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HAILUODON KANSALAISOPISTON KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN MUUTTUU!
EU-tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaan ilmoittautumiset kansalaisopiston kursseille siirtyvät 
Hellewi-kurssinhallintaohjelmaan. (Lisätietoja: http://vuolleoulu.fi/opisto/kansalaisopiston-kurssit/
opiskelijalle/ > Rekisteriseloste). Suojatussa sovelluksessa annetut henkilötiedot välittyvät turvallisesti 
kursseille ilmoittautuvalta kansalaisopiston kurssiohjelmaan. 
 
Ilmoittautuminen ensi syksyn kursseille alkaa 11.6.2018.

ILMOITTAUTUMISET: http://vuolleoulu.fi/kurssit, jossa Hailuodon kurssit oman painikkeen alla.
Osastovastaava Leila Ronkainen on tavattavissa elokuun alusta alkaen kirjastolla maanataisin klo 16-
18 (puhelimitse 044-7861 607 klo 21 saakka) sekä sähköpostilla kansalaisopisto@hailuoto.fi.
Opintosetelihinta on tarkoitettu työttömille, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille. Todistus etuuden saamisek-
si on esitettävä osastovastaavalle kahden viikon kuluessa kurssin alkamisesta. 

90530 MUSIIKKILEIKKIKOULU 
HAILUODON KOULUKESKUS 
ke 17.45-18.30 
5.9.–28.11.2018  
Mari Liukkonen. Kurssimaksu 15,00 €, enintään 10 osallistujaa  
Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 3-6-vuotiaille (v. 2012-2015 syntyneille). Toiminta sisältää laulua, 
loruilua, rytmisoitinten soittoa, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua ja musiikin peruskäsitteisiin sekä 
musiikinteorian alkeisiin tutustumista leikin kautta. Ilmoittautumiset 27.8.mennessä.
 
90535 SOITON OPETUS  HUOM!  EI NETTI-ILMOITTAUTUMISTA  
HAILUODON KOULUKESKUS 
pe 13.30-19.00 
7.9.–30.11.2018  
Esa Jokiranta. Kurssimaksu 55,00 €, enintään 14 osallistujaa  
Kurssilla saa soiton opetusta yksilöopetuksena, ystävän kanssa pareittain tai pienenä ryhmänä. 
Instrumenttivaihtoehdot ovat piano (klassinen tai vapaasäestys), kitara (klassinen tai vapaasäestys), 
ukulele ja mandoliini sekä bändisoittimet (sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, rummut). Opiske-
lijalla itsellään tulee olla käytettävissä valitsemansa instrumentti. Kurssimaksuun sisältyy lapsille 
seitsemän 30 minuutin ja aikuisille viisi 45 min mittaista oppituntia. Opetus on viikoittain. Lasten tunnit 
pyritään järjestämään heti lukukauden alussa. Henkilökohtainen oppituntiaika sovitaan suoraan opet-
tajan (puh. 0400-617162) kanssa. Etusijalla aikaisemmin opiskelleet. Ilmoittautumiset 4.9. mennessä 
kansalaisopisto@hailuoto.fi. 

90600 ENGLANTI 1 
HAILUODON KOULUKESKUS 
ti 17.00-18.30 
4.9.–27.11.2018  
Jaana Pesu. Kurssimaksu 35,00 €, enintään 12 osallistujaa  
Tällä kurssilla opitaan tärkeää käytännön puhekieltä. Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin niille, joilla on 
kauan sitten opittua passiivista sanastoa olemassa. Opitaan uutta ja aktivoidaan unohtuneita sanoja 
yhdessä erilaisten paritöiden ja harjoitusten avulla. Oppikirja korvattu ammattitaitoisen ja kannustavan 
opettajan laatimilla opetusmonisteilla. Materiaalimaksu uusilta kurssilaisilta 5 €. Opintosetelihinta 28 
€. Sitovat ilmoittautumiset 27.8. mennessä. 

KANSALAISOPISTON SYKSYN 2018 KURSSIT
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90601 ENGLANTI 2
HAILUODON KOULUKESKUS
ti 18.30-20.00
4.9.–27.11.2018  
Jaana Pesu. Kurssimaksu 35,00 €, enintään 12 osallistujaa  
Kurssi sopii sinulle, joka haluat ensisijaisesti kehittää ja parantaa puhetaitoa. Harjoittelemme kieltä 
“just talk” periaatteella. Laajennamme sanavarastoa, kertailemme peruskieltä ja harjoittelemme 
pareittain tai ryhmissä. Materiaalimaksu uusilta opiskelijoille 5 €. Opintosetelihinta 28 €. Sitovat ilmoit-
tautumiset 27.8. mennessä. 

90505 KUDONTA  
HAILUOTO, LOKKI 
ma 18.00-20.15 
17.9.–3.12.2018  
Leila Ronkainen. Kurssimaksu 38,00 €, enintään 10 osallistujaa  
Aloittelija tai kudonnan harrastaja, tule kutomaan kangaspuilla kodintekstiilejä, sisustustuotteita tai 
asusteita. Ensimmäisellä kokoontumisella suunnittelemme kudottavat työt ja teemme materiaalitilaus-
ta. Osallistuminen edellyttää jonkin verran itsenäistä työskentelyä kurssiajan ulkopuolella. Ei kokoon-
tumista 19.11. Lisätietoja ohjaajalta p. 044-7861607. Ilmoittautumiset 10.9. mennessä. 
 
90510 PUUTYÖ 
HAILUODON KOULUKESKUS 
to 18.00-20.15 
20.9.–29.11.2018  
Saara Isola. Kurssimaksu 38,00 €, enintään 10 osallistujaa  
Tule mukaan puutyökurssille! Saat vapaasti valita, teetkö helpompaa vai haastavampaa, rakennatko 
alusta alkaen itse, vai kunnostatko vanhaa. Nyt puutyökurssilla lisäksi erityinen mahdollisuus saada 
ohjausta vanhanajan puuhevosen tekoon. Mukavassa porukassa tulee valmista! Ilmoittautumiset 
10.9. mennessä.

90515 PIIRUSTUS II 
HAILUODON KOULUKESKUS 
pe 18-20.30
la 11-17 
31.8.–1.9.2018  
Marjatta Hanhijoki. Kurssimaksu 29,00 €, enintään 10 osallistujaa  
Elävänmallin piirustus, mallin jäsentäminen geometristen perusmuotojen avulla (kuutio, kartio, pallo 
jne). Pitkä asento ja croquis. Materiaalilista lähetetään ilmoittautuneille sähköpostissa. Sitovat ilmoit-
tautumiset 20.8. mennessä. 

90516 AKVARELLI I 
HAILUODON KOULUKESKUS 
ma 18.00-20.30
ti 18.00-20.30
ke 18.00-20.30 
3.9.–5.9.2018  
Marjatta Hanhijoki. Kurssimaksu 15,00 €, enintään 10 osallistujaa  
Johannes Ittenin värioppia soveltaen. Kurssilla käytetään Ittenin Värit taiteessa -kirjaa, jonka kurssi-
laiset lunastavat opettajalta 15 € hintaan. Jos sinulla on jo tämä kirja, ilmoita siitä kansalaisopisto@
hailuoto.fi. Materiaalilista lähetään ilmoittautuneille sähköpostissa. Sitovat ilmoittautumiset 20.8. men-
nessä.
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90507 KUVANKÄSITTELYN PERUSTEET
HAILUODON KOULUKESKUS
pe 16.45-20.30, la 10.00-14.15
21.9.–22.9.2018 
Juha Korhonen. Kurssimaksu 17,00 €, enintään 10 osallistujaa 
Kurssilla perehdytään digitaalisen kuvankäsittelyn perusteisiin; kuvankäsittelyohjelman yleisesitte-
ly, keskeiset työkalut ja komennot, rajaaminen, kuvan käännöt ja koon muuttaminen, perspektiivin 
suoritus, prikkaaminen, kuvan sävyjen säätö, tiedostomuodot. Opetus toteutetaan teoriaopetuksena 
ja käytännön harjoituksin. Käytössä on GIMP-kuvankäsittelyohjelma. Opettaja on valokuvaaja, jolla 
vuosien kokemus valokuvauksen opettamisesta alan oppilaitoksissa. Sitovat ilmoittautumiset 10.9. 
mennessä.

90607 KIRJOITTAJAPIIRI 
HAILUODON KOULUKESKUS 
ma 18.00-20.15 
1.10.–26.11.2018  
Susanna Rapinoja. Kurssimaksu 35,00 €, enintään 12 osallistujaa  
Kirjoittajapiirissä keskitytään syyskaudella omaelämäkerralliseen kirjoittamiseen. Kokoontumisissa 
tehdään elämän käännekohtiin ja eri vaiheisiin liittyviä kirjoitusharjoituksia. Tekstejä voidaan halutessa 
lukea ja keskustella niiden pohjalta. Voit tulla mukaan, vaikka et olisi kirjoittanut aikaisemmin. Kurssi-
maksun lisäksi jokainen opiskelija vastaa itse monistus- yms. kuluista. Opintosetelihinta 28 €. Ilmoit-
tautumiset 24.9. mennessä.

90652 KUNTOJUMPPA 
HAILUODON LIIKUNTASALI 
ke 19.00-20.00 
5.9.–5.12.2018  
Minna Maikkola. Kurssimaksu 25,00 € 
Kuntojumppa sopii kaikille! Tunneilla käytetään eri jumppavälineitä; pallot, kuminauhat ja käsipainot. 
Sisältö suunnitellaan yhdessä kurssilaisten kanssa. Opintosetelihinta 18 €. Ilmoittautumiset 27.8. men-
nessä kansalaisopisto@hailuoto.fi. 
 
90653 JOOGA  
HAILUODON LIIKUNTASALI 
pe 17.00-18.15 
7.9.–30.11.2018  
Saara Al-Khanji. Kurssimaksu 28,00 € 
Kurssilla tehdään monipuolisesti lujan lempeää harjoitusta ja virtaavia sarjoja. Huomioidaan hengitys 
sekä tietoinen rentoutuminen itseään kuunnellen. Kurssi sopii kaikille! Mukaan kiristämättömät vaat-
teet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä vaatetta rentoutumisen ajaksi. Sitovat ilmoit-
tautumiset 27.8. mennessä. 
 
90654 PILATES 
HAILUODON LIIKUNTASALI 
ke 18.00-19.00 
5.9.–5.12.2018  
Aki Heiskanen. Kurssimaksu 25,00 € 
Pilates on kehonhallintamenetelmä. Se koostuu harjoituksista, joissa kehoa sekä vahvistetaan että 
venytetään. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka keskittyy harjoittamaan myös mieltä, jot-
ta mielen avulla pystytään puolestaan harjoittamaan kehoa. Liikkeet pyritään tekemään hitaasti, 
pehmeästi ja sulavasti. Pilateskurssi aloitetaan perusteista, joten voit tulla mukaan ilman aiempaa 
kokemusta. Kurssille voivat osallistua myös jo aiemminkin pilatesta harjoitelleet, koska kaikki liikkeet 
voidaan varioida kunkin osaamisen ja kehittymisen mukaan. Tervetuloa pilateksen maailmaan, joka 
tarjoaa kehittymisen haasteita niin pitkälle kuin haluat harrastuksessasi edetä. Ohjaajana toimii koulut-
tautunut pilatesohjaaja. Mukaan kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.). 
Ilmoittautumiset 27.8. mennessä. 
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Hailuodon kesän tapahtumia

Katso tarkemmat tiedot www.hailuoto.fi/tapahtumat

su 17.6. klo 14 konsertti Santosen taukotuvalla (OuSeSoi ry.)

su 17.6. klo 18 lauluyhtye Lumoa kirkossa

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 kirkossa

to 12.7. Lauttaliikenteen 50-vuotisjuhla 

Aamukahvitarjoilu lautalla klo 9 saakka. Jaossa postikortteja, avaimenperiä ja lauttaliikenteen 

historiikkilehtisiä.

la 14.7. klo 21 Laituritanssit Huikussa

Trio Ässät esiintyy. Tanssien lomassa muistellaan aikoja ennen lauttaa ja asioita lauttaliikenteen 

ajalta. Vapaa pääsy.

ma–ke 16.–18.7. lasten kuvataideleiri Fiskin Sunikarissa 

Ohjaajana Marjatta Hanhijoki. Leirin avoin loppunäyttely ke 18.7. klo 14–15.

la 21.7. Panimon pihalla musiikki-ilta

27.–29.7. Hailuoto Teatterifestivaali

www.hailuototeatterifestivaali.com

1.–5.8. Hailuodon Musiikkipäivät 

http://hailuodonmusiikkipaivat.fi

to 2.8. klo 12 Vanhan kirkon palon muistotapahtuma

18.–19.8. Majakkaviikonloppu, kotiseutupäivä ja Muusajuhlat

19.8. Jahtitanssit nuorisoseuralla
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Näyttelyt

Kirjasto (Luovontie 61)

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 (Luovontie 231)

9.6.–15.7. Inka Nieminen: Original 

20.7.–2.9. Johanna Pöykkö: Matkamuistoja

Väntelän navetta (Vänteläntie 28)

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.–13.8. ma 14–20. 

Marjaniemen majakka avoinna Majakkaviikonlopun aikana ja muutoin ryhmille: 

www.hailuoto-seura.fi/paikallisoppaat

HAILUODON KALASTAJAINSEURA TIEDOTTAA

Kalastuksen käyttömaksut 2018:

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 2018.

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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TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA
Myydään tarjousten perusteella kiinteistötraktori John Deere 455 vm. 1998 rekisteri 835-HAR, 
lisävarusteet puskulevy ja Harjakone (kulmavaihde rikki). Traktori ja lisälaitteet myydään koko-
naisuutena korkeimman tarjouksen tehneelle siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Laitteilla ei 
ole takuuta, eikä palautusoikeutta. 

Tarjoukset tulee jättää sähköpostiin mikko.riekki@hailuoto.fi tai kirjallisesti osoitteella Hailuodon 
kunta, tekninen toimi, Luovontie 176, 90480 Hailuoto 29.6. klo 12:00 mennessä. 
Maksuehto 7pv. Traktori lisälaitteineen on siirrettävä pois 13.7.2018 mennessä. 
Lisätietoja Seppo Rantasuo p. 044 4973511

Retkeilyreitistöjen kehittämisprojekti on käynnissä

Mihin suuntaat Hailuodossa luontoretkesi? Mikä on kauneinta saaren osaa mitä tiedät? Mihin toivoisit 
kulkuyhteyttä? Onko mielessäsi kenties oivallinen paikka taukopaikalle?

Yksi tavoite toimivan retkeilyreitistön suunnittelussa on vähentää ulkoilun aiheuttamia mahdollisia 
haittoja. Hallitsematon liikkuminen kulutusherkillä tai suojelluilla alueilla saattaa jättää luontoon haital-
lisia jälkiä vuosien ajaksi. Olisikin hyvä, että sinne mihin joka tapauksessa halutaan mennä, olisi 
luvallinen ja järjestetty kulku. 

Ehdotuksia ja ideoita uusittavaan reitistöön liittyen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen 
hanna.simila@hailuoto.fi.

UUSI TYÖNTEKIJÄ ESITTÄYTYY
Tervehdys!

Olen aloittanut Hailuodon kunnan teknisten palveluiden palve-
lualuesihteerinä 14.5.2018. Työtehtäviini kuuluu teknisten 
palveluiden asiakaspalvelutyö ja hallinnollisten tehtävien hoita-
minen. Palvelen kuntalaisia muun muassa kunnan asuntojen 
vuokraamiseen liittyvissä asioissa. 

Aikaisempaa työkokemusta minulla on taloushallinnon työ-
tehtävistä ja erilaisten hankkeiden hallinnollisista töistä. 

Olen Oulusta kotoisin ja Hailuodossa olen asunut 11 vuotta. 
Vapaa-aikani kuluu koirien ja hevosten kanssa touhutessa sekä 
musiikkihommien parissa. 

Minut tavoittaa numerosta 040 6837 864 tai sähköpostitse 
nella.nikkila@hailuoto.fi.
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Mökkiläisten jätekontin käyttö Hailuodon Kylätalon (Luovontie 231) pihassa päättyy 2.9.2018. 
Mökkiläisten, joilla on ollut käyttöoikeus jätekonttiin, tulee järjestää jätehuolto uudelleen 3.9.2018 
alkaen.

VAPAA-AJAN ASUNNON JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

Vapaa-ajan asunnolle on hankittava jäteastia ja jäteastialle on tilattava tyhjennys.

Ympärivuotisessa, jatkuvassa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon on noudatettava vakituisessa 
käytössä olevien kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennysvälejä.

Vain kesäaikana, 1.6.–31.8. käytössä olevan vapaa-ajan kiinteistön ei tarvitse hankkia jätehuolto-
palvelua talven ajaksi. Kesäajan vapaa-ajan asunnon jätehuolloksi riittää, kun mökillä on polttokel-
poisen jätteen keräysastia, joka tyhjennetään vähintään kaksi (2) kertaa kesäkauden aikana.
Näiden tyhjennysten tarkoitus on varmistaa, että mökin jäteastia ei täyty liikaa, eikä jäteastia jää 
tyhjentämättä talven ajaksi. Tyhjentämättömät jäteastiat saattavat roskata ympäristöään. Jos 
polttokelpoisen jätteen astia ei sisällä biojätettä, jäteastian tyhjennykset voi puolittaa. Jäteastia on 
kuitenkin
tyhjennettävä vähintään kerran kesäkauden aikana.

Mökkiläisen kimppajäteastia

Jätekimpan perustaminen onnistuu mökkinaapureiden kesken, tai vaikkapa sopimalla jäteastian 
käytöstä naapurin vakinaisessa käytössä olevan kiinteistön kanssa. Lähinaapurit, saman kadun tai 
tien kiinteistöt voivat käyttää yhteistä jäteastiaa. Kimppa päättää jäteastian sijainnista yhdessä ja 
jakaa jätelaskun haluamallaan tavalla. Yhteisen jäteastian käyttö on kirjattava jätehuoltoyrityksen 
kanssa tehtävään sopimukseen niin, että tieto kimppapistettä käyttävistä kiinteistöistä näkyy jäteh-
uoltoyrityksen asiakasrekisterissä.

Oulun seudulla toimivien jätehuoltoyritysten yhteystiedot löytyvät Oulun kaupungin sivuilta
Oulun kaupunki > Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Jätehuolto > Jätehuoltoyritykset

Lisätietoja:
palvelupäällikkö Ilona Suppanen, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, p. 044 703 
3961, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
 

MÖKKILÄISTEN JÄTEKONTIN KÄYTTÖ PÄÄTTYY KYLÄTALON PIHASSA
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ONKO SINULLA VANHOJA VALOKUVIA HAILUODOSTA?

Hailuoto-seuran  Saaren vuosisata valokuvissa -hankkeessa  aletaan kerätä etupäässä yli 50 
vuotta vanhoja valokuvia, dioja, negatiiveja ja lasilevykuvia. Tarkoituksena on tallentaa ja siirtää 
saaren kulttuuriperintöä tulevienkin sukupolvien iloksi ja hyödyksi. Vanhat valokuvat ovat 
vaarassa hävitä haalistumisen ja haurastumisen myötä. Eri vuosikymmeninä otetut kuvat tarjoa-
vat arvokasta tietoa esimerkiksi saaren maisemien muuttumisesta, elinkeinojen kehityksestä ja 
tapahtumista.  Hanke toteutetaan Museoviraston avustuksella. 

Kuvat digitoidaan eli skannataan tai valokuvataan. Alkuperäiset kuvat säilyvät omistajillaan. 
Tarkoituksena on julkaista osa kuvista vuoden lopussa verkkosivustolla. Kuvia voidaan myös 
käyttää näyttelyissä ja yhteisissä tilaisuuksissa. Kuvien käytöstä ja julkisesta esittämisestä sovi-
taan omistajien kanssa jokaisen kuvan kohdalla erikseen.

Kuvien keräys alkaa tiistaina 19.6. klo 11 - 13 Kylätalo Pääkaupalla osoitteessa Luovontie 231  
ja jatkuu koko kesän ajan tiistaisin samassa paikassa samaan aikaan. Tarvittaessa voimme 
myös tulla skannaamaan tai valokuvaamaan kuvia kotiin. 

Lisätietoja projektista saa Susanna Rapinojalta, p. 040 5843916 (susanna.rapinoja@gmail.com) 
ja Vesa Vainionpäältä, p. 040 5565896 (veekoovee@gmail.com).

Ostetaan räsymattoja ja puutuoleja

Ostetaan edullisia räsymattoja. 
Pesemättömät ja 

rispaantuneet matot ok. 
Ostetaan ehjiä, vanhoja tuoleja ja 

penkkejä, saa olla kuluneita. 
Haussa myös käytettyjä kuormalavoja.

Sanna / Bättre Folk  0400 41 77 56

Mattopesulan

kotinoutopalvelu

Lauri Joensuu, 0400 647 075
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KIRJASTO TIEDOTTAA

Pohjois-Pohjanmaan kirjastot 
tarjoavat asiakkailleen e-kirjojen 
lisäksi seuraavia e-aineistopalve-
luita:

Kotiin kirjastokortilla saata-
vat e-aineistopalvelut:

Flipster: 50 englanninkielistä 
aikakauslehteä. Käytettävissä 
kirjaston asiakaskoneilla ja kirjaston 
ulkopuolella omalla laitteella sekä 
Flipster-mobiilisovelluksella kirjautu-
malla palveluun kirjastokortin nume-
rolla.

PressReader (+3 vrk): Sanoma- ja 
aikakauslehtiä ympäri maailman 60 
eri kielellä (suomenkielistä aineistoa 
vain maksullisena). Käytettävissä 
kirjaston asiakaskoneilla ja Press-
Reader-mobiilisovelluksella kirjasto-
jen langattomissa asiakasverkoissa. 
Kirjaston langattoman verkon 
ulkopuolella palvelua voi käyttää 
myös 3 vuorokautta (72 tuntia) 
kirjaston langattomasta verkosta 
poistumisen jälkeen (Radiant Ac-
cess -ominaisuus). Palvelun käyttö 
on mahdollista myös mm. Oulussa, 
Kemissä ja Rovaniemellä samoin 
ominaisuuksin (avaa PressReaderin 
PressReader-aineiston voi ladata omalle laitteelle ja se on käytettävissä kunnes asiakas itse 
poistaa sen.

Naxos: Klassista musiikkia ilman katkoja ja mainoksia, yli 100 000 levyä. Käytettävissä kirjaston 
asiakaskoneilla ja kirjaston ulkopuolella kirjautumalla palveluun omalla kirjastokortillasi.

Naxos Jazz: Jazz-musiikkia ilman katkoja ja mainoksia, yli 10 000 levyä. Käytettävissä kirjaston 
asiakaskoneilla ja kirjaston ulkopuolella kirjautumalla palveluun omalla kirjastokortillasi.

Rockway: Soitonopetuksen verkkopalvelu (kitara, basso, rummut, koskettimet, äänitys, laulu, uku-
lele ja blues-huuliharppu). Yli 70 kurssia. Omista oheislaitteista riippuen myös viritys-, 
metronominkäyttö- ja äänitysmahdollisuus. Käyttö kirjautumalla palveluun omalla kirjastokortillasi.

Redfox: Sanakirja 41 kielellä. Kielenopetusmateriaalia ja kielioppiaineistoja kahdeksalla kielellä. 
Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja kirjaston ulkopuolella kirjastosta riippuen omalla kirjas-
tokortillasi tai kirjastosta saatavilla tunnuksilla. 

HAILUODON KIRJASTO  
Koulun vieressä, kirkkoa vastapäätä 

 

Avoinna 
ti 10-16 

ke, pe 14-20 
 

J u h a n n u k s e s t a  k o t i s e u t u p ä i v ä ä n   
m y ö s  m a  1 4 - 2 0  

 
Ilmaiset seutulainat Outi-kirjastoista (kuljetuspäivä tiistai) 

Tutustu Outi-verkkokirjaston palveluihin! 
Lehtisalissa päivän sanomalehdet ja aikakauslehtiä 

suomalaisia ja ulkomaisia e-lehtiä langattomassa verkossa 
Asiakasinternet – tulostus – valokopiot 
DVD-elokuvia ja äänikirjoja, musiikkia 

Hyvät lasten ja aikuisten kirjakokoelmat 
Lehtileikekokoelma Hailuodosta 

Paikalliskirjallisuutta, mm. Matti Hälliä 
Palautusluukku avoinna 24/7! 

 
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!  
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Kirjastossa toimivat palvelut:

Emagz: 140 suomalaista aikakauslehteä. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja omalla laitteella 
kirjastojen langattomissa asiakasverkoissa.

Epress: Yli 200 suomalaista sanomalehteä. Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja omalla laitteel-
la kirjastojen langattomissa asiakasverkoissa. 

Lisätietoa Hailuodon kirjastosta, puh. 044-4973565 / kirjasto@hailuoto.fi / Kari

https://kirjastonpiikkiin.wordpress.com/2018/01/17/ekirjasto-lyhyt-esittely-2018-terve-
luoa-kokeilemaan/
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Ampumaradalla tapahtuu:

Metsästysseura tiedottaa, ampumaradan ympäristöluvan, lupamääräyksen 2, 
2. momentin mukaisesti seuraavaa: Metsästysseura järjestää ampumaradalla 
liikkuvan hirven ammuntakilpailu CUP:n heinä-elokuussa radan normaalista 
toiminta-ajasta poikkeavina, seuraavina ajankohtina: Ke 18.7, ke 25.7, ke 1.8, 
ke 8.8 ja finaali ke 15.8 ampuma-ajat klo 18-21. 

Lisäksi lapsille ja nuorille on tarkoitus järjestää urheiluammunta perehdytystä ja 
valmennusta kesäaikana. 

Lisätietoja www.hailuodonmetsastysseura.fi -Ampumajaosto.

Hailuodon Metsästysseura ja 4H järjestävät lapsille ja nuorille kesän aika-
na erätyöpajoja, joihin ovat tervetulleita kaikki hailuotolaiset lapset ja nuoret 
7-vuotiaista ylöspäin.

Työpajoja järjestetään seuraavina ajankohtina:
TI 26.6. klo 18 alkaen Metsästysseuran majalla, aiheena jokamiehenoikeudet
TI 10.7. klo 18 alkaen Petsamon taukotuvalla, aiheena erä- ja retkivarustautuminen sekä mm 
puukon käsittely
TI 24.7. klo 18 alkaen Koppakodalla, aiheena suunnistus ja kulkeminen maastossa
KE 1.8.-PE 3.8. Kesäfiilis-leiri Marjaniemessä (järj. kunta, seurakunta ja 4H), työpajojen aiheina 
kalastus ja vesilinnun pyynti, sekä tulenteko maastossa
TI 14.8. klo 18 alkaen Laavu Viinikantien varrella (tarkempi sijainti myöhemmin), aiheena 
maastoruokailu ja välineet
__________________________________________________________

Torstaisin klo 12 alkaen lasten jalkapallokerho koulun kentällä, sadesäällä ollaan liikuntasalissa.
Tiistaisin klo 12 alkaen yleisurheilukerho urheilukentällä.
__________________________________________________________

4H-nuorten kesäkahvila avataan Luukulle viikon 24 aikana, osoitteeseen Luovontie 139. 
Tervetuloa kahvittelemaan ja tukemaan paikallisten nuorten toimintaa!

Lisätiedot:  
Tiina Laurila, puh. 040 820 9937 / hailuoto@4h.fi

HAILUODON 4H TIEDOTTAA
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ELÄVÄ SAARI -VALIOKUNTA ESITTÄYTYY

Olen Matti 
Kalaja, 

valiokunnan jäsen  
(Keskusta) ja 

kunnanvaltuuston 
varavaltuutettu.

Olen Sari Honkanen.
Asun perheeni kanssa vanhaa taloa 

Koivukyläntiellä. Aviomieheni Jyrin ja viisikuisen 
esikoisemme Tenhon lisäksi perheeseemme kuuluu kolme 

koiraa ja kissa. Muutimme virallisesti Hailuotoon kolme vuotta 
sitten. Tällä hetkellä olen vanhempainvapaalla rakennusalan työn-

johtotehtävistä. Pohjakoulutukseltani olen artesaani. Harrastuksissani 
on vahvasti luonto ja kulttuuri lähellä: Metsästyksestä balettiin.

Luottamustoimet Hailuodon kunnassa: Elävä saari -valiokunnan ja raken-
nuttajatoimikunnan jäsen, Oulun käräjäoikeuden lautamies, kiinteistötoimi-
tusten uskottu mies, Oulun poliisin neuvottelukunnan varajäsen.
Toimintaani ohjaa vahva oikeudenmukaisuuden ja arjen sujuvuuden 
tavoite, kaikissa ikäluokissa ja elämäntilanteissa. Hyvinvoiva kuntalainen 
itsenäisessä kunnassa. Turvallinen ja terveellinen ympäristö, puhdas 
luonto ja kansallismaiseman lumo. Elinkeinoelämän tukeminen - alku-

tuotanto ja matkailu huomioiden. Omavaraisuuden kehittäminen. 
Positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen ja muutoksiin.

Ideoidessa paras fiilis tulee, kun hyvä ratkaisu asiaan 
saadaan aikaan yhteistyöllä ja keskusteluilla.

Olen 
Minna Maikkola, 

Lto, lo, erlo,
valtuuston 2. varapuheenjohtaja, 

Elävä saari -valiokunnan puheenjohtaja, 
Oulun ammattikorkeakoulun yhtiökokous-
edustaja, Koha-Suomi Oy; kuntaedustajan 

varajäsen.
Yli 20 vuotta kuntalaisena ovat vahvistaneet näke-

mystäni hailuotolaisuudesta ja siitä, että tärkeimpien 
palveluiden tulisi löytyä saaresta.

Toimiessani luottamushenkilönä pyrin vaikuttamaan 
siihen, että Hailuoto säilyy itsenäisenä ja hyvinvoiva-
na kuntana. Luotan hailuotolaisten kykyyn kehittää 

uusia toimintamalleja, jotka mahdollistavat kun-
nan monipuolisen kehittämisen. Näitä ideoita 

otamme mielellämme valiokunnassa 
vastaan. 

Olen Leo Sauvola, 
syntyperäinen hailuotolainen,  

valtuuston 1. varapuheenjohta-
ja, valiokunnan varapuheenjohtaja, 

henkilöstötoimikunnan puheenjohtaja, 
Soten laajan seurantaryhmän jäsen, 

Nousevan rannikkoseudun hallituksen 
jäsen ja Kiertokaaren 
vuosikokousedustaja.

Olen Mikko 
Tuomikoski, 

sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan jaoston varajäsen, 

Hailuodon vesihuolto 
Oy:n yhtiökokousedustaja, 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen 
johtokunnan jäsen, Oulun käräjä-

oikeuden lautamies ja kolmen lapsen 
isä. Työskentelen konepäällik-
könä ja harrastan metsästystä  

ja kalastusta.
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Olen Jorma 
Tero, syntyperäinen 

hailuotolainen, 
valiokunnan jäsen, kun-
nanvaltuutettu, harras-

tuksena metsästys.

Olen Susanna Rapinoja, 
Hailuodon luontoa rakastava, 

sen historiasta kiinnostunut ja 
monipuolisesti kulttuuria harrastava 

kunnanvaltuutettu (sit. vas.). 
Hailuotoa tulisi kehittää saaren oma-
leimaisuutta kunnioittaen ja omien 
vahvuuksien pohjalta. Ympäristön 

kauneus luo hyvinvointia - sitä 
pitää vaalia.

Elävä saari -valiokunta toimii kunnallista päätöksentekoa valmistelevana ja ohjaavana toimielimenä. 
Elävä saari -valiokunnassa on puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Varapuheenjohtaja on yksi jäsenistä. 

Valiokunnan tehtävänä on tehdä ohjausehdotuksia ja aloitteita toimialaltaan asian laajuudesta ja 
sisällöstä riippuen valtuustolle, kunnanhallitukselle tai palvelujohtajille. 

Valiokunnan keskeisinä tehtävinä on mm. 
- edistää ja seurata kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia
- osallistua kuntapalveluiden ja resurssien käytön suunnitteluun ja toteutukseen
- mahdollistaa kulttuurin monimuotoisuutta
- kehittää ekologisuutta ja lähipalveluiden hyödyntämistä
- tukea ympärivuotisen matkailun kehittämistä
- vastata kaavoituksen kehittämisestä
- ohjata talousarvion toteutumista
- tutustua yrityksiin ja yhdistyksiin ja kehittää yhteistyötä niiden kanssa

Valiokunnan käsiteltäviksi tulevat asiat voivat tulla eri lähteistä, kuten kuntalaista, kuntalaisaloitteista 
tai luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista.

MITÄ ELÄVÄ SAARI -VALIOKUNTA TEKEE?
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Kesäfiilis-leiri alakouluikäisille telttaillaan Marjaniemen MeriVillassa 1.–3.8.2018

Ilmoittautumiset ke 25.7.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

Ilmianna fiksu pyöräilijä!

Tänä kesänä käännetään katseet turvalliseen 
liikkumiseen. Onhan sinulla pyöräillessäsi kypärä 
päässä ja pyörän valot kunnossa? 

Hailuodon liikuntatoimi yhdessä liikenneturvan 
kanssa palkitsee pienin muistamisin fiksuja 
pyöräilijöitä. Saatamme tehdä myös ”yllätyshyök-
käyksiä” kylän pinnassa, mutta voit myös ilmian-
taa pyöräilijän, jolla on turvallisuusasiat huomioitu!

Lähetä perusteluiden kera ilmiantosi kesä- ja 
heinäkuun aikana osoitteeseen 
petri.partala@hailuoto.fi, ilmiantaa saa myös 
itsensä!

Frisbeegolf heittokoulu

Jos kaipaat opastusta frisbeegolfin saloihin, olitpa vasta-alkaja tai jo 
kokeneempi, niin nyt siihen on mahdollisuus! 

Hailuodon urheilukentällä järjestetään torstaina 28.6. klo 18 eteenpäin 
heittokoulu, jossa käydään läpi lajin eri heittotekniikoita ja harjoitellaan niitä 
opastetusti. Omia kiekkoja et koulussa välttämättä tarvitse. Ohjaajana kou-
lussa toimii Oulun frisbeeseuran jäsen ja Hailuodon radan ratamestari Mikko 
Kanninen. Heittokoulun jälkeen on mahdollista myös kokeilla uusia taitoja 
Hailuodon radalla. 

Ilmoittautumiset voit lähettää osoitteeseen: mikko.kanninen@gmail.com. 
Opetus järjestetään jos vähintään 4 henkilöä ilmoittautuu.
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Terveyskeskus ja hammashoitola ovat suljettuna 2.–29.7.2018

Reseptit tulee uusia 27.6. mennessä.

Terveyskeskuksen sulun aikana ota kiireellisissä asioissa yhteys terveyskeskuksen numeroon 
044 4973 540, jossa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja sen ajankohdan. Hoitaja organisoi 
vastaanottoajan päivystävälle lääkärille.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellinen hoito tapahtuu Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OYS, 
sisäänkäynti A1). Soita aina ensin p. 08 3152655. Numerosta vastaavat kokeneet terveydenhuollon 
ammattilaiset, jotka antavat ohjeistusta ja neuvontaa.

Laboratorionäytteiden otto OYS Avohoitotalon Näytteenotto
Ajanvaraus 08 5755850 arkisin klo 9–13 tai http://www. nordlab. fi/fi/nordlab-oulu

Äitiys- ja lastenneuvolan vastaanotot sulun aikana sopimuksen mukaisesti.

Ambulanssi tilataan numerosta 112.

Hammashoitolan sulun aikana särkytapauksissa soita virka-aikana terveyskeskuksen numeroon 
044 4973540, jossa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja tarvittaessa saat lähetteen jatkohoitoon.

VIIKONLOPPUISIN, AATTO-JA PYHÄPÄIVINÄ: Hammaslääkäripäivystys: Aapistie 3 klo 10–15, 
p. 044 7036 426. Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä suun terveydenhoitoa tarvitsevia potilaita, 
joille annetaan ainoastaan asianmukainen ensiapu (lähinnä kivun poisto ja tulehduksen rauhoittami-
nen). Potilas itse huolehtii tarvittavan jatkohoitoajan varaamisesta haluamastaan hoitopaikasta.

ILTAISIN JA ÖISIN vakavien tapaturmien ensiapu Oulun seudun yhteispäivystyksessä, OYS, 
sisäänkäynti A 1, puh. 08 315 2655.

TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA

Ihanaa kesää!
Toivottaa terveyskeskuksen väki


