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Kunta luo tulevaisuuttaan
Kunta luo itse tulevaisuuttaan. Kunta muokkaa itseään
ja kehitystään valinnoillaan ja teoillaan. Samanaikaisesti kuntien toimintaympäristössä meneillään
oleva muutos ja tapahtumat vaikuttavat niin kunnan
kuin kuntalaisten toimintaan ja tarpeisiin. Tällä hetkellä erityisesti osallisuuden tarve vahvistuu. Ihmiset
suuntaavat tarpeitaan ja toimintaansa lisääntyvässä
määrin lähiympäristöönsä ja yhteisöihin. Sisältöä
ja kokemusta hyvästä elämästä haetaan aikaisempaa enemmän lähiyhteisöjen, vapaa-ajan ja sosiaalisen median verkostojen kautta. 			
Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet
elinympäristön ja palvelujen kehittämiseen sisältyvät
kaikkien kuntien toimintaan. Tämä mahdollisuus on
turvattu erityisesti Kuntalain avulla. Kunnat ja hyvinvointialueet rakentavat ja etsivät toimintatapoja joilla
rakennetaan asukkaiden ja yhteisöjen kanssa parempaa yhteyttä ja mahdollistetaan konkreettinen osallistuminen yhteisten asioiden valmisteluun.
Osallisuus tarkoittaa käytännössä oikeuksia ja
velvollisuuksia, kuulumista ja vastuunkantamista. Kunnan toiminnassa osallisuus on vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä, jonka keskeinen ajatus
on kuntalainen tekijänä joka saa, osaa ja haluaa toimia yhteisten asioiden edistämiseksi. Osallisuus on
oikeutta sekä omaan identiteettiin osana yhteisöä
että sitoutumista toimintaan yhteiseksi hyväksi.		
		
Kunnat ja hyvinvointialueet toimivat yhteistyössä.
Useat hyvinvointialueen tehtävät muodostavat kuntien tehtävien kanssa kokonaisuuden. Hyvinvointialue
ja sen alueen kunnat neuvottelevat valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä,
tavoitteista ja työnjaosta siten, että talouden ja toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta ovat
yhteensovitettavissa. Hyvinvointialueen ja kuntien
yhteistyöhön sisältyy myös vaikuttamistoimielinten
toiminta –nuorisovaltuustot sekä vanhus- ja vammaisneuvostot. Vaikuttamistoimielinten toimintaa
kehitetään osana kunnan ja hyvinvointialueen demokratia- ja osallisuusrakenteita. Tämä mahdollistaa
nuorten, ikääntyneiden ja vanhusten sekä vammaisten ihmisten paremman ja monipuolisemman osallisuuden heitä itseään koskeviin asioihin.
						
Kuntalaiset nähdään lisääntyvässä määrin kuntien ja
alueiden elinvoiman edistäjinä ja voimavarana. Miten
sitten meillä Hailuodossa edistetään kuntalaisten
osallisuutta ja vaikuttamista?				
							
							
							

Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen
Hailuodossa
Hailuodon kunnan toimintatapa on Yhdessä vastuullisesti. Olemme ottaneet sen monin tavoin omaksemme ja edistämme sitä yhdessä osana kunnan
toimintaa.
Hyväksyessään kuntastrategian vuosille 2020-2025
Hailuodon kunnanvaltuusto päätti myös kuntalaisten
osallisuuden ja vaikuttamisen linjaukset:			
							
”Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden osallisuus ja
vaikuttaminen toteutetaan osana Hailuodon kunnan
palvelujen ja elinympäristön suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Osallisuuden lähtökohta on kaikkien osallisuus ja yhdessä tekeminen hailuotolaisella
tavalla – luovasti ja ketterästi.
Kunnan edustuksellinen päätöksenteko, asukkaiden suora osallistuminen ja vuoropuhelu sekä vaikuttamistoimielimet muodostavat kokonaisuuden.
Osallisuus ja vaikuttaminen toteutuu ennakoiden,
oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Asukkaita kuullaan ennakoivasti osana kuntastrategian valmistelua sekä kunnan vuosittaista talouden ja toiminnan
suunnittelua. Osallistuva budjetointi otetaan kokeillen käyttöön. Kunta huolehtii, että asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa
yhteisten asioiden valmisteluun.
Nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto
toimivat vaikuttamistoimieliminä aktiivisesti. Osallisuus ja vaikuttaminen toteutetaan perinteisesti ja
sähköisesti. Päättäjien ja asukkaiden sekä kunnan
henkilöstön kohtaamisia ja osallisuutta kehitetään
monipuolisin osallistumisen keinoin. 		
Yhdessä tekeminen ja yhteisöllinen toimintatapa vahvistaa perinteistä hailuotolaista yhteisvastuisuutta ja
omaehtoisuutta. Asukkaita kannustetaan yhteisöllisyyteen ja vastuullisuuteen sekä luovaan, omatoimiseen ja kokeilevaan toimintakulttuuriin.
Hailuodon kunnan toiminnassa kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on kytketty suoraan osaksi
kunnan vuosittaista toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Palvelualueet suunnittelevat ja kirjaavat talousarvioon ennakoiden keskeiset yhteiset asiat, joissa
kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen toteutetaan.
Moni on osallistunut yhteisten asioiden valmisteluvaiheen keskustelutilaisuuksiin ja kyselyihin, eri ryhmien toimintaan tai osallistunut yhdistysten toimintaan, joita myös kunnan avustuksilla tuetaan.

3

T I E D O T T E E T

1.6.2022

Hallinnon kuulumisia/Sote-Saari
tiedottaa
Osallisuutta lisätään ja monipuolistetaan koko
ajan. Koronasta johtuen useita tilaisuuksia on 20202021 vuosina järjestetty sähköisesti, mutta tällä hetkellä voimme taas iloksemme kokoontua myös perinteisesti. Korona on siirtänyt asukkaiden osallistuva
budjetoinnin ja toimintaosallisuuden kehittämistoimien aloitusta, mutta tämän ja ensi vuoden aikana
päästään toteuttamaan jo aikaisemmin suunniteltua
toimintaa. Kesäkuussa 15.6.2022 klo 18-20 Kunnantalolla järjestetään asukkaiden hyvinvoinnin sekäkylien
elinvoimaisuuden lisäämisen -tilaisuus. Tilaisuus on
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n ja kunnan yhteistyötä. Tilaisuudesta tiedotetaan erikseen, toivotamme
Sinut tervetulleeksi jo nyt!			
Maarit Alikoski, va kunnanjohtaja			
maarit.alikoski@hailuoto.fi, 040 6836 522

Omaolo-palvelun
koronaoirearvio on avattu
hailuotolaisille
Omaolosta löytyvät sosiaali- ja terveyspalvelut
nopeasti ja esteettömästi ympäri vuorokauden –
vaikka kotisohvalta käsin. Omaolon antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia. Ne perustuvat
ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja
kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin.
Jos sinulla on koronaoireita, mene Omaolo-palveluun osoitteeseen www.omaolo.fi, kirjaudu palveluun
pankkitunnuksillasi ja täytä koronaoirearvio.
Omaolo antaa sinulle toimintasuosituksen ja tietyissä
tilanteissa mahdollistaa oman oirearvion lähettämisen suoraan terveydenhuollon ammattilaiselle yhteydenottoa varten.
Oirearvion täyttäminen helpottaa yhteyden ottamista
ja vähentää puheluiden määrää terveydenhuoltoon.
Myös muut Omaolon oirearviot ovat käytettävissä,
mutta niitä ei toistaiseksi ole mahdollista lähettää
terveydenhuollon ammattilaiselle. Palvelu voi antaa
tarvittaessa yleisohjeita, ja oirearviot voivat toimia
yhteydenoton pohjana.

Neljäs koronarokote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee neljänsiä
koronarokoteannoksia
• 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti 		
immuunipuutteisille
• 80 vuotta täyttäneille
• iäkkäiden hoivakodeissa asuville
• iäkkäille koti- tai omaishoidon piirissä oleville sekä muille iäkkäille, joiden terveys ja
toimintakyky ovat vastaavasti heikentyneet,
ja jotka eivät pärjää yksin kotona
Neljäs koronarokote voidaan antaa kohderyhmiin
kuuluvalle henkilölle, kun kolmannesta annoksesta
on kulunut vähintään 3 kuukautta.
Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta
saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta.
Ajanvaraus koronarokotukselle p. 020 630 6060.

Terveyskeskuksen kesä
Terveyskeskus on kiinni 24.6.2022 ja 20-22.7.2022,
muuten auki normaalin aukioloajan mukaisesti. Terveyskeskuksen ollessa kiinni, terveyskeskuksen ajanvarausnumero 020 630 6060 on auki ja siellä Pihlajalinnan sairaanhoitajat tekevät hoidon tarpeen
arviointia normaalisti.
Lääkäriaikoja ja laboratorion näytteenottoaikoja
on saatavilla kesällä rajoitetusti.
Hammashoitola on suljettu 4.-31.7.2022. Tänä
aikana akuuttia hoitoa tarvitseville hoito järjestetään
lähetteellä virka-aikana Oulun hammaslääkärikeskuksessa ja virka-ajan ulkopuolella Dentopoliksessa.
Akuuttia hoitoa tarvitsevien tulee olla yhteydessä
terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon, jossa sairaanhoitaja arvioi, onko oire hoidettava akuutisti ja
tarvittaessa järjestää lähetteen.
Fysioterapeuttipalvelut saatavilla koko kesän.
Aurinkoista kesää!
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Kesätyöseteli 2022
Hailuotolainen nuori voi hakea töitä paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä 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.

Frisbeegolfin yksilökisa
Kirkonmäellä ti 14.6. klo
12.00 alkaen. Tervetuloa!
KESÄFIILIS 2022 -leiri
alakoululaisille Hailuodon
metsästysmajalla ti-ke 2.3.8.2022
Leiri alkaa ti 2.8. klo 12.00 ja loppuu ke 3.8. klo 15.00
Ilmoittautumiset 24.7. mennessä hailuoto@4h.fi.
Ilmoita myös mahdolliset allergiat.
Ilmoittautuneille lähetetään lähempänä ajankohtaa
sähköpostitse leirikirje, jossa on tarkempia ohjeita.
järj. Hailuodon 4H, SRK ja vapaa-aikatoimi

Kesäpäivärannalla-pyöräretki
Sunikariin to 4.8.
Lähtö klo 10.00 koulun pihalta. Perillä pelailua ja rantahommeleita. :)
Mukaan omaa evästä ja juomaa. Turvallisuuden vuoksi
pyöräilykypärät ja huomioliivit päälle.
HAILUODON KALASTAJAINSEURA RY TIEDOTTAA
Kalastuksen käyttömaksut 2022:

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

Kirjasto aloittaa kotipalvelun
Kirjaston kotipalvelulla tarkoitetaan kirjastoaineiston
tuomista asiakkaalle kotiin kerran kuussa.
Kotipalvelu on tarkoitettu niille hailuotolaisille,
jotka eivät korkean iän, sairauden, tai toimintakyvyn
heikentymisen vuoksi pysty itse asioimaan
kirjastossa.
Ota yhteyttä kirjastoon:
Puhelin 044-4973565 / sähköposti kirjasto@
hailuoto.fi
Lämpimästi tervetuloa kotipalveluasiakkaaksi!

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). Jos maksat toisen henkilön
luvan, laita viestiin kalastajan nimi.
Huom! Jos omistat yhteisiä vesialueita, muista maksaa
myös seuran jäsenmaksu! Jäsenmaksuissa on esiintynyt
hieman puutteita.
Kalarikasta kesää kaikille kalastajille!
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Kesäkuu

24.6. juhannusaatto

3.6. klo 19 J.A. Mäki & Tutut, Hailuodon Panimo

Livemusaa Niskanen, Naumanen & Perttu, Dancing
Bobcat Bar

10.6. Livemusaa Annukka &Mike, Dancing Bobcat
Bar
10.6. Kesäkauden avajaisten etkot klo 19 Duo Kivelä
& Laakkonen, Hailuodon Panimo

11.6. Kesäkauden avajaiset klo 12-17
Tapahtuman ohjelma
12:00 Avajaissanat Maarit Alikoski. Saarenkartanon
pihapiiri
12:00-13:30 Kirjoittajaleirin open mic. Hailuodon
Panimo
12:15-12:45 Trubaduuri Mika Kolehmainen.
Saarenkartanon pihapiiri
12:00-16:00 Yhteisötaidetta, Maaseudun sivistysliitto.
K-Marketin piha
13:00-16:00 Taimien vaihto. Pääkauppa
13:00 Esko Pitkäsen Olipa kerran -näyttelyn avajaiset.
Galleria Luoto
14:00-16:00 Jättisaippuakuplia. Ravintola Loma
15:00-17:00 Kirkon ovet avoinna: Leikekirjoja, joissa
esillä kirkon ja seurakunnan historiaan. Kello 16
musiikkituokio

Ruokaa & juomaa
10:00-16:00 Makkaranpaistoa. Salen piha
11:00-14:00 Muurinpohjalettuja sekä kahvia ja
mehua, Luovon Martat ry. Osuuspankin edusta
12:00-17:00 Kujalan burgerirekka. K-Marketin piha
12:00-17:00 Mille’s place. K-Marketin piha

Lasten ohjelma koulukeskuksella ja
yhteisöpuutarhalla
13:00-15:00 Lasten taidehetki. Guassi ja hiilitekniikka.
Ohjaajana Ritva Rundgren.
13:00-15:00 Kylvöä ja keppareita. Ota oma keppari
mukaan.
13:00-14:00 Muru-koira tavattavissa
13:00-15:00 Kasvomaalauksia
Ilta jatkuu Rommakon livekeikalla Hailuodon
Panimolla klo. 19:00

16.6. klo 16.30-18 HailuotOlympialaiset,
urheilukenttä, järj. Hailuodon Urheilijat ry

Avoin panimokierros klo 15, elävää musiikkia klo
19, esiintyjä ilmoitetaan myöhemmin, Hailuodon
Panimo
25.6. Panimon juhannus: klo 19 elävää musiikkia,
esiintyjä ilmoitetaan myöhemmin, Hailuodon
Panimo

Heinäkuu
1.7. Avoin panimokierros klo 15, Eerekan
levynjulkaisukeikka klo 19, Hailuodon Panimo
8.7. Dan Harms & Tangerians klo 19, Hailuodon
Panimo
9.-10.7. Tikkuröijypäivä
9.7. Avoin panimokierros klo 15, Tikkuröijytanssit klo
19, Hailuodon Panimo
13.7. Suad klo 19, Hailuodon Panimo
15.-16.7. Bättre Folk, Marjaniemi
15.-16.7. Bättren Etkot&jatkot, Dancing Bobcat Bar
22.-24.7. Hailuodon teatterifestivaali
22.7. Teatterifestivaalien ohjelmaa klo 17, Iiris Kukka
klo 21, Hailuodon Panimo
23.7. Avoin panimokierros klo 15, Teatterifestivaalien
ohjelmaa klo 16, Hailuodon Panimo
25.-31.7. Hailuodon Musiikkipäivät
28.7. Hailuodon Musiikkipäivien ohjelmaa, aika
ilmoitetaan myöhemmin, Hailuodon Panimo
30.7. Avoin panimokierros klo 15, elävää musiikkia
klo 19, esiintyjä ilmoitetaan myöhemmin, Hailuodon
Panimo

Kirkon ovet ovat avoinna tutustumista varten su 26.6.31.7. välisenä aikana torstaisin klo 13-17 ja sunnuntaisin
klo 11-15. Muina aikoina ovet avataan tilauksesta
vieraileville ryhmille soittamalla tai lähettämällä
viesti työntekijöille viimeistään kolme päivää ennen
aiottua vierailua. Tilatusta kirkon esittelystä peritään
50 euron maksu/ryhmä. Yhteystiedot verkkosivuilla:
www.hailuodonseurakunta.fi

18.6. klo 15 avoin panimokierros, klo 19 Havina,
Hailuodon Panimo

Lisää tapahtumia ja paljon muuta löydät Hailuotosovelluksesta. Lataa ilmaiseksi sovelluskaupastasi!

19.6. Luonnonkukkapäivän kävely klo 13-15,
Pöllänlahti

Eri toimijoiden Facebook-sivuille päivittyy myös
tapahtumatietoja, joten kannattaa ottaa ne
seurantaan, jos mahdollista.

22.6. Heilu keinuni korkealle runotapahtuma klo
12-15, Kniivilä

1.6.2022
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MATOT NURKKAAN JA TANSSIMAAN!

Kesäisiä lavatansseja suunnitellaan järjestettäväksi tulevana kesänä Hailuodon historiallisella
Nuorisoseuralla, mikäli saamme kerättyä hyvän porukan kasaan tanssien toteuttamista varten.
Suunnitelmat tanssien järjestämiseen ovat jo hyvällä alulla. Lavatanssit ovat enää tekemistä vaille
valmiit.
Ehä se oo ko tehä! Nips ja naps!
Pidämme kesäkuun alkupuolella kokouksen, johon toivotamme kaikki tansseista ja lavatanssikulttuurista kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi. Kokouksen tarkempi ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin Hailuodon kunnan somekanavissa sekä kauppojen ilmoitustauluilla.
Yhdessä meillä on mahdollisuus herättää saaressa uinuva lavatanssikulttuuri taas henkiin ja uuteen
kukoistukseensa!
Rakennetaan yhdessä saaren asukkaille, mökkiläisille sekä saaressa vieraileville mukava ja
tunnelmallinen kohtaamispaikka. Paikka, johon voi tulla tanssahtelemaan tai ihan vain nauttimaan
lavatanssien huumaavasta tunnelmasta!
Kesää odotellen
Ystävällisin terveisin
Marjo Lehtola / marjoannukka76@gmail.com

Rokotuskontti Salen pihalla juhannusviikolla 20.-24.6.2022
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Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys järjestää

Luonnonkukkapäivän kävelyn Pöllässä
Tervetuloa Luonnonkukkapäivän perinteiselle kävelylle,
sunnuntaina 19.6.2022 klo 13–15 biologi Maarit Vainion opastuksella.
Tutustumme Pöllänlahden rantojen luonnonkukkiin ja kasvistoon.
Kokoonnutaan kirjaston parkkipaikalla, matkaan lähdemme pyörin ja
kimppakyydein. Mukaan saappaat ja kevyet eväät.
Retki on ilmainen ja sopii myös lapsille ja vanhoille!

Kirjasto tiedottaa
Kirjaston kesäaukioloajat alkaen 27.6.2022

MA 8-20/palveluaika 12-18
TI 8-20/palveluaika 10-16
KE 8-20/palveluaika 12-18
TO omatoimiaika 8-20
PE 8-20/palveluaika 12-18
LA omatoimiaika 10-14
SU kiinni

POIKKEUKSET:
Tiistaina 7.6.2022 kaikki OUTI-kirjastot ovat suljettuna järjestelmäpäivityksen vuoksi. Kirjastot avataan
keskiviikkona 8.6. klo 12. Myöskään omatoimikirjasto tai verkkokirjasto eivät ole käytössä.
Perjantaina, juhannusaattona 24.6. vain omatoimiaika 8-20.
Omatoimikirjastoa voivat käyttää kaikki, myös kesäasukkaat. Tarvitset Outi-kirjastojen kirjastokortin ja pinkoodin. Kortin ja koodin saat mistä tahansa Outi-kirjastosta.

1.6.2022
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Kansalaisopisto
tiedottaa
KANSALAISOPISTON SYKSY 2022

Lämmin kiitos kuluneesta kaudesta. Nyt on kesälevon
aika, mutta tervetuloa harrastamaan jälleen syksyllä!
Opinto-ohjelma julkaistaan 10.6. netissä ja
ilmoittautuminen alkaa ma 13.6. klo 12.00.
Ilmoittaudu netissä vuolleoulu.fi. Voit ilmoittautua
myös puhelimitse opintotoimiston aukioloaikoina.
Opintotoimiston puhelinnumero: 08 555 4060.
Sähköposti: opisto@vuolleoulu.fi
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MUSIIKKILEIKKIKOULU II (n. 4-6 vuotiaat) Ke
17.45–18.30
HAILUODON KOULU 31.8.–30.11.2022
Opettaja: Mari Liukkonen
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen päättyy: 18.8.
VIULU, KANNEL JA PIENTEN PIANO Ke 14.45–16.45
HAILUODON KOULU 31.8.–12.10.2022
Opettaja: Mari Liukkonen
Hinta: 61 €
Ilmoittautuminen päättyy: 24.8.

Asiakastoiveita
olemme
kuunnelleet
ja
kurssiohjelmakin on rakentunut sitä kautta. Hailuodon
kansalaisopisto järjestää toimintaa aikuisille (yli 16-v.)
ja lapsille musiikin opetusta ja musiikkileikkikouluja.

PIANO, KITARA, UKULELE, MANDOLIINI, BANJO,
CAJON JA BÄNDISOITTIMET Ma 13.30–17.45
HAILUODON KOULU 29.8.–14.11.2022
Opettaja: Esa Jokiranta
Hinta: 61 €
Ilmoittautuminen päättyy: 24.8.

Syksy aloitetaan sienestäen! Suositut liikunnan,
hyvinvoinnin ja musiikin kurssit jatkavat aina pienellä
ripauksella uutta! Saamme mukaan ohjelmaan myös
kivasti kädentaitoja ja espanjan kieltä – nyt porukalla
mukaan! Mikäli Sinun toiveesi vielä puuttuu, olethan
syksyllä yhteydessä ja katsotaan saisimmeko toiveesi
vielä mukaan ohjelmaan.

LIIKUNTA, HYVINVOINTI
JOOGA Ma 17.00–18.15
HAILUODON KOULU 5.9.–14.11.2022
Opettaja: Juha Sarviaho
Hinta: 31 €
Ilmoittautuminen päättyy: 29.8.

Tarkemmat kuvaukset kursseista löydät netistä.
Kurssit julkaistaan täydellisin tiedoin vielä elokuun
kuntatiedotteessa!
Hyvää kesää!
LUONTOKURSSIT
SIENIKURSSI Ma 18.00–20.15, Ke 18.00–20.15, La
10.00–12.15
HAILUODON KOULUKESKUS 22.8.–3.9.2022
Opettaja: Aira Kurikka
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen päättyy: 25.8.
MUSIIKKI
MUSIIKKILEIKKIKOULU I (n. 2-4 vuotiaat) Ke
17.00–17.45
HAILUODON KOULU 31.8.–30.11.2022
Opettaja: Mari Liukkonen
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen päättyy : 25.8.

KUNTONYRKKEILY & TOIMINNALLINEN TREENI Ti
17.30–18.30
HAILUODON LIIKUNTASALI 6.9.–29.11.2022
Opettaja: Emmi Hämäläinen
Hinta: 26 €
Ilmoittautuminen päättyy: 30.8.
VENYTTELY & KEHONHUOLTO Ti 18.30–19.15
HAILUODON LIIKUNTASALI 6.9.–29.11.2022
Opettaja: Emmi Hämäläinen
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen päättyy: 30.8.
BODYJUMPPA To 17.15–18.00
HAILUODON LIIKUNTASALI 8.9.–1.12.2022
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen päättyy :1.9.
KAHVAKUULA To 18.00–18.45
HAILUODON LIIKUNTASALI 8.9.–1.12.2022
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen
Hinta: 20 €
Ilmoittautuminen päättyy: 1.9.
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KÄDENTAIDOT
TUFTAUS (PUNCH NEEDLE) Pe 17.00–20.15, La
10.15–15.30

TUNNELMALLISTA
17.15–20.15

JOULUA

KERAMIIKASTA

Ke

HAILUODON KOULUKESKUS 5.10.–16.11.2022

HAILUODON KOULUKESKUS 9.–10.9.2022

Opettaja: Raija Vainionpää

Opettaja: Päivi Kiviniemi-Kaikkonen

Hinta: 34 €

Hinta: 16 €

Ilmoittautuminen päättyy: 26.9.

Ilmoittautuminen päättyy: 1.9.
TAIDEAINEET
KIERRÄTYSKORUPAJA La 11.00–16.15
HAILUODON KOULU 17.9.2022
Opettaja: Katri Luttinen
Hinta: 10 €
Ilmoittautuminen päättyy: 25.8.
KAUNIIT KRANSSIT La 11.00–15.30, Su 11.00–15.30
HAILUODON KOULU 1.–2.10.2022
Opettaja: Katri Luttinen
Hinta: 16 €
Ilmoittautuminen päättyy: 22.9.

TARINOIDEN MAAILMA - KIRJOITTAMISEN VIIKONLOPUT La 10.00–14.15, Su 10.00–14.15
HAILUODON KOULUKESKUS 15.10.–20.11.2022
Opettaja: Niina Aho
Hinta: 32 €
Ilmoittautuminen päättyy: 9.10.
KIELET
ESPANJAA MATKAILIJOILLE Ke 17.15–19.15
HAILUODON KOULUKESKUS 14.9.–5.10.2022
Opettaja: Terhi Kontio
Hinta: 17 €
Ilmoittautuminen päättyy: 6.9.

Vuokrattavana 15.6.2022 alkaen mieluiten pidemmäksi aikaa pieni v. 2007 valmistunut okt (3h+k),
yhteensä 79,4 htm². Asunnossa keittiö, olohuone,
makuuhuone, kuisti, pesuhuone, sauna (sähkö),
varasto, eteinen ja vaatehuone.
Varusteina mm. koneellinen ilmanvaihto, lattialämmitys (sähkö), varaava vuolukivitakka, katettu terassi,
lvv, apk, jk, pakastin, liesi+liesituuletin, vpk, kuivausrumpu, kpi, laajakaista. Paneelikatot, lattiat laattaa
ja laminaattia, seinät laattaa ja kipsilevyä (maalattu/
tapetoitu). Autokatospaikka.
Asumiskulut: sähkö n. 150 €/kk, vesi+ jätevesi + muut
yhteensä n. 25 €/kk/hlö. Vuokra sopimuksen mukaan.
p. 040 7719 109 / Markku
markku.maikkola@pp.inet.fi
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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.
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Metsäsalapoliisit retki- ja pyöräilykerho keskiviikkoisin 8.6. alkaen klo 16. Kerhossa tehdään retkiä
pyöräillen lähimaastoihin, joissa päästään tutustumaan paikalliseen luontoon mukavien tehtävien
avulla.
Kerholaiselle mukaan oma pyörä ja kypärä, vesipullo ja hieman evästä.
Ohjaajana Anna-Riina Vähämetsä
Kalastuskerho
Ohjaajina Marko Välimäki ja Sampo Marjaniemi. Ensimmäinen kokoontuminen tiistaina 14.6. klo
16, paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kerho tarjoaa monipuolista kalatukseen liittyvää tekemistä ja
tietysti kerhossa myös kalastetaan ja tutustutaan erilaisiin kalastuspaikkoihin.
Kerhon kokoontumispaikat vaihtelevat ja ne ilmoitetaan kerholaisille aina edellisellä kerhokerralla.
Frisbeegolfkerho torstaisin 9.6. alkaen klo 16 Kirkonmäen frisbeegolfradalla.
Ohjaajana Jesse-Kasperi Vähäkangas
Kaikkiin kerhoihin ilmoittaudutaan www.hailuoto.4h.fi/kerhot
Lisätiedot:
Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hailuoto@4h.fi

Heppapäiväleiri
27.-30.6. klo 10-16
Kaksi ensimmäistä päivää leireillään Mustajalan tallilla ja kaksi päivää Koivukylässä. Leirillä
puuhataan hevosaiheisia leikkejä, ja tehtäviä sekä hevosen hoitoa.
Ohjaajina Saara Isola ja Tiina Laurila
Leirin hinta 50,00e (4H-jäsenet 40,00e)
Ilmoittautuminen www.hailuoto.4h.fi/leirit

4H-yritys Luovon pihatyöt ottaa vastaan työtilauksia. Teemme haravointia,
ruohonleikkuuta, puiden tekoa, pihojen siivousta ym.
Yhteydenotot: Luka Isola 0449999899
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Vieraslajien kasvatuskielto
EU:ssa tai kansallisesti haitalliseksi säädetyn vieraslajikasvin kasvattaminen on kielletty
(vieraslajilaki 11 §). Vieraslajilaissa ei ole erikseen määritelty, mitä haitallisen vieraslajin
kasvattamisella tarkoitetaan. Vieraslajikasveille on ominaista, että ne leviävät ympäristössä
luonnostaan voimakkaasti ilman kylvämistä tai istuttamista. Jos kiinteistöllä kasvaa ympäristöstä
levinnyt esiintymä, voidaanko siihen soveltaa kasvatuskieltoa?
Kun haitallista vieraslajikasvia kasvaa kiinteistöllä, joka on omistajansa tai haltijansa jatkuvassa
käytössä ja hoidossa, on maa- ja metsätalousministeriön käsityksen mukaan perusteltua rinnastaa
lajin esiintyminen kiinteistöllä lajin kasvattamiseen. Haitallisen vieraslajikasvin esiintymä ei tällöin
käytännössä eroa kiinteistöllä esiintyvien muiden lajien esiintymistä. Näin tulisi katsoa siitä
riippumatta, miten vieraslajikasvi on alkujaan levinnyt kiinteistölle ja onko kyse lajin aktiivisesta
hoidosta vai pelkästään sen passiivisesta sietämisestä.

Esiintymä pitää hävittää
Koska EU:ssa tai kansallisesti haitalliseksi säädetyn vieraslajikasvin kasvattaminen on kiellettyä,
kiinteistön omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallisen vieraslajin esiintymä alueeltaan.
Vieraslajilain mukaan voi kuitenkin olla riittävää, että hävittämisen sijaan lajin leviäminen estetään
tehokkaasti.
Hävittämisvelvoite voi siis koskea myös naapurikiinteistöltä tai muualta ympäristöstä levinneitä
esiintymiä, vaikka niitä ei aktiivisesti kasvatettaisi. Esimerkiksi naapurustossa olisikin syytä ryhtyä
torjuntaan samanaikaisesti ja yhteistyössä, jotta lajin uudelleen leviäminen saataisiin tehokkaasti
estettyä.
Kunta vastaa yleisten alueiden omistajana, ettei haitallisten vieraslajikasvien anneta lisääntyä
kunnalle kuuluvilla alueilla. Etenkin säännöllisessä hoidossa olevilla kunnan alueilla kuten katujen
viheralueilla, puistoissa ja uimarannoilla haitallisen vieraslajikasvin esiintymät on vieraslajilain
näkökulmasta perusteltua yleensä rinnastaa lajin kasvattamiseen.
Tienpitäjä vastaa tiehen kuuluvien alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Näiden alueiden pintaala on erittäin suuri, ja kunnossapidon tarve ja sisältö vaihtelevat samoillakin tieosuuksilla
merkittävästi. Tämä on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko haitallisen vieraslajikasvin
esiintymä tiehen kuuluvalla alueella perusteltua rinnastaa kasvattamiseen.
Kurtturuusun kasvatuskiellon siirtymäaika
Kurtturuusua käytetään laajasti pihojen, puutarhojen ja yleisten alueiden koriste- ja hyötykasvina.
Koska kyse on laajalle levinneestä ja yleisesti kasvatettavasta lajista, kiinteistönomistajille on ollut
välttämätöntä varata siirtymäaika kiellon noudattamiseksi. Siirtymäaika on tarpeen myös ELYkeskukselle valvovana viranomaisena, jotta toimeenpanoon voidaan valmistautua.
Kurtturuusun kasvattaminen on kielletty 1.6.2022 alkaen eli kolmen vuoden kuluttua asetuksen
voimaantulosta. On tärkeä huomata, että kurtturuusun myyntikielto kuten muutkin kiellot
kasvatusta lukuun ottamatta tulivat voimaan 1.6.2019 ilman siirtymäaikaa.

(teksti suora lainaus vieraslajit.fi-sivustolta)
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Vieraslajijätteiden hävittäminen
Älä koskaan vie puutarhasi kasvijätettä luontoon!
Pienkuormat:
Laita vieraskasvilajien siementävät ja leviävät osat (juurakot) kiinteistön polttokelpoisen jätteen
astiaan. Muut kasvinosat voi toimittaa Ruskon jätekeskukseen puutarhajätteenä.
Puutarhajätealueella on erillinen lava vieraskasvien osille.
Suurkuormat:
Kasvit juurineen ilman suurta maamäärää polttolaitokselle suoraan tai sekajätteenä Kiertokaaren
lajitteluareenalle (Larelle).
Maa-aineksien ja kasvien seokset haudataan jätekeskuksessa erityisjätteenä. Erityismateriaalin
tuominen jätekeskukseen on maksullista 0,19€/kg (alv 24%).
Lisätietoja:
hailuoto@4h.fi, p.0408209937 tai Kiertokaari Oy, www.kiertokaari.fi, p.0503166505
https://www.proagriaoulu.fi/fi/vieraskasvit-hallintaan/
www.vieraslajit.fi

Tilaa 4H-nuori torjumaan vieraslajit mailtasi
Hailuodon 4H-yhdistys on kouluttanut nuoria torjumaan komealupiinia, jättipalsamia, sekä
kurtturuusua. 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
o 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
Työntilaaja vastaa:
o jätteiden hävittämisestä (polttokelpoinen jäte)
o jätesäkkien hankkimisesta
o niitto- ja haravointivälineistä, niiden kunnosta sekä niiden käyttämiseen perehdyttämisestä
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 (Kylätalkkarit Sakari ja Nuutti)
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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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Kniivilän kotiseutumuseo avoinna 15.6. alkaen

Lämpimästi tervetuloa
Aukioloajat:
Ajalla 15.6.-7.8. keskiviikosta sunnuntaisin klo. 11-17
Ajalla 8.8.-31.8. perjantaista sunnuntaihin klo. 11-17
Liput 5e (käteismaksu) ja alle 18-vuotiaat ilmaiseksi
Museon tulevia tapahtumia:
Ke 22.6. 12-15 Heilu keinuni korkealle -juhannusrunopäivä. Tule kirjoittamaan oma
juhannusruno. Vapaa pääsy.
La 9.7 Tikkuröijypäivä. Vapaa pääsy.

Huom. Museo ei vastaanota tällä hetkellä esinelahjoituksia.

Heilu keinuni korkealle – juhannusrunopäivä Kniivilässä
ke 22.6.2022 klo. 12-15
vapaa pääsy

Tule kirjoittamaan oma juhannusruno Kniivilään. Tapahtuman päätteeksi
luetaan runoja yhdessä ääneen. Ohjelmassa myös kukkaseppeleiden tekoa
(tuothan omat seppelekukat) ja vanhan ajan levymusiikkia. Kaikenikäiset
lämpimästi tervetuloa.
Tapahtuman jälkeen runot laitetaan esille Hailuodon kirjastolle ja kirjaston
pihapiiriin.
ps. Voit jättää runosi myös etukäteen kirjaston runolaatikkoon 6.6. alkaen.
Järjestäjät: Kniivilä & kirjasto
Tapahtumapaikka: Kniivilän kotiseutumuseo / Marjaniementie 20
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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
Sinikka Virpi, 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
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Hyvinvointia Hailuodossa - Mistä hyvinvointisi koostuu/kesäkuu
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:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

