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Muonion kuntatiedote
ilmestyy
Luoteis-Lapissa joka toinen viikko (parittomina
viikkoina – seuraava 15. helmikuuta). Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi.

Kunnan kokoukset
Kunnanhallitus kokoontuu 12.2.
Kunnanvaltuusto kokoontuu 19.2.
Tekninen lautakunta kokoontuu 7.2.
Sivistyslautakunta kokoontuu 7.2.
Sosiaalilautakunta kokoontuu 8.2.
Elinkeinolautakunta kokoontuu 20.2.

Talous- ja velkaneuvontaa
Muoniossa tiistaina 20.2. klo 9–17 kunnan teknisen toimiston kokoustilassa, Puthaanrannantie
15B.
Jos laskut kasaantuvat, rahat eivät riitä tai sinulla
on muuten maksuvaikeuksia, ota yhteyttä!




Talous- ja velkaneuvoja Paula Nilivaara
Ajanvaraus: p. 040 809 7644
velkaneuvonta@sodankyla.fi

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
tiedottaa
KIRJASTON E-AINEISTOT
Lapin kirjastojen e-kirjakokoelmasta löytyy nyt
myös e-äänikirjoja. Äänikirjoja voi lainata samalla
periaatteella kuin tavallisia e-kirjoja. Kokoelmasta
löytyy 30 kappaletta e-äänikirjoja sekä lapsille että aikuisille. Lapin kirjaston e-kirjakokoelma sisältää lähinnä suomenkielistä kauno- ja tietokirjallisuutta. Mukana on kirjoja myös lapsille ja nuorille. Yhteensä kirjoja on jo yli 800 kappaletta. Uusia
nimikkeitä hankitaan ympäri vuoden ja hankintatoiveita myös niihin voi lähettää kirjastolle.
Rockway-palvelussa on tarjolla laulun- ja soitonopetuksen videokursseja, opastajina suomalaisia
muusikoita.
Naxos-palvelusta löydät vieraskieliset äänikirjat,
klassista musiikkia, Video Library –palvelusta löydät esimerkiksi musiikkitaltiointeja ympäri maailmaa, oopperaa, balettia ja dokumentteja.
Kirjastossa on käytössä myös E-press-palvelu,
jonka avulla voit lukea kotimaiset sanomalehdet
sähköisesti maksutta kirjaston tietokoneilla.
Tervetuloa tutustumaan, kaikki palvelut löytyvät
Lapin kirjastojen verkkosivuilta osoitteesta www.
lapinkirjasto.fi.
SEURAAVA SATUTUNTI
Saamen kieleen ja kulttuuriin perehdyttävä satu-

tunti järjestetään kirjastolla 6.2. klo 10. Ohjelmassa satuja ja pientä puuhaa lapsille. Kevään 2018
muut satutunnit perjantaina 9.3., perjantaina 6.4.
ja perjantaina 4.5.
LASTEN TALVIPÄIVÄ
Lasten talvipäivä järjestetään kirjastolla 23.2. klo
10.00 alkaen. Ohjelmassa puuhaa koko perheelle!
Tervetuloa, vapaa pääsy!
KULTTUURI
Altana-kuoro esittää suomalaista ja balkanilaista
musiikkia yläkoulun auditoriossa lauantaina 17.3.
klo 13. Liput 10 €, tervetuloa!
NÄYTTELYT
• Outi Kurkelan Kukkivat kukat äidilleni -näyttely
on esillä kirjastolla helmikuun ajan. Runot: Outi
Kurkela, kuvat: Kari Autto.

Kansalaisopisto
tiedottaa
Tossujen huovutuskurssi torstaina 8.2. klo 18 alkaen yläkoulun kuvaamataidon luokassa. 24 oppituntia, kurssimaksu 40 € + materiaalimaksu. Opettajana Anna Lumijärvi. Huovuta sisähuovat/sisätossut/syylingit. Sopivat kumppareihin, nutukkaisiin tai mökkitossuiksi. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla tehdään materiaalitilaus. Kurssi jatkuu
24.–25.2., lauantaina klo 9 alkaen. Ilmoittautumiset viimeistään 1.2. kansalaisopistoon.
Inspiraatiota perintheestä -karstaus- ja kehräyskurssi 9.–11.2. Galleria Jieriksessä. 15 oppituntia, kurssimaksu 30 €. Opettajana Helena Hämäläinen. Villainen viikonloppukurssi opettaa karstaamaan ja kehräämään rukilla sekä värttinällä.
Kurkistamme myös kansallispukukuosien perinne- ja uusiokäyttöön. Tuo mukanasi työvälineet
(karstat, rukki ja/tai värttinä) ja villaa. Villaa voi ostaa myös kurssipaikalla. Perjantaina 9.2. klo 18–
20 karstaus ja kehräys, lauantaina 10.2. klo 10–16
karstaus ja kehräys ja sunnuntaina 11.2. klo 10–
14 karstaus, kehräys ja kansallispukujen uusi elämä. Lisätietoja kurssista Katariina Angerialta, katariina.angeria@gmail.com tai 040 757 2857. Ilmoittautumiset viimeistään 1.2. kansalaisopistoon.
Perhonsidontakurssi yläkoululla perjantaina 2.3.
alkaen. 25 oppituntia, kurssimaksu 40 € + materiaalimaksu 20 €. Opettajana Mikael Heikkilä. Kurssille otetaan 7 oppilasta. Haluaisitko sitoa omat
kalastavat ottiperhosi harrille, taimenelle, ahvenelle, lohelle tai hauelle? Perhondisontakurssilla
opit sen nopeasti ja säästyt monelta kinkkiseltä
pulmalta. Kurssimaksun lisäksi oppilaiden maksettavaksi tulee kurssilla tarvittavat materiaalit.
Muiden työkalujen osalta oppilaat voivat käyttää omia tai opettajan tuomia välineitä. Kokoontumiskerrat perjantai 2.3. klo 18–21, lauantai 3.3.
klo 9–15, perjantai 9.3. klo 18–21 ja lauantai 10.3.
klo 9–15. Ilmoittautumiset viimeistään 23.2. kansalaisopistoon.
Johan on markkinat! -harrastemessut sunnuntaina 22.4. klo 11–14 liikuntahallilla, järjestää Muonion kansalaisopisto. Perinteistä kevätjuhlaa ei
tällä kertaa järjestetä. Messujen tarkoituksena on

esitellä kansalaisopiston toiminnan lisäksi myös
muita harrastusmahdollisuuksia Muoniossa. Toivomme siis messuille mukaan Muoniossa toimivia seuroja, yhdistyksiä ja muita toimijoita esittelemään omaa toimintaansa. Mikäli yhdistyksesi
tai seurasi on kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan, ota yhteyttä kansalaisopistoon 5.2. mennessä. Osallistuminen on maksutonta.
Pidämme messujen suunnittelukokouksen
kunnanviraston valtuustosalissa torstaina
15.2. klo 18. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset kursseille ensisijaisesti sähköpostilla kansalaisopisto@muonio.fi. Myös puhelimitse voi ilmoittautua numeroon 040 353 3424.

Liikuntatoimi tiedottaa
VESIJUMPPA maanantaisin Oloksen altaalla. Ryhmät klo 17 ja 18. Hinta 6 €/kerta.
KUNTONYRKKEILY tiistaisin ammattiopisto Lappian salissa klo 18.45–20. Hinta 3 €/kerta.
PARKKIKOULU Oloksella perjantaisin klo 16 (23.2.
alkaen). HYPYT, REILIT JA TEKNIIKKA. Peruslaskutaito ja hissin käyttö tulee olla hallinnassa. Tavoitteena on oppia laskemaan turvallisesti snowparkissa. Omat välineet ja hissiliput. Tarvittaessa perustetaan kaksi ryhmää taitotason mukaan. Voit
osallistua suksilla tai laudalla. Jokainen huolehtii
oman tapaturmavakuutuksensa kuntoon! Ilmoittaudu viim. ti 20.2. emaililla: pihla.jaakkola@muonio.fi. Hinta 30 €. Ohjaajana Markus Pietikäinen.
ERITYISLIIKUNNAN RYHMÄ aloittaa toimintansa
liikuntahallilla ti 6.2.2018 klo 13.00. Ryhmä on tarkoitettu kehitysvammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville aikuisille. Ohjaajana ft Maria Haavisto. Lisätietoja p. 050 356 0853.

Toimintatuokiot 65+
Ikäihmisille suunnatut toimintatuokiot ovat lähteneet jo mukavasti käyntiin! Tervetuloa mukaan keskiviikkoisin Kangosjärven kylätalolle
klo 10, torstaisin Kerässiepin kylätalolle klo 12
ja perjantaisin Muonion kuntakeskuksen alakoululle klo 13.
Kuntakeskuksen tarkemman sisällön ja aikataulut
löydät kauppojen infotauluilta otsikolla TOIMINTATUOKIOT 65+. Tuokioihin ei tavitse ilmoittautua, mutta ensikertalaisten on hyvä tiedustella ohjelmaa toiminnanohjaajalta mahdollisten muutosten varalta.
Huom! Pe 2.2. poikkeusaika ja -paikka: kokoonnumme vasta klo 15 yläkoulun puolelle kotitalousluokkaan, missä ruoanlaittoa Marttojen opastuksella. Ilmoittautumiset Sinille! Ei kokoontumista
alakoulun puolella klo 13.
Viikolla 6 eli 7.–9.2.2018 ei toimintatuokioita!
Lisätietoja: Toiminnanohjaaja Sini Westerling
sini.westerling@muonio.fi, p. 040 489 5102.
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Voimaa vanhuuteen
+75-vuotiaiden
toimivatestit
Tervetuloa +75 -vuotiaiden toimivatesteihin terveyskeskuksen fysioterapiaan ammattiopistolle
ma 19.2.2018. Varaa aikasi numerosta 040 753
7564 tai 040 684 5647.
Testien perusteella sinulla on mahdollista aloittaa voima- ja tasapainoharjoittelu Voimaa vanhuuteen –ryhmässä.



Terveisin terveyskeskuksen
fysioterapeutit Niina ja Eija

Muoniossa
tapahtuu
Ajantasainen tieto latujen ja moottorikelkkareittien huollosta: www.tunturi-lappi.fi/latukartta
Osa arktista luontoa – Kaarina Iso-Kamulan
maalauksia Pallastunturin luontokeskuksessa
3.1.–28.2.
Elokuvia Olos Polar Centerissä: www.laplandhotels.com
Oloksen rinteet avoinna 2.–4.2., 9.–11.2., klo 16–
18 & 17.2.–22.4. ma ja ke klo 10–19 ti, to, pe, la ja
su klo 10–17.
Pallaksen rinteet avoinna 17.2.–30.4. päivittäin
klo 10–17.
Tanssiesitys "Rakkaus" ke 14.2. klo 19–20 liikuntahallilla. Esiintyjinä eri ikäisiä tanssijoita Olga Dorofeevan johdolla. Vapaa pääsy. Järjestää Muonion kansalaisopisto ja Muonion Naisvoimistelijat.
Tervetuloa!
Johan on markkinat! -harrastemessut su 22.4.
klo 11–14 liikuntahallilla.
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