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Muonion kunnan koronavirustiedote kuntalaisille  

Julkaistu 25.3.2020 klo 21:58. 

Suomen hallitus linjasi toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen 
toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän 
toiminta. Toimitamme jatkossa tiedotteita myös postitse, mikäli toimintaohjeisiin tulee oleellisia 
muutoksia. Seuraathan ajankohtaista tiedottamista osoitteessa www.muonio.fi/koronavirus. Sieltä 
löytyy myös edelliset tiedotteet. 

 

Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset 
Aluehallintovirastot ovat maanantaina 23.3.2020 antaneet uudet määräykset siitä, että 
perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää perusopetuslain mukaista perusopetusta ja 
muuta toimintaa lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa kaikille 
esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1 - 3 vuosiluokkien oppilaille, perusopetuslain 17 §:ssä 
tarkoitetuille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. Aluehallintovirastot 
kuitenkin suosittavat, että lapset pidetään kotona, jos se vain on mahdollista.  

Oppilaiden vanhempia tiedotetaan koulujen toimenpiteistä ja käytännön järjestelyistä 
ensisijaisesti Wilman kautta. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten 
kanssa mahdollisuuksien mukaan. Muonion kunta järjestää ruoka-, päivittäistavara- ja 
lääkekuljetukset yli 70-vuotiaille ja muille karanteenia vastaavissa olosuhteissa oleville kotiin, 
mikäli henkilöllä ei ole omia sosiaalisia kontakteja tätä tekemään. Jos täytät edellä mainitut 
kriteerit ja tiedät tarvitsevasi apua, ole yhteydessä jo nyt vanhustyön ohjaajaan Pirkko Kuruun, p. 
040 724 4025 tai kotipalvelun lähiesimieheen Katriina Sieppiin, p. 040 645 2110 ma-pe klo 7:00 – 
16:00. Sosiaalitoimi on myös kartoittanut puhelimitse ikäihmisten palvelutarpeita. 

Olemme koonneet kunnan sivuille listaa Muonion alueen yritysten palvelutarjonnasta 
poikkeustilanteen aikana. Tutustu palveluihin tästä . 

Jos yrityksesi tarjoaa esimerkiksi kauppa- ja kuljetuspalveluita, kiinteistönhuoltopalvelua tai muita 
palveluita, ilmoita se meille tämän linkin kautta. 

Etsimme työntekijöitä sijaislistalle! Löytyykö sinulta sosiaali- ja terveysalan koulutus tai opiskeletko 
kenties alalla? Osana koronaepidemiaan varautumista etsimme nyt henkilöitä mahdollisten 
sijaisuuksien varalle hoitotehtäviin ja avustaviin tehtäviin (alan koulutus ei välttämätön) 
yksiköihimme.  Jos olet käytettävissä ja haluat ilmoittautua sijaislistoille, otathan meihin yhteyttä? 
Kiitos! Kati Korva 040 489 5116 (Marjapaikka), Kati Sirkka 040 489 5184 (Ojusniitty), Pirkko Kuru 
040 724 4025 (vanhustyö), Katriina Sieppi 040 645 2110 (kotipalvelu). 

https://www.muonio.fi/koronavirus.html
https://www.muonio.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/koronavirus/yritysten-koronasivu/palvelujaan-tarjoavat-yritykset-muoniossa.html
https://webropol.com/s/koronajayritykset
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Lapin keskussairaala on pyytänyt välittämään viestiä kuntalaisille: ulkopuolisten vierailut Lapin 
keskussairaalassa on kielletty koronavirusinfektion leviämisen ehkäisemiseksi. Vierailun 
sopimisesta tulee olla yhteydessä potilasta hoitavan osaston tai yksikön kanssa. 

Vapaa-ajan toiminta ja liikunta 
Vallitsevasta tilanteesta johtuen, olemme Muoniossa päätyneet siihen, että kaikkia 
talviulkoilureittejä ei enää toistaiseksi ylläpidetä. Lopetamme matkailua tukevien reittien, kuten 
Tunturireittien, pitkien reittien ja kelkkareittien hoidon. Toivotamme vierailijat ja matkailijat 
lämpimästi tervetulleiksi Muonion mainioille laduille jälleen seuraaville lumille, ja kiitämme 
kuluneesta kaudesta!  
 
Tilanteesta huolimatta ja sen vuoksi haluamme kuntana tukea Muonion kuntalaisten hyvinvointia 
ulkoliikuntamahdollisuuksien muodossa huoltamalla osaa laduista; kansanterveyden kannalta 
kuntohiihtoreittien ylläpitäminen on perusteltua ja jopa suositeltavaa.  

28.3.2020 alkaen hoidetaan toistaiseksi seuraavat reitit: 

 Valolatu kylältä Olokselle 

 Olos3, Olos12 

 Olos – Särkijärvi 
 

 
 
Toimimme jatkossakin viranomaisten ohjeistuksen mukaan, seuraamme tilannetta päivittäin ja 
teemme näin ollen myös tarvittaessa uusia huoltosuunnitelmia päivittäin. Tilanteet saattavat 
muuttua, joten pidätämme oikeuden muutoksiin.  
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Haluamme samalla muistuttaa hallituksen toimista rajoittaa koronaviruksen leviämistä. 
Odotamme, että reiteillä käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti ja jokainen tuntee oman 
vastuunsa, jotta voimme pitää reittejä auki mahdollisimman pitkään: 

 älä hiihdä isolla joukolla 

 pidä etäisyyttä kanssahiihtäjiin 

 älä mene taukopaikoille, missä on jo muita hiihtäjiä 
muista hyvä hygienia myös laduilla 

 

Metsähallituksen Luontopalvelut lukitsee Lapin matkailukeskusten lähialueilla retkeilijöiden 
päivätupia, taukokotia sekä päiväkäytöstä ruuhkautuneita autiotupia. Retkeilijöiden tulee nyt 
ehdottomasti välttää kaikenlaisia vilkkaita taukopaikkoja, mutta ei myöskään tule lähteä 
retkeilemään kauas maastoon. Luonnossakin pitää noudattaa viranomaisten antamia 
hygieniaohjeita: aina on pidettävä riittävä turvaväli kanssaretkeilijöihin ja käsihygieniasta on 
pidettävä hyvä huoli. Minkäänlaisilla taukopaikoilla ei tule oleskella liian lähelle toisia. Myös 
retkikohteiden käymälöissä on muistettava hyvä hygienia. 

 

Muut palvelut 
Kunnanvirastolla sijaitsevassa Virtu-pisteessä voi asioida ainoastaan ajanvarauksella. Ajan voit 
varata kunnan vaihteesta numerosta 0400 686 211 ma – pe klo 8.30 – 15.30. 

Onko sinulla kysyttävää koronasta, etkä löydä kysymykseesi vastausta? Mietitkö, miten 
"koronakriisi" vaikuttaa esimerkiksi kunnan tarjoamien palveluiden saatavuuteen? Sinä kysyt, me 
vastaamme! Jätä anonyymisti kysymyksesi tämän lomakkeen kautta, niin kokoamme kunnan 
korona-sivulle useimmin kysytyt kysymykset sekä vastaukset niihin. Kysymykset julkaistaan 
nimettömästi kunnan verkkosivuilla. 

Yrityksille ja henkilöille, joiden työllisyystilanne muuttuu koronakriisin takia, on avattu oma 
osionsa kunnan verkkosivuille.  

Valtakunnallinen Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta täydentyy chatillä. 
Chattineuvonnasta saa yleistä tietoa koronaviruksesta ja se on avoinna arkipäivisin klo 8–21 ja 
lauantaisin klo 9 – 15. 

 Koronachatti 
 Puhelinneuvonta 0295 535 535 
 Koronabotti | Terveyskylä Linkki toiselle sivustolle 
 Omaolo (sosiaali- ja terveyspalvelut ympäri vuorokauden) 

 

25.3.2020 Laura Enbuska-Mäki 
kunnanjohtaja 
0400 477 723, laura.enbuska-maki@muonio.fi  

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/419cdf6e-3fe8-484c-97a4-9c254b50fdca?displayId=Fin1967685
https://www.muonio.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/koronavirus/yritysten-koronasivu.html
https://www.muonio.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/koronavirus/tietoa-tyonhakijoille.html
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat
https://www.terveyskyla.fi/koronabotti/
https://www.omaolo.fi/
mailto:laura.enbuska-maki@muonio.fi
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Tukea ja palveluita koronavirusepidemian aikana 13.4.2020 asti (tai kunnes toisin ilmoitetaan): 

1. Lapset ja nuoret (psykososiaalinen tuki, juttelukaveri, ahdistuksen lievittäminen) 

 Instagram: nuorisosihteerimuonio, nuorisottmuonio, etsivanuorisotyomuonio 

 Snapchat: nuorisoohjaaja, nuorisottmuonio 

 Facebook: Nuorisosihteeri Heidi Hietala, Etsivä nuorisotyöntekijä Tauno Räsänen 

 Discord: VerBer # 6802 

 Whatsapp: Heidi 040 5929 281, Tauno 040 489 5167, Vertti 040 489 5193 

 Jos haluat keskustella jostain kouluun, hyvinvointiin liittyvästä aiheesta, ota yhteyttä 
puhelimitse, wilman, sähköpostin tai eri somekanavien avulla kouluterveydenhoitajiin: 
Elli Sarajärvi (esikoulu-5.lk, lukio ja ammattikoulu) - ensisijaisesti puhelimitse 040 
8245892, Vilma Forsell (6.lk-9.lk) - ensisijaisesti whatsappin kautta 040 7782145, IG: 
vilmaterkkari, SC: vilmaterkkari, psykologiharjoittelija Heikki Mannila 040 1869544 

2. Yritykset  

Elinkeinoasiamies    Heikki Kauppinen  0400 823471 

3. Koulut, oppilaitokset, varhaiskasvatus 

Sivistysjohtaja, lukion rehtori  Merikki Lappi   040 4895160 
Perusopetuksen rehtori   Päivi Rantakokko  040 4895190 
Lappia, toimipaikkapäällikkö   Simo Sova   050 5715207 
simo.sova@lappia.fi 

4. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

vs. kirjastonjohtaja    Marja Alatalo   040 4895110 

5. Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Sosiaalijohtaja    Henna Takala   040 4895151 
Vanhustyön ohjaajaa    Pirkko Kuru   040 724 4025 /  
Kotipalvelun lähiesimies   Katriina Sieppi   040 645 2110  
 

6. Hallinto-osasto ja tekninen osasto 
 

Hallintojohtaja   Katri Rantakokko  040 185 5454 
Vaihde     auki klo 8.30 – 15.30 arkisin 0400 686 211 
Tekninen johtaja   Jussi-Pekka Tammilehto 0400 398 062 

Kunnan työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@muonio.fi  

Koko yhteystietoluettelo löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.muonio.fi 

http://www.muonio.fi/
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Muuta kolmannen sektorin tarjoamaa palvelua, tukea ja keskustelukaveria tarjoavat mm.: 

Muonion Matkailu ry (matkailuyritykset) 
matkailupäällikkö Nina Vesterinen, 044 2350421, nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi  

Tunturi-Lapin Kehitys ry (yritykset ja elinkeinotoimijat) 
toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula, 0400 415345, veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi  

 
Muonion seurakunta (henkinen tuki, keskustelukaveri) 
Matti Hirvilammi, p. 040 7570047 
Anu Toivonen p. 044 0215792 

 
Muonion SPR (vapaaehtoisten ylläpitämä keskusteluapu) 
Päivittäin klo 8:00 – 20:00, p. 040 4109085 

 

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19  

mailto:nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi
mailto:veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

