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TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA
Talvikauden 2018–2019 urakoitsijat ja linkousalueet
Kunnanhallitus on kokouksessaan (20.11.2018 253 §) käsitellyt linkoustarjoukset talvikaudelle
2018–2019. 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, entinen alue
• Mikko Iljana, p. 040 7322 565
• varalla Henri Iljana, p. 044 3401 703
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
• Markku Iljana, p. 040 5212 249
• varalla Henri Iljana, p. 044 3401 703
Alue 5: Keskikylän kaavatiet, Viinikantie ja kunnan piha-alueet; entinen alue
• Touhu-Palvelut Oy / Juha Toppi, p. 0400 613 117
• varalla Santeri Tero, p. 0400 514 334, 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.
Tekniset palvelut

Hai uoto
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Avustus asumisneuvontatoimintaan
Vuonna 2019 ARA myöntää yhteensä 900 000 euroa asumisneuvontatoimintaan.
Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista.
Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, jonka tavoitteena
on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä
asioissa. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.
Ketkä voivat hakea avustusta
Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.
Asumisneuvontafoorumi ja koulutukset
ARA edellyttää, että asumisneuvontaa toteuttava avustuksen saaja osallistuu kerran vuodessa valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä foorumin järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin.
Avustuksen hakeminen
Vuoden 2019 avustusten hakuaika alkaa 3.12.2018 ja päättyy 17.1.2019 klo 16.15.
Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma
toimintatavan juurruttamisesta. Jatkohakemuksiin liitetään myös ARAn asumisneuvonnan raportointityökalun tilastointi aikaisemman toiminnan osalta. Tilasto tulee lähettää sähköisesti excell-muodossa.
Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla tulee olla riittävä sosiaalialan osaaminen ja hankkeen
ohjausryhmässä tulee olla sosiaalitoimen edustus.
Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen
käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.
Hakemukset lähetään kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti
Maksatukset
ARA maksaa avustuksen sen jälkeen, kun sille on toimitettu selvitys, jonka perusteella avustetun
neuvontatyön tuloksia ja tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Avustus maksetaan yleensä
vuosittain yhdessä erässä.
Maksamista haetaan lomakkeella ARA 56a. Ohjeet maksatuksen hakemiseen toimitetaan hyväksymispäätöksen mukana.
Vuonna 2019 myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2021 mennessä.
Raportointivelvollisuus maksatushakemusten yhteydessä
Avustuksen saantiin liittyy velvollisuus raportoida hankkeesta ja sen etenemisestä ARAlle. Avustusta saavien tahojen on täytettävä asumisneuvonnan seurantatyökalua. Lomake on kehitetty yhdessä
Y-Säätiön kanssa, joka on vastannut myös lomakkeen käytännön toteutuksesta. Ennen lomakkeen
käyttöönottoa on hyvä tutustua oheiseen ohjeistukseen. Lomake on vapaasti myös muiden kuin
avustusta saavien asumisneuvontatoimijoiden käytössä. Ks. asumisneuvonnan seurantalomake ja
ohjeet sen käyttöön alla olevasta liitelistasta.
Seurantakoonti toimitetaan ARAan vuosittaisen maksatushakemuksen yhteydessä mielellään
excel-muodossa osoitteeseen hanna.dhalmann@ara.fi ja kirjaamo.ara@ara.fi. Seurantalomaketta
koskevissa kysymyksissä ja kehittämisehdotuksissa kannattaa olla yhteydessä Hanna Dhalmanniin.
Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:
http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan

Sivu 4

Numero 12/2018

Yksityistielaki uudistuu - kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat
vuoden 2019 lopussa
Kuntaliiton yleiskirje 10/2018 (luettavissa kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla)
Yksityistielaki (560 /2018) korvaa vuonna 1963 voimaan tullen lain yksityisteistä. Uusi Yksityistielaki
tulee voimaan 1.1.2019. Tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 31. päivänä
joulukuuta 2019. Kunnat voivat edelleen myöntää avustuksia tiekunnille.
Tiekuntien hallintoa on sujuvoitettu ja uudistettu. Tiekuntien tehtäviä on jokin verran myös laajennettu.
Kuntien tehtäviä on vähennetty, tosin rakennusvalvontaviranomaisille on annettu vähäisiä, sen
toimialaan liittyviä uusia tehtäviä, joista se voi periä maksun.
Yksityistielakia ei sovelleta kiinteistöjen omiin teihin ja ns. sopimusteihinkin vain silloin kuin siitä
erikseen laissa säädetään. Yksityistielakiin liittyvä valtioneuvoston asetus on valmisteilla ministeriössä.
Kuntien tielautakuntien tehtävät siirretään yksityistietoimituksissa pääasiassa Maanmittauslaitoksen
hoidettavaksi.
Kunnat voivat halutessaan edelleen avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla. Kunta päättää
sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön
valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan
suoritettavaksi.
Kunnan avustuksille on uudessa yksityistielaissa siis asetettu voimassa olevasta laista poiketen kaksi
avustuskriteeriä, jotka kunnan tulee ottaa jatkossa huomioon avustuspäätöksiä tehdessään. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että
1) tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että
2) tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.
Avustuskriteereillä varmistetaan muun muassa tiekuntien hallinnollisen tiedon ajantasaisuus yksityistierekisterissä sekä kannustetaan järjestäytyneisyyteen, jonka katsotaan olevan tärkeä elementti
yksityisteihin liittyvässä tehokkaassa ja ammattimaisessa tienpidossa.
Voimassa olevan lain mukaan avustusten myöntäminen on kunnan vapaasti päätettävissä, eikä laissa
ole säädetty avustuksen kohteista, myöntämisen perusteista, ehdoista tai valvonnasta vaan ne ovat
jääneet kunnan päätöksen varaan. Kunnan avustus voi olla rahallista avustusta tiekunnalle. Tien
kunnossapidon ottamisessa kunnan suoritettavaksi kokonaan tai osittain on katsottava olevan kyse
myös kunnan avustuksesta. Kunnan avustuksesta on katsottava olevan kyse myös sellaisissa
tilanteissa, joissa kunta antaa tiekunnan käyttöön esim. kalustoa. Avustuskriteerit, ottaen huomioon
myös säännöksen tavoitteet, koskevat kaikkia kunnan avustusmuotoja.
Lisätietoja:
Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija,
puh: 040 869 7836 ja
Ulla Hurmeranta, johtava lakimies,
puh: 050 382 7357
SUOMEN KUNTALIITTO
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KUTSU
				
YKSITYISTIEILTA HAILUODOSSA
TULE KUULEMAAN AJANKOHTAISTA ASIAA UUDESTA YKSITYISTIELAISTA,
JOKA ASTUU VOIMAAN 1.1.2019
Tilaisuus järjestetään tiistaina 8.1.2019 klo 17.00-20.00,
Koulutuspaikka Hailuodon kunnanvirasto Luovontie 176 90480 Hailuoto
Kouluttajana toimii tieisännöitsijä Pertti Jussila/ PJC OY.
Ohjelma:
Klo 17.00 Tilaisuuden avaus, Markku Maikkola Hailuodon kunta.
Klo 17.10 Tiekunnan pankkipalvelut, Jani Isomaa Hailuodon OP
klo 17.30 Yksityistielaki, Pertti Jussila PJC Oy
Suunnattu erityisesti yksityisteiden osakkaille ja yksityisteiden asioita hoitaville.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!
Kahvitarjoilu
Tilaisuuteen mahtuu n. 30 henkeä, varaa paikkasi ajoissa.
Lisätietoa, ilmoittautumiset ja ennakkokysymykset 3.1.2019 mennessä
Pertti Jussila
pertti@pjconsulting.fi
puh. 0447118360

SIVISTYKSEN JOULUILOA 18.12.
9.15–10.15 LAULAMME YHDESSÄ -joulutapahtuma, liikuntahalli
Tule laulamaan joululauluja ja seuraamaan pieniä ohjelmanumeroita!
10.30–14 KIRJASTO auki: joulunäyttelyt, glögitarjoilu
13–17 InBody-mittaukset liikuntahallilla
Lämpimästi tervetuloa kaikki mukaan etsimään jouluiloa yhdessä!

Sivistyksen väki
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KANSALAISOPISTON KURSSIOHJELMA KEVÄT 2019
Ilmoittautuminen: www.vuolleoulu.fi/kurssit
90005 KANKAANKUDONTA
HAILUOTO, LOKKI, Ma 18.00 - 20.15
14.1.2019 - 25.3.2019
Leila Ronkainen
Onko kotanasi väävipuut, muttet osaa oikein tehdä niillä mitään? Tule opettelemaan loimen luonti
ja sen laittaminen puihin. Voit kutoa mattoa, liinaa, shaalia, verhoa...Ensimmäisellä kokoontumisella suunnittelemme kudottavat työt ja teemme materiaalitilausta. Osallistuminen edellyttää jonkin
verran itsenäistä työskentelyä kurssiajan ulkopuolella. Lisätietoja ohjaajalta p. 044-7861607. Sitovat
ilmoittautumiset 31.12. mennessä. Kurssimaksu 38 € laskutetaan.
90007 DIGIVALOKUVAUKSEN jatkokurssi
HAILUODON KOULU
To 2.-23.5. ja Ti 28.5. klo 17.00 - 20.30
Juha Korhonen
Tällä kurssilla kuvan sommittelu ja sen sisältö on pääosassa. Kuvaustehtävät ja niiden palaute ovat
oleellisia opiskelussa! Teoriaopetuksessa ja käytännön harjoittelussa opitaan lisäksi mm. syvyysvaikutelman luomista, pääaiheen korostamista, valkotasapainon käyttöä, valottamista erilaisissa
olosuhteissa ja liikkeen kuvaamista...Oma digijärjestelmä- tai käsisäädöt omaava kamera mukaan!
Opettajana valokuvaaja, jolla vuosien kokemus valokuvauksen opettamisesta alan oppilaitoksissa.
Lisätietoja kurssista puh. 0400587788 tai jiiveekorhonen@gmail.com. Sitovat ilmoittautumiset 22.4.
mennessä. Kurssimaksu 35 € laskutetaan.
90008 SYANOTYPIA
HAILUODON KOULU
To 25.4. info klo 18-19.30, La 11.5. ja La-Su 18.-19.5. klo 9.00-14.00
Juha Korhonen
Syanotypia on vanha ja kiehtova valokuvan tallentamisen muoto, jossa kuva vedostetaan pinnakoimalla kemikaaleilla herkistettyyn pintaan, esim. akvarellipaperille tai kankaalle. Siirrettävästä
kuvasta (kuvatiedosto, paperikuva, röntgenkuva jne.) tehdään mustavalkoinen negatiivi, joka
valotetaan vastaanottavalle materiaalille auringonvalolla. Asettamalla herkistetyn pinnan päälle
esim. kasveja, saadaan lopputuloksena niiden varjokuva. Syntyvä kuva on syvän sininen ja sen
voi halutessa sävyttää ruskean eri sävyihin. Välineet ovat yksinkertaiset ja edulliset. Työskentelyä
voi jatkaa itsenäisesti kotioloissa. Lisätietoja kurssista ja hankittavista materiaaleista tarvittaessa
opettajalta puh. 0400587788 tai jiiveekorhonen@gmail.com. Kokootumiset: 25.4. klo 18-19.30 info
(+ sovitaan tarvittavien materiaalin hankinnasta), 11.5. kuvankäsittely ja kalvojen tulostus, 18.-19.5.
syanotypian valmistus. Sitovat ilmoittautumiset 8.4. mennessä. Kurssimaksu 30 € laskutetaan.
Lisäksi käytettävistä materiaaleista/kemikaaleista maksu opettajalle 30-50 €.
90012 HUONEKALUJEN VERHOILU
HAILUODON KOULU
La 18.5. klo 9.30 - 14.30, Ma-Pe 3.-7.6. klo 17.00 - 20.30
Laura Kokko
Kaipaako tuolisi kohennusta ja uutta ilmettä! Kurssilla ehtii verhoilla tuolin tai jopa kaksi. Lauantaina 18.5. käymme läpi tuolin kunnon, puramme vanhan pois ja mietimme tarvittavien materiaalien
hankintaa. Viikolla 23, ma-pe 3.-7.6. työskentelyä iltaisin. Lisätietoja verhoilija-yrittäjä Laura Kokko
p. 040-0359712 tai Leila Ronkainen p. 044-7861607/kansalaisopisto. Sitovat ilmoittautumiset 6.5.
mennessä. Kurssimaksu 38 € laskutetaan.
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90107 KIRJOITTAJAPIIRI
HAILUODON KOULU, Ma 18.00 - 20.15
14.1.2019 - 11.3.2019
Susanna Rapinoja
Kirjoittajapiirissä keskitytään omaelämäkerralliseen kirjoittamiseen. Kokoontumisissa tehdään
elämän käännekohtiin ja eri vaiheisiin liittyviä kirjoitusharjoituksia. Tekstejä voidaan halutessa lukea
ja keskustella niiden pohjalta. Voit tulla mukaan, vaikket olisi kirjoittanut aikaisemmin. Kurssimaksun
lisäksi jokainen opiskelija vastaa itse moniste- yms. kuluista. Sitovat ilmoittautumiset 31.12. mennessä. Kurssimaksu 35 €/opintosetelihinta 28 € (työttämät, eläkeläiset ja yli 63 v) laskutetaan.
90030 MUSIIKKILEIKKIKOULU
HAILUODON KOULU, Ke 17.45 - 18.30
9.1.2019 - 3.4.2019
Mari Liukkonen
Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 3-6-vuotiaille (v. 2012-2015 syntyneille). Toiminta sisältää laulua,
loruilua, rytmisoitinten soittoa, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua ja musiikin peruskäsitteisiin
sekä musiikinteorian alkeisiin tutustumista leikin kautta. Sitovat ilmoittautumiset 31.12. mennessä.
Kurssimaksu 15 € laskutetaan.
90031 KANTELEEN SOITTO
HAILUODON KOULU, Ke 16.45 - 17.30
9.1.2019 - 3.4.2019
Mari Liukkonen
Viisikielisen kanteleen alkeissoittoryhmä on tarkoitettu 1.-4.-luokkalaisille. Opetellaan säestämään kanteleella tuttuja lauluja. Lisäksi
tutustutaan melodiasoiton alkeisiin. Oman kanteleen voi hankkia valmiiksi, tai ne voidaan hankkia
ryhmätilauksena kurssin alettua. Ensimmäisillä kerroilla on mahdollista lainata koulun kanteleita.
Lisätietoja ryhmästä ja kanteleen hankinnasta saa opettajalta: Mari Liukkonen p. 040 7430 381.
Sitovat ilmoittautumiset 31.12. mennessä. Kurssimaksu 15 € laskutetaan.
90035 SOITON OPETUS Huom! MYÖS VIULUN SOITON OPETUSTA
HAILUODON KOULU, Pe 14.00 – 18.00
11.1.2019 - 5.4.2019
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), joissa
opettajana Esa Jokiranta (lisätietoja puh. 0400-617162). Lisäksi viulun opetusta antaa Mari Liukkonen (lisätietoja puh.040-7430381). Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä valitsemansa
instrumentti. Kurssimaksuun sisältyy seitsemän 30 minuutin mittaista oppituntia. Opetus on viikoittain. Lasten tunnit pyritään järjestämään heti lukukauden alussa. Henkilökohtainen oppituntiaika
sovitaan suoraan opettajan kanssa. Sitovat ilmoittautumiset 31.12. mennessä kansalaisopisto@
hailuoto.fi. Kurssimaksu 55 € laskutetaan.
90051 POWER TREENI
HAILUODON LIIKUNTASALI, Ke 19.15 - 20.00
9.1.2019 - 10.4.2019
Miia Haanpää
Tunnilla tehdään monipuolisia lihaskunto ja kehonhuolto liikkeitä. Jokainen tunti on hieman erilainen ja haastetta löytyy varmasti kaikille. Ota mukaan jumppa/jooga-alusta. Sitovat ilmoittautumiset
31.12. mennessä. Kurssimaksu 16 €/ opintosetelihinta 9 € (työttömät, eläkeläiset ja yli 63 v.) laskutetaan.
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90052 KUNTOKOULU
HAILUODON LIIKUNTASALI, Ke 18.00 - 19.00
9.1.2019 - 10.4.2019
Minna Maikkola
Kuntokoulussa tutustutaan yleisimpiin jumppavälineisiin ja lähdetään liikkeelle perusliikkeistä lisäten
haastavuutta kevään edetessä. Välinekohtaisia teemoja on 3-4 kertaa peräkkäin, jonka jälkeen siirrytään uuteen teemaan/välineeseen (kehonpaino, jumppakeppi, vastuskuminauha ja jumppapallo).
Jumpparit voivat asettaa itselleen tavoitteita, joihin kevään aikana pyrkivät. Yhdessä tavoitteeseen! Sitovat ilmoittautumiset 31.12. mennessä. Kurssimaksu 24 € / opintosetelihinta 18 € (työttömät, eläkeläiset ja yli 63 v.) laskutetaan.
90053 JOOGA
HAILUODON LIIKUNTASALI, Pe 17.00 - 18.15
11.1.2019 - 5.4.2019
Saara Al-Khanji
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 31.12. mennessä.
Kurssimaksu 28 € laskutetaan.
Pilates on kehonhallintamenetelmä. Se koostuu harjoituksista, joissa kehoa sekä
vahvistetaan että venytetään. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka keskittyy harjoittamaan myös mieltä, jotta mielen avulla pystytään puolestaan harjoittamaan kehoa. Liikkeet pyritään tekemään hitaasti, pehmeästi ja sulavasti. Tervetuloa pilateksen maailmaan, joka tarjoaa kehittymisen haasteita niin pitkälle kuin haluat harrastuksessasi edetä. Mukaan
kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.)
90054 PILATES alkeiskurssi
HAILUODON KOULU, To 18.00 - 19.00
10.1.2019 - 11.4.2019
Aki Heiskanen
Tällä kurssilla aloitetaan perusteista, joten voit tulla mukaan ilman aiempaa kokemusta. Kurssille
voivat osallistua myös jo aiemminkin pilatesta harjoitelleet, koska kaikki liikkeet voidaan varioida
kunkin osaamisen ja kehittymisen mukaan. Sitovat ilmoittautumiset 31.12. mennessä. Kurssimaksu 25
€ laskutetaan.
90055 PILATES jatkokurssi
HAILUODON KOULU, To 19.00 - 20.00
10.1.2019 - 11.4.2019
Aki Heiskanen
Pilateksen jatkokurssille voivat hakeutua henkilöt, jotka hallitsevat pilateksen mattosarjan perusasennot ja pilateksen pääperiaatteet. Alkeiskurssilla syksyllä 2018 olleet kurssilaiset voivat jatkaa harjoitteluaan tällä kurssilla. Jatkokurssilla jatkamme pilateksen perusasioiden vahvistamista, mutta etenemme
systemaattisesti pilatesliikkeiden jatkumoihin ja vaativimpiin liikkeisiin. Sitovat ilmoittautumiset 31.12.
mennessä. Kurssimaksu 25 € laskutetaan.
OPINTOSETELIHINTAETUUDEN SAAMINEN EDELLYTTÄÄ TODISTUKSEN ESITTÄMISTÄ
OSASTOVASTAAVALLE KAHDEN VIIKON SISÄLLÄ KURSSIN ALKAMISESTA.
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TERVEYSKESKUS JA HAMMASHOITOLA TIEDOTTAVAT
Hailuodon terveyskeskus on suljettuna 21.12 –1.1.2019
Reseptien uusiminen viimeistään 12.12.
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 4973 540.
Virka-ajan ulkopuolella kiireellinen hoito tapahtuu Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OYS,
sisäänkäynti A1). Soittakaa aina ensin p. 08 3152655. Numerosta vastaavat kokeneet terveydenhuollon ammattilaiset, jotka antavat ohjeistusta ja neuvontaa.
Ambulanssi tilataan numerosta 112.
Laboratorionäytteidenotto sulun aikana OYS Avohoitotalon näytteenotto.
Ajanvaraus 08 5755850 arkisin klo 9-13
tai http://www.nordlab.fi/fi/nordlab-oulu
HAMMASHOITOLA
Hammashoitola päivystää maanantaina 31.12. klo 8-15
Muutoin 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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HAILUODON NUORISOVALTUUSTO ESITTÄYTYY
Terve, minä olen Ville Lepistö 14 v. ja olen nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Minä harrastan
metsästystä ja kalastusta. Jos sinulla on mielessä jokin ehdotus nuorien harrastusmahdollisuuksiin tai
muuten nuoriin liittyen niin tule rohkeasti kertomaan!
Moi! Olen Ilona Ranta, kolmetoistavuotias nuorisovaltuuston jäsen. Olen luonteeltani sosiaalinen.
Vapaa-ajallani vietän aikaa ystävieni kanssa. Hain nuorisovaltuustoon siksi että saisin mahdollisuuden
vaikuttaa Hailuodon nuorten asioihin. Jos tulee jotain ehdotuksia liittyen Hailuodon nuorten asioihin
niin voit tulla kertomaan.
Hei, olen Sakari Pramila 13 v., Hailuodon nuorisovaltuuston jäsen. Harrastan metsästystä, jääkiekkoa
ja jalkapalloa. Ota rohkeasti yhteyttä jos haluat nuorisolle erilaista toimintaa. Kehitetään yhdessä Hailuodosta hyvä paikka nuorisolle.

SAKARI

AAPELI

ILONA

VILLE

HELMI

MAIJA

Hei! Olen Helmi Lepistö, Hailuodosta. Olen syntynyt vuonna 2005 ja olen nyt 13 vuotta. Harrastan
pianon ja viulun soittoa, sekä käyn joskus ratsastamassa. Hain nuorisovaltuustoon, koska haluaisin
edistää nuorten hyvinvointia koulussa sekä vapaa-ajalla. Ja toivon että voimme jollakin tavalla puuttua
kiusaamiseen. Olen nuorisovaltuustossa pöytäkirjan tarkastaja. Muistakaa tulla sanomaan jos teillä on
joitakin toiveita liittyen erityisesti nuoriin!
Moikka. Olen Maija Sipola ja yksi nuorisovaltuuston jäsenistä. Tehtäväni nuorisovaltuustossa on
pöytäkirjan tarkastaja. Haluan saada nuorten äänen enemmän kuuluville sekä vaikuttaa nuorten asioihin. Vapaa-ajalla tykkään touhuta eläinten kanssa. Luonteeltani olen sosiaalinen, iloinen ja omatoiminen. Jos sinulla on ideoita mitä voisi viedä eteenpäin niin tule rohkeasti vain kertomaan!
Olen Aapeli Lapola ja ikäni on 14v. Harrastan talvisin jääkiekkoa ja kesäisin pyöräilen jonkin verran.
Halusin osallistua nuorisovaltuustoon vaikuttaakseni nuorten hyvinvointiin jollakin kantilla.
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Kevätkauden 2019 liikuntahallivuorot varattavissa!
Muistathan varata LIIKUNTAHALLIVUORON keväälle 2019. Varauksen, jossa ilmenee vuoron
vastuuhenkilö(t) yhteystietoineen, voi laittaa sähköpostilla petri.partala@hailuoto.fi
ma 17.12.2018 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 villiavainten käyttäjien treenimahdollisuudet järkeviin aikoihin.
Jos vuorovarauksesi päättyy vuoden loppuun, vuoden 2019 kuntosalin käyttövuorot kannattaa uusia
hyvissä ajoin, 044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi.

SENIOREIDEN LIIKUNTAVUOROT JATKUVAT 2019
Seniorikuntosali tiistaisin: ryhmä 1 klo 8.30–9.30, ryhmä 2 klo 9.30–10.30 (8.1.2019 alk.)
Seniori-Boccia tiistaisin klo 15.30–17.00
Seniorijumpat torstaisin: miehet klo 7.30–8.30, naiset klo 8.30–9.30 (3.1.2019 alk.)
Seniorikuntosali miehet ja naiset, omatoiminen perjantaisin klo 10.30–11.30

Liikuntasalin ja kuntosalin avoimet ovet ke 2.1.2019 klo 12.00–15.30. Ohjattua toimintaa, kuntosalilaitteiden käytön opastusta. Liikuntasalissa pelailua.

Joululomalla liikkumaan liikuntasalille pallopelien merkeissä
to 3.1.2019 klo 12.00–13.00 eskarit - 4 luokkalaiset
klo 13.00–14.00 5.-luokkalaisista ylöspäin
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Kehonkoostumusmittauksia liikuntahallilla
Tiistaina 18.12. klo 13.00–17.00 ja keskiviikkona 19.12. klo 9.00–12.30
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 3 min. ajan InBody -laitteen päällä kosketuselektroneista 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 painonhallinnasta kiinnostuneille sekä henkilöille, joilla on tarvetta arvioida ravitsemustilaa ja jotka ovat riskissä sairastua diabetekseen ja sydänja verisuonisairauksiin. Testissä pitää pystyä seisomaan omatoimisesti ilman tukea. Mittausta ei voida
tehdä, jos olet raskaana tai käytät sydämen tahdistinta.

Uusi työntekijä esittäytyy
Heissulivei!
Olen Tanja Roininen ja aloitin perhetyöntekijänä marraskuun alussa täällä sydäntälämmittävässä Hailuodossa.
Nautin saaren rauhasta ja luonnosta – ja jestamunjeera
mikä lintuja opettelevan ulkoihmisen aarrepaikka tämä
onkaan! Perhetyöntekijänä työskentelen perheissä
tukien jokaisen perheen yksilöllistä tarvetta elämän
pienissä ja suurissa niiauskohdissa. Pienikin apu voi
joskus olla tarpeen arjessa. :-)
Olen aiemmin työskennellyt päiväkotialalla ja osalle olenkin jo tuttu Hailuodon päiväkodilta (terveiset vain kaikille
sinne!).
Mikäli sinua mietityttää jokin asia perheenne arjessa, ota
reilusti yhteyttä! P. 044 4973 573 Jutellaan ja mietitään
yhdessä mahdollisia teille sopivia palveluita.
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Hailuodon Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit vuokrata
Vuokatissa sijaitsevaa loma-asunto Haikattia hyvin edullisesti!
Syksyllä 2018 remontoitu 71 m2 Haikatti sijaitsee Vuokatissa aivan rinteen vieressä, ja siinä on mm. sauna,
suuri lasitettu terassi ja makuupaikat kuudelle, levitettävää vuodesohvaa hyödyntäen jopa kahdeksalle
hengelle.
Varattavissa olevat vapaat ajat Haikatin lomamökille voit tarkistaa pankilta
puh: 010 2552 001*
sähköposti: hailuodon@op.fi
Sesonkiajat (helmi-huhtikuu) ovat varattavissa joulukuun ensimmäisestä pankkipäivästä, klo 10.00 alkaen.
Sesongin ulkopuoliset ajat (touko-tammikuu) ovat varattavissa maaliskuun ensimmäisestä pankkipäivästä
alkaen.
Sesongin ensimmäisenä varauspäivänä varauksia otetaan vastaan numerossa 010 2552 001* klo 10.00
alkaen. Kun pääset jonoon, puhelinta ei kannata sulkea vaan jonottaa kärsivällisesti. Mikäli suljet puhelimen
ja soitat uudelleen, joudut jonon hännille. Sähköposti- ja tekstiviestit käsitellään vasta puhelinruuhkan
jälkeen.
Tarkista varaussäännöt Haikatin esitteestä: http://uusi.op.fi/web/op-hailuoto/edut
*) Kotimaan lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puhelu + 0,07 e/min (sis. ALV). Matkapuhelimesta
soitettaessa 0,0835 e/puhelu + 0,17 e/min (sis. ALV).
P.S. Osallistu arvontaan ja voita pidennetty viikonloppu Haikatissa:
http://www.facebook.com/OPHailuoto/
P.P.S. Haluaisitko siirtyä meidän pankin asiakkaaksi? Voit tulla OP:n asiakkaaksi helposti täyttämällä
hakemuksen kotisohvallasi. Varaa vain aika konttoriin ja me hoidamme pankin vaihdon puolestasi.
Klikkaa siis www.op.fi tai soita 010 2552 001*.
Tervetuloa kotimaisen pankin asiakkaaksi!
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ROTUAARIN APTEEKIN TIEDOTE HAILUODON ASUKKAILLE
Vuosi 2018 lähenee loppuaan ja on aika valmistautua ottamaan vastaan uusi vuosi.
Tilaattehan lääkkeet hyvissä ajoin ennen juhlapyhiä.
Perjantaina 21.12 klo 15.00 mennessä tehdyt tilaukset toimitetaan Hailuotoon ennen jouluaattoa.
Toimitamme välipäivinä/arkipäivinä lääketilauksenne normaalisti.
Apteekissamme on runsas valikoima kosmetiikkapakkauksia ja muita joululahjaideoita.
Osa pakkauksista nähtävillä www.rotuaarinapteekki.fi/apteekkikosmetiikka.
Tilaa kätevästi myös joululahjat lääketilauksesi yhteydessä.
Kiitämme Hailuodon asukkaita hyvästä yhteistyöstä ja kuluneesta vuodesta 2018.
Hyvää Itsenäisyyspäivää.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

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

