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Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla
osoitteessa www.muonio.fi.

1.-4. lk), (klo 19.00: 5.lk-aikuiset). Uusien harrastajien ilmoittautuminen ma 19.8. klo 9–12. Vapaat harrastuspaikat arvotaan, jos ilmoittautuneita paljon.

Muonion kunnan kokoukset

MAKSUTONTA KUNTOSALIHARJOITTELUOPASTUSTA 2.9.–
25.9.2019 välisen ajan alakoulun kuntosalilla. Liikunnanohjaaja on opastamassa MAANANTAISIN klo 9–10.30 ja KESKIVIIKKOISIN klo 14.30–16.00. Tule rohkeasti paikalle ja kokeile kuntosaliharjoittelua.

• Kunnanhallitus kokoontuu 19.8.
• Sosiaalilautakunta kokoontuu 27.8.

Asuntokysely
Löytyykö Muonion kunnasta katto uuden asukkaan, perheen ja työntekijän pään päälle? Omistatko kiinteistön,
asunnon, mökin tai talon, jonka voisit vuokrata Muonioon
muuttajalle? Onko sinulla tontteja myytävänä?
Muonion kunta kartoittaa Muonion kunnan alueella toimivien yrittäjien, asukkaiden ja kiinteistöjen omistajien asuntotilannetta. Jos olet yrittäjä tai kiinteistön omistaja, toivomme, että ehdit käyttää muutaman minuutin vastataksesi kyselyyn asuntotarpeista ja halukkuudestasi osallistua asuntohankkeisiin Muoniossa. Saatu tieto jaetaan rakennuttajille ja asuntoinvestoreille vuodesta 2019 eteenpäin. Tietojen perusteella voidaan olla yhteydessä vastaajiin ja esittää yhteistyötä. Vastaathan kyselyyn 31.8.2019 mennessä.
Linkki kyselyyn löytyy Muonion kunnan nettisivujen etusivulta www.muonio.fi
Lisätietoja antaa Muonion kunnan tekninen johtaja,
Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062,
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Liikuntatoimi tiedottaa
LIIKUNTASALIEN KÄYTTÖVUOROT on haettavissa 2.9.201931.5.2020 väliselle ajalle ke 21.8. mennessä. Ilmoita tarvitsemasi tila (ammattiopisto/liikuntahalli,vasen,oikea
puoli,kiipeilytila) toivejat ja yhteystietosi pihla.jaakkola@
muonio.fi. Hinnat koko kaudelta/tunti: ammattiopisto ja liikuntahallin puoli salia 70€, koko sali 140€, kiipeilytila 20€.
URHEILUKENTÄLLÄ VÄLINEET SAATAVILLA harjoittelua
varten 20.8.–5.9 välisen ajan TIISTAISIN JA TORSTAISIN
klo 17–19. Tulkaapa harjoittelemaan, koululaiskisat on la
7.9.2019.
SIRKUKSEN APUOHJAAJAKOULUTUS to 29.8.2019 klo 1720 liikuntahallilla. Koulutus on suunnattu nuorille ja aikuisille apuohjaajille ja siksi aikoville. Kouluttajina sirkusohjaajat
Sini Westerling ja Kaisa Salo. Koulutus on ilmainen. Oma välipala mukaan. Ilmoittautumiset liikuntatoimeen ma 26.8.
mennessä: pihla.jaakkola@muonio.fi tai 040-4895146
MUONIO SIRKUSKOULU HUIPUN ryhmät alkaa syyskuun
alusta.
• tiistaisin klo 17.00, 2013-2014 synt.
• torstaisin klo 16.30, 1.-2. lk
• torstaisin klo 17.30, 3.-4. lk
• torstaisin klo 18.30, 5.-6. lk
• torstaisin klo 19.30, yläkoululaiset, nuoret ja aikuiset
Hinta 50€/syyslukukausi. Uusien harrastajien ilmoittautumiset ma 19.8.2019 klo 9-12 puh. 040-4895146. Vapaana olevat harrastuspaikat sekä jonotuspaikat arvotaan.
ILMA-AKROBATIA on sirkuksen yksi toiminto, jossa harjoitellaan kankailla, trapetsilla ja renkailla. Harjoittelu soveltuu
kaikille, eikä aiempaa kokemusta tarvita. Hinta 50€/syyslukukausi. Max. 8 osallistujaa. Ryhmät TIISTAISIN (klo 18.00:

Nuorisotoimi tiedottaa
Nuorisotila Tippala (os. Pirkantie 2) palaa normaaleihin aukioloaikoihin viikon 32 alusta lähtien. Jatkossa siis Tippala
on auki kaikille yli 13-vuotiaille nuorille tiistaisin klo 16-20,
torstaisin klo 17-21 ja perjantaisin klo 17-21 (parittomien
viikkojen perjantaisin paikalla myös etsivä nuorisotyöntekijä). Nuorisotoimen kerhoista lisätietoja syyskuussa. Tulevista tapahtumista tiedotetaan Muonion kunnan internetsivuilla https://www.muonio.fi/vapaa-aika/nuoriso.html sekä sosiaalisessa mediassa!
Etsivän nuorisotyöntekijän perjantaikahvit jatkuvat nuorisotila Tippalassa jälleen normaalisti perjantaisin klo 13-16
kaikille peruskoulunsa päättäneille (16-29 v.) nuorille, paikalla uusi etsivä nuorisotyöntekijä Tauno Räsänen!
Mukavaa syksyn alkua toivottavat:
Nuorisosihteeri Heidi Hietala
p. 040 5929 281
Nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailija Vertti Barkholm
p. 040 489 5193
Etsivä Nuorisotyöntekijä Tauno Räsänen
p. 040 489 5167
sähköpostit: etunimi.sukunimi@muonio.fi
Instagramit: nuorisosihteerimuonio, etsivanuorisotyomuonio, nuorisottmuonio
Facebookit: Nuorisosihteeri Heidi Hietala, Etsivä Nuorisotyöntekijä Tauno Räsänen
Snapchatit: nuorisoohjaaja, nuorisottmuonio

Kyläpirtti tiedottaa
Kyläpirtin toiminta jatkuu ja syksyn tuulet puhaltavat! Käy
lukemassa Kyläpirtin kuulumiset kunnan nettisivuilta tai Kyläpirtti Muonioon Facebook-sivuilta. Kyläpirtti on varattavissa veloituksetta yhdistyksille, kuntaorganisaation eri toimijoille ja muille toimijoille, jotka edistävät kunnan elinvoimaa, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kuntalaisaktiivisuutta
ja ovat tuottoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä toimijoita.
Tiedustelut ja varaukset: sini.westerling@muonio.fi / 040
489 5102 (puhelut, tekstiviestit, WhatsApp).
Torstaina 29.8. klo 12.00 Yhteislaulutilaisuus Kyläpirtissä
Seniori-Maken säestämänä (os. Pirkantie 4 B). Kahvitarjoilu!
TOIMINTATUOKIOT 65+
• Keskiviikkoisin klo 10.00 Kangosjärvi (Aloitus 4.9. Retki
Salmijärvelle)
• Torstaisin klo 11.00 Kerässieppi (Aloitus vielä sopimatta)
• Perjantaisin klo 12.00 Kyläpirtti (Aloitus pe 13.9. teemalla Positiivisen ajattelun päivä)
Kuntakeskuksen ohjelma julkaistaan kunnan nettisivuilla
Toimintatuokiot 65+ -välilehdellä sekä kauppojen seinillä.

Kansalaisopisto tiedottaa:
Kursseille ilmoittautuminen alkaa
maanantaina 12.8. klo 12.

Kansalaisopiston uusi opinto-ohjelma on jaettu koteihin ja
se löytyy myös kunnan nettisivuilta. Kaikille kursseille täytyy ennakkoilmoittautua, ellei kurssin tiedoissa toisin mainita. Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti netissä osoitteessa https://opistopalvelut.fi/muonio. Myös puhelimitse
voi ilmoittautua numeroon 040 353 3424. Kursseille ei voi
ilmoittautua sähköpostitse, tekstiviestillä tai ääniviestillä.

Opetushallitus on myöntänyt Muonion kansalaisopistolle opintoseteliavustusta. Opintoseteli alentaa kurssimaksua 10 eurolla/kurssi/lukukausi. Sama henkilö voi saada niitä enintään kaksi lukuvuodessa. Tänä lukuvuonna opintoseteliä voivat hakea työttömät, oppimisvaikeuksia kokevat, eläkkeellä olevat, senioriväestö (63-vuotiaat ja vanhemmat) ja maahanmuuttajat. Myös henkilöt, joilla ei ole
peruskoulun jälkeistä koulutusta tai opiskelupaikkaa, voivat hakea opintoseteleitä. Opintoseteliä anotaan kurssille
ilmoittautumisen yhteydessä netissä Opintosetelianomuskohdassa tai puhelimitse.

Meillä on haettavana myös 30 kpl viime lukuvuonna käyttämättä jääneitä opintoseteleitä. Niitä voi hakea uusien seteleiden lisäksi ja käyttää uuden setelin kanssa samalla kurssilla. Opintoseteli on käytettävä syksyn 2019 aikana ja niitä
voi saada enintään yhden hakijaa kohden. Jos hakijoita on
enemmän kuin 30, setelit arvotaan hakijoiden kesken. Näitä
seteleitä koskevat viime vuoden hakukriteerit, eli näitä voidaan myöntää työttömille, senioreille (63-vuotiaat ja vanhemmat), eläkeläisille ja oppimisvaikeuksia kokeville.

Käyttämättä jääneitä opintoseteleitä haetaan ilmoittautumisjärjestelmän kautta 12.8.2019 klo 12 alkaen osoitteessa https://opistopalvelut.fi/muonio. Opintosetelihaku löytyy etusivulta. Ostoskorin lisätieto-kentässä täytyy ilmoittaa, millä kurssilla opintoseteli aiotaan käyttää. Haku päättyy 26.8.2019 klo 23.59. Jos nettihaku ei jostain syystä onnistu, voi seteliä hakea myös puhelimitse.

Osaajia haetaan:

• Muonion Matkailu ry hakee Visit Muonio 2025 -hankkeeseen projektipäällikköä ajalle 1.10.2019–30.4.2022.
• Sivistystoimi hakee erityisopettajan sijaista ajalle 1.9.–
31.12.2019.
Katso hakuohjeet Muonion kunnan nettisivuilta osoitteesta www.muonio.fi

Muoniossa tapahtuu:

• Kalastusmatkailu ry kutsuu sinut Lohiseminaari 2019 tapahtumaan 30.-31.8.2019 Lapland Hotel Olokselle.
• Matkailun uudet tuulet – kuulumisia ja mahdollisuuksia
maailmalta! Tervetuloa Tunturi-Lapin Kehityksen matkailun ajankohtaispäivään ma 23.9.2019 Särkijärven Majoille.
Tapahtumien lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta www.muonio.fi
Muonion ruska on täynnä tapahtumia! Katso syksyn ajantasaiset tapahtumatiedot www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat
ja www.muonio.fi.

Lisätiedot toimintatuokioista: hyvinvointikoordinaattori sini.westerling@muonio.fi, p. 040 489 5102.
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