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Löydä Luovon Luppis! – talvisuunnistus 2018
Luovon Luppis on jälleen karkuteillä. Tunnistatko paikan?
Etsi kuvan avulla Luppiksen
karkupaikka ja kirjoita nimesi sieltä
löytyvään vihkoon. Kaikkien
Luppiksen löytäneiden kesken
arvotaan palkinto.
Koiruli majailee kuvan paikassa
helmikuun loppuun saakka, joten nyt
kannattaa laittaa ulkoilukengät jalkaan
ja lähteä koirajahtiin!
Voittaja julkaistaan seuraavassa
kuntatiedotteessa.
		***
Tammikuun palkinnon voitti Maiju
Palosaari. Palkinnon voi noutaa
Hailuodon kunnantalolta.
Onnea voittajalle!

Tässä numerossa:

Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä

Vanhus- ja vammaisneuvosto		
2
Nuorisovaltuusto			3
Ilmoituksia				4
Kirjaston kevät				6
Keittäjäkerttu ja kolmen tahran kokit 7
Mökkiläisten jätehuolto		
8
Tanssityöpaja 10-15 -vuotiaille
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Maaseudun toimijakartoituskysely 11
Vapaa-aikatoimi tiedottaa		
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Aineisto toimitetaan viimeistään kuukauden
5. päivään mennessä osoitteeseen:
tiedote@hailuoto.fi
Hinnasto:
A4-sivu
90 €
1/2-sivua
60 €
1/4-sivua
40 €
1/8-sivua
24 €
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VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO
Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii Hailuodon kunnan hallintosäännön mukaan vaikuttamistoimielimenä ja sen tehtävänä on tehdä esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja sitä koskevissa
asioissa. Kunnanhallituksen nimeämille jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Koska vanhus- ja
vammaisneuvoston kokoonpanoon liittyviä järjestäytyneitä yhdistyksiä tai potilasjärjestöjä ei Hailuodossa ole, lähestytään asiaa kokemusasiantuntijoiden kautta. Samalla etsitään tapaa
toimia yhtenä kuntalaisten suoran osallistumisen ja vaikuttamisen keinona. Huomioitavaksi tulevat
monenlaiset, erilaisia sairausryhmiä edustavat henkilöt eli omassa asiassaan olevat kokemusasiantuntijat ja heidän läheisensä. Linkissä valtakunnallisen vammaisfoorumin jäsenet.
http://www.vammaisfoorumi.fi/jasenet/
Neuvoston täydentämiseksi järjestetään 27.2.2018 klo 17.00 Luotosalissa avoin kokous, johon
pyydetään asiasta kiinnostuneita. Avoimen kokouksen tulee tehdä esitys kunnanhallitukselle
neuvoston jäsenistä. Neuvoston puheenjohtajana toimii Raili Louhimaa, jäsenenä Ahti Patokoski
ja lisäksi Hailuodon eläkkeensaajat ovat esittäneet kunnanhallitukselle oman ehdotuksensa.
Koollekutsujana on perusturvajohtaja. Neuvostossa on paikkoja useammalle asian omakseen
kokevalle henkilölle.

Miten haluaisit parantaa omaa elämääsi?
Jos olet kiinnostunut hyvästä elämästä,
kutsumme sinut pohtimaan sitä, millainen
olisi ihana päiväsi vuonna 2030. Ja ennen
kaikkea miettimään sitä, mitä NYT pitäisi
tehdä, jotta tuo päivä olisi mahdollinen.
Jokainen meistä rakentaa oman elämänsä,
mutta olisi hyvä, jos Hailuoto ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voisivat meitä
siinä tukea.

Keskustelu hailuotolaisten paremmasta elämästä käydään tiistaina 27.2. klo 18.00
kunnantalon Luotosalissa.
Tilaisuus on avoin kaikille oman elämän parantamisesta kiinnostuneille hailuotolaisille.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Työpajan tulevat vetämään pöllökartanolaiset, jotka perustivat oman elämänsä parantamiseksi
osuuskunnan. Tilaisuudessa kerrotaan myös Osuuskunta Pöllökartanon yhteisöasumishankkeesta.
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NUORISOVALTUUSTO
Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, kunnanhallituksen asettama vaikuttamistoimielin, jonka päätehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin kunnan päätöksenteossa sekä
edustaa hailuotolaisia nuoria kunnan eri toimielimissä.
Nuorisovaltuustolle annetaan mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun,
valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.
Hailuodon kunnan nuorisotoimi huolehtii nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä, kokousjärjestelyistä ja ohjaamisesta.
Nuorisovaltuusto kokoontuu kuukausittain, tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi, osallistuu erilaisiin työryhmiin ja on mukana järjestämässä nuorille suunnattuja tapahtumia.
Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kokouksista normaali kokouspalkkio. Nuorisovaltuuston
valitsemalla jäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus mm. Elävä saari -valiokunnan kokouksissa.
Hailuodon kunnan nuorisovaltuusto on vaikuttamistoimielin, jonka tarkoituksena on
•
•
•
•
•
•
•
•
•

edistää ja kehittää nuorten asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia, uskonnollisia tai muita
aatteellisia sidonnaisuuksia
edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan toimielinten
käsiteltäväksi
pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin
edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä
valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata aloitteiden
käsittelyä
saada nuoret kiinnostumaan yhteiskunnallisista ja paikallisista asioista
luoda nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin asioihin
pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin
tiedottaa nuoria koskevista asioista

Hailuodon nuorisovaltuustoon haetaan parhaillaan jäseniä. Jos olet 13-20 -vuotias hailuotolainen
nuori ja haluat saada nuorten äänen kuuluviin päätöksenteossa, täytä hakemus 10.3.2018
mennessä! Hakemukseen pääset osoitteessa
https://www.hailuoto.fi/nuoret-kulttuuri-ja-liikunta/nuoret.

Tervetuloa hammashoitolaan kaikki vauvasta vaariin. Meillä on
vapaita aikoja ja tavoitteena on hoitaa hailuotolaisten hampaat
hyvään kuntoon. Ajanvarauspuhelin 040 4973 545.
Terveisin Raija ja Tuula
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Hailuodon metsästysseura ry pyytää tarjouksia
talonmiestehtävien hoidosta metsästysseuran majalle ja lahtivajalle.
Talonmies vastaa kiinteistöjen toimivuudesta sekä lämmityksen hallinnasta.
Työnkuvaan kuuluu myös kiinteistön tekniikan tarkkailua, pieniä
huolto- ja korjaustöitä sekä piha-alueiden hoitoa.
Lisätietoa saa puheenjohtaja Hannu Viitaluomalta, puh 040 537 8018.
Tarjoukset pyydetään lähettämään suljetussa kirjekuoressa sihteeri
Marjo Lukkarilalle keskiviikkoon 28.2.2018 menneessä.
Osoite Hailuodon Metsästysseura ry, Kuusikontie 6, 90480 Hailuoto.
Kuoreen merkintä: ”talonmies”.

KUULUTUS
Maantien 816 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ailasto - Keskikylä, Hailuoto
Tiesuunnitelman nähtäväksi asettaminen
Yllä mainittu tiesuunnitelma pidetään yleisistä teistä 23.6.2005/503 annetun maantielain
27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan Hailuodon kunnanvirastossa,
osoitteessa Luovontie 176.
Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on osoitettava Pohjois-Pohjanmaan
EL V-keskukselle ja ne on toimitettava Hailuodon kunnalle ennen nähtävänäoloajan
7.2.–8.3.2018 päättymistä osoitteeseen Luovontie 176, 90480 Hailuoto.
Hailuodon kunta

Hai uoto
Hailuodon Rintamaveteraaniosaston kevätkokous pidetään
maanantaina 26.2.2018 klo 16.00 Osuuspankin kokoushuoneessa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:ssä määrätyt ja
ajankohtaiset asiat.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Johtokunta
Kiitämme Marttia päätöksestä siirtää syntymäpäivänsä
huomionosoitukset veteraaniosastolle.
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Parturi- kampaamo

Café Harmaaparta

Emmy

Osuuspankin

Aukioloajat ma–to klo 11–18
pe–la klo 11–02 ja su klo 11–18

Olen lomalla

talossa

Ravintolassa on tarjolla
ma–pe keittolounas klo 11–15
sekä myös erilaisia hampurilaisia, pitsaa
ja makkarapottuja.

1.-25.3.

0400 142 900
ti,ke,pe 11–17
to 9–14 la 9–15

MYYN
PUUAITAA,
4-5 VÄLIPUUTA.
OSTAN
3-5 m
PITKIÄ
RIUKUJA.
SOITA
PYYDÄ TARJOUS: PEKKA HIRVIMÄKI, 0401588094
HAILUOTO
pekka.o.hirvimaki@gmail.com
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KIRJASTON KEVÄT
•
•
•

Alan tyhjentää poistohyllyä säännöllisesti kuukausittain, kuun ensimmäisenä torstaina.
Käykää tekemässä löytöjä!
Liukuesteitä saa lainaksi kirjastosta.
Alueellinen eKirjasto on avattu, tutustukaa siihen!

Hyvää kevään odotusta ja lämpimiä villasukkia!!
T. Kari
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Hiihtoloman päättäjäisnäytelmä liikuntahallissa
su 11.3. klo 16
Koko perheelle
KEITTÄJÄ KERTTU JA
KOLMEN TAHRAN KOKIT!
“Keittäjä Kerttu saa vieraakseen
kaksi huippukokkia. Kattilat
kolisevat ja kupit kaatuvat
kuumaverisen italialaisen, hillityn
ranskalaisen ja suoran
suomalaisen kohdatessa.”
Ruokateeman alle kätkeytyy erilaisten kulttuurien, kielten ja persoonallisuuksien kohtaaminen mutta aiheen humoristinen käsittelytapa
tarjoaa kosketuspintaa kaikenikäisille katsojille.
Mitä tapahtuu, kun samassa keittiössä häärii ranskalainen ja italialainen kokki sekä suomalainen keittäjä?
Kesto noin 45 minuuttia.
VAPAA PÄÄSY!
Järj. kulttuuritoimi

OSTETAAN TONTTI
Ostetaan tontti Hailuodosta
omakotitalon rakentamista varten.
Tarjoa rohkeasti!
Yhteydenotot:
Paulus Virpi 044 211 0032 tai
paulus.virpi@hotmail.com
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MÖKKILÄISTEN JÄTEHUOLTO JA KIMPPAJÄTEASTIA
Mökkiläisen jätehuolto
Vapaa-ajan asunnolle on hankittava jäteastia ja jäteastialle on tilattava tyhjennys samalla tavalla kuin
vakituisen asumisen asunnollekin. Lomamökilläkin on oltava vähintään polttokelpoisen jätteen keräys.
Jos vapaa-ajan asunto on ympärivuotisessa jatkuvassa käytössä, jäteastioiden tyhjennysvälit ovat
samat kuin vakituisessa käytössä olevien kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennysvälit. Tyhjennysten
tarkoitus on varmistaa, että mökin jäteastia ei täyty liikaa, eikä jäteastia jää tyhjentämättä talven ajaksi. Tyhjentämättömät jäteastiat saattavat roskata ympäristöään. Jos polttokelpoisen jätteen astia ei
sisällä biojätettä, jäteastian tyhjennykset voi puolittaa. Jäteastia on kuitenkin tyhjennettävä vähintään
kerran kesäkauden aikana.

JOS VAPAA-AJAN ASUNTOA KÄYTETÄÄN VAIN KESÄISIN
Vain kesäaikana, 1.6.-31.8, käytössä olevan vapaa-ajan kiinteistön ei tarvitse hankkia
jätehuoltopalvelua talven ajaksi. Kesäajan vapaa-ajan asunnon jätehuolloksi riittää
polttokelpoisen jätteen keräysastia, joka tyhjennetään vähintään kaksi (2) kertaa
kesäkauden aikana.
Jos syntyvä ruokajäte kompostoidaan, riittää että polttokelpoisen jätteen jäteastia
tyhjennetään kerran kesäkauden aikana.

Kimppajäteastia
Jätehuollon järjestäminen ei välttämättä tarkoita oman jäteastian hankintaa ja sen tyhjennyksistä
sopimista. Jäteastian tyhjennyksineen voi tilata myös naapurien kanssa yhdessä, kimpassa. Lähinaapurit, saman kadun tai tien kiinteistöt voivat käyttää yhteistä jäteastiaa. Kimppa voi päättää jäteastian sijainnista yhdessä ja jakaa jätelaskun haluamallaan tavalla.
Kimppajäteastia on mitoitettava ja tyhjennettävä niin, että kimppaan kuuluvien kiinteistöjen jätteet
sopivat astiaan ja astia voidaan aina sulkea. Jäteastian ympäristön siisteydestä on huolehdittava niin,
että jäteastiasta ei ole haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
Yhteisen jäteastian käyttö on merkittävä jätehuoltoyrityksen kanssa tehtävään sopimukseen niin, että
tieto kimppapistettä käyttävistä kiinteistöistä näkyy jätehuoltoyrityksen asiakasrekisterissä.
Kimppajäteastia sopii myös vakituisten asuntojen jätehuollon järjestämiseen.
Marjaniemen parkkipaikan jätepiste ei ole mökkiläisten tai vakituisten asukkaiden
jäteastia, sinne ei saa viedä kotitalouksien eikä yritysten jätteitä. Jätelain mukaan jokainen kiinteistö
huolehtii oman jätehuoltonsa järjestämisestä itse.
Lisätietoja:
Ilona Suppanen
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki. p. 044 7033961
www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatehuolto1
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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, jäteastioiden mitoituksesta, jätehuoltosopimuksista:
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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TANSSITYÖPAJA 10-15-VUOTIAILLE MAALIS-HUHTIKUUSSA 2018
Harjoitukset liikuntasalissa:
la 17.3. klo 14-16
la 24.3. klo 14-16
la 7.4. klo 14-16
la 14.4. klo 14-16
la 21.4. klo 14-16
Tanssityöpajassa tehdään ohjattuja tanssiharjotteita sekä suunnitellaan ja
harjoitellaan tanssiteos. Tanssiteos tullaan toteuttamaan tanssivideon muodossa
Kirkkosalmen lintutornilla. Tanssivideo esitetään yleisölle 26.5.2018 (alustava
aikataulu) osana laajempaa tanssitapahtumaa.
Työpajan ohjaajana on Tiina Sainila. Tiinalla on vahva tanssitausta ja usean vuoden
kokemus lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisesta. Tiinan koreografiat ovat
menestyneet mm. Polkuja-koreografiakisassa sekä Performing Arts SM-kisoissa.
Tarkoitus on pitää yhdessä hauskaa, kokeilla rohkeasti uusia liikkeitä ja saada aikaan
hieno tanssiteos, josta kaikki voivat olla ylpeitä. Kaikki tanssimisesta ja
esiintymisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita työpajaan!
Työpajan tarjoavat yhteistyössä Hailuodon Osuuspankki, MLL Hailuodon paikallisyhdistys ja Hai
Art ry. Ilmoittaudu mukaan 1.3. mennessä s-postitse: tiina.sainila@gmail.com
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Elinvoimaa Hailuotoon – osallistu ja vaikuta!
Edustatko Hailuodossa toimivaa yhdistystä, yhteisöä tai
yritystä?
Vastaa maaseudun toimijakartoituskyselyyn ja vaikuta
tulevaisuuden kunnan muotoutumiseen.

Hailuodon kunta haluaa tällä kyselyllä kartoittaa kaikki kuntalaisille elinvoimaa ja hyvinvointia
tuottavat yritykset, järjestöt, yhteisöt ja muut tahot. Tavoitteena on tehdä toiminta näkyväksi sekä
koota laaja-alaisia ja eri sektorirajat ylittäviä yhteistyöverkostoja. Näiden verkostojen avulla
varmistetaan ja monipuolistetaan kunnan lähi- ja etäpalveluja sekä edistetään työllisyyttä.
Tällä kyselyllä selvitetään, minkälaisia toimintoja eri toimijat jo tällä hetkellä järjestävät
Hailuodossa ja mitä uusia ideoita ja mahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen yhteistyössä voisi
olla. Yhteistyön tiivistämisellä voidaan esimerkiksi löytää uutta työtä ja toimeentuloa Hailuodon
asukkaille samalla kun asumista, palveluita, turvallisuutta ja niiden kautta asumisviihtyvyyttä
lisätään.
Olemme mukana Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeessa, jossa levitetään Arjen turvan
toimintamallia Pohjois-Pohjanmaalle. Toimintamallissa kuntalaisten arjen turva muodostuu
toimeentulosta, palveluista, hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Arjen turva on kuntien, järjestöjen,
yritysten ja monien muiden toimijoiden yhteinen asia. Palveluverkosto rakennetaan olemassa
olevista resursseista paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden yhteistyönä. Samalla tehdään
tulevaisuuden kunnan toimintamallia, jossa asukkaista pidetään huolta yhteistyössä useiden
toimijoiden kanssa.
Kyselyyn vastanneiden yhdistysten ja järjestöjen kesken arvotaan 200 € suuruinen ylimääräinen
avustus.
kunnanjohtaja		
Aki Heiskanen
OHJE
Tarkemmat ohjeet kyselyn täyttämiseen löytyvät kyselystä!
Kyselyn voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Tämä edellyttää sitä, että on syöttänyt oman
sähköpostiosoitteen keskeytä-painikkeesta avautuvalla sivulla.
Kyselyn viimeinen vastauspäivä on sunnuntai 4.3.2018.
Kyselyyn pääset tästä linkistä:
https://www.webropolsurveys.com/S/147059D033A7C753.par
Tämä tiedote ja linkki kyselyyn löytyvät myös Hailuodon kunnan verkkosivujen etusivulta
Ajankohtaista -osiosta, www.hailuoto.fi.
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Hiihtolomaviikon perheretki Oulun Ruskotunturille ti 6.3.
Lähtö klo 9.00 lautalla, rinteet avataan klo 10.00. Paluu klo 18.00 lautalla, rinteet suljetaan
klo 17.00.
Lähtö Salen pihalta klo 8.30, paluu samaan paikkaan n. klo 18.30.
Päivä on pitkä, varaa mukaasi evästä sekä lämmintä vaatetta yms. Ruskotunturilla on kahvila, josta
saa pikkupurtavaa.
Retken hinta:
hissiliput: 3 h / 17,00 € tai päivälippu / 20,00 €
vuokravälinesetti: 3h / 17,00 € tai päivävuokra / 20,00 €
Kyyti on maksuton!
Ilmoittautumiset 28.2.2018 mennessä petri.partala@hailuoto.fi tai 044 4973566.
Retkelle mahtuu 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä ja retki toteutuu, jos
lähtijöitä on 20.
järj. Hailuodon 4H, SRK ja kunta
Lasten talvileiri alakoululaisille metsästysmajalla pe–la 6.–7.4.
Leiri alkaa pe 6.4. klo 16.00 ja päättyy lauantaina 7.4. klo 16.00. Leirin hinta 10 €.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään to 29.3. p. 044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa mahdolliset erityisruokavaliot sekä vanhempien
yhteystiedot.
Leirille mahtuu mukaan 25 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä, ole siis nopea! Jälki-ilmoittautuneita
ei valitettavasti voida ottaa mukaan.
järj. 4H, SRK ja kunta
Hailuodon kunnan liikunta- ja nuorisotoimen yleisavustukset 2018 haettavana
Yleisavustusta myönnetään paikallisen nuorisoyhdistyksen tai liikuntajärjestön yleisen toiminnan
tukemiseen.
Avustushakemuskaavakkeita voi noutaa vapaa-aikatoimistosta tai tulostaa kunnan nettisivuilta
www.hailuoto.fi/lomakkeet.
Hakemukset tarvittavine liitteineen tulee toimittaa viimeistään to 29.3.2018
os. Hailuodon kunta, vapaa-aikatoimi, Luovontie 176, 90480 HAILUOTO, hakemukset voi myös
palauttaa suoraan vapaa-aikatoimistoon.
Lisätietoja avustuksista petri.partala@hailuoto.fi tai 0444973566.
Liikuntahallin ja kuntosalin yleiset vuorot:
ma klo 18.30-19.30 naisten sähly, klo 19.30-21.00 lentopallo
ti klo 18.30-20.00 miesten sähly
ke klo 20.00-21.30 futsal, yleinen
to klo 19.00-20.30 lentopallo, klo 20.30-22.00 sulkapallo
la klo 16.00-17.30 naisten sähly, klo 17.30-19.00 miesten sähly
su klo 11.00-12.00 naisten kuntosali
Lentopallosta, naisten sählystä ja salijalkapallosta kiinnostuneet, vuoroille tarvitaan lisää pelaajia.
Menkäähän pellailleen!
Liikuntahallin ja kuntosalin käyttövuorot 2018 löytyvät Hailuodon kunnan nettisivuilta www.hailuoto.fi
tai liikuntahallin ilmoitustauluilta. Liikuntahallivuorot ja kuntosalin villiavaimet varattavissa
p. 044 4973566 tai petri.partala@hailuoto.fi.
Arvoisat kuntosalin ja liikuntahallin käyttäjät. Jos ette jatka liikuntahallin tai kuntosalin käyttöä lähiaikoina ja teillä on liikuntahallin avainprikka, voisitteko ystävällisesti
palauttaa sen vapaa-aikatoimistoon mahdollisimman pian. Kiitos.
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KANSANHIIHTOKAMPANJA 2018
hiihdetään 15.2–15.4.2018 välisenä aikana.
Voit osallistua kampanjaan merkitsemällä hiihtämäsi kilometrit tai tunnit suorituskorttiin.
Kampanjan tarkoituksena on kerätä kevään aikana henkilökohtaisia hiihtokilometrejä,
kyseessä ei ole kilpailu.
Palauta suorituskorttisi ke 18.4.2018 mennessä, niin osallistut liikunnallisten palkintojen
arvontaan.
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Suorituksia yhteensä:
Kilometrejä/tunteja yhteensä:
Nimi:
Osoite:
Puh.
PALAUTUS: Kunnanviraston postilaatikkoon 18.4. 2018 mennessä. Palkinnot toukokuun
tiedotteessa.
Lisätietoa: Hailuodon vapaa-aikatoimi/ petri.partala@hailuoto.fi, 0444973566

HAILUOTOLAINEN NUORI

WE WANT YOU!

HAILUODON NUORISOVALTUUSTO ETSII JÄSENIÄ.
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. Nuorisovaltuuston kokouksista
maksetaan kokouspalkkio.
di ja
a koo
Kiinnostuitko? Täytä hakemus Hailuodon kunnan verkkosivulla
10.3. mennessä, www.hailuoto.fi.
Lisätietoa: vapaa-aikasihteeri Petri Partala, p. 044 4973 566,
petri.partala@hailuoto.fi

na
Skan suoraan
t
pääse ukseen!
hakem

