Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 7.6.2019

Kittilän kuntatiedote 6/2019, kesäkuu
Kunnanvaltuuston kokoontuminen kesä – joulukuu 2019

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 6.5.2019 §:n 19 kohdalla päättänyt,
että kunnanvaltuusto kokoontuu kesä- ja syyskaudella 2019 seuraavasti:
Ma 24.6. klo 14.00		
Ma 2.9. klo 14.00		
Ma 7.10. klo 14.00

Ma 11.11. klo 14.00
Ma 16.12. klo 14.00

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan
verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa. Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin
Kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.
Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle
varajäsenelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla on sähköpostiosoite. Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden
kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja. Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen kokoukset kesä – joulukuu 2019
Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 16.4.2019 §:n 122 (jatkokäsittely Kvalt 6.5.2019 § 19) kohdalla päättänyt, että kunnanhallitus kokoontuu
kesä- ja syyskaudella 2019 tiistaisin klo 15.00 seuraavasti:
4.6., 18.6., 13.8., 27.8., 3.9., 24.9., 8.10., 29.10., 12.11., 26.11., 3.12. ja 17.12.
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Golfosakkeiden pelioikeuksien vuokraaminen
kuntalaisten käyttöön kaudella 2019
Kittilän kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää kunnan omistamien golfosakkeiden pelioikeuksia kunnan määrittelemää korvausta vastaan.
Pelikerran hinnaksi kaudella 2019 vahvistetaan:
-aikuiset 22€/pelikerta (sis. alv 10 %)
-juniorit alle 18-vuotiaat 5€/pelikerta (sis. alv 10 %)
-alennus 50 % edellä mainituista hinnoista vammaisuuden perusteella
sekä eläkeläisille
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 vapaan sivistystyön
lautakunnan vahvistamaan hintaan. Peliliput maksetaan caddiemasterille.
VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA

Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutuksia
- Päätös maa-aineslain 10 §:n mukaisesta jatkoajasta §5/2019, Maaainesluvan mukaisten maisemointi- ja viimeistelytöiden loppuunsaattaminen, Maansiirto Jorma Vainio Oy, Pöntsön sora-alue tilalla
”Lähteelä”. Päätöksestä on valitusaika 30 päivää, 24.6.2019 asti.
- Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta
§6/2019, Maansiirto Jorma Vainio Oy, maa-ainesten murskaus
Pöntsön sora-alueella tilalla ”Lähteelä”, melua ja tärinää aiheuttava
tilapäinen toiminta. Päätöksestä on valitusaika 30 päivää, 24.6.2019 asti.
Päätökset valitusosoituksineen on luettavissa Kittilän kunnan www-sivuilla: http://www.kittila.fi/ sekä Kittilän kunnanviraston teknisessä toimessa.
Lisätietoja:
Piippa Wäli, ympäristösihteeri, piippa.wali@kittila.fi, puh. 040 847 9552

Poikkeavia aukioloaikoja kesäkuussa

Kittilän kunnantalo suljetaan torstaina 20.6. klo 14. Juhannusaattona,
pe 21.6., kunnantalo on suljettu.
Kehitysvammaisten päivätoiminta, Pääskynpesä on to 20.6. auki klo
9-13.00, pe 21.6. kiinni, ma 24.6.- pe 2.8.2019 kesälomalla (suljettu). Ma
5.8. alkaa toiminta klo 9-15.00 jatkuen ma-to 9-15 ja pe klo 9-13.00.
Päivätoiminta Pihlaja on suljettu heinäkuun ajan.
Lapsiperheiden palvelunohjaus kiinni 17.6.-4.8. Palvelunohjaus avoinna 5.8.2019 alkaen ma-pe 9-13. Verkkoneuvonta toimii myös kesän ajan:
www.kittila.fi tai www.virtu.fi/kittila/lapsiperheiden-palveluohjaus

Maaseutulautakunta tiedottaa
Pääosa kuluvaan vuoteen kohdistuvista tuista ja korvauksista on
haettava viimeistään 17.6.2019 mennessä. Maataloustuet ja -korvaukset sekä hakulomakkeet eivät ole juurikaan muuttuneet edellisvuoteen
verrattuna. Nyt pyritään käyttämään pääsääntöisesti sähköistä VIPUpalvelua tukihaussa. Kunnassa tai kuntien maataloustoimistossa on
asiakastietokoneet, joiden avulla viljelijätukihakemuksen voi täyttää
käden käänteessä tarvittaessa ammattitaitoisen opastuksen kera. Toki
on hyvä varata aika etukäteen ja ottaa pankkitunnukset mukaan. VIPUpalvelun kautta tapahtuva sähköinen tukihaku on pysynyt suurin piirtein
ennallaan.
Lisätiedot: Hannu Lohvansuu, maataloussihteeri, p. 040 489 5158

Hae Tempaus-avustusta kylien tapahtumille!
Kulttuuritoimi, nuorisotoimi ja liikuntatoimi myöntävät vuoden 2019 aikana
100 euron suuruisia avustuksia Kittilän kylissä järjestettäviin tapahtumiin.
Avustus on ensisijaisesti tarkoitettu rekisteröidyille yhdistyksille sekä
vapaille toimintaryhmille. Tutustu avustussääntöihin ja hae avustusta täyttämällä sähköinen lomake osoitteessa http://www.kittila.fi/hae-tempausavustusta-tapahtumalle 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. Tempauksesta tulee
ottaa valokuva tapahtuman aikana ja lähettää se osoitteeseen liikuntatoimisto@kittila.fi. Kuvat julkaistaan kunnan www-sivuilla ja muissa mahdollisissa tiedotuskanavissa.
Lisätiedot: Juha Marletsuo, liikuntasihteeri, p. 040 573 1123, juha.
marletsuo@kittila.fi

Liikuntatoimi tiedottaa
Menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuus - menestyneitä
kittiläläisiä urheilijoita juhlistetaan Kittilän perinteisten kesämarkkinoiden
päälavalla lauantaina 6.7.2019. Tilaisuus alkaa klo 12. Tervetuloa!
Kesäkuun kerhot Liikuntatoimen maksuttomissa kesäkuun kerhoissa
perheen pienimmät pääsevät palloilemaan sekä yleisurheilemaan!
Käy tutustumassa tarkemmin osoitteessa www.kittila.fi/kesakuun-kerhot-2019. Lisätietoja antaa liikuntasihteeri Juha Marletsuo (040 573 1123).
Kuntalaisten vapaa liikuntavuoro Kittilän urheiluhallissa
kesäkuussa (10.6.-26.6.) maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 13-15.
Osa hallin välineistä on tuolloin käytettävissä. Vuoroja ei varata etukäteen. Hallissa liikutaan avojaloin tai sisäliikuntakengissä. Pienet liikkujat
ovat vuorolla huoltajansa kanssa. Lisätietoja: urheiluhallivastaava Pasi
Juntunen (040 7749 743).
Urheiluhallin ja Sirkan koulun salivuorot syys-kevätkaudeksi
1.9.2019 – 31.5.2020 ovat haettavissa. Salivuorot haetaan vakiosalivuorojen hakemuslomakkeella, jonka saa kunnan nettisivuilta (liikunta
ja ulkoilu-urheiluhalli), liikuntatoimistosta tai urheiluhallilta. Hakemukset
palautetaan urheiluhallivastaavalle sähköpostitse tai Kittilän kunnan
liikuntatoimistoon 30.6. mennessä. Lisätietoja antaa urheiluhallivastaava
Pasi Juntunen (040 7749 743).

Lapsiystävällinen kunta -asiaa

Kiusaaminen on ryhmäilmiö; on kiusaajia, kiusattuja, seuraajia, myötäilijöitä, puolustajia. Toisessa tilanteessa rooli voi olla päinvastainen eli kiusatusta tulee kiusaaja jne. Tunnistatko ilmiön? Koska ohje ”lyö samalla mitalla”
ei ole ilmeisestikään toiminut (kiusaamista on siis edelleen), on edelleen
pyrittävä luomaan muita keinoja.
Lapsiystävällinen kunta –työssä on aloittanut moniammatillinen Kiusaamiseen puuttuminen ja hyvä käytös –työryhmä, joka pohtii toimintamalleja
kiusaamisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Kunnan eri sektoreiden
henkilöstö tarkistaa toimintatapojaan; mm. onko puuttuminen ollut riittävää
ja asianmukaista ja onko lapsia/ nuoria kuultu riittävästi. Esitys eri henkilöstöryhmien koulutuksesta tehdään kesäkuussa. Lapset ja nuoret osallistuvat
toimintatapojen laatimiseen viimeistään elokuussa.
Kiusaamista tapahtuu kaikkialla. Työryhmä haastaa mukaan kunnan eri
järjestöt; toimintatapoja on syytä tarkistaa lasten ja nuorten kanssa. Tärkein ryhmä löytyy KUITENKIN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMISTA;
millaisen mallin näytät lapsellesi? Millainen malli olet naapurin lapselle?
Miten puhut asioista lapsesi kuullen? Haastamme siten myös lasten
vanhemmat, joten olethan mukana päivähoidon, koulujen ja vapaa-ajan
järjestöjen vanhempain tapaamisissa.
Jos tapahtumien järjestäjät sitoutuvat Lapsiystävällinen kunta –mallin mukaisiin toimintatapoihin, voitte halutessanne Kittilässä julkaista seuraavaa
tiedotetta joko julistein tai pieninä lipukkeina:
Kittilän kunta haluaa olla lapsiystävällinen kunta, ja järjestöt haluavat olla osa sitä. Siten kilpailuissa, otteluissa ja tapahtumissa, joissa
on mukana lapsia ja nuoria, toivotaan katsojilta hyvää käytöstä
myös katsomossa. Asiattomien voimasanojen, ilkeiden huutelujen ja
käsimerkkien käyttö ei ole sallittua. Kiitos kun välität!
Hyvää kesää Sinulle ja perheellesi!
Lisätietoa: Marketta Toivola, LYK-koordinaattori, p. 040 1801 261
www.kittila.fi/unicef-lapsiystavallinen-kunta-malli-kittilassa

Nuorisotoimen kesäretket
Ranuan eläinpuisto ti 18.6., 11-12-vuotiaille (tämän kevään 5.-6. luokkalaisille). Hinta: 15€. Sisältää matkat, eläinpuiston sisäänpääsyn sekä
lämpimän ruoan. Lisätietoja: Jussi / 040 673 7710
Power Park, ti 18.6.- to 19.6., 13-17-vuotiaille (tämän kevään 7. luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Perinteinen huvipuistoreissu Alahärmään.
Hinta: 50€. Sisältää matkat, huvipuiston sisäänpääsyn, majoituksen sekä
yhden lämpimän ruoan lähtöpäivänä ja puistopäivänä. Lisätietoja: Jouni /
040 653 0286 (matka tällä hetkellä täynnä, voit kysyä peruutuspaikkoja)
Kalareisu Naruskalle, ti 16.7.- pe 19.7., 13-17-vuotiaille (tämän kevään 7.
luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Hinta: 50€. Sisältää matkat, mökkimajoituksen, ruoat, kalastusluvat. Lisätietoja: Jouni / 040 653 0286
Kaikki reissut / ilm.7.6 mennessä: www.kittila.fi/ajankohtaista-nuorille
Nuorisotilat ovat kesällä kiinni. Toiminta jatkuu elokuussa koulujen alettua.
Wauto kiertää kyliä ja tapahtumia toukokuusta Beach Partyyn. Lisätietoja:
Jussi / 040 673 7710 HOX! Voit tilata Wauton käymään vaikka omalla
kylällä. Seuraa Instagramissa, missä Wauto liikkuu: wauto_leijona.
Beach Party ja Talonpoika Lalli 9.7.2019, Loma-Paksu (Inarintie 172,
Köngäs). Päivällä työpajoja ja illalla rannalla 12-18 vuotiaille nuorille Beach
Party klo 20-24. Vapaa pääsy. Tapahtumaan on mahdollista saada kyyti
klo 19.30 Kittilä-Köngäs ja 24.00 takaisin. Ilmoitathan kyydin tarpeesta
ennakkoon. Ota mukaan halutessasi myös saunakamat. Tapahtuma on
päihteetön. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Mirva Puustjärvi 0449869479.
Kittilän nuorisotoimen väki toivottaa lämmintä ja aurinkoista kesää!
Tiedustelut:
Nuorisotoimisto vs. nuorisosihteeri Jaana Hokkanen 040 631 2107
Nuoriso-ohjaajat, Jouni / 040 653 0286 ja Jussi / 040 673 7710
Etsivä nuorisotyöntekijät Ella/040 631 6447 ja Tuomas/040 596 5995

LASTEN KESÄPAJA kirkonk. 10.- 12.6. klo 10-14.30, 22 €.
JOKIRETKEILYN ALKEET KANOOTILLA JA KAJAKKIMELONNAN
PERUSTEET Sirkka 12.-13.6. klo 16-21, 33 €.
HUOVUTUKSEN UUDET TUULET Molkojärvi 13.-14.6. klo 10-17, 24 €.
KESÄYÖN OMPELU kirkonk. 15.-16.6. la klo 10-18, su klo 10-15, 22 €
UIMAKOULUT LAPSILLE SIRKASSA 17.6.-1.7. alk. 20 € järj. yhteistyössä
liikuntatoimen ja kylpylähotelli Levitunturin kanssa.
TAIDELEIRI SÄRESTÖSSÄ 10-16-v., Kaukonen 24.-28.6. klo 10-16, 51 €.
TAIDELEIRI SÄRESTÖSSÄ aikuiset Kaukonen, 24.-28.6. klo 10-16, 51 €.
UIMAKOULU yli 6-v. Kinisjärvi, 15.-19.7. klo 12-13.30, 20 €
Elokuussa ART KITTILÄ- Kokemuksellinen kuvataidekierros Kittilässä 26.29.8. 125 €, järj. yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa
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
Pääkirjasto avoinna:
ma-to klo 11-18, pe 9-16, arkipyhien aattona klo 9-16
Huom! PÄÄKIRJASTO KIINNI 15.7.-28.7.
Kirjastoauto ei liikennöi 1.7.-4.8.
Juhannusviikolla kirjasto on avoinna ma 17.6. – ke 19.6. klo 11 – 18,
torstaina 20.6. klo 9-16, juhannusaattona perjantaina 21.6. suljettu.
Projektori-ryhmä: Jäniksen vuosi -näytelmä klo 17.00 keskiviikkona 5.6
UUSI SOVITUS ON AIKUISTEN SATU 2010-LUVUN LAPISSA
Projektori-ryhmän ”Jäniksen vuosi” pohjautuu perustarinaltaan, hahmoiltaan ja teemoiltaan Arto Paasilinnan klassikkoromaaniin, mutta uudessa
sovituksessa Vatanen ja Jänis seikkailevat 2010-luvun Suomessa. ”Jäniksen vuosi” tapahtuu yhden hiekkalaatikon ympärillä - esiintyjät sen toisella
puolella, katsojat toisella. Intensiivisen luonteensa ja ajoittain voimakkaan
kielenkäyttönsä takia esitystä ei suositella perheen pienimmille.
Avoin kirjoittajaryhmä klo 16.30-18.00 13.6., 4.7., 8.8.
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
Kesäkuun näyttely:		
Lumme, Rami: Pohjolan yötaivas
Heinäkuun näyttely:
Avoin kirjoittajaryhmä: PÖYTÄLAATIKKONÄYTTELY
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.

Kulttuuritoimi tiedottaa
ke 5.6. klo 17 Projektori-ryhmän Jäniksen vuosi, Kittilän kirjasto
Jäniksen vuosi on Arto Paasilinnan romaaniin perustuva uusi sovitus,
jossa Vatanen ja Jänis seikkailevat 2010-luvun Suomessa. Esitys perustuu intiimiyteen ja vuorovaikutukseen, joka syntyy lähellä toisiaan olevien
esiintyjien ja katsojien välillä. Aikuisille. Vapaa pääsy! Esitykset myös
Palsa-museolla to 6.6. ja pe 7.6. klo 18. Liput 15€.
Hiljaisuus-festivaali 5.-8.6. jo kymmenennen kerran Kaukosen kylässä. Festivaalin monipuolinen ohjelmisto koostuu esityksistä nykysirkuksen,
tanssin ja teatterin aloilta, konserteista, työpajoista, keskusteluista sekä
uusista Kaukosen kylässä syntyneistä monitaiteisista ja tilasidonnaisista
teoksista. Lisätietoja: www.hiljaisuusfestivaali.fi Liput: www.tiketti.fi
Kino Ylärin väki kiittää kuluneesta talvesta ja toivottaa aurinkoista
kesää! Kesämarkkinoilla näytämme taas elokuvia pe-ma.
Tulossa: Kittilän perinteiset kesämarkkinat 5.-8.7.2019, avajaisiltamat to
4.7. Kiistalassa ja Kittilän kotiseutumuseon 40-vuotisjuhla markkinasunnuntaina Pakatissa.

