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Mitkä asiat Hailuodossa ovat sinulle tärkeitä?
Mitä hailuotolaisuus mielestäsi tarkoittaa?
Onko olemassa hailuotolaista elämäntapaa?
Millaista elämän tulisi täällä tulevaisuudessa olla?

Tule mukaan keskustelemaan sinulle tärkeistä asioista

kaikille avoimeen työpajaan Luotosaliin tiistaina 27.11. klo 18.
Työpaja on osa Hailuodon kuntastrategian uudistustyötä. Työpajassa sinulla on
mahdollisuus vaikuttaa kuntastrategian sisältöön ja kertoa mielipiteesi. Tervetuloa
mukaan!

Tässä numerossa:

Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä

ELY-keskuksen avustukset 		
2
Ilmoituksia				3
Influenssarokotukset neuvolassa
4
Museo- ja historiatoimikunta		
5
Hailuodon kirjasto tiedottaa		
6
Vapaa-aikatoimi tiedottaa		
8
Kulttuuripääkaupunki-hanke		
9
Ilmoituksia				10

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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AA-HAI-ryhmä tiedottaa:
Kun haluat lopettaa juomisen, olet tervetullut AA:han. Alkoholismi voi osua kenentahansa kohtaloksi.
Iällä, sukupuolella ja yhteiskunnallisella asemalla ei ole merkitystä.
AA:ssa on naisia ja miehiä kaikilta elämän aloilta.
AA:ssa ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuja.
Anna itsellesi mahdollisuus: AA-HAI-ryhmä kokoontuu joka toinen maanantai
(parittomina viikkoina), 5.11.2018 klo 19.00-20.30 Luovontie 198 B10, kerhohuone.
AA-päivystävä puhelin: 041- 457 2841 Sorsasaari Oulu
AA-HAI-ryhmän puhelin: 044-919 2914 klo 09.00-21.00

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:
•
rakennusperinnön hoitoon
•
saariston ympäristönhoitoon
•
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
•
haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
•
vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon
•
vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön
Lapin ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Pohjois-Pohjanmaan alueella toteutettaviin
kalataloudellisiin kunnostuksiin ja Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla
Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.
Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2018. Avustuksia myönnetään
edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2019 talousarviossa niihin määrärahat.
Lisätietoa ELY-keskuksen verkkosivulta, www.ely.keskus.fi.

Keskustelutilaisuus Sote saari -palvelualueen eli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista
Luotosalissa 15.11.2018 klo 17–18.30
Tilaisuudessa on mahdollista saada tietoa, antaa palautetta, keskustella ja pohtia asioita yhdessä
ammattilaisten kanssa. Käydään läpi myös Kanta-palvelun (Omakanta) käyttöä reseptien uusintaan
ja omiin tietoihin liittyen. Huomattava on, että henkilökohtaisten tilanteiden hoito onnistuu paremmin
suoralla palautteella. Paikalla Sote saari -palvelualueen henkilökuntaa ja perusturvajohtaja.

Sivu 3

Numero 11/2018

Tule keskustelemaan
Hailuodon kokoomusyhdistyksestä,
sen toiminnan aktivoimisesta
ja järjestäytymisestä
Nuorisoseurantalolle klo 18.00
Kokoomuslaisuus on
tahtoa tehdä asioita - se on sisukkuutta
kääriä hihat ja tehdä töitä entistä kovemmin.

Kuulutus

Ilmoituksen maksaja: Hailuodon kokoomus r.y.

su 25.11.2018

Hai uoto

Liikennevirasto on hyväksynyt 23.10.2018 päätöksellä
LIVI/6997/04.01.01/2017 tiesuunnitelman Hailuodon
kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku–Riutunkari, Oulu ja
Hailuoto
Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä
nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää
12.11.–12.12.2018 osoitteessa Luovontie 176.
(Liikennejärjestelmä ja maantielaki (LjMTL) 103 § 1. mom.)
Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksessa insinööri Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259.
Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja
suunnitelmapiirustuksista voi tilata Tarja Bäckiltä, puh. 0295
038 237, sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai
osoitteella: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1,
PL 86, 90101 Oulu.
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INFLUENSSAROKOTUKSET HAILUODON NEUVOLASSA
Maksuttoman rokotteen saavat kaikki 6 kk–6 vuoden ikäiset lapset sekä raskaana olevat naiset
Lisäksi maksuttoman rokotteen saavat myös sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
sekä vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri.
Lasten rokotukset ajanvarauksella,
p. 044 4973 543.
Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri
arvioi, kuuluuko rokotettava maksuttoman
rokotteen kohderyhmään. Jos et kuulu
kohderyhmään, rokotteen voi hankkia itse.
Reseptejä rokotetta varten saa terveyskeskuksesta jättämällä reseptipyynnön
kirjallisesti (reseptilaatikkoon) tai soittamalla
vastaanotolle, p. 044 497 3540.

VASTAA KYSELYYN HAMMASHOIDON LAADUSTA!
Hammashoitolassa on menossa asiakaspalautekysely
5.11–23.11.2018 välisenä aikana yhteistyössä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen kanssa.
Toivomme runsasta vastausprosenttia kuntalaisilta.
Ohjeistamme kyselyyn vastaamisesta
vastaanottokäynnin yhteydessä.
Terveisin Raija ja Tuula

JOULUINEN KERAMIIKKAPAJA
Ti 20. ja 27.11. savityöskentelyä ja 11.12. töiden lasitus.
Hailuodon koululla klo 18-20.15.
Opettajana Raija Vainionpää
Ilmoittautuminen 19.11. mennessä vuolleoulu.fi/kurssit
Tervetuloa tutustumaan saveen ja keramiikkaan. Tehdään
jouluaiheisia töitä käsinrakennustekniikoilla. Aiempaa
kokemusta ei tarvita. Materiaalit käytön mukaan maksetaan opettajalle. Kurssimaksu (sisältää poltot) 15 € laskutetaan.

Sivu 5

Numero 11/2018

OletkO etsimämme henkilö?
sinulla On
talkOOhenkeä

haluat kehittää
kniivilän museOta

Olet kiinnOstunut
paikallishistOriasta
sinulla On entisajan
rakentamiseen liittyviä
tietOja ja taitOja

harrastat perinnekäsitöitä

kiinnOstuitkO?
Hailuodon museotoimikunnan toiminta on ollut tauolla. Toimintaa ollaan
herättelemässä henkiin ja nyt etsitään aktiivisia toimijoita
Hailuodon museo- ja historiatoimikuntaan. Toimikunta laatii talous- ja
toimintasuunnitelman ja se toimii Oppiva Saari -palvelualueen alaisuudessa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.11.2018 mennessä
Kaija Sipilä, p. 044 4973 560, kaija.sipila(a)hailuoto.fi
Aki Heiskanen, p. 044 4973 502, aki.heiskanen(a)hailuoto.fi
Elävä Saari -valiokunta 4.10. §97, 18.10. §115

Hei äiti, isä, mummo, vaari, ystävä, naapuri!
Hailuodon koulu osallistuu
Maailman suurimpaan vanhempainiltaan 12.11. klo 18-19.30.
Sinulla on mahdollisuus seurata iltaa omalta kotikoneeltasi ao. linkistä.
Tervetuloa mukaan!
Yhteistyöterveisin,

Hailuodon koulun väki

youtube.com
Maailman suurin vanhempainilta 12.11.2018
maailmansuurinvanhempainilta.fi
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HAILUODON KIRJASTO TIEDOTTAA

HUOM!
Kansalaisopiston syysnäyttely kirjastossa joulukuussa.
Esillä mm. Marjatta Hanhijoen vetämien taidekurssien töitä.
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Näkymiä Hailuodosta
Anni Lepistö
valokuvia ja akvarelleja
Hailuodon kirjastossa 1.-30.11.2018
avoinna ti 10-16, ke ja pe 14-20.

Hailuodon kirjasto
Luovontie 61
90480 Hailuoto
Puh. 044-4973 565
kirjasto@hailuoto.fi
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Nuoriso- ja liikuntajärjestöjen kohdeavustukset syksy 2018
Hailuodon nuoriso- ja liikuntatoimi julistaa paikkakunnalla toimivien nuoriso- ja liikuntajärjestöjen
vuoden 2018 kohdeavustukset 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 30.11.2018 os. Hailuodon kunta,
vapaa-aikatoimi, Luovontie 176, 90480 HAILUOTO

Kevätkauden 2019 liikuntahallivuorot varattavissa!
Muistathan varata LIIKUNTAHALLIVUORON keväälle 2019. Varauksen, jossa ilmenee vuoron
vastuuhenkilö(t) yhteystietoineen, voi laittaa sähköpostilla petri.partala@hailuoto.fi.
pe 14.12.2018 mennessä. Vuoroja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Myös KUNNAN YLEISET PELIVUOROT tulee varata! Muutoin nykyiset yleiset vuorot lakkaavat
olemasta, sillä kysyntä liikuntahallivuoroista on kovaa.
Yksityisiä, voimassaolevia vuoroja ei tarvitse varata uudelleen.
Kuntosalille tulee tammikuusta 2019 alkaen lukittuja vuoroja, joita ei voi varata omaan käyttöön.
Vuorot on tarkoitettu varmistamaan villin avainten käyttäjien treenimahdollisuudet järkeviin aikoihin.
Jos vuorovarauksesi päättyy vuoden loppuun, vuoden 2019 kuntosalin käyttövuorot kannattaa uusia
hyvissä ajoin, p. 044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi.

SENIOREIDEN LIIKUNTAVUOROT JATKUVAT NORMAALISTI MYÖS KEVÄÄLLÄ 2019
Seniorikuntosali tiistaisin: ryhmä 1 klo 8.30–9.30,
ryhmä 2 klo 9.30–10.30
Seniori-Boccia tiistaisin klo 15.30–17.00
Seniorijumpat torstaisin: miehet klo 7.30–8.30, naiset
klo 8.30–9.30
Seniorikuntosali miehet ja naiset, omatoiminen, perjantaisin
klo 10.30–11.30
Kunnan yleiset maksuttomat vuorot 31.12.2018 saakka:
Naisten sähly maanantaisin klo 18.30–19.30
Lentopallo maanantaisin klo 19.30–21.00
Miesten sähly tiistaisin klo 18.30–20.00
Futsal keskiviikkoisin klo 20.00–21.30
Lentopallo torstaisin klo 19.00–20.30
Sulkapallo torstaisin klo 20.30–22.00
Miesten sähly lauantaisin klo 17.30–19.00
Naisten kuntosali sunnuntaisin klo 11.00–12.00
Miesten kuntosali sunnuntaisin klo 12.00–13.00
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HUOMHUOM!
Myös KUNNAN YLEISET PELIVUOROT tulee varata! Muutoin nykyiset vuorot lakkaavat olemasta,
sillä kysyntä liikuntahallivuoroista on kovaa.

Hailuoto mukana Kulttuuripääkaupunki-hankkeessa
Oulun kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa vuodeksi 2026. Kulttuuripääkaupungin valitsee EU:n nimittämä kansainvälisistä asiantuntijoista koostuva raati.
Kulttuuripääkaupunkihanke vaikuttaa positiivisesti Oulun seutuun. Hankkeesta saatavat hyödyt
siirtyvät yrityksiin, matkailuun ja kansalaisiin. Kulttuuritarjonta lisääntyy, ja seutu vetää puoleensa.
Kulttuuri vaikuttaa paikkakunnan inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan, ja sitä kautta edelleen alueen
kehittymiseen ja taloudelliseen kasvuun. Kulttuurilla on tärkeä merkitys alueen elinvoima- ja vetovoimatekijänä.
Hailuoto on vahvasti edustettuna hanketta valmistelevissa työryhmissä. Kunnanjohtaja Aki Heiskanen
ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Iiris Poukkanen ovat mukana Oulu2026-valtuuskunnassa. Valokuvaaja, kulttuuritapahtumien tuottaja Aki Roukala on valittu luovaksi neuvonantajaksi 20 muun
neuvonantajan joukkoon.
Oulu2026-valtuuskunta on kehottanut alueiden kuntia olemaan aktiivisia paikallisen kulttuuripääkaupunkitiimin perustamisessa. Hailuodon kunnanhallitus on nimennyt ensimmäisenä kuntana kulttuuripääkaupunkitiimin, jonka jäseniä ovat seuraavat:
•
viestintäjohtaja Anne-Maria Haapala, puheenjohtaja,
•
valokuvaaja, tuottaja, manageri Aki Roukala,
•
kirjailija, muusikko Kati Hiekkapelto,
•
kuvataiteilija, kuvanveistäjä ja ympäristötaiteilija Anni Rapinoja,
•
arkkitehti, tanssitaiteilija Tiina Sainila,
•
tuottaja Sanna Roukala, sihteeri.
Lisäksi tiimiin kuuluvat kunnanjohtaja Aki Heiskanen ja sivistysjohtaja Kaija Sipilä. Tiimin tehtävänä
on paikallisen ohjelmatarjonnan suunnittelu ja mahdollisesti toteuttaminen myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi tiimin toiminta tuo suunnitteluprosessin aikana ideoita ja kehittää Hailuodon jo ennestään
vilkasta kulttuuritarjontaa. Se kutsuu tarvittaessa mukaan eri alojen asiantuntijoita, kuten metsästys,
kalastus, matkailu ja maatalous. Lisäksi tiimi tulee osallistamaan kaikkia hailuotolaisia kulttuuriohjelmaan liittyvien tapahtumien, toimintojen ja hankkeiden ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen.
Lisätietoja löydät www.ouka.fi/oulu2026

Hai uoto
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Myyjäis-ja kirppistapahtuma
Nuorisoseuralla lauantaina 17.11.2018 klo 11-15
Myynnissä mm. käsitöitä, leivonnaisia, ihonhoitotuotteita, kynttilöitä ja erilaista kirppistavaraa.
Kahvilassa Martat myyvät riisipuuroa ja soppaa
sekä kahvia/teetä ja torttuja. Arvontaa.
-mukana mm. Oriflame, PartyLite, Lions Club,
Luovon Puoji, 4H, Puikkari, LR Health & Beauty
Systems, Liisa Iljana, Heli Kangas, Riitta Piekkola,
Kari Tuhkanen, Maaret Marmor, Wiik, Riina Marjomaa, Raija Gröndahl/Eila Rantasuomela.
Hirvenlihahuutokauppa veteraanien hyväksi klo
12.
Käteismaksu.
Järjestää Luovon Martat.

Tervetuloa!

Metsästysseuran Veteraaneille lahjoittaman hirven huutokauppa järjestetään
Nuorisoseuralla la 17.11. klo 12
Tervetuloa !
				-------------------Veteraanien perinteistä jouluateriaa vietämme Ravintola Luodossa pe 30.11. klo 14.
Tervetuloa veteraanit, veteraanien lesket, sotaorvot sekä kannattajajäsenet. Kannattajajäseniltä
peritään ateriasta 10 euroa.
Sitovat ilmoittautumiset Sallille puh. 040 7510036 maanantaihin 26.11. mennessä.
Lämpimästi Tervetuloa!
Johtokunta
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Hailuoto-seura ry:n sääntömääräinen syyskokous
su 9.12. klo 12
Kulttuuritalo Päiväkodilla, Haapalantie 4

Tervetuloa jäsenet ja jäsenyydestä kiinnostuneet!

4H-yhdistyksen Temppukerho lapsille ja nuorille:
Temppukerho hailuotolaisille tytöille ja pojille on alkanut, tervetuloa
mukaan!
Vetäjänä toimii mm. lapsille ja nuorille tanssia opettava Tuukka
Tamminen.
Kerho kokoontuu Hailuodon koulun liikuntasalissa sunnuntaisin seuraavasti:
klo 13.00–14.00 alle 10-vuotiaat
klo 14.00–15.00 yli 10-vuotiaat
Temppukerhoa pidetään sunnuntaisin ainakin vuoden loppuun saakka, jatkosta ilmoitamme
myöhemmin.
Hailuodon 4H:n jäsenenä saat käydä kerhoissa ilman erillistä maksua. Jäsenmaksun maksaneet
ovat VAKUUTETTUJA kaikissa 4H-yhdistyksen järjestämissä toiminnoissa. Muilta perimme
temppukerhosta 2,00 € osallistumismaksun / kerta.
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hailuoto@4h.fi.
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ROTUAARIN APTEEKIN TIEDOTE HAILUODON ASUKKAILLE
Tervetuloa kanta-asiakkaaksemme.
Liittyessäsi Oulun II Rotuaarin apteekin kanta-asiakkaaksi voimme palvella Sinua entistä
yksilöllisemmin. Kanta-asiakkaana voit hyödyntää kuukausittain vaihtuvat tarjouksemme.
Kanta-asiakkuus mahdollistaa reseptilääkkeiden omavastuukertymän seurannan, reseptien
uusinnan maksutta sekä lääkkeiden yhteensopimattomuuksien huomioimisen.
Kanta-asiakkaaksi voit helposti liittyä täyttämällä Hailuodon Salessa kanta-asiakaskaavakkeen.
Rotuaarin apteekin asiakaslehden voit noutaa Hailuodon Salesta tai lukea digilehden
nettisivuiltamme www.rotuaarinapteekki.fi. Nettisivuilla ajankohtaista osiossa tietoa
apteekissamme järjestettävistä tapahtumista.
Tervetuloa asioimaan myös paikan päälle apteekkiimme Rotuaarin kävelykadulle.
Joulukadun avajaisia vietämme 16.11.2018.
Tunnellmallinen valo valtaa silloin keskustan, kun Rotuaarin jouluvalot sytytetään kävelykadulle.
Hyödynnä S-etutuotetarjouksemme. Joululahjaksi tai itselle.

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

