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TEIDEN HOITOVASTUUT HAILUODOSSA 
 
Teiden hoitovastuut jakaantuvat Hailuodossa seuraavasti:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hoitovastuulle kuuluvat Seuraavat 
Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat tiet:
• Maantie 816: Luovontie – Marjaniementie
• Maantie 8162: Pölläntie
• Paikallistie 8674: Ulkokarvontie
• Paikallistie 8675: Sumpuntie

Kunnan hoitovastuulle kuuluvat Keskikylän rakennuskaava-alueen tiet:
• Kaunakaupungintie, Sintantie, Ojakuja ja Metsäkuja
• Osa Pölläntien valaistuksesta

Kaikki muut tiet ovat yksityisteitä, joiden hoidosta vastaavat tiekunnat ja/tai 
tieosakkaat. 

Myös yksityisteiden hiekoitus on tiekuntien vastuulla. 
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ASIAA VAKITUISEN ASUNNON JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ
 

   Kodin jätehuollon järjestäminen on kiinteistön haltijan vastuulla.  
  Jätehuollon järjestämisessä on omat pelisääntönsä. Käytettävissä  
  olevia jäteastioita, niiden kokoa, sijaintia ja tyhjentämistä ohjataan  
  jätehuoltomääräysten avulla.

  Vakituisen asunnon haltijat tekevät sopimuksen jätehuolto- 
  yrityksen kanssa jätteen noutamisesta kiinteistöltä.

Kaikki kiinteistöt hankkivat jäteastian polttokelpoisen jätteen keräämistä varten ja sopivat sen tyhjentämi-
sestä jätehuoltoyrityksen kanssa.

Jätehuollosta maksetaan jätteenkäsittelymaksu ja jäteastioiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta aiheutu-
vat kulut

Omakotitaloille suositellaan biojätteen kompostointia sekä hyötyjätteiden toimittamista ekopisteille.  
Kompostoinnilla ja ahkeralla ekopisteiden käytöllä voi säästää jätehuoltokustannuksissa. 

Polttokelpoisen jätteen jäteastia pitää tyhjentää vakituisen asumisen kiinteistöllä

•	 4 viikon välein talviaikana (syys-toukokuu) 

•	 2 viikon välein kesäaikana (kesä-elokuu)

Lähinaapurit tai saman kadun tai tien kiinteistöt voivat hankkia jätehuoltopalvelut yhdessä ja sopia  
yhteisen jäteastian käyttämisestä. Kimppa voi jakaa laskun haluamallaan tavalla. 

Tietoa jätehuollon järjestämisestä

Ekopisteistä, kompostoinnista, lajittelusta, jätehuollon järjestämisestä, jätteenkäsittelyn  
maksuista Kiertokaari Oy:n neuvonnasta, (08) 558 40010 tai www.kiertokaari.fi/ 

Jätehuoltomääräyksistä, jätehuollon järjestämisestä, jäteastioiden tyhjennysväleistä 
www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatehuolto1 

Jätehuollon valvonta

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta

Ympäristönsuojeluneuvonta ja -valvonta virka-aikana ma–pe 8–16, p. 044 703 6790

Jätteenkuljetuksesta, jäteastioiden tyhjennyksistä, jäteasioiden mitoituksesta, jätehuolto- 
sopimuksista 
Haurun Jäte-Auto: Sälpäkuja 3, 90630 Oulu, p. (08) 538 0600 
Iin Jätehuolto Paakkola Oy: Palukantie 22, 91100 Ii, p. (08) 817 3496, 0400 388 622 
Jätehuolto Nuojua Oy: Räihänkuja 5, 90540 Oulu, toimisto 0400 173200 
Kempeleen Jätekuljetus Ky: Ekohaka 7, 90440 Kempele, p. (08) 562 0310 
Kiimingin Jätehuolto Oy: Koitelintie 11, 90900 Kiiminki, p. (08) 816 2340, 040 746 2340 ja 0400 685 
305 (Reijo) 
Lassila & Tikanoja Oyj: www.lassila-tikanoja.fi/asioi tai p.0106365000 
Jätekuljetus ja maansiirto Ari Holappa: Puolangantie 18, 91600 Utajärvi, p. 040 501 4160 
PTP Luttinen Oy: Tehtaantie 13, 91500 Muhos, p. (08) 340 619, 0400 680 605 
SR-Kiinteistöhuolto Oy: Sepäntie 18, 90850 Martinniemi, p. (08) 5400 409, 0400 681 824
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Kuntakuulumisia vuoden 2020 alkuun
Kuten olemme lehdistä voineet lukea, kuntien taloudellinen tilanne heikkenee yleistä taloustilan-
netta rajummin ja kuntien tilinpäätösluvut tulevat olemaan historiallisen huonoja. Kuntatalouden 
heikkenemisen pysäyttäminen vaatii säästötoimenpiteitä ja toiminnan tehostamista. Ennusteiden 
mukaan kyse ei ole ohimenevästä ilmiöstä, vaan kuntien tiukka taloustilanne on tullut jäädäk-
seen. 

Yllä olevan asian olemme havainneet myös Hailuodossa, talouden liikkumavara kapenee ja 
meidän on jo pitänyt tehdä ja jatkossa entistä suuremmassa määrin on mietittävä toimenpiteitä, 
joilla pidämme yllä hyvän palvelutason ja jopa kehitämme palveluitamme talouden realiteeteista 
huolimatta. Minulla on vakaa usko, että asia on ratkaistavissa. Se vaatii työtä ja nimenomaan 
yhteistyötä, avoimuutta muuttaa asioita ja ajatella niitä uudesta näkökulmasta. Se vaatii viit-
seliäisyyttä ja voi vaatia myös jostakin luopumista. Uskon kuitenkin, että yhteistyöllä ja myöntei-
sellä asenteella saamme paljon aikaan.  

Uusi vuosi tuo paljon uutta kunnan toimintaan. Terveyspalvelupilotti aloittaa toimintansa, sen 
kautta saamme paljon hyvää aikaiseksi ja erityisesti kuntalaistemme parhaaksi. Talousarvion 
laadinta oli tiukka puristus ja jouduimme tarkkaan miettimään rahan käyttöämme, joistakin asi-
oista jouduimme luopumaan, mutta vastaavasti joihinkin myös satsaamme lisää, esimerkiksi 
työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen. 

Kuntalaisten hyvinvointiin keskeisesti vaikuttava asia on meneillään oleva urheilukentän perus-
parannus. Parannuksen jälkeen meillä on käytössä hyväkuntoinen urheilukenttä, jonka toivomme 
motivoivan mahdollisimman monen liikunnan pariin. Lisäksi varasimme tulevan vuoden inves-
tointeihin rahaa koulun kuntoilusalin laitteiston uusimiseen. Laitteiston huonokuntoisuudesta tuli 
paljon palautetta ja siihen palautteeseen on nyt päätöksentekijöidemme osalta vastattu. Kuntosali 
on ollut runsaassa käytössä ja laitteistouudistuksen kautta uskomme sen lisääntyvän entisestään. 
Kuntosalilaitteiston uudistamiseen liittyen toteutamme kyselyn, johon toivomme runsaasti vas-
tauksia. 

Monet kuntalaisemme ovat olleet huolissaan Kniivilän museon kunnosta ja tilanteesta. Olemme 
vuoden 2019 aikana perustaneet museo-  ja historiatoimikunnan, joka on ansiokkaasti lähtenyt 
paneutumaan museon asioihin ja kiinteistöjen kuntoon. Olemme hakeneet 3-vuotista rahoitusta 
museon kunnostamiseksi ja olemme positiivisella mielellä, että rahoituksen saisimme. Museo- ja 
historiatoimikunnan työn tuloksena on alkanut uudestaan myös aktiivinen yhteistyö maakunta-
museon kanssa. Maakuntamuseolta saamme hyvää tukea omaan työhömme. Museon esineistön 
säilytystä selvitettiin Kniivilässä joulukuussa. Työtä jatketaan yhdessä maakuntamuseon kanssa 
keväällä.   

Strategiaan kirjattua ”yhdessä vastuullisesti” toimintamallia haluamme edistää kaikessa toimin-
nassamme. Mitä enemmän saamme ihmisiä mukaan yhteiseen työhömme ja hyvinvointimme 
edistämiseen, sitä parempiin tuloksiin pääsemme. 

Yhteistyön voimaan uskoen Hailuodossa 8.1.2020

Aki Heiskanen
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HAILUODON KIRJASTO TIEDOTTAA
KIRJASTOSSA TAPAHTUU

ke 15.1. Kevätnäyttely: Antti Suomelan vanhoja valokuvia 80-luvulta (tammi-helmikuu)
pe 17.1. klo 13 tuolijumppa
pe 17.1. klo 20 Harry Potter ja kuoleman varjelukset 2
la 18.1. klo 16 HAILUODON LINTUKERHO lintuharrastajien tapaaminen, kuvakavalkadi
pe 24.1. klo 13 tuolijumppa
ke 29.1. klo 20 Elokuva Elämän vonkamies (Päätalo, ohj. Mikko Niskanen)
pe 31.1. klo 13 tuolijumppa
pe 31.1. klo 16 Digiperjantai: Kirjaston uudet palvelut 2020
pe 7.2. klo 13 tuolijumppa
pe 14.2. klo 13 tuolijumppa
pe 14.2. klo 20 YSTÄVÄNPÄIVÄN TOIVE-ELOKUVANÄYTÖS. ÄÄNESTYS KIRJASTOSSA!

Luonto lainassa -viikkoa vietetään kirjastolla 3.–9.2. yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Hailuodon 
yhdistyksen kanssa.

Tulossa: 

ke 11.3. Oopperailta Helsingistä: Don 
Giovanni (W.A.Mozart)

Kirjaston uusia palveluita 2020:
• Mobiilikirjastokortti
• Lehtien etäkäyttö
• PIN-koodi tilattavissa sähköpostiin
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Hyvä arki

Mitä tehdä, kun lapsen käytös on haasteellista?

Tule mukaan Autismikirjo – arjen haasteet ja vinkit -tilaisuuteen kuuntelemaan, 
kyselemään, jakamaan kokemuksia.

Puhujina autismiliiton järjestösuunnittelija Marjo Häyry sekä kokemusasiantuntija.

Tervetuloa lauantaina 25.1. klo 13-15.30 kunnantalon Luotosaliin. 
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kansanhiihto/lenkkeilykampanja 2020

Hiihdetään tai lenkkeillään 15.1- 15.4.2020   välisenä aikana. Voit osallistua kampanjaan merkitsemällä  
hiihtämäsi/lenkkeilemäsi kilometrit tai tunnit suorituskorttiin.

Kampanjan tarkoituksena on kerätä kevään aikana henkilökohtaisia kilometrejä, kyseessä ei ole kilpailu.

Palauta suorituskorttisi ke 18.4.2020 mennessä, niin osallistut liikunnallisten palkintojen arvontaan.

tammi-
kuu

km/tuntia helmi-
kuu

km/tuntia maalis-
kuu

km/tuntia huhtikuu km/tuntia

15. 1. 1. 1.

16. 2. 2. 2.

17. 3. 3. 3.

18. 4. 4. 4.

19. 5. 5. 5.

20. 6. 6. 6.

21. 7. 7. 7.

22. 8. 8. 8.

23. 9. 9. 9.

24. 10. 10. 10.

25. 11. 11. 11.

26. 12. 12. 12.

27. 13. 13. 13.

28. 14. 14. 14.

29. 15. 15. 15.

30. 16. 16.

31. 17. 17.

18. 18.

19. 19.

20. 20.

21. 21.

22. 22.

23. 23.

24. 24.

25. 25.

26. 26.

27. 27.

28. 28.

29. 29.

30.

31.

Suorituksia yhteensä: _____________       Kilometrejä/tunteja yhteensä: ______________

Nimi: _________________________________    Puh.   _____________________________

PALAUTUS: Kunnanviraston postilaatikkoon 18.4.2020 mennessä. Palkinnot toukokuun tiedotteessa. 

Lisätietoja Hailuodon vapaa-aikatoimi/ petri.partala@hailuoto.fi, 044 4973566



Hei nuori,
tuuppa mukkaan!

HAILUODON NUORISOVALTUUSTO ETSII UUSIA 
JÄSENIÄ KAUDELLE 2020-2022. JOS OLET 13-20 
-VUOTIAS, HAE MUKAAN!
NUORISOVALTUUSTON JÄSENENÄ 

• tuot nuorten äänen kuuluviin kunnan päätöksenteossa
• vaikutat nuoria koskeviin asioihin
• pääset järjestämään nuorille tapahtumia
• saat kokemusta yhteisten asioiden hoitamisesta

Nuorisovaltuusto kokoontuu kuukausittain toukokuusta alkaen. 
Nuorisovaltuuston kokouksista maksetaan kokouspalkkio. 

Kiinnostuitko? Täytä hakemus Hailuodon kunnan verkkosivulla
15.3. mennessä, www.hailuoto.fi.
Lisätietoa: vapaa-aikasihteeri Petri Partala, p. 044 4973 566,
petri.partala@hailuoto.fi

Skannaa koo
di ja 

pääset s
uoraan

 

hakemukseen
!



 

 

Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, jo-
hon voi tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittele-
maan ja tapaamaan muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna 
ikärajattomasti kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista 
omaishoitajuutta ei tarvita, ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat 
omaishoitajaksi ryhtymistä tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, johon voi 
tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittelemaan ja tapaamaan 
muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna ikärajattomasti kaikille omais-
taan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista omaishoitajuutta ei tarvita ja tervetulleita 

ovat myös entiset omaishoitajat sekä he, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi ryhtymistä 
kuin myös omaishoidettavat.  

 

maanantaina 20.1. klo 13.00–14.30  
Palvelukoti Saarenkartanossa 

os. Kaunakaupungintie 1 
Tällä kertaa Ommaiskahvilassa on tarjolla kahvin ja ma-
koisan kahvileivän lisäksi musiikkia. Esiintymään saapuu 
Pohjankartanon mandoliiniorkesteri Oulusta.  

 
Pohjankartanon mandoliiniorkesteri on yksi Suomen har-
voista mandoliiniorkestereista. Kokoonpanossa soittaa yli 
kymmenen mandoliinia, kitaroita ja kontrabasso. Ohjel-

misto koostuu kansanmusiikista, vanhoista iskusävelmistä 
ja laulelmista meiltä ja muualta maailmasta. 

 
Tervetuloa viihtymään hyvän musiikin parissa 

Kaikille avoin tilaisuus!! 
Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi  

www.oulunseudunomaishoitajat.fi 

 

       Hailuodon ommaiskahvila 
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UUSIA KURSSEJA HAILUODON KANSALAISOPISTOLLA KEVÄÄLLÄ 
2020
Monet kansalaisopiston kurssit ovat jo lähteneet käyntiin, mutta paljon uusia kursseja on vielä alkamas-
sa. Tanssin osalta soololattarit tulivat ihan täyteen, mutta jostain syystä senioritanssiin ei ole löytynyt 
osallistujia. Siksipä järjestämmekin 17.1. ilmaisen kokeilutunnin liikuntahallilla, jonka jälkeen voi päättää 
kurssille ilmoittautumisesta. Samalla voi opettaja Jouni Uosukaisen kanssa suunnitella kurssin sisältöä 
osallistujille sopivaksi.

Jounin lisäksi olemme saaneet toisenkin tanssinopettajan kansalaisopistolle. Heidi Ranta tulee neljänä 
sunnuntaina vetämään perhetanssia, humppajumppaa ja virtaavaa kehonhuoltoa. Humppajumpassa 
tanssitaan perinteisiä lavatansseja yksin ryhmässä. Musiikkina on uudempi ja vanhempi iskelmä sekä 
uudet poppikappaleet. Humppa jumpan loppujäähdyttelyksi sopii hyvin virtaava kehonhuolto. Perhetans-
sissa voivat taas 1,5 – 4-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tanssia yhdessä. Heidin kursseille vii-
meinen ilmoittautumispäivä on 2.2.

Tanssista ja paljon muusta löytyvät tarkemmat tiedot alta.

Opiston toimisto avoinna

Opiston toimisto päivystää maanantaisin klo 15–18 kansalaisopisto@hailuoto.fi tai puh. 044 786 1607.

Osastonjohtaja Merja Julkunen on tavattavissa Hailuodon kirjastolla klo 15.30–17.30 seuraavina päivinä: 
13.1., 10.2. ja 9.3. 

TANSSI
SENIORITANSSI 
Pe 17.1.–24.4., klo 15.30–17.00 Hailuodon liikuntahalli 
Opettaja: Jouni Uosukainen 
Senioritanssi on hauska ja rento hyvänmielentanssitunti yli 50-vuotiaille. Liikumme lattarimusiikin tah-
dissa, opettelemme tanssitekniikan perusteita ja pidämme hauskaa liikkumalla. Samalla kunto nousee, 
ketteryys paranee ja oppii tanssimaan. Oppilaiden toiveita kuunnellen voimme kokeilla latinalaistanssin 
lisäksi myös muita tanssinlajeja. 31.1. ei ole tuntia. HUOM! ensimmäiselle kerralle voit tulla tutustu-
maan ilman sitoumusta kurssiin ja neuvotella myös opettajan kanssa tarkemmin kurssin sisällös-
tä. Sitovat ilmoittautumiset 19.1. mennessä. Kurssimaksu 39 € laskutetaan.

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 liikkeestä. 
Tämä on lastentanssitunti, jossa korostetaan yhdessä tekemistä ja yhdessä tanssimista. Varusteeksi lap-
sille 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-vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen. Sitovat ilmoittautumiset 2.2. mennessä.  Kurssimaksu 11 €/aikuinen osallistuja laskute-
taan.
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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 jäähdytellä 
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 lihaskun-
toliikkeitä tehden. Tunti sisältää tasapaino-osuuden sekä 

alku- ja loppurentoutuksen. Ota mukaan oma patja sekä lämmintä vaatetta rentoutushetkeä varten. 
Sopii jäähdyttelyksi humppajumpan jälkeen tai yksittäiseksi tunniksi. Sitovat ilmoittautumiset 2.2. men-
nessä. Kurssimaksu 11 € laskutetaan.

 
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 tärkeim-
piä ominaisuuksia: Linkedin-tilin perustaminen, käyttöliittymän valikot, profiilin perustiedot, profiilikuva 
ja banneri, tärkeimmät asetukset ja tietoturva, verkoston kasvattaminen, sisällön tykkääminen, kom-
mentointi ja jakaminen, sisällön tuottaminen: postaus jossa tekstiä, mobiilisovelluksen käyttö ja suosi-
tusten pyytäminen ja kirjoittaminen.  
Lisäksi kurssilla ideoidaan miten tuot omaa osaamistani esille parhaiten ja miten erotut muista ja jäät 
mieleen. Sitovat ilmoittautumiset 23.2. mennessä. Kurssimaksu 11  € laskutetaan/opintosetelihinta 6 € 
(yli 63-vuotiaat, työttömät ja maahanmuuttajat). Jos haluat anoa opiskelijasetelihintaa, niin olethan yh-
teydessä ennen kurssin alkua kansalaisopiston toimistoon: kansalaisopisto@hailuoto.fi.

 
SUKUTUTKIMUS
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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KULTTUURI, KIRJALLISUUS
KIRJOITTAJAPIIRI - KIRJOITTAMISEN ILOA! Kurssi käynnistyy. Lisää osallistujia mahtuu  
mukaan. 
Ti 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 sisällön-
tuottaja, joka yhdistelee kirjoittamisen harjoituksiin NLP-menetelmiä, jotka voivat avata kirjoittamisen 
lukkoja ja purkaa huonoja uskomuksia. Kokoonnumme kymmenen kertaa kevätlukukaudella. Jokainen 
opiskelija saa henkilökohtaista palautetta omasta tekstistään. Sitovat ilmoittautumiset 27.1. mennessä. 
Kurssimaksu  55 € laskutetaan. 

KÄDEN TAIDOT
KOSMETIIKKAA LUONNOSTA 
La 16.5., klo 10–15 Hailuodon koulukeskus 
Opettaja: Sari Vikeväinen 
Luonnollisista, lisäaineettomista raaka-aineista voidaan valmistaa esimerkiksi: saippuaa, kuorintavoi-
detta, palashampoota, kosteusvoiteita, huulirasvaa, jalkavoidetta, kylpypommeja jne. Sisältö tarkentuu 
osallistujille etukäteen tehtävän kyselyn avulla. Luonnonkosmetiikassa käytetään luonnon raaka-ai-
neita 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. 

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 keramiikanperustyö-
tavoilla; makkara- ja levytekniikka sekä apumuotteja käyttäen. Tutustutaan erilaisiin koristeluteknii-
koihin. 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 
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Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton 
Hailuodon yhdistys tiedottavat:

Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa.
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Konttorin aukioloajat

Konttori on auki ja palvelemme käteis-, kassa- ja rahahuoltopalveluissa

ma  klo 11.00 -14.00

to  klo 11.00 -14.00

Neuvottelut ajanvarauksella

ma  klo 11.00 – 17.00

ti-pe  klo   9.00 – 18.00

 
OP Hailuoto, Luovontie 138, 90480 Hailuoto   www.op.fi/hailuoto

Yhteys pankkiisi

Yritysten maksuliikepalvelu    0100 05151

Sulkupalvelu, kortit 24h                       0100 0555

Sulkupalvelu, verkkotunnukset 24h   020 333 

OP Hailuodon puhelinpalvelu                             010 2552 001*

Mervi Heikkinen, rahoitus/yritys/päivittäispalvelut  010 2552 020

mervi.m.heikkinen@op.fi    040 6202 700

Pirjo Kankainen, sijoitus/vakuutus/rahoitus/päivittäispalvelut  010 2552 040

pirjo.kankainen@op.fi    040 6207 440

Tuomas Kaikkonen, yritys/rahoitus/maksuliikenne/päivittäispalvelut 010 2552 030

tuomas.kaikkonen@op.fi    040 6207 340

Kati Ukonaho, päivittäispalvelut    010 2552 050

kati.ukonaho@op.fi 

Jani Isomaa, toimitusjohtaja    040 1988 198   

jani.isomaa@op.fi    

OP Ryhmän 010- ja 020-yritysnumero: kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,167 e/min. Numerot 0100 0500 ja 0100 
05151 (ppm/mpm). Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%.
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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

Hailuodon Vesihuolto 
Häiriö-, vika- ja muut ongelmatilanteet: 0400 683 105


