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Kuntakuulumisia kesän 
alkuun!

K O L U M N I

Maaliskuusta alkaen olemme eläneet korona-aikaa, 
joka on vaikuttanut meidän kaikkien elämään enem-
män tai vähemmän. Päätehtävämme tänä poikke-
uksellisena aikana on ollut pitää huolta, että kun-
talaisillamme on riittävästi tietoa, miten toimia eri 
tilanteissa. Koronaepidemian aluksi kiinnitimme eri-
tyistä huomiota riskiryhmäläisiin, jotta heillä olisi 
olemassa riittävästi tietoa palveluista ja he voisivat 
pitää huolta terveydestään. Samanaikaisesti olemme 
tuottaneet tietoa, joka luo turvallisuuden tunnetta ja 
myös iloa ihmisille.

Kunnan varautumisryhmä on kokoontunut epide-
mian aikana arkisin päivittäin. Tapaamisissa on jaettu 
ajantasainen tieto, ohjeistukset ja linjaukset. Samalla 
olemme miettineet, miten tiedotamme nämä asiat 
henkilöstölle ja kuntalaisillemme. Alkuun linjaus-
ten ja ohjeistusten määrä oli suuri ja niiden pohjalta 
laadimme tarkemmat ohjeistukset omalle henkilö-
kunnallemme eri tilanteiden varalle ja teimme suun-
nitelmat epidemian varalle. Alkuun tärkeintä oli kun-
talaistemme terveenä pitämisen turvaaminen, niillä 
keinoilla, jotka meillä ovat käytössä. 

Maaliskuusta alkaen korona on vienyt ison työ-
aikaamme, joidenkin osalta jopa koko työajan. Pää-
dyimme kuitenkin siihen, että meidän on näissä poik-
keavissa oloissakin katsottava eteenpäin, pyrittävä 
normaaliuteen siinä määrin kuin se on mahdollista ja 
edistettävä niitä asioita, joiden edistäminen on mah-
dollista. Korona on myös nopeuttanut joidenkin pro-
sessien etenemistä. 

Koronasta huolimatta, tämä kevät on ollut aktii-
vista kumppanuuksien luomisen ja hankeyhteis-
työn edistämisen aikaa. Olemme itse olleet aktiivi-
sia, mutta meitä on myös hankeasioissa lähestytty 
ja haluttu yhteistyöhön. Elinkeinotoimijoiden kanssa 
on haettu hankerahoitusta matkailun kehittämiseen 
liittyen. Lisäksi virtuaalinen tori -hanke on aluillaan. 
Kun pääsemme normiaikaan, tästä toivotaan seuraa-
van paikallisen torin toiminnan alkaminen. Olemme 
mukana myös kansainvälisessä Coast-hankkeessa, 
jossa kehitetään saaristoalueiden elinkeinojen edis-
tämistä eri keinoin. Oulun yliopiston kanssa olemme 
yhteistyössä alueiden suunnittelun puitteissa. Omiin 
investointihankkeisiimme olemme saaneet rahoitusta 
yleisurheilukentän korjaukseen ja kalahallin aurinko-
paneeleihin. Koulu on mukana useammassa kehittä-
mishankkeessa / hankehaussa ja Elinvoimainen saari 
-palvelualue kehittää ja päivittää omia toimintajärjes-
telmiään ja dokumenttejaan. 

Ilokseni olen huomannut, että myös kuntalaistemme 
kanssa on syntynyt monenlaista aktiivisuutta, joka 
tuottaa yhteistä hyvää. Näistä näkyvimmät ovat olleet 
kankaisten suojamaskien valmistaminen ja yhtei-
söpuutarha. Hieno ilmentymä hailuotolaisuuden 
esille tuomisesta on myös luotolaisten ruokaryhmä 
Facebookissa. 

Kevät on viime päivinä näyttänyt parastaan, nautitaan 
luonnon heräämisestä ja ollaan edelleen tarkkana, 
herpaantumiseen ei vieläkään ole varaa! 

Vastuullisesti yhdessä 25.5.2020 Aki Heiskanen
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Sote-saari tiedottaa
T I E D O T T E E T

Hammashoidon 
kuntatiedote kesä-, 
heinä- ja elokuun ajalle.
Hammashoitola on avoinna 1.6.-24.7.2020.

Hammashoitola on kiinni 27.7.-23.8.2020.

Kiireellisten hammashoitotoimenpiteiden lisäksi jat-
kamme kiireetöntä hoitoa 1.6.2020 alkaen. 

Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammashoidon päi-
vystys on osoitteessa Dentopolis, Aapistie 3, 90230 
OULU.

Ajalla 26.7.-23.8.2020 kiireelliset hammashoitoa 
vaativat potilaat ohjataan lähetteellä Oulun Ham-
maslääkärikeskukseen. Lähetteen saa terveyskeskuk-
sesta päivystävältä sairaanhoitajalta numerosta 044 
4973545.

Tulethan hoitoon ilman hengitystieoireita. Kiireellistä 
hammashoitoa vaativat hengitystieoireiset potilaat 
hoidetaan Dentopoliksessa.

Terveysasema palvelee 
rajoitetusti koko kesän.
Lääkärit ja hoitajat vuorottelevat lomiaan, ja esimer-
kiksi laboratorionäytteitä otetaan vain tarkkaan raja-
tusti. Terveyskeskuksesta toivotaan, että kiireettömiä 
aikoja varataan esimerkiksi pitkäaikaisissairauksien 
hoitoon ja muistetaan, että jos on vähäisintäkään 
flunssan kaltaista oiretta, ei tulla vastaanotolle. Infek-
tiovastaanotto toimii erillisenä kunnantalolla ja kaikki 
flunssapotilaat ohjautuvat sinne. Koronaepidemian 
pitkittyminen haastaa meidät kaikki muistamaan 
koko ajan korostetusti käsien pesemisen merkityk-
sen ja hyvän käsihygienian. Toimimalla vastuullisesti 
voimme osaltamme huolehtia siitä, että minimoimme 
virusten leviämisen.

Vuoden vaihteessa alkanut terveyspalvelupilotti ete-
nee.  Tavoitteena on yhteiskehittämällä etsiä parasta 
mahdollista terveydenhuollon palvelua Hailuotoon 
ja hailuotolaisille. Kehittämistyöhön on osallistu-
nut ilahduttavan moni kuntalainen antamalla suoraa 
palautetta. Suunniteltu asiakasraadin kokoontuminen 
jäi koronaepidemian jalkoihin, mutta toteutuu tuon-
nempana. Saadun palautteen perusteella toimivaa 

on hoidon tarpeen arvioinnin tiimin asiantunteva 
palvelu, lääkärille pääsy ja nopea erikoissairaan-
hoitoon pääsy ja tapaturmapäivystykseen pääsy 
klo 16 jälkeen. Se, mihin pitää vielä kiinnittää huo-
miota on pienissä asioissa suora yhteydenotto ter-
veysasemalle – se on mahdollista joka perjantai klo 
9-10.  Etäyhteydet lääkärille terveysaseman hoitajan 
kanssa on nyt saatu testattua ja toimiviksi, toteutus 
on alussa ja sitä laajennetaan kesällä. Chat-lääkäri-
palvelu on valmiina toteutettavaksi. 

Palvelukodilta terveisiä, että täällä voidaan hyvin! 
Odotellaan vaan rajoitusten purkua. Pari reipasta 
kesätyöntekijää tulee meille ulkoiluttamaan asuk-
kaita ja he järjestävät erilaisia harrastetoimintoja.

THL suosittelee 
punkkirokotetta 
Hailuodossa
Kevätsää on saanut punkit liikkeelle. Hailuoto ei 
alueena kuulu kansalliseen TBE- rokostusohjel-
maan, mutta THL suosittelee rokotteen ottamista 
alueellamme. Saaressa on raportoitu yksi puutiai-
saivotulehdus (2019). TBE-rokote on Hailuodossa 
omakustanteinen. Mikäli aiot ottaa rokotuksen, 
toimithan seuraavasti: (huom. ohje koskee vain hai-
luodon kuntalaisia. Jos olet mökkiläinen tai mat-
kailija, niin rokoteaika varataan aina oman alueen 
terveyskeskuksesta): 

1. Soita Hailuodon terveydenhoitajaan numeroon 
044 4973 543

2. Terveydenhoitaja tekee reseptitilauksen ja varaa 
ajan rokotukseen

3. Asiakas noutaa rokotteen apteekista resep-
tiä vastaan ja saapuu ajanvarauksen mukaisesti 
rokotukseen.  

TBE-rokotteesta käytetään usein nimitystä punk-
kirokote. Muistathan kuitenkin, että TBE-rokote ei 
suojaa punkeilta, eikä estä punkkia tarttumasta 
ihoon. Punkkien levittämistä taudeista yleisin on 
borrelioosi. Sitä vastaan ei ole rokotetta. Rokote 
antaa suojaa punkkien eli puutiaisten levittämää 
puutiaisaivotulehdusta (tick-borne encephalitis, 
TBE) vastaan. Kun punkit ovat liikkeellä, kannattaa 
punkkitarkastus tehdä päivittäin.
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Oppiva saari (vapaa-aika 
toimi) tiedottaa
Hailuodon vapaa-
aikatoimi:
Yhteydenotot p. 044 4973 566 (myös tekstiviesti ja 
whatsup) ja petri.partala@hailuoto.fi,

Tekemistä ja vinkkejä vapaa-ajalle: Faceboo-
kissa Hailuodon nuorisotyö ja liikunta -sivuilla sekä 
vapaa-aikatoimen Instagram, Hailuodon liikunta ja 
nuoriso, ajankohtaista myös www.hailuoto.fi

Whatsapp -ryhmät, laita yhteystiedot viestillä p. 
0444973566 tai ryhmäläiset voivat lisätä tuttaviaan: 
- Seniorijumppaa 
- Luovon nuorten ryhymä

Kesäkuun toimintapäivät:
ma 15.6. klo 12.00-14.00 Frisbee-golfia Kirkon-
mäellä.  
Parikisa: Yhteistulos ratkaisee, parhaat palkitaan. 

ti 16.6. klo klo 10.00 – 14.00 Pyöräretki Kop-
pakodalle makkaranpaistoon. Pyöräilykypärä 
ja huomioliivi päälle. Lähtö kirkon parkkipaikalta. 
Säävaraus.

ke 17.6. klo 12.00-14.00 Pihapeli-iltapäivä lii-
kuntahallin piha-alueella. Peleinä mm. petanque, 
mölkky, boccia, kroketti jne. 

Kaikenikäiset, tervetuloa!

järj. Hailuodon 4H, SRK ja vapaa-aikatoimi

KESÄFIILIS 2020 
PÄIVÄLEIRI ti – pe 4.-7.8. 
alakoululaisille
ti 4.8. klo 10.00-15.00 
ke 5.8. klo 10.00-15.00 
to 6.8. klo 15.00-20.00 
pe 7.8. klo 10.00-14.00

Ilmoittautumiset 25.7. mennessä hailuoto@4h.fi. 
Ilmoita myös mahdolliset allergiat.

Ilmoittautuneille lähetetään lähempänä ajankohtaa 
leirikirje, jossa on tarkempia ohjeita ym.

järj. Hailuodon 4H, SRK ja vapaa-aikatoimi

 
Yhteinen aamulenkki 
keskiviikkoisin 17.6. 
alkaen. klo 9.30. 
Lähtö aina kunnantalon pihalta. Reitin voi päät-
tää lähtöhetkellä. Kerää pieni porukka mukavalle 
aamureippailulle! 

Lisätietoja: Marja p. 0407430382 ja Petri 0444973566

Inbody -mittauksia ei järjestetä kesäkuussa, ne on 
siirretty syksymmälle. Tämä on Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunnan ja kaikkien kuntien yhteinen päätös.

 

Kansanhiihto/-lenkkeily 
2020
Kansanhiihto/-lenkkeily 2020 -kortin palauttaneiden 
kesken suoritetussa arvonnassa voittivat Raili Haa-
pala ja Kimmo Sorvoja. 

Palkinnot voi noutaa vapaa-aikatoimesta, soita ensin 
p. 0444973566/Petri
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Ohjeistus Hailuodon 
kunnan kuntosalin 
käyttäjille
Hailuodon liikuntahallin kuntosali avattiin ma 1.6. 
Tarkkojen ohjeistusten myötä.

Kuntosali on avoinna arkisin ma-pe, jolloin se siivo-
taan päivittäin.

Viikonloppuisin kuntosalia ei siivota.

Ohjeita kuntosalille:
Julkiseen tilaan ei saa mennä oireisena:

- Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka 
oireina voivat olla mm. Yskä, kurkkukipu, kuume, 
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky

- Riskiryhmiin kuuluvien suositellaan epidemian 
aikana välttämään lähikontakteja, eikä julkisisissa 
tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista 
suositella

- Kuntosalille voi yhtä aikaa mennä korkeintaan 2 
henkilöä! Jos salilla on jo täyttä, odota rauhassa 
vuoroasi kuntosalin ulkopuolella

- Tultaessa sisälle kuntosalille, pese kätesi vedellä ja 
saippualla ja tarvittaessa vielä käsihuuhteella, puku-
huoneeseen mennään yksi kerrallaan

- Pyyhi laitteet huolellisesti siihen tarkoitetulla desi-
fiointiaineella ennen ja varsinkin käyttösi jälkeen!!

- Ota mukaasi pyyhe, jolla suojaat käyttämäsi laitteet

- Pese kätesi huolellisesti kuntosalilta lähtiessäsi

- Hailuodon liikuntahallin kuntosali on avoinna 
arkisin 

- Kuntosalin käyttö on jokaisen omalla vastuulla

Tervetuloa ekaluokalle ja 
vanhempien infoon
Syksyn 2020 ekaluokkalainen ja ekaluokkalaisen 
vanhempi:

Koronatilanteesta johtuen emme ole voineet järjes-
tää keväällä tulevien ekaluokkalaisten ja vanhempien 
yhteistä tutustumispäivää. 

Ekaluokkalaiset aloittavat koulutiensä Hailuodossa 

torstaina 12.8.2020 klo 9.30

Opettaja Katja Kaarlela hakee oppilaat koulun 
pihalta. Koulupäivä päättyy  kello 12.15.

Tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille järjestetään 
infotilaisuus klo 9.30-10.15 Marjaniemi-luokassa.  
Kysymyksiinne vastaamassa sekä koulun käytän-
nöistä ja oppilashuoltoon liittyvistä asioista kerto-
massa ovat erityisopettaja Juho Longi, kuraattori 
Salla Savolainen, psykologi Timo Latomaa, kuraattori 
Salla Savolainen, terveydenhoitaja Marika Rontti  ja 
sivistysjohtaja Kaija Sipilä.

Lämpimästi tervetuloa!

Kunnossa kaiken ikää - 
pyöräily / lenkkeily 2020
Pyöräily/-lenkkeilykampanja toteutetaan 1.6. 
-30.9.2020 välisenä aikana. Voit osallistua kampan-
jaan merkitsemällä ajamasi/lenkkeilemäsi kilometrit 
tai tunnit suorituskorttiin. Kampanjan tarkoituksena 
on kerätä kesän aikana henkilökohtaisia pyöräily-/
lenkkeilykilometrejä, kyseessä ei ole kilpailu.

Ota suorituskortti talteen tämän tiedotteen viimei-
seltä sivulta. Palauta suorituskorttisi 7.10.2020 men-
nessä, niin osallistut arvontaan.
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Kirjastossa tapahtuu
 

Mielikuvia  
Eini Kosonen 

& 
Päivi Vähämetsä-Tuononen 

 
Maalauksia, grafiikkaa, 

akvarelleja 
 

Hailuodon kirjastossa 
kesäkuussa 2020 
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Hailuodon kesän 2020 
tapahtumia
Joka kesätiistai klo 20  
Uolevi Haapalan runolivet etänä 
https://www.facebook.com/uolevihaapala/

la 13.6.  
Kesäkauden avajaiset virtuaalivideona   
https://www.facebook.com/hailuodonkunta/

ke 17.6. klo 17 
Ilmoitustaulun avajaiset kirjaston pihalla

ke 17.6. klo 21.30  
Tulvankukka: Kaksi laulua ja iltapalaa etänä 
https://www.facebook.com/floodflowersmusic/

ke 24.6. klo 21.30  
Tulvankukka: Kaksi laulua ja iltapalaa etänä 
https://www.facebook.com/floodflowersmusic/

to 23.7. klo 13 
pe-su 24.7.-26.7. 
Ääneenlukupiiri Kniivilässä (myös etänä)

ma-su 27.7.-2.8. 
Hailuodon musiikkipäivät virtuaalisena 
www.hailuodonmusiikkipaivat.fi 
Konsertit ovat katsottavissa festivaaliviikon aikana

su 2.8. 
Kotiseutupäivä

su 16.8.  
Oulun Muusajuhlat ja Kniivilä piknik 
Hailuodossa

la-su 22.8.-23.8. 
Majakkaviikonloppu

la-su 12.-13.9.  
Konstrundan 
Marjatta Hanhijoki

Galleria Luoto    
6.6.-12.7. 
Mari Nurmenniemi  
Yksi ja kolme tikkuröijyä 

16.7.-5.9. 
Minna Lahdenperä 
Paluu muinaisille rannoille

Galleria peräkamari
23.7.-6.9. 
50 vuotta Hailuoto kameran takaa 
Kauko Ervasti

Kirjasto
Kesäkuu 
Mielikuvia 
Eini Kosonen ja Päivi Vähämetsä-Tuononen

Heinäkuu 
Tuuli istuu tuolillani  
Merituuli Calamnius

Elokuu 
Mustavalkoisia valokuvia väreissä  
Vesa Vainionpää, Hailuoto-seura
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Hailuodon 4H tiedottaa
Metsäsalapoliisit-kerho 
koululaisille 
Tässä teemakerhossa opitaan itse tehden, leik-
kien, tutkien ja kokeillen. Metsäsalapolii-sit pujah-
tavat metsän siimekseen aistien johdattamina tutus-
tuen luonnon pieniin ja suuriin ilmiöihin.

Luonnossa liikkuminen, luonnon monimuotoisuus 
ja metsän elämä tulevat tutuksi kerhossa yhdessä 
tehden.

Kerhon tavoitteena on innostaa lapsia metsään 
sekä vahvistaa heidän sidettään suoma-laiseen 
metsäluontoon. 

Kerhoon ovat tervetulleita kaikki kouluikäiset lapset 
ja nuoret. Kerho kokoontuu kerran viikossa torstaisin 
4.6., 11.6., 18.6., 25.6. ja 2.7. Kokoontumispaikka on 
Luovontie 139, mistä lähdemme pyörillä lähimetsiin. 
Pyörä ja pyö-räilykypärä siis tarvitaan säänmukaisen 
vaatetuksen lisäksi.

Hailuodon 
4H-yhdistyksen 
kevätkokous
Tiistaina 23.6. klo 18 osoitteessa Luovontie 139. 
Kokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu.

Pyydämme huomioimaan kokoontumisrajoituksen ja 
käsihygienian. Ethän saavu kokoukseen mikäli sinulla 
on vähäisiäkään oireita.

Keväisin terveisin ,

yhdistyksen hallitus

Askarteluboksi-kerho 
alakoululaisille
Tässä Kädentaitajat -teemakerhossa opitaan itse 
tehden, tutkien ja kokeillen. Kerhossa tehdään 
helppoja askartelutehtäviä.

Kerho kokoontuu osoitteessa Luovontie 139 (vanha 
Luukku) kerran viikossa 5.6., 12.6., 19.6., 26.6. ja 3.7.

Kerhossa osallistutaan mm. valtakunnalliseen 
maa ja -metsätalousministeriön lanseeraa-maan 
Hyönteishotellit2020-kampanjaan.

Voit ilmoittautua kerhoihin ensimmäisellä kerhoker-
ralla paikan päällä tai etukäteen 040 820 9937/Tiina 
tai hailuoto@4h.fi
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Hailuodon kansalaisopiston 
kurssitarjonta syksyllä 2020
Hailuodon kansalaisopiston syksyn 2020 alustava kurssitarjonta on nyt julkaistu. Korona-virustilanne voi kuitenkin 
tuoda muutoksia kurssitarjontaan ja vaikuttaa kurssikohtaisiin maksimiosallistujamääriin. Kannattaa ilmoittautua 
ajoissa, jos haluat varmistaa paikkasi suosikkikurssillasi. Jos osallistujamääriä joudutaan pienentämään, valitaan 
osallistujat kursseille ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. 

Kursseille ilmoittaudutaan Hellewi-palvelun kautta. Sieltä löytyvät myös täydelliset kurssikuvaukset. Linkki palve-
luun löytyy osoitteesta: www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/kansalaisopisto/ Täydellinen kurssiohjelma julkais-
taan vielä elokuun kuntatiedotteessa.

Opiston toimisto on kiinni 1.6. – 28.7. Puhelut on ohjattu kuitenkin Vuolle Setlementin Oulun opintotoimistoon, 
joka palvelee vielä 17.6. saakka klo 9 – 15.

Tanssi
LUOVA TANSSI 
Ke klo 18.45 – 20.00, 9.9. 2020 – 2.12.2020 
Opettaja: Tiia Ilomäki

SENIORITANSSI 
Pe 4.9. – 27.11., klo 15.30 - 17.00 
Opettaja: Jouni Uosukainen

Tälle kurssille opintoseteliä voivat hakea yli 63-vuo-
tiaat, työttömät ja maahanmuuttajat. Opintoseteli 
oikeuttaa alennukseen kurssihinnasta.

SOOLO-LATTARI 
Pe 4.9. – 27.11., klo 17.00 - 18.00,  
Opettaja: Jouni Uosukainen

Kulttuuri, kirjallisuus
ILOINEN KIRJOITTAMISEN VIIKONLOPPU! 
Pe 11.9. klo 18.00 - 20.30, la 12.9. klo 10 – 13 ja klo 
14 – 20, su 13.9. klo 10.00 – 14.00   
Opettaja: Terhi Friman

Tälle kurssille opintoseteliä voivat hakea yli 63-vuo-
tiaat, työttömät ja maahanmuuttajat. Opintoseteli 
oikeuttaa alennukseen kurssihinnasta.

KOVALEVYLTÄ KIRJAKSI 
Pe 13.11. klo 18.00 - 20.30, la 14.11. klo 10 – 13 ja 
klo 14 – 19, su 15.11. klo 9.00 – 14.00   
Opettaja: Terhi Friman

Liikunta
FITBODY 
Su klo 18.00 – 19.00, 13.9. 2020 – 13.12.2020, ei tun-
teja 6.12. 
Opettaja: Tiia Ilomäki

OHJATTU KUNTOSALITREENI KAIKENIKÄISILLE 
To klo 18.00 – 19.00, 1.10. 2020 – 10.12.2020 
Hailuodon liikuntahallin kuntosali 
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen

JOOGA 
HUOM! uusi aika. Ke 17.00 – 18.15, 9.9. 2020 – 
2.12.2020 
Juha Sarviaho

PILATES ALKEISKURSSI 
HUOM! uusi aika. Ma 19.00 – 20.00, 7.9. – 7.12.  
Aki Heiskanen

PILATES JATKOKURSSI 
HUOM! uusi aika. Ma 18.00 – 19.00, 7.9. – 7.12.  
Aki Heiskanen

Hyvinvointi
RENTOUTUSKURSSI 
Ti klo 18.00 – 19.30, 29.9. – 10.11. 
Opettaja: Tiina Nurro

PORTTEJA HYVINVOINTIIN 
La klo 10.00 – 12.00 ja 12.30 – 14.30, 28.11. 
Opettaja: Tiina Nurro
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Luonto
SIENIKURSSI 
Ke 26.8. ja ma 31.8. klo 18.00 – 20.15 teoriapäivät. To 
3.9. ja 10.9. klo 18.00 – 20.15 maastopäivät. 
Opettaja: Aira Kurikka

Musiikki
VIULU JA KANNEL 
HUOM! uusi aika. Ma 15.00 – 19.00, 31.8.2020 – 
12.10.2020 
Mari Liukkonen

PIANO, KITARA, UKULELE, MANDOLIINI, BANJO, 
CAJON JA BÄNDISOITTIMET 
Pe 13.45 – 18.00, 4.9.2020 – 27.11.2020 
Esa Jokiranta

MUSIIKKILEIKKIKOULU 3 - 6 -VUOTIAAT 
HUOM! uusi aika. Ma 17.45 – 18.30, 31.8.2020– 
30.11.2020 
Mari Liukkonen

MUSIIKKILEIKKIKOULU ALLE 3-VUOTIAAT, VAN-
HEMPI-LAPSI -RYHMÄ 
HUOM! uusi aika. Ma 17.15 – 17.45, 31.8.2020 – 
30.11.2020 
Mari Liukkonen

Tietotekniikka ja sosiaalinen 
media
TUNNETKO JUURESI? - DIGITAALINEN LÄHDEAI-
NEISTO SUKUTUTKIMUKSESSA 
La 5.9. klo 9.30 – 15.30 ja ma 8.9. – 22.9. klo 17.30 – 
19.30 
Opettaja: Eija Salonpää

Käden taidot
PUUTYÖTÄ JA NIKKAROINTIA SENIOREILLE 
Ti 15.9. - 8.12., klo 15.30 – 17.30 
Opettaja: Pertti Tero

Tälle kurssille opintoseteliä voivat hakea yli 63-vuo-
tiaat, työttömät ja maahanmuuttajat. Opintoseteli 
oikeuttaa alennukseen kurssihinnasta.

MAKRAMEE 
La 26.9., su 27.9. klo 10.00 – 15.00 
Opettaja: Päivi Kiviniemi-Kaikkonen

MIKROMAKRAMEE KORVA- JA KAULAKORUT 
La 31.10. ja su 1.11. klo 10.00 – 15.00 
Opettaja: Päivi Kiviniemi-Kaikkonen

KANKAANKUDONTA 
Ma 14.9. - 23.11., klo 18.00 – 20.15. 
Opettaja: Leila Ronkainen

RAKU-KERAMIIKKAPAJA 
Ti 4.8. ja 11.8. klo 18 - 20, la 22.8. klo 9 -17 
Opettaja: Raija Vainionpää

KERAMIIKKAPAJA 
Ti 17.11. – 8.12. klo 18 – 20.15 
Opettaja: Raija Vainionpää
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Inventoitavat perinnebiotoopit,
Hailuoto

0 105 km

´

© Taustakartta, kunnat - Maanmittauslaitos
© Kartta - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (15.5.2020)

Kohteet
#* inventoitu

!( inventointi 2020 -

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus tiedottaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi maakun-
nan perinnemaisemakohteita vuosina 2019-2021. 
Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat uhan-
alaisia luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perintei-
sen maatalouden aikakaudella. Vuonna 2019 inven-
toinnit keskittyivät Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. 
Vuonna 2020 inventointeja jatketaan sekä rannikolla 
että sisämaassa koko maakunnan alueella. Maasto-
työt käynnistyvät Hailuodossa kesäkuun puolivälissä. 
Koko maassa tehtävää kartoitusta varten on laa-
dittu yhtenäiset Perinnemaisemien inventointiohjeet 
http://www.doria.fi/handle/10024/136257. Kohtei-

den hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje 
ja ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä. Tiedot 
tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjes-
telmään, josta ne ovat käytettävissä esim. ympäris-
tösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoitoa 
suunniteltaessa. 

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sesta: Mira Sassi, mira.sassi@ely-keskus.fi, puh. 
0295038037 ja Maarit Vainio, maarit.vainio@ely-kes-
kus.fi, puh. 0295037007. Yhteydenotot ensisijaisesti 
sähköpostitse.

Perinnemaisemien päivitysinventoinnit jatkuvat
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Kokouskutsu
HAILUODON JAKOKUNNAN RN: o 72 – 878 – 7 
– 1 osakkaat kutsutaan sääntömääräiseen osakas-
kunnan kokoukseen, joka pidetään Hailuodon Met-
sästysseuran majalla (Kottaintie 87) MAANANTAINA 
29.6.2020 klo 12.00. Ilmoittautuminen kokoukseen 
alkaa klo 11.30.

Kokouksessa käsitellään osakaskunnan varsinaiselle 
osuuskunnankokoukselle kuuluvat sääntömääräiset 

asiat, Hailuodon Kalastajainseura ry:n vuokrasopi-
mus, Luovon Puikkari Ay  vuokrasopimus ja Hallipai-
kan vuokraus Pöllän lentokentältä.

Kokouksesta laadittava tarkistettu pöytäkirja on 
osakkaiden nähtävänä Hailuodon Osuuspankin toi-
mitiloissa 14 päivän ajan 6.7.2020 alkaen.

Hailuodossa 29.3.2020     
Hoitokunta

Kesäliikuntaa Hailuodossa! 
 

Tänä kesänä Hailuodossa tarjolla monipuolinen kattaus ulkoliikuntaa näiden kahden naisen tarjoilemana: 

 

Tiia Ilomäki 

Fysioterapeutti, luovan tanssin ohjaaja 

 

Ma klo 18 Tehojumppa 

Ke klo 18 Luova tanssi 

 

Paikka: Koulukeskuksen piha 

Hinta: 5€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmi-Maria Hämäläinen 

Liikunnanohjaaja, hyvinvointivalmentaja 

 

Ti klo 18 Lenkkeilykoulu 

To klo 18 Kiertoharjoittelu 

 

Liity Facebookissa ryhmään ”Hailuodon 
kesäliikunta”, jossa ilmoittelemme jumpista ja 

niihin liittyvistä poikkeuksista! 

 

 

 

T I E D O T T E E T
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Hei Hailuodon koulun 
oppilaiden vanhemmat! 
Olen järjestämässä kesällä 2020 Hailuodossa lasten ja 
nuorten taidetyöpajoja.  Jos lapsesi haluaa osallistua 
toimintaan, pyydän ilmoittamaan siitä minulle lähet-
tämällä sähköpostia osoitteeseen asko.heikura@
aalto.fi.  Pystyn ottamaan mukaan 15 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta, jotta voin miettiä järjestelyjä parem-
min näin poikkeusaikana.

Kuvataidetyöpajat liittyvät omiin opintoihini. Olen 
tekemässä taiteen maisterin tutkintoa Aalto-yliopis-
toon, ja kerään pajoissa syntyvää aineistoa opin-
näytetyötäni varten. Tutkimustehtäväni on selvittää, 
millaisena näyttäytyy puutarhassa toteutettu posthu-
manistinen nykytaidekasvatustyöpaja.  

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hailuodon 
koulun lähelle perustetaan kesäksi viljelylaatikoihin 
pienpuutarha, jossa kasvit ja eliöt saavat elää omilla 
ehdoillaan, ihmissilmän näkökulmasta ehkä kaootti-
sestikin. Tällä ”puutarhalla” järjestetään heinäkuussa 
taidetyöpajoja, jotka pitävät sisällään taiteellista toi-
mintaa. Lisäksi tarkoitus olisi tavata vielä koulujen 
alettua elokuussa. Minulta saa kysyä lisää toiminnasta 
milloin vaan. 

Työpajojen aikataulu:

Kesäkuu: kylvöpäivä keskiviikko 3.6. klo 9.30-13.30, 
tapaaminen koulun pihalla

Heinäkuu: varsinainen työpajaviikko 6.-10.7.2020, ma 
- pe klo 9.30 - 13.30

Elokuu: sadonkorjuupäivä elokuun ensimmäisillä 
kouluviikoilla koulupäivän aikana/jälkeen

Toiminta on maksutonta. Työpajoissa voi myös vain 
piipahtaa, jollei halua osallistua joka päivä, joten et 
sitoudu ilmoittautumalla mihinkään.

Tutkimuksen osallistumisen vapaaehtoisuus:

Kerään suostumuksen tutkimuksen suorittamiseen 
teiltä huoltajilta myöhemmin. Tutkimukseen osallis-
tuminen on lapsellenne vapaaehtoista. Hänellä on 
oikeus kieltäytyä, keskeyttää tutkimukseen osallistu-
misensa tai peruuttaa suostumuksensa missä tahansa 

tutkimuksen vaiheessa ilmoittamalla siitä minulle 
ilman, että sillä on haitallisia vaikutuksia hänelle. 
Tulokset raportoidaan opinnäytteen muodossa ja jul-
kistetaan sähköisesti AaltoFinnassa. Tutkittavan tie-
dot suojataan ja tiedot käsitellään ja esitetään joka 
vaiheessa niin, että yksilökohtaiset tiedot eivät pal-
jastu. Tutkimukseen osallistuminen edellyttää alle 
16-vuotiaiden lasten huoltajien suostumusta ja 16 
vuotta täyttäneiden nuorten omaa suostumusta.

Taidetyöpajoissa ei ole kyse Hailuodon kunnan palve-
luihin tai koulun opetukseen liittyvästä toiminnasta. 

Terveisin Asko Heikura

Tiedote oppilaille
Hei oppilaat, Asko tässä! 

Oletko kiinnostunut osallistumaan kesällä taide-
työpajatoimintaan? Järjestän nimittäin Hailuodon 
koulun pihapiirissä kuvataidetyöpajoja heinäkuussa 
6.-10.7. klo 9.30 - 13.30. Toimintamme lähtökoh-
tana on puutarhan kasvit. Toiminta ei välttämättä 
ole ollenkaan perinteistä maalaamista tai piirtämistä, 
mihin olemme tottuneet, vaan mukana on katso-
mista, ihmettelyä, esiintymistä jne.

Aloitamme valmistelut heti kesäkuun puolella keski-
viikkona 3.6. klo 9.30 – 13.30 kylvämällä kasveja vil-
jelylaatikkoihin koulun lähelle. Haluaisin myös tavata 
teitä vielä “sadonkorjuun” merkeissä elokuussa kou-
lujen alettua, mutta siitä kuulette myöhemmin lisää. 

Kerään työpajoissa syntyviä kuvistöitä ja muuta mate-
riaalia aineistoksi omiin opintoihini liittyvän opinnäy-
tetyön tekemistä varten. Tutkin, millaisena teille ja 
minulle näyttäytyy puutarha, jota kutsun leikkisästi 
kaaospuutarhaksi. Se on puutarha, jota ei hoideta 
ollenkaan, vaan se saa kasvaa ja villiintyä omista läh-
tökohdistaan käsin. Jännittävää, eikö?

Tervetuloa mukaan toimintaan! Ilmoita huoltajallesi, 
jos haluat osallistua työpajoihin. Voit myös vain pii-
pahtaa paikan päällä silloin tällöin. Työpajatoimintaan 
mahtuu mukaan 15 nopeimmin ilmoittautunutta.

Terkuin Asko

Lasten ja nuorten taidetyöpajoja

T I E D O T T E E T
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Tervehdys, musiikin ystävät!
Tänä vuonna Hailuodon Musiikkipäivät pidetään 
kokonaan verkossa. Konserttimme tulevat katsot-
taviksi festivaaliviikon, 27.7.–2.8., aikana. Suurin osa 
konserteista tulee olemaan etukäteen tallennettuja 
esityksiä pienyhtyein. Barokkimessu lähetetään suo-
rana lähetyksenä Hailuodon virtuaalikirkon kautta.

Pahoittelemme, että tiedottaminen konserttien yksi-
tyiskohdista tulee viivästymään. Poikkeusfestivaalin 
ohjelmisto on vielä työn alla. Kaikki konserttimme 
ovat kuitenkin tällä kertaa ilmaisia. Tarvitset vain 
verkkoyhteyden päästäksesi Hailuodon Musiikkipäi-
ville 2020!

Kiitos kuuluu yhteistyökumppaneillemme Oulun 
ammattikorkeakoululle, Hailuodon kunnalle, Rantala-
keudelle, Hailuodon seurakunnalle, Hailuodon Pani-
molle, OP Hailuodolle, Pörhön Autoliikkeelle ja Oulun 
konservatoriolle, jotka kukin omalla panoksellaan 
mahdollistavat Musiikkipäivien toteutumisen myös 
tavallista haasteellisempana aikana.

Hailuoto Masterclass -kursseja ei järjestetä tänä 
vuonna.

Terveyttä toivottaen,

Sinikka Ala-Leppilampi, vastaava taiteellinen johtaja 
Markojuhani Rautavaara, taiteellinen johtaja 
Eero Karvonen, vastaava tuottaja

Hailuodon Musiikkipäivät ilmoittaa

Dear friends of music!
This year, the Hailuoto Music Festival will be held 
completely on the web. Our concerts will be made 
available to watch online from the festival week, 
August 27 to September 2, onwards. The concerts 
will be small ensemble performances and recorded 
prior to the actual festival date, except for the Baro-
que Mass, which will be streamed live by the Hailuoto 
Congregation.

We apologise for the delay in publishing details; 
we’re still working on the festival programme. Howe-
ver, this year, all our concerts are free. All you need to 
attend the Hailuoto Music Festival 2020 is an internet 
connection and you’re good to go!

We want to thank our sponsors Oulu University of 
Applied Sciences, the municipality and congregation 
of Hailuoto, the local newspaper Rantalakeus, Hai-
luodon Panimo, OP Hailuoto, Pörhön Autoliike, and 
Oulu Conservatory for they each have contributed to 
making our festival possible in exceptionally challen-
ging times.

Hailuoto Masterclass courses will not be held this 
year.

Wishing you good health,

Sinikka Ala-Leppilampi, executive artistic director 
Markojuhani Rautavaara, artistic director 
Eero Karvonen, executive producer

Kuva © Elisa Vesterbacka, lokakuu 2019  |  Photo © Elisa Vesterbacka, October 2019

I L M O I T U K S E T
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ROTUAARIN APTEEKKI 
 

Kauppurienkatu 9, 90100 Oulu | 08 535 0300 | apteekki@rotuaarinapteekki.fi | www.rotuaarinapteekki.fi 
 

ROTUAARIN APTEEKIN TIEDOTE HAILUODON ASUKKAILLE 
 
Terveiset Rotuaarin apteekista! 
 
Olemme muuttaneet aukioloaikojamme - palvelemme teitä  

• ma-pe klo 8.30-19  
• la klo 10-17 
• su klo 11-17 

 
Verkkoapteekin kautta voit tehdä tilaukset silloin kun sinulle parhaiten sopii tai soittamalla 
numeroon 08-535 0321.  

Reseptien uusintapalvelu 
 
Apteekkimme kautta voit uusia vanhentuneen tai tyhjäksi menneen reseptisi vaivattomasti. 
Voit uusia kauttamme aikaisemmin sinulle määrättyjä sähköisiä reseptejä, riippumatta siitä missä 
lääke on aikaisemmin määrätty. 
Uusintapalvelu ei koske antibiootteja, huumaavia, tai pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia 
lääkkeitä. Näiden reseptien uusinnassa pyydämme kääntymään oman hoitavan lääkärisi puoleen. 
Kysy lisää apteekistamme hinnoittelusta sekä palvelusta. 
 
Hailuodon Salesta voit ostaa kätevästi itsehoitotuotteita kesän tarpeisiisi. 
Nouda apteekkimme lehti Salesta ja liity kanta-asiakkaaksemme.  
 
Lämpimiä kesäpäiviä toivottaa Rotuaarin apteekin henkilökunta! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

I L M O I T U K S E T
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Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa 
soitto AINA 112

Ajanvaraus Hailuodon terveyskeskukseen nume-
rosta 045 788 409 10 arkisin kello 8-16. Puheluusi 
vastaa Terveystalo. Huom. Vanhat Hailuodon terveys-
keskuksen ajanvarausnumerot ohjautuvat automaat-
tisesti Terveystalolle.

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

Kello 22-08 ota yhteys Oulun seudun yhteispäivys-
tykseen numeroon 08 315 2655.

Huom. Vanhat Hailuodon terveyskeskuksen ajanvara-
usnumerot ohjautuvat automaattisesti Terveystalolle

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

Hammashoitola puhelinnumero 044 4973 545.

ma-ke klo. 7:15-16:00 
to-pe klo. 7:15-14:30

Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään 
aamusta.

Poikkeusolojen 
neuvontanumerot: 
Hailuodon henkisen tuen päivystävä puhelin 044 
4973 507.

Joka päivä kello 15-19. Puheluusi vastaa 
vapaaehtoinen. 

Hailuodon kunnan tärkeät 
numerot

Hailuodon kunnan yleisneuvonnan päivystys-
numero 044 4973 500 (arkisin 8-16).

Muut tärkeät numerot
Palvelukoti saarenkartano 044 4973 550

Hailuodon koulu 044 4973 562

Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531

Eskari 040 4879 967

Kirjasto / kirjastonhoitaja Kari Blomster  
044 4973 565

Sosiaalityöntekijä Arja Björnholm 044 4973 521 

Perhetyöntekijä Ulla Sauvola 044 4973 573

Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566

Kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila 040 6835 750

Palvelualuesihteerit: 
Hanna Similä, Elinvoimainen saari 044 4973 503 
Kirsi Nurmi, Oppiva saari 044 4973 506 
Anne Inkilä, Sote-saari 044 4973 522 
Kunnanvirasto 044 4973 500 
Toimistotyöntekijä Tiina Nurro 040 6837 506

Kunnanjohto: 
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja 044 4973 502 
Maarit Alikoski, kunnansihteeri 040 6836 522 
Pia Piispanen, perusturvajohtaja 044 4973 520 
Markku Maikkola, tekninen johtaja 044 4973 510 
Kaija Sipilä, sivistysjohtaja 044 4973 560

Hailuodon vesihuolto 
Häiriö-, vika ja muut ongelmatilanteet:  
0400 683 105




