TIEDOTUKSET JA
TAPAHTUMAT
Numero 11/2017
16.11.2017

Hailuodon kunta toivottaa hyvää
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Tässä numerossa:

Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä

Suomi 100 vuotta -kyläjuhla		
2
ELY-keskuksen avustukset		
3
Ilmoituksia				4
Kutsu esteettömyystyöryhmään
5
Perusturvapalvelut tiedottaa		
6
Vapaa-aikatoimi tiedottaa		
7
Kansalaisopiston kurssit 2018		
8
Hailuoto-seuran syyskokous		
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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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SUOMI 100 vuotta – Kyläjuhla koululla
				ma 4.12.2017 klo 18
Aito helmi -salin tuulikaapissa “Sinivalkoiset kivet” (varhaiskasvatus)
Suomi 100 -vastaanotto (vastaanottamassa kunnanjohtaja Aki Heiskanen ja
sivistysjohtaja Kaija Sipilä)
Juhlaohjelmassa mm.
• 8.-9 -luokkalaisten ilmaisutaidon ryhmä esittää näytelmän “Presidenttien pilkkireissu”
• Esikoululaiset, 3.-4. -luokkaiset ja 5.-6 -luokkalaisten musiikkiryhmä esittävät
musiikkiesityksen “Matkustan ympäri maailmaa”
• Elokuvakerhon Hullun hauska Suomi -runovideon esitys ja tekijöiden palkitseminen
• Kansalaisopiston pikku muusikot
• Koulun ja muun sivistystoimen aikuisten yhteinen esitys
Klo 17.30 ja iltajuhlan jälkeen kirjastossa näyttely Satavuotias Suomi lapsen silmin.
(Päivähoito ja esiopetus)
Lisäksi juhlassa on esillä koululaisten Suomi 100 -viikon tuotoksia.
Tervetuloa!
Järj. Sivistystoimi2017
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen harkinnanvaraiset avustukset
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta viimeistään
30.11.2017 seuraaviin tarkoituksiin:
•
•
•
•
•

rakennusperinnön hoitoon
saariston ympäristönhoitoon
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon

Lisäksi Lapin ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin. Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri
puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.
Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa niihin
määrärahat.
Tarkempia tietoja eri avustuksista on ELY-keskusten valtakunnallisilla verkkosivuilla,
www.ely-keskus.fi.

Metsästysseuran rintamaveteraaneille lahjoittaman hirvenlihan
HUUTOKAUPPA la 18.11.2017 klo 12 alkaen OP:n edustalla.
Tervetuloa hyville kaupoille!

Veteraanien perinteinen JOULUATERIA AILASTOSSA to 30.11.2017 klo 13 alkaen.
Tervetuloa veteraanit, veteraanien lesket, sotaorvot ja kannattajajäsenet, ateria on ilmainen
kaikille kutsutuille.
Ennakkoilmoittautuminen Sallille 24.11. mennessä puh. 040 751 0036.

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 6.12. klo 10, toimittaa Timo Juntunen,
kanttorina Mari Liukkonen.
Jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynti sankarihaudoilla, kirkkokahvit
seurakuntasalissa ja juhlaohjelmaa kirkkosalissa.
Mukana mm. Sirkeät Sirkuttajat.
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Vielä jouluksi puhtaat matot !

JOULUKALAT
SAVUSTAMOLTA
Lauri Joensuu, 0400 647 075

OSTETAAN talo, tila tai talviasuttava
loma-asunto Hailuodosta. Oma ranta
plussaa. Muuttoa sinne teille Hailuotoon
suunnittelee perhe jossa 2 aikuista ja 2
alle kouluikäistä lasta. Tarjoa rohkeasti,
kaikki huomioidaan, mahdollinen
remonttikaan ei este.
Mika Kemppainen
Puh 0407449315
mikaj.kemppainen@pp.nic.fi

Kylmäsavulohi
Lämminsavulohi
Graavilohi
Tilaukset viimeistään 7.12.2017
Puh. 0442407338
hailuodonkala@gmail.com
Marjaniementie 783 90480 Hailuoto
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KUTSU
Tervetuloa osallistumaan esteettömyystyöryhmän työhön
Kunnanhallitus on päättänyt perustaa esteettömyystyöryhmän. Työryhmän tarkoituksena on
kartoittaa Hailuodon kunnan tilat ja alueet niiden esteettömyyden osalta ja tehdä tulosten
perusteella tarvittavia parannuksia.
Esteettömyys tarkoittaa tässä yhteydessä ympäristön luomista esteettömäksi ja siten erilaisten
ihmisten käyttöön soveltuvaksi.
Kutsu on sinulle, joka haluat edistää esteetöntä Hailuotoa ja vaikuttaa konkreettisesti
huomioitaviin ja korjattaviin asioihin.
Tervetuloa suunnittelemaan esteettömyystyöryhmän toimintaa ja olemaan jatkossa
mahdollisesti työryhmän jäsen. Työryhmän työskentelystä on vastuussa kunnanjohtaja
Aki Heiskanen.
Esteettömyystyöryhmän tapaaminen pidetään 23.11.2017 klo 17.30 alkaen kunnantalon
Luotosalissa.

TIEDOKSI LIIKUNTAHALLIN KÄYTTÄJILLE
Erityisesti huomioitava liikuntavälinevarastossa, että noudatetaan alla olevaa pelastuslakiin
perustuvaa ohjeistusta. Tämä koskee kaikkia liikuntahallin käyttäjiä.
Pelastuslaki
3 luku
Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet
10 §
Rakennusten uloskäytävät
Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä,
että uloskäytävät ja kulkureitit pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä ja muutenkin sellaisessa
kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

ULOSKÄYTÄVILLÄ JA VARASTOJEN KULKUREITEILLÄ EI SAA SÄILYTTÄÄ
TAVARAA!
Uloskäytävät ja kulkureitit on merkitty asianmukaisella merkistöllä, jotka osoittavat niiden
kulkusuunnan pois liikuntahallista.
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PERUSTURVAPALVELUT TIEDOTTAA
Reseptien uusiminen
Terveyskeskuksen joulusulun vuoksi reseptien uusimispyynnöt tulee tehdä 11.12. mennessä.
Uusimispyynnön voi tehdä OmaKanta-palvelussa (www.kanta.fi), terveyskeskukseen
soittamalla tai käymällä terveyskeskuksessa.

Suun terveydenhuolto
Hammashoitolan toiminnassa on muutoksia marraskuussa. Hammaslääkäripalveluja kiireettömään
hoitoon on saatavilla joulukuun alusta alkaen. Marraskuun aikana kiireellisissä asioissa virka-aikana
soittakaa hammashoitolan numeroon 044-4973545.
Viikonloppuisin ja arkipyhinä suun terveydenhuollon hammaslääkäripäivystys on Oulussa
osoitteessa Aapistie 3, klo 10–15. Puhelinnumero 044 7036 426.
Vakavien tapaturmien ensiapu muina aikoina on Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OYS,
sisäänkäynti A1), puhelinnumero 08 315 2655.

Tietohallinnon asiantuntija esittäytyy
Hei!
Hailuodon kunta on saanut uuden työntekijän riveihinsä
11.10.2017. Minut valittiin tietohallinnon asiantuntija
-tehtävään, jossa työn pääpaino tulee olemaan asiakirjahallinnossa, sen kehittämisessä ja toimivuudessa. Aiemmassa
työssäni olen tottunut työskentelemään erilaisten asiakirjojen
parissa sekä kehittämään toimintatapoja ja -prosesseja niihin
liittyen.
Olen kotoisin Oulusta ja perheeseeni kuuluvat vaimo ja
kolme lasta.
Minut tavoittaa numerosta 040 683 7506 tai sähköpostitse
tero.parkkinen@hailuoto.fi.
Terveisin Tero Parkkinen
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA

Perjantaina 17.11. Luukulla klo 17–19

DISCO
1.-6. -luokkalaisille
Buffet! Peli-ilta!
Peli-ilta jatkuu nuorten Luukun ajan 19.00-22.00
Alle kouluikäisille to 16.11. liikuntahallilla MLL-salivuorolla oma disco.

Kehonkoostumusmittaukset Luukulla 14.–16.12., seuraa aikataulutiedottelua kunnan nettisivuilta.
Lisätiedot 1.12. alkaen petri.partala@hailuoto.fi.

Nuoriso- ja liikuntajärjestöjen kohdeavustukset syksy 2017
Hailuodon nuoriso- ja liikuntatoimi julistaa paikkakunnalla toimivien nuoriso- ja liikuntajärjestöjen
vuoden 2017 kohdeavustuksen haettavaksi. Kohdeavustukset on haettavana seuraavasti:
Kerhotoiminta-avustus: voidaan myöntää kerhokuluihin ja kerho-ohjaajien palkkioihin.
Muut avustettavat toiminnot: kurssi- ja koulutustoiminta, tapahtumat ja retket sekä muu
avustuskelpoinen toiminta.
Avustushakemuskaavakkeen voi tulostaa osoitteesta www.hailuoto.fi/lomakkeet (löytyy nimellä
Yleisavustushakemus seuroille ja yhdistyksille).
Hakemukset tarvittavine liitteineen tulee toimittaa viimeistään 15.12.2017 os. Hailuodon kunta,
vapaa-aikatoimi, Luovontie 176, 90480 HAILUOTO
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HAILUODON KANSALAISOPISTON KURSSIT
KEVÄÄLLÄ 2018
Hailuodon kansalaisopiston yhteystiedot ja ilmoittautuminen kursseille:
kansalaisopisto@hailuoto.fi
puh. 044-7861 607 (ma klo 16–21)
Osastovastaava Leila Ronkainen tavattavissa kirjastossa maanantaisin klo 16–18.
Opintosetelihinta on tietyillä kursseilla työttömille, eläkeläisille ja 63 vuotta täyttäneille. Todistus
esitettävä osastovastaavalle kahden viikon sisällä kurssin alkamisesta.
MUSIIKKI
90030 MUSIIKKILEIKKIKOULU
ke 17.45–18.30, HAILUODON KOULUKESKUS
10.1.–18.4.2018
Mari Liukkonen
Oppitunteja 12, Kurssimaksu 15,00 €
Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 3–6 -vuotiaille (v. 2011–2014 syntyneille). Toiminta sisältää laulua,
loruilua, rytmisoitinten soittoa, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua ja musiikin peruskäsitteisiin sekä
musiikinteorian alkeisiin tutustumista leikin kautta. Opettaja on musiikkipedagogi ja kanttori. Kokoontumista ei ole 7.2., 7.3. ja 28.3. Ilmoittautumiset 8.1. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi.
90035 SOITON OPETUS
pe 13.30–19.00, HAILUODON KOULUKESKUS
12.1.–13.4.2018
Esa Jokiranta
Oppitunteja 7 x 30 min/oppilas, Kurssimaksu 55,00 €
Kurssilla saa soiton opetusta yksilöopetuksena, ystävän kanssa pareittain tai pienenä ryhmänä.
Instrumenttivaihtoehdot ovat piano (klassinen tai vapaasäestys), kitara (klassinen tai vapaasäestys),
ukulele ja mandoliini sekä bändisoittimet (sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, rummut).
Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä valitsemansa instrumentti. Kurssimaksuun sisältyy
lapsille seitsemän 30 minuutin ja aikuisille viisi 45 min. mittaista oppituntia. Opetus on viikoittain.
Lasten tunnit pyritään järjestämään heti lukukauden alussa. Henkilökohtainen oppituntiaika sovitaan
suoraan opettajan (puh. 0400-617162) kanssa. Ilmoittautumiset kansalaisopisto@hailuoto.fi.
KIELET
90100 ENGLANTI 1
ti 17.00–18.30, HAILUODON KOULUKESKUS
16.1.–10.4.2018
Jaana Pesu
Oppitunteja 24, Kurssimaksu 35,00 €
Tällä kurssilla opitaan tärkeää käytännön puhekieltä. Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin niille, joilla
on kauan sitten opittua passiivista sanastoa olemassa. Opitaan uutta ja aktivoidaan unohtuneita
sanoja yhdessä erilaisten paritöiden ja harjoitusten avulla. Oppikirja korvattu ammattitaitoisen ja
kannustavan opettajan laatimilla opetusmonisteilla. Materiaalimaksu uusilta kurssilaisilta 5 €.
Opintosetelihinta 28 €. Ilmoittautumiset 8.1. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi.
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90101 ENGLANTI 2
ti 18.30–20.00, HAILUODON KOULUKESKUS
16.1.–10.4.2018
Jaana Pesu
Oppitunteja 24, Kurssimaksu 35,00 €
Kurssi sopii sinulle, joka haluat ensisijaisesti kehittää ja parantaa puhetaitoa. Harjoittelemme kieltä
“just talk” -periaatteella. Laajennamme sanavarastoa, kertailemme peruskieltä ja harjoittelemme
pareittain tai ryhmissä. Materiaalimaksu uusilta opiskelijoilta 5 €. Opintosetelihinta 28 €.
Ilmoittautumiset 8.1. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi.
TAITO- JA TAIDEAINEET
90020 KANKAANPAINANTAA LUONNON VÄRIAINEILLA
pe 18.00–20.30, la 10.00–15.30, HAILUODON KOULUKESKUS
25.5.–26.5.2018
Marjut Sarkkinen
Oppitunteja 10, Kurssimaksu 17,00 €
Pidätkö pehmeästä ja luonnonmukaisesta värimaailmasta? Valmistetaan kankaanpainovärejä
kasveista ja maaväreistä, etsataan kuvioita luonnonetseillä ja painetaan kuvioita oman tavoitteen
mukaisiin töihin. Kurssilla voit myös valottaa kankaanpainoseulallesi omat pysyvät kuviot. Opettaja
on TaM, jolla pitkä kokemus kankaankuvioinnin ja värjäyksen opettamisesta. Painovärit 20–25 €/hlö
maksetaan opettajalle. Materiaalilista lähetetään sähköpostilla ilmoittautuneille. Sitovat ilmoittautumiset 7.5. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi.
90005 KUDONTA
ma 18.00–20.15, HAILUOTO, LOKKI
15.1.–26.3.2018
Leila Ronkainen
Oppitunteja 30, Kurssimaksu 38,00 €
Kodintekstiilit, sisustuotteet ja asusteet kangaspuissa kutoen. “Kurssilainen” voi olla myös ryhmä,
joka kutoo yhteiseen loimeen. Lisätietoja ohjaajalta p. 044-7861607. Ilmoittautumiset 8.1. mennessä
kansalaisopisto@hailuoto.fi.
90006 KORUJA LUSIKOISTA
pe 18.00–20.30, la 10.00–15.30,
HAILUODON KOULUKESKUS
4.5.–5.5.2018
Leila Ronkainen
Oppitunteja 10, Kurssimaksu 15,00 €
Onko hopea- tai alpakkalusikkasi käyttämättömänä? Saat
sen uudelleen käyttöön valmistamalla siitä esim.
riipuksen, sormuksen, korviksen tai rannekorun. Voit
keskittyä myös hopeaketjujen punontaan. Hopealanka
ostettavissa ohjaajalta.
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä
kansalaisopisto@hailuoto.fi.
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90010 PUUTYÖ
to 18.00–20.15, HAILUODON KOULUKESKUS
11.1.–28.3.2018
Saara Isola
Oppitunteja 30, Kurssimaksu 38,00 €
Tule mukaan puutyökurssille! Saat vapaasti valita, teetkö helpompaa vai haastavampaa, rakennatko
alusta alkaen itse, vai kunnostatko vanhaa. Nyt puutyökurssilla lisäksi erityinen mahdollisuus saada
ohjausta vanhanajan puuhevosen tekoon. Mukavassa porukassa tulee valmista! Ilmoittautumiset 8.1.
mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi.
900015 PIIRUSTUS
la 10.00–16.00, HAILUODON KOULUKESKUS
21.4.–28.4.2018
Päivi Pussila
Oppitunteja 14,6, Kurssimaksu 25,00 €
Piirtämisen peruskurssi. Käydään läpi piirtämisen liittyviä perusasioita. Piirretään asioita, esineitä ja
tutustutaan eri piirustusvälineisiin. Materiaalilista lähetetään sähköpostilla ilmoittautuneille. Kokoontumiset la 21.4. ja 28.4. Sitovat ilmoittautumiset 16.4. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi.
90107 KIRJOITTAJAPIIRI
to 18.00–20.15, HAILUODON KOULUKESKUS
11.1.–22.3.2018
Liisa Louhela
Oppitunteja 30, Kurssimaksu 42,00 €
Kirjoittajapiirissä tehdään luovia kirjoitusharjoituksia, kirjoitetaan runoja ja proosaa, opitaan ja nautitaan toistemme teksteistä. Kurssilla käydään läpi konkreettisia vinkkejä kirjoittamisen esteiden nujertamiseksi. Kevään aikana kurssilla käy 2 kirjailijavierasta. Voit tulla mukaan, vaikka et olisi kirjoittanut
aikaisemmin. Kurssimaksun lisäksi jokainen opiskelija vastaa itse monistus- yms. kuluista. Opintosetelihinta 35 €. Ilmoittautumiset 8.1. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi.
LIIKUNTA
90152 CIRCUIT-KUNTOPIIRI
ke 19.00–20.00, HAILUODON LIIKUNTASALI
10.1.–25.4.2018
Minna Maikkola
Oppitunteja 20, Kurssimaksu 28,00 €
Tervetuloa kohottamaan kuntoa kuntopiirissä! Tällä kurssilla edetään omaan tahtiin ja haastetta riittää
sekä aloittelijoille että kovakuntoisille huippuharrastajille. Ilmoittautumiset 8.1. mennessä
kansalaisopisto@hailuoto.fi.
90153 JOOGA
pe 17.00–18.15, HAILUODON LIIKUNTASALI
12.1.–23.2.2018
Saara Al-Khanji, Jani Manninen
Oppitunteja 16,7, Kurssimaksu 25,00 €
Kurssilla tehdään monipuolisesti lujan lempeää harjoitusta ja virtaavia sarjoja. Huomioidaan hengitys
sekä tietoinen rentoutuminen itseään kuunnellen. Kurssi sopii kaikille! Mukaan kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä vaatetta rentoutumisen ajaksi.
Sitovat ilmoittautumiset 8.1. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi.
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Hailuoto-seura ry
Sääntömääräinen syyskokous
tiistaina 28.11.2017 kello 18.00
Kulttuuritalo Päiväkodilla (Haapalantie 4)
Kokouksen jälkeen mahdollisuus saunoa Päiväkodin
pihasaunassa. Pyyhkeet mukaan !

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa,
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2018
4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,
5. päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
6. hyväksytään talousarvio vuodelle 2018,
7. valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran
puheenjohtajaksi
8. valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle,
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varamies
10. päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta,
11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Tervetuloa jäsenet ja jäsenyydestä
kiinnostuneet !
Lisätietoja:
www.hailuoto-seura.fi, puhelin 044 529 3220. Löydät meidät myös Facebookista.
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Maiju Sangin valokuvia esillä
Hailuodon kirjastossa
1.–29.11.2017
Kirjasto avoinna
ti 10–16
ke 14–20
pe 14–20

Tervetuloa!

