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Kuulutus
Kaavoitustaksa 1.9.2018 lukien
Kunnanvaltuusto hyväksyi 18.6.2018 kaavoitukseen liittyvien viranomaistehtävien taksan ja siihen sisältyvät maksut 1.9.2018 lukien.
Taksaan voi tutustua kunnan verkkosivuilla ja
kunnan hallinto- ja teknisellä osastolla.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
tiedottaa
Muonion kirjasto siirtyy talviaukioloaikoihin
3.9. alkaen seuraavasti:
maanantai–torstai klo 12–19
perjantai klo 10–16
viikonloppuisin kirjasto on suljettu
Satutunnit 7.9. alkaen
Tervetuloa kirjaston kaikille avoimiin, noin puoli
tuntia kestäviin satutuokioihin! Lasten satutunnit pidetään kirjastolla tuttuun tapaan perjantaisin klo 10.00 seuraavasti: 7.9., 5.10., 9.11. &
14.12.

Liikuntatoimi tiedottaa
ke 5.9. Sporttiparkki klo 10–16 yhtenäiskoulun
ympäristössä. Tule tutustumaan ja kokeilemaan
eri liikuntalajeja ohjatusti liikunnanohjaajaopiskelijoiden johdolla. Tilaisuudessa 10 eri toimintapistettä ja mukana myös ilmainen kehonkoostumusmittaus. Tilaisuus sopii kaikille!
ke 5.9. Ilmainen Inbody -kehonkoostumusmittaus Sporttiparkkitapahtuman yhteydessä klo
10–16 yhtenäiskoululla. Tervetuloa!
Muonion sirkuskoulu Huipun ilma-akrobatia
alkaa ti 4.9. klo 19 liikuntahallilla. Tunnilla harjoitellaan ilma-akrobatiaa kankailla, trapetsilla ja
renkailla. Harjoittelu soveltuu kaikille, eikä aiempaa kokemusta tarvita. Hinta 50€/syyslukukausi.
Max. 8 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen alkaa ma 20.8. klo 9. Ohjaajana Pinja Taulavuori. Ilmoittautumiset ja lisätietoja
pihla.jaakkola@muonio.fi, p. 040 4895146

Perhetyö tiedottaa
Seurakuntakodin leikkikentän Talkoostartti
4.9. klo 18 seurakuntakodin leikkikentällä
Puretaan aita ja mahdollisesti myymättä jääneet
leikkivälineet. Tehdään myös yhteinen suunnitelma tulevasta. Ota mukaan lapio, vasara tai porakone. Kaikille riittää tehtävää: jos ei vasara pysy
kourassa niin ehkä grillipihdit tai legot.

IKÄIHMISILLE

Ruska-Muoniossa tapahtuu

Toimintatuokiot 65+

Pallastunturin luontokeskus avoinna 4.6.–30.9.
ma–su klo 9–17

Muoniolaisille ikäihmisille suunnatut toimintatuokiot alkavat taas!
Ke 5.9. klo 10.00 Kangosjärvi: Aloitamme tuttuun
tapaan positiivisuusviikon vietolla ja loppuaika
meneekin kesäkuulumisia vaihtaessa
Ke 12.9. klo 10.00 Kangosjärvi: Sini poissa, mutta omatoiminen kokoontuminen ja tuokio normaalisti
To 6.9. klo 11.00 Kerässieppi: Jumppakoneistot
käyntiin!
To 13.9. klo 11.00 Kerässieppi: Sään salliessa ulkoillaan/retkeillään
Pe 7.9. klo 11.00 Kuntakeskus: Syysretki Harrinivan Revontuli-kotaan (parkkialueen vieressä).
Tikkupullan paistoa ja nokipannukahvit. Hinta 4€.
Tule kuulemaan syksyn tuulista!
Pe 14.9. klo 13.00 Kuntakeskus: Ulkoilupäivä urheilukentällä! Vie vanhus-ulos kampanjan aloitus,
jonka jälkeen kahvittelua Ojusniityn piha-alueella.
Ihanaa nähdä kaikkia kesätauon jälkeen. Tervetuloa myös kaikille uusille tuokioista kiinnostuneille!
Terveisin toiminnanohjaaja Sini Westerling
040 489 5102
Toiminnanohjaajan tavoittaa puhelimella (arkisin
klo 9–15) tai sähköpostilla:
Sini Westerling 040 489 5102 | sini.westerling@
muonio.fi

Toimintatuokiot 65+
Toimintatuokiot ovat Muonion kunnan toiminnanohjaajan järjestämiä tuokioita, jotka ovat avoimia
kaikille yli 65-vuotiaille muoniolaisille. Tuokiot pyörivät tällä hetkellä kuntakeskuksessa, Kangosjärvellä ja Kerässiepissä. Tuokioiden ohjelma rakentuu kävijöiden omien toiveiden pohjalta ja ne ovat
sisältäneet muun muassa kahvittelua, jutustelua,
retkeilyä, pelejä, jumppaa ja musiikkia. Tuokioihin ei tarvitse ilmoittautua, mutta ensikertalaisten on hyvä tiedustella ohjelmaa toiminnanohjaajalta mahdollisten retkipäivien tai muiden muutosten varalta. Henkilökohtaista avustusta tarvitsevilla tulee olla oma avustaja mukana. Toimintatuokioissa on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa hintaan
1 € (poikkeuksena retket ja muut tilaisuudet). Ajankohtaisista tapahtumista löytyy tietoa kuntatiedotteesta sekä kauppojen infotauluilta.

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.
Näyttelyt:
Pallastunturin luontokeskus:
Satu Maahispeikosta Janette Backmanin taidenäyttely 6.8. – 31.10.
Galleria Jieris, Kiela:
elokuu Sinikka Niemen maalauksia,
syyskuu Johannes Vähäsarjan maalauksia
Elokuvia Olos Polar Centerissä, katso ohjelmisto
Lapland Hotel Oloksen kotisivuilta
Tapahtumia:
7.–15.9. RuskaRock & Culture Lapland Hotel Olos:
• 7.9. klo 19 Sibelius Inspiration – multimediakonsertti
• 8.9. ja 15.9. Ruokafestit,
• 9.9. klo 16 Ruskan Kahvikonsertti, Laura Pyrrö,
sopraano, Tiina Korhonen, piano,
• 12.9. klo 19 Oi niin paljon kuuluu rakkauteen –
viihdekonsertissa esiintyvät Anu Hälvä, laulu ja
Jouni Somero, piano
11.9. Pallaspäivä Pallastunturin luontokeskuksella klo 10 –16, mm. käsityöläisten markkinat, opastettuja retkiä, yhteislaulua, saunomista yms.
Luontoillat tiistaisin klo 19.30, Pallastunturin lk:
• 4.9. Ruskan tulo ja kansallispuiston kasvit,
• 11.9. 50 vuotta myyriä ja sopuleita Pallaksella ja
muualla,
• 18.9. Lintujen syysmuutto,
• 25.9. Retkipyöräillen Euroopan halki
Ajantasaiset tapahtumatiedot:
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat
www.muonio.fi
Muonion kuntatiedote ilmestyy Luoteis-Lapissa
seuraavan kerran 13.9.
Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi

Lapsille omaa ohjelmaa.
Järj. Muonion Seurakunta, Muonion kunnan perhetyö & MLL
Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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