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16.5.2017

TIEDOTE MAANOMISTAJILLE JA TIELLÄLIIKKUJILLE
Kevään 2017 lentolaskennan perusteella arvioituna Hailuodon hirvikanta on edelleen runsas.
Hirvimäärä on tänäkin vuonna kevään vasomiskauden jälkeen tavoiteltavaa tasoa korkeammalla. ELY-keskus on asentanut viime kevään aikana hirvivaaramerkkejä Hailuodon maanteille
tavanomaisimmille hirvien kulkupaikoille. Merkittyjä alueita on yhteensä 5 kpl.
Liikenneturvallisuuden kannalta olisi lisäksi suotavaa, jos maanomistajat raivaisivat ja harventaisivat palstojaan pääväylien varsilta etenkin näiltä hirvien luontaisilta kulkupaikoilta. Myös
puuston alaoksien poistaminen edesauttaa näkyväisyyttä.
Tiellä liikkujilta toivomme nopeusrajoitusten
noudattamista ja hirvivaaran huomioon ottamista
varsinkin aamu- ja iltahämärien aikaan.
Hailuodon kunta
Hailuodon metsästysseura
Hailuodon riistanhoitoyhdistys

Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä

Tässä numerossa:
Tiedote hirvikannasta
Nuorisotoimi, päiväkoti ja
terveydenhuolto tiedottavat
Frisbeegolfrata, kuntouttava työtoiminta
Tiedote risujen ja oksien poltosta
Kirjasto tiedottaa
Maatuvan jätteen käsittely, Kalastusseura
Kylän lampaat, Metsästysseura tiedottaa
Ilmoituksia

1
2
3
4-5
6
8
9
10-14

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 19.5. 17.00-19.00 lasten luukku, 19.00-22.00 Luukku
La 20.5. 19-00-22.00
Pe 26.5. 17.00-19.00 lasten luukku, 19.00-23.00 Luukku
La 27.5. 19-00-22.00
Pe 2.6. 17.00-19.00 lasten luukku, 19.00-22.00 Luukku
La 3.6. 19-00-22.00
Pe 9.6. 17.00-19.00 lasten luukku, 19.00-22.00 Luukku
La 10.6. 19-00-22.00
Seniorijumpat jatkuvat seuraavalla tavalla:
Maanantaisin jumppa miehille ja naisille 8.30-9.30 liikuntasalissa
Torstaisin ohjattu sali ryhmä 1. 8.30-9.30 ja ryhmä 2. 9.30-10.30
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat!

MAALEJA PÄIVÄKOTIIN
Löytyykö varastostasi ylimääräisiä maaleja, maalipurkin pohjia tms.? Päiväkoti OnnenSaari ottaa
vastaan maaleja, joilla voi maalata pihan betonilaattoja.
Ota yhteyttä: OnnenSaari p. 044-4973531.

SUUN TERVEYDENHUOLTO
HAMMASHOITOLA ON SULJETTUNA 17.5. JA 26.5.2017
Hoitotakuun toteutumistilanne suun terveydenhuollossa:
Hammastarkastukseen hammaslääkärille pääsee 6 kuukauden sisällä. Aikoja kiireettömään hoitoon hammaslääkärille ja suuhygienistille saa 4 viikon päähän. Kiireellinen hoito järjestyy päivittäin.

Olipa mainio yllätys,
kun kuntavaaleissa ääniä hurjasti kalastin.
Kauniin kiitoksen luottamuksesta
äänestäjilleni näin lähetän ja
innolla uusiin tehtäviin purjehdin.
-Marjut Toppi-
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Avataan toukokuussa:

Runsaan vuoden suunnittelun ja rakentamisen jälkeen Kirkonmäen frisbeegolfrata on viimeisiä
silauksia vaille valmis ja pelikunnossa 25.5., jolloin vietetään radan avajaisia.
Ennen kuin rata saadaan virallisesti auki, tarvitaan kuitenkin vielä yhdet talkoot! Talkooviikonloppu järjestetään 20.-21.5. Syksyn talkoissa asennettiin kaikki maan sisälle jäävä tavara ja nyt
lumien sulettua tulisi laittaa pinta kuntoon. Hommaa riittää risujen kannosta kylttien asentamiseen ja joidenkin pienehköjen rakenteiden tekemiseen.
Frisbeegolf on nimensä mukaisesti golfia frisbeellä. Lajia voi harrastaa rennolla otteella ulkoilusta nauttien, hyvinkin tosissaan tai miten tahansa siltä väliltä – jokainen pelaaja on tervetullut
radalle.
Radan käyttö on kaikille maksutonta.
Rataa käyttäessä tulisi ottaa huomioon kirkon ja hautuumaan läheisyys asiaankuuluvalla
kunnioituksella.
Voit ilmoittaa itsesi tai porukkasi talkoisiin etukäteen hanna.simila@hailuoto.fi tai vaan ilmestyä
paikanpäälle. Muutamankin tunnin panos on eteenpäin!
Lisätietoja frisbeegolfradan virallisilta facebooksivuilta:
www.facebook.com/kirkonmaenfrisbee

KUNNAN KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN YKSIKKÖ
KESÄN AIKATAULUT
Pajatoimintaa järjestetään koulun teknisessä tilassa 12.6.-7.8. maanantaista keskiviikkoon klo
9-13. Toimintaan kuuluu mm. puutöitä, vanhojen kalusteiden ja pyörien kunnostusta sekä tietokoneen käytön opettelua.
Torstaisin jatkuu Ojavilikin kerhotilassa Avoimien ovien tapaamiset klo 13-15. Tarjolla kahvia ja
pullaa 30 snt hintaan sekä yhdessäoloa mukavan seurustelun, pelien ja askartelun merkeissä.
Tervetuloa mukaan, toivottavat pajaohjaaja Pertti Tero, p. 044 4973509, ja työnsuunnittelija
Susanna Rapinoja, p. 044 4971991.
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OULU-KOILLISMAAN		
PELASTUSLIIKELAITOS
Tiedote 9.5.2017

RISUJEN JA OKSIEN POLTTO SEKÄ KULOTUS
Risujen ja oksien polttamista ohjaa pelastuslaki (379/2011), kuntien jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräykset sekä pelastuslaitosten antamat ohjeet. Maastopalojen ja savusta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on poltossa noudatettava seuraavia säädöksiä ja ohjeita.
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun
syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on
ilmeinen (pelastuslaki 6 §).
Kulottaminen tai risujen polttaminen on ehdottomasti kielletty, jos metsä- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa. On huomattava, että kulotus leviää polttopaikan läheisyydessä
olevaan ruohikkoon ja rakennuksiin yhtä helposti kuin metsään.
• 		
Polttoa suunnittelevan on selvitettävä ovatko edellä mainitut varoitukset
		
voimas sa (www.ilmatieteenlaitos.fi ja säätiedotukset).
Puutarhajätteen polttamiselle, kulottamiselle ja muullekin avotulen tekemiselle on oltava
maanomistajan lupa (pelastuslaki 6 §).
Kulottamisen tai risujen ja oksien polton on oltava niin vähäistä, että se ei johda
aiheettomiin hätäpuheluihin.
Poltosta tehty aiheeton hätäpuhelu johtaa aina hälytysilmoitukseen pelastuslaitokselle,
joten polton suorittajan on huolehdittava, että poltosta ei tehdä aiheettomia ilmoituksia.
Polton suorittajan on varattava polttopaikalle sammutusvälineistöä polton sammuttamiseen (vesi, haravat, lapiot jne.). Avotulta ei saa jättää valvomatta. Polton suorittajan on
huolehdittava jälkisammutuksesta ja palojäännöksen asianmukaisesta käsittelystä.
Varsinaisten jätteiden hävittäminen polttamalla on aina kielletty ilman lakisääteistä
ympäristölupaa. Haravointi- ja risujätteet tulee hyödyntää omalla pihalla kompostoimalla ja
hakettamalla tai toimittamalla ne luvallisiin vastaanottopaikkoihin.
Polton suorittaja on aina vastuussa poltosta aiheutuvista palo- tai savuvahingoista!

Tulentekoilmoitukset
Useimmat ympäristönsuojelumääräykset kieltävä risujen, oksien, lehtien, heinien,
hakkuutähteiden ja vastaavien avopolton asemakaava-alueella. Asemakaavoitetun alueen
ulkopuolella edellä mainittujen materiaalien avopoltto ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa
naapureille tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Avopolttoa suunniteltaessa on
huomioitava, että metsä- tai ruohikkopalovaroitus ei ole voimassa.
1.7.2011 voimaan tulleen pelastuslain 8 § edellyttää, että kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti savua, on ilmoitettava pelastusviranomaiselle.
Tulentekoilmoitus voidaan tehdä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen internetsivuilta
(http://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/tulentekoilmoitus) löytyvällä sähköisellä lomakkeella
tai soittamalla oman kunnan pelastusviranomaiselle (arkisin klo 8-16).
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OULU-KOILLISMAAN		
PELASTUSLIIKELAITOS
Tiedote 9.5.2017

Pelastusviranomaiset eivät tee ilmoituksista lupapäätöstä, mutta voivat tarvittaessa antaa
suosituksia, ohjeita tai määräyksiä polton turvallisuusjärjestelyihin.
Edellä mainitun ilmoitusvelvollisuuden yksi tavoite on ehkäistä poltosta tehtäviä aiheettomia
hätäilmoituksia. Tässä yhteydessä on huomattava, että jos kulotuksen tai muu avotulen savusta tehdään hätäilmoitus, on hätäkeskuksen annettava pelastus-toimelle hälytys ja pelastuslaitoksen lähdettävä tarkistamaan kohde mahdollisen tulipalon varalta. Tämän vuoksi
on erittäin toivottavaa, että avotulet pidetään niin pienenä, ettei niistä tehdä
aiheettomia hätäilmoituksia.
Kulopalo etenee kuivassa ja pitkässä heinikossa erittäin nopeasti. Älä ryhdy
kulotukseen, jos liikuntakykysi on heikentynyt. Pienet lapset/lapset eivät ehdi
kulottajalta karanneen polton alta pois!
Jarno Soisalo
Palomestari
Puh. 044–703 8771

Vanhoja huonekaluja ja tekstiilejä kaivataan Kulttuuritalo Päiväkotiin
Etsitään vanhoja huonekaluja alkukesästä ”Lottalan” rakennukseen
avautuvaan Kulttuuritalo Päiväkotiin. Tarvetta on muun muassa sohville,
nojatuoleille, keinutuoleille, lipastoille, kirjahyllyille, räsymatoille, sängyille,
puusohville, puupenkeille, puutuoleille, heinäseipäille, virkatuille pöytäliinoille
ja päiväpeitoille yms. Etsimme ensisijaisesti yli 35 vuotta vanhaa tavaraa,
mitä vanhempaa sen parempi. Kulumat tai rapistunut maalipinta eivät haittaa,
kunhan tuotteet ovat ehjiä.
Soita ja tarjoa puh. 040 544 64 93. Nouto paikan päältä sovittuna aikana.
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HAILUOD ON KIRJASTO
Koulun vieressä, kirkkoa vastapäätä

Avoinna
ti 10 -16
k e , p e 14-20
Juhannuksesta kotiseutupäivään myös
ma 14-20
Ilmaiset seutulainat Outi-kirjastoista (kuljetuspäivä tiistai)
Tutustu Outi-verkkokirjaston palveluihin!
Asiakasinternet - tulostus - valokopiot
Lehtisalissa päivän sanomalehdet ja aikakauslehtiä
DVD-elokuvia ja äänikirjoja, musiikkia
Hyvät lasten ja aikuisten kirjakokoelmat
Lehtileikekokoelma Hailuodosta
Paikalliskirjallisuutta, mm. Matti Hälliä
Omien Oulun kirjastolainojen palautuslaatikko
Tietoa Hailuodon tapahtumista
Myytävänä postikortteja, perinnekirjoja ja kirjastokasseja
puh./txt. 044 4973 565
kirjasto@hailuoto.fi
Luovontie 61
Käyttäkää palautusluukkua
kirjaston ollessa kiinni!

Tervetulua raatille
ja lavvaamaan!

Kirjasto aloittaa kotipalvelun
Kirjaston kotipalvelulla tarkoitetaan kirjastoaineiston tuomista asiakkaalle kotiin.
Kotipalvelu on tarkoitettu niille hailuotolaisille, jotka eivät korkean iän, sairauden tai
toimintakyvyn heikentymisen vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa.
Ennen palvelun aloittamista asiakkaan luona käydään kylässä tutustumassa. Kirjastovirkailija
tuo sitten asiakkaalle hänen toiveidensa mukaista lukemista, musiikkia, äänikirjoja, tms.
Kotipalveluasiakasta koskevat kirjaston käyttösäännöt. Palvelu on maksutonta. Aineisto
toimitetaan kotiin neljän viikon välein. Käytettävissä on koko Oulun kaupunginkirjaston laaja
kokoelma.
Lisätietoa Hailuodon kirjastosta, puh. 044-4973565
t. Kari ja Joonas
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ANNA JÄRVINEN EEVIL STÖÖ J. KARJALAINEN
KUBE LITKU KLEMETTI & TUNTEMATON NUMERO
MIKKO JOENSUU REINO NORDIN IISA
JAAKKO EINO KALEVI KJELL WESTÖ
TUOMAS KYRÖ MIKI LIUKKONEN
KATI HIEKKAPELTO AURA NURMI
KASPER STRÖMMAN
SAARA TURUNEN
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MAATUVAN JÄTTEEN VASTAANOTTO
Keväällä 2017 avoinna la 20.5. ja la 3.6. klo 11:00 – 14:00.
Vastaanottopisteeseen voi tuoda:
- maatuvia pihajätteitä eli haravointiroskia ja alle 6mm paksuja risuja
- oksia ja latvuksia sekä puhtaita kantoja hakkeen raaka-aineeksi
Muovisäkkien ja muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret, laudat jne)
tuonti on ehdottomasti KIELLETTY!
Hailuodon 4H-yhdistys hoitaa jätteiden vastaanoton ja kirjauksen. Purkamisen ja lajittelun
suorittaa jätteen tuoja vastaanottopisteen työntekijän ohjeiden mukaisesti. Huomioi, että oksat,
latvukset ja muut haketettavaksi kelpaavat ainekset puretaan eri kasaan kuin muut maatuvat
jätteet. Myös kannot puretaan omaan kasaansa.
Jätteen tuojilta peritään korvaus:
- 5€ / henkilöauton peräkärry
- 10€ / traktorin peräkärry
Maatuvan jätteen asema sijaitsee Vatungintiellä Viinikantien varrella.
Lisätiedot:
Nella Nikkilä, puh. 040 820 9937 / nella.nikkila@4h.fi.

HAILUODON KALASTAJAINSEURA TIEDOTTAA
Kalastuksen käyttömaksut 2017:
Jäsenmaksu 5€, Verkkolupa 15€ (verkkolupa sisältää koukku –ja katiskapyynnin), Rysälupa 15€/pyydys, Katiskalupa 5€, Koukkulupa 5€, Troolilupa 30€,
Yhteisölupa 50€.
Uistelumaksut useammalla kuin yhdellä vavalla: 10€/vrk, 15€/3vrk, 20€/7vrk. 50€/kausi 2017.
Pankkitili: FI38 5030 0720 0233 50
Saaja: Hailuodon kalastajainseura ry
Huom. Erillistä laskua ei lähetetä Hailuotolaisille.
Lisätiedot: Marko Välimäki p. 040 7340923, m.valimaki@dnainternet.net
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KYLÄN LAMPAAT
MAISEMANHOITAJIA JA VANHUSTEN VIRKISTÄJIÄ

Hailuodossa toteutetaan kesällä 2017 projekti, jonka myötä Kaunakaupungintien ja kunnantalon
välisessä metsässä tulee laiduntamaan maisemanhoitajina ja vanhusten virkistäjinä neljä Rantasuomelan tilan lammasta. Lampaista huolehtii viriketyöntekijä, joka myös avustaa laitumen
naapurissa sijaitsevan Saarenkartanon palvelutalon asukkaita ulkoilussa. Hankkeen toteuttamiseen osallistuu kunnan työpajan ja Oulun seudun työllisyyspalveluhankkeen lisäksi hailuotolaisia yhdistyksiä ja yrityksiä.
Aitaus ja lammassuoja rakennetaan talkootyönä toukokuun aikana ja lampaat lasketaan laitumelle kesäkuun alussa. Lampaiden ruokkimisesta huolehditaan, joten älä anna lampaille omia
eväitäsi! Näin eläimet pysyvät terveinä. Koiranomistajia pyydetään lisäksi huomioimaan, että
maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten,
että se on välittömästi kytkettävissä. (Metsästyslaki 8.luku, 51§).

METSÄSTYSSEURA TIEDOTTAA
Metsästysseura tiedottaa ampumaradan ympäristöluvan, lupamääräyksen 2,
2. momentin mukaisesti seuraavaa:
Ampumaradalla järjestetään ampumakilpailuja radan normaalista
toiminta-ajasta poikkeavina, seuraavina ajankohtina: 17.6. klo 9.00-20.00 ja
18.6. klo 12.00-20.00, sekä 1.-2.7. klo 22.00-05.00.
Lisätietoja www.hailuodonmetsastysseura.fi ->Ampumajaosto.
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Lämmin kiitos tukensa antaneille.
Ystävällisin terveisin
Hailuodon Keskustapuolueen
kunnallisvaaliehdokkaat.
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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%.
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						KUTSU 21.4.2017
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan
•
kunnanvaltuutetuille (nykyisille ja uusille)
•
vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenille
•
nuorisovaltuuston jäsenille
•
järjestöille
•
kaikille asukkaille

PoPSTer-hankkeen kuntakierros
PoPSTer-hankkeessa luodaan mallit ja toimenpideohjelma siitä, millä tavalla sosiaali- ja
terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2019 alkaen. PoPSTer
-hankkeen raportti valmistuu kesäkuun 2017 loppuun mennessä ja sisältää mm. ehdotukset
maakunnan sote-palveluverkoksi ja toiminta-alueiksi. Ennen raportin valmistumista PoPSTer
-selvitysryhmä käy kiertämässä maakunnassa kuulemassa palautetta jatkotyöhön ja kertomassa
alustavista ehdotuksista.
Kuntakierros toteutetaan seuraavina ajankohtina:
Muhos + Utajärvi + Vaala
11.5. klo 10-12, Koivu ja Tähti auditorio, Muhos
Pudasjärvi
11.5. klo 15-17, Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Otava
Ii
12.5. klo 10-12, Nätteporin auditorio, Puistotie 1, Ii
Nettilähetys
15.5. klo 15-17. https://www.ouka.fi/live/ Tilaisuus myös tallennetaan.
Haapajärvi + Reisjärvi + Pyhäjärvi + Kärsämäki
16.5. klo 10-12, Kulttuurisali, Kauppakatu 19, Haapajärvi
Ylivieska + Oulainen + Sievi + Nivala + Haapavesi + Alavieska
16.5. klo 14-16, Akustiikka-Sali, Koulukatu 2, Ylivieska
Kalajoki + Merijärvi
18.5. klo 10-12, Kalajoen valtuustosali
Raahe + Pyhäjoki + Siikajoki
18.5. klo 14-16, Raahen ammattiopisto, Tervahovinkatu 2
Kuusamo + Taivalkoski
19.5. klo 10-12, Kuusamon valtuustosali
Liminka + Lumijoki + Tyrnävä + Siikalatva + Pyhäntä
30.5. klo 10-12, Limingan lukion Heikki Sarvela sali
Kempele + Hailuoto
30.5. klo 14-16, Kempeleen valtuustosali
Oulu
1.6. klo 15-17, Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3
Mikäli ajankohta ei sovi, voi tilaisuuteen osallistua myös toisella paikkakunnalla.Tervetuloa!
Selvityshenkilö Hannu Leskinen & PoPSTer-selvitysryhmä
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Työpaikka jäkälästä tehtyjen design-tuotteiden parissa
Polarmoss Oy jalostaa hailuotolaista jäkälää vientituotteiksi. Jäkälää ja siitä käsityönä valmistettuja sisustustuotteitamme viedään ympäri maailman.
Etsimme lisää työvoimaa sisustustuotteiden kokoonpanoon. Työ on käsillä tekemistä, edellttää vastuullisuutta, tarkkuutta sekä käden ja silmän hyvää yhteispeliä. Tarve on ensisijaisesti
kesä-syyskuuksi kokopäiväiselle työntekijälle, mutta pyrimme tarjoamaan ympäri vuoden tapahtuvaan työtä myös sen jälkeen. Koetamme löytää vaihtoehtoja joustavasti ja myös osa-aikaisesta työstä kiinnostuneet hakijat huomioidaan.
Jos olet kiinnostunut viemään yhdessä modernia Hailuotolaista tarinaa maailmalle – ota yhteyttä toimistollemme viimeistään 31.5.2017.
Suunnitteletko metsänhoidollisia toimenpiteitä?
Tarvitsemme jatkuvasti jäkäläalueita poimittavaksi. Metsänomistajia pyydämme ystävällisesti
ottamaan meihin yhteyttä hyvissä ajoin ennen puunkorjuuta, jotta voimme yhdessä kartoittaa
yhteistyömahdollisuuksia jäkälän hankinnan osalta, ennen hoitotoimenpiteitä. Jäkälästä maksetaan maanomistajalle korvaus kerätyn määrän mukaan.
Ota yhteyttä: Polarmoss Oy, puh. 08 717 6336, sähköposti office@polarmoss.fi, käyntiosoite
Viinikantie 48, 90480 Hailuoto. www.polarmoss.fi

Avoimet ovet klo 11-15

Musiikkia ja kirkon taideteosten esittely klo 11-15

HAILUODON KIRKKO

asiaa sote-uudistuksesta; Johanna
Kiiskilä, PoPSTer-hanke
asiaa rakentamiseen liittyvän lainsäädännön muutoksista
asiaa liikenneturvallisuudesta

Kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden
infotilaisuus klo 13

Lampaat ja lammaspaimen Joonas
Mikkonen tavattavissa klo 11 - 15

LAMMASHAKA

Sirkeiden Sirkuttajien musiikkihetki
klo 11.30 Saarenkartanon sisäpihalla

Taimien vaihto; tuo tulessas vie mennessäs klo 11 – 15

KULTTUURITALO PÄIVÄKOTI

PALVELUKOTI SAARENKARTANO

Luovon Puoji; tuotetarjouksia; kahvia, leivonnaisia,
hailuotolaisia perinneruokia

KUNNANTALO

Avoimet ovet klo 11-15

Tapahtuman avajaiset kylätalo Pääkaupalla klo 11.

Samalla avaamme kesän ensimmäiset taidenäyttelyt:
Galleria Luoto ; kuvataitelija Heidi Toivainen,
Pieni pala kaupunkia, öljyvärimaalauksia
Galleria Peräkamari; valokuvaaja Liisa Louhela,
Sata yötä ulkona, valokuvia

HAILUODON PANIMO

KYLÄTALO PÄÄKAUPPA, avoinna 11-17

Päivän järjestää Hailuoto-seura ry

Tapahtuma on osa valtakunnallista
Avoimet Kylät –tapahtumaa

Seuraa ilmoittelua mm. kauppojen ilmoitustauluilla
ja järjestäjän www-sivuilla.

lauantaina 10.6. klo 11-15

KESÄKAUDEN
AVAJAISET
HAILUODON
KIRKONKYLÄLLÄ

