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

Esiopetukseen haetaan 
sähköisen eDaisyn kautta 
15.3.2021 mennessä!
Linkki eDaisyyn löytyy Muonion kunnan sivuilta: Kasvatus –> 
Perusopetus –> Tärkeät linkit.
Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan Suomi.fi-palvelun kautta 
vahvalla tunnistautumisella. Palvelusta löydät hakemuksista 
Esiopetukseen hakeminen –lomakkeen. Lisätietoja saat 
rehtori Päivi Rantakokolta 040 489 5190.
Eskarin väki toivottaa uudet eskarit tervetulleiksi eskariin 
elokuussa 2021!

Kirjasto- ja kulttuuritoimi 
tiedottaa
Askarruttaako tietokoneen, tabletin tai puhelimen käyttö?  
Digineuvonnassa voit kysyä apua oman laitteesi käyttöön, 
pyytää apua kohtaamaasi ongelmaan tai harjoitella yhdes-
sä virkailijan kanssa laitteiden yleistä käyttöä.
Digiopastusta järjestetään tiistaisin kerran kuukaudessa 
kirjastolla: 2.3. klo 13-15, 30.3. klo 13-15 ja 4.5. klo 13-15. 

Rovaniemen Teatterin - Lapin Alueteatterin koskettava 
draama Lempi saapuu Muonioon 22.3.2021
Lempi on kolmen vahvan näyttelijän tiheätunnelmainen 
draama, joka perustuu Minna Rytisalon palkittuun romaa-
niin. Se kertoo rakkauden voimasta, jonka seuraukset ovat 
arvaamattomat ja muistuttaa, kuinka emme koskaan näe 
toisiamme kokonaisina.
Maanantaina 22. maaliskuuta 2021 klo 19.00 – 21.30, 
Koulun liikuntasali
Liput: Aikuiset ja eläkeläiset 18€, opiskelijat 10€. Liput ovelta 
tuntia ennen niin kauan, kuin lippuja riittää. Otamme saliin 
50 katsojaa turvavälejä ja maskisuositusta noudattaen. 
www.netticket.fi/kiertue-lempi

Nuorisotoimi tiedottaa
Nuorten työllistäminen on uudistunut Muonion kunnassa: 
• Muonion kunnan tarjoamat kesätyöpaikat ovat haetta-

vana Kuntarekry-palvelussa 22.3.-22.4.2021
• Oman harjoitusyrityksen perustamisesta kiinnostuneet 

voivat ilmoittautua Ammattiopisto Lappian järjestämälle 
Kesäyrittäjyys-kurssille ja näin ollen työllistää itsensä 
omalla liikeideallaan kesän 2021 aikana. 

• Työllistyessäsi paikkakuntalaiseen yritykseen, yhdistyk-
seen, osuuskuntaan tai seurakuntaan; voit hakea nuori-
sotoimesta 250€:n arvoisen työsetelin.

Yhteystiedot ja lisätietoja kunnan internetsivuilta www.
muonio.fi/vapaa-aika/nuoriso. 

Koronavirusepidemian 
kiihtymisvaiheeseen 
siirtymisen vaikutukset 
Muonion kunnan palveluihin
Lapin sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt koronavirusepide-
mian kiihtymisvaiheeseen. Lapin alueellinen koordinaatio-
työryhmä suosittelee, että yli 16-vuotiaiden ryhmäharras-
tukset keskeytetään 14.3.2021 saakka. Muonion kunta suo-
sittelee paikallisille järjestöille, yhdistyksille sekä yksityisille 
toimijoille huomioimaan suosituksen omassa toiminnassaan 
ja, että turnaukset ja ottelut olisivat tauolla 14.3.2021 asti. 

Lapin Aluehallintovirasto on päättänyt kieltää kaikki yli 20 
osallistujan sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilai-
suudet ja yleiset kokoontumiset Lapin sairaanhoitopiirin 

LIIKUNTATOIMI JA HARRASTUKSET JATKUU ON TAUOLLA
28.3.ASTI 

Voimaa Vanhuuteen –jumppa päättyy 

Kuntopotkunyrkkeily päättyy 

Nuorten ja aikuisten sirkusryhmä Kajo torstaisin x

Vauva- ja taaperosirkusryhmät Kipinä ja Hehku sunnuntaisin x ulkona

Ilma-akrobatia Valo sunnuntaisin
Lasten sirkusryhmät: • Liekki 5–6 v. • Loimu 1.–2. lk
                                              • Tuli 3.–4 lk • Roihu 5.–6. lk

x
x
x

Parkkikoulut x

Liikuntasalin ja liikuntatilojen omaehtoinen 
harjoitteluvuoro

Ajanvarauksella, varaus kerrallaan

Kuntosalin käyttö Ajanvarauksella, 1 varaus kerrallaan 

KANSALAISOPISTON KURSSIT

Marjapaikan, Ojusniityn ja Aspan kurssit x vain ko. paikkojen asukkaille 

Vauvamuskari x lisätietoja käytännöistä annetaan
    osallistujille

• Jooga
• Lavis
•Tanssin alkeet
• Kuntojumppa Kihlanki
• Terveysliikunta Kätkäsuvanto ulkona x ulkona

x
x
x
x

• Akvarellimaalaus x

• Puutyöt x 3 • Posliininmaalaus • Kädentaidot
• Kudonta x 2 ei kurssia, porrastetut

kudonta-ajat (2m turvaväli)

x
x ohjattu - 
tauolle

• Saamen kielen alkeet
• Englannin akvitointi
• Japanin kieli ja kulttuuri

x jatkuu etänä 
x jatkuu etänä 
x jatkuu etänä

Nuorisoteatteri  

Muskari 3–5 -vuotiaille x

Soitonopetus: • piano • kitara • harmonikka • rummut x

• Puutyöt 1.–3. luokat • Puutyöt 4.–6. luokat x

• Lastenteatteri 1.–3. luokat
• Lastenteatteri 4.–6. luokat

x
x 

• Lasten tanssi 6–8-vuotiaat
• Nykytanssi 9–12-vuotiaat • Nykytanssi 12–15-vuotiaat

x
x

NUORISOTYÖ

Nuorten tilaillat 13-17 -vuotiaille                                                max. 18 nuorta kerrallaan 
Perjantaikahvit yli 18 -vuotiaille                                                  max. 18 nuorta kerrallaan
Lasten kerhot x

#harrastamisensuomenmalli -harrastukset x

MUUT PALVELUT

Työpajan kirpputori kiinni 28.3. asti x

Toimintatuokiot +65 x

Kirjasto:
• Kirjasto ja omatoimikirjasto
• Kirjastoauto • Satutunnit ja koululaisvierailut
• Kulttuuritapahtumat

x
x 1 perhe/hlö kerrallaan autossa
tauolla 28.3. asti

Kirjastoauto 
ei liikennöi 
Norjassa ja 
Ruotsissa

Kyläpirtti tilan käyttö 

Kunnanvirasto x etätyötä

alueeseen kuuluvissa kunnissa 21.3.2021 asti. Lapin alueel-
linen koordinaatiotyöryhmä suosittelee, että yli 20 hengen 
yksityistilaisuuksiakaan ei järjestettäisi. 

Muonion kunta suosittelee erittäin vahvasti maskin käyttöä 
kiihtymisvaiheen suositusten mukaisesti:
• kaikille 6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille oppilaille sekä 

kuljettajille koulukuljetuksen aikana, 

• kaikille yläkoulun sekä lukion opiskelijoille kouluaikana,
• koulun henkilökunnalle sekä
• kaikille kuntalaisille asioidessaan paikoissa, joissa liikkuu 

muita ihmisiä ja
• aikuisille, kun lapsia tuodaan ja haetaan harrastuksista 

(vältä turhaa sisätiloihin menemistä, jos mahdollista 
odota ulkopuolella)

Muonion  kunnan palveluiden toteuttaminen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa

x jatkuu etänä

ja hoidetut ulkoilureitit (ladut, kelkkareitit)

x 28.3. asti


