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

Kunnan kokoukset
Kunnanhallitus kokoontuu 16.9.
Tekninen lautakunta kokoontuu 24.9
Kunnanvaltuusto kokoontuu 30.9.

Terveyskeskus tiedottaa
Toimintakyvyn heikentyessä tai vamman sattuessa Muonion kuntalaisilla on oikeus lainata toimintakykyä helpottavia apuvälineitä, mm rollaattori, tukikahvat, pyörätuoli ja
suihkutuoli.
Lisäksi fysioterapiasta saa lainaan akuutin vamman sattuessa mm. polvi-, ranne- ja selkätukia. Apuvälinetarpeen
vähentyessä/loppuessa apuvälineet tulee palauttaa viipymättä fysioterapiaan Lappialle (kulku Ojustien kautta, Lappian takapiha). Apuväline asioissa soita ja varaa aika numeroista 040 753 7564 tai 040 684 5647. Parhaiten tavoitat klo 8–9.
Fysioterapia pyytää palauttamaan tarpeettomat apuvälineet ja tuet Lappialle fysioterapiaan.
Terveyskeskuksen fysioterapeutin vastaanotolle pääsee
terveyskeskuksen lääkärin lähetteellä. Syksyllä fysioterapiassa alkaa muisti- ja tuolijumpparyhmät. Ryhmistä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä fysioterapeutteihin sekä
muistiryhmän tiimoilta muistikoordinaattoriin.
Terveyskeskuksen vuodeosasto kiittää Elsa Kotakorvan
omaisia saamastaan lahjoituksesta.

Kirjasto tiedottaa
Kirjasto on siirtynyt talven aukioloaikoihin 2.9. alkaen:
ma–to 12–19, pe 10–16, juhlapyhien aatot 10–15, omatoimikirjasto avoinna ma–su 7–21
Syksyn satutunnit Muonion kirjastolla perjantaisin klo 9.30
seuraavasti:
13.9. 4-vuotiaasta ylöspäin
27.9. 0-3 vuotiaat
11.10. 4-vuotiaasta ylöspäin
08.11. 0-3 vuotiaat
22.11. 4-vuotiaasta ylöspäin
13.12. kaikki ikäryhmät

Nuorisotoimi tiedottaa
Nuorisotila Tippalan 20-vuotisjuhlat tiistaina 24.9. klo 16–
20! Tarjolla lättyjä, makkaraa, livemusiikkia ja upeita palkintoja, lämpimästi tervetuloa kaikenikäiset!
Koskenlaskua ja makkaranpaistoa yhteistyössä Harrinivan
kanssa perjantaina 20.9. klo 17 alkaen, ilmoittautumiset
Heidille to 12.9. mennessä. Hinta 5€, K-13.
Muonion kunnan nuorisovaltuuston vaalit järjestetään tiistaina 8.10. klo 10–12 yläkoululla ja lukiolla. Sie 14–20-vuotias vaikuttamisesta kiinnostunut muoniolainen nuori, ilmoittaudu ehdolle 23.9. mennessä Heidille whatsapp-viestillä
tai sähköpostitse! Vaalien tulokset julkistetaan keskiviikkona 9.10. klo 12 yhtenäiskoulun auditoriossa pidettävässä
yleiskokouksessa, missä valitaan uusi nuorisovaltuusto kausille 2019–2021.
Nuorisotila Tippalan (os. Pirkantie 2) K-13 aukioloajat: tiis-

taisin klo 16–20, torstaisin ja perjantaisin klo 17–21.

ling@muonio.fi, p. 0404895102 .

Nuorisotoimen kerhot alkavat jälleen! Kerhokausi kestää
viikolle 50 asti. Kerhoja ei järjestetä syyslomaviikolla. Kerhot ovat maksuttomia, niihin ei järjestetä kuljetuksia eikä
niihin tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa rohkeasti mukaan
milloin vain kokeilemaan uusia harrastuksia! Kerhotarjotin
tänä vuonna:
- Leikkikerho 1.–2.-luokkalaisille tiistaisin klo 15.15–16.15
alakoulun liikuntasalissa.
- Tippalakerho 3.–4.-luokkalaisille torstaisin klo 15.15–
16.15 Nuorisotila Tippalassa.
- Liikuntakerho 4.–6.-luokkalaisille keskiviikkoisin klo
15.15-16.15 alakoulun liikuntasalissa.
- 5.–6.-luokkalaisten oma Tippala-iltapäivä tiistaisin klo
15.00–16.30 Nuorisotila Tippalassa. Aloitus 1.10.2019.
- Bändikerho yli 16-vuotiaille torstaisin klo 15.00–16.30
nuorisotila Tippalassa.

Ikäihmisten luontoretki Pallakselle ke 25.9.
Luvassa ohjattua toimintaa ulkosalla, vierailu luontokeskuksessa, evästelyä, makkaran paistoa ja mukavaa yhdessäoloa. Retki soveltuu kaikille, myös apuvälineitä käyttäville. Retki on ilmainen ja sisältää kyydit, eväspussin ja kahvit.
Huonon sään sattuessa olemme sisätiloissa.
Yhteinen linja-autokyyti:
10.00 Ylimuonio, Palkisen talli - 10.15 Erkinkulma - 10.40 Särkijärven koulu - 14.00 Paluulähtö Pallakselta
Ilmoittautumiset ti 17.9. mennessä!
Sinille 040 4895102, Pihlalle 040 4895146, Eijalle 040 684
5647 tai Niinalle 040 753 7564. Voit myös soittaa ja kysellä lisätietoja.

Perjantaikahvit nuorisotila Tippalassa perjantaisin klo 13–
16 kaikille peruskoulunsa päättäneille (16–29 v.) nuorille & Asuntolailta nuorisotila Tippalassa Lappian asukkaille maanantaisin klo 15–18. Kahveja keittelee etsivä nuorisotyöntekijä Tauno Räsänen, p. 040 489 5167, tauno.rasanen@muonio.fi.
Lisätietoja Muonion kunnan internet-sivuilta www.muonio.
fi/vapaa-aika/nuoriso ja somesta. Mukavaa syksyä toivottaa: Nuorisosihteeri Heidi Hietala, p. 040 5929 281, heidi.
hietala@muonio.fi, instagram: nuorisosihteerimuonio

Kansalaisopisto tiedottaa
Haluatko oppia tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen
käyttöä? Kansalaisopisto järjestää syksyn ja kevään aikana digikahviloita kirkonkylällä ja sivukylillä. Digikahviloissa kahvistellaan, opetellaan omien välineiden käyttöä ja
kokeillaan uusia. Myös yhdistykset ja muut yhteisöt voivat
pyytää digineuvontaa haluamistaan aiheista. Seuratkaa
tiedottamista ja ottakaa yhteyttä, jos haluatte teemaillan.
Koulutus on maksutonta ja Opetushallituksen rahoittamaa.

Kyläpirtti tiedottaa
Avoin ja maksuton tilaisuus: Huono-osaisuuden iltakoulu ke 25.9.2019 klo 16.30–19.30 Yhtenäiskoulun auditorio,
Opintie 8.
Nuorten Ystävien asiantuntijat nostavat tilaisuudessa esiin
vaikeimmassa asemassa olevien kuntalaisten äänen VALPAShankkeesta saatujen kokemusten ja tulosten kautta. NY on
kehittänyt VALPAS-hankkeessa kaikista vaikeimmassa asemassa olevien matalan kynnyksen toimintamalleja yhdessä
kuntakumppaneiden kanssa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu!
Kyläpirtissä tapahtuu (Pirkantie 4 B). Lisätietoja kunnan
nettisivuilta Kyläpirtin kalenterista / Sini Westerling 040
489 5102.
To 19.9. klo 17–18 Lapin muistiyhdistys ry: avoin muistikummituokio.
La 21.9. klo 10-14 SPR Muonion osasto: Perehdytystilaisuus
varaisovanhempitoimintaan.
Pe 27.9./25.10./29.11./13.12. klo 9–11 Pirtti pienimmille. Kaikille alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen/hoitajilleen. Mukavaa yhdessäoloa, leikkiä ja kuulumisten vaihtoa.

Ikäihmisille
Kuntakeskuksen toimintatuokiot 65+ jatkuvat pe 13.9. klo
12.00 Kyläpirtissä. Teemana positiivisen ajattelun päivä.
Suunnitellaan syksyä ja hörpätään kahvit. Lisätiedot toimintatuokioista: hyvinvointikoordinaattori sini.wester-

Ympäristöasiantuntija
tiedottaa
Haja-asutuksen jätevesien käsittely
Uudistetun jätevesiasetuksen mukaan viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tulee olla puhdistusvaatimukset
täyttävä jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna ennen
31.10.2019. Lisätietoa löydät Muonion kunnan nettisivuilta
osoitteesta www.muonio.fi/tekninen/tekninen-osasto/ymparisto.

Tule Muistikummituokioon!
Torstaina 19.9. kello 17.00–18.00, Muonion kyläpirtti, Pirkantie 4B, 99300 Muonio.
Tilaisuuden järjestää Lapin Muistiyhdistys ry
Lisätietoja toimistostamme:
p. 040 508 0482 tai toimisto@lapinmuistiyhdistys.fi

Retkiviikko perheille
Syyslomalla 14.–18.10., ma–ti ja pe klo 10–15, ke–to klo 15–
klo 12.
Maanantaina, tiistaina ja perjantaina 5–10 km:n helppo patikointiretki, retkiruuanvalmistusta maastossa. Kulkemiset
kimppakyydein.
Keskiviikosta torstaihin yöretki, majoitus teltassa tai autiotuvassa.
Teltan, makuupussin ja retkikeittimen saa tarvittaessa lainaan.
Retkikohteet sään mukaan. Säänmukainen vaatetus. Mukaan mahtuu n. 12 hlöä. Osallistumismaksu 15 €/hlö sis.
ruuat, kuljetuksen yöretkelle. Kysy lisää 0404895157, taija.
hemminki(a)muonio.fi. Järjestää perhetyö.

Muonion kunnassa
on haettavana
lukion ja perusopetuksen matemaattisten aineiden sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä.
Hakuaika päättyy 23.9.2019 klo 15. Katso hakuilmoitus:
www.muonio.fi/kasvatus/sivistysosasto
Projektityöntekijän tehtävä. Hakuaika päättyy 20.9.2019
klo 15. Katso hakuohjeet: www.muonio.fi

Muonion ruska on täynnä tapahtumia! Katso syksyn ajantasaiset tapahtumatiedot www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat
ja www.muonio.fi
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