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TIEDOTE MAANOMISTAJILLE JA TIELLÄ LIIKKUJILLE
Kevään lentolaskennan perusteella arvioituna Hailuodon hirvikanta on edelleen runsas.
Hirvimäärä on tänäkin vuonna kevään vasomiskauden jälkeen tavoiteltavaa tasoa
korkeammalla.
Maanteille on varoitusmerkein merkitty hirvien tavanomaisimmat kulkupaikat. Merkittyjä
alueita on yhteensä 5 kpl ja varsinkin varoitusmerkkien vaikutusalueilla tulee liikenteessä
noudattaa erityistä varovaisuutta
Liikenneturvallisuuden kannalta olisi lisäksi suotavaa, jos maanomistajat raivaisivat ja
harventaisivat palstojaan pääväylien varsilta etenkin hirvien luontaisilta kulkupaikoilta.
Myös puuston alaoksien poistaminen edesauttaa näkyväisyyttä.
Tiellä liikkujilta toivomme nopeusrajoitusten
noudattamista ja hirvivaaran huomioon ottamista
varsinkin aamu- ja iltahämärien aikaan.
Hailuodon kunta
Hailuodon metsästysseura
Hailuodon riistanhoitoyhdistys

Tässä numerossa:

Kuntatiedote ilmestyy joka
kuukauden puolessa välissä

Vanhustenviikko Hailuodossa		
2
Matka-avustukset, etuajo-oikeudet 4
Tarjouspyyntö				5
Uusi työntekijä esittäytyy, tiedotteita 6
MLL:n infoilta				7
Ensivasteryhmän hätähuuto		
8
Hailuodon kirjasto			9
Tervetuloa Siikamarkkinoille		
10

Aineisto toimitetaan viimeistään kuukauden
5. päivään mennessä osoitteeseen:
tiedote@hailuoto.fi
Hinnasto:
A4-sivu
90 €
1/2-sivua
60 €
1/4-sivua
40 €
1/8-sivua
24 €
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Iloa toimeliaisuudesta
Vanhustenviikko
7.–14.10.
Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietetään
Hailuodossa monipuolisen ohjelman merkeissä.
Tervetuloa mukaan!

Ohjelma
sunnuntai 7.10.

klo 10.00 Jumalanpalvelus kirkossa.

maanantai 8.10.

klo 13 karaokea Ojavilikin kerhohuoneessa. Laulattaja-DJ:nä Timo Huttunen.

tiistai 9.10.

klo 12 päivän avaus seurakuntasalissa yhdessä Eläkeliiton Hailuodon yhdistyksen kanssa.
Tapahtumassa katsotaan muun ohjelman lomassa mm. netin käyttöön liittyviä videoita.
Kerhon jälkeen klo 12.45 digityöpaja koulun tiloissa. Koululla voit kokeilla älykännykän ja tabletin
käyttöä ja saada henkilökohtaista opastusta. Mukana henkilökohtaisessa opetuksessa digikummit,
oppilaita ja opettajia. Jos haluat, voit ottaa oman laitteen (älykännykkä tai tabletti) mukaan. Osaatpa
käyttää sitä hyvin tai et, voit olla mukana tässä työpajassa.
Vaihtoehtoisesti voit klo 13 alkaen osallistua Seurakuntatalolla hyvinvointityöpajaan, jossa
kartutetaan tietoa koetusta hyvinvoinnista 60+ -vuotiaiden hailuotolaisten näkökulmasta.

keskiviikko 10.10.

klo 10.30 päiväkodin lapset laulavat Saarenkartanossa.
klo 13.00 Saarenkartanossa katsellaan vanhoja valokuvia ja muistellaan. Ohjelmassa myös
valokuvausta sekä muotinäytös. Lämpimästi tervetuloa katselemaan, muistelemaan ja kuuntelemaan.
klo 14–15 ikäihmisten ja koululaisten yhteinen iltapäiväkahvihetki koululla.

torstai 11.10.

Vanhustenviikon pääjuhla kirkon seurakuntasalissa
klo 12.00 ruokailu
klo 13.00 Juhlapuhe, geriatri Petteri Viramo
Puheen jälkeen kahvit, musiikkia juhlan lomassa.
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perjantai 12.10.
klo 9–14 Senioreiden Katsastuspäivä - Hyvinvointi- ja hemmottelupäivä Luotosalissa
Luotosalissa voit ”katsastaa” omaa vointiasi monipuolisesti: voit mitata ja punnita, testata ja halutessasi saada ohjeita ammattilaisilta.
Katsastustapahtumassa voit tarkistuttaa puhealueen kuulosi, mitata painosi ja pituutesi ja verenpaineesi ja tarkistaa turvallisen päihteidenkäytön rajat. Voit testauttaa käden puristusvoiman ja suorittaa reisilihastestin.
Katsastajina hoitajia, fysioterapeutti, suuhygienisti ja hammaslääkäri.
Mukana tapahtumassa omissa pisteissään (maksutta ja pientä maksua vastaan) ja esitteitä
jakamassa paikallisia hyvinvoinnin ammattilaisia; kauneuteen, terveyteen, hierontaan ja muihin
hoitoihin perehtyneitä osaajia.
Osana katsastuspäivää
klo 10 Tiina-Maija Leinonen Oulun Seudun kuulo ry:stä luennoi tärkeistä kuuloasioista
klo 11–14 silmänpaineen mittaus 8 € Näkösoppi/Kempele, myös tuotemyyntiä
noin klo 11.30 paikalla Minna Hernberg Oulun seudun omaishoitajat ry:stä
Katsastukseen ei tarvitse varata aikaa ja siitä voi valita haluamansa osiot.
Tervetuloa viettämään mukavaa katsastuspäivää!

RYHDY NETTIOPASTAJAKSI SENIORILLE!
Hailuodon vanhus- ja vammaisneuvosto on käynnistämässä kuntamme senioreiden nettiopastusta.
Etsimme nettiopastajia, jotka auttavat senioreita tietotekniikan ja internetin käytössä. Ennen kaikkea
on toivottu opastusta älypuhelimen ja tabletin käyttöön.
Sinun ei tarvitse olla tietotekniikan asiantuntija, vaan jaat omaa osaamistasi
– lähtökohtana seniorin tiedontarpeet. Nettiopastus olisi henkilökohtaista ja
tarvittaessa voit turvautua muiden nettiopastajien apuun.
Tärkeintä on oma kiinnostustuksesi, toisen rohkaisu, yhdessä kokeileminen
ja oppiminen.
Jos haluat ilmoittautua nettiopastajaksi tai olet kiinnostunut toiminnasta
soita tai lähetä sähköposti:
Hailuodon kirjasto, Kari Blomster p. 044 497 3565, kirjasto(a)hailuoto.fi tai
Vanhus- ja vammaisneuvosto, Raili Louhimaa p. 040 538 5099, raili.louhimaa(a)hailuoto.fi
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Hai uoto
Kuulutus
Liikennevirasto on hyväksynyt 18.6.2018 päätöksellä IVl/3199/04.01.01/2018
tiesuunnitelman Maantien 816 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ailasto
-Keskikylä, Hailuoto
Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän
kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää 22.8.–21.9.2018 osoitteessa Luovontie 176.
(Maantielaki 103 §)
Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa insinööri
Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata Tarja Bäckiltä, puh. 0295 038 237,
sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai osoitteella: Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu.

Matka-avustuksia 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 nimellä Opintoavustusanomus.
Lomake on täytettävä huolellisesti, allekirjoitettava ja palautettava kunnanvirastoon
viimeistään 9.11.2018 klo 14.00 mennessä.

MUISTUTUS ETUAJO-OIKEUKSIEN UUSIMISESTA
Etuajo-oikeuslupaa haetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Lupa on voimassa neljä
vuotta, minkä jälkeen sitä tulee hakea uudestaan. Päättymässä olevien etuajo-oikeuksien
uusimista kannattaa hakea hyvissä ajoin, sillä uuden luvan saamisessa menee yleensä
useita viikkoja.
Etuajo-oikeuslupa maksaa 200 euroa. Tämän lisäksi tulee maksaa autoon tuleva etuajooikeuskilpi tai tarra. Kilpien hinta on 30 euroa (+ alv 24 % + postituskulut)/pari, tarrojen 20
euroa (+ alv 24 % + postituskulut)/pari.
Linkki hakemuslomakkeeseen löytyy osoitteesta
www.ely-keskus.fi/web/ely/lomakkeet-liikenne.
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TARJOUSPYYNTÖ
Hailuodon kunta pyytää tarjousta lämpölaitoksen päivystyksestä.
Päivystysvuoroja voi olla arkisin ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden. Lämpölaitos sijaitsee Keskikylällä osoitteessa Kestintie 25, jossa on 0,7 MW:n biokattila ja varavoimana 0,5
MW:n öljykattila. Kunta omistaa myös kaukolämpöverkoston (n. 2,3 km) kunnan kiinteistöihin, seurakunnalle ja yhdelle yksityiselle taloudelle. Biolämpölaitoksen varavoiman lisäksi
kunnalla on Saarenkartanon palvelutalon lämpökeskuksessa kaksi 0,21 MW:n öljykattilaa
varavoimana.
Hakijalta edellytetään soveltuvaa teknisen alan peruskoulutusta ja/tai työkokemusta
lämpölaitoksen hoidosta, oma-aloitteisuutta sekä yhteistyökykyä. Eduksi luetaan sähkö- ja/
tai LVIA-alalta hankittu koulutus ja työkokemus.
Parhaiten päivystystyö soveltuu muun yritystoiminnan oheen ja tarjouksen jättäjältä
edellytetään voimassa olevaa toimialalle sopivaa Y-tunnusta.
Tarjouksessa tulee esittää päivystystyöhön osallistuvien henkilöiden nimet, koulutus,
työkokemus, ja millä vasteajalla hälytyksestä päivystäjä on lämpölaitoksella.
Tarjouksessa tulee esittää hinnat:
1. tuntiveloitushinta €/päivystystunti.
2. tuntiveloitushinta €/tunti päivystysaikana tehdystä työstä.
Kaikki hinnat tulee esittää alv 0%
Tarjoukset tulee jättää 1.10.2018. klo 16:00 mennessä sähköpostilla
mikko.riekki@hailuoto.fi tai
Hailuodon kunta, tekninen toimi, Luovontie 176, 90480 Hailuoto.
Tiedustelut:
Rauno Rantasuo, lämpölaitoksen hoitaja p. 044 497 3507
Mikko Riekki, kiinteistöpäällikkö p. 040 683 5750

Hai uoto
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UUSI TYÖNTEKIJÄ ESITTÄYTYY
Hei vaan kaikille,olen Hanna Vääräniemi ja olen kunnan
uusi fysioterapeutti.
Fysioterapeuttina olen aurinkoinen ja energinen. Luonto ja
meri ovat lähellä sydäntäni ja Hailuodosta ne löytyvät
molemmat, joten tulen viihtymään varmasti täällä.
Fysioterapiassa puhaltaa muutoksen tuulet ja uusia asioita
on tulossa,niistä infoa myöhemmin. Pyrin siihen että
fysioterapia olisi tavoitteellista ja motivoivaa tekemistä
yhdessä.
Mukavin syysterveisin Hanna

Bussi nro 59 Hailuotoon – muutos sunnuntaivuorossa
Hailuodon ja Oulun väliä liikennöivän bussi nro 59:n
sunnuntaivuoroon on tullut muutos aikaisemmin tänä vuonna.
Vuoro lähtee sunnuntaisin Marjaniemestä (tarvittaessa)
klo 18.20, SEOn pysäkiltä klo 18.30. Myöhäisempää
sunnuntaivuoroa ei enää ajeta.
Bussiaikataulut löytyvät Oulun joukkoliikenteen sivulta
www.oulunjoukkoliikenne.fi/reitit-ja-aikataulut.

Hailuodon mökkiläisille!
Mökkiläisten yhteiselle jätekontille on löytymässä uusi paikka Touhu-Palvelut Oy:n tontilta n. 1,5 km
päätien varresta, kylän tuntumasta. Rinkiin haetaan nyt lisää jäseniä: mitä useampi asiakas tulee
mukaan, sitä halvemmaksi palvelu tulee. Jos mukaan lähtee vähintään 100 asiakasta, hinnaksi jää
alle 50 € / vuosi ympärivuotisesta palvelusta.
Ota yhteyttä Kempeleen Jätekuljetukseen p. 08 5620 310 tai
info@kempeleenjatekuljetus.fi sopiaksesi liittymisestä mökkiläisten
jäterinkiin ja saadaksesi tarkempaa tietoa.
Jäterinki on mökkiläisten organisoima.
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Mietityttäkö Mediakasvatus ?
Viihtyykö lapsesi/nuoresi pelien äärellä yömyöhään?
Tervetuloa MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin infoiltaan keskiviikkona
3.10. klo 18 Hailuodon koulun Aito Helmi -saliin!
Lasten ja nuorten hyvinvointi muodostuu useista tekijöistä. Oppilaat itse kokevat kouluhyvinvoinnin keskeisiksi tekijöiksi turvallisen ilmapiirin ja koulun sisäiset ihmissuhteet. Tämän
päivän mediakulttuuri ja somemaailma ovat vaikuttava osa hyvinvointia ja turvallisuutta.
Hailuodon koulu ja vanhempaintiimi järjestävät keskiviikkona 3.10. lasten ja nuorten sekä
vanhempien koulutustilaisuuksia.
•
Päivällä tilaisuudet järjestetään koulun oppitunneilla ikäryhmittäin vaihtuvin sisällöin.
•
Illalla tarjolla on tietoa vanhemmille ja kasvattajille
Mediakasvatuksen haasteena on lasten- ja nuorten mediakulttuurin ja mediaympäristöjen
nopea ja jatkuva muutos. MLL:n mediakasvatustyössä lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen ja nuoren kehityksessä ja tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin,
joita vanhemmat ja ammattilaiset arjessaan kohtaavat.
Hailuodon koulu ja vanhempaintiimi

Pitopalvelua
Siivouspalvelua
SAARISTOLAISLEIPÄÄ MYÖS TILAUKSESTA

Tuotteita voidaan toimittaa OP-TALOSSA
OLEVALLE KIRPPUTORILLE PERJANTAISIN
SEKÄ KOTIIN.

RITVA LAURILA
p. 0400 449 786
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Ensivasteryhmän hätähuuto!
Ambulanssin tuleminen saareen mantereelta on joskus tuskallisen pitkä aika
odottaa. Äkillisissä sairastumisissa, tapaturmissa ja onnettomuuksissa apua antaa
ensivasteyksikkö, joka Hailuodossa koostuu sekä palomiehistä sekä SPR:n
ensivasteryhmästä.
SPR:n EVY-ryhmässä on tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia, joita on tällä hetkellä
kriittisen vähän. Tarvitsemme kipeästi uusia vapaaehtoisia, jotta ryhmä ja sen myötä
koko Hailuodon ensivasteyksikkö voi jatkaa toimintaansa.
Et tarvitse koulutusta etkä osaamista, vain mielenkiintoa ja kiinnostusta asiaan. Me
koulutamme sinut ja harjoittelemme yhdessä, kunnes olet valmis päivystämään
yksin. Ks. myös https;//rednet.punainenristi.fi/node/12192
Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää,
soita tai tekstaa:
Birgitta Ruonala, p.040-528 2372

Talven aukioloajat
1.10.2018 – 30.4.2019
ke-pe 9-17 (-19)
la 9-14
Myös muina aikoina
sopimuksen mukaan!

Parturi-kampaamo
Ekokampaamo

Emmy

Osuuspankin talossa,
puh. 0400 142 900

Kotiseuturetki Korkia Sunikariin
Hailuoto-seura järjestää kotiseuturetken
la 6.10. Kokoonnumme Kylätalo Pääkaupalle ja lähdemme klo 12 Korkia Sunikariin. Oppaana toimii Jussi Vuotikka.
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TERVETULOA MUKAAN
MARKKINATUNNELMAAN
13.–14.10.2018!

Siikamarkkinat lähestyvät - vielä ehdit ilmoittautua myyjäksi!
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

