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Muonion kunnan kokoukset
Kunnanhallitus kokoontuu 4.2.
Kunnanvaltuusto kokoontuu 11.2.
Sivistyslautakunta 22.1.
Tekninen lautakunta 22.1.
Tarkastuslautakunta 28.1.

Muonion kyläpirtti –
pirteä pirtti meille kaikille!
Muonion Kyläpirtin avajaiset
lauantaina 19.1. klo 10–16
Tule tutustumaan tiloihin ja tulevaan toimintaan yksin, ystävän kanssa tai vaikka koko perheen voimin.
Avajaisissa on kahvitarjoilu ja eri yhdistyksiä ja toimijoita yhdessä pärjäämisen teemalla
Kyläpirtissä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.
Pirtin toiminnasta voi olla sinulle tai yhteisöllesi tukea,
iloa ja hyötyä.
Nähdään avajaisissa – Tervetuloa!
Kaikki toiminnasta ja tiloista kiinnostuneet, ottakaa
yhteyttä: Sini Westerling: p. 040 489 5102 |
sini.westerling@muonio.fi
Muonion Kyläpirtti, Pirkantie 4
Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Pärjätään yhdessä - koko perheen kyläilta Ylimuoniossa
ke 23.1. klo 18-20. Paikalla Pärjätään yhdessä verkostoa,
kunnan hyvinvointikoordinaattori ja Lapin kyläasiamies.

Ikäihmisille
Toimintatuokiot 65+
Kuntakeskuksen toimintatuokioiden kevätkausi alkaa pe
25.1. klo 12.00. Uusi paikka: Kyläpirtti os. Pirkantie 4 B.
Vaihdetaan kuulumisia ja ideoidaan tulevaa!
Lisätiedot Sini Westerling: p. 040 489 5102 | sini.westerling@muonio.fi
Voimaa vanhuuteen jumppa siirtyy Kyläpirttiin
ke 23.1.2019 klo 12–13 alkaen. Jumppa on tarkoitettu

ikäihmisille ja siellä keskitytään jalkojen voiman ja tasapainon harjoittamiseen. Sopii hyvin myös aloitteleville liikkujille. Ohjaajana ft Minna Saarenkylä. Hinta 2€/kerta.

Liikuntatoimi tiedottaa
Sivukylien latujen ylläpitäjät: Muistakaa kirjata ylös hoitamanne kylälatukilometrit ja viedä reitille hiihtovihko kävijälaskentaa varten. Palautus toukokuun loppuun mennessä liikuntatoimeen polttoainekorvauksia varten.
Koripallokoulu yli 13-vuotiaille (myös aikuisille) liikuntahallilla lauantaisin 19.1.–9.2. klo 13–14.30. Tästä eteenpäin klo
19.30–21. Koripallokoulussa harjoitellaan henkilökohtaisia
taitoja sekä joukkuepelaamista. Aiempaa koripalloharrastuneisuutta ei tarvita, into harjoitella riittää. Ohjaajana Tatu
Vaajala. Hinta 10€/kevätkausi. Lisätietoja puh. 044 5553311
Liikuntaneuvontaa Kyläpirtillä (Pirkantie 4 B) ma 28.1.,
ma 18.3. ja ma 13.5. klo 15–17
Tule hakemaan eväitä liikunnan aloittamiseen. Ohjelmassa luento ja henkilökohtaista ohjausta sinulle, joka kaipaat motivointia liikunnan aloittamiseen. Luennot ovat kolmen kerran kokonaisuus. Neuvonnan tarjoaa tk:n fysioterapeutit, hyvinvointikoordinaattori ja liikunnanohjaaja.

Nuorisotoimi tiedottaa
Nuorisotila Tippala (os. Pirkantie 2) aukeaa jälleen nuorisolle viikolla 3. Aukioloajat: tiistaisin klo 16–20 sekä torstaisin ja perjantaisin klo 17–21. K-13.
5–6 -luokkalaisten oma Tippala-iltapäivä alkaa myös viikolla 3 eli 17.1. torstaisin klo 15:30–17:30, huomatkaa uusi muuttunut aika!
Nuorisotoimen kerhoista tiedotetaan myöhemmin Heidin
sosiaalisessa mediassa ja wilmassa.

Keväisin terveisin: Nuoriso-ohjaaja Heidi Hietala | 040
5929 281 (whatsapp) | heidi.hietala@muonio.fi | instagram: nuorisoohjaajamuonio | facebook: Nuoriso-ohjaaja
Heidi Hietala | snapchat: nuoriso-ohjaaja

Esiopetukseen haetaan
sähköisesti edaisyn kautta!
Linkki (https://muonio.daisynet.fi/eDaisy) löytyy Muonion kunnan sivuilta Kasvatus – Perusopetus – Tärkeät linkit.
Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi-palvelun
kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Palvelusta löydät hakemuksista Esiopetukseen hakeminen -lomakkeen.
Hakuaika päättyy 28.2.2019!
Lisätietoja saat rehtori Päivi Rantakokolta 040 489 5190.
Tervetuloa eskariin uudet eskarit elokuussa 2019!
Yhtenäiskoulun väki

Talvi-Muoniossa tapahtuu
Pallastunturin luontokeskus avoinna
1.1.–2.6. ma–pe klo 9–16
Kirsti Pekkisen taidemyyntinäyttely Aurora Borealis 31.1.
saakka
Elokuvia Olos Polar Centerissä, katso ohjelmisto Lapland
Hotel Oloksen kotisivuilta
Oloksen rinteen hissien aukioloajat 11.1.–15.2. pe–la klo
16:30–20:30, su 13–17
Talvisia ohjelmapalveluita mm. lumikenkäretkiä, ratsastusta tunturimaisemissa ja rekiajelua suomenhevosella:
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat
Laita myös jo kalenteriin tulevan kesän Midnight Sun Hike –tapahtumaviikonloppu 26.–29.6.

Perjantaikahvit peruskoulun päättäneille (16–29 v.) jatkuvat normaalisti Tippalassa perjantaisin klo 13–16, paikalla etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari.

Ajantasaiset tapahtumatiedot
www.tunturi-lappi.fi/tapahtumat | ww.muonio.fi

Yhteyden etsivään nuorisotyöntekijään saa p. 040 489
5167 (whatsapp) | sanna-mari.poyry@muonio.fi | instagram: etsivanuorisotyomuonio | facebook: etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry | snapchat: etsivasmp

Seuraava kuntatiedote ilmestyy Luoteis-Lapissa 31.1.
Kuntatiedote julkaistaan myös Muonion kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi
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