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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 ohjeistuk-
sia, 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 kelepoelämään liittyy asumista ja viihtyvyyttä, palveluita ja toimeentuloa, ihmissuh-
teita ja ympäristöasioita. Luonto on yksi hyvinvoinnin tekijä - tällä saarella se on kaikkien saavu-
tettavissa. Hyvinvointi sisältää omin voimin tehtyjä asioita, naapuriapua ja ammattilaisten koh-
taamisia. 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 tilenteen selvittelyssä ja avun saamisessa. 
Linkit on valittu läheisten näkökulma huomioiden.  Samassa yhteydessä on myös puhelinnumero, 
josta lisätietoja voi kysyä. Oppaan voit noutaa kunnantalon väistötilana toimivasta parakista tai 
pyytää lähettämään postissa. 

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



Terveyskeskuksessa pyritään koko ajan asiakkaiden tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen palve-
luun. 

Kanta-palveluun terveyskeskuksessa tehdyt kirjaukset siirtyvät aina päivitysten yhteydessä, kerran 
vuorokaudessa. Joillakin terveyskeskuksen asiakkailla on ollut ongelmia Kanta-tietojen kanssa. Jos 
tiedot eivät näy, ota yhteys terveyskeskukseen.

Terveyskeskuksen päivystyspuhelin ja ajanvaraus,  044 4973 540.

Hoitajan tekemä hoidon tarpeen arviointi ja vastaanottoaikojen varaus 
tehdään arkisin klo 8–9 numerossa 044 4973 540. Jos hoitaja ei  vastaa heti, hän soittaa takaisin 
soittojärjestyksessä. 

Käytä yhteydenottoon ensisijaisesti numeroa 044 4973 540, koska se on hoitajien päivystyspuhelin 
ja ajanvaraukset tapahtuvat sen kautta. Kun käytät tätä numeroa, tieto jää hoitajalle puhelimeen ja 
muodostuu jono.  Hoitajien on helpompi purkaa jonoa, kuin vastata kulloinkin soivaan numeroon. 
Ongelmana on, että asiakkaat soittavat useaan numeroon, jos ensimmäinen ei vastaa. Silloin 
hoitaja joutuu purkamaan useampaa jonoa, jolloin tehdään aivan turhaa päällekkäistä työtä ja avun 
saaminen saattaa jopa huonontua. Muut numerot ovat hoitajien numeroita, joiden kautta he ovat 
yhteydessä asiakkaisiin. Näitä numeroita ei päivystetä samalla tavoin kuin terveyskeskuksen nu-
meroa. Jos hoitaja on tekemässä hoitotoimenpidettä, kirjaamassa tai muussa työssä, hän ei välttä-
mättä vastaa numeroonsa.  

Jos lääkäri ei virka-aikana ole saaressa, voidaan hoidontarpeen arvioinnin tuloksena aika varata 
Terveystalo Oy:stä. Hoitaja varaa ajan ja ilmoittaa sen asiakkaalle.

Laboratorion näytteenotto

Lääkärin määräämät laboratoriokokeet otetaan pääsääntöisesti Hailuodon terveyskeskuksessa 
keskiviikkoisin klo 7.30–10.00 välisenä aikana. 
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Terveydenhuolto ja sairaanhoito

HÄTÄTILANNE

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

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUT

Hailuodon terveysasemalla tapahtuu arkisin 
samanaikaisesti monenlaisia asioita: hoidetaan 
akuutteja, välitöntä hoitoa vaativia tilanteita ja 
toisaalta suunnitellusti kontrolloidaan pitkäaikais-
ta hoitoa vaativia sairauksia. Ennaltaehkäisyl-
lekin tulee jättää tilaa. Samaan aikaan erilaiset 
lähetteet, lausunnot ja hoitajien tekemien hoi-
don tarpeen arviointien ja asiakkaille varattujen 
aikojen suunnittelu vaativat osansa. Kirjaamista 
korostetaan jatkuvasti eräänä hoitajien tärkeim-
pänä tehtävänä ja sekin vaatii oman aikansa. 
Onkin sovittu, että kirjaukset tehdään samalla, 
kun asiakas on paikalla tai välittömästi yhteyden-
oton jälkeen. Onkin luonnollista, että aina ei ole 
mahdollista saada palvelua välittömästi. 
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Kaikkiin laboratoriokokeisiin pitää olla lääkärin lähete. Näytteet voivat lähteä eteenpäin analysoita-
viksi vain oikein tulostettujen asiakirjojen kanssa. Tämä takaa sen, että laboratoriokokeiden tulok-
set saapuvat lääkärille ja hoitajille tarkasteltavaksi asianmukaisesti.

PÄIVYSTYSHOITOA VAATIVAT TILANTEET

Oulun seudun yhteispäivystys sijaitsee Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Ennen kuin hakeudut 
yhteispäivystykseen, soita terveysneuvontanumeroon (08) 315 2655. Numero vastaa ympäri vuoro-
kauden.

Päivystyksessä hoidetaan ympärivuorokautisesti sellaisia potilaita, joiden hoitoa ei voida siirtää 
myöhemmäksi ilman oireiden pahenemista tai vamman vaikeutumista.  Kaikille päivystykseen 
tulijoille tehdään hoidon tarpeen arvio. Jos siinä todetaan, että potilas ei tarvitse päivystyksellistä 
hoitoa, hänet ohjataan muun terveydenhuollon palvelun pariin ja/tai hänelle annetaan muuta opas-
tusta. 

Soita päivystyksen numeroon (08) 315 2655 aina ennen yhteispäivystykseen hakeutumista. 

 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuilta löytyy 
 opas päivystyshoitoa tarvitseville, www.ppshp.fi/Ensihoito-ja-paivystys/Paivystys. 

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 terveyden-
huollon tietoja. Palvelun kautta voit katsoa omia terveystietojasi ja sinulle kirjoitetut reseptit. Näet 
esimerkiksi hoitohenkilökunnan kirjaukset sekä laboratorio- ja röntgentutkimusten lausunnot. Re-
septin 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 ter-
veysasemalla hoitajan vastaanotolla, hänen merkintänsä ovat nähtävillä Kanta-päivityksen jälkeen 
eli tavallisesti seuraavana päivänä. 

www.kanta.fi/omakanta

 Lisätietoja • Seniorijelppi • 044 4973 570
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SENIORINEUVOLA

Seniorineuvola on tarkoitettu kaikille yli 65-vuotiaille kuntalaisille. Se tarjoaa ennaltaehkäisevää ja 
terveyttä edistävää palvelua. Tavoitteena on tarjota ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja; tukea ja edistää terveyttä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta. 
Palvelujen avulla tuetaan toimintakykyä ja mahdollisuuttaan asua kotona mahdollisimman pitkään. 
Neuvolan kautta tehdään myös muistitesti ilman lääkärin lähetettä. 

 Seniorineuvolan ajanvaraus ti ja to klo 9–12, p. 044 4973 570. 

SENIORIJELPPI 
ti ja to klo 9–12 p. 044 4973 570 

Hailuodossa kokeillaan kahtena päivänä viikossa puhelimitse vastaavaa Seniorijelppiä. Seniorijelp-
piin soittamalla voit keskustella kaikesta ikäihmisten asioihin ja palveluihin liittyvästä. Neuvonta on 
osa Seniorineuvolan toimintaa. Numeroon vastaa ikäihmisten palveluiden ammattilainen.

Seniorijelpistä saat
• tietoa sosiaalipalveluista, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kulttuuri- ja vapaa-ajan 

tarjonnasta sekä vapaaehtoistoiminnasta.
• tietoa taloudellisista tukimuodoista (esim. eläkkeensaajan hoitotuki  ja kotitalousvähennys). 
• ohjauksen selvittelyyn, jossa asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä tarvittavat yhteistyötahot selvite-

tään kokonaisvaltaisesti yhdessä asiakkaan kanssa.
• varattua ajan seniorineuvolaan.

 Seniorijelppi 044 4973 570 tiistaisin ja torstaisin kello 9–12

ROTUAARIN APTEEKIN PALVELUPISTE 

Hailuodon Salen yhteydessä on Rotuaarin Apteekin palvelupiste eli Lääkekaappi. Palvelupisteessä 
on valikoima käsikauppalääkkeitä. Voit tilata kaikki resepti- ja käsikauppalääkkeet ja muut tarvitse-
masi 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 3 euroa / asiakas / 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 asioi-
den muuttuneen. Kyse voi olla esimerkiksi lääkehoidon laiminlyömisestä, kodin siivottomuudesta, 
palokuormasta johtuvasta tulipalovaarasta, syömättömydestä tai ravinnon puutteesta, masentu-
neisuudesta, 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 heräämi-
nen 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?
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• Yritä houkutella hänet seniorineuvolaan tai terveyskeskukseen.
• Soita Seniorijelppiin, p. 044 4973 570. 
• Ota yhteyttä omaisiin, kerro havainnoistasi ja huolestasi heille.

Jos omaisia ei ole tai henkilön kanssa ei pääse yhteisymmärrykseen hoidon tai huolenpidon tar-
peesta, voit tehdä virallisen vanhuksensuojeluilmoituksen kunnan sosiaalityöntekijälle tai kotihoi-
toon. Ilmoituksen voi tehdä jokainen iäkkään henkilön hyvinvoinnista huolestunut henkilö. 

Ilmoituksen voit tehdä joko puhelimitse, sähköpostilla tai käymällä sosiaalityöntekijän luona.

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

 Lisätietoja • sosiaalityöntekijä • 044 4973 521 • arja.bjornholm(a)hailuoto.fi

MUISTIONGELMA JA SEN HUOMAAMINEN

Muistin toimintaan vaikuttavat monet tekijät. Esimerkiksi kiire tai väsymys voivat heikentää muista-
mista ja keskittymiskykyä, mutta kiireen hellittäessä ja hyvien yöunien jälkeen muistikin toimii taas 
normaalisti. Kaikki ihmiset unohtelevat asioita ja ohimenevä muistihäiriö on varsin yleinen oire. 
Joka kolmannella yli 65-vuotiaalla on muistioireita, mutta aina syynä ei ole muistisairaus. Jos muis-
tin toiminta kuitenkin huolestuttaa itseä tai läheisiä, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Mitä varhai-
semmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä parempia ovat hoitotulokset.

Milloin oireista tulisi huolestua ja hakeutua lääkäriin? Tärkeimpiä merkkejä on tilanteen muuttumi-
nen sekä vaikutus arkiselviytymiseen. Muistisairauden ensimmäisiä oireita:
• sellaisten asioiden unohtelu, jotka on tähän saakka aina muistanut esim. syntymäaika tai lä-

heisten 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
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 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 mu 
 siikkifestivaaleihin 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 tar-
jolla olevista tapahtumista. Kalenterin alapuolella on linkki lomakkeeseen, jolla tapahtumajärjestäjät 
voivat ilmoittaa oman tapahtumansa kalenteriin. Tapahtumista voi ilmoittaa myös osoitteeseen 
tiedote(a)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 kirjaston erikoisuus on lehtisalin kuukausittain vaihtuva taidenäyttely ja asiakastilojen 
taidekokoelma. Näyttelykalenterin löydät kirjaston ilmoitustaululta ja www-sivulta.

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

Hailuodon kirjasto on yksi Oulun alueen OUTI-kirjastoista. Kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjes-
telmä. Voit asioida samalla kirjastokortilla kaikissa alueen kirjastoissa ja tilata ilmaiseksi luettavaa 
Oulun ja lähialueen kirjastojen kokoelmista.
 
Verkkokirjastoon kirjautuaksesi tarvitset kirjastokortin lisäksi PIN-koodin. Verkkokirjaston aineisto-
haku löytyy kunnan nettisivuilta. Verkkokirjastosta voit varata kirjoja, uusia lainoja, ja lainata sähköi-
siä kirjoja. 

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.

 
 Lisätietoja kirjastosta  p. 044 4973 565 • kirjasto(a)hailuoto.fi 

Kulttuuri ja vapaa-aika
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Hailuodon kirjaston kotiin vietävät palvelut

Kirjastosta voidaan vierailla myös asiakkaan kotona. Kotipalvelu on tarkoitettu sinulle, joka et esi-
merkiksi sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa. 
 
Ennen kotipalvelun aloittamista kirjastonhoitaja käy luonasi ja sovitte toimitettavasta aineistosta. 
Kirjaston työntekijä tuo toiveittesi mukaista lukemista, musiikkia tai äänikirjoja noin kerran kuukau-
dessa. Kotipalvelua koskevat kirjaston käyttösäännöt ja palvelu on maksuton. 

 Lisätietoja kirjastosta  p. 044 4973 565 • kirjasto(a)hailuoto.fi

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 kuun-
nella Celia äänikirjoja. 
  
Celian äänikirjoja voi kuunnella verkkopalvelusta älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Mobiili-
laitteisiin voi ladata kuuntelusovelluksen. Aineistot on tarkoitettu sinun henkilökohtaiseen käyttöö-
si, 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(a)hailuoto.fi | www.celia.fi

NETTIOPASTUSTA SENIOREILLE

Hailuodon vanhus- ja vammaisneuvosto on yhteistyössä Hailuodon kirjaston kanssa  käynnistä-
mässä senioreiden nettiopastusta Hailuodossa. Opetus keskittyy älykännykän ja tabletin käyttöön. 
Opastus käynnistyy, jos opastettavia ja nettiopastajia löytyy. 

 Lisätietoja • Hailuodon kirjasto Kari Blomster • p. 044 4973 565 • kirjasto(a)hailuoto.fi
 Vanhus- ja vammaisneuvoston pj Raili Louhimaa • p. 040 5385 099 • 
 raili.louhimaa(a)hailuoto.fi

LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET  

Luonnon tarjoamat liikuntamahdollisuudet ovat Hailuodossa ainutlaatuisia. Tämän lisäksi  Hailuo-
dossa on monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Kunnan liikuntatoimi järjestää erilaisia 
liikuntakerhoja ja liikuttaa ihmisiä erilaisten tempauksien muodossa. Toiminta-ajatuksena on moni-
puolisten 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.

Senioreiden liikuntavuorot liikuntahallilla

Seniorikuntosali tiistaisin: ryhmä 1 klo 8.30–9.30, ryhmä 2 klo 9.30–10.30.
Seniorimiesten kuntosalivuoro  perjantaisin klo 10.30–11.30. 
Seniorijumppa, lihashuolto ja nivelten liikkuvuus torstaisin: miehet klo 7.30–8.30, 
naiset klo 8.30–9.30.
Boccia liikuntahallilla tiistaisin klo 15.30–17.00. 
Osa liikuntavuoroista on ohjattuja.

 Lisätietoja • vapaa-aikasihteeri Petri Partala •  044 4973 566 • petri.partala(a)hailuoto.fi



12 

Lainattavat liikuntavälineet

Hailuodon kirjastosta voi lainata liukuesteitä kenkiin, frisbeekiekkoja sekä tennismailoja ja palloja. 

 Lisätietoja kirjastosta • p. 044 4973 565 • kirjasto(a)hailuoto.fi

Uimahalliliput

Jokainen 65 vuotta täyttänyt  hailuotolainen voi ostaa Seniorikortin Virkistysuimala Zimmariin Kem-
peleeseen. Kortti oikeuttaa sisäänpääsyyn arkisin ennen klo 16. Viikonloppuisin uimala on käytös-
sä klo 9–17. Kortin lunastanut hailuotolainen voi uida ja osallistua yleisiin vesivoimisteluihin. Vuo-
den voimassa olevan kortin ostamisen yhteydessä Zimmarissa tarkistetaan henkilöllisyys. Kortin 
hinta vuonna 2018 on 50 €. 

 Lisätietoja • vapaa-aikasihteeri Petri Partala •  044 4973 566 • petri.partala(a)hailuoto.fi

HAILUODON KANSALAISOPISTO

Hailuodon kansalaisopisto on osa Vuolle-opistoa. Opisto järjestää talvisin Hailuodossa kursseja 
mm. musiikista, kielistä, liikunnasta sekä taide- ja taitoaineista. Opetuksen suunnittelusta ja orga-
nisoinnista vastaa osastovastaava. Kurssitarjonta suunnitellaan kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden 
mukaan.

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

Joidenkin kurssien kohdalla mainittu opintosetelihinta on tarkoitettu eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille. 
Todistus etuuden saamiseksi on esitettävä kahden viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Osastovastaava Leila Ronkainen on tavattavissa Hailuodon kirjaston tiloissa maanantaisin klo 
16.00–18.00, puhelimitse klo 21 saakka.

 Lisätietoja • osastovastaava Leila Ronkainen • 044 7861 607 
 (ma klo 16–21) • kansalaisopisto(a)hailuoto.fi

KULTTUURITARJONTA SAARENKARTANOSSA

Erilaisia kulttuuritapahtumia järjestetään myös Palvelukoti Saarenkartanossa. Yli 60-vuotiaat hai-
luotolaiset 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. Vapaa-
ehtoistyöstä kiinnostuneille järjestetään infoja ja opastusta toimia mukana ikääntyvien saarelaisten 
elämässä. Yhdessä tekemällä mielekästä elämää kaikille.

 Lisätietoja • Rauni Koppelo / Minna Huttunen • 044 4973 553 / 044 4973 551 • 
 etunimi.sukunimi(a)hailuoto.fi



13

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 luen-
toja. 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. 
Lisätietoja puheenjohtaja Ritva Sipilä puhelin 050 5112 291. 

Hailuodon Ommaiskahvila
Hailuodon Ommaiskahvila kokoontuu harvatahtisesti, maanantaisin 10-12 Ojavilikin ryhmätilassa, 
Luovontie 198 B 10. Päivämääristä saa tietoa Rauhan Tervehdyksestä ja Oulun Seudun Omaishoi-
tajien www-sivulta. Kahvilassa on aina jokin teema ja alustus ja se toimii Oulun seudun omaishoita-
jien vastuulla. 
Lisätietoja Oulun seudun omaishoitajien sivulta, www.osol.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri.

Iltapäivän musiikkituokio/ kanttori Saarenkartanossa
Kanttori laulattaa Saarenkartanossa torstaisin klo 13. Kuka tahansa saa tulla mukaan laulamaan 
vanhoja tuttuja lauluja ja musisoimaan. 

Kaverikerho
Kaiken ikäisille tarkoitettu kaverikerho kokoontuu seurakuntasalissa joka keskiviikko klo 10 - 11.30. 
Kerho on tarkoitettu aivan kaikille vauvasta vaariin, perheellisille ja erityisesti niille, jotka haluavat 
tavata erilaisia ihmisiä erilaisista elämäntilanteista. Jaamme ajatuksia elämästä, arjesta ja kaikesta, 
laidasta laitaan. 

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

Toimintaa ja yhteisöjä

Hailuodossa on yli kolmekymmentä rekiste-
röityä yhdistystä. Luettelo yhdistyksistä on 
tämän oppaan lopussa. 

Yhdistysten yhteystietoja löytyy mm. 
Hailuodon kunnan ja yhdistysten omilta 
verkkosivulta. 
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Mielenterveys- ja päihderyhmä
Mielenterveys- ja päihderyhmä kokoontuvat kerhotilassa joka kuukauden kolmena ensimmäisenä 
maanantaina klo 13-14.30 Ojavilikin kerhohuoneessa. Ryhmän tavoitteena on yhteenkuuluvuuden 
lisääntyminen, avoimen ja välittömän sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitäminen.
Ryhmää ohjaavat Sari Vuorinen ja Marja Rantasuomela.

Omaishoitajien ryhmä
Omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen tarkoitettu ryhmä on Ojavilikin kerhotilassa Luovontie 198 B 
10 kerran kuukaudessa maanantai aamupäivisin. Tämä ryhmä toimii kerran kuukaudessa, 
maanantaisin klo 10-12.
Lisätietoja diakoni Marja Rantasuomela  puhelin 040 743 0382.  

Tikkuröijypiiri
Kaikille avoin Tikkuröijypiiri kokoontuu talvisin kerran kuukaudessa Vanhassa Pappilassa, yhteys-
henkilö Anne-Maria Haapala. Kokoontumisista ilmoitetaan Hailuoto-seuran www-sivuilla ja Hailuo-
to-seuran Facebook-ryhmässä. 
Lisätietoja Anne-Maria Haapala, 050 5693 565, info(a)hailuoto-seura.fi 

Viisasten kerho
Ikäihmisten kerho kokoontuu Saarenkartanossa aina keskiviikkoisin 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? 
Ole yhteydessä Hailuodon terveysasemalle sairaanhoitaja Marjo Kemppaiseen, p. 040 669 3715. 

 Lisätietoja • Marjo Kemppainen • puhelin 040 669 3715
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 Lisätietoja • www.ouka.fi/oulu/joukkoliikenne/reitit-ja-aikataulut

TAKSI

Hailuodon taksin voi tilata ensisijaisesti numerosta 040 150 6189 ja toissijaisesti numerosta 040 
1506 906 / Teija Siekkinen.

IÄKKÄÄN KOTONA ASUMISTA TUKEVA KULJETUSPALVELU

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu tukemaan kotona asumista. Matkat  
myönnetään tiettyjen  kriteerien perusteella esimerkiksi kaupassa asioimiseen - matkoja myönnet-
täessä  huomioidaan mm. ikä ja tulot. Kuljetuspalvelua haetaan Kuljetuspalveluhakemus-lomak-
keella. Päätöksen kuljetuspalvelusta tekee perusturvajohtaja. Matkojen omavastuuosuus taksi-
matkasta on 4 € omassa kunnassa. Kuljetuspalvelutaksi tilataan numerosta 040 150 6906 / Teija 
Siekkinen.

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

Lisätietoja • palvelualuesihteeri • puhelin 040 4973 522 • riitta.tero(a)hailuoto.fi

KELA-TAKSI

Jos et voi terveydentilasi vuoksi käyttää edullisempaa kulkuneuvoa kuin taksi, pyydä terveyden-
huollosta  todistus oikeudestasi taksin käyttöön  Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimat-
kaan, 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 mat-
koista. 

Hailuodossa on alueellisen tilausnumeron lisäksi mahdollista soittaa myös taksiyrittäjälle, joka hoi-
taa asian taksikeskuksen kanssa. 

Liikenne / kulkeminen

JULKINEN LIIKENNE

Linja 59 liikennöi Hailuodosta Ouluun. 
Aikataulut, reitin ja lippujen hinnat löydät 
Oulun joukkoliikenteen www-sivulta. 

Edullisinta on matkustaa alueellisella 
Valtti-kortilla. 
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Tilaa KELA-taksi numerosta  0800 93 150

Pohjanmaan Taksi Oy:n toimintaohje taksin tilaamisesta, www.pohjanmaantaksi.fi/kelatiedote.php
Kelan ohje taksin tilaamisesta, www.kela.fi/nain-tilaat-taksin

 Lisätietoja • terveyskeskuksen hoitajat 044 4973 541/ terveyskeskuksen numerosta 
 044 4973 540

VAMMAISEN PYSÄKÖINTILUPA 
 
Vammaisen pysäköintilupa antaa liikuntarajoitteisille mahdollisuuden pysäköintiin normaalia lä-
hemmäksi käyntikohdettaan. Vammaisen 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 Liikenteen turvallisuusvirastolta (Trafi). Hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto. 
Luvan hakemisesta ja myöntämisen edellytyksistä löydät lisätietoja Trafin www-sivulta.

 Lisätietoja • Trafin www-sivulta, 
 www.trafi.fi/tieliikenne/luvat_ja_hyvaksynnat/vammaisen_pysakointilupa

TIETOJA TILOJEN ESTEETTÖMYYDESTÄ

Liikuntahalli/kuntosali
• liikuntahallin pääsisäänkäynti esteetön, pienehkö invavarustettu wc 
• kuntosaliin ja liikuntahallin pukuhuoneisiin metalliritiläluiska
• kuntosalissa inva-wc

Palvelukoti Saarenkartano
• inva-wc
• esteetön sisäänkäynti

Ojavilkin kerhohuone Luovontie 198 B 10
• esteetön sisäänkäynti (metalliluiskat) 
• ulko-oven ja wc:n oven vapaa leveys noin 88 cm, 
• wc-istuimen korkeus 39 cm, korokeistuimella mahdollisuus nostaa korkeutta

Seurakuntasali
• sisäänkäynnin luiska jyrkähkö, luiskan vieressä kaide, sisäänkäynnissä pieniä kynnyksiä
• tilava inva-wc
• induktiosilmukka
 
Kirjasto
• pitkä, jyrkkä metalliluiska ja sisäänkäynnissä kaksi korkeahkoa kynnystä. Jos tarvitset apua 

sisäänpääsyssä, soita kirjastoon ja pyydä auttamaan.
• Kirjaston takaosassa on pieni asiakas-wc, joka ei sovellu apuvälineen käyttäjälle.
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Asumispalveluiden maksut löytyvät asiakasmaksujen sivuilta,
www.ouka.fi/oulu/asiakasmaksut/asumispalvelut.

KUNNAN TARJOAMAT ASUMISVAIHTOEHDOT

Rivitalo Ojavilikki - ikäihmisille varattuja rivitaloasuntoja

Saarenkartanon palvelukodin läheisyydessä on kaksi alunperin vanhusten asunnoiksi rakennettua 
rivitaloa. Ojavilikistä haetaan asuntoa vuokra-asuntohakemuslomakkeella, jota saa kunnanvirastos-
ta sekä kunnan www-sivuilta. Lomake palautetaan kunnantalolle Teknisten palveluiden toimistoon. 
Asukkaiksi valitaan ensisijaisesti ikäihmisiä, mutta jos tilaa on, voidaan muita asukkaita valita sosi-
aalisin perustein. Asuntoihin tehdään vuokrasopimus Teknisten palveluiden toimistossa. 

Lisätietoja saat Teknisten palveluiden toimistosta, joka hoitaa vuokrauksen. Muista kunnan vuok-
ra-asunnoista poiketen päätöksen asukkaaksi ottamisesta tekee perusturvajohtaja. 

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

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

 Lisätietoja • palvelualuesihteeri • puhelin 040 6837 864 • nella.nikkila(a)hailuoto.fi

Palvelukoti Saarenkartano

Lyhytaikaisasumista voidaan tarjota Palvelukoti Saarenkartanossa, mikäli sen katsotaan tukevan 
omatoimista asumista ja mahdollistavan kotona asumisen pidempään. 

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 • Rauni Koppelo • 040 4973 553 • rauni.koppelo(a)hailuoto.fi

Asuminen

Kotona asumista tuetaan monin eri 
tavoin, esimerkiksi kotihoidolla ja asun-
non muutostöillä. Jos kotona asumista 
tukevat palvelut eivät enää takaa 
turvallista asumista, on asumismuodok-
si olemassa erilaisia vaihtoehtoja. 

Palvelukoti Saarenkartanon läheisyy-
dessä on kaksi rivitaloa, joihin ikäihmi-
set ovat etusijalla. Palvelukoti 
Saarenkartanossa on tarjolla tehostet-
tua palveluasumista. Saarenkartanossa 
voidaan järjestää myös lyhytaikaista 
palvelua ikääntyneen kotona asumisen 
tueksi tai omaishoitajan jaksamisen 
tukemiseksi.
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Palvelukoti Saarenkartano on tehostetun palveluasumisen yksikkö ikäihmisille ja vammaisille, 
jotka eivät selviydy kotipalvelun turvin kotonaan. Palvelukodissa on 15 asiakaspaikkaa ja neljä paik-
kaa lyhytaikaiseen palveluasumiseen/vuorohoitoon. Asukasvalinnat palvelukotiin tehdään SAS-ryh-
mässä, johon kuuluu kotihoidon, palvelukodin ja sosiaalityön edustaja sekä perusturvajohtaja. 
Ryhmän nimi SAS tulee sanoista selvitä - arvioi - sijoita. 

Saarenkartanossa hoito toteutetaan henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. 
Asukkaat asuvat vuokralla, joten asumisesta peritään maksu. Asukkailta peritään myös ateriamak-
su sekä hoidon tarpeen mukaan määräytyvä hoitomaksu ja toimistomaksu.

 Lisätietoja • Palvelukoti Saarenkartano: 
 vastaava sairaanhoitaja Rauni Koppelo • 044 4973 553
 sairaanhoitaja Minna Huttunen • 044 4973 551

 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 varalli-
suutta siinä määrin, että se riittää korjaamaan asunnon ilman avustusta.

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA vastaa korjausavustusten myöntämisestä, maksami-
sesta sekä seurannasta. Kunta antaa ARA:lle pyydettäessä lisätietoja sekä tekee ARA:n valtuut-
tamana valvontakäyntejä. Korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä korjaus kustannuksista. 
Avustus voi poikkeustapauksessa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai vete-
raanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi 
pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Tarkemmat ohjeet ARAn korjausavustusohjeessa, www.ara.fi.

 Lisätietoja • palvelualuesihteeri • 040 6837 864 • nella.nikkila(a)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. Kor-
jausneuvonta on maksutonta, mutta remontin asiakas maksaa itse. Mahdolliset avustukset katta-
vat osan kustannuksista. Lisätietoja korjausneuvonnasta Vanhustyön keskusliiton www-sivuilta tai 
korjausneuvojalta.

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

 Lisätietoja • Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja Tapio Karhu • 040 5166 738
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Ystäväpalvelun vapaaehtoisilla on
vaitiolovelvollisuus. He ovat maallikoita, joiden ammattikokemus vaihtelee ja jotka ovat kiinnostunei-
ta 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-
kin 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 2018 hinnat). Ruokailut laskutetaan erikseen. 

 Lisätietoja • Saarenkartanon keittiö • 044 4973 552

APUVÄLINEET

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.

Hailuodon apuvälinepalvelut on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskuk-
seen. Apuvälinekeskukseen voi mennä ilman ajanvarausta sen aukioloaikoina kun kyseessä on liik-
kumisen ja hygienian perusvälineiden arviointi ja lainaus. Nämä apuvälineet ovat saatavissa ilman 
lähetettä. 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, p. 0400 242 993

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. 
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Apuvälinekeskus on avoinna opasta kirjoitettaessa 
ma klo 8.15–16, ti klo 12–16, ke klo 12–17, to klo 12–16, pe klo 8.15–16.

 Lisätietoja apuvälinekeskuksesta, www.ppshp.fi/Toimipaikat/Apuvalinepalvelut

Kuulolaite

Kuulolaitteiden huolto ja korjaus on OYS:n kuulokeskuksessa ilman ajanvarausta ma–to klo 9–13. 
Kojeen voi lähettää huollettavaksi myös postin välityksellä. Ohjeet löytyvät kuulokeskuksen www-si-
vuilta, 
www.ppshp.fi/Toimipaikat/Apuvalinepalvelut/Pages/Kuulokeskus

Kuulokojeen säätö, ajanvaraus klo 12–13, p. 08 315 4129
Kuulokeskuksen kanslia klo 9–10 ja klo 13–15, p. 08  315 3406  
Korvakappaleen teko/ huolto/ korjaus  ma–pe klo 8.30–10.00 ja 13.00–15.00,  p. 08 315 4128

 Lisätietoja • fysioterapeutti • 044 4973 546 • seniorineuvola 044 4973 570

PÄIVÄTOIMINTAKERHO

Toimintaa järjestetään Ojavilikin kerhohuoneessa, os. Luovontie 198 B 10, tiistaisin ja perjantaisin 
klo 9.30–13.30. Kerhon ohjelmaan sisältyy joka kerralla yhteistä toimintaa, keskustelua, ruokailu ja 
päiväkahvi. Kerho on tauolla kesäaikana noin kuukauden ja talvilomalla joulun aikaan.

Päivätoimintakerho  on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat suunnitelmallista ja monipuolista 
ohjattua toimintaa pienessä ryhmässä. Kerhon tarkoituksena on tukea, ylläpitää ja parantaa psyyk-
kistä, fyysistä, sosiaalista, henkistä ja hengellistä toimintakykyä, mikä puolestaan mahdollistaa 
omassa kodissa pidempään asumisen. Kerholaisen tuleekin kyetä liikkumaan sisätiloissa, toimi-
maan 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 kunnan verkkosivulta  osoitteesta 
www.hailuoto.fi/lomakkeet.

 Lisätietoja • Sisko Mustonen • 040 4971 920 • sisko.mustonen(a)hailuoto.fi

TUKEA KOTIIN

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, 
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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 sään-
nöllisestä kotihoidosta kuukausimaksu. 

Hailuodon kotihoitoon on laadittu Kotihoidon omavalvontasuunnitelma.

Kotihoidon maksut ja omavalvontasuunnitelma löytyvät kunnan verkkosivulta. 

 Lisätietoja • kotihoidon hoitajat 044 4973 555 • sairaanhoitaja 040 6693 715 

TYÖPAJAN PALVELUT 

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

 Lisätietoja • pajaohjaaja  • 044 4973 509 •

 
OMAISTEN TUKEMINEN 

On hyvä käydä keskustelua ulkopuolisen kanssa, jos omaisilla herää huoli kotona asuvasta lä-
heisestään. 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 • 044 4973 553 • rauni.koppelo(a)hailuoto.fi

KRIISIAPU 

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 sosiaalityöntekijään, p. 044 
4973 521 tai seurakuntaan, yhdyshenkilönä Marja Rantasuomela, p. 040 7430 382. Virka-ajan ulko-
puolella yhteys Oulun seudun sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen kautta, p. 112.

Lisäksi on mahdollisuus varata tapaamisaika Oulun kriisikeskuksesta, p. 08 312 0611 tai soittaa 
Suomen Mielenterveysseuran valtakunnalliseen kriisipuhelimeen, p. 010 195 202.

 Lisätietoja • sosiaalityöntekijä • 044 4973 521 • arja.bjornholm(a)hailuoto.fi

RINTAMAVETERAANIT

Kunnassa on rintamaveteraaneja, jotka ovat lakisääteisten veteraaneille ilmaisten palvelujen piiris-
sä. Hailuodossa veteraaniasiamiehenä toimii tällä hetkellä perusturvajohtaja. Rintamaveteraanien 
leskien asioita hoitaa Rintamaveteraanien Hailuodon osasto. Osaston puheenjohtaja on Seppo 
Viitaluoma, p. 0400 581 537.

 Lisätietoja • perusturvajohtaja • 044 4973 520 • pia.piispanen(a)hailuoto.fi
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VAMMAISTEN PALVELUT

Vammaisten palvelut määräytyvät vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaan. Tavoitteena on tukea 
vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta. Kunnan järjestämillä palveluilla 
ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Palve-
luita voivat olla esimerkiksi apuvälinepalvelut, asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu, kuljetus-
palvelu, palveluasuminen, päivätoiminta, sopeutumisvalmennus, kuntoutus, laitoshoito, omaishoi-
don tuki, tulkkauspalvelu, taloudellinen tuki tai työllistymisen tuki. Näistä kaikista on saatavilla tietoa 
sosiaali- ja terveysministeriön www-sivulta, stm.fi/vammaispalvelut-tukitoimet. Vammaispalvelua 
toteutettaessa henkilölle laaditaan palvelusuunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja 
ohjaus.

 Lisätietoja • sosiaalityöntekijä • 044 4973 521 • arja.bjornholm(a)hailuoto.fi



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

Sosiaalihuoltolain mukaisista ikäihmisten kotona asumista tukevista matkustukseen liittyvistä kri-
teereistä 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 mak-
suista 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 • 044 4973 522 • riitta.tero(a)hailuoto.fi 

HAILUODON KUNNAN SOSIAALIPALVELUT

Sosiaalityö tukee kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia eri elämänvaiheissa. Sosiaa-
lityö 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 ajanvarauksel-
la.

 Lisätietoja ja ajanvaraus • sosiaalityöntekijä • 044 4973 521 • arja.bjornholm(a)hailuoto.fi

KELAN MAKSAMAT ETUUDET 

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/eläkeläiset.
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Taloudelliset etuudet, taksat ja maksut

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

Terveydenhuollon maksut, joita ovat esim. terveys-
keskuksen vuosi- ja käyntimaksu, fysioterapeutin 
käyntimaksu, suun terveydenhuollon maksu ja 
kotihoidon maksut, päättää kunnanhallitus vuodeksi 
kerrallaan.
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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 www.kela.fi/kysy-kelasta
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 020 692 205
Omaisen kuoltua 020 692 208
Sairastaminen 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 ja väistötilana toimivan parakin esitetelineissä. 

MAKSUKATOT

Lääkekatto

Jos käytät paljon lääkkeitä, huomioi, että lääkekulujen vuosiomavastuu on 605,13 euroa vuonna 
2018. Jos lääkekustannukset ovat yli vuosiomavastuun, maksat kalenterivuoden aikana jokaisesta 
korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun. Yksikertaistetusti sanoen lääkekattoon laske-
taan KELAn korvauksen piiriin kuuluvat reseptilääkkeet, ravintovalmisteet ja perusvoiteet. 

Voit seurata lääkekaton kertymistä verkossa tunnistautumalla KELAn asiointipalvelussa. 

 Lisätietoja • www.kela/asiointi  

Maksukatto 

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 
2018-2019 maksukatto on 683 euroa vuodessa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia 
tai maksu pienenee oleellisesti. 

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, 
fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhy-
taikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa, yö- ja päivähoidon 
maksut ja kuntoutushoidon maksut.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja
• hammashoidosta
• sairaankuljetuksesta
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• lääkärintodistuksista 
• yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

 Lisätietoja • palvelualuesihteeri • puhelin 044 4973 522 • riitta.tero(a)hailuoto.fi

Kelan korvaamat matkat ja matkakatto

Matkakorvauksen voit saada sairauden ja kuntoutuksen vuoksi, kun matkustat julkiseen tai yksi-
tyiseen terveydenhuoltoon. Jos et voi käyttää julkista liikennettä terveydentilasi tai puutteellisten 
liikenneolosuhteiden vuoksi, voit saada korvausta esimerkiksi oman auton tai taksin käytöstä. 
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). Matka-
katon täytyttyä sinun ei tarvitse maksaa omavastuuta loppuvuoden matkoista. Kela seuraa vuosio-
mavastuun 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 TOIMEENTULO-
TUKI

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

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

 Lisätietoja • sosiaalityöntekijä • 044 4973 521 • arja.bjornholm(a)hailuoto.fi

KOTITALOUSVÄHENNYS

Kotitalous voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä osan kotiin ostettujen palveluiden 
kuluista. Vähennykseen oikeuttavat esim. tavanomainen kotitaloustyö, hoitotyö, asunnon kunnos-
sapitotyö tai tietotekniikkalaitteiden asennus. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matka-
kuluista tai tarvikkeista. Vähennyksen saa riippumatta siitä, palkkaako työn tekijän itse vai ostaako 
työn yritykseltä tai yrittäjältä. Jos ostat palvelun yritykseltä,  pitää yrityksen kuulua ennakkoperin-
tärekisteriin. 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 netistä www.vero.fi tai soittamalla numeroon 029 497 002
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MITEN TURVAAN TAHTONI TOTEUTUMISEN?

Oikeudellisella ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuuden 
suunnittelua ja varautumista mahdolliseen toimintakyvyt-
tömyyteen. 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 kunnioitta-
misen. 

• 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 
henkilön läheinen tai maistraatin määräämä edunvalvoja. Maistraatti opastaa edunvalvonnan järjes-
tämisessä ja valvoo edunvalvojia.

 Neuvonta ja lisätietoja:
 Maistraatin Oulun yksikön holhoustoimen palvelut
   Isokatu 4, PL 78, 90101 OULU

       avoinna ma-pe klo 09 - 16.15
       puhelinpalvelu klo 9-12 p. 02955 36610 

Palvelut/holhoustoimi: https://maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi.

Edunvalvojana voi toimia tehtävään määrätty yleinen edunvalvoja tai yksityishenkilö, joka on anta-
nut siihen suostumuksensa ja on tehtävään sopiva. Asiaa lähdetään tavallisesti edistämään yhteis-
työssä asianomaisen kanssa. Lääkärintodistus on yksi hakemuksen liitteistä.  

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että 
hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutus tehdään 
kirjallisesti testamentin tapaan. 

Lisätietoja edunvalvontavaltuutuksesta löytyy mm. Muistiliiton www-sivuilla, 
www.muistiliitto.fi/fi/etuudet-ja-oikeudet/edunvalvontavaltuutus.

Tutustu myös näihin
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ELINLUOVUTUSTAHTO

Elinluovutustahto tarkoittaa kuoleman jälkeen tapahtuvaa elinten luovutusta. Elinluovutuskortti on 
paras tapa varmistaa oman tahtonsa toteutuminen. Oman elinluovutustahdon voi ilmaista kirjaamal-
la sen myös muulle paperille. Elinluovutustahto on syytä kertoa myös läheisille. 

HOITOTAHTO

Hoitotahto on tahdonilmaus omasta hoidosta, jos vakavan sairauden, onnettomuuden tai van-
huuden 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 sovittelua-
pua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan.

Kuluttajaneuvonta (maistraatin ohjeet)
www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta (valtakunnallinen kuluttajaneuvonta)
www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta

Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta p. 029 553 6901 (arkisin klo 9–15) (pvm/mvm)

OULUN OIKEUSAPUTOIMISTO

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 puhe-
lumaksun hinnalla. 

  Lisätietoja • oikeus.fi/oikeusapu/fi

TALOUS- JA VELKANEUVONTA

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, joka  antaa yksityishenki-
löille ja pienyrittäjille henkilökohtaista talousneuvontaa talouden ja velkojen hoidosta sekä avustaa 
taloudenpidon suunnittelussa. Hailuoto kuuluu Raahen talous- ja velkaneuvonnan  palvelualuee-
seen. 

Ajanvaraus- ja muut toimintaohjeet: www.raahe.fi/tyo-ja-elinvoima/talous-ja-velkaneuvonta 

 Neuvonnan yhteystiedot:
 Postiosoite: PL 62, 92101 Raahe
 Faksi: 08 439 3187

 Sähköposti: velkaneuvonta(a)raahe.fi
 Asioidessanne ilmoittakaa nimi, osoite, kotikunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
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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. 

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

 Nollalinja, p. 080 005 005, päivystää vuorokauden ympäri

LÄÄKKEET

Ikääntyvässä elimistössä lääkkeiden vaikutus usein muuttuu. Munuaisten toiminta heikentyy, jolloin 
monien lääkkeiden poistuminen elimistöstä hidastuu. Aivojen tai sydämen herkkyys lääkevaiku-
tuksille voi lisääntyä. Aiemmin käytössä olleet lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Iäkkäillä 
esiintyy lääkehaittoina muun muassa huimausta, lihasheikkoutta, suun kuivumista, ummetusta, tok-
kuraisuutta 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 henkilökohtaisek-
si 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 yli 65-vuotiaan päihdemittarin, paihdelinkki.fi.

 Lisätietoja • Marjo Kemppainen • 040 669 3715 • marjo.kemppainen(a)hailuoto.fi



On tärkeää, että palveluiden käyttäjien ja tarvitsijoiden erilaiset mielipiteet tulevat esiin. Sinun näke-
myksesi 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 (Aki Heiskanen 30.8.2018). 

Jos koet, että palvelua tarvitessasi tai saadessasi sinua ei ole kuultu, olet tyytymätön saamaasi pal-
veluun tai muuten haluat antaa palautetta, anna palaute ensisijaisesti sille työntekijälle, jolle palaute 
kuuluu. Voit antaa palautetta myös esimiehelle ja/tai palvelualuejohtajalle. Palautetta saa antaa 
kaikilla keinoilla - ja palaute voi sisältää suoria korjausehdotuksia. 

  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 viran-
omaiselle. Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen. Potilasva-
hingosta 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 saa-
maansa hoitoon tai kohteluun. Asiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen teossa.

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

Hailuodon, Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kunnilla on yhteinen sosiaali- ja potilasasiamies. 

  Mirva Makkonen, sosiaali- ja potilasasiamies, puh. 044 703 4116, mirva.makkonen(a)ouka.fi

OMAVALVONTASUUNNITELMAT

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen 
tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen 
laatua. Sen tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa laadukasta ja turvallista terveydenhuoltoa. 
Se on keino parantaa hoidon laatua ja potilaiden oikeusturvaa. 

Hailuodon kunnassa on laadittu omavalvontasuunnitelmat sosiaalipalveluille, kotihoidolle ja Palve-
lukoti Saarenkartanolle. Terveyskeskukselle on laadittu laatu- ja potilasturvallisuusohje.

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

THL:n eli Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnalliset kyselyt tehdään säännöllisesti ter-
veyskeskuksen asiakkaille, jotka tutkimusjakson aikana käyvät lääkärin tai sairaanhoitajan vastaan-
otolla. Vuoden 2018 tutkimusjakso on syys-lokakuun vaihde. 
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Vaikuta ja anna palautetta
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Yksi asiakastyytyväisyyden ja palveluiden arvioinnin paikka on asiakastapaamiset. Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden palvelualue järjestää asiakastapaamisen kaksi kertaa vuodessa. Tapaamises-
sa 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 2018 ja sen 
toimikausi kestää valtuustokauden loppuun eli 31.5.2021 saakka. 

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

Vanhus- ja vammaisneuvoston  varsinaiset jäsenet : Raili Louhimaa (pj), Ahti Patokoski (vpj), Raili 
Haapala, Tuula Paltakari-Piekkola, Ritva Sipilä, Raija Tuhkanen, Hannu Tuhkanen, Paavo Isola.

Neuvoston varajäsenet: Pirkko Rantasuo, Matti Kalaja, Marjatta Krekilä, Taimi Juola, Kimmo Kauko-
nen, Eila Seinijoki ja Päivi Iljana.

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 • 040 5385 099 • raili.louhimaa(a)hailuoto.fi
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Hailuodon kunnan www-sivulta löytyvät lomakkeet

Kaikki alla luetellut lomakkeet löytyvät osoitteesta www.hailuoto.fi/lomakkeet.

Ilmoitus terveyskeskuksen valinnasta
Omaishoidontukihakemus
Hakemus ympärivuorokautiseen hoitoon Saarenkartanoon
Hakemus lyhytaikaiseen hoitoon Saarenkartanoon
Kuljetuspalveluhakemus
Hakemus ikääntyneiden päivätoimintaan 

Tärkeitä puhelinnumeroita

Yleinen hätänumero 112
Myrkytystietokeskus 09 471 977 tai 09 4711
Hailuodon terveyskeskus (päivystys ja ajanvaraus)  044 4973 540
Yhteispäivystyksen terveysneuvontanumero (08) 315 2655
Rotuaarin Apteekki 08 5350 300 tai 044 7535 037 (lääkkeiden tilaus)
Seniorineuvolan ajanvaraus ti ja to klo 9–12, 044 4973 570
Seniorijelppi ti ja to klo 9–12, 044 4973 570 
KELA-taksi 0800 93 150
Sosiaali- ja vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Teija Siekkinen,
040 1506 906
Taksi Hailuoto 040 1506 189, toissijainen numero 040 1506 906

Hailuodossa toimivat yhdistykset
Alla lueteltujen yhdistysten kotipaikka oli yhdistysrekisterin mukaan Hailuoto elokuussa 2018. Yh-
distysten yhteystietoja löydät mm. kunnan www-sivuilta.

Eläkeliiton Hailuodon Yhdistys ry
Hai Art ry
Hailuodon 4H-yhdistys r.y.
Hailuodon elinkeinotoimijat ry
Hailuodon Hankain r.y.
Hailuodon Hevosharrastajat ry
Hailuodon Hyrskyt ry
Hailuodon Kalastajainseura ry
Hailuodon Kirkkokuoro ry
Hailuodon Kokoomus ry
Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry
Hailuodon Metsästysseura r.y.
Hailuodon Moottorikelkkailijat ry Hailuodon Nuorisoseura ry
Hailuodon Palomiehet ry
Hailuodon Perussuomalaiset ry
Hailuodon Rauhanyhdistys ry
Hailuodon Rintamaveteraanit ry
Hailuodon Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
Hailuodon Turvasaari ry
Hailuodon Urheilijat ry Hailuodon Vesaiset r.y.
Hailuodon Vihreät ry
Hailuodon Yrittäjät ry
Hailuoto-seura ry Keskustan Hailuodon paikallisyhdistys ry
Kujalan Nurkan isäntien jälkeläiset ry
Kulttuuriyhdistys Päiväkoti ry
Lions Club Hailuoto ry
Luovon Martat ry
Maataloustuottajain Hailuodon Yhdistys MTK-Hailuoto ry
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hailuodon paikallisyhdistys ry
OAJ:n Hailuodon paikallisyhdistys ry
Suomen Mellifera -yhdistys ry



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/omat tiedot. 
• 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 yh-
teyttä. 

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-SOVELLUS ÄLYPUHELIMEEN

Älypuhelimeen voi ladata 112-sovelluksen. Sovelluksen kautta soitettaessa hätäkeskus saa auto-
maattisesti tietoonsa soittajan tarkan olinpaikan puhelimen GPS-yhteyden avulla. Kannattaa muis-
taa, että hätäkeskus saa soittajan sijainnin tietoonsa ainoastaan silloin, kun puhelu tehdään sovel-
luksen 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 Android-, iPhone-, Windo-
ws- ja Jolla-puhelimiin sovelluskaupoista.

 Lisätietoja • 112-sovellus älypuhelimeen,
 www.112.fi/hatakeskusuudistus/112suomi_mobiilisovellus

Tärkeät tietoni
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HÄTÄNUMERO 112
KELA-TAKSI 0800 93 150

Nimi

Henkilötunnus

Lähiomainen
Puh.

Lääkkeet

Diagnoosit

Elinluovutuskortti   kyllä         ei

Hoitotahto    kyllä         ei








