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Kunnan kokoukset

Raivaustyöt kesällä 2018		

Sosiaalitoimi tiedottaa

Kunnanhallitus kokoontuu 11.6.
Kunnanvaltuusto kokoontuu 18.6.
Sivistyslautakunta kokoontuu 14.6.

Muonion kunta tekee keskustan ja sivukylien alueella maisemanhoidollista raivaustyötä. Erityiskohteena on tänä vuonna Muonion kirkonkylä.
Kiinteistön omistajan tulee antaa suostumus raivaustöille. Suostumuslomakkeita saa Työpajalta,
Miljoonatie 1 ja Teknisestä toimistosta, Puthaanrannantie 15b

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden
odotusajat

Keskustan osayleiskaavan
laatimisen yleisötilaisuus
tiistaina 19.6. klo 17–19
yläkoulun auditoriossa
Kunnanhallitus päätti käynnistää Keskustan
osayleiskaavan laadinnan 28.5.2018. Yleisötilaisuudessa esitellään mm. kaavoituksen aikataulua, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selvitetään merkitsemättömiä kulttuurikohteita ja käydään keskustelua kuntalaisten osallistumisesta
kaavan laadintaan.
Tilaisuuden juontaa projektipäällikkö Lauri Solin
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä.
Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset pyydetään
14.6. mennessä kirjaamo@muonio.fi tai puhelimitse 0400 686 211.

Tervetuloa!

FCG Oy on käynnistänyt
Muonion kirkonkylän
osayleiskaavan maastotyöt
Maastokartoituksia tekee 1-5 henkilöä
Luonto, tulva ja maisemaselvitykset: 31.5.–1.6. ja
13.–14.6.
Arkeologia, rakennettu kulttuuriympäristö, liikenne, luonto ja maisema: 18.–21.6.
Pilaantuneet maa-alueet, liikenne + täydentävät:
25.–26.6.
Lisätietoja tekniseltä johtajalta
Jussi-Pekka Tammilehdolta 0400 398 062

Tekninen osasto tiedottaa
Muonion kunnanviraston asiakkaille
Muonion kunnanviraston A- ja B-talon vesikatteiden korjaustyö on alkanut. Työn arvioidaan valmistuvan elokuun loppuun mennessä. Korjaustyöt tulevat aiheuttamaan piha-alueella jonkin
verran liikennejärjestelyjä.
Pahoittelemme häiriötä!
Muonion terveyskeskuksessa asiointi
terveyskeskuksen takapihan
sisäänkäynnin kautta
Muonion terveyskeskuksen varsinainen pääsisäänkäynti on suljettu terveyskeskuksen 1. vaiheen purkutöiden vuoksi. Pahoittelemme purkutöistä aiheutuvaa tilapäistä häiriötä.

Ilmoita raivauskohteita
työnjohtaja Antti Peltola p. 0400 187397, ymparistotyot@muonio.fi
rakennusmestari Juha Vainio, p. 040 4895185

Nuorisotoimi tiedottaa
Nuorisotila Tippala (Pirkantie 2) on kesällä auki
kaikille 13–18-vuotiaille nuorille tiistaisin ja torstaisin klo 16–20. Tippalaan ovat kesällä tervetulleet myös tulevat seiskaluokkalaiset! (fb: Nuorisotila Tippala -sivu). Viikon 29 jälkeen Tippala jää kesälomalle ja aukeaa taas elokuussa.
Somessa ilmoitamme muutoksista sekä tulevista tapahtumista, joten muistakaa seurata myös
facebookia, instagramia sekä snapchatia! Nuorisoon liittyvissä suurissa ja pienissä iloissa ja suruissa voit olla myös kesän aikana yhteydessä
Heidiin (fb: Nuoriso-ohjaaja Heidi Hietala, insta:
nuorisoohjaajamuonio) sekä Sanna-Mariin.
Kesäleirit alakoululaisille järjestetään kesäkuun
kahdella ensimmäisellä viikolla. Lisätietoja Heidiltä.
Perjantaikahvit peruskoulun päättäneille jatkuu
Tippalassa kesäkuun ajan perjantaisin klo 13–16.
Heinäkuussa kahvittelut ovat tauolla ja elokuussa jatkuu taas koulujen alettua vkolla 32. Kaikki
mahdolliset muutokset ilmoitetaan etsivän nuorisotyöntekijän somessa (mm. fb: Etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry, insta: etsivanuorisotyomuonio).
Aurinkoisin terveisin
Nuoriso-ohjaaja Heidi Hietala, p. 040 5929 281
Etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry,
p. 040 489 5167

Kansalaisopisto tiedottaa
Bokashikurssi la 16.6.2018 klo 9–14 kansalaisopiston toimitilassa, Naalon vieressä osoitteessa
Ilttitie 9 as 2. 6 oppituntia, kurssimaksu 25 €. Bokashi on helppo, nopea ja ekologinen tapa kompostoida ja tehdä ravinnerikasta multaa myös sisätiloissa. Biojätteet fermentoidaan mikrobien
avulla, jolloin jätteiden maatuminen nopeutuu
huomattavasti. Mikrobien avulla tuotettu multa
vaikuttaa suotuisasti maaperän biologiseen aktiivisuuteen ja sitä kautta kasvien viihtyvyyteen.
Kurssilla tehdään pienet bokashiastiat. Materiaalimaksu maksetaan opettajalle. Kurssille otetaan
10 opiskelijaa. Opettajana Elisa Heikkilä.
Ilmoittautumiset viimeistään 12.6. kansalaisopistoon, ensisijaisesti sähköpostilla kansalaisopisto@muonio.fi. Myös puhelimitse voi ilmoittautua numeroon 040 353 3424.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § edellyttää iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusaikojen julkaisemista puolen
vuoden välein. Odotusajalla tarkoitetaan keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksenjättämisestä siihen, kun iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus saada hakemansa palvelun.
Sosiaalihuoltolain mukaan jokainen yli 75-vuotias on oikeutettu palvelutarpeen arviointiin, ei
kiireellisissä tapauksissa viikon sisällä yhteydenotosta ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä.
Muonion koti- ja tukipalvelun
odotusajat 29.5.2018
Palvelutarpeen arviointi
yli 75-vuotiaille		
Kodinhoitajien kotikäynnit
arkipäivälle		
Turvapuhelin 
Ateriapalvelu
Siivouspalvelun palveluseteli	
Sosiaalihuoltolain mukainen
liikkumista tukeva palvelu
Omaishoidontuki, kotikäynti

7 arkipäivää
1–14 vrk
1–4 viikkoa
1–7 vrk
2–4 viikkoa
2–4 viikkoa
2–4 viikkoa

Myönteisen omaishoidon tuen palkkion maksaminen alkaa hakukuukaudesta seuraavan kuukauden alusta.
Ympärivuotisen palveluasumisen odotusajat
Omaishoidon vuorottelupaikka 1 kk.
Toistaiseksi voimassa oleva paikka Palvelukeskus
Marjapaikassa ja Ojusniityllä selvitetään tapauskohtaisesti.
Muistikuntoutusryhmä ja muistisairaiden läheisten ryhmä jatkuvat syyskuussa
Otamme vastaan avoimia ilmoittautumisia ryhmiin ja pyydämme teitä samalla ilmoittamaan toiveita ryhmien ajankohdan suhteen.

Kuntoutus on palvelujen, etuuksien ja oman aktiivisen elämäntavan muodostama kokonaisuus,
jonka tarkoituksena on edistää hyvää elämää ja
toimintakykyä. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kuntoutus on osa hyvän hoidon kokonaisuutta, sillä oikea-aikaiset, ennakoivat palvelut lisäävät hyviä, toimintakykyisiä vuosia.
Kuntoutusta, tietoa ja tukea tarvitsevat niin muistisairauteen sairastunut kuin läheisetkin. (Muistiliitto
Ilmoittautumiset muistikoordinaattori Kati Korva,
040 489 5116, kati.korva@muonio.fi
IKÄIHMISILLE
Kesäkuun ajan minut löytää kunnantalolta, sosiaalitoimen yläkerrasta (Teknisen ovista sisään,
yläkertaan ja ovi vasemmalla). Heinäkuussa lo-
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mailen. Syksyn ohjelma tarkentuu kesän aikana
ja lähetän tiedotteen tulevista tapahtumista kirjeitse kotiin!

Terveisin toiminnanohjaaja Sini Westerling
Toimintatuokiot 65+
Kerässiepin toimintatuokio on jäänyt jo kesätauolle. Mukavaa kesää!
Kangosjärvellä
ke 13.6. klo 10 retki Hietalahden kodalle. Kokoontuminen kodalla. Sini tuo kahvitarpeet, jokainen
tuo purtavat itse!
Ke 20.6. klo 10 retki Harjujärvelle. Kokoontuminen parkkialueella. Sini tuo kahvitarpeet, jokainen tuo purtavat itse!
Kangosjärven toimintatuokio jää kesätauolle
20.6. retken jälkeen.
Kuntakeskuksessa
Pe 8.6. *ohjelma vaihtunut!* Senioritanssin sijaan
tasapainoharjoittelua, alakoululla klo 13.00
15.6. Retki kosken alle klo 13.00. (Harrinivan koskenlaskupaikka, 8km Muonion kyliltä Torniontietä. Oikealla puolella, mela tienviittana)
Kuntakeskuksen toimintatuokio jää kesätauolle
15.6. retken jälkeen.
Toiveita tulevaan syksyyn voi soittaa tai lähettää
sähköpostilla:
p. 040 489 5102 | sini.westerling@muonio.fi

Toimintakeskus Naalo avoinna
ma–to 8–15, pe 8–14
Ilttitie 9 (ent. Alatalon konepiste)
Pirkko p. 040 4895119
Heidi p. 040 4895109

Muoniossa tapahtuu
Pallastunturin luontokeskus avoinna 4.6.–30.9.
ma–su klo 9–17
Kielan matkailuinfo & Galleria Jieris avoinna joka päivä klo 10-18
• Muonion Kirin pyörärastit eri puolilla kuntaa odottavat pyöräilijöitä, rasteja voi hakea
30.9.2018 asti
• Lohestuskausi Tornion–Muonionjoella 1.6.–31.8.
• Nuorten Jänkäkoira -kalastuskisa 1.6.–31.8.

• 7.6. klo 18 Luontoilta Pallastunturin luontokeskuksessa, Heikki Henttonen: Pääosassa punamyyrä, Vapaa pääsy
• 9.6. klo 14–17 Utkuhauki-uistelukilpailu Utkujärvellä
• 10.6. klo 13–16 Jierishauki – Yksisilmäisen hauen metsästys Jerisjärvellä
• 16.6. Kultainen Mela Muonionjoki, Harriniva
• 17.6. klo 10–15 Kesä tulee tunturiin – luonnonkukkien päivä Pallaksella
to – la 28. – 30.6. Midnight Sun Hike
Uusi kesän elämystapahtuma tarjoaa Pallaksella
ja Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa opastettuja patikointiretkiä muutaman tunnin reippailusta usean yön retkiin, opastettuja pyöräretkiä, iltaohjelmaa hotelli Pallaksella, tietoiskuja ja opastusta sekä palveluja omatoimiretkiläisille

Pallastunturin luontokeskus: Alku - Tuure Aallon
valokuvia 5.6.–31.7.
Galleria Jieris, Kiela: kesäkuu Ritva Reinilän Kirjoita postikortti, heinäkuu Väyläfestivaalit / Juho ja
Leena Karjalaisen kuvataidenäyttely

ma – la 23. – 28.7. Muonion Lohiviikot
Tänä vuonna kisassa on kaksi jaksoa: ma 23.7. klo
19 – ke 25.7. klo 12 sekä to 26.7. klo 08 – la 28.7.
klo 12. Viikon ohjelmassa ovat perinteisesti myös
Nuorten harrikisa keskiviikkona, Lasten onkikilpailu torstaina ja Päätöstanssit lauantaina sekä uutuutena keskiviikon Kalamiesilta saunan
ja yhdessäolon merkeissä

to 7.6. klo 13 alkaen siivous- ja korjaustalkoot
Muonion lintutornilla. Puthaanrannantie
SLL Muonion ja Kolarin Luonto ry tarjoaa kahvia,
teetä, mehua & makkaraa
Lisätiedot: Katja Muotka, p. 044 5850 057

Muonion kuntatiedote ilmestyy Luoteis-Lapissa
joka toinen viikko (parittomina viikkoina – seuraava ke 20.6.) Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi
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