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veista ja tavoitteista. Apua voi pyytää esimerkiksi
opiskelupaikan hakemiseen, työhakemuksen tai
CV:n tekemiseen tai erilaisten lomakkeiden täyttöön.

onnellisia luonnostaan
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joka toinen viikko (parittomina viikkoina – helmikuussa vkot 5 ja 7).

Kunnan kokoukset
Kunnanvaltuusto kokoontuu 19.2.
Kunnanhallitus kokoontuu 12.2.
Elinkeinolautakunta kokoontuu 20.2.
Sivistyslautakunta kokoontuu 25.1.
Tarkastuslautakunta kokoontuu 18.1.
Sosiaalilautakunta kokoontuu 8.2.
Tekninen lautakunta kokoontuu 7.2.

Perjantaikahvit jatkuvat Tippalan nuorisotilalla perjantaisin klo 13–16. Tarjolla vapaata kahvittelua, oleilua ja pelaamista kaikille peruskoulun
päättäneille alle 29-vuotiaille nuorille. Jos sinulla
on ehdotuksia ohjelmaan, ota yhteyttä etsivään.

Kirjasto tiedottaa

Tarjouspyyntö

Kevään 2018 satutunnit klo 10 tiistaina 6.2., perjantaina 9.3., perjantaina 6.4. ja perjantaina 4.5.

Muonion kunnan tekninen lautakunta pyytää
tarjouksia lietteiden keräilystä ja kuljetuksista.
Tarjouspyynnöt kokonaisuudessaan tarjouslomakkeineen löytyy Muonion kunnan internetsivulta www.muonio.fi tai teknisestä toimistosta. Tarjousten jättöpäivä 31.1.2018 klo 15.00 mennessä.
Lisätietoa: Jaakko Muotka, 040 516 0790
Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062



Nuoret voivat olla itse etsivään yhteydessä tai ohjautua palveluun toisen ammattilaisen ohjaamana. Myös huoltaja, kaverit tai muu lähipiiri voivat olla yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään,
jos kokee, että etsivästä voisi olla jollekin nuorelle apua.
Etsivään nuorisotyöntekijään yhteyden saa:
• Soittamalla tai laittamalla viestiä (tekstari, whatsapp, snapchat) numeroon 040 489 5167
• Sähköpostilla osoitteesta vertti.barkholm@
muonio.fi
• Facebookin kautta nimellä ”Etsivä Vertti Barkholm”
• Piipahtamalla etsivän toimistolla nuorisotila Tippalassa arkisin päiväaikaan. Jos ovi on auki, niin
sisään saa tulla.
• Lisäksi etsivän nuorisotyöntekijän tavoittaa nuorisotila Tippalassa torstai-iltaisin.

Muonion kuntatiedote
ilmestyy Luoteis-Lapissa

Muonion kunta
Tekninen lautakunta

Tekninen toimi tiedottaa
KIINTEISTÖJEN OMISTAJAT TAI HALTIJAT:
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.
LAKI KADUN JA ERÄIDEN YLEISTEN ALUEIDEN
KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA 4§
”Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on kuitenkin, jollei 8
§:stä muuta johdu, pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jal-

Liikuntatoimi tiedottaa
Muonion kunnan uusi visuaalinen ilme on valmis
– se tehtiin yhteistyössä Várri Oy:n kanssa
Graafinen ilme ja kunnan viestintäohjeisto tehtiin yhdessä kunnan työryhmän kanssa ja siitä tuli kunnan ja kuntalaisten näköinen. Arktinen ja luonnonläheinen, kuitenkin moderni, tulevaisuuteen ja tekniseen kehitykseen vahvasti
nojaava maailman onnellisin kunta. Värimaailma muodostuu jokiveden sinises-

kakäytävältä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen
vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä. Tontinomistaja vastaa myös
tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.”
KATTOJA TARKKAILTAVA TALVELLA
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.

Varhaiskasvatus tiedottaa
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakimuutokset
tulevat voimaan nopealla aikataululla eli 1.1.2018
alkaen. Tämä koskettaa kaikkia varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvia perheitä.

tä, luonnon vihreästä ja puolukan tai kanervan punaisesta. Nämä värit yhdessä
luovat myös mielikuvan revontulista.
Muonion logossa kirjaimet O, I ja O on
kuvattu eri värein. OIO voidaan ajatella
myös binäärilukuna joka kuvastaa kylmätekniikan kehitystä nyt ja tulevaisuudessa Muoniossa.

Maksupäätökset tehdään kaikille uudet, koska
asiakasmaksulaki muuttuu. Tulotietoja ei tarvitse
toimittaa uudelleen, jos ne on toimitettu syksyn
2017 aikana, eivätkä ne ole muuttuneet.
Pääperiaatteet säilyvät ennallaan. Muutoksia tulee tulorajoihin, prosentteihin ja sisarusten maksuihin. Tästä syystä osalla varhaiskasvatuksen
asiakasmaksut alenevat; korkein maksu pysyy ennallaan.

Etsivä nuorisotyö tiedottaa
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka
tarkoituksena on tarjota kunnan 13–29 –vuotiaille nuorille neuvontaa, tukea ja ohjausta liittyen tulevaisuuden suunnitteluun, arjen hallintaan,
koulutuksen tai työpaikan löytämiseen, tarvittavien palveluiden löytämiseen sekä omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyen.
Etsivä nuorisotyö tarjoaa varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Kohtaaminen nuoren kanssa on
luottamuksellista ja lähtee aina nuoren omista toi-
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Etsitään ohjaajaa ERITYISLIIKUNTARYHMÄÄN.
Kokoontumisajat sovittavissa, eikä tarvitse sitoutua viikottain tiettyyn aikaan. Sopii hyvin myös
opiskelijalle. Ota rohkeasti yhteyttä!
VESIJUMPPA maanantaisin Oloksen altaalla. Ryhmät klo 17 ja 18. Hinta 6€/kerta.
KUNTONYRKKEILY tiistaisin ammattiopisto Lappian salissa klo 18.45–20.00. Hinta 3€/kerta.
RINTAUINTIOPETUSTA pe 26.1. klo 20, la 27.1.
klo 15 ja su 28.1. klo 19. Uimataito vähintään 20

m. Sopii yhtä hyvin lapsille kuin aikuisillekin. Hinta 20 €. Ilmoittautumiset liikuntatoimeen emaililla ke 25.1. mennessä.
SIRKUSKOULU HUIPUN ryhmät starttaavat to
18.1.2018 omilla ajoillaan. 1.-2. lk klo 16.30, 3.-4.
lk klo 17.30, 5.-6. lk klo 18.30, nuoret ja aikuiset
klo 19.30. Hinta 50€/kausi. Uusia harrastajia mahtuu ryhmiin 5. luokkalaisista ylöspäin. Pienten ryhmät täynnä.
PARKKIKOULU Oloksella perjantaisin klo 16 (23.2.
alkaen). Hypyt, reilit ja tekniikka. Peruslaskutaito ja
hissin käyttö tulee olla hallinnassa. Tavoitteena on
oppia laskemaan turvallisesti snowparkissa. Omat
välineet ja hissiliput. Tarvittaessa perustetaan kaksi ryhmää taitotason mukaan. Voit osallistua suksilla tai laudalla. Jokainen huolehtii oman tapaturmavakuutuksensa kuntoon! Ilmoittaudu viim.
ti 20.2. emaililla: pihla.jaakkola@muonio.fi. Hinta
30€. Ohjaajana Markus Pietikäinen.

Muonion työpaja tiedottaa
TAMMIALE!
Koko tammikuun ajan pöytävuokrat -50%
• 1 viikko 7,5€ (norm. 15€)
• 2 viikkoa 13,5€ (norm. 27€)
Tammikuun ajan voimme tehdä myös pieniä ompelutöitä ja vetoketjujen vaihtoa.



Muonion työpaja
Miljoonatie 1, p. 040 4895143

Muonion Lappia tiedottaa
KOULUTUSTA MUONIOSSA
Nuorten yhteishaku lukioon ja Lappiaan on 20.2.–
13.3.2018.	
www.opintopolku.fi
Muonion lukioon voi hakeutua yhteishaussa
• 18 vuotta täyttäneet voivat hakeutua suorittamaan lukiossa aikuisten oppimäärää
• Hiihtovalmennusta opintojen ohella, SkiCollege
Ammattiopisto Lappiassa on haettavana seuraavat perusopinnot nuorille ja aikuisille
• Ajoneuvoasentaja
• Kokki

•
•
•
•
•
•

LVI-asentaja
Lähihoitaja
Matkailupalvelujen tuottaja
Pienkonekorjaaja
Sähköasentaja
Yhdistelmäopinnot Muonion lukiossa kaikissa
perustukinnoissa
• Hiihtovalmennusta opintojen ohella, SkiCollege
Aikuisille
• Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto, jonka
päätteeksi voi hakea opiskelemaan kansallispuisto-oppaaksi
• Luonnontuotealan ammattitutkinto
Aikuisten ja nuorten opintoihin voi hakeutua
Lappian koulutuskalenterin kautta sähköisesti: http://www.lappia.fi/koulutukset/hae-oppimaan/koulutuskalenteri
Lisätietoja:
• Rehtori/toimipaikkapäällikkö Kyllikki Kurki,
kyllikki.kurki@muonio.fi
• Opinto-ohjaaja lukio, Sirkka Kalliainen,
sirkka.kalliainen@muonio.fi
• Opinto-ohjaaja Lappia, Veli-Pekka Kurki
veli-pekka.kurki@lappia.fi
• https://peda.net/muonio/muonion-lukio
• http://www.lappia.fi/lappia/yhteystiedot/toimipisteet/muonio
• www.skicollege.fi

Muoniossa tapahtuu
Ajantasainen tieto latujen ja
moottorikelkkareittien huollosta:
www.tunturi-lappi.fi/latukartta
Osa arktista luontoa – Kaarina Iso-Kamulan
maalauksia Pallastunturin luontokeskuksessa
3.1.–28.2.
Elokuvia Olos Polar Centerissä:
www.laplandhotels.com
Oloksen rinteet avoinna 26.–28.1., 2.–4.2., 9.–
11.2. klo 16–18.
Inspiraatiota perintheestä 9.–11.2. –viikonloppukurssi Galleria Jieris, Kiela, Muonio. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 25.1. mennessä: kansalaisopisto@muonio.fi / p. 040 353 3424.

