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Tämä on kuntatiedotteen erikoisnumero, joka ilmestyy poikkeuksellisesti heinäkuussa.
Kuntatiedotteen kesäekstran sisällöt on suunnitellut ja kirjoittanut kunnanviraston kesätyöntekijä Lasarus Blomster.
Tiedotteesta löytyy erityisesti matkailijoille sopivaa sisältöä mm. majoitusvaihtoehdoista,
Hailuodon kesätapahtumista ja kesän kulttuuriannista.
Kesäekstraa ei jaeta koteihin, vaan se on luettavissa kunnan verkkosivulla ja saatavissa
paperisena paikallisesta K-kaupasta ja kirjastosta. Kuntatiedote ilmestyy ja jaetaan
normaalisti seuraavan kerran elokuun puolessa välissä.
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Majoitusta Hailuodossa
Kun Hailuotoon tullaan vierailulle, kenties tärkein hankittava on majapaikka. Päivävierailut voivat
saaressa jäädä hieman turhan lyhyiksi erityisesti kauempaa tuleville, onhan lauttamatka pitkä
kumpaankin suuntaan. Ratkaisuksi kyseiseen pulmaan löytyy Hailuodosta niin hotelli kuin mökinvuokrausyrityksiäkin.
Pöllän Mökkimajoitus omistaa seitsemän eri
mökkiä, joista suurin osa sijaitsee Pöllän rannassa.
Mökit on enimmäkseen tarkoitettu luonnonläheisempää retkeilykokemusta hakevalle persoonalle,
joka ei tarvitse suihkun tai sisävessan kaltaisia
mukavuuksia viikonloppulomallaan. Yksi mökeistä on kuitenkin hieman modernimmin varusteltu.
“Aloitimme vuokraustoiminnan vuonna 1995. Ne
mökit, jotka silloin olivat olemassa, olivat postilaitoksen käytössä ja vuokralla meidän maillamme.
Postin toiminta mökeissä kuitenkin loppui, ja mökit päätettiin ottaa vuokrauskäyttöön”, kertoo
omistaja Arto Vähämetsä. Majoituksen lisäksi Pöllän mökkimajoitus tarjoaa asiakkailleen kalastusretkiä. “Suosittelen palveluitamme toki kaikille, mutta erityisesti ne sopivat ihmisille, jotka viihtyvät
luonnossa”; Vähämetsä lisää.
Pöllän loma-asunnot tarjoaa matkailijoille neljää suurikokoista asuntoa Pöllän rannassa. Tuura,
Uitto, Rysä ja Nuotta ovat antaneet mökkiläisille katon pään päälle jo kuuden vuoden ajan. “Mökit
valmistuivat vuonna 2013, joten kuusi vuotta tulee kohta täyteen”, kertoo yrityksen työntekijä Miia
Vähämetsä. “Toiminnan aloittivat veljekset Seppo ja Aatto Vähämetsä, jotka rakensivat loma-asunnot rantaan. Heidän toimestaan aloimme mökkejä vuokraamaan, kyseessä kun on eräänlainen
perheyritys.” Vähämetsä suosittelee laajoja kuuden hengen asuntoja erityisesti perheille, mutta
myös pienemmille yritysporukoille virkistyskäyttöön. “Talvisin myymme myös halvemmalla kahdelle
hengelle, jotta asiakkaat tulevat vähän rohkeammin vuokraamaan”, Vähämetsä selittää.
Hailuodon Luotsihotelli sijaitsee Marjaniemessä saaren läntisimmässä pisteessä, mistä löytyy
myöskin saaren suosituin uimaranta sekä kalasavustamon ja matkamuistomyymälän kaltaisia
paikallisia perinteitä ylläpitäviä liikkeitä. Hotellirakennuksena toimii 1960-luvulla rakennettu vanha
luotsiasema, jonka sisätiloja on muodonmuutoksen tapahtuessa muutettu hyvinkin radikaalisti. Rakennuksen menneisyydestä muistuttaa vieressä seisova 25 m korkea majakkarakennus,
johon pääsee edelleenkin kesäisin vierailemaan.
Heti Luotsihotellin vieressä seisoo punainen puutalo, josta löytyy Ravintola Luoto, yksi Marjaniemen alueen monista ravintoloista. “Olemme itse uusia yrittäjiä ravintolassa, mutta se on omien
tietojeni mukaan toiminut noin viisi vuotta, koko talon historiasta en tosin ole aivan varma”, toteaa
myynti- ja ravintolapäällikkö Kirsi Harjajärvi. Ravintolan yläkerrasta löytyy neljä huonetta, joissa
tarjotaan yösijaa Marjaniemessä vieraileville. “Tällä hetkellä huoneitamme käyttävät lämmittelypaikkaa tarvitsevat purjelautailijat, mutta toki suosittelen huoneitamme kaikille turisteille. Syksyllä
aiomme vaihtaa yhden huoneista kabinettitilaksi, joten huoneita tulee olemaan jäljellä vain kolme”,
Harjajärvi jatkaa.
Edellä mainittujen yritysten lisäksi Hailuodossa majoitusta tarjoavat myös Hailuodon Majakkapiha,
Heikkisen Maatilamajoitus ja Hailuodon Maaseutukortteerit. Asuntovaunu- ja asuntoautopaikkoja
vuokraavat Majakkapiha ja Ravintola Ailasto. Lisäksi mökkejä vuokraavat monet yksityiset henkilöt.
Lisätietoja majoituksesta:
www.visithailuoto.fi/majoitus
www.hailuoto.fi/matkailu/majoitus
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Hailuodossa tapahtuu
10.7. Suuri maalaustapahtuma:
Lasten taideleiri Fiskin Sunikarissa klo 10–13
Kaikille avoin taideleiri Fiskin Sunikarissa klo 16–19
Maalaustapahtuma Vasken Fregatissa klo 13–yömyöhään
Markku Keräsen 13 min. kestävä taiteilijadokumentti kirjastossa nonstoppina klo
14–20
12.–13.7. Bättre Folk / Marjaniemi
13.7.

klo 15.30: Maailman rumin prinsessa. Lastenteatteriesitys / Hailuodon kirjasto

19.7.

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

20.–21.7. Hailuodon Joogapäivät / Luotsihotelli
25.7.

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

10.8.

klo 18: Sähkötanssit: Samuli Putro live / Kulttuuritalo Päiväkoti

19.8.

klo 20.30: Jahtitanssit / Hailuodon Nuorisoseuran talo

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: Tuulessa, 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
Päivi Vähämetsä-Tuononen: Ensiaskelia 1.–31.7.
Hailuodon kirkko avoinna heinäkuussa ma–la 13–17 ja su 11–15.
Marjaniemen majakka avoinna 28.6.–4.8. päivittäin klo 12-14.
www.hailuoto.fi/tapahtumat
www.visithailuoto.fi/tapahtumat
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Bättre Folk – Saaren suurin musiikkitapahtuma
Yksi Hailuodon ehdottomasti odotetuimmista tapahtumista on kaksipäiväinen musiikki- ja kirjalisuusfestivaali Bättre Folk. Festivaalin perustaja Aki Roukala kertoo tapahtuman taustoista ja omista ajatuksistaan sitä koskien.
Mistä sait alun perin ajatuksen aloittaa Bättre Folk-festivaalin?
Termi “Bättre folk” oltiin keksitty jo aikaisemmin, silloin kun vielä asuin Helsingissä. Kun muutin tänne,
minussa syntyi tietynlainen tarve tehdä asioita. Olen aikaisemminkin järjestänyt erilaisia tapahtumia,
mutta Bättre Folk on ensimmäinen isompi tapahtuma, joka oli kokonaan oma ideani.
Tänä vuonna kahdeksatta kertaa järjestettävä festivaali on kasvanut nopeasti huomattavankin
suureksi tapaukseksi: lavalla nähdään nimekkäitä artisteja ja yleisön väkiluku on suuri. Oletko
yllättynyt tästä kasvusta?
Olenko yllättynyt? Tavallaan olen. Alussa suurin haaveeni Bättre Folkille oli, että siitä tulisi eräänlainen uusi Sodankylän elokuvafestivaali, sellainen place to be, jokavuotinen pyhiinvaelluskohde, ja nyt
se yhtäkkiä onkin juuri tällainen. Tämä ei kuitenkaan johdu ainoastaan loistavasta ohjelmistosta, tai
siitä, että meillä on muista festivaaleista poiketen myös kirjallisuutta. Hailuoto sijaintina on valtavan
suuri tekijä festivaalin menestyksessä. Vaikka välillä onkin ollut sadetta tai kylmiä ilmoja, väkimäärä ei
ole vähentynyt lainkaan.
Minkä vuoden festivaali onnistui mielestäsi parhaiten, ja miksi?
Mielestäni festivaali on onnistunut joka vuosi paremmin, olemme oppineet asioita ja olemme saaneet järjestettyä paremman tapahtuman yleisöä varten. Olemme petranneet joka vuosi jossain, ja
yleisömäärän kasvu on tuonut meille lisää resursseja kehittää Bättre Folkia eteenpäin. Tänä vuonna
meillä esimerkiksi tulee olemaan enemmän paikallista ruokaa tarjolla, useampia saunoja sekä viihtyisämpi alue. Joka vuosi on ollut paremmat.
Kuka on mielestäsi paras Bättre Folkissa esiintynyt artisti?
Saimaa oli kyllä viime vuonna aika kova. He erottuivat joukosta, vaikkeivät olekaan se kaikista myyvin
nimi tai yleisön eniten odottama artisti. He saivat ehdottomasti parhaiten väen liikkeelle. Festivaaliolosuhteissa musiikillinen sisältö toimii paremmin kuin hieno brändi. Yhtye pääsi yllättämään monet.
Tänä vuonna Bättre Folkissa esiintyvät muun muassa J. Karjalainen, Pyhimys & Saimaa, sekä Litku
Klemetti.

Bättre Folk Marjaniemessä
12.–13.7.2019
Katso koko ohjelmisto:
www.battrefolk.fi

Kuva: Vesa Vainionpää
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Teatterifestivaali tulee taas
Hailuoto Teatterifestivaali on
Bättre Folkin ja Musiikkipäivien
ohella yksi saaren tärkeimmistä
taidetapahtumista.
Hanna Hautala kertoo, mikä tekee tapahtumasta erityisen.
Kuinka kauan teatterifestivaalia on
järjestetty Hailuodossa?
Ensimmäisen kerran järjestettiin vuonna 2007, joten tänä vuonna taitaa olla
tulossa kolmastoista kerta.
Kuinka tapahtuma alun perin sai alkunsa?
Taiteelliset johtajat Juha Hurme, Jouni Rissanen ja Matti Rasi saivat alkuperäisen idean järjestää
teatterifestivaalit. Hurme oli työskennellyt Volter Kilpi -kirjallisuusfestivaalin parissa Turussa, ja kolme
miestä tunsivat tarvetta tuoda jotain samankaltaista pohjoiseenkin. Rissanen esitteli vuoden 2007
festarit omana läänintaiteilijan projektinaan, mistä ensimmäisen vuoden rahoitus saatiin, mutta sittemmin on perustettu Luovontunkki-järjestö rahoittamaan tapahtumaa.
Millä tavoin tapahtuma on kasvanut vuosien mittaan?
Teatterifestivaali on tullut enemmän valtakunnalliseen tietoisuuteen sen kehityksen aikana. Ollaan
esimerkiksi saatu Suomen opetus-ja kulttuuriministeriöltä festivaalitukea rahoitusta varten. Myös
kävijämäärä on tietysti noussut, mitä kauemmin tapahtuma on jatkunut, ja yleisöä ollaan saatu joka
puolelta Suomea. Emme kuitenkaan halua tästä mitään massafestivaalia, sillä tapahtuma on läpi
koko kestonsa ollut hyvinkin intiimi ja luonnonläheinen. Suurten lavojen ja muiden vastaavien rakenteiden tekeminen sotisi mielestäni teatterifestivaalien alkuperäistä luonnetta vastaan.
Mikä esitys on jäänyt vuosien varrelta parhaiten mieleen?
Vaikea kysymys, onhan tämä minulle rakas festivaali, jossa olen itsekin esiintynyt monessa näytelmässä. En siksi osaakaan oikein nimetä mitään tiettyä näytelmää, joka olisi noussut ylitse muiden. Parhaiten festareilta jää yleisesti mieleen se, että siellä ollaan jatkuvasti säiden armoilla, mikä
tuottaa varsin vaikuttavia luontokokemuksia. Esitys saattaa tapahtua niin rankkasateessa, yön pimeydessä kuin salamoiden keskelläkin.
Mitä odotat tältä vuodelta?
Odotan hyviä esityksiä sekä hyvää henkeä niin yleisön kuin tekijöidenkin välillä. Esityksistä odotan
erityisesti Piia Komsin sooloesitystä Hailuodon kirkossa.

Hailuoto Teatterifestivaali
26.–28.7.2019
Katso ohjelmisto ja esityspaikat:
www.hailuototeatterifestivaali.com
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Kirjastossa tapahtuu

Hailuodon kirjasto on yksi saaren
keskeisimpiä kulttuurin näyttämöitä, ei
ainoastaan kirjojen vaan myös
lukuisten tapahtumien vuoksi. Näistä
kertoo tarkemmin kirjastonhoitaja Kari
Blomster.

Millaisia tapahtumia kirjasto tarjoaa kuntalaisille heinäkuun aikana?
Kirjasto järjestää heinäkuun aikana vaikka mitä, olemme ottaneet mantereen kirjastoista mallia siinä,
että jotain pientä on hyvä olla tarjolla aina. Tuolijumppa tulee jatkumaan, ja siihen kannattaa kyllä
osallistua, ikärajaa ei ole kummallakaan puolella! Lautapelejä meillä voi pelata milloin vain, tietokirjahuoneessa on pöytälätkä, ja järjestämme myös musiikkitapahtumia monena perjantaina kello seitsemän. Heinäkuun puolivälissä oululainen Taneli Reponen saapuu soittamaan uuttaa omaa Hailuoto-biisiään, teemme yhteistyötä teatterifestivaalin kanssa ja pidämme Kniivilässä ääneenlukupiirin
Juha Hurmeen johdolla, minkä jälkeisenä iltana voi tulla kirjastoon katsomaan elokuvan Kun suopursu kukkii. Erityisen tärkeänä pidän suurta maalaustapahtumaa, johon voi tulla maalaamaan vesi- tai
öljyväreillä ja piirtämään kynällä tai hiilellä, valinta riippuu täysin siitä mitä harrastaa, tai mitä haluaa
kokeilla. Kirjasto näyttää myös hailuotolaisen taiteilijan Markku Keräsen dokumenttia. Keräsellä oli
Helsingissä menestyksekäs taidenäyttely muutama vuosi sitten. Kirjaston aukioloajat löytää helposti
netistä, joten tervetuloa kaikille!
Kenen aloitteesta tapahtumat syntyvät?
Toimenkuvanihan on kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri, joten yleensä kulttuurisihteeri minussa ehdottaa
kirjastonhoitaja-Karille, että järjestetäänkö tällainen tapahtuma, ja kirjastonhoitaja vastaa: “Joo, mutta
hoida sä se!”. Sitten kulttuurisihteeri-Kari hoitaa homman ja tästä on tuloksena tällainen mukavan
pienen toiminnan ketju.
Minkälaista on ollut järjestää kirjastoon kesätekemistä?
Olen tykännyt siitä kovasti, sillä se monipuolistaa kirjaston tarjontaa ja antaa sekä esiintyjille että
yleisölle mahdollisuuden välittömään, pienimuotoiseen ja konstailemattomaan tapahtumaan. Esimerkiksi viime Live-Q:ssa esiintynyt kantriartisti Antti Viitala pahoitteli esityksensä aikana kappaleensa lapsille suunnattuja kärpäsistä kertovia sanoituksia, mutta yleisöstä lohdutettiin, ja sanottiin
kärpästen olevan tärkeä ja ajankohtainen aihe. Kyseisessä esityksessä oli muuten yleisöennätyksemme, eli kahdeksan ihmistä!
Miksi tämän lehden lukijan pitäisi osallistua kirjaston tapahtumiin?
Samasta syystä miksi facebook-tapahtumaan osallistuvan pitäisi nousta pirtin penkiltä ja lähteä siihen
tapahtumaan eikä vain klikata peukkua. Kun rohkenee lähteä liikkeelle, niin tapaa uusia ihmisiä, ja
saa itsekin uudenlaisen kokemuksen Hailuodosta tai sen yhteisöllisyydestä.
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Taidetta saarella
Joonas Vähäsöyrinki on oulunsalolainen kuvataiteilija, jonka
”HETKIÄ” -näyttelyn töiden inspiraatio lähtee Hailuodon ja
sen lähialueiden luonnosta, erityisesti merestä. Ympäristö on
Vähäsöyringille tuttu jo lapsuudesta saakka. Vähäsöyringin
töiden perustana ovat positiiviset kokemukset luonnon parissa, jotka ovat koskettaneet häntä jollain tavalla. Taiteilijan
itsensä mukaan “kuva syntyy kuvasta”. Tämä kuva voi olla
joko elävä malli, valokuva tai mielikuva.
Vähäsöyrinki on kiinnostunut impressionistisesta taidesuuntauksesta sen valoa ja varjoa tutkivan luonteen vuoksi. Hän
on itse ottanut taiteeseensa samanlaisen lähestymistavan jo
kauan ennen kuin edes tiesi mitään impressionistisesta tyylisuuntauksesta.
HETKIÄ -näyttely on esillä Galleria Luodossa 17.7.–1.9.
Valokuvaaja Tiina Saineen kuvataidetta inspiroi
niin ikään Hailuoto. Taiteilija ei vietä yhtäkään
kesää vierailematta saaressa, niin vahva on juurien veto takaisin. Saaresta löytyy Saineen mukaan aina uutta kuvattavaa, oli vuodenaika mikä
tahansa.
Viime kesän Hahon suvun naisilta -näyttely sisälsi
niin Saineen kuin hänen äitinsä maalaustaidettakin. Taiteilijan itsensä mukaan silloisen näyttelyn
tarkoituksena oli yhdistää kaksi eri sukupolvea,
kaksi eri näkemystä, ja näin luoda aivan uusi
kokonaisuus. Samaa teemaa jatkaa eteenpäin
myös hänen tämänvuotinen näyttelynsä, jonka Saine kuvaa koostuvan useita valokuvia sommittelemalla luoduista kokonaisuuksista. Taiteilijan itsensä on hankala nimetä yksittäisiä kuvataiteilijoita,
joista saisi inspiraatiota, mutta nimeää hyvän taiteen tunnusmerkiksi sen, että se saa innostumaan.
TUULESSA -näyttely on esillä Galleria Peräkamarissa 17.7.–1.9.
Hailuotolainen Päivi Vähämetsä-Tuononen (kuvassa
vasemmalla) kuvailee itseään maisemamaalariksi.
Hailuodon luonto, sen rannat ja meri inspiroivat myös
Vähämetsä-Tuonosta tämän maalauksissa, ja joskus on
jopa vaikeaa maalata kuvia mistään muusta. Myös pilvet
ja taivaanrannat kiehtovat vuonna 2012 aloittanutta taiteilijaa, joka innostui maalaamaan samana vuonna järjestetyn taideleirin seurauksena. Omia suosikkejaan listatessa
Vähämetsä-Tuononen nostaa esiin Juhani Kostetin ja
Albert Edelfeltin. Taiteilija kertoo itse tavoittelevansa tulevaisuudessa hieman vähemmän valokuvamaista ja enemmän maalauksellista suuntaa.
ENSIASKELIA -näyttely on esillä kirjastossa 1.–31.7.
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Musiikkipäivät jo viidettä kertaa

Tämän elokuun alussa järjestetään jo viidennet peräkkäiset
Hailuodon Musiikkipäivät. Taiteellinen johtaja Sinikka
Ala-Leppilampi kertoo Musiikkipäivien historiasta ja ideoista
sen taustalla.
Miten musiikkipäivät alkoivat?
Alun perin juttelin erään italialaisen kapellimestarin kanssa mahdollisuudesta järjestää oopperafestivaali tänne pohjanmaalle. Olen asunut Oulunsalossa jo 22 vuotta, joten Hailuotokin on tullut tutuksi
lomapaikkana, kävihän Oulunsalo Soi -festivaalikin täällä muutamana vuonna. Saimmekin täältä
kirkolta ja Nuorisoseuralta tiloja käyttöömme. Tapahtumasta ei kuitenkaan tullut oopperafestivaalia,
kun innostusta ei aivan siihen löytynyt: sen sijaan Markojuhani Rautavaaraan (Musiikkipäivien toinen
taiteellinen johtaja) tutustuttuani päätimme aloittaa musiikillisen yhteistyön Musiikkipäivien merkeissä.
Trubaduurina toiminut Rautavaara toi mukaan omat tuttavansa ja oman genrensä, kun taas itse toin
omat kontaktini, joita minulla on vuosien varrella klassisen musiikin puolelta löytynyt. Ideana on siis
tuoda niin klassinen musiikki, kansanmusiikki kuin trubaduurilaulantakin saareen ja sitä soittamaan
kutsutaan niin vanhoja kuin uusia muusikkoystäviä joita kesälomalla halutaan kuulla. Olemme järjestäneet festarit yhdessä talkoovoimin, ja se on sujunut aivan mainiosti.
Millä tavoin tapahtuma on kasvanut vuosien mittaan?
Alkuvuosina Musiikkipäivät kestivät kolme päivää, nyt jo viisi. Saareen on aina ollut niin hirveästi
tulijoita, eikä kaikkia voinut mitenkään ottaa, joten kasvatimme tapahtuman kestoa parilla päivällä.
Olemme myös aloittaneet MasterClass-kurssitoiminnan, jossa artistit pitävät tunteja keräten itse
osallistumismaksun. Talkoovoimin järjestetty festivaalihan tarjoaa muusikoille ainoastaan näkyvyyttä
sekä mahdollisuuden päästä Hailuotoon, palkkoja emme voi maksaa, joten MasterClass-tunnit ovat
artisteille hyvä mahdollisuus ansaita hieman palkkaa itselleen. Musiikkipäiviin nämä kurssit eivät
varsinaisesti liity mitenkään, vaan ne lähtevät artistien omasta aloitteesta. Haluamme pitää festivaalin
täysin talkoopohjaisena, minkä vuoksi rahaliikenne pidetään kurssitoiminnan puolella. Syynä tähän
on se, ettei täällä joutuisi riitelemään jatkuvasti taiteilijoiden palkkioista ja rahasta. Monilla festivaaleilla myöskin huomaa, että suurimman palkkion vastaanottava taiteilija nostetaan mediassa huomattavasti enemmän esiin, jolloin kuuluisat nimet keräävät suuret palkkiot, eivätkä muut saa juuri mitään.
Meillä tällaista eroa ei ole, vaan yritämme pitää kaikki samalla viivalla. Tuntuu hyvältä, kun harrastelijat ja ammattilaiset voivat soittaa yhdessä ilman, että heidän välilleen piirretään rajoja.
Mikä esitys on jäänyt erityisesti mieleesi musiikkipäivien nelivuotiselta taipaleelta?
Hirveän monta hyvää esitystä on ollut, ja niiden väliltä on vaikea valita. Voisin ehkä mainita sen, kun
Jorma Panula johti oman teoksensa Peltomiehen rukous. Se sopi todella hyvin Hailuotoon, onhan
pieni saari aikanaan kärsinyt paljon rutosta ja nälkävuosista. Myös se, kun Markojuhani Rautavaara
esitti kirkossa saarelle säveltämänsä kappaleen Sirkeiden Sirkuttajien kanssa, oli erittäin liikuttava
ja on jäänyt mieleen hyvin vahvasti. Se kuullaan taas vuoden päästä Markojuhanin 60-vuotistaiteilijakonsertissa. Niin monta hienoa taiteilijaa olemme päässeet täällä näkemään, että heitä on vaikeaa laittaa järjestykseen. Yksi ehdoton huippuhetki tosin oli viime vuonna esitetty ooppera, jota tuli
johtamaan tämä sama kapellimestari, jonka kanssa tätä alun perin suunnittelin. Lavasteet saatiin
Hailuodon asukkailta, joten talkoovoimin hoidimme tämänkin.
Mitä odotat tämän vuoden musiikkipäiviltä?
Odotan lähinnä samaa kuin aina ennenkin, eli sitä, että ihmiset tulevat kuuntelemaan hyvää musiikkia, valitsevat ohjelmasta mieluisia konsertteja ja uskaltautuvat kenties sellaisiinkin, mistä eivät ole
niin varmoja. Loppujen lopuksi kaikki musiikki täällä on kohtalaisen melodista ja sellaista mikä koskettaa, mitä musiikissa aina suosinkin. Mielestäni musiikin kuuluu aina tulla säveltäjän sydämestä, ja
soittajien täytyy ottaa se omakseen.

Hailuodon Musiikkipäivät 31.7.–4.8.2019 https://hailuodonmusiikkipaivat.fi
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Marjaniemi
Marjaniemi on Hailuodon
länsireunassa sijaitseva
alue, jossa sijaitsee jo aiemmin mainittujen Luotsihotellin ja Ravintola Luodon
lisäksi useita liikkeitä ja
myymälöitä vierailijan iloksi.
Marjaniemen tunnistettavin maamerkki on varmastikin Luotsihotellin vieressä seisova valkoinen
majakka. Vuonna 1871 valmistuneen rakennuksen suunnitteli A. D. Dahlström, ja sen huipulle
noustaan 110:ssä askelmassa. Rakentamisen jälkeen majakassa työskentelivät sekä majakkamestari että kaksi vartijaa, mutta vuonna 1963 majakka automatisoitiin, eikä henkilöstöä enää tarvittu. Majakassa kuitenkin työskentelee yhä opas, joka esittelee sitä vieraille kesäisin.
Mikäli ei ehdi lukea tätä artikkelia loppuun vaan täytyy kiiruhtaa
suoraa päätä Marjaniemeen, niin apua paikkojen löytämiseen voi
kysyä info-pisteeltä. “Tarjoamme turisteille apua kaikessa, mitä he
tulevat kysymään, ja mahdollisuuden tuntea saarta paremmin”,
virkkoo info-pisteellä työskentelevä Jani Nurkkala. Nurkkalan
mukaan apua käy kysymässä vähintään viisi ihmistä päivittäin,
joskus enemmänkin. “Useimmiten ihmiset kysyvät, mitä täällä voi
tehdä; minkälaisia aktiviteettimahdollisuuksia löytyy, onko alueella
nähtävyyksiä, ja niin edespäin. Uskon info-pisteen olevan hyödyllinen matkailijoille, ja mielestäni tällainen piste olisi hyvä olla joka
kohteessa, ainakin sellaisissa, mihin tulee paljon turisteja. Eniten
olemme varmaankin avuksi retkeilijöille, jotka tahtovat tutustua
paikalliseen luontoon.

Matkamuistot Marjaniemen retkestä voi ostaa
Luovon Puikkarin kahvilasta. Kahvilan perustivat vuonna 2007 siskokset Elsi Sipilä ja Martta
Tönkyrä, sekä jälkimmäisen tytär Saila Tönkyrä.
Puikkari tarjoaa niin kahvia, kotitekoisia leivonnaisia kuin mökkiläisten ja kanta-asukkaiden
käsitöitä. Toiminta on ollut menestyksekästä.
“Myös talvisin on nykyisin enemmän myyntiä,
erityisesti viikonloppuisin jäätien aikaan. Muita
paikkoja täällä ei oikein ole siihen aikaan vuodesta auki”, kertoo Elsi Sipilä, yksi kahvilan omistajista. Kahvipöytien ympärillä on näytillä niin luotolaisvillapaitoja, villahousuja, lapasia, sukkia, pipoja,
kaulaliinoja ja vaikka mitä muuta. “Lähes joka kesä käy joku lehti haastattelemassa meitä luotolaisvillapaidasta. Siitä on tullut kuuluisuus.” Käsitöissä suositaan vahvasti paikallisia tuotteita. “Meillä ei ole
mantereesta tuotteita. Alkuun oli paljonkin tarjolla, mutta jos jotakin sieltä otetaan, niin tekijällä täytyy
olla vahvat juuret saareen. Niin kauan kuin Luovosta riittää, niin pidetään toiminta tällaisena.”
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VISIT HAILUODON MATKAILUNEUVONTA MARJANIEMESSÄ
Matkailuneuvonta palvelee kävijöitä 18.8. saakka päivittäin klo 11–16.
Matkailuneuvonnasta saat
tietoa mm. Hailuodon
nähtävyyksistä, käyntikohteista ja tapahtumista.
Jaossa on myös erilaisia
esitteitä ja aikatauluja.

Neuvonta sijaitsee Kahvila
Hornantuutin tiloissa os.
Marjaniementie 783 E,
Luotsihotellin ja Ravintola
Luodon läheisyydessä.
p. 050 476 5556
info@visithailuoto.fi

TERVETULOA
KÄYMÄÄN!
Kuvat: Visit Hailuoto
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OLETKO NÄHNYT NÄITÄ
KISSOJA?
Kaksi nuorta, valko-mustaa
naaraskissaa on hukassa,
liikkuvat mahdollisesti
erikseen. Viimeksi nähty
Sääskeläntiellä ja
Isonkyläntiellä.
Ilmoitathan tähän numeroon,
jos olet nähnyt kissoja:
044 2002160 / Ripatti
Kiitos!
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