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Perinnemaisemien päivitysinventoinnit käynnistyvät
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi maakunnan perinnemaisemakohteita vuosina 2019-2021.
Valtion mailla sijaitsevat kohteet inventoi pääasiassa Metsähallitus. Tavoitteena on päivittää tietoja jo
inventoitujen perinnemaisemien tilasta ja hoitotarpeista, inventoida uusia kohteita kuten ympäristösopimuksella hoidettavia alueita ja kartoittaa hoidon laajentamismahdollisuuksia. Työt tehdään Perinnemaisemien inventointiohjeen (Kemppainen 2017) mukaisesti.
Vuonna 2019 inventoinnit keskittyvät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Kunnittaiset kartat suunnitelluista inventointikohteista löytyvät verkkosivulta https://bit.ly/2JyzGfM. Hailuodossa
maastotyöt aloitetaan heinäkuussa. Kohteiden hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan
yhteydessä ennen maastokäyntiä.
Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta: Maarit Vainio, maarit.vainio@ely-keskus.fi, puh.
0295037007 ja Marika Laurila, marika.laurila@ely-keskus.fi, puh. 0295038003. Yhteydenotot
ensisijaisesti sähköpostitse.
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SOTE SAARI TIEDOTTAA
Terveyskeskuksen sulku
Terveyskeskus ja hammashoitola ovat suljettuina 1.7–28.7.2019
Terveyskeskuksen sulun aikana ota kiireellisissä asioissa yhteys terveyskeskuksen numeroon
044 4973 540, jossa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja sen ajankohdan. Hän 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.
Reseptien uusimispyynnöt 19.6.2017 mennessä
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.
Suuhygienisti paikalla 15.7.2019 alkaen. Hammaslääkärin vastaanotto 15.–19.7.2019
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 rauhoittaminen). Potilas itse huolehtii tarvittavan jatkohoitoajan varaamisesta haluamastaan hoitopaikasta.
ILTAISIN JA ÖISIN vakavien tapaturmien ensiapu Oulun seudun yhteispäivystyksessä, OYS,
sisäänkäynti A1, puh. 08 315 2655.
Oulun seudun Fysioterapia: vastaanotto torstaisin sulun aikana.
Kauppa- ja asiointikyytikokeilu kesällä 2019
Hailuodon kunnassa aloitetaan kutsutaksikokeilu KESKIVIIKKOISIN ajalla 19.6.2019–31.7.2019.
Ajo on keskipäivän jälkeen keskiviikkoisin. Asioiden hoitoa varten ajetaan reitti, joka määräytyy
tarpeen mukaan - soita Teijalle viimeistään tiistaina klo 18 mennessä, jos haluat kyytiin. Kutsu taksi
puhelinnumerosta 040 1506 189. Ensisijaisesti kutsutaksi on tarkoitettu niille ikääntyville ihmisille,
joiden kotona asumista tukee kyyti kirkonkylälle ja takaisin keskiviikkoisin. Maksu matkahuollon
taksojen mukaisesti.
Sosiaalipalvelulain mukaista kuljetuspalvelua käyttävät toimivat omien ohjeidensa mukaan ja
keskiviikkokyyti ei koske heitä.
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Olen taas Hailuodossa ja vailla ihania malleja.
Samalla kun teen vapaita töitä = töitä, joita itse keksin haluavani maalata tai piirtää, olen myös
valmis tekemään tilaustöitä. Tilaustyö voi olla muotokuva lapsesta, aikuisesta, kodista sisätilasta tai
yksityiskohdasta, jonka haluat ikuistaa tai vielä jotain, jota en edes osaa ehdottaa.
Eräs ystäväni Hailuodosta sanoi, että sitten kun teet sen myrskyävän meren, niin silloin minä haluan
sen. Mutta myrskyäviä meriä en maalaa, vaan ihmisiä omissa ympäristöissään tai luonani Fiskin
Sunikarissa. Olen rakennuttanut sinne pikkuruisen ateljeen Kalevi Kaitalalta ostamani kalamökin
purkamisen jälkeen, jossa maalaan. Projekti alkoi viime kesän lopussa 2018.
Tämä on siis mainos ja kutsu ottaa yhteyttä, jos ajatukseni kiinnostaa. Silloin kun minä pyydän
malliksi jotain ihmistä ja kysyn lupaa saada maalata jonkun luona, olen toiminut niin, ettei malli
raukka saa kuin nimellisen korvauksen. Jos taas sinä otat minuun yhteyttä toivoen maalausta,
veloitan sinua seuraavan ohjeellisen summan mukaisesti.
Ja miksi tämä ilmoitus kuntatiedotteessa?
Fiskin Sunikaarin ateljeeprojektiin liittyy menoja ja velkaa, jotka koitan vaikkapa näin saada
hoidettua. Tarkemmat teoshinnat ja aikataulut saat ottamalla minuun yhteyttä. Hintahaitari on 200
e (piirustus) – 22.000 e ( julkinen muotokuva 2 kpl toinen tilaajalle ja toinen mallille)
Olen saapunut Hailuotoon 10.5.2019 ja aion tehdä täällä töitä taas kerran koko kesän.
Marjatta Hanhijoki
kuvataiteilija
Kesäosoite:
Sunikarintie 301
90480 Hailuoto
hanhijokimarjatta@gmail.com
040-7394437
Talviosoite:
Lallukan taiteilijakoti
Apollonkatu 13 A 52
00100 Helsinki

Perhetapahtuma Koppakodalla
Yhteinen iltapäivä Koppakodalla maanantaina 17.6. klo 17–19.
Tervetuloa paistamaan makkaraa, juomaan pannukahvit tai mehua, pelailemaan
ulkopelejä, laulamaan nuotion ympärille ja tapaamaan tuttuja. Tapahtumassa voi vain
piipahtaa tai olla koko kaksi tuntia. Tulkaahan kurkkaamaan!
Koppakota sijaitsee Tukkitiellä. Pölläntieltä tultaessa aja Tukkitietä n. 2km, kota sijaitsee tien oikealla puolella. Koivukyläntieltä tultaessa käänny vasempaan Tukkitielle ja
aja n. 1,5km, kota sijaitsee tien vasemmalla puolella. Kodan kohdalla on tien reunassa
pussi kepin päässä merkkinä.
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Haemme osa-aikaista osastonjohtajaa
Hailuodon kansalaisopisto
Kiinnostaako sinua työ, jossa pääset suunnittelemaan ja organisoimaan kuntalaisten vapaa-ajan opintoja?
Oletko sinä etsimämme aikuiskasvatuksen ammattilainen?
Hailuodossa toteutetaan vuosittain noin 570 tuntia kansalaisopisto-opintoja, jotka tuottaa Vuolle
Setlementin kansalaisopisto. Vuolle on voittoa tavoittelematon, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton
yleishyödyllinen yhdistys. Vuolteen palvelualueet muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta, joita ovat
opistotoiminta, hyvinvointipalvelut sekä Pudasjärvellä sijaitsevan nuoriso- ja vapaa-ajankeskus PikkuSyötteen palvelut.
Haemme osa-aikaista osastonjohtajaa Hailuodon kansalaisopistoon luomaan lukukausittain eri-ikäisten
hailuotolaisten sivistys- ja harrastustarpeeseen vastaavan opinto-ohjelman. Työ on määräaikainen
aikavälillä 12.8.2019 – 31.5.2020 ja noudattaa kansalaisopiston työkausia. Työ sisältää asiakas- ja
henkilöstötyötä, tilojen varaamisen, opettajien rekrytoinnin, tiedottamisen ja kurssi-ilmoittautumisten
vastaanottamisen.
Edellytämme sinulta tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ja valmiuden omaksua kansalaisopiston
tietohallintojärjestelmän käytön.
Arvostamme tehtävään soveltuvaa opisto- tai korkeakoulututkintoa. Pedagoginen pätevyys ja kokemus
aikuiskasvatustyöstä katsotaan eduksi. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja omaat myönteisen asenteen
sekä innokkaan ja itsenäisen otteen työhön.
Tarjoamme sinulle monipuolisen ja mielenkiintoisen työn hailuotolaisten parissa.
Vuolle Setlementti ry noudattaa yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Hallinnollisen työn osuus on noin
4,5 tuntia viikossa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus toimia tuntiopettajana oman osaamisesi mukaan.
Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi osoitteeseen erja.stolt@vuolleoulu.fi 28.7.2019 mennessä.
Lisätietoja voit kysellä 10.6. ja 17.6. klo 12 – 14 puhelimitse numerosta 044-7868897.
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Hei Hailuoto!
Vuonna 2017 ja 2018 Oulun Triathlon & Cycling Ry on järjestänyt Triathlon harjoituskilpailun
Hailuodossa.
Tänä vuonna kilpailu järjestetään Marjaniemessä 29.6.2019 iltapäivällä. Pyöräily osuus on ohi
2 tunnissa ja Pölläntien - Marjaniemen välisen tieosuuden nopeusrajoitus lasketaan 50 km/h. Pyöräily
osuus ajoittuu ajalle 13:00-17:00 ja kestää noin 2 tuntia.
Toivomme kärsivällisyyttä ja malttia pyöräilijöiden kanssa. Turvallisuus paranee huomattavasti, kun
kisan aikana vältetään ohituksia.
Triathlon on uinnin, pyöräilyn ja juoksun yhdistelmä kilpailu, joka suoritetaan vaihdot mukaan lukien
yhtä jaksoisesti.
Hailuoto triathlonin toteuttamisessa auttaa: Majakkapiha, Luoto ravintola, Luotsihotelli, Luovon puikkari, Halstari Oy, Hailuoto seura ry, Hailuodon kalastajat ry, Finnpilot, Kalahalli, Hailuodon jakokunta ja Hailuodon kunta.
Oulun Triathlon & Cycling ry toivottaa tervetulleeksi myös muut hailuotolaiset tukemaan ja auttamaan
tapahtuman järjestämisessä.
Yhteydenotot Hailuoto.triathlon@gmail.com
https://www.otcoulu.fi/tapahtumat/hailuototriathlon2019/
Tervetuloa kokeilemaan lajia!
Hailuotolaisille osallistuminen on
ilmainen. Voitte koota vaikka oman
viesti joukkueen uinti, pyörä ja juoksu.
Tarvittaessa OTC ry lainaa uimarin
uintiosuudelle.
Kilpailun järjestelytoimikunta.
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NUORTEN KESÄTYÖSETELIT
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, kun 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
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HAILUODOSSA TAPAHTUU www.hailuoto.fi/tapahtumat
16.6.

klo 18 Kesäillan musiikki: Mari Liukkonen & Sanna Leppäniemi / Hailuodon kirkko

19.6.

klo 13 Tuolijumppaa / Hailuodon kirjasto
klo 14 Lautapeli-iltapäivä / Hailuodon kirjasto
klo 19 LiveQ: Viitala / Hailuodon kirjasto

24.6.

klo 17 Rottinkituolitalkoot / Hailuodon kirjasto

26.6.

klo 14 Lautapeli-iltapäivä / Hailuodon kirjasto
klo 18 Kirjailijavierailu: Marjut Brunila / Hailuodon kirjasto

28.6.

klo 19 LiveQ: Maja-duo / Hailuodon kirjasto

29.6.

klo 14 Hailuoto Triathlon / Marjaniemi

10.7.

Suuri Maalaustapahtuma Hailuodossa
Kirjastokino nonstop: Taiteilija Markku Keränen

12.–13.7. Bättre Folk / Marjaniemi
13.7.

Musiikkiteatteria lapsille kirjastossa

19.7.

klo 19: LiveQ: Taneli Reponen: Uusi Hailuoto-biisi / Hailuodon kirjasto

25.7.

klo 13 Juha Hurmeen ääneenlukupiiri / Kniivilän kotiseutumuseo
klo 18 Kirjastokino: Kun suopursu kukkii (Matti Hälli) / Hailuodon kirjasto

26.–28.7. Hailuoto Teatterifestivaali
31.7.–4.8. Hailuodon Musiikkipäivät
17.–18.8. Majakkaviikonloppu, kotiseutupäivä ja Muusajuhlat
Muusajuhlien vieraiksi saapuvat Ari Paulow, Kaisa Halmkrona, MC Heguli, Jyrki Korpua ja
Satu Hänninen.
12.–13.10. Siikamarkkinat
Kesän taidenäyttelyt:
Galleria Peräkamari, Pääkauppa
Sunnuntaikuvaajat: Talvi- ja kevätkuvia Hailuodosta, 8.6.–14.7.
Tiina Saine, 14.7.–1.9.
Galleria Luoto, Pääkauppa
Tiina Sipilä: Näistä päivistä, näistä öistä 8.6.–14.7.
Joonas Vähäsöyrinki: Hetkiä, 17.7.–1.9.
Kirjasto
Sisko-Elina Mustonen: Moninainen 1.–30.6.
Päivi Vähämetsä-Tuononen: Ensiaskelia 1.–31.7.
Hailuodon kirkko avoinna heinäkuussa ma–la 13–17 ja su 11–15.
Marjaniemen majakka avoinna 24.6.–25.6. ja 28.6.–4.8. päivittäin klo 12-14.
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Miesten ja naisten ohjatut seniorijumpat ovat kesätauolla.
Naisten osalta jumpat jatkuvat to 8.8. klo 8.30 ja miesten osalta to 5.9. klo 7.30.
Kuntosalivuorot ovat voimassa läpi kesän.
Kiitos aktiivisesta osallistumisesta ja hyvää kesää! :-) -petri20. Kesäfiilis -juhlaleiri alakouluikäisille telttaillaan Marjaniemen MeriVillassa 25.–27.6.2019
Ilmoittautumiset ke 19.6. mennessä. Kannattaa ilmoittautua heti!!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 044 4973566 (soitto tai tekstiviesti) /Petri tai petri.partala@hailuoto.fi.
Leirin hinta 20 €
järj. Hailuodon 4H-yhdistys, seurakunta ja vapaa-aikatoimi
Kunnossa Kaiken Ikää -pyöräilytempaus jatkuu. Enää ei ole vihkoja
postilaatikoissa. Toukokuun 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

Yhteinen aamulenkki keskiviikkoisin klo 9.30, lähtö aina liikuntahallilta. Reitti päätetään lähtöhetkellä. Tervetuloa reippailemaan!
Pihapeli-iltapäivä keskiviikkona 19.6. klo 12.00-14.00 liikuntahallin piha-alueella. Peleinä mm. petanque, mölkky, boccia jne. Kaikenikäiset, tervetuloa!
Vapaa-aikasihteeri lomailee 4.7.- 4.8.2019.

MÖKKILÄISTEN JÄTEHUOLTO
Mökkiläisille tarkoitettu jätekontti on siirretty Hailuoto-seuran kiinteistöltä (ent.
Osuuskauppa, Luovontie 227) Hailuodon SEO-huoltoaseman pihalle osoitteeseen Luovontie 224. Vanhan jätekontin avain ei käy uuteen jätekonttiin. Palvelutoimittajan, Kempeleen jätekuljetuksen kanssa on jokaisen käyttäjän tehtävä uusi
sopimus jätekontin käytöstä. Jätekontin käyttö maksa 75,00 euroa vuodessa,
avaimesta peritään panttimaksu 20,00 euroa (pantti palautetaan avaimen palautuksen yhteydessä).
Jätekontin käyttösopimus on jokaisen käyttäjäksi haluavan tehtävä Kempeleen
jätekuljetuksen kanssa osoitteessa Ekohaka 7, 90440 Kempele. Samassa yhteydessä luovutetaan jätekontin avain.
Lisätietoja: Kempeleen jätekuljetus, p. 08 562 0310
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JÄTEHUOLTO KUNTOON
Kodin ja kesämökin jätehuollon järjestäminen on kiinteistön haltijan tehtävä.
Tavoitteena on, että asumisen jätteistä ja niiden jätehuollosta ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja tuloksena on toimiva ja ympäristön huomioon ottava jätehuolto. Jätehuollon
järjestämisen perusteet kerrotaan jätehuoltomääräyksissä.
Jätteiden keräys ja jäteastia – kotona ja mökillä
Ensimmäiseksi kotiin tai mökille järjestetään paikka polttokelpoisen jätteen jäteastialle ja hankitaan
jäteastia. Jäteastian voi ostaa rautakaupasta, tai sen voi vuokrata jätehuoltoyritykseltä. Sitten tehdään sopimus jäteastian säännöllisestä tyhjennyksestä jätehuoltoyrityksen kanssa. Jätehuoltoyritys
huolehtii jäteastioiden tyhjentämisestä. Kiinteistö maksaa jätehuoltoyritykselle jätteenkäsittelymaksun
sekä jäteastioiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kulut. Jätehuoltoyritysten tarjoama jäteastioiden tyhjennyspalvelua kannattaa kilpailuttaa, sillä eri yritysten perimissä maksuissa on eroja.
Jäteastian tyhjennyksen voi tilata myös naapurien kanssa yhdessä, kimpassa. Lähinaapurit, saman
kadun tai tien kiinteistöt voivat käyttää yhteistä jäteastiaa. Kimppa voi päättää jäteastian sijainnista
yhdessä ja jakaa jätelaskun haluamallaan tavalla.
Samalla alueella sijaitsevat kiinteistöt voivat kilpailuttaa alueensa jätehuoltopalvelut. Yhteisessä
kilpailutuksessa jokaisella kiinteistöllä on oma jäteastia ja laskutus hoidetaan jokaiselle erikseen.
Alueellinen kilpailutus voi olla myös edullisempi kuin perinteinen kiinteistön oma kilpailutus.
Jätehuoltomääräysten mukaiset polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennysvälit
Vakituisen asunnon ja ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon polttokelpoisen jätteen
jäteastia on tyhjennettävä kesäaikana (kesä-elokuu) vähintään kahden viikon välein ja talviaikana
(syys-toukokuu) vähintään neljän viikon välein.
Jos kiinteistö kompostoi tai se on mukana biojätteen erilliskeräyksessä ja polttokelpoisessa jätteessä
ei ole biojätettä, jäteastian tyhjennysväli voi olla pisimmillään 12 viikkoa.
Vain kesäaikana (kesä-elokuu) käytössä olevan vapaa-ajan asunnon polttokelpoisen jätteen jäteastia on tyhjennettävä vähintään kaksi kertaa kesäkauden aikana. Jos mökillä kompostoidaan, kerran
kesässä tapahtuva tyhjennys riittää.

Mökkiläisen jätehuolto
Vapaa-ajan asunnolle hankitaan jäteastia ja jäteastialle tilataan tyhjennys samalla tavalla kuin vakituiselle asunnolle. Vähintään polttokelpoisen jätteen keräys on lomamökillä oltava ja jäteastia tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Jos vapaa-ajan asunto on ympärivuotisessa, jatkuvassa käytössä, jäteastioiden tyhjennysväli
on sama kuin vakituisen asumisen jäteastioiden tyhjennysväli. Säännöllisten tyhjennysten tarkoitus
on varmistaa, että mökin jäteastia ei täyty liikaa eikä jäteastia jää tyhjentämättä talven ajaksi. Tyhjentämättömät jäteastiat roskaavat ympäristöä.
Jos polttokelpoisen jätteen astia ei sisällä biojätettä, jäteastia on tyhjennettävä vähintään kolmen
kuukauden välein.
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Jos vapaa-ajan asuntoa käytetään vain kesäisin (kesä-elokuu) kiinteistön ei tarvitse hankkia jätehuoltopalvelua talven ajaksi. Kesäajan vapaa-ajan asunnon jätehuolloksi riittää, kun mökillä on polttokelpoisen jätteen keräysastia, joka tyhjennetään vähintään kaksi (2) kertaa kesäkauden aikana.
Jos syntyvä ruokajäte kompostoidaan, riittää että polttokelpoisen jätteen jäteastia tyhjennetään kerran
kesäkauden aikana.
Kimppajäteastia
Jätehuollon järjestäminen ei välttämättä tarkoita omaa jäteastiaan ja sen tyhjennyksiä. Jäteastian
tyhjennyksineen voi tilata myös naapurien kanssa yhdessä, kimpassa. Lähinaapurit, saman kadun tai
tien kiinteistöt voivat käyttää yhteistä jäteastiaa. Kimppa voi päättää jäteastian sijainnista yhdessä ja
jakaa jätelaskun haluamallaan tavalla.
Kimppajäteastia on mitoitettava ja tyhjennettävä niin, että kimppaan kuuluvien kiinteistöjen jätteet
sopivat astiaan ja astia voidaan aina sulkea. Jäteastian ympäristön siisteydestä on huolehdittava niin,
että jäteastiasta ei ole haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
Yhteisen jäteastian käyttö on merkittävä jätehuoltoyrityksen kanssa tehtävään sopimukseen niin, että
tieto kimppapistettä käyttävistä kiinteistöistä näkyy jätehuoltoyrityksen asiakasrekisterissä.
Kimppajäteastia sopii myös vakituisten asuntojen jätehuollon järjestämiseen.
Marjaniemen parkkipaikan jätepiste ei ole mökkiläisten tai vakituisten asukkaiden jäteastia, sinne ei
saa viedä kotitalouksien eikä yritysten jätteitä. Jätelain mukaan jokainen kiinteistö huolehtii oman jätehuoltonsa järjestämisestä itse.
Tietoa jätehuollon järjestämisestä
Kompostoinnista, lajittelusta, jätehuollon järjestämisestä, jätteenkäsittelyn maksuista
Kiertokaari Oy:n neuvonnasta, (08) 558 40010 tai www.kiertokaari.fi/
Jätehuoltomääräyksistä, jätehuollon järjestämisestä, jäteastioiden tyhjennysväleistä
www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatehuolto1
Jätehuollon valvonta
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta
Ympäristönsuojeluneuvonta ja -valvonta virka-aikana ma–pe 8–16, p. 044 703 6790 Jätteenkuljetuksesta, jäteastioiden tyhjennyksistä, jäteasioiden mitoituksesta, jätehuoltosopimuksista
Haurun Jäte-Auto: Sälpäkuja 3, 90630 Oulu, p. (08) 538 0600
Jätehuolto Nuojua Oy: Räihänkuja 5, 90540 Oulu, toimisto 0400 173200
Kempeleen Jätekuljetus Ky: Ekohaka 7, 90440 Kempele, p. (08) 562 0310
Kiimingin Jätehuolto Oy: Koitelintie 11, 90900 Kiiminki, p. (08) 816 2340, 040 746 2340 ja
0400 685 305 (Reijo)
Lassila & Tikanoja Oyj: www.lassila-tikanoja.fi/asioi tai p.0106365000
SR-Kiinteistöhuolto Oy: Sepäntie 18, 90850 Martinniemi, p. (08) 5400 409, 0400 681 824
Ekopisteistä: Suomen pakkauskierrätys Rinkiin Oy: www.rinkiin.fi
Ilona Suppanen,
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki. p. 044 7033961
www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatehuolto1
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KIRJASTO TIEDOTTAA

HAILUODON KIRJASTO
Koulun vieressä, kirkkoa vastapäätä kesällä 2019

ma
ti
ke
pe

14-20
10-16
14-20
14-20

(24.6.-12.8.)

VHS-NAUHOJEN DIGITOINTIA
Kirjastossa on vapaasti käytettävissä
DVD-VHS-nauhuri, jolla saa siirrettyä
vanhan VHS-kasetin digitaaliseen muotoon. Tule tutustumaan!
FRISBEEGOLFKIEKKOJA
Kirjastossa on lainattavissa ilmaiseksi frisbeegolfkiekkoja myös kesäisin.
Kirkonmäen frisbeegolfrata on ihan
vieressä. Tervetuloa kokeilemaan!

eKirjasto avattu
Wi-Fi avattu
Palautusluukku 24/7
Ilmaiset seutulainat mantereesta
Oulun ja lähikuntien kanssa yhteinen kirjastokortti
Kirjavaraukset ja lainauusinnat netissä
Asiakasinternet – tulostus – valokopiot
Kirjaston blogi:
kirjastonpiikkiin.wordpress.com

PYÖRÄNPUMPPU
Kirjastossa on käytettävissä pystyasentoinen pyöränpumppu. Sillä saa vaivattomasti renkaat täyteen!

Lehtisalissa päivän sanomalehdet ja aikakauslehtiä
Kuukausittain vaihtuva taidenäyttely
DVD-elokuvia ja äänikirjoja, musiikkia
Hyvät lasten ja aikuisten kirjakokoelmat
Tietoa Hailuodon tapahtumista
Myytävänä postikortteja, perinnekirjoja ja kirjastokasseja
puh./txt. 044 4973 565
kirjasto@hailuoto.fi
Luovontie 61 D
Käyttäkää
palautusluukkua
kirjaston ollessa kiinni!

Tervetulua
raatille ja
lavvaamaan!

Kirjavierailulla
MARJUT BRUNILA

ke 26.6. klo 18
HAILUODON KIRJASTO
Luovontie 61 D,
puh. 044-4973565
Järj. kunta/kulttuuri2019

”Miten keksitään jännitystarina?”
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Koko Suomi maalaa 10.7.2019 Hailuodossa
Fiskin Sunikarissa (Sunikarintie 301)

Marjatta Hanhijoki
klo 10–13 Lasten taideleiri Pikku prinssin paluu (ei järjestettyä uintimahdollisuutta)
klo 16–19 kaikille avoin taideleiri

Vasken Fregatissa (Vaskentie 17)

Sisko-Elina Mustonen ja Päivi Vähämetsä-Tuononen
klo 13 alkaen yömyöhään asti
HUOM! Kaikissa kolmessa tapahtumassa omat värit mukaan, esim. kuusi vesivärinappia, lyijykynällä
ja kumillakin pärjää. Marjatalta saa ilmaiseksi hiiltä piirtämiseen. Taiteilijatasoista akvarellipaperia
ostettavissa paikan päältä isoissa arkeissa á 10 €.
Paikalla on maalaustelineitä, taustapahveja, vettä ja keksiä.
Tervetuloa myös omien tarvikkeiden kanssa ikuistamaan maisemia ja kohteita ympäri Hailuodon.
Saari on tänä päivänä taiteilijoiden oma!
Ilmoittautumiset 30.6. mennessä kirjastoon: kirjasto@hailuoto.fi / puh. 044 4973 565

Sivu 13

Numero 6/2019

Vasken Fregatin maalauspäivä - tule, maalaa ja majoitu!
Maalaustapahtuma Hailuodon Santosen Vaskessa, Vaskentie 17.
Mahdollisuus työskennellä kaksikerroksisessa, hyvin valaistussa Vasken Fregatissa, talon pihapiirissä
tai rannalla (n. 100m). Käytössä jääkaappi ja vesiposti. Pihalla nuotiopaikka ja wokkipannu sekä
pihasauna, jonka yhteydessä kuivakäymälä.- Aloitus klo. 13:00 -->
(jos ilmenee halukkuutta, niin voimme siirtyä maalaamaan myös Marjaniemeen, vaikka auringonlaskua! ; )
- Mukaan omat telineet ja maalaus-/ piirtämistarvikkeet (minulla 1 kpl kotitekoinen teline, ei
ylimääräisiä maalaustarvikkeita)
- Mahdollisuus yöpyä ja saunoa: yöpyminen 20€/ henk, saunominen 5€/henk
Kuvia töistä ja tapahtumista voi julkaista Instagramiin #maalaustapahtuma @maalaustapahtuma tai
jakaa ne Facebookissa tapahtuman pääsivulla www.facebook.com/maalaustapahtuma.
							

järj. Sisko Mustonen & Hailuodon kunta/kulttuuri
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Talvella on varastettu taiteilijaryhmän valolaitteistoa metsätien varresta Matikanjärventien varresta. Asiaan osallinen tai siitä jotakin tietävä voisi tulla kirjastoon selvittämään tapahtumaa ja
hoitamaan asian kuntoon.
Hailuoto on monien taidetapahtumien saari ja työryhmien tuominen tänne vaatii suunnitelmallisuutta ja vaivannäköä. Toimitaan tänä kesänä yhteisillä periaatteilla: Jos luovan työn tekijöistä
on asukkaille häiriötä, käykää reilusti kysymässä heiltä toiminnan kestosta tai ottakaa yhteyttä kunnan kulttuuritoimeen. Ja taideprojektien toteuttajat: pyrkikää ennalta ilmoittamaan lähiympäristön asukkaille vierailustanne. Kulttuurisihteeri auttaa teitä yhteydenpidossa paikallisiin.
Hailuoto on sekä luotolaisten että taiteilijoiden saari.
Kari Blomster, puh. 044-3339321 (koti)
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KESÄTYÖTÄ TARJOLLA!
Huhtikuun kuntatiedotteeseen viitaten
lisäys kesätyönhakuun hailuotolaisille
nuorille ja opiskelijoille: Heinäkuussa
tarjolla kahdeksi viikoksi kesätöitä
kirjastossa ja kulttuuritoimessa.
Tiedustelut kirjastosta Päiviltä, puh.
044-4973565.
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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
OP-mobiilissa.

•

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
pin-koodilla 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!
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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

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-edut-yhteistyokumppaneilta
•

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.
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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) :-)

Ajokortti ei kelpaa enää henkilöllisyystodistukseksi kaikkialla
Henkilökortti ja passi käyvät tunnistamisvälineeksi esimerkiksi
verkkopalvelutunnuksia haettaessa.
Vuoden 2019 alusta astuu voimaan laki, joka rajoittaa ajokortin käyttämistä henkilöllisyystodistuksena. Ajokortti ei enää käy tunnistamisvälineeksi, kun operaattorit myöntävät asiakkaalleen mobiilivarmenteen tai pankit verkkopankkitunnukset.
Jotta pankin asiakkaille voidaan avata monikäyttöiset, muun muassa viranomaispalveluissa tunnistautumiseen käyvät verkkopalvelutunnukset, pitää hänellä olla mukanaan voimassa oleva henkilökortti tai passi.

Ajokortti todistaa ensisijaisesti ajo-oikeuden
Kun henkilökorttia tai passia myönnetään, poliisin ensisijainen tehtävä on tunnistaa hakemuksen jättänyt
henkilö. Paras tunnistamisväline on voimassa oleva henkilökortti tai passi. Alle 18-vuotiaan henkilöllisyys voidaan todentaa myös hänen huoltajansa avulla.
Ajokortti ei ole käynyt tunnistamisasiakirjaksi passia tai henkilökorttia haettaessa enää vuoden 2006 jälkeen,
eikä sen myöntäminen ole ollut poliisin vastuulla vuoden 2015 jälkeen. Ajokortin ensisijainen tarkoitus on
osoittaa, että kortin haltijalla on ajo-oikeus.
On olemassa henkilöitä, joiden henkilöllisyyttä ei voi tunnistaa sillä tasolla kuin henkilökortin tai passin saaminen edellyttää, mutta tämän ei pidä evätä heiltä oikeutta ajaa autoa. Siksi ajokortin myöntämisprosessi on
erilainen kuin henkilökortin tai passin.

Henkilökortti on lisännyt suosiotaan
Kokonsa puolesta henkilökortti sopii passia kätevämmin lompakkoon, kännykkä- tai korttikoteloon. Se on
lisännyt rajusti suosiotaan viime vuosina.
Henkilökorttia voi käyttää matkustusasiakirjaksi kaikissa 28:ssa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa sekä Liechtensteinissa, San Marinossa ja Sveitsissä. Ulkomaalaisten ja alaikäisten henkilökortti ei käy matkustusasiakirjasta, mutta alaikäiselle voidaan myöntää myös tavallinen henkilökortti.
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Pohjoismaissa ei matkustusasiakirjaa tarvita, mutta henkilöllisyys ja Pohjoismaan kansalaisuus on matkustajan
pystyttävä tarvittaessa todistamaan. Ajokortti ei siihen riitä, koska siinä ei ole merkintää kansalaisuudesta: sen
maatunnus, esimerkiksi FIN, kertoo vain ajokortin haltijan syntymäpaikan.

Henkilökortti on halvempi verkossa
Verkosta ostettu henkilökortti maksaa 54 € ja lupapalvelupisteestä 58 €. Jos henkilökorttia hakee samaan aikaan passin kanssa, siitä saa kuuden €:n alennuksen. Verkosta haettu passi puolestaan maksaa 49 € ja lupapalvelupisteestä 53 €. Sekä henkilökortti että passi ovat voimassa viisi vuotta.
Henkilökortin toimitusaika on 5–8 päivää. Valmiin kortin voi noutaa Matkahuollon ja sen alihankkijoiden toimipisteistä.
Henkilökortin sirulla on kansalaisvarmenne, joka mahdollistaa vahvan sähköisen tunnistuksen myös moniin
julkisen sektorin verkkopalveluihin. Passissa tätä ominaisuutta ei ole. Sähköiseen tunnistautumiseen tarvitaan
lisäksi kortinlukija ja sirunlukuohjelmisto. Tarkempia ohjeita ja ohjelmiston saa Väestörekisterikeskuksen Eevertti-palvelusta: https://eevertti.vrk.fi/kortinlukijaohjelmisto-ja-varmenteen-testaus

Näin henkilökortti haetaan verkosta
•

Käy kuvattavana valokuvaamossa, joka lähettää passikuvasi sähköisesti poliisille.

•

Valokuvaamot: www.lupakuvienvastaanotto.fi/kuvaamoluettelo

•

Täytä hakemus verkossa: www.poliisi.fi/asiointipalvelu

•

Liitä hakemukseen kuvatunnus, jonka sait valokuvaamosta. Maksa hakemus verkossa.

•

Sähköinen hakemus riittää osassa hakemuksissa, osassa hakijan täytyy käydä poliisin lupapalvelupisteessä tunnistettavana. Järjestelmä kertoo hakemusta täytettäessä, tarvitaanko tunnistuskäynti.

Ajokortti käy edelleen muuhun OP:ssa asioimiseen. Sillä tunnistautuvalle voidaan avata OP palvelutunnukset,
joilla käytetään OP:n omia palveluja. Ajokorttia vastaan jo myönnettyjen, olemassa olevien tunnusten toimivuuteen lainmuutoksella ei ole vaikutusta.
Lähteet: Raha ja arki 22.11.2018 Jouko Vuorela

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
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Kunnanvirasto on avoinna koko kesän.
Lämmintä kesää kaikille!
Toivottaa kunnanviraston väki

Kuva: Vesa Vainionpää

