TIEDOTUKSET JA
TAPAHTUMAT
Numero 10/2019
17.10.2019

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

Tässä numerossa:
Hailuodossa tapahtuu			2
Heijastinpuu				2
Elinvoimaisen saaren ajankohtaisia
kuulumisia				3
Tiedote talvikunnossapidosta		
4
Järjestöt tiedottavat			6
Vapaa-aikatoimi tiedottaa		
7
Kirjasto tiedottaa			9
Ilmoituksia				11

Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä
Aineisto toimitetaan viimeistään kuukauden
5. päivään mennessä osoitteeseen:
tiedote@hailuoto.fi
Hinnasto:
A4-sivu
1/2-sivua
1/4-sivua
1/8-sivua

90 €
60 €
40 €
24 €
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HAILUODOSSA TAPAHTUU www.hailuoto.fi/tapahtumat
21.10. klo 17 Bokashi-kompostointimenetelmän esittely kirjastolla
23.10. klo 14 Elokuvakerho: Babe, urhea possu (S, vapaa pääsy) kirjastolla
23.10. klo 18 Teatterivierailu: FUNDAMENTALISTI (5€) liikuntahallilla
25.10. klo 14 Elokuvakerho: Risto Räppääjä ja Liukas Lennart (S, vapaa pääsy) kirjastolla
25.10. klo 19 Elokuvakerho: Salainen puutarha (S, vapaa pääsy) kirjastolla
2.11. klo 11–17 hirvipeijaiset liikuntahallilla
8.11. klo 19 Peli-ilta (tykki ja skriini on, omia pelejä ja konsoleita saa tuoda, PS3) kirjastolla
23.11. klo 11–15 Marttojen myyjäis- ja kirppistapahtuma Nuorisoseuralla
Tuolijumppaa kirjastolla perjantaisin klo 13–14.
Taidenäyttelyt:
Kirjasto
Jussi Valtakari: Tyypit (pienoisveistoksia) 1.–31.10.
Marraskuu: vapaa
Joulukuu: Joulunäyttely koululta ja varhaiskasvatuksesta
Ravintola Luoto
Juha Penttinen: Hailuoto - Mythos 31.10. saakka

Hailuodon heijastinpuu!
Viimeistään nyt on aika polkaista heijastinkausi käyntiin!
Pimeitä kulkijoita on valitettavasti edelleen liikaa. Seurannan mukaan vain noin puolet jalankulkijoista käyttää heijastinta ja noin
puolet pyöräilijöistä pyörässään
valoa.
Hailuoto osallistuu valtakunnalliseen liikenneturvallisuuskampanjaan luomalla heijastinpuita kulkijoiden löydettäviksi. Löydä puu ja
nappaa sieltä heijastin mukaasi,
mikäli sinulla ei semmoista ole.
Kampanja on käynnissä vuoden
loppuun saakka ja puun paikka
vaihtuu kuukausittain. Seuratkaa
kuntatiedotteita.
Ensimmäisen puun kuvavihje
näyttää tältä:
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Elinvoimainen saari -palvelualueen ajankohtaisia kuulumisia
15.9.2019
Terveisiä talousarvio- ja muuttokiireiden keskeltä!
Elinvoimainen saari on Hailuodon kunnan palvelualueista henkilökunnan (14 hlöä) osalta
kaikkein pienin. Hallintosäännön mukaan palvelualueen tavoitteena on asukkaiden ja yritysten toimintaedellytysten sekä saaren elinvoimaisuuden varmistaminen. Toimialue on laaja:
palvelualueemme vastaa liikenneväylistä, satamista, vuokra-asunnoista, toimitiloista, julkisista rakennuksista, kaavoitus- ja rakennusvalvontapalveluista, ulkoilu- ja virkistyspalveluista,
kiinteistö- ja kunnossapitopalveluista, puhdistus- ja ruokahuoltopalveluista, lämmöntuotantopalveluista sekä oman palvelualueensa hallinnosta. Lisäksi hallinnoimme ja ylläpidämme
avain- ja osoiterekistereitä.
Elinvoimainen Saari -palvelualue vastaa rakennuksiin, alueisiin ja tekniikkaan liittyvistä investoinneista. Tämän vuoden talousarviossa on varauduttu 18:aan erilaiseen rakennuksiin,
alueisiin, koneisiin tai laitteisiin liittyviin investointeihin. Investoinnit vaativat paljon työaikaa
ja niihin haettavien hankeavustusten haku ja hallinnointi lisäävät työmäärää. Osa kuluvan
vuoden investoinneista joudutaan resurssipulan vuoksi jättämään toteuttamatta.
Kevyen liikenteen väylä saatiin neuvoteltua MALPE-hankelistalle vuoden 2016 aikana, ja
se on toteutettu kunnan ja ELY-keskuksen 50 % / 50 % -rahoituksella vuosien 2018 ja 2019
aikana.
Kiinteän yhteyden hanke on vesilupavaiheessa. Aluehallintoviraston päätöstä asiasta odotetaan syksyn kuluessa. Kyseessä on viimeinen hankkeen edellyttämä viranomaispäätös
ennen toteutusta. Nykyinen kiinteän yhteyden hanke on ollut vireillä vuodesta 2006 saakka.
Kunnanhallituksen laatiman talousarvioraamin mukaan tilikauden tuloksen tulee olla
vähintään nolla. Suuret investoinnit kasvattavat poistoja. Elinvoimainen Saari -palvelualueelle hankitaan paljon materiaaleja sekä palveluita (rakentaminen, lämmitys, sähkö, koneet ja
laitteet, ostopalvelut yms) jotka vuosittain pääsääntöisesti kallistuvat. Käytännössä tuloksen
nollakasvu Elinvoimaisen Saaren palvelualueella tarkoittaa sitä, että jatkossa joudutaan
palveluita ja taksoja/maksuja tarkastelemaan uudelleen ja mahdollisesti jopa karsimaan
joitakin palveluja.
Reipasta syksyn jatkoa!
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TIEDOTE TALVIKUNNOSSAPIDOSTA TIEKUNNILLE JA -OSAKKAILLE
Tiekunnat ja tieosakkaat huolehtivat omalta osaltaan piha- ja yksityisteiden kunnosta. Vastuu piha- ja
yksityisteiden kunnossapidosta on tiekunnilla ja tieosakkailla.
Kunnan tekniset palvelut kilpailuttaa yksityis- ja pihateiden talvikunnossapidon palvelutaso-ohjeen
mukaisesti syksylle 2019 ja kalenterivuodelle 2020, mikäli kunnanvaltuusto myöntää kunnossapitoon
määrärahan. Mikäli tarjouksia ei saada kaikille alueille, luopuu tekniset palvelut yksityisteiden talvikunnossapidosta ja järjestämisvastuu palautuu tiekunnille ja –osakkaille.
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
http://www.hailuoto.fi/sivu/fi/kuntapalvelut/perus/tekninen/tieasiat/.
Tekniset palvelut
Hailuodon kunta

KIEKKOKAUKALON JA HIIHTOLATUJEN HOIDON KILPAILUTUS
Elinvoimainen Saari -palvelualue kilpailuttaa kunnan ylläpitämien jääkiekkokaukalon ja hiihtolatujen
hoidon talvikaudella 2019-2020.
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa Hailuodon kunnan nettisivuilla 25.10.–8.11. Kirjalliset tarjoukset tulee olla toimitettuna 8.11. klo 14:00 mennessä osoitteeseen Luovontie 176, 90480 Hailuoto.
Kuoreen tunnus ”kaukalonhoito” tai ”hiihtolatujen hoito”.
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Tarjouspyyntö talvikunnossapidosta syksylle 2019 ja kalenterivuodelle 2020
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 hiekoitus-		
hiekan 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
https://www.hailuoto.fi/ sekä kansallisena hankintailmoituksena HILMAssa
https://www.hankintailmoitukset.fi/.
Tarjousten on oltava Hailuodon kunnassa viimeistään pe 8.11.2019 klo 14:00.
Hailuodon kunta
Tekniset palvelut
Luovontie 176
90480 Hailuoto

RAHOITUSTA YHDISTYSTEN KONE- JA KALUSTOHANKINTOIHIN
HaPa2 –teemahankkeeseen haetaan yhdistysten pieniä 1.000-7.000 euron hankintoja.
Tukea voi hakea:
- väh. 5 v kestävän harrastusvälineistön hankintaan
- yhdistyksen palvelutoimintaa tukeviin kone- ja kalustohankintoihin
- energiatehokkuutta parantaviin laitehankintoihin (max 50% rahoituksesta käytetään tähän)

Hankkeiden hakuaika on 7.10.- 18.12.2019. Hankinnat tulee toteuttaa 31.12.2020 mennessä. Tuen
osuus on 70% hankkeen kustannuksista. Rahoitusta voi hakea Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Pyhäjoen,
Raahen, Siikajoen ja Tyrnävän alueella toimiva rekisteröitynyt yhdistys. Hakulomakkeet ja lisätietoja
www.nousevarannikkoseutu.fi/fi/yhteisot/teemahankkeet/hapa2
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JÄRJESTÖT TIEDOTTAVAT

Hailuodon Rintamaveteraanit ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 30.10.2019 klo 13.00
Ojavilikin kerhohuoneessa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:ssä määrätyt ja muut mahdolliset asiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
--------------------Johtokunta kokoontuu samassa paikassa klo 12.30

Tietoa tulevasta tapahtumasta
Luovon Martat järjestää jälleen suositun myyjäis- ja kirppistapahtuman Nuorisoseuralla
23.11.2019 klo 11–15
Tervetuloa myymään tuotteita.
Myyjät tehkää pöytävaraukset hyvissä ajoin niin saatte nimenne seuraavaan mainokseen
marraskuun kuntatiedotteessa.
Pöytävaraukset Annelille, puh. nro 0400-841225
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Kunnossa Kaiken Ikää -pyöräilytempaus.
Arvonnassa voitti Pirkko Kujala. Palkinnon voi noutaa kunnantoimistolta, tiedustelut 0444973566.

Ennakkoilmoitus!
Kevätkauden 2020 liikuntahallivuorot
Muistathan varata LIIKUNTAHALLIVUORON keväälle 2020. Varauksen, jossa ilmenee vuoron vastuuhenkilö(t) yhteystietoineen, voi laittaa sähköpostilla petri.partala@hailuoto.fi. 15.12.2019
mennessä.
Vuoroja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Myös KUNNAN YLEISET PELIVUOROT tulee varata ja vastuuhenkilö nimetä! Muutoin nykyiset yleiset vuorot lakkaavat olemasta, sillä kysyntä liikuntahallivuoroista on kovaa. Yksityisiä, voimassaolevia
vuoroja ei tarvitse varata uudelleen.
Kuntosalilla on lukittuja vuoroja, joita ei voi varata omaan käyttöön. Vuorot on tarkoitettu varmistamaan villin avainten käyttäjien treenimahdollisuudet järkeviin aikoihin.
Jos kuntosalivuorovarauksesi päättyy vuoden loppuun, vuoden 2020 kuntosalin käyttövuorot kannattaa uusia hyvissä ajoin, p. 044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi.
Nykyiset liikunta- ja kuntosalivuorot löytyvät:
www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntahalli-ja-kuntosalivuorot/
Liikuntasalivuoroissa palataan vuoden 2020 alusta vanhaan vastuuhenkilömalliin ja ennakolta ajastetuista vuoroista luovutaan. Tämä muutos siksi, että jos varattu liikuntasalivuoro jostain syystä peruuntuu, ovat ovet avoimina turhaan. Tällöin saliin voi päästä kuka tahansa ja on mahdollisuus että salissa voi ilman valvontaa tapahtua vakaviakin vahinkoja.
Jatkossa jokainen liikuntasalivuoro tarvitsee vastuuhenkilön, jolla tulee olla aktivoitu avainprikka.
Ovet eivät siis ole enää avoimina automaattisesti ennen vuoroa, vaan jokainen vastuuhenkilö vastaa
osallistujien pääsystä liikuntasaliin. Hän huolehtii myös vuoronsa jälkeen että valot sammutetaan ja
sali jää hyvään kuntoon seuraavia käyttäjiä varten.
Liikuntasalin ulko-oven väliin ei missään tapauksessa saa laittaa mitään oven auki pitämiseksi. Auki
jääneestä ovesta tulee aina hälytys liikuntahallin kulunvalvontajärjestelmään. Myös liikuntasalin käyttäjälistaan tulee laittaa merkintä käytetystä vuorosta.
Valitkaa vuorollenne vastuuhenkilöt ja ilmoittakaa nimet ja puhelinnumerot vapaa-aikatoimistoon
15.12.2019 mennessä, p. 044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi. Aktivoimme avaimet uudestaan
ilmoituksen jälkeen.
Vastuuhenkilön tehtävänä on mm. huolehtia, että vuorolle päästään, sekä merkitä kävijävuorolistaan
kunkin vuoron kävijämäärä. Jos jollakin vuorolla ei ole listan mukaan kävijöitä, vuoro voidaan antaa
jollekin toiselle. Tämä ohjeistus koskee kaikkia liikuntahallivuoroja.
lisätietoja:
vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566 / petri.partala@hailuoto.fi
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Nyt kaikki liikkumaan!
Kunnan yleiset liikuntahalli- ja kuntosalivuorot
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
Yleinen Boccia la klo 14.30–16.30
Naisten sähly la klo 16.30–17.30
Miesten sähly la klo 17.30–19.00
Naisten kuntosali su klo 10.30–12.00
Miesten kuntosali su klo 12.00–13.00
Liikuntasalivuorot on peruttu:
ke 23.10. klo 14.30–20.00 teatteriesitys
pe 1.11. klo 15.30–la 2.11. klo 20.00 hirvipeijaiset
pe 15.11. klo 16.00–su 17.11. klo 10.00 tanssileiri

UUSI TYÖNTEKIJÄ ESITTÄYTYY

Olen aloittanut Hailuodon kunnassa sivistyspuolen palvelualuesihteerinä elokuun alussa.
Aikaisemmin olen työskennellyt Tampereen
kaupungilla sosiaalipuolella ja Tampereen
Vedellä toimistosihteerinä. Nyt siis uutena
aluevaltauksen koulumaailmaan tutustuminen.
Sukujuureni ovat Hailuodosta ja olenkin lapsuudesta asti viettänyt täällä vapaa-aikani,
joten saaren ainutlaatuisuuteen olen saanut
kosketuksen jo aiemmin. Nykyisin minuun voi
törmätä vapaa-aikana ainakin metsässä
ulkoilemassa koiran ja hevosen kanssa.
Terveisin Kirsi Nurmi

Numero 10/2019

Sivu 9

Numero 10/2019

KIRJASTO TIEDOTTAA
KIRJASTON TAPAHTUMIA
pe 18.10. klo 13 Tunnin tuolijumppa
SYYSLOMA:
Ma 21.10. klo 17 Bokashi-kompostointimenetelmän esittely
ke 23.10. klo 14 Elokuvakerho: Babe, urhea possu (S, vapaa pääsy)
ke 23.10. klo 18 Teatterivierailu: FUNDAMENTALISTI (liikuntahalli, 5€)
pe 25.10. klo 13 Tunnin tuolijumppa
pe 25.10. klo 14 Elokuvakerho: Risto Räppääjä ja Liukas Lennart (S, vapaa pääsy)
pe 25.10. klo 19 Elokuvakerho: Salainen puutarha (S, vapaa pääsy)
pe 1.11. klo 13 Tunnin tuolijumppa
pe 8.11. klo 13 Tunnin tuolijumppa
pe 8.11. klo 19 Peli-ilta (tykki ja skriini on, omia pelejä ja konsoleita saa tuoda, PS3)
pe 15.11. klo 13 Tunnin tuolijumppa
Lokakuussa lehtisalissa:
Jussi Valtakari: Tyypit (Oulun taidemuseo Luupin kiertonäyttely 2019-20)
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KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERIN FUNDAMENTALISTI -ESITYS
VIERAILEE HAILUODOSSA
Kajaanin kaupunginteatterin alueryhmän Fundamentalisti -esitys vierailee Hailuodon
Liikuntahallilla keskiviikkona lokakuun 23. päivänä kello 18.00.
Näytelmässä maallistunut julkkispappi kohtaa lahkouskovaisen perheenäidin, ja
heidän kahdenkymmenen vuoden takainen menneisyytensä herää eloon. Kaksi eri
tavoin uskovaa ihmistä ottaa mittaa toisistaan, uskosta ja minuudesta. Yhä uusia piinaavia kysymyksiä ja perusteluja lyödään pöytään. Onko totuus musta vai valkoinen
vai molempia yhtä aikaa? Mitä rippileirillä tapahtui?
Juha Jokelan tiheä draama virittää kahden henkilön välille huikean jännitteen. Pelissä
on molempien tämänhetkinen ja tuonpuoleinen elämä.
Käsikirjoitus Juha Jokela
Ohjaus Helka-Maria Kinnunen
Skenografia Riitta Raunio
Valosuunnittelu Henri Pyy
Äänisuunnittelu Juho Lukinmaa
Kampaukset ja maskeeraus Kati Seppänen
Näyttämöllä Janne Kinnunen ja Salla Loper
Esityksen kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan.
Pääsymaksu 5 €.
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KUNNANVIRASTO MUUTTANUT UUSIIN TILOIHIN
Hailuodon kunnanviraston tekniset ja hallintopalvelut ovat siirtyneet uusiin tiloihin. Sisäänkäynti
tiloihin on parkkipaikan päässä, vanhan sisäänkäynnin oikealla puolella. Pihatyöt jatkuvat lokakuun
loppuun asti ja saattavat aiheuttaa poikkeuksia sisäänkäynnissä.
Aukioloajat ovat entiset eli kunnan asioissa palvellaan
ma 8-16
ti-to 10-15
pe 10-14

Urakoimme parhaillaan nuoren metsän hoitoa,
raivaussahatöitä Hailuodossa.
Kysy tarjous!
puh. 044-5038 689 tai 040-5042 354

Hei kaikki tutut ja tuntemattomat!
Etsin kotia vuokrattavaksi. Jos teiltä löytyy pienehkö talo/asunto, joka
kaipaa tunnollista asukasta, niin ottakaa yhteyttä ja kertokaa paikasta.
Toivoisin, että taloon olisi jossain vaiheessa karvakuonokin tervetullut.
Terveisin Tanja Roininen, puh. 040-7690 729
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HAILUODON KUNNAN TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT
HAILUODON TERVEYSKESKUS

Terveyskeskus toimii ajanvarauksella
KIIREELLISET, PÄIVYSTYKSELLISET ASIAT ILMAN AJANVARAUSTA
Hätätilanteessa soitto AINA 112
PÄIVYSTYSAJANVARAUSNRO 044 4973 540
Ma–to klo 8–16
Pe klo 8–15
Soitamme jokaiseen vastaamattomaan puheluun takaisin mahdollisimman pian.
KIIREETTÖMÄT AJANVARAUKSET (esimerkiksi ajokorttitodistukset, vuosikontrollit, laboratorioajanvaraus sekä reseptiuusinnat ja tulosten kyselyt) 044 4973 541
Ma–to klo 14–16
Pe klo 14–15
			
FYSIOTERAPIAN soittoaika maanantaisin klo 7.30–8.15 044 4973 546
HAMMASHOITOLAN puhelinnumero 044 4973545
Ma–ke klo 7.15–16
To–pe klo 7.15–14.30
Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään aamusta.

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
Vs. sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Raquel Poijula 044 4973 521
Perhetyöntekijä Tanja Roininen 044 4973 573
Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566
Kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila 040 6835 750
Palvelualuesihteerit:
Nella Nikkilä, Elinvoimainen saari 040 6837 864
Eeva Nykänen, Sote saari 044 4973 522
Kirsi Nurmi, Oppiva saari 044 4973 506
Kunnanvirasto 044 4973 500
Kunnan johto:
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja
Pia Piispanen, perusturvajohtaja 044 4973 520
Markku Maikkola, tekninen johtaja 044 4973 510
Maarit Alikoski, kunnansihteeri 040 6836 522
Kaija Sipilä, sivistysjohtaja 044 4973 560
Hailuodon Vesihuolto
Häiriö-, vika- ja muut ongelmatilanteet: 0400 683 105

