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Yhdistetystä kulttuuri- ja hyvinvointirahastosta avustuksia haettavana
Avustuksia voidaan hakea kulttuurillista, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia edistävään työhön.
Avustuspäätöstä ei voi ketjuttaa. Avustuksia hakevien henkilöiden tai yhteisöjen kotipaikan on oltava
Hailuoto.
Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus osoitetaan kunnan sivistyslautakunnalle (Luovontie 176,
90480 Hailuoto), kuoreen merkintä ”avustushakemus yhdistetylle kulttuuri- ja hyvinvointirahastolle”
viimeistään 15.5.2017 klo 16:00 mennessä.
Sääntö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.hailuoto.fi/saannot-ja-suunnitelmat.

Kniivilän kotiseutumuseoon etsitään kesätyöntekijää
Kniivilän kotiseutumuseoon etsitään kesätyöntekijää ajalle 26.6.–27.8.2017. Viikkotyöaika on 30
tuntia. Työhön kuuluu museo-oppaan tehtävät ja museon yleisestä siisteydestä huolehtiminen.
Museo on auki keskiviikosta sunnuntaihin klo 11–17.
Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kunnanvirasto@hailuoto.fi tai postitse Hailuodon sivistystoimelle osoitteella Luovontie 176, 90480 Hailuoto.
Sähköpostiin tai kirjekuoreen merkitään ”Hakemus sivistystoimelle”.
Hakuaika päättyy 2.5.2017 klo 15:00.
Lisätietoja rehtori-sivistysjohtaja Hannu Haataja, puh. 044 497 3560

Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä

Tässä numerossa:
Sivistystoimi tiedottaa
Vapaa-aikatoimi tiedottaa, ilmoituksia
Kulttuuritoimi tiedottaa, tieasiaa
Tiekunnat ja osakkaat, ilmoituksia
Uusi markkinointisuunnittelija, ilmoituksia

1
2
3
4
5

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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Luukku auki
Pe 7.4 17.00-19.00 3.-6.lk, 19.00-22.00 7.lk->
La 8.4 19.00-22.00
Pe 14.4 17.00-19.00 3.-6.lk, 19.00-22.00 7.lk->
La 15.4 19.00-22.00
Pe 21.4 17.00-19.00 3.-6.lk, 19.00-22.00 7.lk->
La 22.4 19.00-22.00
Pe 28.4 17.00-19.00 3.-6.lk, 19.00-23.00 7.lk->
La 29.4 19.00-22.00
Pe 4.5 17.00-19.00 3.-6.lk, 19.00-22.00 7.lk->
La 5.5 19.00-22.00
Pe 11.5 17.00-19.00 3.-6.lk, 19.00-22.00 7.lk->
La 12.5 19.00-22.00

Kevään 2017 kehonkoostumusmittaukset Luukulla 11.-13.5
Tervetuloa mittauttamaan kehonkoostumus jälleen toukokuussa! Käytössämme olevalla
InBody -mittarilla selvitetään lihas- ja rasvakudoksen, sekä haitallisen viskeraalirasvan määrää; miten eri kudokset jakautuvat kehossa ja se antaa hyvän kuvan elimistön ravitsemus- ja
aineenvaihduntatilasta.
Kurkkaa Hailuodon kunnan nettisivuilta www.hailuoto.fi kuvaus mittauksen suorittamisesta ja
siitä, miten kannattaa valmistautua luotettavimman tuloksen saamiseksi!
Kehonkoostumusmittari on käytössämme to 11.5.- la 13.5. Varaa aikasi vapaa-aikasihteeriltä
hanna.simila@hailuoto.fi joko yksin tai ryhmänä.
Kehonkoostumusta voi tulla mittauttamaan myös ilman ajanvarausta
Torstaina 11.5 klo 8.00-11.00 ja
Perjantaina 12.5 klo 7.00-10.00

Vappuna taas avataan ja tavataan!
Sinisen Pyörän Kievari avautuu
kauteen 2017
Vapun päivänä 1.5. klo 11-15
Tervetuloa herkuttelemaan!

Lämmin kiitos
muistamisesta 24.3.2017.
Eila Kangas
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Teatteriesitys Max ja Moritz
Hailuodon koulun liikuntahallissa 19.04.2017 Klo 12:00 - 13:00
Wilhelm Buschin legendaarinen lasten kuvakirja taipuu Kajaanin Kaupunginteatterin alueryhmän
ja ohjaaja Minna Vainikaisen otteessa ratkiriemukkaaksi alakouluikäisille suunnatuksi esitykseksi, jossa tarinan sisältämät kahden poikaveijarin kyläläisille tekemät seitsemän kepposta näyttämöllistyvät muun muassa sirkusteatterin keinoin! Hulvaton esitys sisältää vekkulia riimittelyä,
vauhtia ja toimintaa sekä hyväntahtoista huumoria – olkoonkin, että viikareiden kepposet ovat
melkoisia..!

Tiedote yksityisteiden kunnossapidosta
Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat seuraavat yleiset tiet:
- Luovontie/Marjaniementie, maantie 816
- Pölläntie, maantie 8162
- Ulkokarvontie, paikallistie 8674
- Sumpuntie, paikallistie 8675
Yleisten teiden hoitovastuu on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella.
Hailuodon kunnan asemakaava-alueilla sijaitsevat seuraavat kadut:
- Sintantie
- Metsäkuja
- Ojakuja
Asemakaava-/rakennuskaava-alueilla kaduiksi lohkottujen tiealueiden hoitovastuu on kunnalla.
Kaikki muut Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat viralliset tiet ovat yksityisteitä. Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Yksityistielainsäädännön mukaan yksityisteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa tiekunta tai sen
puuttuessa tieosakkaat. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon jokainen
sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.
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Tiekunnat ja tieosakkaat
Hailuodon kunta on hakenut yksityistietoimituksia 29.6.2016 päivätyllä hakemuksella.
Yksityistietoimitusta kunta on hakenut niille teille, joiden varrella on virallisen rakennusrekisterin
mukaisia vakituisen asumisen asuinrakennuksia, eikä yksiköintiä ole aikaisemmin kyseiselle
yksityistielle tehty.
Yksityistietoimituksissa on tarkoitus vahvistaa tien käyttöyksiköt tietä käyttäville tiloille. Käyttöyksiköiden vahvistamisella varmistetaan, että kaikilla tieosakkailla on maksuperuste yksityistien
kunnossapidon kustannuksille, mukaan lukien talvikunnossapito. Toimituksissa perustetaan
myös tiekunnat niille yksityisteille, joiden osakkaista enemmistö perustamista puoltaa.
Toimitukset pyritään pitämään vuoden 2017 aikana. Toimituksista lähetetään erilliset kutsut niille
maanomistajille, joiden tilat ovat kyseisen toimituksen kohteena olevien teiden vaikutuspiirissä.
Käyttöyksiköiden määrittämisen toimituskustannuksista ja tiekuntien perustamiskustannuksista
vastaa tässä hankkeessa Hailuodon kunta.

Maanmittauslaitos				Hailuodon kunta
Pekka Turunen				Markku Maikkola
Toimitusinsinööri				Tekninen johtaja
Veteraanikatu 9				Luovontie 176
90130 Oulu					90480 Hailuoto
p. 0400-682 646				
p. 044-4973 510
pekka.turunen@maanmittauslaitos.fi		
markku.maikkola@hailuoto.fi
KOKOUSKUTSU
Hailuodon Kalastajainseura ry yleinen vuosikokous
Marjaniemessä (Luovon Puikkari) perjantaina
21.4.2017 klo 13.00
Kokouksessa käsitellään säännöissä yleiselle
kokoukselle määrätyt asiat.
Välittömästi edellisen kokouksen jälkeen pidetään
osuuskunta Hai-perkeen varsinainen osuuskuntakokous samassa paikassa.
Johtokunnat
Tervetuloa!

Äitienpäivä lähestyy!

Lahjoita Äidille hetki omaa aikaa ja
hemmottelua lahjakortin muodossa
Parturi- kampaamo
Osuuspankin talossa
puh. 0400 142 900

Emmy

Rauhallista pääsiäistä!
t. Kirjaston työntekijät
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Uusi markkinointisuunnittelija esittäytyy
Tervehdys!
Olen aloittanut Hailuodon kunnan uutena markkinointisuunnittelijana 1.4.2017. Tapahtumatuotannon ja markkinointiviestinnän hommia olen tehnyt aikaisemmin kulttuurialalla ja yliopistohallinnossa. Olen kotoisin Oulusta ja Etelä-Suomessa vietettyjen työ- ja opiskeluvuosien jälkeen
palasin kotikonnuilleni pari vuotta sitten. Uusiin työtehtäviini Hailuodossa olen hypännyt suurella
innolla ja odotan mielenkiinnolla tulevaa kesää ja sen mukanaan tuomia hienoja tapahtumia.
Minut tavoittaa numerosta 040-57 69 800 ja osoitteesta annukka.oljymaki@hailuoto.fi.
Keväisin terveisin Annukka Öljymäki

Valokuvia 50-luvun Hailuodosta
Torstaina 20.4. klo 13
Saarenkartanon päiväsalissa Marjut Paulaharju kertoo
Ahti Paulaharjun kirjasta ja näyttää valokuvia 50-luvun
Hailuodosta. Tervetuloa!
Marjut avaa myös valokuvista kootun näyttelyn klo 18 kirjastossa.
Tervetuloa sinnekin!
järj. kunnan kulttuuritoimi

Ravintola Ailaston
perinteinen äitienpäivälounas

Sunnuntaina 13.5. klo 12-17
Lämpimästi tervetuloa toivottaen
Ailaston henkilökunta!
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Tarvitsetko
yrityksellesi
toimitilat
Hailuodosta?
Vuokraa tilat meiltä!
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jani Isomaa,
puh. 010 2552 060 tai 040 1988 198.
Soita ja kysy lisää!
OP Ryhmän 010- ja 020-yritysnumerot: kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835
e/puhelu + 0,167 e/min. Numerot 0100 0500 ja 0100 05151 (ppm/mpm) sekä numerot 0303 0303 ja 0304 0506
0,0835 e/puhelu + 0,12 e/min. Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%.

