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LAHJOITA AINEETON LAHJA IKÄIHMISELLE
Hailuodon vanhus- ja vammaisneuvosto kerää myös tänä vuonna aineettomia lahjoja 
hailuotolaisille ikäihmisille. Lahja voi olla vaikka kahviseura, lehden luku, kävelyhetki, 
yhteinen kaupassa käynti, vierailu, laulu, runo, käsihieronta, halaus, pelihetki - mitä 
vain haluat antaa.

Kirjoita lahjasi ja yhteystietosi kortille ja vie kortti ennen joulua Salessa, Marjakkaassa, 
kunnantoimistolla tai Saarenkartanossa olevaan laatikkoon. Vanhus- ja vammaisneu-
vosto jakaa kortit yhdessä vanhuspalvelujen edustajan kanssa.

Jouluterveisin vanhus- ja vammaisneuvosto
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA HAILUODOSSA
6.12.2019
JUHLAPUHE

Mistä inspiraatio?

On suuri ilo ja kunnia olla tänään juhlistamassa Suomen 102 vuotiasta itsenäisyyttä täällä Hailuodos-
sa. Kiitos, menneet sukupolvet, jotka olette rakentaneet meille itsenäisyyden ja puolustaneet sitä omin 
käsin. Tänään on helppo olla ylpeä suomalaisuudestaan. Suomi komeilee kansainvälisten tilastojen 
kärkisijoilla monilla osaamisen alueilla.

Tänään on helppo olla tosi ylpeä myös Hailuodosta ja hailuotolaisuudesta, meren karaisemasta. Kuin 
Mamren tammisto, juuret syvällä 1700-luvun hiekassa ja neulaset tänä päivänä latvuksissa korkealla 
tuulessa. Tämän saaren luonnon monimuotoisuus on inspiroivaa. Erikoinen meriluonto. Ajattomuuden 
tuntu, alkumaailman tuntu, meri ja maa kamppailevat keskenään. Välillä on oikullinen meri ja kuoppai-
set vedet, välillä nöyrä sää. Vuodenajat, valo räjäyttää tajunnan, pimeyttä voi jopa leikata. Voimakkaat 
kontrastit ääriolosuhteissa. Ihmisen pienuus. Myrskyn pauhu. 

On tööttäilyä, kaakatusta, siipien suhinaa. Jäitten pauketta, rytinää, kilinää ja kimallusta. Ja täysi 
hiljaisuus.

On puhdas luonto, puhdas ilma, raikasta vettä, jokamiehen oikeudet liikkumiseen metsissä, rannoilla. 
Luonnonantimet. Energiaa auringosta ja tuulesta.

Luontoarvot ovat hyvin tärkeät. Niistä on pidettävä huolta, ettei ne tuhoutuisi. Maisemaa pitää suojella, 
jotta meidän jälkeemme tulevat sukupolvet voivat näistä nauttia ja inspiroitua. Ja luonto parantaa. Oma-
kohtaisesti voin sanoa, että vähintään kerran viikossa on pakko käydä tarkistamassa Pajuperän rannal-
la, onko horisontti suorassa!

Ei pelkästään luonnon monimuotoisuus ole merkittävää, vaan Hailuoto kokonaisuudessaan. Saari on 
nimetty kansallismaisemaksi. Tämä pitää luonnon lisäksi sisällään myös rakennetun ympäristön, piha-
piirit, joissa näkyy sekä menneitten hailuotolaisten sukupolvien että nykyisten kädentaidot ja kulttuuri-
perinteet. Jotta tämä hieno kansallismaisema ei murenisi, nykyrakentamisessa ja rakennuskorjaamises-
sa kannattaa käyttää suurta harkintaa.

Omavaraistalous lähes eristetyissä oloissa on synnyttänyt ja kehittänyt monipuolista taiturimaista 
osaamista ja kulttuuriperinnettä. Hailuodossa on osattu tehdä lähes kaikkea: käytännöllisiä työkaluja, 
tarve-esineitä, veneitä, kudonnaisia, neuleita, muurari Atte Hentun kuuluisat seidat tarinoineen mu-
kaan lukien. On kalastettu, hoidettu lampaita, viljelty maata. Mitä vähemmän mahdollisuuksia on, sitä 
välttämättömämpää on kehittää nerokas ajatus, miten sen kääntää voitoksi. Oivallinen esimerkki on 
muotoilija Kaj Frankin käsitys kauniista astiasta. Se on ruisleipä tai kalakukko. Ne ovat astia ja ruoka 
yhdessä. Se on ekologista. Mitään ei jää.

Tämä on myös ruokaperinnettä, aineetonta kulttuuriperintöä. Taitoa, tietoa, käytäntöä, elävää perinnettä, 
joka on läsnä ihmisen arjessa ja juhlassa. Kuten käsityötaidot, suullinen perinne, musiikki, tanssi, esit-
tävät taiteet, ym.

Kulttuurin vaaliminen, kotiseututietouden lisääminen ja käsillä tekemisen taito elää voimallisena 
tänäänkin täällä Hailuodossa. Asiat on hoidettu hienosti. Kulttuuritarjontaa ja rientoja on tarjolla runsaas-
ti niin kuvataiteen, kirjallisuuden, musiikin, urheilun, teatterin kuin kylätapahtumien ja festareiden muo-
dossa.
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Täällä on monitoiminen kirjasto ja uusi kulttuuritalo. Tikkuripiirissä on neulottu luotolaisia kuulema pilvin 
pimein. Kunnanjohtajankin kerrotaan käyttävän lauttamatkat tikkurin tekkoon. Hienoa!

Miksi Hailuoto on ja on ollut yli sadan vuoden ajan tunnettu niin vierailevista kuin saaressa asuvista 
taiteilijoista, taitajista, kirjailijoista? Mikä se on se inspiraatio, mikä on edellytys taiteelle, tulla tänne? 
Inspiraatiohan on tapa, jolla hengitämme elämässämme vastaantulevaa tietoa. Innostumme. Tylsyys 
vastakohtana.

Minulle inspiraatio on esimerkiksi tämä saari kokonaisuudessaan. Jo tulo lautalla tänne katkaisee arjen 
kiireet. Puoli tuntia, vaikka tirsat. Lauttamatka on luova tila. Silloin on mahdollista antaa ajatusten virrata.
Hailuoto tarjoaa inspiraation taiteen ja kulttuurin syntymiselle. Tarvitsen tällaista näkyvää. Luonto, 
ympäristö, se mitä on tehty ja kauniisti tehty. Ja ihmiset. Paperi- ja villateoksissani on luonto vahvasti 
läsnä. Ne ovat vähän semmoista askeettista, kirveellä veistettyä kauneutta tai runoutta tuolta mereltä ja 
Pajuperän rannoilta.

Kulttuuri on ihmisen ja kansakunnan voimavara. Jo Suomen itsenäistymisprosessissa kultakauden tai-
teilijat vahvistivat kansallistunnetta ja loivat pohjaa itsenäistymiselle. Sibeliuksen Finlandia nostaa kylmät 
väreet vielä tänäänkin.

Taide ei ole irrallinen asia. Se on osa kokonaisuutta. Taide on yritys kertoa jotakin siinä toivossa, että sen 
kautta voisi koskettaa muita ihmisiä, päästä yhteyteen heidän kanssaan.

Myös käden taidolla ja niiden kehittämisellä on monia hyviä vaikutuksia. Käsillä tekeminen pitää aivot
joustavina, purkaa stressiä, hoitaa muistia, edistää oppimista ja keskittymistä. Kehittää luovuutta ja 
ongelmanratkaisua. Jo pelkkä paikallaan olo rauhoittaa. Materiaalien koskettaminen tuottaa aistielämyk-
siä. Hyvä sekin, että käsitöitä on hyvin vaikea tehdä kännykkä kädessä. Onnistumisen myötä kasvaa 
luottamus omaan itseensä ja omaan lähiyhteisöön!

Asia, mikä nyt tässä huolestuttaa on, että peruskoulutuksesta ollaan koko valtakunnassa tällä hetkellä 
vähentämässä minimiin kaikki taito- ja taideaineet! 

Mitä tulevaisuus tuo? Mistä ihmiset inspiroituvat? Maailma muuttuu, mutta merisää on aina paikallaan.

Kyllä, Hailuoto on satumaa! Tämän varmaan haluamme allekirjoittaa kaikki, tehdä töitä ja kulkea iloisesti 
tätä toisen vuosisadan taivalta.

Tulevaisuus alkaa heti, tänään.

Hyvää itsenäisyyspäivää hailuotolaiset ja 
kaikki suomalaiset!

Pirjo Valinen
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Hailuodon kunnan ja liikenneturvan yhteisen 
Heijastinpuu-kampanjan viimeinen kohde vie 
meidät suoraan perinteisen joulumaiseman 
ytimeen. 

Maanantaina 16.12. kuvassa näkyvä mänty 
saa koristeekseen kasan heijastimia, jollaisen 
saa poimia itselleen takkiin tai vaikka 
reppuun kiinnitettäväksi. 

Mistä kuvan puu löytyy?

HAILUODON HEIJASTINPUU

Osoitekartan myynti

Hailuodon osoitekartta on päivitetty marraskuussa 2019. Osoitekarttoja voi 
ostaa kunnanvirastolta infopisteestä laskua vastaan. Osoitekartan hinta on 
10 €/kpl (sis. alv).

Laskutusta varten tulee kuntaan toimittaa ostajan laskutusosoite kirjallisena 
(nimi, osoite, puhelinnumero, e-mail).

Tekniset palvelut
Hanna Similä, hanna.simila@hailuoto.fi
Nella Nikkilä, nella.nikkila@hailuoto.fi

Hiihtolatujen ja jääkiekkokaukalon valaistukset talvella 2020
Kunnan ylläpitämien hiihtoalueiden valaistukset ovat päällä päivittäin klo 
22:00 saakka. Jääkiekkokaukalon valot menevät kiinni klo 21:00 ja 
luistinkoppi lukittuu automaattisesti klo 23:00.

Ulkoliikuntapaikkoja koskevissa asioissa voi olla yhteydessä suoraan 
Elinvoimainen saari -palvelualueeseen joko puhelimitse 044 4973503 tai 
sähköpostitse hanna.simila@hailuoto.fi.
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Kevätkauden 2020 liikuntahallivuorot 

Muistathan varata LIIKUNTAHALLIVUORON keväälle 2020. Varauksen, jossa ilmenee vuoron vas-
tuuhenkilö(t) yhteystietoineen, voi laittaa sähköpostilla petri.partala@hailuoto.fi 15.12.2019 men-
nessä. Vuoroja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Liikuntasalivuoroissa palataan vuoden 2020 alusta vanhaan vastuuhenkilömalliin ja ennakolta ajaste-
tuista vuoroista luovutaan. Tämä muutos siksi, että jos varattu liikuntasalivuoro jostain syystä pe-
ruuntuu, 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 käyt-
täjälistaan tulee laittaa merkintä käytetystä vuorosta. 

Myös KUNNAN YLEISET PELIVUOROT tulee varata ja vastuuhenkilö nimetä! Muutoin nykyiset ylei-
set vuorot lakkaavat olemasta, sillä kysyntä liikuntahallivuoroista on kovaa. Yksityisiä, voimassaolevia 
vuoroja ei tarvitse varata uudelleen, vastuuhenkilö on jo tiedossa. Valitkaa vuorollenne vastuuhen-
kilöt 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. 

Vastuuhenkilöiden tehtävänä on mm. huolehtia, että vuorolle päästään sekä merkitä kävijä-
vuorolistaan 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 ja varsinkin 
ilta- ja viikonloppuvuoroja

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.

Voimassa olevat vuorot löytyvät kunnan nettisivuilta.

SENIOREIDEN LIIKUNTAVUOROT JATKUVAT NORMAALISTI MYÖS KEVÄÄLLÄ 2020

Seniorikuntosali tiistaisin: ryhmä 1 klo 8.30–9.30, ryhmä 2 klo 9.30–10.30, ti 7.1.2020 alkaen 
Seniori-Boccia tiistaisin klo 15.30–17.00 
Seniorijumpat torstaisin: miehet klo 7.30–8.30, naiset klo 8.30–9.30, to 9.1.2020 alkaen
Seniorikuntosali miehet ja naiset, omatoiminen perjantaisin klo 10.30–11.30

Ryhmiin mahtuu myös uusia liikkujia! 
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Terveysasema on jouluna kiinni pyhät ja päivystää minimimiehityksellä arkipäivisin. 
Lääkäripalvelua saaressa ei ole lainkaan 20.12.2019–1.1.2020, mikä pyydetään 
huomioimaan reseptien uusimisessa. 

JOULUNAJAN AUKIOLOAIKOJA

Kunnanvirasto on suljettuna 23.12.2019–6.1.2020. 

Kunnanviraston väki toivottaa hyvää joulua kaikille!

MUUTOKSIA JOULUNAJAN AUKIOLOIHIN KIRJASTOSSA

ti 24.12 jouluaatto suljettu, muutoin avoinna normaalisti ti 10-16, ke ja pe 14-20.

Rauhaisaa joulua ja
onnellista uutta vuotta!

T. Kirjaston valan-
tehneet tonttuset

TARJOUSPYYNTÖ RETKEILYREITISTÖJEN HOIDOSTA
Hailuodon kunta pyytää tarjousta retkeilyreitistöjen hoidosta vuonna 2020. 

Tarjouspyyntöasiakirja on nähtävillä 11.12.–31.12.2019 välisen ajan Hailuodon kunnan nettisivuilla. 

Lisätietoja: hanna.simila@hailuoto.fi



KIRJASTO TIEDOTTAA
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JOULUISET TERVEISET KIRJASTOSTA

Kirjaston joulukirjakärry odottaa lainaajia ja pari viisaiden tonttujen tuomaa jouluelokuvaakin etsii 
kotia. 

Päivätoimintakerhon pieniä joululahjoja on myytävänä edullisesti, samaten Helvi Juolan Hailuoto-
kortteja ja Joulumuori Ritva Rundgrenin Marjaniemi-kortteja. Maksut käteisellä. 

Joulun jälkeisellä väliviikolla luotolaisille ja lomalaisille on tarjolla seuraavaa: 

to 26.12. (tapaninpäivä)  klo 14 Jussi Konttinen: Vuosi Siperiassa -esitelmä koulukeskuksen Aito  
    helmi -salissa (välipäiväntapahtuma, järj. HLSY ry. ja kunta)
    klo 16 Harry Potter ja viisasten kivi (147 min., suom. tekstitys, K-11) 

pe 27.12.    klo 11 Harry Potter ja salaisuuksien kammio (154 min., suom. tekstitys,  
    K-12) 
    klo 13 tuolijumppatuokio 
    kirjasto avoinna 14-20
    klo 16 Harry Potter ja Azbakanin vanki (142 min., suom. tekstitys, K-11) 
     klo 20 Harry Potter ja liekehtivä pikari (150 min., suom. tekstitys, K-12) 
    Potter-maratonin jatkoaikataulu tarkentuu lähempänä joulua. 

ti 31.12. (uudenvuodenaatto) kirjasto avoinna 10–16. 

Ensi vuoden puolella kirjaston Digiperjantait jatkuvat tammikuun lopulla, tuolijumppaa saa tulla 
harrastamaan joulun alla ja väliviikollakin joka perjantai klo 13. 

Tammikuusta aloitetaan elokuvien näyttäminen keskiviikkoisin klo 20, joka kuun ensimmäisenä 
keskiviikkona. Ei kuitenkaan kirjaston kiinniollessa! 

ke 8.1. klo 20 Kuukauden Klassikot: suomalaisia lyhytelokuvia (Elonet)

Omatoimikirjastovalmiuden rakentamisprojektin rahoitushakemus AVI:lle (Aluehallintovirasto) on 
jätetty. Tervetuloa kertomaan, millainen Hailuodon omatoimikirjaston SINUN mielestäsi pitäisi olla! 

Hyvää Joulua, Onnellista Uutta Vuotta ja Tervetuloa Kirjastoon! 

    



Numero 12/2019Sivu 8

Teiden talvikunnossapito syksylle 2019 ja kalenterivuodelle 2020

Hailuoto on jaettu linkousalueisiin, joiden talvikunnossapidosta huolehtivat urakoitsijat.

Yksityisteiden linkousta organisoi kunta. Talvikunnossapidon piiriin kuuluu yksityisteitä n. 85 kpl, 
pituudeltaan yhteensä n. 50 km. Vakituisesti asuttuja pihoja on n. 450 kpl, ja niillä yksityisteiltä haarau-
tuvia pihateitä arviolta n. 50 km. Kaavateitä on neljä kappaletta ja ne sijaitsevat Kirkonkylän rakennus-
kaava-alueella. Kaavateiden yhteispituus on n. 1,6 km. Piha-alueita on 14 kpl ja niiden yhteispinta-ala 
on n. 2,4 ha. Työ käsittää vakituisten asuinkiinteistöjen yksityis-, kaava- ja pihateiden lumen ja sohjon 
poiston. Palvelun piiriin ei kuulu vapaa-ajan asuntojen tiealueet. Kunnan omien kiinteistöjen piha-alueil-
la tulee lisäksi huolehtia liukkaudentorjunnasta ja hiekoitushiekan poistosta.

Voit ilmoittautua linkouspalvelun piiriin aurauspalveluhakemuksella. Palvelu on tarkoitettu vakituisesti 
kunnassa asuville. Hakemus toimitetaan täytettynä sähköpostitse nella.nikkila@hailuoto.fi tai postitse, 
Luovontie 176, 90480 Hailuoto.

Kaikissa palveluun liittyvissä häiriötilanteissa on ensisijaisesti otettava yhteyttä urakoitsijaan. 
Linkousurakoitsijat pyrkivät aluksi linkoamaan ne tiet, joiden varrelta lähdetään aikaisin liikkeelle. Asuk-
kaiden tulee itse ilmoittaa urakoitsijalle tästä tarpeesta. Mikäli aamun aikatauluihin tulee muutoksia tai 
kuntalaisilla on tarve kertaluontoisesti lähteä liikkeelle aikaisemmin kuin normaalisti, tulee siitä ilmoittaa 
hyvissä ajoin suoraan linkousurakoitsijalle. Myrskyt, konerikot ja sairastumiset voivat hidastaa linkous-
palvelua.

Linkousalueet:

Marjaniemen alue + tori, lämpölaitos ja hakevarasto
• Pertti Marjaniemi, p. 0400 362 797
• varalla Heikki Marjaniemi, p. 0400 906 547

Alue 1: Kirkonkylä
• Mikko Iljana, p. 040 7322 565
• varalla Henri Iljana, p. 044 3401 703

Alue 2: Keskikylä
• Risto Kurikka, p. 050 5237 664
• varalla Sauli Haapala, p. 0400 286 880

Alue 3: Pöllä ja kaavatiet
• 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: Kunnan piha-alueet, kaavateiden hiekoitus
• Touhu-Palvelut Oy / Juha Toppi, p. 0400 613 117
• varalla Juha Pehkonen, p. 0400 231 209

TEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO
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Hailuoto panostaa kuntalaisten hyvinvointiin ja aloittaa 
terveyspalvelujen kehittämisen Terveystalon kanssa
Hailuodon kunta ja Terveystalo ovat sopineet yhteisestä terveydenhuollon pilottihankkeesta, jonka 
tavoitteena on varmistaa kuntalaisille nopea hoitoonpääsy ja tehokas kansallisten hoitosuositusten 
mukainen hoito niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Terveyspilotti käynnistyy 
asteittain talven 2020 aikana. 

Kuntalaisten kannalta uudistus näkyy monin eri tavoin. Terveysaseman ajanvaraus ja hoidontarpeen 
arviointi tapahtuu jatkossa edelleen numerosta 044 4973 540 Terveystalon henkilökunnan toimesta. 
Nykyinen terveysaseman henkilöstö voi keskittyä täysipainoisesti vastaanottotyöhön. Tämä muutos 
toteutuu ensi vuoden alkupuolella ja muutoksesta tiedotetaan erikseen.  

Pilotin tavoite on, että lääkärit ja hoitajat pystyvät auttamaan jatkossa hailuotolaisia entistä monipuo-
lisemmin ja paremmin. Kuntalaisille jo entuudestaan tutut Terveystalon lääkärit jatkavat Hailuodon ter-
veyskeskuksessa työskennellen paikan päällä osaviikkoisesti. 

Lisäksi hoitajat voivat jatkossa etäyhteyksien avulla konsultoida tuttuja lääkäreitä niinä päivinä, joina 
lääkärillä ei ole fyysisiä vastaanottoaikoja terveysasemalla. Niinä päivinä kun terveyskeskuksessa ei 
ole lääkäriä paikalla, kiireelliset saman päivän aikana hoitoa tarvitseva potilaat voidaan hoidon tarpeen 
arvioinnin perusteella ohjata Terveystalo Oulun yksikköön tai Oulun seudun yhteispäivystykseen. 

Uusina palveluina kuntalaiset saavat mahdollisuuden lääkärin chat-vastaanotolle, jos asia on sellainen, 
ettei fyysistä käyntiä lääkärin tai hoitajan luona tarvita. Myös hoitaja-avusteinen etävastaanotto on tule-
vaisuudessa mahdollista. Uudet terveydenhuollon digipalvelut otetaan käyttöön vaiheittain. Perinteisiä 
vastaanottoja etäpalvelut eivät korvaa, vaan tuovat lisän palvelutarjontaan. Pilotissa kehitetään myös 
erikoissairaanhoidon palveluja. 

Terveyspilotti jatkuu syksyyn 2020 ja sen tulokset raportoidaan ja käydään säännöllisesti läpi kunnan 
edustajien ja kuntalaisista koostuvan asiakasraadin kanssa. Toimintaa kehitetään palautteiden pohjalta 
koko ajan. Odotuksena on, että terveyspalveluiden saatavuus paranee, mutta kunnan kustannukset 
pysyvät ennallaan tai laskevat aiempaan verrattuna. 

Mahdollisuus vaikuttaa: Asiakasraatiin voi hakeutua kuka tahansa kuntalainen. Tapaamiset on 
suunniteltu helmi- ja huhtikuulle 2020. Asiakasraati koostuu noin kymmenestä kuntalaisesta, joiden 
tehtävänä on arvioida ja yhdessä ammattilaisten kanssa kehittää palvelua. Raatiin tarvitaan niin nuoria 
kuin vanhempiakin ihmisiä, miehiä ja naisia, sekä paljon että vähän palveluja käyttäviä. Hakeutuminen 
tapahtuu ilmoittamalla nimi ja halukkuus tulla raatiin tekstiviestillä puhelinnumeroon 044 4973 522 vuo-
den loppuun mennessä. Lisää tietoja asiakasraadista saa terveysasemalta (044 4973 540 iltapäivisin) 
tai perusturvajohtajalta (044 4973 520). 

Hailuodon kunta ja Terveystalo tiedottavat pilottihankkeesta ja muutoksista säännöllisesti. Voit seurata 
tiedottamista kunnan viestintäkanavista:
verkkosivut osoitteessa www.hailuoto.fi, Facebookissa, terveysaseman ilmoitustauluilla ja kuntatiedot-
teessa.   

Järjestämme terveyskeskuksessa 10.1.2020 klo 12-14.30 avoimien ovien päivän/terveystapahtu-
man, jossa esittäydymme puolin ja toisin ja kerromme toiminnastamme ja kuulemme teitä. 
Lämpimästi tervetuloa!

Kunnan ja Terveystalon edustajilta voi kysyä lisätietoja hankkeesta. 

Yhteistyöterveisin Jyri Moilanen ja Pia Piispanen 
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HAILUODON KANSALAISOPISTON KURSSITARJONTA 
KEVÄÄLLÄ 2020
Hailuodon kansalaisopiston kevään 2020 kurssitarjonta on nyt julkaistu kokonaisuudessaan. Sitova 
ilmoittautuminen tehdään Hellewi-palvelun kautta. Linkki palveluun löytyy osoitteesta 
www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/kansalaisopisto/

Jokaisella kurssilla on viimeinen ilmoittautumispäivä. Muistathan ilmoittautua siihen mennessä, kos-
ka päätös kurssin toteuttamisesta tehdään sen perusteella, onko tuona päivänä tarpeellinen määrä 
osallistujia. Usean kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on jo 23.12.

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. Tammikuussa osaston-
johtaja päivystää kirjastolla 13.1. klo 15.30–17.30.
Vuoden 2020 alusta lukien puhelinpäivystysaika muuttuu klo 15.00–18.00.

TANSSI

PERHETANSSI
Su  16.2., 23.2.,15.3., 22.3. klo 15.30–16.45 Hailuodon liikuntahalli
Opettaja: Heidi Ranta
Perhetanssi on tarkoitettu pienten lasten perheille, jotka haluavat tanssahdella yhdessä iloiten liik-
keestä. Tämä on lastentanssitunti, jossa korostetaan yhdessä tekemistä ja yhdessä tanssimista. 
Varusteeksi lapsille sopivat tossut, joissa pitävä pohja. Lisäksi tarvitaan mukavat vaatteet, joilla on 
helppo liikkua sekä isohko kangas johon lapsi mahtuu pötköttämään. Kurssi on tarkoitettu 1,5–4 -vuo-
tiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Sitovat ilmoittautumiset 2.2. mennessä.  Kurssimaksu 11 €/
aikuinen osallistuja laskutetaan.

HUMPPAJUMPPA
Su 16.2., 23.2.,15.3., 22.3., klo 16.45–17.45 Hailuodon liikuntahalli
Opettaja: Heidi Ranta
Humppajumppa on tanssillinen ryhmäliikuntatunti, jossa oikeat askeleet eivät ole pääasiassa, vaan 
iloinen mieli, liikkeen huuma ja hiki. Tanssitaan perinteisiä lavatansseja yksin ryhmässä. Musiikkina on 
uudempi ja vanhempi iskelmä sekä uudet poppikappaleet. Varusteeksi tarvitaan mukavat liikkumiseen 
sopivat vaatteet sekä kengät, joilla on kiva tanssahdella. Humppajumpan jälkeen kannattaa jäähdy-
tellä lihaksia virtaavassa kehonhuollossa. Ilmoittaudu kehonhuoltoon erikseen. Sitovat ilmoittautumiset 
2.2. mennessä.  Kurssimaksu 10 € laskutetaan.

VIRTAAVA KEHONHUOLTO
Su 16.2., 23.2.,15.3., 22.3., klo 18.00–19.15 Hailuodon koulu
Opettaja: Heidi Ranta
Virtaava kehonhuolto on lempeä tunti, jossa keskitytään huoltamaan omaa kehoa venyttäen sekä 
keveitä lihaskuntoliikkeitä tehden. Tunti sisältää tasapaino-osuuden sekä alku- ja loppurentoutuksen. 
Ota mukaan oma patja sekä lämmintä vaatetta rentoutushetkeä varten. Sopii jäähdyttelyksi humppa-
jumpan jälkeen tai yksittäiseksi tunniksi. Sitovat ilmoittautumiset 2.2. mennessä. Kurssimaksu 11 € 
laskutetaan.

SENIORITANSSI
Pe 17.1.–24.4., klo 15.30–17.00, Hailuodon liikuntahalli
Opettaja: Jouni Uosukainen
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Senioritanssi on hauska ja rento hyvänmielen tanssitunti yli 50-vuotiaille. Liikumme lattarimusiikin 
tahdissa, opettelemme tanssitekniikan perusteita ja pidämme hauskaa liikkumalla. Samalla kunto 
nousee, ketteryys paranee ja oppii tanssimaan. Oppilaiden toiveita kuunnellen voimme kokeilla latina-
laistanssin lisäksi myös muita tanssinlajeja. 31.1. ei ole tuntia. Sitovat ilmoittautumiset 7.1. mennessä. 
Kurssimaksu 39 € laskutetaan.

SOOLO-LATTARI
Pe 17.1. – 24.4., klo 17.00–18.00 Hailuodon liikuntahalli
Opettaja: Jouni Uosukainen
Kurssi on lattaritanssiin keskittyvä hikinen ja sykettä nostattava tanssitunti kaikenikäisille. Et tarvit-
se paria. Pääpaino on liikkumisessa ja siinä, että on hauskaa. Opettelemme lattaritekniikkaa, mutta 
tärkeintä on, että kunto nousee, arkiset asiat unohtuvat ja saat uppoutua omaan tekemiseen ja musiik-
kiin. Taso on alkeet. 31.1. ei ole tuntia. Sitovat ilmoittautumiset 7.1. mennessä.  Kurssimaksu 28 €. 

LIIKUNTA

KUNTOJUMPPA
Pe 10.1.–28.2., klo 18.00–19.00 Hailuodon liikuntahalli
Opettaja: Minna Maikkola
Minnan jumppa alkaa taas! Tämä on terveellistä jokamiehen ja -naisen perusjumppaa. Tervetuloa mu-
kaan kohottamaan kuntoa. Sitovat ilmoittautumiset 23.12. mennessä. Kurssimaksu 17 € laskutetaan.

JOOGA
Ke 18.00–19.15, 8.1.–1.4. HAILUODON KOULU
Juha Sarviaho
Huom! Paikkoja enää rajoitetusti. Kurssilla tehdään monipuolisesti lujan lempeää harjoitusta ja vir-
taavia 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 23.12. mennessä. Kurssimaksu 31 € laskutetaan.

PILATES ALKEISKURSSI
To 19.00–20.00, 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. 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 kehitty-
misen haasteita niin pitkälle kuin haluat harrastuksessasi edetä. Mukaan kiristämättömät vaatteet ja 
alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) Sitovat ilmoittautumiset 23.12. mennessä. Kurssimaksu 28 €.

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. Mielen 
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.
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HYVINVOINTI

MINDFULNESSISTA HYVINVOINTIA
Ma klo 17.30–19.00 13.1., 27.1., 10.2., 24.2. ja 16.3. Hailuodon kirjasto
Opettaja: Merja Julkunen
Mindfulness on tietoista ja hyväksyvää läsnäoloa tässä hetkessä. Mindfulness on taito, jota jokainen voi 
kehittää harjoittelemalla. Mindfulnessin kautta voi oppia löytämään rauhaa arjen kiireiden ja stressin 
keskellä. Mielemme ja kehomme tarvitsevat päivittäin rauhan hetkiä palautuakseen. Mindfulnessin 
kautta voi löytää myös uusia ulottuvuuksia muiden ihmisen kohtaamiseen. Kurssilla osallistujat saavat 
monipuolisesti vinkkejä mindfulnessin harjoittamiseen. Tämän lisäksi osallistujat saavat teoriatietoa 
mindfulnessista yleensä sekä mm. haasteellisten tilanteiden tunnetaidoista, ajattelun psykologiasta, 
myönteisten tunteiden vahvistamisesta, myötätunnosta muita kohtaan ja itsemyötätunnosta. 
Kurssi koostuu viidestä 1,5 tunnin mittaisesta tapaamisesta joka toinen viikko. Osallistujat saavat myös 
kotiharjoitteluohjeet kokoontumiskertojen välille ja tarvittaessa etäohjausta. Sitovat ilmoittautumiset 7.1. 
mennessä. Kurssimaksu 19 € laskutetaan.

KULTTUURI, KIRJALLISUUS

KIRJOITTAJAPIIRI - KIRJOITTAMISEN ILOA!
T1 28.1.–7.4., klo 17.00–20.15 Hailuodon koulukeskus
Opettaja: Terhi Friman
Tule mukaan Hailuodon kansalaisopiston kirjoittajakurssille! Opit uutta kirjoittamisesta ja myös siitä, 
mistä löytyy inspiraatiota, kun kynä ei kulje. Kouluttaja Terhi Friman on erikoistoimittaja ja sisällöntuotta-
ja, joka yhdistelee kirjoittamisen harjoituksiin NLP-menetelmiä, jotka voivat avata kirjoittamisen lukkoja 
ja purkaa huonoja uskomuksia. Kokoonnumme kymmenen kertaa kevätlukukaudella. Jokainen opiske-
lija saa henkilökohtaista palautetta omasta tekstistään. Sitovat ilmoittautumiset 7.1. mennessä. Kurssi-
maksu  55 € laskutetaan. 

TIETOTEKNIIKKA JA SOSIAALINEN MEDIA

LINKEDIN – SOMEKANAVA OMAN OSAAMISEN MARKKINOINTIIN
La 14.3., klo 10–15 Hailuodon koulukeskus
Opettaja: Eija Hämäläinen
Kurssin aikana luodaan osallistujille oma Linkedin-profiili ja opetellaan hyödyntämään alustan 
tärkeimpiä ominaisuuksia: Linkedin-tilin perustaminen, käyttöliittymän valikot, profiilin perustiedot, profii-
likuva ja banneri, tärkeimmät asetukset ja tietoturva, verkoston kasvattaminen, sisällön tykkäämi-
nen, kommentointi ja jakaminen, sisällön tuottaminen: postaus jossa tekstiä, mobiilisovelluksen käyttö 
ja suositusten pyytäminen ja kirjoittaminen. Lisäksi kurssilla ideoidaan miten tuot omaa osaamistani 
esille parhaiten ja miten erotut muista ja jäät mieleen. Sitovat ilmoittautumiset 23.2. mennessä. Kurssi-
maksu 11  € laskutetaan/opintosetelihinta 6 € (yli 63-vuotiaat, työttömät ja maahanmuuttajat). Jos halu-
at anoa opiskelijasetelihintaa, niin olethan yhteydessä ennen kurssin alkua kansalaisopiston toimistoon: 
kansalaisopisto@hailuoto.fi.

TUNNETKO JUURESI? - DIGITAALINEN LÄHDEAINEISTO SUKUTUTKIMUKSESSA
La 18.4. klo 9.30–15.30 ja ma 20.4.–4.5. klo 17.30–19.30 Hailuodon koulukeskus
Opettaja: Eija Salonpää
Kurssin pääpaino on tutustua digitaaliseen lähdeaineistoon sukututkimuksen osana. Minkälaista aineis-
toa löytyy erilaisista digitaalisista julkaisusta ja miten hyödyntää sitä omassa sukututkimuksessa? Kurs-
sin tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet aloittaa lähdeaineistoon perustuva oma sukututkimus ja 
jo pidemälle sukututkimuksessa edennyt saa lisäaineistoa etenemiseen omassa tutkimuksessa. Sitovat 
ilmoittautumiset 5.4. mennessä. Kurssimaksu  26 € laskutetaan. 
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WORD-TEKSTINKÄSITTELY TEHOKÄYTTÖÖN
La 1.2., klo 10–14 Hailuodon koulukeskus
Opettaja: Sari Vikeväinen
Osaatko kaikki Wordin lukuisat työtä helpottavia ja nopeuttavat ominaisuudet? Osaatko hyödyntää 
Wordia täysipainoisesti? Kurssilla opetellaan Wordin sujuvampaa käyttöä. Kurssilla käydään läpi mm. 
tekstin muotoilut, kuvan lisääminen eri lähteistä ja sen muokkaaminen, taulukoiden lisäys, asiakirjan 
asetukset, tyylien käyttö, sisällysluettelo sekä runsaasti niksejä eri tilanteisiin. Osallistujien kanssa 
voidaan yhdessä muokata sisältöä tarpeen mukaan. Kurssi soveltuu Wordiin jo ennestään tutustu-
neille. Sitovat ilmoittautumiset 26.1. mennessä. Kurssimaksu 10  € laskutetaan/opintosetelihinta 5 € 
(yli 63-vuotiaat, työttömät ja maahanmuuttajat). Jos haluat anoa opiskelijasetelihintaa, niin olethan 
yhteydessä ennen kurssin alkua kansalaisopiston toimistoon: kansalaisopisto@hailuoto.fi.

EXCEL-TAULUKKOLASKENTA TEHOKÄYTTÖÖN
La 15.2., klo 10–15 Hailuodon koulukeskus
Opettaja: Sari Vikeväinen
Excel taipuu monenlaiseen käyttötarkoitukseen, perustaulukkolaskennasta vaativampiinkin tarpeisiin. 
Jos olet jo käyttänyt Exceliä, mutta taulukkolaskenta ei vielä suju mallikkaasti, niin tämä on sinulle 
sopiva kurssi. Kurssilla käydään läpi työkirjan, taulukon ja solujen ominaisuudet sekä niiden tehokas 
hyödyntäminen. Lisäksi perehdytään sarjojen luomiseen, laskutoimitukset, pikatoimintoihin, solu-
viittauksiin, kaavoihin, graafisiin kuvaajiin ja perusfunktioihin. Osallistujien kanssa voidaan yhdessä 
muokata sisältöä tarpeiden mukaan. Sitovat ilmoittautumiset 2.2. mennessä. Kurssimaksu 11  € lasku-
tetaan/opintosetelihinta 6 € (yli 63-vuotiaat, työttömät ja maahanmuuttajat). Jos haluat anoa opiskelija-
setelihintaa, niin olethan yhteydessä ennen kurssin alkua kansalaisopiston toimistoon: 
kansalaisopisto@hailuoto.fi.

POWER POINT - ESITYKSET HALTUUN
La 29.2., klo 10–14 Hailuodon koulukeskus
Opettaja: Sari Vikeväinen
Kurssilla opit tekemään selkeitä ja tyylikkäitä PowerPoint-esityksiä tai vaikkapa ja julisteita tai kort-
teja. Kurssilla käydään läpi Diaesityksen luominen ja sen muokkaaminen: sivun asetukset, mallien 
käyttäminen, diarakenteet, esityksen muokkaaminen, dian lisääminen ja poistaminen, diajärjestyk-
sen muuttamine, dian kopioiminen toisesta esityksestä, kuvan lisäys, kaaviot ja taulukot, animaation 
tekeminen diaesitykseen. Osallistujien kanssa voidaan yhdessä muokata sisältöä tarpeiden mukaan. 
Sitovat ilmoittautumiset 16.2. mennessä. Kurssimaksu 10  € laskutetaan/opintosetelihinta 5 € (yli 
63-vuotiaat, työttömät ja maahanmuuttajat). Jos haluat anoa opiskelijasetelihintaa, niin olethan yhtey-
dessä ennen kurssin alkua kansalaisopiston toimistoon: kansalaisopisto@hailuoto.fi.

KÄDEN TAIDOT

PUUTYÖ
Ti 14.1.–24.3., klo 18.00–20.15 Hailuodon koulukeskus
Opettaja: Saara Isola
Tule mukaan puutyökurssille! Saat vapaasti valita, teetkö helpompaa vai haastavampaa, rakennatko 
alusta alkaen itse, vai kunnostatko vanhaa. Mukavassa porukassa tulee valmista! Sitovat ilmoittau-
tumiset 7.1. mennessä. Kurssimaksu 42 € laskutetaan. 

KOSMETIIKKAA LUONNOSTA
La 16.5., klo 10–15 Hailuodon koulukeskus
Opettaja: Sari Vikeväinen
Luonnollisista, lisäaineettomista raaka-aineista voidaan valmistaa esimerkiksi: saippuaa, kuorinta-
voidetta, palashampoota, kosteusvoiteita, huulirasvaa, jalkavoidetta, kylpypommeja jne. Sisältö 
tarkentuu osallistujille etukäteen tehtävän kyselyn avulla.
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Luonnonkosmetiikassa käytetään luonnon raaka-aineita mm. lipeää, erilaisia öljyjä, mehiläisvahaa, 
hunajaa jne. halutessaan voi lisätä myös tuoksuja ja väripigmenttiä
Valmistus on helppoa ja hauskaa. Raaka-aineita voi ostaa opettajalta tai tuoda itse mukanaan. Ohjeis-
tus tarvittaviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin tulee myöhemmin.
Sitovat ilmoittautumiset 3.5. mennessä. Kurssimaksu  11 € laskutetaan. 

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 ver-
ran 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 koristelutek-
niikoihin. Käytössä helposti käsiteltävät korkeapolton kivitavarasavet. Kurssi sopii sekä aloittelijoille 
että keramiikanharrastajille. Materiaalit maksetaan opettajalle käytön mukaan. Kokoontumiset: 4. ja 
11.2. klo 17–21 savityöskentelyä sekä 18. ja 25.2. klo 18 - 20.15 lasituksia. Sitovat ilmoittautumiset 
20.1. mennessä. Kurssimaksu (sisältää poltot) 29 € laskutetaan.

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 opettajalle 
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 

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.–26.2. 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-vuotiaasta eteenpäin sekä aikuisille. 
HUOM! Viulun ja kanteleen opetusta ei ole 19.2. 
Sitovat ilmoittautumiset 23.12. mennessä. 
Kurssimaksu 61 € laskutetaan.
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PIANO, KITARA, UKULELE, MANDOLIINI JA BÄNDISOITTIMET
Pe 13.45–18.00, 10.10.–3.4. HAILUODON KOULU
Esa Jokiranta
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). Sitovat 
ilmoittautumiset 23.12. mennessä. Kurssimaksu 61 € laskutetaan.

MUSIIKKILEIKKIKOULU 3–6 -VUOTIAAT
Ke 17.45–18.30, 8.1.–22.4. 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 
ilmoittautumiset 23.12. mennessä. Kurssimaksu 15 € laskutetaan.

MUSIIKKILEIKKIKOULU ALLE 3-VUOTIAAT, VANHEMPI-LAPSI -RYHMÄ
Ke 17.15–17.45, 8.1.–22.4.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 10 € laskutetaan.
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VÄLIPÄIVÄTAPAHTUMA 
Torstaina 26.12.2019 klo14–16 Aito Helmi -salissa

Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttinen muutti perheineen Siperian 
kylmimmälle alueelle Jakutiaan. Nyt Konttinen on julkaissut kokemuksis-
taan kirjan Siperia – suomalaisen perheen ihmeellinen vuosi ikiroudan 
maassa. Se käsittelee elämää Töhtyrin jakuuttikylässä, mutta myös Sipe-
rian taloutta, politiikkaa ja kulttuuria, valtavaa erämaata, suunnattomia 

luonnonrikkauksia, arktisen alueen herkkää luontoa ja ilmastonmuutosta.
Tässä tilaisuudessa Konttinen kertoo Siperiasta sanoin, videoin ja kuvin. 

TERVETULOA!
Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin

Glögitarjoilu. Kirjoja myynnissä.

Järjestäjinä Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ja Hailuodon kunnan kulttuuritoimi
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Tummanpuhuvaa ja koskettavaa luomufolkia soittava Viitasen Piia esiintyy soolona 
Hailuodon kirkossa lauantaina 4.1.2020 kello 18:00.

“Viitasen Piian musiikki murtaa suojamuurit ja avaa kyynelhanat” - HS 
8.10.2019

Liput 15€. Ennakkoon lippuja myy K-Market Hailuoto (huom. ennakkoliput vain käteisellä).



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


