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Hei tulevien eskareiden huoltajat

Esiopetukseen haetaan  
sähköisesti eDaisyn kautta
Linkki (https://muonio.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/
EsuomiLogin) löytyy Muonion kunnan sivuilta Kas-
vatus – Perusopetus – Tärkeät linkit.
Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi-
palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli jo-
ko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Palvelusta löydät hakemuksista Esiopetukseen ha-
keminen –lomakkeen.
Hakuaika päättyy pe 25.2.2022!
Lisätietoja saat rehtori Päivi Rantakokolta 040 489 
5190.
Tervetuloa eskariin uudet eskarit elokuussa 2022!
Toivottaa, eskarin väki.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 
paikat ovat haettavissa 
sähköisesti edaisyn kautta
Linkki: https://muonio.daisynet.fi/eDaisy
pe 25.2.2022 mennessä lukuvuodelle 2022–2023.
Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina suomi.fi-
palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli jo-
ko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään perusope-
tuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppi-
laille sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, 
joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityi-
sestä tuesta.
Toiminta järjestetään esikoulun tiloissa.  
Linkin sähköiseen hakemiseen löydät myös Muoni-
on kunnan nettisivulta: www.muonio.fi 
Lisätietoa antaa perusopetuksen rehtori Päivi Ran-
takokko 040 489 5190.
Tervetuloa APIP-toimintaan syksyllä 2022!

Keskuskeittiö myy 
hävikki ruokaa 
Lappian ravintolassa koulupäivisin klo 12.15-12.30 
3€ /7,5 dl rasia. Tervetuloa ostoksille!

Sähköinen ajanvaraus
Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ottaa 
käyttöön sähköisen ajanvarauksen suuhygienistille 
ja hammaslääkärille. Tavoitteena on jatkossa laajen-
taa sen käyttöä myös muihin palveluihin.
https://ajanvaraus.muonio-enontekio.mediatri.fi/

Kansalaisopisto tiedottaa
Tilkkutyökurssi 19.–20.3. yläkoulun käsityöluo-
kassa. La ja su klo 10–17. Kurssilla tutustutaan tilk-
kutyön eri tekniikoihin monipuolisesti. Malleista 
löytyy töitä niin vasta alkajille kuin jo pitempään-
kin harrastaneille. Ota mukaan tilkkutyö- ja ompe-
lutarvikkeet. Kurssin kesto on 16 oppituntia ja kurs-
simaksu 35 euroa. Kurssimaksun lisäksi opiskelijan 
maksettavaksi tulee materiaalikustannukset. Kurs-
sille otetaan 12 opiskelijaa. Opettajana on Hannele 
Kinnunen. Ilmoittautumiset viimeistään 4.3. opisto-
palvelut.fi/muonio tai 040 353 3424.

Monitoimikurssi Kangosjärvi torstaisin 10.2. alka-
en Kangosjärven kylätalolla klo 17.30–19.  Kurssin ai-

heina on monipuoliset kädentaidot sekä taukoliikun-
ta/koulun kuntosalin käyttöopastus. Myös erikseen 
ilmoitettuja teemaillat ovat mahdollisia. Voit myös 
ottaa omat keskeneräiset käsityöt/askartelut mu-
kaan. Ikähaarukka 13–110 v. Nuoremmat vanhem-
pien kanssa. Kurssin kesto  20 oppituntia ja kurssi-
maksu 35 e.  Kurssimaksun lisäksi opiskelijan mak-
settavaksi tulee materiaalikustannukset. Ilmoittau-
tumiset opistopalvelut.fi/muonio tai 040 353 3424. 

Nuorisopalvelut tiedottaa / 
Tammikuu
Nuorisotila Tippala (os. Pirkantie 2) 7-luokkalai-
sille ja sitä vanhemmille nuorille avoinna tiistai-
sin klo 16–20 sekä torstaisin ja perjantaisin klo 
17–21. Kevään extra-lauantait avoinna klo 17–23: 
26.2., 26.3., 23.4. ja 21.5. Alakoululaisten omat Tip-
pala-iltapäivät jatkuvat toukokuuhun asti torstai-
sin klo 14–15 (3.–4.-luokkalaiset) ja klo 15–16:30  
(5.–6.–luokkalaiset). Perjantaikahvit peruskoulun-
sa päättäneille (16–29-vuotiaille) klo 13–16, paikal-
la etsivä nuorisotyöntekijä.

#harrastamisensuomenmalli –harrastukset jat-
kuvat uuden harrastuslukujärjestyksen mukaises-
ti. Haemme aktiivisesti uusia harrastuksenohjaa-
jia (etenkin taito, taide, liikunta ja erälajeja osaa-
via), vapaamuotoiset hakemukset pyydämme toi-
mittamaan sähköpostitse osoitteeseen heidi.pout-
tu@muonio.fi. Ohjaustyö tapahtuu iltapäivisin ja on 
soviteltavissa ohjaajan toiveiden mukaisesti.
Yhteystiedot ja lisätietoja kaikista ajankohtaisista 
asioista löydät kunnan internetsivuilta www.muo-
nio.fi/vapaa-aika/nuoriso. 

Tunturi-Lapin Kehitys
Maailman puhtain innovaatioympäristö
Helmikuussa 2022 järjestämme Maailman puh-
taimman innovaatioympäristön eli ”Whenever you 
need extreme” eli WYNE-hankkeen lähtölaukauk-
sen työpajoissa, jotka ovat suunnattu eri kohde-
ryhmille seuraavasti: 
• to 17.2 klo 13–15 Tunturi-Lapin alueen yrittä-

jät ja co-working tilojen vierailevat käyttäjät 
• pe 18.2 klo 9–11 Toisen asteen oppilaitosten 

opettajat ja oppilaat Lappia, Redu, Sogsakk 
• ma 21.2 klo 17–19 Tunturi-Lapin kuntalaiset ja 

yhdistykset 
Tulevien vuosien kunnianhimoisena tavoitteena on 
ei enempää eikä vähempää kuin Tunturi-Lapin elin-
keinopohjan laajentaminen matkailun lisäksi myös 
muille toimialoille ja siksi kutsumme teidät mukaan 
tähän etänä pidettävään tapaamiseen!
Lopputuloksena syntyvä Maailman puhtain inno-
vaatioympäristö tuo alueelle kestävän kehityksen 
periaatteilla toimivia yrityksiä, uusia työpaikkoja se-
kä T&K-investointeja. Lisätietoja hankkeesta löytyy 
täältä: https://tunturilapinkehitys.fi/kehityshank-
keet/whenever-you-need-extreme-wyne/ 

Innovaatiosetelin arvo nousee 5 000 eu-
roon omarahoitusosuuden poistuessa
Innovaatiosetelissä avustuksen määrä on 5 000 eu-
roa ja 100 % ostettujen palvelujen arvonlisäverot-
tomasta määrästä. Voit käyttää tämän summan os-
taaksesi palveluita yhdeltä palveluntarjoajalta. Yri-
tyksesi voi saada setelin vain kerran. 
Lisätietoja: www.businessfinland.fi//innovaatiose-
teli 

Yrittäjät Akatemia
Yrittäjät-akatemia on yrittäjille räätälöity kokonai-
suus koulutuksia, webinaareja ja kursseja.
Opiskelu on täysin maksutonta.
#yrittäjät #lapinyrittäjät
https://www.yrittajat.fi/yrittajat-akatemia/

Yrityskoulutuskalenteri
www.yrityskoulutuskalenteri.fi sivustolta löytyy 
paljon hyviä koulutuksia yrittäjille. Käykäähän kat-
somassa, sillä sivustolla on mukana nyt kaikki La-
pin kunnat #tunturilapinkehitys #yrityskoulutuska-
lenteri

+65 -toimintatuokiot
Tämän viikon +65 -toimintatuokiot järjestetään 
perjantaina 11.2. klo 12–14 Kyläpirtillä kaikille avoi-
mena tilaisuutena. Toimintatuokion tulevat ohjaa-
maan Lappian lähihoitajaopiskelijat opettajansa 
johdolla. Tervetuloa mukaan!

Kirjasto tiedottaa
Digineuvonta kirjastolla tiistaisin klo 13–15
15.2., 15.3., 12.4. ja 10.5.
Neuvomme tietokoneen, puhelimen ja muiden äly-
laitteiden käytössä. Voit sopia ajan myös erikseen:
040 356 6254, kirjasto@muonio.fi

Kirjaston e-palveluihin on tullut muutoksia. Käy tu-
tustumassa Pohjoisen eKirjastoon sivulla https://la-
pinkirjasto.finna.fi/Content/ekirjasto
Tervetuloa myös kirjastoon, jos haluat lisää tietoa 
palveluista.

Kevään satutunnit perjantaisin klo 10.00
isot: 4.2., 18.3.  25.2., 8.4. 
pienet: 25.3., 22.4. kaikki: 13.5.

Visit Muonio 2025 uutiset
Lapin matkailu ylsi joulukuun eurooppalaisten mat-
kailijoiden yöpymismäärissä jopa uuteen ennätyk-
seen, lähes 360 000 yöpymisvuorokauteen, mikä oli 
5 % enemmän kuin joulukuussa 2019. Myös Muoni-
on alueen joulumatkailu alkaa toipumaan hiljalleen 
ja rekisteröityjen ulkomaalaisten matkailijoiden yö-
pymiset jäivät vain niukasti vuoden 2019 luvuista 
(-8.7%). Vuositasolla tarkasteltuna ollaan vielä ulko-
maalaisten matkailijoiden osalta luonnollisesti ko-
ronan vuoksi jälkijunassa vuodesta 2019 (-51,5%), 
kun taas kotimaisten matkailijoiden osuus on kas-
vanut 25,5% vuoden 2019 lukuihin verrattuna.  (Vi-
sit Finland, Tilastopalvelu Rudolf.)
Virtuaalisesti järjestetyn Meet Finland-matkanjär-
jestäjäpäivän terveiset olivat positiiviset, Muonio 
kiinnostaa kansainvälisiä yksilö- ja pienryhmämat-
kailijoita myös niiden suurempien ryhmien lisäksi. 
Kansallispuisto, kansallismaisema, puhdas ilma ja 
luonto sekä rauhallisuus ja Muonion aitous kiinnos-
tavat. Työstämme alueelle lumettoman ajan yhteis-
tuotetta ympärivuotisen matkailun kehittämiseksi, 
tavoiteltuna kohderyhminä yksilö- ja pienryhmä-
matkailijat saksankielisistä maista ja Ranskasta se-
kä myöhemmin myös Hollannista ja Belgiasta.

Muonion alueen ulkoilukartta on tilauksessa ja val-
miina jakoon todennäköisesti viikolla 6. Kartta on 
sen jälkeen ostettavissa sen myyntiin tilanneista 
kaupoista, majoitusliikkeistä ja ravintoloista.

Kestävyys ja vastuullisuus ovat oleellinen osa tä-

män päivän matkailua, se ei ole enää kilpailuetu 
vaan edellytys toiminnalle. Muonion matkailun 
kohdemaat ja niiden matkailijat arvostavat puhdas-
ta luontoa ja sen hyödyntämistä kestävästi ja vas-
tuullisesti. Toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja asi-
akkaan polkua tulee tarkastella sen jokainen osa-
alue huomioiden. Erilaiset sertifikaatit ja hiilijalan-
jälkilaskurit auttavat yrityksiä omien toimien esiin 
tuomisessa ja läpinäkyväksi tekemisessä, monet 
meistä jo tekevät asiat täysin ympäristöystävälli-
sesti, nyt on meidän aika vain tuoda se esiin! Tu-
lemme Visit Muonio-hankkeen kevään osiossa te-
kemään vielä yhdessä työtä asian eteenpäin vie-
miseksi.

Korona on nostanut esille myös digitaalisuuden 
vahvemman kehittämisen tarpeen. Asiakaskunta 
on muuttunut koronan myötä, yksilömatkailijoiden 
määrä on kasvanut ja kulutus- ja maksukäyttäyty-
minen ovat siirtyneet entistä vahvemmin verkkoon. 
Palveluihin liittyvä tieto etsitään, varataan ja mak-
setaan enenevissä määrin etänä ja palveluihin liit-
tyvä tieto tulisi myös löytyä mahdollisimman hel-
posti yhdestä osoitteesta ja vielä GDPR huomioi-
den. Käteistä ei myöskään käytetä enää samalla ta-
voin maksuvälineenä kuin ennen, kun pandemian 
myötä terveysturvallinen näkökulma muutti suh-
tautumista käteiseen rahaan. Monta syytä kehit-
tää digitaalisuutta eteenpäin, tästä myös lisää ke-
vään aikana!

Aurinkoista alkanutta helmikuuta kaikille täältä 
matkailun parista!

Kirsi / Discover Muonio

Liikuntapalveluiden 
alkavaa toimintaa: 
Lisätietoja 040 489 5146

IKÄÄNTYVIEN TASAPAINORYHMÄ tiistaisin klo 
11–12 Ammattiopisto Lappian salissa 8.2.–8.3. vä-
lisen ajan. Kertamaksu 2€. Tasapainoa voi kehittää 
kaikenikäisenä ja etenkin sen kehittäminen on tär-
keää ikääntyvillä. Tule rohkeasti kokeilemaan.

IKÄÄNTYVIEN KUNTOSALIHARJOITTELU keski-
viikkoisin klo 10 Yhtenäiskoulun kuntosalilla 9.2.–
13.4. välisen ajan. Kertamaksu 2€. Tämä ryhmä 
on tarkoitettu eläkkeellä oleville, jotka kokevat tar-
vitsevansa lisää lihasvoimaa, mutta eivät harrasta 
kuntosaliharjoittelua. Tässä ryhmässä tulevat kun-
tosalilaitteet ja harjoittelu tutuksi. 

PORUKKALENKKI keskiviikkoisin klo 13 MEILLE 
KAIKILLE 9.2. alkaen, jotka tahtovat ulkoilla yh-
dessä. Lähtö säällä kuin säällä Kyläpirtin pihalta. 
Tämä on yksi hyvä tapa myös yksinäisyyden kar-
koittajaksi. Voit tulla myös esim. potkurilla tai pyö-
rätuolilla paikalle. Avustetaan tarvittaessa toisiam-
me. Maksuton.

NUORTEN KUNTONYRKKEILY tiistaisin klo 15.10–
16.15 Ammattiopisto Lappian salissa 8.2.–8.3. väli-
sen ajan. Tule ihmeessä kokeilemaan, kuinka kiva 
harrastus kuntonyrkkeily on. Harjoitellaan teknii-
kat ja lyödään parin pitämiin pistehanskoihin. Ai-
empaa nyrkkeilykokemusta et tarvitse. Maksuton.

NISKA-HARTIASEUDUN vaivoista kärsivien KUN-
TONYRKKEILY tiistaisin klo 16.30–17.45 Ammatti-
opisto Lappian salissa 8.2.–8.3. välisen ajan. Tämä 
ryhmä on sinulle, jolla on erityistä kireyttä niska-
hartiaseudulla. Lämmitellään hyvin aluksi ja tutus-
tutaan nyrkkeilyn maailmaan.  Aiempaa kuntonyrk-
keilykokemusta et tarvitse. Kertamaksu 3€.

TAHDOTKO KUNTOSALIOHJAUSTA? Kerää tutuis-
tasi 3-6 hlön porukka, jonka kanssa haluat harjoi-
tella. Ota yhteyttä liikuntapalveluihin, niin sovitaan 
ohjauskerroista, jotta kuntosalilla harjoittelu olisi 
sujuvaa. Yhteydenotot: pihla.jaakkola@muonio.fi 
tai 040 489 5146.

SIRKUSKOULU HUIPUN SEURAAVISSA RYHMISSÄ 
ON TILAA: 2016 syntyneet=5 paikkaa, 1.lk=1 paik-
ka, 2. lk=4 paikkaa, 4.lk=1 paikka, 5. lk= 5 paikkaa ja 
6.lk, nuoret ja aikuiset = kaikki mahtuvat.


