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Ollaan digisti lähellä!
T E R V E I S E T

Hailuodossa huolehditaan yhteydenpidosta ja 
yhteishengestä myös koronan aikana. Viimei-
sin yhteinen digiteko on suuren suosion saanut 
virtuaalihalauksia läheisille ja rakkaille. Saimme 
kaikille hyvää mieltä ja iloa arkeen! 

Digisti lähellä oleminen ja vuorovaikutus on 
uuden ison äärellä, korona laittoi arkemme 
uusiksi. Nyt joudumme tekemään monia arjen 
tavallisia asioita digitaalisesti mm. ostosten 
tekeminen, vapaa-ajan harrastukset, lääkäri-
asioinnit ja yhteydenpito toisiin ihmisiin.

Hailuodon kulttuurisihteeri-kirjastonhoitaja 
Kari Blomster on koonnut tähän kuntatiedot-
teeseen Virtuaalinen Hailuoto Top Ten -lis-
tauksen. Listaus sisältää helppokäyttöistä Hai-
luotoon liittyvää aineistoa. Ajatus on, että 
mielenkiintoisia aineistoja ja yhteyksiä voi käyt-
tää myös paikallisuuden, kotiseutu- ja yhteis-
hengen lisäämiseen. Saarenkartano ja kotihoito 
ovat puolestaan tehneet arvokasta työtä tuo-
malla kuvapuhelut ja niiden kokeilemisen asi-
akkaiden arkeen. Ja somessa voi nauttia myös 
runoista.  Uolevi Haapalan liverunotuokiot 
kiinnostavatkin jo monia. Voit tilata myös 
kanttori Mari Liukkosen pihamuusikkokeikan 
oman ikkunanasi alle. Jumpan puhtia tarjoaa 
Emmi-Maria Hämäläisen Pirteä - jumpat. 

Osallistu ja auta digitukea 
tarvitsevaa
Vapun jälkeen 4.5. alkavalla viikolla vietetään 
kansallista Digitukiviikkoa. Valtakunnallisen vii-
kon järjestäjinä toimivat digi- ja väestötietovi-
rasto, maakuntien liitot ja järjestöt. 

Digitukiviikolla jokainen kansalainen, järjestö 
tai yritys voi auttaa korona-arjen eristämiä 
läheisiä ja muita ihmisiä oman kykynsä mukaan. 
Kaikki eivät vielä osaa käyttää esimerkiksi etä-
palveluja tai ottaa läheisiin yhteyttä somessa. 
Osaavat voivat auttaa niitä, joille digin käyttö 
on vieraampaa. Auttamalla ja antamalla vinkkiä 
niissä digipalveluissa, joita itse osaat käyttää, 
teet arjesta helpompaa. Nyt on myös hyvä hetki 
lahjoittaa tai hankkia digilaite, jotta yhä useam-
man ikäihmisen arki olisi hyvää ja sujuvaa. Jotta 
kukaan ei olisi yksin tahtomattaan.

Ota haaste vastaan! Pienelläkin arjen digituella 
voi arjesta tulla paljon antoisampaa.  Digituki-
vinkkejä ja -hetkiä voi jakaa tunnisteilla #digis-
tilähellä #digituki. Halutessasi voit lähettää 
digivinkkejä ja -ideoita myös kunnalle tiedoksi: 
kunnanvirasto (at) hailuoto.fi.

Ollaan digisti lähellä!

Maarit Alikoski - Kunnansihteeri
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Virtuaalinen Hailuoto Top 10
T I E D O T T E E T

1. Samuli Paulaharjun Kuvauksia 
Hailuodosta (1914) on ladattavissa ja 
luettavissa  sähköisesti: 
www.doria.fi/handle/10024/59677

2. Tikkuröijy. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
nimesi 2017 tikkuröijyn neulomisen 
Suomen Elävän perinnön kansalliseen 
luetteloon, joka liittyy Unescon 
yleissopimukseen aineettoman 
kulttuuriperinnön suojelemisesta 
Suomessa.  
areena.yle.fi/1-50216948 (1987, Työtä käsille 
-ohjelma, 16 min.)

3. Jyrki ja Neponen Hailuodossa päiväkoti 
Onnensaaressa.  
areena.yle.fi/1-4126412 (2017, Lasten Suomi: 
Hailuoto, 13 min.)

4. Growing up in #Hailuoto (Hai Art 
-nuortenkanava Youtubessa) 
www.youtube.com/channel/
UCJgxGnZH4TWXbLson7qngqg (vuodesta 
2015 lähtien, 2+3+2+5+5 min.)

5. Anni Rapinoja ( www.rapinoja.com ) 
Filosofi Johannes Ojansuu Anni Rapinojan 
uuden näyttelyn tunnelmissa. 
www.youtube.com/watch?v=N6gnnnQLbK4 
(Hämeenlinnan taidemuseo, 27.3.2020, 21 
min.)

6. Topoteekki. Hailuoto-seuran kuvapalvelu 
vanhoista hailuotolaisista valokuvista ja 
muusta digitoidusta materiaalista.  
hailuoto.topoteekki.fi/

Esimerkiksi 1867 syntyneen Susanna Ervas-
tin haastattelu v. 1958 on eloisaa kerrontaa: 
hailuoto.topoteekki.fi/?doc=593064 (Yleisradio 
1.7.1958, 25 min.)

7. Osuuskunta Luovon Puojin 
verkkokauppa. 
luovonpuoji.fi/ 

8. Taiteilijoita, valokuvaajia ja videoita:  
Lauri Rankka www.instagram.com/rankkalauri/  

Sisko Mustonen www.instagram.com/sisko.
elina.art/

Vesa Vainionpää vkv.kuvat.fi/kuvat/Portfolio/
Hailuoto/

Tuomo Annunen: www.instagram.com/
tuomoannunen/

Tapani Ranta ( twitter.com/North_1ce ) on 
videoinut luotsin työtä talvella:  
https://www.youtube.com/watch?v=QzG3JXz-
jILE (4. min)

Paul Tague Overnight on the beach in 
Hailuoto: www.youtube.com/watch?v=-
vhhZF3-nLMc (4. min.)

9. Historioitsija Teemu Keskisarjan Pimeä 
historia -ohjelmasarjassa luotiin katsaus 
synkimpään, Ison vihan tapahtumiin 
Hailuodossa. 
areena.yle.fi/1-2654518 (Yle, 28 min.)

10. Uunimuurarit olivat vanhan ajan 
juurevia merkkimiehiä joilla juttu 
luisti, kummitusjuttukin. Atte Henttu: 
Myrrysmies.  
areena.yle.fi/1-50156312 (1987, Atte Henttu: 
Myrrysmies, 13 min.)

Ja lopuksi… 

11. Hailuotolaisia musiikkivideoita:  
Aknestik - Ainoastaan toistaiseksi: 
https://www.youtube.com/
watch?v=IvorM6ryVWs (1999, 4 min.)

Mirel Wagner - Despair live (Bättre Folk Festi-
val 2013): https://www.youtube.com/watch?-
v=hLBKu8lWoeg (Jukka Henri Juhani 2013, 4 
min.)

Taneli Reponen Band - Hailuoto: 
https://www.youtube.com/watch?v=kaazrRzv-
nEs (2019, 5 min.)

Koonnut: Kari Blomster -kulttuurisihteeri, 
kirjastonhoitaja
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Kuulumisia koulusta
Koulut siirtyivät poikkeusaikaan 18.3.2020. Sen 
jälkeen Hailuodon koulussa on ollut lähiope-
tuksessa 6-10% oppilaista, lähinnä 1-2 luok-
kalaisia. Lähiopetukseen voivat osallistua 1-3 
luokkalaiset ja tarpeen mukaan erityisen tuen 
oppilaat.  Ateriajakelu aloitettiin 6.4.huoltaja-
kyselyn jälkeen. Lämmitettävä ateria jaetaan 
kaikille ilmoittautuneille. Koulukuljetuksessa 
oleville oppilaille ateriakin kuljetetaan. Ate-
riajakeluun osallistuu noin puolet oppilaista. 
Halutessasi voit ilmoittautua mukaan jakeluun 
tai jäädä pois listalta. Päivitämme listan joka 
viikko. Muutokset tulevat voimaan uuden vii-
kon alussa, maanantaina.

Koulussa tehtiin pääsiäisen jälkeen kysely poik-
keusajan opetusjärjestelyistä huoltajille, ylä-
koululaisille ja opetushenkilöstölle. Huolta-
jien kyselyyn vastasi 57% huoltajista. He olivat 
yleisesti tyytyväisiä etäopetukseen ja tehtä-
vien määrään. Noin puolet ilmoitti lapsen saa-
neen jonkin verran sanallista palautetta opet-
tajilta, sama määrä oli ollut puheyhteydessä 
opettajan kanssa. Myös yli 50% ilmoitti lap-
sensa olleen koulun järjestämässä yhteydessä 
luokkatovereihinsa.

Huoltajien mielestä etäopetus kasvatti vastuul-
lisuutta ja keskittymiskykyä. Teams-yhteyden-
pitoa kehuttiin ja toivottiin enemmän. Yhtey-
denpito oli kehittynyt ja lisääntynyt jakson 
aikana. Osa piti eri opettajien erilaista tehtä-
vänantoa pirstaleisena. Toivottiin yhtenäisem-
piä toimintatapoja etäopetukseen ja tehtävien 
antoon. Oppilaiden kerrottiin myös kaipaavan 
kavereita. Toisaalta huoltajat ilmaisivat myös 
ymmärryksensä etäopetuksen haasteisiin.

Yläkoululaisten kyselyn luotettavuutta ei voi 
pitää hyvänä, sillä kyselyyn vastasi vain pieni 
osa, 6% yläkoululaisista. Tähän voi olla syynä 
Wilman mobiilisovelluksen (WilmaApps) rajal-
liset käyttömahdollisuudet. Vastanneet pitivät 
tehtävien määrää sopivana, sanallisen palaut-
teen määrä oli hyvä, puheyhteyksiä opettajiin 
oli ollut muutaman kerran viikossa. Onnistu-

neena he pitivät Teams-tunteja, joita toisaalta 
oli sopiva määrä. Osa tehtävistä oli ollut vastaa-
jien mielestä erilaisia ja mielenkiintoisia. Oppi-
laiden toiveena oli tehtävien palautus samaan 
paikkaan.

Opetushenkilöstön kyselyyn vastasi 71%. Vain 
puolet piti tehtävien määrää sopivana. Etä-
työssä eniten käytettyjä työkaluja olivat Teams 
ja Wilma. Muita käytettyjä välineitä olivat mm. 
Onedrive, sähköposti ja WhatsApp. Sanallista 
palautetta oppilaille kertoi antaneensa paljon 
40%, jonkin verran 40%. Puheyhteydessä oppi-
laiden kanssa oppitunneittain kertoi olleensa 
40%, päivittäin 10%, muutaman kerran vii-
kossa 40%, ei lainkaan 10%. Tässä on huomi-
oitava, että vastaajina oli sekä lähiopetuksessa 
että etäopetuksessa ollut koko henkilöstö. Osa 
iloitsi uuden oppimisesta ja oppilaiden aktiivi-
sesta osallistumisesta. Myös kaikille opettajille 
hankitut työpuhelimet koettiin tarpeellisina.

Myös opetushenkilöstön mielestä yhtenäi-
set työtavat helpottaisivat etäopetusta. Haas-
teina koettiin kaikkien oppilaiden pysyminen 
mukana ja viestien suuri määrä eri välineistä. 
Kehittämistarvetta nähtiin oman työmäärän 
hallinnassa sekä palautteen antamisessa.

Siirryimme etäopetukseen nopeasti ja suurelta 
osin valmistautumatta. Tekninen osaaminen ja 
välineiden hallinta tuovat haasteita ja vaativat 
opettelua. Myös pelottava virus kummittelee 
mielessä ja saa aikaan pelkoa ja stressiä. Vai-
kuttaa siltä, että voimme kuitenkin olla iloita 
poikkeusajan onnistumista.

Jaksamista ja terveyttä kaikille!

Kaija Sipilä, sivistysjohtaja
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Hailuodon vapaa-
aikatoimi tiedottaa
Yhteydenotot p. 044 4973 566 (myös teksti-
viesti ja whatsup) ja petri.partala@hailuoto.fi,

Tekemistä ja vinkkejä vapaa-ajalle: Faceboo-
kissa Hailuodon nuorisotyö ja liikunta -sivuilla 
sekä vapaa-aikatoimen Instagram, Hailuodon 
liikunta ja nuoriso, ajankohtaista myös www.
hailuoto.fi

Porinapuhelin nuorille arkisin klo 12.00-13.00 
tai sopimuksen mukaan. 

Discord -keskustelusivusto myös tuloillaan

Whatsapp -ryhmät, yhteystiedot viestillä p. 
0444973566 tai ryhmäläiset voivat lisätä tutta-
viaan: 
- Seniorijumppaa 
- Luovon nuorten ryhymä

Kesätyöt 2020
Kesätyöhakemus kannattaa jättää tänäkin 
kesänä, kaikesta huolimatta. Tietenkin seu-
raamme tilanteen kehittymistä ja noudatamme 
yleisiä ohjeistuksia.

Kunnan tekninen toimi pyrkii työllistämään 
ahkeria ja omatoimisia 15-21 -vuotiaita 
kesätöihin pihahommiin ja risusavottaan 
ym. ulkotöihin. Suojaetäisyydet ja -varustus 
huomioidaan.

Lisätietoja kunnan kiinteistöpäällikkö Sami 
Kauppilalta p. 040 6835750 tai Petri Partalalta 
p. 044 4973566.

Hakemukset voi toimittaa kunnantalon posti-
laatikkoon tai petri.partala@hailuoto.fi.

Hakuaikaa jatketaan pe 15.5.2020 saakka.

Muista mahdollisista kesätöistä tiedotamme, 
jos tilanne muuttuu.

Poikkeusoloihin siirtyminen voi tipauttaa pien-
ten lasten ja koululaisten, työikäisten ja ikäih-
misten arkiaktiivisuutta merkittävästi. 

Ikäihmisille tilanne on erityisen haastava, sillä 
yli 70-vuotiaita kehotetaan pysymään karan-
teenin kaltaisissa oloissa. Monelle tämä tar-
koittaa vähäisenkin hyötyliikkumisen loppua ja 
istumajaksot saattavat venähtää tunteihin. Pit-
kittynyt paikoillaanolo, istuminen tai makoilu, 
on monella tapaa haitallista. Paikallaan ollessa 
lihasten aktiivisuus on minimaalista liikkumi-
seen tai edes seisomiseen verrattuna, mikä joh-
taa aineenvaihdunnan häiriintymiseen. 

Lasten ja nuorten elimistö on melko joustava 
kohtaamaan lyhytkestoisia liikkumattomuu-
den jaksoja, mutta runsas paikoillaanolo ei ole 

Liikkuminen poikkeus- 
oloissa on tärkeää

hyväksi heillekään ja  noin 10 minuutin reipas 
liikunta tunnin välein on hyvä.

Istumisen katkaiseminen säännöllisesti muu-
taman minuutin liikkumisella pitää aikuisten 
aineenvaihdunnan hereillä. Sen sijaan yksittäi-
nen reipas lenkki tai kotijumppa päivässä ei riitä 
kumoamaan koko muun päivän jatkuvaa pai-
koillaan oloa. Liikunnan harrastaminen kannat-
taa, mutta päivän aikana usein toistuva istumi-
sen katkaiseminen ja kevyt liikkuminen voivat 
nyt olla terveyden kannalta jopa tärkeämpiä.

Unohtaa ei sovi myöskään liikunnan positiivi-
sia vaikutuksia mielen hyvinvoinnille. Pitkään 
jatkuessaan poikkeustila ja vähentynyt liikunta 
voivat heikentää lasten ja nuorten psyykkistä 
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hyvinvointia, oppimista sekä koulumenestystä. 
Pitkittynyt paikoillaanolo voi heikentää myös 
etätyöläisen ongelmanratkaisukykyä, lisätä 
väsymystä ja heikentää mielialaa. Muutaman 
minuutin tauoilla voi olla keskeinen merkitys 
etätyöläisten ja -koululaisten mielen hyvinvoin-
nin ja ajatustoiminnan ylläpidossa.

Terveille ja hyväkuntoisille aikuisille hetkellinen 
liikuntatauko ei ole vaaraksi. Heillä on riittä-
västi reservikapasiteettia, eli kunto riittää hyvin 
päivittäisistä askareista suoriutumiseen. Kunto 
myös palautuu melko nopeasti, kun liikunnan 
taas aloittaa.

Sen sijaan monilla ikäihmisillä reservikapasi-
teettia on vain vähän ja liikkumattomuus voi 
heikentää toimintakykyä kriittisesti. Ikäihmisiä 
kannustetaan liikkumaan myös karanteenin-
omaisten olosuhteiden aikana – ulkoilla saa ja 
pitää, ja lihaskunnon ylläpitäminen onnistuu 
kotioloissa.

Nyt on siis ensisijaisen tärkeää pysyä liikkeellä 
ja katkaista istumista – mieluiten reippaalla liik-
kumisella tai vähintäänkin liikuskelulla! Mutta 
muista, kuumeisena tai muuten sairaana tulee 
levätä ja flunssaoireisenakin välttää raskasta 
liikuntaa.  

(lähde JYUnity)

Linkkejä liikuntaan:
https://www.suomenlatu.fi/etusivu/taukojump-
pa-juuri-sinulle-etatyontekija.html

https://selkakanava.fi/taukojumppa

https://www.tervekoululainen.fi/ope-
tusmateriaalit/tyokaluja-teemoittain/
tyokaluja-taukoliikuntaan/

Säännöllinen liikkuminen pitää sinut kunnossa. 
Valitse kotivoimistelu tai kävelylenkki ystä-
vän kanssa, kun ryhmäliikuntatunti on peruttu 
koronaviruksen takia. Mieltä voi vahvistaa eri-
laisten verkkotehtävien avulla.

Vaikka nämä ohjeet ovat Ikäinstituutin sivuilta, 
sopivat ne aivan kaikille.

Tehtävää verkossa
Voitas.fi -liikepankista löydät 20-30 minuutin 
jumppavideoita ja valmiita jumppaohjelmia. 
Voit valita myös yksittäisiä jumppaliikeitä sisällä 
tai ulkona tehtäväksi.

Voit myös tulostaa maksuttomia jumppaohjel-
mia Ikäinstituutin verkkokaupasta.

Ikäinstituutin Youtube-kanavan Kunnon eväät 
-soittolistalta löytyy 3-5 minuutin liikuntavä-
lipaloja, joiden avulla matkustat virtuaalisesti 
ympäri Suomea.

Ikäopisto.fi -taitopankki tarjoaa tietoa ja teh-
täviä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen vii-
destä eri teemasta.

Kannattaa ulkoilla myös raikkaassa kevätsäässä. 
Muista ulkoillessakin riittävät turvavälit.

Muistathan, että luontoelämyksiä voi kokea 
myös sisältä käsin. Lue Luonnosta voimavaroja 
-artikkelista miten.

Lisää vinkkejä hyvinvointiin https://www.vah-
vike.fi/
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Hammashoitolan  
ajankohtaisia uutisia
Koronavirustilanteen takia kiireetön hammas-
hoito on keskeytetty toistaiseksi Hailuodon 
hammashoitolassa. Hoidamme vastaanotolla 
akuutit hammashoitotoimenpiteet. Yhteyden-
otot hammassärkyjen, hammastapaturmien ja 
ajanvarausten osalta maanantaista torstaihin 
kello 08.00-16.00 ja perjantaisin kello 08.00-
15.00 numeroon 044 4973545.

Hengitystieoireisten akuuttivastaanotto on 
osoitteessa Dentopolis, Aapistie 3, 90220 
OULU. Puhelinnumero on 08 5584 6430 maa-
nantaista torstaihin kello 07.45-16.00 ja perjan-
taisin kello 07.45-15.00.

Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammassärkypäi-
vystys on osoitteessa Dentopolis, Aapistie 3, 
90220 OULU. Puhelinnumero on 044 703 6426 
kello 10.00-15.00.

Uudet ajat peruutettujen hammashoitoaikojen 
tilalle ilmoitetaan myöhemmin.

Satamat ja 
venepaikkamaksut 2020
Hailuodon kunta vuokraa venepaikkoja Huikun, 
Marjaniemen ja Sunikarin satamista veneily-
kaudeksi toukokuun alusta lokakuun loppuun. 
Venepaikkoja haetaan venepaikkahakemuk-
sella, joka toimitetaan Hailuodon kuntaan 
vuonna 2020 poikkeuksellisesti ainoastaan 
sähköisenä. Venepaikkojen muutokset ja irti-
sanomiset tulee ilmoittaa toukokuun loppuun 
mennessä. Mikäli ilmoitus tehdään kyseisen 
päivämäärän jälkeen, on alkavan kauden vene-
paikkamaksu kuitenkin maksettava. Aikaisem-
min myönnettyjä paikkoja ei tarvitse varata 
uudelleen. 

Venepaikkahakemus, venepaikkojen vuok-
raussäännöt sekä hinnasto löytyvät kunnan 
kotisivuilta

hailuoto.fi -> asuminen ja ympäristö -> tiet ja 
satamat

Lisätietoa ja venepaikkahakemusten toimitus: 
Hanna Similä 
Elinvoimainen saari -palvelualue 
044 4973593 
hanna.simila@hailuoto.fi

Hailuodon kirjasto ja Pohjois-Pohjanmaan lin-
tutieteellinen yhdistys ovat tehneet marras-
kuusta asti yhteistyötä lintuaiheisten esitel-
mien välittämisessä. Voit kokeilla tallennetun 
petolintulähetyksen katsomista tästä linkistä:  
connect.funet.fi/pr8my57w3b6c/ 

(Esitys toimii tavallisella pöytäkoneella, vaatii 
Flash-sovelluksen ja Adobe Connect -ohjelman 
asennuksen hyväksymistä. Pahoittelen tätä!) 
Kun tuon nauhoitteen on saanut näkymään 
ja kuulumaan, samoilla apuohjelmilla pää-
see liittymään yhdistyksen Kahlaajalintuesitel-

mää seuraamaan ke 13.5. klo 18 tästä linkistä:     
connect.funet.fi/pply

Kirjastoon voi hakea e-asiakkuutta koronasu-
lun ajaksi lomakkeella osoitteessa: outi.finna.fi/
Feedback/Form/EA

Maakunnallisten E-aineistojen esittely ja ohjeet:  
outi.finna.fi/Content/ekirjasto

Kirjaston yhteystiedot:  
puh: 044-4973565 (klo 10-16) 
sposti: kirjasto@hailuoto.fi 

Hailuodon kirjasto palvelee etänä
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Hailuodon 
yhteisöpuutarha tiedottaa
Oletko kiinnostunut kasvattamaan omat 
vihannekset, yrtit, juurekset tai vaikka kukkia? 
Olemme

rakentamassa Hailuotoon yhteisöpuutarhaa 
päiväkodin taakse, kunnan omistamalle tontille.

Alueesta tulee aidattu ja sinne sijoitetaan 
ensimmäisenä kesänä eri kokoisia kasvatusla-
voja, joita voi vuokrata 10-25€ hintaan/kesä. 
Hinta sisältää valmiin lavan ja tarvittavan mää-
rän ostomultaa. Hankimme puutarha-alueelle 
karjanlantaa, hiekkaa ja haketta, jota voit halu-
tessasi lisätä pussimultaan saadaksesi kasveil-
lesi sopivan maa-ainessekoituksen. Alueelta 
saa myös tarpeellisen kasteluveden. Yhteisö-
puutarhassa jaetaan kasvien hoitovastuuta 
siten, että kesän jokaiselle viikolle nimetään 
kasteluvastaava vapaaehtoisista. Puutarhalle 
voi tuoda myös omia kasveja hoitoon, jos olet 
vaikka matkoilla.

Hailuodon kunta tukee yhteisöpuutarhaa rahal-
lisesti perustamisvaiheessa. Yhteisöpuutar-
hahanke toimii 4H-yhdistyksen alaisuudessa. 
Laatikkovuokratulot keräämme 4H-yhdistyk-
sen kautta ja rahat käytetään yhteisöpuutarhan 
ylläpitoon tulevina vuosina. Hanke on alusta-
vasti 5-vuotinen.

Korona-aikaan noudatamme erityistä varovai-
suutta ja yleisiä ohjeistuksia, kuten turvavälejä 
ja hygieniaohjeta, lisäksi käytämme omia väli-
neitä. Puutarhalla on mahdollista vierailla myös 
yksin omassa rauhassa.

Tilaamme 1.2m x 1m kokoisia kasvatuslaati-
koita, korkeus n. 20 cm, joita voi pinota tarpeen 
mukaan eri korkuisiksi. Yksikerroksinen maksaa 
10€, kahden kerroksen kasvatuslaatikko 15€, 
kolmen kerroksen 20€. Rakennamme tarvit-
taessa isompia laatikoita, hinta enintään 25€. 
Voit myös tehdä itse oman laatikkosi.

Lavat varataan siinä järjestyksessä, kun varauk-
sia tulee. Mikäli olet kiinnostunut useammasta 
lavasta, niin muista mainita siitä varatessasi.

Lunastaessasi oman vuokralavan 30.-31.5. saat 
yhteisöpuutarhan säännöt kirjallisena ja ohjeita 
kuinka toimia eri tilanteissa, sekä yhteystiedot 
vastuuhenkilöistä.

Yhteisöpuutarha avautuu kesäkuun alussa. Ter-
vetuloa mukaan kokeilemaan jotain uutta tai 
jakamaan osaamistasi muiden kanssa. Tehdään 
tästä hailuotolaisten ja mökkiläisten yhteinen 
ulko-olohuone.

Pyydämme kiinnostuneilta yhteydenottoa tässä 
vaiheessa. Alustavat kasvilavavaraukset ja lisä-
tietoa numeroista:

040-5943 428/ Kari Tuhkanen

040-4141229 / Liisa Louhela

Tykkää ja tutustu: yhteisöpuutarhan 
Facebook-sivut: www.facebook.com/
Hailuodonyhteisopuutarha
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Maatuvan jätteen 
vastaanotto       
Avoinna lauantaipäivinä 16.5., 23.5. ja 30.5.  klo 
11:00 – 14:00

Vastaanottopisteeseen voi tuoda: 

- maatuvia pihajätteitä eli haravointiroskia ja 
alle 6mm paksuja risuja 
- oksia ja latvuksia

Huom! Kantoja ei asemalle enää oteta vastaan.

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

Hailuodon 4H-yhdistys hoitaa jätteiden vas-
taanoton ja kirjauksen. Purkamisen ja lajitte-
lun suorittaa jätteen tuoja vastaanottopisteen 
työntekijän ohjeiden mukaisesti. Huomioi, että 
oksat, latvukset ja muut haketettavaksi kelpaa-
vat ainekset puretaan eri kasaan kuin muut 
maatuvat jätteet. 

Jätteen tuojilta peritään korvaus: 

- 5€ / henkilöauton peräkärry 
- 10€ / traktorin peräkärry

Maatuvanjätteen asema sijaitsee Vatungintiellä 
Viinikantien varrella.

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

Huomio Hailuotolainen 
14-vuotta täyttänyt 
nuori!
Oletko kiinnostunut ohjaamaan etäkerhoa? 
Mikäli sinulla on mielestäsi hyvä kerhoidea ja 
olisit valmis kerhoa vetämään, ota yhteyttä niin 
suunnitellaan yhdessä miten ja milloin!

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

Metsäsalapoliisit-
etäkerho koululaisille 
Tässä teemakerhossa opitaan itse tehden, leik-
kien, tutkien ja kokeillen. Metsäsalapolii-sit 
pujahtavat metsän siimekseen aistien johdat-
tamina tutustuen luonnon pieniin ja suuriin 
ilmiöihin.

Luonnossa liikkuminen, luonnon monimuotoi-
suus ja metsän elämä tulevat tutuksi kerhossa 
yhdessä tehden.

Kerhon tavoitteena on innostaa lapsia metsään 
sekä vahvistaa heidän sidettään suoma-laiseen 
metsäluontoon. 

Kerhoon ovat tervetulleita kaikki kouluikäiset 
lapset ja nuoret, myös esikoululaiset voivat 
osallistua toimintaan huoltajan tai isomman 
sisaruksen kanssa.

Kerhotehtävät ja materiaalit kerhonohjaaja toi-
mittaa kerholaiselle postilaatikkoon, joten on 
siis tärkeää ilmoittautua ennakkoon! Kerhoteh-
tävät toimitetaan kerran viikossa 15.5., 22.5., 
29.5., 5.6. ja 12.6.

Ilmoittaudu kerhoon 13.5. mennessä 040 820 
9937/Tiina tai hailuoto@4h.fi

Askarteluboksi-etäkerho 
alakoululaisille
Tässä Kädentaitajat -teemakerhossa opitaan 
itse tehden, tutkien ja kokeillen. Kerhossa teh-
dään helppoja askartelutehtäviä, joihin ohjaaja 
toimittaa kerholaiselle materiaalit.

Kerhotehtävät toimitetaan kerran viikossa 15.5., 
22.5., 29.5., 5.6. ja 12.6.

Kerhossa osallistutaan mm. valtakunnalli-
seen maa ja -metsätalousministeriön lansee-
raa-maan Hyönteishotellit2020-kampanjaan.

Kerhotehtävät ja materiaalit kerhonohjaaja toi-
mittaa kerholaiselle postilaatikkoon, joten on 
siis tärkeää ilmoittautua ennakkoon!

Ilmoittaudu kerhoon 13.5. mennessä 040 820 
9937/Tiina tai hailuoto@4h.fi
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Risujen ja oksien poltto 
sekä kulotus
Risujen ja oksien polttamista ohjaa pelastus-
laki (379/2011), kuntien ympäristönsuojelu- ja 
jätehuoltomääräykset sekä mm. pelastuslaitos-
ten antamat ohjeet. Maastopalojen ja savusta 
aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on pol-
tossa noudatettava seuraavia säädöksiä ja 
ohjeita.

• Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, 
jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn 
takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohik-
kopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. 
(pelastuslaki, 6 §).

• Kulottaminen tai risujen polttaminen on 
ehdottomasti kielletty, jos metsä- tai ruohikko-
palovaroitus on voimassa. On huomattava, että 
kulotus leviää polttopaikan läheisyydessä ole-
vaan ruohikkoon ja rakennuksiin yhtä helposti 
kuin metsään.

• Polttoa suunnittelevan on selvitettävä ovatko 
edellä mainitut varoitukset voimassa (www.
ilmatieteenlaitos.fi tai säätiedotukset).

• Puutarhajätteiden polttamiselle, kulotta-
miselle ja muullekin avotulen tekemiselle on 
oltava maanomistajan lupa (pelastuslaki 6 §).

• Kulottamisen tai risujen ja oksien polton on 
oltava niin vähäistä, että se ei johda aiheetto-
miin hätäpuheluihin.

• Poltosta tehty aiheeton hätäpuhelu johtaa 
aina hälytysilmoitukseen pelastuslaitokselle, 
joten polton suorittajan on huolehdittava, että 
poltosta ei tehdä aiheettomia ilmoituksia.

• Polton suorittajan on varattava polttopaikalle 
sammutusvälineistöä polton sammuttamiseen 
(vesi, haravat, lapiot, jne.). Avutulta ei saa jät-
tää valvomatta. Polton suorittajan on huoleh-
dittava jälkisammutuksesta ja palojäännöksen 
asianmukaisesta käsittelystä.

• Polton suorittaja on aina vastuussa poltosta 
aiheutuvista palo- tai savuvahingoista.

Tulentekoilmoitukset
Useimmat ympäristönsuojelumääräykset kiel-
tävä risujen, oksien, lehtien, heinien, hak-
kuutähteiden ja vastaavien avopolton ase-
makaava-alueella. Asemakaavoitetun alueen 
ulkopuolella edellä mainittujen materiaalien 
avopoltto ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa 
naapureille tai muuta ympäristön pilaantumi-
sen vaaraa.

Pelastuslain (379/2011) 8 § edellyttää, että 
kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta 
muodostuu runsaasti savua, on ilmoitettava 
pelastusviranomaiselle.

Tulentekoilmoitus tehdään Oulu-Koillismaan 
internetsivuilta löytyvällä sähköisellä lomak-
keella https://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/
tulentekoilmoitus Pelastusviranomaiset eivät 
tee ilmoituksista lupapäätöstä, mutta voivat 
tarvittaessa antaa suosituksia, ohjeita tai mää-
räyksiä polton turvallisuusjärjestelyihin.

Tulentekoilmoituksen keskeisenä tavoitteena 
on ehkäistä aiheettomia hätäilmoituksia. Tässä 
yhteydessä on huomattava, että jos kulotuksen 
tai muu avotulen savusta tehdään hätäilmoitus, 
on hätäkeskuksen annettava pelastustoimelle 
hälytys ja pelastuslaitoksen lähdettävä tarkis-
tamaan kohde mahdollisen tulipalon varalta. 
On erittäin toivottavaa, että avotulet pidetään 
niin pienenä, ettei niistä tehdä aiheettomia 
hätäilmoituksia.

Kulopalo etenee kuivassa ja pitkässä heinikossa 
erittäin nopeasti. Älä ryhdy kulotukseen, jos 
liikuntakykysi on heikentynyt. Pienet lapset/ 
lapset eivät ehdi kulottajalta karanneen polton 
alta pois.

Jari Kangastie 
Apulaispalopäällikkö 
044 7038762 
jari.kangastie@ouka.fi



7.5.2020 15

Oulun seudun 
ympäristötoimi tiedottaa 
Malttia keväiseen polttoon
Avotulentekoa ja jätteiden polttoa säätelevät 
mm. pelastuslaki, jätelaki sekä kuntien jäte-
huolto- ja ympäristönsuojelumääräykset. Myös 
maalaisjärki ja yleinen huomaavaisuus naapu-
reita kohtaan on syytä ottaa käyttöön.

Haravointijätteiden 
polttaminen asemakaava-
alueella on aina kiellettyä
Risujen, oksien, lehtien, heinien, hakkuutäh-
teiden ja muiden vastaavien avopoltto on aina 
kielletty asemakaava-alueella. Muuallakaan 
edellä mainittujen materiaalien avopoltto ei 
saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille 
tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
Taajaan rakennetulla alueella ei saa myöskään 
kulottaa. Taajaan rakennetuilla alueilla tarkoite-
taan mm. kaava-alueita ja muita alueita, joilla 
on useampia taloja lähekkäin. Mikäli naapuri 
kokee haittaa, se on yleensä merkki määräys-
ten vastaisesta poltosta. 

Juhannuskokossa saa polttaa vain puhdasta 
puuta, oksia ja risuja. 

Tulentekoajankohtaa valittaessa on huomioi-
tava, että avotulenteko on aina kielletty, jos 
alueella on voimassa Ilmatieteen laitoksen 
antama metsä- tai ruohikkopalovaroitus tai 
jos olosuhteet muuten ovat sellaiset, että tuli-
palon vaara on ilmeinen. Poltto on pidettävä 
niin vähäisenä, että aiheettomia hätäilmoituk-
sia ei tehdä. Polton suorittajan on varauduttava 
tulen sammuttamiseen, jos tuli uhkaa levitä tai 
savusta aiheutuu haittaa.

Kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muo-
dostuu runsaasti savua, on tehtävä tulentekoil-
moitus pelastusviranomaiselle. Tavanomaisesta 
nuotiosta ei tarvitse tehdä tulentekoilmoi-

tusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti pelastus-
laitoksen internetsivuilta löytyvällä sähköisellä 
lomakkeella. 

Vain ympäristölupa 
mahdollistaa jätteiden 
polttamisen
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. 
Mitään sekajätettä tai ns. polttokelpoista jätettä 
ei saa polttaa tulisijassa eikä avotulella. Tämä 
koskee myös maatalousmuoveja. Joissakin 
muovipakkauksissa oleva polttomerkintä tar-
koittaa, että pakkauksen voi polttaa laitoksessa, 
ei kotioloissa. Myöskään maalattua, lakattua tai 
kyllästettyä puuta, vaneria, lastulevyä yms. ei 
saa polttaa kiinteistöllä tulisijassa eikä avotu-
lella, vaan ne tulee toimittaa luvan omaavaan 
käsittely- tai keräyspaikkaan.

Tulisijassa saa polttaa ainoastaan puhdasta, 
maalaamatonta ja käsittelemätöntä puuta ja 
sytykkeenä vähäisiä määriä kiinteistöllä synty-
nyttä kuivaa paperia, pahvia ja kartonkia. 

Tässä joitain vinkkejä puhtaaseen puun 
polttoon:

• Käytä kuivaa ja puhdasta polttopuuta

• Tuo polttopuut sisälle 1–2 vrk ennen 
polttamista

• Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista 
materiaalia

• Noudata tulisijan valmistajan ohjeita

• Lado puut ilmavasti ja sytytä tuli päältä

• Huolehdi, että huoneeseen tulee riittävästi 
korvausilmaa

Kuivan puun polttaminen on myös 
energiatehokkaampaa!
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Jäteöljyä ei saa käyttää 
öljylämmittimissä eikä 
-kattiloissa
Markkinoilla on mm. hallien lämmittämiseen 
käytettäviä öljylämmittimiä, joiden saatetaan 
mainostaa soveltuvan myös jäteöljyn polttoon. 
Jäteöljy on vaarallista jätettä, jonka polttami-
nen näissä lämmittimissä on ehdottomasti kiel-
lettyä. Jos toiminnassa syntyy vaarallista jätettä, 
on sen toimittaminen asianmukaiselle vastaan-
ottajalle pystyttävä osoittamaan kirjanpidoilla. 
Kirjanpitovelvollisuus ei koske kotitalouksia.

Puutarhajätteiden ja 
kodin rakennusjätteiden 
vastaanottopaikat
Haravointi- ja risujätteet voi toimittaa luvallisiin 
vastaanottopaikkoihin tai hyödyntää kompos-
toimalla omalla kiinteistöllä. Kiertokaari Oy:n 
toiminta-alueella puutarhajätteitä voi viedä 
maksutta Ruskon jätekeskukseen jäteoppaasta 
löytyvillä puutarhajätekupongeilla. Kuntien jär-
jestämistä paikallisista vastaanottopaikoista 
voi tiedustella oman kunnan tekniseltä osas-

tolta. Lakeuden EKO:n toiminta-alueella koti-
taloudet voivat viedä risu- ja puutarhajätteet 
(henkilöauton peräkärrykuorma) veloituksetta 
jäteasemille.

Puutarhajätteen vienti metsä-, puisto- ja vihe-
ralueille on kiellettyä.

Kotitalouksien satunnaiset suuremmat siivous- 
ja varastojen tyhjennysjätteet tulee toimittaa 
erikseen luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. 
Kiertokaaren toimialueella suurikokoiset jätteet 
toimitetaan Ruskon jätekeskukseen. Lakeuden 
EKO:n jäteasemille kotitaloudet voivat maksua 
vastaan viedä henkilöauton peräkärrykuor-
man lajittelematonta seka-/rakennusjätettä. 
Suuremmat jäte-erät vastaanotetaan maksua 
vastaan Kempeleen lajitteluasemalla. Lähtö-
kohta on, että rakentamisessa ja purkami-
sessa syntyvät jätteet tulee lajitella ja toimittaa 
hyötykäyttöön. 

Lisätietoja saa Oulun seudun ympäristötoimelta: 

Maija Jokiharju, ympäristötarkastaja,  
p. 044 703 6769

Päivi Kunnari, ympäristötarkastaja,  
p. 044 703 6768

Eila Öljymäki, ympäristötarkastaja,  
p. 050 574 2358
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Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätäti-
lanteessa soitto AINA 112

Ajanvaraus Hailuodon terveyskeskukseen 
numerosta 045 788 409 10 arkisin kello 
8-16. Puheluusi vastaa Terveystalo. Kello 22-08 
ota yhteys Oulun seudun yhteispäivystykseen 
numeroon 08 315 2655.

Huom. Vanhat Hailuodon terveyskeskuksen 
ajanvarausnumerot ohjautuvat automaattisesti 
Terveystalolle.

Fysioterapian soittoaika maanantaisin klo. 
7:30-8:15 / 044 4973 546

Hammashoitola puhelinnumero  
044 4973 545.

ma-ke klo. 7:15-16:00

to-pe klo. 7:15-14:30

Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielel-
lään aamusta

Poikkeusolojen 
neuvontanumerot: 
Hailuodon henkisen tuen päivystävä puhe-
lin 044 4973 507.

Joka päivä kello 15-19. Puheluusi vastaa 
vapaaehtoinen. 

Hailuodon kunnan yleisneuvonnan päivys-
tysnumero 044 4973 500 (arkisin 8-16).

Hailuodon kunnan tärkeät 
numerot

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

Sosiaalityöntekijä Arja Björnholm  
044 4973 521 

Perhetyöntekijä Ulla Sauvola 044 4973 573

Vapaa-aikasihteeri Petri Partala  
044 4973 566

Kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila  
040 6835 750

Palvelualuesihteerit: 
Hanna Similä, Elinvoimainen saari 040 6837 864 
Kirsi Nurmi, Oppiva saari 044 4973 506 
Anne Inkilä, Sote-saari 044 4973 522

Kunnanvirasto 044 4973 500 
Toimistotyöntekijä Tiina Nurro 040 6837 506

Kunnanjohto: 
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja 044 4973 502 
Maarit Alikoski, kunnansihteeri 040 6836 522 
Pia Piispanen, perusturvajohtaja 044 4973 520 
Markku Maikkola, tekninen johtaja 044 4973 510 
Kaija Sipilä, sivistysjohtaja 044 4973 560

Hailuodon vesihuolto 
Häiriö-, vika ja muut ongelmatilanteet:  
0400 683 105


