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Allergia-, iho- ja astmaliitto ja WWF Suomi haastavat kaikki Suomen kunnat mukaan vieraslajien tor-
juntatalkoisiin. Haitallisilla vieraslajeilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuu-
teen ja ihmisten terveyteen.

Elävä Saari –valiokunta suosittaa, että Hailuodon vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat poistaisivat näitä 
vieraita kasvilajeja kiinteistöjensä ympäristöstä. Vieraslajien kitkentä ei  kuulu jokamiehenoikeuksiin, 
joten siihen on kysyttävä maanomistajan lupa.

VIERASLAJIT

Komealupiini

Jättipalsami

Etelänruttojuuri

VIERASLAJIEN TORJUNTATALKOOT

Komealupiini  rehevöittää maaperää  ja muuttaa näin kasvupaikkaansa  
soveltumattomaksi karumpiin olosuhteisiin sopeutuneille niitty- ja keto-
kasveille.
 
Vakiintuneen lupiinikasvuston hävittäminen vaatii pitkäjänteistä torjun-
tatyötä. Kun lupiineja on kasvupaikalla vähän, ne voi kaivaa yksitellen 
maasta. Laajempia lupiinikasvustoja voi yrittää hävittää niittämällä. 
Niittäminen on hyvä tehdä ennen kuin siemenet ehtivät kypsyä.

Jättipalsami muodostaa tiheitä kasvustoja ja valtaa alaa alku-
peräisiltä kasvilajeilta. Se myös vähentää esimerkiksi maassa 
elävien selkärangattomien lajimääriä, mikä voi johtaa laji-
suhteiden muuttumisen kautta muutoksiin kokonaisten eko-
systeemien toiminnassa.

Kasvin pienet siemenet kulkeutuvat helposti mullan ja kenkien 
mukana uusille kasvupaikoille, joten siemeniä sisältäviä kas-
vinosia on käsiteltävä varoen. Laajojen kasvustojen hävittämi-
sessä kannattaa niittää kasvit mahdollisimman alhaalta. Niiton 
jälkeen on varmistettava, ettei paikalle jää pienikokoisempia, 
kukkivia yksilöitä.

Etelänruttojuuri kasvaa harvinaisena, alun perin 
viljelykarkulaisena Etelä-Suomessa. Sitä kasva-
tetaan myös perennana ja se on tuotu Suomeen 
alkuaan rohdoskasviksi.
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Kurtturuusu

   

Kurtturuusu leviää voimakkaasti erityisesti meren saaris-
toissa ja mannerrannoilla, joissa se syrjäyttää alkuperäistä 
kasvi- ja eläinlajistoa. Kotipihoilta kurtturuusua levittävät 
linnut, joille maistuu sen hedelmät eli kiulukat.

Kurtturuusu muodostaa tehokkaasti juurivesoja, jonka 
avulla muodostuu laajojakin kasvustoja. Se on valloittanut 
esimerkiksi luonnoltaan arvokkaita hiekkarantoja ja meren-
rantaniittyjä: asetuttuaan rannalle kurtturuusu pystyy vaa-
kajuurakkonsa avulla levittäytymään läpitunkemattomiksi 
tiheiköiksi ja syrjäyttämään täysin alkuperäisen merenran-
talajiston.  Suomessa sitä esiintyy Oulun korkeudelle asti.  

Kurtturuusun torjunta vaatii aikaa ja sitkeyttä. Kasvin 
torjunta on helpointa taimien ollessa vielä pieniä, jolloin 
ne voi kiskoa irti juurineen. Kookkaimpien yksilöiden 
käsittelyyn tarvitaan järeämpiä työkaluja, sillä myös juuris-
to on saatava kaivettua irti maasta. Kurtturuusu jatkaa 
herkästi kasvuaan pienestäkin maahan jääneestä juuren 
kappaleesta. Kurtturuusua voidaan myös näännyttää tai 
näivettää. Menetelmä perustuu siihen, että kaikki ruusu-
pensaan uudet, vihreät lehdet katkaistaan pois.

Korvaa koristekurtturuususi jollakin toisella lajilla tai kerää 
ruusunmarjat talteen ennen kuin siemenet pääsevät 
leviämään.

Vieraspiiskut kilpailevat kasvupaikoista sekä pölyttä-
jistä alkuperäisten kasvien kanssa. Niiden epäillään 
vähentävän kasvupaikoillaan useiden hyönteisryhmien ja 
lintujen monimuotoisuutta, millä voi olla merkittäviä haittoja 
alueen ekosysteemin toimintaan. 

Tehokkain keino vieraspiiskujen hävityksessä on hävittää 
kasvusto kokonaan kaivamalla kasvit ylös juurineen ja 
huolehtia, ettei maahan jää juurakonpalasia.

Koristekasviksi tuotua kasvia on levinnyt joenrantojen 
pensaikkoihin, niityille, joutomaille sekä merenran-
noille. Ne muodostavat pensaisiin kietoutuessaan 
läpipääsemättömiä tiheikköjä ja peittävät helposti 
alleen parimetriset ja sitä matalammat kasvit. Kar-
hunköynnöksen valtaamassa maassa viihtyvät myös 
lehtokotilot. 

Lajista kokonaan eroon päästäkseen tulee yksilöt 
kitkeä juuristoa myöten täydellisesti, sillä kasvi leviää 
juurakon paloista helposti. Kitkentätyötä onkin hyvä 
tehdä toistuvasti sitä mukaa, kun uusia varsia työntyy 
maasta. 

Karhunköynnös

Kanadanpiisku



Numero 8/2018Sivu 4

Jättiputket

Aasialaiset tattaret

Jättiputket ovat erittäin kilpailukykyisiä ja ne ovat 
levinneet monenlaisiin elinympäristöihin. Parhail-
la kasvupaikoilla ne muodostavat jättiputkimetsiä, 
jotka tukahduttavat kaiken muun kasvillisuuden. Jät-
tiputki aiheuttaa haittaa myös ihmisen terveydelle: 
niiden kasvinesteen reagoidessa auringonvalon 
kanssa iholle voi syntyä vakavia palovamman kaltai-
sia, hitaasti parantuvia tai jopa pysyviä iho-oireita! 
Herkät ihmiset voivat saada hengenahdistusta ja 
allergisia oireita pelkästään kasvuston lähellä 
oleskelusta. 

Jättiputkea on turvallista ja ehdottomasti helpointa torjua heti lumien lähdön jälkeen, kun ensimmäi-
set siementaimet ilmestyvät. Ensimmäisen vuoden hentojuurisia taimia voi poistaa käsin kitkemällä. 
Muista suojahanskat! Myöhemmin kesällä kookkaammat ja tiukemmin maassa kiinni olevat juuret 
on hyvä torjua katkaisemalla pääjuuren pistolapiolla 10–20 cm syvyydestä, mikä voi tappaa koko 
yksilön. Varsien katkaiseminen ei auta kasvin torjunnassa, sillä tilalle kasvaa nopeasti uusi. Mikä-
li kasvi on ehtinyt kukintavaiheeseen, on uusien siementen kypsyminen estettävä katkaisemalla 
kukinto-osa pois.

Japanintatar, jättitatar ja tarhatatar  ovat 
monivuotisia Itä-Aasiasta kotoisin olevia ruoho-
kasveja. Lajit ovat suosittuja puutarhaperennoja 
kasvuvoimansa ja sitkeytensä ansiosta – samat 
ominaisuudet ovat tehneet niistä hankalasti torjut-
tavia haitallisia vieraslajeja. Isot aasialaiset tattaret 
valloittavat helposti kotipuutarhan ja lähiluonnon 
tukahduttaen kaikki muut lajit alleen – japanintatar 
on listattu maailman 100 pahimman vieraslajin 
joukkoon, ja kasvi onkin myyntikiellossa monessa 
maassa. 

Kasvin elinvoima piilee sen juuressa, joten pelkkä 
maanpäällisten osien tuhoaminen toistuvasti-
kaan ei välttämättä riitä usein tuhoamaan koko 
kasvustoa, mikäli se on päässyt leviämään laa-
jalle. Varren toistuva katkaiseminen heikentää 
kuitenkin vähitellen juurakon elinvoimaa. Tattaria 
ei tule siirtää sellaiselle paikalle, josta se pääsee 
leviämään valvomatta luontoon. Koska tattaret 
suosivat myös avoimia rantaympäristöjä, niitä 
ei missään tapauksessa tule viedä vesistöjen 
äärelle.
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Edellä esitellyt torjuttavat lajit ovat jättiputkea lukuun ottamatta jokaiselle turvallisia torjuttavia.

Lähteet ja lisätietoa: 
Allergia-, iho- ja astmaliiton ja WWF Suomen yhteinen Terve askel luontoon -hanke auttaa aktivoimaan 
suomalaisia vieraskasvien torjuntaan järjestämällä koulutusta ja talkoita. Terve askel luontoon -hanke, 
www.luontoaskel.fi.



Hailuodon 
Ommaiskahvila 
 
 

 
Tule viihtymään ja laulamaan yhdessä!! 

 

tervetuloa! 
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Hailuodon Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit vuokrata  

Vuokatissa sijaitsevaa loma-asunto Haikattia hyvin edullisesti! 

71 m2 Haikatti sijaitsee Vuokatissa aivan rinteen vieressä, ja siinä on mm. sauna, suuri lasitettu terassi ja 
makuupaikat kuudelle, levitettävää vuodesohvaa hyödyntäen jopa kahdeksalle hengelle. 
 
Varattavissa olevat vapaat ajat Haikatin lomamökille voit tarkistaa pankilta 
puh: 010 2552 001* 
sähköposti: hailuodon@op.fi 
 
Sesonkiajat (helmi-huhtikuu) ovat varattavissa joulukuun ensimmäisestä pankkipäivästä, klo 10.00 alkaen. 
Sesongin ulkopuoliset ajat (touko-tammikuu) ovat varattavissa maaliskuun ensimmäisestä pankkipäivästä 
alkaen. 
 
Sesongin ensimmäisenä varauspäivänä varauksia otetaan vastaan numerossa 010 2552 001* klo 10.00 
alkaen. Kun pääset jonoon, puhelinta ei kannata sulkea vaan jonottaa kärsivällisesti. Mikäli suljet puhelimen 
ja soitat uudelleen, joudut jonon hännille. Sähköposti- ja tekstiviestit käsitellään vasta puhelinruuhkan 
jälkeen. 
 
Tarkista varaussäännöt Haikatin esitteestä: http://uusi.op.fi/web/op-hailuoto/edut 
 
*) Kotimaan lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puhelu + 0,07 e/min (sis. ALV). Matkapuhelimesta 
soitettaessa 0,0835 e/puhelu + 0,17 e/min (sis. ALV). 
 
P.S. Osallistu arvontaan ja voita pidennetty viikonloppu Haikatissa: 
http://www.facebook.com/OPHailuoto/ 
 
P.P.S. Haluaisitko siirtyä meidän pankin asiakkaaksi? Voit tulla OP:n asiakkaaksi helposti täyttämällä 
hakemuksen kotisohvallasi. Varaa vain aika konttoriin ja me hoidamme pankin vaihdon puolestasi. 
Klikkaa siis www.op.fi tai soita 010 2552 001*. 
 
Tervetuloa kotimaisen pankin asiakkaaksi!  
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Mattopesulan

kotinoutopalvelu

Lauri Joensuu, 0400 647 075

Sinisen Pyörän Kievarin toiminta on 
loppunut 10.8.2018  Kiitämme 
asiakkaitamme ja läheisiämme 

tuestanne näinä vuosina.

Ritva ja Sanna

Ritva jatkaa pitopalvelua,
tilaukset p.0400-449786
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Lasten sählykerho 5-8 -vuotiaille 
sunnuntaisin klo 15.00-16.30 su 26.8. alkaen
Kerholaisilla tulee olla sisäpelikengät, suojalasit ja mielellään oma maila.
Ohjaajina Petri Virkkunen ja Vesa Suutari

Seniorijumppa ja -kuntosalivuorot

Seniorikuntosali
tiistaisin klo 8.30 -9.30 ryhmä 1
  klo 9.30-10.30 ryhmä 2
Seniorijumppa, lihashuolto ja nivelten liikkuvuus
torstaisin klo 7.30-8.30 miehet, to 6.9. alkaen
                    klo 8.30-9.30 naiset

Liikuntahallin ja kuntosalin yleiset vuorot
Ilmoittakaa vuoroista vastaavan nimi/nimet vapaa-aikatoimeen 044 4973566 tai 
petri.partala@hailuoto.fi. Muistakaa myös merkitä kävijämäärä listaan!
Vähän käytetyt vuorot lakkautetaan.

maanantai klo 18.30–19.30 naisten sähly, klo 19.30–21.00 lentopallo
tiistai   klo 18.30–20.00 miesten sähly
keskiviikko klo 20.00–21.30 futsal 
torstai klo 19.00–20.30 lentopallo, klo 20.30–22.00 sulkapallo 
perjantai klo 10.30-11.30 miesten kuntosali
lauantai klo 16.00–17.30 naisten sähly, klo 17.30–19.00 miesten sähly 
sunnuntai klo 11.00–12.00 naisten kuntosali

Liikuntahallin ja kuntosalin käyttövuorot 2018-2019 löytyvät Hailuodon kunnan nettisivuilta 
www.hailuoto.fi ja liikuntahallin ilmoitustauluilta. Vielä on vuoroja varattavissa,
p. 044 4973566 tai petri.partala@hailuoto.fi.

Arvoisat kuntosalin ja liikuntahallin käyttäjät. Jos ette jatka liikuntahallin tai kuntosalin käyttöä lähi-
aikoina ja teillä on liikuntahallin avainprikka, voisitteko ystävällisesti palauttaa sen vapaa-aikatoimis-
toon mahdollisimman pian. Kiitos.
             
  
   
	 	 Ilmianna	fiksu	pyöräilijä!
  
  Tänä syksynä 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 ”yllätyshyökkäyksiä” kylän pinnassa, mutta voit myös  
  ilmiantaa pyöräilijän, jolla on turvallisuusasiat huomioitu!

  Lähetä perusteluiden kera ilmiantosi syyskuun loppuun mennessä 
  osoitteeseen petri.partala@hailuoto.fi, ilmiantaa saa myös itsensä!

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
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MAATUVAN JÄTTEEN VASTAANOTTO syksyllä 2018 
avoinna la 25.8., la 1.9. ja la 8.9. klo 11:00–14:00.

Vastaanottopisteeseen voi tuoda maatuvia pihajätteitä eli haravointiroskia ja alle 6 mm pak-
suja risuja, oksia ja latvuksia. 

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

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

Jätteen tuojilta peritään korvaus: - 5€ / henkilöauton peräkärry - 10€ / traktorin peräkärry
Maatuvan jätteen asema sijaitsee Vatungintiellä Viinikantien varrella.

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

Aurinkoisia loppukesän päiviä toivottaen 4H-yhdistyksen väki!

Hailuodon 4H-yhdistys tiedottaa
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Saaren vuosisata valokuvissa -hanke jatkuu

Hailuoto-seuran käynnistämän vanhojen Hailuotoon liittyvien valokuvien digitointihankkeen 
myötä on tähän mennessä kerätty yli 200 kuvaa tietoineen. Suuret kiitokset kuvia tähän men-
nessä tuoneille! Kaipaamme vanhempien kuvien lisäksi kuvia myös 1970- ja 80-luvuilta. Ne 
voidaan julkaista kuvaajien myöntäessä luvan. Keräämme kuvia myös hailuotolaisista ihmisistä, 
jos heiltä tai heidän omaisiltaan saadaan julkaisuun lupa.
Kuvien kerääminen jatkuu elokuun ajan tiistaisin klo 11–13 Kylätalo Pääkaupalla ja siirtyy syys-
kuun alussa Kulttuuritalo Päiväkodille (ent. Lottala). Kuvia kerätään edelleen tiistaisin, mutta 
ajankohta siirtyy iltaan, klo 18–20. Ensimmäinen kuvien katselu- ja tunnistustilaisuus pidetään 
Kulttuuritalo Päiväkodilla tiistaina 28.8. kello 18–20, tervetuloa! Hankkeeseen liittyviin kysymyk-
siin vastaavat Vesa Vainionpää, p. 040 5565896 ja Susanna Rapinoja, p. 040 5843916. 
Kannattaa seurata myös Hailuoto-seuran Facebook-sivuja, joissa hankkeesta tiedotetaan. 
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Kulttuuritalo Päiväkoti tiedottaa: 
 
Puutarhajuhla ”Sähkötanssit” Kulttuuritalo Päiväkodin pihapiirissä perjantaina 24.8. klo. 18 alkaen. Vapaa pääsy. 
Lämpimästi tervetuloa Sähkötansseihin elokuun pimenevään iltaan.  Ohjelmassa levytanssit 50-luvun henkeen, pingistä ja 
pihasauna sekä luotolaistuotteiden myyntipöytä. Lähiruokaa myynnissä Milliltä & Makelta sekä juomia Hailuodon panimolta.  
 
Hailuoto sai sähköt vuonna 1953 ja sitä juhlistettiin tuolloin järjestämällä "Sähkötanssit". Tästä inspiroituneena vietämme 
levytansseja elokuussa Kulttuuritalon pihapiirissä 50-luvun tunnelmassa.  
 
Viihtyisät Kokoustilat 10-12 hengelle  
Tunnelmallinen kokoustila vuokrattavissa Kulttuuritalo Päiväkodissa kokouksiin, työpajoihin yms. Kokoustilassa huippunopea wi-fi 
ja videotykki. Tilassa myös takka.  Vuokra 100€/ puoli päivää ja 200€/päivä. Kahvi ja tee itsepalveluperiaatteella kuuluvat hintaan. 
Tervetuloa kokoustamaan.  
 
Vuokrataan tunnelmallinen toimistohuone luovan alan tekijälle/tekijöille 
Valoisassa toimistohuoneessa on tilava työskentelytaso sekä huippunopea wi-fi. Työtilan vuokra on 250€/kk. Vuokraan kuuluu 
toimistohuoneen lisäksi myös avoimien työskentelytilojen ja pihasaunan käyttö sekä kahvit/tee. Myös työparit/kollektiivit voivat 
hakea työtilaa.   

Syksyn residenssihaku käynnissä!                                                                                                                                                                
Syyssaari kutsuu residenssiin taiteilijoita ja luovan alan tekijöitä. Voit hakea residenssiin lähettämällä sähköpostilla 
avoimen hakemuksen sekä portfolion/cv:n ja lyhyen työsuunnitelman residenssijaksolle. Ilmoitathan sähköpostissa, minkä pituista 
residenssijaksoa toivot.  

Liity kannatusjäseneksi  
Tiesitkö, että voit tukea Kulttuuriyhdistys Päiväkoti ry:n toimintaa liittymällä kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenmaksu on 10€/vuosi. 
Jäsenmaksu on voimassa aina kuluvan vuoden loppuun. Järjestämme kannatusjäsenille vuosittain jäsenillan Kulttuuritalo 
Päiväkodilla. Kannatusjäseneksi voit ryhtyä lähettämällä meille vapaamuotoisen sähköpostin (info@kulttuuritalopaivakoti.fi) ja 
paluupostissa lähetämme sinulle jäsenmaksutiedot. Lämmin kiitos kaikille kannatusjäsenillemme tuesta ja uusille lämpimästi 
tervetuloa jäseneksi.   
 
 
Yhteystiedot:  
Kulttuuritalo Päiväkoti/ info@kulttuuritalopaivakoti.fi /puh. 0400 41 77 56  
 

       
  

KANSALAISOPISTO MUISTUTTAA

Syksyn kursseille ilmoittautuminen on menossa. Kurssiohjelma nähtävillä kunnan netti-
sivuilla, kesäkuun kuntatiedotteessa sekä kauppojen ilmoitustauluilla. 

Ilmoittautumiset:  http://vuolleoulu.fi/kurssit, jossa Hailuodon kurssit oman painikkeen alla.
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KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ -PYÖRÄILY  2018

Pyöräilykampanja ajellaan 1.6.-30.9.2018 välisenä aikana. 

Voit osallistua kampanjaan merkitsemällä ajamasi kilometrit tai tunnit suorituskorttiin. Suorituskortin saat 

tulostamalla sen kunnan nettisivulta ja kuntatiedotteesta. 

Kampanjan tarkoituksena on kerätä kevään aikana henkilökohtaisia pyöräilykilometrejä, kyseessä ei ole 
kilpailu. 

Palauta suorituskorttisi 5.10.2018 mennessä, niin osallistut hienon lumos -pyöräilykypärän arvontaan. 

kesäkuu    heinäkuu                elokuu    syyskuu 

pvä 
km/minuuttia 
suorituskerta pvä 

km/minuuttia 
suorituskerta pvä 

km/minuuttia 
suorituskerta pvä 

km/minuuttia 
suoristuskerta 

1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 

4. 4. 4. 4. 
5. 5. 5. 5. 

6. 6. 6. 6. 

7. 7. 7. 7. 

8. 8. 8. 8. 
9. 9. 9. 9. 

10. 10. 10. 10. 

11. 11. 11. 11. 
12. 12. 12. 12. 

13. 13. 13. 13. 

14. 14. 14. 14. 
15. 15. 15. 15. 

16. 16. 16. 16. 

17. 17. 17. 17. 
18. 18. 18. 18. 

19. 19. 19. 19. 

20. 20. 20. 20. 
21. 21. 21. 21. 

22. 22. 22. 22. 

23. 23. 23. 23. 

24. 24. 24. 24. 
25. 25. 25. 25. 

26. 26. 26. 26. 

27. 27. 27. 27. 
28. 28. 28. 28. 

29. 29. 29. 29. 

30. 30. 30. 30. 
31. 31. 

Suorituksia yhteensä:  

Kilometrejä/tunteja yhteensä: 

Nimi: 
Osoite:  
Puh.  
PALAUTUS: Kunnanviraston postilaatikkoon 5.10.2018 mennessä. Palkinnot lokakuun tiedotteessa. 
Lisätietoa: Hailuodon vapaa-aikatoimi/ petri.partala@hailuoto.fi, 044 4973566 
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Kotiseutu tutuksi -suunnistus

Viime kesiltä tuttu valokuva-pyöräsuunnistus on tänä vuonna kotiseutu tutuksi -suunnistus. Rasteille 
löytää oheisten vihjeiden avulla, yhteistyö on voimaa! Osalle rasteista pyörällä pääsy on perille asti 
hankalaa, kannattaa varautua pieneen kävelymatkaan myös. Kunnanvirastolta löytyy tuttuun tapaan 
suunnistusrastilappuja, jotka voi palauttaa kunnanviraston postilaatikkoon. Kaikki lapun palauttaneet 
osallistuvat kauden lopuksi arvontaan.

Suunnistuksen teossa innoituksen ja informaation lähteenä on käytetty voimakkaasti Eino Merilän 
Toisten nurkista -kirjaa. 

Suunnistus alkaa 17.5. ja päättyy 30.9. 

Iloista	suunnistuskesää!

1.1800- luvulla tutkittiin maapallon muotoa ja kokoa Pohjoiselta Jäämereltä Mustalle merelle ulottuvan 
kolmiomittausketjun avulla. 40 vuotta kestäneen mittaustyön yksi piste löytyy jostain päin Hailuotoa, 
löydätkö mistä?

2. Rakentamisaikanaan merenkävijöille elintärkeä maamerkki. Löydätkö tämän arkkitehtuurin taidon-
näytteen, joka nykyään näkyy vahvasti mm. kunnan markkinointimateriaalissa?
 
3.Pikkuvihan aikaan kahakoitiin tällä paikalla, josta muistona edelleen pystyssä oleva kelo. Löydätkö 
tänne?

4. Paikka on ollut Hailuodon tärkeä sisäsatama 1800-luvulle saakka, jonka jälkeen maankohoamisen 
takia käyttö vaikeutui. Löydätkö tämän nykyään suositun lintubongauspaikan, joka sijaitsee tällä histo-
riallisella sisävesialueella?

5. 1968 täällä paloi jotain todella vanhaa ja arvokasta.  Jätetään kuitenkin tämä hartauspaikka 
rauhaan, rasti löytyy paikan välittömästä läheisyydestä.

6. Tämä rakennusmestari Johannes Karvosen suunnittelema talo rakennettiin nopeasti pian tupaan-
tuliaisiltamien jälkeen palaneen vastaavan rakennuksen raunioille. Mikä upea kokoontumispaikka on 
kyseessä?

7. Tämä rasti löytyy Hailuodon vanhimmalta säilyneeltä rakennetulta merimerkiltä. 

8.  Aikanaan lähes jokaisen hailuotolaisnuoren kesätyöpaikka, jonka vanhoissa varastotiloissa 
jalostetaan nykyisin Hailuodon vettä. Löydätkö tämän talkootyönä kunnostetun tapahtuma- ja kauppa-
paikan?

9. 1968 vuoteen saakka tämä paikka toimi Hailuoto-laivan kotisatamana, jonne viimeisinä vuosina 
matalan veden aikaan oli hankala päästä. Mistä paikasta on kyse?

10. Ennen jäävahvisteisia lauttoja hailuotolaiset olivat tottuneet pitkiin kelirikkoaikoihin. 40-luvulta 
alkaen pakolliset kulut kuitenkin onnistui hoitaa, vaikka se ei meritse olisi ollut mahdollista. Löydätkö 
tämän toimintaa varten rakennetun vastikään kunnostetun liikennepaikan? 


