Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 8.2.2019

Kittilän kuntatiedote 2/2019, helmikuu
Kuulutus: Kuntarajan muuttaminen Kittilän kunnan ja
Kolarin kunnan välillä
Kittilän kunta varaa kuntarakennelain 14 §:n 3 mom. mukaisesti asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä
huomautus kuntarajan muuttamisesta Kittilän kunnan ja Kolarin kunnan
välillä.
Huomautus on toimitettava sen kunnan kunnanhallitukselle, jonka asukas
huomautuksen tekijä on tai johon nähden huomautuksen tekijä katsoo
muuten olevansa asianosainen.
Huomautukset Kittilän kunnanhallitukselle on tehtävä 22.2.2019 klo 16.00
mennessä ja ne tulee toimittaa Kittilän kunnanhallitukselle osoitettuna
osoitteeseen: kirjaamo@kittila.fi tai Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Kuntajaon muutosta koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 23.1.- 22.2.2019
välisen ajan Kittilän kunnan teknisen osaston neuvonnassa ja kunnan
internetsivuilla: http://www.kittila.fi/kuulutukset/
Kittilä 23.1.2019
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Kuulutus: Yksityisteiden aurausavustukset 2019
Kittilän kunta julistaa haettavaksi yksityisteiden talvihoitoon myönnettävät aurausavustukset vuodelle 2019. Avustushakemukset tulee jättää
28.2.2019 mennessä kunnan tekniselle osastolle osoitteeseen Valtatie
15, 99100 Kittilä.
Avustushakemuslomakkeita voi noutaa tekniseltä osastolta sekä tulostaa
Kittilän kunnan internetsivuilta osoitteesta: http://www.kittila.fi/lomakkeet.
Aurausavustuksen myöntämisperusteet (khal 14.8.2012 § 210) on kirjattu
hakemuslomakkeeseen.
TEKNINEN OSASTO

Lapsiperheiden palvelunohjaus ja neuvonta
Kittilässä
Palvelun kautta saat tietoa lapsiperheiden sosiaalipalveluista, varhaiskasvatuksesta, koulusta, neuvolapalveluista, seurakunnan sekä järjestöjen palveluista. Palveluohjaukseen voivat ottaa yhteyttä sekä asiakkaat
että viranomaiset. Palvelu on maksutonta ja vapaaehtoista.
Tutustu:
www.kittila.fi tai www.virtu.fi/kittila/lapsiperheiden-palveluohjaus
Soita: 040 635 4811, puhelinpalvelu
auki ma-to klo 12-14 ja pe 9-11.
Verkkoneuvontaan voit jättää
kysymyksen 24/7, saat vastauksen
viimeistään 1-5 arkipäivän kuluessa.

Avoimet työpaikat

Päiväkodin johtaja, haku päättyy 8.2.2019 klo 15
Terveydenhoitaja haku päättyy 13.2.2019 klo 15
Perhetyöntekijä, haku päättyy 13.2.2019 klo 15
Lähihoitaja, haku päättyy 30.3.2019 klo 15
Varhaiskasvatuksen sijaisuudet, haku päättyy 30.5.2019 klo 14
Tarkemmat ilmoitukset ja hakuohjeet kunnan sivuilla www.kittila.fi
sekä kunnan ilmoitustaululla.

Sosiaalitoimi tiedottaa: Sosiaalinen luototus
Kittilän kunta on ottanut käyttöön sosiaalisen luototuksen. Luototuksen
tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista
sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalista luototusta järjestetään osana sosiaalihuoltoa. Luottoa voidaan myöntää pienituloisille
ja vähävaraisille kittiläläisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua
luoton takaisinmaksusta. Perustelluista syistä luottoa voidaan myöntää
esimerkiksi talouden hallintaan saattamiseen, velkakierteen katkaisemiseen, kodin hankintoihin, kulutus- ja osamaksuvelkojen järjestelemiseksi,
kuntoutumisen ja työllistymisen edistämiseen, asumisen turvaamiseen
tai sosiaalisen kriisin ylittämiseen. Hakemuslomakkeita saa sosiaalitoimistosta ja kunnan nettisivuilta (www.kittila.fi/lomakkeet). Hakemuksen
käsittely edellyttää aina henkilökohtaista asiointia sosiaalitoimistossa.
Lisätiedot:
Anne Korva, etuuskäsittelijä, puh. 0400 356 429 ja Anri Tiri, vastaava
sosiaalityöntekijä, puh. 0400 139 684

Terveyskeskuksen hoitotarvikevarasto

Terveyskeskuksen hoitotarvikevarastonhoitaja on pois töistä pe 1.3, ma
4.3 ja ti 5.3.2019. Lisätietoja: Tiina Kuukasjärvi, p. 040 643 1941

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori tiedottaa
Muun muassa aiheet grooming, seksuaalinen hyväksikäyttö, kiusaaminen yleensä, kielenkäyttö ja syrjiminen ovat erittäin tärkeitä osia Kittilässä
tehtävää Lapsiystävällinen kunta –mallin rakentamista.
Tämän hetken aiheena tuon esille Grooming, jolla tarkoitetaan lapsen
hyväksikäytön kalastelua somessa. Se tarkoittaa toimintaa, jossa yleensä aikuinen valmistelee lapsen tai nuoren seksuaalista hyväksikäyttöä.
Hyväksikäyttöä suunnitteleva etsii sopivia uhreja esimerkiksi netin
keskusteluissa.
Grooming-aiheesta löytyy tietopaketti nuorille, vanhemmille, kaikille
lasten ja nuorten kanssa toimiville kunnan sivuilta www.kittila.fi/uniceflapsiystavallinen-kunta-malli-kittilassa
Kittilän kunnassa auttaa:
- koulukuraattorit: Paula 040 537 8724 ja Tiina 0400 398 709
- terveydenhoitajat: Heli 040 673 5324 ja Minna 040 825 6677
- nuokkareiden ohjaajat: Jouni 040 653 0286 ja Jenni 040 167 8218
- etsivät nuorisotyöntekijät: Ella 040 631 6447 ja Tuomas 040 596 5995
Valtakunnallinen Lasten ja nuorten puhelin 116 111.
Opettele sanomaan: ”Ei, en tahdo.” ”Lopeta, en halua.” Opettele se
yhdessä turvallisten kavereiden ja aikuisten kanssa. Olet arvokas.
Marketta Toivola, Lapsiystävällinen kunta –koordinaattori,
p. 040 1801 216, marketta.toivola@kittila.fi

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa
- Online-myynti ja Bókun-aloitustyöpaja / ohjelmapalvelut ja aktiviteetit, ma 11.2.2019, Kittilän kunnantalo
Käymme alussa läpi noin tunnin verran online-myynnin näkökulmia ja
Bókunin taustatietoja. Workshopin aikana tutustutaan Bókun-varausalustaan ja tehdään konkreettista käytännön työtä yhdessä ”hands
on”-tyyppisesti, jotta yritys oppii tuotteiden lisäämisen käytännössä ja
tulee tutuksi varausalustan kanssa.
- Matkailualan lainsäädännön muutokset käytännössä, ke
13.2.2019
Uusi matkapakettilainsäädäntö koskee monia yrityksiä, jotka eivät ole
olleet aiemmin valmismatkalainsäädännön piirissä. Koulutustilaisuuksissa kerrotaan mm. minkälaisia uusia velvoitteita ja vakuusvaatimuksia
lainsäädäntö on tuonut matkailualan yrityksille
Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuksiin Kideven sivuilla: www.kideve.fi

Liikuntatoimi tiedottaa
Kirkonkylän hiihtolatujen reaaliaikainen kunnossapitotilanne
nyt netissä! Liikuntatoimi on ottanut käyttöön kirkonkylän hiihtolatujen
kunnossapitotilanteen reaaliaikaisen GPS-seurantapalvelun.

TYÖVÄENLAULUKUORO, Kittilä työväentalo pe 1.2.-26.4. ja ke 1.5., 24 €
LIHASKUNTOTREENI kevät, Kittilä urheiluhalli pe 1.2.-12.4., 20 €
AIKUISTEN JA NUORTEN KUNTOUINTI SIRKKA, ke 6.2.-10.4., 50 €
PUUKKOKURSSI kevät, Kittilä Yläkoulun työpaja, pe-su 8.-10.2., 29 €
NAHKA- JA VERKATYÖT RAATTAMA, pe-su 15.-17.2., 29 €
TEE OMA KIRJA, Kittilä Levi-Instituutti, la 16.2., 35 €
LASTEN KUVATAIDE VUOMA kevät, Vuoman koulu la-su 16.2.-17.2., 20 €
JUURI UUNISTA TULLUT, Kittilä Levi-instituutti la-su 16.-17.2., 20 €
TIFFANYTYÖT MOLKOJÄRVI, info ma 4.3., kok. la-su 9.-10.3. ja 6.-7.4., 50 €
NAHKA- JA VERKATYÖT VIIKONLOPPU SIRKKA pe-su 15.-17.3., 29 €
KÄSITYÖPAJA VUOMA kevät, la-su 16.3.-17.3. ja la 13.4., 30 €
PITSINNYPLÄYS B kevät, Kittilä Levi-Instituutti pe-su 22.-24.3., 47 €
Huom! Osaan kursseista ilmoittautuminen on päättynyt tai päättymässä,
tarkista pian mahdutko vielä mukaan. Myös syksyllä alkaneissa kursseissa
voi olla kevätkaudelle vielä vapaita paikkoja jäljellä.
Muistathan myös VERKKOKURSSIT:
DNA-TULOSTEN KÄYTTÖ SUKUTUTKIMUKSESSA -jatkokurssi,
3D-PELIKEHITYS, PYTHON-OHJELMOINNIN PERUSTEET osa 2,
C#-OHJELMOINTI jatko, RESILIENSSI JA JOUSTAVA MIELI.
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

Voit seurata latukoneiden liikkeitä osoitteessa www.infogis.fi/kittila.

Kirjasto tiedottaa

Palvelun avulla voit vaivattomasti tarkistaa, milloin mikäkin latuosuus on
viimeksi kunnostettu. Palvelu tukee yleisimpiä käytössä olevia selaimia
ja on optimoitu toimimaan mobiililaitteissa GPS-paikannuksella. Palvelu
on maksuton.

Pääkirjasto avoinna:
ma-to klo 11-19, pe 9-16, la 23.2. klo 10-15

Lisätiedot: Juha Marletsuo, liikuntasihteeri, p. 040 573 1123,
juha.marletsuo@kittila.fi
Kuntosalin ohjatut tutustumiskerrat eläkeläisille
Palotievan Poikien urheilutalolla (Hietaniementie 9, 97470 Alakylä)
torstaisin 7.2. ja 14.2. klo 10-11. Tutustutaan ohjatusti urheilutalon
kuntosaliin. Jokaiselle tutustumiskerralle mahtuu korkeintaan kuusi (6)
henkilöä. Ilmoittautumiset etukäteen Pasi Juntuselle puh. 040 774 9743.
Tutustumiskerrat ovat maksuttomia. Ole utelias ja ilmoittaudu mukaan!
Työikäisten starttijumppa
Kittilän urheiluhallin salissa 3. Maanantaisin klo 16.30-17.30. Maksuton
starttijumppa on tarkoitettu työikäisille, jotka haluavat aloittaa liikuntaharrastuksen. Jumpassa keskitytään erityisesti lihaskunnon vahvistamiseen. Starttijumppaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Sisäliikuntavaatteiden lisäksi voit ottaa juomapullon mukaasi. Tervetuloa.
Lisätiedot: Pasi Juntunen, erityisliikunnanohjaaja, p. 040 774 9743,
pasi.juntunen@kittila.fi

Nuorisotoimi tiedottaa

Satutuokiot tiistaisin klo 10
19.2. Tässä kirjassa asuu HIRVIÖ
5.2. Media-satu: Sininen hirvi
26.2. Kaikkein paras koti
12.2. Erilaiset ystävät		
12.3. Mur ja tähti
				
Pehmolelujen yö pääkirjastossa keskiviikkona 13.2.
Tuo pehmolelusi kirjastoon pehmolelujen yökyläilyyn keskiviikkona
13.2. klo 11-18. Paikan päällä pehmoleluhoitajat Sani ja Riitta järjestävät
pehmoille jännittävää ohjelmaa koko yöksi! Yön seikkailut kuvataan ja
jaetaan sähköpostitse pehmojen ystäville. Pehmolelut voi hakea takaisin
kotiin Ystävänpäivänä torstaina 14.2. klo 13-18 ja samalla heidän ystävänsä voivat katsella valokuvanäyttelyä pehmojen yöllisistä seikkailuista.
Yökyläily on tarkoitettu kaikenkokoisille ja -ikäisille pehmoleluille.
Celian esittely pääkirjastossa keskiviikkona 20.2. klo 12-19
Celia on äänikirjapalvelu henkilöille, joille painetun tekstin lukeminen on
hankalaa. Tervetuloa!
Novellikoukku kerran kuukaudessa torstaisin klo 17.30-19.00
28.2., 28.3., 25.4., 23.5.
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!

Etsivät nuorisotyöntekijät löytyvät instagramista, facebookista ja puhelimet 0405965995/ Tuomas Jääskö ja 0406316447/ Ella Anneberg.

Avoin kirjoittajaryhmä neljän viikon välein klo 17.30-19.00
21.2., 21.3., 17.4., 16.5.
Käymme kirjoittamisen eri maailmoissa, saamme tehtäviä ja arvioimme
toistemme tekstejä ryhmässä. Vasta-alkajanakin pääsee hyvin mukaan!
Vapaa pääsy. Tervetuloa! Opettajana kirjailija Tapani Tavi 040 846 3036

Kulttuuritoimi tiedottaa

Helmikuun näyttely:
Päiväkoti Muksula: Satukuvia

Pe 8.2.2019 klo 18:30 Yläri-salissa Loihakat Lausujat: KITTILÄÄ
sanoin, elein, sävelin Ryhmä esittää nykyisten ja entisten kittiläläisten
kirjoittamia tekstejä Kittilän 150-juhlavuoden (2018) kunniaksi vielä
kerran. Vapaa pääsy!

Maaliskuun näyttely:
Hettula, Juha: Maisemia, öljy- ja akvarellitöitä

Hiihtolomatoiminnot ja ilmoittautumislinkit löytyvät kunnan nettisivuilta
kittila.fi/nuoret.

Kino Ylärissä elokuvia perjantaisin klo 19, lauantaisin klo 18 ja
sunnuntaisin 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€
Lisätietoja: kulttuurisihteeri marika.salminen@kittila.fi

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.

