TIEDOTUKSET JA
TAPAHTUMAT
Numero 3/2019
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LASTEN HIIHTOKILPAILUT
Tervetuloa koko perhe lasten hiihtokilpailuihin! Tapahtuma järjestetään Metsästymajalla
lauantaina 23.3. klo 12.30–16. Ilmoittautuminen on klo 12.30–13. Kilpailuluokat alkavat alle
3-vuotiaista ja päättyvät 9.-luokkalaisiin.
Hiihtokilpailujen lisäksi luvassa on mäenlaskua ja ulkopelejä.
Kun nälkä ja jano yllättää, voi pikkurahalla ostaa makkaraa,
mehua, kahvia ja pullaa.
Ota mukaan itsesi ja ripaus talvimieltä
ja nautitaan yhdessä talvisesta
tapahtumasta!

Tässä numerossa:

Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä

Hailuodon Vesihuolto Oy tiedottaa 2
Vapaa-aikatoimi tiedottaa		
3
Hailuodon kirjasto tiedottaa		
4
Majakkaelokuvia Hailuodossa		
5
Uudet työntekijät esittäytyvät		
7
Kuulutus Hailuodon strategisesta
yleiskaavasta				8
Työntekijöiden ajatuksia		
9
4H tiedottaa				10
Haaste luovaan ideointiin		
11
Eduskuntavaalit 2019			12

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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HAILUODON VESIHUOLTO OY TIEDOTTAA
Toiminta sähkökatkojen aikana
Vesihuollon hallitus on päättänyt, että vedenjakelu saa olla keskeytyksissä enintään 1
tunnin ajan sähkökatkon alkamisesta.
Nykyisin varavoimalaitteena on traktorikäyttöinen aggregaatti, joka aiotaan korvata
omavoimaisella generaattorilla.
Vedenjakelun keskeytyksistä ja muista
häiriötilanteista tiedottaminen hoidetaan
jatkossa seuraavia kanavia käyttäen:
1) Vesihuollon tekstiviestipalvelun avulla
2) Facebook-ryhmien kautta (Sanna Sipilä)
3) Hailuodon kunnan nettisivut (virka-aikana 8-16)
Vesihuollon tekstiviestipalvelun kattavuuden parantamiseksi asiakkaat voivat ilmoittaa puhelinnumeronsa tekstiviestillä vesihuollon puhelimeen (0400 689 839), mikäli haluavat tietoja tämän kanavan
kautta.

KOKOUSKUTSU
HAILUODON JAKOKUNNAN RN: o 72 – 878 – 7 – 1 osakkaat kutsutaan sääntömääräiseen
osakaskunnan kokoukseen, joka pidetään Hailuodon kunnanviraston Luotosalissa
KESKIVIIKKONA 10.4.2019 klo 14.00. Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 13.30.
Kokouksessa käsitellään osakaskunnan varsinaiselle osuuskunnankokoukselle
kuuluvat sääntömääräiset asiat ja varojenkäyttösuunnitelma sekä päätetään vuoden 2019 avustukset.
Kokouksesta laadittava tarkistettu pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä Hailuodon
Osuuspankin toimitiloissa 14 päivän ajan 17.4.2019 alkaen.
Hailuodossa 25.2.2019 				Hoitokunta

Tapahtumia tulossa?
Ilmoita tapahtumasi osoitteeseen
visithailuoto@gmail.com. Tapahtumat julkaistaan Visit
Hailuodon kotisivuilla. Ilmoittaminen on täysin ilmaista!
Kaikki tapahtumat huomioidaan, kuten näyttelyt, kurssit
jne.
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Lasten talvileiri alakoululaisille metsästysmajalla pe–la 22.–23.3.2019.
Leiri alkaa pe 22.3. klo 16.00 ja päättyy lauantaina 23.3. klo 15.00. Leirin hinta 10 €.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään to 15.3. 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.
Leirin järjestävät Hailuodon 4H, SRK ja kunta.

YHDISTYSAVUSTUKSET HAETTAVISSA
Hailuodon kunta tukee paikallisyhdistyksiä uuden yhdistysasiakirjan perusteella maksamalla
yhdistyksille avustuksia ja tarjoamalla maksuttomia tiloja yhdistysten käyttöön.
Perustoiminta-avustukset
• haku kerran vuodessa, keväällä (avustus tarkoitettu kuluvan vuoden toimintaan)
• vuonna 2019 hakemukset toimitettava 29.3.mennessä
Minkälaiseen toimintaan perustoiminta-avustus on tarkoitettu?
• säännölliseen, toistuvaan toimintaan
• ennalta suunniteltuun ja yhdistyksen toimintasuunnitelmaan kirjattuun toimintaan
• uuden toiminnan perustamiseen / järjestämiseen (huomioidaan myös sitoutuminen toiminnan
jatkuvuuteen) esim. tukea työntekijän / ohjaajan palkkaamiseen yhdistykselle, laitehankinnat
tms.
Kerta-avustukset
• haku tapahtuman jälkeen kuukauden loppuun mennessä
• jatkuva haku
Minkälaiseen toimintaan kerta-avustukset on tarkoitettu?
• pitkin vuotta järjestettäviin tapahtumiin
• yksittäisen tilaisuuden tai tapahtuman kuluihin
• myös yksityishenkilö voi hakea kerta-avustuksia tapahtuman järjestämiseen (haku ennen
tapahtumaa, kulut korvataan kuluja + kuitteja vastaan)
Hyvinvoinnin painopisteiden mukaiset avustukset
• avustuskriteerit ilmoitetaan seuraavassa kuntatiedotteessa
Hakemukset osoitteeseen:
Hailuodon kunta, vapaa-aikatoimi, Luovontie 176, 90480 HAILUOTO. Hakemukset voi myös
palauttaa suoraan vapaa-aikatoimistoon.
Avustushakemuskaavakkeet ja lisätietoja avustuksista, hakukriteereistä ja tilavuokrista
Hailuodon kunnan yhdistysasiakirjasta:
https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/yhdistystoiminta
tai petri.partala@hailuoto.fi tai 044 4973 566.
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HAILUODON KIRJASTO TIEDOTTAA
Maaliskuussa lehtisalissa esillä koulun Talvinäyttely.

Kirjastossa on aloitettu digiperjantait, jokaperjantaiset digineuvontatilaisuudet pe klo 16–18. Välillä
siellä on ollut kymmenkunta, välillä yksi ihminen. Tervetuloa ihmettelemään ja saamaan apua! Kerran
pari kuussa esitellään ennaltasovittuja aihekokonaisuuksia, joita voi kerrata vaikka joka perjantai tai
tulla oman tablettiongelman kanssa. Lisätietoa https://digiperjantai.wordpress.com.
Uusi palvelu osoitteessa https://viddla.fi/ sisältää hyvänlaisen valikoiman katsottavia elokuvia, Yle
Areenan tapaan. Palvelu toimii kotikoneelle asti kirjastokortilla ja kirjaston PIN-koodilla, jonka saa
kirjaston tiskiltä.
Joka toinen keskiviikko kunnan fysioterapeutti Hanna Vääräniemi tulee vetämään tuolijumppaa
ennen kirjaston aukeamista klo 13-14. Tervetuloa kirjastoon jo silloin!
Liikuntahallilla on myös uusi, leppoisan, petanquen ja curlingin sukua olevan tarkkuuspallopelin,
boccian, pelivuoro viikonloppuisin, la klo 14.30-16.30. Sinne ovat tervetulleita sekä luotolaiset että
viikonloppuluotolaiset. Sisäpelikengät eivät pakolliset, myös sisätossuilla tai sukkasillaan pärjää.
Yläkuloista kevättä kaikille!
KIRJASTON TAPAHTUMIA MAALIS-HUHTIKUUSSA
pe 15.3. klo 16-18
Digiperjantai: tablettikerho
ke 20.3. klo 13-14
Tuolijumppaa (Hanna, fysioterapeutti)
pe 22.3. klo 16-18
TOPOTEEKKI-ekstra (Vesa)
pe 29.3. klo 16-18
Digiperjantai: tablettikerho
ke 3.4. klo 13-14
Tuolijumppaa (Hanna, fysioterapeutti)
pe 5.4. klo 16-18
Digiperjantai: tablettikerho
pe 12.4. klo 16-18
Kuuntele äänikirjaa, lue e-kirjaa (Raili)
ke 17.4. klo 13-14
Tuolijumppaa (Hanna, fysioterapeutti)
huhti-toukokuussa Digiperjantaissa Omakanta ja muut terveyspalvelut (Pia)

Digiperjantai: TOPOTEEKKI-EKSTRA

pe 22.3. klo 16-18
Hailuodon kirjasto (Luovontie 61)
Valokuvia Hailuodosta yli 100 vuoden ajalta! Tuo albumisi arvokuvat turvallisesti
skannattavaksi ja näkyville muidenkin nautittavaksi.
HUOM! Pe 12.4. klo 16-18 Aiheena äänikirjat ja e-kirjat.
Puh. 044-4973565/ Kari
Järj. Hailuodon kunta: kirjasto/koulu 2019
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MAJAKKAELOKUVIA HAILUODOSSA

Kuva: Aki Roukala

Suomen Majakkaseuran ympäri Suomea kiertänyt majakkaelokuvien
kiertue tulee Hailuotoon lauantaina 6.4. Tervetuloa vierailemaan
Marjaniemen majakassa ja katsomaan elokuvia vasta kunnostetusta
Taskun pookista ja seikkailuista Pohjanmaan majakoiden parissa. Vapaa
pääsy!
La 6.4. klo 11-14:
Marjaniemen majakka avoinna (vapaa pääsy, säävaraus)
Majakan esittelyä kävijöille ja omakustanteista kahvittelua Ravintola
Luodossa.
La 6.4. klo 14-16:
Majakkaelokuvia koulukeskuksessa (Luovontie 61)
- Tasku - uudesti syntynyt pooki (25 min) - kertomus Raahen vuonna
2016 valmistuneesta kunnostusprojektista
Puheenvuoro Raahesta ja keskustelua
- Hän kuvasi majakat - kolmen vuorokauden seikkailu Pohjanmaan
majakoille (45 min)
Puheenvuoro Hailuodosta ja keskustelua
Tervetuloa!
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UUDET TYÖNTEKIJÄT ESITTÄYTYVÄT
Hailuodon kunnantalolle on tullut vuoden alkupuolella uusia työntekijöitä. Lue tästä heidän esittelynsä, niin tiedät, ketkä sote-saaren palvelualuesihteerin ja kiinteistöpäällikön puhelimiin vastaavat. Tervetuloa juttusille myös paikan päälle!
Tervehdys!
Olen Eeva Nykänen. Aloitin Sote-saaren palvelualuesihteerinä helmikuun alussa. Uskon että tämä
toimenkuva mahdollistaa monipuolisten tehtävien lisäksi
hyvän mahdollisuuden tutustua kuntaan ja sen toimintaan. Kunnan itsenäinen asema ja sijainti houkuttelivat hakemaan tähän tehtävään. Takanani on pitkähkö
kokemus osittain vastaavista tehtävistä valtionhallinnossa mutta tämän toimen hoitamisessa löytyy vielä paljon
uutta opittavaa, mikä on vain hyvä asia.
Juureni ovat Etelä- Karjalassa. Harrastan lukemisen
ohella liikuntaa vuodenaikojen tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Kunnan kirjastoon tutustuminen on lähiajan tavoitteenani. Koirat vievät säännöllisesti lenkille ja
jotkut tienpätkät ovatkin tulleet täällä jo tutuiksi. Lisäksi
penkkiurheilijana seuraan jonkin verran liigajääkiekkoa.
Minut tavoittaa numerosta 044 4973 522 sekä
osoitteesta eeva.nykanen@hailuoto.fi.

Hei!
Olen Sami Kauppila. Aloitin työt
kiinteistöpäällikkönä kunnan teknisissä palveluissa 25.2.2019. Aikaisemman työurani olen tehnyt rakennusalalla työnjohtotehtävissä, odotan mielenkiinnolla uuden
tehtävän mukanaan tuomia haasteita ja
uusia tilanteita. Olen avojalakanen oululainen ja Oulu on myös nykyinen asuinpaikkani
joten kuljen päivittäin mantereelta töissä. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja 10 vuotias tytär.
Minut tavoittaa numerosta 040 6835 750 tai
sähköpostitse sami.kauppila@hailuoto.fi
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KUULUTUS

								5.3.2019

HAILUODON STRATEGINEN YLEISKAAVA,
KAAVAEHDOTUS
Hailuodon strategisen yleiskaavan ehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti nähtäville ajalle 5.3 – 5.4. 2019. Kaavaehdotuksesta on mahdollisuus toimittaa kirjallinen muistutus 5.4.2019 klo 16:00 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella: yleiskaava2030.palaute@
hailuoto.fi tai kirjallisesti osoitteella:
”Hailuodon strateginen yleiskaava”, Markku Maikkola, Luovontie 176, 90480 Hailuoto.
Kaavaehdotus on nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla
https://www.hailuoto.fi/strateginen-yleiskaava-2030/.
Kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 20.3.2019 klo 18
alkaen Hailuodon Luotosalissa.
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AJATUKSIA HAILUODON KUNNASTA
– työntekijät kirjoittavat
Aloitamme tällä kirjoituksella kuntatiedotteessa uuden käytännön. Jatkossa jokaisessa kuntatiedotteessa on Hailuodon kunnan
työntekijän kirjoitus, jossa kerromme mitä kunnassa on tulossa ja
valmisteilla. Kirjoituksissa pyrimme avaamaan asioiden taustoja
ja sitä, millaiseen ajatteluun tai tulevaisuuskuvaan tehdyt valinnat
perustuvat. Kaikella tällä tahdomme lisätä kunkin kuntalaisen ja
kuntatiedotetta lukevan tietoisuutta sekä yhteistä näkemystä ja
ymmärrystä asioista.
Viestintä on keskeinen ja tärkeä osa johtamista. Jokaisella meistä on käytettävissämme valtavasti tietoa ja mahdollisuuksia tiedon välittämiseen ja vastaanottamiseen. Tiedon määrä ja saavutettavuus
sekä mahdollisuutemme viestiä luo haasteen myös meille kuntana. Kuinka pystymme tarjoamaan
ajantasaisen ja oikean tiedon jokaiselle sitä kaipaavalle? Ja sellaisin keinoin, että tieto on mahdollisimman monen saatavilla. Meidän on oltava läsnä ja paikalla siellä missä asioista keskustellaan. Kunnan on otettava aktiivisesti osaa näihin keskusteluihin niin somessa kuin kasvotustenkin. Viestintä on
osa kunnan tavoitteellista toimintaa, jonka kautta luodaan yhteistyötä, luottamusta, tietoisuutta ja
mielikuvaa kunnasta. Viestinnän avulla luodaan elinvoimaista kuntaa.
Vuoden 2018 aikana olemme monin eri tavoin kuntana ja viranhaltijoina suuntautuneet ulospäin ja
kehittäneet toimintakäytäntöjämme siihen suuntaan, että jokaisella kuntalaisella olisi mahdollisuus
olla mukana kunnan toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.
Tiedän, että uusi tapa toimia vaatii harjoittelua puolin ja toisin. Kuntalainen saattaa tuntea kyynisyyttä ja kokea paikalla olemisen turhaksi, kun ei sillä kuitenkaan ole mitään vaikutusta. Meidän on
työntekijöinä osoitettava, että kannattaa osallistua ja olla aktiivisesti keskustelemassa ja että sillä
pystyy vaikuttamaan tulevaisuuden ratkaisuihin. Luottamus uutta toimintaa kohtaan syntyy hyvistä
kokemuksista ja niitä haluamme jatkossa tarjota. Lopulta yhteisissä tilanteissa on kyse siitä, että saadaan paljon erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä asioihin, joiden pohjalta luodaan paras yhteinen näkemys ja toteutus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että emme ole kilpailemassa siitä, kenellä on paras
näkemys asiaan, vaan olemme luomassa yhteistä näkemystä parhaasta ja jokainen tuo oman osansa
tähän parhaaseen yhteiseen!
Toivon näkeväni teitä tulevaisuudessa mahdollisimman paljon yhteisissä tilaisuuksissa keskustelemassa asioista yhdessä muiden kanssa. Hailuoto on meidän kaikkien yhteinen.

Hailuodossa 5.3.2019
Aki Heiskanen

Hox - Hox - Hox
Hailuodon kunnan kesätyöinfo julkaistaan huhtikuun kuntatiedotteessa.
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Hailuodon 4H-yhdistys järjestää huhtikuussa hailuotolaisille nuorille

4H-yrittäjyyskurssin yhteistyössä Hailuodon elinkeinotoimijat ry:n
kanssa. Kurssin tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

4H-yritys on harrastus, jossa pääset toteuttamaan ideoitasi ja
ansaitsemaan rahaa vaikkapa omaa mopoa, läppäriä tai matkaa
varten. 4H-yritys on myös oiva kesätyö! Yrityksen voit perustaa,
kun olet 13–28-vuotias.
4H-yritys on 4H-järjestön kehittämä toimintamalli nuorten yritystoimintaan. Sen tavoitteena on
edistää 4H-järjestön toiminta-ajatuksen mukaisesti nuorten yrittäjyyttä lisäämällä nuorten
mahdollisuuksia kokeilla yrittäjyyttä turvallisissa puitteissa
•

nuori perustaa oman yrityksen ja saa henkilökohtaisen yritysohjaajan

•

nuori tekee kirjallisen sopimuksen yrityksestään ohjaajansa kanssa

•

nuori tekee kirjallisen suunnitelman omasta yritystoiminnastaan

•

yrityksestä tehdään perustamisilmoitus 4H-yhdistykseen

•

yrityksen myynti (liikevaihto) on 50 - 7000 euroa/vuosi

•

toiminta on hyvän maun mukaista

•

yritys sitoutuu 4H:n arvoihin

•

yrityksestä tehdään vuosittain toiminta- ja talousraportti omalle 4H-yhdistykselle

•

4H-yrittäjänä toimimisesta on mahdollista saada 7 opintopistettä

_________________________________________________________
Lauantaina 16.3. klo 12 alkaa nuorille suunnattu pyörienkorjaustyöpaja.
Työpajassa kunnostetaan asiantuntevan ohjaajan avulla vanhoja pyöriä
vuokrakäyttöön. Työpajat pidetään lauantaisin osoitteessa Kittiläntie 138.
Työpajat ovat osa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston rahoittamaa Vihreä
Tietoisuus -hanketta.

_________________________________________________________

Lisätiedot: Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hailuoto@4h.fi
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Kulttuuripääkaupunkihankkeen Oulu 2026:n Hailuodon tiimi haastaa
hailuotolaiset ehdottamaan luovia ideoita/tekoja

Alun perin luotolaisneule oli kaulukseton. Tällöin luotolaiseen kuului pitkä kaulahuivi. Villahuivi
suojasi kylmältä viimalta, mutta saariolosuhteissa huivilla oli myös muuta käyttöä. Sillä saatettiin sitoa hevosen paksussa hangessa loukkaama jalka, korvata heinähäkin katkennut pinna tai
sitoa polvi, johon kirves oli osunut puuhommissa.
Oulu 2026 -hankkeen tavoitteena on Euroopan kulttuuripääkaupungin asema vuodelle 2026. Hankkeen
vaikutusalueet ovat Oulun lisäksi Hailuoto, Ii, Kajaani, Kemi, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Pudasjärvi, Raahe, Tornio, Tyrnävä ja Ylivieska. Kulttuuripääkaupunkistatus tuo tunnetusti valitulle
kaupungille ja sen vaikutusalueelle mm. valtavasti matkailijoita ja näkyvyyttä medioissa maailmalla.
Oulu2026:n lähtökohtana on kuntalaisten osallistaminen ja yhdessä tekeminen.
Hailuodon tiimi haastaa hailuotolaiset lapsista aikuisiin sekä saaren seurat ja järjestöt lähettämään
luovia ideoita teemalla Luova saari.
Vinkkejä ideointiin:
- Idea voi olla pieni tai iso
- Idea voi olla luovaa ja yhteisöllistä tekemistä, jokin tapahtuma, jokin teos, jokin keksintö tms.
- Idea voi liittyä saaren kulttuuriin, kuten kalastukseen, käsityöperinteeseen tai saaren kulttuuri
historiaan
- Idea voi olla arjen luovuutta, kuten esimerkki luotolaisten nokkeluudesta tai arjen keksintö, joka on
helpottanut luotolaisten selviämistä saariolosuhteissa
- Voit myös ehdottaa paikkoja saaressa, johon toivoisit tapahtumia
- Ideat voivat olla konkreettisia tai abstrakteja ja ne voivat olla myös villejä.
Toivomme ideoita 30. maaliskuuta mennessä. Oman idean voit lähettää sähköpostilla
annukka.oljymaki@hailuoto.fi tai kirjeenä Annukka Öljymäki/Hailudon kunta, Luovontie 176, 90480
Hailuoto. Idean voi lähettää myös nimettömänä.
Hailuodon tiimi käy kaikki ideat läpi ja niitä hyödynnetään jatkossa mahdollisuuksien
mukaan Kulttuuripääkaupunkihankkeessa. Saatuja ideoita mietitään ja kehitetään
eteenpäin yhteistyössä hailuotolaisten kanssa.
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EDUSKUNTAVAALIT 2019
Hailuodon kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikka
on Hailuodon kunnantalo (Luotosali), Luovontie 176.
Varsinainen vaali toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00-20.00.
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.-9.4.2019 sekä ulkomailla 3.-6.4.2019. Ulkomailla
olevassa suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan kuitenkin aloittaa jo keskiviikkona
27.3.2019.

Äänestyspaikka Hailuodon kunnantalolla on auki ennakkoäänestyksen aikana:
ke-pe 3.-5.4. klo 12.00-16.00
la-su

6.-7.4. klo 12.00-15.00

ma

8.4.

klo 14.00-18.00

ti

9.4.

klo 12.00-16.00

Äänestyspaikalle on mahdollisuus päästä pyörätuolilla.

Kotiäänestykseen oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
kotonaan ennakolta siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseisen
kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua puhelimitse tai kirjallisesti viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen
kello 16 keskusvaalilautakunnan sihteerille Tero Parkkiselle, p. 040 683 7506 tai osoitteeseen: Hailuodon kunnan keskusvaalilautakunta, Luovontie 176, 90480 Hailuoto. Kotiäänestys suoritetaan
ennakkoäänestysaikana.

HAILUODON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

