MYNÄMÄEN KUNNAN PALVELUT 3. - 30.7.2017
Henkilökunnan kesälomat on keskitetty heinäkuulle ja kunnanvirasto on
pääsääntöisesti suljettuna 3.–30.7.2017.

Hallinto-osasto pidetään suljettuna 3.–30.7.2017. Samoin Mynämäen
kunnan vaihteen numero 02 437 6600 on ko. ajan kiinni, joten töissä olevat
työntekijät tavoittaa suorista puhelinnumeroista. Numerot löytyvät mm.
kunnan nettisivuilta.
Talous- ja henkilöstöhallinnon toimipiste (os. Keskuskatu 31) on suljettuna
3.–30.7.2017. Sulkuaikana asiakaspalvelua vain erikseen sovittaessa.

Tekninen osasto
Rakennusvalvonta
Lupapäätöksiä ei tehdä 3.7.–4.8.2017 välisenä aikana. 10.–30.7.2017 ei
suoriteta rakennusvalvonnan tarkastuksia ja rakennusvalvonta on suljettuna.
Viraston ollessa suljettu puhelimitse tavoitettavissa on 4.–7.7.2017 rakennustarkastaja Annika Heikola, puh. 0500 782 584 tai annika.heikola@mynamaki.fi. 31.7.–4.8.2017 tarkastuksia tekee tarkastusinsinööri Petteri Teräs puh. 040 646 4404 tai paikkatieto@mynamaki.fi.
Kiinteistöinventointi
Kiinteistöjen ja rakennusten tilannetta koskeva inventointi rakennusrekisterin ajan tasalla pitoa ja Väestörekisterikeskuksen uutta rakennustunnusjärjestelmää varten Mynämäen kunnan alueella jatkuu. Väestötietojärjestelmän tiedot ovat myös mm. verohallinnon käytettävissä. Inventoinnista lähetetään kiinteistönomistajille kirje.
Lisätiedot ja yhteydenotot: tarkastusinsinööri Petteri Teräs, puh. 040 646
4404 tai paikkatieto@mynamaki.fi.
Kivijärven vapaa-aikakeskus
Varaukset ja varaustilanne kunnan nettisivujen kautta (tilavaraukset). Tilavaraus maksetaan varauksen yhteydessä.
Vika- ja häiriötilanteissa:
vesihuoltopäivystys puh. 044 534 1220
kunnan omistamien kiinteistöjen kiinteistöpäivystys puh. 045 635 7272

Sivistysosasto
Koulutyö alkaa Mynämäen peruskouluissa ja lukiossa tiistaina 15.8.2017
seuraavasti:
● Ihalaisten koulu klo 8.15
● Huolin ja Laurin koulut sekä Mynämäen lukio klo 8.20
● Aseman ja Tarvaisten koulut klo 8.30
● Pyhän koulu klo 8.45
● Karjalan ja Tavastilan koulut klo 9.00
Koulukuljetuksia koskeviin tiedusteluihin vastaavat koulukuljetusyhdyshenkilö Minna Kankaanpää (lomalla 3.–31.7.) puh. 044 783 7286 sekä koulujen luokanopettaja-rehtorit ja rehtorit.
Varhaiskasvatus
Päivystävä päiväkoti 1.–31.7.2017 on Pikkulaurin päiväkoti.
Päivähoitotoimisto palvelee ajalla 26.–30.6. puhelimitse 044 435 6626 ja
1.–7.7.välisenä aikana puhelimitse 044 435 6616. Päivähoitotoimisto on
suljettuna 10.–31.7.2017; kiireellisissä asioissa yhteys Pikkulaurin päiväkotiin, puh. 044 435 6626.
Esiopetus alkaa kaikissa esiopetusryhmissä torstaina 17.8.2017.
Liikuntatoimi ja nuorisotoimi
Uimahalli on suljettuna 3.7.–13.8. ja avoinna jälleen 14.8. Kuntosalikorttien
lataus ja hankinta tulee suorittaa ennen uimahallin sulkeutumista.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on suljettuna 3.6.–14.8. Toiminta
alkaa jälleen 15.8.
Liikunta- ja nuorisotoimen henkilökunta on kesäkuusta lähtien leireillä ja
retkillä. Liikunta- ja nuorisotoimi palvelee vain ajanvarauksella kesäkuun
aikana. 26.6. - 30.7. toimisto on kiinni.
Kulttuuri- ja kirjastotoimi
Mynämäen pääkirjaston kesäaukioloajat 31.8. saakka ma–to klo 12–19,
pe klo 10–16, la suljettu.
Mietoisten itsepalvelukirjasto avoinna joka päivä klo 7–21.
Karjalan kotiseutumuseo (Karjalankyläntie 60) auki su 2.7. – su 27.8.
sunnuntaisin klo 11–13. Pääsymaksu 3 €.
Korvensuun voimalaitos- ja konepajamuseo (Suorsalantie 26) auki su
2.7. – su 27.8. välisenä aikana pe, la, su klo 11–15
Pääsymaksu 3 €.

31.7.2017 ALKAEN kunnanvirasto on jälleen normaalisti avoinna
ma–pe klo 9–15 ja puhelinvaihde ma–pe klo 8–15.

