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Hailuoto 2026 
-tiimin terveiset
Oulu valittiin kesäkuussa Euroopan kulttuuripääkau-
pungiksi ja varsinainen työ on käynnistymässä. Hai-
luoto on uniikkina saarena ainutlaatuinen osa kult-
tuuripääkaupunkihanketta.  Hailuodon 2026-tiimi on 
jo parin vuoden ajan ideoinut kulttuuripääkaupunki-
sisältöjä Hailuotoon yhteistyössä Oulun kanssa. Hai-
luoto2026-tiimi on osallistanut myös kuntalaisia ja 
kerännyt ideoita sekä ajatuksia kuntalaisilta matkan 
varrella. Oulu2026 julkaisi keväällä hakukirjan, jolla se 
osallistui voitokkaaseen kisaan. Hailuodosta nostet-
tiin hakukirjaan seuraavat asiat: 

- Marjaniemen majakka sekä ainutlaatuinen 
saarimiljöö 

- Perinneruoka suolakala 

- Anni Rapinoja -museo 

Anni Rapinoja -museo olisi arkkitehdin suunnitte-
lema rakennus luontomiljöössä, jossa esillä olisi tai-
teilija Rapinojan teoksia. Rapinoja on tehnyt yli 35 
vuoden uran taiteilijana. Rapinojan teokset koostu-
vat usein sarjoiksi luonnosta kerätyistä materiaaleista, 
kuten suovillasta, järviruo’osta, hirven- ja jäniksen 
papanoista sekä pajunkissoista. Rapinojan yksityis-
näyttelyitä on viime vuosina nähty muun muassa 
Oulun taidemuseossa, Kuntsin modernin taiteen 
museossa sekä Hämeenlinnan taidemuseossa.  Ulko-
mailla Rapinojan teoksia on ollut esillä muun muassa 
New Yorkin Moma P.S.1 Contemporary Art Center:ssä 
sekä Unkarissa modernin taiteen Ludwig Múzeum:ssa.

Rapinoja nimettiin tänä vuonna Suomen kuvanveis-
täjäliiton kunniajäseneksi.  

Hakukirjassa mainittujen ideoiden lisäksi Hailuo-
don2026 tiimi on ideoinut seuraavia kokonaisuuksia: 

- Vanhan alakoulun kunnostamista kyläläisten 
monitoimitilaksi ja olohuoneeksi. Alakoulun histo-
riallinen miljöö voitaisiin peruskorjata kuntalaisia ja 
matkailijoita palvelevaksi kokonaisuudeksi, jossa olisi 
muun muassa tiloja työskentelyyn, galleria, kirppu-
tori, kahvila, yhteisöpuutarha. 

- Avantosauna. Arkkitehtiopiskelijoille järjestettävä 
kilpailu ja avantosaunan suunnittelu Marjaniemeen. 

- Luontopolku, jonka varrelle sijoitettu 
ympäristötaideteoksia. 

- Mamrenin tammiston siistiminen ja luominen 

kyläläisten Hiljaisuuden puistoksi. Valoteos, puis-
tonpenkkejä sekä postilaatikkokirjasto lukuhetkiä 
varten. 

Hailuoto2026-tiimin tehtävänä on kehittää ideoita 
eteenpäin ja pohtia käytännön toimia. Osallistamis-
tamme myös jatkossa kuntalaisia ideointiin. Ideat 
ovat alustavia eikä niihin ole olemassa valmista 
rahoitusta. Hailuoto2026-tiimin yhtenä tehtävänä 
onkin pohtia myös hankerahoitusta. Osa ideoista on 
toteutettavissa myös matalalla kynnyksellä, ja Hailuo-
dossa käynnistyikin yhteisöpuutarhatoiminta jo viime 
kesänä. Yhteisöpuutarha on malliesimerkki kulttuurin 
hyvää tekevästä ja yhteisöllisestä vaikutuksesta. Hai-
luoto2026-tiimi toivottaa kaikille ihanaa kesän jatkoa. 

Terveisin Hailuoto2026-tiimi:

Kunnanjohtaja Aki Heiskanen ( jäsen)

Rehtori Kaija Sipilä ( jäsen)

Viestintäpäällikkö Anne-Maria Haapala ( jäsen)

Kirjailija Liisa Louhela ( jäsen)

Kulttuurisihteeri ja tuottaja Sanna Roukala ( jäsen 
ja sihteeri)

Taiteilija Anni Rapinoja ( jäsen)

ps. Aiempiin jäseniin ovat kuuluneet myös taiteilija 
Aki Roukala, kirjailija Kati Hiekkapelto sekä ark-
kitehti Tiina Sainila. Uusiksi jäseniksi on kutsuttu 
valokuvataiteilija Aino Väänänen sekä liiketaitei-
lija Eija Ranta. Kunnanhallitus tekee lopullisen pää-
töksen heidän nimittämisestään ryhmään. 
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Yksityisteiden kunnossapidon 
muutokset Hailuodossa – 
Erätaukokeskustelujen anti ja 
oivallukset
Hailuodon kunta järjesti kaksi yksityisteiden 
kunnossapitoa koskevaa Erätauko -keskustelua 16.6 
ja 17.6. Tilaisuudet järjestettiin sekä lähitapaamisena 
että etätapaamisena. Kaikkiaan osanottajia oli yli 40. 
Keskustelujen tarkoituksena oli saavuttaa yhteinen 
ymmärrys sekä kuulla kuntalaisten mielipiteitä 
tiekuntien perustamiseen liittyen, uuden lain tuomista 
muutoksista ja sen vaikutuksista kuntalaisiin.

Moni osallistuja halusi tietää, miksi vanhaa mallia 
muutetaan, miten käy niille kuntalaisille, jotka ovat jo 
iäkkäämpiä, tai eivät voi jostain muusta syystä hoitaa 
kunnossapitoa. Osa oli mukana keskustelemassa siitä, 
miten tulevaisuudessa teiden kunnossapito voitaisiin 
hoitaa.

Keskusteluissa esiin nousseita teemoja

Keskustelu tarjosi vastauksia auki jääneisiin 
kysymyksiin erityisesti niille osallistujille, jotka eivät 
vielä olleet mukana tiekunnissa. Useat toivoivat tietoa 
siitä, kuka auttaa ja antaa tietoa teiden kunnossapitoon 
liittyen erityisesti tiekunnan tehtävistä sekä 
avustuskelpoisuudesta, tieyksiköinnistä ja tienpidon 
vuodenkierrosta. 

Jo valmiiksi järjestäytyneiden tiekuntien osalta 
keskustelu ei tarjonnut kaikille odotettua ratkaisua 
siitä, miten kunta tulee jatkossa tukemaan tiekuntia. 
Yksityisteiden avustuksista tullaan päättämään 
tulevan hallituskauden aikana Hailuodon 
kunnanhallituksessa. Yksityisteiden tukemisen 
lähtökohtana on kuitenkin se, että tiekunnat ovat 
järjestäytyneet ja näin ollen toiminta on lainmukaista.

Hailuodon kunnan järjestämiin aurausaluetiekuntiin 
on myös mahdollista liittyä, ja ne ovat hyvä, keskitetty 
ratkaisu talvikunnossapidon järjestämistä varten.

Keskusteluissa tunnelma oli kaiken kaikkiaan 
ratkaisukeskeinen ja rakentavaa. Pääsääntöisesti 
ihmisille jäi positiivinen mieli ja osallistujat toivoivat, 
että keskusteluja käytäisiin enemmänkin.

Yksityisteiden määrittely ja lain tuomat 
muutokset

Maantiet ovat valtion teitä, rakennuskaava-alueen tiet 
ovat kunnan ylläpitämiä ja muut tiet ovat yksityisteitä. 
Näiden yksityisteiden tienpitäjiä ovat tieosakkaat. 
Voit tutustua aiheeseen tarkemmin esimerkiksi 
Maanmittauslaitoksen ja Suomen tieyhdistyksen 
verkkosivuilla.

Yksityistielaki on muuttunut 1.1.2019, ja sen osalta 
yksityisteiden kunnossapidon täytyy olla lain mukaista

1.1.2022 mennessä. Uusi yksityistielaki estää kuntia 
avustamasta yksityisteitä, mikäli yksityistiellä ei ole 
toimivaa tiekuntaa. Hailuodon kunnassa päätetään 
yksityisteiden avustamisesta tulevan hallituskauden 
aikana. Avustuksen perustana täytyy kuitenkin 
olla valmiina oleva tiekunta. Kannustamme kaikkia 
yksityisteiden varsilla asuvia liittymään jo olemassa 
olevaan tiekuntaan tai perustamaan uuden tiekunnan, 
jotta tienpitoon on mahdollista hakea avustusta. 

Hailuodon kunnan tieisännöitsijä Harri Piltonen tulee 
ottamaan kuluvan kesän aikana yhteyttä kaikkiin jo 
olemassa oleviin tiekuntiin. Syksyllä 2021 järjestetään 
koulutuksia yksityisteiden osakkaille. Koulutuksissa 
käydään läpi muun muassa tiekunnan ja hoitokunnan 
tehtävät sekä avustuskelpoisuus, tieyksiköinti ja 
tiekunnan vuodenkierto.

Listat aurausaluetiekunnista sekä tiedot tiekuntien 
uudelleen käynnistämisestä löydät kunnan sivuilta.

https://www.hailuoto.fi/yksityisteiden-kunnossapidon-muutokset-hailuodossa-erataukokeskustelujen-anti-ja-oivallukset/
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Sote-saari 
tiedottaa

T I E D O T T E E T

Alustavien arvioiden mukaan heinäkuussa korona-ro-
kotteita tulee pääsääntöisesti vain 2. annoksiin. Hai-
luodon osalta rokotustilanne on hyvä, eikä rokottei-
den saatavuus tule rokotustahtiin vaikuttamaan. THL 
on suositellut 12-15-vuotiaiden riskiryhmäläisten 
(vakavasti sairaat, tietyin edellytyksin) rokottamista. 

Ajanvarausnumerot: Ensimmäisen rokotteen aika 
varataan numerosta 020 6306060 ja toisen rokotteen 
eli tehosteannoksen aika numerosta 044 4973 543.

Terveysasema on lomien vuoksi heinäkuussa raja-
tusti auki; Aikoja terveyskeskuksen hoitajille ja labo-
ratoriotutkimuksiin saa akuuteimpiin tilanteisiin 
rajoitetusti. Pihlajalinnan lääkärit etänä ja lähipäivissä 
rajatusti, mutta saatavilla myös heinäkuussa. 

Sosiaalihuolto 

Sosiaalipalvelut  toimivat kesällä ajanvarauksella, p. 
044 4973 521. 

Päivystystilanteet 

Kiireellisen sosiaalisen avun tarpeessa voit soittaa 
arkisin klo 8-16 numeroon 044 4973 521. Virka-ajan 
ulkopuolella saat kiireellistä sosiaalista apua soitta-
malla Oulun seudulliseen sosiaalipäivystykseen, p. 
044 7036 235.

Sairauslomista johtuen myyntilaskutuksessamme 
(mm. rakennusluvat, vuokrat, ruokalaskut, venepai-
kat, kalahallimaksut, yms) on viiveitä.

Pahoittelemme asiakkaillemme aiheutuvaa harmia.

Asia palautunee ennalleen näillä näkymin heinä-elo-
kuun vaihteeseen mennessä.

Yhdistykset 
tiedottavat
Hailuodon 
luonnonsuojeluyhdistys 
ry:n vuosikokous 2021 - 
21.7. klo 11:00. 
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään Hailuodon 
yhteisöpuutarhalla keskiviikkona 21.7.2021 kello 
11:00 alkaen.  Mikäli säätilanne kokouspäivänä osoit-
tautuu ongelmalliseksi, kokouspaikan siirto soveltu-
vaan sisätilaan on mahdollinen covid-19 tilanteen 
sallimissa rajoissa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
vuosikokousasiat.   

Yhteisöpuutarha sijaitsee Hailuodon koulukeskuk-
sen läheisyydessä, jääkiekkokaukalon takana.  Autolla 
saapuville pysäköintimahdollisuus löytyy liikuntahal-
lin tai päiväkodin parkkipaikalta, tai jääkiekkokauka-
lon huoltorakennuksen edustalta.

Tervetuloa!

Jahtitanssit
Tanssia ja livemusiikkia Hailuodon Nuorisoseuranta-
lolla 19.8.2021 klo 20.30-1.00.

Ässät Orkesteri tanssittaa ja viihdyttää musiikillaan.

Kahvila Loma huolehtii janoisista ja nälkäisistä illan 
aikana. 

Pääsymaksu vain 10 euroa. 

Tervetuloa! Järjestäjä: Hailuodon Metsästysseura r.y.

Elinvoimainen 
saari tiedottaa
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Hienovaraisuutta ja paikan luonteen mukaista ilmettä 
toivottiin myös Pakopirtin rotkoon suunnitteilla ole-
valta muistomerkiltä. Ison vihan uhrien muistoksi pys-
tytettävän teoksen voisi suunnitella joku paikallinen 
taiteilija, esimerkiksi ympäristötaiteestakin tunnettu 
Anni Rapinoja. Muistomerkin tulisi ilmentää synkkiä 
tapahtumia ja sopia hyvin alueen luonteeseen. 

Hyypän majan ympäristöön toivottiin tulipaikkaa, 
josta olisi näköyhteys pulkkamäkeen. Myös esteetön 
huussi koettiin välttämättömäksi. Majan käytöstä vas-
tuussa oleva urheiluseura tekee lähiaikoina päätöksiä 
rakennuksen kunnostuksesta ja käytöstä.

Haaveiden Hyyppä -keskustelutilaisuus järjestettiin 
Hyypänmäellä 10.6. ja hailuotolaisten mielipiteitä 
saaren kehittämisestä yleisesti kerättiin Penkkikah-
vilassa edellisenä päivänä kylällä. Lasten mielipiteitä 
kuultiin 3.-4.-luokkalaisten työpajassa viimeisellä 
kouluviikolla. 

Ajatuksia kehitetään eteenpäin elokuussa alkavassa 
Luovakunta-osaamispajassa, jossa soveltuvan kou-
lutuksen saaneet nuoret ammattilaisetkartuttavat 
työkokemustaan Hailuodon kehittämishankkeissa. 
Luovakunta-osaamispajat järjestää Maaseudun 
Sivistysliitto. 

Ilmoittaudu Luovakunta 
osaamispajaan!
Luovakunta-osaamispajat on suunnattu alle 29-vuoti-
aille luovien alojen sekä alue- ja yhteisökehittämisen 
koulutuksen saaneille nuorille. Muutamia tätä van-
hempiakin voidaan ottaamukaan. Tarjoamme koulu-
tusta palvelumuotoilusta ja yhteiskehittämisestä sekä 
työelämäkokemusta aitojen kehittämiskohteiden 
parissa. Seuraava osaamispaja alkaa 9.8.2021.

Lue lisää: www.msl.fi /osallisuus/kom/osaamispaja/

Hyyppää 
halutaan 
kehittää 
hienovaraisesti 
ja paikkaa 
kunnioittaen
Hyypälle toivotaan reittejä, joilla kulttuuri ja kun-
toilu kulkisivat käsi kädessä. Hyypänmäen maastot 
soveltuvat erinomaisesti mm. hiihtoon, polkujuok-
suun ja maastopyöräilyyn sekä suunnistukseen. Näi-
den lisäksi alueelle kaivataan luonto- ja historiareit-
tejä, jotka tarjoaisivat tietoa alueen kasvillisuudesta 
ja merkittävästä historiasta. Merkittyjä reittejä pide-
tään tärkeinä alueen asukkaiden ja luonnon rauhan 
kannalta. ”On tärkeää osoittaa matkailijoille merkityt 
reitit, jotta he eivät kulje missä sattuu.”

Ongelmaksi Hyypän kohdalla koettiin huonot tiet. 
Mäelle menevät tiet palvelevat tällä hetkellä pää-
asiassa nelivetoisia autoja ja mönkijöitä. Kunnon 
autotie haluttaisiin Hyyppänmäelle ampumaradan 
kautta. Hyyppää haluttaisiin kuitenkin kehittää mah-
dollisimman hienovaraisesti ja luontoa kunnioittaen, 
joten voidaan esittää myös kysymys siitä, tarvitseeko 
Hyypänmäelle päästä autolla?

http://www.msl.fi /osallisuus/kom/osaamispaja/
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Maanomistajat 
tärkeänä 
kumppanina 
retkeilyreittien 
kehittämisessä
Retkeilyreittien kehittäminen etenee. Pääreitit 
on käyty alkukesän aikana läpi ja korjaustarpeet 
on kirjattu ylös. Hailuodossa on olemassa oleva 
reittiverkosto eikä tässä vaiheessa ole tarpeellista 
reitittää kokonaan uusia reittejä. Olennaista on 
vaiheistaa reittien kehittämistä siten, että pääreittien 
kunnossapito voidaan varmistaa tuleville vuosille. 
Reittejä kunnostetaan huomioiden sekä vaeltajat että 
osalla reiteistä myös pyöräilijät. 

Retkeilyreittien kunnostamisen taustalla on tarve 
ohjata luonnossa liikkujat merkityille reiteille, jotta 
saaren herkkä ja monimuotoinen luonto voidaan 
turvata. Merkityt reitit palvelevat paikallisia ja 
vapaa-ajan asukkaita lisäämällä mahdollisuuksia 
luontoliikuntaan. Reitit laajentavat saaren 
elinkeinonharjoittajien palvelutarjontaa. Selkeät 
opasteet ja ohjeistukset vähentävät yksityisalueille 
eksymistä, roskaamista ja luvatonta tulentekoa saarella. 
Ohjeistuksia lisäämällä myös kokemattomammat 
luonnossa liikkujat osaavat toimia retkeilijän etiketin 
mukaan. On yhteinen tahtotila tehdä luonnosta 
turvallinen paikka liikkua, mutta samalla kunnioittaa 
sen luonnon monimuotoisuutta.

Maanomistajat ovat tärkeä yhteistyökumppani 
retkeilyreitistöjen kehittämisessä. Olemassa olevista 
reiteistä on aikoinaan tehty sopimukset ja tavoitteena 
on päivittää nämä sopimukset tämän kesän aikana 
kunkin maanomistajan kanssa. Kehitettävien reittien 
osalta maanomistajiin tullaan ottamaan yhteyttä 
henkilökohtaisesti. Merkityt reitit palvelevat täten 
kaikkia sidosryhmiä ja tukevat Hailuodon matkailun 
kestävää kasvua. 

Marjaniemen majakkaan saatiin vihdoin uusi 
majakkakamera, kiitos aktiivisten kuntalaisten. 
Facebookissa käydyn keskustelun jälkeen laitettiin 
liikkeelle majakkakameran uusimisprojekti, joka 
saatiin valmiiksi juuri sopivasti juhannukseksi. Vanha 
majakkakamera poistettiin, ja tilalle saatiin uusi, 
livekuvaa lähettävä majakkakamera Tilavahdilta. 
Nyt kunnan sivuilta pääsee kätevästi tarkistamaan, 
millainen sää Marjaniemessä on, ja mikä on nokan 
parkkitilanne. 

Majakkakameraa varten saatiin myös runsaasti 
lahjoituksia, ja tätä juttua kirjoitettaessa 
majakkakameran kulut on saatu miltei kokonaan 
katettua. Iso kiitos siitä kuuluu teille, hyvät kuntalaiset. 
Ilman teitä emme olisi saaneet tätä projektia valmiiksi. 
Nyt voimme tarjota huikeat näkymät majakasta myös 
niille, jotka eivät välttämättä tänä kesänä paikan 
päälle pääse. Majakkakameraprojekti on erinomainen 
osoitus siitä, mihin yhteistyöllä voimme päästä. 
Voimme yhdessä nauttia työn hedelmistä vielä 
pitkään!

Marjaniemen 
majakkaan 
uusi majakka-
kamera

Kiittäen 
äänestäjiämme!

  

Tästä on hyvä jatkaa
entistä vahvempana

HAILUODON KOKOOMUS RY
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Kiitos kaikille ihanille 
potilaille! 
Jään eläkkeelle elokuun alusta, työt hammaslääkärinä 
lopetan kuitenkin ennen juhannusta. 

Mukavaa on ollut työskennellä kanssanne! Toivote-
taan uusi hammaslääkäri tervetulleeksi syksymmällä.

Ystävällisin terveisin Raija Vainionpää

Metallinkeräyskampanja 
jatkuu
Heinäkuun ajalta osa tuotoista lahjoitetaan Hailuo-
don Urheilijat ry:n hyväksi. 

(lava sijaitsee roskapisteen takana)

Oulun Romu Oy

Ailasto ilmoittaa
Heinäkuun tapahtumia Ailastossa:

15.7. klo 19-20 Live-musiikkia: Toivo Susi. Vapaa 
pääsy.

17.-18.7. klo 10-12 ja 12-14 Ailaston festaribrunssi. 
Ennakkovaraus.

21.7. ja 28.7. klo 11-16 Ailaston pihakirppis. Tule myy-
mään tavaroitasi Ailaston pihanurmelle. Varaa pöy-
täsi ennakkoon!

Varaukset ja tiedustelut numerosta 0400 254600

Hailuodon 
kirjasto 
tiedottaa
Koulun vieressä, kirkkoa vastapäätä kesällä 2021

ma        14-20 (28.6.-16.8.)

ti  10-16

ke  14-20

pe  14-20

eKirjasto avattu

Wi-Fi avattu

Palautusluukku 24/7 

Ilmaiset seutulainat mantereesta 

Oulun ja lähikuntien kanssa yhteinen kirjastokortti

Kirjavaraukset ja lainauusinnat netissä

Asiakasinternet – tulostus – valokopiot 

Lehtisalissa päivän sanomalehdet ja aikakauslehtiä 

Kuukausittain vaihtuva taidenäyttely

DVD-elokuvia ja äänikirjoja, musiikkia 

Hyvät lasten ja aikuisten kirjakokoelmat 

Tietoa Hailuodon tapahtumista

Myytävänä postikortteja, perinnekirjoja ja 
kirjastokasseja

puh./txt. 044 4973 565

kirjasto@hailuoto.fi

Luovontie 61 D

Käyttäkää palautusluukkua

kirjaston ollessa kiinni!

Tervetulua raatille ja lavvaamaan! 

Hailuodon 
Keskustan 
ehdokkaat 
kiittävät 

luottamuksesta
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Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa 
soitto AINA 112

Ajanvaraus Hailuodon terveyskeskukseen nume-
rosta 020 630 6060 arkisin kello 8-16.  
Puheluusi vastaa Pihlajalinna. Kun soitat, numerossa 
on tiedote. Soitat vain kerran ja sinulle soitetaan 
takaisin siihen numeroon, josta soitat tai voit valita 
toisen numeron, johon soiton haluat.

Virka-ajan ulkopuolinen tapaturmapäivystys: 
Kello 16-08 ota yhteys maksuttomaan valtakunnalli-
seen päivystysapuneuvontanumeroon 116117 

Fysioterapian soittoaika maanantaisin klo. 7:30-8:15  
044 4973 546

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

Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään 
aamusta

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

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

Hailuodon kunnan tärkeät 
numerot

Muut tärkeät numerot
Palvelukoti Saarenkartano (hoitajat) 044 4973 550 

Ikääntyneiden palvelut Rauni Koppelo 044 4973 553

Hailuodon koulu 044 4973 506

Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531

Eskari 040 4879 967

Kirjasto / kirjastonhoitaja Kari Blomster 044 4973 565

Sosiaalityöntekijä Sirpa Tervahauta 044 4973 521 

Perhetyöntekijä Ulla Sauvola 044 4973 573

Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566

Kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila 040 6835 750

Visit Hailuoto turisti-info 041 3137043

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


