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Hyvä lukija 
Opas on tarkoitettu hailuotolaisille 60+ -kansalaisille ja kaikille niille, jotka ovat osa ikäihmisen 
arkea. Kelepo (suom. kelpo) elämä Hailuodossa sisältää tärkeimmät puhelinnumerot ja 
ohjeistuksia, se antaa vinkkejä viihtymiseen, kotona selviytymiseen ja toimeentulon tueksi. 
Oppaaseen on koottu kanavat, joiden avulla kunnan asukas pääsee tarvittaessa palvelujen piiriin. 

Opas on laadittu vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteesta yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kiitos 
kaikille niille yli kymmenelle henkilölle, jotka mahdollistivat oppaan syntymisen. Oppaan avulla 
pyritään kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja yhdessä tekemisen kulttuuriin. Olemme yhdessä 
vastuussa toisistamme. 

Hyvinvointiin ja kelepo elämään liittyy asumista ja viihtyvyyttä, palveluita ja toimeentuloa, 
ihmissuhteita ja ympäristöasioita. Luonto on yksi hyvinvoinnin tekijä - tällä saarella se on kaikkien 
saavutettavissa. Hyvinvointi sisältää omin voimin tehtyjä asioita, naapuriapua ja ammattilaisten 
kohtaamisia. Kaikilla ei ole olemassa valmista verkostoa, joten meitä kaikkia tarvitaan. Vertaistuki 
on monelle se tärkein tuki. Jakamalla omaa aikaa ja käyttämällä sitä muiden hyväksi saa samalla 
itse. Jokainen voi lisätä omaa hyvinvointiaan toimimalla vapaaehtoisena. Lähde mukaan 
toimintaan, jos sinulla on mahdollisuus ja toisaalta, jos tarvitset apua jossakin, pyydä sitä. 

Oppaassa on linkkejä, joista on hyötyä ikäihmisten tilanteen selvittelyssä ja avun saamisessa. 
Linkit on valittu läheisten näkökulma huomioiden. Samassa yhteydessä on myös puhelinnumero, 
josta lisätietoja voi kysyä. Oppaan voit noutaa esim. seniorineuvolasta tai pyytää lähettämään 
postissa. Opas on näkyvillä terveyskeskuksessa, kunnantalolla, Saarenkartanossa ja kirjastossa 
ilmoitustauluilla.  

Opas löytyy kunnan verkkosivulta, www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/oma-hyvinvointi. 
Opasta päivitetään säännöllisesti. 

 

 

  

http://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/oma-hyvinvointi


6 
 

Hyvinvointi 
“Hailuoto on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta ihmisille ja yhteisöillemme hyvää 
tekevä elinympäristö. Elämä meren ympäröimänä on oma maailmansa, jossa luonto ja ihminen 
elävät ja toimivat laajassa yhteydessä. Ihminen mukautuu vuosittaiseen kiertoon osana arkea – 
olipa kesä tai talvi. Tämä on Hailuodon kunnan hyvinvointityön ja sen kehittämisen keskeinen 
lähtökohta. Ihmisiä ympäröivä luonnon kauneus, hiljaisuus ja rauha sekä luonnon ja ilman puhtaus 
ovat hyvinvointityömme erityisyyttä.” 

“Kuntalain 1 §:n mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä 
järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 
Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia 
sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, 
joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä 
toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on 
kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.” (Hailuodon kunta 
hyvinvointisuunnitelma 2021–2025) 

Koettuun hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat: 
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Terveydenhuolto ja sairaanhoito 
Siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023.  Palvelut toimivat Hailuodossa 
lähipalveluina ja puhelinnumerot säilyvät ennallaan.   

Hätätilanne  
Henkeä uhkaava hätätilanne kuten elvytystilanne, kova rintakipu, runsas verenvuoto, 
hengenahdistus tai uudet halvausoireet: Soita 112 ja odota ohjeet.  

Terveyskeskuksen palvelut   
Perusterveydenhuollon palvelut hailuotolaisille järjestää Hailuodon kunta vuoden 2022 loppuun ja 
1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde). 

Lääkäripalvelut toimivat arkisin omalla terveysasemalla. Erikoissairaanhoidon palvelut kunta 
hankkii ensisijaisesti Pihlajalinna Oulusta, sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä Oulun 
yliopistollisesta sairaalasta. 

Ajanvaraus terveyskeskukseen p. 020 630 6060 arkisin klo 8–16. Puheluun vastaa Pihlajalinnan 
sairaanhoitaja. 

Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen ajan saa sairaanhoitajalle tai lääkärille Hailuodon 
terveysasemalle. Lääkärinvastaanotto voi tapahtua omalla terveysasemalla, hoitajan avustamana 
etävastaanotolla tai arvion perusteella ajan voi saada myös Pihlajalinna Ouluun. 

Terveyskeskuksessa asiointi tapahtuu ajanvarauksella. Tiistaisin ja perjantaisin hoitajan 
vastaanotolle pääsee ilman ajanvarausta klo 9–10. 

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys: 

Kello 16–08 välillä ota yhteys valtakunnalliseen päivystysapu neuvontanumeroon 116 
117.  Päivystysapu 116 117 on valtakunnallinen, sairaanhoitopiirien järjestämä maksuton 
neuvonta- ja ohjauspalvelu, jossa puheluihin vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset. He tekevät 
arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta paikalliset ohjeistukset huomioiden. 

Hätätapauksissa soita aina 112. 

Soita hätäkeskukseen, kun olet saanut tai epäilet saaneesi sairauskohtauksen, olet vakavasti 
loukkaantunut, joudut onnettomuuteen tai huomaat tulipalon syttyneen tai näin on käynyt jollekin 
muulle. 

Hoidon tarpeen arviointi 
Hailuodon terveyskeskuksen hoidon tarpeen arviointi 020 630 6060 ma-pe klo 8–16. Kun soitat, 
numerossa on tiedote. Soitat vain kerran ja sinulle soitetaan takaisin siihen numeroon, josta 
soitat tai voit valita toisen numeron, johon soiton haluat. 

Kiireettömien asioiden hoito 
Terveyskeskukseen voi soittaa kiireettömiä asioita numeroon 044 4973 578. Huomioikaa että 
soitetaan vain kerran ettei puhelinliikenne ruuhkaudu. 
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  Lisätietoja: https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/ 

Hailuodon terveyskeskus, Kaunakaupungintie 1, 90480 Hailuoto 
puh. 020 630 6060 
terveyskeskus(a)hailuoto.fi 
Avoinna ma-to klo 8–16, pe 8–15 ja ennen arkipyhiä klo 8–15 

Suun terveydenhoito  
Hailuodon terveysasemalle suun terveydenhuollon ajanvaraukset sekä hammaslääkärille että 
suuhygienistille hoidetaan samasta numerosta. Ajanvaraus numerosta 044 4973 545 maanantaista 
torstaihin klo 7.45–15.00, perjantaisin klo 7.45–13.00. 

Särkypäivystys viikonloppuina ja arkipyhinä: Dentopolis, Kontinkankaan hammashoitola, Aapistie 
3, klo 10–15, p. 044 7036 426. Vakavissa tapaturmatilanteissa voi ottaa yhteyttä OYS:n 
yhteispäivystykseen, p. 08 3152 655. 

Omakanta-palvelu  
Omakanta on kansallinen verkkopalvelu, johon kirjataan sekä yksityisen että julkisen 
terveydenhuollon tietoja. Palvelun kautta voit katsoa omia terveystietojasi ja sinulle kirjoitetut 
reseptit. Näet esimerkiksi hoitohenkilökunnan kirjaukset sekä laboratorio- ja röntgentutkimusten 
lausunnot. Reseptin tiedoista näet, mihin asti resepti on voimassa ja onko siinä vielä lääkettä 
jäljellä. Voit myös tulostaa yhteenvedon resepteistäsi. Palvelun kautta voit pyytää reseptin 
uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Lisäksi voit antaa suostumuksen omien 
tietojen luovuttamiseen tai kieltää niiden luovuttamisen.  

Palveluun pääsee Kanta-palvelujen verkkosivuilta sekä osoitteella omakanta.fi . Jos esimerkiksi 
käyt omalla terveysasemallasi laboratoriokokeissa, niiden tulokset siirtyvät omakantaan 
nähtäviksesi sen jälkeen, kun lääkäri on tarkistanut tulokset. Tai jos käyt terveysasemalla hoitajan 
vastaanotolla, hänen merkintänsä ovat nähtävillä Kanta-päivityksen jälkeen eli tavallisesti 
seuraavana päivänä.  

www.kanta.fi 

Lisätietoja • Seniorineuvola/ikäneuvola • 040 6693 715   

Seniorineuvola/ ikäneuvola 
Kaikki yli 65-vuotiaat hailuotolaiset ovat oikeutettuja laajaan hyvinvointitarkastukseen 
seniorineuvolassa. Tarkastukseen lähetetään kutsu tasavuosina viiden vuoden välein (65, 70, 75 
jne.). Ajan voi myös varata, mikäli edellisestä tarkastuksesta on pitkä aika tai ennen seuraavaa 
kutsukirjeen saapumista tarvetta tarkastukselle ilmenee. Tarkastuksessa kannattaa käydä 
matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevässä mielessä, jotta saadaan hyvä käsitys 
tämänhetkisestä hyvinvoinnista ja mahdollisista palvelun- ja hoidontarpeista. 

Tarkastuksessa voidaan käydä läpi asiakkaan itse toivomia asioita – ja lisäksi kartoittaa 
tämänhetkistä terveydentilaa, toimintakykyä, sekä mahdollisia palvelun- ja hoidontarpeita. 

Käynnillä voidaan mitata verenpaine, tutkia kuulo, tehdä tarvittaessa muisti- ja ravitsemustestejä, 
varmistaa, että mahdollinen lääkelista on ajan tasalla yms. Seniorineuvolan sairaanhoitaja toimii 
myös muistihoitajan tehtävissä, joten muistihuolissa kannattaa olla matalalla kynnyksellä 
yhteydessä. 

https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/
http://www.kanta.fi/
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Omaistuen tarpeen arviointi tapahtuu seniorineuvolassa ja päätökset tehdään SAS-työryhmässä. 
Omaishoidon tukihakemus löytyy tästä. 

Käynti on maksuton ja täysin vapaaehtoinen. 

Lisätietoja: Seniorineuvolan sairaanhoitaja Tuula Lepistö p. 040 6693 715 virka-aikana. 

Rotuaarin apteekin palvelupiste 
Hailuodon Salen yhteydessä on Rotuaarin Apteekin palvelupiste eli Lääkekaappi. Palvelupisteessä 
on valikoima käsikauppalääkkeitä. Voit tilata kaikki resepti- ja käsikauppalääkkeet ja muut 
tarvitsemasi apteekkituotteet soittamalla Rotuaarin apteekkiin. Kela-kortti on hyvä pitää lähettyvillä, 
kun soitat. 

Arkipäivisin klo 15 mennessä apteekille toimitetut tilaukset/reseptit toimitetaan Hailuodon Salen 
palvelupisteeseen saman illan linja-autolla. Perjantaina tehdyt tilaukset toimitetaan maanantaina. 
Lääketilauksen hinta on 4,90 euroa / kuljetus. Paperireseptejä varten Salen palvelupisteellä on 
tilauslomake. 

Lisätietoja ja lääketilaukset • Rotuaarin apteekki • 08 5350 300  

Huoli läheisestä tai naapurista 
Yhteisöllisyyttä saarella on vaikka kuinka paljon. Silti kaikilla ei ole läheisiä, jotka huomaavat 
asioiden muuttuneen. Kyse voi olla esimerkiksi lääkehoidon laiminlyömisestä, kodin 
siivottomuudesta, palokuormasta johtuvasta tulipalovaarasta, syömättömyydestä tai ravinnon 
puutteesta, masentuneisuudesta, alkoholin runsaasta käytöstä, omaisten välinpitämättömyydestä 
tai laiminlyönnistä tai ilmeisestä apuvälineiden tarpeesta. Yksityisasiat ovat yksityisasioita, mutta 
joskus on tilanteita, jolloin naapuri ei ehkä enää selviä yksin. Ikäihmisiä tulee kohdella samalla 
suojelun periaatteella, kuin lapsiakin. Ihmisen käytös tai muutokset toiminnassa voivat herättää 
huolen. Huolen herääminen on hyvä mittari ja silloin on syytä toimia. 

Mikäli sinulle herää huoli jostakusta saarelaisesta, miten voisit toimia? Tässä vaihtoehtoja: 

•       Jututa kyseistä henkilöä: onko hän itse huomannut käytöksestään mitään muutosta? 
•       Yritä houkutella hänet seniorineuvolaan tai terveyskeskukseen. 
•       Ota yhteyttä omaisiin, kerro havainnoistasi ja huolestasi heille. 
 
Jos omaisia ei ole tai henkilön kanssa ei pääse yhteisymmärrykseen hoidon tai huolenpidon 
tarpeesta, voit tehdä virallisen huoli-ilmoituksen soittamalla kunnan sosiaaliohjaajalle, kotihoitoon 
tai verkossa Hailuodon kunnan sivuilla. Siirry huoli-ilmoitukseen tästä. Ilmoituksen voi tehdä 
jokainen iäkkään henkilön hyvinvoinnista huolestunut henkilö. 

Turhaa huolen ilmaisua ei ole. On parempi ilmaista huolensa kuin jättää se tekemättä. 

Lisätietoja • sosiaaliohjaaja • 044 4973 521 • tytti.karttunen@hailuoto.fi 

Muistiongelma ja sen huomaaminen 
Muistin toimintaan vaikuttavat monet tekijät. Esimerkiksi kiire tai väsymys voivat heikentää 
muistamista ja keskittymiskykyä, mutta kiireen hellittäessä ja hyvien yöunien jälkeen muistikin 
toimii taas normaalisti. Kaikki ihmiset unohtelevat asioita ja ohimenevä muistihäiriö on varsin 
yleinen oire. 

https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/Omaishoidontukihakemus_Hailuoto.pdf
https://www.hailuoto.fi/huoli-ilmoitus/
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Joka kolmannella yli 65-vuotiaalla on muistioireita, mutta aina syynä ei ole muistisairaus. Jos 
muistin toiminta kuitenkin huolestuttaa itseä tai läheisiä, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Mitä 
varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä parempia ovat hoitotulokset.  

Milloin oireista tulisi huolestua ja hakeutua lääkäriin? Tärkeimpiä merkkejä on tilanteen 
muuttuminen sekä vaikutus arkiselviytymiseen. Muistisairauden ensimmäisiä oireita: 

•       sellaisten asioiden unohtelu, jotka on tähän saakka aina muistanut esim. syntymäaika tai 
läheisten nimet 
•       oma tai läheisen huoli muistista 
•       muistioire haittaa töitä tai arkiaskareita 
•       sovittujen tapaamisten unohtelu 
•       vaikeus löytää oikeita sanoja tai epäasianmukaisten sanojen käyttö (puhuu rumasti) 
•       päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn heikkeneminen 
•       taloudellisten asioiden hoitamisen vaikeus tai vaikeudet ymmärtää kelloa 
•       esineiden katoaminen ja niiden käyttötavan ymmärtämisen vaikeutuminen 
•       mielialamuutokset tai ahdistuneisuus lähimuistin heikkenemisen kanssa 
•       persoonallisuuden muuttuminen, sekavuus, epäluuloisuus tai pelokkuus 
•       aloitekyvyn heikkeneminen, vetäytyminen 
 
Jos muisti huolestuttaa sinua tai läheisiäsi, kannattaa hakeutua muistitutkimuksiin. Seniorineuvolan 
kautta tehdään alustavat muistitutkimukset. 

Lähin muistiyhdistys on Oulun Seudun Muistiyhdistys. 

Lisätietoja Oulun Seudun Muistiyhdistyksen ja Muistiliiton www-sivuilta: Muistiyhdistys Oulu, 
osmy.fi 

Muistiliitto, www.muistiliitto.fi 

 

  

https://osmy.fi/
https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu
http://www.muistiliitto.fi/
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Kulttuuri ja vapaa-aika 
Hailuodossa me ihmiset olemme koko ajan luonnon keskellä. Luonto on lähellä ja luonnossa 
liikkumisen tulisi olla jokaisen hailuotolaisen oikeus. Retkeilyreitistöjä kunnostetaan parhaillaan ja 
hanke auttaa kaikenlaisilla välineillä liikkujia pääsemään helposti myös maastoon. 

Hailuodon kesä on kulttuurikesä. Saaressa järjestetään useita isompia ja pienempiä 
kulttuuritapahtumia teatteripäivistä musiikkifestivaaleihin ja taidenäyttelyistä konsertteihin. Jos 
haluat ystäväpalvelun seuraa tapahtumiin, soita 040 7217 051 / Airi Sipilä. 

Tapahtumakalenteri ja kuntatiedote 
Kunnan verkkosivulla www.hailuoto.fi on tapahtumakalenteri, josta löytää vinkkejä Hailuodossa 
tarjolla olevista tapahtumista. Kalenterin alapuolella on linkki lomakkeeseen, jolla 
tapahtumajärjestäjät voivat ilmoittaa oman tapahtumansa kalenteriin. Tapahtumista voi ilmoittaa 
myös osoitteeseen tiedote@hailuoto.fi tai numeroon 040 5769 800. 

Järjestön tiedottavat toiminnastaan myös kauppojen ilmoitustauluilla, Facebookissa ja omilla www-
sivuillaan. Eläkeliiton Hailuodon yhdistys käyttää tiedottamisessa Rauhan Tervehdystä.  

Joka kuukausi joka kotiin jaetaan kuntatiedote, josta voit löytää vinkkejä myös vapaa-aikaan. 

 Lisätietoja • markkinointi- ja viestintäsuunnittelija • 040 5769 800 

Hailuodon kirjasto 
Hailuodon kirjasto on yksi Oulun alueen OUTI-kirjastoista. Kirjastoilla on yhteinen 
kirjastojärjestelmä. Voit asioida samalla kirjastokortilla kaikissa alueen kirjastoissa ja tilata 
ilmaiseksi luettavaa Oulun ja lähialueen kirjastojen kokoelmista. 

Kirjastossa voit tehdä paljon muutakin kuin lainata kirjoja. Voit lukea päivän sanoma- ja 
aikakauslehtiä, lainata äänikirjoja, cd-levyjä, elokuvia ja opetusvideoita. Kirjastossa sinulla on 
käytössäsi langaton internetyhteys omalta koneeltasi, kopiointi, tulostus ja skannaus kirjaston 
laitteilla. 

E-lehtipalveluiden (ePress, PressReader) kautta kirjastolla on luettavissa laaja valikoima koti- ja 
ulkomaisia sanoma- ja aikakauslehtiä sähköisessä muodossa (lehtitabletti, yleisökone). 

Verkkokirjastoon kirjautuaksesi tarvitset kirjastokortin lisäksi PIN-koodin. Verkkokirjaston 
aineistohaku löytyy kunnan nettisivuilta. Verkkokirjastosta voit varata kirjoja, uusia lainoja, ja 
lainata sähköisiä kirjoja. 

Hailuodon kirjaston kotiseutukokoelmaan kerätään monipuolista tietoa Hailuodon menneisyydestä 
ja nykyisyydestä. Kokoelmasta löytyy myös hailuotolaisten kirjailijoiden kaunokirjallista tuotantoa. 

Hailuodon kirjaston erikoisuus on lehtisalin kuukausittain vaihtuva taidenäyttely ja asiakastilojen 
taidekokoelma. Näyttelykalenterin löydät kirjaston ilmoitustaululta ja www-sivulta. 

Omatoimikirjasto 
Omatoimikirjasto otettiin käyttöön Hailuodossa vuonna 2021. Omatoimiaikana asiakkaat voivat 
käydä kirjastossa asiakaspalveluaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään 

http://www.hailuoto.fi/
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voimassa olevalla OUTI-kirjastokortilla sekä siihen liitetyllä verkkokirjaston tunnusluvulla (PIN-
koodilla). Lainaus ja palautus hoituu automaatilla. Varaukset voi noutaa varaushyllystä. 
Omatoimikirjaston turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla. 

Kirjaston omatoimiajat sekä palveluajat löydät kunnan www-sivulta. 

Hailuodon kirjasto ei ole täysin esteetön. Sisälle on pitkä, jyrkähkö metalliluiska ja sisäänkäynnissä 
kaksi korkeahkoa kynnystä. Jos tarvitset apua sisäänpääsyssä, soita rohkeasti ja pyydä 
auttamaan. Kirjaston takaosassa on pieni asiakas-WC, joka ei sovellu apuvälineen käyttäjälle. 

Kirjaston kotipalvelu 
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.  

Palvelu on maksuton. 

CELIA äänikirjat 
Onko tekstin lukeminen sinulle vaikeaa esimerkiksi näön heikentymisen tai lukivaikeuden vuoksi? 
Estääkö jokin muu sairaus sinua lukemasta kirjoja? Tarkasta kirjastosta, onko sinulla oikeus 
kuunnella Celia äänikirjoja. 

Celian äänikirjoja voi kuunnella verkkopalvelusta älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. 
Mobiililaitteisiin voi ladata kuuntelusovelluksen. Aineistot on tarkoitettu sinun henkilökohtaiseen 
käyttöösi, eikä niitä voi luovuttaa muille. Celian käyttö on maksutonta. Lisätietoja Celian palveluista 
saat Hailuodon kirjastosta, jossa voit myös liittyä palvelun käyttäjäksi.     

Lisätietoja • p. 044 4973 565 • kirjasto@hailuoto.fi | www.celia.fi 

Hailuodon kunnan kulttuuri 
Hailuodon kunnan kulttuuri tuottaa sisältöä myös kunnan YouTube -kanavalle, jossa on ilmestynyt 
muun muassa saaren taiteilijoita esittelevä Ateljeesarja. Lisäksi tuotannossa on Kylän vanhin -
sarja, jossa hailuotolaiset iäkkäät haastateltavat kertovat muistojaan saaresta. 

Hailuodon kunnan kulttuuri toteuttaa kuntataiteilijapilotin, johon valittava ammattitaiteilija tuottaa 
taidesisältöjä ensisijaisesti Saarenkartanoon sekä kotihoidon asiakkaille. Pilotti toteutetaan, mikäli 
siihen myönnetään vuosittain määräraha. 

Lisätietoja • kulttuurisihteeri Sanna Roukala • 040 5570 603 • etunimi.sukunimi(a)hailuoto.fi 

https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/kulttuuri/ateljeesarja-taiteilijoiden-saari/ 

Hailuodon digituki   
Hailuodon kunta tarjoaa asukkailleen digitukea. Digitukihenkilö voi tulla käymään asiakkaan luona, 
tai asiakas voi tulla kunnantalolle digituen pisteelle.  

Digituki on apua ja ohjeistusta digilaitteiden sekä palvelujen käytössä. Apua saat älylaitteiden, 
puhelimen, tietokoneiden televisioiden yms. kanssa. 

http://www.celia.fi/
http://www.celia.fi/
https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/kulttuuri/ateljeesarja-taiteilijoiden-saari/
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Maanantaisin klo 10–14 digituki kunnantalolla 
Tiistaisin klo 10–14 digituki asiakkaan luona tai etänä 
Keskiviikkoisin klo 10–14 digituki asiakkaan luona tai etänä. 

Varmista voimassa olevat ajat digitukihenkilöltä.  

Lisätietoja: puhelut ja tekstiviestit: Jere Kangas 040 1527 588, sähköposti digituki@hailuoto.fi  

Liikuntamahdollisuudet 
Luonnon tarjoamat liikuntamahdollisuudet ovat Hailuodossa ainutlaatuisia. Tämän lisäksi 
Hailuodossa on monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Kunnan liikuntatoimi järjestää 
erilaisia liikuntakerhoja ja liikuttaa ihmisiä erilaisten tempauksien muodossa. Toiminta-ajatuksena 
on monipuolisten perusliikuntapalveluiden tarjoaminen kaikille kuntalaisille.  

Säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia sekä ylläpitää ja 
parantaa toimintakykyä. Liikkuminen myös ehkäisee kaatumisia ja niihin liittyviä vammoja. 
Seuraavalla sivulla on lueteltu liikuntahallilla säännöllisesti toimivat ryhmät. Seuraa kunnan www-
sivujen tapahtumakalenteria ja kuntatiedotetta. 

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/liikkumisen-suositus-yli-65-vuotiaille/ 

Viikoittainen liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille tiivistää terveyden kannalta riittävän viikoittaisen 
liikkumisen määrän ja antaa esimerkkejä liikkeen lisäämiseen arjessa. Kymmenen vuotta käytössä 
ollut liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille on samalla muuttunut 65+ liikkumisen suositukseksi. 

Ikäihmisten suosituksessa painotetaan 18–64-vuotiaiden suosituksia enemmän lihasvoimaa ja 
tasapainoa, joilla on vaikutusta erityisesti arjessa selviytymiseen, liikkumiskykyyn sekä esimerkiksi 
kaatumisten ehkäisyyn. Suositus korostaa liikkumisen monipuolisuutta. Tavoitteena on 
toimintakykyä ylläpitävä tai parantava liikkuminen.  

mailto:digituki@hailuoto.fi
https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/liikkumisen-suositus-yli-65-vuotiaille/
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Senioreiden liikuntavuorot liikuntahallilla v. 2022  
JUMPPAA:  

nivelten liikkuvuus ja lihasten venyttely torstaisin klo 8.30 miehet ja klo 9.15 naiset  

KUNTOSALI:  

yli 60-vuotiaiden maksuttomat kuntosalivuorot ovat tiistaisin ja torstaisin klo 8.30–12.00  
Muille kuntosalivuoroille tarvitset oman maksullisen avainprikan.  
Avaimia voi tiedustella 044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi  

MUUTA LIIKETTÄ:  

senioriBoccia tiistaisin klo 14.45–16.00, kävelyjalkapallo perjantaisin klo 12.00–14.00, molemmat 
liikuntahallilla. 

Lisätietoja • vapaa-aikasihteeri Petri Partala • 044 4973 566 • petri.partala@hailuoto.fi 

Lainattavat liikuntavälineet 
Hailuodon kirjastosta voi lainata liukuesteitä kenkiin, frisbeekiekkoja sekä tennismailoja ja palloja.     
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Lisätietoja kirjastosta • p. 044 4973 565 • kirjasto@hailuoto.fi 

Uimahalliliput 
Jokainen 65 vuotta täyttänyt hailuotolainen voi ostaa Seniorikortin Virkistysuimala Zimmariin 
Kempeleeseen. Kortti oikeuttaa sisäänpääsyyn arkisin ennen klo 14. Viikonloppuisin ei rajoitusta.  

Kortin lunastanut hailuotolainen voi uida ja osallistua yleisiin vesivoimisteluihin. Vuoden voimassa 
olevan kortin ostamisen yhteydessä Zimmarissa tarkistetaan henkilöllisyys. Kortin hinta vuonna 
2022 on 55 €. 

(Kempeleen opas 2022): 

Virkistysuimala Zimmari sijaitsee kauppakeskus Zeppelinin kupeessa. Tilat ovat esteettömät. 
Liikuntarajoitteisten asiakkaiden käytettävissä on rollaattori, suihkutuoleja ja monitoimialtaalla 
allasnostin. Pukeutumistiloista löytyy myös inva-pukuhuoneet, joita voi varata. Pyydä ranneke 
kassalta monitoimialtaan vesivoimistelua varten.  

Virkistysuimala Zimmari - Kempeleen kunta 

   Lisätietoja • vapaa-aikasihteeri Petri Partala • 044 4973 566 • petri.partala@hailuoto.fi 

Yksityiset liikuntapalvelut 
Tutustu myös saaren yksityisten palveluntuottajien liikuntatarjontaan ja 
elämäntapavalmennukseen.  

Hailuodon kansalaisopisto 
Vuolle-opisto toteuttaa kansalaisopistotoimintaa Hailuodossa. Opisto tarjoaa monipuolisesti 
erilaisia kädentaito-, taide-, liikunta- ja hyvinvointikursseja sekä musiikki- ja kielikursseja kaiken 
ikäisille asukkaiden toiveiden pohjalta. 

Kansalaisopiston kursseista tiedotetaan kuntatiedotteessa sekä kauppojen ilmoitustauluilla. 
Kursseille ilmoittaudutaan Vuolle-opiston www-sivujen kautta vuolleoulu.fi/kurssit. 

Joidenkin kurssien kohdalla mainittu opintosetelihinta on tarkoitettu eläkeläisille ja/tai työttömille. 
Todistus etuuden saamiseksi on esitettävä kahden viikon kuluessa kurssin alkamisesta. 

Lisätietoja • Koulutusalapäällikkö Mira Talala • p. 044 786 1602 kansalaisopisto@hailuoto.fi 

https://vuolleoulu.fi/opisto/kansalaisopiston-kurssit/kurssitarjonta/ 

Kulttuuritarjonta Saarenkartanossa 
Erilaisia kulttuuritapahtumia järjestetään myös Palvelukoti Saarenkartanossa. Yli 60-vuotiaat 
hailuotolaiset ja kiinnostuksen mukaan kaikki kuntalaiset voivat osallistua tapahtumiin. 
Tapahtumista tiedotetaan Saarenkartanossa, Hailuodon ilmoitustaululla Facebookissa ja 
molempien kauppojen ilmoitustaululla. Tapahtumien yhteyshenkilönä toimii Saarenkartanossa joko 
Leena Haaga-Berg tai Minna Huttunen. 
Jos sinua kiinnostaa/haluat tulla tekemään jotakin yhteiseksi hyväksi, voit vapaaehtoisena tarjota 
yhdelle tai muutamalle palvelukodissa asuvalle virkistystä oman mielenkiintosi mukaisesti. 
Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille järjestetään infoja ja opastusta toimia mukana ikääntyvien 
saarelaisten elämässä. Yhdessä tekemällä mielekästä elämää kaikille. 

mailto:kirjasto@hailuoto.fi
https://www.kempele.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/virkistysuimala-zimmari.html
mailto:petri.partala@hailuoto.fi
https://vuolleoulu.fi/opisto/kansalaisopiston-kurssit/kurssitarjonta/
https://vuolleoulu.fi/opisto/kansalaisopiston-kurssit/kurssitarjonta/
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Lisätietoja • Rauni Koppelo / Minna Huttunen • 044 4973 553 / 044 4973 551 • 
etunimi.sukunimi(a)hailuoto.fi  
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Toimintaa ja yhteisöjä 
Hailuodossa on yli kolmekymmentä rekisteröityä yhdistystä. Tietoja yhdistyksistä löydät mm. 
Hailuodon kunnan www-sivulta, kuntatiedotteista ja yhdistysten omilta verkkosivulta.  
Lisätietoja: https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/yhdistystoiminta/ 

https://www.hailuoto.fi/info/viestinta/kuntatiedote/ 

Säännöllisesti kokoontuvat kerhot ja ryhmät 
Seuraavassa on lueteltu joitakin Hailuodossa kokoontuvia ryhmiä ja kerhoja aakkosjärjestyksessä. 
Löydä niistä omasi: 

Eläkeliiton Hailuodon yhdistyksen kerho 
Eläkeliiton Hailuodon yhdistyksen kerhopäivä on parittoman viikon tiistaina ja kerhopaikka on 
useimmiten Seurakuntasali, jossa vietetään rattoisia porinatuokioita ja kuunnellaan erilaisia 
luentoja. Kesäisin yhdistyksen jäsenet retkeilevät kotisaarella räiskäleiden, tikkupullien ym. 
paistosten merkeissä. Yhdistys tekee myös teatteri- ja muita retkiä mantereelle. Tapahtumista ja 
tilaisuuksista ilmoitetaan Rauhan Tervehdyksessä ja kauppojen ilmoitustauluilla. 

https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/hailuoto 

Lisätietoja puheenjohtaja Oiva Tanskanen, p. 044 2040 930 

Hailuodon Ommaiskahvila 
Oulun seudun omaishoitajat ry:n järjestämä Hailuodon Ommaiskahvila kokoontuu 3–5 kertaa 
vuodessa, yleensä Ojavilikin ryhmätilassa, Luovontie 198 B 10.  

Kokoontumisista ilmoitetaan mm. Rauhan Tervehdyksestä ja Oulun Seudun Omaishoitajien www-
sivulta. Kahvilassa on aina jokin teema ja alustus ja se toimii Oulun seudun omaishoitajien 
vastuulla. 

Lisätietoja Oulun seudun omaishoitajien www-sivulta https://www.osol.fi/ 

Iltapäivän musiikkituokio/ kanttori Saarenkartanossa 
Kanttori laulattaa Saarenkartanossa perjantaisin. Kuka tahansa saa tulla mukaan laulamaan 
vanhoja tuttuja lauluja ja musisoimaan.  

Kirkkokuoro 
Kirkkokuoro kokoontuu kirkossa torstaisin klo 18–19.30. Uusia laulajia toivotaan mukaan. Ja 
tutkittu on, että kuorolaulu pidentää ikää! Marja Rantasuomela puhelin 040 743 0382. 

Mielenterveys- ja päihderyhmä 
Mielenterveys- ja päihderyhmä kokoontuvat kerhotilassa joka kuukauden kolmena ensimmäisenä 
maanantaina Ojavilikin kerhohuoneessa. Ryhmän tavoitteena on yhteenkuuluvuuden 
lisääntyminen, avoimen ja välittömän sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitäminen. 

Ryhmää ohjaavat Sari Vuorinen ja diakoni Marja Rantasuomela. 

https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/yhdistystoiminta/
https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/yhdistystoiminta/
https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/yhdistystoiminta/
https://www.hailuoto.fi/info/viestinta/kuntatiedote/
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/hailuoto
https://www.osol.fi/
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Omaishoitajien ryhmä 
Omaishoitajien ryhmä kokoontuu seurakuntasalissa kerran kuukaudessa maanantaisin kello 13. 
Ryhmää vetävät Oulun seudun omaishoitajat ja seurakunnan diakonissa. 

Lisätietoja diakoni Marja Rantasuomela puhelin 040 7430 382. 

Tikkuröijypiiri 
Kaikille avoin Tikkuröijypiiri kokoontuu talvisin kerran kuukaudessa Vanhassa Pappilassa sekä 
Teams-yhteyden kautta, yhteyshenkilö on Anne-Maria Haapala. Kokoontumisia järjestävät Taito 
Pohjois-Pohjanmaa ja Hailuoto-seura yhdessä.   

Kokoontumisista ilmoitetaan Hailuoto-seuran www-sivuilla ja Hailuoto-seuran Facebook-ryhmässä 
sekä Taito Pohjois-Pohjanmaan www-sivuilla.  

Lisätietoja Anne-Maria Haapala, 050 5693 565, info@hailuoto-seura.fi  

Viisasten kerho 
Ikäihmisten kerho kokoontuu Saarenkartanossa torstaisin klo 13.  

Tervetuloa mukaan tähän “Viisasten kerhoon”. Siellä lauletaan, nauretaan, raatataan ja juodaan 
päiväkahvit kerhon loputtua. 

Haluatko edistää yhteisön ryhmätoimintaa?  
Kerro meille mikä ryhmä Hailuodosta puuttuu. (Yhteyshenkilön nimi 1.1.2023 alkaen ei ole 
opasta kirjoitettaessa tiedossa.) 
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Liikenne / kulkeminen 
Julkinen liikenne 
Linja 59 liikennöi Hailuodosta Ouluun. Aikataulut, reitin ja lippujen hinnat löydät Oulun 
joukkoliikenteen www-sivulta. 

Reitit ja aikataulut - Oulun joukkoliikenne - Oulun kaupunki 

Waltti ja vyöhykehinnasto - Oulun joukkoliikenne - Oulun kaupunki (ouka.fi) 

Maksutta saavat matkustaa mm.: 

• Eurooppalaisen vammaiskortin haltijan avustaja, kun kortissa on A-merkintä. Kortinhaltija 
maksaa oman matkansa. 

• Pyörätuolin käyttäjä ja saattaja kaikilla vyöhykkeillä. 
• Rollaattorin käyttäjä arkipäivisin (ma-pe) klo 10–14 

  Lisätietoja • www.oulunjoukkoliikenne.fi   

Taksi 
Hailuodon taksin voi tilata ensisijaisesti numerosta 040 1506 189 ja toissijaisesti numerosta 040 
1506 906 / Teija Siekkinen. 

Iäkkään kotona asumista tukeva kuljetuspalvelu 
(Kuljetuspalvelu siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023) 

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu tukemaan kotona asumista. Matkat 
myönnetään tiettyjen kriteerien perusteella esimerkiksi kaupassa asioimiseen - matkoja 
myönnettäessä huomioidaan mm. ikä ja tulot. Kuljetuspalvelua haetaan Kuljetuspalveluhakemus-
lomakkeella. Päätöksen kuljetuspalvelusta tekee sosiaalityöntekijä. Matkojen omavastuuosuus 
taksimatkasta on 4 € omassa kunnassa.  

Kuljetuspalvelutaksi tilataan numerosta 040 1506 906 / Teija Siekkinen. 

Kuljetuspalveluhakemus löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.hailuoto.fi/lomakkeet ja on 
haettavissa kunnanvirastosta palvelualuesihteeriltä. 

 Lisätietoja • palvelualuesihteeri • puhelin 044 4973 522 •   

KELA-taksi 
Jos et voi terveydentilasi vuoksi käyttää edullisempaa kulkuneuvoa kuin taksi, pyydä 
terveydenhuollosta todistus oikeudesta taksin käyttöön.  Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan 
taksimatkaan, tilaa se alueellisesta tilausnumerosta. Matka on tilattava viimeistään edellisenä 
päivänä klo 14. 

Pääsääntö on, että Kela-taksi tilataan tilausnumerosta. Saat matkakorvauksen heti taksissa ja 
maksat matkastasi enintään 25 euron omavastuun. Yhteensä omavastuu on enintään 300 euroa 
vuodessa (ns. matkakatto). Kun se ylittyy, sinun ei tarvitse maksaa omavastuuta loppuvuoden 
matkoista. 

https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/reitit-ja-aikataulut
https://www.ouka.fi/oulu/joukkoliikenne/liput-ja-hinnat
https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/
https://www.hailuoto.fi/lomakkeet/


20 
 

Hailuodossa on alueellisen tilausnumeron lisäksi mahdollista soittaa myös taksiyrittäjälle, joka 
hoitaa asian taksikeskuksen kanssa. Puh. 040 1506 906 / Teija Siekkinen. 

Tilaa KELA-taksi numerosta 0800 93377  

Näin tilaat Kela-taksin - kela.fi 
Kelan korvaama taksimatka - kela.fi 
 
Lisätietoja • terveyskeskus 020 630 6060  

Liikkumisesteisen pysäköintilupa 
Vammaisen pysäköintiluvan nimi on muuttunut liikkumisesteisen pysäköintiluvaksi. Lupa antaa 
liikuntarajoitteisille mahdollisuuden pysäköintiin normaalia lähemmäksi käyntikohdettaan. 
Liikkumisesteisten pysäköintilupa on henkilökohtainen ja se myönnetään vammaiselle henkilölle, 
joka voi ajaa itse, tai häntä voidaan kuljettaa. Tällöinkin lupa myönnetään vammaiselle, ei 
vammaista kuljettavalle henkilölle. 

Lupa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto. 
Luvan hakemisesta ja myöntämisen edellytyksistä löydät lisätietoja Traficomin www-sivulta. 

   Lisätietoja • Traficomin www-sivut 

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/vammaisen-pysakointiluvan-nimi-muuttuu-liikkumisesteisen-
pysakointitunnukseksi 

Tietoja tilojen esteettömyydestä  
Tilojen esteettömyyttä on kuvattu oppaassa Esteetön kulku Hailuodossa. Opas löytyy kunnan 
www-sivulta https://www.hailuoto.fi/info/tietoa-hailuodosta/esteettomyys/ 

  

https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin
https://www.kela.fi/taksimatkat
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/vammaisen-pysakointiluvan-nimi-muuttuu-liikkumisesteisen-pysakointitunnukseksi
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/vammaisen-pysakointiluvan-nimi-muuttuu-liikkumisesteisen-pysakointitunnukseksi
https://www.hailuoto.fi/info/tietoa-hailuodosta/esteettomyys/
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Asuminen 
Kotona asumista tuetaan monin eri tavoin, esimerkiksi kotihoidolla ja asunnon muutostöillä. Jos 
kotona asumista tukevat palvelut eivät enää takaa turvallista asumista, on asumismuodoksi 
olemassa erilaisia vaihtoehtoja. 

Palvelukoti Saarenkartanon läheisyydessä on kaksi rivitaloa, joihin ikäihmiset ovat etusijalla. 
Palvelukoti Saarenkartanossa on tarjolla tehostettua palveluasumista. Saarenkartanossa voidaan 
järjestää myös lyhytaikaista palvelua ikääntyneen kotona asumisen tueksi tai omaishoitajan 
jaksamisen tukemiseksi.  

Kunnan tarjoamat asumisvaihtoehdot 

Rivitalo Ojavilikki - ikäihmisille varattuja rivitaloasuntoja 
Saarenkartanon palvelukodin läheisyydessä on kaksi alunperin vanhusten asunnoiksi rakennettua 
rivitaloa. Ojavilikistä haetaan asuntoa vuokra-asuntohakemus lomakkeella, joka löytyy täältä. 
Lomake palautetaan kunnantalolle Teknisten palveluiden toimistoon. Asukkaiksi valitaan 
ensisijaisesti ikäihmisiä, mutta jos tilaa on, voidaan muita asukkaita valita sosiaalisin perustein. 
Asuntoihin tehdään vuokrasopimus Teknisten palveluiden toimistossa. 

Lisätietoja saat Teknisten palveluiden toimistosta, joka hoitaa vuokrauksen. Opasta kirjoitettaessa 
(1.11.2022) ei ole tiedossa, kuka valinnat suorittaa 1.1.2023 alkaen.  

Saarenkartanon palvelukodin läheisyydessä sijaitsevasta Ojavilikistä on helppo tulla mukaan 
päivätoimintaan, ruokailemaan palvelukodin puolelle tai osallistua muihin tapahtumiin. 

 Vuokra-asuntohakemuslomake löytyy kunnan verkkosivuilta, www.hailuoto.fi/lomakkeet. 

    Lisätietoja • palvelualuesihteeri • puhelin 040 6837 864 • 

Palvelukoti Saarenkartano  
(Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää tehostettua palveluasumista Palvelukoti 
Saarenkartanossa 1.1.2023 alkaen.) 

Vanhus- ja vammaistyön keskuksena toimii palvelukoti Saarenkartano. Saarenkartano on 
tehostetun palveluasumisen yksikkö ikäihmisille ja vammaisille, jotka eivät enää selviydy 
kotipalvelun turvin kotonaan. Asuntoineen ja tukipalveluineen se tuo turvallisuutta saaren runsaalle 
vanhusväestölle ympäri vuorokauden. Palvelukoti tarjoaa vuokra-asunnon 15 vanhukselle tai 
vammaiselle. Tilapäisasumiseen on varattu 4 paikkaa. 

Saarenkartanossa hoitoa toteutetaan henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. 
Asiakkaita avustetaan tarpeen mukaan heidän päivittäisissä toiminnoissaan, omatoimisuutta 
tukien. Virkistystoimintaa järjestetään asukkaiden jaksamisen ja toiveiden mukaan. Asukkaiden 
terveydenhuollosta vastaa palvelukodin omat hoitajat yhteistyössä lääkärin kanssa. 

Palvelukoti Saarenkartanon keskeinen toimintaperiaate on yksilöllinen ja hyvä hoito, joka koostuu 
asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta, omatoimisuuden ylläpitämisestä ja 
edistämisestä sekä luottamuksellisuudesta. Hyvä hoito on kuntoutukseen pyrkivää, turvallista ja 
joustavaa. Omaiset voivat vierailla omaisensa luona aina halutessaan.  

https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/Vuokra-asuntohakemus_pdf.pdf
https://www.hailuoto.fi/lomakkeet/
http://www.hailuoto.fi/lomakkeet
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Palvelukodin asukkaiden kodinomaiset huoneet kalustetaan asukkaiden omilla huonekaluilla, 
asukkailla on käytössään omat vaatteet ja liinavaatteet. 

Pitkäaikaisen palveluasumiseen haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy tästä. Palveluasuminen 
myönnetään SAS-työryhmässä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Saarenkartanossa hoito 
toteutetaan henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asukkaat asuvat vuokralla, 
joten asumisesta peritään maksu. Asukkailta peritään myös ateriamaksu sekä hoidon tarpeen 
mukaan määräytyvä hoitomaksu ja toimistomaksu. 

Lyhytaikaisasumista voidaan tarjota Palvelukoti Saarenkartanossa, mikäli sen katsotaan tukevan 
omatoimista asumista ja mahdollistavan kotona asumisen pidempään. Hakemus 
lyhytaikaisasumiseen Saarenkartanossa tehdään tällä lomakkeella.  

Lyhytaikaisasuminen voidaan myöntää 

•     vuorohoitona, jolloin asukas asuu vuoroin kotona ja vuoroin palvelukodissa. 
•     henkilölle, jonka yhteistä kotia hoitava omainen tai läheinen tarvitsee tukea ja lepoaikaa. 
•     henkilöille, jotka kotiutetaan sairaalasta ja jotka tarvitsevat sellaista huolenpitoa, jota kotihoito, 
hälytysjärjestelmä tai päivähoito ei pysty tarjoamaan. 
 
Lisätietoja  
vastaava sairaanhoitaja Rauni Koppelo • 044 4973 553 
sairaanhoitajat Marjo Kylmänen ja Salme Pyykkönen • 044 4973 551 
Saarenkartanon hoitajat • 044 4973 550 

Tukea asunnon korjaus- ja muutostöihin 

Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin 
Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa 
asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. 
Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla 
varallisuutta siinä määrin, että se riittää korjaamaan asunnon ilman avustusta.  
Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA vastaa korjausavustusten myöntämisestä, 
maksamisesta sekä seurannasta. Kunta antaa ARA:lle pyydettäessä lisätietoja sekä tekee ARA:n 
valtuuttamana valvontakäyntejä. Korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä 
korjauskustannuksista. Avustus voi poikkeustapauksessa olla enintään 70 %.  

Tarkemmat tiedot ARA:n korjausavustuksista  ARAn korjausavustusohjeessa, www.ara.fi. 

    Lisätietoja • palvelualuesihteeri • 040 6837 864 •tanja.pirttikoski@hailuoto.fi 

Asunnon muutostöiden suunnittelu ja korjausneuvonta  
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat ovat apuna +65-vuotiaalle väestölle asuntojen 
muutostöitä koskevissa kysymyksissä. Neuvojat avustavat remonttitarpeiden kartoittamisessa, 
suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan 
etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, mutta remontin asiakas maksaa itse. Mahdolliset 
avustukset kattavat osan kustannuksista. Lisätietoja korjausneuvonnasta Vanhustyön keskusliiton 
www-sivuilta tai korjausneuvojalta.  

Lisätietoja ja ohjeistusta: VTKL:n korjausneuvonta, www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta. 

https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/Hakemus_palvelukotiSaarenkartano_Hailuoto.pdf
https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/HAKEMUS_LYHYTAIKAISEEN_HOITOON_Hailuoto_vanhuspalvelut.pdf
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset
http://www.ara.fi/
http://www.ara.fi/
http://www.ara.fi/
mailto:nella.nikkila@hailuoto.fi
http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/mita_korjausneuvonta_on/


23 
 

Lisätietoja • Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja Jari Mustonen • 040 5166 738  
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Tukea ja apua 
Hailuodossa toimivat järjestöt ja kunta tarjoavat monenlaista apua erilaisiin elämäntilanteisiin. 

Ystäväpalvelu / ystävätoiminta  
Monet ihmiset ovat tänä päivänä yksinäisiä, eikä heillä ole sukulaisia tai ystäviä lähellään. 
Ystäväpalvelun kautta voit luoda yhteyksiä ja avata oven johonkin uuteen. 

Ystäväpalvelun vapaaehtoisilla on vaitiolovelvollisuus. He ovat maallikoita, joiden ammattikokemus 
vaihtelee ja jotka ovat kiinnostuneita olemaan avuksi ilman taloudellista korvausta. 
Ystäväpalveluun mukaan tulevat henkilöt saavat koulutuksen toimintaan. 

Ystäväpalvelu on arkisia asioita: ulkoilua, yhdessä kahvihetken viettämistä, kaupassa käyntiä ja 
vaikka kaveriksi ja tueksi lähtemistä lääkärissä käynnin ajaksi. Jos haluat itsellesi ystävän tai jos 
haluat ystäväksi, ota yhteyttä Airi Sipilään, p. 040 7217 051. 

Ystävänä voit toimia yksin asuvalle ihmiselle, pariskunnalle tai perheelle. Ystävänä voi toimia myös 
kouluissa ja päiväkodissa. Ystävät ovat tervetulleita mukaan Saarenkartanoon vaikka lukemaan 
lehtiä, pitämään lauluhetkeä, auttamaan asukkaita ruokailuhetkessä tai ihan vain raataamaan ja 
muistelemaan vanhoja hyviä aikoja. 

Ystäväpalvelua Hailuodossa järjestävät Hailuodon Seurakunta ja SPR:n Hailuodon osasto 
yhdessä. 

Lisätietoja • Marja Rantasuomela • 040 7430 382 • marja.rantasuomela(a)evl.fi  
Airi Sipilä • SPR:n Hailuodon osasto • 040 7217 051  

Ruokailu Saarenkartanossa 
Eläkeläiset voivat käydä palvelukoti Saarenkartanossa syömässä aamupalan (4 €), lounaan (6,80 
€) ja/tai päivällisen (5,10 €) (vuoden 2022 hinnat). Ruokailut laskutetaan erikseen.    

(Miten ruokailu järjestetään 1.1.2023 alkaen ei ole opasta kirjoitettaessa tiedossa.)  

Lisätietoja • Saarenkartanon keittiö • 044 4973 552 

Apuvälineet 
(Apuvälinepalvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023) 

Toimintarajoitteisten ja pitkäaikaissairaiden avuksi on saatavilla paljon erilaisia apuvälineitä, kuten 
esimerkiksi pyörätuoleja, rollaattoreita, kuulolaitteita, istuintyynyjä ja korokkeita tuoleihin. Ne voivat 
olla hoidossa ja toimenpiteissä tarvittavia apuvälineitä tai välineitä arkipäivän helpottamiseksi. 

Apuvälinekeskuksen lainaamo 
(Siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023) 

Hailuodon apuvälinepalvelut on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
apuvälinekeskukseen. Apuvälinekeskukseen voi mennä ilman ajanvarausta sen aukioloaikoina kun 
kyseessä on liikkumisen ja hygienian perusvälineiden arviointi ja lainaus. Nämä apuvälineet ovat 
saatavissa ilman lähetettä.  
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Yksilöllisiä apuvälineitä varten tarvitset lähetteen terveyskeskuksesta ja ajanvarauksen. 

Muista palauttaa lainaamasi tai läheisesi lainaamat apuvälineet, kun niitä ei tarvita. 

Apuvälinekeskuksen lainaamo, Rehapolis 1, Kiviharjunlenkki 4 
Rehapolis 1: 0400 242 993 
Rehapolis 2: 040 5057 310 
Rehapolis 1 apuvälineiden huolto: 0400 196 285 
Rehapolis 2 apuvälineiden huolto: 040 7514 855 Lasten liikkumisen ja hygienian apuvälineet, 
sähköiset apuvälineet (esim. sähköpyörätuolit ja – mopot, ympäristönhallintalaitteet ja 
henkilönostimet) 
 
Lisätietoja OYS:n apuvälinepalveluista: 
https://oys.fi/kuntoutuksen_palvelukeskus/palvelut/apuvalinepalvelut/ 

Kuulemisen ongelmat 
OYS:n kuulokeskuksessa hoidetaan ja tutkitaan kuuloon, tasapainoon ja korvaan liittyviä 
sairauksia. Hoitoon pääset terveyskeskuksen lääkärin lähetteellä.  

Kuulokeskus soittoaika   klo 7–13 p. 08 315 3406 
Kuulokeskuksessa on käytössä takaisinsoittopalvelu. 
Kuurot voivat lähettää tekstiviestin numeroon 040 5069 794. 
 
Kuulokojeen huoltoon ja korjaukseen voit varata ajan yllä olevista puhelinnumeroista.    

  Lisätietoja apuvälineistä antavat  

• fysioterapeutti 044 4973 546  

• seniorineuvola 040 6693 715 

Päivätoimintakerho 
(Toiminnan jatkuminen 1.1.2023 jälkeen ei ole opasta kirjoitettaessa tiedossa.) 

Toimintaa järjestetään Ojavilikin kerhohuoneessa, os. Luovontie 198 B 10, tiistaisin ja perjantaisin 
klo 9.45–14. Kerhon ohjelmaan sisältyy joka kerralla yhteistä toimintaa, keskustelua, ruokailu ja 
päiväkahvi. Kerho on tauolla kesäaikana noin kuukauden. 

Päivätoimintakerho on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat suunnitelmallista ja monipuolista 
ohjattua toimintaa pienessä ryhmässä. Kerhon tarkoituksena on tukea, ylläpitää ja parantaa 
psyykkistä, fyysistä, sosiaalista, henkistä ja hengellistä toimintakykyä, mikä puolestaan 
mahdollistaa omassa kodissa pidempään asumisen. Kerholaisen tuleekin kyetä liikkumaan 
sisätiloissa, toimimaan ryhmässä ja suoriutumaan itsenäisesti tai hieman avustettuna muista 
toimista kerhopäivän aikana.  

Kerhopäivänä on mahdollisuus osallistua palvelukodilla järjestettyihin yhteisiin tilaisuuksiin. 
Kerhopäivään sisältyy tarvittaessa ja sovitusti yksilölliset fysioterapeutin ja sairaanhoitajan käynnit. 
Kerhossa on myös korjattu vaatteita ja käytetty paikallisia palveluita kuten kampaajaa. 

Päivätoiminnan hakemuslomake löytyy täältä tai osoitteesta www.hailuoto.fi/lomakkeet 

Lisätietoja • Sisko Mustonen • 044 4971 920 • sisko.mustonen@hailuoto.fi 

https://www.ppshp.fi/Toimipaikat/Apuvalinepalvelut/Pages/default.aspx
https://oys.fi/kuntoutuksen_palvelukeskus/palvelut/apuvalinepalvelut/
https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/HAKEMUS_IKAANTYNEIDEN_PAIVATOIMINTAAN.pdf
http://www.hailuoto.fi/lomakkeet
mailto:sisko.mustonen@hailuoto.fi


26 
 

Tukea kotiin  
(Kotiin annettavat palvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023) 

Turvahälytin 
Turvahälyttimellä voi kutsua apua mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Hälytys ohjautuu päivällä 
kotihoitoon ja palvelukodille ilta- ja yöaikaan. Turvahälyttimestä maksetaan kuukausimaksua. 

Hakemuksen ja lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kotihoitoon Marja Haapalaan, 044 4973 555. 

Kotipalvelu 
Jos kotona asuvan ikäihmisen terveydentilassa tai toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia, voi ko- 
tipalvelusta olla apua. Tavoitteena on, että jokainen voi asua kotonaan mahdollisimman pitkään. 
Kotipalvelun tehtävänä on helpottaa jokapäiväistä elämää. Kotipalvelua voi saada tällä hetkellä 
joka päivä klo 7–21 välisenä aikana. 

Kotipalvelu on yhteiskäsite erilaisille kotona annettaville hoito- ja tukimuodoille. Kotipalvelua voi 
olla hoitotoimenpiteet, lääkehoidon seuranta, peseytymisessä ja pukeutumisessa avustaminen, 
ostoksilla käyttö sekä turvapuhelimen hankinnassa avustaminen. Tarvittavat toimenpiteet ja avun 
muoto ratkaistaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa laaditaan 
hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteena on kartoittaa palvelujen 
tarve ja tehdä sopimus tarvittavista palveluista. Tilapäisestä hoidosta peritään kertamaksu ja 
säännöllisestä kotihoidosta kuukausimaksu. 

Hailuodon kotihoitoon on laadittu Kotihoidon omavalvontasuunnitelma.  

Kotihoidon maksut ja omavalvontasuunnitelma löytyvät kunnan verkkosivulta. 

    Lisätietoja • kotihoidon hoitajat 044 4973 555 • sairaanhoitaja 044 4973 570 

Työpajan palvelut 
(Työpaja jää kunnan toiminnaksi 1.1.2023 alkaen. Toiminnan sisältö ei ole opasta kirjoitettaessa 
tiedossa.) 

Pieniin kotiin tehtäviin remontteihin kuten porraskaiteisiin, luiskiin ym., huonekalujen korjaukseen, 
pihatöihin ja niin edelleen voi kysellä apua työpajalta. 

    Lisätietoja • pajaohjaaja Pertti Tero • 044 4973 509 • 

Omaisten tukeminen  
On hyvä käydä keskustelua ulkopuolisen kanssa, jos omaisilla herää huoli kotona asuvasta 
läheisestään. Ulkopuolinen voi helpottaa tilannetta jo pelkällä keskustelulla. Joskus myös erilaiset 
tukiryhmät ja erilaiset verkostot voivat olla avuksi. Yksin huolen kanssa ei kannata jäädä. 

Lisätietoja • vastaava sairaanhoitaja Rauni Koppelo • 044 4973 553 • rauni.koppelo@hailuoto.fi 

Apua kriisitilanteisiin 
(Siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023) 

https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/asiakkaan-potilaan-oikeudet/omavalvontasuunnitelmat/
https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/asiakasmaksut/
https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/asiakasmaksut/
mailto:rauni.koppelo@hailuoto.fi
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Kriisiapua tulee saada mahdollisimman nopeasti järkyttävän tapahtuman kohdatessa. Sillä pyritään 
vahvistamaan olemassa olevaa lähiverkostoa ja auttamaan kriisissä olevan selviytymistä. Mukana 
olijoiden tehtävänä on auttaa yksilöllisesti ja tarpeen mukaan kriisin kohdannutta. 

Kuka tahansa voi ottaa virka-aikana ma–to klo 8–16 ja pe 8–15 yhteyttä sosiaaliohjaajaan, p. 044 
4973 521 tai seurakuntaan, yhdyshenkilönä Marja Rantasuomela, p. 040 7430 382. 

Virka-ajan ulkopuolella voit seuraavissa asioissa ottaa yhteyttä Oulun seudun sosiaali- ja 
kriisipäivystykseen: 

1. Kun kohtaat tilanteen, joka vaatii kiireellistä sosiaalityön arviota tai toimenpiteitä virka-ajan 
ulkopuolella. 

• huoli alaikäisen lapsen olosuhteista tai turvallisuudesta 
• lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa tai alaikäinen on päihtyneenä tai 

rikoksentekijänä  
• perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet 
• huoli vanhuksen tai vammaisen henkilön selviytymisestä kotona (esimerkiksi omaishoitajan 

sairastuessa)  

2. Kun teet lastensuojeluilmoituksen virka-ajan ulkopuolella. 

3. Jos kohtaat äkillisen vakavan kriisitilanteen. 

• vakavat väkivaltatilanteet 
• läheisen äkillinen kuolema 
• onnettomuudet 
• tulipalot 
• läheltä piti -tilanteet 

Oulun seudun sosiaali- ja kriisipäivystykseen saa yhteyden myös hätäkeskuksen kautta, p. 112. 

Yhteystietoja: 

Oulun seudun sosiaali- ja kriisipäivystys p. 044 7036 235  
Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin 09 2525 0111. 
Lisätietoja • sosiaaliohjaaja • 044 4973 521 •  
 

Vammaisten palvelut 
(Vammaisten palvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023) 

Vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö on uudistumassa. Hallituksen esitys eduskunnalle 
annettaneen syksyllä 2022.  

Kunnan järjestämillä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä 
jokapäiväisessä elämässä. Palveluita voivat olla esimerkiksi apuvälinepalvelut, asunnon 
muutostyöt, henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelu, palveluasuminen, päivätoiminta, 
sopeutumisvalmennus, kuntoutus, laitoshoito, omaishoidon tuki, tulkkauspalvelu, taloudellinen tuki 
tai työllistymisen tuki.  

Näistä kaikista on saatavilla tietoa sosiaali- ja terveysministeriön www-sivulta, 
stm.fi/vammaispalvelut-tukitoimet. 

https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/perhe-ja-lahisuhdevakivalta
https://stm.fi/vammaispalvelut-tukitoimet
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Linkki THL / Vammaispalvelujen käsikirjaan: https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ 

Vammaispalvelua toteutettaessa henkilölle laaditaan palvelusuunnitelma, jollei kyseessä ole 
tilapäinen neuvonta ja ohjaus. 

Lisätietoja • sosiaalityöntekijä • 044 4973 521 •  

  

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/
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Taloudelliset etuudet, taksat ja maksut   
(Maksut ja taksat määrittelee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen.) 

Terveys- ja sosiaalipalveluista perittävien maksujen suuruus määräytyy erilaisin tavoin - joko ne 
ovat yleisiä, kaikille samansuuruisia tai esimerkiksi tuloista riippuvaisia. Maksujen enimmäismäärät 
perustuvat kunakin vuonna sosiaali- ja terveysministeriön antamiin määräyksiin ja kunnassa ne 
määritellään vuodeksi kerrallaan. 

Terveydenhuollon maksut, joita ovat esim. terveyskeskuksen vuosi- ja käyntimaksu, fysioterapeutin 
käyntimaksu, suun terveydenhuollon maksu ja kotihoidon maksut, päättää kunnanhallitus vuodeksi 
kerrallaan. 

Vanhuspalveluiden maksuista (omaishoidon tuen ja lyhytaikaisen ja tehostetun palveluasumisen 
maksu) maksupäätöksen tekee vastaava sairaanhoitaja. Päätökset perustuvat eri lakeihin ja 
kunnanhallituksen päätöksiin. 

Sosiaalihuoltolain mukaisista ikäihmisten kotona asumista tukevista matkustukseen liittyvistä 
kriteereistä päättää kunnanhallitus ja päätökset tekee perusturvajohtaja. Perusteina ovat ikä, tulot 
ja kotona asumisen tukeminen. Tätä kautta myönnettäviin taksimatkoihin liittyy 4 € 
omavastuuosuus/ matka. 

Laskuihin liittyviin kyselyihin vastaa laskussa mainittu yhteyshenkilö. Lisää tietoja taksoista ja 
maksuista löytyy kunnan verkkosivuilta ja Sote-saari palvelualuesihteeriltä.  

Vanhuspalvelujen asiakasmaksut: 
www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/asiakasmaksut. 
Terveydenhuollon asiakasmaksut: 
www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/asiakasmaksut 
 
Lisätietoja • palvelualuesihteeri Sinikka Virpi • 044 4973 522 •  

Hailuodon kunnan sosiaalipalvelut 
(Sosiaalipalvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023) 

Sosiaalityö tukee kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia eri elämänvaiheissa. 
Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja 
sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät ihmisten 
turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalipalvelut ottaa asiakkaita vastaan 
ajanvarauksella. 

    Lisätietoja ja ajanvaraus 
• sosiaalityöntekijä Sirpa Salmivaara 044 4973 573 
• sosiaaliohjaaja Tytti Karttunen 044 4973 521 

 

Kelan maksamat etuudet 

https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/asiakasmaksut/
http://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/asiakasmaksut.
https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/asiakasmaksut/
http://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/asiakasmaksut
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Jos työeläkkeesi on pieni tai et saa sitä lainkaan, voit saada Kelasta kansaneläkettä. Kelan kautta 
on haettavissa myös muita sosiaalietuuksia, esim. eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki, matka- ja 
lääkekorvaukset ja toimeentulotuki. 

Kela on tehnyt eläkeläisille oman www-sivuston, josta löytyy eläkeläisen etuudet ja niiden saannin 
edellytykset, www.kela.fi /elakelaiset. 

Kelan kanssa asiointi 
puhelimessa ma–pe klo 9–16, verkossa aina: 

1. Hae etuudet, lähetä liitteet ja tarkista hakemusten tilanne verkossa www.kela.fi/asiointi 
2. Kysy neuvoa asiantuntijoilta https://www.kela.fi/asiakaspalvelu 
3. Soita puhelinpalveluun. Kelassa on käytössä elämäntilannekohtaiset palvelunumerot. 
4. Varaa aika palvelupisteeseen tai puhelinpalveluun www.kela.fi/ajanvaraus 
 
Elämäntilannekohtaiset palvelunumerot: 
 
Puhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 9–16. Alla on lueteltu joitakin palvelunumeroita:  
Eläkeasiat 020 692 202 
Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti 020 692 203 
Kuntoutus ja vammaistuet 020 692 205 
Omaisen kuoltua 020 692 208 
Sairastaminen ja kortit 020 692 204 
Toimeentulotuki 020 692 207 
Vammaistuet ja vammaiskortti 020 692 211 
Asumisen tuet 020 692 201 
 
Kelan lähin palvelupiste on Oulussa osoitteessa Sepänkatu 18, 90100 Oulu. Palvelupisteeseen tai 
puhelinpalveluun voi varata ajan paitsi soittamalla johonkin yllä olevista numerosta myös Kelan 
www-sivulta. 

Kelan julkaisemia selkokielisiä oppaita löytyy osoitteesta www.kela.fi/esitteet_kelan-etuusesitteet.  

Esitteitä/oppaita on kunnantalon aulassa. 

Maksukatot 

Lääkekatto 
Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 592,16 euroa vuonna 2022. 
Jos lääkekustannukset ovat yli vuosiomavastuun, maksat kalenterivuoden aikana jokaisesta 
korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun. Yksikertaistetusti sanoen lääkekattoon 
lasketaan KELAn korvauksen piiriin kuuluvat reseptilääkkeet, ravintovalmisteet ja perusvoiteet. 

Voit seurata lääkekaton kertymistä verkossa tunnistautumalla KELAn 
asiointipalvelussa.    Lisätietoja • www.kela.fi/asiointi 

Maksukatto 
(Siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.) 

https://www.kela.fi/elakelaiset
http://www.kela.fi/
https://www.kela.fi/asiointi
https://www.kela.fi/kysy-kelasta
https://www.kela.fi/ajanvaraus
https://www.kela.fi/esitteet_kelan-etuusesitteet
http://www.kela.fi/esitteet_kelan-etuusesitteet
https://www.kela.fi/asiointi
http://www.kela.fi/asiointi


31 
 

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Jos 
asiakkaan vuotuiset maksut ylittävät 692 euroa, on avopalvelujen käyttö tämän jälkeen asiakkaalle 
maksutonta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hinta maksukaton jälkeen 1.1.2022 alkaen on 22,80 euroa 
vuorokaudelta.   

Asiakasmaksut kertyvät kalenterivuoden jaksoissa. Uusi jakso alkaa vuosittain aina 1.1. ja päättyy 
31.12. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen 
huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille 
henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.  

Maksukattoon lasketaan mukaan  

• terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,  
• fysioterapiamaksut  
• sarjahoidon maksut  
• sairaalan poliklinikkamaksut  
• päiväkirurgian maksut  
• lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa  
• yö- ja päivähoidon maksut  
• kuntoutushoidon maksut  
• suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, 
purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun 
ottamatta)  
• tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut  
• terapioista perityt maksut sekä  
• toimeentulotuella maksetut maksut.  
 
Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat kunnan 
järjestämisvastuulle. 

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy? 

•Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja ylittymistä.  
•Alkuperäiset maksukuitit on säilytettävä. 

Maksukaton ylittyessä palvelualuesihteeri antaa asiakkaalle todistuksen maksukaton täyttymisestä 
asiakkaalle pyydettäessä. Maksukuitit on tällöin esitettävä maksukaton täyttymisen 
todentamiseksi.  

Jos asiakas on kalenterivuoden aikana maksanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja 
enemmän kuin 692 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Vaatimus 
liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tulee tehdä kunnalle maksukaton rajan ylittymistä 
seuraavan kalenterivuoden aikana.  

    Lisätietoja • Palvelualuesihteeri Sinikka Virpi • 044 4973 522  

Kelan korvaamat matkat ja matkakatto 
Matkakorvauksen voit saada sairauden ja kuntoutuksen vuoksi, kun matkustat julkiseen tai 
yksityiseen terveydenhuoltoon. Jos et voi käyttää julkista liikennettä terveydentilasi tai 
puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, voit saada korvausta esimerkiksi oman auton tai taksin 
käytöstä. 
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Jokaisesta matkasta peritään enintään 25 euron omavastuu. Oman auton käytöstä korvaus on 
0,20 €/km omavastuun ylittävältä osalta. Kuntoutukseen liittyvissä matkoissa tarvitaan Kelan tai 
julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös. 

Matkojen maksukatto täyttyy, kun omavastuut ylittävät 300 euroa vuodessa (vuonna 2018). 
Matkakaton täytyttyä sinun ei tarvitse maksaa omavastuuta loppuvuoden matkoista. Kela seuraa 
vuosiomavastuun täyttymistä. Kun se on täyttynyt, saat postitse vuosiomavastuukortin (SV 191). 
Joissakin tapauksissa voit saada matkakorvausta myös saattajan matkakuluista ja yöpymisrahaa 
omista yöpymiskustannuksistasi. 

    Lisää tietoa Kelan sivuilla, www.kela.fi/matkat. 

Perustoimeentulotuki, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 
(Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.) 

Perustoimeentulotukea on mahdollista hakea, jos omat tulot ovat hyvin pienet tai kustannuksia 
aiheutuu jostakin yllättävästä, kuten sairastumisesta tai lääkekustannuksista. 
Perustoimeentulotukihakemus tehdään Kelaan, joka vastaa valtakunnallisesti 
perustoimeentulotuen myöntämisestä sille asetetuin kriteerein. 

Toimeentulotuki - kela.fi  

https://www.kela.fi/toimeentulotuki 

Kunnan sosiaalipalveluista voidaan hakea harkinnanvaraista täydentävää ja ehkäisevää 
toimeentulotukea, mutta ensin pitää olla voimassa oleva päätös Kelasta. 

Lisätietoja • sosiaaliohjaaja Tytti Karttunen • 044 4973 521 •  

Kotitalousvähennys 
Kotitalous voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä osan kotiin ostettujen palveluiden 
kuluista. Vähennykseen oikeuttavat esim. tavanomainen kotitaloustyö, hoitotyö, asunnon 
kunnossapitotyö tai tietotekniikkalaitteiden asennus.  

Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Vähennyksen saa 
riippumatta siitä, palkkaako työn tekijän itse vai ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä. Jos ostat 
palvelun yritykseltä, pitää yrityksen kuulua ennakkoperintärekisteriin. 

Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko 
maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, iso- tai appivanhempiensa käytössä 
olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän 
puolisonsa. 

Lisätietoja: soittamalla numeroon 029 497 002 

Lisätietoja:  

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-
vahennykset/kotitalousvahennys/ 

YTJ - Etusivu 

https://www.kela.fi/matkat
https://www.kela.fi/toimeentulotuki
https://www.ytj.fi/
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Tutustu myös näihin  
Miten turvaan tahtoni toteutumisen? 
Oikeudellisella ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuuden suunnittelua ja varautumista mahdolliseen 
toimintakyvyttömyyteen. Oikeudellinen ennakointi kannattaa, sillä 

• saat itsellesi rauhallisen mielen, sillä jos sinulle sattuu jotakin, asioitasi hoitaa luottohenkilösi 
tavoilla, jotka olet itse määritellyt. 
• voit varmistaa elämänlaatusi ja -arvojesi kunnioittamisen. 
• vahvistat itsemääräämisoikeuttasi: ilmaistua tahtoasi tulee noudattaa. 
• se helpottaa läheisiäsi, sillä he tietävät, kuka asioitasi hoitaa ja miten. 
• se selkiyttää viranomaisille ja hoitohenkilökunnalle, kuka päättää puolestasi ja millä perusteella. 
• se ehkäisee väärinkäytöksiä ja hyväksikäyttöä.  
 
(Nikumaa, H. Koponen, E. toim. Miten turvaan tahtoni toteutumisen, opas oikeudelliseen 
ennakointiin). 

Edunvalvoja ja edunvalvontavaltuutus 

Edunvalvoja 
Henkilö voi tarvita edunvalvojaa esimerkiksi tilanteissa, joissa vaikea sairaus tai korkea ikä ovat 
heikentäneet hänen kykyään valvoa omia etujaan tai hoitaa asioitaan. 

Edunvalvojana voi toimia tehtävään määrätty yleinen edunvalvoja tai yksityishenkilö, joka on 
antanut siihen suostumuksensa ja on tehtävään sopiva. Asiaa lähdetään tavallisesti edistämään 
yhteistyössä asianomaisen kanssa. Lääkärintodistus on yksi hakemuksen liitteistä. 

Digi- ja väestötietovirasto, Oulu  
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU  
Postiosoite: PL 78, 90101 OULU  
Palveluajat: ma - pe 9.00–15  
Virasto suosittelee varaamaan ajan.  
Holhous ja edunvalvonta: puh. 0295 536 256  

Lisätietoja edunvalvontavaltuutuksesta ja toisen asioiden hoitamisesta Digi ja 
väestötietovirastosta:  

https://dvv.fi/holhous 

Edunvalvontavaltuutus 
Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön 
huolehtimaan asioistaan sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan 
asioitaan. Valtakirjassa määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa.  

Lisätietoja edunvalvontavaltuutuksesta löytyy mm. 

Muistiliiton www-sivuilla, www.muistiliitto.fi/fi/etuudet-ja-oikeudet/edunvalvontavaltuutus 

https://dvv.fi/holhous
https://www.muistiliitto.fi/fi/etuudet-ja-oikeudet/edunvalvontavaltuutus
http://www.muistiliitto.fi/fi/etuudet-ja-oikeudet/edunvalvontavaltuutus
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Elinluovutustahto 
Elinluovutustahto tarkoittaa kuoleman jälkeen tapahtuvaa elinten luovutusta. Elinluovutuskortti on 
paras tapa varmistaa oman tahtonsa toteutuminen. Oman elinluovutustahdon voi ilmaista 
kirjaamalla sen myös muulle paperille. Elinluovutustahto on syytä kertoa myös läheisille. 

Elinluovutustahdon voit tallentaa Omakannan Elinluovutustahto-sivulla.  

https://www.kanta.fi/tiedote/-/asset_publisher/cf6QCnduV1x6/content/omakannassa-voit-tehda-
elinluovutustahd-1 

Lisätietoja: https://stm.fi/elinluovutus 

Hoitotahto  

Hoitotahto on tahdonilmaus omasta hoidosta, jos vakavan sairauden, onnettomuuden tai 
vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Se on hyvä tehdä, jotta 
läheiset tietävät, miten toimia. 

Lisätietoja mm. Muistiliiton ja THL:n www-sivulta: 

https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/lomakkeet/hoitotahto  
www.muistiliitto.fi 

Kuluttajaneuvonta 
Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja 
sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan. 

Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu: 

Palveluaika ma, ti, ke, pe klo 9–12, to klo 12–15 
Puh. 029 505 3050 
 
(Soittaminen ja jonotus Kilpailu- ja kuluttajaviraston 0295-alkuisiin numeroihin maksaa 
lankapuhelimesta soitettuna paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta 
matkapuhelumaksun (mpm).) 

Lisätietoja: Kuluttajaneuvonta: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/    

Oikeus.fi  
Oikeusaputoimisto on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävä on oikeus- 
palvelujen tuottaminen. Hailuotoa lähinnä on Oulun oikeusaputoimisto. Palvelut ovat käytettävissä 
ajanvarauksella. Oulun oikeusaputoimisto, Veteraanikatu 5, rakennus K6, 2.krs, p. 029 56 61420  

Oikeusavulla on käytössä sähköinen asiointipalvelu ja valtakunnallinen neuvontapalvelu (CHAT). 
Voit asioida myös videon välityksellä mm. omalta kotikoneeltasi tai saada puhelinneuvontaa 
puhelumaksun hinnalla. 

   Lisätietoja • https://oikeus.fi/fi/ 

 

https://stm.fi/elinluovutustahto
https://www.kanta.fi/tiedote/-/asset_publisher/cf6QCnduV1x6/content/omakannassa-voit-tehda-elinluovutustahd-1
https://www.kanta.fi/tiedote/-/asset_publisher/cf6QCnduV1x6/content/omakannassa-voit-tehda-elinluovutustahd-1
https://stm.fi/elinluovutus
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/elaman-loppuvaiheen-hoito/hoitotahto
https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu
https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu
https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/
https://oikeus.fi/fi/
https://oikeus.fi/fi/
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Talous- ja velkaneuvonta 
Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, joka antaa 
yksityishenkilöille ja pienyrittäjille henkilökohtaista talousneuvontaa talouden ja velkojen hoidosta 
sekä avustaa taloudenpidon suunnittelussa.  

Talous- ja velkaneuvonnasta ovat kuntarajat poistuneet. Hailuodosta lähin velkaneuvonta on Oulun 
oikeusaputoimistossa: 

Oulun oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta on avoinna arkisin kello 8.00–16.15 

Talous- ja velkaneuvojan voit tavata myös videon välityksellä kotikoneeltasi. 

Aika vastaanotolle on varattava etukäteen. Saat yhteyden Oulun oikeusaputoimistoon soittamalla 
palvelunumeroon 029 566 1460 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
oulu.velkaneuvonta@oikeus.fi 

Lisätietoja: https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/oulunoikeusaputoimisto/fi/index.html 

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta  
Lähisuhdeväkivallasta ei juuri puhuta, se on niin vaikea ja vaiettu asia. Siksi se jää usein ulkopuoli- 
silta huomaamatta. Lähisuhdeväkivalta ei ole vain fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa tai seksuaalista 
hyväksikäyttöä. Se voi olla myös taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyömistä, muuta 
oikeuksien rajoittamista, loukkaamista ja ihmisarvoa alentavaa kohtelua. Väkivallan tekijänä voi 
olla perheenjäsen tai muu tuttu ihminen kotona tai laitoksessa. 

Nollalinja 
Valtakunnallinen maksuton puhelin Nollalinja tarjoaa apua ikäihmisillekin, voit soittaa nimettömänä, 
puhelu ei näy myöskään puhelinlaskussa. 

Lisätietoja: Nollalinja, p. 080 005 005, päivystää vuorokauden ympäri 

https://nollalinja.fi/ 

Oulun ensi- ja turvakoti 
Oulun ensi- ja turvakoti tarjoaa suojaa silloin, kun kotiin jääminen on väkivallan, uhkailun tai pelon 
takia turvatonta. Turvakotiin voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa, asuinkunnasta 
riippumatta. Osoite on Kangastie 9 (Tuirassa). Turvakodista saa myös puhelimitse keskusteluapua 
ja neuvontaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä 

Lisätietoja: päivystys p. 0400 581 606 

Suvanto ry 
Ikäihmisten kaltoinkohtelu- ja väkivaltatilanteisiin apua saa myös Suvanto ry:ltä  

Lisätietoja: Suvanto ry – Turvallisen vanhuuden puolesta 

Lääkkeet 
Ikääntyvässä elimistössä lääkkeiden vaikutus usein muuttuu. Munuaisten toiminta heikentyy, jolloin 
monien lääkkeiden poistuminen elimistöstä hidastuu. Aivojen tai sydämen herkkyys 

https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/oulunoikeusaputoimisto/fi/index.html
https://nollalinja.fi/
https://suvantory.fi/


37 
 

lääkevaikutuksille voi lisääntyä. Aiemmin käytössä olleet lääkkeet voivat aiheuttaa 
haittavaikutuksia. Iäkkäillä esiintyy lääkehaittoina muun muassa huimausta, lihasheikkoutta, suun 
kuivumista, ummetusta, tokkuraisuutta ja painajaisunia. Lääkärin tulisikin säännöllisesti seurata 
iäkkään lääkitystä ja tarpeen mukaan pienentää annoksia. Lääkevalmisteiden määrää voidaan 
joskus vähentää. 

Päihteet 
Ikäihmisten päihteiden käyttö on myös yksi teema, josta voi olla vaikea puhua, jos siihen liittyy 
huolta liiallisesta tai jatkuvasta käytöstä. Varsinkin, kun päihteiden käyttö koetaan 
henkilökohtaiseksi asiaksi. + 65-vuotiaiden päihteiden käyttöön liittyvät “turvallisuusrajat“ ovat 
enintään 2 annosta kerralla (kaksi 0,33 litran pulloa keskiolutta/siideriä, 2 x 12 cl viiniä tai 2 x 4 cl 
väkeviä) tai enintään 7 annosta viikossa.  

Päihdelinkin verkkosivuilta löydät tietoa yli 65-vuotiaan alkoholinkäytöstä. 

https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/yli-65-vuotiaan-alkoholimittari 

 Lisätietoja • 040 669 3715 • terveyskeskus 

https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/yli-65-vuotiaan-alkoholimittari
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Vaikuta ja anna palautetta 
On tärkeää, että palveluiden käyttäjien ja tarvitsijoiden erilaiset mielipiteet tulevat esiin. Sinun 
näkemyksesi voi johtaa palveluiden kehittämiseen ja uudelleen arvioimiseen. Kritiikki osoitetaan 
monesti “kunnalle”. Kunta ei sinällään tee mitään, vaan kunnassa on ihmisiä, jotka tekevät asioita 
ja ovat myös inhimillisiä kaikkine puutteineen ja rajallisuuksineen.  

Jos koet, että palvelua tarvitessasi tai saadessasi sinua ei ole kuultu, olet tyytymätön saamaasi 
palveluun tai muuten haluat antaa palautetta. Palautetta saa antaa kaikilla keinoilla - ja palaute voi 
sisältää suoria korjausehdotuksia. Voit antaa palautetta myös Hailuodon kunnan 
palautelomakkeen kautta: https://www.hailuoto.fi/palaute-2/ 

Lisätietoja asiakkaan ja potilaan oikeuksista sosiaali- ja terveysministeriön www-sivulta, 
stm.fi/asiakkaan-potilaan-oikeudet. 

Oikeusturvakeinot 
Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohte- 
luun, hän voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelun valvovalle 
viranomaiselle. Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen. 
Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta. 

Potilas- ja sosiaaliasiamies 
Kun asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi tai kai- 
paa neuvoja oikeuksissaan, hän voi selvittää tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen 
kanssa. 

Terveyden- ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän on tyytymätön 
saamaansa hoitoon tai kohteluun. Asiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen teossa. 

Lisätietoja ja lomakkeet muistutusten tekoon löytyvät Hailuodon kunnan www-sivulta sekä sosiaali- 
ja potilasasiamieheltä.  

Lisätietoja: sosiaali- ja potilasasiamies Mirva Makkonen, sosiaali- ja potilasasiamies, puh. 044 
7034 116, mirva.makkonen@ouka.fi 

Asiakastyytyväisyyskyselyt 
THL:n eli Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnalliset kyselyt tehdään säännöllisesti 
terveyskeskuksen asiakkaille, jotka tutkimusjakson aikana käyvät lääkärin tai sairaanhoitajan 
vastaanotolla.  

Yksi asiakastyytyväisyyden ja palveluiden arvioinnin paikka on asiakastapaamiset. Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden palvelualue järjestää asiakastapaamisen kaksi kertaa vuodessa. Tapauksessa 
otetaan vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia ja palveluiden laatua tarkastellaan yhdessä 
palvelujen käyttäjien eli asiakkaiden näkökulmasta.  

Vanhus- ja vammaisneuvosto  
Kuntalaki edellyttää, että kuntaan valitaan vanhus- ja vammaisneuvostot. Hailuodossa neuvostot 
on yhdistetty. Yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto on aloittanut toimintansa keväällä 2021 ja 
sen toimikausi kestää valtuustokauden loppuun eli 31.5.2025 saakka. 

https://www.hailuoto.fi/palaute-2/
https://stm.fi/asiakkaan-potilaan-oikeudet
https://stm.fi/asiakkaan-potilaan-oikeudet
mailto:mirva.makkonen@ouka.fi


39 
 

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenistä kuusi edustaa eläkejärjestöä tai eri vammaryhmiä ja kaksi 
kunnanhallitusta. Kokouksiin on kutsuttu mukaan myös seurakunnan edustaja. Vanhus- ja 
vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä ja 
vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Se pyrkii edistämään ikäihmisten ja vammaisten 
henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, 
asumiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan. 
Neuvoston kokouksista laaditut muistiot ovat julkisia ja ne ovat luettavissa kunnan verkkosivulla. 

Ota yhteyttä rohkeasti ja anna äänesi kuulua meidän kauttamme päätöksentekoon ja käytännön 
toimiin. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto, www.hailuoto.fi/info/paatoksenteko/vanhus-ja-vammaisneuvosto. 

Lisätietoja • neuvoston puheenjohtaja Raili Louhimaa 040 538 5099 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on valittu sekä vanhus- että vammaisneuvostot. Hailuodon 
kuntaa hyvinvointialueen vammaisneuvostossa edustaa Raili Louhimaa, varalla Anne Junnikkala. 
Vanhusneuvostossa kuntaa edustavaa Marja Rantasuomela, varalla Airi Sipilä.  

Anna palautetta Hailuodon kunnalle 
Tällä lomakkeella voit jättää palautetta Hailuodon kunnalle: 

https://www.hailuoto.fi/palaute-2/ 

Tärkeitä puhelinnumeroita 
Yleinen hätänumero 112 
Myrkytystietokeskus 09 471 977 tai 09 4711 
Hailuodon terveyskeskus (päivystys ja ajanvaraus) 020 630 6060 
Yhteispäivystyksen terveysneuvontanumero 116117  
Rotuaarin Apteekki 08 5350 300 tai 044 7535 037 (lääkkeiden tilaus) 
Seniorineuvolan ajanvaraus ti ja ke klo 9–10, 040 6693715 
 
KELA-taksi  0800 93377, aistivammaisille tekstiviestipalvelu 18 444 151, tarkemmat tilausohjeet 
löytyvät täältä. 
 
Sosiaali- ja vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Teija Siekkinen, Taksi Hailuoto 040 1506 
189, toissijainen numero 040 1506 906. 
  

http://www.hailuoto.fi/info/paatoksenteko/vanhus-ja-vammaisneuvosto
https://www.hailuoto.fi/palaute-2/
https://www.otaxi.fi/palvelut/kela-kyydit/?gclid=CjwKCAjwpqCZBhAbEiwAa7pXeSj38Owisi0UIGoqsCVN54od2kgEXBDLnOkFWoQA62uwzbUIYLwwQRoC1vQQAvD_BwE&cn-reloaded=1
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Tärkeät tietoni 
Täytä seuraava sivu, ota se irti oppaasta ja pidä tiedot helposti saatavilla.  

Mitä täytyy tietää kun soitat hätäkeskukseen (112)  
Jos joudut soittamaan hätäkeskukseen, kerro mitä on tapahtunut ja kuuntele hätäkeskuksen 
ohjeet! 

• nimi  
• ikä  
• sukupuoli  
• henkilötunnus  
• osoite (mielellään asunnon karttakoordinaatit, jos on tiedossa)  
• lähiomaisen nimi ja osoite, puhelinnumero  
• soittajan nimi, puhelinnumero  
• sairaudet (esim. sydämen tahdistin, diagnoosit, allergiat) Voit tulostaa myös Kanta-tiedostosta, 
www.kanta.fi.  
• käytössä olevat lääkkeet  
 
Jos käytät Kanta.fi -lääkelistaa yliviivaa lääkkeet, jotka eivät ole käytössä. Muista lisätä 
luontaislääkkeet. 

ICE-kontakti matkapuhelimeen  
Matkapuhelimen kontaktin edessä lukeva ICE (In Case of Emergency= hätätapauksessa) kertoo 
pelastushenkilöstölle, että kyseessä on omainen tai läheinen, johon voi hätätilanteessa ottaa 
yhteyttä. 

ICE-kontaktien lisääminen yhteystietoihin auttaa lähiomaisten tavoittamisessa. Olisi tärkeää, että 
merkitty henkilö osaisi kertoa potilaan mahdollisista sairauksista tai lääkityksestä. ICE-yhteystiedot 
ovat erityisen tärkeitä varsinkin ulkomailla matkustaessa, koska vieraassa maassa ei välttämättä 
tunnisteta suomenkielisiä termejä (esimerkiksi äiti). Jos puhelin on lukittu, olisi ICE-kontaktien 
tiedot hyvä laittaa saataviin lukitusnäytölle. 

Lisätietoja ICE-kontaktista esim. SPR:n www-sivulta, www.punainenristi.fi /ensiapuohjeet/ice-
lyhenne-kannykkaan 

112 Suomi-sovellus älypuhelimeen  
Älypuhelimeen voi ladata 112-sovelluksen. Sovelluksen kautta soitettaessa hätäkeskus saa 
automaattisesti tietoonsa soittajan tarkan olinpaikan puhelimen GPS-yhteyden avulla. Kannattaa 
muistaa, että hätäkeskus saa soittajan sijainnin tietoonsa ainoastaan silloin, kun puhelu tehdään 
sovelluksen kautta. Sovellus on integroitu Hätäkeskuslaitoksen järjestelmiin ja nopeuttaa avun 
saantia huomattavasti hätäkeskuksen osatessa heti hälyttää paikalle lähimmän yksikön. Apua voi 
siis kutsua helposti paikalle, olit sitten missä tahansa.  

Sovelluksen voi ladata matkapuhelimen sovelluskaupasta nimellä 112Suomi.  

 Lisätietoja • https://112.fi/112-suomi 

 

https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/ice-lyhenne-kannykkaan
http://www.punainenristi.fi/
https://www.112.fi/hatanumero_112/soittajan_paikantaminen/112suomi
https://112.fi/112-suomi
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KELA-TAKSI 0800 93 150

Nimi

Henkilötunnus

Lähiomainen
Puh.

Lääkkeet

Diagnoosit

Elinluovutuskortti kyllä        ei

Hoitotahto kyllä        ei
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