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Kunnan kokoukset
Kunnanvaltuusto kokoontuu 29.10.
Kunnanhallitus kokoontuu 22.10.
Tarkastuslautakunta kokoontuu 10.10.
Tekninen lautakunta kokoontuu 9.10.
Elinkeinolautakunta kokoontuu 9.10.
Sivistyslautakunta kokoontuu 10.10.

Elinkeinotoimi tiedottaa
Matkailun ja somen perusasioiden työpajat 2018: ke 3.10.2018 klo 18–21 Kangosjärvi,
Kangosjärven koulu | ke 10.10.2018 klo 18–21
Kerässieppi, Kerässiepin kylätalo | 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
Kevytyrittäjyysvalmennus Muoniossa
1.10. – 9.11.
Ilmainen 12 valmennuspäivän (ryhmävalmennus
8 pv, henkilökohtainen ohjaus 4 pv) Kevytyrittäjyysvalmennus on suunnattu itsensä työllistäjille. Jos et pääse paikalle, voit osallistua myös verkon kautta. Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Markku Jääskeläinen, 0400 892 474, markku.jaaskelainen@promanager.fi
Ti 9.10. klo 10–15 Leader
Tunturi-Lapin hankevastaanotto Muonion kunnantalolla valtuustosalissa
Tervetuloa keskustelemaan hankeideastasi tai
tekemään vaikka maksatusta kanssamme. Varaa
halutessasi aika tai piipahda muuten vain!
Terveisin toiminnanjohtaja Nina-Maria Möykkynen, p. 040 579 0639, nina-maria.moykkynen@
tunturileader.fi ja hankesihteeri Salla Saariniemi,
p. 0400 628 183, salla.saariniemi@tunturileader.fi
Huom! Muuttunut ajankohta
Ti 9.10. klo 15 Midnight Sun Hike –tapahtuman
palaute- ja suunnittelupalaveri kunnantalon
valtuustosalissa
Tervetuloa mukaan kaikki kesämatkailun kehittämisestä kiinnostuneet, myös ne jotka eivät viime kesänä ehtineet mukaan! Paikalla myös idean isä Jarkko Lehtopelto Alaska Markkinoinnista.

Tekninen toimi tiedottaa
Uusi laki muuttaa avustuskäytäntöjä yksityisteillä
Odotettu yksityistelain kokonaisuudistus on viimein saatu eduskunnassa vahvistettua ja se astuu voimaan 1.1.2019. 55-vuotiaan lain mukana
osaksi historiaa siirtyvät myös kuntien tielautakunnat. Tämä ja monet muut uuden lain säädökset tulevat merkittävästi muuttamaan käytäntöjä niin kunnissa kuin tiekunnissakin.
Kunnat voivat edelleen avustaa yksityisteitä mutta avustuksen myöntämisen edellytyksistä säädetään uudessa yksityistielaissa seuraavasti:
Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on että
• tielle on perustettu tiekunta
• tiekunnan yhteystiedot yksityistierekisterissä
ovat ajan tasalla
• tien tiedot ovat ajan tasalla tie- ja katuverkon
tietojärjestelmässä
Nyt on yksityisteiden osakkaiden syytä aktivoitua,
jotta avustamisen edellytykset täyttyvät myös uuden lain voimaantullessa. Jos yksityistiellä on tieoikeudet olemassa mutta tiekuntaa ei ole perustettu niin tämä on mahdollista perustaa kunnan
tielautakunnan toimituksessa vielä tänä vuonna.

Mikäli tiekunta ei ole kokoontunut aikoihin, on
syytä kutsua kokous koolle ja vähintäänkin valita
uusi toimielin (hoitokunta tai toimitsijamies) sekä ilmoittaa tämän tiedot yksityisteiden rekisterinpitäjälle.
Muonion kunta järjestää asian tiimoilta
Yksityistiekoulutuksen/infotilaisuuden
lauantaina 20.10. klo 9–15.15 Muonion yläkoululla
Kouluttajana toimii yksityistieisännöitsijä Mika Rahja. Koulutuksen pääaiheena on yksityistielain kokonaisuudistus, joka astuu voimaan 1.1.2019 alkaen.
Yksityistielain uudistuksen myötä mm. kuntien tielautakunnat siirtyvät historiaan ja kuntien yksityistie avustusten myöntämisedellytykset muuttuvat.
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
Lisätietoja antaa: tekninen johtaja Jussi-Pekka
Tammilehto, 0400 398 062

Sosiaalitoimi tiedottaa
Sosiaalitoimi etsii siivouspalveluntuottajia
kotona asuville asiakkailleen
Palveluntuottajalla tulee olla voimassa olevat palvelun tuottamiseen vaadittavat oikeudet ja viranomaisluvat. Sosiaalitoimi tekee päätöksen palveluntuottajaksi hyväksymisestä ja merkitsee palveluntuottajan sosiaalilautakunnan ylläpitämään
tuottajarekisteriin.
Hakemus tehdään erillisellä hakemuslomakkeella.
Lisätietoja ja lomakkeita saa vanhustyönohjaaja Pirkko Kurulta, pirkko.kuru@muonio.fi. puh.
040 724 4025
Ikäihmisille
Ryhdy vertaisveturiksi – tule Vertaisveturi-ohjaajakoulutukseen!
Voimaa vanhuuteen -hankkeessa toimiva Muonion kunta järjestää tulevana syksynä vertaisveturi-koulutuksen, joka on suunnattu ikääntyneiden vertaisohjaajille, vapaaehtoistyöntekijöille, iäkkään omaisille ja läheisille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Vertaisveturi on siis henkilö, joka kokee itsensä ikäihmisten vertaiseksi ja
haluaa toimia muoniolaisten ikäihmisten hyväksi. Koulutus antaa tietoa ja taitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä niiden vaikutuksesta liikkumiskykyyn. Koulutuksen käyneitä halutaan innostaa mukaan iäkkäiden vertaisohjaajiksi. Ohjaus voi tapahtua vaikka kotona pienryhmissä tuttujen ihmisten kesken.
Koulutus sisältää luentoja, keskustelua ja käytännön harjoituksia. Osallistuja saa materiaalia oppimisen tueksi sekä todistuksen ja vertaisveturi
t-paidan. Koulutus on ilmainen ja koulutuspäivinä tarjotaan ruoka ja kahvit. Kouluttajina toimivat
VoiTas-kouluttajat liikunnanohjaaja Pihla Jaakkola
ja toiminnanohjaaja Sini Westerling.
Koulutuspäivät Ammattiopisto Lappiassa (sähköluokka), os. Koulutie 8, 99300 Muonio
ti 2.10. klo 10–14
to 4.10. klo 10–14
ti 9.10. klo 10–14
to 11.10. klo 10–14
Ilmoittautumiset koulutukseen 28.9.2018 mennessä soittamalla joko Pihlalle p. 040 489 5146
tai Sinille p. 040 4895102 tai lähettämällä sähköpostia etunimi.sukunimi@muonio.fi

Liikuntatoimi tiedottaa
VOIMAA VANHUUTEEN -jumppa ikäihmisille (alk 3.10.) 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
3.10.2018 alkaen
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.

Kansalaisopisto tiedottaa
Vieraana ei-ihmisten seassa -esitystaidetyöpaja 13.–14.10. kansalaisopiston toimitilassa
osoitteessa Ilttitie 9 as. 2. La klo 13.30–17, su klo
10–14. Kurssimaksu on 25 €. Kahdelle päivälle sijoittuvassa työpajassa keskitymme suhteisiimme ei-inhimillisten kanssaeläjiemme – eläinten ja
kasvien – kanssa. Työpajan lähtökohtana on ajatus, että elämme jatkuvasti miljoonien ei-ihmisten keskellä, ja myös niiden vieraanvaraisuuden
varassa, sillä ei-ihmiset muodostavat elämämme perustan. Tarkastelemme, millaisia suhteita ei-ihmisiin arjessamme jo on, millaisia suhteita voisi rakentua, ja mitä merkityksiä näistä syntyy. Työpajan pitää taiteilija, tutkija, taiteen tohtori Tuija Kokkonen. Työpaja järjestetään yhteistyössä taideseura Jieris Ry:n kanssa. Kurssille otetaan 12 opiskelijaa. Ilmoittautumiset viimeistään
4.10. ensisijaisesti netin kautta: www.opistopalvelut.fi/muonio. Myös puhelimitse voi ilmoittautua
numeroon 040 353 3424.

Ruska-Muoniossa tapahtuu
Pallastunturin luontokeskus avoinna 4.6.–30.9.
ma–su klo 9–17
Kielan matkailuinfo & Galleria Jieris avoinna joka päivä klo 10–18
• Nauti ruskasta ja polkaise Muonion Kirin pyörärasteille – vaikka Liepimään. Vielä viikonloppu aikaa leimojen hakuun!
Näyttelyt:
Pallastunturin luontokeskus: Satu Maahispeikosta Janette Backmanin taidenäyttely 6.8.–31.10.
Galleria Jieris, Kiela: syyskuu Johannes Vähäsarjan maalauksia
Elokuvia Olos Polar Centerissä, katso ohjelmisto
Lapland Hotel Oloksen kotisivuilta
Tapahtumia:
Ajantasaiset tapahtumatiedot
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat
www.muonio.fi
Muonion kuntatiedote ilmestyy Luoteis-Lapissa
seuraavan kerran 11.10.
Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi

Muonion kunta | Puthaanrannantie 15 | 99300 Muonio | Palvelunumero 0400 686 211 | kirjaamo@muonio.fi

