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Uuden kunnanviraston avoimet ovet

Kunnantalon väki toivottaa sinut tervetulleeksi tutustumaan uuden kunnanviraston tiloihin 
keskiviikkona 4.12. klo 14–18. 

Avointen ovien iltapäivässä voit tiloihin tutustumisen lisäksi jututtaa kunnanviraston 
työntekijöitä. Perusturvajohtaja Pia Piispanen esittelee iltapäivän aikana terveys-
palveluiden pilottihanketta. Halukkaat voivat tehdä maksuttoman kehonkoostumus-
mittauksen. 

Tarjolla on pientä purtavaa.

Lämpimästi tervetuloa!
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Hailuodon heijastinpuu
Ensimmäisen heijastinpuun heijastimet löysivät tiensä hailuotolaisten takkeihin pikavauhtia, 
hienoa! Seuraavan puun kuvavihje tulee tässä. 

Kun löydät kuvan paikan, ole hyvä ja ota heijastin mukaasi. 

Heijastinpuukampanja on Hailuodon kunnan ja liikenneturvan yhteinen. 
Heijastimet ilmestyvät puuhun 15.11.

Myyjäis- ja kirppistapahtuma

Nuorisoseuralla lauantaina 23.11.2019 klo 11–15

Myynnissä mm.  vaatteita, laukkuja, puhdistusaineita, kynttilöitä, leivonnaisia ja erilaista 
kirppistavaraa.

Kahvilassa Martat myyvät riisipuuroa ja soppaa sekä kahvia/teetä ja torttuja

- mukana Swipe/ Aune Annunen, Nos-vaate-edustaja/Salli Kittilä, Ti-Pi laukkuja/ Ulla 
Luomajoki, me&i vaatteet, Partylite/ Fanny Mattila, Luovon Puoji, Riitta Piekkola, Liisa 
Iljana, Kievarin saaristolaisleivät/ Ritva Laurila, Heli Kangas, Kimmo Sorvoja

Järjestävät Luovon Martat 

Tervetuloa!



Numero 11/2019Sivu 3

Hailuodon kunta organisoi talvikunnossapidon (linkouksen) vuosina 2019–2020  niille yksityisteille ja 
pihateille, joiden varressa on vakituista asutusta. 

Talvikunnossapidon organisointi edellyttää, että 
- kunta saa riittävästi tarjouksia lingottavista alueista
- kunnanvaltuusto hyväksyy palvelulle määrärahan 
- kiinteistön talvikunnossapidon tarve on ilmoitettu kunnan tekniseen toimeen.

Vakituisen asumisen kiinteistön on oltava virallisen rakennusrekisterin mukaisesti asuinra-
kennus, lomarakennuksessa vakituisesti asuminen ei oikeuta kunnan organisoimaan talvikunnossa-
pitoon. 

Mikäli kiinteistönomistaja omistaa useampia kiinteistöjä joilla on asuinrakennuksia, talvikunnossapito 
koskee ainoastaan niitä asuinrakennuksia, joissa asutaan vakituisesti.

Uusien kuntalaisten (myös vuokralla asuvat) tulee ilmoittautua talvikunnossapidon piiriin.
Aurauspalveluhakemus löytyy kunnan kotisivuilta (https://www.hailuoto.fi/lomakkeet/).
Kunnan vuokra-asuntojen asukkaiden ei tarvitse ilmoittautua palvelun piiriin.

Niiden kiinteistöjen, jotka jo kuuluvat talvikunnossapidon piiriin, ei tarvitse ilmoittautua, jos muutoksia 
asumisessa ei ole tapahtunut.

Kiinteistöjen tiedot ja kuntalaisuudet tarkistetaan teknisessä toimessa marraskuussa 2019.
Ilmoittautuminen tulee tehdä tekniseen toimeen marraskuun 2019 loppuun mennessä. 
Teknisestä toimesta voi myös tarvittaessa tarkistaa olemassa olevat viralliset kiinteistötiedot.

Elinvoimainen Saari / Tekniset palvelut
Hailuodon kunta

TALVIKUNNOSSAPIDON PIIRIIN ILMOITTAUTUMINEN

HAILUODON VESIHUOLLON UUDET VERKKOSIVUT AVATTU
Hailuodon Vesihuolto Oy löytyy nyt osoitteesta https://hailuodonvesihuolto.fi/.

   

   Sivuilla voit mm. tilata liittymän, tehdä       
   vikailmoituksen ja ilmoittaa mittariluke- 
   man. Sivuilta löytyvät myös ajankohtai- 
   set, vedenjakeluun liittyvät tiedotteet.
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Eläinlääkärin vastaanotto on siirtynyt kunnanvirastolle 1.11. 
alkaen. Tiloihin on oma sisäänkäynti Luovontien puoleises-
sa päädyssä. Eläinlääkäri on paikalla tarpeen vaatiessa 
keskiviikkoisin, aika on aina varattava erikseen. 

Ajanvarausnumerot: 
Lemmikkieläinajanvaraus arkisin klo 8.00–16.00, puh. 044 
703 6780.
Tuotantoeläin- ja hevosajanvaraus arkisin klo 8.00–9.00, 
puh. 044 703 6781

ELÄINLÄÄKÄRIN VASTAANOTTO SIIRTYNYT UUSIIN TILOIHIN
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JÄRJESTÖT TIEDOTTAVAT

Kokouskutsu

SPR:n Hailuodon osaston
yleinen syyskokous pidetään

tiistaina 26.11.2019 klo 19
paloasemalla.

Kokouksessa käsitellään 
säännöissä yleiselle kokoukselle määrätyt asiat.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

 

HAILUOTO-SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  

la 23.11. klo 14 

Luototupa, kunnantalo, Luovontie 176 

Kokouksessa käsitellään seuran sääntömääräiset asiat. 
 

Tervetuloa jäsenet ja jäsenyydestä kiinnostuneet! 

 

www.hailuoto-seura.fi, puhelin 044 529 3220 
Löydät meidät myös Facebookista. 
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Kunnan yleiset maksuttomat liikuntavuorot 31.12.2019 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
Boccia lauantaisin klo 14.30–16.30
Naisten sähly lauantaisin klo 16.30–17.30
Miesten sähly lauantaisin klo 17.30–19.00
Naisten kuntosali sunnuntaisin klo 10.30–12.00
Miesten kuntosali sunnuntaisin klo 12.00–13.00

Kevätkauden 2020 liikuntahallivuorot 

Muistathan varata LIIKUNTAHALLIVUORON keväälle 2020. Varauksen, jossa ilmenee vuoron vastuu-
henkilö(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, vastuuhenkilö on jo tiedossa. 

Kuntosalilla on lukittuja vuoroja, joita ei voi varata omaan käyttöön. Vuorot on tarkoitettu varmista-
maan villiavainten käyttäjien treenimahdollisuudet järkeviin aikoihin. Muistathan ilmoittaa villiavaimesi 
aktivoimisesta 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 käyttä-
jälistaan 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. 
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                Kehonkoostumusmittaus kunnantalolla

keskiviikkona 4.12. klo 8.00–12.00 ja 14.00–18.00 

Mittaus on ilmainen ja sinne pääsee ilman ajanvarausta.

Mitä kehonkoostumusmittaus mittaa?
• Olennaisimpia tarkasteltavia muuttujia ovat kehon rasvavarastot ja niiden sijainti.
• Kokonaisrasvaprosentti on huomattavasti luotettavampi mittari painon sopivuuden tai ylipainon 
määrän arviointiin kuin painoindeksi (=BMI).
• Lihas- ja nestetasapainomittaukset saattavat etenkin ikääntyneemmillä paljastaa puutteita 
ravitsemuksessa sekä liian yksipuolisen tai vähäisen liikunnan.
• Seurantamittaukset paljastavat elintapamuutosten onnistumisen, vaikka vaaka ei sitä aina 
kertoisikaan.

Kuinka testi tehdään?
Testissä seistään paljain jaloin, liikkumatta noin 3min ajan InBody -laitteen päällä kosketus-
elektroneista kiinni pitäen. Testistä saa palautteen heti.

Ennen testiä on:
• oltava ravinnotta ja juomatta n. 1 tunti ennen mittausta
• vältettävä alkoholinkäyttöä 2 vrk ennen mittausta
• vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta 12 tuntia ennen 
mittausta
• vältettävä diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) käyttöä 
mittausta edeltävinä päivinä
• tyhjennettävä virtsarakko n. 1/2 tuntia ennen mittausta

Testi sopii kuntoilijoille, laihduttajille ja urheilijoille, kaikille painon-
hallinnasta kiinnostuneille sekä henkilöille, joilla on tarvetta arvi-
oida ravitsemustilaa ja jotka ovat riskissä sairastua diabetekseen 
ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Testissä pitää pystyä seisomaan 
omatoimisesti ilman tukea. Mittausta ei voida tehdä, jos olet ras-
kaana tai käytät sydämen tahdistinta.

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, myös kunnan tarjoamia yleisiä vuoroja. 

SENIOREIDEN LIIKUNTAVUOROT JATKUVAT NORMAALISTI MYÖS KEVÄÄLLÄ 2020!!

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
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KIRJASTO TIEDOTTAA
MARRASKUUN TERVEISET KIRJASTOSTA

Joululoman aikana on suunniteltu toivottua HARRY 
POTTER -maratonia. Tulkaa ja kertokaa, milloin se olisi 
parasta pitää! 

LiveQ-tapahtumiin tarvitaan lisää eri-ikäisiä ja tuttuja 
esiintyjiä. Tulkaapa kyselemään! Kuvassa Taneli Repo-
nen Oulusta laulaa omaa Hailuoto-lauluaan! 
 
Hyvää itsenäisyyspäivää ja alkavaa joulun odotusta! 

Terveisin kirjasto-Kari, puh. 044-4973565

Kirjasto avoinna ke ja pe 14-20, ti 10-16
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Tapahtumia: 

pe 15.11. klo 13 Tunnin tuolijumppa
pe 22.11. klo 13 Tunnin tuolijumppa
pe 22.11. klo 16 Digiperjantai: Kelan   
palvelut (Petri Nurro)
pe 29.11. klo 13 Tunnin tuolijumppa pe 
29.11. klo 15 Frozen - huurteinen 
seikkailu (elokuva: S, suom. puhe)
pe 13.12. klo 13 Tunnin tuolijumppa 
(Lauran videojumppa Turusta!) 
pe 13.12. klo 15 Artturi Joulu, Joulupukin 
poika (elokuva: S, suom. puhe)
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HAILUODON KIRJASTO 
Koulun vieressä, kirkkoa vastapäätä 

ke  14-20
pe  14-20
ti  10-16

eKirjasto avattu
Wi-Fi avattu

Palautusluukku 24/7 
Ilmaiset seutulainat mantereesta 

Oulun ja lähikuntien kanssa yhteinen kirjastokortti
Kirjavaraukset ja lainauusinnat netissä
Asiakasinternet – tulostus – valokopiot 

Kirjaston blogi:
kirjastonpiikkiin.wordpress.com

Lehtisalissa päivän sanomalehdet ja aikakauslehtiä 
Kuukausittain vaihtuva taidenäyttely

DVD-elokuvia ja äänikirjoja, musiikkia 
Hyvät lasten ja aikuisten kirjakokoelmat 

Tietoa Hailuodon tapahtumista
Myytävänä postikortteja, perinnekirjoja ja kirjastokasseja

puh./txt. 044 4973 565
kirjasto@hailuoto.fi

Luovontie 61 D
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Uudet kurssit julkaistaan 25.11. mennessä.

Jatkaville kursseille viimeinen ilmoittautumispäivä on 23.12. keramiikkapajoja lukuunottamatta. 
Sitova ilmoittautuminen tehdään osoitteessa: www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/kansalaisopisto/.

Lisätietoja kursseista saa osoitteesta kansalaisopisto@hailuoto.fi ja maanantaisin puhelimitse 
klo 16–20 puh. 044 7861 607. 

Osastonjohtaja Merja Julkunen päivystää kirjastolla vielä tämän vuoden puolella 16.12. 
klo 16.00–18.00. Viikolla 49, 2.12. ja viikolla 52, 23.12. ei ole päivystystä. 

Vuoden 2020 alusta lukien puhelinpäivystysaika muuttuu klo 15.00–18.00.

TAITO- JA TAIDEAINEET

KANKAANKUDONTA
Ma 13.1.–24.2., 9.3. ja 23.–30.3. klo 18.00–20.15.
Hailuoto, Lokki
Opettaja: Leila Ronkainen
Onko kotonasi väävipuut, muttet osaa oikein tehdä niillä mitään? Tule opettelemaan loimen luonti ja 
sen laittaminen puihin. Voit kutoa mattoa, liinaa, shaalia tai verhoa. Ensimmäisellä kokoontumisella 
suunnittelemme kudottavat työt ja teemme materiaalitilauksen. Osallistuminen edellyttää jonkin 
verran itsenäistä työskentelyä kurssiajan ulkopuolella. Kokoontumiset 13.1.–24.2., 9.3. ja 23.–30.3. 
klo 18.00–20.15. Sitovat ilmoittautumiset 23.12. mennessä. Kurssimaksu 42 € laskutetaan. 

KERAMIIKKAPAJA
Ti 4. ja 11.2. klo 17–21 ja 18. ja 25.2. klo 18–20.15
Hailuodon koulukeskus
Opettaja: Raija Vainionpää
Tervetuloa tutustumaan saveen ja keramiikkaan. Työskennellään monipuolisesti keramiikan pe-
rustyötavoilla; makkara- ja levytekniikka sekä apumuotteja käyttäen. Tutustutaan erilaisiin koris-
telutekniikoihin. Käytössä helposti käsiteltävät korkeapolton kivitavarasavet. Kurssi sopii sekä aloit-
telijoille että keramiikanharrastajille. Materiaalit maksetaan opettajalle käytön mukaan. Kokoontumi-
set: 4. ja 11.2. klo 17–21 savityöskentelyä sekä 18. ja 25.2. klo 18–20.15 lasituksia. Sitovat ilmoit-
tautumiset 20.1. mennessä. Kurssimaksu (sisältää poltot) 29 € laskutetaan.

UUSI! RAKU-KERAMIIKKAPAJA
Ti 21.4. ja 28.4. klo 18–20, la 9.5. klo 9–17
Hailuodon koulukeskus
Opettaja: Raija Vainionpää
Tule tutustumaan japanilaiseen raku-polttotekniikkaan. Raku-keramiikan teko on aina yllätyksellistä. 
Esineet poltetaan ulkoa kaasu-uunissa ja sen jälkeen savustetaan. Materiaalit maksetaan opetta-
jalle käytön mukaan. Kokoontumiset 21.4. ja 28.4. klo 18–20 ja  9.5. klo 9–17 keramiikan poltto. 
Sitovat ilmoittautumiset 6.4. mennessä. Kurssimaksu (sisältää poltot) 28 € laskutetaan. 

HAILUODON KANSALAISOPISTON SYKSYLTÄ 
KEVÄÄLLE JATKAVAT KURSSIT



Numero 11/2019Sivu 12

MUSIIKKI

Soiton opetuksen kurssimaksuun sisältyy seitsemän (7) 30 minuutin mittaista oppituntia. Opetus on 
viikoittain. Lasten tunnit pyritään järjestämään heti lukukauden alussa. Henkilökohtainen oppituntiaika 
sovitaan suoraan opettajan kanssa. Mari 040 7430 381 ja Esa 0400 617162.

VIULU JA KANNEL
Ke 15.00–19.00, 8.1.2020–26.2.2020
HAILUODON KOULU 
Mari Liukkonen
Kurssilla saa viisikielisen kanteleen tai viulun soiton opetusta yksilöopetuksena. Opiskelijalla itsellään 
tulee olla käytettävissä valitsemansa instrumentti. Soitonopetus on mahdollista lapsille n. 5-vuotiaas-
ta eteenpäin sekä aikuisille. HUOM! Viulun ja kanteleen opetusta ei ole 19.2. Sitovat ilmoittautumiset 
23.12. mennessä. Kurssimaksu 61 € laskutetaan.

PIANO, KITARA, UKULELE, MANDOLIINI JA BÄNDISOITTIMET
Pe 13.45–18.00, 10.1.2020–3.4.2020
HAILUODON KOULU
Esa Jokiranta
Kurssilla saa soiton opetusta yksilöopetuksena, ystävän kanssa pareittain tai pienenä ryhmänä. Instru-
menttivaihtoehdot ovat piano (klassinen tai vapaasäestys), kitara (klassinen tai vapaasäestys), ukulele 
ja mandoliini sekä bändisoittimet (sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, rummut). Sitovat ilmoittautumi-
set 23.12. mennessä. Kurssimaksu 61 € laskutetaan.

MUSIIKKILEIKKIKOULU 3–6 -VUOTIAAT
Ke 17.45–18.30, 8.1.2020– 22.4.2020
HAILUODON KOULU
Mari Liukkonen
Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 3–6 -vuotiaille (v. 2013–2016 syntyneille). Toiminta sisältää laulua, 
loruilua, rytmisoitinten soittoa, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua ja musiikin peruskäsitteisiin sekä 
musiikinteorian alkeisiin tutustumista leikin kautta. HUOM! Ei muskaria 19.2., 25.3. ja 1.4. Sitovat ilmoit-
tautumiset 23.12. mennessä. Kurssimaksu 15 € laskutetaan.

UUSI! MUSIIKKILEIKKIKOULU ALLE 3-VUOTIAAT, VANHEMPI-LAPSI -RYHMÄ
Ke 17.15–17.45, 8.1.2020– 22.4.2020
HAILUODON KOULU
Mari Liukkonen
Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle 3-vuotiaille (v. 2019-2017 syntyneille) lapsille ja heidän vanhem-
milleen. Lapsen mukana muskarissa voi olla myös muu aikuinen kuin oma vanhempi, esim. isovan-
hempi, joka osallistuu kaikkeen toimintaan yhdessä lapsen kanssa. Toiminta sisältää laulua, loruilua, 
rytmisoitinten soittoa, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua ja musiikin peruskäsitteisiin tutustumista 
leikin kautta. HUOM! Ei muskaria 19.2., 25.3. ja 1.4. Sitovat ilmoittautumiset 23.12. mennessä. Kurssi-
maksu 17 € laskutetaan.

LIIKUNTA

JOOGA
Ke 18.00–19.15, 8.1.2020–1.4.2020
HAILUODON KOULU
Juha Sarviaho
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 ilmoittautumi-
set 23.12. mennessä. Kurssimaksu 31 € laskutetaan.



Numero 11/2019Sivu 13

PILATES ALKEISKURSSI
To 19.00–20.00, 9.1.– 6.4., 9.4. ei ole tunteja
HAILUODON KOULU
Aki Heiskanen
Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka koostuu harjoituksista, joissa kehoa sekä vahvistetaan että 
venytetään. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka keskittyy harjoittamaan myös mieltä. 
Mielen avulla pystytään puolestaan harjoittamaan kehoa. Liikkeet pyritään tekemään hitaasti, 
pehmeästi ja sulavasti. Tällä kurssilla aloitetaan perusteista, joten voit tulla mukaan ilman aiempaa 
kokemusta. Kurssille voivat osallistua myös aiemmin pilatesta harjoitelleet, koska kaikki liikkeet 
voidaan varioida kunkin osaamisen ja kehittymisen mukaan. Tervetuloa pilateksen maailmaan, joka 
tarjoaa kehittymisen haasteita niin pitkälle kuin haluat harrastuksessasi edetä. Mukaan kiristämättömät 
vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) Sitovat ilmoittautumiset 23.12. mennessä. Kurssimaksu 
28 € laskutetaan.

PILATES JATKOKURSSI
To 18.00–19.00, 9.1.–16.4., 9.4. ei ole tunteja
HAILUODON KOULU
Aki Heiskanen
Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka koostuu harjoituksista, joissa kehoa sekä vahvistetaan että 
venytetään. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka keskittyy harjoittamaan myös mieltä. Mie-
len avulla pystytään puolestaan harjoittamaan kehoa. Liikkeet pyritään tekemään hitaasti, pehmeästi 
ja sulavasti. Pilateksen jatkokurssille voivat hakeutua henkilöt, jotka hallitsevat pilateksen mattosarjan 
perusasennot ja pilateksen pääperiaatteet. Jatkokurssilla vahvistamme pilateksen perusasioita, mutta 
etenemme systemaattisesti pilates-liikkeiden jatkumoihin ja vaativimpiin liikkeisiin. Tervetuloa pilatek-
sen maailmaan, joka tarjoaa kehittymisen haasteita niin pitkälle kuin haluat harrastuksessasi edetä. 
Mukaan kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) Sitovat ilmoittautumiset 23.12. 
mennessä. Kurssimaksu 28 € laskutetaan.

HAETKO RATKAISUA OMAAN TAI LÄHEISESI ALKOHOLIONGELMAAN?

AA Hai-ryhmä kokoontuu parittoman viikon maanantaina klo 19–20.30
Luovontie 198 B 10, 90480 HAILUOTO
puh. 044-9192 914, aa.hairyhma(a)gmailc.om
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TERVEYSPALVELUIDEN HYVÄT TOIMINTATAVAT 
HAILUODON KUNNASSA 
Terveyspalvelut tiedottavat joulukuun kuntatiedotteessa terveyspilotista, joka on alkamassa kunnassa. 
Samaan aikaan mietitään nykyaikaisen kuntoutuksen toimintatapoja Hailuodon terveyskeskuksen 
fysioterapiassa. Hieronta ei ole terveyskeskuksen fysioterapeutin toimintaa kuin ainoastaan perustel-
lusti, ja vain silloin kun se on yhteydessä kuntoutuksen vaikuttavuuteen ja lääkärin tekemään 
diagnoosiin. Maksullista hierontaa ja muuta fysioterapeuttista palvelua on saatavilla yksityisen palvelu-
tarjoajan kautta ja sitä voi tiedustella Oulunseudun fysioterapiasta, puhelin numerosta 08-5211991.

Terveydenhuollon kuntoutusvastuu

*Kuntien velvollisuus on järjestää asukkaiden lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut osana kansanter-
veyslaissa sekä erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettua sairaanhoitoa. Lääkinnällisen kuntoutuksen 
tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä 
edistää heidän elämänhallintaa ja päivittäistä itsenäistä suoriutumista. (Kuntoutusportti, 2017)

Kuntoutujan oma vastuu kuntoutuksesta

*Kuntoutuja on pääroolissa omassa kuntoutumisprosessissaan ja hän tietää parhaiten omat 
voimavaransa ja toiveet, omaan kuntoutukseen liittyen, toisin sanoen hän on itse paras kuntou-
tumisensa asiantuntija. Ammattilainen voi esitellä erilaisia vaihtoehtoja sekä mahdollisia polkuja asiak-
kaan kuntoutukselle, kuitenkin kuntoutuja itse päättää, minkä polun hän valitsee. Kuntoutuminen vaatii 
kuntoutujalta aina omaa ponnistelua, ja sitoutumista sekä vastuuta omasta kuntoutumisestaan, eikä 
sitä voi tehdä kukaan muu kuin kuntoutuja itse. (Terveyskylä, 2019)

Ystävällisin talviterveisin 

perusturvajohtaja Pia Piispanen ja fysioterapeutti Ansku Remes.

INFLUENSSAROKOTUKSET HAILUODON TERVEYSKESKUKSESSA 
ILMAN AJANVARAUSTA
Kuka hyvänsä voi sairastua influenssaan. Rokotus on paras tapa suojautua influenssalta ja sen 
jälkitaudeilta. Influenssa voi edetä mm keuhkokuumeeksi ja voi aiheuttaa monia muitakin ikäviä 
jälkitauteja. Kun ei sairastu influenssaan, ei myöskään voi levittää sitä muihin ihmisiin.

Rokotuksen antama suoja muodostuu noin kahdessa viikossa. Suurin osa rokotteen ottaneista välttyy 
influenssalta. Jos influenssan kuitenkin saa, tauti on rokotetulla yleensä lievempi ja toipuminen nope-
ampaa. Rokotteen ottaminen kannattaa siis joka tapauksessa.

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai 
joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä:
• raskaana olevat
• kaikki 65 vuotta täyttäneet
• kaikki 6−35 kuukauden ikäiset lapset (erillisellä ajanvarauksella)
• sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat ja heidän lähipiirinsä
• varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset
• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö.

          (Jatkuu seuraavalla sivulla.)
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Mikäli et saa maksutonta rokotetta, voit pyytää influenssarokotereseptin soittamalla terveyskeskuk-
seen. Lisätietoja rokotuksista terveyskeskuksesta, p. 044 4973 541.

Rokotusajat ilman ajanvarausta sukunimen alkukirjaimen mukaan:

MA 18.11. klo 12–15 (A-M)
TI 19.11. klo 9–15 (A-M)
TO 21.11. klo 9–15 (N-Ö)
PE 22.11. klo 12–14 (N-Ö)



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, laboratorio-
ajanvaraus 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
Sosiaalityöntekijä Arja Björnholm 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 044 4973 502
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
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Hailuodon Vesihuolto 
Häiriö-, vika- ja muut ongelmatilanteet: 0400 683 105


