
Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lasten uudet esiopetuspaikat toimintakaudeksi 2017–2018 ovat haettavissa 31.3.2017 mennessä.
Maksuttomaan esiopetukseen hakeminen:

Vuonna 2011 syntyneet lapset ovat oikeutettuja maksuttomaan esiopetukseen lukuvuonna 2017–
2018. Esiopetusryhmä toimii päiväkotiryhmän yhteydessä. Esiopetukseen hakeminen tapahtuu 
hakemuskaavakkeella. Esiopetushakemus tulee palauttaa päiväkotiin 31.3.2017 mennessä. Esi-
opetukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä päiväkodinjohtajaan puh. 044 497 3530. Päiväkoti 
OnnenSaari, Kenttäläntie 8, 900480 Hailuoto

Kouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2010 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2017–2018 alussa. Hake-
mus tulee palauttaa kunnantoimistoon tai päiväkoti OnnenSaareen 31.3.2017 mennessä. Koulunsa 
aloittaville järjestetään kouluun tutustumispäivä (tutustumispäivä ilmoitetaan myöhemmin).

Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Kunta järjestää iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan oppilaille, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Toi-
minta on maksullista, kuukausimaksu on 60 euroa. Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan löytyy 
kunnan verkkosivuilta ja täytetty hakemus tulee palauttaa 31.3.2017 mennessä koululle tai päivä-
koti OnnenSaareen. Tiedustelut rehtorilta, puh. 044 497 3560.

Hakemuskaavakkeita saa päiväkoti Onnensaaresta, kunnantoimistosta ja kunnan verkkosivuilta,
www.hailuoto.fi.
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Reitistöt
Hailuodon kunnan ylläpitämien reitistöjen ja taukopaikkojen hoidosta ja kunnossapidosta vastaa 
vuosien 2017-2018 aikana tmi Jari Piekkola, p. 040 5848 125.

Rakennusvuosi 2016 oli Hailuodossa toteutumaltaan hiljaisin viimeisen kymmenen vuoden 
aikana mitatuista.  

Vuonna 2016 (suluissa on esitetty vuoden 2015 toteutuma) erilaisia lupa-asioita käsiteltiin 
yhteensä 32 kpl (58). 

Näistä uusia omakotitaloja oli - kpl (-), uusia vapaa-ajan asuntoja 4 kpl (6) sekä uusia sauna- 
ja talousrakennuksia yhteensä 9 kpl (21). Erilaisia lupaprosessiin liittyviä viranomaiskatsel-
muksia pidettiin 48 kpl (50).

RAKENNUSVALVONTA TIEDOTTAA

Uusi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista on tullut voimaan 1.1.2017, jolloin 
korjausavustusten käsittely on siirtynyt kunnilta kokonaan ARAan. 

ARA vastaa avustusten hakemisesta, päätöksenteosta, maksamisesta sekä seurannasta. 
Kunnalla ei ole korjausavustuslain mukaan lakisääteisiä tehtäviä. 

Kunta antaa ARAlle pyydettäessä lisätietoja sekä tekee ARAn valtuuttamana valvontakäyntejä. 
Avustusten käsittelyä varten ARAssa otetaan käyttöön uusi sähköinen järjestelmä.

On kuitenkin edelleen mahdollista jättää hakemuksia myös paperisena.

Asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuslain mukaan avustetaan:

1. hissin jälkiasentamista olemassa olevaan kerrostaloon ja liikkumisesteen poistamista asuin-
rakennuksessa (45 %)
2. iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamista kotona asumisen edistämiseksi (50 % 
/erityisestä syystä 70%).

Avustuksilla parannetaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumi-
seen sekä edistetään asuinrakennuskannan esteettömyyttä.

KORJAUSAVUSTUKSET 2017
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HAILUODON KIRJASTO  
Koulun vieressä, kirkkoa vastapäätä 

 

Avoinna 
ti  10-16 

ke, pe 14-20 
 

J u h a n n u k s e s t a  k o t i s e u t u p ä i v ä ä n   
m y ö s  m a  1 4 - 2 0  

 
Ilmaiset seutulainat Outi-kirjastoista (kuljetuspäivä tiistai) 

Tutustu Outi-verkkokirjaston palveluihin! 
Asiakasinternet – tulostus – valokopiot 

Lehtisalissa päivän sanomalehdet ja aikakauslehtiä 
DVD-elokuvia ja äänikirjoja, musiikkia 

Hyvät lasten ja aikuisten kirjakokoelmat 
Lehtileikekokoelma Hailuodosta 

Paikalliskirjallisuutta, mm. Matti Hälliä 
Omien Oulun kirjastolainojen palautuslaatikko 

 
Tietoa Hailuodon tapahtumista 

Myytävänä postikortteja, perinnekirjoja ja kirjastokasseja 
 

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

Luovontie 61 
 

 
Käyttäkää palautusluukkua 

kirjaston ollessa kiinni! 

Tervetulua raatille 
ja lavvaamaan!  
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Maanantaina 6.3
Lätkäpelit (huonolla säällä sählyä liikuntahallissa) 
5.-9. -luokkalaisille klo 13.00-15.00. 

Tiistaina 7.3
Koko perheen ulkoilupäivä Hyypällä 
klo 11.00-14.00 mäenlaskun ja hiihdon merkeissä. 
Menossa mukana Hailuodon 4H -yhdistys 
ja Hailuodon OP.

Keskiviikkona 8.3
1.-6. -luokkalaisten Luukku klo 13.00-16.00.

Torstaina 9.3
1.-6. -luokkalaisten Luukku klo 13.00-16.00.

Hiihtolomapuuhaa

 

 
 

 
Jos sinulle on tärkeää, että Hailuoto on itsenäinen, vireä ja elinvoimainen kunta, ryhdy 
kevään kuntavaaleissa 
 

ELÄVÄ HAILUOTO -ryhmän ehdokkaaksi. 

 
Ajamme aktiivista elinkeinopolitiikkaa sekä saaren omaleimaisuuden ja kansallis-
maiseman huomioonottavaa kaavoitusta. Toimimme aktiivisesti, jotta palvelut 
säilyvät saaressa.  Meille on tärkeää, että liikenne on turvallista ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaat rakennukset säilytetään. Haluamme kehittää retkeilyreitistöjä 
ja suojelualueiden käyttöä siten että ne tukevat kuntalaisten monipuolisia vapaa-ajan 
viettomahdollisuuksia ja samalla matkailijoiden tarpeita 
 
Soita: Raili Louhimaa 040 – 538 5099, Susanna Rapinoja  040 – 584 3916,  
Veikko Tönkyrä 040 - 577 2204, (Vasemmistoliiton sitoutumattomat ehdokkaat ) 
 

 
 
  

Perinteinen alakouluikäisten talvileiri 
järjestetään Hailuodon metsästysseuran 
majalla 24.-25.3. 

Lisätietoa ja ilmoittautumislomakkeet toi-
mitetaan koulun kautta lähempänä leiriä.

Talvileiri 24.-25.3.

Pe 17.2 klo 19.00-22.00
La 18.2 klo 19.00-22.00
Pe 24.2 klo 19.00-23.00
La 25.2 klo 19.00-22.00
Pe 3.3 klo 19.00-22.00
La 4.3 klo 19.00-22.00
Pe 10.3 klo 19.00-22.00
La 11.3 klo 19.00-22.00

Luukku auki

Seuraa ilmoittelua kunnan verkkosivuilta,
www.hailuoto.fi

hulaballoo

arctic

LA 4.3. HUIKUSSA
Retkiluisteluradan avajaiset
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TEATTERI KOLME KORPPIA esittää hauskan, värikkään, mukaansatempaavan 
ja interaktiivisen esityksen

K A K S I   P E L L E Ä
koulukeskuksessa 
pe 17.2. klo 11.45 

Esityksessä kaksi pelleä kohtaavat ja kaikenlaisen hauskanpidon lomassa he huomaavat mm. 
että ystävyys on tärkeää, kiusaaminen on tyhmää, liikenteessä kannattaa olla varovainen.

Esitys on ilmainen ja kestää 40 minuuttia.
         

Tervetuloa myös raitilta ja kodeista!   Järj. koulu&kulttuuri

HaiRekry 2017 – rekrytointi- ja työnhakupäivä järjestetään torstaina 
23.3. klo 14-16.30 Aitohelmi-salissa. Tapahtuman tavoitteena on löy-
tää saaren yritysten ja työnantajien tarpeisiin tekijöitä ja ratkaisuja. 
 
Jos haluat olla mukana tapahtumassa, sinulla on tarvetta tekijälle tai 
haluat lisätietoa mahdollisuuksista, otahan meihin yhteyttä: 
 
Niina Uusimaa, puh. 050-349 7498, niina.uusimaa@ouka.fi tai 
Hanna Vuori, puh. 050-344 7602, hanna.vuori@ouka.fi. 

Tarvitsetko tekijää?
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Kokouskutsu

Hailuodon Rintamaveteraanit ry:n kevätkokous pidetään tiistaina 28.2.2017 
klo 13 alkaen Kuntapankilla (nuorisotila Luukku). Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 8 §:n mukaiset asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Hälli-päivä

la 18.3. klo 16
Ravintola Luodossa Marjaniemessä
 
Vuoden Kellokas ja ”Luotsaus 
ennen ja nyt”
 
Järj. Hailuoto-seura

Hailuodon Palomiesyhdistys ry 
vuokraa peräkärryvetoista kylpytynnyriä:

90 € / vrk

Varaukset ja lisätiedot:

Santeri, puh. 040 0514 334
Ville, puh. 046 6874 323

KUTSU
Hailuodon Kokoomus ry:n kokous pidetään

Kunnantalolla  lauantaina  18. 2. 2017 klo 13.00

Kokouksessa käsitellään  tulevien kunnallisvaalien ehdokasasettelua.

Tervetuloa kaikki  kokoomuksen toiminnasta ja kunnallisvaaliehdokkuudesta kiinnostuneet.

Tule vaikuttamaan oman kuntasi asioihin!
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Tärkeimmät päivämäärät kuntavaaleissa:

- vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
- ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.
- ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4.
- ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.
- ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16
- äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2.

Varsinainen vaali toimitetaan sunnuntaina 9. päivänä huhtikuuta 2017 klo 9-20. Vaaleissa valitaan 
17 valtuutettua ja kuntalaissa säädetty määrä varajäseniä 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Äänestysalue ja -paikka

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

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.-4.4.2017 sekä ulkomailla 29.3.-1.4.
Hailuodossa ennakkoäänestyspaikkana on Hailuodon kunnanvirasto, Luotosali.  
Käyntiosoite on Luovontie 176. Ennakkoäänestyspaikalle on mahdollisuus päästä pyörätuolilla.

Äänestyspaikka on avoinna 29.–31.03.……………..klo 10 – 17
     01.–02.04………………klo 12 – 16
     03.–04.04………………klo 10 – 17

Kotiäänestykseen oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei 
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänes-
tää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnak-
seen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös ko-
tiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetun laissa 
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen 
kotikunnakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiis-
taina 28.3.2017 ennen kello 16. Ilmoittautuessa on mainittava, jos kotiäänestyksen yhteydessä 
äänestää omaishoitaja. Ilmoituksia vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Saija Marjaniemi 
p. 050 575 5642 arkipäivisin klo 8-16. Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana.

Asiakirjojen vastaanotto

Ehdokaslistojen julkaisemista koskevia asiakirjoja otetaan vastaan kunnanvirastossa arkisin klo 9 
- 16. Asiakirjat on jätettävä viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen kello 16. Lomakkeita on saata-
vana Hailuodon kunnanvirastosta.

Hailuoto 8.2.2017

KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KUNNALLISVAALIT 2017


