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Kunnan kokoukset
Kunnanhallitus kokoontuu 23.4.
Tekninen lautakunta kokoontuu 12.4.
Sosiaalilautakunta kokoontuu 26.4.
Muonion kunnan sosiaalitoimessa on
haettavana

Lähihoitajan toimet
vanhustyössä
1.6.2018 alkaen, 2 kpl
Haku päättyy 12.4.2018

Toimistosihteerin määräaikainen toimi
1.9.2018 – 31.12.2019
Haku päättyy 2.5.2018

kotiseututyölle. Avustuksia myönnetään kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja
työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin.
Avustusmääräraha on 1500 €.
Hakemus on vapaamuotoinen ja se on toimitettava 2.5.2018 klo 16.00 mennessä os. Muonion kunta, Liikunta-/Kulttuuritoimi, 99300 Muonio. Avustukset myöntää sivistyslautakunta
Sivukylien latujen ylläpitäjät
Kirjatkaa ylös entiseen tapaan hoitokerrat ja -kilometrit ja toimittakaa ne liikuntatoimistoon toukokuun aikana yhdessä kävijämäärien kanssa polttoainekorvauksen maksua varten.
su 22.4. klo 11–15 Ilmainen InBody -kehonkoostumusmittaus harrastemessujen yhteydessä
liikuntahallilla
la 28.4. klo 11 Muonion Sirkuskoulu Huipun kevätnäytös liikuntahallilla
Aikuiset 5€, lapset 5-16v 2€, alle 4v ilmaiseksi

Katso hakuilmoitukset: www.muonio.fi

Nuorisotoimi tiedottaa
Muonion nuorisotoimi järjestää perinteisen
Lumileirin 7.–9. -luokkalaisille nuorille pe 20.4.–
su 22.4. välisenä aikana Tunturikeimiöllä. Leirin
ohjelmassa on mm. ulkoilua talvisella tunturilla,
saunomista, makkaranpaistoa ja mukavaa yhdessäoloa. Leirin hinta on 30€ ja ilmoittautua voi Heidille 13.4. mennessä.

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi
palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
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.
Varhaiskasvatusesitteen ja linkin sähköiseen hakemiseen löydät Muonion kunnan nettisivulta:
www.muonio.fi
Lisätietoa antaa perusopetuksen rehtori, p.
040 489 5190
”Helmiä Tunturin juurella”

Varhaiskasvatus tiedottaa
Lasten varhaiskasvatuspaikat ovat haettavissa toimikaudelle 1.8.2018–31.7.2019 sähköisesti eDaisy palvelun kautta: https://muonio.
daisynet.fi/eDaisy 27.4.2018 mennessä
Lisätietoa antaa Päivi Rantakokko, varhaiskasvatusjohtaja, p. 040 489 5113
”Helmiä Tunturin juurella”
ke 18.4. klo 9.15 Varhaiskasvatusikäisten lasten
talvirieha urheilukentällä

Liikunta- ja kulttuuritoimi
tiedottaa
Liikunta- ja kulttuuriavustukset haettavana
Liikunta-avustusta voi hakea Muoniossa rekisteröity yhdistys, joka järjestää liikuntaa. Avustusmääräraha on 6000 €, josta 80 % jaetaan perusavustuksina. 20 % jaetaan koulutusavustuksina,
joita haetaan vuoden aikana ennen koulutukseen
osallistumista.
Hakemus tehdään sähköisesti osoitteessa www.
seuraverkko.fi. Yhdistyksen tulee luoda palveluun
tunnukset, jotta hakemusta pääsee täyttämään.
Hakemusaika päättyy 30.4.2018 klo 16.00
Kulttuuriavustusta voi hakea seuraavin perustein: Kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle,
taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä

Vapaaehtoinen Muonion latu- ja kelkkareittien hoitomaksu 20€ / kausi
Vielä ehdit maksaa tälle kaudelle vapaaehtoisen latu- ja kelkkareittien hoitomaksun ja osallistua Muonion mainioiden latujen ylläpitoon. Muonion mainioilla luonnonlumiladuilla ja moottorikelkkaurilla
ei ole pakollisia reittimaksuja. Vapaaehtoisella hoitomaksulla tuet Muonion latujen ja reittien kunnossapitoa, jonka hoitaa Muonion Paanat ry.
Maksun saaja: Muonion Paanat ry. Tilinumero:
FI15 5643 7420 0102 22 Viestiosaan: Latumaksu
2018 tai Kelkkaurien hoitomaksu 2018
Summa: 20€ tai muu haluamasi summa
Ajantasainen tieto latujen ja moottorikelkkareittien huollosta: www.tunturi-lappi.fi/latukartta
Kevättalvisin latu- ja kelkkareittiterveisin
Muonion kunta, Muonion Paanat ry., Muonion
Matkailu ry. ja Muonion Yrittäjät

Muoniossa tapahtuu

Perjantaikahvit peruskoulun päättäneille Tippalassa perjantaisin klo 13–16. Paikalla etsivä nuorisotyöntekijä.

Pallastunturin luontokeskus: Mielenrauhaa
maisemasta – Tuomo Tiensuun akvarelleja
3.4.–31.5.
Galleria Jieris, Kiela: Hanneriina Moisseinen Liinatie 12.–30.4., Avajaiset 12.4. klo 18

Koululaisten kesätyöt 2018

Lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan paikat ovat haettavissa toimikaudelle 1.8.2018–
31.7.2019 sähköisesti eDaisy palvelun kautta:
https://muonio.daisynet.fi/eDaisy 25.5.2018
mennessä

27.4. klo 8.45–15 Hygieniapassi-koulutus Ammattiopisto Lappiassa
www.lappia.fi/koulutukset/hae-oppimaan/koulutuskalenteri

Tippala avoinna kaikille 13–18-vuotiaille nuorille
joka viikko tiistaisin klo 17–21, torstaisin klo 17–21
ja perjantaisin klo 17–22. 5–6-luokkalaisten Tippala-iltapäivä tiistaisin klo 15–17

Lämpimästi tervetuloa kaikille!

Perusopetus tiedottaa

Ilmoittaudu mukaan: puhujaksi to 12.4. tai osallistujaksi to 19.4. mennessä Lisätiedot: https://www.
lyyti.fi/reg/Nyt_puhutaan_Lapin_reiteista

Muonion kunta ottaa koululaisia kesätöihin kahden viikon mittaisiin työjaksoihin kesällä 2018.
Suurin osa töistä ajoittuu ajalle 4.–15.6. Osa töistä ajoittuu heinäkuulle. Tänä vuonna töihin otetaan v. 2001 syntyneet koululaiset, jotka eivät ole
aiemmin olleet kunnan kesätöissä. Kesätöitä tarjoavat Muonion kirjasto, nuorisotoimi, tekninen
toimi, päivähoito sekä sosiaalitoimi. Töitä voit hakea hakulomakkeella, jonka saat Muonion kunnan
internetsivuilta, nuorisotila Tippalasta tai lappian/
lukion tiloista. Hakulomake tulee palauttaa viimeistään 20.4.2018 klo 16 mennessä Vertille
tai Heidille! Tiedustelut kesätöihin liittyen Vertiltä.
Keväisin terveisin: Nuoriso-ohjaaja Heidi Hietala puh. 040 592 9281 sposti: heidi.hietala@muonio.fi Etsivä nuorisotyöntekijänä Vertti Barkholm
puh. 040 489 5167 sposti: vertti.barkholm@muonio.fi Ottakaa yhteyttä niin isoissa kuin pienissäkin asioissa!

Sosiaalitoimi tiedottaa
Toimintatuokiot 65+
Tervetuloa mukaan ikäihmisille suunnattuihin toimintatuokioihin keskiviikkoisin Kangosjärven kylätalolle klo 10, torstaisin Kerässiepin kylätalolle klo
12 ja perjantaisin Muonion kuntakeskuksen alakoululle klo 13. Tuokioihin ei tavitse ilmoittautua,
mutta ensikertalaisten on hyvä tiedustella ohjelmaa toiminnanohjaajalta mahdollisten muutosten varalta.
Pe 13.4. Toimintatuokio alakoululla klo 13
Pe 20.4. Lapin muistiyhdistys: Aivoterveys  
Lisätiedot Sini Westerling 040 489 5102, sini.westerling@muonio.fi

Nuohousasiaa
Muonion kunnan nuohouskierros aloitetaan toukokuussa kunnan pohjoispäästä. Soitan pari päivää ennen, niin sovitaan aika. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä.
Mukavaa kevättä kaikille!
Teemu Myllynen
NuohousMylly p. 050 346 6768

NÄYTTELYT:

Elokuvia Olos Polar Centerissä: www.laplandhotels.com
Oloksen rinteet avoinna 22.4. saakka ma ja ke klo
10–19 ti, to, pe, la ja su klo 10–17
Pallaksen rinteet avoinna 30.4. saakka päivittäin
klo 10–17
9.–13.4. Lapponia-hiihto, www.lapponiahiihto.fi
to 12.4. klo 14.30 - 16 Lasten lumipäivät perhetapahtuma Oloksella
pe 13.5. Karra Huikonen, 80 km Hetasta Olokselle, Puoli Huikonen, 40 km Kerässiepistä
Olokselle
pe 13.4. Ruokafestit а la Lapponia kattaukset
klo 18 ja klo 20
su 15.4. klo 19 Rakkauden polut yläkoulun auditoriossa, Runoryhmä Mariat & Käsivarren Mieslaulajat, ohjelma 10€, Yhteisvastuun hyväksi
ke 18.4. klo 9.15 Varhaiskasvatusikäisten lasten talvirieha urheilukentällä

Pallastunturin opastuskeskuksen luontoillat
tiistaisin klo 19.30–20.30
Ilmoittaudu luontoiltaan ennakkoon edellispäivänä klo 16 mennessä puh. 0206 39 7930 Liput 5€,
lapset ja nuoret alle 16 v. maksutta
17.4. Struven kolmiomittausketju Pallaksen
luontoillassa, maailmanperintökoordinaattori
Jyrki Puupponen
24.4. Suomen metsät muuttuvassa ilmastossa,
johtava tutkija Aleksi Lehtonen

su 22.4. klo 11–14 Johan on markkinat! -harrastemessut liikuntahallilla
Kansalaisopisto järjestämillä harrastemessuilla on
mukana Muoniossa toimivia yhdistyksiä ja muita
toimijoita esittelemässä toimintaansa.
Ohjelmassa: kansalaisopiston opiskelijoiden musiikki- ja tanssiesityksiä, Muonion Naisvoimistelijoiden tanssiryhmät esiintyvät, ilmainen InBodykehonkoostumusmittaus klo 11–15.
Kahvituksen järjestää Muonion yhtenäiskoulun 9.
luokka. Kahvitusta lukuun ottamatta tilaisuus on
maksuton. Tervetuloa!

Elinkeinotoimi tiedottaa

la 28.4. klo 11 Muonion Sirkuskoulu Huipun kevätnäytös liikuntahallilla
Aikuiset 5€, lapset 5–16v 2€, alle 4v ilmaiseksi

17.4. klo 10 –15 Uraohjauspäivä lukiolaisille ja
kaksoistutkinnon tekijöille sekä asiasta kiinnostuneille lukion luokka1, hankeinfo, koulutusohjelmien esittely (LU ja LAMK), LUKKO-hanke
26.4. klo 10–16 Nyt puhutaan Lapin reiteistä!
Levi, Hotelli Hullu Poron kokoustilat

Muonion kuntatiedote ilmestyy Luoteis-Lapissa
joka toinen viikko (parittomina viikkoina – seuraava 26. huhtikuuta)
Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi
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