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YLEISÖTILAISUUS HAILUODON YLEISKAAVASTA
Hailuodon yleiskaavaa esitellään liikuntahallissa yleisölle ke 21.3.2018 klo 18–20.
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kaavoitukseen liittyvistä asioista!

Kaavaluonnokseen voi tutustua 5.4. saakka kunnan verkkosivulla osoitteessa 
www.hailuoto.fi/strateginen-yleiskaava-2030 sekä kunnantalon aulassa (teknisen toimiston alakerta).
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KOKOUSKUTSU

HAILUODON JAKOKUNNAN RN: o 72 – 878 – 7 – 1 osakkaat kutsutaan sääntömääräiseen
osakaskunnan kokoukseen, joka pidetään Hailuodon kunnanviraston Luotosalissa
TORSTAINA 12.4.2018 klo 14.00. Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 13.30.

Kokouksessa käsitellään osakaskunnan varsinaiselle osuuskunnankokoukselle
kuuluvat sääntömääräiset asiat sekä päätetään vuoden 2018  avustukset.

Kokouksesta laadittava tarkistettu pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä Hailuodon
Osuuspankin toimitiloissa 14 päivän ajan 23.4.2018 alkaen.

Hailuodossa 26.2.2018    Hoitokunta

Löydä Luovon Luppis! – talvisuunnistus 2018
Luovon Luppis jatkaa karkuteillä oloaan. Tunnistatko paikan?

Etsi kuvan avulla Luppiksen karkupaikka ja 
kirjoita nimesi sieltä löytyvään vihkoon. 
Kaikkien Luppiksen löytäneiden kesken 
arvotaan palkinto. 

Tällä kertaa Luppis on jättänyt pienen vihjeen 
olinpaikastaan: se sijaitsee saaren pohjois-
puolella ja on talvisin varsin kovapintainen 
paikka. Luppis odottelee kävijöitä majapai-
kassaan maaliskuun loppuun saakka.

Maaliskuun voittaja julkaistaan seuraavassa 
kuntatiedotteessa.

  ***

Helmikuun palkinnon voitti Valtteri Toppi. 
Palkinnon voi noutaa Hailuodon kunnan-
talolta.

Onnea voittajalle!

TIEISÄNNÖITSIJÄKOULUTUS

Suomen Tieyhdistys järjestää jälleen tieisännöitsijäkoulutusta. Koulutus on syksyllä kolmena 
kurssijaksona; syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa.

Koulutukseen haku päättyy 15.5.2018. Hakulomake ja kurssiesite löytyvät Tieyhdistyksen verkko-
sivulta osoitteesta www.tieyhdistys.fi. 

Lisätietoja tieisännöinnistä ja syksyn kurssista voi kysyä Tieyhdistyksen erityisasiantuntija Jaakko 
Rahjalta, p. 0400 423 871, jaakko.rahja@tieyhdistys.fi. 
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Kunnantalon vanha osa on tyhjennetty 
sisäilmaongelmien takia. Rakennuksen 
purkutyöt alkavat kevään aikana, minkä 
jälkeen paikalle rakennetaan uudet tilat. 
Kunnanviraston keskustoimisto sijaitsee 
väistötilana toimivassa parakkitoimistossa 
kunnantalon pihalla ja on auki normaalien 
aukioloaikojen mukaisesti. Tekninen toimi 
sijaitsee entisissä tiloissa kunnantalon 
uuden puolen yläkerrassa. Kunnantalon 
rakennusprojektin arvioidaan kestävän 
noin puolitoista vuotta. 

KUNNANVIRASTON KESKUSTOIMISTO ON SIIRTYNYT VÄISTÖTILOIHIN

 

 
HAILUOTO-SEURA RY:N 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
Aika: la 24.3.2018 klo 13.00 

Kulttuuritalo Päiväkoti, Haapalantie 4 
 

HÄLLI-PÄIVÄ 
Aika: la 24.3.2018 klo 14.00 

Kulttuuritalo Päiväkoti (tunnetaan myös nimellä Lottala) 
 

Ohjelmassa mm. 
 

Lottalan vuosikymmenet 
1930-luvun loppupuolella valmistunut hirsitalo on toiminut mm. lottakahvilana, väliaikaisena synnytyssairaalana, 
neuvolana, terveyskeskuksena, asuntoina ja päiväkotina. Lottala on jossain muodossa koskettanut lähes jokaista 

Hailuodossa elänyttä. 
 

Tarinoita, haastatteluita, musiikkiesityksiä ja kakkukahvit 
 

Vuoden 2018 kellokkaan julkistaminen 
 

Tervetuloa! 
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Halutaan ostaa Hailuodosta 

tontti loma-asunnon 

rakentamista varten. 

Yhteydenotot 

puh. 040 5128709. 

Luukkaan nurkan esikoinen 

syntyi 9.1. Hän sai nimekseen 

Tenho Liffert Otava.

Sari ja Jyri Honkanen

Bättre Folk -festivaali etsii kotimajoitusta, kesäaittoja, mökkejä 
ja taloja vuokrattavaksi 29.6.-1.7.
Kotimajoitus on laajasti käytössä muun muassa Kaustisen kansanmusiikki- sekä Kuhmon kamari-
musiikki ja Pori Jazz festivaaleilla, joissa festivaalikävijöitä on majoitettu paikallisten kotona jo 
vuosien ajan. Kotimajoitus on tuttua erityisesti pienemmissä paikkakunnissa, joissa virallinen 
majoituskapasiteetti on rajallinen isompien tapahtumien aikaan.  Etsimme nyt majoitustilaa hai-
luotolaisista kodeista ja pihapiireistä Bättre Folk -festivaalin kävijöille ajalla 29.6.-1.7.

Jos sinulla on kodissasi huone tai pihapiirissä kesäaitta/saunamökki, johon voisit vastaanottaa 
majoittujia, niin me autamme käytännön asioissa. Hoidamme puolestasi käytännön järjestelyt, 
kuten laskutuksen ja varaukset sekä vieraiden opastuksen paikalle. 

Huom. Etsimme myös vuokralle kokonaisia mökkejä ja tyhjillään olevia taloja.

Esimerkkihintoja kotimajoituksesta:   

Pelkkä huone (1 hengen)   n. 35€ huone/yö

Pelkkä huone (2 hengen)   n. 45€ huone/yö
 
Huone liinavaatteilla ja aamiainen (2 hengen huone) n. 65€ huone/yö

Huone liinavaatteilla ja aamiainen (3 hengen huone)  n. 85€ huone/yö

Piha-aitta sis. patjat tai sängyt  n. 15-20€/hlö/yö

Vaatimaton piha- tai saunamökki   n. 40-60€ vrk

Tarjoa majoitustilaa tai kysy lisätietoja kotimajoittamisesta sekä mökin/talon vuokraamisesta.
sähköposti: info@kulttuuritalopaivakoti.fi, puhelin: 0400 41 77 56 / Sanna Roukala 
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KANSALAISOPISTON KURSSEJA KEVÄÄLLÄ 2018
Tule oppimaan! llmoittaudu!

90006  KORUJA LUSIKOISTA
4.5.2018–5.5.2018, 10 oppituntia. Kurssimaksu 15 €
pe 18.00–20.30 ja la 10.00–15.30. Hailuodon koulukeskus.
Leila Ronkainen  

Onko hopea- tai alpakkalusikkasi käyttämättömänä? Saat sen uudelleen käyttöön valmistamalla siitä 
esim. riipuksen, sormuksen, korviksen tai rannekorun. Voit keskittyä myös hopeaketjujen punontaan. 
Hopealanka ostettavissa ohjaajalta. Ilmoittautumiset 30.4. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi. 
     
90007  DIGITAALISEN VALOKUVAUKSEN PERUSKURSSI 
2.5.2018–30.5.2018,  23,3  oppituntia. Kurssimaksu 35 €                
ke 17.00–20.30. Hailuodon koulukeskus.
Juha Korhonen  

OTA OMA DIGIJÄRKKÄRISI HALTUUN! Kurssi toteutetaan teoriaopetuksena ja käytännön harjoituk-
sin. Käsiteltäviä aiheita: Kameran osat ja toiminta, valotus manuaalisesti (aukko, aika ja herkkyys), 
histogrammin käyttö, syväterävyys, valkotasapaino, kameran tiedostomuodot ja muita yleisasetuksia 
sekä valaisu heijastimella miljöössä. Sommittelua ja kuvan sisältöä käydään läpi kuvaustehtävillä ja 
niiden arvioinneilla. Aiheita käydään läpi tärkeysjärjestyksessä ja siinä määrin, kun ehditään. Opetta-
ja on valokuvaaja, jolla vuosien kokemus valokuvauksen opettamisesta alan oppilaitoksissa. Sitovat 
ilmoittautumiset 20.4. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi.

90015  PIIRUSTUS    
21.4.2018–28.4.2018,  14,6  oppituntia. Kurssimaksu 25 €   
la 10.00–16.00. Hailuodon koulukeskus.
Päivi Pussila  

Piirtämisen peruskurssi. Käydään läpi piirtämiseen liittyviä perusasioita. Piirretään asioita, esineitä ja 
tutustutaan eri piirustusvälineisiin. Materiaalilista lähetetään sähköpostilla ilmoittautuneille. Kokoon-
tumiset la 21.4. ja 28.4. Sitovat ilmoittautumiset 16.4. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi. 

90020  KANKAANPAINANTAA LUONNON VÄRIAINEILLA
25.5.2018–26.5.2018,  10  oppituntia. Kurssimaksu 17 € 
pe 18.00–20.30 ja la 10.00–15.30. Hailuodon koulukeskus.
Marjut Sarkkinen  

Pidätkö pehmeästä ja luonnonmukaisesta värimaailmasta? Valmistetaan kankaanpainovärejä 
kasveista ja maaväreistä, etsataan kuvioita luonnonetseillä ja painetaan kuvioita oman tavoitteen 
mukaisiin töihin. Kurssilla voit myös valottaa kankaanpainoseulallesi omat pysyvät kuviot. Opettaja 
on TaM, jolla pitkä kokemus kankaankuvioinnin ja värjäyksen opettamisesta. Painovärit 20-25 €/hlö 
maksetaan opettajalle. Materiaalilista lähetetään sähköpostilla ilmoittautuneille. Sitovat ilmoittautumi-
set 7.5. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi.

 



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. Kesätyö-
setelin käyttöohjeet ja ehdot löytyvät kunnan nettisivuilta www.hailuoto.fi.

Kunnan kesätöitä tarjotaan 15–21 v hailuotolaisille nuorille (v. 1997–2003 syntyneet). Kesä-
työhakemuksia on saatavana kunnantoimistolla, Luukulla ja kirjastossa sekä tulostettavissa kunnan 
nettisivuilta www.hailuoto.fi. Ensisijaisesti kunta työllistää ne nuoret jotka eivät ennen ole olleet kun-
nalla kesätöissä. 

Sekä kesätyösetelihakemus että kesätyöhakemus palautetaan 16.4.2018 mennessä os. Hailuodon 
kunta, vapaa-aikatoimisto Luovontie 176, 90480 Hailuoto tai suoraan vapaa-aikatoimistoon.

  

Vipattaako tanssijalka? Oletko aina halunnut mennä lavatansseihin, muttet 
osaa tanssia? Tule ottamaan paritanssin alkeet haltuun kaikille avoimella 
tanssikurssilla!

 Paritanssin alkeiskurssi nuorille ja aikuisille liikuntahallilla
 toukokuussa viitenä keskiviikkona (2.5., 9.5., 16.5., 23.5., 30.5.) klo 18.00–19.30.
 Kurssilla paritanssin alkeita; valssi, humppa, jenkka jne.
 Mukaan mahtuu 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä, kurssi on maksuton.
 Lisätiedot ja Ilmoittautumiset 15.4. mennessä p. 040 5943 428.

      Kurssin opettajana toimii Kari Tuhkanen.

Lasten talvileiri alakoululaisille metsästysmajalla pe–la 6.–7.4.2018 
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. mennessä 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
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA

Psst! Kesäkauden 
avajaisten iltamissa 
9.6. pääset testaamaan 
tanssitaitosi! Lisätietoa  
tulossa...
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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.

 

helmikuu                   maaliskuu                                                     huhtikuu

pvä
km/tuntia
suorituskerta pvä

km/tuntia
suorituskerta pvä

km/tuntia
suorituskerta pvä

km/tuntia
suoristuskerta

15. 1. 17. 1.
16. 2. 18. 2.
17. 3. 19. 3.
18. 4. 20. 4.
19. 5. 21. 5.
20. 6. 22. 6.
21. 7. 23. 7.
22. 8. 24. 8.
23. 9. 25. 9.
24. 10. 26. 10.
25. 11. 27. 11.
26. 12. 28. 12.
27. 13. 29. 13.
28. 14. 30. 14.

15. 31. 15.
16.

 

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


