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Kunnanvirasto on suljettuna 25.12.2017–1.1.2018. Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!

ARA myöntää tukia asumisneuvojatoimintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2018 yhteensä 0,9 miljoonan 
euron edestä avustuksia asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2018 
talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Vuoden 2018 määrärahaa koskeva haku on 
auki 1.12.2017–15.1.2018. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:
http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvojatoimintaan

Hakemukset tulee toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä osoitteeseen: Vesijärvenkatu 11 A, 
PL 30, 15141 Lahti tai kirjaamo.ara@ara.fi. 

Lisätietoja:
Hanna Dhalmann
Erityisasiantuntija
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Vesijärvenkatu 11 A
PL 30, 15141 Lahti
p. 029 525 0851
hanna.dhalmann@ara.fi
www.ara.fi
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TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA
Linkousurakoitsijat talvikaudelle 2017-2018

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja ovat käsitelleet linkoustarjoukset talvikaudelle 2017-2018. 
Alla on lueteltu valitut urakoitsijat ja linkousalueet pääpiirteittäin.

Huom!
Päätös linkoustarjousten hyväksymisestä on ehdollinen, ja se edellyttää, että kunnanvaltuusto 
myöntää yksityis- ja pihateiden talvikunnossapitoon määrärahan.

Marjaniemen alue + tori; entinen alue
- Pertti Marjaniemi, p. 0400-362 797
- varalla Heikki Marjaniemi, p. 0400-906 547 

Alue 1: Kirkonkylä
- Mikko Iljana, p. 040-7322 565
- varalla Markku Iljana, p. 040-5212 249

Alue 2: Keskikylä; entinen alue
- Risto Kurikka, p. 050-5237 664
- varalla Sauli Haapala, p. 0400-286 880

Alue 3: Pöllä; entinen alue
- Jari Piekkola, p. 040-5848 125
- varalla Arto Vähämetsä, p. 0400-168 675

Alue 4: Santonen ja Ojakylä; entinen alue
- Jouni Marjaniemi, p. 041-8092 953
- varalla Juho Marjaniemi, p. 045-6483 955

Alue 5: Keskikylän kaavatiet ja kunnan piha-alueet; entinen alue
- Touhu-Palvelut Oy / Juha Toppi, p. 0400-613 117
- varalla päivystäjä, p. 0400-600 316

Päätös kokonaisuudessaan on nähtävillä teknisessä toimistossa ja kunnan kotisivuilla.

HUOM !
Kaikissa palveluun liittyvissä häiriötilanteissa on ensisijaisesti otettava yhteyttä urakoitsijaan.
Linkousurakoitsijat pyrkivät aluksi linkoamaan ne tiet, joiden varrelta lähdetään aikaisin liikkeelle. 
Asukkaiden tulee itse ilmoittaa urakoitsijalle tästä tarpeesta.

Mikäli aamun aikatauluihin tulee muutoksia tai kuntalaisilla on tarve kertaluontoisesti lähteä 
liikkeelle aikaisemmin kuin normaalisti, tulee siitä hyvissä ajoin ilmoittaa suoraan 
linkousurakoitsijalle. 

Myrskyt, konerikot ja sairastumiset voivat hidastaa linkouspalvelua.

Tekninen lautakunta
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Viimeiden lomakuukausi menossa ja eläkeaika lähenee. 
Parhaimmat  kiitokseni  kaikille  lämminhenkisestä  läksiäistilaisuudesta  

ja  monin tavoin muistamisesta.

Sinikka Sipola

Hailuodon Hevosharrastajat ry on vuonna 2012 perustettu yhdistys, jonka 
tarkoituksena on edistää ja tukea hevosharrastusta Hailuodossa sekä luoda 
turvalliset ja hyvät puitteet monipuoliselle harrastukselle. 
Yhdistys antaa nyt haettavaksi lahjakortteja lapsille ja nuorille ratsastukseen 
ja hevostenhoitoon tutustumiseen. Näin pyrimme saamaan lisää uusia 
aktiivisia harrastajia lajin pariin. Lahjakortit jaetaan hakemusten perusteella. 
Vapaamuotoiset hakemukset yhteystietoineen voi toimittaa 31.12.2017 
mennessä osoitteeseen Hailuodon Hevosharrastajat ry/Sanna Sipilä, 
Marjaniementie 90 90480 Hailuoto. 
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Tiekunnat ja tieosakkaat huolehtivat omalta osaltaan piha- ja yksityisteiden kunnosta. Vastuu 
piha- ja yksityisteiden kunnossapidosta on tiekunnilla ja tieosakkailla.

Kunta organisoi yksityis- ja pihateiden talvikunnossapidon palvelutaso-ohjeen mukaisesti talvi-
kaudella 2017–2018, mikäli kunnanvaltuusto myöntää kunnossapitoon määrärahan. Talven 
2017–2018 jälkeen kunta voi niin päättäessään luopua yksityis- ja pihateiden talvikunnossa-
pidosta, jolloin hoitovastuu jää kokonaisuudessaan tiekunnille ja/tai –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 rae-
koko, 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 
www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/palvelutaso-ohje-2015-1.pdf.

Tekniset palvelut
Hailuodon kunta

TIEDOTE TALVIKUNNOSSAPIDOSTA TIEKUNNILLE JA -OSAKKAILLE

Joulun aikaa rauhaisaa,
vuotta hyvää alkavaa
toivottavat Palvelukoti Saarenkartanon 
asukkaat ja henkilökunta
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TERVEYSPALVELUT TIEDOTTAA

Hailuodon terveyskeskus on suljettuna 21.12.–1.1.2018
Hammashoitola on suljettuna 20.12.2017–1.1.2018

TERVEYSKESKUS

Joulusulun aikana arkipäivisin virka-aikana (maanantaista torstaihin klo 8–16, perjantaisin ja 
aattopäivinä klo 8–15) sairaanhoitaja/terveydenhoitaja tekee hoidon tarpeen ja sen ajankohdan 
arvioinnin puhelimitse numerossa 044 4973540. Kiireettömät ajanvaraukset pyydetään tekemään 
2.1.2018 jälkeen.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellinen hoito tapahtuu Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OYS, 
sisäänkäynti A1). Soittakaa aina ensin p. 08 3152655. Numerosta vastaavat kokeneet terveyden-
huollon ammattilaiset, jotka antavat ohjeistusta ja neuvontaa.

Ambulanssi tilataan numerosta 112.

Laboratorionäytteidenotto sulun aikana: OYS Avohoitotalon näytteenotto

Ajanvaraus 08 5755850 arkisin klo 9–13 
tai: www.nordlab.fi/fi/nordlab-oulu..

HAMMASHOITOLA 

Hammashoitolan sulun aikana särkytapauksissa soittakaa virka-aikana terveyskeskuksen 
numeroon 044 4973 540, jossa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja tarvittaessa saatte 
lähetteen jatkohoitoon.

VIIKONLOPPUISIN, AATTO- JA PYHÄPÄIVINÄ: Hammaslääkäripäivystys Aapistie 3, p. 044 
7036 426. Päivystysnumeroon vastataan klo 10.00–15.00, jona aikana ilmoittautuneet potilaat 
hoidetaan. Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä suun terveydenhoitoa tarvitsevia potilaita, joille 
annetaan ainoastaan asianmukainen ensiapu. Potilas itse huolehtii tarvittavan jatkohoitoajan 
varaamisesta haluamastaan hoitopaikasta. 

ILTAPÄIVYSTYS vakavissa hammastapaturmissa tai erittäin voimakkaassa hammassäryssä. 
OYS:n yhteispäivystyksessä (sisäänkäynti A1) puh. 08 315 2655 klo 16.00–21.00. Numerosta 
vastaavat kokeneet terveydenhuollon ammattilaiset, jotka puhelimessa tekevät hoidon tarpeen ja 
kiireellisyyden arvioinnin.

Rauhallista joulun aikaa

toivottaa terveyskeskuksen ja hammashoitolan väki
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Senioreiden liikuntavuorot 2018

kuntosali: tiistaisin klo 8.30–9.30 ohjattu ryhmä 1
  tiistaisin klo 9.30–10.30 ohjattu ryhmä 2
  perjantaisin klo 10.30–11.30 miesten vapaa vuoro
                  sunnuntaisin klo 11.00–12.00 naisten yleinen vuoro
jumpat:    torstaisin klo 7.30–8.30 miesten jumppa
                 torstaisin klo 8.30–9.30 naisten jumppa
boccia:   tiistaisin klo 15.30–17.00

Liikuntahallin yleiset, kaikille avoimet vuorot:

maanantaisin klo 18.00–19.30 naisten sähly 
  klo 19.30–21.00 lentopallo
tiistaisin klo 18.30–20.00 miesten sähly 
keskiviikkoisin klo 20.00–21.30 futsal
torstaisin klo 19.00–20.30 lentopallo
  klo 20.30–22.00 sulkapallo
lauantaisin klo 16.00–17.30 naisten sähly  
  klo 17.30–19.00 miesten sähly

Arvoisat kuntosalin ja liikuntahallin käyttäjät. Jos ette jatka liikuntahallin tai kuntosalin käyttöä ja 
teillä on liikuntahallin avainprikka, voisitteko ystävällisesti palauttaa sen vapaa-aikatoimistoon 
mahdollisimman pian. Kiitos.

Liikunta-  ja kuntosalin käyttövuorot vuodelle 2018
Jos vuorovarauksesi päättyy vuoden loppuun, vuoden 2018 liikuntasalin ja kuntosalin käyttövuorot 
kannattaa uusia hyvissä ajoin.
 - Kuntosalin toistuva käyttö, vakituinen kuntosalivuoro, yksi tunti viikossa: 15 € /kk, 
 40 € /6kk, 75 € /vuosi
 - Kuntosalin tilapäiskäyttö (villiavainvuoro): 75 € /6 kk, 125 € /12 kk
 - Liikuntahallin toistuva käyttö, oma liikuntahallivuoro, yksi tunti viikossa: 45 €/kk, 65 €/vuosi
 - Liikuntahallin tilapäiskäyttö: 20 € /h, 100 € /puolivrk, 125 € /vrk
Jos vuorosi /villiavaimesi on voimassa, uusimista ei tietenkään vielä tarvita.

Vapaita liikuntahalli- ja kuntosalivuoroja voi katsella osoitteessa  
www.hailuoto.fi/nuoret-kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikuntahalli-ja-kuntosalivuorot/ ja 
vuorohakemuksia voi tiedustella ja varata p. 044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi.

Oikein rauhallista joulun aikaa sekä onnellista uutta vuotta kaikille! 
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Varsinainen vaali toimitetaan sunnuntaina 28. päivänä tammikuuta 2018 klo 9–20.

Äänestysalue ja -paikka

Hailuodon kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikka on Hailuodon kunnanvirasto, Luotosali. 
Käyntiosoite on Luovontie 176.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.–23.1.2018 sekä ulkomailla 17.–20.1.2018. 
Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 10.1.2018.
Hailuodossa ennakkoäänestyspaikkana on Hailuodon kunnanvirasto, Luotosali.  Käyntiosoite on 
Luovontie 176. Ennakkoäänestyspaikalle on mahdollisuus päästä pyörätuolilla.

Äänestyspaikka on avoinna  ke 17.–pe 19.01. klo 12–16
     la 20.–su 21.01. klo 12–15
     ma 22.01.  klo 14–18
     ti 23.01.  klo 12–16

Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista 
äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali:

Mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11. päivänä helmikuuta 2018 klo 9–20. 
Äänestysalue ja -paikka ovat samat kuin ensimmäisellä kierroksella.

Ennakkoäänestys mahdollisessa toisessa vaalissa toimitetaan kotimaassa 31.1.–6.2.2018 sekä 
ulkomailla 31.1.–3.2.2018.

Äänestyspaikka on avoinna  ke 31.01.–pe 02.02. klo 12–16
     la 03.–su 04.02. klo 12–15
     ma 05.02.  klo 14–18
     ti 06.02.  klo 12–16

Kotiäänestykseen oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, 
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa 
äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen 
kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta anne-
tun laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänoikeus
rekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puheli-
mitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen 
on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen kello 16. Ilmoittautuessa on mainitta-
va, jos kotiäänestyksen yhteydessä äänestää omaishoitaja. Ilmoituksia vastaanottaa keskus-
vaalilautakunnan sihteeri Saija Marjaniemi p. 050 575 5642 arkipäivisin klo 8-16. Kotiäänestys 
suoritetaan ennakkoäänestysaikana.

Hailuoto 4.12.2017 KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

PRESIDENTINVAALIT 2018
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Olen teidän uusi hammaslääkärinne. Aloitin työt 
terveyskeskuksessa ensimmäinen päivä joulu-
kuuta. Jotkut ovat minut jo tavanneetkin, olen 
nimittäin sijaistanut Sinikkaa muutamina kesinä. 
Hammaslääkäripalvelut jatkuvat kuten aiemminkin 
kolmena päivänä viikossa, tervetuloa!

Raija Vainionpää

Uusi hammaslääkäri esittäytyy

Hyvää joulua ja 
onnellista vuotta 2018!

Toivottaa kunnantalon väki


