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Hailuodon koulu järjestää UNICEF-kävelyn ma 29.4. klo 9.15–11.00.
Kävelyreitti lähtee liikuntahallin takaa.
Kaikki vanhemmat, ystävät ja tuttavat ovat lämpimästi tervetulleita kävelemään
kanssamme ja osallistumaan tapahtuman tukemiseen.
Kävelytapahtuman tuotot ohjataan tänä lukuvuonna UNICEFin koulutus- ja lastensuojelutyöhön Malawissa, yhdessä maailman köyhimmistä maista.
Ystävällisin terveisin,
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Aineisto toimitetaan viimeistään kuukauden
5. päivään mennessä osoitteeseen:
tiedote@hailuoto.fi
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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.
Tiedottamisesta:
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 683 105), mikäli haluavat tietoja tämän kanavan
kautta.

Hailuodon kunnalle oma radioamatööriasema
Hailuodon kunta on saanut luvan radioamatööriasemalle. Aseman kutsumerkki on OG8L.
Radioamatööriaseman avulla kunta voi entistä paremmin varautua poikkeusoloihin: asemaa voidaan käyttää tilanteissa, joissa muut kanavat eivät toimi. Jatkossa asema mahdollistaa myös radioamatööritoiminnasta kiinnostuneiden kouluttamisen ja tarjoaa uuden harrastusmahdollisuuden
hailuotolaisille.
Radioamatööritoiminta on luvanvaraista ja säädeltyä. Toiminta ei ole kaupallista, vaan radioamatööritoiminnassa on kyse harraste-, koulutus- yms. tarkoitukseen käytetystä radiotoiminnasta.
Yhteyksiä voi pitää henkilö, joka on hankkinut toimintaa varten pätevyyden. Tutkintoja pitää
Suomen Radioamatööriliitto ja pätevyyden myöntää Traficom. Pätevyys tarvitaan radiolähettimen
käyttöä varten. Radiolähetintä voi käyttää muukin henkilö pätevyyden omaavan valvonnassa.
Tämä mahdollistaa lähettimen käytön kokeilun kaikille asiasta kiinnostuneille.
Toistaiseksi asemalla ei ole laitteita. Vierailevat radioamatöörit, joilla on pätevyys käyttää OG8L-tunnusta,
voivat käyttää sitä valvotusti.
Mikäli haluat käyttää asemaa ja sinulla on pätevyys käyttää
tunnusta, ota yhteys Juha Lindforsiin, og8l(a)hailuoto.fi.
Häneltä voit kysyä neuvoa myös radioamatööriharrastukseen ja -koulutukseen liittyvissä asioissa.
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
KESÄTYÖT 2019
15–21 -vuotias hailuotolainen nuori, hae kesätöihin Hailuodon kunnalle!
Haemme Saarenkartanoon ja kotihoitoon kesätöihin reippaita ja sosiaalisia nuoria. Jos ikäihmisten
kanssa seurustelu, pelien pelaaminen, lukeminen, ulkoilu ja muu yhdessä tekeminen kuulostaa
sinusta kiinnostavalta, lähetä hakemuksesi meille! Saarenkartanoon ja kotihoitoon haetaan
kesätöihin ensisijaisesti yli 17-vuotiaita nuoria.
Haemme myös ahkeria ja omatoimisia yli 15-vuotiaita nuoria kesätöihin puistotyöntekijöiksi ja
puhdistuspalveluihin. Traktorikortti katsotaan puistotyöntekijäksi hakevalle eduksi. Kesätyöjakson pituus on kaksi viikkoa ja se voi sijoittua kesä-, heinä- tai elokuulle. Voit laittaa hakemukseen
toiveen ajankohdasta.
Päiväkoti Onnensaareen haemme reippaita ja oma-aloitteisia nuoria lastenhoidon avustaviin
tehtäviin.
Lisäksi haemme ajalle 24.6.–4.8. kesätyöntekijää tapahtumatuotannon ja viestinnän avustaviin
tehtäviin. Työhön sisältyy kuntaviestintää ja -markkinointia ja osallistumista Hailuodon Musiikkipäivien toteuttamiseen. Tehtävään sisältyy ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävään haetaan yli
17-vuotiasta nuorta. Työssä sinua auttavat reippaasti toimeen tarttuva asenne, some- ja kirjoitustaidot, luovuus ja sosiaalisuus.
Kesätyöhakemuksia on tulostettavissa kunnan nettisivuilta www.hailuoto.fi ja saatavissa kunnantoimistolta, Luukulta ja kirjastosta.
Kesätyöhakemus palautetaan pe 10.5.2019 mennessä suoraan vapaa-aikatoimistoon tai
os. Hailuodon kunta/vapaa-aikatoimisto, Luovontie 176, 90480 Hailuoto.
Kaikista yllä mainituista kesätöistä, palkkauksesta ja työajoista lisätietoja antaa vapaa-aikasihteeri
Petri Partala, p. 044 4973566, petri.partala(a)hailuoto.fi.
Hailuodon kunta tukee tänäkin kesänä nuorten työllistymistä 300,00 € kesätyösetelillä. Kesätyösetelin käyttöohjeet ja ehdot löytyvät kunnan nettisivuilta:
https://www.hailuoto.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/nuorten-kesatyot
Kaikkien hailuotolaisten yhteinen aamulenkki keskiviikkoisin 8.5. klo 9.30 alkaen, lähtö liikuntahallilta. Reitti päätetään lähtöhetkellä. Tervetuloa mukaan reippailemaan!
Tulossa:
• Kunnossa Kaiken Ikää -pyöräilytempaus ja Hailuodon pyöräsuunnistus starttaavat la 1.6.
• Kehonkoostumusmittaukset terveyskeskuksessa ti 4.6. klo 12.00–17.00 ja ke 5.6. klo 8.00–
13.00. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita.
Lisätietoja: hanna.vaaraniemi(a)hailuoto.fi, hanna.simila(a)hailuoto.fi ja petri.partala(a)hailuoto.fi
tai 044 4973 566 ja www.popli.fi/aikuisliikunta/kehonkoostumusmittaus.
•
•
•

Kesätoimintapäivät lapsille heti kesäloman alussa
Hailuotolaisten oma Kesäretki PowerParkkiin
KesäFiilis-leiri juhannuksen jälkeen
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KIRJASTOSSA TAPAHTUU

Live Q
Laulaja-lauluntekijä Tiina Vaattovaara
tunnelmoi kirjastossa pe 26.4. klo 19
www.tiinavaattovaara.fi
Vapaa pääsy,
tervetuloa!
liveQ on Hailuodon kirjaston tiloissa
kerran kuussa järjestettävä kulttuuritapahtuma, jossa lava on avoin mahdollisuuksille.

Digiperjantai:
TERVEYS

Kirjastossa tuolijumppaa
keskiviikkoisin klo 13.
Tervetuloa!

pe 26.4. klo 16-18
Hailuodon kirjasto (Luovontie 61)
Terveyteen liittyviä palveluita netissä. Aihetta
esittelee ja siitä juttelee kanssamme Pia.

Puh. 044-4973565/ Kari
Järj. Hailuodon kunta: kirjasto/koulu 2019
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Majakkaseuran jäsenenä tuet
majakoiden ja majakkakulttuurin
säilyttämistä
Suomen Majakkaseura toivottaa kaikki majakoiden ystävät jäsenekseen. Majakkaseuran
jäsenenä tuet Suomen majakoiden ja pookien säilyttämistä ja kunnostamista. Jäsenmaksutuloilla rahoitetaan muun muassa uhanalaisten merikohteiden säilyttämistä ja
majakkakulttuurin ylläpitoa. Majakkaseura seuraa aktiivisesti päätöksentekoa majakoista
ja levittää tietoutta Suomen majakoiden tilanteesta. Jäsenenä voit halutessasi osallistua
majakkataloisiin ja kunnostusprojekteihin tai muihin vireillä oleviin hankkeisiin. Seuran
jäsenyys oikeuttaa esimerkiksi pääsyyn Majakkaseuran järjestämille majakkaretkille ja
tuotealennuksiin.
Lue lisää ja liity jäseneksi osoitteessa www.majakkaseura.fi.
Hailuotolaiset jäsenyydestä kiinnostuneet voivat ottaa myös suoraan yhteyttä seuraan,
Anne Björk (pj.) 0400 877 557, anne.bjork(a)majakkaseura.fi

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Hailuodon Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen,
joka pidetään 2.5.2019 klo 18.00 Hailuodon Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Luovontie
138, 90480 Hailuoto.
Kokouksessa käsitellään pankin sääntöjen mukaan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat, hallituksen esitys sääntömuutoksesta, valitaan edustajat pankin nimitysvaliokuntaan
ja valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.
Pankin sääntöjen ja osuuskuntalain mukainen kokouskutsu, kokoukseen valmistellut päätösehdotukset sekä muut omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat on julkaistu pankin
verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/hailuoto. Asiakirjat ovat lisäksi omistaja-asiakkaiden
nähtävillä pankin pääkonttorilla.
Hailuodossa 4.4.2019
HAILUODON OSUUSPANKKI
Hallitus
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JÄRJESTÖT TIEDOTTAVAT
KOKOUSKUTSU
Hailuodon Kalastajainseura ry yleinen vuosikokous Marjaniemessä (Luovon Puikkari)
tiistaina 23.4.2019 klo 13.00.
Kokouksessa käsitellään säännöissä yleiselle
kokoukselle määrätyt asiat.
Välittömästi edellisen kokouksen jälkeen
pidetään osuuskunta Hai-perkeen varsinainen
osuuskuntakokous samassa paikassa.
Johtokunnat

Vappuetkot Nuorisoseuralla
27.4.2019 klo 11–14
Myyntipöydistä löytyy mm.Swipe-tuotteita/
edustaja Aune Annunen ja kirppismyyjillä on
leivonnaisia ja muuta kirppistavaraa.
Luovon Martat myyvät kahvilassa tuoreita
munkkeja, simaa ja kahvia/teetä sekä arpoja.
Tervetuloa ostamaan ja myymään!
Varaa myyntipöytäsi 20.4.2019 mennessä,
puh. 0400-841225/Anneli.

Tervetuloa!

Hailuodon 4H-yhdistyksen vuosikokous 6.5.2019
Hailuodon 4H-yhdistyksen vuosikokous järjestetään keskiviikkona 6.5.2016
klo 18.00 Nuorisotila Luukulla (Luovontie 139).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
TERVETULOA kaikille jäsenille vaikuttamaan 4H-yhdistyksen toimintaan!

Nuorten yrityskurssi järjestetään lauantaina 20.4.2019 klo 9:00-16:00 Kulttuuritalo
Päiväkodilla. Koulutukseen voi ilmoittautua osoitteessa
https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/21235. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.4.

4H-yrityskurssi on tarkoitettu 13–28 -vuotiaille. Kurssilla mietitään ideoita, joilla voi tienata omaa
rahaa. Niistä kehitetään oma yritysidea, ja kurssin jälkeen on mahdollista perustaa oma 4H-yritys.
Osaamistavoitteet
Kurssin suorittanut osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja hyödyntää niitä
yritysideassaan, osaa suunnitella kannattavaa yritystoimintaa ja osaa perustaa 4H-yrityksen.
Sisältö
Kurssin sisältönä ovat oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen, palvelu- tai tuoteidea, liikeidea, kannattava yritys, 4H-yrityksen perustaminen sekä 4H-yrittäjän paperityöt ja velvollisuudet.
Laajuus
4H-yrityskurssin laajuus on 1 opintopistettä (EQF-taso 3).
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hailuoto(a)4h.fi
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Nuorisotila Luukulle haetaan valvojaa/valvojia!
Mikäli olet yli 20-vuotias ja kiinnostunut nuorten kanssa toimimisesta, ota yhteyttä!
Tiina 040 8209 937, hailuoto(a)4h.fi

HAILUODON JÄTEASEMA
Jäteasema on avoinna arkimaanantaisin klo 16.30–19.30.
Jäteaseman osoite on: Viinikantie 86 B 90480 Hailuoto.
Vastaanotettavat jätteet:
Hailuodon jäteasema on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöasiakkaille ja kotitalouksille.
Hailuodon jäteasemalle voi maksutta tuoda kodin sähkölaitteita, loisteputki- ja energiansäästölamppuja sekä metallia.
Jäteasemalla otetaan myös maksutta vastaan rajoitettuja määriä kotona syntyviä vaarallisia jätteitä:
- enintään 30 l jäteöljyä (astiatilavuus)
- enintään 30 l maalia (astiatilavuus)
- enintään 3 kpl öljynsuodattimia
- enintään 3 l kiinteää öljyistä jätettä
- enintään 10 l liuottimia, bensiiniä, polttoöljyä, jarru- ja jäähdytinnestettä
- enintään 1 kg torunta-aineita, happoja ja emäksiä
- moottoriajoneuvojen lyijyakkuja, ei määrärajoitusta
Vaaralliset nestemäiset jätteet on tuotava jäteasemalle suljetuissa astioissa. Jäteasemalle ei oteta
vastaan ilmaistuontimääriä suurempia eriä vaarallista jätettä. Suuret erät kuljetetaan Ruskon jätekeskukseen Ouluun.
Huom! Ekokem (p. 010 755 1625) ja Lassila & Tikanoja (p. 010 636 6031) noutaa maksutta kodin tai
yrityksen suuria jäteöljymääriä (200 l tai enemmän).
Seka- ja rakennusjätteen tuomisesta veloitetaan 30 euron maksu enintään 200 kiloa painavasta tai
1 kuution kokoisesta jätekuormasta. Suuremmista määristä sekajätettä voidaan periä useampi kuormamaksu tai ne voidaan käännyttää Ruskon jätekeskukseen jäteaseman rajallisen vastaanottokapasiteetin takia. Huom! Jäteasemalla on käytössä sähköinen laskutus.
Seuraavia jätteitä EI vastaanoteta jäteasemalle:
- asbestia
- autonrenkaita
- painekyllästettyä puuta
- paristoja ja pienten sähkölaitteiden akkuja
- puutarha- ja orgaanista jätettä
- sammuttimia ja kaasupulloja
Lisätietoja Kiertokaari Oy:sta sekä Hailuodon jäteaseman työntekijöiltä.
Yhteystiedot:
Hailuodon jäteasemaurakoitsija: Hailuodon 4H-yhdistys, puh. 040 820 9937
Kiertokaari Oy: jätehuoltoneuvoja Mari Juntunen, puh. 044 703 3977
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HAILUODON RETKEILYREITIT UUDISTUVAT
– kerro meille mielipiteesi
Hailuodon retkeilyreittien uudistustyö on käynnissä. Onko sinulla retkeilyreitteihin liittyviä toiveita,
mielipiteitä ja näkemyksiä, jotka haluaisit jakaa kanssamme? Vaikuta reittien uudistustyöhön ja
vastaa reitistöjä koskevaan kyselyyn huhtikuun loppuun mennessä.
Linkin kyselyyn löydät Hailuodon kunnan etusivulta osoitteesta www.hailuoto.fi.
Lisätietoja: projektisuunnittelija Hanna Similä, p. 044 4973 503, hanna.simila(a)hailuoto.fi

MUSEO-OPAS KNIIVILÄN KOTISEUTUMUSEOON
Haemme kesätyöntekijää Kniivilän kotiseutumuseoon ajalle 26.6.-15.9.2019. Työhön kuuluu
museo-oppaan tehtävistä sekä museon yleisestä toiminnasta ja siisteydestä vastaaminen.
Museo on auki keskiviikosta sunnuntaihin klo 12–18 11.8. saakka sekä siitä eteenpäin
perjantaista sunnuntaihin.
Hakemuksen voit lähettää Hailuodon sivistyspalveluihin osoitteella Luovontie 176, 90480
Hailuoto tai sähköpostilla kunnanvirasto(a)hailuoto.fi. Merkitse sähköpostin otsikoksi
’Hakemus museo-oppaan tehtäviin’. Hakuaika päättyy 3.5.2019 klo 15.
Lisätietoja: sivistysjohtaja Kaija Sipilä, kaija.sipila(a)hailuoto.fi tai puh. 044 497 3560

UUSI TYÖNTEKIJÄ ESITTÄYTYY
Hei kaikille,
Olen Maarit Alikoski. Aloitin Hailuodon kunnansihteerinä tammikuun alussa. Aikaisemmin olen toiminut pitkään Oulun ja Rovaniemen kaupunkien
yleishallinnoissa monipuolisissa hallinnon ja kehittämistehtävissä. Olen
toiminut hyvin paljon kuntalaisten, ihmisten ja heidän yhteisöjensä sekä eri
organisaatioiden kanssa.
Hailuoto on tarjonnut alkutaipaleelle parastaan: luonnonrauhaa, mukavia
ihmisiä ja kiinnostavia työtehtäviä. Perheemme lemmikkeineen asustaa
lähellä synnyinkotiani Oulujokivarressa. Tulevaisuuden haaveissa siintävät myös Hailuodon rantavedet.
Minut tavoittaa numerosta 040 6836 522 tai maarit.alikoski(a)hailuoto.fi

Lue lisää Maaritin ajatuksia Hailuodosta seuraavalta sivulta!
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AJATUKSIA HAILUODON KUNNASTA
– työntekijät kirjoittavat
Hailuoto lisää elinvoimaa
Elinvoima kattaa kaiken elävän. Luonnon, ja erilaisten yhteisöjen kyvyn uusiutua ja tuottaa
lisää arvoa. Jotta elinvoima virtaisi, se vaatii sekä henkistä että aineellista ravintoa. Moninaisuus ja joustavuus ovat tärkeitä elinvoiman elementtejä. Samoin kuin vahva tekemisen
meininki sekä energiaa ja iloa vapauttava elämäntapa.
Elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen muuttuvassa maailmassa vaatii tiivistä vuorovaikutusta muiden toimijoiden ja ympäristön kanssa. Käytännössä se tarkoittaa mukaan
kutsuvaa verkostomaista toimintatapaa, suljetun, hierarkkisen ja siiloutuneen sijasta. Elinvoima
tarvitsee vahvistuakseen myös kohtaamisia, rakentavaa jännitettä sekä ajattelun ja toiminnan
impulsseja useasta eri lähteestä.
Hailuodon kunta suunnittelee ja toteuttaa parhaillaan useita toimia, joiden tavoitteena on laaja
yhteisen elinvoiman lisääminen. Hailuoto 2025 -kuntastrategia on valmistumassa kesään
mennessä. Kunnan tavoitetilan valmisteluun ovat osallistuneet niin kaiken ikäiset asukkaat kuin
kunnan työntekijätkin. Heidän ehdotuksissaan ja ideoissaan Hailuoto 2025 on hyvin elinvoimainen ja houkutteleva lapsiperheiden ja työikäisten sekä luonto- ja matkailukunta. Samalla
myös uudistuva ja kokeileva kunta. Lasten ja nuorten Hailuodossa on vuonna 2025 mm. taloja
ja uusia asukkaita, silta, aurinko- ja tuulivoimaa, kaikilla turvallinen olla, rauhaa ja rakkautta
sekä terveellisiä mehiläisiä ja maatiloja!
Hailuoto 2025 valmisteluun sisältyen tapaamme touko-kesäkuussa vielä elinkeinoharjoittajia
ja runsasta kulttuuritoimijoiden joukkoa. Tulemme haastamaan myös kesäasukkaat mukaan
Hailuodon pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kunnan päättäjien Hailuoto 2025 -työseminaari
toteutetaan toukokuussa. Yhdessä valmisteltu kunnan tavoitetila käy elokuussa vielä avoimesti
kaikkien kommentoitavana ollakseen valmis kunnanhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoa
varten.
Hailuodon hyvä tulevaisuus tarvitsee meitä kaikkia sekä nykyisiä ja tulevia kumppaneitamme.
Kehittämistyö on kaikilla toiminnan aloilla näyttäytyvää pitkäjänteistä yhdessä tekemistä,
jossa paikallisyhteisön yksityiset, julkiset ja 3. sektorin toimijat ovat mukana rakentamassa
tulevaisuuden Hailuotoa. Elinvoimakehittäminen sisältää myös saaren omaleimaisten ominaispiirteiden kehittämistä kestävästi hyödynnettäviksi vahvuuksiksi. Tässä työssä on tärkeää
tarttua myös akuutteihin haasteisiin. Hailuoto tarvitsee myös jatkuvasti uusiutuvaa ja mahdollisuuksiin tarttuvaa tulevaisuuden etsintää ja kokeiluja. Uudessa ja yllättävässä piilee usein
menestyksen siemen!
Hailuoto on meidän kaikkien yhteinen ja se on jotain aivan erityistä. Yhdessä tekeminen ja
uudistuminen lisää sinun, meidän ja kuntamme elinvoimaa.
Hailuodossa 5.4.2019
Maarit Alikoski
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SOTE-SAARI TIEDOTTAA
Tervetuloa keskustelemaan 25.4.2019 klo 18 ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon asioista Luotosaliin kunnantalolle. Keskustelussa on mukana perusturvajohtaja Pia Piispanen ja
hammaslääkäri Raija Vainionpää. Keskustelu on suunnattu Sote-saaren asiakkaille. Tervetuloa
mukaan!

Vähävaraisten ikäihmisten kotona asumista tukevaa, asiointiin ja virkistykseen tarkoitettua kuljetuspalvelua voidaan myöntää hakemuksen perusteella. Matkoissa on omavastuuosuus. Tarkat
ohjeet hakemisesta ja myöntämisen ehdoista saa palvelualuesihteeri Eeva Nykäseltä, puh. 044
4973 522.

Satamat ja venepaikkamaksut 2019
Hailuodon kunta vuokraa venepaikkoja Huikun, Marjaniemen ja Sunikarin satamista veneilykaudeksi toukokuun alusta lokakuun loppuun. Venepaikkoja haetaan venepaikkahakemuksella, joka toimitetaan aina haettavan kauden huhtikuun loppuun mennessä kunnan keskustoimistoon, Luovontie 176, 90480 Hailuoto. Venepaikkojen muutokset ja irtisanomiset tulee
tänä keväänä ilmoittaa kuntaan viimeistään 15.5. mennessä. Mikäli ilmoitus tehdään kyseisen
päivämäärän jälkeen, on alkavan kauden venepaikkamaksu kuitenkin maksettava. Aikaisemmin myönnettyjä paikkoja ei tarvitse varata uudelleen.
Päivämaksut koskevat niitä, joilla ei ole pysyvää venepaikkaa Huikun, Marjaniemen tai
Sunikarin satamassa.
Venepaikkahakemus, venepaikkojen vuokraussäännöt sekä hinnasto löytyvät kunnan kotisivuilta,
https://www.hailuoto.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/vesihuolto/hinnasto/tiet-ja-satamat.
Lisätietoja:
Nella Nikkilä
Elinvoimainen saari -palvelualue
+35840 683 7864
nella.nikkila(a)hailuoto.fi

Halutaan ostaa vaatimaton kalamökki jakokunnan maalta.
Yhteydenotot: Matti Kalaja, p. 0400-685 090
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12.4.2019
HAITALLISIA VIERASKASVEJA SISÄLTÄVÄN PUUTARHAJÄTTEEN KÄSITTELY
Haitallisten vieraskasvilajien leviäviä kasvinosia ei saa viedä luontoon eikä laittaa
ilman käsittelyä kompostoitavan puutarhajätteen joukkoon
-> Haitallisia vieraslajeja ovat esimerkiksi jättipalsami ja jättiputki. Listalle ovat tulossa
vuonna 2019 mm. komealupiini ja kurtturuusu. (www.vieraslajit.fi -> lainsäädäntö)
Älä siis laita vieraskasvilajien siemeniä tai juurakoita tavallisen puutarhajätteen sekaan äläkä vie niitä pihan ulkopuolelle, reuna-alueille, rannoille tai metsiin.
Kiertokaaren alueen kuntalaiset voivat laittaa leviävät vieraskasvijätteen osat polttokelpoiseen jätteeseen.
Mitä vieraskasvit ovat
Vieraskasvilajit ovat siirtyneet luontaisilta esiintymisalueiltaan ihmisen mukana uusille alueille. Haitallisten vieraskasvien hallintaan liittyy lainsäädäntö. Haitallisia vieraslajeja on nimetty
sekä EU:n että kansallisessa vieraslajiluettelossa. Kumpaankaan luetteloon kuuluvaa lajia
ei saa säädösten mukaan maahantuoda, myydä, kasvattaa tai pitää hallussa. Nopeasti leviävät haitalliset vieraskasvit hävittävät alleen luonnolle tärkeää ja herkkää luonnon lajistoa.
Laajalle levinneet vieraskasvikasvustot aiheuttavat haittaa ja kustannuksia. Monet haitalliset
vieraskasvit ovat levinneet luontoon puutarhajätteen mukana tai villiytyneistä puutarhoista,
asumattomilta tonteilta tai maanrakennuksen läjitysmaiden kautta. Ilmastonmuutos voi lisätä haitallisten vieraslajien leviämistä myös pohjoisessa.
Torjuttavia vieraskasveja ovat mm. seuraavat:
Jättipalsamin kitkeminen kannattaa tehdä ennen sen kukintaa ja se on helppo kitkeä. Siementäviä kasveja ei kannata kuljetella. Huolehdi, että jättipalsami ei pääse siementämään
varsinkaan vesistöjen varsilla, jolloin se leviää
tulvan mukana helposti ympäristöön.

Lupiini kannattaa niittää tai kitkeä ennen sen
siementämistä. Lupiini leviää myös juurakoista
ja siemen voi kestää maassa itävänä kymmeniä
vuosia. Lupiini myös rehevöittää maata keräämällä typpeä. Tärkeintä on estää lupiinin siementäminen.
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Jättiputki on erittäin hankala vieraskasvi,
koska se aiheuttaa ihmisille ihokosketuksessa
palovamman kaltaisia oireita ja voi aiheuttaa
myös hengen ahdistusta. Jättiputki voi kasvaa
jopa 2-5 metriä korkeaksi. Torjunnassa on
huomioitava kunnollinen suojavarustus. Se
on helpointa kitkeä pieninä siementaimina.
Katso ohje jättiputken hävittämiseen ja lisätiedot sivulta: www.vieraslajit.fi -> oppaat

Vieraskasvijätteen käsittelystä:
Leviävät vieraskasvinosat kuuluvat polttokelpoiseen kerättävään jätteeseen.
Jos haitallisten vieraskasvilajien jätettä on paljon, kannattaa lajitella leviävät kasvinosat
(siemenet, versot, juuret tai juurtuvat kasvinosat) erilleen polttokelpoisesta kerättävästä
jätteestä. Leviämättömät kasvinosat voi kompostoida. Huomaa, että kotikompostointi ei
kuitenkaan välttämättä tuhoa vieraslajia, koska lämpötilaerot vaihtelevat.
Leviäviä kasvinosia sisältävää vieraskasvijätettä ei saa missään tapauksessa viedä luontoon eikä vesistöjen varsille leviämään eikä ilman esikäsittelyä laittaa kompostiin.
Keinoja: Kitkemisen lisäksi tietyissä kohteissa ja tietyille lajeille yksi keino torjuntaan on
maanpinnan kattaminen ennen kasvuunlähtöä esimerkiksi paksulla mustalla katemuovilla
tai muilla katemateriaaleilla.
Tärkeää: Estä siementen ja juurakoiden kulkeutuminen puutarhajätteen, maa-aineksen,
ajoneuvojen, jalkineiden, vaatteiden, puutarhavälineiden, kotieläinten tai tulvan mukana
ympäristöön. Maassa olevat siemenet saattavat kestää itävinä jopa vuosikymmeniä, kuten
lupiinilla. Jättipalsamin siemen menettää itävyyden muutamassa vuodessa.
Lisätietoa ja ilmoittaminen:






www.vieraslajit.fi
Siellä lajikohtaista lisätietoa.
Sivuilla on kohta, johon voi ilmoittaa vieraslajiesiintymiä.
Opas jättiputken ja muiden lajien torjuntaan: vieraslajit.fi -> oppaat (sivun alaosassa)
http://www.vieraslajit.fi/sites/default/files/puutarhan-vieraslajit-haitalliset-esite-mmm-2011.pdf

Tämä tiedote laadittiin yhteistyössä toimijoiden kanssa Vieraskasvit hallintaan –hankkeessa
https://www.proagriaoulu.fi/fi/vieraskasvit-hallintaan/
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HAILUODOSSA TAPAHTUU
19.4. klo 16–18 Digiperjantai: tablettikerho / Hailuodon kirjasto
23.4. klo 17–19 Lempi-lukupiiri Kirjan ja ruusun päivänä / Kulttuuritalo Päiväkoti
26.4. klo 16–18 Digiperjantai: terveys / Hailuodon kirjasto
26.4. klo 19 Laulaja-lauluntekijä Tiina Vaattovaara / Hailuodon kirjasto
27.4. klo 11–14 Vappumyyjäiset / Nuorisoseuran talo
29.4. klo 9.15–11 UNICEF-kävely / lähtö Liikuntahallin takaa
4.5. klo 18–20 Gospelfestivaali / Hailuodon kirkko
8.5. klo 18 Kirjailija Anneli Kanto / Hailuodon kirjasto
30.5. klo 18 Madetojan musiikkilukion tyttökuoro / Hailuodon kirkko
8.6. Kesäkauden avajaiset / ohjelma ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin
16.6. klo 18 Kesäillan musiikki: Mari Liukkonen & Sanna Leppäniemi / Hailuodon kirkko
12.–13.7. Bättre Folk / Marjaniemi
26.–28.7. Hailuoto Teatterifestivaali
31.7.–4.8. Hailuodon Musiikkipäivät
12.–13.10. Siikamarkkinat
Kirjastossa tuolijumppaa keskiviikkoisin klo 13.
Lista täydentyy uusien tapahtumien myötä.
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Hailuodon kunnan keskusvaalilautakunta tiedottaa:

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019
Hailuodon kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikka on Hailuodon
kunnantalo (Luotosali), Luovontie 176.
Varsinainen vaali toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00-20.00.
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.–21.5.2019 sekä ulkomailla 15.–18.5.2019.
Ulkomailla olevassa suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan kuitenkin aloittaa jo
keskiviikkona 8.5.2019.
Äänestyspaikka Hailuodon kunnantalolla on auki ennakkoäänestyksen aikana:

ke–pe 15.–17.5. klo 12.00–16.00
la–su 18.–19.5. klo 12.00–15.00
ma 20.5. klo 14.00–18.00
ti 21.5. 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 14.5.2019
ennen kello 16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Tero Parkkiselle, p. 040 683 7506 tai osoitteeseen: Hailuodon kunnan keskusvaalilautakunta, Luovontie 176, 90480 Hailuoto. Kotiäänestys
suoritetaan ennakkoäänestysaikana.

(tiedotteen sisältöön voi tulla muutoksia)

HAILUODON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
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ONKO SINUN SEURAAVA TYÖSI TÄÄLLÄ?

KILPAILUTAMME KESÄN 2019 MATKAILUINFOA. LISÄTIETOJA VISITHAILUOTO@GMAIL.COM TAI
040-8377467

