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ILTATORI HAILUOTO – AINA AVOINNA!

Hailuotolaisten oma verkkokauppa kutsuu sinua, tule mukaan!

Iltatori on hailuotolaisten yrittäjien palvelujen ja tuotteiden, käden taitojen ja muiden osaajien 
yhteinen verkkokauppa-alusta. Verkkokauppa toteutetaan OAMK:n HYMYT-hankkeen, Hailuodon 
kunnan ja Hailuodon Elinkeinotoimijat ry:n yhteistyönä. Verkkokauppa avataan tämän syksyn joulu-
myynnille, kun saamme riittävästi hailuotolaisia myyjiä mukaan!

Iltatori-verkkokauppa on kauppapaikka juuri sinun tuotteillesi ja palveluillesi. Tori markkinoi  
paikallisia hailuotolaisia tuotteita ja palveluja verkkokaupassa ja siihen voivat osallistua kaikki  
halukkaat. Iltatori verkkokauppa on helppo ensiaskel kohti työelämää myös nuorille. 

Myynti voi olla suurta tai pientä – nyt saat tuotteesi helposti esille ja kaupan. Iltatori Hailuoto 
-verkkokaupan kautta asiakkaat ympäri Suomen voivat tilata tuotteitasi suoraan kotiinsa tai varata 
vaikkapa majoituksen.

Verkkokauppa-alusta myös esittelee paikallisia toimijoita, palveluja ja tuotteita kiinnostavalla  
tavalla – asiakas löytää sinut ja tuotteesi! Verkkokaupan ”Yrittäjän oman työhuoneen” kautta tulet  
tuotteinesi tutuksi ostajille.

Verkkokauppaan liittyminen on tehty sinulle helpoksi! OAMK:n HYMYT-hanke (Hyvinvoivat  
Maaseudun Yritykset) toteuttaa verkkokaupan hailuotolaisille toimijoille avaimet  
käteen -periaatteella. Hanke tarjoaa valmiin verkkokauppa-alustan, sinun tarvitsee vain tuoda  
mukaan vain tuotteesi tai palvelusi.

Kiinnostuitko? Kartoitamme parilla kysymyksellä kiinnostuneet myyjäehdokkaat. 

Vastaa kyselyyn osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/4DC8BED88A0A1EBA 
10.10.2020 mennessä. OAMK:n HYMYT-hanke ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Tehdään yhdessä Hailuodon Iltatori -verkkokauppa!

Lisätiedot

Kunnansihteeri
Maarit Alikoski
040 6836 522
maarit.alikoski(a)hailuoto.fi

Hankepäällikkö Natalia Sergina-Kishlar
Hymyt-hanke
Oulun ammattikorkeakoulu /Tekniikan ja  
luonnonvara-alan yksikkö
+358405752034
Kotkatie 1, 90250 OULU
natalia.sergina-kishlar(a)oamk.fi
Hymyt sosiaalisessa mediassa 
Youtube   Facebook Instagramm

Kiinnostuitko? Tule mukaan!
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Reseptien uusiminen

Huomaa, että reseptin uusimispyynnön käsittelyssä 
voi mennä aikaa. Hoitotakuun määrittelemä aika 
on 8 vuorokautta. Jos annat puhelinnumerosi 
uusimispyyntöä tehdessäsi, saat tekstiviestillä tiedon 
reseptin uusimisesta.

1) www.omakanta.fi 
 
Toimi näin

• Valitse Reseptit.

• Klikkaa Reseptien uusiminen -linkkiä.

• Valitse reseptit, jotka haluat uusia ja klikkaa Jatka.

• Valitse uusimispyynnön vastaanottaja.

• Jos haluat, voit antaa puhelinnumerosi. Voit myös 
antaa lääkkeen määrääjälle suostumuksen, että hän 
saa katsoa muut reseptitietosi reseptin uusimista 
varten.

• Klikkaa Jatka.

• Tarkista että antamasi tiedot ovat oikein ja klikkaa 
Lähetä.

2) Soittamalla hoidon tarpeen arviointiin p. 
04578840910

3) Apteekin kautta voi myös uusia reseptejä. 

4) Tuomalla vanhan paperireseptin terveysaseman 
sisällä olevaan vihreään postilaatikkoon, samalla 
tulee olla lupa muuttaa sähköiseksi reseptiksi.

Voit seurata uusimisen tilannetta myös 
Omakannassa (www.omakanta.fi)

• Valitse ”Reseptit” -sivu. 

• Valitse hakuehto ”Reseptit, joista on tehty 
uusimispyyntö” ja klikkaa ”Hae reseptit” -painiketta.

• Lue tieto uusimisen tilanteesta.

Jos uusimispyyntö on hyväksytty, niin näet uuden 
reseptin reseptilistassa valitsemalla esimerkiksi 

hakuehdon ”Reseptit, joissa on lääkettä saamatta”.

Lääkkeen määrääjä ei välttämättä uusi reseptiä, jos

• määräys on kuuriluontoinen valmiste esim. 
antibiootti tai yskänlääke, jonka määrääminen 
edellyttää potilaan tutkimista

• lääkkeen tehoa ja turvallisuutta potilaan hoidossa 
ei ole arvioitu edellisen 16 kuukauden aikana

• alkuperäinen lääkemääräys on määrätty muualla, 
eikä terveydenhuollon yksikön käytössä ole riittävää 
tietoa potilaan hoidosta.

 

Influenssarokotteet syksyllä 
2020

THL:n on ohjeen mukaan myös koronaepidemian 
aikana voi ja kannattaa rokottaa. Maksuttomat 
riskiryhmille tarkoitetut rokotteet tullaan 
antamaan Hailuodossa mahdollisesti marraskuun 
lopulla, rokotteiden saapumisajankohta ei ole 
vielä täsmällisesti tiedossa. Influenssarokote 
vähentää influenssasta johtuvia kuolemia sekä 
sairaala- ja laitoshoitoja, vakavan influenssan 
ilmaantuvuutta, jälkitauteja, kuten korvatulehduksia, 
keuhkoputkentulehduksia, keuhkokuumeita sekä 
sydäninfarkteja ja aivoverenkierron häiriöitä, 
influenssatartuntoja: kun henkilö ei sairastu, hän ei 
tartuta muita. 

Muistituokio

Maanantaina 19.10. klo 10.00 kunnantalolla 
Luototuvassa Muistituokio yhdessä Oulun seudun 
omaishoitajat ry:n kanssa. 

Tervetuloa oppimaan ja keskustelemaan – aikataulu 
on sama kuin Naistenparlamentin aikataulu. Jos 
vapaata hyvinvointia tukevaa keskustelua halutaan, 
naistenparlamentti voidaan kutsua samalla koolle! 
Maanantaisin avointa keskustelua Luototuvassa klo 
10 alkaen. Tapaamisiin.

Sote saari tiedottaa
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Asiakasraati

Asiakasraati, joka yhdessä henkilökunnan ja 
Terveystalon kanssa kehittää terveyspalveluja 
Hailuodossa, on kokoontunut kaksi kertaa. 
Asiakasraatiin on edelleen mahdollista liittyä. 

Seuraava asiakasraadin kokoontuminen on 2.11.2020 
klo 10.00-12.30 kunnantalolla. 

Ilmoita tulostasi etukäteen palvelualuesihteeri Anne 
Inkilälle puh. 044 4973 522.  

Kelepo elämää -oppaan 
päivitys

Kelepo elämää Hailuovosa – opas yli 60-vuotiaille 
on päivityksessä. Seniorijelpin puhelinnumerosta saa 
kiinni seniorineuvolan sairaanhoitaja Tuula Lepistön, 
puhelinnumero 040 6693 715 vastaa tiistaisin ja 
keskiviikkoisin. 

Kotona asumisen 
tukeminen

Vanhuspalveluissa toimii vastaavana sairaanhoitajana 
Rauni Koppelo, puhelin 044 4973553. Raunille voit 
soittaa, jos ikäihminen (sinä itse, läheinen, omainen, 
naapuri…) tarvitsee arviota sitä, miten parhaiten 
voidaan tukea kotona asumista. Erityisen mielellään 
järjestetään palaveri, jossa kaikki asian osaiset ovat 
mukana. 

Päivätoimintakerho

Ojavilikissä toimivan Päivätoimintakerhon puh. 
numero on 044-4971920 / Sisko Mustonen

Tavoitettavissa ti  ja pe 10-14 .

SYYSLOMALLA  
Tule tutustumaan ja tekemään itsellesi oma                          
Bullet Journal kirja 
 
Ma 19.10 ja ti 20.10 klo 10.00–13.00 Kunnantalo / Luotosali 
 
Omatekoinen bujo eli kalenterin, päiväkirjan ja muistikirjan 
yhdistelmä antaa iloa ja järjestystä elämään.    
Muistikirjat ovat meille tarpeellisia. Bujo eli Bullet Journal on 
kirja, jossa on elämän tärkeät tapahtumat, haaveet ja 
suunnitelmat. 
Bujoilu tuo elämään ennen kaikkea uutta sisältöä ja 
tekemistä sekä luomisen iloa. Se on omannäköinen kalenteri, 
jonka olet ihan itse tehnyt, koristellut ja luonut sen sisällön. 
 
Mukaan bujoilemaan mahtuu min 4 Max 10 osallistujaa, sopii 
10–15-vuotiaille. 
 
Ilmoittautumiset p. 044 4973 573 tai ulla.sauvola@hailuoto.fi 
 
 

 
    
Järjestää Hailuodon Kunta / Nuorisotyö / Perhetyö / Seurakunta 

SYYSLOMALLA  
Tule tutustumaan ja tekemään itsellesi oma                          
Bullet Journal kirja 
 
Ma 19.10 ja ti 20.10 klo 10.00–13.00 Kunnantalo / Luotosali 
 
Omatekoinen bujo eli kalenterin, päiväkirjan ja muistikirjan 
yhdistelmä antaa iloa ja järjestystä elämään.    
Muistikirjat ovat meille tarpeellisia. Bujo eli Bullet Journal on 
kirja, jossa on elämän tärkeät tapahtumat, haaveet ja 
suunnitelmat. 
Bujoilu tuo elämään ennen kaikkea uutta sisältöä ja 
tekemistä sekä luomisen iloa. Se on omannäköinen kalenteri, 
jonka olet ihan itse tehnyt, koristellut ja luonut sen sisällön. 
 
Mukaan bujoilemaan mahtuu min 4 Max 10 osallistujaa, sopii 
10–15-vuotiaille. 
 
Ilmoittautumiset p. 044 4973 573 tai ulla.sauvola@hailuoto.fi 
 
 

 
    
Järjestää Hailuodon Kunta / Nuorisotyö / Perhetyö / Seurakunta 
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UUTTA LUOVOSSA!

Vietämme

SAUNAPÄIVÄÄ

Ojavilikin rivitalon saunatilassa ja 
kerhohuoneella

PERJANTAISIN klo 10.00-14.00

Tarkoitettu kotona asuville

PÄIVÄN SISÄLTÖ:

-  kyyditys (taxi-Teija)
-  saunominen

-  saunajuoma ja kahvit
-  keittolounas

-  vapaata seurustelua

Tarpeen mukaan / sovitusti:
-avustamista rasvauksissa, kynsienhoidossa,

-verenpaineen seurannassa
-parturi-kampaamo Emmyn ja jalkahoitola 

Nauruvarpaan
palvelut omakustanteisesti

Päivän hinta: 18,70€

KIINNOSTUITKO ?

Mukaan vaihtovaatteet, henk. koht. 
hygienia- ja pesuaineet

(pyyhkeet ja pefletit talon puolesta)

LISÄTIEDOT  JA ILMOITTAUTUMINEN

puh. 044-4971920 / Sisko Mustonen
tavattavissa ti ja pe klo 9.00-15.00

TERVETULOA!
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Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, jo-
hon voi tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittele-
maan ja tapaamaan muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna 
ikärajattomasti kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista 
omaishoitajuutta ei tarvita, ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat 
omaishoitajaksi ryhtymistä tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, johon voi 
tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittelemaan ja tapaamaan 
muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna ikärajattomasti kaikille omais-
taan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista omaishoitajuutta ei tarvita ja tervetulleita 

ovat myös entiset omaishoitajat sekä he, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi ryhtymistä 
kuin myös omaishoidettavat.  

Mitä sinun on hyvä tietää 
muistisairaan kohtaamisesta? 

 

maanantaina 19.10. klo 1o.00–11.30  
Kunnantalon kerhotilassa 

Muistikummituokio, asiantuntijana Minna Kaltio Oulun Seudun Muistiyhdis-
tykseltä. Tule oppimaan ja oivaltamaan muistisairauksista sekä muistisai-

raan kohtaamisesta. Toteutamme tilaisuuden yhteistyössä Hailuodon kun-
nan naistenparlamentin ja Oulun Seudun Muistiyhdistyksen kanssa. 

 
 

Lämpimästi tervetuloa omaishoitajat, läheiset  
sekä entiset omaishoitajat sekä  

kaikki asiasta kiinnostuneet! 
 

Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi  
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 

 

       Hailuodon ommaiskahvila 
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Hailuodon kansalaisopisto 
tiedottaa: 
vielä ehdit syksyllä 2020!

T I E D O T T E E T

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan näille kansalaisopis-
ton syksyn kursseille:

HYVINVOINTI
PORTTEJA HYVINVOINTIIN – KOKONAIS- 
VALTAINEN HYVINVOINTI  
La 28.11. klo 10.00 – 12.00 ja 12.30 – 14.30 
Hailuodon koulukeskus 
Opettaja: Katja Lehtomaa

Haluatko ymmärtää omaa hyvinvointiasi paremmin? 
Mistä oma hyvinvointisi koostuu? Elätkö arvojesi 
mukaista elämää? 

Kurssilla perehdytään kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-
tiin, hyvinvoinnin eri osa-alueisiin ja siihen, miten 
omaan elämään voi lisätä merkityksellisyyttä ja 
hyvinvointia. Kurssilla tehdään myös konkreettisia 
tietoisuusharjoituksia, joiden tarkoituksena on ope-
tella pysähtymään, kiinnittämään huomio juuri käsillä 
olevaan hetkeen ja kuuntelemaan omaa sydäntään. 
Kurssi soveltuu kaikille omasta hyvinvoinnistaan kiin-
nostuneille. Kurssi puolessa välissä on puolen tunnin 
lounastauko. Ilmoittautumiset 1.11. mennessä. Kurs-
simaksu 10 € laskutetaan. 

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
 
Kursseille ilmoittaudutaan Hellewi-palvelun kautta. Sieltä löytyvät myös täydelliset kurssikuvaukset. Linkki pal-
veluun löytyy osoitteesta: www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/kansalaisopisto/ 

Kurssilasku tulee kurssin käynnistymisen jälkeen Hailuodon kunnasta. Voit siten jättää huomioimatta maksami-
seen liittyvät automaattiset viestit ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kurssille ilmoittautumisen voi perua 7 päivää ennen kurssin alkua maksuttomaksi. Tämän jälkeen tapahtuneiden 
peruutusten osalta laskutetaan koko kurssihinta. Perumisen voi tehdä sähköpostitse kansalaisopisto@hailuoto.
fi tai maanantaisin klo 15 – 18 puhelimitse puh 044 786 607. Perumisia ei oteta vastaan esimerkiksi tekstiviestillä, 
puheviestillä tai muulla tavalla. Sähköpostilla tehtyyn perumiseen lähetetään aina vastaanottokuittaus.

Opiston toimisto päivystää
Opiston toimisto päivystää maanantaisin klo 15–18 kansalaisopisto@hailuoto.fi tai puh. 044 786 1607  
(1.10. alkaen Mira Talala)

Pidetään huolta toisistamme
Korona-tartuntojen ehkäisemiksi noudatathan kursseilla seuraavia ohjeita:

• älä osallistu toimintaan, jos sinulla on hengitystieoireita

• huolehdi hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu / käsidesi)

• huolehdi turvaväleistä
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KULTTUURI, KIRJALLISUUS

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 
Hailuodon koulukeskus 13. - 15.11. 
Opettaja: Terhi Friman

Onko kovalevyllä tai vihkoissa tekstejä, jotka halua-
vat päästä julki? Tule mukaan Kovalevyltä kirjak-
si-viikonloppukurssille! Teemme tavoitteesta totta 
ja mietimme, miten saat koottua tarinasi tai muistel-
masi kirjaksi. Miten löytyisi sopiva kustantaja ja mitä 
kaikkea se vaatii? Kurssin aikana omakustanteiden 
kustantaja on etäyhteyden kautta mukana ja kertoo, 
mikä on mukavin tapa luoda omakustanne. Kysele 
lisää terhi@metsaanmeni.fi  Ilmoittautumiset 31.10. 
mennessä. Kurssimaksu  34 € laskutetaan. 

KÄDEN TAIDOT

PUUTYÖTÄ JA NIKKAROINTIA SENIOREILLE – 
OSALLISTUJIA KAIVATAAN! 
Ti 15.9. - 8.12., klo 15.30 – 17.30 
Hailuodon koulukeskus 
Opettaja: Pertti Tero

Kaipaavatko kätesi käytännön puuhaa? Tule tekemään 
puutöitä opistolle. Kurssilla voi jokainen tehdä halua-
miaan puutöitä, mutta ideoita saa myös opettajalta. 
Voit itse valita teetkö helpompaa vai haastavampaa, 
rakennatko alusta alkaen itse vai kunnostatko vanhaa. 
Koulun työkalut ja -koneet ovat osallistujien käytössä, 
mutta tarvittavat raaka-aineet jokainen hankkii itse. 
Ilmoittautumiset 11.9. mennessä. Kurssimaksu 44 € 
laskutetaan. Tälle kurssille opintoseteliä voivat hakea 
yli 63-vuotiaat, työttömät ja maahanmuuttajat. Opin-
toseteli oikeuttaa alennukseen kurssihinnasta. Opin-
tosetelihinta on 39 €.

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

Macramee-solmeilu onkin varmaan tuttu monelle, 
mutta nyt syvennytään micromacrameen syöverei-
hin. Nimensä mukaisesti tehdään pieniä solmuja ja 

käytetään hyvin ohuita nyörejä sekä pieniä helmiä, 
niin valmistuukin uniikkeja koruja! Tuskin kahta täy-
sin identtistä korua löytyy, luovuus on vain rajana. 
Vaihtoehtona useita valmiita malleja koruihin. Käyte-
tyt nyörit ja langat ovat yleensä 0,8–1 mm:n paksui-
sia, vahattuja polyesteri tai nylon nyörejä, joita onkin 
hankala löytää Suomen markkinoilta. Se ei ole este 
tulla kursseille, opettajalta voi ostaa nyörejä sekä 
korutarvikkeita edullisesti!! Esim. yhden korvakorupa-
rin hinnaksi tulisi 3 - 5 €. Varaathan kurssille käteistä 
mukaan. Tarvikelista lähetään osallistujille lähempänä 
kurssin ajankohtaa. Ilmoittautumiset 4.10. mennessä. 
Kurssimaksu 22 € laskutetaan.

KERAMIIKKAPAJA 
Ti 17.11. – 8.12. klo 18 – 20.15 
Hailuodon koulukeskus 
Opettaja: Raija Vainionpää

Tervetuloa tutustumaan saveen ja keramiikkaan. 
Työskennellään monipuolisesti keramiikanperustyö-
tavoilla; makkara- ja levytekniikka sekä apumuotteja 
käyttäen. Tutustutaan erilaisiin koristelutekniikoihin. 
Käytössä helposti käsiteltävät korkeapolton kivitava-
rasavet. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että keramii-
kanharrastajille. Materiaalit maksetaan opettajalle 
käytön mukaan. Ilmoittautumiset 1.11. mennessä. 
Kurssimaksu (sisältää poltot) 25 € laskutetaan. 
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Yhteislenkit
Syksyiset yhteislenkit jatkuvat keskiviikkoisin, lähtö 
klo 10.00 kirkon parkkipaikalta.

Reitti päätetään lähtöhetkellä. 

 
Ulkoilu- ja 
makkaranpaistopäivä
Kaiken kansan ulkoilu- ja makkaranpaistopäivä Han-
nuksen laavulla ke 21.10. klo 10.00. 

Lähtö Sumpun parkkipaikalta, kävelyä muutama kilo-
metri. Makkaraa varattu 40 ensimmäiselle. Säävaraus 

 
Kehonkoostumus- 
mittaukset 
Järjestetään 1.-2.12.2020. 

Paikka ja kellonajat marraskuun kuntatiedotteessa.

 

Kevätkauden 2021 
liikuntahallivuorot 
Ennakkoilmoitus!

Muistathan varata LIIKUNTAHALLIVUORON keväälle 
2021. Varauksen, jossa ilmenee vuoron vastuuhen-
kilö(t) yhteystietoineen, voi laittaa sähköpostilla  
petri.partala@hailuoto.fi. 15.12.2020 mennessä.

Vuoroja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Myös KUNNAN YLEISET PELIVUOROT tulee varata ja 
vastuuhenkilö nimetä! Muutoin nykyiset yleiset vuo-
rot lakkaavat olemasta, sillä kysyntä liikuntahallivuo-
roista on kovaa. Yksityisiä, voimassa olevia vuoroja ei 
tarvitse varata uudelleen. 

Kuntosalilla on lukittuja vuoroja, joita ei voi varata 
omaan käyttöön. Vuorot on tarkoitettu varmistamaan 
villin avainten käyttäjien treenimahdollisuudet järke-
viin aikoihin.  

Jos kuntosalivuorovarauksesi päättyy vuoden lop-
puun, vuoden 2021 kuntosalin käyttövuorot kannat-
taa uusia hyvissä ajoin, p. 044 4973 566 tai petri.par-
tala@hailuoto.fi.

Nykyiset liikunta- ja kuntosalivuorot löytyvät: 

www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/liikunta/
liikuntahalli-ja-kuntosalivuorot/

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
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päivä  aika   liikuntavuoro paikka järjestäjä

maanantai klo 7.00-14.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 16.00-20.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 15.15-16.15  voimistelukerho 3-6 lk liikuntasali Hailuodon 4H

  klo 16.30-18.00  sähly, yläkoulu  liikuntasali Hailuodon 4H

  klo 18.00-19.00  Pilates, jatkokurssi koulu  kansalaisopisto

  klo 18.00-19.30  futsal, yleinen  liikuntasali liikuntatoimi

  klo 19.00-20.00  Pilates, alkeiskurssi koulu  kansalaisopisto

  klo 19.30-21.00  lentopallo, yleinen liikuntasali liikuntatoimi

  klo 21.00-22.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

    

tiistai  klo 7.00-8.30  villiavainvuoro   kuntosali liikuntatoimi

  klo 8.30-9.30  seniorit 1  kuntosali liikuntatoimi

  klo 9.30-10.30  seniorit 2  kuntosali liikuntatoimi

  klo 10.30-14.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 15.30-17.00  seniori-boccia  liikuntasali liikuntatoimi

  klo 16.00-18.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 17.00-18.00  sekasähly 3-6 lk. liikuntasali liikuntatoimi

  klo 18.30-20.00  miesten sähly, yleinen liikuntasali liikuntatoimi

  klo 19.00-22.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

    

keskiviikko klo 7.00-8.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 9.00-17.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 15.15-16.45  näytelmäkerho  liikuntasali Hailuodon 4H

  klo 17.00-18.15  Jooga   koulu  kansalaisopisto

  klo 18.15-19.30  Jooga 2   koulu  kansalaisopisto

  klo 17.30-18.30  sulkapallo, yleinen liikuntasali liikuntatoimi

  klo 18.00-19.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 18.30-19.00  easybody -jumppa liikuntasali kansalaisopisto

  klo 19.00-20.00  fitbody -jumppa  liikuntasali kansalaisopisto

  klo 20.00-22.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

Liikuntaa ja hyvinvointia Hailuodossa / syksy 2020
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päivä  aika   liikuntavuoro paikka järjestäjä  

torstai  klo 7.00-8.30  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 8.30-9.30  seniorijumppa  liikuntasali liikuntatoimi

  klo 8.30-10.30  seniorit, omatoimi kuntosali liikuntatoimi

  klo 10.30-17.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 17.00-18.00  liikunta/pienet  liikuntasali Hailuodon 4H

  klo 18.00-19.00  liikunta/isot  liikuntasali Hailuodon 4H

  klo 18.00-19.00  kuntosaliohjaus  kuntosali kansalaisopisto

  klo 19.00-20.30  lentopallo, yleinen liikuntasali liikuntatoimi

  klo 20.00-22.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 20.30-22.00  sulkapallo, yleinen liikuntasali liikuntatoimi

perjantai klo 7.00-8.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 8.00-10.00  seniorit, omatoimi kuntosali liikuntatoimi

  klo 10.00-15.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 14.00-15.30  tanssikurssi  liikuntasali koulu

  klo 15.30-17.00  senioritanssi  liikuntasali kansalaisopisto

  klo 15.30-17.00  nuorten kuntosali,  kuntosali liikuntatoimi, alk. 2.10. 
     ohjattu

  klo 17.00-18.00  soololattari  liikuntasali kansalaisopisto

  klo 17.00-22.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

    

lauantai klo 7.00-16.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 17.30-19.00  miesten sähly, yleinen liikuntasali liikuntatoimi

  klo 17.00-22.00  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

    

sunnuntai klo 7.00-10.30  villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 10.30-12.00  naisten vuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 12.00-13.00  miesten vuoro  kuntosali liikuntatoimi

  klo 13.00-22.00   villiavainvuoro  kuntosali liikuntatoimi

 

    



Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat seuraavat  
yleiset tiet:

- Luovontie/Marjaniementie, maantie 816

- Pölläntie, maantie 8162

- Ulkokarvontie, paikallistie 8674

- Sumpuntie, paikallistie 8675

Yleisten teiden hoitovastuu on Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksella.

Tienkäyttäjän linjalle (p. 0200 2100) voi ilmoittaa maan-
teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista. Tienkäyttä-
jän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden 
päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle  
kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie.

Hailuodon kunnan asemakaava-alueilla sijaitsevat 
seuraavat kadut:

- Sintantie

- Metsäkuja

- Ojakuja

- Kaunakaupungintie
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Tiedote teiden 
kunnossapidosta

Asemakaava-/rakennuskaava-alueilla kaduiksi loh-
kottujen tiealueiden hoitovastuu on kunnalla.

Kaikki muut Hailuodon kunnan alueella sijaitse-
vat viralliset tiet ovat yksityisteitä. Yksityistiet ovat 
yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosak-
kaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Yksityistielain-
säädännön mukaan yksityisteiden rakentami-
sesta ja kunnossapidosta vastaa tiekunta tai sen  
puuttuessa tieosakkaat. Tieosakkaat ovat velvollisia 
osallistumaan tien kunnossapitoon jokainen sen hyö-
dyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Hailuodon kunta

Tekniset palvelut
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Valtakunnallisen vanhusten viikon 
4.-11.10.2020 ohjelma Hailuodossa 

Teema ”Onni on vanheta”

Onni on vanheta uutta opetellen

Sunnuntai 4.10.

klo 10 Vanhusten viikon jumalanpalvelus kirkossa

Tiistai 6.10.

klo 12 Eläkeliiton yhdistyksen kerhopäivä seurakuntasalilla

klo 14 SenioriSurf seurakuntasalilla

Kuvapuhelut: seniori ota älykännykkä ja/tai tabletti mukaan. Harjoitellaan kuvapuheluita 
kädestä pitäen. 

Onni on vanheta itsestään huolehtien

Keskiviikko 7.10. 

klo 10 yhteiskävelylenkki, lähtö kirkon parkkipaikalta. Lenkin jälkeen kahvit seurakuntasalissa 

noin klo 11. 

klo 12 terveydenhoitaja Marika Rontti kunnantalon Luotosalissa: Ajankohtaista ikääntyneiden 
rokotteista

klo 12.30 suuhygienisti Maija Lönnholtz kunnantalon Luotosalissa: Ikääntyneen suun terveys

Torstai 8.10.

klo 8.30 seniorijumppa, venyttely ja nivelten liikkuvuus, liikuntasalissa

klo 13.45 Emmyn luuliikuntainfoa ja harjoituksia kunnantalon Luotosalissa

klo 14.15 geriatrian ylilääkäri Marja-Liisa (Maisa) Karjula puhuu etäyhteydellä Onni on vanheta 

-teemasta ja seniorineuvolatoiminnasta

Etäyhteys saatavilla klo 14.15 kaikille, joilla on sähköposti käytössä. Etäyhteyden tilaaminen 
kotiin: ilmoita sähköpostisi osoitteeseen anne.inkila(a)hailuoto.fi
Luentoa voi seurata etäyhteydellä myös kunnantalon Luotosalissa ja kirjastossa. 
Turvavälit on huomioitu järjestelyissä. 
Seniorineuvolan sairaanhoitaja on tavattavissa kunnantalolla luennon yhteydessä. 

Valtakunnallinen vanhusten 
viikko 4.–11.10.2020
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Vanhemmuuden tueksi ryhmä - Vanhemmuuden palikat 

Vanhemmuus on haasteellinen, mutta yksi elämän 
antoisimmista tehtävistä. Vanhemman ja lapsen suhdetta on 
hyvä katsella erilaisista näkökulmista.  

Vanhemmuuden palikat -työkalu auttaa tarttumaan lapsen 
kasvamisen haasteisiin käytännönläheisesti ja 
monipuolisesti. Palikoiden avulla hahmottuvat eri osa-
alueet, joita lapsi tarvitsee turvalliseen kasvuun ja 
terveeseen itsetuntoon. 

Ryhmän kesto on 9 kertaa 2 tuntia. 
Kokoontumiset 1 x viikossa, tiistaisin klo 17.00–19.00 
6.10, 13.10, 27.10, 3.11, 10.11, 17.11, 24.11, 1.12 ja 8.12 

Mikäli koet, että haluaisit prosessoida vanhemmuuttasi 
ryhmässä, tämä ryhmä on oikea paikka siihen. 

Ryhmä aloitetaan, mikäli siihen ilmoittautuu mukaan 4 – 
Max 8 osallistujaa.

Ryhmää ohjaa perhetyöntekijä, sosiaaliohjaaja Ulla Sauvola 

Ilmoittautumiset 2.10. mennessä p. 044 4973 573 tai
ulla.sauvola@hailuoto.fi 

Tervetuloa rakentamaan yhdessä vanhemmuutta. 

Järjestää Hailuodon kunta / perhetyö 



Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Lain 
mukaan alle 135 cm pitkä lapsi tarvitsee E-säännön 
mukaisen turvaistuimen henkilö-, paketti- ja kuor-
ma-autolla matkustaessaan. Alle 3-vuotiasta lasta ei 
saa koskaan kuljettaa ajoneuvossa ilman turvalaitetta.

Lain mukaan selkä menosuuntaan kiinnitettävää tur-
vaistuinta ei saa sijoittaa etuturvatyynyllä varustetulle 
istuinpaikalle, mikäli turvatyynyä ei ole tehty toimin-
takyvyttömäksi. Muuten laki ei ota kantaa lapsen 
sijoittamiseen autossa. Lue auton ohjekirjasta, mitä 
auton valmistaja sanoo lasten kuljettamisesta. Suo-
sittelemme, että alle 140 cm pitkät lapset eivät mat-
kusta etuistuimella, jos se on varustettu turvatyynyllä.

Uusi tieliikennelaki muutti lasten kuljettamista tak-
seissa. Alle 3-vuotiaan lapsen on nyt käytettävä tur-
valaitetta taksissakin. Yli 3-vuotiasta mutta alle 135 
cm pitkää lasta saa taksissa kuljettaa turvavyötä käyt-
täen muualla kuin etuistuimella.

Linja-autossa alle 135 cm pitkän lapsen on käytettävä 
istuinpaikalle asennettua turvavyötä tai turvalaitetta.

LÄHDE: LIIKENNETURVA

Lue lisää lasten liikenneturvallisuudesta: 

https://www.l i ikennetur va. f i/ f i/ l i ikenteessa/
turvaistuimet

https://www.l i ikennetur va. f i/ f i/ l i ikenteessa/
turvaistuimet-usein-kysytyt-kysymykset
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Lapsen kuljettaminen autossa

Kuva: Liikenneturva

Hailuodon metsästysseura ry 

 
Hirvipeijaiset on peruttu vuonna 2020 vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Hailuodon metsästysseura ry johtokunta
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Metsäkeskus tuottaa julkisin varoin metsävaratie-
toja metsänomistajille ja järjestää neuvontaa. Oulun 
alueelle on valmistunut uutta metsävaratietoa. Met-
säsi tiedot löytyvät nyt Metsään.fi-palvelusta, tule 
tutustumaan palvelun käyttöön. Hailuodon osalta 
metsätiedot ovat nähtävissä palvelussa alkaen 
1.10.2020.

Metsäkeskus järjestää maksuttoman tilaisuuden 
keskiviikkona 7.10.2020 klo 18.00-20.15 Oulun-
salon yhteisötalolla (entinen Oulunsalon valtuus-
tosali), os. Kauppiaantie 5, 90460 Oulunsalo. Verk-
koluennot samoista aiheista järjestetään 13.10. ja 
15.10. 

Ohjelma:

18.00 Tilaisuuden avaus, järjestelyt, Metsäkeskuk-
sen esittely

18.10 Metsävaratiedon keruu ja hyödyntäminen

 Metsään.fi-palvelun käyttö

 - Kirjautuminen, oman tilan tiedo

 - Kartat, työkalut, muut aineisto

 - Asiointiominaisuudet ja tietojen luovutus

19.00 Oman metsän tietoihin kirjautuminen ja 
tutustuminen

 - tilaisuuksissa opastusta, verkossa mahdol 
 lisuus kysymyksiin

 - saat yhteystiedot ja voit sopia henkilökoh 
 taisesta neuvonnasta            

19.30 Metsätilan sukupolvenvaihdos ja kuolin-  
 pesä metsänomistajana

20.15 Tilaisuus päättyy

 
Tilaisuuteen mahtuu mukaan 20 ensimmäisenä 
ilmoittautunutta. Koronatilanteen vuoksi emme jär-
jestä tilaisuudessa kahvitarjoilua ja noudatamme 
kaikissa lähitapaamisissamme yleisiä koronaohjeita 
ja -suosituksia. Ilmoittautuneille lähetämme tar-
kempia ohjeita ennen tilaisuutta tervetuloviestissä.

Ota mukaan kannettava tietokone tai tabletti ja pal-
veluun kirjautumista varten tunnukset verkkopank-
kiisi. Jaamme langattoman yhteyden ja opastamme 
käytössä.   

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukä-
teen. Linkki ilmoittautumiseen löy-
tyy Hailuodon kunnan sivuilta osoitteessa  
hailuoto.fi/tilaisuus-ajankohtaisista-metsaasioista

Hailuodossa asuvilla metsänomistajilla on mah-
dollisuus sopia henkilökohtainen tapaaminen neu-
vojan kanssa Hailuodon kunnantalolle ke 9.10. klo 
9.00-15.00 väliselle ajalle. Varaukset Seppo Moi-
laselta, puhelimella 040 732 2048 viimeistään to 
8.10. Tapaamisessa on mahdollisuus saada myös 
tietoa ja materiaali metsätilan sukupolvenvaihdok-
sesta. Voit ottaa mukaan kannettava tietokoneen tai 
tabletin ja palveluun kirjautumista varten tunnukset 
verkkopankkiisi.   

Tervetuloa!

 
L i s ä t i e d o t : 

Seppo Moilanen
metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja
puh. 040 732 2048
seppo.moilanen@metsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus, pohjoinen palvelualue 
PL 4 (Rautionkatu 2 C)

Uutta metsävaratietoa 
Hailuotoon lokakuussa
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Tapahtumia lokakuussa
pe 2.10. klo 13 tuolijumppa kirjastossa

la 3.10. Lintukisa klo 7-18 (lintujenhavainnointia luonnossa)

su 4.10. klo 16 Joose Keskitalo Panimolla

pe 9.10. klo 13 tuolijumppa kirjastossa

la 10.10. Kesäkauden päättäjäiset (ks. koko ohjelma sivulta 21)

pe 16.10. klo 13 tuolijumppa kirjastossa

ke 21.10. klo 18 Liikuntahalli: Niskavuoren Loviisa ja Heta (teatteriesitys)

pe 23.10. klo 13 tuolijumppa kirjastossa

pe 30.10. klo 13 tuolijumppa kirjastossa
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Niskavuoren Heta päätyy naimisiin renki Akustin kanssa, vaikka Heta odottaa lasta Lammentaustan Santerille. 
Heta joutuu asumaan Muumäelle, Niskavuoren entiseen torppaan. Katkeran Hetan ainoa unelma on saada uusi, 
upea talo. Heta raataa, kasvattaa lapsensa ja elää rengin vaimona. Akusti saa kaipaamansa hyväksynnän vasta, 
kun on jo liian myöhäistä.

Heini Tola on luonut Hella Wuolijoen näytelmille Niskavuoren nuori emäntä ja Niskavuoren Heta uuden kiehtovan

muodon. Kaksi näytelmää kolmen näyttelijän ja muusikon esittämänä muodostavat riipaisevan kokonaisuuden.

Kirjoittanut Hella Wuolijoki 

Sovitus Heini Tola

Ohjaus Sanna Heikkinen

Lavastus ja pukusuunnittelu Tiina Siltala

Valosuunnittelu Henri Pyy

Äänisuunnittelu Sinikka Isoniemi

Näyttämöllä nähdään Antti Hovilainen, Maija Pihlajaoja, Teija Töyry ja Sinikka Isoniemi (muusikko). 

Antakaa 
minullekin 
rakkautta!
 
Väkevä, intensiivinen ja 
tiheä sukellus niskavuore-
laisten sielunmaisemaan. 

Hailuodon liikuntahallilla  
ke 21.10. klo 18.  
Kesto noin 2 h, sis. väliajan.

Niskavuorella on menty naimisiin 
rahasta, ei rakkaudesta. Naima-
kauppojen myötä Loviisa naitetaan 
Juhanille, suureen hämäläiseen 
taloon. Rakkaudettomassa liitossa 
hän raataa, kasvattaa lapsensa ja 
alistuu Juhanin siskon Hetan mää-
räilyyn. Vanhan emännän kuol-
tua Loviisasta tulee Niskavuoren 
emäntä. Loviisalle paljastuu totuus 
Juhanista, mutta hän päättää hoi-
taa talon ja lapset kunniakkaasti. 
Lisäksi mahdoton rakkaus saa 
Loviisan tekemään raskaan valin-
nan, joka sinetöi hänen ja Niska-
vuoren kohtalon.
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Hailuodon Rintamaveteraanit ry:n syyskokous 

pidetään keskiviikkona 28.10.2020 klo 13.00 
Ojavilikin kerhohuoneessa Luovontie 198 B 10.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:ssä määrätyt ja muut mahdolliset asiat,  
mm. keskustellaan osaston toiminnan mahdollisesta lopettamisesta vuoden 2021 aikana.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa ja huomioidaan koronasuositukset.
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Hailuodon kesäkauden päättäjäiset 10.10. 
Tervetuloa mukaan päättämään Hailuodon kesäkausi leppoisassa koko perheen tapahtumassa. 

Ohjelmaa on aamupäivästä iltamyöhään!

Koulun piha klo 11–14

• lasten liikennerata
• myyjäiset: leivonnaisia, buffet..
• kirppispöytä
• Onnenpyörä herkkupalkinnoilla
• kepparirata

klo 12 Maltti ja Vallu esiintyvät koulun pihalla

Hailuodon tori klo 11–14

Marko ja Milli: Fish&chips -annoksia, kevät- 
kääryleitä ja savukalaa

Kujalan tila: burgereita

Osuuspankin edusta klo 11.30–12.30

Hailuodon Martat myyvät lettuja, kahvia ja 
mehua

Hailuodon Panimo

Magneettivesiparantajat esiintyy klo 16/18

Hyvän Tuulen Mylly klo 17 alkaen

• klo 17-18 Vapaata tanssia
• klo 18.00-18.15 Anna Emilia Laurila - ”Se osa

sinua”-runo  - Elämälle - hulavannetaidenumero &
Laulu rakkauden

• klo 18.15- 19.00 Yllätysohjelmaa & Open stage
• n. klo 19.00 Tulitaidetta

Iltalento klo 22–03 
pääsymaksu 7€ klo 22.30 jälkeen

Turistit esiintyy klo 22.30

Marjaniemessä käsityömyymälä-kahvila 
Luovon Puikkari on avoinna klo 11-16

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

TV:stä tuttu!

Tapahtuman järjestävät 
yhteistyössä Hailuodon kunta, 
Hailuodon Elinkeinotoimijat ry, 
paikalliset yhdistykset ja muut 
vapaaehtoiset.

Huom! Pyydämme 
tapahtumaan osallistujia  
huomioimaan turvavälit, 
huolehtimaan käsi- 
hygieniasta ja käyttä-
mään tarvittaessa kasvo-
maskia.

Ethän tule sairaana 
paikalle!

Hai  uoto
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Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa 
soitto AINA 112!

Ajanvaraus Hailuodon terveyskeskukseen 
numerosta 045 788 409 10 arkisin kello 8-16. 
Puheluusi vastaa Terveystalo.

Ajanvaraukseton hoitajan vastaanotto 
terveyskeskuksessa tiistai ja perjantai klo 9-10. 
Pienille, helposti hoidettaville asioille. Muuten 
yhteydenotot hoidon tarpeen arvioinnin kautta.

Virka-ajan ulkopuolinen tapaturmapäivystys: 
Arkisin klo 16-22 ja viikonloppuisin klo 09-22 ajan-
varaus numerosta 050 590 1490. Puheluusi vastaa 
Terveystalo. 

Arkisin klo 22-08 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 
22-09 ota yhteys Oulun seudun yhteispäivystykseen 
numeroon 08 315 2655.

Huom. Vanhat Hailuodon terveyskeskuksen 
ajanvarausnumerot 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 
neuvontanumero 
Hailuodon henkisen tuen päivystävä puhelin  
044 4973 507. Joka päivä kello 15-19. Puheluusi  
vastaa vapaaehtoinen. 

Hailuodon kunnan tärkeät 
numerot

Muut tärkeät numerot
Palvelukoti saarenkartano 044 4973 550

Hailuodon koulu 044 4973 506

Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531

Eskari 040 4879 967

Kirjasto / kirjastonhoitaja Kari Blomster  
044 4973 565

Sosiaalityöntekijä Tommi Heikka 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

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




