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Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi.

Sivistystoimi tiedottaa
Hallitus päätti 29.4.2020 neuvotteluissaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen rajoitteiden purkamisesta. Perusopetuksen osalta lähiopetukseen siirrytään 14.5.2020 alkaen.
Opetuksen järjestelyissä otetaan huomioon koronaviruksen
leviämisen ehkäisy. Opetuksen ja koulukuljetusten käytännön järjestelyistä tiedotetaan lisää mahdollisimman pian
ensisijaisesti Wilman kautta.

Nuoriso- ja liikuntatoimen perinteiset kesän päiväleirit
on koronapandemian vuoksi päätetty siirtää pidettäväksi syyslomalla viikolla 42. Päiväleirille järjestetään kunnan
tarjoama kuljetus niille lapsille, jotka asuvat sivukylillä. Lapsille tarjotaan leirillä lämmin ateria ja leiripäiviä lapsella on
viisi. Leiri on tarkoitettu tällä hetkellä eskarissa – kolmosluokalla oleville (syksyllä siis 1.–4. luokkalaiset).
Kerro oma mielipiteesi leirin tarkemmasta ajankohdasta ja
toiveesi leirin sisällöstä vastaamalla kyselyyn. Olemme kiitollisia kaikista vastauksista. Kyselyn täyttäminen vie aikaa
muutaman minuutin. Kysely löytyy: https://webropol.com/s/
nuorisotoimenleirit

Liikuntatoimi tiedottaa

Sosiaalitoimi tiedottaa

Liikuntasalin käyttövuorot kesä-elokuun väliseksi ajaksi on haettavissa ma 18.5. mennessä. Ilmoita tarvitsemasi
tila (vasen/oikea puoli /näyttämö), toiveajat ja yhteystietosi osoitteeseen: pihla.jaakkola@muonio.fi. Hinnat: tunti/koko kausi. Koko sali 50€, Puoli salia 25€, Näyttämö 10€.
Salivuorojen myöntäjällä on oikeus muutoksiin koronatilanteen takia.

Kaiken maailman metkut -päiväleiri koululaisille 22.–26.6.
klo 10 - 15 Kyläpirtillä ja lähialueella. Met, Muonio ja Maailma: ympäristöaiheinen iloittelu - keksitään, kierrätetään,
kylästellään.

Talviulkoilureittien hoito on lopetettu kauden 2019 – 2020
osalta. Kiitos kaikille reittien käyttäjille kuluneesta kaudesta!

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
tiedottaa

Osallistumismaksu 10€ sis. ruuan ja ohjelman. Ilmoittautumiset taija.hemminki(a)muonio.fi 31.5. mennessä. Mukaan
mahtuu 10 leiriläistä. Leiri järjestetään, mikäli valtakunnalliset ohjeet eivät sitä estä.
Tunturissa tuulee -vaellusleiri lapsiperheille 27.–31.7.2020.
Maanantaina klo 10–15 Kyläpirtillä tutustuminen vaellusreittiin, erätaitoihin ja toisiimme sekä vaellusvälineisiin ja
niiden käyttöön. Suunnitellaan myös vaelluksen ruokalista
sekä hankitaan ruuat. Tiistaista torstaihin vaellus: Ketomella - Hannukuru n. 10km, Hannukuru - Nammalakuru n. 15 km,
Nammalakuru - Vuontispirtti n.5km. Yöpyminen teltoissa.
Perjantaina klo 12-17 kuvamuistelut ja kokemusten kertailu.
Mukaan mahtuu max 3 perhettä, n. 12 hlöä, lasten alaikäraja n. 8 vuotta. Osallistumismaksu 15€/hlö. Sis. kuljetukset ja
ruuat. Vaellusvälineitä mahdollisuus lainata. Leiri järjestetään, mikäli valtakunnalliset ohjeet eivät sitä estä.

Palautusluukku
on taas auki!
Palautusluukku on auki
4.5.2020 lähtien.
Aineistoa saa palauttaa
luukusta normaalisti.
Ystävällisin terveisin
Muonion kirjaston väki

Ilmoittautuminen 30.6. mennessä taija.hemminki(a)muonio.fi. Leirit järjestää sosiaalitoimen perhetyö, ohjaajana
perhetyöntekijä Taija Hemminki p. 040 489 5157

Elinkeinotoimi tiedottaa
Muonion kunta myöntää korona-avustusta yksinyrittäjille
Yksinyrittäjät voivat hakea 2000€:n suuruista kertamaksuna myönnettävää toimintatukea kunnalta koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta selviytymiseen. Tukea haetaan yrityksen kotikunnasta (YTJ:n
mukainen kotipaikka). Tutustu tuen hakemiseen, myöntämiseen ja käyttöön liittyviin ehtoihin, hakuohjeisiin ja hae
tukea osoitteessa www.muonio.fi/koronavirus/yritystenkoronasivu .
Yhteyshenkilösi Muonion kunnassa avustukseen liittyvissä
asioissa ensisijaisesti elinkeinokoordinaattori Kaisa KyläKailaan, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, 040 489 5153

Nuorisotoimi tiedottaa
Kunnan kesätyö-haku on päättynyt. Olemme asian tiimoilta yhteydessä kaikkiin hakijoihin viikkoon 19 mennessä. Hakuilmoituksesta poiketen ikäihmisten palvelut, nuorisotoimi
ja varhaiskasvatus eivät voi tarjota aiemmin ilmoitettuja kesätyöpaikkoja korona-tilanteesta johtuen. Näihin työpaikkoihin hakeneille tarjotaan työtä kunnan muilta toimialoilta.

Yrittäjä! Mikäli koet, että liiketoimintasi on kärsinyt koronaviruksesta johtuvia markkinahäiriöitä, otathan yhteyttä
elinkeinotoimen henkilöstöön, jotta voimme auttaa sinua
häiriötilanteen ratkaisemisessa. Saatat esimerkiksi olla oikeutettu erilaisiin avustuksiin ja tukiin, kuten esim. ELY-keskuksen, Business Finlandin tai KELA:n myöntämät, tai ehkä kaipaat muuten vaan sparrausta liiketoimintasi edistämisessä. Huomioi myös yrittäjän mahdollisuus työttömyysturvaan.

Tekninen toimi tiedottaa
Tarjouspyyntöilmoitus 29.4.2020
KAAVATEIDEN JA PIHA-ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO
Muonion kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksiakirkonkylänja Oloksenkaavateiden sekä kunnan kiinteistöjen
piha- ja pysäköintialueiden talvikunnossapidosta vuosille
2020-2023 ja kahdelle optiovuodelle 2023-2025. Optiovuosien käytöstä päättää Tilaaja.
Täydelliset tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan 12.5.2020
Muonion kunnan tarjouspalvelussa www.tarjouspalvelu.fi/
muonio. Tarjousten alustava jättöpäivä on22.6.2020 klo
15.00 mennessä tarjouspalvelu kautta.

Tekninen lautakunta

Aralta energia-avustusta
ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina
2020-2022. Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettäville
laitteistoille kaapeli- ja putkivetoineen voi saada avustusta 50%. Työt voi aloittaa ennen kuin hakemus on toimitettu ARAan. Hakemus on toimitettava viimeistään 30.6.2020.
Lisätietoja https://www.ara.fi

Koronatiedottaminen
Kunnan verkkosivuilla on oma alasivu koronatiedottamiseen. Lisätietoja tilanteen aiheuttamista muutoksista ja
toimenpiteistä päivitämme ensisijaisesti sinne. Seuraathan tiedottamista osoitteesta www.muonio.fi/koronavirus !
Tulemme postittamaan viikolla 20 jokaiseen muoniolaiseen
kotitalouteen tiedotteen koronan aiheuttamista muutoksista Muonion kunnan tuottamissa palveluissa.

TÖIHIN, OPISKELEMAAN
TAI LYHYTKURSSILLE?
ANSIOLUETTELO KUNTOON
JA TYÖHAKEMUS TULILLE
Vinkkejä ja tukea työ- tai koulutuspaikan
etsintään työttömille, valmistuville,
alanvaihtajille, vanhempainvapaalta
palaaville ja muille työn etsijöille.
Ota yhteyttä!
Porojektityöntekijä Päivi Pohjolainen
040 183 7763
paivi.pohjolainen(a)muonio.fi
Matkailun verkostomainen oppimiskenttä
länsirajalla -hanke
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