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TIEDOTE MAANOMISTAJILLE JA TIELLÄ LIIKKUJILLE
Kevään 2018 lentolaskennan perusteella arvioituna Hailuodon hirvikanta on edelleen runsas.
Hirvimäärä on tänäkin vuonna kevään vasomiskauden jälkeen tavoiteltavaa tasoa
korkeammalla.
ELY-keskus on asentanut 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 hirvien luontaisilta kulkupaikoilta. Myös
puuston alaoksien poistaminen edesauttaa näkyvyyttä.
Tiellä liikkujilta toivomme nopeusrajoitusten
noudattamista ja hirvivaaran huomioon ottamista
varsinkin aamu- ja iltahämärien aikaan.
Hailuodon kunta
Hailuodon metsästysseura
Hailuodon riistanhoitoyhdistys
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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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UUSI TYÖNTEKIJÄ ESITTÄYTYY
Tervehdys!
Olen aloittanut Hailuodon kunnan perhetyöntekijänä
11.12.2017. Perhetyö on ennaltaehkäisevää
vanhemmuuden ja koko perheen tukemista ohjaamisen,
keskustelun ja yhdessä tekemisen keinoin.
Perhetyön avulla pyritään löytämään perheen vahvuudet
ja voimavarat, joiden avulla edistetään perheen elämänhallintaa ja hyvinvointia.
Olen viime jouluksi valmistunut sosionomi, jolla aikaisempaa työkokemusta löytyy lasten ja nuorten parista mm.
nuorisotyönä ja leiriohjaajana.
Kotoisin olen Etelä-Pohjanmaalta Alavudelta. Vapaaaikani kuluu 6kk ikäisen saksanpaimenkoiranpennun
Minnin kanssa.
Olen tavoitettavissa: puh.044 4973 573 / WhatsApp /
bertta.koivisto@hailuoto.fi
Terkuin:

Bertta Koivisto
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Kulttuuritalo Päiväkodille tiistaina 29.5. klo 10-14. Paikalla
ovat kaikki Norsun työntekijät eli voit tulla
keskustelemaan mm. yritysten Leader-tuista, yhdistyksesi
kehittämisestä ja rahoituksesta, kv-asioista, nuorten
ideoista tai viestinnästä. Voit varata meille tapaamisajan
Kulttuuritalo Päiväkodille, kutsua meidät omiin tiloihisi tai vaikkapa vain piipahtaa tervehtimässä meitä.
Norsun työntekijöiden yhteystiedot löydät www.nousevarannikkoseutu.fi sivustolta ja voit olla yhteydessä
keneen tahansa meistä tapaamisen sopiaksesi.

Lääkäri Pirkko Hyrynkangas-Järvenpään

Mattopesulan
kotinoutopalvelu
Lauri Joensuu, 0400 647 075

läksiäisjuhlia vietetään 23.5.2018 klo 13.30
Saarenkartanossa.
Tervetuloa.

Löydä Luovon Luppis! – talvisuunnistus 2018
Luovon Luppis seikkailee vielä kerran Missä Luppis nyt lymyilee?

Etsi kuvan avulla Luppiksen karkupaikka ja
kirjoita nimesi sieltä löytyvään vihkoon.
Kaikkien Luppiksen löytäneiden kesken
arvotaan palkinto.
Luppis odottelee kävijöitä majapaikassaan
toukokuun loppuun saakka.
Toukokuun voittaja julkaistaan seuraavassa
kuntatiedotteessa.
		***
Huhtikuun palkinnon voitti Maija Sipola.
Palkinnon voi noutaa Hailuodon kunnantalolta.
Onnea voittajalle!
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Hailuodon kesän tapahtumia
Katso tarkemmat tiedot www.hailuoto.fi/tapahtumat
26.5. klo 13 Jättiläinen (Head Inside Cloud). Tanssiteos Hailuodossa
Jättiläinen (Head Inside Cloud) on tanssija-koreografi Liisa Heikkisen teos, jonka äänimaailma
koostuu hailuotolaisen äänitaiteilijan/muusikon AGF:n, eli Antye Greie-Ripatin musiikista.

ke 30.5 klo 18–20 Kulttuurisauna, Kulttuuritalo Päiväkoti
Vieraana espanjan- ja katalaaninkielisen kaunokirjallisuuden kääntäjä Satu Ekman.

9.6. Kesäkauden avajaiset Hailuodon kirkonkylällä
Tapahtumia ympäri kylää, mm. taidenäyttelyn avajaiset, kuntalaisinfo ja iltamat.

29.–30.6. Bättre folk -festivaali Marjaniemessä
Esiintymässä mm. Kerkko Koskinen, Pariisin kevät, Ronja Salmi ja Koko Hubara.
www.battrefolk.fi

la 7.7. klo 19 Ninni Poijärvi ja Tommi Kalenius
Konsertti Hailuodon kirkossa.

to 12.7. Lauttaliikenteen 50-vuotisjuhla
Ohjelmaa lautalla.

la 14.7. Laituritanssit Huikussa
Trio Ässät esiintyy. Vapaa pääsy.

27.–29.7. Hailuoto Teatterifestivaali
www.hailuototeatterifestivaali.com

1.–5.8. Hailuodon Musiikkipäivät
http://hailuodonmusiikkipaivat.fi
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to 2.8. klo 12 Vanhan kirkon palon muistotapahtuma
18.–19.8. Majakkaviikonloppu, kotiseutupäivä ja Muusajuhlat
19.8. Jahtitanssit nuorisoseuralla

Näyttelyt
Kirjasto
Kesäkuu: Sanna Huhtela
Heinäkuu: Ullamaija Saine, Aino Hahto, Anna-Maija Sohlo, Tiina Saine ja Hanna-Riikka
Rasi-Koskinen: Juuret sannassa. Valokuvia
Elokuu: Erkki Perkiömäki

Galleria Luoto ja Galleria Peräkamari
9.6.–15.7. Inka Nieminen: Original

Galleria Luoto
20.7.–2.9. Johanna Pöykkö: Matkamuistoja

Väntelän navetta
25.7.–5.8. Taidenäyttely: Lauri Rankan, Maria Rankan ja Jaakko Rankan teoksia.
Kotiseutumuseo avoinna 27.6.–26.8. ke–su 11–17
Kirjasto avoinna ti 10–16, ke ja pe 14–20 sekä 25.6. alkaen ma 14–20.

TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT ma 21.5–pe 25.5.2018 (vko 21)
Jätesäkkejä saa hakea kunnanviraston aulasta keskiviikosta 16.5.2018 alkaen.
Tienpitäjä kerää jätesäkit pois tienvarsilta viikolla 22.
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TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA
Kunnanvirasto on kesällä suljettuna 9.7.–3.8.2018 välisen ajan.
Kesäaikana käsiteltävät rakennuslupahakemukset tulee toimittaa tekniseen toimistoon viimeistään
pe 22.6.2018 mennessä.
Kyseisen päivämäärän jälkeen toimitetut hakemukset käsitellään syksyn 2018 aikana. Lupahakemukset on täytettävä kaikilta osin, allekirjoitettava ja mukaan on liitettävä tarvittavat liiteasiakirjat.
Suunnitelmien on oltava ammattitaitoisen suunnittelijan laatimat. Lupakäsittely hidastuu olennaisesti
mikäli piirustukset ovat puutteelliset, asiakirjoja tai liitteitä puuttuu tai asiakirjoja on täytetty huolimattomasti.
Teknisten palveluiden väki on vuosilomalla seuraavasti:
Kangas Kaisu 18.–24.6, 6.8.–2.9.
Maikkola Markku 23.7.–26.8.
Nissilä Päivi 9.7.–5.8.
Rantasuo Rauno 9.7.–10.8.
Rantasuo Toni 30.6.–15.7.
Rantasuo Seppo 16.–29.7.
Riekki Mikko 2.–22.7.
Sauvola Päivi 4.–10.6., 16.7.–12.8.
Similä Hanna 25.6.–15.7.
Simola Minna 25.6.–3.8.
Uusitalo Marko 2.7.–27.7.
Välimäki Thirada 18.6.–15.7.
Ylinen Terhi 16.7.–19.8.
Reipasta kevättä !!!
Markku Maikkola
Tekninen johtaja

Sunikarin satamamaksut
Hailuodon kunnanhallitus on päätöksellään 9.11.2017 § 220 hyväksynyt Sunikarin satamalle satamamaksut. Maksut ovat tulleet voimaan 1.1.2018 alkaen. Satamamaksu on 60 € + alv. / kausi / aisapaikka. Satamassa on 16 aisapaikkaa.
Venepaikkaa Sunikarista tulee hakea kunnan kotisivuilta löytyvällä hakemuksella:
www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/Venepaikkahakemus.pdf
Venepaikat vuokrataan kunnan satamien vuokraussääntöjen mukaisesti:
www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/Venepaikkojen-vuokraussäännöt.pdf
Hakemukset tulee toimittaa Hailuodon kunnan teknisiin palveluihin.
Hailuodon kunta
Tekniset palvelut
palvelualuesihteeri Nella Nikkilä
p. 040 683 7864
nella.nikkila@hailuoto.fi
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Hailuodon 4H-yhdistys tiedottaa
Pyörienkorjauspäivä lauantaina 19.5. klo 11-16 Kulttuuritalo Päiväkodin piha-alueella. Tuo pyöräsi
keväthuoltoon tai tule itse huoltamaan pyöräsi mukavan rupattelun lomassa. Mikäli pyörässä on kuluneita ja vaihdettavia osia, asiakas hankkii ne itse etukäteen (esim. penkki, tupet, ketju tms).
Kahvi- ja mehutarjoilu.
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan pyöräilykypärä!
Jalkapallokerho eskari- ja alakouluikäisille alkaa torstaina 7.6. klo 12.00 koulun areenalla.
Yleisurheilukerho kaikenikäisille alkaa tiistaina 12.6. klo 12.00 urheilukentällä.
4H-nuorten kesäkahvila aloittaa toimintansa kesäkuun aikana nuorisotila Luukulla osoitteessa
Luovontie 139. Kahvilan aukiolosta tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla www.hailuoto.4h.fi, Facebook-sivuilla, sekä kauppojen ilmoitustauluilla.
Hailuodon jäteasema on avoinna koko kesän arkimaanantaisin klo 16:30-19:30 osoitteessa
Viinikantie 86 B 90480 Hailuoto.
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

MAATUVAN JÄTTEEN VASTAANOTTO
Keväällä 2018 avoinna la 20.5. ja la 3.6. klo 11:00–14:00.
Vastaanottopisteeseen voi tuoda:
- maatuvia pihajätteitä eli haravointiroskia ja alle 6 mm paksuja risuja
- oksia ja latvuksia
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.

Sivu 8

Numero 5/2018

Jätteen tuojilta peritään korvaus:
- 5€ / henkilöauton peräkärry
- 10€ / traktorin peräkärry
Maatuvan jätteen asema sijaitsee Vatungintiellä Viinikantien varrella.
Lisätiedot:
Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hailuoto@4h.fi.

Aurinkoisia kevätpäiviä toivottaen 4H-yhdistyksen väki!

TERVETULOA ILTAMIIN NUORISOSEURANTALOLLE 9.6.!
Iltamat ovat osa kesäkauden avajaisten ohjelmaa. Vapaa pääsy.

ILTAMAT HAILUODON NUORISOSEURANTALOLLA 9.6.2018 KLO 19
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		OULU-KOILLISMAAN		Tiedote 11.5.2018
		 PELASTUSLIIKELAITOS

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 voimassa
(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 kieltävät 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). Pelastusviranomaiset eivät tee ilmoituksista lupapäätöstä, mutta voivat tarvittaessa antaa suosituksia, ohjeita tai määräyksiä polton turvallisuusjärjestelyihin.
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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 pelastustoimelle hälytys ja pelastuslaitoksen lähdettävä
tarkistamaan kohde mahdollisen tulipalon varalta. Tämän vuoksi on erittäin toivottavaa, että avotulet pidetään niin pieninä, ettei niistä tehdä aiheettomia hätäilmoituksia.
Kulopalo etenee kuivassa ja pitkässä heinikossa erittäin nopeasti. Älä ryhdy kulotukseen, jos
liikuntakykysi on heikentynyt. Pienet lapset eivät ehdi kulottajalta karanneen polton alta pois!
Veli-Matti Hiekkataipale
Apulaispalopäällikkö
Puh. 044–703 8750
veli-matti.hiekkataipale(at)ouka.fi

Ylioppilaskokelaiden stipendit haettavana yhdistetystä kulttuuri- ja
hyvinvointirahastosta
Stipendiä hakevan henkilön kotipaikan on oltava Hailuoto. Hakemus osoitetaan Hailuodon kunnanhallitukselle (Luovontie 176, 90480 Hailuoto), kuoreen merkintä ”ylioppilasstipendi”.
Hakemuslomake löytyy Hailuodon kunnan verkkosivuilta osoitteesta
www.hailuoto.fi/lomakkeet ja se on huolellisesti täytettynä palautettava kunnanvirastoon viimeistään
24.5.2018 klo 14:00.
Sääntö löytyy kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilta,

Työttömien mahdollisuus terveystarkastukseen
Työttömäksi jääneille tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa
oleville tarjotaan mahdollisuutta tulla terveystarkastukseen.
Tarkastus noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön ohjetta
sisältäen hoitajan tekemän terveystarkastuksen ja tarvittaessa
laboratoriotutkimuksia sekä lääkärissä käynnin.
Ajanvaraus ma–pe klo 11–12 puhelinnumerosta
044-4973543 / terveydenhoitaja Marika Säynäjäkangas
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TULEVAN PYÖRÄTIEN LEVÄHDYSPAIKAT
- VASTAA KYSELYYN JA VAIKUTA LEVÄHDYSPAIKKOJEN SIJAINTIIN!
Hailuotoon välille SEO-Ailasto rakennettavalle pyörätielle tehdään kolme levikettä (leveys 200 cm,
syvyys n. 60 cm). Levikkeet, joille on myöhemmin tarkoitus asentaa ympärivuotiset levähdyspenkit,
eivät saa sijaita peltojen välittömässä läheisyydessä mahdollisen roskausongelman takia: eläintiloille
voi aiheutua vakavaa haittaa metallisten tölkkien vuoksi.
Elävä saari -valiokunta on alustavasti selvittänyt levikkeiden mahdollista sijaintia. Valiokunnassa on
ehdotettu sijainneiksi
1)

Takalontie (vastapäinen alue) 		

2)

Luovontie 260 (Nuorisoseuran lähettyvillä)

3)
Väntelä P (linja-autopysäkin kohdalla)
4)
Rukoushuonetta vastapäätä oleva lin								ja-autopysäkki
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5)
Myllytien vieressä oleva parkkialue
6)
Päätalo P (Lahdenperäntien linja-auto								pysäkin kohdalla)

Missä levikkeiden pitäisi mielestäsi sijaita? Rastita alta kolme mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa,
repäise sivu irti ja lähetä kysely 1.6. mennessä osoitteeseen
Hailuodon kunta /
Minna Maikkola
Luovontie 176
90480 Hailuoto
1)

Takalontie (vastapäinen alue)

2)

Luovontie 260 (Nuorisoseuran lähettyvillä)

3)

Väntelä P (linja-autopysäkin kohdalla)

4)

Rukoushuonetta vastapäätä oleva linja-autopysäkki

5)

Myllytien vieressä oleva parkkialue

6)

Päätalo P (Lahdenperäntien linja-autopysäkin kohdalla)

Kyselyyn voi vastata myös sähköisesti: linkki kyselyyn löytyy osoitteesta
www.hailuoto.fi/vastaa-kevyen-liikenteen-vaylan-levahdyspaikkoja-koskevaan-kyselyyn.

Kirkolla avoimet ovet klo 11–15

Kuntalaisinfo seurakuntasalissa klo 11.30
• ajankohtaisia asioita kuntalaisille ja
kesäasukkaille
• kahvitarjoilu

Tapahtuman avajaiset klo 11
• tapahtuman avaa kunnanjohtaja Aki
Heiskanen
• musiikkia

HAILUODON KIRKKO

Leikkejä ja pelejä pihalla klo 13 alkaen
• pihaleikkejä lapsille ja aikuisille
• pingispöydät vapaassa käytössä
• sauna lämpimänä

KULTTUURITALO PÄIVÄKOTI

Panimon baari ja myymälä
auki; seuraa ilmoittelua!

HAILUODON PANIMO

•
•

•

Luovon Martat myyvät lettuja
ja kahvia/ teetä/mehua klo 11
alkaen

grillimakkaraa ja mehua klo
10–16
talutusratsastusta klo 12–14
arvontaa, lapsille ilmapalloja

SALE HAILUOTO

Iiris Poukkanen ja Kari Blomster
esittävät musiikkia klo 14.30

HAILUODON SEO

Hai uoto

KESÄKAUDEN
AVAJAISET
HAILUODON
KIRKONKYLÄLLÄ

www.hailuoto.fi

Päivän järjestävät yhteistyössä Hailuodon kunta
ja paikalliset toimijat.

lauantaina 9.6. klo 11 alkaen

Iltamat klo 19
• iltamaohjelmaa
• tanssit klo 20.30 alkaen: esiintymässä
Ilkka Hakala & Sonetti
• ruoka- ja juomamyynnistä vastaavat
Hailuodon Nuorisoseura, Kujalan Tila ja
Hailuodon Panimo

NUORISOSEURANTALO

HAILUODON TORI

Pihalla taimien vaihtoa klo 12-15

Luovon Puojissa myynnissä käsitöitä,
kahvia ja leivonnaisia.

Taidenäyttelyn avajaiset klo 13.30
• kuvanveistäjä Inka Nieminen:
Original

KYLÄTALO PÄÄKAUPPA
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Oulun seudun muistiyhdistys
kiertävät tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalla teemalla ”Muisti ja liikunta”.
Muisti ja liikunta KKI-kiertueen Eikka-testausbussi Hailuodossa to 24.5. klo 10-12 SALE:n pihalla.

Kunnossa Kaiken Ikää -pyöräilytempaus uudistuu. Enää ei ole vihkoja postilaatikoissa. Kuntatiedotteesta löytyy Kansanhiihtotapahtumasta tuttu lappunen, johon voitte kerätä kilometrejä. Kilometrejä voi kerätä siis ympäri saarta, ei tarvitse enää ajella vain isoa tietä.
Pyöräilytempaus alkaa pe 1.6. ja loppuu 30.9.2018.
Kaikkien 5.10. mennessä lappunsa palauttaneiden kesken arvotaan hieno
Lumos-pyöräilykypärä.

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/.

•

Jalkapallokerho alakouluikäisille alkaa torstaina 7.6. klo 12.00 koulun areenalla.
Jos on paljon osallistujia, porukka jaetaan ryhmiin pienet/isot.

•

Yleisurheilukerho kaikenikäisille alkaa tiistaina 12.6. klo 12.00 urheilukentällä.

•

Yhteinen aamulenkki perjantaina 8.6. klo 9.00, lähtö liikuntahallilta. Reitti päätetään lähtöhetkellä.
Säävaraus.

•

Pihapeli-iltapäivä keskiviikkona 13.6. klo 13.00 liikuntahallin piha-alueella. Peleinä mm. petanque,
mölkky, boccia jne. Kaikenikäiset, tervetuloa!

•

Cooperin testi keskiviikkona 13.6. klo 18.00 urheilukentällä. Ennakkoilmoittautuminen ma 11.6.
mennessä p. 0444973566.

•

Kansanhiihtokampanjaan osallistui 13 hiihtäjää, joiden yhteenlasketut hiihtokilometrit ylittivät 3500
kilometriä.

Vapaa-aikasihteeri lomalla, palaa töihin ma 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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KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ -PYÖRÄILY 2018
Pyöräilykampanja ajellaan 1.6.-30.9.2018 välisenä aikana.
Voit osallistua kampanjaan merkitsemällä ajamasi kilometrit tai tunnit suorituskorttiin. Suorituskortin saat
tulostamalla sen kunnan nettisivulta ja kuntatiedotteesta.
Kampanjan tarkoituksena on kerätä kevään aikana henkilökohtaisia pyöräilykilometrejä, kyseessä ei ole
kilpailu.
Palauta suorituskorttisi 5.10.2018 mennessä, niin osallistut hienon lumos -pyöräilykypärän arvontaan.
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Suorituksia yhteensä:
Kilometrejä/tunteja yhteensä:
Nimi:
Osoite:
Puh.
PALAUTUS: Kunnanviraston postilaatikkoon 5.10.2018 mennessä. Palkinnot lokakuun tiedotteessa.
Lisätietoa: Hailuodon vapaa-aikatoimi/ petri.partala@hailuoto.fi, 044 4973566
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Kotiseutu tutuksi -suunnistus
Viime kesiltä tuttu valokuva-pyöräsuunnistus on tänä vuonna kotiseutu tutuksi -suunnistus. Rasteille
löytää oheisten vihjeiden avulla, yhteistyö on voimaa! Osalle rasteista pyörällä pääsy on perille asti
hankalaa, kannattaa varautua pieneen kävelymatkaan myös. Kunnanvirastolta löytyy tuttuun tapaan
suunnistusrastilappuja, jotka voi palauttaa kunnanviraston postilaatikkoon. Kaikki lapun palauttaneet
osallistuvat kauden lopuksi arvontaan.
Suunnistuksen teossa innoituksen ja informaation lähteenä on käytetty voimakkaasti Eino Merilän
Toisten nurkista -kirjaa.
Suunnistus alkaa 17.5. ja päättyy 30.9.
Iloista suunnistuskesää!
1.1800- luvulla tutkittiin maapallon muotoa ja kokoa Pohjoiselta Jäämereltä Mustalle merelle ulottuvan
kolmiomittausketjun avulla. 40 vuotta kestäneen mittaustyön yksi piste löytyy jostain päin Hailuotoa,
löydätkö mistä?
2. Rakentamisaikanaan merenkävijöille elintärkeä maamerkki. Löydätkö tämän arkkitehtuurin taidonnäytteen, joka nykyään näkyy vahvasti mm. kunnan markkinointimateriaalissa?
3.Pikkuvihan aikaan kahakoitiin tällä paikalla, josta muistona edelleen pystyssä oleva kelo. Löydätkö
tänne?
4. Paikka on ollut Hailuodon tärkeä sisäsatama 1800-luvulle saakka, jonka jälkeen maankohoamisen
takia käyttö vaikeutui. Löydätkö tämän nykyään suositun lintubongauspaikan, joka sijaitsee tällä historiallisella sisävesialueella?
5. 1968 täällä paloi jotain todella vanhaa ja arvokasta. Jätetään kuitenkin tämä hartauspaikka
rauhaan, rasti löytyy paikan välittömästä läheisyydestä.
6. Tämä rakennusmestari Johannes Karvosen suunnittelema talo rakennettiin nopeasti pian tupaantuliaisiltamien jälkeen palaneen vastaavan rakennuksen raunioille. Mikä upea kokoontumispaikka on
kyseessä?
7. Tämä rasti löytyy Hailuodon vanhimmalta säilyneeltä rakennetulta merimerkiltä.
8. Aikanaan lähes jokaisen hailuotolaisnuoren kesätyöpaikka, jonka vanhoissa varastotiloissa
jalostetaan nykyisin Hailuodon vettä. Löydätkö tämän talkootyönä kunnostetun tapahtuma- ja kauppapaikan?
9. 1968 vuoteen saakka tämä paikka toimi Hailuoto-laivan kotisatamana, jonne viimeisinä vuosina
matalan veden aikaan oli hankala päästä. Mistä paikasta on kyse?
10. Ennen jäävahvisteisia lauttoja hailuotolaiset olivat tottuneet pitkiin kelirikkoaikoihin. 40-luvulta
alkaen pakolliset kulut kuitenkin onnistui hoitaa, vaikka se ei meritse olisi ollut mahdollista. Löydätkö
tämän toimintaa varten rakennetun vastikään kunnostetun liikennepaikan?

