onnellisia luonnostaan
happy by nature
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Tervetuloa Muonioon!

Welcome to Muonio!

Muonio on Lapin luoteisosassa sijaitseva
kunta, jossa on tutkitusti maailman puhtain ilma ja Suomen onnellisinta kansaa.
Tervetuloa asumaan,
yrittämään ja lomailemaan!

It’s been researched that Muonio, a municipality in north-western Lapland,
has the world’s cleanest air
and the happiest people in
Finland. We welcome you
to live, vacation, and to
start a business here!

Muoniolainen vetovoima
perustuu ihmisen ja
luonnon väliseen aitoon
vuorovaikutukseen. Pimeänä aikana voi nauttia kuun
kajosta, revontulten taiasta ja
hankien hohteesta. Lumettomalla kaudella kiehtovat rikkaat
vesistöt, jylhät erämaat, sinisenä
siintävät tunturit ja eksoottinen Lapin
yötön yö, jonka valovoimassa aistit terävöityvät ja omat ajatukset selkeytyvät.
Lapin puhtaiden metsien kasvattamat villit yrtit,
sienet ja marjat maustavat Muonion luontoelämyksiä.

Muonio’s appeal is based
on the genuine interaction
between man and nature.
During the dark season, one
can enjoy the shimmer of
the moon, the magic of the
aurora borealis, and the glimmer of snow. During the snowless
season, people are captivated by
the rich waterways, barren wilderness,
fells against the blue skies, and Lapland’s
exotic nightless nights that sharpen one’s senses
and clear thoughts. Nature experiences in Muonio are
flavoured with wild herbs, mushrooms, and berries from
the clean forests of Lapland.

Ihmisten lisäksi eläimet viihtyvät Muoniossa. Täällä
on Lapin vanhin porotila ja Suomen suurin rekikoirakeskus. Kalastuksen ystävät arvostavat muoniolaista
kalaa, rikkaita kalavesiä ja hiljaisuutta. Muonionjoki on
Euroopan pisin luonnontilainen lohien ja meritaimenten
asuinsija, joka kutsuu myös koskenlaskuun.

Also animals feel at home in Muonio. The oldest reindeer farm in Lapland and the largest sled-dog safari in
Finland are here. Those who like to fish, appreciate our
rich fishing grounds, and silence. The Muonionjoki river
is Europe’s longest natural-state river where salmon and
sea trout live. The river also attracts rafters.

Lapponia-hiihto, Midnight Sun Hike,
Kultainen Mela, Lohiviikko ja Ensilumen
Tykkikisat kuuluvat Muonion vuoteen.

Lapponia Ski Event, Midnight Sun Hike, Kultainen
Mela, Lohiviikko fishing competition, and the
Tykkikisat Cross-country skiing competition
are all part of the year in Muonio.

MUONIO

www.luontoon.fi/
pallas-yllastunturi
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Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa voi tutustua Tunturi-Lapin upeisiin
maisemiin hiihtäen, patikoiden ja pyöräillen. Laskettelijat nauttivat myös
Pallastunturin ihanan puuterimaisesta luonnonlumesta.
Hyvät palvelut ympäröivät Suomen perinteikkäimpiä vaellusreittejä.

www.tunturi-lappi.fi

In the Pallas-Yllästunturi National Park, one can get to know the gorgeous
landscapes of Fell Lapland by hiking, cycling, or cross-country skiing. Especially
downhill skiers enjoy. the powder-like natural snow in Pallastunturi.
Good services surround the most traditional hiking trails in Finland.

Lomamaja
Pekonen
Lahenrannantie 10, Muonio | p. +358 40 550 8436 | www.lomamajapekonen.fi
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Onnellista arkea
Muoniossa on tilaa hengittää!
Uuden asukkaan on helppoa sopeutua Muonioon.
Kansainvälisessä kunnassa on totuttu uusiin tulijoihin,
jotka toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi.
Muoniossa vaalitaan onnellista arkea kehittämällä
kunnan peruspalveluita ja tarjoamalla monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia. Järjestötoiminta on vilkasta ja
asukkaita varten luodaan uusia asumisen ratkaisuja.
Perheet arvostavat Muonion tarjoamia mahdollisuuksia
kasvattaa lapset rauhallisessa ja puhtaassa ympäristössä.
Kouluissa saa yksilöllistä opetusta ja yhteisöllisyys lisää
turvallisuutta. Peruskoulusta voi jatkaa opintietä lukioon
tai ammattikouluun, joka on yksi Muonion vetovoimatekijöistä. Muonion lukio ja Ammattiopisto Lappia tarjoavat
mahdollisuuden osallistua opiskelun lomassa myös
hiihtovalmennukseen.
Vapaa-ajalle riittää Muoniossa virikkeitä. Luonto ja
kahdeksan vuodenaikaa tarjoavat upeita virkistysmahdollisuuksia vuoden ympäri. Nuorisotoimi on aktiivinen, ja
nuorille on sekä omia tiloja että paljon tekemistä muun
muassa sirkuskoulussa ja tanssitunneilla. Kaikenikäiset viettävät paljon vapaa-aikaa hiihtäen, meloen
ja kalastaen. Muoniossa toimii aktiivinen kansalaisopisto ja Suomen ainoa kalakirjasto. Kulttuuritarjontaan kuuluvat lisäksi kotiseutumuseo, elokuvateatteri
ja galleria. Muonion elävissä kylissä asuu myös useita
nimekkäitä taitelijoita.

www.suomenkalakirjasto.fi

Terveyspalvelut keskitetään vuoden
2019 lopussa valmistuvaan nykyaikaiseen hyvinvointikeskukseen.

Ainutlaatuinen kol
kirjastoauto kiertä
Ruotsissa ja

Health services will be centralised in
a modern wellness centre which will
be finished by the end of 2019.

In addition to Mu
mobile library mak
and No

MUONIO
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Happy Everyday Life
There’s room to breathe in Muonio!
It’s easy for new inhabitants to settle in Muonio. The
international municipality is used to new people and they
receive a warm welcome.
We in Muonio cherish happy everyday life by developing
the municipality’s basic services and by offering a diverse
choice of hobbies. People actively take part in organisational activities and new housing solutions are created
for the inhabitants.
Families appreciate the possibilities that Muonio offers
to raise children in a peaceful and clean environment.
Schools offer individual education and the sense of
community increases safety. One of the main appeals
of Muonio is that children can continue their education
from basic education to upper secondary school or vocational school. The Muonio upper secondary school and
Vocational College Lappia offer the chance to take part in
ski training between one’s studies.

lmen valtakunnan
ää Muonion lisäksi
a Norjassa.

Kyläpirtti on kyläläisten oma
olohuone, jota saa varata käyttöön
veloituksetta.

uonio, our unique
kes visits in Sweden
orway.

Kyläpirtti is a living room for
the villagers and it can be booked
free of charge.

Muonio offers a lot of free time activities. Nature and
eight seasons offer fantastic recreational resources
around the year. Youth services in Muonio are active and
we offer facilities for young people and a lot to do either
in the form of circus school or dance lessons, among
other things. People of all ages spend much of their
free time skiing, kayaking, and fishing. Muonio has an
active adult education centre and the only Fish Library in
Finland. Also included in our cultural offerings are a local
museum, cinema and a gallery. Many well-known artists
live in the lively villages of Muonio.

www.muonio.fi/vapaa-aika/kylapirtti.html
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Kansainvälinen Muonio

International Muonio

Muoniossa on hyvät edellytykset
työllistyä ja yrittää.

Muonio offers good prospects for finding
a job and for entrepreneurship.

Muoniossa on valtava kansainvälinen
potentiaali, jonka ympärivuotiselle
hyödyntämiselle luodaan uusia
edellytyksiä. Etenkin matkailualan
tarjonnalle ja sen tukipalveluille
on paljon kysyntää, sillä Muonion monimuotoinen luonto ja
hyvä sijainti houkuttelevat matkailijoita kaikkialta maailmasta.
Muoniossa on useita pitkään
toimineita yrityksiä, mikä kertoo
siitä, että yrittäminen täällä
kannattaa ja että täällä viihdytään
sukupolvesta toiseen. Täällä on
myös hyvien verkkoyhteyksien luomat
etätyömahdollisuudet.
Arktista osaamista
Muoniolaisten olosuhteiden ansiosta tänne on keskittynyt merkittävää kansainvälistä tutkimustoimintaa.
Kylmyys, pakkanen ja kuusi kuukautta kestävä luonnonlumikausi luovat erinomaiset edellytykset arktisten
olosuhteiden tutkimustoiminnalle ja sen tukipalveluille.
Muoniossa on pitkät perinteet esimerkiksi autojen
kylmätestauksessa.

Tunturi-Lapin Kehitys ry luo alueelle
hyviä yhteistyö- ja toimintaedellytyksiä.
Yhdistys edistää Tunturi-Lapin elinvoimaisuutta ja kestävää alueen
kehittämistä.

There’s a lot of international potential
in Muonio and new chances are
created for tapping into this potential year-round. There’s a lot of
demand especially for tourism
services and its support services
because the diverse nature in
Muonio and its good location
draws tourists from all over
the world. There are several
businesses in Muonio that have
operated for a long time. This
shows that entrepreneurship is
worth it and that people feel at home
here from generation to generation.
Our good networks connections create
opportunities for remote work.
Arctic know-how
The conditions in Muonio have drawn in significant
international research activities. Coldness, frost, and six
months of natural snow create excellent conditions for
researching the arctic circumstances and all the activities
connected to it. For example, Muonio has a long tradition
of cold-weather testing cars.

Tunturi-Lapin Kehitys Association
creates good co-operation and operational preconditions for the region. The
association furthers the vitality and
sustainable development of the Fell
Lapland region.

MUONIO

Muonio on autotestauksen
edelläkävijä. Aurora-älytie
mahdollistaa älyliikenteen
ja tiestön ennakoivan
kunnonhallinnan kokeilut
haasteellisissa tie- ja sääolosuhteissa.

Lue lisää! www.laplandpg.fi

Muonio is a forerunner
in car testing. Aurora
Intelligent Road makes it
possible to test intelligent
traffic in challenging road and
weather conditions.

Read more at
tmfg.fi/fi/road/aurora-alytie

“Everything you need for an adventure in Finnish Lapland”
www.harriniva.fi
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Norja
Norway
Muonion kunta
Puthaanrannantie 15
FI-99300 Muonio

Ivalo

Tel. +358 (0) 400 686 211
www.muonio.fi
www.tunturi-lappi.fi
www.tunturilapinkehitys.fi

74 km

MUONIO

Ruotsi
Sweden

Kittilän lentokenttä
Kittilä Airport

77 km

Kolarin rautatieasema
Kolari Railway Station
Kemijärvi
Rovaniemi

Tornio
Kemi

Ruotsi

Venäj

Oulu
Raahe

• www.jssuomi.fi

Kajaani
Ylivieska
Kokkola
Pietarsaari

Vaasa

Iisalmi

SUOMI
Kuopio

Seinäjoki

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ
Äänekoski

Virrat

Ilomantsi
Joensuu

Varkaus

Jyväskylä

Pieksämäki

– jätehuoltoa Lapissa
yhdeksän kunnan alueella
Pohjanlahti
Parkano

Jämsä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä • Puh. 040 3511 771 • Pori
asiakaspalvelu@lapeco.fi
• www.lapeco.fi
Tampere
Imatra
Rauma

Lieksa

Lappeenranta

Hämeenlinna
Lahti

Savonlinna

