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Seuraava kuntatiedote
ilmestyy Luoteis-Lapissa 23.5.
Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi.

Muonion kunnan kokoukset
Kunnanhallitus kokoontuu 15.4.
Kunnanvaltuusto kokoontuu 20.5.

Eduskuntavaalit 2019
Varsinainen vaalipäivä
Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019.
– äänestyspaikka Muonion yhtenäiskoulu (Muonion koulu),
Opintie 3, Muonio
– äänestysaika klo 9.00–20.00
Vaaleista löytyy lisätietoa internetsivuilta www.vaalit.fi ja
muonio.fi.
Keskusvaalilautakunta

Tekninen toimi
muistuttaa
vesimittarilukemien ilmoittamisesta 30.4.2019 mennessä
kunnan www-sivujen kautta, sähköpostitse osoitteeseen
vesilaitos@muonio.fi tai lomakkeella tekniseen toimistoon.

Sivistystoimi
tiedottaa
Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikat ovat haettavissa
sähköisesti eDaisy palvelun kautta: https://muonio.daisynet.fi/eDaisy 24.5.2019 mennessä toimikaudelle 9.8.2019–
29.5.2020
Lisätietoa antaa perusopetuksen rehtori Päivi Rantakokko
040 489 5190, www.muonio.fi
Tervetuloa ap/ip –toimintaan syksyllä 2019!
Lasten varhaiskasvatuspaikat ovat haettavissa sähköisesti eDaisy palvelun kautta: https://muonio.daisynet.fi/eDaisy
30.4.2019 mennessä toimikaudelle 1.8.2019–31.7.2020. Varhaiskasvatusesitteen ja linkin sekä ohjeet sähköiseen hakemiseen löydät Muonion kunnan nettisivulta: www.muonio.fi

Nuorisotoimi
tiedottaa
Nuorisotila Tippalan aukioloajat ovat jatkossa seuraavat
(K-13): ti klo 16-20, to klo 17-21 ja pe klo 16-21. Kerran kuukaudessa lauantaisin klo 17-23: 30.3., 27.4., 25.5. ja 1.6.
Nuorisotoimen kerhot jatkuvat normaalisti viikolle 21 asti. 1-2 -luokkalaisten leikkikerho tiistaisin liikuntasalissa klo
15:30-16:30. 3-4 -luokkalaisten Tippalakerho maanantaisin
Tippalassa klo 16:30-17:30. 5-7 -luokkalaisten tyttökerho
maanantaisin Tippalassa klo 15:30-16:30. 5-6 -luokkalaisten Tippala-iltapäivä torstaisin Tippalassa klo 15:30-17:30.
Muonion kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja 21:lle muoniolaiselle koululaiselle kahden viikon jaksoiksi kesällä 2019. Töitä voivat hakea vuosina 2001-2003 syntyneet nuoret, joista

ensisijaisina työn saajina ovat vuonna 2002 syntyneet. Kesätyöpaikkoihin hakeminen tapahtuu Kuntarekryn kautta.
Hakuaika on 25.3.-17.4.2019 klo 15.00 mennessä.
Kesäleirit 1-6 –luokkalaisille ovat viikoilla 23 ja 24. Leireillä on ohjelmassa mm. melontaa, kädentaitoja, ulkoleikkejä
ja ruoanlaittoa. Leirin osallistumismaksu on 20€/lapsi/leiri +
10€ jos lapsi tarvitsee kunnan järjestämän kuljetuksen. Leirimaksusta voi tarvittaessa neuvotella sosiaalitoimen kanssa. Ilmoittautumisaika: 15.4.- 10.5.2019.
Perjantaikahvit jatkuvat perjantaisin Tippalassa klo 13-16
kaikille peruskoulun päättäneille (16-29 v.), paikalla etsivä nuorisotyöntekijä. Hox! pe 26.4. ei ole perjantaikahveja.
HUOM! Pääsiäisen ja vapun vuoksi kaikki nuorisotoimen toiminnot on peruttu pe 19.4., ma 22.4. ja ke 1.5. Tulevia tapahtumia: Lanit Tippalassa 3.-4.4., Kevätreissu Tornioon 18.5.
Lisätietoja kaikista edellä mainituista asioista ja ilmoittautumis- sekä hakulomakkeet Muonion kunnan internet-sivuilta: https://www.muonio.fi/vapaa-aika/nuoriso.html
Keväisin terveisin nuoriso-ohjaaja Heidi Hietala, p. 040 5929
281, nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailija Vertti Barkholm
p. 040 489 5193 ja Etsivä Nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry p. 040 489 5167 (etunimi.sukunimi@muonio.fi)

Ikäihmisille
Toimintatuokiot 65+
(Kyläpirtissä klo 12 ellei toisin mainita)
• 12.4. klo 13 Ulkoilupäivä Ojusniityn takapihalla. Makkaraa ja kahvia hintaan 1 €. Huom. kellonaika!
• 19.4. Ei toimintatuokiota, hyvää pääsiäistä!
• 26.4. Teemana rentoutuminen / uni
• 3.5. Ei toimintatuokiota
• 10.5. klo 10-13 Pysytään pystyssä- tapahtuma ammattiopiston salissa
• 17.5. Kylpyläretki Leville, ei toimintatuokiota Kyläpirtissä.

Kyläpirtissä
tapahtuu ( Pirkantie 4 B)
Kyläpirtin kuulumisia ja varaustilanteen löydät kunnan nettisivuilta www.muonio.fi/vapaa-aika/kylapirtti.html.
Lisätiedot: hyvinvointikoordinaattori Sini Westerling p. 040
489 5102.
Pe 12.4.2019 klo 9-11 alkaa Pirtti pienimmille-pilotointi. Pilotointiin voivat osallistua kaikki kotona olevat vanhemmat / hoitajat lasten kanssa sekä raskaana olevat. Tule mukaan tutustumaan eri toimijoihin ja ammattilaisiin,
jotka johdattelevat meidät toiminnan kautta eri aihepiireihin. Kehitetään ja ideoidaan myös tulevaisuuden mahdollisuuksia Muoniossa alle kouluikäisille lapsille ja heidän
perheilleen.
Pe 3.5. – Su 5.5. Ompelulanit, pe klo 17–, la ja su klo 10–
Muoniolaisten avoin käsityötapahtuma, jossa on mahdollisuus koko viikonlopun ajan ommella omia töitä yhdessä muiden kanssa, omaan tahtiin. Ota mukaan omat materiaalit
(kankaat, langat) ja välineet (esim. ompelukone, silitysrauta ja -lauta) ja halutessasi eväät. Voit myös tehdä käsitöitä
muilla tekniikoilla, esim. virkaten tai neuloen. Tapahtumassa ei ole ohjausta. (Pirttihirmun huom. Kyläpirtin käyttöaika klo 8-22 välillä).
Ilmoitathan tulostasi Heljälle p. 050-3400425, jotta saatte
sovittua kulkemiset pirttiin!

Muoniossa tapahtuu

Kansalaisopiston Lapsiteatteriryhmien esitykset tiistaina
16.4. klo 18 yläkoulun auditoriossa. Esiintymässä 1-3-luokkalaisten ja 4-6-luokkalaisten ryhmät. Tervetuloa!

Kansalaisopiston kevätjuhla keskiviikkona 24.4. klo 18 liikuntahallilla. Ohjelmassa on soitto-oppilaiden musiikkiesityksiä, viihdekuoro, tanssiesityksiä ja Muonion Naisvoimistelijoiden esitys. Kahvitus ja kevätnäyttely aulatilassa
klo 17.30 alkaen. Kahvituksen järjestää Muonion yhtenäiskoulun 5. luokka. Tervetuloa!

La 13.4. klo 11.00 Muonion sirkuskoulu Huipun kevätnäytös
TUNNE alakoulun liikuntahallissa. Liput: aikuiset 5€, lapset
5-16v. 2€, alle 4v. ilmaiseksi. Saavuthan hyvissä ajoin paikalle. Myynnissä myös popparia ja kahvia!

Sulkapallopuulaaki pelataan huhti-toukokuussa. Sarjat:
Miehet ja naiset. Ilmoittaudu pe 12.4. mennessä osoitteeseen pihla.jaakkola@muonio.fi tai 040-4895146.

La 27.4. klo 12.30 Kansallisen veteraanipäivän juhla seurakuntakodilla. Seppeleenlasku sankarihaudoille klo 12.00,
jonka jälkeen siirtyminen seurakuntakodille. Kahvitarjoilu,
tervetuloa!

Unelmien liikuntapäivää vietetään pe 10.5.2019. Se on kaikenlaisen liikkumisen kokeilu ja pop-up päivä. Jos olet järjestämässä muoniossa tapahtumaa ko. päivänä, pientä tai
suurta, ilmoita siitä sivustolle www.unelmienliikuntapaiva.fi.
La 17.5. klo 10 Kylpyläretki Leville. Lähtö Erkinkulmalta klo
10.00 ja paluu noin klo 14.30. Retken hinta 20 € sis. kyydit, lipun ja vesijumppatuokion. Omat eväät mukaan! Ilmoittautumiset 10.5. mennessä Sinille p. 040 4895102 tai tk:n fyssareille Niinalle p. 0407537564 tai Eijalle p. 0406845647.
Sivukylien latujen ylläpitäjät! Toimittakaa toukokuun aikana latujen huoltokertanne, kilometrit ja kävijämäärät liikuntatoimistoon polttoainekorvauksien maksua varten.
Ajantasaiset tapahtumatiedot www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat ja www.muonio.fi
Muonion kunta/Sivistystoimi

Liikunta- ja kulttuuriavustukset haettavana
Liikuntayhdistysten vuosiavustusta voi hakea Muoniossa
rekisteröity liikuntayhdistys. Avustusmääräraha on 6000€,
josta 80 % jaetaan perusavustuksina. 20 % jaetaan koulutusavustuksina, joita haetaan vuoden aikana ennen koulutukseen osallistumista.
Hakemus tehdään hakulomakkeella. Lomakkeita, avustusten jakoperusteita sekä hakemuksen lisäliitteitä saa osoitteesta https://www.muonio.fi/vapaa-aika/liikunta/avustukset.html

Kulttuuriavustusta voi hakea seuraavin perustein: Kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja
taidepalvelujen tarjonnalle, taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä kotiseututyölle. Avustuksia myönnetään
kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille ja yksityisille
henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin. Avustusmääräraha
on 1500 €. Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemukset toimitetaan 2.5.2019 klo 16.00 mennessä os. Muonion kunta,
Liikunta-/Kulttuuritoimi, Puthaanrannantie 15, 99301 Muonio. Avustukset myöntää sivistyslautakunta.

Liikunta- ja kulttuuritoimi
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