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Kunnan kokoukset
Kunnanhallitus kokoontuu 10.10., 22.10.
Kunnanvaltuusto kokoontuu 29.10.

Tekninen lautakunta
tiedottaa
TARJOUSPYYNTÖ TYÖKONEPALVELUIDEN
HANKINNASTA
Muonion kunnan tekninen osasto pyytää koneurakoitsijoita tarjoamaan maanrakennuskoneita
(traktorit, pyöräkoneet, kaivinkoneet, kuorma-autot ym.) kaivuu-, maansiirto- lumi-, ym. mahdollisiin töihin, sekä Muonion kunnan vesihuoltolaitoksen verkoston piirissä olevien sakokaivojen tyhjennyksen ja sakokaivolietteen kuljetuksen järjestäminen kiinteistöiltä Muonion keskusjätevedenpuhdistamolle. Lisäksi mahdollisiin kunnan järjestämiin projektitöihin. Tarjoukset tuntihinnoista pyydetään ajalle lokakuu 2018 – syyskuu 2019. Tarjous tulee toimittaa 23.10.2018 klo 15.00 mennessä.
Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan ja tarjouskaavake löytyy Muonion kunnan internetsivulta
www.muonio.fi
Tarjouspyynnön ja tarjouskaavakkeen voi myös tilata sähköpostilla tekninen.tsto@muonio.fi tai puhelimitse 040 489 5107 Sirpa Airaksinen, 040 516
0790 Jaakko Muotka ja 040-4895185 Juha Vainio
Tekninen toimi tiedottaa
Yksityistiekoulutus/infotilaisuus la 20.10. klo
9–15.15 Muonion yläkoululla
Koulutuksen pääaiheena on yksityistielain kokonaisuudistus, joka astuu voimaan 1.1.2019 alkaen.
Koulutuksen hinta: 15€, sisältäen keittolounas ja
kahvit
Lounastarjoilun vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 15.10.2018 mennessä sähköpostilla tekninen.tsto@muonio.fi tai puhelimitse 040
489 5106, Sari Virkkunen | 040 489 5107, Sirpa
Airaksinen

Terveyskeskus tiedottaa
Muonion terveyskeskukseen kulku virka-ajan
ulkopuolella vuodeosaston kautta.
Influenssa-rokotukset 2018
Rokotuspäivät ilman ajanvarausta Muonion neuvolassa (pappilassa) 14.–15.11. klo 9-15 välisenä
aikana. Muulloin sovittava rokotusaika puhelimitse numerosta 040 354 2970 |Outi Palojoensuu
Kenelle maksuton influenssarokote?
Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden
terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan
tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on
merkittävää hyötyä.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon
henkilöstö
• Raskaana olevat naiset
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Kaikki 6 kk – 6 vuoden ikäiset lapset
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin
kuuluvat
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja
vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi
kuuluuko rokotettava maksuttoman rokotuksen
kohderyhmään. Jos henkilö ei kuulu kohderyhmään, hänen tulee hankkia rokote itse.

Sosiaalitoimi tiedottaa
Ensitietopäivä muistisairaille ja läheisille pe
19.10. klo 12–14 valtuustosalissa (Puthaanrannantie 15A)
• Geriatri Kimmo Määttä alustaa muistisairauksista ja niiden hoidosta videoyhteydellä ikäosaamiskeskuksesta
• Muistihoitaja Tiina Pieskä ja muistikoordinaattori Kati Korva kertovat Muonion palveluista
• keskustelua ja kahvistelua
Lämpimästi tervetuloa!

IKÄIHMISILLE
Ma 22.10. klo 15.00 Kyselytunti ikäihmisille
kunnantalon valtuustosalissa. Ennen tilaisuuden alkua tarjolla kahvit, saavuthan siis hyvissä
ajoin paikalle. Tiedossa rento ja mukava tilaisuus,
tule siis tutustumaan kunnanhallitukseemme ja
vaihtamaan kuulumisia.
TOIMINTATUOKIOT 65+
pe 12.10. klo 10.00 kirjastolla: ”Ikäpolvet yhdessä” Varhaiskasvatuksen ja ikäihmisten yhteinen tapahtuma
Kahvitarjoilu, tervetuloa! (Ei kokoontumista alakoululla)
pe 19.10. klo 13.00 alakoululla: Valtakunnallinen
selkäviikko, jonka teemana terve selkä. Selkäjumppaa ja kahvittelua.
Lisätiedot: Sini Westerling, p. 040 489 5102 | sini.
westerling@muonio.fi

Liikuntatoimi tiedottaa
VOIMAA VANHUUTEEN -jumppa ikäihmisille
keskiviikkoisen klo 12–13 Ammattiopisto Lappialla Tunnilla keskitytään erityisesti jalkojen lihasvoiman ja tasapainon harjoittamiseen. Sopii hyvin
aloitteleville liikkujille. Ohjaaja ft. Minna Saarenkylä. Hinta 2€/kerta. Ei ilmoittautumista. Ryhmä
ei kokoonnu ke 17.10. Lisätiedot p. 050 347 4898
KUNTOPOTKUNYRKKEILYÄ keskiviikkoisin klo
18.30–20.00 Ammattiopisto Lappian salissa. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Omat varusteet mukaan jos on, lainattaviakin löytyy. Ohjaajana Juha Kanamüller / p. 046 6601933. Hinta 3€/kerta.
Tervetuloa kuntoilemaan lyönneillä ja potkuilla.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
tiedottaa
Muonion omatoimikirjasto
Kirjastoa voi käyttää omatoimiaikoina ma–la klo
7–21 palveluaikojen ulkopuolella.
Omatoimikirjasto tarkoittaa kirjastotilaa, johon
on asennettu asiakkaiden omatoimiasioinnin
mahdollistava järjestelmä. Omatoimikirjaston
avulla asiakas pääsee kirjaston tiloihin normaalien aukioloaikojen ulkopuolella kirjastokortin
ja pin-koodin avulla (pin-koodin saa kirjastosta
palveluaikoina). Omatoimiaikana kirjaston henkilökunta ei ole paikalla, tällöin kirjaston tiloja
valvotaan kamera- ja kulunvalvonnan avulla ja
asiakas huolehtii itse tiedonhausta ja lainaamisesta omatoimikirjastolaitteiston avulla.
Omatoimikirjastoa voi käyttää jokainen yli
15-vuotias kirjastokortin omaava henkilö. Omatoimiaikana asiakas voi lainata, palauttaa, hakea varauksia, käyttää tietokoneita ja lukea lehtiä. Kirjaston tiloissa on käytettävissä langaton
verkkoyhteys. Henkilökunnan apua edellyttävät palvelut eivät ole käytössä omatoimiaikana. Muonion kunnankirjasto opastaa omatoimikirjaston käytössä kirjaston normaaleina palveluaikoina. Kirjaston palveluajat sekä omatoimikirjaston aukioloajat löydät Muonion kunnan
verkkosivuilta.
Kirjailijavierailu Muonion kirjastolla 24.10. klo
18.00
Lapin puutavara-autokuljetusten toimintahistoriaa -kirjan tekijä Jorma Nykänen Kittilästä esittelee uutuusteostaan Muonion kirjastossa torstaina 24.10. klo 18.00 alkaen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu sekä mahdollisuus ostaa kyseinen teos.
Lapin alueteatterin kiertue: Eila, Rampe ja
Likka -komedia Muonion liikuntahallilla 25.10.
klo 19.00
Lapin Alueteatteri saapuu kiertueellaan Muonioon esittämään Sinikka Nopolan komedian Eila,
Rampe ja Likka.
Näytelmäsarjan ensimmäinen osa kertoo tamperelaisperheestä, joka viettää Eilan 60-vuotispäiviä
Turkin Marmariksella, pohtii elämän kulkua mökin rauhassa ja jännittää, löytääkö Likka sitä oikeaa. Esitys on yhtä aikaa viihdyttävä ja totta. Se
suhtautuu oivaltavalla huumorilla niin suomalaiseen kulttuuriin kuin perhesuhteisiin ja avioliittoonkin.

Sammakon satumainen elämä -lastenteatteri
esitys Muonion liikuntahallilla pe 26.10. klo
9.15
Sammakon satumainen elämä on yli 3-vuotiaille
suunnattu esitys, jonka parissa vierähtää värikäs
kolmevarttinen Sammakko-hahmon ja hänen ystäviensä seurassa.
Näytelmä pohjautuu Max Velthuijsin satukirjoihin.

Elinkeinotoimi tiedottaa
Matkailun ja somen perusasioiden työpajat
2018: ke 24.10.2018 klo 18–21 Särkijärvi, Särkijärven Majat
ti 6.11.2018 klo 18–21 Muonion kirkonkylä, Kielan auditorio
Ilmoittaudu viimeistään edellisenä päivänä laura.hokajarvi@tunturileader.fitai p. 040 1486 112
Lappian koulutuksia Muoniossa
ti 23.10. Matkailualan turvallisuuspassi MaTuPa,
kouluttajana Priitta Pöyhtäri-Troen
ke 24.10. Hygieniakoulutus,
kouluttajana Veli-Pekka Kurki
to 25.10. Tulityökoulutus,
kouluttajana Veli-Matti Heikkilä.
www.lappia.fi/koulutukset/hae-oppimaan/koulutuskalenteri
Tunturi-Lapin luonnontuote- ja lähiruokaseminaari Ylläksellä luontokeskus Kellokkaassa 26.10. klo 11.30–16.30
Mitä on meneillään luonnontuotealalla TunturiLapissa ja muualla? Mitä on saatu hankkeilla aikaan? Miten menee koulutuksen saralla ja mitä
suunnitelmia on tulevaisuuden varalle?
Myyntipisteiltä mahdollisuus ostaa myös paikallisten osaajien lähituotteita.
Järjestäjinä: Kolarin kunnan luonnontuotehankkeet
”Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle” ja ”Keruupilotti 2018” sekä Ammattiopisto Lappia, Luonnontuotealan koulutus
Matkailualan lainsäädännön muutokset käytännössä -koulutus 14.11. klo 12–16 Muonion
kunnantalolla valtuustosalissa
Asiantuntijoina Suomen matkatoimistoalan liiton
(SMAL) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti ja apulaisjohtaja Päivi Laatikainen-Mattsson. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: laura.hokajarvi@tunturileader.fi

Talvi-Muoniossa tapahtuu
Pallastunturin luontokeskus avoinna 1.10.–
31.12. ma–pe klo 9–16
Kielan matkailuinfo & Galleria Jieris avoinna joka päivä klo 10–18
Näyttelyt:
Pallastunturin luontokeskus: Satu Maahispeikosta Janette Backmanin taidenäyttely 6.8. – 31.10.
Tapahtumia:
ma 22.10. Oloksen ensilumenladut avautuvat
ke 24.10. Jorma Nykäsen kirjailijavierailu Muonion kirjastolla klo 18
to 25.10. Lapin alueteatterin kiertue: Eila, Rampe
ja Likka -komedia Muonion liikuntahallilla klo 19
pe 26.10. Sammakon satumainen elämä -lastenteatteriesitys Muonion liikuntahallilla klo 9.15
FIS Oloksen Tykkikisat 9.–11.11.
Muonion joulumyyjäiset 24.11.
Tee pöytävaraukset (10€ pöytä); elli.rauhala@
muonio.fi | 040 489 5104 tai 0400 686 211
Ajantasaiset tapahtumatiedot:
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat
www.muonio.fi
Muonion kuntatiedote ilmestyy Luoteis-Lapissa
seuraavan kerran 25.10.
Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi
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