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

Muonion kunnan kokoukset
Kunnanvaltuusto kokoontuu 17.2.2020
Kunnanhallitus kokoontuu 24.2.2020
Sivistyslautakunta kokoontuu 26.2.2020

Muonion hyvinvointikeskus
on otettu käyttöön.
Muonion hyvinvointikeskuksesta osoitteessa Pirkantie 11
löytyvät nyt kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta. Kaikkiin avopalveluihin tullaan Pirkantien puolelta pääovesta A1 (ei kulkua rakennuksen takana olleen
parkkipaikan kautta). Sosiaalitoimen palvelut ovat olleet
jo tammikuun alusta samoissa tiloissa. Päivystyskäynteihin
otetaan käyttöön ovi A2, mutta kutsujärjestelmän asentamisen vuoksi päivystykseen klo 16 jälkeen tulevia asiakkaita pyydetään soittamaan toistaiseksi päivystävän sairaanhoitajan puhelimeen 040 714 2845 ja soittamaan tarvittaessa vuodeosaston ovikelloa. Ovikutsu päivystykseen otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Autojen pysäköinnissä on tärkeää huomioida ambulanssien esteetön pääsy päivystyksen ovelle.
Uudessa hyvinvointikeskuksessa asiakkaita ottavat vastaan:
- neuvola
- laboratorio
- kotisairaanhoito
- kotipalvelu
- mielenterveyshoito
- psykiatria
- fysioterapia
- puheterapia
- työterveyshuolto Lappica
- röntgen
- hammashoitola
- lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto
- päivystyspoliklinikka / ensiapu
- sosiaalitoimi
- perhetyö
Hyvinvointikeskus järjestää avoimien ovien päivän
16.3.2020 klo 12.00 alkaen. Lämpimästi tervetuloa asioimaan uusiin tiloihin, Muonion hyvinvointikeskukseen!

Keskuskeittiö tiedottaa
Keskuskeittiö myy hävikkiruokaa koulupäivisin klo 12.15 –
12.30 Lappian ravintolassa. Hinta 3€ / 7,5dl rasia. Tervetuloa ostoksille!

♥ Tervetuloa ♥

Muonion lukion
Wanhojentanssien iltanäytökseen
14.2. klo 18.00
Yhtenäiskoulun liikuntasali

Elinkeinotoimi tiedottaa:
Yrittäjien aamukahvit ti 3.3.2020 klo 9.00 Kyläpirtissä (Pirkantie 4B). Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista yrittäjyyteen liittyvistä asioista. Tilaisuus on avoin kaikille alueen yrittäjille.

Markkinavuoropuhelu: matkailuinfopalvelut
Muonion kunta valmistelee matkailuinfopalveluiden uudelleenjärjestelyä ja tulevaa palveluhankintaa. Pidämme avoimen markkinavuoropuhelun torstaina 20.2. klo 8.30 Kyläpirtissä (Pirkantie 4B), jotta kilpailutuksessa voidaan ottaa huomioon mahdollisten palveluntuottajien näkemykset. Tervetuloa mukaan kaikki matkailuinfotoimintapalvelun tarjoamisesta kiinnostuneet toimijat!

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
tiedottaa:
• Seuraava satutunti yli 4-vuotiaat pe 21.2.2020 klo 10.00
• Digiopastusta kirjastolla ma 24.2.2020 klo 12–15
• Lasten talvipäivä ti 25.2.2020 kirjastolla klo 9.30–11.00

Esiopetukseen haetaan sähköisesti eDaisyn kautta!
Linkki (https://muonio.daisynet.fi/eDaisy) löytyy Muonion
kunnan sivuilta Kasvatus – Perusopetus – Tärkeät linkit. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi-palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.
Palvelusta löydät hakemuksista Esiopetukseen hakeminen
-lomakkeen. Hakuaika päättyy 13.3.2020! Lisätietoja saat
rehtori Päivi Rantakokolta 040 489 5190.
Tervetuloa eskariin uudet eskarit elokuussa 2020! Toivottaa
yhtenäiskoulun väki

Nuorisotoimi tiedottaa:
Hiihtolomaviikon tapahtumat:
- Tunturi-lapin lanit (K-13) yhteistyössä Kolarin ja Enontekiön
kanssa ammattiopisto Lappialla la 29.2.-–su 1.3. Hinta 15€.
Ilmoittautuminen 19.2. mennessä. Viisi nopeinta tarvitsijaa
voivat varata nuorisotoimen tietokoneita käyttöönsä lanien ajaksi. Laneihin voi ilmoittautua myös konsolipelaajat.
- Yötön Yö -tapahtuma 7.–8.-luokkalaisille nuorisotila Tippalassa ma 2.3.–ti 3.3. Hinta 5€. Ilmoittautuminen 28.2.
mennessä.
- Yötön Yö -tapahtuma 9.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille
nuorisotila Tippalassa ti 3.3.– ke 4.3. Hinta 5€. Ilmoittautuminen 28.2. mennessä.
- Yökirjasto -tapahtuma 5.–6.-luokkalaisille kirjastossa to
5.3.– pe 6.3. Ilmoittautuminen 28.2. mennessä.
Ilmoittautumiset kaikkiin tapahtumiin nuorisosihteeri Heidi
Hietalalle numeroon 040 5929 281.
Wauto tulee! Wauto eli walkers-matkailuauto on matalan
kynnyksen kohtaamispaikka, jossa on tarjolla kahvia, korttipelejä sekä turvallisten aikuisten juttuseuraa. Walkers-auto on siis liikkuva nuorisotila, jonka tarkoitus on viedä nuorisotyötä sivukyliin.
Haemme vapaaehtoisia aikuisia mukaan Wauto-toimintaan maaliskuulle ja toukokuulle! Vapaaehtoinen aikuinen
eli vapari on omasta nuoruudestaan selvinnyt ”nuoruuden
veteraani”, joka tulee omana itsenään juttuun sekä nuorten
että muiden aikuisten kanssa. Vapari voi olla minkä ammattikunnan tai elämäntilanteen edustaja tahansa. Vapari on
siis turvallinen aikuinen, jonka kanssa nuori voi halutessaan
keskustella tai kahvitella. Vapaaehtoinen aikuinen kulkee
Walkers-auton mukana yhdessä kunnan työntekijän kanssa. Vaparina voit toimia vaikka vain yhden reissun verran
tai juuri sen verran kuin itse haluat. Vaparikoulutus järjestetään maanantaina 17.2. klo 17–20 yläkoulun auditoriossa. Ilmoittaudu mukaan mielenkiintoiseen ja ainutlaatui-

seen Wauto-vaparitoimintaan nuorisosihteeri Heidi Hietalalle numeroon 040 5929 281.
Nuorisotila Tippalan (os. Pirkantie 2) K-13 aukioloajat: tiistaisin klo 16–20, torstaisin ja perjantaisin klo 17–21. Kevään
extra-lauantait klo 17–23: 15.2., 14.3., 4.4. (mukana myös irlantilaisia nuoria) ja 16.5.
Perjantaikahvit peruskoulunsa päättäneille (16–29-vuotiaille) Tippalassa klo 13–16, paikalla etsivä nuorisotyöntekijä Tauno Räsänen, p. 040 489 5167.
Lisätietoja: www.muonio.fi/vapaa-aika/nuoriso

Kyläpirtin toimijoille ja
ikäihmisille tiedoksi:
Hyvinvointikoordinaattorin tehtävissä jatkaa Nina Wigley.
Nina on tavoitettavissa ke–pe klo 8–16 välillä. Kyläpirtin
varaukset ja toimintatuokioita koskevat tiedustelut tutusta numerosta p. 040 489 5102 tai nina.wigley@muonio.fi.
TOIMINTATUOKIOT 65+ Kyläpirtissä perjantaisin klo 12.00
pe 14.2. Vierailu wanhojen tansseissa liikuntahallilla
klo 11.45 (ei toimintatuokiota Kyläpirtissä)
pe 21.2. Kansainvälinen äidinkielen päivä: sana-arvoituksia
pe 28.2. Suomalaisen kulttuurin päivä: aiheena Kalevala
pe 6.3. Naistenpäivän viettoa
Kuntosaliryhmä ikäihmisille maanataisin 24.2.–11.5.
klo 10.00 Hyvinvointikeskuksen ryhmäliikuntasalissa
os. Ilttitie 2. Käynti Pirkantien kautta. Ryhmä on tarkoitettu niille, jotka eivät ole vielä tutustuneet kuntosaliharjoitteluun ja jotka kokevat, että tarvitsisivat lihasvoimaharjoittelua helpottamaan arjen askareita. Kuntosaliryhmä kuuluu osana Voimaa Vanhuuteen toimintaa. Ilmoittautuminen
fysioterapeuteille: Niina Kivi p. 040 753 7564 / Eija Nilimaa
p. 040 684 5647.

Liikuntatoimi tiedottaa:
Koripallokoulu sunnuntaisin klo 17.30 - 19.00 liikuntahallilla
huhtikuun loppuun asti. Koripallokoulu sopii yli 5. lk ja sitä
vanhemmille. Monipuolisia harjoitteita oman taidon kehittämiseen ja joukkuepelaamiseen. Ohjaajana Tatu Vaarala.
Hinta 5€ koko kausi.
Sivukylien latujen ylläpitäjät! Kirjatkaa ylös ladunhoitokertanne ja toimittakaa kävijämäärät ja tiedot toukokuun loppuun mennessä liikuntatoimeen pihla.jaakkola@muonio.fi

Eka steppi työhön –infokierros
Kenelle? Työnhakijoille, valmistuville, alanvaihtajille, kausityöläisille.
Mitä? Työpaikkavinkkejä, ansioluettelon tekoa, yksilöllistä
tukea työnhakuun.
Missä ja milloin? Työpajalla TI 25.2. 11–16 & MA 9.3. 11–
16. Kirjastolla KE 26.2. 15–18 & TI 10.3. 12–15. Kyläpirtillä
TO 27.2. 12–15 & KE 11.3. 15–17. Pistäydy juttusilla sinulle
sopivimpaan ajankohtaan, mietitään siitä stepit jatkoon!
Lisätietoja: projektityöntekijä Päivi Pohjolainen 040 183
7763 paivi.pohjolainen@muonio.fi
Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla -hanke

Naistenpäivän tanssiesitys 8.3.2020 klo 13.00
Kansalaisopiston lapset & nuoret sekä MNV:n (Muonion
Naisvoimistelijat) nuoret & aikuiset naiset esiintyvät liikuntahallilla. Vapaa pääsy. Tervetuloa tanssin lumoihin!
Katso Muonion ajantasaiset tapahtumatiedot
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat ja www.muonio.fi
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