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TIEDOTE MAANOMISTAJILLE JA TIELLÄ LIIKKUJILLE
Kevään 2019 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 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

Tässä numerossa:

Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä

Ilmoituksia				2
Kirjastossa tapahtuu			3
Järjestöt tiedottavat			6
Ajatuksia Hailuodon kunnasta
9
Tekniset palvelut tiedottaa		
10
Hailuodossa tapahtuu			12
Vapaa-aikatoimi tiedottaa		
13
Hailuodon 4H tiedottaa		
14
Kunnossa Kaiken Ikää -pyöräily
16
Europarlamenttivaalit 2019		
20
Kesäkauden avajaisten ohjelma
21

Aineisto toimitetaan viimeistään kuukauden
5. päivään mennessä osoitteeseen:
tiedote@hailuoto.fi
Hinnasto:
A4-sivu
1/2-sivua
1/4-sivua
1/8-sivua

90 €
60 €
40 €
24 €
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Hox! Nuohouksen järjestämistapa on muuttunut 1.1.2018 alkaen
Oulu-Koillismaan pelastustoimialueen nuohouksessa on siirrytty vapaaseen kilpailuun vuoden
2018 alusta alkaen.
Nykyiset nuohouspiirit ja piirinuohousjärjestelmä ovat jääneet pois. Pelastuslaitos ei enää kilpailuta
nuohoojia nuohouspiireihin, vaan kiinteistöjen omistajat voivat sopia nuohouksesta haluamansa
nuohoojan kanssa. Pelastuslaitos ei enää päätä nuohouksen maksuperusteista, vaan hinnoittelusta päättävät palveluntuottajat itse.
Tulisijojen ja savuhormien nuohousvelvoite, nuohousvälit, nuohoustyön sisältö, nuohoojan pätevyysvaatimukset jne. säilyvät ennallaan. Pelastuslaitos valvoo jatkossakin nuohouksen toteutumista kiinteistöissä.
Lisätietoja https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/nuohous

Perhetapahtuma Koppakodalla
Tervetuloa Koppakodalle tiistaina 28.5. klo 17–19 viihtymään ja viettämään aikaa yhdessä. Tarjolla nuotiokahvit, makkaraa ja mehua sekä
iloista seuraa. Ulkona voi pelata mm. mölkkyä ja bocciaa, myös omia
pihapelejä voi tuoda mukana.

Kesäkuun ensimmäisillä viikoilla pesistellään!
Yhteistyössä Kempeleen Kirin kanssa järjestetään Hailuodossa
viikoilla 23–24 pesiskoulu noin 5–10 -vuotiaille. Pesiskouluun
osallistuakseen ei tarvitse osata ennakkoon yhtään mitään ja
välineitäkin saa lainaksi, mikäli ei omia omista. Pesiskoulu
pidetään urheilukentällä, eikä se maksa osallistujille mitään.
Aikataulu tarkentuu toukokuun loppupuolella, seuraa ilmoittelua
mm. Hailuodon www-sivuilla.
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KIRJASTOSSA TAPAHTUU
Suuri Maalaustapahtuma
10.7.
Suuressa Maalaustapahtumassa 10.7.
voi jokainen maalata, piirtää tai tehdä
yhteistaideteoksen! Tekniikka on vapaa!
Tapahtumaan voi ottaa osaa yksin,
yhdessä, ryhmässä, seurassa tai
osallistumalla isompaan tapahtumaan.
Päivä on Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä ja nimetty Kuvataiteen päiväksi. Tapahtumaa on vietetty vuodesta
2011 lähtien.
Eri paikkakunnilla ympäri Suomea järjestetään yhteisiä ilmaisia tapahtumia,
joihin on helppo osallistua. Hailuodossa
keskiviikkona 10.7. tapahtumapaikat
ovat aamusta iltamyöhään alustavasti
Sunikari, Vaski ja Marjaniemi. Myös
manterelaiset kuvataiteen ja piirtelyn
harrastajat ovat lämpimästi tervetulleita
tähän ilmaistapahtumaan. Välineet on
hyvä omistaa itse, akvarellipaperia saa
ostaa omakustannehintaan kirjastolta.
Myös majoitusta saaresta löytyy tuon
päivän ympäriltä, vaikka viikonloppu
onkin jo täyteenvarattu.
Kuvia töistä ja tapahtumista voi julkaista
Instagramiin #maalaustapahtuma
@maalaustapahtuma tai jakaa ne
Facebookissa tapahtuman pääsivulla www.facebook.com/maalaustapahtuma.
Tavoitteenamme on jakaa tekemisen iloa valtakunnallisesti. Ketä sinä haluaisit ilahduttaa näyttelyllä, yhteistaideteoksella tai lahjoittamalla työsi? Haluaisitko organisoida maalausryhmän? Olisiko
maalaustuokion järjestäminen palvelutalossa sinun juttusi?
Tapahtumaa organisoi Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry ja tapahtumaan on kutsuttu valtakunnallisesti mm. taideseuroja, kuntia, seurakuntia, hoitolaitoksia, sairaaloita, päiväkoteja, palvelutaloja
sekä kerhoja. Tapahtuman on tarkoitus olla kaikille avoin ja maksuton.Tule mukaan!
Seuraa sivuiltamme tietoja tapahtumapaikoista, neuvoja tapahtuman järjestämisestä ja
osallistumisesta tapahtumaan. HUOM! Vuoden 2019 tietoja päivitetään!
https://www.maalaustapahtuma.fi/
LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISOHJEITA KIRJASTOSTA, puh. 044-4973565.
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VHS-NAUHOJEN DIGITOINTIA
Kirjastossa on vapaasti käytettävissä DVD-VHS-nauhuri, jolla saa siirrettyä vanhan VHSkasetin digitaaliseen muotoon. Tule tutustumaan!

FRISBEEGOLFKIEKKOJA
Kirjastossa on lainattavissa ilmaiseksi frisbeegolfkiekkoja myös kesäisin. Kirkonmäen frisbeegolfrata
on ihan vieressä. Tervetuloa kokeilemaan!
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JÄRJESTÖT TIEDOTTAVAT
Kesäkauden avaustapahtuma järjestetään
urheilukentällä 8.6.2019 klo 13.00 vuosina
2014-2006 syntyneille lapsille ja nuorille.
Tapahtumassa on seikkailurata ja
lajikokeilua.
Tervetuloa mukaan!
järjestäjä
Hailuodon Hankain

HAILUODON KALASTAJAINSEURA TIEDOTTAA
Kalastuksen käyttömaksut kuluvalta vuodelta ja vuodelle 2020.
Seuran jäsenmaksu 5€, Verkkolupa 15€ (verkkolupa sisältää koukku –ja katiskapyynnin. Ei
vesialueen omistaja max 5 verkkoa), Rysälupa 15€/pyydys, Katiskalupa 5€, Koukkulupa 5€,
Troolilupa 30€, Yhteisölupa 50€
Uistelumaksut useammalla kuin yhdellä vavalla: 10€/vrk, 15€/3vrk, 20€/7vrk, 50€/kalenterivuosi.
Pankkitili: FI38 5030 0720 0233 50 Saaja: Hailuodon kalastajainseura ry
Laskua maksettaessa viestiksi mitkä luvat maksaa (esim. jäsenmaksu+verkkolupa)
Huom. Erillisiä paperilaskuja ei enää lähetetä kesäasukkaille. Kalastuslupatiedot löytyy vuosittain toukokuun kuntatiedotteesta, sekä Hailuodon kunnan kotisivuilta.
Kalastuksen valvonta: Kalastajainseura on vuosikokouksessaan 23.4.2019 valtuuttanut Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n valvomaan vesialueidemme kalastusta. Valvonnassa
kiinnitetään huomiota lupamaksuihin, pyydysten merkitsemiseen ja pyydysten laillisuuteen.
Pyydykset merkitään pyydyslippujen tankoon kiinnitetyllä vedenkestävällä kyltillä tai lapulla.
Merkinnästä tulee selvitä kalastajan nimi ja yhteystieto.
Lisätiedot: Hailuodon Kalastajainseura ry p. 040 7340923, m.valimaki@dnainternet.net
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ONKO SINUN SEURAAVA TYÖSI TÄÄLLÄ?

KILPAILUTAMME KESÄN 2019 MATKAILUINFOA HAILUODOSSA. LISÄTIETOJA
VISITHAILUOTO@GMAIL.COM TAI
040-8377467
OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KERROMME LISÄÄ!
VISIT HAILUOTO
WWW.VISITHAILUOTO.FI
(Hailuodon elinkeinotoimijat ry)

ENSIVASTEEN 25-VUOTISJUHLA
LA 8.6.2019 KLO 13-15
Hailuodon nuorisoseuralla
Ohjelmassa ensivastetoiminnan esittelyä, muisteluita, musiikkia.
Kakkukahvitarjoilu
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
SPR Hailuodon osasto
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JOOGAA KESÄKUUSSA
Hailuotolaisilla ja kesäkävijöillä on mahdollisuus osallistua Jooga-ja luontokurssin
joogaharjoituksiin Nuorisoseuralla ti, ke ja to 11.- 13.6. klo 16.30-18.00
Ohjaaja: Jooganopettaja
(SJL), Suomen Joogaliiton
puheenjohtaja Minna
Lahdenperä.
Osallistumismaksusi 5€ / kerta/ hlö menee lyhentämättömänä Nuorisoseuralle
(varaa tasaraha mukaan).
Voit osallistua kaikkina
päivinä tai vain yhtenä.
Harjoituksia varten tarvitset
kiristämättömät vaatteet ja
makuualustan.
Tervetuloa joogaamaan kanssamme!
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AJATUKSIA HAILUODON KUNNASTA
– työntekijät kirjoittavat

Onnellisuutta merkityksellisyydestä
Jokaisen meidän hyvinvoinnin kannalta on oleellista kokea olevansa tärkeä, jollakin tavalla
merkityksellinen. Suomessa, yhdessä maailman onnellisimmassa ja hyvinvoivimmassa valtiossa on hyvä pysähtyä pohtimaan aina välillä omia tarkoitusperiään. Samaan aikaan julkaistaan
onnellisuusoppaita ja toisaalla osa ihmisistä joutuu lääkitsemään itseään masennuslääkkeillä,
joita lääkärit määräävät kiihtyvällä tahdilla. Jokin kummallinen epäsuhta näiden asioiden välillä
on. Olen elämänmatkani varrella tavannut vaikeasti masentuneita ihmisiä, ja heidän tarinaansa
kuunnelleena olen yhä vakuuttuneempi siitä, että onnellisuutta ei voi tavoitella “tuolla jossakin” ja
“sitten kun”. Jos kokee, että elämälle ei ole merkitystä, ei siinä ole ehkä onnellisuuttakaan.
Merkityksellisyyden kokemus on jotakin aivan juuri tässä ja nyt. Merkityksellisyyden osaalueet ovat yhteenkuuluminen, päämäärä, tarinankerronta ja itsensä ylittäminen. Voin valita sen,
minkälaista tarinaa kerron itsestäni muille. Voin valita ainakin osan päämääristäni. Sen vuoksi
juuri tänään, kun minulla on mahdollisuus valita, minun pitää se myös käyttää. Jos minä sairastun huomenna ja menetän toimintakykyni osin tai kokonaan, joudun aivan toisenlaiseen tilanteeseen. Lähes jokaisella ihmisellä tilanteesta riippuen on ainakin joitakin valintoihin perustuvia
mahdollisuuksia. Tämä matka, jota myös elämäksi kutsutaan, on hyvä paikka harjoitella elämistä
niin, että se vie minua itseäni lähemmäs omaa “parasta minääni”. Olenkin esitellyt itseni viime
aikoina ajatuksella “Minä olen minä ja paras siinä.”
Merkityksellisyyden kokemus tulee ihmiselle esimerkiksi siitä, että omalla osaamisellansa voi
tehdä jotakin hyvää jollekin toiselle. Tuo kokemus on tutkimuksissa todistettu yhdeksi suurimmista hyvinvointia edistävistä tekijöistä. On mielettömän hieno ajatus, että minä voin omalla pienellä
osallani olla mukana tuomassa jotakin tärkeää ihmisille. Mikä sinun osuutesi on? Mikä parasta,
tämä on mahdollista tekemällä pieniä asioita ja tuomalla sitä kautta oman panokseni yhteiseen
pottiin. Merkityksellistä on tietysti myös se, että voin liittyä porukkaan, jolla on sama päämäärä.
Yhteisöllisyyden kokemus, johonkin kuulumisen kokemus on myös merkityksellistä. Ihmisen ei
ole hyvä olla yksin.
Yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden kokemukset ovat arvokkaita, jopa siis oman terveydenkin
kannalta. Tutkimusten mukaan myös ruotsin puhuminen (äidinkielenä) ja kuorossa laulaminen
ovat asioita, jotka tutkimuksen mukaan lisäävät ihmisten hyvinvointia ja jopa pidentävät ikää.
Ainakin teoriassa elämän merkityksellisyyden osa-alueita ja niiden valitsemista omiksi elämän
ohjenuorikseen suuri osa suomalaisista voi pitää itsestäänselvyyksinä. Onnellisuus on jotakin
enemmän pysyvää ja kestävää kuin vain pikaista tyydytyksen saamista tai nopeita hyvänolon tunteita. Jokaisen on hyvä havainnoida arjessaan ja oppia huomioimaan juuri niitä asioita,
jotka pitkällä tähtäimellä tekevät elämästä merkityksellistä ja lisäävät onnellisuutta. Eri ihmisillä
elämän merkityksellisyys koostuu varmastikin osin samoista ja osin hyvinkin erilaista asioista.
Jokaisen meidän kannattaa tehdä asioita, jotka eivät palvele vain meitä itseämme. Jos omaan
itseemme käpertymisen sijaan saamme toiminnan suunnatuksi kohti muita ihmisiä, merkityksellisyyden kokemukset ovat koko ajan läsnä. Teoissa, ajatuksissa, koko elämässä. Tästä on hyvä
jatkaa ja kurottaa ajatuksia kohti onnellista elämää.
Olen kirjoittanut tekstin alunperin osana omaa kehitysyhteistyöprojektiani, jonka teen tänä vuonna etiopialaisten naisten ja tyttöjen hyväksi. Voit tutustua matkaani kapuamaan Ras
Dashenille osoitteessa https://kapua.fi/osallistuja/pia-piispanen/ ja lahjoittaa ja auttaa minua
auttamaan.
Pia Piispanen, perusturvajohtaja
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TEKNISET PALVELUT TIEDOTTAA
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.
Hailuodon kunta
Tekniset palvelut

TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT ma 20.5. – pe 24.5.2019 (vko 21)
Jätesäkkejä saa hakea kunnanviraston aulasta keskiviikosta 15.5.2019 alkaen.
Tienpitäjä kerää jätesäkit pois tienvarsilta viikolla 22.
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HAILUODON RIISTANHOITOYHDISTYS RY HAKEE
osa-aikaista toiminnanohjaajaa työsuhteeseen.

Toiminnanohjaajan tehtävinä on mm:
- vastata yhdistyksen käytännön toiminnan järjestämisestä
- johtaa yhdistyksen toimintaa riistanhoitoyhdistyksen hallituksen alaisena
- valmistella ja esitellä hallituksen käsiteltäviksi tulevat asiat
- huolehtia että yhdistykselle kuuluvat asiat tulevat käsitellyksi
- päättää osaltaan asioista, jotka eivät kuulu yleiselle kokoukselle tai hallitukselle.
Valittavan on oltava riistanhoitoyhdistyksen jäsen ja asuttava paikkakunnalla.
Toiminnanohjaajan kuukausipalkka on 200 €/kk.
Kirjalliset hakemukset 24.5.2019 klo 16:00 mennessä sähköpostitse hailuoto@rhy.riista.fi
Lisätietoja pj. Markku Sankilampi, p. 040 730 4539,
toiminnanohjaaja Jarmo Kuisma, p. 0440 450 332.

Grilliherkkuja lampaanlihasta
Rantasuomelan tilalla 15.6. klo 15-19.
Tule maistelemaan rosvopaistia, maailman parhaita lampaanribsejä ja lammaspurilaisia Rantasuomelan tilalle. Maisteluannos perunasalaatin ja tomaattisalsan kera maksaa
10 euroa, saat myös reseptit kaikkiin ruokiin. Voit samalla ostaa lampaanlihaa kotiin tai
mökille – hurmaa kesävieraasi hailuotolaisilla lammasherkuilla!
Rantasuomelan tila. Salmenrannantie 80, 90480 Hailuoto.
Lisätietoja: Marja Rantasuomela 040 5543 832, Eero Rantasuomela 040 5446 994.
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HAILUODOSSA TAPAHTUU
24.5. klo 16 Digiperjantai: Tabletin asetukset ja appsit / Hailuodon kirjasto
24.5. klo 19 LiveQ: Kanniainen-Ruokangas soittaa kamarijatsia / Hailuodon kirjasto
30.5. klo 18 Madetojan musiikkilukion tyttökuoro / Hailuodon kirkko
8.6. Kesäkauden avajaiset / katso ohjelma ja aikataulu takasivulta!
8.6. klo 13 Hailuodon ensivasteen 25-vuotisjuhla / Nuorisoseuran talo
16.6. klo 18 Kesäillan musiikki: Mari Liukkonen & Sanna Leppäniemi / Hailuodon kirkko
29.6. klo 14 Hailuoto Triathlon / Marjaniemi
10.7. Suuri Maalaustapahtuma Hailuodossa / ohjelma ja aikataulut tarkentuvat myöhemmin
12.–13.7. Bättre Folk / Marjaniemi
26.–28.7. Hailuoto Teatterifestivaali
31.7.–4.8. Hailuodon Musiikkipäivät
17.–18.8. Majakkaviikonloppu, kotiseutupäivä ja Muusajuhlat / tiedot tarkentuvat myöhemmin
12.–13.10. Siikamarkkinat
Kirjastossa keskiviikkoisin tuolijumppaa klo 13, lautapeli-iltapäivä klo 14 alkaen.
Lista täydentyy uusien tapahtumien myötä.
www.hailuoto.fi/tapahtumat
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Hailuotolaisten oma Kesäretki Power-parkkiin keskiviikkona 12.6.
Retken hinnat sisältävät kuljetuksen ja rannekkeen:
- päivärannekkeella yli 130 cm 45 €
- päivärannekkeella alle 130 cm 35 €
- kyyti + sisäänpääsy 10 €
Lähtö Hailuodon Salen pihalta klo 5.25 (klo 6.00 lautalla) ja paluu klo 23.00 lautalla, Hailuodossa n.
klo 23.30.
Retkelle mahtuu 50 ilmoittautumisjärjestyksessä ja retki järjestetään, jos lähtijöitä on 20.
Alakouluikäisille täysi-ikäinen huoltaja mukaan.
Sitovat ilmoittautumiset 5.6.2019 mennessä petri.partala@hailuoto.fi tai 0444973566
lisätietoja kohteesta https://www.powerpark.fi/
Kesäloman alkuun toimintapäivät 4.–6.6.2019
ti 4.6. klo 10.00 pesiskoulun avaus urheilukentällä
ke 5.6. klo 10.00 ruoanlaittopäivä seurakuntatalolla alakouluikäisille
to 6.6. klo 10.00 frisbeegolfpäivä Kirkonmäellä kaikenikäisille
20. Kesäfiilis -juhlaleiri alakouluikäisille telttaillaan Marjaniemen MeriVillassa 25.–27.6.2019
Ilmoittautumiset ke 19.6. mennessä. Kannattaa ilmoittautua heti!!
Ilmoittautumiset numeroon 044 4973566 (soitto tai tekstiviesti) /Petri tai petri.partala@hailuoto.fi.
Leirin hinta 20 €
järj. Hailuodon 4H-yhdistys, seurakunta ja vapaa-aikatoimi
Lisätietoja retkiin ja tapahtumiin petri.partala@hailuoto.fi ja 0444973566
järj. seurakunta, Hailuodon 4H ja kunta
Kunnossa Kaiken Ikää -pyöräilytempaus jatkuu. 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 30.9.2019
Kaikkien hailuotolaisten yhteinen aamulenkki keskiviikkoisin 8.5. klo 9.30 alkaen, lähtö liikuntahallilta. Reitti päätetään lähtöhetkellä. Tervetuloa mukaan reippailemaan!
Kehonkoostumusmittaukset terveyskeskuksessa, fysioterapeutin huoneessa,
ti 4.6. klo 12.00–17.00 ja ke 5.6. klo 8.30– 13.00. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita.
Lisätietoja: hanna.vaaraniemi@hailuoto.fi, hanna.simila@hailuoto.fi ja petri.partala@hailuoto.fi
tai 044 4973 566 ja www.popli.fi/aikuisliikunta/kehonkoostumusmittaus.
Pihapeli-iltapäivä keskiviikkona 19.6. klo 12.00-14.00 liikuntahallin piha-alueella. Peleinä mm. petanque, mölkky, boccia jne. Kaikenikäiset, tervetuloa!
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Kesätyöseteli 2019 - Ohjeet nuorelle
Hailuotolaisilla 15–21 -vuotiailla nuorilla on mahdollisuus hakea itselleen kesätyöpaikka kesätyötukisetelin avulla paikalliseen yritykseen ja yhdistykseen. Kesätyöseteleitä voi hakea Hailuodon kunnan
vapaa-aikatoimistosta, kunhan työpaikka on selvillä. Kesätyötuki myönnetään vain kerran samalle
henkilölle. Kesätyösetelin saaja ei saa Hailuodon kunnan omia kesätöitä.
Kesätyösetelin saaja etsii työpaikkansa itse. Kesätyösetelin arvo on 300,00 euroa.
Työpaikka voi olla hailuotolainen yritys tai yhdistys. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai
yksityishenkilö.
Työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen nuoren kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Työsuhteen kesto on vähintään 6 h/ pvä ja 10 työpäivää. Kunta maksaa
nuoren kesätyöllistämisestä työnantajalle 300,00 € kesätyöseteliä vastaan. Kunta ei maksa 2 viikon
ylimenevästä työstä kesätyöntekijälle.
Kesätyöseteli 2019 - Ohjeet työnantajalle
Kesätyötuki on tarkoitettu hailuotolaiselle työnantajalle palkkatueksi hailuotolaisen nuoren työllistämiseen kesäkaudella 2019. Summa käytetään kokonaisuudessa nuoren palkkakustannuksiin. Työnantajalle voi jäädä palkkakustannuksissa omavastuuosuutta.
Työnantaja voi käyttää kesätyöseteliä saman nuoren palkkaukseen yhden kerran kesällä 2019.
Työnantajalla tulee olla Y-tunnus. Nuoreen sovelletaan työnantajan noudattamaa työehtosopimusta.
Kesätyötukityö kestää kaksi viikkoa, vähintään 30h/vko kesäkauden aikana. Kesätyötukityöstä
toimitetaan Hailuodon kunnalle kesätyöseteli, työaikakirjanpito ja työsopimus, joista selviää toteutuneet työtunnit, vakuutusmaksut ja muu tarvittava.
Lisätietoja 044 4973566

MAATUVAN JÄTTEEN VASTAANOTTO
Keväällä 2018 avoinna lauantaisin 25.5., 1.6. ja 8.6. klo 11:00 – 14:00.
Vastaanottopisteeseen voi tuoda:
- maatuvia pihajätteita eli haravointiroskia ja alle 6mm 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.
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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.

__________________________________________________________
HAILUODON JÄTEASEMA
Jäteasemalla on otettu käyttöön pankkikorttilaite, jossa on lähimaksuominaisuus. Jatkossa jäteasemalla
ensisijainen maksutapa on korttimaksu. Käteismaksu poistuu kokonaan 30.6.2019 mennessä.
Lisätietoja: Jäteopas 2019, https://issuu.com/kiertokaari/docs/kiertokaarijateopas_2019
Kiertokaari Oy Mari Juntunen p. 044703 3977, Hailuodon 4H-yhdistys Tiina Laurila p. 0408209937

__________________________________________________________
Reilu Teko säkkikeräys 2019
Lannoitesäkkikeräys toteutetaan Hailuodossa 2.-4.8. klo 11-15 osoitteessa Kittiläntie 138. Lisätiedot
Tiina Laurila 0408209937

____________________________________________________________________
4H-nuorten kesäkahvila avataan Luukulle Kesäkauden avajaisissa 8.6. osoitteeseen Luovontie 139.

Tervetuloa kahvittelemaan ja tukemaan paikallisten nuorten toimintaa! Ohjelmassa myös kaikille
avoimet Kepparikisat ja pyörätaitokisat!
Hailuodon 4H-yhdistys järjestää koululaisten kesäloman aikana kerhotoimintaa.

Eläinkerho tiistaisin 2.7. saakka. Kerhossa tehdään pyöräretkiä paikallisille maatiloille,

joissa päästään tutustumaan erilaisiin eläimiin ja niiden hoitoon.
Ensimmäinen kokoontuminen tiistaina 11.6. Luukulla klo 10.00.

Yleisurheilukerho kaiken ikäisille lauantaisin klo 10-11:30 kesäkuun ajan.
Jalkapallokerho torstaisin klo 10 13.6. alkaen koulun areenalla 4.7. saakka.
_____________________________________________________________________
Hailuodon kylätalkkarit ottavat vastaan työtehtäviä. Pihojen siivoamista, maalausta ja muuta
talkkarihommaa. Talkkareina toimivat 4H-nuoret Sakari, Eelis ja Nuutti.
Yhteydenotot 0458727836 tai 0408209937
Lisätiedot:
Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hailuoto@4h.fi
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KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ -PYÖRÄILY 2019
Pyöräilykampanja ajellaan 1.6.-30.9.2019 välisenä aikana.
Voit osallistua kampanjaan merkitsemällä ajamasi kilometrit tai tunnit suorituskorttiin.
suorituskortin saat tulostamalla sen kunnan nettisivulta tai saat kortin myös kuntatiedotteesta.
Kampanjan tarkoituksena on kerätä kevään aikana henkilökohtaisia pyöräilykilometrejä, kyseessä
ei ole kilpailu.
Palauta suorituskorttisi 7.10.2019 mennessä, niin osallistut arvontaan.
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Suorituksia yhteensä:
Kilometrejä/tunteja yhteensä:
Nimi:
Osoite:
Puh.
PALAUTUS: Kunnanviraston postilaatikkoon 7.10.2019 mennessä. Palkinnot lokakuun tiedotteessa.
Lisätietoa: Hailuodon vapaa-aikatoimi/ petri.partala@hailuoto.fi, 044 4973566

km/minuuttia
suoristuskerta

Sivu 17

Numero 5/2019

OP-mobiili
Hoida tärkeimmät pankki- ja vakuutusasiat turvallisesti missä ja milloin vain. Voit kirjautua OP-mobiiliin
vaikka sormenjäljelläsi ja hyväksyä tapahtumat näppärästi Mobiiliavaimella avainlukulistan sijaan.
OP-mobiilissa päivittäinen pankkiasiointi onnistuu helposti ajasta ja paikasta riippumatta älypuhelimella tai
tabletilla.

Helppo käyttää ja ottaa käyttöön
OP-mobiilin käyttöä varten tarvitset omat OP:n verkkopalvelutunnukset, älylaitteen ja internet-yhteyden.
Näin otat OP-mobiilin käyttöön:
•

Lataa OP-mobiili maksutta älylaitteesi sovelluskaupasta.

•

Kun olet ladannut sovelluksen, kirjaudu sisään OP:n verkkopalvelutunnuksillasi ja syötä avainluku.
Aktivoi sen jälkeen Mobiiliavain, jotta voit jatkossa hyväksyä tapahtumat ilman avainlukulistaa OPmobiilissa.

•

Ota käyttöön sormenjälkitunnistus, jos laitteesi tukee tätä ominaisuutta. Sen avulla voit jatkossa
kirjautua sovellukseen sormenjäljelläsi.

Ota mobiiliavain käyttöön heti – se korvaa vaiheittain avainlukulistan
•
•
•
•

Mobiiliavaimella käytät OP:n mobiilipalveluita näppärästi ilman avainlukulistaa valitsemallasi pinkoodilla tai sormenjälkitunnistuksella.
Mobiiliavain korvaa vaiheittain avainlukulistat ja on jatkossa välttämätön.
Mobiiliavain toimii kaikissa älypuhelimissa. Et tarvitse OP-mobiilin tai OP-yritysmobiilin lisäksi
erillistä sovellusta sen käyttöön.
Lisää voit lukea: https://www.op.fi/verkkopalveluiden-kaytto/mobiiliavain . Siellä on myös video
käyttöönotosta

Käytä Mobiiliavainta ja voita palkintoja!
Arvomme joka kuukausi Mobiiliavaimen käyttäjien kesken upeita palkintoja kuten älypuhelimia,
matkalahjakortteja tai iPad-tabletteja. Arvontaan voivat osallistua kaikki arvontalomakkeen
täyttäneet Mobiiliavaimen käyttäjät.
Tutustu palkintoihin ja osallistu arvontaan: https://kampanja.op.media/Mobiiliavain.html
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Edut omistaja-asiakkaalle
Omistaja-asiakkaana olet aina askeleen lähempänä erilaisia etuja, ja kuulut etuoikeutettuun joukkoon! Onkin melko
etuoikeutettua olla osuuspankin omistaja-asiakas. OP-bonuksia, alennuksia ja yhteistyökumppaneiden etuja on siellä
ja täällä, kun tulet omistaja-asiakkaaksi!
•

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaana sinulle kertyy OP-bonuksia. Niillä kuitataan esimerkiksi pankin palvelumaksuja ja
vakuutuslaskuja, jotka voivat olla jopa maksuttomia bonusten ansiosta.
Lue lisää OP-bonuksista : https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/omistaja-asiakas-ja-edut/op-bonukset
•

Alennukset pankki- ja vakuutuspalveluista

Omistaja-asiakkaana saat alennusta pankki- ja vakuutuspalveluista sekä kiinteistökeskuksen palveluista.
Katso alennukset: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/omistaja-asiakas-ja-edut/edut-ja-alennukset
•

Yhteistyökumppaneiden edut

Omistaja-asiakkaana pääset etujoukoissa hyödyntämään oman osuuspankkisi paikallisia kumppanietuja ja kaikille
omistaja-asiakkaille suunnattuja, valtakunnallisia etuja ympäri Suomen. Lunasta yhteistyökumppanien mainiot edut
OP-mobiilissa!
Tutustu etuihin: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/omistaja-asiakas-ja-edut/omistaja-asiakkaan-edutyhteistyokumppaneilta
•

Loma-asunto Haikatti

OP Hailuodon omistaja-asiakkaana voit vuokrata hyvin edullisesti Vuokatissa sijaitsevaa loma-asunto Haikattia, kun
olet keskittänyt pankkipalvelusi Hailuodon Osuuspankkiin: https://www.op.fi/web/op-hailuoto/edut

Osuuspankin asiakkaana voit liittyä omistajaksi verkkopalvelutunnuksillasi.
https://www.op.fi/auth/edut/tule-omistaja-asiakkaaksi
Jos et ole osuuspankin asiakas, varaa aika ja liity omistajaksi konttorissa.
https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu/ajanvaraus/varaa-aika-neuvotteluun

Näin liityt omistaja-asiakkaaksi
1. Jos olet osuuspankin asiakas, voit liittyä omistaja-asiakkaaksi verkossa, soittamalla OP puhelinpalveluun 0100 0500
tai asioimalla konttorissa. Jos et vielä ole osuuspankin asiakas, voit liittyä omistaja-asiakkaaksi konttorissa.
2. Liittymisen yhteydessä maksat kertasijoituksena jäsenosuusmaksun, joka useimmissa pankeissa on suuruudeltaan
100 euroa. Muita maksuja ei ole.
3. Liittymisen jälkeen pääset heti hyödyntämään osuuspankin omistaja-asiakkaille kuuluvia monipuolisia etuja.
4. Jos joskus päätät luopua omistaja-asiakkuudestasi, saat jäsenosuusmaksun takaisin.

P.S. Uusille OP Hailuodon omistaja-asiakkaille tarjoamme myös kahvipaketin (koskee uusia, 6.5.31.8.2019 tehtyjä omistaja-asiakkuuksia) 😊😊😊😊
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Konttorin aukioloajat
Palvelemme käteis- ja kassapalveluissa
ma klo 10.00 -13.00
ti-pe klo 11.00 -14.00

Neuvottelut ajanvarauksella
ma klo 10.00 – 16.00
ti-pe klo 9.00 – 18.00

OP Hailuoto, Luovontie 138, 90480 Hailuoto

www.op.fi/hailuoto

Yhteys pankkiisi
Yritysten maksuliikepalvelu

0100 05151

Sulkupalvelu, kortit 24h

0100 0555

Sulkupalvelu, verkkotunnukset 24h

020 333

OP Hailuodon puhelinpalvelu

010 2552 001*

Mervi Heikkinen, rahoitus/yritys

010 2552 020

mervi.m.heikkinen@op.fi

040 6202 700

Pirjo Kankainen, sijoitus/vakuutus/rahoitus

010 2552 040

pirjo.kankainen@op.fi

040 6207 440

Tuomas Kaikkonen, yritys/rahoitus/maksuliikenne

010 2552 030

tuomas.kaikkonen@op.fi

040 6207 340

Kati Ukonaho, päivittäispalvelut

010 2552 050

kati.ukonaho@op.fi

Jani Isomaa, toimitusjohtaja

010 2552 060

jani.isomaa@op.fi

040 1988 198

OP Ryhmän 010- ja 020-yritysnumero: kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,167 e/min. Numerot 0100 0500 ja 0100 05151
(ppm/mpm). Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%.
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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 sihteerille Tero
Parkkiselle, p. 040 683 7506 tai osoitteeseen: Hailuodon kunnan keskusvaalilautakunta, Luovontie
176, 90480 Hailuoto. Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana.

HAILUODON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
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KESÄKAUDEN AVAJAISET KIRKONKYLÄLLÄ la 8.6.2019
11–13 HAILUOTO YHDESSÄ
Kesäkauden avajaisten avaustilaisuus seurakuntasalissa
(järj. kunta, seurakunta, järjestöt, yhdistykset ja muut toimijat)
* kunta
* yhdistysten toiminnan esittely
* kahvitarjoilu
* Nähtävillä Topoteekki, digitoituja vanhoja valokuvia Hailuodosta
11–15 Juhannusjuustoa myynnissä Luovon Puojilla
12 –16 Sisko Elina Mustosen taidenäyttely Moninainen avoinna kirjastolla, tekijä paikalla
(järj. kulttuuritoimi)
12–15 Kasvomaalausta Salella (järj. Essi Sillanpää)
12–15 Marttojen lettuja, kahvia ja toiminnan esittelyä Osuuspankin talon päädyssä (järj. Hailuodon
Martat, Ritva Laurila)
12–15 Laatikkoviljely Kulttuuritalo Päiväkodilla (järj. Kulttuuritalo Päiväkoti, Sanna Roukala)
12–14 Taimien vaihto Kylätalo Pääkaupalla (järj. Hailuoto-seura, Kari Tuhkanen)
13 Taidenäyttelyjen avajaiset Kylätalo Pääkaupalla (järj.Hailuoto-seura, Vesa Vainionpää/Raili
Louhimaa)
		
Galleria Luoto: Tiina Sipilä (Näistä päivistä, näistä öistä), (taitelija paikalla klo 13 – 16)
Galleria Peräkamari: Sunnuntaikuvaajat (Talvi- ja kevätkuvia Hailuodosta)
13 Ensivasteen 25-vuotisjuhla Nuorisoseuran talolla (järj. SPR Hailuodon osasto)
13 Seikkailurata ja lajikokeilua urheilukentällä v. 2006–2014 syntyneille (järj. Hailuodon Hankain)
13.30 Lastennäytelmä Tahvo ja Bella (Akseli Klonk, Oulu) 30 min /3-103 vuotiaille Kulttuuritalo
Päiväkodilla (järj. Kulttuuritalo Päiväkoti ja kulttuuritoimi)
14–16 Visit Hailuodon infopiste avoinna Luukulla (järj. Hailuodon elinkeinotoimijat)
14–16 Kesäkahvila Luukulla (järj. 4H)
14 Kaikille avoimet Kepparikisat Luukulla (järj. 4H)
14.30 Pyörätaitokisat Salen takapihalla (järj. 4H)
15 Runon sävelin -tapahtuma Saarenkartanossa: Meren uudistava voima (järj. Maarit Alikoski ja Timo
Juntunen)
16–18 Yhteislaulua ja iltapäivätanssit Hailuodon Panimolla (järj. Hailuodon Panimo ja Hailuodon
elinkeinotoimijat)
22 Yhtye Stomp’n’Beat Iltalennossa
8.6. valtakunnallinen Kyläkauppapäivä
- Salen pihalla makkara- ja mehutarjoilu klo 10–16; ilmaisia kirppispaikkoja perinteiseen tapaan
- K-Market Marjakkaassa kahvitarjoilu ja arvontaa klo 10 – 18

•
•

•

Salen takapihalla 4H:n pyörätaitokisat klo 14.30

Luovon Martat myyvät lettuja ja
kahvia/ teetä/mehua ja esittelevät
toimintaansa klo 12–15

OSUUSPANKIN TALON PÄÄTY

Kahvitarjoilu ja arvontaa klo 10–18

K-MARKET MARJAKAS

Runon sävelin: Meren uudistava voima
• musiikkia ja runoja klo 15

KESÄKAUDEN
AVAJAISET
HAILUODON
KIRKONKYLÄLLÄ

Hai uoto

www.hailuoto.fi

Päivän järjestävät yhteistyössä Hailuodon kunta
ja paikalliset toimijat.

lauantaina 8.6. klo 11 alkaen

Hailuodon ensivaste 25 vuotta klo 13–15
• kaikille avoimessa juhlassa ensivastetoiminnan esittelyä, muisteluita ja musiikkia
• kakkukahvitarjoilu

NUORISOSEURANTALO

Luovon Puojilla myynnissä juhannusjuustoa klo 11–15

Pihalla taimien vaihtoa klo 12-14

Taidenäyttelyiden avajaiset klo 13
• Galleria Luoto: Tiina Sipilä, Näistä päivistä, näistä öistä;
taiteilija paikalla klo 13–16
• Galleria Peräkamari: Sunnuntaikuvaajat, Talvi- ja kevätkuvia Hailuodosta

KYLÄTALO PÄÄKAUPPA

SAARENKARTANO

grillimakkaraa ja mehua klo
10–16
kasvomaalausta
maksuton pihakirppis

SALE HAILUOTO

Yhteislaulua ja iltapäivätanssit
klo 16–18

HAILUODON PANIMO

Lastennäytelmä Tahvo ja Bella klo 13.30
• esityksen kesto 30 min.
• sopii kaikille 3-vuotiaasta ylöspäin

Laatikkoviljely klo 12–15

Hailuoto yhdessä klo 11–13
• kunnan, seurakunnan ja paikallisten järjestöjen
edustajat kertovat toiminnastaan ja ajankohtaisista asioista
• mukana Topoteekki eli vanhoja, digitoituja
valokuvia Hailuodosta
• kunnanjohtaja Aki Heiskanen avaa tilaisuuden
klo 11
• kahvitarjoilu
• tule mukaan kaikkien hailuotolaisten yhteiseen
kohtaamiseen kahvikupposen äärelle!

HAILUODON KIRKKO/SEURAKUNTASALI

Taidenäyttely klo 12–16
• Sisko Elina Mustonen:
Moninainen
• taitelija itse paikalla

HAILUODON KIRJASTO

Hailuodon Hankaimen seikkailurata ja lajikokeilua
v. 2006–2014 syntyneille
lapsille ja nuorille klo 13

URHEILUKENTTÄ

Stomp’n’Beat esiintyy
klo 22 alkaen

RAVINTOLA ILTALENTO

Kaikille avoimet kepparikisat
klo 14

Visit Hailuodon infopiste ja 4H:n
kesäkahvila auki klo 14–16

NUORISOTILA LUUKKU

KULTTUURITALO PÄIVÄKOTI

