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Seuraava kuntatiedote ilmestyy Luoteis-Lapissa 14.2.
Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi

Muonion kunnan kokoukset
Kunnanhallitus kokoontuu 4.2.
Kunnanvaltuusto kokoontuu 11.2.
Sosiaalilautakunta kokoontuu 5.2.

Tekninen toimi tiedottaa
Kiinteistöjen omistajat tai haltijat: Lumien poistaminen ja
varastointi
Vähälumisena talvenakin 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 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.
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 turvallinen kulku. Velvollisuuksia ei ole rajoitettu yleisiin paikkoihin, vaan esimerkiksi mittarinlukija tai postinkantajan ennalta määräämätön, laillinen kulku pihalle tulee turvata.

Ikäihmisille
Toimintatuokiot 65+
Pe 1.2. klo 12 Kyläpirtissä (Pirkantie 4 B) Vietämme sanomalehtiviikkoa. Paikalla Luoteis-Lapin toimittaja.
Lisätiedot Sini Westerling: p. 040 489 5102 | sini.westerling@
muonio.fi

Terveyskeskus tiedottaa:
Influenssa-tiedote
Kausi-influenssaepidemia on alkanut Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Influenssa on influenssavirusten aiheuttama

äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus ja epidemioita
esiintyy joka talvi. Terveet aikuiset toipuvat yleensä 1–2 viikossa. Pienillä lapsilla, raskaana olevilla, vanhuksilla ja tiettyjä perussairauksia sairastavilla influenssa saattaa johtaa
helpommin vaikeampaan taudinkuvaan ja sairaalahoitoon.
Näille riskiryhmäläisille on tarjolla ilmainen influenssarokote, jota muoniolaiset ovat ahkerasti käyneet ottamassa. Riskiryhmiin kuulumattomat voivat saada rokotteen reseptillä, jonka hinta on noin 15€. Täyden suojan kehittyminen vie
kaksi viikkoa eli nyt on viime hetket ottaa rokotus ajoissa.
Influenssa tarttuu henkilöstä toiseen pisaratartuntana yskiessä tai käsien välityksellä niistäessä. Tartunnan ehkäisyssä
ja taudin leviämisen estämisessä tärkeää on
Pitää kädet puhtaana
Pese kätesi aina
• kun tulet ulkoa sisään
• ennen ruoan laittoa ja ruokailua
• wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen
• niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen
• kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö
Oikea yskimishygienia
Pysäytä mikrobien leviäminen
• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit
tai aivastat.
• Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.
• Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.
• Hakeutuessasi tutkimuksiin ja hoitoon terveydenhuollon
laitokseen sinulle saatetaan laittaa paperinen suu-nenäsuojus suojamaan henkilökuntaa ja muita potilailta tartunnalta, jos yskit ja aivastelet
Oireet: Influenssa alkaa tyypillisesti nopeasti nousevalla
korkealla kuumeella ja siihen liittyy lihaskipuja, päänsärkyä
ja huonovointisuutta. Kuumeen laskettua ilmaantuu kuivaa
yskää, kurkkukipua, nuhaa ja nenän tukkoisuutta. Lapsilla
voi lisäksi olla maha- ja suolisto-oireita. Taudin itämisaika
tartunnasta on yleensä 2–3 päivää.
Hoito: Influenssan hoito on pääosin oireenmukaista eli lepo ja kuumelääke. Influenssaan on olemassa myös reseptillä
saatavia viruslääkkeitä, jotka voivat lyhentää taudin kestoa
ja lievittää vaikeusastetta, varsinkin jos lääke aloitetaan jo
taudin kahden ensimmäisen päivän aikana.
Milloin lääkäriin
Lääkäriin on syytä hakeutua, jos tauti on korkeakuumeinen
ja yleisvointi on huono tai jos oireet palaavat uudestaan helpottumisen jälkeen. Jos sairastuneella on influenssan riskitekijöitä, on lääkärissä syytä käydä tavallista herkemmin ja
riippumatta siitä, onko ottanut influenssarokotteen.
Yhteys terveyskeskukseen
Tarvittaessa ota aina yhteys ensin hoidon tarpeen arvioon,
terveyskeskuksen vastaanottoon arkiaamuisin klo 8–12
puh. 040 684 5934. Henkeä uhkaavissa tilanteissa ota aina
suoraan yhteys 112.

Muonion kirjasto tiedottaa
Kevätkauden satutunnit Muonion kirjastolla
perjantaisin klo 9.30
25.1. 0–3-vuotiaat
6.2. kaikki ikäryhmät (saamelaisten kansallispäivänä)
1.3. 4-vuotiaista ylöspäin
22.3. 0–3-vuotiaat
12.4. 4-vuotiaista ylöspäin
3.5. 0–3-vuotiaat
24.5. 4-vuotiaista ylöspäin

Talvi-Muoniossa tapahtuu
Pallastunturin luontokeskus avoinna 1.1.–2.6. ma–pe
klo 9–16
Kirsti Pekkisen taidemyyntinäyttely Aurora Borealis
31.1. saakka
Elokuvia Olos Polar Centerissä, katso ohjelmisto Lapland
Hotel Oloksen kotisivuilta
Oloksen rinteen hissien aukioloajat 11.1.–15.2. pe–la
klo 16.30–20.30, su 13–17
Talvisia ohjelmapalveluita mm. lumikenkäretkiä, ratsastusta tunturimaisemissa ja rekiajelua suomenhevosella:
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat
I Reiskan Hiihdot la 9.2. Kangosjärvellä
Kevään hiihtoviikot ovat kohta täällä
Tavoitteena on, että viikolla 8 kaikki ladut ovat auki. Osallistu Muonion reittien ylläpitoon maksamalla vapaaehtoisen latu- ja kelkkareittien hoitomaksu.
Maksun saaja: Muonion Paanat ry.
Tilinumero: FI15 5643 7420 0102 22
Viestiosaan: Latumaksu 2019 tai Kelkkaurien hoitomaksu
2019
Summa: 20€ tai muu haluamasi summa
Maksulla tuet Muonion latujen ja reittien kunnossapitoa,
jonka hoitaa Muonion Paanat ry.
Ajantasainen tieto latujen ja moottorikelkka-reittien huollosta: www.tunturi-lappi.fi/latukartta
Talvisin latu- ja kelkkareitti terveisin
Muonion kunta, Muonion Paanat ry., Muonion Matkailu ry.
ja Muonion Yrittäjät
Laita myös jo kalenteriin tulevan kesän Midnight Sun Hike
-tapahtumaviikonloppu 26.–29.6.
Ajantasaiset tapahtumatiedot
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat
www.muonio.fi
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