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Siikamarkkinoiden myyjähaku on käynnistynyt - varaa paikkasi 
22.9. mennessä!

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

www.hailuoto.fi

TERVETULOA MUKAAN 
MARKKINATUNNELMAAN 
12.–13.10.2019!
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Adressi muovin keräyksen järjestämisestä Hailuodossa
Hailuodossa ei tällä hetkellä ole muovin keräyspistettä, sillä muovin keräystä järjestetään nykyisellään 
vain yli 4000 asukkaan kunnissa. Hailuodossa muovijätettä kertyy kuitenkin runsaasti, sillä kotitalouk-
sien lisäksi sitä kerryttää kesän vilkas matkailukausi. Saaressa toimii myös ympäri vuoden pakkaus-
muovijätettä tuottavia yrityksiä ja monia maatiloja, joilta kertyy paljon kierrätyskelpoista maatalous-
muovijätettä. 

Tällä hetkellä muovijätteet laitetaan Hailuodossa sekajätteen joukkoon. Sekajätteen mukana muovijäte 
kuljetetaan Ouluun jätteenpolttolaitokseen poltettavaksi, jolloin siitä jää jäljelle suuria määriä poltto-
kuonaa ja muovien sisältämät luonnonvarat sekä energia jäävät hyödyntämättä. Keräyspisteen puut-
tuessa vaarana on myös muovin kulkeutuminen mereen.

Elävä Saari -valiokunta on laatinut adressin, jolla Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:tä pyydetään 
järjestämään energiajakeeksi kelpaavien muovien keräys Hailuodossa jätteiden keräyspisteen 
yhteyteen. Adressin voi allekirjoittaa elokuun loppuun saakka joko sähköisesti osoitteessa 
www.adressit.com/muovin_kerayksen_jarjestaminen_hailuodossa_jatteiden_kerayspisteen_yhteyteen
tai seuraavissa paikoissa:

kunnanvirasto
Hailuodon kirjasto
Kylätalo Pääkauppa
SEO
Sale Hailuoto
K-Market Marjakas

Allekirjoitettu adressi luovutetaan Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle syyskuussa 2019.

Laita nimesi adressiin ja vaikuta! Kerro adressista myös ystävillesi.

HAILUODON PAJA
Hailuodon paja on palvelu, joka tarjoaa hailuotolaisille 
työttömille kuntouttavaa työtoimintaa. Pajalta voi tilata 
esim. seuraavia töitä:
• pienet kalusteiden kunnostus- ja korjaustyöt
• polkupyörien huolto ja korjaus
• kalusteiden kierrätys
• ruohonleikkureiden ja moottorisahojen huollot
• vanhuksille ja erityisryhmille puiden kanto-, lumi- ja 

ruohonleikkuutyöt

Huom! Asiakkaan tulee tuoda mukanaan työn vaatimat 
tarvikkeet, kuten osat, öljyt, maalit yms.

Paja sijaitsee Hailuodon peruskoulun teknisessä tilassa ja on avoinna niinä päivinä, kun oppilailla ei 
ole teknistä työtä. Pajalla voi vapaasti vierailla maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8.00–11.00. 
Pajaohjaaja on töissä ma–pe klo 7.45–14.30.

Terveisin pajaohjaaja Pertti, p.  044 4973 509
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Osallistuva budjetointi käynnistyy Hailuodossa
Hailuodon kunta kehittää kokonaisvaltaisesti kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden osallisuutta ja 
vaikuttamista. Tavoitteena on asukkaiden monipuoliset osallistumismahdollisuudet yhteisten asi-
oiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kunta on ottamassa käyttöön myös osallistuvan 
budjetoinnin. Mitä se on?

Asukkaat mukaan

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan kaiken toiminnan päämäärä ja tehtävä. Hyvin-
vointia lisää, kun asukkaat ja palvelujen käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. 
Osallistuva budjetointi on yksi keino rakennettaessa tulevaisuuden kuntaa ja vahvistettaessa asuk-
kaiden osallisuutta. Menestyvä kunta haluaa saada asukkaiden ja eri toimijoiden voimavarat esille 
ja liikkeelle. 

Osallistuvaa budjetointia voidaan soveltaa laajasti kunnalle kuuluvien tehtävien suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. YK:n 2016 palkitsema osallistuva budjetointi on ollut pitkään käytössä maailmal-
la ja erinomaisin käytännön tuloksin. Viime vuosina sen on rantautunut myös meille Suomeen ja 
kuntien käyttöön. 

Osallistuva budjetointi on keino parantaa valmistelun ja päätöksenteon laatua yhdessä

Osallistuvaa budjetointia kannattaa harkita, kun kuntaa halutaan kehittää keskustelevammaksi ja 
asukaslähtöisemmäksi, toiminnan läpinäkyvyyttä ja yhteistä luottamusta halutaan parantaa tai kun 
veroeuroille halutaan yhdessä harkittua parasta mahdollista vastinetta. Osallistuva budjetointi on 
hyvä ratkaisu myös silloin, kun asukkaiden paikallistuntemusta ja oman elämänsä asiantuntijuutta 
halutaan täydentämään yhteisten asioiden valmistelua. – Ja aina kun halutaan edistää yhteisöl-
lisyyttä ja yhteistä vastuuta.

Osallistuva budjetointi on avointa keskustelua ja vuoropuhelua, näkemysten yhteensovittamista 
sekä yhteistyötä. Siihen sisältyy avoin määrärahojen suunnittelu. Osallistuvassa budjetoinnissa 
tunnistetaan asukkaiden todellisia tarpeita ja etsitään yhdessä käytännön ratkaisuja. Osallistu-
va budjetointi on myös keskustelua arvovalinnoista. Se on ongelmien ratkaisemista yhdessä. 
Osallistuva budjetointi sisältää: ideointivaiheen, ideoiden muotoilemisen toteuttamisehdotuksiksi, 
asukkaiden keskustelun ja julkisen harkinnan tehdyistä ehdotuksista sekä lopuksi asukkaiden 
äänestyksen ehdotuksista.

Jatkotoimet

Hailuodon kunnanhallitus päätti vuoden 2020 talousarvion valmistelusta kokouksessaan 
18.6.2018. Osana valmistelua  järjestetään syyskuussa päättäjien, asukkaiden, järjestöjen, 
elinkeinotoimijoiden ja muiden kunnan yhteistyötahojen yhteisen keskustelutilaisuus.  Osana 
talousarvion 2020 valmistelua päätetään myös kunnan palvelujen osallistuvan budjetoinnin piloti-
sta. Lokakuussa 2019 järjestetään kunnan palvelualueille ja kaikille kiinnostuneille avoin osallistu-
van budjetoinnin koulutus.

Ollaan kuulolla!

Maarit Alikoski
maarit.alikoski(a)hailuoto.fi
p. 040 6836 522
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ENERGIAYRITTÄJYYDESTÄ 
ELINVOIMAA 
MAASEUDULLE 

2.7.2019

Maaseudun energiayrittäjyys

Aika: 

Paikka:

Kohderyhmä:

Tilaisuuden tavoite:

Hinta:

Ilmoittautuminen:

OHJELMA
8:30 – 9:00

9:00 – 9:05

9:05 – 09:45

9.45 – 10:30

10:30 – 11:15

11:15 – 11:45

11:45 – 12:15

12:15 – 12:25

12:30 –

Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot:

UUSIUTUVAN ENERGIAN TEEMAPÄIVÄ
Keskiviikko 4.9.2019 klo 9:00 

Kunnantalon Luotosalissa, Luovontie 176, Hailuoto 

Kaikki uusiutuvasta energiasta kiinnostuneet tahot 

Jakaa ajantasaista tietoa aurinkoenergian ja biokaasupotentiaalin 
hyödyntämismahdollisuuksista, laitetietoudesta, investointituista ym. 
Tavoitteena on myös innostaa uusiutuvan energian hyödyntämistä 
harkitsevia lisäselvitysten tekoon ja mahdolliseen toteutukseen. 

Tilaisuus on maksuton 

30.8. mennessä osoitteeseen manu.hollmen@proagria.fi

Saapuminen ja kahvi (Hailuodon kunta tarjoaa) 

Tilaisuuden avaus
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja, Hailuodon kunta

Kohti vuotta 2030 – miten irti fossiilisesta energiasta kunnissa? 
Vesa Peltola, energia-asiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Aurinkoenergian hyödyntäminen, lämpö ja sähkö, laitetekniikka ja 
mitoitus 
DI Esa Merivalli, AF-Innova 

Biokaasun syötteet, tuotantotekniikka ja haasteet 
Manu Hollmén, bioenergia-asiantuntija, ProAgria Länsi-Suomi 

Biokaasun käyttökohteet ja kulutus Suomessa 2020-luvulla 
Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja 
Biokaasu ry. 

Uusiutuvan energian investointituet ja NEUVO 2020 
Manu Hollmén, ProAgria Länsi-Suomi, Esko Viitala energia- ja
talousasiantuntija ja Tuomo Heikura talousasiantuntija ProAgria Oulu 

Tilaisuuden kooste ja loppusanat 
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja, Hailuodon kunta 

Keskustelua ja kysymyksiä aihealueeseen liittyvistä seikoista, 
tarvittaessa vaikka kahden kesken esitelmöitsijöiden kanssa 

Manu Hollmén, ProAgria Länsi- Suomi, 0400 422658 
manu.hollmen@proagria.fi
www.proagria.fi/tapahtumat  



Numero 8/2019Sivu 5

Mietintämyssy

Mietityttääkö jokin tilanne perheessänne? Mietitkö, voisiko olla joitain palveluita, jotka 
tukisivat sinua vanhempana ja auttaisivat niin sinua kuin teidän koko perhettänne? Kutsu 
perhetyöntekijä kylään!

Voit jutella perhetyöntekijälle luottamuksella. Mietintämyssy-käynti on epävirallinen ja 
käynnillä saat tietoa palveluista ja voit pohtia perhetyöntekijän kanssa yhdessä, voisiko 
joku palvelu auttaa perhettänne.

Pienenkään asian kanssa ei kannata jäädä yksin, pelkkä asiasta puhuminen saattaa 
auttaa. Soita perhetyöntekijälle numeroon 044 4973 573 tai täytä yhteydenottopyyntö-
lomake Hailuodon kunnan nettisivuilta.

Naisten parlamentti kokoontuu Luukulla 
maanantaisin klo 9.45-11

Naisten parlamentti on naisten avoin keskusteluryhmä, 
johon voi tulla mukaan milloin tahansa. Keskustelun 
teemat liittyvät yhdessä oloon, asioiden jakamiseen ja 
erityisesti hyvinvointiin.

Tervetuloa mukaan!

PYÖRÄTIEN AVAJAISET TULOSSA PIAN!

Seuraa ilmoittelua!



Numero 8/2019Sivu 6

Hailuodon Metsästysseura ry järjestää 
perinteiset 

Jahtitanssit 19.8. kello 20.30-1.00 
Nuorisoseuran talolla. 

Esiintyjänä on Sari Koivikko & Kuunho-
pea. Ohjelmisto koostuu monipuolisesta 
nostalgisesta tanssimusiikista sisältäen 

sekä vanhoja että uusia nuorekkaita kap-
paleita. Tanssiorkesterin musiikki viihdyt-
tää niin kuuntelijoita kuin tanssikansaa 

iästä riippumatta.  

Tarjoilusta vastaa Ravintola Luoto.
Pääsymaksu 10 euroa. Ikäraja 18v.

Tervetuloa!

KISSAT KADOKSISSA!

Nämä kaksi valko-mustaa naaraskissaa ovat olleet hukassa kesäkuun alusta lähtien. Toivoisimme 
apua niiden löytämisessä. 

Jos olet nähnyt kissoja, voisitko ystävällisesti soittaa tai lähettää viestin tähän numeroon:

044-2002160 / Ripatti

Lasten yleisurheilukilpailut
Tervetuloa lasten yleisurheilukilpailuihin 
keskiviikkona 28.8. klo 17–19 urheilukentälle. 

Lajeina juoksu, aitajuoksu, pituushyppy, pallon-
heitto ja kuulantyöntö. 

Kilpailemaan ovat tervetulleita kaikki lapset 
alle 3-vuotiaista yhdeksäsluokkalaisiin asti. 
Lisälajina pieni perhekisa, jossa koko perhe voi 
osallistua yhdessä.
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HAILUODOSSA TAPAHTUU www.hailuoto.fi/tapahtumat

16.8. klo 16 Digiperjantai: kirjaston e-palvelut: Viddla ja muut / kirjasto

17.8. klo 12–14 Myyttiset-taidenäyttely avoinna kirjastossa

17.8. klo 20 The Flaming Sideburns Panimolla

17.–18.8. Majakkaviikonloppu, kotiseutupäivä ja Muusajuhlat

19.8. Jahtitanssit Nuorisoseurantalolla klo 20.30. Esiintymässä Sari Koivikko & 
Kuunhopea.

19.8. Iltalennon perinteisen Namijamit klo 22–04. Esiintymässä Duo Keijo Paasila ja Ari 
Hyvälä.

28.8. klo 13–20 Suora videolähetys kirjaston aukioloaikana: Tietokirjallisuusfestivaali, Tietei-
den talo, Helsinki / kirjasto

28.8. klo 17–19 Lasten yleisurheilukilpailut urheilukentällä

30.8. klo 16 Digiperjantai: Sähköinen tunnistautuminen verkkopankissa (Hailuodon OP/Jani 
Isomaa) / kirjasto

6.9. klo 19 liveQ: Väisänen showcase (Oulu) / kirjasto

11.10. klo 19 leffaQ: James Bondin paras elokuva / kirjasto

12.–13.10. Siikamarkkinat Marjaniemessä

23.10. teatteri-ilta liikuntahallissa: Fundamentalisti (Juha Jokelan palkittu, maailmankuulu 
näytelmä)
Näytelmä on dialogi kahden uskontoon eri lailla suhtautuvan ihmisen, Heidin ja Markuksen 
välillä. Heidi edustaa näytelmässä fundamentalistin hahmoa. Markus on liberaalimpi pappi, 
joka ajattelee, että Raamattua tulisi tulkita symbolisesti eikä kirjaimellisesti. Kirjaimellisen ja 
symbolisen Raamatun tulkinnan ristiriita tuodaan esiin eksegetiikan kautta. Fundamentalis-
tia on esitetty vuosina 2006–2010 yhdeksässä suomalaisessa ammattiteatterissa.

Tuolijumppaa kirjastolla keskiviikkoisin klo 13-14.

Taidenäyttelyt:

Galleria Peräkamari, Pääkauppa
Tiina Saine, 14.7.–1.9.

Galleria Luoto, Pääkauppa
Joonas Vähäsöyrinki: Hetkiä, 17.7.–1.9.

Kirjasto
Myyttiset – Maria Maanvalon ja Kati Juvanin fantasioita 1.–31.8. 

Kirjaston omat kokoelmat 1.–30.9.

Jussi Valtakari: Tyypit (pienoisveistoksia) 1.–31.10.
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Seniorijumppa ja -kuntosalivuorot

Seniorikuntosali
tiistaisin  klo 8.30–9.30 ryhmä 1
  klo 9.30–10.30 ryhmä 2
perjantaisin  klo 10.30–11.30, yleinen seniorivuoro

Seniorijumppa: lihashuolto ja nivelten liikkuvuus
torstaisin  klo 7.30–8.30 miehet, to 5.9. alkaen
                    klo 8.30–9.30 naiset

Liikuntahallin ja kuntosalin yleiset vuorot 2019–2020
Ilmoittakaa vuoroista vastaavan nimi/nimet vapaa-aikatoimeen 044 4973566 tai 
petri.partala(a)hailuoto.fi. Muistakaa myös merkitä kävijämäärä listaan!

maanantai klo 18.30–19.30 naisten sähly, klo 19.30–21.00 lentopallo
tiistai     klo 15.30–17.00 Boccia/seniorit, 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 
lauantai  klo 14.30–16.30 Boccia/yleinen, klo 16.00–17.30 naisten sähly, 
  klo 17.30–19.00 miesten sähly 
sunnuntai  klo 10.30–12.00 naisten kuntosali, klo 12.00-13.00 miesten kuntosali

Liikuntahallin ja kuntosalin käyttövuorot 2019–2020 löytyvät Hailuodon kunnan nettisivuilta 
www.hailuoto.fi ja liikuntahallin ilmoitustauluilta. Vielä on vuoroja varattavissa,
p. 044 4973566 tai petri.partala(a)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.
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ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE ALKAA 1.8.  www.vuolleoulu.fi/kurssit

LISÄTIETOJA KURSSEISTA OSASTOVASTAAVALTA: kansalaisopisto(a)hailuoto.fi tai p.044 7861 607
Opintosetelihintaan oikeuttava todistus on esitettävä osastovastaavalle kahden viikon sisällä kurssin 
alkamisesta. 

90504 KERAMIIKKAPAJA 
TI 17.00 – 21.00, 1.10.2019 – 29.10.2019
HAILUODON KOULUKESKUS
Raija Vainionpää
Tervetuloa tutustumaan saveen ja keramiikkaan. Työskennellään monipuolisesti karamiikan pe-
rustyötavoilla; makkara- ja levytekniikka sekä apumuotteja käyttäen. Tutustutaan erilaisiin koristelutek-
niikoihin. Käytössä helposti käsiteltävät korkeapolton kivitavarasavet. Kurssi sopii sekä aloittelijoille 
että keramiikan harrastajille. Materiaalit käytön mukaan maksetaan opettajalle. Kokoontumiset: 1. ja 
8.10. klo 17-21 savityöskentelyä sekä 15. ja 29.10. klo 18-20.15 lasituksia. Sitovat ilmoittautumiset 
23.9. mennessä. Kurssimaksu (sisältää poltot) 27 € laskutetaan.

90505 KANKAANKUDONTA 
Ma 18.00 - 20.15, 2.9.2019 - 2.12.2019
HAILUOTO, LOKKI, Luovontie 119
Leila Ronkainen
Onko kotonasi väävipuut, muttet osaa oikein tehdä niillä mitään? Tule opettelemaan loimen luonti 
ja sen laittaminen puihin. Voit kutoa mattoa, liinaa, shaalia, verhoa...Ensimmäisellä kokoontumisella 
suunnittelemme kudottavat työt ja teemme materiaalitilauksen. Osallistuminen edellyttää jonkin verran 
itsenäistä työskentelyä kurssiajan ulkopuolella. Kokoontumiset 2.-23.9.,7.-14.10.,11.11.-2.12. Sitovat 
ilmoittautumiset 26.8. mennessä. Kurssimaksu 38 € laskutetaan.

90506 KORUJA HOPEALANGASTA 
La - Su 9.30 - 14.30, 9.11.2019 - 10.11.2019
HAILUODON KOULUKESKUS
Leila Ronkainen
Kurssilla opitaan valmistamaan hopealangasta nk. avolenkkiketjuja, koruja palmikoimalla, virkkaamal-
la, ja “kutomalla” sekä lenkkien juottamista ja muotoilua. Voit ottaa mukaasi reiällisiä lasi- ja kivihelmiä 
liitettäväksi ketjuihin. Hopealankaa voi ostaa ohjaajalta. Myös muiden metallilankojen käyttö mahdollis-
ta. Sitovat ilmoittautumiset 4.11. mennessä. Kurssimaksu 17 € laskutetaan.

SOITON OPETUS (kurssit 90530 ja 90531)
Soiton opetuksen kurssimaksuun sisältyy seitsemän (7) 30 minuutin mittaista oppituntia. Opetus on 
viikoittain. Lasten tunnit pyritään järjestämään heti lukukauden alussa. Henkilökohtainen oppituntiaika 
sovitaan suoraan opettajan kanssa. Mari 040-7430 381 ja Esa 0400-617162.

90530 VIULU JA KANNEL 
Ke 15.00 - 17.30, 4.9.2019 - 6.11.2019
HAILUODON KOULU
Mari Liukkonen 
Kurssilla saa viisikielisen kanteleen tai viulun soiton opetusta yksilöopetuksena, ystävän kanssa 
pareittain (kantele) tai pienenä ryhmänä (kantele). Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä valit-
semansa instrumentti. Soitonopetus on mahdollista lapsille n. 5-vuotiaasta eteenpäin sekä aikuisille. 
HUOM! Viulun ja kanteleen opetusta ei ole 18.9., 25.9. Sitovat ilmoittautumiset 26.8. mennessä. Kurs-
simaksu 55 € laskutetaan.

HAILUODON KANSALAISOPISTON OHJELMA SYKSY 2019
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90531 PIANO, KITARA, UKULELE, MANDOLIINI JA BÄNDISOITTIMET 
Pe 13.45 - 18.00, 6.9.2019 - 29.11.2019
HAILUODON KOULU
Esa Jokiranta
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). Opiskelijalla 
itsellään tulee olla käytettävissä valitsemansa instrumentti. Sitovat ilmoittautumiset 26.8. mennessä. 
Kurssimaksu 55 € laskutetaan.

90532 MUSIIKKILEIKKIKOULU 
Ke 17.45 - 18.30, 28.8.2019 - 4.12.2019
HAILUODON KOULU
Mari Liukkonen 
Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 3-6-vuotiaille (v. 2013-2016 syntyneille). Toiminta sisältää laulua, 
loruilua, rytmisoitinten soittoa, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua ja musiikin peruskäsitteisiin sekä 
musiikinteorian alkeisiin tutustumista leikin kautta. HUOM! Ei muskaria 18.9., 25.9. Sitovat ilmoittau-
tumiset 26.8. mennessä. Kurssimaksu 15 € laskutetaan.

90534 PAHVILAATIKKORUMPU JA SÄHKÖPUTKIHUILU 
La 11.15 - 13.30, 16.11.2019 - 23.11.2019
HAILUODON KOULU
Esa Jokiranta
Soitinrakennusta ja yhteissoittoa koululaisille kahtena lauantaipäivänä (16. ja 23.11). Komppeja 
soitetaan opettajan valitsemien harjoituskappaleiden ja oppilaiden omien toivekappaleiden mukaan; 
netti antaa meille tautat. Tule ja kokoa, soita ja laula! Materiaalimaksu 5 € maksetaan opettajalle. Sito-
vat ilmoittautumiset 4.11. mennessä. Kurssimaksu 10 € laskutetaan.

90552 AKROBATIAN perusteet 
La - Su 11.00 - 13.00, 7.9.2019 - 8.9.2019
HAILUODON LIIKUNTASALI
Miia Haanpää
Akrobatian perusteet tunti on tarkoitettu nuorille ja aikuisille jotka haluavat kehittää notkeutta, voimaa 
sekä tasapainoa erilaisina harjotteina ja liikesarjoina. Kaiken tasoiset voivat tulla rohkeasti mukaan 
tunneille. Tunneilla käydään läpi oikeaoppinen lämmittely sekä liikkeiden tekeminen turvallisesti. 
Lauantaina pää-, kyynär- ja käsilläseisonnan variaatiot. Kuperkeikka ja kärrynpyörä variaatiot. Sunnun-
taina silta ja spagaatti variaatiot. Sitovat ilmoittautumiset 26.8. mennessä. 
Kurssimaksu 10 € laskutetaan.

90553 JOOGA 
Pe 17.00 - 18.15, 13.9.2019 - 29.11.2019
HAILUODON KOULU
Saara Al-Khanji

 
 Kurssilla tehdään monipuolisesti lujan lempeää harjoitusta    
 ja virtaavia sarjoja. Huomioidaan hengitys sekä tietoinen  
 rentoutuminen itseään kuunnellen. Kurssi sopii kaikille!  
 Mukaan kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe,  
 huopa tms.) sekä lämmintä vaatetta rentoutumisen ajaksi.  
 Sitovat ilmoittautumiset 2.9. mennessä. Kurssimaksu 24  
 €/opintosetelihinta 17 € (työttämät, eläkeläiset ja yli 63 v)  
 laskutetaan.
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PILATES on kehonhallintamenetelmä. Se koostuu harjoituksista, joissa kehoa sekä vahvistetaan että 
venytetään. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka keskittyy harjoittamaan myös mieltä, jotta 
mielen avulla pystytään puolestaan harjoittamaan kehoa. Liikkeet pyritään tekemään hitaasti, peh-
meästi ja sulavasti. Tervetuloa pilateksen maailmaan, joka tarjoaa kehittymisen haasteita niin pitkälle 
kuin haluat harrastuksessasi edetä. Mukaan kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa 
tms).

90554 PILATES alkeiskurssi, 
To 19.00 - 20.00, 5.9.2019 - 5.12.2019
HAILUODON KOULU
Aki Heiskanen
Tällä kurssilla aloitetaan perusteista, joten voit tulla mukaan ilman aiempaa kokemusta. Kurssille 
voivat osallistua myös jo aiemminkin pilatesta harjoitelleet, koska kaikki liikkeet voidaan varioida 
kunkin osaamisen ja kehittymisen mukaanSitovat ilmoittautumiset 26.8. mennessä. Kurssimaksu 25 € 
laskutetaan.

90555 PILATES jatkokurssi 
To 18.00 - 19.00, 5.9.2019 - 5.12.2019
HAILUODON KOULU
Aki Heiskanen
Pilateksen jatkokurssille voivat hakeutua henkilöt, jotka hallitsevat pilateksen mattosarjan perusasen-
not ja pilateksen pääperiaatteet. Alkeiskurssilla syksyllä 2018 ja keväällä 2019 olleet kurssilaiset voivat 
jatkaa harjoitteluaan tällä kurssilla. Jatkokurssilla jatkamme pilateksen perusasioiden vahvistamista, 
mutta etenemme systemaattisesti pilatesliikkeiden jatkumoihin ja vaativimpiin liikkeisiin. Sitovat ilmoit-
tautumiset 26.8. mennessä. Kurssimaksu 25 € laskutetaan.

90600 ENGLANTI keskustelu 
To 17.00 - 18.00, 5.9.2019 - 28.11.2019
HAILUODON KOULUKESKUS
Susanna Rapinoja
Tervetuloa englannin keskustelukurssille! Tällä kurssilla opitaan tärkeää käytännön puhekieltä. Opitaan 
uutta ja aktivoidaan unohtuneita sanoja. Keskustellaan eri teemoista ryhmäläisten toiveiden mukaan, 
esim. suomalaisuus, matkailu, työ, luonto, harrastukset jne. Ilmoittautuminen 26.8. mennessä. Kurssi-
maksu 23 €/opintosetelihinta 16 € (työttömät, eläkeläiset ja yli 63 v) laskutetaan.

 90607 KIRJOITTAJAPIIRI 
 Ma 18.00 - 20.15, 30.9.2019 - 25.11.2019
 HAILUODON KOULUKESKUS
 Susanna Rapinoja
 Pelaa itsesi runouden ytimeen! Kirjoittajapiirissä kokeillaan pimei 
 den syysiltojen iloksi runoyhdistys 
 Nihil Interitin kehittämää Runopakkaa. Se on uusi työkalu luovan  
 kirjoittamisen opetukseen - koululaisista aikuisiin. Runopakka  
 on kaikenlaisille kirjoittajille suunnattu, värikäs matka kielen ja  
 runoilun maailmaan. Kortit herättelevät tiedostamaan kielen-

käytön rajattomia mahdollisuuksia ja kutsuvat leikkimään kielellä. Siis tervetuloa mukaan leikkiin, uudet 
ja vanhat kirjoittajat! Kurssimaksun lisäksi jokainen opiskelija vastaa itse moniste- yms. kuluista. Sito-
vat ilmoittautumiset 23.9. mennessä. Kurssimaksu 35 €/opintosetelihinta 28 € ( työttämät, eläkeläiset 
ja yli 63 v) laskutetaan.
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KIRJASTO TIEDOTTAA
Kirjaston kuulumisia

10 7. järjestetty kuvataidetyöpaja Koko suomi maalaa oli menestys. Osallistujina oli kolme 
ohjaajaa ja 31 maajaus- ja piirustustaiteen harrastajaa. Ensi vuonna sama päivä, samassa saa-
ressa! 10.7.2020. Kertokaa tästä ystävillennekin! 

Aloitamme elokuvanäytökset kirjastossa nimellä LeffaQ: Mitä elokuvia haluaisit kirjastossa 
näytettävän?

Valmistelemme omatoimikirjastovalmiutta, joloin kirjastoon pääsisi kirjastokortilla ja PIN-koodilla 
asioimaan itsenäisesti. 
• Miten haluaisit omatoimikirjaston laajentavan aukioloaikoja (viikolla/viikonloppuna/kesällä/

talvella)?
• Entä kirjaston palveluita? 
• Entä mikä olisi Hailuodossa sopiva omatoimikirjaston käytön alaikäraja? 
Mielipiteitä odotetaan kirjaston sähköpostiosoitteessa kirjasto(a)hailuoto.fi ja puhelimessa ja ihan 
kasvokkain kirjaston tiskilläkin. 

Hyvää syksyn alkua ja kiitos kesän aktiivisuudesta kaikille! 

Terveisin kirjaston väki, Päivi ja Kari

Kirjaston tapahtumia: 

pe 16.8. klo 16 Digiperjantai: kirjaston e-palvelut: Viddla ja muut
la 17.8. klo 12-14 Myyttiset-taidenäyttely avoinna kirjastossa 
ke 21.8. klo 13 tunnin tuolijumppa
ke 28.8. klo 13 tunnin tuolijumppa
ke 28.8. klo 13-20: Suora videolähetyskirjaston aukioloaikana: Tietokirjallisuusfestivaali, Tieteiden 
talo, Helsinki
pe 30.8. klo 16 Digiperjantai: Sähköinen tunnistautuminen verkkopankissa (Hailuodon OP/Jani 
Isomaa)
ke 4.9. tunnin tuolijumppa
pe 6.9. klo 19 liveQ: Väisänen showcase (Oulu)

Väisänen on oululainen kuplet-
tilaulaja, jolla on rento ote 
elämään ja kuolemaan. Väisänen 
jää mieleen. Väisänen orkesterin 
kanssa valittiin potentiaalisena 
yhtyeenä Showcase-bändiksi 
Kaustisen kansanmusiikkifesti-
vaaleille vuonna 2018. He julkai-
sivat toisen albuminsa Kahden 
Hengen Booli toukokuussa 2019. 

Kirjastossa 

tapahtuu
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ke 11.9. aamupäivällä Merirosvo Morgan Saarenkartanossa (vapaa pääsy, mukana päiväkoti ja koulu)

ke 18.9. tunnin tuolijumppa
ke 25.9. tunnin tuolijumppa
ke 2.10. tunnin tuolijumppa
ke 9.10. tunnin tuolijumppa
pe 11.10. klo 19 leffaQ: James Bondin paras elokuva
ke 23.10 LIIKUNTAHALLISSA teatteri-ilta Fundamentalisti 
(Juha Jokelan palkittu, maailmankuulu näytelmä)
Näytelmä on dialogi kahden uskontoon eri lailla suhtautuvan ihmisen, Hei- din ja Markuksen välillä. 
Heidi edustaa näytelmässä fundamentalistin hahmoa. Markus on liberaalimpi pappi, joka ajattelee, 
että Raamattua tulisi tulkita symbolisesti eikä kirjaimellisesti. Kirjaimellisen ja symbolisen Raamatun 
tulkinnan ristiriita tuodaan esiin eksegetiikan kautta. Fundamentalistia on esitetty vuosina 2006–2010 
yhdeksässä suomalaisessa ammattiteatterissa.

Kirjaston erikoistarjous: 

e-kirjaston ilmaisesta elokuvastriimauspalvelusta Viddla.fi voi kirjastokortilla ja pin-koodilla katsoa 
5 elokuvaa/kk elokuun ajan. 

Majakkaseuran majakkakalenterit vuodelle 2020 myytävänä kirjastossa, á 15 €. 

Kirjastossa 

tapahtuu
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Näyttelyt

Elokuu:  Kirjastossa Myyttiset: Maria Maanvalo ja Kati Juvani
  Kylätalolla galleriassa Joonas Vähäsöyrinki, peräkamarissa Tiina Saine
  Ravintola Luodossa Juha Penttinen, valokuvia (Oulu)
Syyskuu:  Kirjaston omat kokoelmat
Lokakuu:  Jussi Valtakari: Tyypit (pienoisveistoksia) (Oulun Taidemuseo)

Oulun aluetaidemuseon kiertonäyttely esittelee Valtakarin uusia pienveistoksia, jossa räväkkä pop-
taide yhdistyy kansanperinteeseen. Valtakarilla on hämmästyttävä taito saada pienimpiinkin veistok-
siinsa kasvojen ilmeitä, joista hahmojen tunnetilat välittyvät katsojalle.
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MAJAKKAVIIKONLOPPU
HAILUODOSSA

17.–18.8.
la 17.8.
klo 16 yhteislaulutilaisuus Luotsihotellissa
klo 18 livemusiikkia Café Kaijassa: Stomp´n´Beat
klo 20 livemusiikkia Panimolla: Flaming Sideburns

su 18.8.
klo 10 jumalanpalvelus kesäkirkossa
klo 11 hautausmaakävely ja kirjastokahvit
klo 12 kotiseutupäivän juhla kirjastossa
klo 13 Muusat huoltoasemalla: kirjailijavierailu 
(Muusajuhlien ohjelmaa)
klo 17 Muusat tasa-arvon alttarilla kirkossa 
(Muusajuhlien ohjelmaa)

Muuta tarjontaa viikonlopulle
Tiina Saineen ja Joonas Vähäsöyringin taidetta Kylätalolla 
la–su klo 11–17
Juha Penttisen valokuvia Ravintola Luodossa la klo 11–21, 
su klo 11–18
Myyttiset-taidenäyttely kirjastossa la–su klo 12–14 
Marjaniemen majakka avoinna la–su klo 12–16 (3/5€) 
Hailuodon radioamatööriasema OG8L majakan vieressä 
pe klo 18 – su klo 18
Kotiseutumuseoon vapaa pääsy la–su klo 12–18

Lämpimästi tervetuloa!
Järj. Hailuodon kunta ja toimijat Hai  uoto
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Ti 10.9. Kempele kello 18 (ilmoittautuminen alkaa kello 17)
To 12.9. Oulunsalo kello 18 (ilmoittautuminen alkaa kello 17)
To 19.9. Lumijoki kello 18 (ilmoittautuminen alkaa kello 17)
La 21.9. Hailuoto kello 13 (ilmoittautuminen alkaa kello 12)
To 26.9. Liminka kello 13 (ilmoittautuminen alkaa kello 17)
La 28.9. Tyrnävä kello 11 (ilmoittautuminen alkaa kello 10)

Osallistumismaksua ei ole. 
Osallistuminen ei edellytä 
urheiluseuran jäsenyyttä tai lisenssiä. 

Sarjat ja matkat (noin metriä):

2015 syntyneet ja nuoremmat 300 m
2012-2014 syntyneet 600 m
2011-2013 syntyneet 600 m
2009-2010 syntyneet 1000 m
2007-2008 syntyneet 1000 m
2005-2006 syntyneet 2000 m
2003-2004 syntyneet 2000 m
2001-2002 syntyneet 2000 m
Miehet ja naiset 4000 m

Liikunnan riemun mahdollistavat yhdessä:

-MAASTOT
JUOSTAAN SYYSKUUSSA!

Tervetuloa koko perheellä liikkumaan jokaiseen levikkialueemme kuntaan!

Palkinnot:
Vuonna 2011 syntyneet ja sitä nuoremmat juoksijat palkitaan kaikki. Vanhemmissa ikäsarjoissa palkitaan kolme parasta. Kaikki 
juoksijat osallistuvat Kempeleen Kyläkaupan 300 euron lahjakortin arvontaan. Jokaisesta juoksusuorituksesta saa yhden hen-
kilökohtaisen arpalipun. Jos osallistuu kaikkiin kuuteen kisaan, saa arvontaan kuusi arpalippua. Osakilpailujen yhteistuloksissa 

parhaiten menestyneet palkitaan erillisessä tilaisuudessa syksyn aikana.
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OP-mobiili   
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. Ak-
tivoi sen jälkeen Mobiiliavain, jotta voit jatkossa hyväksyä tapahtumat ilman avainlukulistaa OP-mobii-
lissa.

•	 Ota käyttöön sormenjälkitunnistus, jos laitteesi tukee tätä ominaisuutta. Sen avulla voit jatkossa kirjau-
tua 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 eril-
listä sovellusta sen käyttöön. 

•	 Lisää voit lukea: https://www.op.fi/verkkopalveluiden-kaytto/mobiiliavain . Siellä on myös video 
käyttöönotosta.

Käytä Mobiiliavainta ja voita palkintoja!

Arvomme joka kuukausi Mobiiliavaimen käyttäjien kesken upeita palkintoja kuten älypuhelimia, 
matkalahjakortteja tai iPad-tabletteja. Arvontaan voivat osallistua kaikki arvontalomakkeen täyt-
täneet Mobiiliavaimen käyttäjät. 

Tutustu palkintoihin ja osallistu arvontaan: https://kampanja.op.media/Mobiiliavain.html
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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 vakuutus-
laskuja, 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 kaikil-
le 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-yhteistyo-
kumppaneilta

•	  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.

2. Liittymisen yhteydessä maksat kertasijoituksena jäsenosuusmaksun, joka useimmissa pankeissa on suuruudel-
taan 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) 😊
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Ajokortti ei kelpaa enää henkilöllisyystodistukseksi kaikkialla

Henkilökortti ja passi käyvät tunnistamisvälineeksi esimerkiksi verk-
kopalvelutunnuksia haettaessa. 

 
Vuoden 2019 alusta astuu voimaan laki, joka rajoittaa ajokortin käyttämistä henkilöllisyystodistuksena. Ajokortti 
ei enää käy tunnistamisvälineeksi, kun operaattorit myöntävät asiakkaalleen mobiilivarmenteen tai pankit verk-

kopankkitunnukset.

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 hen-
kilö. 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 osoit-
taa, että kortin haltijalla on ajo-oikeus.

On olemassa henkilöitä, joiden henkilöllisyyttä ei voi tunnistaa sillä tasolla kuin henkilökortin tai passin saami-
nen edellyttää, mutta tämän ei pidä evätä heiltä oikeutta ajaa autoa. Siksi ajokortin myöntämisprosessi on erilai-
nen kuin henkilökortin tai passin.

Henkilökortti on lisännyt suosiotaan 
 
Kokonsa puolesta henkilökortti sopii passia kätevämmin lompakkoon, kännykkä- tai korttikoteloon. Se on lisän-
nyt rajusti suosiotaan viime vuosina. 

Henkilökorttia voi käyttää matkustusasiakirjaksi kaikissa 28:ssa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa sekä Liechtens-
teinissa, San Marinossa ja Sveitsissä. Ulkomaalaisten ja alaikäisten henkilökortti ei käy matkustusasiakirjasta, 
mutta alaikäiselle voidaan myöntää myös tavallinen henkilökortti.

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.
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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 lupapalvelupis-
teestä 53 €. Sekä henkilökortti että passi ovat voimassa viisi vuotta.

Henkilökortin toimitusaika on 5–8 päivää. Valmiin kortin voi noutaa Matkahuollon ja sen alihankkijoiden toimipis-
teistä.

Henkilökortin sirulla on kansalaisvarmenne, joka mahdollistaa vahvan sähköisen tunnistuksen myös moniin julki-
sen sektorin verkkopalveluihin. Passissa tätä ominaisuutta ei ole. Sähköiseen tunnistautumiseen tarvitaan lisäksi 
kortinlukija ja sirunlukuohjelmisto. Tarkempia ohjeita ja ohjelmiston saa Väestörekisterikeskuksen Eevertti-palve-
lusta: 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 lupapalvelupistees-
sä tunnistettavana. Järjestelmä kertoo hakemusta täytettäessä, tarvitaanko tunnistuskäynti.

Ajokortti käy edelleen muuhun OP:ssa asioimiseen. Sillä tunnistautuvalle voidaan avata OP palvelutunnukset, joil-
la 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



• MITÄ HUONO-OSAISUUS ON JA MITKÄ OVAT HUONO-OSAISUUDEN VAIKUTUKSET? 

• MITEN TYÖN JA KOULUTUKSEN ULKOPUOLELLA OLEVAT TAVOITETAAN?  

• MITEN MATALAN KYNNYKSEN TOIMINNOILLA VAHVISTETAAN VAIKEIMMASSA ASEMASSA OLEVIEN  
ELÄMÄNHALLINTAA, OSALLISUUTTA JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIA?   

• MITEN KEHITETÄÄN KUNNAN PALVELUPOLKUJA JA VAIKUTTAVIA TOIMINTAMALLEJA SITEN, ETTÄ 
VAIKEIMMASSA ASEMASSA OLEVAT PÄÄSEVÄT TARVITSEMIINSA PALVELUIHIN JA PYSYVÄT NIISSÄ?  

• VOIKO KUNNAN OLEMASSA OLEVILLA RESURSSEILLA SAADA VAIKUTUKSILTAAN PAREMPIA TULOKSIA JA 
JOPA SÄÄSTÄÄ?

Nuorten Ystävien asiantuntijat nostavat tilaisuudessa esiin vaikeimmassa asemassa olevien kuntalaisten äänen VALPAS-hankkeesta saa-
tujen kokemusten ja tulosten kautta. NY on kehittänyt VALPAS-hankkeessa kaikista vaikeimmassa asemassa olevien matalan kynnyksen 
toimintamalleja yhdessä kuntakumppaneiden kanssa.

Kohderyhmänä ovat olleet työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat (Kemijärvi, Pudasjärvi, Utajärvi ja Muhos) nuoret ja nuoret aikuiset, jotka 
ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa sekä vaarassa tipahtaa tai tipahtaneet palvelujen ulkopuolelle. Heidän elämäänsä ovat vaikeut-
taneet päällekkäiset ongelmat kuten mielenterveys- ja päihdeongelmat, sosiaaliset ongelmat, yksinäisyys, rikostausta, oppimisvaikeudet, 
keskeytyneet tai keskeytymisuhan alla olevat opinnot ja tukiverkoston vähäisyys.

TIISTAINA 17.9.2019 klo 16.30 – 19.30
KUNNANVIRASTON LUOTOSALI, HAILUOTO  LUOVONTIE 176

HUONO- OSAISUUDEN ILTAKOULU

AVOIN JA MAKSUTON TILAISUUS

VAIKEIMMASSA ASEMASSA OLEVIEN PALVELUPOLUT  
– KULUJA VAI INVESTOINTEJA?

NUORTEN YSTÄVÄT on kansalaisjärjestö, jolla on yli sadan vuoden kokemus työstä apua ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. NYn valtakunnal-
lisen työn tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle. Vuosittain toimintamme piirissä on yli 5000 lasta, nuorta ja aikuista. NYllä on yli 40 yksikköä tai 
toimipistettä 17 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Työntekijöitä on yli 600. Yhteiskunnallista hyvää tekevän kansalaisjärjestön ja palveluja tarjoavan liiketoimintakonsernin 
toiminta nivoutuvat NYssä saumattomasti yhteen, minkä ansiosta pystymme kehittämään uusia toimintatapoja ja -malleja tukea tarvitseville ihmisille.

Lisätietoja antaa NYn  kehittämispäällikkö Sanna Laine p. 044 5512 408, sanna.laine@nuortenystavat.fi 
 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 

TERVETULOA!
NUORTEN 
YSTÄVÄT



HAILUODON KUNNAN TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT

HAILUODON TERVEYSKESKUS 
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella
KIIREELLISET, PÄIVYSTYKSELLISET ASIAT ILMAN AJANVARAUSTA 
Hätätilanteessa soitto AINA 112

PÄIVYSTYSAJANVARAUSNRO 044 4973 540 
Ma–to klo 8–16
Pe klo 8–15
Soitamme jokaiseen vastaamattomaan puheluun takaisin mahdollisimman pian.

KIIREETTÖMÄT AJANVARAUKSET (esimerkiksi ajokorttitodistukset, vuosikontrollit, laboratorio-
ajanvaraus sekä reseptiuusinnat ja tulosten kyselyt) 044 4973 541  
Ma–to klo 14–16
Pe klo 14–15
   
FYSIOTERAPIAN soittoaika maanantaisin klo 7.30–8.15 044 4973 546

HAMMASHOITOLAN puhelinnumero 044 4973545 
Ma–ke klo 7.15–16
To–pe klo 7.15–14.30
Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään aamusta.

MUUT TÄRKEÄT NUMEROT
Palvelukoti Saarenkartano 044 4973 550
Hailuodon koulu 044 4973 562
Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531
Eskari 040 4879 967
Kirjasto / kirjastonhoitaja Kari Blomster 044 4973 565
Vs. sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Raquel Poijula 044 4973 521
Perhetyöntekijä Tanja Roininen 044 4973 573
Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566
Kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila 040 6835 750

Palvelualuesihteerit:
Nella Nikkilä, Elinvoimainen saari 040 6837 864
Eeva Nykänen, Sote saari 044 4973 522
Kirsi Nurmi, Oppiva saari 044 4973 506

Kunnanvirasto 044 4973 500

Kunnan johto:
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja
Pia Piispanen, perusturvajohtaja 044 4973 520
Markku Maikkola, tekninen johtaja 044 4973 510
Maarit Alikoski, kunnansihteeri 040 6836 522
Kaija Sipilä, sivistysjohtaja 044 4973 560
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Hailuodon Vesihuolto 
Häiriö-, vika- ja muut ongelmatilanteet: 0400 683 105


