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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Suuri kiitos kaikille retkiluistelureitin avajaistapahtumaan, Arctic Ice Hulaballoohon osallistuneille!
Luisteluradan suosio yllätti täysin. Radan kuntoa ja aukioloa voi jatkossa seurata Hailuodon nuorisotyö ja liikunta -facebooksivuilta.
Vuoden alussa Luukun käyttäjille oli avoinna kysely nuorisotilan aukioloaikoihin liittyen. Kyselyn
perusteella lastenluukut ovat toivottuja ja ne pyritään vakioimaan tarjontaan kevään aikana. Kiitos
vastauksista, näin sitä vaikutetaan!
Ennen hiihtolomaa oli jääkiekkokaukalon pukukopit hetken suljettuina tahallisen sotkemisen vuoksi.
Vahinkoja sattuu ja roskikset täyttyvät, mutta muistetaan jatkossa se, että liikuntapaikat ovat meidän
kaikkien yhteistä käyttöä varten ja niin niitä kannattaa kohdella.

Nuorten kesätyöpaikat tulevat hakuun
Hailuodon kunta tukee nuorten työllistymistä kesätyösetelillä. 300 euron arvoisia kesätyöseteleitä on
haussa rajallinen määrä ja sen myöntämisen etusijalla ovat ensikertaa töitä hakevat nuoret. Kesätyösetelin käyttöohjeet ja ehdot löytyvät kunnan nettisivuilta www.hailuoto.fi.
Kunnan kesätöitä tarjotaan 15 - 21 v hailuotolaisille nuorille (v. 1996 -2002 syntyneet).
Kesätyöhakemuksia on saatavana kunnantoimistolla, Luukulla ja kirjastossa sekä tulostettavissa
kunnan nettisivuilta www.hailuoto.fi. Ensisijaisesti kunta työllistää ne nuoret jotka eivät ennen ole
olleet kunnalla kesätöissä.
Sekä kesätyösetelihakemus, että kesätyöhakemus palautetaan 14.4.2017 mennessä os. Hailuodon
kunta, vapaa-aikatoimisto Luovontie 176, 90480 Hailuoto tai suoraan Hannalle.
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa
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Halako
Hairekry 2017
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Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä
Aineisto toimitetaan viimeistään kuukauden
5. päivä 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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Yleisavustusten haku

Luukku auki

Hailuodon kunnan liikunta- ja nuorisotoimen
yleisavustukset 2017 haettavana. Avustushakemuskaavakkeita voi noutaa vapaa- aikatoimistosta tai tulostaa kunnan nettisivuilta www.hailuoto.fi.
Hakemukset tarvittavine liitteineen tulee toimittaa viimeistään pe 14.4.2017 vapaa-aikatoimistoon, tai osoitteeseen Hailuodon
kunta, vapaa-aikatoimi, Luovontie 176,
90480 HAILUOTO.

Pe 17.3 klo 19.00-22.00
La 18.3 klo 19.00-22.00
Pe 24.3 klo 19.00-22.00
La 25.3 klo 19.00-22.00
Pe 31.3 klo 19.00-23.00
La 1.4 klo 19.00-22.00
Pe 7.4 klo 19.00-22.00
La 8.4 klo 19.00-22.00
Pe 13.4 klo 19.00-22.00
La 14.4 klo 19.00-22.00

Aurinkoista keväänodotusta!
Vapaa-aikasihteeri Hanna

HAILUODON PERUSKOULUN VANHEMPAINTIIMI TIEDOTTAA
Hailuodon peruskoulun vanhempaintiimi kerää toiminnallaan rahaa alakoulun oppilaiden vuosittaiseen uimakouluretkeen ja joka kolmas vuosi järjestettävään yläkoulun leirikouluun. Vanhempaintiimi ottaa suurella kiitollisuudella vastaan lahjoituksia ja testamentteja käytettäväksi
edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mahdolliset yhteydenotot rehtori-sivistysjohtaja Hannu Haatajalle.

KOKOUSKUTSU
HAILUODON JAKOKUNNAN RN: o 72 - 878 - 7 - 1 osakkaat kutsutaan sääntömääräiseen
osakaskunnan kokoukseen, joka pidetään Hailuodon kunnanviraston Luotosalissa
MAANANTAINA 10.4.2017 klo 14.00. Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 13.30.
Kokouksessa käsitellään osakaskunnan varsinaiselle osuuskunnankokoukselle
kuuluvat sääntömääräiset asiat sekä päätetään jakokunnan maalla olevien mökkien uusista
vuokrasopimuksista, laidunalueiden vuokrista ja sopimuksesta lauttaliikenteen laituripaikan
parantamiseksi.
Kokouksesta laadittava tarkistettu pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä Hailuodon
Osuuspankin toimitiloissa 14 päivän ajan 18.4.2017 alkaen.
Hailuodossa 27.2.2017
Hoitokunta
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HUOM!
Vanhusten rivitalojen pelastusteiden
varteen on ajoneuvojen pysäköinti ehdottomasti kielletty. Hälytysajoneuvoilla
ja invatakseilla pitää olla esteetön pääsy
asuntoihin.
Virallinen P-alue on A-rakennuksen
päädyssä.

Biokaasun tuottamisen mahdollisuudet
ja vaihtoehdot Hailuodossa -keskustelutilaisuus Luotosalissa 28.3. klo 11-15.
Asiantuntijavieraana ElBio Ky:n Timo
Heusala.

kari tuhkanen
Vihreä vaihtoehto Hailuodon
valtuustoon
Heikoimmista
huolehditaan.
Peruspalvelut
turvataan.
Pidetään
Hailuoto puhtaana ja luokseen
kutsuvana myös tulevaisuudessa.
Sinä päätät, mitkä arvot ratkaisevat.
Kari Tuhkanen Hailuodon
valtuustoon

040 5943428

karmikael67@gmail.com

Tämän mainoksen maksoi Oulun vaalipiirin Vihreät ry

MTK-Hailuodon
kevätkokous 23.3.2017
klo 13 Hailuodon Osuuspankin
kokoushuoneessa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta
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Hailuodon valokuituverkon rakentaminen alkaa olla
loppusuoralla. Valokuituliittymä on mahdollista tilata
1.5.2017 mennessä edullisella rakennusaikaisella
hinnalla, kannattaa siis toimia nopeasti!
Valokuituliittymän hinta 1.5.2017 asti:
• Liittymän hinta osuuskunnan jäsenelle 900 €
Liittymä vedetään sisälle asti ja kytketään verkkoon
• Kuitumuunnin 150 €
• Osuuskunnan jäsenmaksu 150 €
• Yhteensä 1200 €

Valokuituliittymän hinta 1.5.2017 jälkeen 1500€
• (enintään 200 m liityntäpisteestä)
• pidemmät kaapelit veloitetaan todellisten
kustannusten mukaan
• Hinta ei sisällä tontilla tehtäviä töitä.
Hailuodon laajakaistaosuuskunnan osuuskuntakokous
päättää liittymän rakennusajan jälkeisestä hinnoittelusta
vuosittain.

Liittymäsopimuksen voi tulostaa nettisivuiltamme
osoitteessa www.halako.fi
Lisätietoja: info@halako.net / puh. 040 672 0340 ja Nella Nikkilä puh. 0400 258 968
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Hairekry2017
Etsitkö töitä? Oletko miettinyt mille alkaisit?
Kiinnostaako kokonaan uusi ala tai osuuskuntatoiminta?

Aika:

Torstai 23.3.2017 klo 14 – 16.30

Paikka:

Aitohelmi-sali, Koulukeskus – Luovontie 61

Tule keskustelemaan lähialueen työnantajien työvoiman tarpeista sekä
kuulemaan työnhaun, työllistymisen ja kouluttautumisen mahdollisuuksista. Paikalla on työnantajia sekä asiantuntijoita Hailuodon kunnasta,
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta, Oulun seudun ammattiopistosta, Oulun kaupunkiseudun työllisyyspalveluista ja Osallisuutta osuuskunnista hankkeesta.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikenikäisille työnteosta ja kouluttautumisesta
kiinnostuneille.

Tarjolla pullakahvit ja grillimakkaraa, Tervetuloa!
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hailuodon panimon avajaiseT järjesTeTään Toukokuussa!

12

12

Osakeantikierros on käynnissä.
Tule omistajaksi!
Meitä on jo yli 150.

Taso 1
140 € / 1 osake

Tutustu osakeantiin
ja omistajan etuihin:
www.hailuodonpanimo.fi

12

Taso 2
280 € / 2 osaketta
Taso 3
980 € / 7 osaketta

12

ELÄVÄ HAILUOTO –ryhmän ehdokkaat kuntavaaleissa

Raili Louhimaa (sit)

Susanna Rapinoja (sit)

Veikko Tönkyrä (sit)

Rohkea ja aktiivinen valtuutettu,
10 vuotta sitten Hailuotoon
muuttanut talousosaaja

Ideoiva, aloitteellinen
valtuutettu, työnsuunnittelija,
vihreä ja kulttuuria arvostava FM

Ennakkoluuloton, idearikas
yritystoiminnan ja matkailun
kehittäjä, senioriyrittäjä, vihreiden
arvojen puolestapuhuja

Tavoitteena itsenäinen, vireä ja elinvoimainen kunta.
Erilaisuus, monenkirjavat ihmiset ovat saaren rikkaus.
Löydät meidät myös Facebookista Elävä Hailuoto-sivulta.
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Hailuoto-seura ry:n
sääntömääräinen kevätkokous 18.3.2017 klo 15
Ravintola Luoto, Marjaniemi
HÄLLI-PÄIVÄ
18.3.2017 klo 16, Ravintola Luoto, Marjaniemi
Ohjelmassa mm.
Tarinoita luotsauksesta
Alakoululaisten runovideoita
Sirkeät Sirkuttajat
Vuoden 2017 kellokkaan julkistaminen
Tervetuloa!

Kansalaisopiston kursseja
keväällä ja kesällä 2017
Seuraaville opiston kursseille toivotaan lisää osallistujia. Ilmoittautuminen sähköpostilla kansalaisopisto@hailuoto.fi tai puh. 044-7861607. Tervetuloa kursseille!
RENTOUTTA ELÄMÄÄN - HOIDA ITSEÄSI
HAILUODON KOULUKESKUS,
to 18.00-20.15
27.4.2017 ja 4.5.2017, 6 oppituntia
Tiina Nurro
Kurssimaksu 10,00 €
Opetellaan rentouttavia hierontaotteita, tutustaan aromaattisiin öljyihin ja niiden hyvää tekeviin vaikutuksiin. Tutustutaan itsehoitoon vyöhyketerapian ja akupainannan keinoin. Kurssin päätteeksi
pääset meditaation polulle. Mukaan kurssille tarvitset jumppa-alustan/joogamaton ja huovan.
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RUOKAA JA KOSMETIIKKAA VILLIYRTEISTÄ
HAILUODON KOULUKESKUS,
pe 18.00-20.15
la 09.30-15.15
9.6.2017-10.6.2017, 10 oppituntia
Aira Kurikka
Kurssimaksu 15,00 €
Perjantai-illan teoriaosuus sisältää tutustumisen yleisimpiin kevään ja alkukesän villiyrtteihin. Opiskellaan yrttien ravintoarvot ja niiden käsittelyä ruuaksi ja kosmetiikkatuotteiksi. Käydään läpi jokamiehenoikeudet. Lauantaina opetellaan tunnistamaan yrtit luonnossa ja niiden keräyspaikkoja. Tehdään opetuskeittiössä lounas käyttäen villiyrttejä raaka-aineina sekä valmistetaan yrttivoide ja -öljy
sekä sokerikuorintatuote. Moniste ja ruokatarvikemaksu 10-15 €/hlö Ruoka-aineallergiat ilmoitettava
ilmoittautumisen yhteydessä.
HUONEKALUJEN VERHOILU UUSI KURSSI!
HAILUODON KOULUKESKUS,
la 9.30-14.00
ma-pe 17.00-20.30
20.5.2017 ja 5.-9.6.2017, 29,5 oppituntia
Laura Kokko
Kurssimaksu 38.00 €

Kaipaako tuolisi kohennusta ja uutta ilmettä? Kurssilla ehtii verhoilla tuolin tai jopa kaksi. Lauantaina 20.5. käymme läpi tuolien kunnon, puramme vanhan pois ja mietimme tarvittavien materiaalin
hankintaa. Viikolla 23, ma-pe 5.-9.6. työskentelyä iltaisin. Lisätietoja verhoilija-yrittäjä Laura Kokko
040-0359712 tai Leila Ronkainen 044-7861607/kansalaisopisto.

Vastuullinen ja Hailuodon ainutlaatuisuutta
arvostava pariskunta haluaa vuokrata
kesäksi huolletun mökin tai loma-asunnon
meren rannalta tai kylän läheisyydestä. Myös
osto mahdollinen, jos sopiva kohde tarjolla.
p. 050 561 9193, mattitapiolaurila@gmail.com

Metsänomistaja, Käy katsastamassa
ovatko hirvet tehneet tuhoa taimikossasi.
Ota tarvittaessa yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. Anna Taskila 0405796225
Metsänhoitoyhdistys välittää koivukuitua
polttopuuksi. Ota yhteyttä. Anna Taskila
0405796225

