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Kittilän kuntatiedote 7/2018
Kittilän kunnanvaltuuston kokous

Kunnan toimipisteiden aukioloaikoja kesällä 2018

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa valtuustosalissa maanantaina 20.8.2018 klo 14.00.

- Kittilän kunnantalon vaihde ja neuvonta ovat auki kesän ajan, p.
0400 356 500. Myös ilmoitustaulu on nähtävillä kunnantalon ala-aulassa.
- Koulutoimisto on kiinni kunnanvirastolla ajalla 9.–22.7.2018. Kiireiset
yhteydenotot sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas 040 705
7486
- Liikuntatoimisto menee kiinni perjantaina 6.7. klo 16 ja on avoinna
jälleen keskiviikkona 1.8. klo 8. Aikavälillä 9.7.–31.7. liikunnanohjaajan
tavoittaa numerosta 040 654 6405 ja liikuntapaikkojen hoitajan numerosta 041 472 3820.
- Kirjaston kesäaukioloaika on ma-to klo 11–18, pe klo 9–16.
- Yläkoulun ja lukion kanslia on suljettu 2.–29.7.
- Kideve Elinkeinopalveluiden toimisto on suljettu 9.–31.7.
- Rakennusvalvonta toimii ajanvarauksella, ajalla 9.7.–23.7. Matti Niska,
puh. 0400 396 074 ja 23.7.–13.8. Pekka Nyman, puh. 040 550 3717.
- Sosiaalitoimiston vastaanotto toimii vain ajanvarauksella, yhteys
puhelimitse: kunnan keskus, puh. 0400 356 500. Sisäänkäynti sosiaalitoimistoon tapahtuu kunnantalon etupihan vasemmanpuoleisesta
sivuovesta. (Huomioittehan, että ajanvaraus puhelimitse ja sisäänkäynti
sivuovesta ovat pysyviä käytäntöjä, ei pelkästään kesän aikana.)
- Päivätoiminta Pihlaja on suljettu 30.6.–7.8.
- Päivätoiminta Pääskynpesä on suljettu 2.7.–6.8.
- Päivätoiminta Kataja on suljettu 1.6.–17.7.
- Puheterapia on kiinni 15.6.–22.7.
- Hoitotarvikevaraston hoitaja lomalla 16.–29.7.ja 13.–21.8. Ilmoitathan
tiedossa oleva hoitotarviketarpeesi hyvissä ajoin ennen loma-aikoja, p.
040 643 1941
- Potilastoimisto on suljettu ajalla 23.7.–5.8.2018.
- Maataloustoimisto on suljettuna 22.6.–15.7. ja 13.8.–2.9. Kiireelliset tapaukset: maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen (Muonio), puh. 0400 823 471
- Revontuli-Opiston toimisto on suljettu 22.6.–29.7.2018
Lisätietoja kesän palveluista ja aukioloajoista antavat palveluista vastaavat sekä keskuksenhoitaja, puh. 0400 356 500

Kokouksen asialista on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja kunnan
internetsivuilla (www.kittila.fi) 6 päivää ennen kokousta.

Kunnanhallituksen kokoukset heinä - joulukuussa 2018
Kittilän kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.6.2018 §:n 221
kohdalla, että Kittilän kunnanhallitus kokoontuu vuoden 2018 heinä joulukuun aikana tiistaisin klo 15.00 alkaen kunnanvirastolla seuraavasti:
14.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10.,30.10.,20.11., 4.12. ja 18.12.
Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa sovittavana aikana pääsääntöisesti kokouksen yhteydessä, seuraavana päivänä tai sitä
seuraavana päivänä ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu (KuL 140 §).
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Golfosakkeiden pelioikeuksien vuokraaminen kuntalaisten käyttöön vuonna 2018
Kittilän kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää kunnan omistamien golfosakkeiden pelioikeuksia kunnan määrittelemää korvausta vastaan.
Pelikerran hinnaksi kaudella 2018 vahvistetaan:
-aikuiset 22€/pelikerta (sis. alv 10 %)
-juniorit alle 18-vuotiaat 5€/pelikerta (sis. alv 10 %)
-alennus 50 % edellä mainituista hinnoista vammaisuuden perusteella
Pelilippujen osto-oikeus noudetaan kunnantalon neuvonnasta. Ostooikeus on voimassa koko kauden ja kuntalaisuus todetaan osto-oikeuden
noutamisen yhteydessä. Osto-oikeus on maksuton.
Kuntalainen toimittaa osto-oikeuden Levi Golf & Country Club Oy:n
caddiemasterin tiskille. Henkilöllisyyden tarkastamisen jälkeen kuntalainen voi lunastaa pelioikeuksia caddiemasterin tiskiltä kunnanhallituksen
vahvistamaan hintaan. Peliliput maksetaan caddiemasterille.
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Lukion ja yläkoulun syyslukukausi
Yläkoulun syyslukukausi alkaa to 9.8.2018 klo 9.00
Lukion syyslukukausi alkaa to 9.8.2018 klo 8.45

Lapsiperheiden palvelunohjaus tauolla kesällä
Lapsiperheiden palvelunohjauksen puhelinpalvelu on suljettu
ajalla 22.6.-5.8.2018. Verkkoneuvonta toimii normaalisti.
Tutustu palveluun: www.kittila.fi tai www.virtu.fi/kittila/lapsiperheidenpalveluohjaus

Neuvola tiedottaa
Kittilä tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille kittiläläisille ja Kittilässä
opiskeleville opiskelijoille. Tavoitteena on luoda nuorille tasavertainen mahdollisuus pitää huolta seksuaaliterveydestään, vähentää ei-toivottuja raskauksia, raskauden keskeytyksiä ja sukupuolitautitartuntoja. Kondomi on ainoa
seksitaudeilta suojaava ehkäisy.
Kunnan tarjoamia ehkäisymuotoja ovat pillerit, ehkäisyrengas, kuparikierukka
tai hormonikierukka, ehkäisykapseli ja kondomit. Ehkäisyvalmisteet valitaan
käytössä olevan valikoiman mukaan. Myös jälkiehkäisy on maksutonta.
Ehkäisy- ja seksuaalineuvontaa saa neuvolasta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Terveydenhoitaja päivystää neuvolassa elokuusta 2018 alkaen
maanantaisin klo 12-13 ilman ajanvarausta ja jakaa alle 25-vuotialle maksuttomia ehkäisyvalmisteita henkilökohtaisen ehkäisysuunnitelman mukaisesti.
Tällöin ei tehdä ehkäisykäyntejä, niihin varataan oma aika.
Yhteystiedot:
Ehkäisyneuvonta: Terveydenhoitaja Saija Jauhojärvi 040 716 0248
Ehkäisyneuvonta oman alueen lastenneuvolaperheiden osalta:
Terveydenhoitaja Eija Takalokastari 040 525 5294
Ehkäisyneuvonta oman alueen lastenneuvolaperheiden osalta:
Terveydenhoitaja Karita Kajanki 040 525 5296
Koululaisten ja opiskelijoiden ehkäisyneuvonta
Yläkoulu ja Levi-Instituutti Heli Hanhivaara, puhelin 040 673 5324
Lukio Minna Kantola, puhelin 040 825 6677
Terveydenhoitajien s-posti:
etunimi.sukunimi@kittila.fi

		
Opiston toimisto on suljettu 25.6.-29.7.2018
AKVARELLI- JA AKRYYLIVÄRIMAALAUS SÄRESTÖSSÄ Kaukonen
24.-28.7. kurssimaksu 144 € (sis. lounaat ja päiväkahvit)
ENSIAPUKERTAUS kirkonkylä 6.8. kurssimaksu 20 €
JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI kirkonk. 27.-31.8. kurssimaksu 130 €
JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI kirkonk. 22.9. kurssimaksu 50 €
KITTILÄ ESIIN kirkonk. 3.9.-5.12. kurssimaksu 57 €
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

Kirjasto tiedottaa

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa

Kideven aamukahvitilaisuus: Liiketoiminnan kehittäminen ja
kasvattaminen muotoilun avulla, ti 28.8.2018 klo 9-11
Lapin luovien alojen ennakointiklusteri järjestää yhdessä Kideve Elinkeinopalveluiden kanssa aamukahvitilaisuuden Levillä! Tervetuloa mukaan
synnyttämään uutta yhteistyötä luovien alojen ja muiden alojen yritysten
kesken. Aiheena muun muassa liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen muotoilun avulla. llmoittautumiset pyydetään sähköisesti, lisätietoa ja lomake Kideven www-sivuilla kohdassa Ajankohtaista.
KYLÄT 1-2-3! Matkailun startti –työpajasarja Kittilän kylille elolokakuussa 2018. Tule kuulemaan infopaketti matkailusta kylien
näkökulmasta! Kaikki työpajat ovat avoimia kaikille Kittilän kylien kylätoimijoille ja kylien yrityksille. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Kideven
www-sivuilla.
Kideven tapahtumakalusto kiertää kesätapahtumia
Kalusto kiertää tapahtumia sovitun mukaisesti ja on varattu lähes koko
heinäkuun ajaksi. Huomioithan, henkilökunnan loma-aikana 9.-31.7.2018
kalustolle ei voi tehdä uusia varauksia. Elokuussa kalustoa voi jälleen
tiedustella syksyn ja talven tapahtumiin!
Lisätietoa lainattavasta kalustosta: http://www.kideve.fi/tietoa-kittilasta/
tapahtumanjarjestajille/

Pääkirjasto avoinna:
ma-to klo 11-18, pe klo 9-16
Arkipyhien aattona klo 9-16

Lue aiheista lisää Kideven sivuilla: www.kideve.fi

Avoin kirjoittajaryhmä, torstai 5.7., 9.8. klo 16.30-18.00
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

Menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuus lauantaina
7.7.2018 klo 12
Menestyneitä kittiläläisiä urheilijoita juhlistetaan Kittilän kesämarkkinoiden
päälavalla lauantaina 7.7.2018.
Tilaisuus alkaa klo 12. Tervetuloa!

Heinäkuun näyttely: Vaara, Kari: Kanjonin kutsu

Kittilän urheiluhallin vapaavuorot kesällä 2018
Kittilän urheiluhallilla on tarjolla maksuttomia vapaavuoroja maanantaisin
ja keskiviikkoisin klo 14-15. Kesän vapaavuorot pyörivät koulujen alkamiseen saakka. Tervetuloa pelaamaan salibandya, sulkapalloa, lentopalloa,
koripalloa tai vaikkapa sisäcurlingia! Ota perhe mukaan, kerää kaveriporukka kasaan tai tule yksin tekemään vaikka kahvakuulatreeni! Urheiluhallin monipuolinen välineistö vapaasti käytettävissä! Vapaavuorojen
aikana hallilla on valvoja.

Elokuun näyttely: Lalmolda, Ainhoa
Syyskuun näyttely:
Haapala, Aino: Pinnan alla, pilven päällä
Haapala, Ilkka: Koruja
Lisätiedot:
Pääkirjasto: 040 728 5733, www.kittila.fi/kirjasto,
facebook.com/kittilankunnankirjasto
Kirjastoauto: 0400 392 854, kirjastoauto@kittila.fi, aikataulu saatavana
kirjastoautosta ja pääkirjastosta sekä nähtävillä kunnan nettisivuilla (www.
kittila.fi/kirjastoauto), pysäkkitoiveita voi esittää sekä kirjastoautoon että
pääkirjastoon.

Hae Tempaus150-avustusta kylien tapahtumille!
Nyt juhlistetaan 150-vuotiasta Kittilän kuntaa! Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet myöntävät vuoden 2018 aikana 100 euron suuruisia avustuksia
Kittilän kylissä järjestettäviin tapahtumiin. Avustettava tempaus voi olla
esimerkiksi kalastuskilpailu, yhteislauluilta, nuorten peli-ilta tai vaikkapa
kesäinen juoksutapahtuma. Avustus on ensisijaisesti tarkoitettu rekisteröidyille yhdistyksille sekä vapaille toimintaryhmille.

Liikuntatoimi tiedottaa

Kittilän urheiluhallin ja Sirkan koulun salivuorot haettavissa
Kittilän urheiluhallin ja Sirkan koulun salivuorot ajalle 1.9.2018-31.5.2019
ovat haettavissa. Salivuorot haetaan vakiosalivuorojen hakemuskaavakkeella, jonka saa kunnan nettisivuilta, liikuntatoimistolta tai urheiluhallilta.
Kaavakkeet palautetaan Kittilän kunnan liikuntatoimistolle 6.8.2018
mennessä. Lisätietoja antaa hallivastaava Pasi Juntunen 040 7749 743.
Lisätietoja: Juha Marletsuo, liikuntasihteeri, p. 040 573 1123,
juha.marletsuo@kittila.fi

Kulttuuritoimi tiedottaa
Kittilän perinteiset kesämarkkinat koulukeskuksella 6.-9.7.2018
Kittilän kotiseutumuseo avoinna 3.7.-11.8.2018 ti-la klo 11-17

Tutustu avustussääntöihin ja hae avustusta täyttämällä sähköinen
lomake osoitteessa http://www.kittila.fi/hae-tempaus-150-avustusta.
Avustushakemus on jätettävä vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen varsinaista tapahtuma-ajankohtaa. Avustus maksetaan ilmoitetulle
pankkitilille. Tempauksen tulee olla kaikille avoin. Tempauksen tiedot
julkaistaan kunnan www-sivuilla.

Kittilä 150 –puoti ja Kesäinfo avoinna ti-la klo 10-17 heinäkuun loppuun
asti ”Vanhalla”, Valtatie 28. Puodissa myytävänä Kittilä 150 -tuotteita. 4H
-yhdistyksen kesäkahvila avoinna heinäkuun puoleen väliin saakka.
Pistäydy ostoksille tai ihastelemaan Kittilä-tuotteita, samalla saat myös
tietoa Kittilän alueesta. Puodista löytyy mm. Kittilä-ämpäreitä, kasseja,
huiveja, pinssejä ja pientä syötävää. Lähiaikoina on tulossa vielä uusia
tuotteita! Toistaiseksi vain käteismaksu.

Tempauksesta tulee ottaa valokuva tapahtuman aikana ja lähettää se
osoitteeseen liikuntatoimisto@kittila.fi. Kuvat julkaistaan kunnan wwwsivuilla ja muissa mahdollisissa tiedotuskanavissa.

Kino Ylärissä elokuvia markkinoilla 6.-9.7.2018 ja syksyllä toiminta
jatkuu mm. Mamma Mia! Here we Go Again sekä Iloisia aikoja, mielensäpahoittaja.

Lisätiedot: Juha Marletsuo, liikuntasihteeri, puhelin 040 573 1123

Lisätietoja: kulttuuritoimisto@kittila.fi

w.kittila.f i

