Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 5.4.2019

Kittilän kuntatiedote 4/2019, huhtikuu
Kittilän kunnanvaltuuston kokous maanantaina 6.5.2019

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa
valtuustosalissa maanantaina 6.5.2019 klo 14.00.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja kunnan
internetsivuilla (www.kittila.fi) 6 päivää ennen kokousta.

Kylpylälippujen myynti kuntalaisille ja hinnoittelu 2019

Kylpylälippuja Levi Hotel Span kylpylään myydään kuntalaisille samoin
ehdoin ja hinnoin kuin vuonna 2018. Kuntalaisalennukseen ovat oikeutettuja sellaiset henkilöt, joiden kotikunta on Väestörekisterikeskuksen
ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan Kittilä.
Kittilän kunnantalolla kunnan neuvonnassa myydään kuntalaisille uimalippuja varustettuna käyttäjän nimellä. Neuvonta on avoinna arkisin klo
8 - 11 ja 11.45 - 16, puh. 0400 356 500. Maksuvälineenä käyvät pankki- ja
luottokortit, lisäksi käteinen. Kylpyläliput ovat voimassa ympäri vuoden.
Hinta:
- 12 €/aikuinen, 7 €/lapsi 6 – 17 vuotta
- alle 6-vuotiaat veloituksetta aikuisen kanssa
- käyntikerroilla ei aikarajoitusta
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Avoimet työpaikat

Varhaiskasvatuksen opettajat (kaksi paikkaa), haku päät. 8.4.2019 klo 12.00
Lastenhoitaja, kahdeksan paikkaa, haku päättyy 8.4.2019 klo 12.00
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, haku päättyy 8.4.2019 klo 12.00
Sairaanhoitajan toimi, haku päättyy 12.4.2019 klo 15.00
Hammashoitajan toimi, haku päättyy 15.4.2019 klo 15.00
Sosiaalityöntekijä, haku päättyy 17.4.2019 klo 15.00
Varhaiskasvatuksen sijaisuudet, haku päättyy 30.5.2019 klo 14
Tarkemmat ilmoitukset kunnan ilmoitustaululla ja sivuilla www.kittila.fi.

Terveyskeskus tiedottaa
Vuodeosaston lankaliittymä ei enää käytössä

Vuodeosaston lankaliittymä ei ole enää käytössä.
Vuodeosaston puhelinnumerot:
Puhelut potilaille, puh. 040 540 9050
Vuodeosaston hoitajat, puh. 040 845 2223, 040 180 7371
Osastonhoitaja, puh. 040 716 9067
Osastoavustaja, puh. 0400 356 459
Faksi 016 642 311

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt 2019

Mammografiaseulonnat

Tuen maksaminen
Työnantaja laskuttaa tuen Kittilän kunnalta heti kesätyöntekijän työsuhteen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Liitteenä tulee olla kopio kesätyöntekijän palkanmaksutositteesta.

Hoitotarvikkeiden jakelu

Työpaikan ja tuen hakeminen
Kesätyötukipaikkaa voivat hakea v. 1995 - 2003 syntyneet koululaiset ja
opiskelijat, jotka eivät kuulu työttömyysturvan piiriin. Työnhakija voi liittää
hakemuksen liitteeksi lisätietoja itsestään. Kesätyöntekijän palkkaava
yritys täyttää oman hakemuksensa. Hakemuslomakkeita on saatavilla
kunnan työnsuunnittelijalta, kouluilta ja työvoimatoimistosta sekä kunnan
nettisivuilta www.kittila.fi/lomakkeet. Hakemukset on palautettava perjantaihin 26.4.2019 klo 15.00 mennessä.
Myös Kittilän kunta järjestää mahdollisuuksien mukaan kuukauden
pituisia (120 h) kesätyöpaikkoja kunnan eri osastoille.

Aloite Pakatin kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi on jätetty
kuntaan. Aloitteen etenemistä voit seurata kunnan Unicef-sivulla:
www.kittila.fi/unicef-lapsiystavallinen-kunta-malli-kittilassa

Työnantajat
Kittilän kunnan alueella toimiva työnantaja, joka palkkaa kesätyötukipaikkaa hakeneen nuoren vähintään kuukaudeksi, saa Kittilän kunnalta tukea
seuraavasti:
Yritys tai yksityinen talous, 200 € / kesätyöntekijä
Yhdistys 400 € / kesätyöntekijä
Hakemukset on palautettava perjantaihin 26.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja: Kittilän kunta, työnsuunnittelija, puh. 0400 356 422
Kittilän työvoimatoimisto puh. 0295 039 500

Vapaan sivistystyön lautakunta julistaa haettavaksi

1. Kulttuuritoimen avustukset yksityisille, yhdistyksille ja ryhmille
osoitteeseen Kittilän kulttuuritoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä
2. Nuorisotoimen avustukset yhteisöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille osoitteeseen Kittilän nuorisotoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä
3. Urheiluseurojen toiminta-avustukset sekä urheiluseurojen
omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset
osoitteeseen Kittilän liikuntatoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä
Hakemusasiakirjat liitteineen on toimitettava 18.4.2019 klo 15 mennessä yllä oleviin osoitteisiin tai kirjaamo@kittila.fi. Hakemuslomakkeita ja
myöntämisperusteita saatavana toimistoilta tai www.kittila.fi/lomakkeet.
VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA

Mammografiaseulontatutkimukset järjestetään Kittilässä 4.4. – 24.4.2019
terveyskeskuksen videoneuvotteluhuoneessa. Seulontakuvaukseen kutsutaan kunnan maksamina v. 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961,1963,
1965, 1967 ja 1969 syntyneet kittiläläiset naiset. Seulontapotilaiden
mahd. ajanvaihdot ja peruutukset ti-pe klo 9-16 puh 045 773 49976.
Ajanvaihto on mahdollista myös internetissä kutsun ohjeiden mukaisesti.
Lisätiedot: Eija Hettula, röntgenhoitaja, puh. 040 834 3580
Terveyskeskuksen hoitotarvikevarastonhoitaja lomalla 23.-28.4.2019.

Lapsiystävällisen kunnan rakentaminen jatkuu

”Voiko Pakatintiellä pyöräillä pimeällä? Kokemuksia Pakatintien
nuorilta käyttäjiltä” - työpaja lapsille ja nuorille to 25.4.19 klo 17-18.30
Herkkutuvalla. Tuo mukanasi kuvia ja videoita koskien liikkumistasi
nykyisellä Pakatintiellä. Työstetään kuvin, kertomuksin ja vaikka piirtäen kannanotto kevyen liikenteen väylän tarpeellisuudesta. Tervetuloa
mukaan!
Lisäksi kuntalaisille on avattu sähköinen palautekysely Pakatintiestä
kunnan nettisivulle, avoinna 22.4.2019 asti: kittila.fi/kysely-pakatintiesta
Kiusaaminen ja hyvät käytöstavat –työryhmän tavoitteena on luoda
menetelmäpaketti lasten, nuorten, huoltajien, varhaiskasvatuksen, koulujen, nuoriso-, kirjasto-, liikunta-, ja kulttuuritoimen, Revontuliopiston,
Redun, seurakunnan ja järjestöjen käyttöön. Keskustelua joka muuttuu
teoksi; alamme laatia osatavoitteita ja tehdä tekoja, jotta saamme eri
tahot puhaltamaan saamaan suuntaan. Toivotamme kansalaisjärjestöt
mukaan työhön. Ilm. edustajasi mukaan: marketta.toivola@kittila.fi.
Kunnan Unicefin sivulla on avattu palautelinkki, johon voit jättää ehdotuksia, palautetta ja ideoita koskien lasten ja nuorten toimintaa.
Marketta Toivola, LYK-koordinaattori, p. 040 1801 261

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyötekijä Tuomas Jääskö, p. 040 596 5995 ja Ella
Anneberg, p. 040 631 6447, http://www.kittila.fi/etsiva-nuorisotyo

		

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa

Puu matkailurakentamisessa -seminaari pe 24.5.2019, Levilä
Luennoitsijat ja tarkempi ohjelma julkaistaan huhtikuussa 2019. Tilaisuus
on osallistujille maksuton.
Facebook- ja Instagram-mainoskampanjat, ma 6.5.2019, Levi
Käytännönläheinen työpaja - osallistujille maksuton.
Yhdistys: Varaa Kideven tapahtumakalusto ajoissa kesän tapahtumiin! Paikallinen yhdistys saa Kideven tapahtumakaluston maksutta
käyttöön. Tutustu kalustoon http://www.kideve.fi/tietoa-kittilasta/tapahtumanjarjestajille/ ja varaa kalustoa kesätapahtumaasi: kideve@kittila.fi
Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuksiin Kideven sivuilla: www.kideve.fi

Kulttuuritoimi tiedottaa
Su 7.4. klo 14 Henkiikö ry 30 Vuotta: Hyväntekeväisyysjuhlakonsertti,
Kittilän lukion sali, onnittelujen vastaanotto klo 13.00-13.30 lukion aulassa. Juhlassa paikallisia esiintyjiä sekä Arja Koriseva ja Kauko Simonen.
Tilaisuuden jälkeen yläkoulun ruokasalissa juhlakahvit, ohjelmaa ja arpoja.
Liput: ennakkoon Kukka- ja lahjapuoti Lumitähti 15€, ovelta 20€.
To 18.4. klo 18 Harri Ahonen: Luontokuvailta Etelä-Norjan upeista
ja jylhistä maisemista, Levi Summit Vapaa pääsy!
Su 28.4. klo 14 Soiva Siili –orkesteri, Kittilän lukion sali Liput: lapset 5€, aikuiset 10€ Perhelippu 20€ ( sis. 2 aik. + lapsia) MLL:n jäsenille
jäsenetuhinnat.
Kino Ylärissä elokuvia pe klo 19, la klo 18 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€
Lisätietoja: Marika Salminen, kulttuurisihteeri marika.salminen@kittila.fi

Liikuntatoimi tiedottaa
SuomiMies seikkailee pe 10.5. klo 13-18, Kittilän urheiluhallilla
Suosittu testauspäivä järjestetään jälleen! Oma hyvinvointi kiinnostaa
aina, olitpa sitten mies tai nainen! Tervetuloa maksuttomiin terveyskuntoa mittaaviin testeihin. Lapin Liikunta ry:n ammattitaitoiset testaajat ovat
paikalla antamassa vinkkejä ja vastailemassa kysymyksiin. Paikalla
myös kittiläläisiä hyvinvointialan toimijoita. Mikäli haluat esitellä toimintaasi, ota yhteyttä pasi.juntunen@kittila.fi.
Lisätiedot: Pasi Juntunen, erityisliikunnanohjaaja, p. 040 774 9743,
pasi.juntunen@kittila.fi
Latuavustukset
Liikuntatoimi avustaa Kittilän kyliä hiihtolatujen kunnossapidossa kilometrikorvausperusteisesti.
Latuavustusta voi hakea paikallinen yhdistys (esim. kyläyhdistys, urheiluseura) talkoovoimin ylläpidettyjen latujen osalta.
Latuavustushakemus/ajopäiväkirja löytyy osoitteesta www.kittila.fi/
lomakkeet. Lomakkeita saa myös liikuntatoimistolta. Avustushakemukset tulee toimittaa 31.5.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen Kittilän
liikuntatoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköpostiosoitteeseen
kirjaamo@kittila.fi.
Lisätiedot: Juha Marletsuo, liikuntasihteeri, p. 040 573 1123, juha.
marletsuo@kittila.fi
Urheiluhallin ja Sirkan koulun salivuorot kesäksi haettavissa
Kittilän urheiluhallin ja Sirkan koulun kesävuorot ovat haettavissa.
Salivuorot haetaan vakiosalivuorojen hakemuskaavakkeella, jonka saa
kunnan nettisivuilta (www.kittila.fi/kittilan-urheiluhalli), liikuntatoimistolta
tai urheiluhallilta. Kaavakkeet palautetaan urheiluhallivastaavalle sähköpostitse tai liikuntatoimistolle (Valtatie 15, 99100 Kittilä) 30.4. mennessä.
Kesäsalivuorot ovat voimassa 1.6.-31.8.2019.
Lisätiedot: Pasi Juntunen, urheiluhallivastaava, (yhteystiedot ylä)
Työikäisten starttijumppa
Maanantaisin klo 16.30-17.30. Kittilän urheiluhallin salissa 3. Maksuton
starttijumppa on tarkoitettu työikäisille, jotka haluavat aloittaa liikuntaharrastuksen. Keskitytään erityisesti lihaskunnon vahvistamiseen.
Jumppaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Emme kokoonnu 22.4.
Ota juomapullo mukaasi ja tule sellaisena kuin olet!
Lisätiedot: Pasi Juntunen, erityisliikunnanohjaaja, (yhteystiedot yllä)

KÄSITYÖ JA HUOVUTUS VIIKONLOPPU KALLO, ti 16.4. ja la-su 4.-5.5., 29 €
Taiteen perusopetukseen kuuluvat RYHMÄSOITOT, tarkoitettu 10-16-vuotiaille,
jotka ovat soittaneet omaa instrumenttia vähintään kahden vuoden ajan:
- RYHMÄSOITTO A, Kittilä Levi-Instituutti, musiikkitila ti 23.4., 10 €
- RYHMÄSOITTO B, Kittilä, Vanha, bändikellari ti 23.4., 10 €
- RYHMÄSOITTO C, Kittilä, Vanha, bändikellari ke 24.4., 10 €
- RYHMÄSOITTO Sirkka, koulu to 25.4., 10 €
MEDITAATIORETRIITTI / MEDITATION RETREAT, Köngäs to-su 25.-28.4., 47 €
TYÖPAJA KIISTALA kevät, Kiistalan koulu la-su 27.-28.4., 21 €
LOIHAKAT LAUSUJAT -jatko, Kittilä Yläri alkaen ma 29.4.- 19.5., ryhmä
kokoontuu vaihtelevasti eri viikonpäivinä ja kellonaikoina, 28 €.
NAHKATYÖT VUOMA kevät, Vuoman koulu la-su 4.-5.5., 21 €
TILKUTTELUA! kevät, Kaukonen Puurokaukonen kylätalo to-la 9.-11.5., 48 €
LUONNONKOSMETIIKKA kevät A, Kittilä Levi-Instituutti pe-la 10.-11.5., 24 €
JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI Kittilä kevät, ma 13.5., 50 €
HOPEAKETJU- JA HOPEASAVIKORUT VUOMA kevät, la-su 18.-19.5., 21 €
VÄRIÄ KANKAASEEN Kittilä, Vanha, taideluokka ma-ti 20.-21.5., 20 €
RIIPPUMATTO SOLMEILEMALLA, Kittilä, Vanha, taideluok., ke ja ti 22.5.-5.6., 29 €
Huom! Opinto-oppaassa ilmoitetusta poiketen kurssit LASTEN KESÄPAJA
KAUKONEN 17.-19.6. ja HULLAANNU HUOVUTUKSESTA KALLO 7.-9.6.
jäävät pois opiston kurssivalikoimasta.
REVONTULI-OPISTON KEVÄTJUHLA ke 24.4. Enontekiöllä, Hetan koulukeskus, liikuntahalli. Juhlaan on yhteiskuljetus, lisätietoja opiston toimistoista.
KUVATAITEEN JA KÄDENTAITOJEN OPPILASTÖIDEN NÄYTTELY Kittilän
kirjastolla 6.5.-29.5. Tervetuloa!
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

Päiväkoti Pikkumettä: Iloinen kirpparitapahtuma
La 11.5. klo 10-15 Iloinen kirppistapahtuma Pikkumettän tiloissa
* Pöytävaraukset etukäteen kaija.takala@kittila.fi tai puh. 040 487 7554
* Pöydän hinta 10 €, maksu käteisellä paikan päällä
* Lasten käytössä piha-alueen lisäksi leikkihuone sisällä
* Ulkona kioskissa myytävänä makkaraa, pullaa, kahvia ja mehua
* Myynnissä myös arpoja
Tapahtuman tuotto Muksulan ja Pikkumettän lasten rahastoon, jota
käytetään mm. lasten retkiin, synttärilahjoihin ja pääsylippuihin.
Järj. Muksulan ja Pikkumettän vanhempainneuvosto
Lisätietoja: Kaija Takala, päiväkodin johtaja, p. 040 487 7554

Kirjasto tiedottaa
Pääkirjasto avoinna:
ma-to klo 11-18, pe 9-16, la 27.4. klo 10-15
Satutuokiot tiistaisin klo 10
2.4. Taskullinen suukkoja 		
9.4. Minne matka, Yökettu		
16.4. Kultasarvinen		

23.4. Mimmi lehmä kaipaa kesää
30.4. Kevään ihme käpymetsässä
7.5. Mato Matalan onnenpäivä
14.5. Hirvivaarin ihmeellinen löytö

Novellikoukku kerran kuukaudessa torstaisin klo 17.30-18, 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!
Avoin kirjoittajaryhmä neljän viikon välein klo 17.30-19, 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
Huhtikuun näyttely:		
Raisa Raekallio & Misha Del Val

Toukokuun näyttely:
Revontuli-Opiston näyttely

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.

