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Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoit-
teessa www.muonio.fi. Kunnanvirasto on suljettu 23.12.–
2019 – 6.1.2020 välisen ajan. 

Rauhallista joulua kaikille Muonion kuntalaisille!

Muonion Hyvinvointi-
keskuksen käyttöönotto

Neuvola, kotisairaanhoito, mielenterveyshoito, psykiatria, 
fysioterapia ja laboratorio aloittavat toimintansa uudessa 
hyvinvointikeskuksessa 16.12.2019 alkaen. Osoite on Pir-
kantie 11. Käynti pääovesta A1. Terveyskeskuksen toimin-
ta pappilan ja Lappian tiloissa on päättynyt. Lääkärin vas-
taanoton, hammashoitolan ja poliklinikan siirtymisestä uu-
siin tiloihin tiedotetaan erikseen.

Ikäihmisille:
Toimintatuokiot 65+ ovat jääneet joululomalle. Kiitos kaikil-
le kuluneesta syksystä! Toiminta jatkuu loppiaisen jälkeen 
vkolla 2 Kangosjärvellä, Kerässiepissä ja Kyläpirtissä tut-
tuun tapaan. Tervetuloa joululoman aikana piipahtamaan 
jouluisessa Kyläpirtissä!

Voimaa vanhuuteen-jumppa jatkuu Kyläpirtissä keskiviik-
koisin klo 12 - 13 8.1.2020 alkaen (hinta 2€/kerta).

Kirjasto- ja kulttuuritoimi 
tiedottaa:
Joulun aika kirjastolla viikon 51 palvelemme normaalisti. 
Yhteispohjoismainen kirjastoauto ei liikennöi 23.12.2019–
6.1.2020. Kevään ensimmäinen satutunti on perjantaina 
24.1.2020 klo 10.00 kirjastolla.

Kyläpirtin kuulumisia (Pirkantie 4B):

Pirtti pienimmille-toiminta jatkuu Kyläpirtissä vuonna 2020. 
Varaus Pirttiin on tammi-toukokuussa aina kuukauden vii-
meisenä perjantaina klo 9-11. Muistakaa, että Kyläpirttiin 
voi tehdä muitakin varauksia omaehtoiseen toimintaan.

Joulupirtti avoinna kaikille 16.12.2019–5.1.2020 arkisin 
klo 14–19, viikonloppuisin klo 12–16. Joulupirtti suljettuna 
23.12.–26.12. sekä 31.12.–1.1. Tervetuloa! 

Sosiaalipalvelu tiedottaa:
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § edellyttää iäk-
käiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusaikojen jul-
kaisemista puolen vuoden välein. Odotusajalla tarkoite-
taan keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen 
jättämisestä siihen, kun iäkkäällä henkilöllä on mahdolli-
suus saada hakemansa palvelun.

Sosiaalihuoltolain mukaan jokainen yli 75-vuotias on oikeu-
tettu palvelutarpeen arviointiin, ei kiireellisissä tapauksis-
sa viikon sisällä yhteydenotosta ja kiireellisissä tapauksis-
sa viipymättä.

Muonion koti- ja tukipalvelun odotusajat 9.12.2019:

Palvelutarpeen arviointi yli 75-vuotiaille 7 arkipäivää
Kodinhoitajien kotikäynnit arkipäivälle 1-14 vrk 
Turvapuhelin    1-3 viikkoa
Ateriapalvelu    1-7 vrk
Siivouspalvelun palveluseteli  2-4 viikkoa
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 2-4 viikkoa
Omaishoidontuki, kotikäynti  2-4 viikkoa

Myönteisen omaishoidon tuen palkkion maksaminen alkaa 
hakukuukaudesta seuraavan kuukauden alusta.

Ympärivuotisen palveluasumisen odotusajat 

Omaishoidon vuorottelupaikka 2-3 viikkoa. Toistaiseksi voi-
massa oleva paikka Palvelukeskus Marjapaikassa ja Ojusnii-
tyssä selvitetään tapauskohtaisesti.

Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2020

Elatusapumaksuja ja elatustukea nostetaan 0,77 prosenttia 
1.1.2020 lukien. Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lap-
sen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuk-
sia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Indeksikorotuksen lisäksi elatustuen määrää korotetaan 
1.1.2020 lukien siten, että täysimääräisen elatustuen mää-
rä on 1.1.2020 lukien 167,01 euroa kuukaudessa lasta koh-
den. Tarkempia tietoja elatustuesta saa Kelan toimipisteis-
tä ja http://www.kela.fi/elatustuki.

Sosiaalitoimiston aukiolo ja päivystys joulun ja 
uuden vuoden aikana
•  23.12. suljettu, sosiaalipäivystys sosiaalityöntekijä Henri 

Muotka klo 8–16.
•  27.12. sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmi paikalla  

klo 10–17.
•  30.12. sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmi paikalla  

klo 8–16.
•  31.12. suljettu, sosiaalipäivystys sosiaaliohjaaja Päivi 

Vuollo-Uusisalmi klo 8–16.

Sosiaalitoimi muuttaa uuden hyvinvointikeskuksen tiloihin 
vuoden 2020 alussa. 2.1.2020 alkaen uusi osoite on Pirkan-
tie 11. Toimisto on avoinna uusissa tiloissa hyvinvointikes-
kuksessa 2.1.2020 alkaen klo 9–15. 

Kansalaisopisto tiedottaa:
Koko lukuvuoden kestävillä kursseilla ilmoittauduttiin sa-
malla sekä syys- että kevätkaudelle. Jos opiskelija ei jat-
ka opiskelua keväällä, siitä pitää ilmoittaa kansalaisopis-
ton toimistoon viimeistään 7.1.2020. Useimmille kursseille 
mahtuu vielä mukaan. Uudet ilmoittautumiset mielellään 
7.1.2020 mennessä.

Smartum-setelit eivät käy enää maksuvälineenä kansalais-
opistossa 1.1.2020 alkaen.

Liikuntatoimi tiedottaa:
• Luistelukoulu torstaisin 19.12., 26.12. ja 2.1. sekä ai-

na sunnuntaisin 2.2.2020 asti. Vähemmän luistelleet to 
klo 17 ja su klo 14.30. Enemmän luistelleet to klo 18 ja su 
klo 15.30. Hinta 5€. Pakkasraja 15c. Ohjaajana Stanislav 
Gats.

• Parkkikoulu perjantaisin klo 16.30 Oloksella 20.12. al-
kaen. Tavoitteena tutustuttaa lapset ja nuoret turval-
liseen laskemiseen snowparkissa. Omat välineet, hissi-
lippu ja tapaturmavakuutus. Ryhmä ei kokoonnu 10.1., 
17.1. ja 24.1. Hinta 35€ tai 8€/kerta. Ohjaajana Mar-
kus Pietikäinen. Ilmoittaudu tekstarilla liikuntatoimeen  
p. 040 489 5146.

• Hiihtokoulu alle 13-vuotiaille keskiviikkoisin klo 18.15–
19.30 urheilukentällä 8.1.–26.2.2020 välisen ajan. Hinta 
5€. Pakkasraja 12c. Ohjaajina Oona Kuru ja Antti-Olavi 
Rytky.

• Koripallokoulu yli 11 v., myös aikuisille, liikuntahallilla. 
11.1.–8.2.2020 lauantaisin klo 13.30–15. Hinta 5€. Oh-
jaajana Tatu Vaajala.

• Ilmavolttiradan ja trampetin vapaa harjoitteluvuoro 
8.1.–9.2.2020 välisen ajan liikuntahallilla sunnuntaisin 
klo 17.30–19. Alakouluikäisellä lapsella tulee olla huol-
taja mukana. Jokainen liikkuu omalla vastuullaan ja va-
kuutuksellaan.

• Kuntopotkunyrkkeilyä tiistaisin klo 18–19.30 Ammatti-
opisto Lappian salilla 7.1.–3.3.2020 välisen ajan. Hinta 
3€/kerta. Ohjaajana Juha Kanamüller.

• Sirkuskoulu Huipun nuorten ja aikuisten ryhmä kokoon-
tuu 9.1.–4.4.2020 välisen ajan torstaisin klo 19.30–21. Mu-
kaan mahtuu vielä. Hinta 50€/kausi tai 8€/kerta. Ohjaaji-
na Kaisa Salo ja Inka Kuru.

• Kuntosaliohjausta kunnan kuntosalilla alakoulun pom-
misuojassa 2.1.–30.1.2020 välisen ajan. Tiistaisin klo 15–
16.30 ja torstaisin klo 9–10.30. Ohjaajana Pihla Jaakkola.

Haluamme kiittää!
Palvelukeskus Marjapaikan väki kiittää seuraavia yrityksiä 
saamistaan lahjoituksista vanhusten viikolle. Kiitos Arctic 
Knife (Sanna Alatalo), Marjo Ahlvik, K-Market Muonion-
tori, Suvi Sieppi, SEO, Muonion Autotarvike, Tuccabaja, 
Rautanet, Muonion kukka ja lahja, S-Market, Apteekki ja  
Muonion konepiste.

Rauhallista joulun aikaa 
ja hyvää uutta vuotta 

vanhustyön asiakkaille, omaisille 
ja yhteistyökumppaneille, 

toivottaa Kotipalvelun, Ojusniityn 
ja Marjapaikan väki

Katso talvikauden ajantasaiset tapahtumatiedot 
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat ja www.muonio.fi 

JOULUN JA UUDEN VUODEN
AUKIOLOAJAT

21.12.2019–1.1.2020
Kirjasto on suljettu 21.12.–29.12.

Henkilökunta paikalla
ma 30.12.  klo 12–19
ti 31.12.  klo 10–15
ke 1.1.  suljettu
to 2.1.  klo 12–19
pe 3.1.  klo 10–16

Omatoimiajat
ma–su klo 7–21

palveluaikojen ulkopuolella


