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PERINTEISTÄ 

MARKKINATUNNELMAA 

MARJANIEMESSÄ!

Perinteiset Siikamarkkinat järjestetään tänä vuonna 14.-15.10. Marjaniemessä. Tuttuun tapaan 
tarjolla on tuoreen kalan ja kalatuotteiden lisäksi syksyn satoa, leivonnaisia, käsitöitä ja paljon 
muuta. Ilmoittautuminen markkinamyyjäksi päättyy 17.9., joten mukaan mahtuu vielä. 

Vielä ehdit ilmoittautua myyjäksi Siikamarkkinoille!

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
Kaksi pöytää yhteisteltassa (3 m leveä tila) 30 euroa   40 euroa

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

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

www.hailuoto.fi
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Ikäpolvet yhdessä!
Vanhustenviikko 1.–8.10.

Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietetään 1.–8.10.2017. Hailuodossa on järjestetty viikon ajalle 
eri ikäpolvia yhteen tuovaa ohjelmaa. Tervetuloa mukaan kaikki vanhat ja nuoret!

Vanhustenviikon ohjelma Hailuodossa

Sunnuntai 1.10. Vanhustenviikon pääjuhla
 

Juhla alkaa Jumalanpalveluksella klo 10. 
Jumalanpalveluksen jälkeen vanhustenviikon pääjuhla seurakuntasalissa. 

Juhlassa professori Kaarina Määttä puhuu aiheesta Rakkaus ei jää eläkkeelle.
(Lisätietoa juhlapuhujasta seuraavalla aukeamalla.) 

Juhlan jälkeen maksuton ruokailu seurakuntasalissa. Ei ennakkoilmoittautumista. 

Lions Club Hailuoto hoitaa autokyydit. Yhteydenotot Anna-Liisa Piekkolaan, p. 040 748 8806. 

Maanantai 2.10. Ikäpolvet yhdessä -suunnistus 

Suunnistus klo 13–15. 
Ylös, ulos ja lenkille! Kierrä rastit, sitten kahvit :) 

Rastit sijaitsevat pyörätien varrella Saarenkartanon ja Salen välillä. 
Lenkin jälkeen nisukahvit ja Hailuodon historiasta kertova filmi kunnantalon Luotosalissa. 

Luotosalissa paikalla myös uusi kunnanjohtaja Aki Heiskanen.
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Tiistai 3.10. Valtakunnallinen SeniorSurf-päivä

Yläkoululaiset opastavat ikäihmisiä tietokoneen käyttöön koululla klo 8.30–10.15. 
Tervetuloa opettelemaan tietokoneen käyttöä mukavassa seurassa!

Ikäihmisten päivätoiminnassa avoimet ovet ti klo 13-15.  
Tuleppa tutustumaan toimintaan!  

Myynnissä päivätoiminnassa valmistettuja tuotteita. Pullakahvit.
Ojavilkki, os. Luovontie 198 B 10.

Keskiviikko 4.10. Ikäpolvet yhdessä – kahvitellen

Perhepäiväkoti Tuomikan lapset tarjoavat aamiaista omille isovanhemmilleen klo 8.30–9.30. 
OnnenSaaressa lapset tarjoavat aamukahvit kaikille senioreille klo 8.30–9.30. 

Juhla Saarenkartanossa klo 13.
Juhla Saarenkartanon palvelukodin asukkaille, heidän omaisilleen ja läheisilleen 

sekä työntekijöille.
Kakkukahvit. 

Torstai 5.10. Ikäpolvet yhdessä – seurustellen

Päiväkodin lapset sekä koululaiset vierailevat Saarenkartanossa klo 10.

Perjantai 6.10. Kotieläinpiha

Kotieläinpiha Saarenkartanossa klo 13–15. 

Lauantaina 7.10. Ikäpolvet yhdessä – pelaten

Lasten ja isovanhempien sählypeli klo 13–15 koulun liikuntasalilla.
Järjestäjänä Eläkeliitto.

Hailuodossa vanhustenviikon ohjelman järjestää:
Hailuodon kunta, Hailuodon seurakunta ja järjestöt
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Rakkaus on ikääntyville tärkeää, mutta siitä 
puhutaan vähän. Tutkimusta ikääntyvien 
kokemuksista on tuskin lainkaan. Professori 
Kaarina Määttä on julkaissut kirjan nimeltä 
Seniorirakkaus (WSOY), jossa seniorit 
kertovat siitä, miten ikääntyneet rakastavat 
ja rakastuvat. Mitä rakkaus vanhemmalla 
iällä merkitsee? Mitä kypsän iän rakkauden 
myötä voi parhaimmillaan saavuttaa? Voiko 
ikääntynyt rakastua uudelleen? 

Vaikka senioreilla fyysinen olemus voi olla 
ikävuosien myötä muuttunut, tunne-elämä 
on voimakas ja havaintokyky herkkä. 
Elämänkokemukset lisäävät rakkauden 
arvoa. Rakkaus ei laske ryppyjä ja kaksi on 
yhdessä enemmän, ikääntyneenäkin. Näitä 
asioita pohtii Lapin yliopiston kasvatus-
psykologian professori, joka on saanut myös 
rakkausprofessorin epävirallisen arvonimen.

Rakkaus ei jää eläkkeelle

Kaarina Määttä Vanhustenviikon juhlassa su 1.10.

Kiitos Hailuoto-seuralle, kaikille vapaa-
ehtoisille ja talkoolaisille elokuun lopun 
Kotiseutupäivän, Majakkaviikonlopun ja 
Oulunsalo Soi -festivaalin tapahtumien 

järjestelyistä!

Hyvää alkavaa syksyä ja jatketaan 
yhteistyötä myös ensi kesänä!

Hailuodon kulttuuritoimi

Hai  uoto

KOKOUSKUTSU

Vanhanpappilan yksityistien tiekunnan kokous 
pidetään lauantaina 23.9.2017 klo 12 Salli Mäkelän 
asunnolla.

Kokouksessa valitaan mm. 3-jäseninen hoitokunta ja 
2 varajäsentä, hoitokunta valitsee keskuudestaan 
sihteerin. 
Kokouksessa myös keskustellaan ja mahdollisesti 
päätetään tieyksiköiden päivittämisestä ja 
halukkuudesta yhteiseen talvikunnossapitoon 
muiden tiekuntien kanssa. 
Muut mahdolliset asiat.

Tervetuloa!
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Yksityistien tiekunnan toiminta
Luentotilaisuus

Hailuodon kunnanviraston Luotosali, ti 26.9.2017 klo 18.00 alkaen 

Aiheina mm. tiekunnan toiminta, yksityisteiden avustukset, 
parantamishankkeiden kilpailuttaminen.

Tilaisuudessa luennoi tieisännöitsijä Mika Rahja Yt isännöinti Oy:stä.                

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Tiedon lisäksi tarjolla on myös kahvia ja pullaa.

TERVETULOA!

Matka-avustukset haettavana

Toisen asteen opiskelijoiden matka-avustukset ovat haettavana. Matka-avustusta 
voi saada ensimmäisessä toisen asteen koulutuksessa olevat opiskelijat. Matka-
avustusta eivät voi hakea ne henkilöt, joilla on mahdollisuus hakea stipendiä 
Yhdistetystä kulttuuri- ja hyvinvointirahastosta. 

Hakemuslomake löytyy Hailuodon kunnan verkkosivuilta. Lomake on täytettävä 
huolellisesti, allekirjoitettava ja palautettava kunnanvirastoon viimeistään 10.11.2017 
klo 14.00 mennessä.
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Poikkeuksia syyskuun aukioloajoissa!
Lomalla vkon 38 (18.-24.9.),

ekokampaajakoulutuksessa 28.-30.9.,
muina aikoina avoinna normaalisti. 

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

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

 
Jos juotte kanssain lasillisen niin voinhan kertoa

 kahvilamme tarinan, jok´oli niin ihana.
 Tää tarina kertoo pariskunnasta Seppänen nimeltään,
 joka arkea pyhää ahersi ja vapaa-ajan menetti.

 Jo lapsesta asti molemmat on töitä paiskinut
 ja  Anne saaressa on jo nuorena vieraillut.
 Keijokin se kauan sitten saareen ihastui ja
 ilokseen heti talon pystytti.

 Ees taas rantaa soudettiin ja saarta kierrettiin.
 Arkisena aamuna Ouluun asti töihin lähdettiin.
 Ja sitten Anne istui ja sai haaveen päähänsä,
 mä kahvilan tahdon perustaa saareen niin rauhaisaan.

 Sitten paikka löydettiin ja haave toteutui.
 Paistui siellä pizzat ja pullat ihanat.
 Saaren kerma nautti olvin oluet,
 työmiehet sopat ihanat.

 Ei tiennyt Anne aluksi kuink´oli raskasta
 myydä pikkusormensa yötunneille.
 Keijo purkaa paikat ja partaa sivelee.
 Mut parempi on lähtä nyt, kun ei ole lyhistynyt.

 Seppäset nyt nauttii, kun hautas Purserin.
 Jää lapsillekkin aikaa ”pikkumummolla”.
 Keijo hiljaa miettii ja hymyilee,

 ei ole enää Purseria; Sanomme nyt näkemiin!

 KAUNIS KIITOS NÄISTÄ KULUNEISTA VUOSISTA
 KAIKILLE ASIAKKAILLE JA TURISTEILLE!

 ANNE JA KEIJO SEPPÄNEN

Korjaamopalveluita tarjotaan.
 

Eero Rantasuomela
puh. 0405446994
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Helena Kankaansyrjän Tonttujuttuja ajalta 10.11.2016-1.6.2017

”Työnimellä tonttujuttuja” joista olen poiminut joitakin maalauksia tähän näyttelyyn, ovat 
päiväkirjanomaisia pieniä maalauksia joiden parissa olen työskennellyt lähes päivittäin jo vuo-
desta 2014 lähtien.

Tonttu itsessään ei ole teema vaan pikemminkin ”haikuja” ajalta jolloin toteutin mm. prosenttitai-
deteoksen ”Maahisia ja menninkäisiä” Paulaharjun koululle Ouluun 2008, Samuli Paulaharjun 
kirjallisen tuotannon (sadut) innoittamana. Tässä kokoonpanossa lähtökohta maalauksille on 
absurdi ja työt sattuman sanelemia. Toki teoksiin on vaikuttaneet myös ajankohtaiset tapahtu-
mat ja ilmiöt.

Sininen väri on oleellista ja ns. punainen lanka teoksissa. Se herättää intohimoa ja on kimmok-
keena joskus jopa ärsytykseen saakka. Näyttelykokonaisuuteen kuuluu myös muovailumassas-
ta muotoiltu Maskotti PÖÖ! joka on syntynyt jo 2010 ja kulkenut näyttelyissäni Onnea tuottama-
ssa.

-Helena

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN!

Näyttely esillä Hailuodon 
kunnankirjastossa

01.09.2017–29.09.2017  
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Vapaa-aikatoimen kuulumiset
Vapaa-aikasihteerin viransijaisena toimii 1.9–30.11.2017 Hanna Similä. Hannan saa kiinni säh-
köpostilla osoitteesta hanna.simila@hailuoto.fi ja puhelinnumerosta 044 4973 566.

Liikuntahalli- ja kuntosalivuorot on päivitetty ja ne löytyvät mm. liikuntahallin ovesta ja verkkosivuilta  
www.hailuoto.fi.

Liikuntahallivuorojen kuittauslomake on uudistunut ja nykyisestä lomakkeesta on helpompi seurata 
viikko kerrallaan eri vuorojen käyttäjämääriä. Muistakaa kuitata jokaisen vuoron jälkeen kävijät, sillä 
tätä tietoa käytetään tulevia vuoroja jakaessa.

Maanantaisin

18.00-19.30 Naisten yleinen sähly
19.30-21.00 Yleinen lentopallovuoro

Tiistaisin

8.30-9.30 Senioreitten ohjattu kuntosalivuoro, ryhmä 1
9.30-10.30 Senioreitten ohjattu kuntosalivuoro, ryhmä 2
15.30-17.00 Senioreitten boccia
17.00-18.30 Lasten futsal
18.30-20.00 Miesten yleinen sähly

Keskiviikkoisin

18.00-19.00 Kansalaisopiston kuntojumppa
19.00-20.00 Kansalaisopiston circuit
20.00-21.30 Yleinen futsal

Torstaisin

8.30-9.30 Seniorijumppa liikuntahallissa
17.00-18.00 MLL alle kouluikäisten vuoro
18.00-19.00 MLL koululaisvuoro
19.00-20.30 Yleinen lentopallo
20.30-22.00 Yleinen sulkapallo

Perjantaisin

17.00-18.30 Kansalaisopiston jooga

Lauantaisin

16.00-17.30 Naisten yleinen sähly
17.30-19.00 Miesten yleinen sähly

Sunnuntaisin

11.00-12.00 Naisten vapaa kuntosalivuoro

Syyslukukauden liikuntatarjonta:

Liikuntatoimi pyytää tarjouksia jääkiekkokaukalon pystytyksestä syksyllä 2017 ja purkamisesta 
keväällä 2018 sekä talvikauden kunnossapidosta (jäädytys ja auraus). Tarjota voi erikseen joko kau-
kalon pystytystä ja purkamista tai kunnossapitoa tai koko kunnossapitopakettia. Sivistyslautakunta voi 
tarvittaessa hylätä kaikki tarjoukset.

Tarjoukset koskevat talvikautta 2017–2018 (noin 1.11.2017–30.04.2018 sääolosuhteista riippuen). 
Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisesti kunnantoimistoon pe 13.10.2017 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja vapaa-aikasihteeri Hanna Similältä.
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Eläkeliitto Hailuodon yhdistys tiedottaa:

Nyt papat ja mummut sähläämään

Suunnitteilla ja jo valmisteillakin on salibandypeli eli sählymatsi isovanhem-
mat vastaan lastenlapset.

Lastenlapsia kyllä löytyy joukkueeseen, mutta isovanhemmista on uupeloa.
Koska ottelun on tarkoitus olla sukupolvien välinen, ei edellytetä, että pelissä 
pelaavat vastakkain  suvun isovanhemmat ja heidän omat lapsenlapsensa.
Riittää siis, että vanhemman  sukupolven edustaja on jo varttunut isovanhemmaksi.
Ja kohtuudella voitaneen edellyttää, että nuorempaa sukupolvea pääsee edusta-
maan sellainen pelaaja, jonka joku isovanhempi on vielä elossa.

Pelille on varattu koulun liikuntasali vanhustenviikon lauantaiksi 7.10. 
Tunnin kestävä peli sijoitetaan kello 13:n ja 15:n väliselle ajalle. 
Tarkempi kellonaika ilmoitetaan myöhemmin. Katsojat ovat tervetulleita 
kannustamaan!

Ennen peliä on varmaan syytä harjoitella (varsinkin pappojen ja mummujen).
Salilta on varattu harjoitteluvuoro sunnuntailta klo 15.  Jos esitetään toiveita
muusta ajankohdasta, voidaan vuoroa siirtää.  Esim. viikonloppuisin salilla on
runsaasti vapaita aikoja. Myös yleisille miesten ja naisten harjoitusvuoroille 
voi mennä: miehillä vuoro on tiistaisin klo 18.30 ja lauantaisin klo 17.30; naisilla
maanantaisin klo 18 ja lauantaisin klo 16.

  Tulkaapa mukaan liikkumaan   
  papat ja mummut!  

Yleisurheilupäivä 28.9

Koululaisten ja alle kouluikäisten yleisurheilupäivä pyritään viettämään torstaina 28.9, mikäli 
sää niin sallii. Päivään ovat lämpimästi tervetulleita nekin lapset jotka eivät ole päiväkodissa.
Seuraa tiedottelua www.facebook.com/hailuodonnuorisotyojaliikunta. 
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TIESUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELYTILAISUUS

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatimassa tiesuunnitelmaa maantielle 816 (Luovontie) 
välille Ailasto – Keskikylä, Hailuodon kuntaan. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Hailuodon 
kunnan kanssa.

Maantielle 816 suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Ailasto–Keskikylä. 
Suunnittelujakson pituus on noin 6,0 km. Nyt laadittava tiesuunnitelma pohjautuu aiemmin 
laadittuun tiesuunnitelmaan: ”Maantien 816 kevyen liikenteen väylä välillä Ailasto–Sauvola”.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 
5.10.2017 klo 18.00–19.30 Hailuodon koululla osoitteessa Luovontie 61, 90480 Hailuoto.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankevastaava 
Ari Kuotesaho, puh.0295 038 259
Hailuodon kunta, tekninen johtaja Markku Maikkola,  
puh. 044 497 3510
Plaana Oy, projektipäällikkö Ville Nikkinen, puh 040 739 1761
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PERUSTURVAPALVELUT TIEDOTTAA

Terveyskeskuspalvelut

• Lääkärin ja hoitajien vastaanotolle ajan-  
varaus p. 044 4973 540 ma–pe klo 8–9

• Hoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ma, ti, 
to klo 9–10, ke klo 14–15

• Laboratoriotutkimuksiin terveyskeskuksessa 
ajanvaraus p. 044 4973 540 ma–pe klo 8–9

• Äitiys- ja lastenneuvolapalveluista syys- ja lo-
kakuun ajan lisätiedot p. 044 4973 540 ja  
044 4973 543

• Fysioterapia ajanvaraus p. 044 497 3546
• Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja  p. 040 

669 3715
• Mielenterveyspalvelut, ajanvaraus sairaanhoita-

jalle p. 040 669 3715
• Hammashoitolan ajanvaraus p. 044 4973 545 

ma–to klo 8–14.30, pe klo 8–12
 
Ambulanssi tilataan aina numerosta 112.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellinen hoito tapahtuu 
Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OYS, sisään-
käynti A1). Soittakaa aina ensin p. 08 3152655. 
Numerosta vastaavat kokeneet terveydenhuollon 
ammattilaiset, jotka antavat ohjeistusta ja neuvon-
taa. 

Terveyskeskuksen vastaava lääkäri Pirkko Hyryn-
kangas-Järvenpää p.  044 4973 540 ja vastaava 
hammaslääkäri Sinikka Sipola p. 044 4973 545.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipäivystys on kiireellisissä asioissa nume-
rossa 112. Virka-aikainen ma–pe sosiaalipäivys-
tys on  p. 044 4973 521. Virka-ajan ulkopuolella 
112. 

Osoite: Kaunakaupungintie 1, käynti Saarenkar-
tanon kiinteistön Kaunakaupungintien puoleisesta 
sisäänkäynnistä.

• Sosiaalityöntekijä Arja Björnholm, ajanva-
raus ja puhelinaika kiireettömissä asiois-
sa ma–pe klo 12–13 p. 044 4973 521. 

• Perhetyöntekijä ja lastensuojelun perhetyönteki-
jä Milla Helander. Yhteydenotot sosiaalityönteki-
jän kautta p. 044 4973 521 ma–pe klo 12–13.

Kuntouttava työtoiminta
 
Kuntouttava työtoiminta on aktivointia, jonka ta-
voitteena on ohjata pitkäaikaistyöttömät sosiaa-
liturvaetuuksilta takaisin työelämään. Toiminnan 
tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa, 
luoda edellytyksiä työelämälle ja ehkäistä syrjäy-
tymistä. 

Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn 
parantaminen siten, että he voivat osallistua jul-
kisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kuntouttava 
työtoiminta pyritään järjestämään asiakkaan työ- 
ja toimintakyvyn mukaisesti siten, että se vastaa 
asiakkaan yksilöllisen tuen tarpeeseen. 

• Työsuunnittelija/kuntouttava työtoiminta Susan-
na Rapinoja p. 044 4971 991 ma–ke klo 9–13.  

• Työpajaohjaaja/kuntouttava työtoiminta Pertti 
Tero p. 044 4973 509 ma–ke 9–13.

Torstaisin jatkuu Ojavilikin kerhotilassa Avoimi-
en ovien tapaamiset klo 13–15. Tarjolla kahvia ja 
pullaa 30 snt hintaan sekä yhdessäoloa mukavan 
seurustelun, pelien ja askartelun merkeissä.

Tervetuloa mukaan, toivottavat pajaohjaaja Pertti  
ja työnsuunnittelija Susanna.
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Kerhotoiminta päihde- ja mielenterveys-
kuntoutujille

Koetko yksinäisyyttä, oletko juttuseuraa vailla?
Koetko ongelmia päihteiden kanssa? Onko mielia-
lasi alavireinen?

Tule Ojavilikin kerhotilaan! Kaffepannu on kuuma-
na ja nisut varattuna!

Kerho kokoontuu 18.9., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 
13.11., 20.11., 4.12., ja 11.12. aina klo 13–14.30. 

TERVETULOA!

Marja Rantasuomela, p. 040 743 0382
Sari Vuorinen, p. 044 497 3550

Vanhuspalvelut

Kotihoito (=kotihoito ja –sairaanhoito)

Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaan-
hoitoa sekä erilaisia kotona selviytymistä tukevia 
palveluja. Kotihoidon tavoitteena on yhteistyössä 
asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa tukea vanhusten kotona asumista mahdol-
lisimman pitkään. 

Toimii joka päivä klo 7–21, hoitaja p. 044 4973 555.

Kotihoidon sairaanhoitaja, koordinaattori ja 
SAS-yhteyshenkilö arkisin ma–to klo 8–15, 
pe 8–14 p. 044 4973 570.

Ikäihmisten päivätoiminta

Ikäihmisten päivätoimintaa kahtena päivänä vii-
kossa tiistaisin ja perjantaisin. 

Hakuohjeet ja -lomakkeet kunnan internet-sivus-
tolta ja paperiversio kunnantalolta tai Saarenkarta-
nosta. Lisätiedot p. 044 4973 555 tai 
p. 044 497 570. 

Palvelukoti Saarenkartano 

Saarenkartano on tehostetun palveluasuminen 
yksikkö, jossa on 15 vakinaista asumispaikkaa 
ja neljä tilapäisen asumisen paikkaa. Hakuohjeet 
ja -lomakkeet kunnan internet-sivustolla ja pape-
riversio kunnantalolta tai Saarenkartanosta. Sai-
raanhoitaja paikalla arkisin ma–pe 8–16 ja hoitajia 
on jokaisessa työvuorossa. p. 044 497 550.

Vastaavan sairaanhoitajan puhelintunti klo 12–13  
p. 044 497 553 ja sairaanhoitaja klo 8–15 
p.  044 497 551.

Tukipalvelut

Puhdistuspalvelut, vt. perusturvajohtaja Arja Ran-
tapelkonen p. 044 4973 520 ja laitoshuoltaja Päivi 
Nissilä p. 044 4973 581. Ruokapalvelut, vt. perus-
turvajohtaja Arja Rantapelkonen p. 044 4973 520 
ja emäntä-keittäjä Päivi Sauvola p. 044 4973 552. 

Perusturvan hallinto

Vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen 
p. 044 4973 520.

Perusturvan laskutus- ym. asiat toimistosihteeri 
Riitta Tero ma–pe klo 10–15 p. 044 497 522. 

Perusturvapalveluiden avoimet työpaikat:

www.hailuoto.fi
www.kuntarekry.fi

Perusturvapalveluiden 
henkilöstö 
toivottaa hyvää 
syksyn alkua! 
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UUDET TYÖNTEKIJÄT ESITTÄYTYVÄT:

Tervehdys! 

Olen Pia Piispanen, yhdeltä ammatiltani terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja. Aloitin työskentelyn 
Hailuodon terveyskeskuksessa, vastaanotolla ja kouluterveydenhuollossa 1.9. Tarpeen mukaan 
teen sairaanhoitajatyötä myös kotihoidossa. Koululaisia tulen tapaamaan torstaisin koululla 
tämän syksyn ajan. Aiemmin hankkimaani osaamista mielenterveys- ja päihdetyöstä on saatavilla 
niille, jotka ovat miettineet omaa jaksamistaan, psyykkistä hyvinvointiaan, eri elämän kriisien tai 
päihteidenkäytön tuomia haasteita. Ota rohkeasti yhteyttä soittamalla, käymällä tai sähköpostilla. 

Minut tavoittaa puhelimitse numerosta 040-6693715 ja sähköpostilla osoitteesta 
pia.piispanen@hailuoto.fi. Tapaamisiin.

 Hei!

Olen Hailuodon kunnan uusi sosiaalityöntekijä Arja Björnholm. 
Aloitin työssäni 28.8.2017. Minulla on monipuolinen kokemus, yli 
20 vuotta, sosiaalityöstä. Tulen Oulunkaaren kuntayhtymästä.

Palvelen kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla sosiaalityön 
palveluita koskien. Tavoitat minut jo tutulla tavalla numerosta 
0444973521 arkisin klo 12-13.  Asiakaspalvelu toimii ajanvarauk-
sella.

Hoitotakuun toteutuminen Hai-
luodossa

Terveyspalvelut, ajankohta 5.9.2017:

Lääkärille kiireettömissä asioissa pääsee neljän 
viikon sisällä. Hoitajan vastaanotolle pääsee 
kiireettömissä asioissa 2-3 päivän kuluessa. 
Hoidon tarpeen arviointiin pääsee viimeistään 
seuraavana arkipäivänä. Kiireellisissä asioissa 
vastaanotolle pääsee virka-aikana päivittäin. 
Virka-ajan ulkopuolella päivystykselliset vas-
taanotot ovat OYS yhteispäivystyksessä.

Suun terveydenhuolto, ajankohta 5.9.2017:

Hammastarkastukseen hammaslääkärille pää-
see 6 kk sisällä. Kiireettömään hoitoon pääsee 
sekä hammaslääkärin että suuhygienistin vas-
taanotolle 4 viikon sisällä. Akuuttihoito on 
järjestetty päivittäin.

Huomio! 

Kaikki Hailuodossa toimivat yrittäjät sekä 
yritystoimintaa suunnittelevat kansalai-
set toimialasta riippumatta toivotetaan 
lämpimästi tervetulleiksi info- ja suunnit-
telutilaisuuteen yhteisen markkinointi-
toiminnan aloittamiseksi. 

Paikka: LUOTOSALI  (kunnantoimisto)
Milloin: 19.9.2017 klo 18.30
Lisätietoja: Iiris Poukkanen, 044 5959 872
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Hei,

olen Aki Heiskanen. Muutimme vaimoni kanssa Hailuotoon 
Pälkäneeltä, Puutikkalan kylästä ja aloitin työt kunnanjohta-
jana 1.9. Vapaa-aikana harrastan liikuntaa, kulttuuria eri mu-
odoissaan ja musiikkia. Odotan, että työni on monipuolista,
laaja-alaista ja mielenkiintoista. Uskon, että pystyn hyödyn-
tämään sitä kokemusta, jota minulla on aiemmasta elämästäni 
ja myös oppimaan paljon uutta tämän tehtävän myötä. Halu-
an olla avoin ja kokeilunhaluinen uusille asioille ja ideoille.

Koen, että tärkein tehtäväni on johtaa kuntaa kokonaisvaltai- 
sesti siihen suuntaan, että ihmisillä, jotka Hailuodossa asuvat, 
työskentelevät, vierailevat tai lomailevat, olisi mahdollisuus 
tehdä haluamiaan asioita ja nauttia olostaan Hailuodossa. 

Haluan yhdessä ihmisten kanssa olla luomassa edellytyksiä sille, että Hailuoto on entistä luokseen 
kutsuvampi loistokunta. Haluaisin, että ihmiset kokisivat yhteisyyttä asioista ja he kokisivat tulleen-
sa kuulluiksi ja päässeensä vaikuttamaan asioihin yhdessä tekemällä. Juuri tullut päätös kiinteän 
yhteyden rahoituksesta tarjoaa paljon mahdollisuuksia kunnan tulevaisuuden ja elinvoimaisuuden 
edistämiseksi, sen mahdollisuuden hyödyntäminen on tärkeä osa tulevaisuutta. 

Yhteistyömme sivistystoimen sisällä päiväkodin, kirjaston, vapaa-ajan toimen ja kansalaisopiston 
kanssa on alkanut luontevasti.  Syksyn suunnitelmista suurin ja kaunein on tietenkin yhteinen 
Suomi100-juhla.

Isäni oli lähtöisin Hailuodon Ojakylästä, Hailuodon kirkko on vihkikirkkomme. Isäni peruja minussa 
taitaa olla hailuotolainen (?) periksiantamattomuus ja sitkeys. Iloitsen ja innostun ihmisistä, kult-
tuurista, merestä ja luonnosta. Taidan olla oikeassa saaressa!

PS. Nautin vielä merimatkoista, talvinen jäätie on antanut myös hiukan tuntumaa kiinteän yhtey-
den helppouteen

Olen Kaija Sipilä. Aloitin rehtori/sivistysjohtajana elokuun alussa. 
Siirryin Suomen suurimmasta kunnasta yhteen pienimpään.         
Yhteistä niillä on H niinkuin Helsinki tai Hailuoto ja merellisyys.
 
Olen toiminut luokanopettajana, erityisluokanopettajana ja englan-
nin opettajana Vantaalla, Helsingissä, Kotkassa, Iissä ja Oulussa, 
rehtorina Oulussa ja Helsingissä. 

Sivistysjohtajana haluan olla kehittämässä tätä ainutlaatuista 
yhteisöä ja rakentaa Hailuodosta entistä luokseen kutsuvampaa 
loistokuntaa yhteistyössä kunnan osaavien muiden toimijoiden ja 
luottamushenkilöiden kanssa.  Puitteet ovat valmiit: ammattitaitoi-
nen henkilöstö, uusi koulurakennus ja päiväkoti, tunnelmallinen 
kirjasto, toimiva kansalaisopiston yksikkö ja vapaa-ajan toimintaa 
eri ikäisille saarelaisille. 




