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Kunnanvirasto on suljettuna
9.7. – 3.8. välisen ajan
sosiaalitoimi palvelee normaalisti koko kesän

Muonion kunta
työntekijöineen toivottaa
hyvää juhannusta
ja luonnostaan
onnellista kesää kaikille!

Kunnanjohtajan
kesätervehdys!
Kunnanvaltuusto kokoontui 18.6. Tärkeä päätös
oli Muonion kuntastrategian hyväksyminen ajalle
2017–2025. Kuntastrategia on yhteinen opaskarttamme, joka ohjaa kunnan päätöksentekoa ja toimintaa kohti tulevaisuutta. Siihen on kunnanvaltuusto hyväksynyt kunnan merkittävimmät kehittämistavoitteet, jotka päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa.

tillisia. Ilman kaikkien yhteistä halua emme strategiassa kirjattuja asioita pysty toteuttamaan, mutta yhteisvoimin kyllä!
Tämä kaikki vaatii kaikkien kuntalaisten ponnistelua yhteisen tavoitteen eteen. Yhdessä me luomme luonnostaan vastuullisen, aidosti avoimen ja
onnellisen Muonion.

Toivotan kaikille oikein hyvää keskikesän
ja yöttömän yön aikaa!


Lasse Peltonen, Muonion kunnanjohtaja

Muonion kunnan uudet kotisivut on avattu!
Käy tutustumassa osoitteessa www.muonio.fi
Laita palautetta, kiitoksia ja kehittämisehdotuksia: paivi.lapiolahti@muonio.fi

Muonion kunnassa on haettavana

Sosiaalijohtajan virka

• Uudistamme kunnan viestintää ja markkinointia. Kerromme maailmalle Muonion luonnosta,
onnellisuudesta ja turvallisuudesta
• Käynnistämme organisaatiouudistuksen, jonka
tavoitteena on vahvistaa kuntalaislähtöistä toimintatapaa ja yhden luukun periaatetta. Uudistukseen sisältyy myös Muonion uusi osallisuusmalli
• Luomme elinkeinoelämälle mahdollisuuksia,
jotta se tuottaisi ympärivuotisesti elinvoimaa ja
hyödyntäisi kansainvälisen markkinoiden tarjoaman potentiaalin.
• Järjestämme lisää houkuttelevia tapahtumia
erilaisille kohderyhmille
• Valtuustokaudella käynnistämme asuntorakentamisen suunnittelun. Tavoitteena on rakentaa
Muonioon monipuolisia, terveitä asuntoja keskusta- Olos – akselille. Luomme edellytyksiä
myös kylien kehittymiselle asuinympäristönä.

Muonion terveyskeskuksessa asiointi tapahtuu takapihan sisäänkäynnin kautta

Muutos vaatii aina aikaa ja huolellista kypsyttämistä sekä valmistelua. Ottaa myös aikansa, että
muutos jalkautuu arkeen. Olkaamme tässä mal-

Katso Muonion kotiseutumuseon aukioloajat
sekä kesän teatteritarjonta tiedotteen tapahtumakalenterista.

Aurinkoista kesää!

Varhaiskasvatuksen väki toivottaa työnsä lomasta lämmintä ja onnellista kesän jatkoa
kaikille!

Nuorisotoimi tiedottaa

Kuntastrategiamme perustuu arvoihin, jotka ovat
valintoja ohjaavia periaatteita. Ne liittyvät ihmisen käsitykseen hyvästä elämästä ja ne näkyvät
kaikessa toiminnassamme. Ne ovat selkänojana
päätöksenteossa ja valinnoissa silloin, kun rutiineista ei ole apua. Olemme muodostaneet arvojen pohjalta visiomme tulevaisuuden Muoniosta, sillä arvot muuttuvat hitaasti riippumatta
vaihtuvista päätöksentekijöistä tai pinnalla olevista muoti-ilmiöistä.
Uuteen kuntastrategiaan voi tutustua uusien kotisivujen kautta tarkemmin, mutta tässä muutama poiminta strategiasta valtuustokaudelle 20172021

Kuntastrategia on kuntalaisten tahtotilan ilmaisu kunnan tulevaisuuden tavoitteista. Uusi kuntastrategian perustuu talvella 2018 tehtyyn kuntalaiskyselyyn ja toukokuussa järjestettyyn Muonio-foorumiin, jossa strategialuonnosta esiteltiin
ja kommentointiin. Moniin strategiaan kirjattuihin toimenpiteisiin olemme jo ryhtyneetkin.

Kesäpuuhaa lapsille ja nuorille
Kirjasto järjestää suositun lukubingon, jossa
lapset ja nuoret voivat lukea kirjoja kesäloman
ajan. Lukubingoon osallistuneiden kesken arvontaan palkintoja! Lomakkeen saat kirjastolta
tai voit tulostaa sen kirjaston Facebook-sivuilta.

Hakuaika päättyy 28.6.2018 klo 15

Tekninen osasto tiedottaa
Terveyskeskuksen 1. vaiheen purkutyöt valmistuvat viikolla 25, pahoittelemme purusta aiheutuvaa haittaa
Hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa
maanrakennustöillä arviolta viikolla 29–31

Muonion kunnanviraston A- ja B-talojen vesikatteiden korjaustyöt jatkuvat elokuun lopulle.
Korjaustyö aiheuttaa piha-alueella jonkin verran
liikennejärjestelyjä.
Suoritamme maisemaraivauksia pääasiassa
kirkonkylän alueella kesä–elokuun aikana
Yhteyshenkilö Antti Peltola p. 0400 187 397
Monitoimiliikuntakentän rakentaminen alakoulun pihalle alkaa heinäkuun alussa

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
tiedottaa
Muonion kirjasto on kesällä auki seuraavasti
ma, ke ja to klo 11–18, ti ja pe klo 10–16
Juhannusaaton aatto: klo 10–15
Juhannusaattona kirjasto on suljettu

Kirjastoauto ei liikennöi heinäkuussa
2.-27.7.2018 välisenä aikana. Lainat voi uusia
verkkopalvelussa, puhelimitse tai sähköpostilla.
Autosta lainatut kirjat voi palauttaa mihin tahansa Lapin kirjastoon.

Nuorisotila Tippala (os. Pirkantie 2) on auki tiistaisin ja torstaisin klo 16–20. (fb: Nuorisotila Tippala -sivu)
Viikon 29 jälkeen Tippala jää kesälomalle ja aukeaa taas elokuussa.
Perjantaikahvit peruskoulun päättäneille jatkuu
Tippalassa kesäkuun ajan perjantaisin klo 13-16.
Heinäkuun kahvittelut ovat tauolla ja elokuussa
jatkuu taas vkolla 32.
Aurinkoisin terveisin
fb: Nuoriso-ohjaaja Heidi Hietala, puh. 040 5929
281, ig: nuorisoohjaajamuonio, sc: nuorisoohjaaja
fb: Etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry,
puh. 040 489 5167, ig: etsivanuorisotyomuonio,
sc: etsivasmp

Sosiaalitoimi tiedottaa
IKÄIHMISILLE
Toimintatuokiot 65+
Toimintatuokiot ovat jääneet kesätauolle. Hyvää
kesää kaikille!
Syksyn aloituksesta ja ohjelmasta lähetetään kirje kotiin elokuun lopulla.
Sykettä syksyyn – Huumoria huomiseen!
Hyvänolon liikuntapäivä ikäihmisille Rovaniemellä 21.8.
Kartoitamme lähtijöitä yhteiselle retkelle Rovaniemelle.
Ohjelmassa:
- Rovanimen kaupungin tervehdys
- taukojumppa
- Menossa mukana - Aira Samulin
- naurujoogaa
- ruokailu veloituksetta
- järjestöjen esittäytymistä
- toimintapisteitä
- arpajaiset
- Siepakoiden fossiilit tanssiesitys, tanssia
Retken hinta 20€. Retki toteutuu vain, jos lähtijöitä tarpeeksi. Lähtö Muoniosta klo 6.30, tilaisuus

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

päättyy 14.30, jonka jälkeen lähdemme kaupan
(Citymarket/ Prisma) kautta kotimatkalle.
Ilmoittautumiset Sinille 27.6. mennessä sähköpostilla tai puhelimitse sini.westerling@muonio.
fi / 040 489 5102 27.6. tai Laura Mellalle 10.7.
mennessä sähköpostitse tai tekstiviestillä kreeta1@gmail.com / 040 0318715.
Ilmoittautumiseen tarvitaan osallistujan nimi, ikä
ja puhelinnumero.
Naalo – toimintakeskus
Ilttitie 9
avoinna ma–to 8–15, pe 8–14
Kukkivat mustanmerenruusut odottavat ostajia
Lomailemme heinäkuussa
Pirkko p. 040 4895119
Heidi p. 040 4895109

Kesä-Muoniossa tapahtuu
Muonion kotiseutumuseo on avoinna kesällä
19.6.–11.8. tiistaista lauantaihin klo 11–17, su ja
ma museo on suljettu Museoon on vapaa pääsy
ja paikalla on opas. Tervetuloa tutustumaan museon näyttelyihin ja pihapiiriin!
Pallastunturin luontokeskus avoinna 4.6.–30.9.
ma–su klo 9–17
Kielan matkailuinfo & Galleria Jieris avoinna joka päivä klo 10-18
• Muonion Kirin pyörärastit eri puolilla kuntaa odottavat pyöräilijöitä, rasteja voi hakea
30.9.2018 asti
• Lohestuskausi Tornion–Muonionjoella 1.6.–
31.8.
• Nuorten Jänkäkoira -kalastuskisa 1.6.–31.8.
• Harjujärven kalastuskausi 22.6.–26.8.
Torstaitorit Kielan piha-alueella

28.6. Midnight Sun Hike –teemaista ohjelmaa
5.7., 12.7 ja 19.7. vapaasti ideoitavaa ohjelmaa ja
tekemistä
26.7. Koko kylän piknik
2.8. Teemana Voimaa vanhuuteen ja yhteislaulua
2.8. kaikille avoin kunnanjohtaja Lassen mölkkyturnaus, seniori-Maken musisointia ym. mukavaa
23.8. Virkkaa oma ampiaispesä -tempaus
30.8. Sadonkorjuu

Pyöriä vuokrattavana Hotelli Pallaksen pihalta
Vatikurun sauna ja uinti Pallaksella

Josko sinä tai edustamasi järjestö haluaa järjestää ohjelmaa johonkin Torstaitoripäivään, niin ole
yhteydessä Muonion työpajaan p. 040 489 5143

to 5.7. klo 18 Teatteri Tie esittää Henkilö V ja
Vinsentti -näytelmän Muonion kotiseutumuseolla
Yli 5-vuotiaille sopiva koko perheen näytelmä perustuu Aapelin kirjaan Vinski ja Vinsentti. Vapaa
pääsy!

Näyttelyt:
Pallastunturin luontokeskus: Alku - Tuure Aallon
valokuvia 5.6. – 31.7.
Galleria Jieris, Kiela: heinäkuu Väyläfestivaalit / Juho ja Leena Karjalaisen kuvataidenäyttely, elokuu
Sinikka Niemen maalauksia
to–la 28.–30.6. Midnight Sun Hike -elämystapahtuma
Luontoiltaa, valokuvausretkeä, opastettua vaellusta, maastopyöräilyä, koskenlaskua, nuottakalailtaa, huskyvaellusta ja vaikka mitä. Keskikesän
Tunturi-Lapin luontoa ja siellä liikkumista juhlistava Midnight Sun Hike –elämyspäivät on täynnä
ohjelmaa. Tapahtumapaikkoina mm. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto, Torassieppi ja Jerisjärvi.
Torstain 28.6. ohjelmapaloja
Huskyvaellus Torassiepissä klo 11
Opastettua patikointia Pallaksella klo 13 ja 21
Kanoottiretki Torassiepissä klo 15
Nuottakalailta klo 17 Jerisjärvellä Keimiöniemessä
Luontoilta Rakkaudesta tuntureihin ja maalisutiin – kertomuksia vapaaehtoistyöstä Pallastunturin luontokeskuksella klo 18–19
Kotaruokailu Pallaskodalla klo 18–20
Valokuvausretki Pallaksella klo 21
Yöttömän yön koskenlasku Harrinivassa klo 21.30

Tutustu koko ohjelmaan
ja tule mukaan!
www.midnightsunhike.fi

ma 16.7. klo 18 Ylimuonion urheiluteatterin
Ei kyyneltäkään virrannut -näytelmä Yhtenäiskoulun liikuntasalissa
Käsikirjoitus: Johanna Lapinoja, Ohjaus: Anu Enqvist
Näytelmä kuvaa v. 1943 maanpetturina teloitetun
Martta Johanna Koskisen elämää ja hänen viimeisiä päiviään vankilassa. Kesto n. 1 h, liput 10 €, ikäraja 15 v. Tervetuloa!
ma–la 23.–28.7. Muonion Lohiviikot
Tänä vuonna kisassa on kaksi jaksoa: ma 23.7. klo
19 – ke 25.7. klo 12 sekä to 26.7. klo 08 – la 28.7.
klo 12. Viikon ohjelmassa ovat perinteisesti myös
Nuorten harrikisa keskiviikkona, Lasten onkikilpailu torstaina ja Päätöstanssit lauantaina sekä uutuutena keskiviikon Kalamiesilta saunan
ja yhdessäolon merkeissä
Tarkista ajantasaiset tapahtumatiedot:
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat
Muonion kuntatiedote ilmestyy Luoteis-Lapissa
seuraavan kerran 16.8.
Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi

