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Kittilän kuntatiedote 4/2013
Tilinpäätös valmistui
Kittilän kunnan tilinpäätös valmistui maaliskuussa. Kunnan taloudellinen
tilanne on ollut samankaltainen viimeiset seitsemän vuotta: verotulot
ovat kasvaneet ja kulkeneet siten viime vuosina eri latua valtakunnallisen kehityksen kanssa. Kolikon toinen puoli on käyttömenojen voimakas kasvu, jossa kuljetaan myös eri latua muun maan ja maakunnankin
kanssa. Vuoden 2012 investointimenot jäävät kuitenkin huomattavasti
alhaisemmiksi kuin aiempina vuosina.
Rakennuspuolella on vuonna 2012 ollut valitettavasti yksi suuri teema:
sisäilmaongelmat ja niiden poistamiseen tähtäävät korjaukset useissa
kiinteistöissä. Tästä syystä tehtävää korjausrakentamista jatketaan
myös vuonna 2013. Koska kyseessä on kuntalaisten terveys, kiinteistöjen remontointi on tietysti välttämätöntä. Valtakunnallisestikin ongelma
on tunnustettu, ja laaja. Valtion budjetissa on varattu 20 miljoonaa
euroa sisäilmaongelmaisten koulujen korjaukseen, ja Kittilän yläkoulun
korjauksiin onnistuttiin näistä rahoista saamaan 600 000 euroa.
Talouden ja kuntalaisille tuotettavien palveluiden kannalta merkittävä
asia vuoden 2012 tilinpäätöksessä on työntekijöiden sairauspoissaolopäivien väheneminen. Toivottavasti sama suunta jatkuu!
Anna Mäkelä, kunnanjohtaja

Peruskouluun, esiopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset peruskouluun, esiopetukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2013–2014 tehdään kirjallisesti 12.4.2013 mennessä
osoitteeseen: Kittilän koulutoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Ilmoittautumislomakkeita saa päiväkodeilta, kouluilta, koulutoimistosta ja kunnan
www-sivulta www.kittila.fi/lomakkeet.
Tiedustelut: Arja Lehto, puh. 0400 356 432
Päivähoitoon hakeminen
Lapsen päivähoitopaikkahakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta
ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve
on äkillinen eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa (esim.
sairastuminen), on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista,
kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
Vanhemmille, joiden lapsilla on jo hoitopaikka varattuna, lähetetään kysely
hoidontarpeesta kotiin.
Päivähoitohakemuksia ja lisätietoa saa:
- päiväkodeista: Pikkumuksula: Anu Hettula, p. 040 487 7554,
Muksula: Kaija Takala, p. 040 703 3380 ja Sirkan päiväkoti: Eila Kurkinen,
p. 040 827 9250
-päivähoitotoimistosta: Irene Korhonen, p. 040 506 1369 ja Marketta
Toivola, p. 040 7162 084
- kunnan www-sivuilta kohdasta Lomakkeet.
Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@kittila.fi
KOULULAUTAKUNTA

www.kittila.fi

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt
Koululaiset ja opiskelijat
Kesätyötukipaikkaa voivat hakea v. 1989–1997 syntyneet koululaiset ja
opiskelijat, jotka eivät kuulu työttömyysturvan piiriin.
Työnantajat
Kittilän kunnan alueella toimiva työnantaja, joka palkkaa kesätyötukipaikkaa hakeneen nuoren vähintään kuukaudeksi, saa Kittilän kunnalta tukea
seuraavasti:
Tuen määrä
Yritys 200 € / kesätyöntekijä
Yksityinen talous 200 € / kesätyöntekijä
Yhdistys 400 € / kesätyöntekijä
Mikäli työnantaja palkkaa työntekijäksi oman perheen jäsenen, tuen
saamiseksi on palkattava myös toinen nuori perheen ulkopuolelta.
Myös Kittilän kunta järjestää mahdollisuuksien mukaan kuukauden pituisia
(120 h) kesätyöpaikkoja kunnan eri osastoille.
Tuen maksaminen
Työnantaja laskuttaa tuen Kittilän kunnalta heti kesätyöntekijän työsuhteen
päätyttyä, kuitenkin viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Liitteenä tulee olla kopio kesätyöntekijän palkanmaksutositteesta.
Hakemukset
Nuorten kesätyö- ja työnantajan kuntatukihakemuslomakkeita on saatavilla
kunnan työnsuunnittelijalta, kouluilta ja työvoimatoimistosta sekä kunnan
nettisivuilta www.kittila.fi/lomakkeet. Hakemukset on palautettava 29.4.2013
mennessä sähköpostilla anna-liisa.levinheimo(at)kittila.fi tai postitse Kittilän
kunta, työnsuunnittelija, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Lisätietoja:
Kittilän kunta, työnsuunnittelija Anna-Liisa Levinheimo p. 0400 356 422
anna-liisa.levinheimo@kittila.fi, Kittilän työvoimatoimisto p. 0295 039 500

Kuulutus
Tiesuunnitelma Kt 79 Kaukosen silta ja tiejärjestelyt, Kittilä pidetään yleisesti nähtävänä 14.3.2013–12.4.2013 Kittilän kunnan teknisellä osastolla
sekä Kittilän kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi. Suunnitelmaa
koskevat muistutukset on toimitettava Kittilän kunnalle, Valtatie 15, 99100
Kittilä ennen nähtävänäoloajan päättymistä.
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Terveyskeskus tiedottaa
Laboratorioon on nyt mahdollista varata aika netissä.
Linkki löytyy kunnan www-sivujen etusivulta. Jos teillä on lähete, niin
voitte varata kalenterista teille sopivan näytteenottoajan. Laboratorion
ajanvaraus netin kautta on helppoa, joten sitä kannattaa kokeilla. Ajanvarauspalvelu puhelimella säilyy ma–pe klo 13–15, p. 0400 356 475.

Uutta! Kulttuuri- ja liikuntasetelit maksuvälineenä
Smartum-kulttuurisetelit (ei kortti) käyvät Kittilän kulttuuritoimen järjestämiin tilaisuuksiin. Smartum-liikuntasetelit (ei kortti) käyvät uimalippuihin,
jotka ostetaan kunnan keskuksesta.

Mela-asiamies tavattavissa
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen mela-asiamies Nina Maarit West tavattavissa Kittilän kunnantalolla torstaina 18.4.2013 klo 9–17. Ajanvaraus
tiistaihin 16.4.2013 mennessä p. 029 435 2664.

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

Aikuisneuvola tiedottaa
Sirkan sivuneuvolaa ei ole huhtikuussa. Seuraava Sirkan sivuneuvola
maanantaina 27.5.2013 klo 9–10.
Lisätietoja: terveydenhoitaja Merja Piekkari p. 040 137 2422

Kirjasto tiedottaa
Pääkirjasto avoinna:
ma–pe klo 11–19 31.5. saakka
Pääkirjasto avoinna Vapun aikaan
Vappuaattona ti 30.4. klo 11-16
Vapunpäivänä ke 1.5. suljettu
Kirjastoauton aikataulun muutos:
Sirkan koulun remontin takia kirjastoauton pysäkki perjantaisin (5.4. ja
26.4.) klo 11.00–11.45. Lisäksi pysähdytään Hotelli Levitunturilla
klo 11.50–12.20.
Satutuokiot pääkirjastossa
Joka toinen maanantai klo 9.30–10.00 tammi–huhtikuun ajan.
15.4. Pöökö päättää uskaltaa
29.4. Rikas Kozma
Huhtikuun näyttely:
Sinut luontomme kans -kuvateoksia, Sonja Joensuu ja Katariina
Lonnakko.
Toukokuun näyttely:
Revontuli-Opiston kuvataideryhmien näyttely.
Kirjaston ja Revontuliopiston yhteiset teemaillat kirjastossa
ti 16.4. klo 17–19 Perhonsidontaa, Timo Koivisto
Mukaan voivat tulla lapset ja aikuiset, alle 8-vuotiaat aikuisten seurassa.
Kurssilla peritään materiaalimaksu, muttei kurssimaksuja. Ilmoittautumiset
Revontuli- Opistolle, www.revontuliopisto.fi, sähköposti revontuliopisto@
kittila.fi tai kirjastoon p. 040 728 5733, sähköposti kirjasto@kittila.fi
Kittilän ja Levin latukarttoja (3 euroa) saatavana pääkirjastosta.
Pääkirjasto: 040 728 5733, www.kittila.fi/kirjasto,
facebook.com/kittilankunnankirjasto
Kirjastoauto 0400 392 854
Sähköposti: kirjastoauto@kittila.fi
Kirjastoauton aikataulu saatavana kirjastoautosta ja pääkirjastosta sekä
nähtävillä kunnan nettisivuilla (www.kittila.fi/kirjastoauto). Pysäkkitoiveita
voi esittää sekä kirjastoautoon että pääkirjastoon.

Nuorisotoimi tiedottaa
Tutustu harrasteisiin! -ohjelmassa on tänä keväänä keilausta,
lautailua ja ratsastusta. Ohjelma löytyy sivulta www.kittila.fi/nuoret.
Katso samalla nuorisotoimen kesäohjelma!
Jos on huoli nuoresta, ota yhteyttä etsiviin nuorisotyöntekijöihin:
Raija Palosaari p. 040 673 5090 ja Tuomas Jääskö, p. 040 596 5995,
facebook/etsivä tuomas jääskö. Sähköposti: etsiva@kittila.fi
Nuorisotilat avoinna: Käki ti–pe klo 16–21, joka toinen la klo 18–01,
Notzki ke klo 17–21, pe klo 17–22, joka toinen lauantai klo 18–01. Lisätietoja
nuoriso-ohjaajilta
Jouni, p. 040 653 0286
www.kittila.f
i ja Jenni, p. 040 167 8218

www.kittila.fi

KEVÄTJUHLA lukiolla su 21.4. klo 13.00
OPPILASTÖIDEN NÄYTTELY Vanhalla 20.-23.4. la-su klo 10-16, ma klo
10-18, ti klo 10-16
KAKARAVAARA-MERIMUSIKAALI esitykset lukiolla ma-ti 22.-23.4. klo
18, liput 5 euroa
RANSKA kirkonk. 3.4.-29.5. kurssimaksu 38 €
ENSIAPU I kirkonk. 4.-16.4. kurssimaksu 60 €
HELMITYÖ Kaukonen 5.-7.4. kurssimaksu 15 €
NUTUKKAAT B kirkonk. 5.-14.4. kurssimaksu 30 €
ESPANJA kirkonk. 8.4.-27.5.2013 kurssimaksu 38 €
OMAN ÄÄNEN MAHDOLLISUUDET kirkonk. 12.4. kurssimaksu 6 €
JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI kirkonk. 13.-21.4. kurssimaksu 77 €
JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI kirkonk. 19.4. kurssimaksu 40 €
PERHONSIDONTAA kirjastossa 16.4. maksuton
HELMITYÖ kirkonk. 27.-28.4. kurssimaksu 13 €
PERHONSIDONTA Sirkka 7.-28.5. kurssimaksu 18 €
KIELI- JA KULTTUURIMATKA MURMANSKIIN 9.-12.5. kurssimaksu 240
€ HUOM! Ilmoittautumiset 12.4. mennessä.
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

Kittilän kulttuuriviikko 20.–28.4.2013
Paikkakunnan kulttuuriharrastajat esittävät monipuolisesti taitojaan tulevalla kulttuuriviikolla! Tarkka ohjelma julkaistaan lähempänä ajankohtaa
kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä Kittilälehdessä.
Kulttuuriviikko käynnistyy Revontuli-Opiston näyttelyllä ja juhlalla. Viikon
aikana nähdään mm. musikaaleja, hip hop- tanssia, Staalon kulttuurikahvila, Levin kevätsoitot. Viikko huipentuu sunnuntaiseen kuoromaratoniin
Kittilän kirkossa.

		

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
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!
Nina Willman, p. 0400 356 027.

