesä tuo toivottua ja odotettua vapautumista, toivottavasti myös aurinkoa.
Iloista ja aktiivista kesää kaikille!
Kaija-sivistysjohtaja

Siri Kolun ja Salla Simukan kirjailijavierailu
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Yhdessä
kehittämällä
saamme
aikaiseksi isoja
asioita
Tulevalle kesälle saadaan paljon uutta ilmettä Hailuotoon jo pitkään uusimista odottaneiden kohteiden kehittämisen edistymisen ansiosta. Osa kohteista parantaa yleisilmettä, kun taas osalla on
erittäin tärkeä käytännön ja kestävyyden lisäämisen
merkitys. Olemme saarena erittäin herkän luonnon
ympäröimänä ja omilla toimillamme sekä esimerkillämme ohjaamme myös muiden käyttäytymistä. Kun
pidämme itse omat alueemme siistinä, nousee kynnys roskaamiseen ja väärinkäytöksiin myös vierailla.
Hailuodon kunta kannustaakin jokaista kuntalaista
talkoisiin oman elinympäristönsä siisteyden ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Kerätään maahan jääneet roskat, pidetään silmällä siistimistä tarvitsevia kohteita,
informoidaan niistä eteenpäin, jos niitä ei itse pystytä
hoitamaan, ja muistetaan heilauttaa kättä vastaantulijalle. Pienillä teoilla on valtava merkitys, kun kaikki
liittyvät mukaan.
Marjaniemeen sekä muihin suosittuihin käyntikohteisiin tulemme lisäämään muistutuksia muun muassa
Natura 2000 -alueilla liikkumisesta, lintujen pesimisrauhasta sekä paikallisten tonttien ja maanomistajien
piharauhasta. Viestinnän keinoin nostamme aiheet
yhdeksi keskeisimmistä esimerkiksi uuteen Hailuoto
-sovellukseen.
Kohteidemme kehittämistä ovat edistäneet useat
yksityiset henkilöt, jotka ovat meille lähettäneet
palautetta sekä hailuotolaiset yrittäjät. Esimerkiksi
hankinnassa olevaan uuteen sekä nykyaikaiseen
majakkakameraan hailuotolaiset yrittäjät ja yksityishenkilöt keräsivät ison summan, jotta asia saadaan
ripeästi liikkeelle. Meille kuntana onkin erittäin tärkeää, että ehdotukset uudistuksiin tulevat juuri hailuotolaisilta ja kohteiden käyttäjiltä, jolloin pystymme
kehittämään juuri oikeaa asiaa tarpeeseen perustuen.
Aktiivisten kuntalaisten pitäminen mukana myös toimintojen suunnittelussa käyttäjille auttaa meitä tekemään oikeita ja kestäviä ratkaisuja.
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Osaan kehittämistoimista kuuluu useampia tahoja,
kuten Marjaniemen majakan kunnostustöihin liittyy
Museovirasto, osaan retkeilyreiteistämme- ja kohteistamme liittyy Metsähallitus ja osa kehitettävistä
toimista tehdään maanomistajien ja maavuokrien lainalaisuuksien puitteissa. Tästä syystä kehittäminen ja
kohteiden kunnostus saattaa viedä pidempään aikaa.
Kiitos kaikille, jotka ovat olleet osallisena Hailuodon
kehittämiseen ja rohkaisu heille, jotka vielä miettivät
kunnan kehittämistilaisuuksiin osallistumista. Jokaisella aktiivisella teolla on suuri merkitys! Tutustu alla
olevaan listaukseen, jossa on vain murto-osa niistä
hienoista asioista, joita olemme yhdessä saaneet
aikaiseksi.
Tulevalle kesälle uudistuksen saavat seuraavat
kohteet:
•Marjaniemeen tulee neljä uutta wc:tä, kolme
tavallista ja yksi esteetön wc. Vessojen paikasta sekä
ajankohdasta tiedotetaan pian lisää.
•Marjaniemen majakan korjaustyöt rappausten ja peltien uusimisen osalta tullaan hoitamaan
kesän aikana, Museoviraston luvan saamisen jälkeen.
Majakka avautuu vierailijoille kesäkuusta.
•Uudet opasteet ja kyltit tuodaan informoimaan
kestävyydestä, vanhentuneet kyltit poistetaan ja retkeilyreittien kylttejä kunnostetaan koko kesän ajan.
•Kirkkosalmen lintutornin yhteyteen rakennetaan kesälle 2021 nuotiopaikka ja Hailuodon kunnan reittihuolto tulee jatkossa hoitamaan kohteen
polttopuuhuollon.
•Metsähallitus remontoi Kirkkosalmen lintutornin
elokuussa 2021.
•Metsähallitus kartoittaa parhaillaan yhdessä Hailuodon kunnan kanssa uuden taukopaikan paikkaa
Sunijärven alueelle.
•Kunta olemme me -hankkeessa aloitetaan suunnittelemaan Hyypän alueen kehittämistä.
Käytöstä poistuvat kohteet:
•Maasyvänlahden taukotupa ja lintutorni poistuuvatkäytöstä kesäkuuhun 2021 mennessä alueen
vuokra-ajan päättymisen vuoksi.
•Sunijärven taukotupa on poistunut käytöstä jo
aikaisemmin.
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Hailuodon
kunnan
retkeilyreitistöjen
kehittäminen
on aloitettu
Hailuodon kunnanhallituksen sekä Hailuodon
kuntastrategian 2020-2025 linjausten mukaisesti
Hailuodossa
on
aloitettu
retkeilyreitistöjen
kehittäminen. Työ etenee keskeisten olemassa
olevien reittien entistämisellä, johon kuuluu muun
muassa kylttien ja opasteiden kunnostaminen, sekä
retkeilyreitistöjen kehittämishankkeen valmistelu.
Retkeilyreitistön kehittämistyötä viedään eteenpäin
Hailuodon kunnan hallinnon koordinoimana ja
yhteistyössä matkailun asiantuntijan Jenny Janhunen
kanssa.
”Luontomatkailu
kasvattaa
suosiotaan
koko
ajan. Helposti saavutettavien luontokohteiden
merkitys on viimeistään kuluneen vuoden aikana
tunnistettu. Hailuodolla on erityisen hyvät
edellytykset olla monipuolinen, kestävästi kehittyvä
luontomatkailukohde.” Janhunen toteaa.
Hailuodossa retkeilyreitit ovat pääasiassa 2000luvun alkupuoliskolta ja niihin on tehty useita
muutoksia, jotka ovat johtaneet reittiverkoston
repaleistumiseen. Kehittämistyön tavoitteena on
yhtenäistää reitit, parantaa niiden saavutettavuutta ja
löytää sekä luonnonsuojelun, että maiseman kannalta
parhaimmat reitit. Suurin osa olemassa olevista
retkeilyreiteistä kulkee Natura 2000 –alueella. Tästä
syystä on erityisen tärkeää ohjata luonnossa liikkujat
pysymään opastetuilla poluilla, ja tekemään reiteistä
niin vetovoimaisia, ettei reitiltä poistumiseen jää
houkutusta. Hailuodon historia, kulttuuri, eläimistö,
kasvisto sekä maaperä antavat reiteille paljon
teemallisia mahdollisuuksia. Tavoitteena onkin, että
saamme uniikkeja hailuotolaisia kohteita ja tarinoita
osaksi reittejä.
”Saavutettavat, houkuttelevat ja tarinallistetut
retkeilyreitit tarjoavat luontoelämyksiä niin paikallisille
kuin saarella vierailevillekin. Reiteistä tehdyt
tuotekortit täydentävät alueen matkailuyritysten
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palvelutarjontaa. Lisäksi olisi tärkeää kartoittaa
mahdollisuuksia muihin luonnossa liikkumisen
muotoihin kuten pyöräilyyn tai melontaan alueella”.
Janhunen täydentää.
Retkeilyreittien kehittämistyö jatkuu strategiakauden
2020-2025 ajan vaiheittain. Tulevien kuukausien
aikana tullaan kartoittamaan kunnostettavat, jo
olemassa olevat reitit ja määrittelemään tarvittavat
tavoitteet ja toimenpiteet tulevaan. Käynnissä
oleva
hankkeistaminen
nojaa
retkeilyreittien
kehittämistyöryhmän tekemään laajaan selvitykseen
ja muuhun olemassa olevaan materiaaliin. Myös
jatkossa toivotaan laajasti eri sidosryhmiä aina
maanomistajista,
kuntalaisiin
sekä
hallinnon
edustajiin mukaan antamaan panoksensa Hailuodon
retkeilyreittien kehittämiseen.
Hailuodossa vasta käyttöön otettu Hailuoto
-sovellus antaa myös mahtavan lisän löytää reiteiltä
uutta informaatiota ja valmistautua matkaan
etukäteen. Sovellukseen päivitetään kevään 2021
aikana Outdooractiven digitaaliset reittikartat,
josta retkeilijän on helppo ladata kartta omaan
käyttöön, nähdä etäisyys- ja korkeuserot reitillä ja
navigoida kohteessa omin ehdoin. Outdooractive
on osa Visit Oulun kehittämistyötä, johon Hailuoto
kuuluu. Hailuoto -sovellus on suunniteltu ja
toteutettu käynnissä olevassa Hailuoto Green & Blue
–lähimatkailuhankeessa.
Jenny Janhunen
0503774405

Lataa Hailuoto
puhelimeesi

•
•
•
•

Lautta- ja jäätieinfo
Paikalliset yritykset
Uutiset ja tapahtumat
Retkeilyreitit ja -kohteet

5

T I E D O T T E E T

3.6.2021

Sote-saari tiedottaa
Pihlajalinna valittiin Hailuodon kunnan terveyspalvelujen tuottajaksi 1.6.2021 alkaen
Pihlajalinna valittiin Hailuodon kunnan kehittäjäkumppaniksi tuottamaan perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon palveluita sekä edistämään
kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Hankintaan
kuuluvat muun muassa yleislääkärin lähipalvelu, vastuulääkäripalvelu ikäihmisille, hoitaja-avusteinen etälääkäripalvelu sekä hoidontarpeen arviointi. Sopimus
koskee lääkäripalveluita. Hailuodon oma hoitohenkilökunta jatkaa kunnan omina työntekijöinä.
– Hailuodon kuntalaisten näkökulmasta katsottuna
asiat terveydenhuollossa pysyvät ennallaan. Oman
terveysaseman tuttu henkilökunta vastaa asukkaiden hoidosta osaltaan ja Pihlajalinnan lääketieteellinen osaaminen saadaan monin erilaisin tavoin tuotua
hailuotolaisten parhaaksi. Kehittämistyössä asiakkaiden ääni tulee jatkossakin kuuluviin ja erityisesti
jatkossa panostetaan hoitoketjujen sujuvuuteen ja
laatuun. ILMOITTAUDU mukaan kahden kuukauden
välein kokoontuvaan asiakasraatiin Marjo Kemppaiselle 0401903014 tai sähköpostilla marjo.kemppainen@hailuoto.fi
Palvelutuotanto alkaa 1.6.2021, ja sopimuskausi päättyy 31.5.2023. Lisäksi hankintaa on mahdollista jatkaa
kahdella vuoden mittaisella optiokaudella.
Kesäkuun alussa lähilääkärinä aloittaa Arto Eberhardt.
Etälääkäripalvelu toimii alussa yhtenä päivänä viikossa. Hoitajat pystyvät lisäksi olemaan yhteydessä
lääkäriin tarvittaessa. Laboratorionäytteet otetaan
edelleen pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja koronanäytteet arkisin maanantaista torstaihin Hailuodossa
aamupäivien aikana.
1.6. alkaen Pihlajalinnan hoidon tarpeen arvioinnin
puhelinnumero on 020 630 6060.
Kun soitat, numerossa on tiedote. Soitat vain kerran
ja sinulle soitetaan takaisin siihen numeroon, josta
soitat tai voit valita toisen numeron, johon soiton
haluat. Määräaikaistarkastukset hoidetaan Hailuodon
hoitajan kautta. Hoitajien numerosta 044 4973 578
hoidetaan kiireettömiä asioita.

Terveyskeskus tiedottaa:
•Aloitamme vihdoinkin erilaisia ryhmiä jo kesän
aikana. Koronatilanteen vuoksi joudumme kuitenkin
rajaamaan ryhmäkoon max. 5 osallistujaan.
•Aloitamme painonhallintaryhmän, iloa arkeen ryhmän, sydänryhmän sekä mahdollisesti kipuryhmän
kroonista kipua kärsiville.
Mikäli haluat liittyä ryhmään, ota yhteys Sirpa Erho
044–4973546 tai Marjo Kemppainen 040-1903014
Ota arjesta aikaa itselle, tee juhla, vaikka kallion
koloon. Anna arvoa juuri tälle hetkelle, Siinä resepti
hyvään oloon!
Ryhmäterveisin Sirpa ja Marjo
Reseptiuusinnat terveyskeskuksen numerosta
0444973578
Reseptiuusinnat AINA hoidontarpeen arvioinnin tai
kiireettömän terveyskeskus numeron 0444973578
kautta. Lisäksi uusinnat voi laittaa sähköisesti, Terveyskeskuksessa myös laatikko, johon voi uusintapyynnön laittaa. Laatikko tyhjennetään kerran
viikossa.
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Sote-saari tiedottaa
Hailuodossa 19.5. voimaan tulleet
koronasuositukset- ja rajoitukset:
Hailuodossa on päästy purkamaan maltillisesti koronarajoituksia- ja suosituksia. Viikolla 21 on avattu Hailuodon kunnan liikuntahalli ryhmätoiminnan osalta
käyttöön. Liikuntahallin vuorojen varaus tapahtuu
vapaa-aika sihteeri Petri Partalalta: 0444973566
Yli 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta jatkuu
17.5. alkaen. Epidemian aikana omaksutut käsi- ja
hengitystiehygieniaa, kasvomaskin käyttöä, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista koskevat käytännöt jatkuvat, myös julkisissa ja muissa yleisölle avoimissa tiloissa.

Koronarokotukset
Hailuodon
kunnassa
(31.5.2021)

560
**

Rokotuskattavuus 58,2 %

Henkilöä saanut
ensimmäisen
rokoteannoksen

Hailuodon kunnan koronarokotustilanne etenee
odotettua vauhtia. Yhteensä seitsemän eri rokotettavien ryhmää on rokotettu ensimmäisen kerran. Viime
viikolla Hailuodossa valmistui 1952-1956 vuonna
syntyneiden ryhmä. Rokotettuja on yhteensä 560 ja
rokotuskattavuus on 58,2 prosenttia.
Koronarokotusten ajanvaraus siirtyy 1.6. alkaen hoidon tarpeen arviointiin. Tähän asti koronarokotusten
ensimmäisten annosten ajanvaraus on tehty terveydenhoitajan numerosta.
HOIDON TARPEEN ARVIOINTI VASTAA 1.6.
PUHELINNUMEROSTA 020 6306060. PUHELUUN
VASTAA PIHLAJALINNA.
Toisen rokoteannoksen osalta 117 henkilöä on saanut rokotteen ja rokotuskattavuus on 10,9 prosenttia. Seuraavana on alkamassa 1951- ja sitä aijemmin
syntyneiden sekä omaishoitajien rokottaminen.
Yhteensä kaksi ryhmää on jo rokotettu kahdella
rokoteannoksella.

Rokotukset käynnissä, ensimmäisen rokotteen
osalta:
Perusterveet vuonna 1956-1961 syntyneet
kuntalaiset.
Perusterveet 1962-1971 syntyneet kuntalaiset
Perusterveet 1972-1976 syntyneet kuntalaiset

Aikataulu ja tilanne

1957-1961 vuonna
syntyneet

Varaa aika
terveydenhoitajalta

1962-1971 vuonna
syntyneet

Varaa aika
terveydenhoitajalta

1972-1976 vuonna
syntyneet seuraavaksi
vuorossa

Yleisötilaisuuksien osalta sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on nostettu
20 henkilöön.

Koronarokotustilanne
Hailuodon kunnassa 31.5.

Rokotettava ryhmä

1. Koronapotilaita hoitava Sote-henkilöstö
2. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan
asukkaat
3. 1941 ja sitä aiemmin syntyneet +
omaishoitajat
4. 1951 ja sitä aiemmin syntyneet +
omaishoitajat
5. 18-69 -vuotiaat, joilla on
koronavirusinfektiolle erittäin
voimakkaasti altistava taustasairaus
6. 18-69 -vuotiaat, joilla on
koronavirusinfektiolle voimakkaasti
altistava taustasairaus tai tila
7. 1952-1956 vuonna syntyneet

Varaa aika
terveydenhoitajalta

*

Valmis

*
lähes
valmiina

Rokotukset
käynnissä

*
alkamassa

Lahjoita perenna
hailuotolaisten vanhusten
silmäniloksi
Palvelukoti Saarenkartanon ja vanhusten rivitalojen
pihaistutusten teko on nyt ajankohtainen. Olisiko
sinulla lahjoittaa pihastasi ylimääräisiä perennoja
(huom! ei myrkyllisiä) vanhusten silmäniloksi? Voit
tuoda kasveja palvelukodin ulkopuolelle tai soittaa p
040 6837 506 Tiina Nurro, niin käymme hakemassa,
mikäli tuonti ei onnistu.
Tiina Nurro
toimistotyöntekijä
+358406837506
tiina.nurro@hailuoto.fi
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Elinvoimainen saari tiedottaa
Harri Piltonen ottaa kaikkiin yksityisteiden yhteyshenkilöihin yhteyttä kunnan toimesta kesäkuun 2021 aikana
Hailuodossa siirrytään vuoden 2022 alusta alkaen
kaikkien yksityisteiden itse järjestettävään yksityisteiden talvikunnossapitoon. Hailuodon kunta vastaa
edelleen kaavateiden (Kaunakaupungintie, Sintantie,
Metsäkuja, Ojakuja) sekä kunnan omien kiinteistöjen
osalta talvikunnossapidosta.
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.

Rakennusvalvonta tiedottaa
Sairauslomista johtuen rakentamiseen liittyvien
lupien käsittely saattaa viivästyä aikaisemmin päätetystä enintään 4 viikon käsittelyajasta.
Kesän 2021 lupahakemukset tulee toimittaa rakennusvalvontaan viimeistään pe 2.7.2021 klo 16:00
mennessä. Lupahakemukset pyritään käsittelemään
31.7.2021 mennessä.

Paja tiedottaa
Ruohonleikkureita ja polkupyöriä on huollettu tälle
keväälle jo useita, mutta edelleen paja huoltaa ja korjaa pienkoneita. Piha-hommiakin tehdään tarpeen
mukaan. Ota yhteyttä pajaohjaaja Perttiin puhelin
044 4973 509.

Koordinaatiovaiheen helpottamiseksi pyydämme
kaikkia tiekuntia ilmoittamaan oman yhteyshenkilönsä Maanmittauslaitokselle mahdollisimman pian,
jotta voimme arvioida ja auttaa tilanteen etenemistä. https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/
tiekunnan_yhteystiedot_

Yksityisteiden siirtymisvaiheet itse järjestettyyn
talvikunnossapitoon 1.1.2022 alkaen

1.4.2021

VAIHE 1.
Tiekunnan
yhteyshenkilön
ilmoittautuminen
Maanmittauslaitokselle

1.6.2021

1.9.2021

1.1.2022

VAIHE 2.

VAIHE 3.

VAIHE 4.

Kunta kartoittaa
tiekunnat ja auttaa
toiminnan
koordinoinnissa. Kaikkiin
tiekuntien
yhdyshenkilöihin otetaan
yhteys

Eri vaihtoehdoista
pidetään yleinen
infotilaisuus, jossa eri
talvikunnossapidon mallit
esitellään. Tämän jälkeen
tarjotaan apua yksityisten
teiden kunnossapidon
organisointiin

Talvikunnossapito siirtyy
jokaiselle yksityistielle sekä
tiekunnille, eikä kunta enää
ylläpidä yksityisiä teitä

3.6.2021
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Syyskauden liikuntahallivuorot sekä kuntosalin villiavaimet elo-syyskuu 2021 alkaen:
Muistathan varata LIIKUNTAHALLIVUORON syksylle
2021 ja keväälle 2022.
Varauksen, jossa ilmenee vuoron vastuuhenkilö(t)
yhteystietoineen, lähetetään sähköpostilla petri.partala@hailuoto.fi. 15.7.2021 mennessä.
Vuoroja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Myös KUNNAN YLEISET PELIVUOROT tulee varata ja
vastuuhenkilö nimetä! Muutoin nykyiset yleiset vuorot lakkaavat olemasta, sillä kysyntä liikuntahallivuoroista on kovaa.
KUNTOSALILLA luovutaan yksityisvuoroista syksyn
2021 aikana. Ainoastaan seniori- ja nuorisovuorot
pidetään myös jatkossa.
Sekä naisille että miehille tulee omia villiavainvuoroja.
Villiavaimia voi varata tai vanhoja avaimia aktivoida p.
044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi.

Kuntosali ja liikuntahalli

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.-31.7.2021. Hakemukseen merkitään kesätyöpaikka ja työpaikan yhteyshenkilön nimi
yhteystietoineen (puhelin, sähköposti). Nuori voi
käyttää kesän aikana kesätyöseteliä vain kerran.
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

Kuntosalin käytöstä peritään käyttömaksu. Liikuntahallin voi vuokrata erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia
varten.

Hailuodon pyöräsuunnistus
2021

Hinnat 1.1.2021 alkaen:

Hailuodon pyöräsuunnistus starttaa jälleen. Pyöräilytapahtuma on tarkoitettu kaikille.

•Kuntosalin tilapäiskäyttö (villiavainvuoro):
25 €/ kk, 90 € /6 kk, 140 € /12 kk
•Liikuntahallin toistuva käyttö:
oma liikuntahallivuoro, yksi tunti viikossa: 60 €/6 kk,
85 €/vuosi
•Liikuntahallin tilapäiskäyttö:
25 € /h, 100 € /puolivrk, 125 € /vrk

Nuorten kesätyö 2021 (1.6.31.8.2021)
Kesätyöseteli 2021
Hailuotolainen nuori voi hakea töitä myös kesätyösetelillä. Kesätyösetelillä hailuotolainen Y-tunnuksen

Tiistaihin 1.6.2021 mennessä ilmestyy nuorisotila
Luukun ikkunaan (kunnantalon Luototupa) kuvia eripuolilta Hailuotoa.
Paikan tunnistettuasi suuntaat pyörän keulan 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 rasteille oman aikataulunsa, kuntonsa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Ja rasteja
voi tietysti etsiä myös juoksemalla tai kävelemällä,
ainoastaan moottoriajoneuvot ovat kiellettyjä.

T I E D O T T E E T
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Vapaaaikatoimi/Kunta
tiedottaa
Kaikkien kortin / korttien pyöräilytapahtuman 1.6.30.9.2021 aikana palauttaneiden kesken arvotaan
pieniä palkintoja.
Muistakaa noudattaa suurinta mahdollista varovaisuutta liikenteessä.
Pyöräilykypärät päähän ja huomioliivit päälle.
Pyöräilysuunnistukseen osallistuvat ovat mukana
omalla vastuullaan, joten suosittelemme osallistujille
henkilökohtaista vakuutusta.

Kunta olemme me -hanke
tiedottaa
Hailuodon ja Vaalan kuntien kehittämiseen suunnattu
”Kunta olemme me” -hanke starttasi Hailuodossa
ensimmäisellä kuntalaisten kuulemistilaisuudella
keskiviikkona 12.5. Etäyhteydellä järjestettyyn keskustelutilaisuuteen osallistuneilta kuntalaisilta saatiin
runsaasti hienoja ajatuksia kehittämiskohteista. Keskeisiksi asioiksi Hailuodossa nousivat virkistysreittien
suunnittelu, kyläkeskuksen kehittäminen sekä kuntalaisten yhteishengen nostattaminen.
Loistokunta niin asukkaille kuin matkailijoillekin
Virkistysreittejä halutaan kehittää niin Hailuodon asukkaiden hyvinvoinnin kuin matkailunkin
näkökulmasta.
Tilaisuudessa esitettiin liikuntareittien lisäksi ideoita
mm. ikäihmisille tarkoitetuista reiteistä ja kulttuurireiteistä. Paikallisten hyvinvointia lisäisi myös ajatus
siitä, että matkailijat kulkisivat merkityillä reiteillä
eivätkä näin vahingoittaisi Hailuodon luontoa. Reitistön kehittämisen lisäksi kohennusta kaivattiin kyläkeskukseen ja mm. autioon vanhaan kouluun. Hailuodon yhteisöllisen ilmapiirin nostattamiseksi esitettiin
mm. luontevia kohtaamispaikkoja kylälle.
Kehittämiskohteeksi valikoitui lopulta Hyypän alue,
jonka kehittämistä lähdetään suunnittelemaan
7.–11.6. järjestettävällä Luovakunta-kesäkurssilla.
Ilmoittaudu
osallisuus

Luovakunta-kesäkurssille

msl.fi/

3.6.2021

Osaamispajoista täydennyskoulutusta ja
työkokemusta
Luovakunta-osaamispaja on tarkoitettu ensisijaisesti
luovien alojen tai yhteisö- ja aluekehittämisen koulutuksen saaneille nuorille, jotka ovat työttömiä työnhakijoita. Osaamispajassa on ainutlaatuinen tilaisuus
täydennyskoulutukseen sekä työkokemuksen kartuttamiseen yhtä aikaa. Pajassa pääsee soveltamaan
omaa osaamistaan palvelumuotoilussa ja kuntakehittämisessä ammattilaisten opastuksella. Myös teemoista kiinnostuneita kaikenikäisiä voidaan ottaa
mukaan toimintaan. Koulutus on maksuton ja siitä
saa todistuksen.
Luovakunta-osaamispajat lähtevät liikkeelle kuntalaisten kuulemisesta ja päättyvät lopputulokseen, joka
voi olla konkreettinen teko tai suunnitelma. Jokainen
osaamispaja kestää kolme kuukautta ja niitä järjestetään vuoden 2022 loppuun saakka. ”Jokaisessa osaamispajassa aloitetaan uusi kehittämisprojekti, mutta
kehittämiskohde voi olla sama useassa työpajassa.
Projektin sisältöön vaikuttavat aina osaamispajaan
osallistuvien taustat ja osaamisalue”, yhteisökehittäjä
Heidi Simppala täsmentää.
Työskentely tapahtuu pääosin etänä, joten osallistua
voi mistä päin Pohjois-Pohjanmaata tahansa. Projektikoordinaattori Niina Vuori Maaseudun Sivistysliitosta kertoo, että kesäkuussa toteutetaan kuukauden
mittainen pilottityöpaja, johon voi tulla kokeilemaan olisiko tämän tyyppinen toiminta oma juttu.
”Sen jälkeen voi päättää, jatkaako elokuussa alkavassa ensimmäisessä, kolmen kuukauden mittaisessa
Luovakunta-osaamispajassa”.
Lisätietoa ”Kunta olemme me” -hankkeesta ja osaamispajoista saa Maaseudun Sivistysliiton nettisivuilta
osoitteesta: msl.fi/osallisuus tai soittamalla hankkeen
työntekijöille.
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Luovakunta-kesäkurssi
palvelumuotoilusta ja
yhteisökehittämisestä
Hailuodossa!
Kurssillamme opit käytännönläheisesti palvelumuotoilua
ja yhteiskehittämistä aidon kehittämiskohteen parissa.
Voit osallistua etänä tai paikan päällä.

Vko 23, 7.-11.6.
Hailuodon Hyyppä
Aletaan luoda yhteisöllistä paikkaa,
historia huomioiden.

Sisältö
Etänä tai paikan päällä
4 tuntia päivässä
Johdatus palvelumuotoiluun ja
yhteisöllisiin menetelmiin
Hyypän alueen kehittämistyön aloitus
Ilmoittautumislomakkeelle:
msl.fi/osallisuus/kom/luovakunta-ilmoittautuminen
Kesäkurssin jälkeen voit jatkaa elokuussa
samojen teemojen parissa kolmen kuukauden
mittaisessa Luovakunta-osaamispajassa.
Lue lisää: msl.fi/osallisuus/kom/osaamispaja/

Haluatko tietää enemmän? Kysy meiltä.
msl.fi/osallisuus

Niina Vuori
projektikoordinaattori
Kunta olemme me -hanke
niina.vuori@msl.fi
p. 040 774 9378

Heidi Simppala
yhteisökehittäjä
Kunta olemme me -hanke
heidi.simppala@msl.fi
p. 040 772 8549
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Kuntavaalit 13.6.2021
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Vaaleissa valitaan kuntien valtuustoihin jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi. Valtuustojen toimikausi alkaa
1.8. ja päättyy 31.5.2025.
Hailuodon kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikka on Hailuodon kunnantalo, Luovontie 176,
Luotosali. Varsinainen vaali toimitetaan sunnuntaina
13.6.2021 klo 9.00-20.00. Ennakkoäänestysaika kotimaassa on kaksi viikkoa ajalla 26.5.-8.6.2021. Ennakkoäänestys Hailuodon kunnantalon Luotosalissa
arkipäivinä klo 10.00-18.00 sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 12.00-16.00.
Torstai 3.6. klo 10.00-18.00
Perjantai 4.6. klo 10.00-18.00
Lauantai 5.6. klo 12.00-16.00
Sunnuntai 6.6. klo 12.00-16.00
Maanantai 7.6. klo 10.00-18.00
Tiistai 8.6. klo 10.00-18.00
Vaalipäivänä voi äänestää vain äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa. Ennakkoäänestyksessä äänestyspaikan voi valita vapaasti. Äänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja
myös maksuttomasta vaalipalvelunumerosta. Suomenkielisen puhelinpalvelun numero on 0800 9
4770. Vaalien Whats- App-viestipalvelun numero on
050 438 8730.
Henkilöllisyyden todistaminen
Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa kuvallisella asiakirjalla, esim. ajokortilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Selvitykseksi kelpaa myös ns.
pahvinen ajokortti, jos vaalivirkailija tunnistaa äänestäjän siinä olevasta kuvasta. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä.
Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin
äänestämistä varten.
Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan hetkeksi kasvomaskin henkilöllisyyden toteamiseksi.
Kotiäänestys
Kotiäänestyksessä saa äänestää henkilö, jonka
kyky liikkua tai toimia on rajoittunut siinä määrin, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia
ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan.
Kotiäänestys
tapahtuu
henkilön
kotonaennakkoäänestysajanjaksona.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman Hailuodon kunnan keskusvaalilautakunnalle/kunnansihteeri Maarit Alikoski, puh. 040 6836 522 viimeistään
1.6. ennen kello 16. Myös samassa taloudessa asuva
omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Äänioikeutetut kuntavaaleissa
Henkilöllä, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 18
vuotta, on äänioikeus kuntavaaleissa omassa kotikunnassaan. Suomen kansalaisten ohella äänioikeutettuja ovat ne EU-maiden sekä Islannin ja Norjan
kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa. Muut ulkomaalaiset ovat äänioikeutettuja, jos heillä on ollut
kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.
Äänioikeutetut saavat Digi- ja väestötietovirastolta
ilmoituksen äänioikeudesta (ilmoituskortti). Sen liitteenä on luettelo äänioikeutetun lähialueen ennakkoäänestyspaikoista sekä ohjeet turvalliseen äänestämiseen koronaepidemian aikana.
Äänioikeusilmoitukset lähetetään postitse. Jos äänioi
keutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus lähetetään Suomi.
fi-palveluun.
Ohjeita turvalliseen äänestämiseen korona-aikana
Vaalit.fi-sivustolta löytyy äänestäjille ohjeita turvalliseen äänestämiseen korona-aikana. Kuntavaaleja
koskevat ohjeet on valmisteltu yhteistyössä Terveydenja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.
Sivuston tarkoituksena on jakaa helppolukuista tietoa turvallisista vaalijärjestelyistä korona-aikana. Kasvomaskin ja käsidesin käyttö on tärkeää samoin kuin
kahden metrin turvavälin säilyttäminen äänestettäessä. Vaalivirkailijat valvovat turvallisuutta äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden noudattamisessa.
Tietoa kuntavaaleista
monilla kielillä

monissa

kanavissa

ja

Vaalit.fi-sivustolta löytyy tietoa kuntavaaleista.
Oikeusministeriön YouTube-kanavalta löytyy lisäksi
selko- ja viittomakielisiä ohjevideoita äänestämisestä.
HAILUODON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

3.6.2021
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Kesän 2021 tapahtumia
Katso kaikki Hailuodon
päivitetyt tapahtumat
ja lisätiedot Hailuoto
-sovelluksesta
ti 8.6. 10-16 SIIVOUSPÄIVÄ
Hailuodon kunta järjestää siivouspäivän, johon toivoo
mahdollisimman monen osallistuvan. Tavoitteena on
siistiä keskustan alue roskista. Roskasäkkejä voi hakea
kunnanvirastolta, ja roskat voi jättää roskalavalle, joka
tuodaan kunnanviraston pihaan.
Jaa kuva roskienkeruustasi somessa hashtagilla #respecthailuoto, niin jaamme kuvasi kunnan sometilien
tarinassa.
Kesäkuun toimintapäivät:

10.7. TIKKURÖIJYPÄIVÄ
Kniivilä Piknikissä neulontaa sekä historiaa ja tarinoita tikkuröijystä, Luovon Puojissa ohjelmaa tikkuröijyn ympärillä ja Hailuodon Panimolla tikkuritanssit.
Tarkempi päiväohjelma julkistetaan myöhemmin.
10.7. SUURI MAALAUSTAPAHTUMA (la)
16.-17.7. BÄTTRE FOLK (pe-la)
23.-25.7. HAILUOTO TEATTERIFESTIVAALI (pe-su)
26.7-1.8. HAILUODON MUSIIKKIPÄIVÄT (ma-su)
15.8. MUUSAJUHLAT
21.-22.8. MAJAKKAVIIKONLOPPU JA
KOTISEUTUPÄIVÄ (la-su)
9.-10.10. SIIKAMARKKINAT

ti 8.6. klo 12.00-14.00 PIHAPELI-ILTAPÄIVÄ liikuntahallin piha-alueella. Peleinä mm. petanque, mölkky,
boccia, kroketti jne.

KESÄFIILIS 2021 -TELTTALEIRI
alakoululaisille

ke 9.6. ja ke 16.6. klo 11.00-13.00 FRISBEE-GOLFIA
KIRKONMÄELLÄ.

Leiri alkaa ti 27.7. klo 12.00 ja loppuu ke 28.7. klo
15.00

Parikisa: Yhteistulos ratkaisee, parhaat palkitaan

Ilmoittautumiset 19.7. mennessä hailuoto@4h.fi.
Ilmoita myös mahdolliset allergiat.

Kaikenikäiset, tervetuloa!
järj. Hailuodon 4H, SRK ja vapaa-aikatoimi
HAILUOTOLYMPIALAISET 16.6.
Hailuodon Urheilijat ry järjestää HailuotOlympialaiset, koko perheen leikkimielisen urheilukilpailun
16.6.2021 klo 17–19. Urheiluseuran jäsenet saavat kilpailun päätteeksi ilmaisen nimikoidun potun ja seuran logolla varustetun ämpärin. Jäseneksi voit liittyä
maksamalla 20 euron suuruisen jäsenmaksun seuran
tilille: FI62 5030 0720 0103 08. Liittyä voi myös paikan
päällä.

ti – ke 27.-28.7.

Ilmoittautuneille lähetetään lähempänä ajankohtaa
leirikirje, jossa on tarkempia ohjeita ym.
järj. Hailuodon 4H, SRK ja vapaa-aikatoimi
TURISTI-INFON AVAJAISET 10.6.2021 klo 11
Hailuodon turisti-info avautuu jälleen kesäksi
10.6.2021. Info sijaitsee vanhan kuntapankin tiloissa,
osoitteessa Luovontie 139. Avajaisissa ainakin musiikkiesitys ja mehutarjoilu. Tervetuloa!

LUONNONKUKKIEN PÄIVÄN RETKI 20.6.

SINUNKO KUVASI KUNTATIEDOTTEESEEN?

Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys järjestää luokanopettaja, taiteen maisteri Asko Heikuran johdolla
luonnonkukkaretken, jonka aikana tarkastellaan luonnonkukkia taiteen näkökulmasta. Heikura keskittyi
taiteen maisterin lopputyössään sekä teoriassa että
käytännössä siihen, mitä mahdollisuuksia nykytaiteen toimintatavat avaavat kasvien kanssa työskentelyyn. Tutustumme myös vuoden 2021 teemakasviin
keltakurjenmiekkaan. Lähtö kävelyretkelle kirjaston
parkkipaikalta klo 14.00. Retken kesto noin tunti.

Haluatko kuvasi kuntatiedotteen kanteen? Lähetä
meille ottamasi kuva, niin saatamme julkaista sen
kuntatiedotteen kansikuvana, tai käyttää kuvaa kunnan nettisivuilla tai somessa!
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Kansalaisopisto
ilmoittaa
KANSALAISOPISTON SYKSY 2021!
Tervetuloa harrastamaan jälleen syksyllä!
Opinto-ohjelma on nyt julkaistu. Ilmoittautuminen
alkaa ma 7.6. klo 9.00. Ilmoittaudu netissä
vuolleoulu.fi. Linkin ilmoittautumiseen löydät
myös täältä: www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/
kansalaisopisto/
Voit ilmoittautua myös puhelimitse 10.6. mennessä.
Suositut liikunnan, hyvinvoinnin ja musiikin kurssit
jatkavat ripauksella uutta! Syksyllä voit yhdistellä
mukavasti samalle illalle vaikkapa kuntosalitreenin
ja joogan tai jumpan ja venyttelytunnin. Saamme
mukaan ohjelmaan myös kuvataidetta, sanataidetta
ja kädentaitoja sekä muutaman vuoden tauon
jälkeen myös englannin kieltä. Syksyn voit aloittaa
vaikkapa Pienellä Joogavaelluksella. Ilmoittaudu
mukaan!
Tarkemmat kuvaukset kursseista löydät netistä.
Kurssit julkaistaan täydellisin tiedoin vielä elokuun
kuntatiedotteessa!
Opiston toimisto on kesälomalla 10.6. - 1.8. Voit olla
yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse Vuolteen
opiston Oulun toimipisteeseen, joka palvelee
8.7. saakka klo 12-15. Puhelin: 08 555 4060 ja
sähköposti: opisto@vuolleoulu.fi
Hyvää kesää!

MUSIIKKI
MUSIIKKILEIKKIKOULU ALLE 3-VUOTIAAT,
VANHEMPI-LAPSI -RYHMÄ, Ke 17.15–17.45
HAILUODON KOULU, 1.9.–24.11.2021
Opettaja: Mari Liukkonen
Ilmoittautuminen päättyy :18.8.
MUSIIKKILEIKKIKOULU 3 - 6-VUOTIAAT, Ke
17.45–18.30
HAILUODON KOULU, 1.9.–24.11.2021
Opettaja: Mari Liukkonen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.8.
VIULU JA KANNEL, Ke 15.00–17.00, Ke 18.30–19.30
HAILUODON KOULU, 1.9.–13.10.2021
Opettaja: Mari Liukkonen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.8.
PIANO, KITARA, UKULELE, MANDOLIINI, BANJO,
CAJON JA BÄNDISOITTIMET, Pe 13.30–17.45
HAILUODON KOULU, 3.9.–15.10.2021
Opettaja: Esa Jokiranta
Ilmoittautuminen päättyy: 18.8.
LIIKUNTA, HYVINVOINTI

HETI ALKUSYKSYSTÄ:

PILATES alkeiskurssi, Ma 19.00–20.00
HAILUODON KOULU, 6.9.–6.12.2021
Opettaja: Aki Heiskanen
Ilmoittautuminen päättyy: 30.8.

PIENI JOOGAVAELLUS, La 10.00–16.00
Hailuodon metsästysmaja, 28.8.2021
Opettaja: Marja-Kaisa Ohayon
Ilmoittautuminen päättyy: 19.8.

PILATES jatkokurssi, Ma 18.00–19.00
HAILUODON KOULU, 6.9.–6.12.2021
Opettaja: Aki Heiskanen
Ilmoittautuminen päättyy: 30.8.

TARINOIDEN HAILUOTO, La 10.00–17.45, Su
10.00–16.00
HAILUODON KOULU, 28.–29.8.2021
Opettaja: Terhi Friman
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.
RAKU-KERAMIIKKAPAJA, Ti 18.00–20.00, La
9.00–17.00
HAILUODON KOULUKESKUS, 31.8.–18.9.2021
Opettaja: Raija Vainionpää
Ilmoittautuminen päättyy: 17.8.

3.6.2021

JOOGA I, Ke 17.00–18.15
HAILUODON KOULU, 8.9.–1.12.2021
Opettaja: Juha Sarviaho
Ilmoittautuminen päättyy: 1.9.
JOOGA II, Ke 18.30–19.45
HAILUODON KOULU, 8.9.–1.12.2021
Opettaja: Juha Sarviaho
Ilmoittautuminen päättyy :1.9.
TRE- harjoittelu, La 11.30–14.15
HAILUODON LIIKUNTASALI, 6.11.2021
Opettaja: Reetta Hagberg
Ilmoittautuminen päättyy: 28.10.

3.6.2021
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Kansalaisopisto
ilmoittaa
OHJATTU KUNTOSALITREENI KAIKENIKÄISILLE, Ke
17.15–18.15
HAILUODON LIIKUNTASALI, 8.9.–17.11.2021
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen
Ilmoittautuminen päättyy: 1.9.
BODYJUMPPA & KAHVAKUULA, To 17.00–18.00
HAILUODON LIIKUNTASALI, 9.9.–9.12.2021
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen
Ilmoittautuminen päättyy: 2.9.
VENYTTELIJÄN FLOW, To 18.00–19.00
HAILUODON LIIKUNTASALI, 9.9.–2.12.2021
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen
Ilmoittautuminen päättyy: 2.9.
KÄDENTAIDOT
HUOVUTTAEN KAUNISTA, La 10.00–16.30
HAILUODON KOULU, 4.9.2021
Opettaja: Päivi Kiviniemi-Kaikkonen
Ilmoittautuminen päättyy: 22.8.
MAKRAMEE, Su 10.00–15.15, La 10.00–15.15
HAILUODON KOULU, 9.–10.10.2021
Opettaja: Päivi Kiviniemi-Kaikkonen
Ilmoittautuminen päättyy: 26.9.
JOULUINEN KÄDENTAITOPAJA, La 10.00–13.30
Hailuodon koulu, 11.12.2021
Opettaja: Päivi Kiviniemi-Kaikkonen
Ilmoittautuminen päättyy: 29.11.
TAIDEAINEET
PIIRUSTUS- JA MAALAUSKURSSI, La 10.00–16.15, Pe
17.15–20.30
HAILUODON KOULU, 10.9.–2.10.2021
Opettaja: Päivi Pussila
Ilmoittautuminen päättyy: 30.8.
ILMAISUVOIMAINEN VALOKUVAUS, La 10.00–15.15,
Pe 17.00–20.15
HAILUODON KOULU, 5.–27.11.2021
Opettaja: Aino Väänänen
Ilmoittautuminen päättyy 28.10.
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KIELET
ENGLANNIN AKTIVOINTI (A1-B1), Ti 17.30–19.00
HAILUODON KOULU, 14.9.–30.11.2021
Opettaja: Jaana Pesu
Ilmoittautuminen päättyy: 6.9.

Kirjasto tiedottaa
Kirjaston kesäjuhla järjestetään kirjaston takapihalla su
1.8.2021
Muuttuvien tilanteiden takia muusta toiminnasta tiedotetaan kirjaston kunnan nettisivulla, tapahtumakalenterissa ja muissa kanavissa aihetunnisteella
#luovonkirjasto.
Kesätoimintaa
Keskiviikkoisin peli-iltapäivä ja välipalaa tarjolla (yhteistyö 4H:n kanssa).
Perjantaisin loppuiltapäivästä lastenelokuvia.
Erityisasiakkaille suunnattu kirjaston kotipalvelu ja kirjakassitoiminta alkaa kesällä, ilmoittautumislomakkeen
voi pyytää kirjastosta, puh. 044-4973 565.
Kirjasto on toteuttanut reilun vuoden ajan koronarajoituksia ja tuulikaappiin on saatu maskeja ja käsidesiä
satunnaisiakin kävijöitä varten. Menemme tästä kohti
kesää ja noudatamme kulloinkin voimassa olevia rajoituksia. Toivottavasti kesäksi palataan taas tavalliseen
arkeen!
Hailuodon kirjasto on ollut avoinna asiakkaille koko
koronavuoden 1.6.2020 lähtien läpi talven. Hygienian
huomioiva uusi normaali on hyvä säilyttää tulevaisuuden arjen tavallisena rutiinina!
Tervetuloa kirjastoon!
Aukioloajat:
ti 10-16
ke 14-20
pe 14-20
juhannuksen jälkeen elokuun 16. päivä asti myös
ma 14-20
Juhannusaattona 18.6. klo 10-16
Puh. 044-4973565
kirjasto@hailuoto.fi
Kari Blomster, kirjastonhoitaja
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4H ilmoittaa
KEPPIHEVOSLEIRI
7-13-vuotiaille
Liikuntahallilla ma 21.-ti 22.6. klo 10:00-16:00

4H-kesäkerhot 2021
Puutarhakerho

Yhteisöpuutarhalla keskiviikkoisin 2.6., 9.6., 16.6., 23.6.
Leiripäivät koostuvat keppareiden maastoretkistä, este- ja 30.6. klo 14:00-15:30
radoista sekä kepparitallin rakentamisesta ja muusta
puuhastelusta. Leirillä ei tehdä uusia keppareita, joten Metsäsalapoliisit-arkeologiakerho
osallistujan tulee ottaa leirille mukaan oma keppari.
Kokoontuminen kirjaston edessä 3.6., 10.6., 17.6., ja 1.7.
Virallinen leiriohjelma päättyy klo 16:00, leiriläisten Ilmoittautuminen kerhoihin https://hailuoto.4h.fi/kerhakuaika on 16:00-16:30. Vastuuohjaaja on paikalla klo hot/. Lisätietoja Tiinalta 0408209937
16:30 saakka.
Leirin hinta on 20€. Lasku lähetetään sähköpostitse.
Hintaan sisältyy leiriohjelma, materiaalit ja välipala. Leiriläinen tuo leirille lounaan.

Hailuodon yhteisöpuutarha
ilmoittaa

Leiri täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lomake Hailuotolaisille, mökkiläisille ja kaikille kiinnostuneille
sulkeutuu, kun leiri on täynnä. Leirille mahtuu 9 suunnattu yhteisöpuutarha avaa taas porttinsa. Tervetuloa viljelemään!
leiriläistä.
Ilmoittautuminen https://hailuoto.4h.fi/kurssit/ 16.6. Oletko kiinnostunut kasvattamaan omat vihannekset,
yrtit, juurekset tai vaikka kukkia? Viime kesänä starmennessä
tannut yhteisöpuutarhahanke löysi viljelijänsä ja tänä
HAILUODON KEPPARIMESTARUUSKISAT
vuonna laajennamme yhteisöpuutarha edelleen, joten
Hailuodon koulualueella keskiviikkona 23.6. klo mukaan mahtuu hyvin! Viime vuonna viljelimme etupäässä kasvatuslaatikoissa, jotka olivat vuokrattavissa
11:00-13:30
multineen. Tänä vuonna laajennamme myös yhteisiin
Hailuodon kepparimestaruuskisat (maastoeste), peltotilkkuihin.
ke 23.6.2021 klo 11 alkaen: Luokat ristikosta
60cm:iin: kaikille ristikkoluokkaan osallistuneille hienot Yhteisöpuutarha sijaitsee päiväkodin takana, kunnan
omistamalla tontilla.
ruusukkeet!
Oma keppari mukaan. Kilpailuun ilmoittaudutaan
omalla kepparilla. Luokissa on rajoitettu osallistumismäärä, ilmoittautumisomake sulkeutuu, kun luokka on
täynnä.

Laatikoiden hinnat 2021:
Yksi lavakaulus multineen 20cm x 80cm x 120cm, hinta
13€/kesä.
Kaksi lavakaulusta multineen, koko 80cm x 120cm,
hinta 20€/kesä.

Ilmoittautuminen https://hailuoto.4h.fi/kurssit/ 16.6.
mennessä
Kolmen tuplalavakauluksen jälkeen hinta 5€/kpl

Luokat: 1. Prix de Eskari Ristikko (aika) 2013-2014 syn- Toivomme uusia jäseniä osallistumaan myös toimikuntyneille. Ruusuke kaikille. (Avustaja radalle mukaan taan. Toimikunnan kesken suunnittelemme tarkemmin
sallittu)
rahoitusta ja hankkeen tulevaisuutta. Toimikuntaan
kuuluva saa korvaukseksi -25% alennuksen/laatikko.
2. Prix de Alakoulu I 30cm este (aika) avoin 2011-2012
syntyneille. Sijoittuu neljä, ruusuke.
Laatikon hinta sisältää valmiin lavan ja tarvittavan määrän ostomultaa. Hankimme puutarha-alueelle karjan3. Prix de Alakoulu II 50cm este (aika) 2009-2010 synty- lantaa, hiekkaa ja haketta, jota voit halutessasi lisätä
neille. Sijoittuu neljä, ruusuke.
pussimultaan saadaksesi kasveillesi sopivan maa-aines4. Prix de Yläkoulu 60cm avoin enintään 15 vuotiaille sekoituksen. Alueelta saa myös tarpeellisen kasteluveden. Yhteisöpuutarhassa jaetaan kasvien hoitovastuuta
(aika). Sijoittuu neljä, ruusuke.
siten, että kesän jokaiselle viikolle nimetään kasteluvastaava vapaaehtoisista. Voit myös tehdä oman laatikkosi.

3.6.2021
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Yhdistykset
ilmoittavat
Yhteisöpuutarhahanke
toimii
4H-yhdistyksen
alaisuudessa.
Laatikkovuokratulot
keräämme
4H-yhdistyksen
kautta
ja
rahat
käytetään
yhteisöpuutarhan ylläpitoon tulevina vuosina. Hanke on
alustavasti 5-vuotinen. Hankettamme ovat rahoittaneet
Hailuodon kunta ja Nouseva Rannikkoseutu ry.
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Hailuodon Urheilijat ry
ilmoittaa

Korona-aikaan noudatamme erityistä varovaisuutta ja
yleisiä ohjeistuksia, kuten turvavälejä ja hygieniaohjeta,
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.
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/Hailuodonyhteisopuutarha

Hailuodon kalastajainseura
tiedottaa
Kalastuksen käyttömaksut 2021:
Seuran jäsenmaksu 5€, Verkkolupa 15€ (verkkolupa
sisältää koukku –ja katiskapyynnin. Ei vesialueen omistaja max 5 verkkoa), Rysälupa 15€/pyydys, Katiskalupa
5€, Koukkulupa 5€, Yhteisölupa 50€
Uistelumaksut useammalla kuin yhdellä vavalla: 10€/
vrk, 15€/3vrk, 20€/7vrk, 50€/kalenterivuosi.
Pankkitili: FI38 5030 0720 0233 50 Saaja: Hailuodon
kalastajainseura ry
Laskua maksettaessa viestiksi mitkä luvat maksaa (esim.
jäsenmaksu+verkkolupa)
Vuosikokoukset: Kalastajainseuran ja Osuuskunta
Hai-perkeen vuosikokoukset pidetään kesä-heinäkuussa. Kokouksista tiedotetaan ilmoitustauluilla.

Hailuodon Urheilijat ry:n logokilpailun voittaja on
päättynyt. Ehdotuksia saimme muutaman, joista valitsimme yksimielisesti parhaan. Mielestämme Jere Kankaan logoehdotus ilmentää parhaiten sekä Hailuotoa
että myöskin sen urheiluseuraa. Lähetimme Kankaalle
muutaman kysymyksen häneen itseensä ja logokilpailuun liittyen.
”Olen Jere N.R. Kangas, 35 vuotta, ja olen tällä hetkellä
työtoiminnassa Hailuodon Pajalla, kaksistaan pajaohjaaja Pertin kanssa. Muutin Hailuotoon sukujuurilleni
vuonna 2013 asuttuani elämäni siihen asti Göteborgissa, Ruotsissa.
Luin logokilpailusta Hailuodon kuntatiedotteesta ja
päätin osallistua, koska olen vapaa-ajalla oppinut vuosien varrella graafisen puolen juttuja, muutamaa kertauskurssia lukuun ottamatta. Ideoita logoon syntyi
montakin, mutta päätin valita selkeän tekstin sekä selkeän tyylin, jossa on osa Hailuotoa mukana, eli hankain, joka löytyy myös Hailuodon vaakunasta. Värit ovat
tumman sininen ja vaalean harmaa, samoja sävyjä, joita
myös Hailuodon kunta nykyään käyttää.
Todennäköisesti kesä menee täällä kotona Luovossa,
mutta odotan suuresti, että pääsisin jo käymään muun
muassa Ruotsissa asti kyläilemässä!”
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hailuoto on vihreä
MORGONDAGENS KARLÖ ÄR GRÖNT

”Edistetään kuntalaisten
aktiivista osallistamista kunnan
asioista päättämiseen ja
ideointiin.
Säilytetään Hailuodon rauha,
luonnon monimuotoisuus ja
turvallisuus pitämällä Hailuoto
saarena.

24

Korostetaan ja vaalitaan
Hailuodon erityisyyttä.”
- Anna Emilia Laurila

Anna Emilia Laurila
27 v
kasvatustieteen opiskelija,
taiteilija

”Panostetaan erilaisiin
mahdollisuuksiin uusille ja
vanhoille asukkaille asua
Hailuodossa sekä vuokra-, että
omistusasunnoissa.
Huolehditaan, että jokaisella
koululaisella on turvallista käydä
koulussa, eikä ketään kiusata.
Pidetään huol ta, että kukaan
ei jää mökkiinsä yksin luomalla
mielekästä tekemistä yhdessä.”
- Kari Tuhkanen

23
Kari Tuhkanen
53 v
seksuaali- ja parisuhdeterapeutti,
eläkkeellä

Äänestä kuntavaaleissa | Rösta i kommunalvalet 13.6.2021
Ennakkoäänestys | Förhandsröstning 26.5.–8.6.2021
mainoksen maksaja Rantalakeuden Vihreät ry

LOMAN AURAJUUSTODIPPI L,G
BURGERMAJONEESIA M,G
DIJONMAJONEESIA M,G
VALKOSIPULI-MUNAKOISODIPPI M,G
MUSTAHERUKKA-BBQ M,G
EXTRAHOT-HABANEROKASTIKE M,G
CREMEFRAICHE L,G

LISÄÄ DIPPIKASTIKE TILAUKSEESI

DIPIT 1,5 €

Kasvisburger M 14,90 €
Kotimainen Ole´s Tasty kasvispihvi,
Loman munakoiso-valkosipulitapenadia, marinoitua punasipulia ja
Kujalan tilan mustaherukka-BBQkastiketta.
Saatavana myös vegaanisena.

Hailuotoburger L 14,90 €
Briossisämpylä, pihvi hailuotolaisen
Kujalan tilan naudanlihasta, Loman
aurajuustokastiketta, Mustaherukalla
aateloitua BBQ-kastiketta, tomaattia
ja raikasta Loman marinoitua
punasipulia.

Lomaburger L 12,90 €
Briossisämpylä, pihvi hailuotolaisen
Kujalan tilan naudanlihasta.
Täyteläistä cheddar-juustoa, Loman
burgerimajoneesia, raikasta salaattia
ja Loman marinoitua punasipulia.

ANNOKSET SISÄLTÄVÄT TIKKUPERUNAT

BURGERIT

90480 HAILUOTO

L=LAKTOOSITON G=GLUTEENITON M=MAIDOTON

Lasten kanaherkku M,G 7,90 €
Lasten makkaraherkku M,G 6,90 €

Ranskalaiset M,G 4,50 €

Loman makkaraperunat L,G 9,90 €
Reilu annos tikkuperunoita ja kotimaista
makkarakuutioita Loman punasipulin ja
cocktailkurkkujen kera, Loman dijonmajoneesia ja ketsuppia.

Kanaa béarnaisekastikkeella ja
grillitomaattia G 15,90 €
Kotimaista kanan mehevää sisäfileetä ja
rapeita tikkuperunoita béarnaisekastikkeen kera. Balsamicosiirappia.

LOMAN GRILLISTÄ

Tuoremozzarellasalaatti L,G 13,90 €
Salaattipedillä tuoremozzarellajuustoa,
kalamataoliiveja, Loman marinoitua
punasipulia, minitomaatteja, paahdettuja
manteleita ja yrttiöljyä.

I L M O I T U K S E T

WWW.KAHVILALOMA.FI INFO@KAHVILALOMA.FI

LUOVONTIE 150

041 313 88 92

Papunachot L,G 10,90 €
Papuja, sipulia ja tomaattia. Reilusti
juustoa ja maukasta tomaattisalsaa.
Tarjoillaan cremefraichen kera.
Saatavana myös vegaanisena.

Kananachot Loman tapaan L,G 11,90 €
Kotimaista broilerin sisäfileetä, raikasta
punasipulia ja herkullista tomaattisalsaa
kuorrutettuna juustolla.
Tarjoillaan cremefraichen kera.

Savulohinachot L,G 13,90 €
Hailuodon Halstarin lämminsavulohta,
Loman munakoiso-valkosipulitapenadia ja
tomaattisalsaa juustolla gratinoituna.
Cremefraiche-dippi.

RAPEITA GRATINOITUJA MAISSILASTUJA LOMAN TAPAAN

LOMAN NACHOT

Loman kana-caesarsalaattia L 12,90 €
Mehevää kotimaista kanan sisäfileetä ja
parmesanlastuja, raikasta salaattia,
minitomaatteja, siemeniä ja krutonkeja.
Caesarkastiketta.

Luotolaisen lohisalaatti L,G 14,90€
Salaattipedillä Hailuodon Halstarin
lämminsavulohta, cocktailkurkkuja,
minitomaatteja, murusteltuja
maissilastuja, yrttiöljyä ja Loman dijonmajoneesia.

RAIKKAAT JA RUOKAISAT SALAATTIANNOKSET

SALAATIT

3.6.2021
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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 0206306060 arkisin kello 8-16.
Puheluusi vastaa Pihlajalinna.

Hailuodon koulu 044 4973 506
Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531

Kello 16-08 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

Eskari 040 4879 967
Kirjasto / kirjastonhoitaja Kari Blomster 044 4973 565
Sosiaalityöntekijä Sirpa Tervahauta 044 4973 521
Perhetyöntekijä Ulla Sauvola 044 4973 573

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

Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566
Kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila 040 6835 750

Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään
aamusta

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)

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

Huttunen, Pentti
Ylikonemestari

Kemppainen, Aaro
Talonrakennusinsinööri

Parrila, Maarit
Talonrakennusinsinööri

Toppi, Marjut
Matemaattisten aineiden
opettaja

Tuomikoski, Mikko
Konepäällikkö

2

3

4

5

6

Kansallinen Kokoomus r.p.

Sauvola, Leo
Vaununtarkastaja,
eläkeläinen

Isola, Pekka
Eläkeläinen

12

Rantasuo, Pirkko
Eläkeläinen, reskontra-asiantuntija

Marmor, Maaret
Sairaanhoitaja

Ketola, Markku
Luotsivanhin, eläkeläinen

Blomqvist, Petri
Ajoneuvoasentaja

11

10

9

8

7

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

Rantapirkola, Leena
Eläkeläinen, merkonomi
Mäkelä, Mikko
LVI-suunnittelija
Martiskainen, Jarmo
Huoltopäällikkö
Kuisma, Jarmo
Luotsikutterin hoitaja
Hintikka, Mika
Yrittäjä
Viitaluoma, Juho
Kiinteistönhoitaja
Sankilampi, Markku
Työnjohtaja

17
18
19
20
21
22

Sauvola, Juha
Laitosmies

Tero, Jorma
Kirvesmies, eläkeläinen

Tero, Pertti
Pajaohjaaja

16

15

14

13

Perussuomalaiset r.p.

Tuhkanen, Kari
Seksuaali- ja parisuhdeterapeutti, eläkeläinen
Laurila, Anna
Kasvatustieteen opiskelija,
taitelija

23
24

Vihreä liitto r.p.

Luoma-aho, Leena
Agrologi, karjanhoitaja
Maikkola, Minna
Erityisopettaja
Patokoski, Ahti
Eläkeläinen
Ronkainen, Katri
LuK, opiskelija
Siekkinen, Teija
Yrittäjä
Vähämetsä, Arto
Maaseutuyrittäjä,
AMK-agrologi
Välimäki, Marko
Kalastaja

32
33
34
35
36
37

Kartimo-Pramila, Sirpa
Koulunkäynnin ohjaaja

29
31

Kalaja, Matti
Eläkeläinen, merkonomi

28

Loukola, Annukka
Luokanopettaja

Iljana, Mikko
Tutkijatohtori,
maatalousyrittäjä

27

30

Honkanen, Sari
Värjäämön työnjohtaja

Heikkinen-Pereira da
Silva, Vuokko
Yrittäjä

26

25

Suomen Keskusta r.p.

38

Blomster, Kari
Kirjastonhoitaja

Vasemmistoliitto r.p.

Hailuodon kunnassa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettavia
kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä
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