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Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi. Ajantasaiset tapahtumatiedot
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat ja www.muonio.fi
Muonion kunnanvirasto on suljettuna 8.7.-2.8. välisen ajan.
Aurinkoista kesää kaikille!

Muonion kunnan kokoukset

Museo avoinna 18.6. – 10.8. tiistaista lauantaihin klo 11–17.
Tervetuloa tutustumaan museoon.
Museolla teatteriesitys Henkilö V ja Harakka Vinsentti sirkuksessa perjantaina 5.7. klo 14.00

Muonion kesä!

Kesän lasten lukubingolomakkeita voi hakea kirjastolta tai
tulostaa lomakkeen kotisivuilta. Lomake pitää palauttaa
elokuun loppuun mennessä kirjastolle. Kaikkien osallistuneiden kesken arvomme palkintoja syksyllä.

27.6. torstai torin teema on Midnight Sun Hike -elämyspäivät ja päivän aikana pääsee testaamaan pyöriä, melontaa
tai treenaamaan seuraavan päivän Muonion mölkkymestaruusturnaukseen. Torilla otetaan vastaan ilmoittautumisia
perjantain 28.6. klo 18 alkavaan mölkkyturnaukseen. Torilla paikalla myös hyvinvointikoordinaattori!

Kunnanhallitus kokoontuu 24.6.
Sosiaalilautakunta kokoontuu 26.6.

Aurinkoista lukukesää kaikille!

Tekninen toimi tiedottaa

Nuorisotoimi tiedottaa

RAIVAUSTYÖT 2019		
Muonion kunta tekee kesän 2019 keskustan ja sivukylien alueella maisemanhoidollista raivaustyötä. Ensisijaisesti raivauksia tehdään Muonion kirkonkylällä. Pyydämme ilmoittamaan raivauskohteita sähköpostilla osoitteeseen ymparistotyot@muonio.fi tai puhelimella 040 5679 441.
Kiinteistön omistajan tulee antaa suostumus kiinteistön raivaustöille. Suostumuslomakkeita saa työpajalta, Miljoonatie 1 ja teknisestä toimistosta, Puthaanrannantie 15b.
Lisätietoa antaa työnjohtaja Simo Muotka 040 5679441,
ymparistotyot@muonio.fi tai rakennusmestari Juha Vainiolta, puh. 040 4895185.

Sosiaalitoimi tiedottaa
Kaiken maailman metkut -päiväleiri koululaisille 8.–12.7.
klo 10–15 Kyläpirtillä ja lähialueella. Osallistumismaksu
10e / hlö, sisältää ruuan ja ohjelman. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen sosiaali.tsto@muonio.fi (sähköpostin aiheeksi ’leiri’). Päiväleirin järjestää sosiaalitoimen
perhetyö ja ohjaajana toimii perhetyöntekijä Taija.

Liikuntatoimi tiedottaa
Tuu pelaan futista! Ässäkentällä su 14.7. ja ke 7.8. klo 17.00.
Tuu yksin, kaksin tai vaikka koko perheen voimin. Pistetään
pienpelit pystyyn monella kentällä samanaikaisesti. Pelinohjaajat tuomaroi. Lisätietoja puh. 040 489 5146.

Kirjaston kesäaukioloajat
Ma, Ke ja To 11–18, Ti ja Pe 10–16. Poikkeukset: Juhannusaatonaattona 20.6 klo 10–15 ja juhannusaattona 21.6. suljettu.
Yhteispohjoismainen kirjastoauto ei liikennöi 1.7. – 28.7. välisenä aikana. Kirjastoautoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä pääkirjastoon.

Nuorisotila Tippala (os. Pirkantie 2) on auki koko kesän
ajan seuraavasti: kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin klo 16–
20, heinäkuussa keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 15–21 sekä lauantait 6.7. ja 20.7. klo 15–21. Tippalaan ovat kesällä
lämpimästi tervetulleet myös tulevat seiskaluokkalaiset!
Nuorisotoimen kerhot ovat tauolla kesän ajan. Nuoret voivat omatoimisesti pelata pesistä yläkoulun kentällä, pesiskopin avaimen voi hakea sovitusti Tippalasta.
Tulevia tapahtumia: Kanoottiretki nuorisolle 2.7. yhteistyössä Muonion melojat ja Muonion kunnan nuorisotoimi. Hinta
10€. Ilmoittautumiset Mikaelille puh. 045 805 1402.
Etsivän nuorisotyöntekijän perjantaikahvit tauolla kesän
ajan. Kahvistelut jatkuvat elokuussa, ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.
Ajankohtaisia tietoja Muonion kunnan internet-sivuilta:
https://www.muonio.fi/vapaa-aika/nuoriso.html
Kesäisin terveisin:
Nuoriso-ohjaaja Heidi Hietala, p. 040 5929 281
Nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailija Vertti Barkholm,
p. 040 489 5193
Etsivä Nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry, p. 040 489 5167,
etunimi.sukunimi@muonio.fi
Ig: nuorisoohjaajamuonio, etsivanuorisotyomuonio,
nuorisottmuonio
Fb: Nuoriso-ohjaaja Heidi Hietala, Etsivä Nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry
Sc: nuorisoohjaaja, etsivasmp, nuorisottmuonio

Kyläpirtti tiedottaa
Toimintatuokio 65+ on jäänyt kesätauolle. Syyskausi jatkuu
pe 13.9. klo 12.00.
Tee heinäkuun Kyläpirtti-varaukset kesäkuun loppuun mennessä Siniltä.

Torstain torit alkavat to 27.6. klo 10.00 ja jatkuvat jokaisena torstaina erilaisin teemoin aina elokuun loppuun saakka.

28.6. klo 18.00 Muonion avoimet mölkkymestaruuskilpailut
Kielan pihalla osoitteessa Kilpisjärventie 13, Muonio.. Mestaruudesta mölkätään yleisessä sarjassa ja lasten sarjassa (alle 14-vuotiaat). Ilmoittautumiset ennakkoon osoitteeseen info@muonio.fi tai torstaitorilla. Osallistuminen
on maksuton!
29.6. klo 13.30 Muonion kauneimmat paikat –nuotiokahvit kunnanjohtaja Lasse Peltosen kanssa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa Pallaskodassa (Oravapolku, n. 1km
luontokeskukselta). Tule nauttimaan kahvista ja keskustelemaan mm. Muonion kauneimmista paikoista. Tilaisuus on
avoin ja maksuton!
Muonion kesä on tapahtumia täynnä! Katso kaikki Muonion
kesän tapahtumat, aktiviteetit ja muut palvelut osoitteesta
www.midnightsunhike.fi

Yöttömän yön retkeilyä juhlitaan Muoniossa

Midnight Sun
Hike -elämyspäivillä
27.–29.6.2019.
Kolmen päivän ajan on
luvassa monenlaista
ulkoilmaohjelmaa ja -aktiviteetteja sekä tietysti mukavaa oleilua
pohjoisen luonnossa.
Tutustu ohjelmaan osoitteessa
www.midnightsunhike.fi
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