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Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä
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Aineisto toimitetaan viimeistään kuukauden
5. päivään mennessä osoitteeseen:
tiedote@hailuoto.fi
Hinnasto:
A4-sivu
90 €
1/2-sivua
60 €
1/4-sivua
40 €
1/8-sivua
24 €
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INFLUENSSAROKOTUKSET HAILUODON TERVEYSKESKUKSESSA
5.–8.11.2018
Rokote on paras suoja influenssaa vastaan. Se torjuu
• terveillä työikäisillä 5–8 influenssaa kymmenestä
• lapsilla 5–9 influenssaa kymmenestä
• ikääntyneillä joka toisen influenssan
Influenssarokote vähentää
• influenssasta johtuvia kuolemia sekä sairaala- ja
laitoshoitoja
• vakavan influenssan ilmaantuvuutta
• jälkitauteja, kuten korvatulehduksia, keuhkokuumeita
ja keuhkoputkentulehduksia
• influenssatartuntoja: kun ei sairastu, ei tartuta muita
Jos rokotettu saa influenssan, on tauti yleensä lievempi ja toipuminen nopeampaa.
MAKSUTTOMAN ROKOTTEEN KOHDERYHMÄT:
• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
• raskaana olevat naiset
• kaikki 65 vuotta täyttäneet
• kaikki 6–35 kuukauden ikäiset lapset
• sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset
Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi, kuuluuko rokotettava maksuttoman rokotuksen
kohderyhmään. Jos henkilö ei kuulu kohderyhmään, hänen tulee hankkia rokote itse. Reseptipyynnön
voi jättää terveyskeskukseen kirjallisesti (reseptilaatikkoon) tai soittamalla vastaanotolle,
p. 044 4973 540.
Lasten rokotukset ajanvarauksella, p. 044 4973 543.
Kotihoidon piiriin kuuluvat asiakkaat rokotetaan kotikäyntien yhteydessä.
Rokotusajat:
ma 5.11. klo 10–14 sukunimen alkukirjaimella A–K
ti 6.11. klo 12–16 sukunimen alkukirjaimella A–K
ke 7.11. klo 12–16 sukunimen alkukirjaimella L–Ö
to 8.11. klo 10–14 sukunimen alkukirjaimella L–Ö

Terveyskeskus on suljettuna perjantaina 2.11. kehittämispäivän vuoksi.
Hoidon tarpeen arviointi palvelee puhelimitse klo 8–15.
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MAATUVANJÄTTEEN VASTAANOTTO
AVOINNA LAUANTAIPÄIVINÄ 20.10. ja 27.10. klo 11:00–14:00
Vastaanottopisteeseen voi tuoda:
- maatuvia pihajätteitä eli haravointiroskia ja alle 6mm paksuja risuja
- oksia ja latvuksia
Huom! Kantoja ei asemalle enää oteta vastaan.
Muovisäkkien ja muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret, laudat jne)
tuonti on ehdottomasti KIELLETTY!
Hailuodon 4H-yhdistys hoitaa jätteiden vastaanoton ja kirjauksen. Purkamisen ja lajittelun
suorittaa jätteen tuoja vastaanottopisteen työntekijän ohjeiden mukaisesti. Huomioi, että
oksat, latvukset ja muut haketettavaksi kelpaavat ainekset puretaan eri kasaan kuin muut
maatuvat jätteet.
Jätteen tuojilta peritään korvaus:
- 5€ / henkilöauton peräkärry
- 10€ / traktorin peräkärry
Maatuvanjätteen asema sijaitsee Vatungintiellä Viinikantien varrella.
Lisätiedot:  Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hailuoto@4h.fi
Huomio hailuotolainen 14 vuotta täyttänyt nuori!
Hailuodon 4H-yhdistys voi työllistää juuri sinut kerhonohjaajaksi tai vaikkapa työntekijäksi
jäteasemalle. Mikäli sinulla on mielestäsi hyvä kerhoidea ja olisit valmis kerhoa vetämään,
ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä miten ja milloin!
Yhteydenotot:  Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hailuoto@4h.fi

Hailuodon Rintamaveteraanit ry:n syyskokous
pidetään Ojavilikin kerhohuoneessa Luovontie 198 B 10
torstaina 25.10.2018 alkaen klo 11.00
Kokouksessa käsitellään osaston sääntöjen 8 §:n mukaiset asiat.
Tervetuloa!
Jk. Johtokunta kokoontuu samassa paikassa klo 10.30.
HAILUODON RINTAMAVETERAANIT ry
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HAILUODON TAKSIPALVELUT /
Teija Siekkinen

Hyvät hailuotolaiset,
Käytössänne on nyt taksimatkojanne varten yrityksemme kalusto, johon
kuuluvat kuvan 1+8 ja 1+6 henkilön esteettömät tila-autot. Olemme osakkaana
Pohjanmaan Taksi Oy:ssä ja mukana sen Kelakyytien tilausvälityksessä.
Meiltä voit kuitenkin tilata myös Kelan korvauksen piiriin kuuluvat taksimatkat
soittamalla suoraan autojemme puhelimiin 040-1506 189 tai 040-1506 906 .
Ravintola
Iltalennon
avajaisia
tanssittiin
14.8.1998.
Tämän 20-v Juhlavuotemme
kunniaksi olemme varanneet ravintolaamme
lauantaina 13.10. klo 22-03 Siikamarkkinabileisiin
bändin, jonka solistina on vuoden 2007
Tangokuningas Henri Stenroth!
Tarjolla on huikea kattaus poppia ja rock´n rollia!
Liput klo 22.30 jälkeen 7 €. Tervetuloa
viihtymään!
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Tarjouspyyntö reitistöjen hoidosta
Hailuodon kunta pyytää tarjousta taukopaikkojen, lintutornien ja retkeilyreitistöjen hoidosta
vuonna 2019. Taukopaikkoja ovat Vasken, Ulkokarvon, Maasyvänlahden ja Sunijärven taukotuvat
sekä Hannuksenlammen laavu. Lintutornit sijaitsevat Kutukarilla, Syökarinlahdella ja Maasyvänlahdella. Pitkospuureittejä on Kirkkosalmella, Syökarissa, Marjaniemessä ja Hannuksenlammella.
Tarjouksen tulee sisältää yllämainittujen paikkojen ja merkittyjen reittien kokonaisvaltainen hoito ja
huolto.
Hoito- ja huoltotehtäviin kuuluvat mm:
- reitistöjen raivaus ja kunnossapito sekä reittimerkkien korjaus tarvittaessa
- rakennusten ja rakenteiden kunnossapito ja huolto
- jätehuolto
• roska-astioiden ja kuivakäymälöiden tyhjennys
• yleinen siisteys
- polttopuiden teko ja toimitus kunnan puista
- nuotiopaikkojen hoito
- tarvittaessa matkailijoiden opastus
Tarjouksessa tulee olla erittely huolto- ja hoitotehtäviin käytettävästä kalustosta sekä reitistöjen
kunnossapidosta jatkossa vastaavan yhteyshenkilön tiedot.
Kirjallinen tarjous (kokonaishinta) tulee jättää Hailuodon kunnantoimistoon pe 16.11.2018 kello 14:00
mennessä, kuoreen merkintä ”retkeilyreitistöt 2019”. Kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki
tarjoukset.
Hailuodon kunta
Tekniset palvelut

Hai uoto
HUOM!

Liikuntahallin liikennejärjestelyt muuttuvat.
Ajoneuvoliikenne liikuntahallin pihalle
Luovontieltä on kielletty.
Kulku liikuntahallin pohjoispuolella olevalle
pysäköintipaikalle on
Vanhanpappilantien kautta.
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HAILUODON KIRJASTO TIEDOTTAA
LM Tietopalvelut Oy tarjoaa
digitaaliset sanomalehti- ja aikakauslehtipalvelut vapaaseen käyttöön valtakunnallisen vanhustenviikon sekä seuraavan viikon ajaksi.
Molemmat palvelut toimivat
rajoituksetta, myös kotoa käsin
osoitteissa www.epress.fi ja
www.emagz.fi.
Tempauksen tarkoitus on rohkaista
kokeilemaan tietotekniikkaa tutustuttamalla erityisesti digitaalisiin lehtipalveluihin.

Kiitos kaikille Hailuodon kesän 2018 tapahtumien järjestäjille, työntekijöille, järjestöille, yrittäjille
ja erityisesti talkoolaisille, jotka ovat tehneet Hailuodosta jälleen kerran hienon paikan.
Erityiskiitos mantereesta käyville auttajille, nimenomaisesti kotiseutupäivänä kirjastossa
päivystäneille Armi Häyrylle ja Sari-Maaria Sarkkiselle!
Hailuodon kirjasto,
Kari Blomster

Hai uoto
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Västäräkki ikkunalaudalla
Marjatta Hanhijoki
Näyttely Hailuodon kirjastossa 1.-31.10.2018
avoinna kirjaston aukioloaikoina
ti 10-16, ke ja pe 14-20.

Hailuodon kirjasto
Luovontie 61
90480 Hailuoto
Puh. 044-4973 565
kirjasto@hailuoto.fi
hanhijokimarjatta@gmail.com
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
SYYSLOMARETKI Kempeleeseen, Leo´s leikkimaahan tai uimahalli Zimmariin ti 23.10.
Lähtö klo 8.30 Salen pihalta, meno klo 9.00 lautalla ja paluumatka alkaa klo 15.00, klo 16.00 lautalla.
Leikkimaassa ollaan klo 10.00-13.00, jonka jälkeen on mahdollisuus käydä ostoksilla Zeppelinissä.
Leikkimaassa tai uimassa voi olla klo 15.00 saakka, jolloin kokoonnumme bussille kotimatkaa varten.
Ruokailusta jokainen vastaa itse joko eväitten muodossa tai lähialueen ruokapaikoissa.
Hinnat: Leikkimaahan 11,00 €, aikuiset ilmaiseksi
            Zimmariin aik. 6,00 €, lapset 5-15 v. 2,80 €, alle 5 v vanhemman mukana ilmaiseksi
Kyyti on maksuton.
Alakouluikäsille ja uimataidottomille huoltaja mukaan Zimmariin.
Retki järjestetään, jos mukaan ilmoittautuu vähintään 20 henkilöä. Mukaan mahtuu 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen pe 19.10. klo 12.00 mennessä p. 044 4973566 tai petri.partala@hailuoto.fi

Kaiken kansan makkaranpaistoiltapäivä Hannuksen laavulla ma 22.10. klo 12.00.
Lähtö Sumpun parkkipaikalta, kävelyä muutama kilometri. Makkaraa varattu 50 ensimmäiselle.
Tapahtumalla on säävaraus.

ARVONTOJEN VOITTAJAT
Kunnossa Kaiken Ikää -pyöräilytempauksen arvonnassa voitti Jouko Ojala.
Hailuodon Kotiseutu tutuksi -suunnistuksen arvonnassa onnetar suosi Anneli Vuotikkaa.
Voittajat voivat noutaa palkintonsa kunnantoimistolta.

LIIKUNTATOIMEN TARJOUSPYYNNÖT
Liikuntatoimi pyytää tarjouksia hiihtolatujen kunnossapidosta kaudelle syksy 2018 - kevät 2019 ja
jääkiekkokaukalon pystytyksestä syksyllä 2018 ja purkamisesta keväällä 2019 sekä talvikauden
kunnossapidosta (jäädytys ja auraus).
Tarjota voi erikseen joko kaukalon pystytystä ja purkamista tai kunnossapitoa tai koko kunnossapitopakettia. Kunnanhallitus voi tarvittaessa hylätä kaikki tarjoukset.
Tarjoukset koskevat talvikautta 2018–2019 (noin 1.11.2018–30.04.2019 sääolosuhteista riippuen).
Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisesti kunnantoimistoon ke 31.10.2018 klo 12.00 mennessä.
Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Petri Partala, p. 044 4973566.
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KUNNAN YLEISET LIIKUNTAHALLI- JA KUNTOSALIVUOROT
Nyt kaikki liikkumaan!
Naisten sähly ma klo 18.30–19.30
Lentopallo ma klo 19.30–21.00
Seniorikuntosali: ryhmä 1 klo 8.30–9.30, ryhmä 2 klo 9.30–10.30
Seniori-Boccia ti klo 15.30–17.00
Miesten sähly ti klo 18.30–20.00
Futsal ke klo 20.00–21.30
Lentopallo to klo 19.00–20.30
Sulkapallo to klo 20.30–22.00
Seniorikuntosali: omatoiminen pe klo 10.30–11.30
Miesten sähly la klo 17.30–19.00
Naisten kuntosali su klo 11.00–12.00
Miesten kuntosali su klo 12.00–13.00
Lasten sählykerho 5-8 v. su klo 15.00–16.30
Valitkaa vuorollenne vastuuhenkilöt ja ilmoittakaa nimet ja puhelinnumero vapaa-aikatoimistoon
31.10.2018 mennessä, p. 044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi. Vastuuhenkilön tehtävänä on mm.
merkitä kävijävuorolistaan kunkin vuoron kävijämäärä. Jos jollakin vuorolla ei ole listan mukaan kävijöitä, vuoro voidaan antaa jollekin toiselle.

TIEDOTE MAANOMISTAJILLE JA TIELLÄ LIIKKUJILLE
Kevään lentolaskennan perusteella arvioituna Hailuodon hirvikanta on edelleen runsas.
Hirvimäärä on tänäkin vuonna kevään vasomiskauden jälkeen tavoiteltavaa tasoa
korkeammalla.
Maanteille on varoitusmerkein merkitty hirvien tavanomaisimmat kulkupaikat. Merkittyjä
alueita on yhteensä 5 kpl ja varsinkin varoitusmerkkien vaikutusalueilla tulee liikenteessä
noudattaa erityistä varovaisuutta
Liikenneturvallisuuden kannalta olisi lisäksi suotavaa, jos maanomistajat raivaisivat ja
harventaisivat palstojaan pääväylien varsilta etenkin hirvien luontaisilta kulkupaikoilta.
Myös puuston alaoksien poistaminen edesauttaa näkyväisyyttä.
Tiellä liikkujilta toivomme nopeusrajoitusten
noudattamista ja hirvivaaran huomioon ottamista
varsinkin aamu- ja iltahämärien aikaan.
Hailuodon kunta
Hailuodon metsästysseura
Hailuodon riistanhoitoyhdistys
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TIEDOTE TALVIKUNNOSSAPIDOSTA TIEKUNNILLE JA -OSAKKAILLE
Tiekunnat ja tieosakkaat huolehtivat omalta osaltaan piha- ja yksityisteiden kunnosta. Vastuu pihaja yksityisteiden kunnossapidosta on tiekunnilla ja tieosakkailla.
Kunnan tekniset palvelut kilpailuttaa yksityis- ja pihateiden talvikunnossapidon palvelutaso-ohjeen
mukaisesti talvikaudella 2018-2019, mikäli kunnanvaltuusto myöntää kunnossapitoon määrärahan.  
Mikäli tarjouksia ei saada kaikille alueille, luopuu tekniset palvelut yksityisteiden talvikunnossapidosta ja järjestämisvastuu palautuu tiekunnille ja –osakkaille. Hailuodon kunta perii vuonna 2019
talvikunnossapidosta linkousmaksun, joka on 100 € / vakituinen asunto (Elävä Saari -valiokunta
4.10.2018 §96, kh 9.10.2018 §219).
Piha- ja yksityisteiden on linkouksen kannalta oltava sellaisessa kunnossa, että linkous voidaan
urakoitsijan toimesta esteettä sekä ympäristöä (pihapiirit, rakennukset, koneet, laitteet) että kunnossapitokalustoa (puusto ja oksat, tien laatu) vaarantamatta hoitaa.
Käytännössä tällä tarkoitetaan mm. aurausviitoituksen oikea-aikaista asentamista sekä tien eri rakennekerrosten oikeaoppista rakentamista ja kunnossapitoa (esim. kulutuskerroksen riittävyys ja sen
oikea raekoko, tien talvikunnostus, lumiaitojen asennus). Myöskään puustoa ja oksia ei saa olla liian
lähellä tiealueen reunaa. Lingottavan tieuran leveyden tulee olla vähintään 3 metriä tien pinnassa
sekä myös 3 metrin korkeudella.
Aurausviitoituksella osoitetaan tien leveys niin, ettei tietä aurattaessa tai lingottaessa synny liikennettä vaarantavia ns. yliaurauksia eivätkä tien reunassa mahdollisesti olevat esteet aiheuta vaaraa
talvikunnossapidolle.
Aurausviitat pystytetään syksyllä sen jälkeen, kun tie on lanattu tai höylätty talvikuntoon, kuitenkin
ennen maan jäätymistä.
Tiekunnat/-osakkaat asentavat aurausviitat.
Urakoitsija voi palvelutaso-ohjeen nojalla jättää linkoamatta tieosuuden, joka ei täytä ohjeen mukaisia vaatimuksia.
Huom!
Niiden kuntalaisten, joiden tulee päästä työmatkalle aikaisin aamusta, tulee tarvittaessa ilmoittaa
tarpeestaan alueensa urakoitsijalle.
Tekninen lautakunta on päivittänyt palvelutaso-ohjetta 4.6.2015. Palvelutaso-ohje kokonaisuudessaan on luettavissa kunnan kotisivuilla osoitteessa
www.hailuoto.fi/sivu/fi/kuntapalvelut/perus/tekninen/tieasiat/.
Tekniset palvelut
Hailuodon kunta

Hai uoto
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Tarjouspyyntö talvikunnossapidosta talvikaudelle 2018-2019
Tarjouspyynnön kohteena ovat Hailuodon kunnan alueella sijaitsevien
yksityisteiden auraus/linkous
vakituisten asuntojen pihateiden auraus/linkous
kaavateiden auraus/linkous
kunnan omien kiinteistöjen piha-alueiden auraus/linkous ja liukkaudentorjunta sekä hiekoitushiekan keräys.
Talvikunnossapidon piiriin kuuluu yksityisteitä n. 85 kpl, pituudeltaan yhteensä n. 50 km. Vakituisesti
asuttuja pihoja on n. 450 kpl, ja niillä yksityisteiltä haarautuvia pihateitä arviolta n. 50 km. Kaavateitä
on neljä kappaletta ja ne sijaitsevat Kirkonkylän rakennuskaava-alueella. Kaavateiden yhteispituus
on n. 1,6 km. Piha-alueita on 14 kpl ja niiden yhteispinta-ala on n. 2,4 ha.
Työ käsittää vakituisten asuinkiinteistöjen yksityis-, kaava- ja pihateiden lumen ja sohjon poiston.
Palvelun piiriin ei kuulu vapaa-ajan asuntojen tiealueet.  Kunnan omien kiinteistöjen piha-alueilla
tulee lisäksi huolehtia liukkaudentorjunnasta ja hiekoitushiekan poistosta.
Tarjouspyyntö lähtöaineistoineen on julkaistu Hailuodon kunnan verkkosivuilla www.hailuoto.fi/sivu/fi.
Tarjousten on oltava Hailuodon kunnassa viimeistään pe 2.11.2018 klo 14:00.
Hailuodon kunta
Tekniset palvelut
Luovontie 176
90480 Hailuoto

Hai uoto

Käy vastaamassa kuntosalin kehittämiskyselyyn!
Millä tavalla haluaisit kuntosalia kehitettävän, jotta  se palvelisi paremmin liikuntatarpeitasi? Ovatko
salin laitteet oikeanlaiset, motivoidutko ohjatuista ryhmistä, vai puurratko mielummin ihan ominasi?
Millainen tunnelma kuntosalilla pitäisi olla? Kerro se meille!
Kuntosalin kehittämiskyselyn vastauksia käytetään
antamaan suuntaviivoja kuntosalin
parantamiseksi, jotta se palvelisi paremmin ja
isompaa määrää kuntalaisia. Kysely on avoin
marraskuun loppuun asti ja vastata voi kuntosalille,
kunnanviraston aulaan ja terveyskeskukseen
ilmestyviin laatikoihin. Kysely löytyy sähköisenä
myös Facebookista. Yhteystietojensa jättäneiden
kesken arvotaan liikuntaan liittyviä palkintoja.
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ROTUAARIN APTEEKIN TIEDOTE HAILUODON ASUKKAILLE
Toimitamme lääketilauksenne arkipäivisin Hailuotoon 22.10.2018 alkaen vain ilta-autossa.
Lääketilauksen hinta on 3 € kuljetus/asiakas.
Pyydämme ystävällisesti tekemään lääketilaukset klo 15.00 mennessä numeroon 08 535 0300.

ROTUAARIN APTEEKKI ON MUKANA SIIKAMARKKINOILLA
Osallistumme ensimmäistä kertaa Hailuodon Siikamarkkinoille lauantaina 13.10.2018.
Nähdään markkinoilla!
o Rotuaarin apteekki tutuksi Hailuotolaisille
o Liity kanta-asiakkaaksi
o Tuotetarjouksia

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

