VÄLIAIKATIETOJA MUNAKAN ALUEEN VIEMÄRÖINNISTÄ
Ilmajoen viemärilaitoksen toiminta-alueen laajentamisen suunnittelu käynnistyi teknisen lautakunnan päätöksen 18.3.2008 suuntaviivojen mukaisesti yhteistyössä kunnan ja Ramboil Oy - nimisen yrityksen kanssa.
Suunnitelman valmistuttua sitä on käsitelty Ilmajoen kunnan teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa alkuvuoden 2009 aikana. Tehdyssä
suunnitelmassa viemäröinti ei kuitenkaan ulotu (lähinnä taloudellisista syistä)
koko kunnan alueelle. Kunnan viemäriverkoston ulkopuolisille alueille tarjotaan vaihtoehdoksi joko kiinteistökohtaisia - tai ns. kyläjätevesipuhdistamoja.
Alkuperäisessä suunnitelmassa Munakka on jäämässä kunnallisen viemäröinnin ulkopuolelle. Munakassa onkin järjestetty jätevesiprojektin mukaisia
jätevesi-iltoja, joissa on selvitetty kiinteistö- ja kyläkohtaisia viemäröintiratkaisuja, joissa jätevesien puhdistamisen ylläpito jää pääsääntöisesti asukkaiden
itse hoidettavaksi.
Viemäröintisuunnitelma eteni kunnanvaltuustoon, joka päätti kokouksessaan
2.4.2009 hyväksyä viemäröintialueen laajennuksen suunnitelman mukaisesti. Samassa yhteydessä päätettiin myös, että vuoden 2009 aikana kunta selvittää Munakan alueen viemäröinnin liittämistä Seinäjoen jätevesiverkostoon.
Munakan kunnallisesta viemäröintiasiasta jätettiin myös valtuusaloite. Nyt
hyväksytyssä suunnitelmassa, joka ei koske Munakkaa, viemäriin liittymismaksu on 2500 e, rakentamismaksu 1300e ja lisäksi kiinteistön omat työt,
hinnat ovat verottomia.

Puissa hiirenkorvat avautuvat,
linnut puitten oksilla laulavat,
kukat niityillä kasvavat,
tuovat ihanat tuoksut ihmisten nenään,
se saa ihmiset ajattelemaan sitä että
nytkö se Kevät jo tuli?

Ilmajoen kunnan edustajat neuvottelevat torstaina 23.4.2009 Seinäjoen
kaupungin edustajien kanssa Munakan liittämisestä Seinäjoen viemäriverkostoon. Tällä hetkellä Munakan viemäröintiasia on avoin. Tässä vaiheessa
kannattanee odottaa Ilmajoen ja Seinäjoen välisien viemäröintineuvottelujen
ja kunnan päätöksien tuloksia. Kunnanvaltuuston viime kokouksessa oli laaja
yksimielisyys Munakan viemäröinnin kuntoon laittamisesta.

Kevät tulee niin vauhdilla,
päivät menee niin äkkiä ettei niitä huomaakaan.
Tunnit vierähtää niin ettei
kellon perässä meinaa pysyäkään.
Koulun loppu vain lähenee,
päivät vain vähenee.
Oppilaat odottavat innolla kesälomaa.

Lisätietoja voi halutessaan kysellä kylän valtuutetuilta, Esa Niemistö puh.
040 - 506 7288 tai Kari Knuuttila puh. 0400 - 809 875.
Oikein hyvää ja aurinkoista kevään jatkoa kaikille Munakkalaisille!
Jaana Mansikkamäki, Munakantie 486, 60450 Munakka
puh. 040 - 4130 811, e-mail. mansikkamaki.jaana@gmail.com

T Ä R K E Ä T KALENTERIIN MERKATTAVAT:
Munakan Neuvola on lomalla viikon 18, ei vastaanottoa keskiviikkona
29.4.09. Ota tarvittaessa yhteyttä suoraan Ilmajoen terveyskeskukseen.
HUOMIO vuosina 2004 ja 2005 syntyneiden lasten vanhemmat!!!
Munakassa on järjestetty Ilmajoen seurakunnan puolesta maksutonta päiväkerhotoimintaa jo vuosikaudet, mutta nyt se on ensi syksynä uhattuna vähäisen lapsimäärän vuoksi. Seuraattehan toukokuulla Ilmajokilehden seurakuntauutisia ja kun päiväkerhoon ilmoittautuminen tulee, niin ilmoitatte lapsenne
kerhoon. Voitte tietenkin ottaa yhteyttä suoraan seurakunnan lapsityöntekijään Ansa Myllyniemeen, jos ilmoittelu menee ohi. Kerho on tähän asti ollut
aina tiistaisin ja torstaisin n. klo 13 - 16. Minulle voi myös asian tiimoilta
soittaa, numero löytyy takasivun lopusta. Yritetään pitää kerho kylällä!

Munakan Maaseutunaiset kokoontuu Anita Kivimäen luona maanantaina

27.4.09 klo 19. Tervetuloa!

Anitan Taksin Asiointiliikenne jatkuu läpi koko kesän aina perjantaisin.
Anita lähtee kotoa klo 9. Matkan hinta on 3,50 €/sivu. Asiointiliikenne on tarkoitettu kaikille munakkalaisille ikään katsomatta. Anita puh. 0500 - 368 610.

Munakan Kylätoimikunta seuraava kokous on tiistaina 12.5.09 klo 18
Kari Knuuttilan luona. Kylätoimikunnan jäsenet: Anssi Ketelä puheenjohtaja,
Annukka Yli-Luukko sihteeri/rahastonhoitaja, Kari Knuuttila, Hanna Niemi,
Reijo Ourula, Pekka Järvi, Arto Lehtola, Erkki Hiipakka (uusi) ja Marjo Koivukangas (uusi). Kymmenes jäsen valitaan myöhemmin kokouksessa. Nettisivuja www.munakka.fi kannattaa seurata säännöllisesti. Sieltä voit mm.
lukea aiemmin ilmestyneet Munakan Sanomat, jos oma lehti on hukkunut.
Samoin sivujen nettikalenteria kannattaa käydä katsomassa. Haaste kaikille
munakkalaisille järjestöille: Ottakaa käyttöön tapahtumakalenteri Munakan
omilla nettisivuilla, www.munakka.fi. Ilmoitusten lisäämiseen tarvitaan salasana, jonka voit pyytää sivujen ylläpitäjältä, Heli Rintamäeltä. Kylätoimikunnan
palautelaatikot sijaitsevat koulun seinällä ja Pahanperäntien risteyksessä.
Risut ja ruusut ovat tervetulleita, voit kirjoittaa halutessasi nimettömänä.

Munakka - Halkosaari PYÖRÄILY starttaa jälleen ja se käydään aikavälil-

lä 1.5. - 31.8.09. Tarkempaa tietoa aiheesta on tulossa omalla ilmoituksella.

Munakan Nuorisoseura kiittää lämpimästi kaikkia kokolla kävijöitä. Osanotto oli todella runsasta. Ensimmäinen ajankohtainen asia on Nuorisoseuran
haravointi– ja ikkunanpesukökkä tiistaina 5.5.09 klo 17. Kaikki kynnelle
kykenevät kyläläiset toivotaan lämpimästi tervetulleeksi mukaan oman haravan kera. Onhan nyt juhlavuosi ja me kaikki haluamme vain hyvää 90vuotiaalle. Seura tarjoaa kökkäväelle ilmaiset makkarat ja leivokset.
Toinen ajankohtainen asia on perinteinen äitienpäivälounas sunnuntaina
10.5.09 klo 11 - 14. Menu sisältää jokaiselle jotain herkullista ja pöydän antimista vastaa keittiön kokenut kokkikaarti. Lounaasta tulee vielä mainospostin
mukana oma erillinen ilmoitus. Kaikki lämpimästi tervetuloa! Hinnat on aikuisilta 13€, 7 - 14 vuotiailta 7€ ja alle 7 vuotiaat aterioivat ilmaiseksi. Lounaalla
on mahdollisuus ostaa arpoja, 1€ / kpl.
Ala– ja yläastelaisten KERHOT jatkuvat normaalisti joka torstai. Nuoremmat eli 4 - 6 luokkalaiset kokoontuvat klo 14 - 16 ja 7 - 9 luokkalaiset
klo 17 - 20. Kerhot toimivat yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa ja ovat
osallistujille ilmaisia. Ohjaajina ovat Tiina Keltamäki ja Tiina Kivimäki. Kerhot
jatkuvat aina kesäkuun loppuun saakka ja jäävät sitten kesätauolle, jatkuen taas syksyllä. Nuorisoseura etsii kolmatta henkilöä kerhotoiminnan vetäjäksi. Mahdolliset yhteydenotot ja lisätiedot Tupilan Johannalta, puh.
050 - 3825 177 tai 4174 928.
Kesätauolla on tiedossa koko perheen linja-autoretki mieluisaan kohteeseen. Tästä tarkempaa tietoa sitten lähempänä.
MLL:n leikkikenttätoiminta kesällä 2009 Yhdistys on järjestänyt leikkikenttätoimintaa vuodesta 1971 lähtien. Leikkikentillä leikitään kesäkuussa
kolmen (3) viikon ajan. Tänä kesänä leikkikenttätoimintaa järjestetään
1. - 18.6.09 maanantaista perjantaihin klo 12 - 16 välisenä aikana. Tänä
vuonna ohjattua toimintaa on Koskenkorvan, Neiron ja Munakan kouluilla
sekä keskustassa Kivenhakkaajantiellä. Leikkikenttätoiminta on tarkoitettu
niille vuosina 1999 - 2005 syntyneille lapsille, jotka ovat täysin omatoimisia,
halukkaita yhteisiin ulkoleikkeihin ja kykeneviä toimimaan isossakin ryhmässä. Vanhemmat huolehtivat lapsilleen säänmukaisen vaatetuksen ja eväät.
Karkit ja sipsit eivät ole evästä. Hinnat ovat koko ajalta 20€/lapsi ja sisarukset 15 €/lapsi, MLL:n jäsenet saavat 5€ alennusta per lapsi. Kertamaksu on kaikilta 5€/lapsi. Samalla maksulla voi käydä satunnaisesti myös
muilla kentillä. Maanantai 1.6. on kaikille ilmainen kokeilupäivä. Tervetuloa!

