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Seuraava kuntatiedote ilmestyy Luoteis-Lapissa 11.4.
Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi. Ajantasaiset tapahtumatiedot www.
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Muonion kunnan kokoukset

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
tiedottaa

sa, omaan tahtiin. Osallistujat ottavat mukaan omat tarvikkeensa eikä tapahtumassa ole ohjausta. Lisätiedot Sini
Westerling 040 4895102 / sini.westerling@muonio.fi

Kirjansidontanäytös 14.–15.3. Suomen kalakirjastolla ja
Muonion kunnankirjastolla

Ikäihmisille

Kunnanhallitus kokoontuu 18.3.
Kunnanvaltuusto kokoontuu 1.4.
Elinkeinolautakunta kokoontuu 26.3.

Kirjansitoja ja opettaja Jorma Niemitalo on tavattavissa
Suomen kalakirjastolla ja Muonion kunnankirjastolla 14.15.3. Tervetuloa tutustumaan kirjansidontaan sekä vanhoihin kirjoihin! Kalakirjastolla to 14.3. klo 9–16, Muonion kunnankirjastolla pe 15.3. klo 12–16

Eduskuntavaalit 2019

Kirjaston päivää vietetään tiistaina 19. maaliskuuta!

Varsinainen vaalipäivä
Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019.
– äänestyspaikka Muonion yhtenäiskoulu (Muonion koulu),
Opintie 3, Muonio
– äänestysaika klo 9.00–20.00
Ennakkoäänestys
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan
3.–9.4.2019
1. Muonio, Kiela, Kilpisjärventie 15
– 3.–5.4. ja 8.–9.4. klo 9–18
– 6.–7.4.
klo 12–16
2. Sivukylät
– Kätkäsuvanto, entinen koulu,
Kätkäsuvannontie 80
3.4.
– Ylimuonio, vanha koulu,
Koulupolku 10
3.4.
– Kihlanki, entinen koulu,
Panulantie 14
4.4.
– Kangosjärven kylätalo,
Kangosjärventie 215
4.4.
– Särkijärvi, entinen koulu,
Pallaksentie 9
5.4.
– Kerässiepin kylätalo,
Kerässiepintie 1987
8.4.

Kirjaston päivä kertoo kirjaston työstä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja lukutaidon edistäjänä. Juhlapäivän kunniaksi Yhteispohjoismainen kirjastoauto avaa ovensa ja on kyläläisten tutustuttavana 19.3. klo 11–13 S-marketin pihassa. Tervetuloa tutustumaan kirjastoauton jo 40 vuotta jatkuneeseen toimintaan ja kokoelmaan. Tarjolla pientä makeaa ja kirja-arvontoja!
Kasakkayhtye Vartan konsertti torstaina 21.3. klo 18.00
Yläkoulun auditoriossa, vapaa pääsy!

klo 9–12

Tervetuloa kuuntelemaan kasakkalauluja, joissa välittyy
voimakkaasti ja kauniisti kasakoiden vuosisatainen historia ja Ukrainan kansan kohtalo. Yhtyeen ohjelmistoon kuuluu Ukrainan kasakoiden isänmaallisia lauluja ja marsseja,
kasakkalauluja sekä syvällisiä lyyrisiä melodioita ja leikillisiä lauluja. Laulun moniäänisyys, voima, äänten kirjo ja
tiivis tunnelma valloittavat kuulijan ensi sävelistä lähtien.
Kaikella varmuudella voi sanoa, että tämän ryhmän luoma
kasakkashow, johon aina kuuluu ainutlaatuinen eloisa äänimaailma, huumori ja kasakkailoittelu jää pitkäksi aikaa
katsojien mieleen.

klo 13–16

Satutunnit

klo 9–16

Seuraava satutunti kirjastolla pe 22.3. klo 9.30 (0–3v)

klo 9–12
klo 13–16

klo 13–16

Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalitoimikunnan
määräyksen mukaan ja siitä tiedotetaan erikseen ao. laitoksissa. Lähimmälle sivukylän ennakkoäänestyspaikalle
voidaan pyydettäessä järjestää kuljetus. Kuljetukseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 2.4. klo 16. Ilmoitus
tehdään keskusvaalilautakunnan sihteerille, Mirja Friman
puh. 040 489 5101.
Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan 3.–9.4. ja ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 2.4. ennen klo 16.
Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot ovat Puthaanrannantie 15 a, 99300 Muonio tai telefax 016 532 774 tai sähköposti
vaalit@muonio.fi tai puhelin 040 489 5101 (keskusvaalilautakunnan sihteeri Mirja Friman). Lomake löytyy osoitteesta
http://vaalit.fi/aanestaminen-kotona
Vaaleista löytyy lisätietoa internetsivuilta www.vaalit.fi ja
muonio.fi.
Keskusvaalilautakunta

Kansalaisopisto tiedottaa
Perhonsidontakurssi pe–la 22.–23.3. Ilmoittautumiset
viimeistään 14.3. ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa
www.opistopalvelut.fi/muonio. Myös puhelimitse voi ilmoittautua numeroon 040 353 3424.

Nuorisotoimi tiedottaa

Toimintatuokiot 65+
Pe 15.3. Lähihoitajaopiskelijat ilahduttavat
Pe 22.3. Aiheena lääkehoito. Vierailijana yleislääketieteen
erikoislääkäri Tuomas Liikavainio.
Pe 29.3. Tarinaa Afrikasta. Vierailijana kirkkoherra Matti Hirvilammi.
Voimaa vanhuuteen +75-vuotiaiden toimintakykytestit
Tervetuloa +75 vuotiaiden toimiva-testeihin terveyskeskuksen fysioterapiaan ammattiopistolle Ma 25.3.2019. Varaa
aikasi numerosta 040 753 7564 tai 040 684 5647. Terveisin
Terveyskeskuksen fysioterapeutit Niina ja Eija
Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat
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 6.3.2019
Palvelutarpeen arviointi yli 75-vuotiaille
7 arkipäivää
Kodinhoitajien kotikäynnit arkipäivälle
1–14 vrk
Turvapuhelin				1–4 viikkoa
Ateriapalvelu				1–7 vrk
Siivouspalvelun palveluseteli		
2–4 viikkoa
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 2–4 viikkoa
Omaishoidontuki, kotikäynti		
2–4 viikkoa

Nuorisotila Tippala (os. Pirkantie 2) on suljettu kaikelta käytöltä 24.3. asti remontin vuoksi (nuortenillat, kerho-, bändija kansalaisopiston toiminta). Toivomme, että pääsemme
palaamaan takaisin normaalien toimintojen pariin viikon
13 alussa. Nuorisotoimen kerhoista 1–2-luokkalaisten leikkikerho pyörii hiihtoloman jälkeen normaalisti. Muut nuorisotoimen Tippalassa järjestettävät kerhot ovat tauolla remontin ajan.

Myönteisen omaishoidon tuen palkkion maksaminen alkaa
hakukuukaudesta seuraavan kuukauden alusta.

Perjantaikahvit pidetään Tippalan remontin ajan Kyläpirtissä (os. Pirkantie 4b) perjantaisin (15.3. ja 22.3.) klo 14–17
peruskoulun päättäneille (16–29 v.).

Muistisairaan omaisten ja läheisten ryhmä kyläpirtissä:

Yhteyden etsivään nuorisotyöntekijään saa p. 040 489 5167
(wa), snapchat: etsivasmp, ig: etsivanuorisotyomuonio, fb:
etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry, sposti: sannamari.poyry@muonio.fi
Keväisin terveisin:
Nuoriso-ohjaaja Heidi Hietala, 040 5929 281 (wa), heidi.hietala@muonio.fi, ig: nuorisoohjaajamuonio, fb: Nuoriso-ohjaaja Heidi Hietala, snapchat: nuorisoohjaaja

Ompelulanit
Pe 15.3. klo 17.00 –Su 17.3. klo 21.00 Ompelulanit Kyläpirtissä
Muoniolaisten avoin tapahtuma, jossa on mahdollisuus koko
viikonlopun ajan ommella omia töitä yhdessä muiden kans-

Ympärivuotisen palveluasumisen odotusajat
Omaishoidon vuorottelupaikka 1 kk. Toistaiseksi voimassa oleva paikka Palvelukeskus Marjapaikassa ja Ojusniityllä selvitetään tapauskohtaisesti.

19.3. klo 14–16 aiheena eri muistisairaudet
2.4. klo 14–16 aiheena läheisen jaksaminen
14.5. klo 14–16 aiheena muistikuntoutus
Ryhmän aluksi lyhyt alustus päivän aiheesta, jonka jälkeen
vaihdetaan ajatuksia yhteisesti. Avoin ryhmä, johon voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa! Toivoo ryhmän vetäjä, muistikoordinaattori Kati Korva

Muonion kunta hakee
kahta työpajaohjaajaa, fillari- ja kuljetuspajalle toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen. Haku päättyy 25.3.2019
klo 15. Katso koko ilmoitus www.muonio.fi
Lisätietoja saa Annika Muotkalta, puh. 040 187 8215,
annika.muotka@muonio.fi
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