Kittilän kunta

Valtatie 15, 99100 Kittilä, vaihde 0400 356 500, faksi 016 642 259

Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 1.11.2013

Kittilän kuntatiedote 10/2013
Hyviä kokemuksia
kuntalaiskohtaamisista
Lokakuussa kävin kuntalaisten kanssa keskustelua kahdella erilaisella foorumilla: kunnantalolla järjestetyssä, kuntauudistusaiheisessa
perinteisessä tupaillassa ja talousarviosta järjestetyllä Facebook-kyselytunnilla. Keskusteluun osallistui molemmissa vain kourallinen ihmisiä,
mutta sama oli yhteistä molemmille vuorovaikutustavoille: keskustelu
oli asiallista ja miellyttävää ja tuntui hyvältä päästä aitoon vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa.
Facebook-kyselytuntia kävi seuraamassa aiheesta riippuen 250-990
ihmistä, joten se oli hyvä foorumi nostaa Kittilän kunnan talousarvio
yleiseen tietoisuuteen ja herätellä kuntalaisten kiinnostusta kunnan
asioihin ja vuoden tärkeimpään asiakirjaan.
Tästä on hyvä jatkaa!
Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kittilän kunnanvaltuuston kokous 11.11.2013
Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa valtuustosalissa maanantaina 11.11.2013 klo 14.00.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja kunnan
internetsivuilla (www.kittila.fi) 10 päivää ennen kokousta.

Kittilän terveyskeskus tiedottaa
Kiireellinen vastaanotto lääkärille ja sairaanhoitajalle arkisin klo
8-16 puh. 0400 356 498.
Huomioithan, että kyseistä numeroa käytetään vain kiireellisissä tapauksissa! Ethän kuormita numeroa ei-kiireellisessä hoitotarpeessa, vaan ota
silloin yhteys ei-kiireelliseen takaisinsoitto-palvelupuhelimiin.
Päivystystapauksissa iltaisin ja viikonloppuisin tulee aina ottaa
ensin yhteys päivystysnumeroon 0400 356 498 tai myös 016 510
0200.
Kiireetön ajanvarausvastaanotto Kittilän terveyskeskuksen
lääkäreille ja sairaanhoitajille käyttää takaisinsoitto-puhelinpalvelua. Lääkärien vastaanotolle ajanvaraus (ei-kiireellinen) arkisin klo 9-15 puh. 040
844 5040 ja 040 867 8875. Sairaanhoitajan vastaanotolle ajanvaraus (ei-kiireellinen) arkisin klo 10–14 puh. 040 747 6102.
Reseptiasiat, potilasasiakirjat ja lausuntopyynnöt
numerosta 0400 356 499 arkisin klo 9-15 (takaisinsoitto-palvelu)
Ambulanssi tilataan hätänumerosta 112.

Avoimia työpaikkoja
Terveyskeskuslääkärin virka,
täytetään 1.1.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan, hakemus tulee jättää
29.11.2013 klo 16.00 mennessä.
Psykologin pysyvä työsuhde
työ alkaa 1.1.2014, hakemus tulee jättää 29.11.2013 klo 16 mennessä.
Ilmoitukset hakuehtoineen ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan
www-sivuilla www.kittila.fi ja kunnantalon ilmoitustaululla.

Kittilän terveyskeskus tiedottaa
KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET KITTILÄSSÄ 2013
Aloitamme influenssarokotukset maanantaina 4.11.2013.
• Kittilän kirkonkylän neuvolassa 4. –22.11.2013 klo 8–12 ilman ajanvarausta ja 22.11.2013 jälkeen rokotamme ajanvarauksella terveydenhoitajien vastaanotolla.
• Sivukylien neuvoloissa niiden aukioloaikoina.
• Kotihoidon asiakkaat rokotetaan kotikäynneillä.
• Koululaisten ja opiskelijoiden rokotuksista pyydetään ottamaan yhteyttä
kouluterveydenhoitajiin.
Maksuton kausi-influenssarokotus annetaan seuraaville kohderyhmille:
• 6–35 kuukauden ikäiset lapset
• Raskaana olevat
• 65 vuotta täyttäneet
• Seuraavien sairauksien vuoksi lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat:
- Säännöllistä lääkitystä vaativa sydän- tai keuhkosairaus
- Diabetes tai lisämunuaisen kuoren vajaatoiminta
- Krooninen maksasairaus tai munuaisten vajaatoiminta
- Tauti, joka heikentää vastustuskykyä
- Krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti
- Mahdolliset muut sairaudet – tiedustellaksesi ota yhteys neuvolaan (tiedot alla)
• Terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• Varusmiespalveluksen tai vapaaehtoiseen asepalveluksen aloittavat
Lisätiedot:
Terveydenhoitaja Marja Rauhala, p. 040 525 5296 (arkisin klo 8–9)

Terveyskeskuksen laboratorio tiedottaa
Terveyskeskuksen laboratorio muistuttaa:
Ajanvaraus netissä osoitteessa
www.kittila.fi / Laboratorion ajanvaraus.

Kittilän kunnaneläinlääkärin vastaanottoaika
Kunnaneläinlääkärin puhelinvastausaika on arkiaamuisin klo 8.00-9.00
puh. 0400 393 503 (ajanvaraukset ja neuvonta). Kiireiset eläinten sairastapaukset hoidetaan ympärivuorokautisesti samasta puhelinnumerosta.
Käytäntö on tärkeä eläinlääkärin töiden järjestämisen kannalta.
Eläinlääkärin vastaanoton osoite on Sairaalantie 2 D, 99100 Kittilä.

www.kittila.fi

Pirjo Korhonen, Kittilän kunnaneläinlääkäri

Vanhus- ja vammaispalvelut tiedottaa
Sosiaalihuoltolain mukaista (ShL) kuljetuspalvelua ei myönnetä enää loppuvuodelle 2013 määrärahojen loppumisen vuoksi. Kyseessä on kunnan
harkinnassa oleva, määrärahasidonnainen palvelu.
Vuodelle 2014 hakemuksia voi laittaa joulukuun aikana kotihoidon ohjaaja
Paula Niemelälle. Asiakkaita ohjataan käyttämään Meän Pirssiä, aikataulu
on tässä kuntatiedotteessa.
Lisätiedot kotihoidon ohjaaja Paula Niemelä, puh. 040 7160 245

Meän Pirssin aikataulut
Meän Pirssi on kaikille avoin asiointilinja. Matkasta peritään linja-autotaksan
mukainen maksu.
Meän Pirssi toimii kutsutaksiperiaatteella, eli kuljetusta tarvitsevien pyydetään soittamaan liikennöitsijälle viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä.
- Tilausliikenne Olli Oy, puhelin 040 489 0000
- Taksi- ja tilausliikenne Luusua, puhelin 0400 396 023
- Taksi Yrjö Aikio 0400 395 816
Meän Pirssi -monipalveluliikenteen aikatalulut 2013
Kirkonkylän alueella, maanantaisin ja torstaisin klo 1013 välisenä aikana
- maanantaisin ja torstaisin joka viikko
- lähtö klo 10 Pääskylänniemestä, linja liikennöi klo 10-13
- liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puhelin 040 489 0000
Lintula–Kiistala–Siitonen–Kittilä–Siitonen–Kiistala–
Lintula
- maanantaisin, joka viikko
- lähtö Lintulasta klo 9.30, lähtö Kittilästä klo 13.30
- liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puhelin 040 489 0000
Molkojärvi–Kittilä–Molkojärvi
- tiistaisin, joka viikko
- lähtö Molkojärveltä klo 8.30, lähtö Kittilästä klo 13.30
- liikennöitsijä Taksi- ja tilausliikenne Luusua, puhelin 040 039 6023
Kelontekemä–Tepsa–Kittilä–Tepsa–Kelontekemä
- keskiviikkoisin, joka viikko
- lähtö Kelontekemästä klo 9.30, lähtö Kittilästä klo 13.30
- liikennöitsijä Taksi Yrjö Aikio 0400 395 816
Kallo–Kaukonen–Kittilä–Kaukonen–Kallo
- torstaisin, joka viikko
- lähtö Kallosta klo 9.30, lähtö Kittilästä klo 13.30
- liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puhelin 040 489 0000
Raattama–Kittilä–Raattama
- perjantaisin, joka viikko
- lähtö Raattamasta klo 9.00, lähtö Kittilästä klo 13.30
- liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puhelin 040 489 0000
Lisätietoja: Kittilän kunta, Pekka Eriksson, puhelin 0400 808 784

Kulttuuritoimi tiedottaa
su 10.11. klo 15 Isänpäiväkonsertti
Kittilän lukion salissa, kahvitarjoilu
to 21.11. klo 18 Lastenmusiikkiorkesteri Orffit:
Ihmekolmoset vauhdissa
Kittilän lukion salissa. Vapaa pääsy!
la 23.11. klo 15 Staalon jälkilöylyt Kittilän lukion salissa
Teatteri Virtapiiri Ivalosta: Kätketty ja Kittilän nuorisoteatterit: Earth Call
Liput: 10€/5€ sis. väliaikakahvit
Lisätietoja: kulttuurisihteeri Marika Salminen p. 040 568 1356

www.kittila.f i
www.kittila.fi

KARAOKE kirkonk. 1.-2.11. kurssimaksu 12 €
OMAN ÄÄNEN MAHDOLLISUUDET kirkonk. 15.11. kurssimaksu 6 €
NUTUKKAAT kirkonk. 15.-24.11. kurssimaksu 30 €
TIFFANYTYÖ Tepasto 15.11.-8.12. kurssimaksu 39 €
ENSIAPU 2 kirkonk. 19.-28.11. kurssimaksu 60 €
JOULUINEN LASITYÖPAJA kirkonk. 29.11.-1.12. kurssimaksu 27 €
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

		

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa

Levin Joulutorille haetaan kädentaitajia ja käsityömyyjiä!
Levin Joulutori sijaitsee Zeropointin läheisyydessä, jossa puiset myyntikojut sekä jouluvalot luovat Leville jouluista tunnelmaa.Tori aloittaa toimintansa jo marraskuun alusta ja on avoinna tammikuun puoleenväliin saakka.
Tuotteiden tulee ehdottomasti olla kotimaisia jouluteeman ja hyvän maun
mukaisia. Lisäksi hakijan on perusteltava miten paikallisuus, lappilaisuus
näkyy tuotteissa.
Kausihakemusten hakuaika päättyy 31.10.2013, jonka jälkeen myyntipaikat arvotaan.Yksittäiset päivävuokraukset Levin Matkailu Oy, Myllyjoentie
2, 99130 Levi, Puh. (016) 639 3300. Lisätietoja www.levinjoulutori.fi ja
veli-matti.hettula@kittila.fi, 0404877556.
Liity yhdistysrekisteriin! Miksi liittyä? Koska voitte:
• saada lisää jäseniä yhdistyksellenne
• saada tietoa tapahtumista ja koulutuksista ja
• saada tietoa esilläolo/ansaintamahdollisuuksista
• tiedottaa seuran olemassaolosta
• maininta avustushakemuksiin tiedottamisestanne
• kertoa osaamisestanne
• mainostaa palveluitanne tai vuokraamaanne kalustoa!
Yhdistysrekisteriin voivat tietonsa lisätä kittiläläiset yhdistykset. Rekisteri
löytyy osoitteesta http://www.kideve.fi/kittilan-yhdistykset, ja se on kunnan
ylläpitämä ja maksuton. Lisätietoja: Kideve Elinkeinopalvelut,
nina.willman@kittila.fi, puh. 0400 356 027

Kirjasto tiedottaa
Pääkirjasto avoinna
ma-pe klo 11-19 (2.9.-31.5.)
torstaina 5.12. itsenäisyyspäivän aattona klo 11-19
Jorma Nykänen esittelee kirjaansa Suuntana Ylä-Tuuloma
pääkirjastossa torstaina 14.11. klo 17 alkaen.
Satutuokiot joka toinen viikko tiistaisin klo 9.30-10.00
5.11. Pikkupöllö
19.11. Ihmeellinen pannukakku
3.12. Velhovaari ja Joulupukin parta
Marraskuun näyttely:
Birit Anni Paadar: Saamelaista elämää 1940-1960 luvuilta
Joulukuun näyttely:
Raisa Raekallion maalauksia
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).

