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Löydä Luovon Luppis! – talvisuunnistus 2018
Luovon Luppis seikkailee vielä hetken. Tunnistatko paikan?
Etsi kuvan avulla Luppiksen karkupaikka ja
kirjoita nimesi sieltä löytyvään vihkoon.
Kaikkien Luppiksen löytäneiden kesken
arvotaan palkinto.
Luppis odottelee kävijöitä majapaikassaan
huhtikuun loppuun saakka.
Huhtikuun voittaja julkaistaan seuraavassa
kuntatiedotteessa.
		***
Maaliskuun palkinnon voitti Arja Suomela.
Palkinnon voi noutaa Hailuodon kunnantalolta.
Onnea voittajalle!

Tässä numerossa:
Tiekuntien avustukset, kokouskutsu 2
Tervetuloa tutustumaan kouluun
3
Ilmoituksia				4
Tekninen toimi tiedottaa		
5
Vapaa-aikatoimi tiedottaa		
6
Tanssikurssi, vastaa kyselyyn		
7
Kirjasto tiedottaa			8
Perusturvapalvelut tiedottaa		
10
Teatteria Hailuodossa			12

Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä
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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Tiekuntien tieyksiköiden päivityksen avustusten haku
Kunta osallistuu tiekuntien tieyksiköiden päivityshankkeeseen avustuksilla, jotka ovat ehdollisia. Avustusta voi saada enintään 30 € / yksiköitävä kiinteistö. Osakkaat on esitettävä avustushakemuksen liitteenä. Tiekunnat valitsevat itse toimijan/toimijat tieyksiköintien päivityksen suorittajiksi esimerkiksi seudun tieisännöitsijöistä.
Avustuksen ehtoina on, että tiekunnalla on avustushakemukseen nimettynä 3-jäseninen hoitokunta
tai toimitsijamies. Avustus tulee käyttää tiekunnan tienkäyttölaskelman (=tieyksiköinti) päivitykseen
ja vahvistamiseen.
Kunnan rooli tieyksiköiden päivityshankkeessa on myöntää tiekunnille avustuksia yksiköintiin.
Kunta avustaa tiekuntia ainoastaan euromääräisillä avustuksilla. Kunta ei osallistu yksiköintiin ja
siihen liittyviin selvityksiin muutoin kuin avustuksia myöntämällä.
Avustusta voi hakea tarkoitukseen laaditulla lomakkeella hakuaikana 15.4.–15.6.2018. Linkki lomakkeeseen löytyy kunnan verkkosivujen etusivulta, www.hailuoto.fi.

KOKOUSKUTSU
Hailuodon Kalastajainseura ry yleinen vuosikokous Marjaniemessä (Luovon Puikkari) perjantaina
20.4.2018 klo 13.00
Kokouksessa käsitellään säännöissä yleiselle kokoukselle määrätyt asiat.
Välittömästi edellisen kokouksen jälkeen pidetään osuuskunta Hai-perkeen varsinainen
osuuskuntakokous samassa paikassa.
Johtokunnat
Tervetuloa!

Kansallisen veteraanipäivän juhla Saarenkartanossa 27.4. klo 13
Ohjelmaa Saarenkartanon päiväsalissa
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Tilaisuuden järjestävät Hailuodon kunta ja Hailuodon seurakunta
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TERVETULOA TUTUSTUMAAN KOULUUN
Syksyn 2018 ekaluokkalainen ja ekaluokkalaisen vanhempi
maanantaina 16.4.2018
Syksyn ekaluokkalaiset tulevat Vaski-luokkaan klo 8.30 opettaja Katja Kaarlelan kanssa.
Tutustumispäivä päättyy ruokailuun noin kello 11.
Tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille järjestetään infotilaisuus
klo 8.30–9.15 Marjaniemi-luokassa. Kouluun ja oppilashuoltoon
liittyvistä asioista ovat kertomassa koulun erityisopettaja Pirjo
Pulkkinen, kuraattori Maria Kvist-Hautakangas, terveydenhoitaja
Marika Säynäjäkangas, psykologi Jonna Brunnsteiner ja rehtori
Kaija Sipilä.

Sydämellisesti tervetuloa!
Avustuksia haettavana yhdistetystä kulttuuri- ja hyvinvointirahastosta
Avustuksia voidaan hakea kulttuurista, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia edistävään työhön.
Avustuspäätöstä ei voi ketjuttaa. Avustuksia hakevien henkilöiden tai yhteisöjen kotipaikan on oltava
Hailuoto.
Kirjallinen hakemus osoitetaan kunnan Elävä Saari -valiokunnalle (Luovontie 176, 90480 Hailuoto),
kuoreen merkintä ”avustushakemus yhdistetylle kulttuuri- ja hyvinvointirahastolle” viimeistään
18.5.2018 klo 16:00 mennessä.
Sääntö löytyy kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilta,
https://www.hailuoto.fi/info/paatoksenteko/saannot-ja-suunnitelmat/.
HUOM!
Myös ylioppilaskokelaiden stipendit haetaan jatkossa tästä rahastosta. Stipendien hakuajoista tiedotetaan myöhemmin.

HAUSSA KESÄTYÖNTEKIJÄ KNIIVILÄÄN
Kniivilän kotiseutumuseoon etsitään kesätyöntekijää ajalle 27.6.–24.8.2018. Viikkotyöaika on 30
tuntia. Työhön kuuluu museo-oppaan tehtävät ja museon yleisestä siisteydestä huolehtiminen.
Museo on auki keskiviikosta sunnuntaihin klo 11–17.
Hakemukset toimitetaan Hailuodon sivistyspalveluihin osoitteella Luovontie 176, 90480 Hailuoto tai
sähköpostilla kunnanvirasto@hailuoto.fi. Sähköpostiin merkitään otsikoksi ”Hakemus sivistyspalveluille”. Hakuaika päättyy 3.5.2017 klo 15:00.
Lisätietoja: rehtori-sivistysjohtaja, p. 044 497 3560
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Sinisen Pyörän Kievarilla
Äitienpäivän juhlalounas
su 13.5. klo 12-16
Runsas alkupalapöytä
Buffetissa neljä vaihtoehtoa
Jälkiruokana kakkulajitelma
Toivomme pöytävarauksia 7.5. mennessä
p. 045-3123990
Meillä ruokailleiden äitien kesken arvomme
lahjakortin sauna- ja paljuiltaan 4 hlölle.

Palomiesyhdistys vaihtaa kesärenkaita henkilöautoihin
paloasemalla lauantaina 5.5.2018
klo 11.00–15.00
Hinta: 20 €/auto.
Tervetuloa!

Ravintola Ailaston
perinteinen äitienpäivälounas

Sunnuntaina 13.5. klo 12-17
Onnea kaikille äideille
ja tervetuloa meille!
Toivottaa Ailaston tiimi
Waldek soittaa lounasmusiikkia
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TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA
Kunnanviraston purku
Kunnanviraston muuttaessa sisäilmaongelmien takia väistötiloihin piti kaikki materiaali puhdistaa tai
korvata. Kangaspäällysteisistä tuoleista ei puhdistamalla saada luotettavasti turvallisia, joten niitä ei
voi viedä väistö- ja/tai uusiin tiloihin ongelman mahdollisen leviämisen takia.
Näitä kangastuoleja ja muuta hävitettävää tavaraa voi vapaasti noutaa omaan käyttöön la 14.4.–
su 15.4. kunnanviraston pääsisäänkäynnin katoksesta. Huomioitavaa on, että tavarat ovat mikrobivaurioituneesta kiinteistöstä ja ne saattavat levittää ongelmia tulevaankin sijoituspaikkaan. Kunta ei
ota vastuuta tavaroiden mukana mahdollisesti leviävistä ongelmista.

Eläinlääkärin toimitilat muuttuvat
Kunnanviraston vanhan puolen purkamisen vuoksi myös eläinlääkärin vastaanotto siirtyy viikosta 16
lähtien väistötiloihin ennalta tuttuun paikkaan vanhalle alakoululle. Kulku toimitiloihin on Vanhan
pappilantien puoleisesta sisäänkäynnistä.
Lemmikkieläinajanvaraus arkisin klo 8.00–16.00, puh. 044 703 6780.

UUSI TYÖNTEKIJÄ ESITTÄYTYY
Terve
Olen aloittanut Hailuodon kunnan kiinteistöpäällikön
tehtävässä 26.2.2018. Pääasiallinen työtehtäväni
on vastata kunnan kiinteistöjen isännöintitehtävistä,
tukipalveluista, kunnossapidosta sekä uudis- ja
korjausrakentamiskohteiden rakennuttamistehtävistä
ja valvonnasta. Aiemmin olen työskennellyt mm.
rakennusalan työnjohto-, rakennuttamis- ja valvontatehtävissä sekä rakennusalan opettajana. Olen
kotoisin Kajaanista ja perheeseeni kuuluvat vaimo ja
Kaapo-koira.
Minut tavoittaa numerosta 040 683 5750 tai
sähköpostitse mikko.riekki@hailuoto.fi
Terveisin Mikko Riekki
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Nuorten kesätyöpaikat vielä haettavana
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.
Toisena vaihtoehtona on kunnan kesätyöt, joita tarjotaan 15–21 -vuotiaille hailuotolaisille nuorille (v.
1997–2003 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 16.4.2018 mennessä os. Hailuodon
kunta, vapaa-aikatoimisto, Luovontie 176, 90480 Hailuoto tai suoraan vapaa-aikatoimistoon.

Muisti ja liikunta KKI-kiertue
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Oulun seudun muistiyhdistys
kiertävät tänä vuonna teemalla ”Muisti ja liikunta” Pohjois-Pohjanmaalla.
Muisti ja liikunta KKI-kiertueen Eikka-testausbussi Hailuodossa to 24.5. klo 10–12 Salen pihalla.
Kesäkuun tulevaa toimintaa:
Kunnossa Kaiken Ikää -pyöräilytempaus sekä uudistunut pyöräsuunnistus starttaavat pe 1.6.
Kehonkoostumusmittaukset Luotosalissa ti 5.6. klo 12.00-17.00 ja ke 6.6. klo 8.00-14.00.
Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita. Lisätietoja: petri.partala@hailuoto.fi tai 0444973566 ja
www.popli.fi/aikuisliikunta/kehonkoostumusmittaus/.
Cooperin testi urheilukentällä keskiviikkona 6.6. klo 18.00
Jalkapallokerho alakouluikäisille alkaa torstaina 7.6. klo 12.00 koulun areenalla.
Yleisurheilukerho kaikenikäisille alkaa tiistaina 12.6. klo 12.00 urheilukentällä.
Yhteinen aamulenkki keskiviikkona 13.6. klo 9.00, lähtö liikuntahallilta. Reitti päätetään
lähtöhetkellä.

Vapaa-aikasihteeri lomalla 26.–27.4. sekä 2.5.–3.6. Liikuntahallia ja kuntosalia koskevissa asioissa
ota yhteys Seppo Rantasuohon p. 044 497 3511 tai Toni Rantasuohon 044 497 3514.
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Vipattaako tanssijalka? Oletko aina
halunnut mennä lavatansseihin, muttet
osaa tanssia? Tule ottamaan paritanssin
alkeet haltuun kaikille avoimella tanssikurssilla!

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

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.

Hailuoto FAQ
– mitä hailuotoaiheisia kysymyksiä sinulta
on kysytty eniten?
•
•
•
•

Kasvaako Hailuodossa puita?
Minne te menette yöksi?
Maksaako lauttamatka?
...vai jotain vielä hauskempaa?

Lähetä mieleenpainuvimmat kohtaamasi kysymykset osoitteeseen
tiedote@hailuoto.fi 30.4. mennessä. Vastauksia tullaan käyttämään 9.6.
järjestettävien kesäkauden avajaisten iltamaohjelmassa.
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan hailuotoaiheinen palkinto!
Palkinnon voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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KIRJASTO TIEDOTTAA
Yleisten kirjastojen käyttäjäkysely 2018
Hei,
Huhtikuussa toteutetaan perinteinen Yleisten kirjastojen käyttäjäkysely 2018. Osallistu sinäkin!
Kyselyyn vastaaminen tapahtuu ensisijaisesti nettilomakkeella. Ne löytyvät kirjaston nettisivulta
osoitteessa www.hailuoto.fi . Suoraan nettilomakkeelle on kaksi vaihtoehtoista linkkiä:
1) kirjastokohtainen Hailuodon linkki: https://survey.taloustutkimus.fi/WebProd/Start/18255?J=37
2) kirjastot.fi-sivuston yleislinkki, jossa vastaaja valitsee ensin, minkä kirjaston haluaa arvioida:
http://www.kirjastot.fi/kysely-enkat-survey
Tarvittaessa vastaaja saa paperilomakkeen. Tervetuloa hakemaan se kirjastosta tai printtaamaan
tästä:
https://survey.taloustutkimus.fi/18255_kirjasto/FIN/037_Hailuoto_Hailuodon_kirjasto_FIN.pdf
Kysely on avoinna kunnes 30 000 vastausta on saatu tai 6.5. asti. Toimi heti piakkoin niin pääset
kertomaan toiveesi ja mielipiteesi lähikirjastostasi! Hailuodossa kaikki vastanneet saavat kirjastosta
jotakin hyvää, mitä minulla sattuu kaapissa asiakkaita varten olemaan.
Yst. t. Kari Blomster, kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri, Hailuodon kunta, puh. 044-4973565
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Alueellinen eKirjasto
Emagz
140 suomalaista aikakauslehteä. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja omalla laitteella kirjastojen langattomissa asiakasverkoissa.
Epress
Yli 200 suomalaista sanomalehteä. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja omalla laitteella
kirjastojen langattomissa asiakasverkoissa.
Flipster
50 englanninkielistä aikakauslehteä. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja kirjaston ulkopuolella omalla laitteella sekä Flipster-mobiilisovelluksella kirjautumalla palveluun kirjastokortin
numerolla.
PressReader
Sanoma- ja aikakauslehtiä ympäri maailman 60 eri kielellä. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla
ja PressReader-mobiilisovelluksella kirjastojen langattomissa asiakasverkoissa. Kirjaston langattoman verkon ulkopuolella palvelua voi käyttää myös kaksi vuorokautta verkosta poistumisen
jälkeen.
Redfox
Sanakirja 41 kielellä. Kielenopetusmateriaalia ja kielioppiaineistoja kahdeksalla kielellä. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja kirjaston ulkopuolella kirjastosta riippuen kirjautumalla kirjastokortin numerolla tai kirjastosta saatavilla tunnuksilla.
Rockway
Soitonopetuksen verkkopalvelu, yli 70 kurssia. Käyttö kirjautumalla palveluun kirjastokortin numerolla.
Naxos
Klassisen musiikin kuuntelupalvelu, yli 100 000 levyä musiikkia. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja kirjaston ulkopuolella kirjautumalla palveluun kirjastokortin numerolla.
Naxos Jazz
Jazzmusiikin kuuntelupalvelu, yli 10 000 levyä musiikkia. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja
kirjaston ulkopuolella kirjautumalla palveluun kirjastokortin numerolla.
Lisätietoa Hailuodon kirjastosta, puh. 044-4973565 / kirjasto@hailuoto.fi / Kari

Sivu 10

Numero 4/2018

PERUSTURVAPALVELUT TIEDOTTAA
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.4.2018 alkaen
Asiakasmaksulaki määrittää palvelunkäyttäjiltä perittävistä maksuista. Osa maksuista on tulosidonnaisia, mutta enemmistö tasasuuruisia, ja ne ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Osaa maksuista on valtioneuvoston määrittelemänä alennettu vuoden 2017 tasosta.
Maksukatto vuonna 2018-2019 on 683€. Maksukaton tarkoituksena on estää kohtuuttoman korkeaksi nousevat kustannukset ja siihen lasketaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen
maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut,
lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa, yö- ja päivähoidon
maksut ja kuntoutushoidon maksut.
Rintamaveteraaneilta, Lotta-tunnuksen omaavilta ja yli vuoden perustoimeentulotuella olleilta ei peritä
maksuja terveyskeskuksen lääkärikäynneistä eikä suun terveydenhuollon käynneistä.
Asiakasmaksujen enimmäismäärät euroina vuonna 2018 (suluissa vuonna 2017 peritty maksu)
Terveyskeskuslääkärin vastaanotto
vuosimaksu 41,20 € (32,70)
käyntimaksu 20,60 € (16,40)
lääkärintodistus ja -lausunto 50,80 € (51,40)
lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,00 € (61,80)
käyttämätön tai peruuttamaton lääkärinaika 50,80 € (51,40) 15 vuotta täyttäneeltä
raskaudenehkäisyyn käytettävistä kierukoista peritään kustannuksia vastaava maksu
Fysioterapia
terveyskeskuslääkärin lähetteellä 11,40 € (9,00)
kuntoutushoidon maksu 16,90 € (13,40) vammaisille laitoksessa oleville
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
suuhygienisti perusmaksu 10,20 €
hammaslääkäri perusmaksu 13,10 €
ehkäisevä hoito 8,40 €
tutkimusmaksut vaativuusluokan mukaan 8,40-77,00 €
toimenpidemaksut: paikkaus 18,90–37,50 €, hammaskiven poisto 18,90–37,50 €, proteesin huolto
pohjauksella 54,90 €, korjaus 37,50 €, akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 €, rankaproteesi 222,70 €
käyttämätön tai peruuttamaton hammaslääkärin aika 50,80 € (51,40) 15 vuotta täyttäneeltä
Sarjahoito enintään 45 kertaa
fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, psykoterapia 11,40 € (9,00)
Lyhytaikainen laitoshoito
hoitopäivämaksu 48,90 € (49,50), maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 €
Säännöllinen kotihoito
Palvelusuunnitelmaan perustuva säännöllinen ja jatkuva kotiin annettava palvelu tarkoittaa kotiin
annettavaa palvelua, joka tapahtuu vähintään kerran viikossa ja on kestoltaan vähintään yhden
kuukauden.
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Palvelu perustuu kotipalvelun osalta sosiaaliasetukseen (607/83, 9 §) ja kotisairaanhoidon osalta
kansanterveyslakiin (66/72, 14 §, 1. momentti 2 kohta).
Palvelusuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan ja se voi sisältää kotisairaanhoidon ja kotipalvelun
lisäksi myös tukipalvelut. Säännöllisestä kotihoidosta peritään asiakasmaksuasetuksen 3 § mukainen
maksu, johon vaikuttaa palvelun määrä ja laatu sekä palvelun käyttäjän maksukyy ja perheen koko.
Kotihoidon maksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa (912/1992)
Kotihoidon maksuprosentit ja tulorajat ovat 1.1.2018 alkaen seuraavat:
henkilömäärä

tuloraja
€/kk

1-5 tuntia 6-11 h
12-20 h
21-29 h
30-44 h
45-60 h
yli 61 h
kuukaudessa
1
576
12
16
20
25
30
33
35
2
1063
10
13
15
17
19
21
22
3
1667
7
9
11
12
15
17
18
4
2062
5
7
9
11
12
14
15
5
2496
4
5
7
8
10
11
13
6
2886
3
4
7
8
9
10
11
Kun henkilömäärä on yli 6, tuloraja korottuu 350 €/henkilö ja maksuprosentti pienenee 1 % /hlö.
Tilapäinen kotihoito ja lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu
arkisin
viikonloppu, yö, arkipyhä

alle 2 h
11,50 €
12,60 €

2-5 h
18,00 €
18,90 €

yli 5 h
30,00 €
31,50 €

Tilapäinen kotisairaanhoito
lääkärin käynti 18,90€
muu käynti/hoitaja 12,00€
TUKIPALVELUT
Turvapuhelin
Stella-palvelun tuottamat turvapuhelinpalvelut tulevat käyttöön ajalle 1.4.2018-31.3.2021.
Lanka- tai GSM-verkkoon liitettävä turvapuhelin 27,00 €/kk.
Paikantava turvapuhelin 32,60 €/kk
Lisälaitteet palvelusuunnitelman mukaan
lisäturvaranneke tai -riipus 0,01 €/kk
hellahälytin, savu-/palovaroitin, ovihälytin, häkäkaasuhälytin
vuotohälytin 11,18 €/kk
hellavahti 19,40 €/kk
kaatumisanturi 13,30 €/kk
lämpötilailmaisin 8,20 €/kk
Ateria kotiin kuljetettuna
arkisin 		
lauantai ja sunnuntai		
aamupuuro			3,00 €		3,50 €
lounas				8,50 €		9,00 €
päivällinen			6,20 €		6,70 €
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Muut tukipalvelut kotona asuville/kerta
Kylvetys palvelukodilla avustettuna 6,10 €
Pyykkipalvelu				8,70 €/koneellinen
Asiointiapu				7,90 €
Avustaminen Hailuodossa		
13,30 €
Avustaminen muualla			
13,30 €/alkava tunti
Ruokailu Saarenkartanossa eläkeläisille
Aamupala				4,00 €
Lounas				
6,80 € (mahdollisuus ruokailla myös koululla)
Kahvi ja kahvileipä			
2,40 €
Päivällinen				5,10 €			
				
Päivätoiminta
Ikäihmisten päivätoiminta Ojavilkin ryhmätilassa 9,50 €/päivä, sisältää kyydin edestakaisin ensisijaisesti
taksikuljetuksena, päivätoiminnan, ohjauksen ja materiaalin. Lounas ja päiväkahvi hinnaston mukaisesti
yhteensä 9,00 €.

La 21.4. klo 14
Hailuodon liikuntahallissa
Tanssiteatteri Raatikko:

POTTUWARWAS LOMAILEE
Vapaaehtoinen käsiohjelmamaksu 5 €
Kuka haluaa tulla avustajaksi? kysyy sirkusprinsessa Esmeralda Kultawarvas. Lähes kaikki kädet singahtavat ylös. Yleisö ei tässä esityksessä
ujostele, kun tarvitaan avustajia esitykseen. Katsomon ja näyttämön
raja hälvenee, ja lapset tempautuvat täysillä mukaan.
Raatikon vuorovaikutteisessa Pottuwarvas lomailee -esityksessä narri
Pottuwarvas halajaa lomalle yhdessä sirkusprinsessa Esmeraldan
kanssa. Kun yleisökin on jo ehtinyt paikalle, on parasta ottaa myös se
mukaan. Näin käynnistyy matka Loppumattoman loman tivoliin, jossa voi samaan aikaan lomailla ja olla
töissä.
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN KOKO PERHEELLÄ!

