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Kunnan kokoukset

Kunnanhallitus kokoontuu 17.9.

”Ojusniityn väki kiittää lämpimästi
sekä Betty Purasen omaisia
että Ritva Mastolaa
saamistaan lahjoituksista.”

Elinkeinotoimi tiedottaa
17.9. & 24.9. klo 10–14 Bókun-aloitustyöpaja ja
tuotteiden luominen Särkijärven Majoilla
Tässä työpajassa pääset alkuun oman yrityksesi tai toiminimesi Bókun –verkkokauppasovelluksen kanssa. Otamme kuhunkin päivään
enintään 5 osallistujaa mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Työpaja on maksuton kahvitarjoiluineen, lounas on omakustanteinen.
Ilmoittautuminen edelliseen perjantaihin mennessä: laura.hokajarvi@tunturileader.fi
Matkailun ja somen perusasioiden työpajat
2018: ke 3.10.2018 klo 18–21Kangosjärvi, Kangosjärven koulu | ke 10.10.2018 klo 18–21 Kerässieppi, Kerässiepin kylätalo | ke 24.10.2018
klo 18–21 Särkijärvi, Särkijärven Majat |
ti 6.11.2018 klo 18–21 Muonion kirkonkylä, Kielan auditorio
Ilmoittaudu viimeistään edellisenä päivänä laura.hokajarvi@tunturileader.fi tai p. 040 1486 112
Kutsu Hannukainen Mining Oy:n ja Muonion
kunnan elinkeinotoimen järjestämään info-tilaisuuteen
Aiheena Muonion rajalle Kolarin Hannukaiseen
suunniteltu kaivoshanke
Paikka: Muonion yhtenäiskoulun auditorio
Aika: Torstaina 20.9.2018 klo 17:15, kahvit tarjolla klo 16:45 alkaen
Kysymyksiä, joihin haluatte tilaisuudessa vastauksia, voitte lähettää etukäteen osoitteeseen info@
hannukainenmining.fi
Tervetuloa!
Kevytyrittäjyysvalmennus
Muoniossa 1.10.–9.11.
Ilmainen 12 valmennuspäivän (ryhmävalmennus
8 pv, henkilökohtainen ohjaus 4 pv) Kevytyrittäjyysvalmennus on suunnattu itsensä työllistäjille. Jos et pääse paikalle, voit osallistua myös verkon kautta. Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Markku Jääskeläinen, 0400 892 474, markku.jaaskelainen@promanager.fi
Ma 1.10. klo 12 Midnight Sun Hike –tapahtuman palaute- ja suunnittelupalaveri kunnantalon valtuustosalissa
Tervetuloa mukaan kaikki kesämatkailun kehittämisestä kiinnostuneet, myös ne jotka eivät viime kesänä ehtineet mukaan! Paikalla myös idean isä Jarkko Lehtopelto Alaska Markkinoinnista.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
tiedottaa
Kittilän avoin kirjoittajaryhmä saapuu esiintymään Muonion kirjastolle maanantaina 24.9.
klo 18 runoilija Tapani Tavin johdolla. Luvassa
runoja ja lyhyttä proosaa kirjallisuuden ystäville.
Ryhmän toinen antologia Kittilän kuusi on saapunut juuri painosta ja osa sen teksteistä kuullaan
tilaisuudessa.
Avoin kirjoittajaryhmä on kokoontunut marraskuusta 2016 lähtien pääosin Kittilän kirjastossa ja esiintynyt Kittilän tapahtumissa ja viimeksi Rovaniemen Wanhojen markkinoiden Runokönkäässä elokuussa. Ryhmän ensimmäinen antologia Vaara vai.. tai tunturi julkaistiin
viime vuonna yhdessä pohjoiskarjalaisen Koillinen Pielisjoen kirjoittajatehdas -ryhmän kanssa.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!

Liikuntatoimi tiedottaa
ke 19.9. Varhaiskasvatusikäisten lasten syysrieha urheilukentällä klo 9.15 alkaen
Tervetuloa!

Nuorisotoimi tiedottaa
Nuorisotoimen kerhosyksy starttaa vauhdikkaasti:
1–2-luokkalaisille tytöille ja pojille leikkikerho
tiistaisin klo 15–16 alakoulun liikuntasalissa. Aloitus tiistaina 18.9. Max 20 osallistujaa.
3–4-luokkalaisille tytöille puuhakerho tiistaisin klo 14:30–16:00 Nuorisotila Tippalassa. Aloitus tiistaina 18.9. Max 15 osallistujaa.
4–6-luokkalaisille tytöille ja pojille palloilukerho maanantaisin klo 15–16 alakoulun liikuntasalissa. Aloitus maanantaina 17.9. Max 20 osallistujaa.
HUOM! Ilmoittautuminen kaikkiin ed. mainittuihin nuorisotoimen kerhoihin Heidille joko wilmassa, puhelimitse tai sähköpostilla viim. sunnuntaihin 16.9. mennessä!
5–6-luokkalaisten tyttöjen ja poikien oma
Tippala-iltapäivä keskiviikkoisin klo 15:30–17:30
Nuorisotila Tippalassa. Aloitus keskiviikkona 12.9.
(ei tarvitse ilmoittautua etukäteen)
Kaikkien kerhojen ohjaajina toimivat paikalliset
koulutetut kerhonohjaaja-nuoret. Kaikki kerhot
ovat maksuttomia. Lisätietoja Heidiltä.
Nuorisotila Tippala (os. Pirkantie 2) auki
13–18-vuotiaille nuorille tiistaisin klo 16–20 sekä
torstaisin ja perjantaisin klo 17–21. Tervetuloa!
Syysterveisin Nuoriso-ohjaaja Heidi Hietala,
040 5929 281, heidi.hietala@muonio.fi
Perjantaikahvit peruskoulun päättäneille (16–
29 v.) Tippalassa perjantaisin klo 13–16, paikalla etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari. Yhteyden
etsivään nuorisotyöntekijään saa p. 040 489 5167
(whatsapp), snapchat: etsivasmp, instagram: etsivanuorisotyomuonio, facebook: etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry, sposti: sanna-mari.
poyry@muonio.fi

Kansalaisopisto tiedottaa
Viittomakielen intensiivikurssi la–su 22.–
23.9. klo 9 alkaen yläkoululla. Kurssimaksu
on 35 €. Tervetuloa opiskelemaan mielenkiintoista viittomakieltä! Opetellaan kertomaan itsestä ja lähipiiristä sekä tutustutaan viittomakieliseen kulttuuriin. Harjoitellaan myös tukiviittomien käyttöä kommunikaation tukena. Opeteltava sanasto valitaan palvelemaan
mahdollisimman hyvin ryhmäläisten tarpeita (esim. päiväkodissa ja koulussa tarvittavia viittomia). Kurssille otetaan 15 opiskelijaa. Opettajana Elina Alatalo. Ilmoittautumiset viimeistään 13.9. ensisijaisesti netin kautta:
www.opistopalvelut.fi/muonio. Myös puhelimitse voi ilmoittautua numeroon 040 353 3424.

Ikäihmisille
pe 14.9. Yhdessä ulos! Ikäihmisten ulkoilupäivä klo 13 urheilukentällä. Vie vanhus ulos -kampanjan aloitustapahtuma. Kahvittelua Ojusniityn
piha-alueella klo 14
ke 19.9. Teatteriesitys Hukkareissu klo 11 yläkoulun auditoriossa. Viihdyttävä 40 min teatteriesitys. Hinta 5€ sisältäen kahvitarjoilun.
pe 21.9. klo alakoululla toimintatuokion teemana kansainvälinen muistiviikko: Aivohuoltamo
ma 1.10. Kylpyläreissu Leville klo 10–14.30.
Hinta 20€, sis. lipun, vesijumpan ja kuljetukset.
Lähtö Erkinkulmalta. Ilmoittautumiset: toiminnanohjaaja Sini 040 489 5102 / liikunnanohjaaja
Pihla 040 489 5146 / fysioterapeutit Eija 040 684
5647 tai Niina 040 753 7564

Voimaa Vanhuuteen -jumppa kokoontuu Ammattiopisto Lappialla ke 3.10 klo 12 (Huom.
muuttunut aika!)
Jumppa soveltuu hyvin liikunnan aloittamiseen.
Tunnilla keskitytään erityisesti jalkojen lihasvoiman ja tasapainon harjoitteluun, sillä ne ovat tärkeitä iäkkäiden ihmisten liikkumiskyvyn kannalta. Hinta 2€/kerta. Tunnille ei tarvitse ilmoittautua. Ohjaaja ft. Minna Saarenkylä, lisätietoja p.
050 347 4898
Ryhdy vertaisveturiksi – tule Vertaisveturi-ohjaajakoulutukseen!
Voimaa vanhuuteen -hankkeessa toimiva Muonion kunta järjestää tulevana syksynä vertaisveturi-koulutuksen, joka on suunnattu ikääntyneiden vertaisohjaajille, vapaaehtoistyöntekijöille, iäkkään omaisille ja läheisille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Vertaisveturi on siis henkilö, joka kokee itsensä ikäihmisten vertaiseksi ja
haluaa toimia muoniolaisten ikäihmisten hyväksi. Koulutus antaa tietoa ja taitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä niiden vaikutuksesta liikkumiskykyyn. Koulutuksen käyneitä halutaan innostaa mukaan iäkkäiden vertaisohjaajiksi. Ohjaus voi tapahtua vaikka kotona pienryhmissä tuttujen ihmisten kesken.
Koulutus sisältää luentoja, keskustelua ja käytännön harjoituksia. Osallistuja saa materiaalia oppimisen tueksi sekä todistuksen ja vertaisveturi
t-paidan. Koulutus on ilmainen ja koulutuspäivinä tarjotaan ruoka ja kahvit. Kouluttajina toimivat
VoiTas-kouluttajat liikunnanohjaaja Pihla Jaakkola
ja toiminnanohjaaja Sini Westerling.
Koulutuspäivät Ammattiopisto Lappiassa (sähköluokka), os. Koulutie 8, 99300 Muonio
ti 2.10. klo 10–14
to 4.10. klo 10–14
ti 9.10. klo 10–14
to 11.10. klo 10–14
Ilmoittautumiset koulutukseen 28.9.2018 mennessä soittamalla joko Pihlalle p. 040 489 5146
tai Sinille p. 040 4895102 tai lähettämällä sähköpostia etunimi.sukunimi@muonio.fi

Ruska-Muoniossa tapahtuu
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
• Muonion seurakunnan lähetystyön Ruskakahvila Särkitunturin polun juurella 16.9. saakka joka päivä klo 11–15
Näyttelyt:
Pallastunturin luontokeskus: Satu Maahispeikosta Janette Backmanin taidenäyttely 6.8.–31.10.
Galleria Jieris, Kiela: syyskuu Johannes Vähäsarjan maalauksia
Elokuvia Olos Polar Centerissä, katso ohjelmisto
Lapland Hotel Oloksen kotisivuilta
Tapahtumia:
7.–15.9. RuskaRock & Culture Lapland Hotel Olos
12.9. klo 19 Oi niin paljon kuuluu rakkauteen –
viihdekonsertissa esiintyvät Anu Hälvä, laulu ja
Jouni Somero, piano
15.9. Ruokafestit
Luontoillat ti klo 18.30, Pallastunturin luontokeskus
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 27.9.
Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi
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