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Liikunta- ja kulttuuriavustukset haettavana!
Liikuntayhdistysten vuosiavustusta voi hakea Muoniossa
rekisteröity liikuntayhdistys. Avustusmääräraha on 6000€,
josta 80 % jaetaan perusavustuksina. 20 % jaetaan koulutusavustuksina, joita haetaan vuoden aikana ennen koulutukseen osallistumista. Hakemus tehdään hakulomakkeella. Lomakkeita, avustusten jakoperusteita sekä hakemuksen lisäliitteitä saa osoitteesta www.muonio.fi/vapaa-aika/liikunta/avustukset
Kulttuuriavustusta voi hakea seuraavin perustein: Kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle, taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä kotiseututyölle. Avustuksia
myönnetään kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille
ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen
ja työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin. Avustusmääräraha on 1500 €. Hakemus on vapaamuotoinen.
Hakemukset toimitetaan 2.5.2020 klo 16.00 mennessä os.
Muonion kunta, Liikunta-/Kulttuuritoimi, Puthaanrannantie 15, 99301 Muonio.

Varhaiskasvatuksen sekä
aamu- ja iltapäivätoiminnan
paikat ovat haettavissa
Varhaiskasvatuspaikat ovat haettavissa sähköisesti eDaisy-palvelun kautta 30.4.2020 mennessä toimintakaudelle 1.8.2020–31.7.2021. Lisätiedot: Leena Kurki, varhaiskasvatusjohtaja, 040 489 5113.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikat ovat haettavissa
sähköisesti eDaisy palvelun kautta 22.5.2020 mennessä
toimikaudelle 12.8.2020–4.6.2021. Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään perusopetuksen ensimmäisen ja toisen
vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta
oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Toiminta järjestetään esikoulun tiloissa.
Lisätiedot: perusopetuksen rehtori Päivi Rantakokko 040
489 5190. Tervetuloa ap/ip –toimintaan!
Linkki sähköisiin hakemisiin löydät Muonion kunnan nettisivulta: www.muonio.fi . Paikat ovat haettavissa sähköisesti eDaisy palvelun kautta: https://muonio.daisynet.fi/
eDaisy . Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina suomi.fipalvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Osallistu näihin!
Tervetuloa työstämään Muonion matkailustrategiaa virtuaalityöpajassa 22.4.2020 kello 12.30! Työ jatkuu toimenpiteiden, vastuiden ja aikataulujen täsmennyksillä. Mukana työpajassa myös johtaja Kristiina Hietasaari Visit Finlandista tuoden kansallisen näkökulman työhömme. Ilmoittautuminen 17.4. mennessä nina.vesterinen(at)tunturi-lappi.fi. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse toimintaohjeet, miten virtuaalityöpajaan voi
osallistua.
Kutsumme Sinut Muonion Master Plan -hankkeen 2. työpajaan tiistaina 5.5.2020 kello 15.00–17.00. Työpaja toteutetaan virtuaalisesti. Työpajassa pureudutaan konkreettisiin liiketoimintaideoihin ja -mahdollisuuksiin. Osallistu-

malla vaikutat Muonion kunnan elinvoimaisuuden ja liiketoiminnan edistämiseen! Etukäteismateriaali on nähtävillä 21.4 alkaen osoitteessa www.muonio.fi. Ilmoittaudu
työpajaan 28.4. mennessä kaisa.kyla-kaila(at)muonio.fi .
Ilmoittauduttuasi saat linkin sähköpostiisi, jonka kautta
voit osallistua työpajaan. Tutustu hankkeeseen osoitteessa www.muonio.fi/elinkeinot/kehittaminen-ja-hankkeet.

Koronatilanteeseen
liittyvää tietoa
kuntalaisille ja yrittäjille
Hallituksen linjaamat lisätoimenpiteet koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa ja siihen liittyvät Muonion
kunnan palveluiden poikkeusjärjestelyt ovat voimassa
13.5.2020 asti ellei toisin ilmoiteta. Muonion kunnan palveluiden poikkeusjärjestelyistä on tiedotettu kuntalaisia
postitse 18.3.2020 päivätyllä tiedotteella, jota on täydennetty 1.4.2020 seuraavien palveluiden osalta:
Sosiaalipalveluiden etätapaamiset on otettu käyttöön.
Perhetyöntekijän lisäksi voit tavata kenet tahansa Muonion sosiaalipalveluiden työntekijöistä etänä, vaikka kotoa käsin. Et tarvitse tunnuksia tai ohjelman asentamista, joten tapaamiseen pääset vaivatta. Sovi etätapaaminen työntekijäsi kanssa niin saat lisäohjeet tapaamista varten. Perhetyöntekijä on tavattavissa ilman ajanvarausta tiistaisin kello 16–18 ja perjantaisin kello 12–14.
Muulloin yhdessä sovittuina aikoina. Tutustu palveluihin: http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.…/…/sosiaalipalvelut-eta ja http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/muonio/
etaperhetyo
Ulkoilureittejä pidetään auki toistaiseksi supistetun latuverkoston muodossa. Vallitsevan tilanteen vuoksi haluamme kuntana tukea Muonion kuntalaisten hyvinvointia ulkoliikuntamahdollisuuksien muodossa huoltamalla osaa laduista. Toistaiseksi hoidetaan Harrinivan lenkkiä, valolatua kylältä Olokselle, Olos12 ja Olos – Särkijärvi. Tilannetta seurataan päivittäin ja näin ollen myös uusia huoltosuunnitelmia tehdään tarvittaessa. Pidätämme
oikeuden muutoksiin.
Kirjastolainojen palautuksia ei toistaiseksi oteta vastaan. Aineistojen lainojen eräpäivät siirretään automaattisesti 1.6.2020 saakka. Varausten nouto ei myöskään ole
toistaiseksi mahdollista; varauksia, joiden viimeinen noutopäivä on kiinnioloaikana, pidetään automaattisesti varaushyllyissä 1.6.2020 asti. Kirjaston verkkopalvelut toimivat normaalisti: voit tehdä varauksia ja käyttää e-aineistoja. E-kirjojen lainaamiseen tarvittavat PIN-koodin saa
poikkeuksellisesti puhelimitse numerosta 040 356 6254.
Virtu-pisteellä kunnan virastotalolla voi asioida ainoastaan ajanvarauksella. Ajan voit varata kunnan vaihteesta
numerosta 0400 686 211 ma–pe kello 8.30–15.30. TE-palveluiden lomakkeita, joilla voi ilmoittautua työnhakijaksi
(postitathan lomakkeen itse TE-toimistoon), löytyy teknisen toimiston eteisestä. Henkilöasiakkaiden työllisyysasioissa sinua auttaa Päivi Pohjolainen, 040 183 7763 ja Annika Muotka, 040 187 8215.

mintasi edistämisessä. Huomioi myös yrittäjän mahdollisuus työttömyysturvaan. Hallitus esittää, että yrittäjät
voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian vuoksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan
mahdollisimman pian. Yrittäjä voi kuitenkin ilmoittautua
työnhakijaksi TE-toimistoon jo ennen lain voimaantuloa.
Yhteyshenkilösi yritysasioissa on elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen, p. 0400 823 471 ja elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila, p. 040 489 5153. Olemme täällä sinua
varten!
Onko sinulla kysyttävää koronasta, etkä löydä kysymykseesi vastausta? Mietitkö, miten ”koronakriisi” vaikuttaa esimerkiksi kunnan tarjoamien palveluiden saatavuuteen? Sinä kysyt, me vastaamme! Jätä anonyymisti kysymyksesi webropol-lomakkeen kautta, niin kokoamme
kunnan korona-sivulle useimmin kysytyt kysymykset sekä vastaukset niihin. Kysymykset julkaistaan nimettömästi kunnan verkkosivuilla. Lomake: www.muonio.fi/koronavirus/koronavirus-qa
Kunnan verkkosivuilla on oma alasivu koronatiedottamiseen. Lisätietoja tilanteen aiheuttamista muutoksista ja
toimenpiteistä päivitämme ensisijaisesti sinne. Seuraathan tiedottamista osoitteesta www.muonio.fi/koronavirus !
Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi koronaviruksen aiheuttamaa tautia ja oireesi vaativat hoitoa ollessaan akuutteja, soita terveyskeskukseen numeroon 040 703 1147 kello 8–16 ja numeroon 040 714 2845 kello 16–21 (päivystävä sairaanhoitaja).
Älä jää yksin ajatustesi kanssa koronaepidemian aikana, apua ja tukea on saatavilla:
Psykososiaalinen tuki, juttelukaveri, ahdistuksen lievittäminen nuorisolle Muonion nuorisotoimesta: Instagram:
nuorisosihteerimuonio, nuorisottmuonio, etsivanuorisotyomuonio, Snapchat: nuorisoohjaaja, nuorisottmuonio, Facebook: Nuorisosihteeri Heidi Hietala, Etsivä nuorisotyöntekijä Tauno Räsänen, Discord: VerBer # 6802 ja
Whatsapp: Heidi 040 592 9281, Tauno 040 489 5167, Vertti 040 489 5193. Kouluterveydenhoitajat Elli Sarajärvi (esikoulu–5.lk, lukio ja ammattikoulu) p. 040 824 5892, Vilma
Forsell (6.lk–9.lk) p. 040 778 2145, IG: vilmaterkkari, SC:
vilmaterkkari, psykologiharjoittelija Heikki Mannila 040
186 9544.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Miepä-triage: Ajanvaraus- ja neuvontapuhelin (myös palveluohjausta ja neuvontaa) 040 715 8400. Miepä-triage / akuutti avohoito
24/7.
Muonion seurakunnalta on aina saatavilla henkistä ja
hengellistä tukea ja keskusteluapua: vt. kirkkoherra Matti
Hirvilammi 040 757 0047, matti.hirvilammi@evl.fi; seurakuntapastori Anu Toivonen 044 021 5792, anu.toivonen@
evl.fi; diakonissa Reetta Riipiranta 0400 891 310, reetta.
riipiranta@evl.fi .
Muonion SPR tarjoaa vapaaehtoisten ylläpitämää keskusteluapua päivittäin kello 8.00–20.00, p. 040 410 9085.

Yrittäjä! Mikäli koet, että liiketoimintasi on kärsinyt koronaviruksesta johtuvia markkinahäiriöitä, otathan yhteyttä elinkeinotoimen henkilöstöön, jotta voimme auttaa sinua häiriötilanteen ratkaisemisessa. Saatat esimerkiksi olla oikeutettu erilaisiin avustuksiin ja tukiin, kuten
esim. ELY-keskuksen, Business Finlandin tai KELA:n myöntämät, tai ehkä kaipaat muuten vaan sparrausta liiketoi-
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