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Talven keskellä moni pohtii omaa ja läheis-
tensä jaksamista. Pitkän pimeän ajan jälkeen 
lumi ja kevättä lupaileva aurinko sentään 
tuovat jo valoa. Luontoympäristö on meille 
yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin lähteistä. 
Luonnon keskellä asuvalle tämä kuulostaa 
itsestäänselvältä. 

Suurin osa suomalaisista kuitenkin asuu kau-
punkimaisissa ympäristöissä, ja älylaitteet saa-
vat yhä useammat jumittumaan sisätiloihin 
maaseudullakin. On myös paljon ihmisiä, jotka 
erilaisten toimintarajoitteiden takia eivät voi 
liikkua luonnossa omatoimisesti.

Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut tar-
joavatkin tärkeän lisän virkistys-, sosiaali- ja 
terveysalan sekä kasvatuspalveluihin. Periaat-
teessa mikä tahansa ihmisiä luontoon vievä 
tai luonnon ihmisten luo tuova hyvinvointia 
tukeva palvelu on luontoperustainen hyvin-
vointipalvelu. Usein näistä palveluista puhuta-
an Green care -palveluina, joille on määritelty 

tiettyjä kriteerejä. Luontoperustaisista palvelu-
ista kiinnostuneen kannattaakin tutustua Green 
care Finlandin sivustoon www.gcfinland.fi, josta 
löytyy tietoa ja ohjeistusta.

Green care jaetaan luontovoimaan ja luonto-
hoivaan. Luontovoimassa kyse on ennalta eh-
käisevistä sekä terveyttä ja oppimista tukevista 
palveluista. Niitä voidaan käyttää esimerkik-
si työterveydenhuollon tukena tai oppimisen 
tukena varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa.

Luontohoivalla tarkoitetaan sosiaali- ja ter-
veysalaan kytkeytyviä palveluja, joiden toteut-
tamista säätelevät muiden yritystoimintaan ja 
turvallisuuteen liittyvien säädösten lisäksi sosiaa-
li- ja terveysalan säädökset ja osaamisvaatimuk-
set. Luontohoivan palveluissa voidaan esimerkik-
si käyttää luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä 
terapiassa ja kuntoutuksessa. Sosiaalipalveluis-
sa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa luontohoivaa 
voidaan hyödyntää vaikkapa luonnossa tapahtu-
van tavoitteellisen ja ohjatun toiminnan avulla. 

Liiketoimintaa ja 
hyvinvointia luonnosta
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Oulun ammattikorkeakoulu on osatoteutta-
jana vuoden 2021 loppuun jatkuvassa Nordic 
NaBS -hankkeessa, joka tuo yhteen yrityksiä ja 
maatiloja sekä sote- ja kasvatustoimijoita ke-
hittämään luontoperustaisia palveluja yhdessä. 
Työpajoissa, webinaareissa ja mentoroinnilla 
hanke tarjoaa tukea ja tietoa kehittämiseen ja 
yhteistyökumppanien löytämiseen. Hankkeen 
pilotoinneissa palveluntarjoaja voi kehittää ja 
testata palveluaan sote- tai kasvatusalan tilaa-
jan ja asiakkaiden kanssa. Pilotoivat yritykset 
saavat hankkeelta asiantuntijatuen lisäksi ra-
hallista tukea pilotoinnin toteutukseen.

Tavoitteena on löytää palveluille sote- tai 
kasvatusalan tilaajia, mutta kannattaa pitää 
mielessä myös matkailijat. Kysyntä luontope-
rustaisille hyvinvointipalveluille kasvaa, kun es-
imerkiksi Keski-Euroopan muuttuneet kesäsäät 
saavat ihmiset etsimään viileää ja puhdasta 
ilmaa.

Kannustamme hankkeessa laajaan 
yhteistyöhön, jossa palveluntarjoajat ja ostajat, 
kuten kunnat ja kuntayhtymät, kehittävät palve-
luja yhdessä. Näin voidaan kehittää palveluja, 
joissa on huomioitu lakisääteiset vaatimukset, 
tilaajien ja erilaisten asiakasryhmien palvelu-
tarpeet, yrittäjien toimintaedellytykset ja hyvin-
vointi ja myös luontoympäristön ja palveluissa 
käytettävien eläinten hyvinvointi. Nordic NaB-
Sin tukemana yrityksillä on mahdollisuus ke-
hittää peruspalvelujaan ja liiketoimintaansa ja 
tältä pohjalta lähteä laajentamaan tarjontaansa 
uusille asiakasryhmille.

Lisätietoa: Satu Välijärvi, projektipäällikkö, Ou-
lun ammattikorkeakoulu satu.valijarvi@oamk.
fi, p. 040 486 3577. Ajankohtaisin tieto löytyy 
hankkeen Facebook-ryhmästä: New Nordic Na-
ture Based Service Models

Rahoitusta
kehittämishankkeisiin

Näin haet rahoitusta

•	 Ota	yhteyttä	oman	alueesi	Leader-
ryhmään	tai	ELY-keskukseen	ja	esitä	
ideasi/kehitystarpeesi

•	 Saat	apua	idean	kehittelyyn,	
hankesuunnitelman	ja	budjetin	
laadintaan	sekä	listan	tarvittavista	
liitteistä

•	 Hakemus	naputellaan	sähköiseen	Hyrrä-
palveluun.	Siitäkään	ei	tarvitse	selviytyä	
yksin	(www.mavi.fi/hyrra)

•	 Hanketta	voi	alkaa	toteuttamaan	
omalla	riskillä,	kun	siitä	on	tullut	
vireilletuloilmoitus	ja	hankkeen	
toteutusaika	on	alkanut

KUUSAMO
0400 126 779
koillismaanleader.fi

YLIVIESKA
040 553 7209
rieskaleader.fi

KEMPELE
040 739 3925
oulunseudunleader.fi

NIVALA
040 544 8643
keskipisteleader.fi

SIIKAJOKI
040 562 9164
nousevarannikkoseutu.fi

Posio
Kuusamo

Taivalkoski

Pudasjärvi

Ii

Hailuoto Oulu

Utajärvi
Muhos

Vaala

Kempele

TyrnäväLiminka
Lumijoki

SiikajokiRaahe

Siikalatva

Pyhäntä

Pyhäjärvi

Kärsämäki

Haapajärvi

Reisjärvi

Haapavesi

Nivala

Sievi

Ylivieska
Alavieska

Kannus

Kalajoki
Oulainen

Merijärvi

Pyhäjoki

KAJAANI
040 528 0483
oulujarvileader.fi

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS 
OULU
0295 038 000
www.ely-keskus.fi
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Oulun Ammattikorkeakoulu (OAMK) to-
imii yhteistyössä alueen yritysten ja organ-
isaatioiden kanssa. Tavoitteemme on saada 
opiskelijoillemme harjoitus- ja opinnäytet-
yömahdollisuuksia yhteistyö-kumppanei-
den aidoissa ympäristöissä. Opinnäytet-
öissään opiskelijat hakevat ratkaisuja tai 
selvitystä olemassa olevia kehitysaiheisiin. 

Tällä kertaa Oulun Ammattikorkeakoulun ag-
rologi-opiskelija Antti Luuru tekee opinnäytet-
yönään selvitystä Hailuodon maaseutuyrittäjien 
ja kunnan kiinnostuksesta ja mahdollisuudesta 
tuottaa, käyttää ja hyödyntää kunnassa pai-
kallista raaka-aineista tuotettua biokaasua ja 
tuotannosta jäljelle jäävää jäännöstä. 

Kevään 2020 aikana Antti ottaa yhteyttä hailu-
otolaisiin maatiloihin ja yrityksiin yhteistyöku-
vioiden ja kiinnostuksen kartoitoittamiseksi. 
Hailuodon kunta on selvityksessä vahvasti mu-
kana ja omalta osaltaan edesauttaa selvityk-
seen tarvittavien tietojen keräämisessä. 

Antti Luurun selvityksen toimeksiantajana 
on Canemure-hanke, jossa Oulun Ammat-
tikorkeakoulu on osatoteuttajana.  Canemure 
-hankkeen tavoitteena on edesauttaa 
kuntien ja maakuntien pyrkimyksiä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään. 

Yhdessä vastuullisesti
Hailuodon kunta kehittää aktiivisesti erilai-
sia kumppanuuksia. Oulun seudun ammat-
tikorkeakoulu ja erityisesti luonnonvara-alan 
yksikkö on yksi tärkeä yhteistyökumppanimme. 
Kuntastrategiaan ja kunnan tavoitteisiin sisältyy 
lämmityksen ja liikkumisen edistäminen uu-
siutuvilla energiamuodoilla, mm. bioenergial-
la. Hailuodon kunta on resurssiviisas kunta. 
Huomioimme ilmastonmuutoksen ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen kehittämällä 
toimintakulttuuriamme.

Agrologi-opiskelija Antti Luurun opinnäyte 
esitellään kaikille avoimessa tilaisuudessa tou-
kokuussa 2020. Syksyn bioenergia -teema on 
liikkuminen. Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen 
ja hyvissä ajoin mm. kuntatiedotteessa.

Yhteistyöterveisin,

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 
Luonnonvara-ala, projektikoordinaattori  
Ritva Imppola 

HAILUODON KUNTA 
Aki Heiskanen, Maarit Alikoski

Hailuoto uudistuu 
luonnollisesti
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Oppiva saari kuulumisia
Omatoimikirjasto-hanke etenee. Kirjastoon on 
uusittu kalustoa ja hankittu jo viime siirreltäviä 
hyllyjä. Kuluvan vuoden aikana hankkeen var-
sinainevn toteutus pääsee käyntiin laitehankinto-
jen myötä. Kokemukset eri puolilla Suomea ovat 
pääosin hyviä. Näin Hailuodon kirjasto pääsee 
palvelemaan entistä laajempaa yleisöä, kun auki-
oloajat lisääntyvät tuntuvasti.  Meillähän on jo 
tällä hetkellä kirjastossa tuolijumppaa, digitaitojen 
ohjausta, elokuvailtoja, musiikki-iltoja ym. perin-
teisen luku- ja lainaustoiminnan lisäksi. Hailuodon 
kirjasto on siis jo tällä hetkellä pienimuotoinen 
kulttuuritalo ja kaikenikäisten kohtaamispaikka. 

Hello Hailuoto!

 
Terveiset vuoden 2020 Euroopan kulttuurip-
ääkaupungista, Kroatian Rijekasta! Vierailin Ou-
lu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeen tiimiläis-
ten mukana Hailuodon edustajana Rijekassa viime 
marraskuussa. Yhtenä Rijeka2020 teemana on 27 
Neighbourhoods eli 27 naapuria. Yksi naapureis-
ta on pieni Unijen saari, joka etsi kumppaniksi 
saarta Oulun naapurista. Hailuoto herätti kovas-
ti kiinnostusta ja olemme täydellinen kumppani 
heille. Saamme Hailuotoon vierailijoita Rijekas-
ta ja Unijen saarelta helmikuun loppupuolella.
Järjestämme vierailijoille ohjelmaa yhdessä Hai-
luodon oman kulttuuripääkaupunkitiimin kanssa.

Hailuodon varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-
sen yhteistyönä olemme hakemassa kansain-

Kevään kerhoilua lapsille 
ja nuorille
Hailuodon koulussa toteutamme ns. Islannin 
mallia jo toista vuotta. Lue: Oppilaiden kou-
lupäivän yhteyteen on järjestetty harrastusto-
imintaa. Vapaa-aikasihteeri Petri Partala ohjaa 
liikuntakerhoja eri luokille vuoropäivinä koulun 
KOU(lutehtävät)LU(keminen)RAU(hoittuminen-
HA(rrastukset)-välitunnilla. Koulupäivän päätyttyä 
koulun tiloissa on monenlaista kerhotoimintaa. 

Liikuntakerho, klo 12:15-12:45 maanantai-
sin 3-4lk, tiistaisin 1-2lk, keskiviikkoisin 5-6lk, 
torstaisin 7-9lk Petri Partanen, liikuntasali 

Puutyökerho, tiistaisin 13:30-15:00 Pertti Tero, 
puutyöluokka

4H Liikuntakerho tiistaisin 13:45-15:00 3-6lk, 
liikuntahalli

4H Kokkikerho Hailuotolaiset nuoret, koti-
talousluokka. Tiistaisin 16:00-18:00 eskarit-2.
lk, keskiviikkoisin 16:00-18:00 yläkoululaiset, 
torstaisin 16:00-18:00 3-6lk

Kuorokerho torstaisin klo 13:30-14:30 3-6lk 
Annukka Loukola, musiikkiluokka

Bändikerho torstaisin klo 15:30-16:30 Juho 
Longi, musiikkiluokka

Tanssikerho perjantaisin klo 14:00-15:30 Jouni 
Uosukainen, liikuntahalli

Tervetuloa kerhoilemaan !

Keväisin terveisin,  
Kaija Sipilä  ,sivistysjohtaja

välisyyshanketta maakunnan pienten kuntien 
yhteishakemuksella. Pohjois-Suomen Aluehal-
lintovirasto organisoi hanketta ja toivomme, että 
saamme hankkeen toteutumisen myötä lisää 
kansainvälisiä vierailijoita saarelle. Omalta osalta-
an he lisäävät lasten ja nuorten tutustumismah-
dollisuuksia vieraisiin kulttuureihin ja innostavat 
kielten opiskeluun. 

T I E D O T T E E T
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Tervetuloa kouluun ja esiopetukseen

T I E D O T T E E T

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Lasten uudet esiopetuspaikat toimintakaudeksi 
2020–2021 ovat haettavissa 28.2.2020 mennessä.

Maksuttomaan esiopetukseen hakeminen:
Vuonna 2014 syntyneet lapset ovat oikeutet-
tuja maksuttomaan esiopetukseen lukuvuonna 
2020–2021. Esiopetukseen hakeminen tapahtuu 
hakemuskaavakkeella. Esiopetushakemus tulee 
palauttaa päiväkotiin 28.2.2020 mennessä. Esio-
petukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä 
päiväkodinjohtajaan puh. 044 497 3530/Eija 
Salonpää. Päiväkoti OnnenSaari, Kenttäläntie 8, 
90480 Hailuoto

Kouluun ilmoittautuminen
Vuonna 2013 syntyneet lapset aloittavat kou-
lunkäyntinsä lukuvuoden 2020–2021 alussa. 
Ilmoittautumislomake tulee palauttaa koululle 
tai päiväkoti OnnenSaareen 28.2.2020 men-
nessä. Koulun aloittaville järjestetään kouluun 
tutustumispäivä 7.5.2020

Koululaisten iltapäivätoimintaan 
ilmoittautuminen
Kunta järjestää iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan 
oppilaille, mikäli ilmoittautuneita on riittäväs-
ti. Toiminta on maksullista, kuukausimaksu on 
80 euroa. Hakemus tulee palauttaa 28.2.2020 
mennessä koululle tai päiväkoti OnnenSaareen. 
Tiedustelut sivistysjohtaja Kaija Sipilä puh. 044-
497 3560.

Koulukuljetuksen hakeminen
Esikoululaiset ja koululaiset voivat hakea mak-
sutonta kuljetusta. Oikeus kuljetukseen on op-
pilailla, joiden koulumatka on yli 5 km tai muu 
hyväksyttävä peruste. Huomioittehan, että esi-
oppilaan haku- ja saattotilanteissa lapsi siirtyy 
aikuiselta aikuiselle.

Kuljetusta haetaan 28.2.2020 mennessä tai vii-
meistään 1 kk ennen kuljetustarpeen alkua.
Hakemuslomakkeita saa päiväkoti Onnensaar-
esta, koululta, kunnantoimistosta ja kunnan 
kotisivuilta.
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Hätätapauksissa aina soita 112. Ohjeistukse-
na on, että hätäkeskukseen soitetaan, kun olet 
saanut tai epäilet saaneesi sairauskohtauksen, 
olet vakavasti loukkaantunut, joudut onnetto-
muuteen tai huomaat tulipalon syttyneen tai 
näin on käynyt jollekin muulle.

Terveystalon tapaturmapäivystys puh: 050-
5901490   Arkisin klo 16-22 ja viikonloppuisin 
klo 9-22   Hailuodon asiakas voi olla yhteydessä 
Terveystalon tapaturmapäivystykseen. Sairaan-
hoitaja arvioi puhelimessa, onko tapaturma, 
vamma tai sairaus sellainen että se voidaan Ter-
veystalolla hoitaa.

Tapaturmapäivystyksessä hoidetaan esim. ruh-
jeet, venähdykset, murtumat, haavat, muut pi-
enet tapaturmaiset vammat. Jos hoidontarpee-
narviointi on tehty, voidaan hoito toteuttaa 

yksikön aukioloaikoina myös muissa sairauksis-
sa kuin tapaturmissa.

Tapaturmapäivystys/päivystys toimii myös il-
man ajanvarausta, mutta kannattaa aina soittaa 
hoitajalle ennen Terveystalolle lähtöä.

EI Terveystalolle: avomurtumat, kolaripotilaat, 
päävammat + muut vammat joissa tajutto-
muus, verenkiertohäiriöt (pää, sydän), tajunnan 
häiriöt, vakavat ja nopeat yleistilan laskut.

Näissä tilanteissa yhteys Oulun seudun 
yhteispäivystykseen. Ennen yhteispäivystyk-
seen lähtöä kannattaa soittaa ympärivuorokau-
tisesti toimivaan terveysneuvontanumeroon 08 
315 2655. Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, 
joka antaa ohjeita sairastumiseen liittyen ja ar-
vion vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta.

Sote saari tiedottaa
Ilman ajanvarausta sairaanhoitajien vastaanot-
to ja hoitotarvikejakelu terveyskeskuksessa ti-
istaisin ja perjantaisin klo 9-10. 

Terveyspalvelupilotti Terveystalon kanssa ei 
muuta yhteydenottoja terveyskeskuslääkärille 
pääsemiseksi: 

Virka-ajan ulkopuolinen päivystyksen tarve:

Ajanvaraus terveyskeskukseen 044 4973 540 
klo 8-16 arkisin. Ajan saa hoidon tarpeen ar-
vioinnin jälkeen sairaanhoitajalle, lääkärille tai 
fysioterapeutille Hailuodon terveysasemalle. 
Lääkärivastaanotto on kolmena päivänä viikos-
sa. Arvion mukaan ajan voi saada myös Tervey-
stalo Ouluun. 

kaikilla on oikeus ottaa digi-asioita haltuun it-
selleen sopivalla tavalla. Oletpa vasta-alkaja tai 
edistyneempi, mediasivistys on tämän päivän 
tasa-arvoa edistävä asia.  

Erilaisille ryhmille ja meille kaikille on kursseja, 
itseopiskelumateriaalia ja ohjeistuksia saatavil-
la helpossa muodossa mm. Ylen sivuilta löytyy 

digitreenit, Dikata-sivustolta verkkokursseja 
(Snellmankesayliopisto.fi/dikata) tai eläkeliitol-
ta Netikäs-materiaalia erityisesti senioreille.

Kunnantalolla on asiakaspääte, jota voi käyttää 
asioimiseen. Apuakin voidaan tarvittaessa 
järjestää, kunhan asiasta sovitaan etukäteen.

Digiosaaminen on uusi kansalaistaito: 



Avustuksia voivat hakea
• Hailuodon rekisteröityneet yhdistykset,

• yhdistykset ja ryhmät, joilla on toimintaa  
  Hailuodossa, mutta kotipaikka muualla

• kansalaisjärjestöt 

• muut avustuskriteerit täyttävät tahot ja  
   yksityishenkilöt.

Huom! Yksityishenkilöt voivat hakea ainoasta-
an yksittäisiä kerta-avustuksia tapahtuman tai 
tilaisuuden järjestämiseen. Avustus on haetta-
va ennen tilaisuutta ja kulut korvataan kuitteja 
vastaan.

Mihin avustuksia 
myönnetään:
Perustoiminta-avustukset

• yhdistysten toimintasuunnitelmaa  
  toteuttavaan toimintaan

• säännölliseen, toistuvaan toimintaan sekä

• uuteen, kokeilevaan toimintaan ja  
  kehittämiseen.

Hyvinvointi-avustusten painopisteet päätetään 
hyvinvointityöryhmässä 30.1.2020.

Kerta-avustukset

• tilaisuudet, tapahtumat ja tempaukset; yksit-
täiset ja/tai pitkin vuotta järjestettävät

Hakemusten jättöaika
• Perustoiminta-avustukset pe 28.2.2020  
   klo 14.00 mennessä

• Hyvinvointiavustukset to 30.4.2020 klo 14.00  
  mennessä

• Kerta-avustuksissa jatkuva haku. Avustuksen  
  käyttötarkoituksen sisältävä hakemus  
  toimitetaan kalenterikuukausitain  
  kuun viimeiseen päivään mennessä  
  järjestöyhdyshenkilölle.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen 
Hailuodon kunta/ 
järjestöyhdyshenkilö Petri Partala  
Luovontie 176  
90480 HAILUOTO.

Hakemusten liitteet: 
vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus, vuoden 2020 toiminta-
suunnitelma ja talousarvio, muut avustukset 
samalla käyttötarkoitukselle sekä yhdistysten 
säännöt (uudet hakijat).

Yhdistys- ja yhteisöavustukset 
haettavissa
Hailuodon kunta tukee paikallisia yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka edistävät kuntalaisten ja vapaa-ajan 
asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Tuemme toimintaa, 
joka saattaa ihmisiä yhteen sekä vahvistaa osallisuutta ja yhdessä tekemistä.

Hailuodon päämääränä on elävä, kokeileva ja luonnollisesti uudistuva kunta. Hailuoto on luonnol-
lisen hyvinvoinnin ja kulttuurin yhteisö. Toimintatapamme on Yhdessä vastuullisesti.

Kunta on varannut vuoden 2020 avustuksiin yhteensä 13 000 euroa, joka jaetaan seuraavasti:

• perustoiminta-avustukset 10 000 euroa

• hyvinvointiavustukset 2000 euroa

• kerta-avustukset 1000 euroa.

8 13.2.2020T I E D O T T E E T
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Ryhmä sopii autisminkirjon, Adhd -diag-
noosin saaneille tai diagnosoimattomille 
henkilöille sekä heidän vanhemmilleen ja 
läheisille. 

Ryhmä tarjoaa vertaistukea kaikenikäisille. Ver-
taistuki muodostuu ihmisten samankaltais-
ten kokemusten tai elämäntilanteen luotta-
muksellisessa ja keskinäisessä vaihdannassa. 
Toteutamme vertaistukea, ryhmä kokoontuu 

vapaamuotoisesti jakamaan kokemuksia tai 
vaikka käymään yhdessä retkellä.  Ensimmäin-
en tapaaminen on lauantaina 29.2. klo 13.00-
14.30 Kunnantalon Luototuvassa (C-ovi, pyörä-
tien puolella). Tule mukaan tutustumaan.

Lisätietoja: Pohjois-Suomen autismin kirjo ry:n 
puheenjohtaja Paula Leppänen, autisminkirjo@
outlook.com

Tervetuloa Nepsy-ryhmään!

Asiakaskäynnit sosiaalityöntekijälle vain 
ajanvarauksella 
puh. 044-497 3521
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Oppiva saari tiedottaa
Yhteislenkkeily keskiviikkoisin klo 9.30, lähtö 
kunnantalon pihalta. Ensimmäinen kerta ke 
19.2. Tervetuloa kaikki mukaan!

Senioreiden liikuntavuorot 
jatkuvat 2020
Seniorikuntosali tiistaisin: ryhmä 1 klo 8.30–
9.30, ryhmä 2 klo 9.30–10.30

Seniori-Boccia tiistaisin klo 15.30–17.00 

Seniorijumpat torstaisin: miehet klo 7.30–8.30, 
naiset klo 8.30–9.30

Seniorikuntosali miehet ja naiset, omatoimin-
en perjantaisin klo 10.30–11.30

Tuolijumppa kirjastolla perjantaisin klo 
13.00-13.30.

Ryhmiin mahtuu myös uusia liikkujia! 

Kuntosalin käyttäjät!
Jos haluatte opastusta ja ohjausta kuntosalilla, ota 
rohkeasti yhteyttä 0444973566/petri

Kuntosaliuudistus 2020
Vuoden 2020 aikana on tarkoitus uudistaa liikun-
tasalin yhteydessä olevaa kuntosalia uusimalla osa 
laitteista. Osa nykyisistä laitteista on tullut elinkaa-
rensa päähän, joten ne on aika uusia tai poistaa, 
toiveenamme on myös laajentaa laitevalikoimaa.

Olemme jo miettineet laiteuudistuksia, mutta ha-
luamme myös mielipiteitä nykyisiltä, entisiltä tai 
tulevilta kuntosalinkäyttäjiltä.

Jos asia kiinnostaa, kuntosalilla on kuvia mah-
dollisista tulevista laitteista, voitte kommentoida 
niitä siellä tai käydä kunnantalolla tutustumassa 
kokonaisuuteen.

Jos tulette kunnantalolle, varmistakaa ensin, 
että olemme paikalla, p. 0444973566/Petri tai 
0444973503/Hanna

LASKIAISETKOT 
-talviliikuntatapahtuma 
pe 21.2. klo 9.00-13.00 
Kirkonmäellä.
Tapahtuma on tarkoitettu koululaisten ja päiväko-
din lasten lisäksi kaikille kuntalaisille. Tapahtumas-
sa on myös mahdollisuus ruokailla, koululaisten 
ruokailu on klo 11.30 saakka.  Klo 12.00 alkaen 
ruokailu on myös mahdollista kaikille kuntalaisille;

hernekeitto + pannari ja kahvi, yhteishintaan 5,00 
€. Paikalla on myytävänä myös makkaraa ja kah-
via. Tuotto menee yhteisvastuulle. 

järj. Hailuodon 4H, SRK, nuorisovaltuusto ja 
vapaa-aikatoimi

Ennakkoilmoitus – 
Lasketteluretki Iso-
Syötteelle la 28.3.2020
Lisäinfoa aikatauluista ja hinnoista mm. facebook-
issa ja maaliskuun kuntatiedotteessa.

Sitovat ilmoittautumiset 20.3.2020 mennessä pe-
tri.partala@hailuoto.fi tai 044 4973566

Retkelle mahtuu 50 henkilöä ilmoittautumis-
järjestyksessä ja retki toteutuu, jos lähtijöitä on 
vähintään 20.

järj. Hailuodon 4H, SRK, nuorisovaltuusto ja 
vapaa-aikatoimi
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Lasten talvileiri 
alakoululaisille 
metsästysmajalla pe - la 
3.-4.4. 
Leiri alkaa pe 3.4. klo 16.00 ja päättyy lauantaina 
4.4. klo 15.00. Leirin hinta 10 €.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 27.3. men-
nessä p. 044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa mah-
dolliset erityisruokavaliot sekä vanhempien 
yhteystiedot. 

Leirille mahtuu mukaan 25 lasta ilmoittau-
tumisjärjestyksessä, ole siis nopea! Jälki-ilmoit-
tautuneita ei valitettavasti voida ottaa mukaan.

järj. Hailuodon 4H, SRK, nuorisovaltuusto ja 
vapaa-aikatoimi  

Kansanhiihto/
lenkkeilykampanja 2020
Hiihdetään tai lenkkeillään 15.1- 15.4.2020   
välisenä aikana. Voit osallistua kampanjaan 
merkitsemällä hiihtämäsi/lenkkeilemäsi kilo-
metrit tai tunnit suorituskorttiin.

Suorituskortin saat tulostamalla sen kunnan 
nettisivulta tai saat kortin myös tammikuun 
kuntatiedotteesta. 

Kampanjan tarkoituksena on kerätä kevään 
aikana henkilökohtaisia kilometrejä, kyseessä 
ei ole kilpailu.

Palauta suorituskorttisi ke 18.4.2020 men-
nessä, niin osallistut liikunnallisten palkintojen 
arvontaan.

HAILUOTO-SEURA RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

28.3.2020 klo 13.00, Hailuodon kirjasto

Kokouksessa käsitellään seuran sääntömääräiset asiat.

HÄLLI-PÄIVÄ

28.3.2018 klo 14.00, Hailuodon kirjasto

Ohjelmassa mm.

Hailuodon merialueen vaiheista kertoo professori, tietokirjailija Reijo Heikkinen

Tarinoita pirtun salakuljetuksesta, musiikkiesityksiä ja kahvit

Vuoden 2020 kellokkaan julkistaminen

Tervetuloa!



12 13.2.2020I L M O I T U K S E T

Hailuodon kirjastolla 
tapahtuu
pe 21.2. klo 13 tuolijumppa

ti 25.2. klo 11.30 Kajaanin teatteri: Tea ja tyh-
mentäjä liikuntahallilla

pe 28.2. klo 13 tuolijumppa

pe 6.3. klo 13 tuolijumppa

ke 11.3. klo 18.50 Kansallisoopperan suora 
lähetys: Don Giovanni (Mozart)

pe 13.3. klo 13 tuolijumppa

Hei kaikki sulkapallosta 
kiinnostuneet! 
Onko kiinnostusta sulkapallovuoroon keksiviik-
koisin klo 18.00-19.00? Jos on tarpeeksi in-
nokkaita, varaamme liikuntasaliin ylimääräisen 
sulkisvuoron.

Laitappa viestiä tai soita p. 0444973566 tai  
petri.partala@hailuoto.fi

Hailuodon 
rintamaveteraanit ry:n 
kevätkokous pidetään 
torstaina 27.2.2020 
klo 13 Ojavilikin 
kerhohuoneessa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:ssa 
määrätyt ja muut mahdolliset asiat kuten osas-
ton 50 vuotisjuhlan järjestäminen. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Annetaan pieni, 
uudenveroinen talo 
vuokralle Hailuodon 
keskustassa. 
Edullinen vuokra. Soita 044 2940110

Ostetaan pieni mökki tai 
tontti Marjaniemestä tai 
lähialueelta.
Yhteydenotot: 
Paula Syväniemi 
paula.syvaniemi@eduouka.fi / p.044-0359764 
Kai Syväniemi 
kai.syvaniemi@dnainternet.net / p.040-5345888
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Click to edit Master title style
Toimenpiteet
- Hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamallin ja sen osien 

rakentaminen ja pilotointi 

- Toimintaprosessien mallintaminen, toiminnan arviointi ja 
kehittämisehdotukset

- Mentoroinnista tukea yrittäjän työhyvinvoinnille sekä 
maaseutuyrityksen toimivuudelle ja kannattavuudelle

- Maaseudun yrityksen johtaminen ja kannattavuuden 
kehittäminen

- Verkostotapahtumien järjestäminen

Tavoite
- Parannetaan yrittäjien ammatillista ja liiketaloudellista osaamista

- Kohennetaan yritysten kannattavuutta

- Laajennetaan yritysten välisiä yhteistyö- ja tukiverkkoja

- Parannetaan yritysten arvokkainta pääomaa; yrittäjien työkykyä 
ja työhyvinvointia

- Hanke tuottaa hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamallin 
maatilojen ja maaseutuyritysten osaamisen, kannattavuuden ja 
yrittäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi.

HYVINVOIVAT MAASEUDUN YRITYKSET - HYMYT
©Maaseutuverkosto

KIINNOSTUITKO? OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!
Hankepäällikkö Natalia Sergina-Kishlar
Hyvinvoivat maaseudun yritykset, HYMYT-hanke
Oulun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-ala
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Puh: 040 575 2034
Lisätiedot: oamk.fi/hymyt

Hankkeen kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaan luonnonvara-alan maaseutuyritykset. Kohderyhmänä voivat olla myös maaseutuyritykset,
jotka toimivat yrityssymbiooseissa maaseudun luonnonvara-alan yritysten kanssa. Erityisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat ne
maatilat, joiden yrittäjillä on vielä 5-15 työvuotta edessään, mutta mietteitä siitä, miten tilaansa kehittäisivät niin, että siitä olisi jonkun
toisen hyvä jatkaa. Toteutusaika: 1.6.2019 – 31.12.2021
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