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Elämme poikkeuksellisia aikoja. Tilanne on 
nyt rauhallinen. Jokainen meistä tahollaan voi 
tehdä paljon, että tilanne myös pysyy rauhal-
lisena. Koronaan on kuitenkin suhtauduttava 
sen vaatimalla vakavuudella. Me kunnassa tuo-
tamme parhaan mahdollisen ja ajantasaisen 
tiedon, että kuntalaisillamme olisi tieto toimia 
eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tärkein omista toimenpiteistä on pidättäy-
tyminen sosiaalisista kontakteista. Toiseksi 
tärkeintä on muistaa huolehtia hyvästä käsien 
pesusta. Kolmanneksi muista niitä ihmisiä, 
jotka tässä tilanteessa ovat yksin kotona ja 
pidetään yhteyttä vaikkapa puhelimella. 

Me Hailuodossa asuvat olemme ympäröivän 
luonnon ja erityisesti meren koulimia ihmi-
siä. Seuraamme päivittäin merisäätä. Myrskyn 
noustessa tarkistamme veneiden kiinnitykset 
ja tarkistamme, onko pihalla tavaraa, joka läh-
tee tuulen mukaan. Olemme oppineet varus-
tautumaan, kun luonto näyttää voimansa.

Maailmalla etenee vaarallinen virus, joka on 
eräänlainen luonnonilmiö. Se ei ole sota, 
mutta sitä vastaan on kuitenkin suojauduttava. 
Kun liikkumisiamme 

ja lähikontaktejamme on nyt rajoitettava, on 
tärkeää tukea henkisesti toisiamme. 

Tämä tilanne vie nyt aikaa ja meillä on oltava 
malttia. Yhdessä toisistamme huolta pitäen 
selviämme tästäkin ja olemme taas yhden 
kokemuksen rikkaampia menemään kohti tule-
vaisuutta. Tiedän, että tämä tilanne vaikuttaa 
monen elämään eri tavoin. Valtiovalta tekee 
osansa haittojen ehkäisemiseksi. Me kun-
nassa teemme parhaamme, että pääsemme 
hyvin tämän vaikean tilanteen yli. Tärkeintä 
on kuitenkin, että tuemme toisiamme vai-
keina hetkinä ja kuulemme toistemme huolen. 
Arki kuitenkin jatkuu rajoitteista huolimatta ja 
meillä on se onni, että ympärillämme on laajaa 
luonto, jota voimme hyödyntää omien voima-
varojen lataamiseen.

Nykyaikana meillä on hyvät viestintävälineet. 
Puhelinsoitto tai kannustusviesti vaikkapa sosi-
aalisessa mediassa voivat merkitä lähimmäi-
selle paljon. Kauppakassin voi huolehtia karan-
teeniin joutuneen ovelle ja ikkunan takana voi 
käydä piristämässä päivää. Ihminen on luotu 
toista ihmistä varten. Emme saa unohtaa sitä 
silloinkaan, kun fyysinen halaus on vaihtunut 
virtuaalihalaukseksi. 

Tahdon toivottaa seurakunnan puolesta voimia 
ja varjelusta kaikille tässä poikkeuksellisessa 
maailmantilanteessa. Tehdään yhdessä voi-
tavamme, ettei epidemia pääsisi leviämään 
saaressamme.

Kunnanjohtaja Aki 
Heiskasen tervehdys

Hailuodon kirkkoherra 
Timo Juntusen tervehdys

T E R V E I S E T
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Koronavirustartunnan 
ehkäisy
• Hyvä käsihygienia, käsien saippuapesu

• Vältä kokonaan tarpeetonta kulkemista ja 
pidä turvaväli 

• Vältä ihmisjoukkoja

• Vältä lähikontaktia sairastuneiden kanssa.

• Kasvosuojusten ja suojakäsineiden käytöstä 
on vain rajallista hyötyä.

• Riskiryhmään kuuluvien tulee välttää myös 
kaupassa- ja apteekissa käyntiä mahdollisuuk-
sien mukaan. Jos riskiryhmään kuuluvan ruo-
kahuollon tai apteekkipalveluiden järjestämi-
nen kotiin ei onnistu naapureiden tai läheisten 
toimesta, ota yhteyttä virka-aikana numeroon 
044 4973 522.  

• Vältä matkustamista

Hailuodon kunnan ohjeistus 
koronavirustilanteen varalle
(päivitetty 24.3.2020)

T I E D O T T E E T

Yski tai aivasta oikein!
• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, 
kun yskit tai aivastat.

• Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta 
puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

• Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

• Huom. Lajittele nenäliinat ja lautasliinat tois-
taiseksi sekajätteeseen, ei biojätteeseen. Sai-
rastuneiden jätteet on kerättävä omaan roska-
koriin, joka on päällystetty pussilla. Täyttynyt 
roskapussi suljetaan tiiviisti ja viedään sekajä-
teastiaan. Sairastuneiden roskakorit pitää tyh-
jentää päivittäin. 

Noudatathan Valtioneuvoston ja kunnan lin-
jaamia liikkumisrajoituksia, etäisyyksiä sekä 
ohjeistuksia, jotta voimme suojella iäkkäitä ja 
kaikkia riskiryhmään kuuluvia sekä varmistaa, 
että hoidon kapasiteetti riittää. 
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Miten toimit, jos epäilet 
koronavirus-infektiota
Lieväoireinen ja hyväkuntoinen sairastaa 
kotona, kunnes hän on oireeton. Hyväkuntoi-
sen/lieväoireisen ei tarvitse soittaa neuvonta-
numeroon.  Huom. Koronavirustestejä tehdään 
THL.n ohjeiden mukaan ainoastaan rajatuille 
erityisryhmille.  

Jos yleistila laskee tai saat selkeän hengitys-
tieinfektion, joka merkittävästi huonontaa 
vointia soita terveyskeskuksen ajanvarauk-
seen/hoidon tarpeen arviointiin numeroon  : 
045 788 409 10 

Muina aikoina Oulun seudun yhteispäivystys:  
08 315 2655

Hätätilanteessa soita aina 112

Milloin voi epäillä 
sairastavansa 
koronavirus COVID-19:n 
aiheuttamaa infektiota?
Henkilöllä on altistus koronaviruksen tartunnan 
saaneen kanssa ja akuutin hengitystieinfektion 
oireita, kuten

• kuume ja/tai

• yskä ja/tai

• hengenahdistus ja/tai

• keuhkokuumeeseen viittaava löydös 
keuhkokuvassa.

Koronavirustartunnan saamisen riski on kohon-
nut koko Euroopassa ja muualla maailmassa.

Linkkejä ajantasaisiin 
ohjeisiin ja 
epidemiatiedotteisiin
Tällä hetkellä ulkomaille ei pidä matkustaa lain-
kaan ja kaikkea matkustamista tulee välttää

• Ajankohtaista koronaviruk-
sesta https://thl.fi/fi/web/infektio-
taudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/
ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

• Usein kysyttyä koronaviruksesta 
https://thl.fi/fi/web/infektiotau-
dit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajan-
kohtaista-koronaviruksesta-covid-19/
usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

• Tietoa koronaviruksesta Covid-19 https://
thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tau-
dit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/
koronavirus-covid-19

• Koronabotti ohjaa ja antaa neuvoa COVID-
19 koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä 
https://www.terveyskyla.fi/koronabotti/

• https://www.omaolo.fi/

Neuvontanumerot: 
Valtakunnallinen neuvontapuhelin  029 553 
5535 

Arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15. 
Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, 
mutta ei terveysneuvontaa eikä ohjausta päi-
vystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Hailuodon kunnan yleisneuvonta 044 4973 500 
(arkisin 8-16)

Hailuodon henkisen tuen puhelin 044 4973 507 
Päivystää joka päivä kello 15-19. Puheluusi vas-
taa vapaaehtoinen.

Infektiovastaanotto 
Hailuodon kunnantalolla 
Käynti ainoastaan ajanvarauksella puh. 045 788 
409 10. Sisäänkäynti Luovontien puolelta (os. 
Luovontie 176). 
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Valtioneuvoston toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden 
ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Yli 70-vuotiaiden ja 
kaikkien riskiryhmään kuuluvien tulee välttää myös kaupassa- ja apteekissa käyntiä mahdollisuuk-
sien mukaan. Jos riskiryhmään kuuluvan ruokahuollon tai apteekkipalveluiden järjestäminen kotiin ei 
onnistu naapureiden tai läheisten toimesta, otathan yhteyttä virka-aikana numeroon 044 4973 522 
asiointipalvelun saamiseksi.  Asiointipalvelusta ei tällä hetkellä veloiteta mitään.  

Toimi näin, jos kuulut 
riskiryhmään ja tarvitset 
asiointiapua kauppa- tai 
apteekkiasioissa:
1. Mikäli sinulla ei ole saatavilla läheisten tai 
naapureiden apua kauppa- ja apteekkikäyn-
teihin tilaa asiointipalvelu palvelualuesihteerin 
numerosta 044 4973 522

2. Asiointipalvelun kaupassakäyntipäivät ovat 
tiistai ja perjantai. 

3. Lähetä ostoslistasi omalla nimellä joko teks-
tiviestillä tai sähköpostilla suoraan kauppaan 
(kauppojen ja apteekin ohjeistus alla) viimeis-
tään yhtä päivää ennen kaupassakäyntipäivää. 
Huom. Kaupat eivät ota vastaan ostoslistoja 
soittamalla. Jos et voi toimittaa ostoslistaa teks-
tiviestillä tai sähköpostilla, niin soita ostoslista 
palvelualuesihteerille 044 4973 522 viimeistään 
yhtä päivää ennen kaupassakäyntipäivää.

Ohjeet K-Market 
Marjakas (tekstiviesti) 
040 531 52 05 
- Uuden ruokatilin voit avata soittamalla: 
K-Marjakas 040 531 52 05 

- Toimita ostoslistasi tekstiviestillä 040 531 52 
05 tai sähköpostilla mtausta@gmail.com ( jos 
tämä ei ole mahdollista, niin soita oma ostos-
lista palvelualuesihteerille 044 4973 522)

- Asiointipalvelu maksaa ruokaostoksen joko 
asiakkaan käteisellä tai osto kirjataan autetta-
van henkilön Marjakkaan ruokatilille. Huom. 
käteisen käyttöä asiointipalvelun kanssa on 
hygieniasyistä syytä välttää mahdollisuuksien 
mukaan

Yli 70-vuotiaiden ja 
kaikkien riskiryhmään 
kuuluvien liikkumis-
rajoitus ja asiointipalvelu
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Ohjeet SALE (tekstiviesti) 
044 7884744
- Mikäli asiakas pyytää, asiointipalvelun henkilö 
voi toimittaa ruokatilin hakemuskaavakkeen 
kotiin täytettäväksi ja palauttaa asiakkaan puo-
lesta kauppaan 

- Toimita ostoslista tekstiviestillä 044 788 47 44 
tai sähköpostilla sale.hailuoto@sok.fi ( jos tämä 
ei ole mahdollista, niin soita oma ostoslista pal-
velualuesihteerille 044 4973 522)

- Asiointipalvelu  maksaa ruokaostoksen joko 
asiakkaan käteisellä tai osto kirjataan henki-
lön SALEn ruokatilille. Huom. käteisen käyttöä 
asiointipalvelun kanssa on hygieniasyistä syytä 
välttää mahdollisuuksien mukaan

Ohjeet APTEEKKI ja 
lääkkeiden haku 
Soita Rotuaarin apteekkiin ja tee lääketilaus, 
puhelin 08 535 0300. Linja-auto toimittaa tila-
uksen Saleen. Apteekki kirjoittaa lääkkeiden 
yhteyteen pikalaskun, joka tulee maksaa kotoa 
käsin. Asiointipalvelu hoitaa lääkkeiden nou-
tamisen ja toimittamisen kotiin.  Asiointipal-
velu ei myöskään tarvitse asiakkaan kelakorttia, 
vaan apteekilla on oma tunnistamiskäytäntö. 
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Sosiaalihuolto ja 
vammaispalvelulain 
mukaiset kuljetukset

Infektiovastaanotto toimii 
kunnantalon erillistilassa

Sosiaalihuollon ja vammaispalvelulain mukaisien kuljetusten kohdalla kuljetusasiakkaat voivat soit-
taa kuljettaja Teija Siekkiselle. Kuljetusasiakkaiden ei tarvitse itse lähteä kauppaan tai apteekkiin, vaan 
taksinkuljettaja hoitaa em. asioita asiakkaan puolesta.

Hailuodon kunnan infektiovastaanotto toimii 
Hailuodon kunnantalolla (os. Luovontie 176).

Huom. Infektiovastaanotolle ohjataan AINA 
hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Soita aina 
ensin ajanvaraukseen/hoidon tarpeen arvi-
ointiin puh. 045 788 409 10, josta saat ajan 
infektiovastaanotolle. 

Infektiovastaanotto palvelee arkisin kello 9-15.  
Käynti infektiovastaanotolle erillisestä sisään-
käynnistä Luovontien puolelta. Infektiovas-
taanoton sisäänkäynti on selkeästi erikseen 
merkitty lapuilla ja lippusiimoilla. Huom. Infek-
tiovastaanotolle otetaan sisään yksi potilas ker-
rallaan eikä odotustilaa ole lainkaan. Odotus 
tapahtuu autossa tai muulla tavoin. 
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Hailuodon kunnan 
tiedotus poikkeusolojen 
aikana
Sähköisen tiedotuksen 
pääkanavat
Hailuodon kunta tiedottaa ensisijaisesti poik-
keusolojen käytännöistä kunnan nettisivujen 
etusivulla ajankohtaista -osiossa, Facebookissa 
sekä Twitterissä sekä kunnan työntekijöitä Int-
ranetin kautta. 

https://www.hailuoto.fi/ 
https://www.facebook.com/hailuodonkunta/ 
https://twitter.com/Hailuoto

Tärkeitä linkkejä
Koronatilanteen osalta suosittelemme seuraamaan THL:n verkkosivuja, Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin verkkosivuja, Valtioneuvoston tiedotteita sekä kunnan tiedotuskanavia, joita päivite-
tään aktiivisesti.  

https://thl.fi/fi/  |  https://www.ppshp.fi  |  https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet

Paperinen tiedotus
Paperinen tiedotus on keskitetty kauppo-
jen, Ojakylän, SEO:n, Ojavilkin sekä kirjaston 
ilmoitustauluille. Päätiedotuskanavien lisäksi 
hyödynnetään harkinnan mukaan myös muita 
kanavia mm. lehti-ilmoituksia, ykkös-osoittee-
tonta joka kotiin jakelua sekä henkilökohtaista 
yhteydenottoa erityisesti riskiryhmien koh-
dalla. Kuntatiedote ilmestyy kerran kuussa. 

Myös kirkko ilmoittaa omalla 
ilmoitustaulullaan. 

I L M O I T U K S E T

Kirjasto tiedottaa 
Laina-ajat ja varausten noutoajat on piden-
netty vähintään 4.5.2020 asti. Kiinniolon 
aikana asiakkaille ei synny myöhästymis- tai 
palautuskehotusmaksuja. 

Sulun ajaksi maakunnalliseen E-kirjastoon ava-
taan aikakauslehtikokoelman rinnalle sano-
malehtikokoelma. Helsingin Sanomat, Turun 
Sanomat ja Maaseudun Tulevaisuus ovat jo 
varmistuneet, muiden isojen maakuntalehtien 
osalta käydään neuvotteluja. 

Luovon Martat tiedottaa 
Vappuetkot peruttu 

Koronavirustilanteen vuoksi lauantaille 25.4 
suunniteltu myyjäis-kirppistapahtuma on 
peruttu.

Luovon Martat ry 
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Oppiva saari tiedottaa
Hailuodon perusopetus
Koulut on suljettu 18.3. ja lähiopetuksessa ole-
vien oppilaiden määrä on rajoitettu minimiin 
koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kaikilla 
peruskoulun kolmen ensimmäisen luokan oppi-
lailla on mahdollisuus saada lähiopetusta kou-
lutiloissa (Valtioneuvoston päätös, voimassa 
23.3.alkaen). Alun perin alaluokkien lähiopetus 
oli koronaviruksen takia rajattu. Uuden tarken-
nuksen jälkeen ministeriö suosittelee edelleen 
vahvasti myös 1-3.-luokkalaisia osallistumaan 
opetukseen etäopetuksen välityksellä mikäli 
mahdollista. 

Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen 
päätöksen saaneille oppilaille tarpeen mukaan. 
Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosi-
luokasta kymmenenteen opetus järjestetään 
pääsääntöisesti etäopetuksena. Rajoitusten 
ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koro-
navirusepidemian leviäminen.

Pyydämme huoltajia ilmoittamaan hyvissä ajoin 
luokanopettajalle tai erityisopettajalle, mikäli 
lapsi osallistuu lähiopetukseen koululla riittä-
vän ruokailun ja kuljetusten järjestämiseksi.

Suurin osa oppilaista on etäopetuksessa. 
Tilanne on hyvin poikkeuksellinen, kaikille uusi 
ja eteni nopeasti. Myös opettajien toimintakäy-
tänteet ovat erilaiset. Pyydämme ymmärrystä ja 
joustavuutta sekä tarvittaessa korjaavaa palau-
tetta suoraan opettajalle tai sivistysjohtajalle. 
Etäopiskelussa olevat oppilaat voivat olla oppi-
tuntien aikana opettajiin yhteydessä sähkö-
postilla, yhteisten verkostojen kautta tai soitta-
malla opettajan työpuhelimeen. Jos opiskelussa 
on haasteita tai tuen tarvetta, ole yhteydessä 
opettajiin tai erityisopettajaan (Juho Longi 044 
497 3599) mielellään pienistäkin asioista.

Tärkeää: Seuraa Wilman viestejä ja tiedotteita 
päivittäin.

Hailuodon 
varhaiskasvatus
Päiväkodit ovat tähänkin mennessä olleet auki 
kaikille. Varhaiskasvatuksen palveluja voivat 
edelleen käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset: 

1. Päiväkoti on auki, mutta päivähoito suosit-
telee, että lapset hoidettaisiin kotona, mikäli 
siihen on mahdollisuus. 

2. Lasta ei voi tuoda sairaana varhaiskasva-
tukseen tai esiopetukseen. Poissaoloista tulee 
ilmoittaa päiväkotiin, jotta mm.ruokahävikkiä 
ei synny.

3. Esiopetus toimii toistaiseksi päiväkodin 
tiloissa.

4. Mikäli perhe keskeyttää varhaiskasvatuksen 
ajalla 18.3.-30.4.2020 vähintään kahden viikon 
(14vrk) ajalta, ei varhaiskasvatusmaksua kes-
keyttämisen ajalta peritä (kunnanhallituksen 
päätös 24.3.). Lyhempiä poissaoloja ei hyvitetä.

5. Varhaiskasvatuksen keskeyttäminen mää-
räajaksi eli lapsen poissaolo ja poissaoloaika 
tulee ilmoittaa sähköpostilla tai kirjallisesti 
varhaiskasvatusyksikön esimiehelle.

Päiväkodinjohtaja Eija Salonpää eija.salonpaa@
hailuoto.fi 044 497 3530

Hailuodon kirjasto
Kirjasto on suljettu 17.3. Outi-kirjastoihin kuu-
luvassa Hailuodon kirjastossa on otettu sulun 
ajaksi käyttöön puhelimitse anottava e-kirjas-
toasiakkuus. Kirjaston poistokirjoja voi noutaa 
kirjaston tuulikaapista.

Puhelinneuvonta kirjastonhoitaja Kari Blomster 
044 497 3565 kirjasto@hailuoto.fi 
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Nuorisotoimi ja vapaa-
aika
Vapaa-aikasihteeri Petri Partala on tavoitetta-
vissa puhelinnumerosta 044 4973566 arkisin 
petri.partala@hailuoto.fi 

Toivomme kaikille turvallisia ja terveitä päiviä!

Kaija-sivistysjohtaja ja Oppiva saaren väki

(kaija.sipila@hailuoto.fi 044 497 3560)

Kesätyöhakemukset 
Muistuttelen vielä, vaikka aika on tällainen, 
kunnan kesätöitä kannattaa silti hakea. 

Kesätyöhakemus palautetaan pe 8.5.2020 men-
nessä os. Hailuodon kunta/vapaa-aikatoimisto, 
Luovontie 176, 90480 Hailuoto tai spostilla 
petri.partala@hailuoto.fi

Lisätietoja 0444973566 /  
petri.partala@hailuoto. fi 

Hailuodon kunta tukee myös nuorten työl-
listymistä paikallisiin yrityksiin ja yhdistyksiin 
kesätyösetelillä. Kesätyösetelin käyttöohjeet ja 
ehdot löytyvät kunnan nettisivuilta: 

https://www.hailuoto.fi/tyo-ja-yrittaminen/ 
tyollisyyspalvelut/nuorten-kesatyot/

Lisätietoja 0444973566 tai petri.partala@hai-
luoto.fi

Vapaa-aikasihteerin 
terveisiä
Hailuodon vapaa-aikasihteeri työskentelee 
etänä 13.4. saakka.

Kaikki kunnan sisäliikuntapaikat ja myös nuo-
risotilat ovat tällä hetkellä suljettuina ainakin 
13.4.2020 saakka, tiedotamme heti mahdolli-
sista muutoksista.

Onneksi aurinko paistaa ja kevät etenee. Ulko-
liikuntaa kannattaa siis suosia, Suomen halli-
tuksen ohjeistukset ja linjaukset huomioiden.

Minut saa tarvittaessa kiinni nuoriso- ja liikun-
ta-asioissa, p. 044 4973 556, soittamalla, what-
sapissa tai tekstiviestillä tai sähköpostitse petri.
partala@hailuoto.fi,  vastailen puhelimeen pää-
sääntöisesti työajan puitteissa. Ja jos en heti 
vastaa, soittelen tarvittaessa takaisin. Olkaa 
rohkeasti yhteydessä!

Kannattaa myös seurata kunnan nettisivuja 
www.hailuoto.fi ja Facebookissa Hailuodon 
liikunta ja nuorisotyö -sivustoja. Sivustoille 
ilmestyy tärkeää tietoa toimenpiteistä sekä 
Facebookiin ilmestyy tekemisen vinkkejä mm. 
etätyöläisille, nuorisolle sekä vapaa-ajantoi-
minnasta ja liikunnasta kiinnostuneille.

Nyt on myös Hailuodon liikunta ja nuoriso Ins-
tagramissa, seurailkaapa sielläkin. 

Lisäksi seniorijumppalaisilla on oma whatsapp 
-ryhmä, johon linkittelen erilaisia jumppaoh-
jeita ja -videoita. Mukaan voi liittyä laittamalla 
esim. tekstiviestin numeroon 044 4973566, jol-
loin voin liittää lisää osallistujia.

Hailuodon kunnan 
tekninen toimi tiedottaa
Rakennusvalvonnan viranomaiskatselmuksia ei toistaiseksi pidetä ollenkaan koronatilanteen vuoksi.
Asiakkaita suositellaan käyttämään sähköisiä viestimiä. Kunnanvirastolla ei oteta vastaan asiakkaita.
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Poikkeusoloissa 
yhteisöllisyys korostuu 
Poikkeusolot vaikuttavat jokaisen hailuotolaisen arkeen. Haastavissa olosuhteissa saaren yhteisölli-
syys on voimavara.  

Poikkeusolojen 
eturintamassa 
Hallitus totesi maaliskuun 16. päivä tasaval-
lan presidentin kanssa, että Suomessa vallit-
see koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. 
Tämän jälkeen Valtioneuvosto on tehnyt jat-
kuvia lisätoimenpiteitä koronavirustilanteen 
hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpi-
teiden tarkoituksena on suojata väestöä, estää 
koronaviruksen leviäminen, taata hoitokapa-
siteetin riittävyys ja turvata yhteiskunnan ja 
talouselämän toiminta. Poikkeusolot vaikutta-
vat näkyvästi myös Hailuodossa. 

Poikkeusolojen aikana Suomessa työskentelee 
nyt monia ihmisiä koronavirusepidemian vas-
taisen taistelun eturintamassa muun muassa 
terveydenhoidossa ja vanhustyössä. Yksi heistä 
on hailuotolainen sairaanhoitaja Marjo Kemp-
painen, joka työskentelee kunnantalolle ava-
tun infektiovastaanoton hoitajana ja toimii 
valmiusryhmässä kehittämässä jatkuvasti enna-
koivia toimenpiteitä riittävän hoitokapasiteetin 
varmistamiseksi. Marjon työpäivät ovat kiireisiä 
ja vaativat jatkuvaa tietojen päivittämistä. 

- Suhtaudun työhöni ja tilanteeseen rauhalli-
sin mielin. Työ on poikkeusoloissa haastavaa ja 
aikaa menee nyt valtavasti uuden tiedon omak-
sumiseen. Uutta tietoa ja uusia ohjeita tulee 
päivittäin.

Poikkeusolojen keskellä eläviä hailuotolai-
sia Marjo haluaa muistuttaa toimintaohjei-
den ja liikkumisrajoitusten noudattamisen 
tärkeydestä. 

- Yhdessä tästä selvitään.

Arkea karanteenissa 
Poikkeusolot ovat tuoneet monenlaisia muu-
toksia niin ihmisten arkeen kuin työnkuvaan. 
Valtioneuvoston ohjeiden mukaan yli 70-vuoti-
aiden ja kaikkien riskiryhmiin kuuluvien on väl-
tettävä kaikkea liikkumista mukaan lukien myös 
kauppa- ja apteekkikäyntejä. Hailuodon kunta 
tarjoaa asiointiapua kaikille niille yli 70-vuoti-
aille ja muille riskiryhmään kuuluville, joilla ei 
ole läheisen tai naapurin apua saatavilla. 

85-vuotias Eila Ranta-Suomela on saanut 
karanteenia vastaavien olojen aikana ajan kulu-
maan kotona muun muassa käsitöiden parissa. 

- Ihan tässä pirtillä vain olen ja teen nyt käsi-
töitä ja tekemättömiä pikkukorjauksia ja kai-
kenlaista kotiaskaretta. Puhelimen akku saa olla 
latingissa koko ajan. Soittelen tuttaville ja tutta-
vat soittelevat minulle. Mulla on hyvät naapurit 
ja aamulla heti ollaan yhteydessä. Ei ole yhtään 
paha olla kotona, kun saa lämpimässä olla.

Eila muistuttaa, että nyt on hyvä aika katsella ja 
kuunnella luontoa. 

- Naapurillani on aina tapana sanoa, että jaksaa 
jaksaa. Toivon kaikille saarelaisille hyvää vointia. 

- Yhdessä tästä selvitään.
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Henkistä tukea 
vapaaehtoistyövoimin 
Hailuodon kunta avasi henkisen tuen puheli-
men niille kuntalaisille, joilla herää huolia poik-
keusolojen aikana sekä niille, joilla ei ole tut-
tavaverkostoa, johon olla yhteydessä tai jotka 
kaipaavat yksinäisyyteen tukea. Henkisen tuen 
puhelimessa päivystävät vapaaehtoiset, jotka 
tekevät arvokasta työtä poikkeusolojen kes-
kellä. Henkisen tuen puhelin palvelee joka päivä 
klo. 15-19 numerossa 044 4973 507. 

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä Hailuo-
dossa poikkeusolojen aikana, otathan yhteyttä 
numeroon 044 4973 500. Poikkeusoloissa on 
tarjolla erilaisia vapaaehtoistyön tehtäviä. 

Yrittäjien haastava arki 
poikkeusoloissa
Poikkeusolot ovat vaikuttaneet raskaasti yrit-
täjien arkeen myös Hailuodossa. Monien yrit-
täjien kohdalla poikkeusolot aiheuttavat val-
tavia haasteita ja pelkoa yritystoiminnan 
jatkumisesta. Visit Hailuodon puheenjohtaja 
Marjo Lehtola muistuttaa, että nyt tarvitaan 
yhteistä tahtotilaa ja konkreettisia toimenpi-
teitä, jotta haasteista selvitään.

- Olen ollut yrittäjiin henkilökohtaisesti yhtey-
dessä ja tehdään kaikki mitä on mahdollista 
tehdä. Yritetään pitää lippua korkealla ja miet-
tiä miten saadaan laiva pidettyä pystyssä. 

Isoista haasteista huolimatta Marjo kokee, että 
yrittäjien keskuudessa vallitsee toiveikas olo 
ja moni on ilmoittanut halukkuudesta auttaa 
tavalla tai toisella poikkeusoloissa. Mikäli kunta 
tulee jossain vaiheessa tarvitsemaan työvoi-
maa koronaviruksen vastaisessa taistelussa, 
niin moni yrittäjä on valmis työskentelemään 
uudenlaisissa tehtävissä oman yritystoiminnan 
ollessa pysähdyksissä tai vähäistä. 

-Toimitaan yhdessä vastuullisesti. Meillä on 
hieno yhteisö ja toivotaan, että voimme yhä 
enemmän olla toisillemme tukena ja viedä 
asioita hyvässä hengessä eteenpäin. Yhteisölli-
syys saaressa on suunnaton voimavara. 

Siivoojan rooli korostuu 
poikkeusolojen aikana 
Siivoojan työ on noussut keskeiseen asemaan 
koronavirustilanteen torjunnassa. Hailuodon 
kunnan siivoja Kaisu Kangas on suhtautunut 
poikkeustilaan rauhallisin mielin. Siivousalan 
työnkuvaan on tullut tarkennuksia ja ohjeita 
koronaviruksen myötä ja työ vaatii nyt erityistä 
huolellisuutta.

-Tarkemmin pitää siivota ja käydä kaikki kos-
ketuspinnan läpi. Desifiointiaineita pitää ottaa 
käyttöön.

Kaisu muistuttaa, että nyt on tärkeää kiinnittää 
huomiota hygieniaan ja siisteyteen. 

- Muistakaa pestä niitä käsiä ahkerasti ja nou-
dattakaa liikkumisrajoituksia. Kyllä me tästä 
selvitään. 

Opettaja on yhtä aikaa 
kahtaalla 
Varhaiskasvattajien ja opettajien työ on koke-
nut isoja muutoksia poikkeusolojen myötä. 
Opettajat ja varhaiskasvattajat ovat poikkeus-
oloissa tärkeässä roolissa, jotta yhteiskunnan 
kannalta kriittisillä aloilla työskentelevät voivat 
päästä töihin.  Hailuodon koulun 1-2. luokka-
laisten opettaja Katja Kaarlela tekee työpäivän 
aikana lähiopetusta ja etäopetusta. 

- Lähiopetuksen lisäksi yhtä aikaa pitää olla 
etänä käytettävissä. Pitää pystyä reagoimaan 
oppilaiden erilaisiin tarpeisiin. Kotiin ja kou-
luun pitää suunnitella erilainen ohjelma, koska 
kotona ei ole käytettävissä samoja materiaaleja 
kuin esimerkiksi käsityön tunneilla koulussa.

Välillä lähes kaikki Katjan oppilaat ovat yhtä 
aikaa nettiyhteydessä toisiinsa. 

- On kiva nähdä kaikki oppilaat ja on tärkeää, 
että tällaisena aikana myös oppilaat näkevät 
toisiaan.

Katja muistuttaa, että vanhempien ja oppilai-
den kannattaa rohkeasti olla yhteydessä, jos 
on ongelmia kotitehtävissä, verkkoyhteyksissä, 
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etävälineissä tai oppimismateriaalien kanssa. 

- Myös me opettajat ollaan uuden edessä. Yhteistyö vanhempien ja lasten kanssa on toiminut tosi 
hyvin.

Yhdessä eteenpäin    
THL muistuttaa, että jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä.  Poik-
keusoloissa on tärkeää noudattaa Valtioneuvoston ja kunnan linjaamia liikkumisrajoituksia, etäisyyk-
siä sekä ohjeistuksia, jotta voimme suojella iäkkäitä ja kaikkia riskiryhmään kuuluvia sekä estää viruk-
sen leviämistä. Hailuodon yhteisöllisyys on voimavara, joka kantaa myös poikkeusoloissa. Pidetään 
huolta toisistamme. 
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Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätäti-
lanteessa soitto AINA 112

Terveyskeskuksen 
ajanvaraus 045 788 409 10 

Arkisin kello 8-16. Puheluusi vastaa Terveys-
talo. Huom! Tästä numerosta ohjataan myös 
tarvittaessa infektiovastaanotolle. 

Virka-ajan ulkopuolinen 
päivystys:
Kello 16-22 ajanvaraus 050 590 1490.

Kello 22-08 soita Oulun seudun yhteispäivys-
tykseen numeroon 08 315 2655.

Huom. Vanhat Hailuodon terveyskeskuksen 
ajanvarausnumerot ohjautuvat automaattisesti 
Terveystalolle.

Neuvontanumerot:  
Hailuodon kunnan yleisneuvonta  
044 4973 500 (arkisin 8-16)

Hailuodon henkisen tuen puhelin  
044 4973 507. Päivystää joka päivä kello 15-19. 
Puheluusi vastaa vapaaehtoinen.

Valtakunnallinen neuvontapuhelin  
029 553 5535. Arkisin kello 8–21 ja lauantaisin 
kello 9–15. Numerosta saa yleistä tietoa koro-
naviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa eikä 
ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Hailuodon kunnan tärkeät 
numerot

Muut tärkeät numerot
Hammashoitola 044 4973 545. Ma-ke klo. 7:15-
16:00, to-pe klo. 7:15-14:30. Hammashoitolan päi-
vystysajanvaraus mielellään aamusta.

Fysioterapia 044 4973 546. Soittoaika maanantai-
sin klo. 7:30-8:15 

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: 
Elinvoimainen saari 040 6837 864 
Kirsi Nurmi, Oppiva saari 044 4973 506

Kunnanvirasto 044 4973 500

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


