onnellisia luonnostaan
MUONION KUNTA TIEDOTTAA | TORSTAINA 12. MAALISKUUTA 2020 | NUMERO 3
Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi.

Muonion kunnan kokoukset:
Kunnanvaltuusto 23.3.2020
Kunnanhallitus 16.3.2020 ja 30.3.2020

Muonion hyvinvointikeskus tiedottaa
Muonion terveydenhoitajat tavoitat parhaiten soittoajalla
arkisin klo 8 - 9. Pyrithän suosimaan puhelinaikoja.
• Kätilö/terveydenhoitaja Outi Palojoensuu, p. 040 3542
970: äitiys- ja lastenneuvola, ehkäisyneuvola, papa-seulonnat, matkailijoiden terveysneuvonta ja rokotukset,
muu terveysneuvonta
• Kätilö/terveydenhoitaja Elli Sarajärvi, p. 040 8245 892:
koulu- ja opiskeluterveydenhoito 1.-5.-luokat, lukio ja ammattikoulu, ehkäisyneuvola, terveysneuvonta
• Terveydenhoitaja Vilma Forsell, p. 040 7782 145: kouluterveydenhoito (5.-9.-luokat), 70-vuotiaiden terveystarkastukset, omaishoitajien terveystarkastukset, työttömien terveystarkastukset, muut tarpeen mukaiset terveystarkastukset, kuulontutkimukset, rokotukset, ajokorttitarkastukset, hoitajan osuus ennen lääkärin vastaanottoa,
terveysneuvonta
Hei sinä aktiivinen luonnossaliikkuja, kevät lähestyy!
Onhan jäykkäkouristusrokotteesi voimassa?
Tule varmistamaan suojasi ja hakemaan maksuton jäykkäkouristusrokote hyvinvointikeskuksen avajaispäivänä
16.3.2020 klo 12.00 eteenpäin! Sinä 25-, 45- tai 65-vuotias, suositeltavaa on, että tänä vuonna tehostat suojasi, jos
edellisestä tehosteesta on yli 2 vuotta. Tarvittaessa voit varata erillisen rokotusajan jäykkäkouristusrokotetta varten
soittamalla terveydenhoitajalle.
Terveyskeskukseen hoitoon pääsy on ajanvarausvastaanotolle alle 7 vrk ja kiireellisissä asioissa samana päivänä. Hyvinvointikeskuksen avajaisia vietetään 16.3.2020 klo 12.00
alkaen. Tervetuloa tutustumaan uuteen hyvinvointikeskukseen! Paikalla myös kansanedustajat Johanna Ojala-Niemelä ja Heikki Autto.

Muonion sosiaalitoimi
etsiin siivouspalveluntuottajia kotona asuville asiakkailleen!
Palveluntuottajalla tulee olla voimassa olevat palvelun
tuottamiseen vaadittavat oikeudet ja viranomaisluvat. Sosiaalilautakunta tekee päätöksen palveluntuottajaksi hyväksymisestä ja merkitsee palveluntuottajan sosiaalilautakunnan ylläpitämään tuottajarekisteriin. Hakemus tehdään erillisellä lomakkeella. Lisätietoja ja lomakkeita saa
vanhustyönohjaaja Pirkko Kurulta, pirkko.kuru@muonio.fi,
puh. 040 724 4025. Lomake löytyy myös sosiaalitoimen kotisivuilta www.muonio.fi/sosiaali-ja-terveys/lomakkeet

Tekninen toimi tiedottaa
Lumien poistaminen ja varastointi
Runsaslumisena talvena on taas aika muistuttaa lumien
poistamisesta ja varastoinnista. Kiinteistön omistaja / haltija vastaa kiinteistöllä olevien lumien lisäksi myös kiinteistölle johtavan liittymän lumien poistamisesta. Pienehköillä
kaavatonteilla voi runsaslumisena talvena lumen läjitys olla
ongelmallista. Lumi on tuolloin ajettava kiinteistön omistajan kustannuksella sille varatulle lumenkaatopaikalle osoitteessa Puhdistamontie 93, Muonio. Erityisesti tulee huomata, että lumien siirto liittymästä ja tontin alueelta katualueelle on kielletty. Kiinteistön omistaja vastaa kadulle siirretyn lumen aiheuttamista vahingoista kadun käyttäjille. Lisäksi menettely saattaa aiheuttaa tarpeetonta naapurisovun häiriintymistä. Kts. laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 4§

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia, ettei katoilta
putoava lumi ja jää aiheuta vaaraa. Laki edellyttää myös,
että vaarallinen alue tarvittaessa eristetään esimerkiksi
puomein. Tarkoitus on ehkäistä vaaratilanteet ja varmistaa erityisesti turvallinen kulku. Velvollisuuksia ei ole rajoitettu yleisiin paikkoihin, vaan esimerkiksi mittarinlukija tai
postinkantajan ennalta määräämätön, laillinen kulku pihalle tulee turvata.
Oletko käyttänyt Muonion kunnan teknisen toimen tarjoamia palveluita viimeisen kolmen vuoden aikana? Jos olet,
pyydämme sinua kertomaan meille palvelukokemuksestasi
ja samalla auttamaan Muonion kuntaa asiakasystävällisten
palveluiden kehittämisessä. Linkki palautelomakkeeseen:
https://www.muonio.fi/tekninen/tekninen-osasto.html
Keskuskeittiö tiedottaa: Keskuskeittiö myy hävikkiruokaa
koulupäivisin klo 12.15–12.30 Lappian ravintolassa. Hinta 3€
/ 7,5dl rasia. Tervetuloa ostoksille!

Liikunta- ja kulttuuritoimi tiedottaa
Liikunta- ja kulttuuriavustukset haettavana!
Liikuntayhdistysten vuosiavustusta voi hakea Muoniossa
rekisteröity liikuntayhdistys. Avustusmääräraha on 6000€,
josta 80 % jaetaan perusavustuksina. 20 % jaetaan koulutusavustuksina, joita haetaan vuoden aikana ennen koulutukseen osallistumista.
Hakemus tehdään hakulomakkeella. Lomakkeita, avustusten jakoperusteita sekä hakemuksen lisäliitteitä saa osoitteesta www.muonio.fi/vapaa-aika/liikunta/avustukset
Kulttuuriavustusta voi hakea seuraavin perustein: Kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja
taidepalvelujen tarjonnalle, taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä kotiseututyölle. Avustuksia myönnetään
kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille ja yksityisille
henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja työskentelyja toimitilojen vuokrakustannuksiin. Avustusmääräraha on
1500 €. Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemukset toimitetaan 2.5.2020 klo 16.00 mennessä os. Muonion kunta, Liikunta-/Kulttuuritoimi, Puthaanrannantie 15, 99301 Muonio.
Teatteri Rollon esitykset:
• Lue, Laula, Kirjoita! Muonion liikuntahallilla, ti 17.3. klo
9.30. Esitys on 5–9-vuotiaille. Vapaa pääsy!
• ”Kotia kohti” Palvelukeskus Marjapaikassa, ti 17.3. klo 14.
Kirjaston tapahtumat:
• Seuraava satutunti 20.3. klo 10 pienille
• Digineuvontaa kirjastolla tiistaina 24.3. klo 12–15
Sivukylien latujen ylläpitäjät! Toimittakaa latujen hoitokerrat ja kävijämäärät liikuntatoimistoon toukokuun aikana: Liikuntatoimisto on muuttanut sivistystoimen yhteyteen
kunnantalolle! Myös: pihla.jaakkola@muonio.fi

Nuorisotoimi tiedottaa:
Wauto, eli liikkuva nuorisotila ajelee Muonion alueella maaliskuun ja toukokuun ajan. Maanantaisin ja tiistaisin Wautolla
tehdään koulunuorisotyötä, torstaisin ja perjantaisin Wauto
taas liikkuu kaikissa ilmansuunnissa nuorten toiveiden mukaisesti. Lisätietoja nuorisosihteeri Heidi Hietalalta 040 5929 281.
ELOperheiden toimintapäivä lauantaina 21.3. klo 12–15 Kyläpirtissä (os. Pirkantie 4). Ohjelmassa: Satu Uusimaa Länsipohjan Omaishoitajilta pitää tuokion vanhemmille, Muonion nuorisosihteeri Heidi Hietala tuo erilaisia lautapelejä pelattavaksi, ELOtyöntekijä Miia esittelee ELOa sekä askarruttaa ja leikittää porukkaa. Tarjolla kahvia ja pientä välipalaa. ”ELOn toimintaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki
erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret perheineen – niin
toiminnassa mukana olevat kuin uudet perheet! ELO toimii
yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen ja on kaikille avoin
sekä maksuton.” Ilmoittautuminen ke 18.3. klo 16 mennessä
Miialle: 044 097 4040 miia@erityislastenomaiset.fi
Nuorisotila Tippalan (os. Pirkantie 2) K-13 aukioloajat: tiis-

taisin klo 16–20, torstaisin ja perjantaisin klo 17–21. Kevään
extra-lauantait klo 17–23: 14.3., 4.4. ja 16.5. Perjantaikahvit peruskoulunsa päättäneille (16–29-vuotiaille) Tippalassa klo 13–16, paikalla etsivä nuorisotyöntekijä Tauno Räsänen, p. 040 489 5167. Lisätietoja: www.muonio.fi/vapaa-aika/nuoriso
Varhaiskasvatuspaikat toimintakaudelle 1.8.2020–
31.7.2021 ovat haettavissa 30.4.2020 asti sähköisesti eDaisy palvelun kautta https://muonio.daisynet.fi/eDaisy. Varhaiskasvatusesitteen ja linkin sähköiseen hakemiseen löydät Muonion kunnan nettisivulta: www.muonio.fi .
Lisätietoa antaa Leena Kurki, varhaiskasvatusjohtaja,
040 489 5113 ”Helmiä Tunturin juurella”

Kyläpirtin toimijoille ja
ikäihmisille tiedoksi:
Toimintatuokiot 65+ Kyläpirtissä perjantaisin klo 12.00
• pe 13.3. Kansainvälinen aivoviikko: vierailijana Pia-Leena Salo / Lapin Muistiyhdistys ry
• pe 20.3. Musiikkituokio: vierailijana kanttori Sonja Tissari
• pe 27.3. Digitaalisuuden teemaviikko: asiaa tietotekniikasta
• pe 3.4. Ei toimintatuokiota (31.3. Pysytään Pystyssä -tasapainotapahtuma liikuntahallilla klo 10–13)
• pe 10.4. Ei toimintatuokiota (pitkäperjantai)
Pysytään pystyssä -ikäihmisten hyvinvointitapahtuma liikuntahallilla ti 31.3. klo 10–13. Liikenneturvan aloitusluento,
toimintakykytestit, tasapainopisteitä, seniorisirkusta. Paikalla myös muistiterveysasiantuntija sekä diabetes- ja astmahoitaja. Tapahtumamaksu 3€, sis. kahvin ja pullan. Vierailijoita tulossa myös Enontekiöltä.
Vapaa-ajan asukkaat ovat tärkeä osa Muonion kunnan elinvoimaa ja matkailua. Haluammekin kuulla lisää vapaa-ajan
asuntonne käytöstä, vapaa-ajan vietosta ja alueen palvelujen käytöstä sekä vapaa-ajan viettoon liittyvistä kokemuksista ja mahdollisista kehittämisideoistanne. Vaikuta ja vastaa 30.4.2020 mennessä https://link.webropolsurveys.com/
S/86F0A9D77E60E90D
Kysely on osa Visit Muonio 2025 - matkailun kehittämishanketta. Lisätietoja: Nina Vesterinen, Visit Muonio 2025,
nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi, puh.044 235 0421

Muoniossa tapahtuu:

• ••

TALVISODAN PÄÄTTYMISESTÄ 80 VUOTTA
Talvisodan päättymisen kunniaksi sytytämme
Muonion kirkon pihamaalla olevalle sankaripatsaalle 105 kynttilää pe 13.3. klo 18
yhden sodan jokaiselle päivälle. Kynttilöillä
kunnioitetaan talvisodan ajan suomalaisia,
ulkomaisia vapaaehtoisia ja Suomen ystäviä
maailmalla. Sota syttyi Neuvostoliiton hyökättyä
Suomeen marraskuun 30. päivänä 1939 ilman
sodanjulistusta. Talvisodan 105 päivää kestäneet
taistelut päättyivät 13. marraskuuta 1940.
Kutsumme kaikki kuntalaiset sytyttämään kynttilän
sankaripatsaalle. Kunta lahjoittaa kynttilät.
Muonion sirkuskoulu Huipun kevätnäytös: Lelulaatikko liikuntahallilla la 4.4. klo 11.00. Liput: aikuiset 5€, 5–16 v. 2€,
alle 5 v. ilmaiseksi. Kanttiini. Tulethan ajoissa paikalle!
Kansalaisopiston kevätjuhla keskiviikkona 8.4. klo 18 liikuntahallilla. Ohjelmassa on musiikki- ja tanssiesityksiä. Tervetuloa!
Katso Muonion ajantasaiset tapahtumatiedot
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat ja www.muonio.fi
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