Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 6.10.2017

Kittilän kuntatiedote 9/2017
Kunnanvaltuuston kokous ma 6.11.2017

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili Kittilässä

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa valtuus- Tiedote 25.9., tiivistelmä
tosalissa maanantaina 6.11.2017 klo 14.00.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili Kittilässä perjantaina 22.9.2017.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja kunnan Ministerille esiteltiin Kittilän keskeisiä lukuja ja elinkeinoja. Tilaisuuteen
osallistui kuntapäättäjiä ja Levin Matkailun edustus. Aikaisemmin samana
internetsivuilla (www.kittila.fi) 6 päivää ennen kokousta.
päivänä Lintilä kävi myös tutustumassa Kittilän kaivokseen.

Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hankkeessa etsitään
kehittäjäasiakkaita

Kehittäjäasiakkaita haetaan seuraavien palveluiden kehittämiseen:
1. perhekeskustoimintamalli ja palveluohjaus, 2. eroauttaminen,
3. vanhemmuuden tukeminen, 4. monikulttuuristen erityistarpeiden huomioiminen palveluissa, 5. erikoissairaanhoidon tuki peruspalveluille ja
6. lastensuojelu.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Mikko Närhi 040 356 6075, mikko.narhi@
poskelappi.fi. Toimintaan mukaan ilmoittautuneille kehittäjäasiakkaille
järjestetään 12.10.2017 infotilaisuus.
Lisätietoja: Perhetyöntekijä / sosiaaliohjaaja Virpi Yritys, p. 040 179 4064
sähköpostiosoite: virpi.yritys@kittila.fi.

Hae Tempaus100 -avustusta kylien tapahtumille!
Kittilän kunnan kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi myöntävät v. 2017 aikana
100 euron avustuksia Kittilän kylissä järjestettäviin pienimuotoisiin tapahtumiin (esim. pilkkikilpailut, lauluillat, nuorten peli-illat tai hiihtopäivät).
Näin haet avustusta:
- Täytä Kittilän kunnan www-sivuilla oleva lomake:
http://www.kittila.fi/hae-tempaus100-avustusta
- Haku on jatkuva, ja hakemukset käsitellään noin kuukauden välein.
- Avustus maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.
Avustussäännöt:
- Tempauksen tulee olla kaikille avoin.
- Tempauksen tiedot tulee toimittaa sähköisellä lomakkeella ja ne julkaistaan
kunnan www-sivulla.
- Tapahtuman raportointi tapahtuu lähettämällä kuva tapahtumasta. Tempauksesta tulee ottaa kuva sen aikana ja lähettää se osoitteeseen kulttuuritoimisto@kittila.fi tai toimittaa kuva muulla tavoin kulttuuri-, nuoriso- tai liikuntasihteerille. Kuvat julkaistaan kunnan www-sivuilla ja muissa mahdollisissa
tiedotuskanavissa. Huomioittehan että kunta perii takaisin myönnetyn 100
euroa, mikäli kuvaa ei toimiteta.
Hakemusten käsittelypäivät:
Tempaus100-hakemukset käsitellään seuraavina päivinä:
30.5., 27.6., 25.7., 29.8., 26.9., 31.10., sekä 28.11., joka on viimeinen käsittelypäivä myös joulukuun tempauksille. Myöhästyneitä hakemuksia päivän
28.11. jälkeen ei käsitellä.
Lisätiedot: vs. nuorisosihteeri, p. 040 571 2103,
kulttuurisihteeri, p. 040 5681 356 ja liikuntasihteeri, p. 040 573 1123

Kittilän tori varattu tapahtumakäyttöön la 21.10.2017
Kittilän kunta varaa Kittilän kirkonkylän torialueen lauantaina 21.10.2017
Hotelli Kittilän avajaistapahtumalle ja paikallisyhdistysten käyttöön koko
päiväksi. Lauantaina 21.10. torilla ei voi harjoittaa torimyyntiä. Kiitos asian
huomioimisesta!
Lisätietoja tapahtumajärjestäjältä:
Hotelli Kittilä, yhteys: Saana Veltheim, p. 044 244 9408

Elinkeinoministerille esiteltiin elinkeinoelämän rakennetta Kittilässä.
Alueella on yli 700 yritystä ja alueen yritysten liikevaihto on lähes kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kittilän suuri yritystiheys merkitsee
taloudelle hyvää selkärankaa ja merkittävää työllistävää vaikutusta.
Kittilän työpaikkaomavaraisuus onkin Suomen huippua.
Myös uusia toimialoja Lapissa kehitetään, yhtenä esimerkkinä elintarvikeala. Alueen ravintoloissa toivottaisiin nähtävän enemmän paikallisia
raaka-aineita, ja siksi alan haasteet, toimitusvarmuus ja logistiikka,
tarvitsevat kehittämistä. Myös elintarvikelain uudistukset ovat tervetulleita.
Uuden hankintalain voimaantulon myötä kunnassa tehdään kokonaisvaltaista työtä hankintatoimen uudistamiseksi ja hankintaosaamisen lisäämiseksi niin julkisille hankkijoille kuin niille tarjoaville yrityksille.
Ministeri Lintilä sai myös ajankohtaiskatsauksen Levin Matkailusta. Levi
on palveluineen ja majoituskapasiteetiltaan koko maailmassa ainutlaatuinen kohde napapiirin yläpuolella, ja jo nyt sesonkiaikoina Leville olisi
tulijoita enemmän kuin voidaan majoittaa. Tulevaisuuden suuntauksia
Levillä on uudet asiakasryhmät Aasiasta, Keski-Euroopan asiakaskunnan
lisäämisen ja matkailijoiden liikkuvuuden parantamisen pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Myös Levin asiakastyytyväisyyttä halutaan
kehittää, samoin kesämatkailun saavutettavuutta.
Ministeri Lintilä totesi Kittilän olevan mielenkiintoinen kohde juuri hänelle,
sillä ministerin salkkuun kuuluvat niin matkailu kuin kaivostoimintakin.
Ministeri muistutti, että matkailu on tällä hetkellä Suomen nopeimmin kasvava toimiala, ja Aasian matkailijoiden määrä tulee edelleen kasvamaan.
Lisäksi Lintilä kertoi, että yhteinen Pohjoismaiden matkailustrategia on
suunnitteilla, etenkin tukemaan Aasian matkailua Pohjoismaissa. Lintilä
avasi myös aktiiviteettien merkitystä lomakohteen tarjonnassa; niillä voi
parhaillaan moninkertaistaa matkailijan alueelle jättämän tulon.
Ministerille kerrottiin myös alueen kehittämiskohteita. Esimerkiksi runsaan
sorateiden määrän vuoksi alueen infrastruktuurin kanssa on vielä tekemistä. Tielinjauksilla ja teiden kunnolla samoin kuin jäämeren radalla olisi
valtava merkitys alueen toimialoille.
Lisätiedot:
Timo Kurula, vt. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597

Tervetuloa keskustelutilaisuuteen:
Kittilä 150 vuotta –juhlavuosi teemalla
Tervetuloa kaikille avoimeen keskustelutilaisuuteen, jossa otetaan vastaan ideoita siitä, miten voimme juhlistaa Kittilän tulevaa 150-vuotisjuhlavuotta.
Tilaisuus pidetään torstaina 26.10.2017 klo 18.00 Yläri-salissa (yläkoulun
auditorio, osoite: Valtatie 9 A). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Lisätiedot:
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja Markku Mäkitalo
Juhlatoimikunnan sihteeri, Kulttuurisihteeri Marika Salminen

Kirjasto tiedottaa
Pääkirjasto avoinna
ma-to klo 11-19, pe 9-16
la 28.10. klo 10-15

MINDFULNESS JA MEDIATAATIO –WORKSHOP KÖNGÄS
Loma-Paksu Oy, 19.-22.10. to-su klo 09.00-18.00, 55 €.

Satutuokiot tiistaisin klo 9.30:
3.10. Pikku pirpana
10.10. Siiri ja kumppanit
17.10. Kerro satu
24.10. Prinsessa Rämäpää
31.10. Huhuu! Kuka siellä?
7.11. Kadonneet kirjat

AKRYYLI- JA ÖLJYVÄRIMAALAUS RAUHALA
Hannu Rauhalan talo, 24.10.-28.11. ti klo 11.00-14.30, 35 €.

Kittiläläinen Avoin kirjoittajaryhmä julkaisee runo- ja tarinakokoelman nimellä Vaara vai.. tai tunturi
Kittilän kirjastolla keskiviikkona 4.10. klo 18. Kirjassa on mukana myös
pohjoiskarjalaisen Koillinen Pielisjoen kirjoittajatehdas -sisarusryhmän lyriikkaa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tiedustelut Runoilija-kirjailija Tapani
Tavi tapani.tavi@gmail.com
Lokakuu on satukuu!
Kiltti Haamu muuttaa kirjastoon lokakuuksi. Tervetuloa tutustumaan
Haamun kotiin!
Esillä lasten ja nuorten kirjoja liittyen Suomen itsenäisyysvuosiin.
Kaikille avoin elämäkertavinkkaus ”Rööperistä Camp Noulle” maanantaina 23.10. klo 18.00
Novellikoukku joka toinen tiistai klo 17.30-19.00 12.10., 26.10, 9.11.
Novellikoukkuun voit tulla oman neuletyösi kanssa. Mukaan voit toki
tulla myös ihan vain nauttimaan ääneen luetuista novelleista. Jos haluat
lukijaksi Novellikoukkuun, ota yhteyttä pääkirjastoon kirjasto@kittila.fi
Tarjolla on kahvia ja teetä!
Avoin kirjoittajaryhmä joka toinen torstai klo 17.30-19.00 5.10., 2.11.,
16.11.
Ryhmässä tutustutaan eri aikojen ja muiden kulttuurien kirjallisuuteen
ja verrataan niitä omaan maisemaamme. Mukaan voi tulla myös vastaalkajana ja kirjallisuuden ystävänä. Vapaa pääsy. Tervetuloa! Opettajana
kirjailija Tapani Tavi 040 846 3036
Lokakuun näyttely:
Sadun lumo - kirjaston satutuokiolaisten piirroksia
Marraskuun näyttely:
Kuvia Jänkä-lehdestä vuosien varrelta, Jänkä ry.
Pääkirjasto: 040 728 5733, www.kittila.fi/kirjasto,
facebook.com/kittilankunnankirjasto
Kirjastoauto 0400 392 854, sposti kirjastoauto(at)kittila.fi, aikataulu saatavana kirjastoautosta ja pääkirjastosta sekä nähtävillä kunnan nettisivuilla
(www.kittila.fi/kirjastoauto)

Kulttuuritoimi tiedottaa
Kino Ylärissä elokuvia pe klo 19, la klo 15 ja su klo 15 & 18.
Seuraa ilmoittelua Kittilälehdessä, kunnan tapahtumakalenterissa ja Kino
Ylärin Facebook-sivuilla! Liput:
2D Aikuiset 8€ & alle 18-vuotiaat 6€
3D Aikuiset 9€ & alle 18-vuotiaat 7€
Ooppera/baletti 18€, sisältää väliaikatarjoilun.
Luento Alvar Aallon arkkitehtuurista, luennoitsija Eeva Snellman,
Suomi100, ke 11.10. klo 18 Kittilän kunnantalo, valtuustosali
Mykkäelokuva Anna-Liisa live-säestyksellä, ke 1.11. klo 19 Kino Yläri
Einari Junttila 115 vuotta. Juhlavuoden näyttely Einari Junttila taidemuseolla, Sammontie 5, avoinna to klo 13-17. Lisätietoja: p. 040 703 4657
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Lisätiedot: kulttuurisihteeri marika.salminen@kittila.fi

LAPINTYÖ VIIKONLOPPU RAATTAMA Raattaman koulu. Ajankohta
muuttunut: 20.10.-22.10. pe klo 17.00-20.15, la-su klo 10.30-17.30, 29 €.

ENGLANNIN KESKUSTELU 1 SIRKKA
Sirkan koulu, 27.-29.10. pe klo 17.00-20.00, la-su klo 10.00-15.00, 29 €.
HYVINVOINTIA HIERONNASTA ALKEET KITTILÄ
Ilonkehrä, 27.-29.10. pe klo 17.00-20.30, la-su klo 10.00-13.30, 20 €.
KUVATAIDE MOLKOJÄRVI Molkojärven koulu. Ajankohta muuttunut:
28.10.-19.11. la-su klo 10.00-16.30, 47 €.
OMPELU KIISTALA
Kiistalan koulu. Ajankohta muuttunut: 11.11.-9.12. la klo 11.00-15.15 , 22 €.
Kurssit alkavat, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Kittilä p. 0400 356 435, Enontekiö p. 0400 120 505, Sodankylä p.
0400 710 481, www.revontuliopisto.fi, facebook.com/revontuliopisto

Sivistystoimi tiedottaa
Sivistystoimen toimialajohtajan virassa on aloittanut syyskuun alussa
Tiina Nikander-Koivukangas.
Yhteystiedot: tiina.nikander-koivukangas@kittila.fi, p. 0407057486

Liikuntatoimi tiedottaa
Työikäisten starttijumppa
Kittilän urheiluhallin salissa 3 maanantaisin klo 16.30-17.30
Jumppa on tarkoitettu erityisesti työikäsille, jotka haluavat aloittaa liikuntaharrastuksen. Siinä keskitytään erityisesti lihaskunnon vahvistamiseen.
Jumppaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja se on maksuton.
Ota juomapullo mukaasi. Urheiluhallin ovi on auki 16.15-16.35.
Tervetuloa mukaan!
Lisätiedot: Pasi Juntunen, liikuntahallin vastaava,
pasi.juntunen@kittila.fi, p. 040 7749 743
Kittilän jäähalli on avattu kaudelle 2017 - 2018
Jäähallin aukioloajat:
ma-pe 9.00 - 22.00
la 10.00 - 18.00
su 12.00 - 20.00
Jäähallin yleisöluisteluvuorot ma-pe klo 15-16.30
Lisätietoja sivulta www.kittila.fi/kittilan-jaahalli

Nuorisotoimi tiedottaa
Syyslomaviikon ohjelmaa
Nuorisotoimi järjestää syyslomaviikolla ohjelmaa lapsille ja nuorille.
Viikko-ohjelma sekä ilmoittautumislinkit löytyvät osoitteesta kittila.fi/nuoret
Varaathan paikkasi ajoissa, ilmoittautuminen on jo käynnissä.
Etsivä nuorisotyö
Tuomas Jääskö, p. 040 596 5995,
Elina Alatörmänen, p. 040 631 6447
Lisätiedot:
Jenni Maansaari, vs. nuorisosihteeri, p. 040 167 8218
jenni.maansaari@kittila.fi

