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Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 1.3.2013

Kittilän kuntatiedote 3/2013
Tule mukaan suunnittelemaan
kunnan turvallisuutta
Kittilän kunnassa tehdään uutta valmiussuunnitelmaa. Valmiussuunnitelma on lainsäätäjän edellyttämä ohjeistus siihen, miten kunnan
tehtäviä hoidetaan normaaliolojen häiriötilanteissa. Valmiussuunnitelman pohjana on 10-15 todennäköisintä normaaliolojen häiriötilannetta.
Näihin todennäköisimpiin uhkiin varautuminen on keskeinen osa
varautumista poikkeaviin tilanteisiin.
Kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida näitä todennäköisimpiä
uhkia kunnan kotisivuilla maaliskuun aikana. Samassa yhteydessä on
mahdollista vastata turvallisuuskyselyyn, johon keräämme vastauksia
sekä paikkakuntalaisilta että matkailijoilta. Tervetuloa ottamaan kantaa
ja auttamaan meitä rakentamaan mahdollisimman turvallista ja kaikissa
oloissa toimintakykyistä kuntaa!
Anna Mäkelä, kunnanjohtaja

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.1.2013 §:n 25 kohdalla päättänyt,
että Kittilän kunnan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi vuonna 2013
seuraavasti:
- Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.
- Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla.
- Viranhaku- ja työpaikkailmoitukset julkaistaan ilmoitustaululla, nettisivuilla,
kuntatiedotteessa, työvoimahallinnon sivuilla sekä tarpeellisiksi katsottavissa alan ammattilehdissä.
- Avustuksista ja erilaisista tukihakemuksista, mm. EU-tukihakemuksista
julkaistaan ilmoitus tarvittaessa myös Lapin Kansassa mikäli ilmoitus
vaatii kuntatiedotteen julkaisua nopeamman tiedottamisen. Muutoin kaikki
ilmoitukset julkaistaan noin kerran kuukaudessa julkaistavassa joka kotitalouteen postitettavassa kuntatiedotteessa.
- Mikäli kuulutus, ilmoitus tai tiedote lain tai asetuksen estämättä tai asian
luonteesta johtuen voidaan julkaista lyhennettynä, lehti-ilmoitus voidaan
kuuluttaa lyhennettynä ja tällöin viitataan ilmoitustaululla tai nettisivulla
olevaan ilmoitukseen tai kuulutukseen.
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Kunnanvaltuuston kokoontuminen vuonna 2013

Korjaus- ja energia-avustusten haku vuodelle 2013

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.1.2013 §:n 24 kohdalla päättänyt,
että kunnanvaltuusto kokoontuu tammikuussa 2013 pidettävän kokouksen lisäksi vuonna 2013 seuraavasti:
25.2., 8.4., 17.6., 30.9., 11.11. sekä 9.12.2013 klo 14.00 alkaen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korjaus- ja energiaavustusten hakuaikaa on 27.3.2013 saakka.
Korjausavustukset:
- Vanhusväestön ja vammaisten henkilöiden asuntojen avustus
- Suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistäminen
Energia-avustukset:
- Energia-avustukset pientaloihin (tarveharkintaiset)
- Huom. uusituvan energian käyttöönottoa ei vuonna 2013 avusteta

Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä, ellei estettä ilmaannu tai
asioiden käsittely toisin vaadi.
Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan Kittilälehti - nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa. Annettaessa kokouksesta
yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa
sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.
Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle
varajäsenelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla sähköpostiosoite on.

Ohjeet avustuksen hakemiseksi löytyvät ARA:n verkkosivuilta www.ara.fi
kohdista Avustukset ja Lomakkeet. Hakemukset tulee jättää 27.3.2013 mennessä osoitteella Kittilän kunta, Korjausneuvoja, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Lisätiedot: Korjausneuvoja, p. 0400 943 634 sekä kunnan tekninen osasto

Vapaan sivistystyön lautakunta julistaa haettavaksi

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2013

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

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 4.2.2013 §:n 58 kohdalla päättänyt, että kunnanhallitus kokoontuu vuoden 2013 aikana maanantaisin
klo 15.00 alkaen seuraavasti:

Hakemusasiakirjat vaadittavine liitteineen on toimitettava 5.4.2013 klo 15
mennessä yllä oleviin osoitteisiin tai kirjaamo@kittila.fi. Hakemuslomakkeet ja myöntämisperusteet: www.kittila.fi/lomakkeet ja toimistolta

18.2., 4.3., 25.3., 15.4., 22.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 12.8., 26.8., 9.9.,
23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12. ja 16.12.2013.

Lukio tiedottaa

Kunnanvaltuuston asialista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana keskiviikkona alkaen klo 12 ja pidetään kunnanvirastolla yleisesti
nähtävänä samana päivänä klo 14.00–16.00. Samalla pidetään nähtävänä mahdollisten ylimääräisten kokousten pöytäkirjat.
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

www.kittila.fi

Lukion liikuntasalit eivät ole koulun ulkopuolisten käytössä ja 2.–25.3.2013
välisenä aikana, hiihtoloman ja ylioppilaskirjoitusten vuoksi.
YLIOPPILASKIRJOITUSPÄIVÄT
ma 11.3. äidinkieli, essee
ke 13.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia
pe 15.3. englanti, pitkä oppimäärä
ma 18.3. ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 21.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 22.3. uskonto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto
Lisätiedot: Eeva Viinamäki-Mäkinen, rehtori, puh: 040 760 6503

ILMOITA TAPAHTUMA KUNNAN WWW-SIVUJEN TAPAHTUMAKALENTERIIN! Yhdistykset, harrastusseurat, yritykset
- saatte maksuttoman mainospaikan yleisötapahtumillenne
samalla kunnan sivuilla sekä m.kittila.fi -mobiilipalvelussa.
www.kittila.fi/ilmoita-tapahtuma tai nina.willman@kittila.fi

Sosiaalitoimisto etsii tukihenkilöitä ja -perheitä
Kittilän Sosiaalitoimisto etsii tukihenkilöitä ja -perheitä lapsille ja nuorille.
Tukihenkilöiksi ja -perheiksi toivotaan eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä ja perheitä. Toiminnasta kiinnostuneita ja lisätietoja
haluavia pyydetään ottamaan yhteyttä sosiaalityöntekijä Sointu Helttuseen, puh. 040 589 4579 (arkisin klo 13.00–14.00)
tai sähköpostilla sointu.helttunen@kittila.fi.

Maantie 955 Köngäs-Hanhimaa parantaminen
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen maantielle 955 välille Köngäs Hanhimaa, Kittilä. Hankesivut, jossa voi tutustua suunnitteluaineistoon löytyy osoitteesta:
www.ely-keskus.fi/FI/LIIKENNE/TIEHANKKEET/LAPPI
Suunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Könkään koululla
26.3.2013, kellonajasta ilmoitetaan lähempänä paikallislehdissä, kunnan
internetsivuilla sekä em. hankesivuilla.
TEKNINEN OSASTO

		

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa

Kittilän maaseutuelinkeinojen kehittäminen 2013
Kittilän kunta edistää alueensa maaseutuelinkeinojen säilymistä ja niiden
kehittymistä osallistumalla vuosittaisen talousarviomäärärahan puitteissa
kunnan alueella asuvien ja maaseutuelinkeinoja harjoittavien tai sitä
aloittavien yrittäjien ja yritysten:
• tilakohtaisten suunnittelu- ja neuvontapalveluiden sekä niitä edistävien
toimenpiteiden;
• karjatalouden maksullisten lomituspalveluiden;
• karjatalouden tuottoseurannan, jalostuksen ja hoidon suunnittelupalveluiden ja sorkkienhoidon;
• yritystoiminnan monipuolistumista sekä maaseutuyrittäjien ammatillista
osaamista ja hyvinvointia edistävien kurssien ja koulutustilaisuuksien sekä
• pellon peruskalkituksen
kustannuksiin päätettyjen perusteiden mukaisesti.
Lisätietoja määrärahan hakemisesta on kunnan ilmoitustaululla ja internetsivulla. Lisätietoa: Kideve Elinkeinopalvelut, Tarja Siitonen p. 040 760 0744

HOPEATYÖ Raattama 1.-3.3. kurssimaksu 25 €
ARABIAA ALOITTELIJOILLE kirkonk. pe 1.3.-17.5. kurssimaksu 35 €
ASUSTEITA TÖLKIN AVAUSKLIPSUISTA kirkonk. 15.-17.3. kurssim. 16 €
HELMITYÖ Kaukonen 5.-7.4. kurssimaksu 15 €
OMAN ÄÄNEN MAHDOLLISUUDET kirkonk. 12.4. kurssimaksu 6 €
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-pe 		
klo 11-19

31.5. saakka

Pääkirjasto avoinna pääsiäisen aikaan
Kiirastorstai 28.3. klo 11–16
pe 29.3 – ma 1.4. suljettu
Satutuokiot pääkirjastossa
Joka toinen maanantai klo 9.30–10.00 tammi-huhtikuun ajan.
4.3. Lehmä rakentaa majan 18.3. Kaksi parratonta valehtelijaa
Maaliskuun näyttely:
Sinne ja takaisin - matkakertomuksia akvarelleina, Birgitta Brusila.
Huhtikuun näyttely:
Sinut luontomme kans –kuvateoksia, Sonja Joensuu ja Katariina Lonnakko.
Kirjaston ja Revontuliopiston yhteiset teemaillat
kirjastossa
ke 13.3. klo 17–19 Pääsiäispuuhaa
Mukaan voivat tulla lapset ja aikuiset, alle 8-vuotiaat aikuisten seurassa.
Kurssilla peritään materiaalimaksu, muttei kurssimaksuja. Mukaan voi
ottaa omia työvälineitä; saksia, viivoittimia jne.
Ilmoittautumiset Revontuli-Opistolle, www.revontuliopisto.fi , sähköposti
revontuliopisto@kittila.fi tai kirjastoon puh. 040 728 5733, sähköposti
kirjasto@kittila.fi

Nettisivut kylille!
- Kylähanke tarjoaa vuoden 2013 aikana kylille www-sivujen avaamisen ja
visuaalisen ilmeen ja tukea nettisivujen tekemiseen.
- Kylän omat vastuuhenkilöt luovat sivuille sisällön ja päivittävät sivuja.
- Sivujen päivitykseen jatkossa apua saa Lapin liitosta (pienemmät opastukset/neuvot maksuttomasti, päivitys maksusta).
- Sivujen ylläpitomaksu on vuodessa n. 125 euroa, johon kyläyhdistys
voi anoa kunnalta avustusta. Käy katsomassa mallia esimerkiksi: http://
kinisjarvi-vuoma.lappi.fi/
Ota yhteyttä, niin tulemme kyläänne pitämään alkuopastustyöpajan!
Katja Kaunismaa, p. 0400 356 431 tai Nina Willman, p. 0400 356 027.

Kittilän ja Levin (3 €) latukarttoja saatavana pääkirjastosta.

Järjestötyöpaja - kertaus- ja jatkokurssi
Suosittu järjestötyöpaja saa jatkoa! Tule kuulemaan, miten kyläyhdistyksen ja muuhun yhdistys- ja järjestötoimintaan saa uutta puhtia. Työpajassa käsiteltävät aiheet: 1) kertausta edellisestä työpajasta 2) yhdistyksen
paperisota 3) äänestykset 4) vaalit 5) osanottajien omat kysymykset
Tilaisuuden asiantuntijana toimii Kansan sivistystyön liiton Martti Vaattovaara. Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun!

ti 12.3. klo 12-17 Palsa-seminaari, Levi Summit
Luentoja Kalervo Palsasta, tilaisuus on maksuton.
Lisätietoja: www.kittila.fi -> Tapahtumat

ILMOITTAUTUMINEN: s-postilla katja.kaunismaa@kittila.fi tai puhelimitse 0400 356 431 perjantaihin 15.3. klo 12 mennessä. Ilmoittautumisen
yhteydessä pyydämme ilmoittamaan nimesi, puhelinnumerosi ja kylän ja/
tai järjestön,
jota edustat. TERVETULOA!
www.kittila.f
i

www.kittila.fi

Pääkirjasto: 040 728 5733, www.kittila.fi/kirjasto,
facebook.com/kittilankunnankirjasto
Kirjastoauto 0400 392 854
Sähköposti: kirjastoauto(at)kittila.fi
Kirjastoauton aikataulu saatavana kirjastoautosta ja pääkirjastosta sekä
nähtävillä kunnan nettisivuilla (www.kittila.fi/kirjastoauto). Pysäkkitoiveita
voi esittää sekä kirjastoautoon että pääkirjastoon.

Kulttuuritoimi tiedottaa

su 17.3. klo 18 Kyyhkynen, Lukkarin koulun sali
Näytelmä kertoo kemijärveläisen taiteilijan Juho K. Kyyhkysen tarinan,
jonka elämässä ja varhaisessa kuolemassa on legendan aineksia.
Rooleissa mm. Hannu Friman ja Irene Tikka. Liput: 15 euroa
su 31.3. klo 18 Reitari, Lukion sali
Topi Mikkola 15 vuotta Rosa Liksomia juhlakiertue-esitys
Liput: 10 euroa
Lisätietoja: kulttuurisihteeri Marika Salminen p. 040 568 1356

