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Sote-saari tiedottaa
Terveyskeskus tiedottaa

Pitkäaikaissairauksien 
vuosikontrolli
Pitkäaikaissairauksien vuosikontrolliin kuten diabetes, 
sydän- ja verisuonisairaudet, reuma ja astma varataan 
aika 045-78840910. Vuosikontrollin tarkoituksena on 
seurata sairauden hoitoa ja ennaltaehkäistä mahdol-
lisia lisäsairauksia. Myös pelkästään verenpainelääki-
tys on syy vuosittaiseen kontrolliin vähintään hoitajan 
vastaanotolla. 

Seurantakäynnit sovitaan yksilöllisesti jossa otetaan 
huomioon sairauden kesto, hoitotapa, potilaan ikä ja 
muut sairaudet.

Diabetestarvikkeiden 
hoitotarvikejakelu
Hoitotarvikejakelu diabetestarvikkeiden osalta muut-
tuu niin että kerralla haetaan 3 kuukauden tarvittava 
määrä hoitotarvikkeita.

Hoitotarvikkeiden haku päivä on perjantai ja ne voi 
hakea walk in tunnilla eli klo 9-10

Sensori kulutus on vuodessa 24 sensoria käyttä-
jää kohden. Mikäli viallisia sensoreita tai mittari on 
viallinen, siitä tulee olla yhteydessä suoraan sensori 
tukeen klo 8-16, p. 0800-500

Verensokerimittari liuskojen tarve vaihtelee ja se arvi-
oidaan yksilöllisesti diabeteskäynnillä.

Insuliinikynäneuloja vaihdetaan joka pistoksella. 

6-12 kuukauden välein tarkistetaan omahoidon 
toteutuminen:

- Pitkäaikainen verensokeri eli Hba1c sekä vuosittain 
laajemmat verikokeet.

- Paino, liikunta, ruokailutottumukset sekä elintavat.

- Verenpaineen taso kotimittauksissa.

- insuliinihoidossa pistospaikat.

- Jalkojen tutkiminen.

Lisäksi diabeetikoilla olisi hyvä käydä suun terveys 
tarkastuksessa vuosittain.

Koronarokotukset 
Hailuodossa
Rokotukset Covid-19-tautia vastaan on aloitettu nyt 
myös Hailuodossa. Rokote on vapaaehtoinen ja se on 
tehokkain tapa suojautua Covid-19-taudilta.

Rokotukset toteutetaan yli 16-vuotiaille 
Valtioneuvoston ohjeella alla olevan järjestyksen 
mukaisesti:

1. Covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti 
sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, 
välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai 
muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja tervey-
denhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille 
henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoi-
don toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat;

2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle korona-
virustaudille altistavia perussairauksia (HUOM! Aloi-
tetaan aikaisintaan viikolla 9!)

2.1 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat (mukaan lukien 
samassa taloudessa asuvat omaishoitajat)

2.2 75–79-vuotiaat (mukaan lukien samassa talou-
dessa asuvat omaishoitajat)

2.3 70–74-vuotiaat (mukaan lukien samassa talou-
dessa asuvat omaishoitajat)

2.4 Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirus-
taudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. Vaka-
valle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altis-
tavia sairauksia ovat esimerkiksi krooninen vaikea 
munuaissairaus, vaikea immunosuppressiivinen tila 
(elinsiirto, akuutti syöpähoito) ja vaikea krooninen 
keuhkosairaus.

2.5 Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirus-
taudille altistava sairaus. Vakavalle koronavirustau-
dille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvalti-
motauti ja kirroottinen maksasairaus.

3. Muut kuin 1-2 kohdassa tarkoitetut henkilöt.
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Nyt rokotusvuorossa ovat ryhmään 1 kuuluvat hen-
kilöt. Rokotemäärät ovat toistaiseksi hyvin maltilli-
sia.  Tämän hetken tiedon mukaan saamme rokotteita 
aikaisintaan viikolla 9 eli maaliskuun alussa.

Käytössä on Comirnaty-rokote. Riittävä suoja var-
mistetaan kahdella rokoteannoksella, jotka annetaan 
21vrk välein. Yleisimmät raportoidut haittavaikutuk-
set tällä rokotteella ovat pistokohdan kipu ja turvotus, 
päänsärky, niska- ja lihassärky, vilunväristykset, sekä 
kuume. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen mukaan 
rokotteen suojateho kahden rokoteannoksen jälkeen 
aikuisväestöllä 95% ja ikääntyneilläkin 94%. Rokote 
suojaa erityisesti taudin vaikeilta muodoilta.

Seuraa ajantasaista tiedottamista kunnan verkkosi-
vuilta ja sähköisistä viestimistä, sekä tulevista kun-
tatiedotteista sekä ilmoitustauluilta, jotta pysyt ajan 
tasalla meneillään olevista rokotusryhmistä.

Lisätietoa koronarokotteesta saat www.thl.fi ja roko-
tuksista Hailuodossa saat tarvittaessa terveydenhoi-
taja Marikalta p. 044 4973 543

Perhetyöntekijä 
tiedottaa
Perhekerho 

Kokoonnumme kirkolla torstaisin 28.1, 4.2, 11.2, 
18.2, 4.3, 11.3, 18.3, 25.3, 8.4, 15.4, 22.4, 29.4 ja 6.5 
klo: 9.30-11.00

Ohjelmassa tulee olemaan terveydenhoitajan vie-
railu, luovaa tanssia, ulkoilua ja muskaria. Seuraa 
perhekerhon Facebook sivua, jossa kerrotaan etu-
käteen teemasta kullekin kerralle. Turvallisuuden 
takia kerhoon on tänä keväänä ennakkoilmoittautu-
minen. Kerhoon voidaan ottaa max. 10 henk/kerta. 

Muistetaan myös käsienpesu, maskit ja turvavälit. 
Mukaan voi ilmoittautua puh 044 4973 573 tai  
ulla.sauvola@hailuoto.fi

Sote-saari esittäytyy
Hei,

Olen Sirpa Tervahauta, Hailuodon kunnan uusi sosi-
aalityöntekijä. Olen tehnyt työtä muun muassa sosi-
aalitoimistoissa, aikuis- ja nuorisopsykiatriassa sekä 
vastaanottokeskuksissa ja toiminut lasten sosiaali-
työntekijänä keskussairaalassa.  Olen erikoistunut 
kasvatus- ja perheneuvontaan ja perheneuvolatyö on 
minulle tuttua. Mummoni syntyi ja kasvoi täällä, joten 
Hailuoto on minulle erityinen paikka. Minua viehättää 
saaren ainutlaatuinen luonto ja meri. Olen kiinnos-
tunut Hailuodossa asuvien ihmisten hyvinvoinnista ja 
palvelen kuntalaisia vauvasta vaariin. Olethan minuun 
rohkeasti yhteydessä!

Sosiaalityöntekijän yhteystiedot:  
Puh. 044 4973 521 
e-mail. sirpa.tervahauta@hailuoto.fi

T I E D O T T E E T
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Oppiva saari tiedottaa 
Hailuodon koulun uutisia
Tervetuloa kouluun ja esiopetukseen!

Esiopetukseen 
ilmoittautuminen 
Lasten uudet esiopetuspaikat toimintakaudelle 2021-
2022 ovat haettavissa 26.2.2021 mennessä.

Maksuttomaan esiopetukseen ilmoittautuminen: 
vuonna 2015 syntyneet lapset ovat oikeutettuja mak-
suttomaan esiopetukseen lukuvuonna 2021–2022. 

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu hakemus-
kaavakkeella. Esiopetushakemus tulee palauttaa päi-
väkotiin 26.2.2021 mennessä. Esiopetukseen liitty-
vissä asioissa voi ottaa yhteyttä päiväkodinjohtajaan 
puh. 044 497 3530/Eija Salonpää. Päiväkoti Onnen-
saari, Kenttäläntie 8, 90480 Hailuoto.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoi-
toa, tulee sitä hakea esiopetukseen ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Päivähoitopaikkaa haetaan samalla 
hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Esiopetuk-
sessa olevan lapsen palvelutarve voi olla: 0-70tuntia/
kuukaudessa, 71-100 tuntia/kuukaudessa tai yli 101 
tuntia/kuukaudessa. 

Kouluun ilmoittautuminen 
Vuonna 2014 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyn-
tinsä lukuvuoden 2021–2022 alussa. Ilmoittautumis-
lomake tulee palauttaa koululle tai päiväkoti Onnen-
Saareen 26.2.2021 mennessä. 

Koulun aloittaville järjestetään kouluun tutustumis-
päivä 6.5.2021

Koululaisten 
iltapäivätoimintaan 
ilmoittautuminen 
Kunta järjestää iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan oppi-
laille, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Toiminta 

on maksullista, kuukausimaksu on 90 euroa. Hake-
mus tulee palauttaa 26.2.2021 mennessä koululle tai 
päiväkoti OnnenSaareen. Lisää tietoa koulun sivulla 
https://www.hailuoto.fi/paivahoito-ja-koulutus/  -> 
Peruskoulu           

Tiedustelut palvelualuesihteeri Kirsi Nurmi 044 497 
3506 tai sivistysjohtaja Kaija Sipilä  044 497 3560.

Koulukuljetuksen 
hakeminen 
Esikoululaiset ja koululaiset voivat hakea maksutonta 
kuljetusta. Oikeus kuljetukseen on oppilailla, joiden 
koulumatka on yli 5 km tai muu hyväksyttävä peruste. 
Huomioittehan, että esioppilaan haku- ja saattotilan-
teissa lapsi siirtyy aikuiselta aikuiselle.

Kuljetusta haetaan 26.2.2021 mennessä tai viimeis-
tään 1 kk ennen kuljetustarpeen alkua. Hakemuslo-
makkeita saa päiväkoti Onnensaaresta, koululta, kun-
nantoimistosta ja koulun kotisivuilta.

Hailuoto harrastaa
Tule mukaan!

Hailuodon koulu ja nuorisotoimi saivat kevääksi 2021 
mukavasti tukea Suomen harrastamisen mallin pilot-
tihankkeen toteuttamiseen. Hankerahoitus on suun-
nattu lasten ja nuorten koulupäivän yhteydessä jär-
jestettävien kerhojen ja harrastusten tukemiseen.  
Kerho- ja harrastustoiminta on säännöllistä ja per-
heille maksutonta. Tiloina ovat koulun tilat sekä kou-
lun välittömässä yhteydessä olevat tilat, liikuntahalli, 
kuntosali ja kirjasto.

Kunnanhallituksen päätösten mukaisesti lasten ja 
nuorten harrastustoiminta on käynnistynyt 19.1. 
alkaen rajoitetusti (enintään 10 hlön ryhmissä ja 
turvallisuusohjeita noudattaen). Toiminta on käyn-
nistynyt siis heti nopealla aikataululla. Nyt olisikin 
ensiarvoisen tärkeää innostaa ja kannustaa aktiivisia 
osallistujia mukaan, jotta saisimme harrastustoimin-
nan pyörimään ja tulevaisuudessa myös jatkumaan.
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Alla on alustava lukujärjestyssuunnitelma. Aikatau-
lut voivat jonkin verran muuttua ja samoin ryhmiä 
voimme jakaa useampaan esim. ikäryhmittäin tar-
peen mukaan. Ohjelmassa on mm. puutyöpaja, bän-
dikerho ohjattu kuntosali, liikuntakerhoja eri ikäisille, 
luova tanssi, showtanssi, lautapelikerhoja, Safkasan-
karit-kerhoja, näytelmäkerho, koodikerho, elokuvaa-
jat ja lukupiiri. Ohjaajina toimivat alan hailuotolaiset 
osaajat ja opettajat.

Hankkeen koordinaattorina on aloittanut Annukka 
Loukola, sähköposti: annukka.loukola@edu.hailuoto.
fi. 040 671 3662. Annukka hoitaa tiedotuksen, yhtey-
denpidon kerholaisiin, vanhempiin, ohjaajiin, aika-
taulutuksen, koulun tila-asiat ym. suunnittelun tästä 
eteenpäin. Ota siis kerho- ja harrastustoimintaan liit-
tyvissä kysymyksissä ja ehdotuksissa suoraan yhteyttä 
Annukkaan.

Yhteisenä tavoitteenamme on saada mahdollisim-
man moni hailuotolainen lapsi ja nuori mukaan har-
rastustoimintaan ja kehittää tätä mallia edelleen 
lisäämällä ’toive’harrastuksia ja esimerkiksi kädentai-
tojen aktiviteetteja jo kevään aikana. Tavoitteena tällä 
koko Suomen harrastamisen malli -projektilla on, että 
jokaisella lapsella ja nuorella olisi ainakin yksi harras-
tus. Uusia ideoita ja toimintaakin kevääseen mahtuu. 
Jos olet kiinnostunut kerhon tai harrastustoiminnan 
ohjaamisesta, ota yhteyttä Annukkaan.

Intoa harrastamiseen Hailuodossa!

Terveisin,

Kaija-sivistysjohtaja ja Petri-nuoriso- ja 
vapaa-aikasihteeri
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Elinvoimainen saari -tiedottaa
Tärkeää tietoa 
tienkäyttäjille
Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat seuraavat Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hoitovastuulle kuu-
luvat tiet:

Luovontie - Marjaniementie (maantie 816) 
Pölläntie (maantie 8162) 
Ulkokarvontie (paikallistie 8674) 
Sumpuntie (paikallistie 8675)

Kunnan hoitovastuulle (p. 044 4973500) 
kuuluvat Keskikylän rakennuskaava-alueen tiet:

Kaunakaupungintie, Sintantie, Ojakuja ja Metsäkuja.

Lisäksi osa Pölläntien valaistuksesta on kunnan 
hoitovastuulla.

Kaikki muut tiet ovat yksityisteitä, joiden hoidosta 
vastaavat tiekunnat ja/tai tieosakkaat.

Liikenteen asiakaspalvelu on valtakunnallinen 
maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu. 
Liikenteen asiakaspalvelussa voit antaa palautetta, 
esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia. Voit myös 
tehdä sähköisiä ilmoituksia valtion omistamiin väyliin 
liittyen. Asiakaspalvelu käsittelee ilmoituksia arkisin 
kello 8–16.15. Voit ilmoittaa esimerkiksi maanteiden 
päällystevaurioista. 

Yhteystiedot: puhelin 029 502 0600, sähköposti lii-
kenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi 

Tienkäyttäjän linja on kanava, jolle voit soittaa kii-
reellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongel-
mista. Linja palvelee ympäri vuorokauden vuoden 
jokaisena päivänä. Syitä soittaa ovat esimerkiksi tielle 
kaatunut puu, vaarallinen liukkaus, tielle nouseva vesi 
tai kiinni juuttunut raskas ajoneuvo. Ilmoittajalta pyy-
detään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhte-
ystiedot. Yhteystiedot: puhelin 0200 2100 (24 h/vrk).

Valtion omistamiin maanteihin, rata- ja vesiväyliin liit-
tyen voit antaa palautetta myös Palauteväylään.
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Hailuodon kunnan yhdistys- ja 
yhteisöavustukset 2021

Kunta on varannut vuoden 2021 avustuksiin 
yhteensä 13 000 euroa, joka jaetaan seuraavasti:

• perustoiminta-avustukset 12 000 euroa, painopis-
teenä hyvinvoinnin edistäminen

• kerta-avustukset 1000 euroa.

Avustuksia voivat hakea 

• Hailuodon rekisteröityneet yhdistykset, 

• yhdistykset ja ryhmät, joilla on toimintaa    Hailuo-
dossa, mutta kotipaikka muualla 

• kansalaisjärjestöt 

• muut avustuskriteerit täyttävät tahot ja 
yksityishenkilöt. 

Huom! Yksityishenkilöt voivat hakea ainoastaan yksit-
täisiä kerta-avustuksia tapahtuman tai tilaisuuden 
järjestämiseen. Avustus on haettava ennen tilaisuutta 
ja kulut korvataan kuitteja vastaan.

Mihin avustuksia 
myönnetään?
Perustoiminta-avustukset 

• yhdistysten toimintasuunnitelmia toteuttavaan 
toimintaan, erityisesti huomioidaan hyvinvointia 
edistävä ja kumppanuuksia kehittävä toiminta

• säännölliseen, toistuvaan toimintaan sekä 

• uuteen, kokeilevaan toimintaan ja kehittämiseen, 
jolla edistetään hyvinvointia 

Kerta-avustukset 

• tilaisuudet, tapahtumat ja tempaukset; yksittäiset 
ja/tai pitkin vuotta järjestettävät

Hakemusten jättöaika 
• Perustoiminta-avustukset maanantaina 1.3.2021  
klo 16.00 mennessä 

• Kerta-avustuksissa jatkuva haku. 

Avustuksen käyttötarkoituksen sisältävä hakemus toi-
mitetaan kalenterikuukausittain  kuun viimeiseen päi-
vään mennessä  järjestöyhdyshenkilö Petri Partalalle.

Hakemusten toimitus
Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Hailuo-
don kunta/ AVUSTUKSET, Luovontie 176,  90480 
HAILUOTO. 

Hakemusten liitteet: vuoden 2020 toimintakertomus, 
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, vuoden 2021 
toimintasuunnitelma ja talousarvio, muut avustukset 
samalla käyttötarkoitukselle sekä yhdistysten sään-
nöt (uudet hakijat).

Haku on avattu
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, 
vahvistaa osallisuutta, yhdessä tekemistä ja kumppanuuksia. Toimintatapamme on Yhdessä vastuullisesti.Päämää-
rämme on elävä, kokeileva ja luonnollisesti uudistuva kunta. Hailuoto on luonnollisen   hyvinvoinnin ja kulttuurin 
yhteisö. 
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4H tiedottaa
4H-yrityskoulutus      
LA-SU 27.2. – 28.2.2021 

Oletko kiinnostunut perustamaan oman yrityksen? 
4H-yritys on toimintamalli, joka mahdollistaa yrityk-
sen perustamisen turvallisesti ja ohjatusti. 

4H-yrityskoulutus on tarkoitettu 13 – 28-vuoti-
aille nuorille. Koulutuksessa mietitään ideoita, joilla 
voi tienata omaa rahaa. Koulutuksessa kehitetään 
omaa yritysideaa, ja opitaan yrittäjyyteen liittyviä tai-
toja. Koulutuksen jälkeen nuorella on hyvät työkalut 
perustaa oma 4H-yritys.

Ilmoittaudu mukaan www.hailuoto.4h.fi  19.2. 
mennessä

Lisätiedot:  Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hai-
luoto@4h.fi

Osaava kerhonohjaaja 
-koulutus
LA-SU 20.-21.2.2021 (16h)

Puuhailetko mielelläsi lasten kanssa? Oletko idearikas 
ja innostava? 

Oletko ehkä itse käynyt kerhoa ja haluaisit nyt jatkaa 
kerhonohjaajana? Tule kerhonohjaajakoulutukseen!

Osaava kerhonohjaaja -koulutuksessa opit

• ryhmän muodostumisesta, ohjaamisen haasteista 
ja ohjaajan rooleista

• kerhokauden suunnittelua

• leikkejä ja muita hyödyllisiä menetelmiä

• huolehtimaan kerhon turvallisuudesta

Ilmoittaudu mukaan www.hailuoto.4h.fi 12.2. 
mennessä

Moikka Hailuotolaiset!
Olen perustamassa oman 4H-yrityksen. Leivon tilauksesta makeita ja suolaisia kotileivonnai-
sia niin arkeen kuin juhlaankin. Aloitan yritykseni toiminnan kesäkuussa, mutta mahdollisesti 
pystyn ottamaan joitain pieniä tilauksia jo keväälle. Ilmoittelen kevään mittaan lisää yrityk-
seni tuotteista ja toiminnasta. Jos nyt jo alkoi herkkuhammasta kolottaa, voit olla minuun 
yhteydessä p. 0400732523

Terveisin tuleva 4H-yrittäjä,  
Siiri Vähämetsä
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Hailuodon jäteasema
Jäteasema on avoinna arkimaanantaisin klo 16.30 – 
19.30. Jäteaseman osoite on: Viinikantie 86 B 90480 
Hailuoto.

Huomio! Jäteaseman hinnoitteluun on tullut 
muutoksia 11.1.2021 alkaen seuraavasti:

Sekajäte (peräkärry, max. 200 kg tai 1 m3) uusi hinta 
31,00e

Sekajäte, pienerä 10,00e UUSI! Pienerällä tarkoitetaan 
sekalaista koti-irtaimistoa, esimerkiksi: 

wc-istuin, lavuaari, pieni piironki tai kaappi, tuoli (ei 
sohvatuoli) tai jakkara, turvaistuin, matkalaukku, suk-
set tai laskettelusukset, muu esine, joka mahtuu 200 
litran jätesäkkiin.

Vastaanotettavat jätteet:
Hailuodon jäteasema on tarkoitettu henkilöasiak-
kaille ja kotitalouksille.

Hailuodon jäteasemalle voi maksutta tuoda kodin 
sähkölaitteita, loisteputki- ja energiansäästölamp-
puja, sekä metallia.

Jäteasemalla otetaan myös maksutta vastaan 
rajoitettuja määriä kotona syntyviä vaarallisia 
jätteitä:

- enintään 30 l jäteöljyä (astiatilavuus)

- enintään 30 l maalia (astiatilavuus)

- enintään 3 kpl öljynsuodattimia

- enintään 3 l kiinteää öljyistä jätettä

- enintään 10 l liuottimia, bensiiniä, polttoöljyä, 
jarru- ja jäähdytinnestettä

- enintään 1 kg torunta-aineita, happoja ja emäksiä

- moottoriajoneuvojen lyijyakkuja, ei määrärajoitusta

Vaaralliset nestemäiset jätteet on tuotava jätease-
malle suljetuissa astioissa. Jäteasemalle ei oteta vas-
taan ilmaistuontimääriä suurempia eriä vaarallista 
jätettä. Suuret erät kuljetetaan Ruskon jätekeskuk-
seen Ouluun. 

Huom! Ekokem (p. 010 755 1625) ja Lassila & Tika-
noja (p. 010 636 6031) noutaa maksutta kodin tai yri-
tyksen suuria jäteöljymääriä (200 l tai enemmän).

Seka- ja rakennusjätteen tuomisesta veloitetaan 
31 euron maksu enintään 200 kiloa painavasta 
tai 1 kuution kokoisesta jätekuormasta. Suurem-
mista määristä sekajätettä voidaan periä useampi 
kuormamaksu tai ne voidaan käännyttää Ruskon 
jätekeskukseen jäteaseman rajallisen vastaanot-
tokapasiteetin takia. Huom!  Vain korttimaksu!

Seuraavia jätteitä EI 
vastaanoteta jäteasemalle:
- asbestia

- autonrenkaita

- painekyllästettyä puuta

- puutarha- ja orgaanista jätettä (kts. maatuvanjät-
teen vastaanotto)

- sammuttimia ja kaasupulloja

Lisätietoja Kiertokaari Oy:sta, sekä Hailuodon jätea-
seman työntekijöiltä. 

Yhteystiedot: 
Hailuodon jäteasemaurakoitsija: Hailuodon 
4H-yhdistys, puh. 040 820 9937

Kiertokaari Oy: jätehuoltoneuvoja Mari Juntunen, 
puh. 044 703 3977
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VIISI VALTTIA, JOILLA SUOJAAT ITSEÄSI JA LÄHEISIÄSI 
KORONAVIRUSTARTUNNALTA:
1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona. 

2. Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin. 
3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta. 

4. Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä 
5. Lataa Koronavilkku-sovellus. 
6. Ota rokote, kun vuorosi tulee

Voimassa olevat Hailuodon kunnan koronalinjaukset sekä alueelliset suositukset löydät  
kunnan nettisivujen Ajankohtaista -sivulta https://www.hailuoto.fi/ajankohtaista/ 

Tiedotamme koronalinjauksista myös kunnan Facebookissa ja Twitterissä. 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronatieto löytyy kootusti oyskorona.fi -sivustolta.
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Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa 
soitto AINA 112

Ajanvaraus Hailuodon terveyskeskukseen nume-
rosta 045 788 409 10 arkisin kello 8-16.  
Puheluusi vastaa Terveystalo.

Virka-ajan ulkopuolinen ta paturma päivystys: 
Kello 16-22 ajanvaraus numerosta 050 590 1490. 
Puheluusi vastaa Terveystalo. 

Kello 22-08 ota yhteys maksuttomaan valtakun-
nalliseen 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

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 044 4973 550

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

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





Hailuodon kunnan hyvinvointikysely 
Hailuodon kunnan hyvinvointisuunnitelmaan sisältyy asukaskysely. Kyselyllä selvitetään kuntalaisten koettua hyvinvointia. 
Kyselyn tuloksista tiedotetaan kevään 2021 aikana. Kyselyn voit täyttää tällä paperilla ja palauttaa kunnantalon ulkoseinässä 
olevaan postilaatikkoon, kirjastoon tai vihreään reseptilaatikkoon terveysasemalle. Santosessa vastauksen voi jättää Vasken bus-
sipysäkillä olevaan lukittuun postilaatikkoon, jossa lukee Hyvinvointivastaukset.  Kysely on auki 20.2.2021 saakka. Arvostamme 
vastaustasi. 

Kysely löytyy myös sähköisenä Hailuodon kunnan nettisivujen ajankohtaisista sivuilta www.hailuoto.fi/ajankohtaista/ 

Kyselyssä on 4 taustakysymystä ( ) rastitettavaksi ja yksitoista kysymystä, joissa kysymyksen alla on jana. Merkitse janalle oma 
kokemuksesi kaikista väitteistä. Asteikko 0-10 ja voit valita minkä tahansa kohdan janalta ja merkitä mieleiseesi kohtaan rastin. 

Jokaisen kysymyksen alla on vastausjana. Merkitse rastilla kohta, joka 
parhaiten kuvaa kokemustasi kysyttävästä asiasta. 

1. Minulla on ihmissuhteita/vuorovaikutussuhteita, jotka tukevat arjessa jaksa-
mistani ja selviytymistäni.  

 

2. Olen yhteydessä muihin ihmisiin itselleni riittävästi.  

 

3. Kunnan palvelut ovat hyvin saatavillani.   

4.  Teen niitä asioita, jotka koen mielekkääksi.  

 

5. Minulla on erilaisia taitoja ja osaan tehdä asioita 

 

6. Saan itse tehtyä omaa hyvinvointiani edistäviä asioita.  

 

7. Tunnen oloni turvalliseksi.  

 

8. Koen, että minusta välitetään.  

 

9. Hyvinvoinnilleni on tärkeää kantaa yhteistä vastuuta ja edistää yhteisiä 
asioita.  

 

10. Minulla on mahdollisuus osana tavallista arkeani tehdä hyviä asioita/auttaa 
toisia ihmisiä. 

 

11. Teen arjessasi toisille ihmisille hyviä asioita?  

12.Vapaa sana hyvinvoinnista: 

Asuminen Hailuodossa  

(  ) alle 7 vuotta 

(  ) yli 7 vuotta 

(  ) Syntyperäinen hailuotolainen 

(  ) Paluumuuttaja 

(  ) Muualta muuttanut 

Vastaajan ikä: 

(  ) Alle 18 v 

(  ) 19-29 v 

(  )  30-49 v 

(  ) 50-69 v 

(  ) 70-89 v 

(  ) 90-100 v 

(  ) nainen

(  ) mies

(  ) en halua ilmoittaa

Terveyspalvelut kilpailutetaan ja niistä päätetään tänä keväänä. Mitä haluat sanoa tulevaisuuden terveyspalveluista 
Hailuodossa:  

 
 
Lisää täytettäviä lomakkeita on saatavilla terveyskeskuksessa ja kirjastossa.
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