Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 6.9.2019

Kittilän kuntatiedote 8/2019, syyskuu
Kittilän kunnanvaltuuston kokous ma 7.10.2019

IDEAKILPAILU: Jätteen määrän vähentäminen Kittilässä

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa valtuustosalissa maanantaina 7.10.2019 klo 14.00.

On tärkeää vähentää jätteiden määrää ehkäisemällä jätteiden
syntyminen. Miten tähän päästään? Kerrohan arkiset ajatuksesi, villit
visiosi, pitävät päätöksesi - miten asukkaat, matkailijat ja yritykset Levillä
ja Kittilässä voivat vähentää jätteiden syntyä omalta osaltaan! Kilpailuun
voi osallistua osoitteessa www.kittila.fi/ideakilpailu
Palkintoja luvassa jätemäärään eniten vaikuttaville, luovimmille ja toteuttamiskelpoisimmille ideoille! Kilpailu on kaikille avoin ja käynnissä syyskuun ajan (vastausaikaa 30.9.2019 saakka). Kilpailun järjestää Kittilän
kunnan ja Lapecon yhteinen jätehuollon kehittämishanke (tiedot alla).

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

Yksityisteiden avustusjärjestelmä
Kittilän kunnassa otetaan 1.1.2020 käyttöön uudet ohjeet ja käytännöt koskien kunnan myöntämiä yksityistieavustuksia.
Uudet ohjeet on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa,
Kvalt 24.06.2019 § 31. Asiasta julkaistaan 6.9.2019 tiedote kunnan www-sivuilla.
Uusi yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019. Yksityistielain
mukaista avustusta kunta voi myöntää vain järjestäytyneelle yksityistielle, eli tielle jolla on toimiva tiekunta. Tiekunnan tiedot tulee
olla ajantasaisesti ilmoitettuna yksityistierekisterissä sekä tie- ja
katuverkon tietojärjestelmässä. Lisäksi Kittilän kunta edellyttää,
että tie on vähintään 200 metriä pitkä ja tien varrella on vähintään
yksi pysyvästi asuttu talous, jonka asukkaat ovat kirjoilla Kittilän
kunnassa.

Hotellien ja ravintoloiden jätehuolto ja
kiertotalous: Miksi – Missä – Miten – Kuka!
Tervetuloa työpajatilasuuteen hotellien ja ravintoloiden jätehuollosta ja
kiertotaloudesta ma 16.9.2019 klo 13-16 Levi Summitiin!
Ilmoittautuminen_ https://www.lyyti.in/Kierratystyopaja2
Lisätietoja ja järjestäjän tiedot:
Liisa Arpiainen, ympäristösuunnittelija, Kittilän kunta, 0406821243, liisa.
arpiainen@kittila.fi, Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen
jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen –hanke
Hankeaika: 1.8.-31.12.2019. Rahoittajat: Kittilän kunta, Lapin Jätehuolto
kuntayhtymä sekä Ympäristöministeriö Lapin ELY-keskuksen kautta

Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö p. 0400 862 532.

Kuulutus: Levin korttelin 31 tontin 3 asemakaavamuutos, valmisteluvaihe
Kittilän kunta asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville
Levin korttelin 31 tontin 3 asemakaavamuutoksen luonnoksen ja siihen
liittyvän valmisteluaineiston.
Edellä mainittu valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 21.8. – 13.9.2019
Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä
kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat.
Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset mielipiteet valmisteluaineistosta
tulee jättää 13.9.2019 klo 16.00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle,
os. Valtatie 15, 99100 Kittilä tai kirjaamo@kittila.fi.
KUNNANHALLITUS

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutuksia
- Ympäristölupapäätös, Levin teollisuusalueen jääkartingrata, Wild Events Oy
- Ympäristölupapäätös, Pekanjänkän koiratarha, Wild Motion Oy
Päätöksistä on valitusaika 30 päivää, 19.9.2019 asti. Päätökset valitusosoituksineen on luettavissa Kittilän kunnan www-sivuilla: http://www.
kittila.fi/ sekä Kittilän kunnanviraston teknisessä toimessa.
Lisätietoja: Kaisa Pikkarainen, ympäristötarkastaja,
kaisa.pikkarainen@kittila.fi, puh. 040 636 0512

Kittilän terveyskeskuksessa tehdään remonttia
Kittilän terveyskeskuksessa tehdään kesän ja syksyn 2019 aikana
automaattisen sammutusjärjestelmän asennus vuodeosastolle ja koko
terveyskeskusrakennukseen IV-korjaustyö sekä lattiapintojen uusimisia.
Remontista aiheutuu hetkellistä melu- ja pölyhaittaa, toivomme talossa
asioivilta kärsivällisyyttä ja vastaanotolle tullessa varaamaan riittävästi
aikaa. Remontin aikana toimintaa joudutaan hetkellisesti supistamaan,
pahoittelemme tilannetta.
Lisätiedot: Harri Mäkelä, osastonhoitaja, Kittilän terveyskeskus,
puh. 040 774 2406, harri.makela@kittila.fi

Kittilän kunnan ravintopalvelut ostaa marjoja
Kittilän kunnan ravintopalvelut ostaa syksyn aikana tuoreita marjoja (mustikkaa ja puolukkaa) päivän hintaan. Marjojen tulee olla puhdistettuja.
Lisätiedot: Eija Heikkinen, ravintopalvelupäällikkö puhelin 040 541 0137,
ja vastaavat ravitsemistyöntekijät Mirva Ylitalo / terveyskeskus, puhelin
040 748 2701, Raija Kantolainen / koulukeskus, puhelin 040 728 7083 ja
Eija Kangas / Sirkan koulu, puhelin 0400 356 474

Kittilän kirkonkylän arpajaiset
Ostamalla arvan tuet Kittilän kirkonkylän kehittämistä, paikallista yhdistystoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia. Paperiarpoja liikkeistä ja yhdistyksiltä, tekstariarpa: KITTILÄ numeroon 16499. Arvat myynnissä 4.12.2019
saakka. Voittajat julkistetaan 5.12.2019 Kittilän Jouluyö -tapahtumassa.
Palkintoluettelo:
1) Peugeot 108 Active Vti 72, arvo: 14173,20 euroa
2) HPProbook 450 G5 i5-8250U 15,6i 1043,00 euroa
3) Kodinkonepaketti 926,00 euroa
4) LED-TV Samsung, arvo 799,00 euroa
5) Lumitähti-lahjakortti, arvo 300,00 euroa
6) Anique Lapland -lahjakortti, arvo 300,00 euroa
Lupanumero RA/2019/538, myyntialue: Lapin poliisilaitoksen alue
Lisätietoja: www.kittila.fi/kittilan-kirkonkylan-arpajaiset-2019

Opistolaisia tavattavissa kirjastossa maanantaina 2.9. klo 14-18
Ilmoittautuminen on meneillään syksyllä alkaville, keväällä alkaville ja
koko lukukauden mittaisille kursseille.
Paikallinen rikas kulttuuritarjonta tulee toista kertaa
Opinto-opas on jaettu kotitalouksiin. Se on saatavilla myös opiston toimistolla,
raikkaalla otteella kaikkien ulottuville Kittilän Narikalle!
kirjastossa ja kunnantalolla sekä luettavissa netistä. Netissä ilmoittautuessasi
Mukaan Staalon Festien kulttuurihumuun on otettu useita taiteenlajeja.
Luvassa taidenäyttelyitä, vanhoja valokuvia, näytelmiä, tekemistä voit maksaa kurssimaksun verkkopankissa, Smartum-saldolla tai ePassilla.
lapsille ja aikuisille; mm. lastenkulttuuri-, tanssi- ja jäätanssityöpa- Koko vuoden kurssille ilmoittautuessasi voi nyt maksaa koko lukuvuoden kurssimaksun kerralla tai voit maksaa syksyn kurssimaksun ja kevään kurssimaksu
jat, runoja, kertomuksia, urkumusiikkia, paikallisia esiintyjiä.
Lue ohjelma sivuilla www.staalonfestit.fi, seuraa myös Facebookissa sitten laskutetaan.
Kurssimaksun alennus kaudelle 2019-2020 on 15 €/opiskelija. Alennusta voivat
ja Instagramissa.
saada seniorit (yli 63 v.), eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat. Alennusta
Lisätietoja: Marjo Vaarala, projektisihteeri, p. 040 646 9114
haetaan ilmoittautumisen yhteydessä netissä tai puhelimitse 30.9.2019 mennessä. Alennuksen saadaksenne vaadimme todistuksen työttömyydestä sekä
Kulttuuritoimi tiedottaa
eläkeläisiltä alle 63 v.
Huom! verkkokursseina on tarjolla käsitöitä, sukututkimusta, liikuntaa, koodaus- Ke 11.9. klo 19 Kansanmusiikkiyhtye Tallari, Yläri-Sali. Tallari vaalii
ta, biisinkirjoitusta, runokurssia, korean kieli, luentoja…
perinteisiä kansanmusiikin tyylejä, kokeilee, luo ja liikkuu rohkeasti taiteen
Muutos: SIENIKURSSI 7.-8.9. la klo 9-15.15, su klo 9-13.15, 20 €
rajapintoja puhkoen. Mahtava konsertti tulossa, tervetuloa! Liput 10€.
Lisäys: HIP HOP & BREAKING ke 18.9.-11.12. klo 16.15 - 17.30, 52 €
- La 14.9. klo 18 Cappella pro Vocale: Lux Aeterna –vanhan musiikin
HYÖTYÄ JA ILOA! Digitaidot haltuun Kiistala 10.9., 1.10. ja 12.11. klo 14.30-17
konsertti, Särestö. Konsertissa kuullaan Thomas Tallisin 1500-luvun
HYÖTYÄ JA ILOA! Digitaidot haltuun Molkojärvi 11.9., 2.10. ja 13.11. klo 16.30-19
musiikkia höystettynä Edward Elgarin ja Philippe Verdelot’n kauneimmilla
HYÖTYÄ
JA ILOA! Digitaidot haltuun Kallo 11.9., 2.10. ja 13.11. klo 12.30-15
sävelillä. Konsertin kantavana teemana on ikuinen valo. Järjestetään
Hyötyä
ja
iloa! -kurssit ovat osa Opetushallituksen rahoittamaa Tikittääyhteistyössä Särestöniemi-museon kanssa. Liput 10€.
kö digi -hanketta ja ne ovat osallistujille maksuttomia.
- La 21.9. Kittilän kulttuuritoimen teatterimatka Rovaniemelle: CabaKurssit alkavat, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Tiedustelut ja ilmoittautuminen
ret, ensi-ilta. Kysäise vielä onko paikkoja jäljellä pe 6.9. mennessä!
Kittilä p. 0400 356 435, Enontekiö p. 0400 120 505, Sodankylä p. 0400 710
Seuraa Kittilän kunnan tapahtumakalenteria, Kittilän kulttuuritoimen ja Kino 481, www.revontuliopisto.fi, facebook.com/revontuliopisto
Ylärin facebookia sekä ilmoitteluamme Kittilälehdessä.
Kansallinen Vauvan päivän tapahtuma pe 27.9.2019
Lisätietoja: Marika Salminen, kulttuurisihteeri, marika.salminen@kittila.fi
Vietämme kansallista Vauvan päivää pe 27.9 Pappilassa klo 11-14.
Nuorisotoimi tiedottaa
- Klo 11-12 tarjolla lounas
- Klo 13 Kerttu Helynen Kuntopurosta kertoo vauvahieronnasta ja
Ajankohtaista nuorille
vyöhyketerapiasta. Imetyksen tuki ry:n imetystukiäiti Leena Tuisku esit- Nuorisotilat ovat avoinna 23.8.2019 alkaen: ti - to klo 16-20, pe klo 16-21
täytyy. Kahvitarjoilu!
- Käen Yökahvilat la 14.9., 12.10. ja 9.11. klo 17.00 - 0.00
Vaate- ja lelukierrätys: Voit tuoda tarpeettomat lastenvaatteet ja lelut kier- Notzkin Yökahvilat la 31.8., 28.9., 26.10., 23.11. ja 21.12. klo 17.00 - 0.00
rätyspisteeseen. Tapahtuma on ilmainen. Järjestäjinä neuvolan perhetyö
Tiedustelut: Nuoriso-ohjaajat, Jouni / 040 653 0286 ja Jussi / 040 673 7710 ja seurakunnan lapsityö.
Lisätiedot: Neuvolan perhetyöntekijät Jaana Köngäs p. 040 652 8587 ja
Etsivä nuorisotyö
Sanna Jussila p. 040 664 1244
Oletko vailla koulu- tai työpaikkaa? Kaipaisit jotain tekemistä arkipäivillesi.
Kirjasto tiedottaa
Mietitkö mitä haluaisit opiskella peruskoulun/lukion/ammattikoulun jälkeen?
Mikä minusta tulee isona?
Pääkirjasto avoinna: ma-to klo 11-18, pe 9-16, lauantai 28.9. klo 10-15
Aikuiseksi tulo voi olla joskus vaikeaa, pitää osata täyttää kaikenlaisia haArkipyhien aattona klo 9-16
kemuksia ja lomakkeita. Kaipaatko vain ihmistä, jolle jutella ja jonka kanssa
käydä vaikka kylillä asioilla. Ehkä sinulla on jokin tuttu tai läheinen, josta
Avoin kirjoittajaryhmä 5.9. klo 16.30-18 ja 3.10., 31.10. 28.11. klo
olet huolissasi. Mielestäsi hän tarvitsisi hieman opastusta ja tukea.
17.30-19. Ryhmässä tutustutaan eri aikojen ja muiden kulttuurien kirMikä huolesi tai murheesi sitten onkin, ota rohkeasti yhteyttä. Käydään
jallisuuteen ja verrataan niitä omaan maisemaamme. Mukaan voi tulla
vaikka kahvilla. Hoidamme asiat luottamuksellisesti yhdessä. Ei niin isoa
myös vasta-alkajana ja kirjallisuuden ystävänä. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
eikä pientä ongelmaa, etteikö siihen ratkaisua löydettäisi. Palvelu on
Opettajana kirjailija Tapani Tavi 040 846 3036.
asiakkaalle vapaaehtoista ja ilmaista.
Etsivä nuorisotyöntekijä
Novellikoukku 19.9. klo 16.30-18.00. Novellikoukkuun voit tulla oman
Ella Anneberg, puh. 040 631 6447, ella.anneberg@kittila.fi
neuletyösi kanssa. Mukaan voit toki tulla myös ihan vain nauttimaan
Tuomas Jääskö, puh. 040 596 5995, tuomas.jaasko@kittila.fi
ääneen luetuista novelleista. Jos haluat lukijaksi Novellikoukkuun, ota
yhteyttä pääkirjastoon kirjasto@kittila.fi. Tarjolla on kahvia ja teetä!
Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen -hanke
Digitaalisen median ja teknologisten laitteiden hyödyntäminen nuorisoDigikohtaamiset kirjastossa torstaisin 19.9.-28.11. klo 14.30-17.00
Järjestetään yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa, opettaja Annika Anttila
työssä. Hankkeen tarkoituksena on yhdessä kehittää uusia innovaatioita
sijainnista riippumatta.
PAJA POP UP 24.9 klo 12-15.00, Kittilän työpajojen toiminnan esittelyä.
Lisätietoja: Henna Marttila, hanketyöntekijä, Digitaalisen nuorisotyön
Kerrotaan näyttelystä. Jännittäviä työpajoja työpajan ohjaajien sekä
kehittäminen, puh. 040 630 1593, henna.marttila@kittila.fi
valmentautujien vetäminä. Kuljetus-ja palvelupaja pistää suut makeaksi.
Laitetaan pyörä talviteloille. Pop up teltta kirjaston edessä.

Taithen ja kaupan päivä la 12.10.

Liikuntatoimi tiedottaa

Työikäisten starttijumppa
Kittilän urheiluhallilla salissa 3 maanantaisin klo 16.30-17.30, ensimmäinen
kokoontumiskerta 23.9.2019. Jumppa on tarkoitettu 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!
Lisätietoja: Pasi Juntunen, erityisliikunnanohjaaja, pasi.juntunen@kittila.fi
puh. 040 7749 743

Syyskuun näyttely:		
Kittilän työpajojen näyttely: 		
VÄLÄHDYKSIÄ, välähdyksiä		
valmentautujien matkan varrelta

Lokakuun näyttely:
Haapala, Aino: Akryylimaalauksia
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.

