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Tiedote maanomistajille ja tiellä liikkujille 
Kevään 2017 lentolaskennan perusteella arvioituna Hailuodon hirvikanta on edelleen runsas. 
Hirvimäärä on tänäkin vuonna kevään vasomiskauden jälkeen tavoiteltavaa tasoa korkeam-
malla. ELY-keskus on asentanut viime vuonna hirvivaaramerkkejä Hailuodon maanteille tava-
nomaisimmille hirvien kulkupaikoille. Merkittyjä alueita on 
yhteensä 5 kpl. 

Liikenneturvallisuuden kannalta olisi suotavaa, jos maanomistajat raivaisivat ja 
harventaisivat palstojaan pääväylien varsilta etenkin näiltä hirvien luontaisilta kulkupaikoilta. 
Myös puuston alaoksien poistaminen edesauttaa näkyvyyttä. 

Tiellä liikkujilta toivomme nopeusrajoitusten noudattamista ja hirvivaaran huomioon ottamista 
varsinkin aamu- ja iltahämärien aikaan. 

Hailuodon kunta 
Hailuodon metsästysseura 
Hailuodon riistanhoitoyhdistys 
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1.7.2017 alkaen on Hailuodon 4H-yhdistyksen uutena toiminnanjohtajana 
aloittanut Tiina Laurila. 

Myös yhdistyksen sähköpostiosoite on muuttunut. Jatkossa siis yhteydenotot 
sähköpostitse hailuoto@4h.fi tai puhelimitse vanhaan tuttuun numeroon 040-8209937.

KERHOTOIMINTA:
Hailuodon 4H-yhdistys hakee syksyn 2017 ja kevään 2018 kerhotoimintoja varten 14 vuotta 
täyttäneitä hailuotolaisia nuoria kerhonohjaajiksi. Otathan pikaisesti yhteyttä, mikäli sinulla 
on idea kerhon aihepiiriksi ja halua panostaa kerhon 
toimintaan. 

Yhteydenotot 15.8. mennessä Tiinalle.

Vinkkejä kerhotoimintaan voit käydä kurkkaamassa 
https://www.4h.fi/tekemista/kerhot/

LANNOITESÄKKIKERÄYS 
Reilu Teko -säkkikeräys 

Viljelijät voivat jälleen viedä lannoite- ja siemensäkkejä keräykseen
Keräys toteutetaan Hailuodossa siten, että viljelijät tuovat tyhjät säkit Hailuodon 4H-yhdistyk-
sen keräyspisteeseen. Viljelijät lajittelevat ja pakkaavat säkit alla olevien ohjeiden mukaisesti. 
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Yara järjestää säkkien kuljetuksen keräyspisteistä hyötykäyttöön. Viljelijöille säkkien jättäminen 
keräykseen on maksutonta. Säkkejä kerätään 25.-27.8.2017.

Keräykseen kelpaavat säkit
Keräykseen voi jättää Yaran 40 kg ja 650 kg lannoitesäkit ja lannoitelavojen suojahuput. Lisäk-
si keräykseen kelpaavat Hankkijan/Agrimarketin, K-maatalouden, Raisioagron ja Tilasiemenen 
siemenviljasuursäkit. Muiden toimijoiden säkkejä ei keräyspisteissä voida vastaanottaa, koska ne 
eivät osallistu keräyksen kustannuksiin. 

Tärkeää työtä ympäristön hyväksi
Viljelijöiden myönteinen suhtautuminen ympäristöä säästävään keräykseen takaa sen, että 
useampi kuin joka toinen lannoite- ja siemensäkki palautuu muoviteollisuuden raaka-aineeksi. 
Kerätty määrä ylittää reilusti valtioneuvoston pakkauspäätöksessä olevan 16 prosentin tavoitteen. 
Pesun, murskauksen ja sulatuksen jälkeen säkit käytetään uusiomuoviin. 

40 kg säkkien lajittelu ja pakkaus

40 kg:n säkit pakataan halutunkokoisiin nippuihin, esimerkiksi 50 kappaleen pakkauksiin 
seuraavasti:
1. 49 säkkiä niputetaan päällekkäin.
2. Nippu kääräistään rullalle leveyssuunnassa.
3. Säkkirulla pujotetaan yhteen säkkiin, joka on avattu päästä lyhyeltä sivulta 
 kokonaan.

Tärkeää on ilmoittaa säkkien lukumäärä vastaanottajalle!

Lavahuppujen pakkaus

Lavahuput taitellaan siistiksi nipuksi ja pakataan yhteen lyhyeltä sivulta auki 
leikattuun piensäkkiin. Pakkausta ei tarvitse sitoa, mutta kussakin nipussa olevien 
huppujen määrä tulee olla tiedossa ja ilmoittaa vastaanottajalle.

Suursäkkien pakkaus
1. Sisä- ja ulkosäkkiä ei tarvitse erottaa toisistaan.
2. Jos säkissä on jäljellä lannoitetta, poista se kääntämällä ja ravistamalla säkkiä.    
Tarvittaessa leikkaa pohja auki. (Muutama lannoiterae ei haittaa)
3. Sido 5-20 säkkiä nostolenkistä napakasti yhteen paalilangan pätkällä.

Huom! Vaihtoehtoisesti voi suursäkit paalata maatalouden pyöröpaalaimella, kunhan säkkien 
määrä on tiedossa ja ilmoitetaan vastaanottajalle.

Säkkikeräys järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1975. Näinä vuosikymmeninä on muovisia 
säkkejä saatu talteen yli 35 miljoonaa kiloa ja työllistetty tuhansia nuoria koko Suomessa. Säkkik-
eräyksen suojelija on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Keräyksen järjestää Hailuodon 4H-yhdistys yhteistyössä Suomen 4H-liiton, Yara Suomen ja Fin-
lands svenska 4H:n kanssa. Keräyksen päärahoittaja on Yara Suomi Oy. Rahoitukseen osallistu-
vat myös Hankkija, K-maatalous, Raisioagro ja Tilasiemen Oy. 

KERÄYSAIKA:   PE 25.8., LA 26.8. JA SU 27.8..

KERÄYSPAIKKA:   KITTILÄNTIE 138, HAILUOTO

AUKIOLOAJAT:   KLO 14:00-19:00  Säkkikeräystietoa: www.4h.fi/reiluteko
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MAATUVAN JÄTTEEN VASTAANOTTO

Syksyllä 2017 avoinna la 26.8. ja la 2.9. klo 11:00 – 14:00.

Vastaanottopisteeseen voi tuoda: 
- maatuvia pihajätteitä eli haravointiroskia ja alle 6mm paksuja risuja
- oksia ja latvuksia sekä puhtaita kantoja hakkeen raaka-aineeksi

Muovisäkkien ja muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret, laudat jne) 
tuonti on ehdottomasti KIELLETTY!

Hailuodon 4H-yhdistys hoitaa jätteiden vastaanoton ja kirjauksen. Purkamisen ja lajittelun 
suorittaa jätteen tuoja vastaanottopisteen työntekijän ohjeiden mukaisesti. Huomioi, että oksat, 
latvukset ja muut haketettavaksi kelpaavat ainekset puretaan eri kasaan kuin muut maatuvat 
jätteet. Myös kannot puretaan omaan kasaansa. 

Jätteen tuojilta peritään korvaus: 
- 5€ / henkilöauton peräkärry
- 10€ / traktorin peräkärry

Maatuvan jätteen asema sijaitsee Vatungintiellä Viinikantien varrella.

Kaikki lisätiedot:
Tiina Laurila, toiminnanjohtaja, Hailuodon 4H-yhdistys
p. 040-8209937, hailuoto@4h.fi

KIITOS kaikille talkoolaisille, auttajille ja 
yhteistyökumppaneille Bättre Folkin, 
Teatterifestivaalien ja Musiikkipäivien 

onnistuneesta läpiviemisestä. 

Hyvää loppukesää! 

Hailuodon kulttuuritoimi

Hai  uoto
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ASIAA LIIKENTEESTÄ
Liikenneturva järjestää seminaarisarjan iäkkäiden liikenneturvallisuudesta 
- paikallistilaisuuksia toivotaan!

Liikenneturva järjestää tulevana syksynä kolmen seminaarin sarjan, jonka teemana on iäk-
käiden turvallinen liikkuminen. Seminaarit järjestetään Oulussa, Turussa ja Helsingissä, ja 
niitä voi katsoa livenä tai jälkikäteen myös etänä. Seminaarit on suunnattu erityisesti iäkkäitä 
työssään kohtaaville ammattilaisille sekä iäkäsjärjestöjen ja -yhdistysten vastaaville 
henkilöille. Seminaarien asiantuntijapuheenvuoroja ja paneelikeskustelua voivat seurata 
suoratoistona kaikki aiheesta kiinnostuneet.

- Liikkuminen ja liikenneturvallisuus 26.9.2017 Oulu
- Ajoterveys ja autoilu 31.10.2017 Turku
- Liikennepalvelujen mahdollisuudet 21.11.2017 Helsinki

Lue lisää Liikenneturvan sivuilta: 
www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/seminaarisarja-iakkaiden-liikenneturvallisuudesta

ELY-keskusten liikenteen asiakaspalvelu on avannut uuden verkkopalvelun

Liikenteen tietämyskanta on älykäs ympäri vuorokauden toimiva itsepalveluratkaisu, josta 
asiakas voi etsiä tietoa vapaamuotoisesti hakusanoilla. Palveluun on viety useimmiten Liiken-
teen asiakaspalvelusta kysyttyjä asioita ja tietämystä. Tietoa voi etsiä myös selaamalla kysy-
myksiä ja vastauksia eri aihealueista. 

Tutustu palveluun: https://elisa.egain.cloud/kb/liikenteen_asiakaspalvelu/home

Kunnanjohtajan läksiäiskahvit Luotosalissa to 31.8. klo 12-14

Hailuodon kunnanjohtaja Tero Karinen 
jää syyskuussa hyvin ansaitulle eläkkeelle. 
Kaikille avoimet läksiäiskahvit 
järjestetään kunnantalon Luotosalissa 
torstaina 31.8. klo 12-14. Tervetuloa!

Kukkatervehdysten sijaan Tero toivoo 
kävijöiden tukevan Hailuodon Nuoriso-
seuran toimintaa. Lahjoitukset voi ohjata 
tilille FI39 503007 55000562 OKOYFIHH. 
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Halutaan vuokrata suurehko 
kiinteistö tai maatila Hailuodosta 

yrityskäyttöön. 

Yhteydenotot 0400-588 435 tai 
tiina.martinkauppi@gmail.com.

Avoinna koko elokuun,
syyskuussa lomalla vkon 38 (18.-24.9.) 

Parturi- kampaamo Emmy
puh. 0400 142 900, Osuuspankin talossa

ti, ke, pe 11-17 
to 9-14
la 9-15

Kiitokset kesäkaudesta 2017!

 Sinisen Pyörän Kievari on sulkeutunut 13.8.2017  
päivittäisen lounaan osalta.

 Majoitus sekä ruokailut (min. 10 hlöä) tilauksesta.

 Pitopalvelu ja leivonnaiset tilauksesta.

     p.045-3123990
 info@sinisenpyorankievari.fi

 Ensi kesänä taas jatketaan, tervetuloa!

Korjaamoni toiminta on loppunut.
Lämmin kiitos hailuotolaisille 

kuluneista vuosista.

Raimo Pehkonen
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maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai

7-8

8-9
8.30-12.30

koulu

9-10
9.30-12.30

koulu

9.30-13.30

koulu

9.30-15.30

koulu

9.30-12.30

koulu

10-11

11-12
11.00-12.30

yksityinen 
vuoro

12-13

13-14
13.45-15.30

koulu

14-15

15-16

16-17

17-18
17.00-18.30

kansalaiso-
pisto

18-19
18.00-19.00

kansalaisopisto

19-20
19.00-20.00

kansalaisopisto

19.00-20.00

yksityinen 
vuoro

20-21

21-22

Syyskauden liikuntahallivuorot ovat haettavissa

Liikuntahallivuorot haetaan vastaisuudessa kausi kerrallaan. Nyt haettava syyskausi kestää 
1.9.-31.12.2017. 

Kaikki vuorot haetaan sähköisesti osoitteesta hanna.simila@hailuoto.fi. Myös yleiset pelivuorot 
tulee hakea. Vuorojen jako alkaa maanantaina 28.8, joten siihen mennessä tulisi hakemusten olla 
perillä. Vuorojen jakoon vaikuttaa vuoron käyttöaste. 

Liikunnallista syksyä!
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TERVETULOA KANSALAISOPISTON KURSSEILLE!
Hailuodon kansalaisopiston yhteystiedot ja ilmoittautuminen syksyn 2017 kursseille: 
kansalaisopisto@hailuoto.fi
puh. 044-7861 607 (ma klo 16-21)

Osastovastaava Leila Ronkainen tavattavissa kirjastossa maanantaisin klo 16-18. 

Opintosetelihinta on tietyillä kursseilla työttömille, eläkeläisille ja 63 v. täyttäneille. Todistus esitettävä 
osastovastaavalle kahden viikon sisällä kurssin alkamisesta.   

Musiikki 

90535 SOITON OPETUS
HAILUODON KOULUKESKUS,   
pe 14.00-19.00
1.9.2017-1.12.2017,  56 oppituntia 
Esa Jokiranta
Kurssimaksu 55,00 €. Enintään 12 opiskelijaa. 
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 tun-
nit pyritään järjestämään heti lukukauden alussa. Henkilökohtainen oppituntiaika sovitaan suoraan 
opettajan (puh. 0400-617162) kanssa. Ilmoittautuminen 28.8. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi. 

Kielet 

90600 ENGLANTI 1
HAILUODON KOULUKESKUS,   
ti 17.00-18.30
5.9.2017-28.11.2017,  24 oppituntia 
Jaana Pesu
Kurssimaksu 35,00 €. Enintään 12 opiskelijaa. 
Tällä kurssilla opitaan tärkeää käytännön puhekieltä. Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin niille, joil-
la 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 €. Opinto-
setelihinta 28 €. Ilmoittautuminen 28.8. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi. 

90601 ENGLANTI 2
HAILUODON KOULUKESKUS,   
ti 18.30-20.00
5.9.2017-28.11.2017,  24 oppituntia 
Jaana Pesu
Kurssimaksu 35,00 €. Enintään 12 opiskelijaa. 
Kurssi sopii sinulle, joka haluat ensisijaisesti kehittää ja parantaa puhetaitoa. Harjoittelemme kieltä 
“just talk” periaatteelle. Laajennamme sanavarastoa, kertailemme peruskieltä ja harjoittelemme 
pareittain tai ryhmissä. Materiaalimaksu uusilta opiskelijoille 5 €. Opintosetelihinta 28 €. 
Ilmoittautuminen 28.8. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi. 
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Taito- ja taideaineet 

90505 KUDONTA 
HAILUOTO, LOKKI, Luovontie 119  
ma 18.00-20.15
18.9.2017-27.11.2017,  30 oppituntia 
Leila Ronkainen
Kurssimaksu 38,00 €. Enintään 10 opiskelijaa. 
Kodintekstiilit, sisustuotteet ja asusteet kangaspuissa kutoen. “Kurssilainen” voi olla myös ryhmä, 
joka kutoo yhteiseen loimeen. Lisätietoja ohjaajalta p. 044-7861607. Ilmoittautuminen 11.9. men-
nessä kansalaisopisto@hailuoto.fi 

90510 PUUTYÖ
HAILUODON KOULUKESKUS,   
to 18.00-20.15
21.9.2017-30.11.2017,  30 oppituntia 
Saara Isola
Kurssimaksu 38,00 €. Enintään 10 opiskelijaa. 
Tule mukaan puutyökurssille! Saat vapaasti valita, teetkö helpompaa vai haastavampaa, rakennat-
ko alusta alkaen itse, vai kunnostatko vanhaa. Nyt puutyökurssilla lisäksi erityinen mahdollisuus 
saada ohjausta vanhanajan puuhevosen tekoon. Mukavassa porukassa tulee valmista! 
Ilmoittautumiset 11.9. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi. 

90607 KIRJOITTAJAPIIRI
HAILUODON KOULUKESKUS,   
to 18.00-20.15
28.9.2017-30.11.2017,  27 oppituntia 
Liisa Louhela
Kurssimaksu 37,00 €. Enintään 12 opiskelijaa. 
Kirjoittajapiirissä tehdään luovia kirjoitusharjoituksia, kirjoitetaan runoja ja proosaa, opitaan ja 
nautitaan toistemme teksteistä. Kurssilla käydään läpi konkreettisia vinkkejä kirjoittamisen esteiden 
nujertamiseksi. Syksyn aikana kurssilla käy kirjailijavieras. Voit tulla mukaan, vaikka et olisi kirjoit-
tanut aikaisemmin. Kurssimaksun lisäksi jokainen opiskelija vastaa itse monistus- yms. kuluista. 
Opintosetelihinta 30 €. Ilmoittautuminen 18.9. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi. 

90608 NAISEN ÄÄNI -pienoiselämänkerta
HAILUODON KOULUKESKUS,   
ma 17.15-20-15
25.9.2017-16.10.2017,  16 oppituntia 
Liisa Louhela
EI KURSSIMAKSUA. Enintään 15 opiskelijaa. 
Naisten Ääni -hanke kerää aineistoa suomalaisista naisista, jotka ovat eri tavoin vaikuttaneet joko 
lähipiirissään tai laajemmalti ja joiden toiminnalla on ollut merkitystä itsenäisessä Suomessa. Tule 
kirjaamaan naisten tekemisiä ja kertomaan naisten vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
kulttuuriin. Kurssilla opetellaan pienoiselämäkerran koostamista. Naisten ääniä voivat tallentaa 
sekä naiset että miehet. Voit kirjoittaa naisesta, joka on vaikuttanut elämääsi merkittävällä taval-
la, oman yhdistyksesi toimijasta, oman ammattialasi vaikuttajanaisista, hailuotolaisista naisista, 
mummostasi, äidistäsi, tädistäsi… Hanke koostaa aineistosta verkkojulkaisun, mutta voit osallistua 
kurssille, vaikket verkkojulkaisuun osallistuisikaan. Naisten Ääni -verkkojulkaisu on osa Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaa vuonna 2017. Ennakkoilmoittautuminen 18.9. mennessä 
kansalaisopisto@hailuoto.fi. 
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Liikunta 

90551 KUNTOJUMPPA
HAILUODON LIIKUNTASALI,   
ke 18.00-19.00
6.9.2017-29.11.2017,  16 oppituntia 
Minna Maikkola
Kurssimaksu 23,00 €. Enintään 30 opiskelijaa. 
Tässä ryhmässä pääset hyvin uuden harrastuksen ja kuntoilun pariin; jokainen liikkuu/jumppaa oman 
tasonsa mukaan. Tuntien aiheet suunnitellaan yhdessä kurssilaisten kanssa. Opintosetelihinta 16 €. 
Ilmoittautuminen 28.8. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi. 

90552 CIRCUIT-KUNTOPIIRI
HAILUODON LIIKUNTASALI,   
ke 19.00-20.00
6.9.2017-29.11.2017,  16 oppituntia 
Minna Maikkola
Kurssimaksu 23,00 €. Enintään 30 opiskelijaa. 
Tervetuloa kohottamaan kuntoa kuntopiirissä! Tällä kurssilla edetään omaan tahtiin ja haastetta riittää 
sekä aloittelijoille että kovakuntoisille huippuharrastajille. Ilmoittautuminen 28.8. mennessä 
kansalaisopisto@hailuoto.fi  

90553 JOOGA miehille ja naisille
HAILUODON LIIKUNTASALI,   
pe 17.00-18.15
15.9.2017-1.12.2017,  16,7 oppituntia 
Saara Al-Khanji, Jani Manninen
Kurssimaksu 25,00 €. Enintään 30 opiskelijaa. 
Kurssilla tehdään monipuolisesti lujan lempeää harjoitusta ja virtaavia sarjoja. Huomioidaan hengi-
tys sekä tietoinen rentoutuminen itseään kuunnellen. Kurssi sopii kaikille! Mukaan kiristämättömät 
vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä vaatetta rentoutumisen ajaksi. Sitovat 
ilmoittautumiset 4.9. mennessä kansalaisopisto@hailuoto.fi. 

Taiteilija - haluatko ilahduttaa Saarenkartanon asukkaita 
ja työntekijöitä?

Palvelukoti Saarenkartanoon on mahdollista saada omia 
teoksia esille kuukaudeksi kerrallaan. Teokset sijoitetaan 
seinille niin, että sekä asukkaat että työntekijät pääsevät 
niistä nauttimaan. Mikäli olet kiinnostunut pystyttämään 
Saarenkartanoon pienen näyttelyn, ota yhteyttä sairaan-
hoitaja Minna Huttuseen, p. 044 4973 551.
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SIIKAMARKKINOIDEN MYYJÄHAKU ON ALKANUT

Myyntipaikkahinnasto hailuotolaisille myyjille

Myyntipaikkahinnat    yksi päivä (la tai su)  kaksi päivää (la-su)

Oma myyntipöytä tai -teltta   20 euroa   30 euroa
Pöytä yhteisteltassa (1,5 m leveä tila) 20 euroa   30 euroa
Kaksi pöytää yhteisteltassa (3 m leveä tila) 30 euroa   40 euroa

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Kysy lisää ja varaa paikkasi 17.9. mennessä:
puh. 040 576 9800, siikamarkkinat@hailuoto.fi

www.hailuoto.fi

Hailuodon Siikamarkkinat järjestetään tänä vuonna 14.–15.10. Marjaniemessä. Perinteiseen ta-
paan markkinoilla panostetaan laadukkaisiin tuotteisiin ja mielenkiintoiseen oheisohjelmaan. Markki-
noille voi tulla myymään kalaa, kalatuotteita, muita elintarvikkeita, käsitöitä ja muita mielenkiintoisia 
tuotteita sekä markkinoimaan oman yrityksen tai yhteisön toimintaa.

Lauantaina markkinakansaa hauskuuttaa suomiviihteen konkari, koomikko ja imitaattori Juha 
Laitila. Sunnuntain ohjelmassa on viime vuoden tapaan huomioitu erityisesti lapsiperheet: Peetu-
Pelle viihdyttää lapsia sekä esiintymislavalla että yleisön joukossa kierrellen. Myös kaverikoirat vie-
railevat alueella sunnuntaina ja koko viikonlopun ajan Marjaniemessä pääsee poniajelulle. Alueelta 
löytyy tekemistä koko perheelle.

Huom! Tämä vuonna Siikamarkkinoille on mahdollista saapua mantereelta myös markkinabussilla. 
Hailuotoon liikennöivä V. Alamäki ajaa ylimääräisen vuoron sekä lauantaina että sunnuntaina ja edes-
takaisen matkan hinta on ainoastaan 10 euroa. 
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