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

- Tippalan Yötön Yö -tapahtuma 7.–9.-luokkalaisille
15.–16.10.

tä, mikroaaltouuni, vedenkeitin tai leluja, laita viesti
taija.hemminki(a)muonio.fi tai 040 489 5157.

Muonion kunnan kokoukset

- Tippalan Yötön yö -tapahtuma amis/lukiolaisille 17.– 18.10.
Molemmissa tapahtumissa luvassa turnauksia, ruokaa ja
mahotonta valvomista! Ilmoittautumiset Heidille 11.10.
mennessä.

Yhteistuumin saamme varmasti sisustettua kodikkaan tilan,
josta on iloa kuntamme pienimmille. Jos kaikki sujuu mutkattomasti, vietämme avajaisia la 19.10.!

Kunnanhallitus kokoontuu 21.10.
Kunnanhallitus kokoontuu 4.11.
Kunnanvaltuusto kokoontuu 11.11.

Työpaja tiedottaa:
SER (sähkö- ja elektroniikkaromu) sekä metalli- ja rautaromun keräyspiste työpajan takapihalla (Miljoonatie 1,
99300 Muonio).
Aukioloajat:
ma–to klo 9.00–15.00
		
pe klo 9.00–14.00
Huomioithan, että kierrätyspiste ei ole kaatopaikka! Sekajäte tulee toimittaa Lapecon hyötyjäteasemalle. Kiitos!

Liikuntatoimi tiedottaa:
Kuntopotkunyrkkeily, alk ti 8.10. klo 18.00–19.30, Lappia.
Hinta 3€/kerta.

Muonion kunnan uuteen nuorisovaltuuston ehdokkaaksi ilmoittautumisaika oli 1.–23.9.2019. Ehdokkaiksi ilmoittautui
kymmenen nuorta, jotka täyttivät toimintasäännössä 3.1.
kohdassa luetellut kelpoisuusehdot (jäseniksi voidaan valita valintahetkellä 14–20-vuotiaat nuoret, joiden kotikunta on Muonio).
Nuorisovaltuuston toimintasäännön 3.2. kohdan mukaan
valtuustopaikkoja on vähintään 6 ja enintään 10. Nuorisovaltuusto valitaan demokraattisesti vaaleilla. Kuitenkin,
toimintasäännön 3.3. kohdan mukaan, mikäli ehdokkaita
on vähemmän tai yhtä paljon kuin nuorisovaltuustopaikkoja, vaaleja ei tarvitse järjestää, vaan kaikki ehdokkaat valitaan nuorisovaltuuston.
Näin ollen kaikki ehdolle asettuneet nuoret valitaan Muonion kunnan uuteen nuorisovaltuustoon kausille 2019–2021.
Uusi nuorisovaltuusto julkistetaan nuorisovaltuuston yleiskokouksessa keskiviikkona 9.10.2019 klo 12 yhtenäiskoulun
auditoriossa.

Voimaa Vanhuuteen -jumppa, alk. ke 16.10. klo 12 – 13, Kyläpirtti. Hinta 2€/kerta. Ei ennakkoilmoittautumista.

Nuorisotila Tippalan (os. Pirkantie 2) K-13 aukioloajat: tiistaisin klo 16–20, torstaisin ja perjantaisin klo 17–21. Syyslomalla poikkeuksellisesti auki perjantaina ja lauantaina klo
17–23.

Ilmavolttiradan ja trampetin vapaa harjoitteluvuoro, alk.
su 27.10. klo 15.30–17.00, liikuntahalli.

5.–6.-luokkalaisten oma Tippala-iltapäivä keskiviikkoisin
klo 16.30–18.00 nuorisotila Tippalassa.

Uimareissu Leville pe 1.11. klo 10–14. Lähtö Erkinkulmalta.
Hinta 20€. Ilmoittautumiset 28.10. mennessä Sinille
p. 040 489 5102 tai Pihlalle p. 040 4895146.
Lisätiedot www.muonio.fi/vapaa-aika/liikunta

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

Ikäihmisille:

Kansalaisopisto tiedottaa:

Toimintatuokiot 65+ Kyläpirtissä perjantaisin klo 12.00
11.10. Levyraati

Haluatko oppia tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen
käyttöä? Kansalaisopisto järjestää digikahvilan tiistaina
15.10. klo 14–16 Kyläpirtillä.

18.10. Käytä selkääsi! Valtakunnallinen selkäviikko. Ohjelmassa kevyt kaikille soveltuva selkäjumppa
25.10. Pelien riemua.
1.11. Kylpyläreissu Leville – ei toimintatuokiota!

Digikahviloissa kahvistellaan, opetellaan omien välineiden
käyttöä ja kokeillaan uusia. Digikahviloita järjestetään lisää syksyn ja ensi vuoden aikana kirkonkylällä ja sivukylillä. Myös yhdistykset ja muut yhteisöt voivat pyytää digineuvontaa haluamistaan aiheista. Seuratkaa tiedottamista ja
ottakaa yhteyttä, jos haluatte teemaillan. Koulutus on maksutonta ja Opetushallituksen rahoittamaa.

Keskuskeittiö tiedottaa:
Keskuskeittiö myy hävikkiruokaa 21.10. alkaen koulupäivisin klo 12.15 – 12.30. Lappian ravintolassa. Annoksen hinta
(7,5dl) on 3€. Tervetuloa ostoksille!

Nuorisotoimi tiedottaa:
Syyslomaviikon tapahtumat:
- Syyslanit yhteistyössä Lappian kanssa perjantaina 11.10. klo
18–09. Osallistumismaksu 5€. Konepaikkoja 30. Mikäli sinulla ei ole omaa tietokonetta, niin viisi nopeinta voivat lainata nuorisotoimen koneita lanien ajaksi. Ilmoittaudu Heidille.

Sosiaalitoimi tiedottaa:
Lapsille sisäleikkipaikka Kielaan!
Kokeilemme kauppakeskusten kaltaisen avoimen leikkipaikan toimivuutta Kielassa. Tila on lähinnä alle kouluikäisten
ja heidän huoltajiensa käytössä joka päivä klo 10–18.
Lapset leikkivät tilassa vanhempien valvonnassa ja vastuulla. Leikin lisäksi tilassa voi valmistaa ja nauttia yksinkertaisia välipaloja sekä tietysti kohdata toisia lapsiperheitä.

Sosiaalitoimen perhetyö Taija Hemminki

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
tiedottaa:
Lapin alueteatterin kiertue:
Korjaamo Muonion liikuntahallilla keskiviikkona 23.10.
klo 19.00
Kansallisteatterin johtajan Mika Myllyahon käsikirjoittama näytelmä kertoo kahden miehen välisestä töyssyisestä ystävyydestä ja pyristelyistä uusien elämäntilanteiden
edessä.
Pikku prinssi -lastenteatteriesitys Muonion liikuntahallilla
torstaina 24.10. klo 9.15.
Perustuu Antoine de Saint-Exupéryn rakastettuun klassikkosatuun Pikku prinssi. Esitys on yli 4-vuotiaille.
Kirjasto on suljettu perjantaina 25.10. Omatoimikirjasto palvelee normaalisti.
Yhteispohjoismainen kirjastoauto ei aja reittiä Kihlanki-Tapojärvi-Kaalamaniemi-Kihlanki-Kangosjärvi perjantaina
25.10.

Ensilumen latu aukeaa
25.10.2019!
Lumetettua ensilumen latua tehdään Olostunturin rinteeseen noin 4–5 km. Päivällä ensilumenlatu ja ampumapaikka ovat aktiivisesti maajoukkueiden ja muiden kilpahiihtäjien käytössä. Iltaisin ensilumen ladulla hiihtävät aktiiviharrastajat. Latuvalot ovat päällä klo 8–20.
Ensilumen latumaksut vuonna 2019:
* 20€/päivä
* 100€/kausi
* 50€/kausi muoniolaisessa rekisteröidyssä majoitus
liikkeessä majoittuville
* 20€/kausi alle 18-vuotiaille
* 50€/kausi muoniolaisille
* ja alle 18-vuotiaille muoniolaisille hiihtolippu veloi
tuksetta
* iltalippu 5€
Maksullinen kausi päättyy luonnonlumen tilanteen mukaan.
Latumaksua ei peritä FIS Oloksen Tykkikisojen ajalta eikä
edeltäviltä virallisilta harjoituspäiviltä (13.–17.11.2019).
Ensilumen latuliput ovat myynnissä Lapland Hotel Oloksen
vastaanotosta, jonne käytetyt liput myös palautetaan.
Puh. +358 16 536 111
olos@laplandhotels.com

Katso syksyn ajantasaiset tapahtumatiedot
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat ja www.muonio.fi

Tila varustetaan lahjoitus- tai lainatavaroilla. Jos sinulla
on antaa/lahjoittaa sohva tai nojatuoli, hoitopöy-

Muonion kunta | Puthaanrannantie 15 | 99300 Muonio | Palvelunumero 0400 686 211 | kirjaamo@muonio.fi

