Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 3.3.2017

Kittilän kuntatiedote 3/2017
Kunnanvaltuuston kokoontuminen 1.1. – 31.5.2017
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.1.2017 §:n 4 kohdalla päättänyt,
että kunnanvaltuusto kokoontuu 1.1.2017 – 31.5.2017 seuraavasti:
30.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja 29.5.

Avoimet työpaikat

Vt. kunnanjohtaja, virka täytetään ajalle 1.5. - 31.12.2017. Hakemukset
10.3.2017 klo 16.00 mennessä.
Työnsuunnittelija, hakemukset 10.3.2017 klo 16.00 mennessä.
Lastentarhanopettaja, hakemukset 17.3.2017 klo 12.00 mennessä.
Lähihoitajan työsuhde, hakemukset 24.3.2017 klo 15.00 mennessä.

Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä ellei ilmaannu estettä tai
asioiden käsittely toisin vaadi.

Terveyskeskus tiedottaa

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan Kittilälehtinimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa.

Korjausavustusten hakeminen 2017

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. Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden
kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja. Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.
KITTILÄN KUNNANHALLITUS
Kunnanvaltuuston 27.2.2017 pidettäväksi päätettyä kokousta ei pidetä,
koska kunnanhallituksella ei ole valmisteltuja asioita kunnanvaltuustolle.
Kittilässä 21.2.2017
Inkeri Yritys, valtuuston puheenjohtaja

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2017
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.1.2017 §:n 5 kohdalla päättänyt,
että Kittilän kunnan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi v. 2017
seuraavasti:
Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.

Potilastoimisto kiinni ajalla 6.- 10.3.2017.

Korjausavustuksissa on vuonna 2017 jatkuva haku. ARAssa otetaan
avustusten hakemista varten käyttöön verkkoasiointi, johon kirjaudutaan
ARAn verkkosivuilla www.ara.fi. Tämän lisäksi avustuksia voi hakea
edelleen paperihakemuksella, joita voi tulostaa ARAn verkkosivuilla,
pyytää korjausneuvonnan puhelinnumeroista (p. 029 525 0818) tai
sähköpostilla korjausavustus.ara@ara.fi.Asiakas voi käyttää avustusten
hakemisessa käytössä olevaa lomaketta ARA35, joka myös löytyy www.
ara.fi –sivuilta. Lisätietoja: p. 029 525 0818, korjausavustus.ara@ara.fi.

Kuulutus: Ulkoilureittisuunnitelma nähtävillä
Kittilän kunta asettaa ulkoilureittisuunnitelman ”Ukonpulju – Silta100”,
Kirkonkylä julkisesti nähtäville 3.3 – 16.3.2017 väliseksi ajaksi (14 vrk).
Muistutukset suunnitelmaa vastaan on Lapin ELY-keskukselle osoitettuna
toimitettava 30 päivän kuluessa suunnitelman nähtävänä olon päättymisestä lukien (17.4.2017 klo 16 mennessä) osoitteeseen: Kittilän kunta,
Tekninen lautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kittila.fi
Edellä mainittu suunnitelma pidetään nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä
osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi
TEKNINEN OSASTO

Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla.

Hiihtolomalla tapahtuu nuorille

Viranhaku- ja työpaikkailmoitukset julkaistaan ilmoitustaululla, nettisivuilla, mahdollisuuksien mukaan kuntatiedotteessa, työvoimahallinnon
sivuilla, kunnan käyttämässä ilmoituskanavassa (tällä hetkellä Kuntarekry), sekä tarpeellisiksi katsottavissa alan ammattilehdissä.

Hiihtolomalla 2017 tapahtuu! Ilmoittautumislinkit avautuvat pe
24.2.2017 klo 8.00 kunnan sivuilla, www.kittila.fi/nuoret
Lisätietoja: Nuorisotoimisto, p. 040 571 2103

Avustuksista ja erilaisista tukihakemuksista, mm. EU-tukihakemuksista
julkaistaan ilmoitus tarvittaessa myös Lapin Kansassa mikäli ilmoitus
vaatii kuntatiedotteen julkaisua nopeamman tiedottamisen.
Lainsäädännön niin määrätessä ilmoitukset julkaistaan myös Kittilälehdessä (mm. tietyt kaava-asiat, ympäristöasiat ja reittiasiat).
Muutoin kaikki ilmoitukset julkaistaan noin kerran kuukaudessa julkaistavassa joka kotitalouteen postitettavassa kuntatiedotteessa mahdollisuuksien mukaan.
Mikäli kuulutus, ilmoitus tai tiedote lain ja asetuksen estämättä tai asian
luonteesta johtuen voidaan julkaista lyhennettynä, lehti-ilmoitus voidaan
kuuluttaa lyhennettynä tai tällöin viitataan ilmoitustaululla tai nettisivulla
olevaan ilmoitukseen tai kuulutukseen.
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Vapaan sivistystyön lautakunta julistaa avustukset
haettavaksi
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
Hakemusasiakirjat vaadittavine liitteineen on toimitettava 13.4. klo 15.00
mennessä yllä oleviin osoitteisiin tai kirjaamo@kittila.fi. Hakemuslomakkeita
ja myöntämisperusteita on saatavana toimistoilta tai www.kittila.fi/lomakkeet.
Kittilässä 27.2.2017

VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA

		

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa

Tervetuloa keskustelemaan: Yhdistyksen perustaminen osana
kirkonkylän kehittämistä, ti 14.3.2017 klo 18-20 Soikkelin talossa
Kittilän kirkonkylän kehittämisyhdistys – tavoitteena kirkonkylän
viihtyisyys! Kittilän kirkonkylän kehittämiseen tarvitaan mukaan kaikki
alueen toimijat. Kittilän kirkonkylän alueen toimijat ovat perustamassa
yhdistystä, jonka tavoitteena on toimia aktiivisesti kirkonkylän kehittämiseksi. Viihtyisä kirkonkylä on kaikkien etu!
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan mitä hyötyä alueen yhteisenä yhdistyksenä toimimisesta on, esimerkiksi toimenpiteiden
suunnittelussa ja toteutuksessa ulkopuolisen rahoituksen avulla!
Mukaan kutsutaan kaikkia kirkonkylän ja sen välittömän lähialueen
asukkaita, yhdistysten edustajia sekä muuten asiasta kiinnostuneita.
Mukana Kideve Elinkeinopalveluiden edustajat sekä toiminnanjohtaja
Nina-Maria Möykkynen Leader Tunturi-Lappi, kertomassa yhdistysten
rahoitusmahdollisuuksista. Kahvitarjoilu! Lisätietoja: www.kideve.fi

Kylien vapaa-ajan kehittämisilta ke 15.3.2017
Kaikille avoin Kittilän kylien vapaa-ajan kehittämisilta pidetään ke
15.3.2017 klo 18-20 Kittilän kunnantalolla, valtuustosalissa.
Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, teemoja ovat mm.
- kylien toiveet kunnan liikunta-, kulttuuri- ja nuorisototoimen tarjoamien
palveluiden suhteen
- uudet toimintamallit ja yhteistyö kunnan ja kylien välille sekä kylien kesken
- kylien tapahtumat ja muu toiminta

Opiston talviloma on 6.-12.3., silloin toimisto on kiinni.
Myöskään kurssit eivät kokoonnu ellei toisin ole erikseen sovittu.
Vaalipaneeli to 23.3. klo 18.00 Ylärillä os. Valtatie 9A, kahvitarjoilu,
vapaa pääsy, tervetuloa!
VENÄJÄN ALKEET kirkonk. ti, ke 14.-29.3. kurssimaksu 28 €
VENÄJÄÄ TYÖELÄMÄSSÄ II kk. ti, ke 5.-19.4. kurssimaksu 28 €
JOOGA alkeistaso kk. ke 15.3.-19.4. kurssimaksu 10 €
ESPANJAA IHAN ALUSTA kk. to 16.3.-18.5. kurssimaksu 30 €
ESPANJAN JATKO kk. to 16.3.-18.5. kurssimaksu 30 €
KILINNAHKALAKKI kk. 24.-26.3. kurssimaksu 27 €
LAPINVYÖ JA NAHKATYÖT kk. 31.3.-2.4. kurssimaksu 24 €
LAPINTYÖ JA OMPELU Köngäs 31.3.-2.4. kurssimaksu 27 €
PUUKKOKURSSI Raattama 31.3.-2.4. kurssimaksu 28 €
TIFFANYTYÖ Tepasto 1.-23.4. kurssimaksu 43 €
METALLIGRAFIIKKA kk. 7.-9.4. kurssimaksu 24 €
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 11-19, pe klo 11-18, juhlapyhien aattona klo 9-16

Mukana myös Leader Tunturi-Lapin toiminnanjohtaja Nina-Maria Möykkynen kertomassa kylien hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista, sekä
kyläasiamies Pirjo Riskilä ja Kittilän kylien neuvoston puheenjohtaja
Leena Neitiniemi-Upola. Tervetuloa mukaan!

Satutuokiot tiistaisin klo 9.30:
7.3. Tarina Tuomas-pojasta ja tämän Erkki-nallesta joka haluaa olla Elli-nalle
14.3. Minun vuoroni!			
28.3. Rohkeutta, pikku pingviini
21.3. Kyllä, sanoi koala		
4.4. Karhun kirjasto

Järjestäjät: Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimi ja Kideve Elinkeinopalvelut

Lauantaina 11.3. klo 21-01 järjestetään ”Kuuhulluus” – sarjakuvatyöpaja Palsan hengessä, vetäjänä Taideseura Staalo. Täysikuulla
uskotaan olevan vaikutusta ihmiseen; se valvottaa, hermostuttaa tai
innostuttaa. Kuuhulluutta kuvaillaan fanaattiseksi, innostuneeksi tai
mielenhäiriöiseksi tilaksi. Täysikuu on inspiroinut taiteilijoita, kuten Kalervo Palsaa. Työpajassa tutustutaan Palsan sarjakuvataiteeseen ja
toteutetaan oma sarjakuva teemasta Kuuhulluus. Sarjakuvat tulevat esille
näyttelyn yhteyteen. Tarjolla suolaista ja makeaa. Materiaalimaksu 5 € tai
omat materiaalit mukaan. Lisätietoja: Anne Koskamo, p. 040 136 1112,
anne.koskamo(at)sarestoniemenmuseo.fi

Kulttuuritoimi tiedottaa
ti 21.3. klo 19 Yläri-salissa Lapin alueteatteri kylässä: TÄTI JA MINÄ
Liput: aikuiset 17€ / opiskelijat 10€. Lipunmyynti tunnin ajan ennen näytöksen alkua yläkoulun aulassa!
to 23.3. klo 18 Sirkan koulun salissa Lastenmusiikkiorkesteri
ORFFIT
Liput: aikuiset 10€ / lapset 5€
ti 28.3. klo 19 Yläri-salissa Hulvattoman hauska yhden miehen
teatteriesitys ”Lapin mies”, Tomi Enbuska
Liput: aikuiset 10€ / alle 18-vuotiaat 5€
Kalervo Palsa 70 vuotta
- Kuvataidenäyttely kirjastolla 1.-31.3. ”Narikalla olen poika syntynyt”
- Palsa-elokuva (K16) Kino Ylärissä pe 10.3. klo 19
- Kuuhulluus-sarjakuvatyöpaja Palsan hengessä la 11.3. klo 21-01 Kittilän
kunnan kirjastolla, kaikille avoin! Materiaalimaksu 5€. Työpaja järjestetään
yhteistyössä kulttuuritoimen, Taideseura Staalon ja Särestöniemi-museon
kanssa.
Einari Junttila 115 vuotta
Juhlavuoden näyttely Einari Junttila taidemuseolla, Sammontie 5, avoinna to klo 13-17. Lisätietoja: p. 040 703 4657
Kino Ylärissä elokuvia pe klo 19, la klo 15 ja su klo 15 & 18.
Uutuutena kerran kuussa ooppera-/balettitaltiointi!
Seuraa ilmoittelua Kittilälehdessä, kunnan tapahtumakalenterissa ja Kino
Ylärin facebook-sivuilla.
Liput:
2D Aikuiset 8€ & alle 18-vuotiaat 6€
3D Aikuiset 9€ & alle 18-vuotiaat 7€
www.kittila.f
i
Ooppera/baletti
18€, sisältää väliaikatarjoilun.
Lisätietoja: kulttuurisihteeri marika.salminen@kittila.fi

Novellikoukku joka toinen torstai klo 17.30-19.00 16.3., 30.3.
Novellikoukkuun voit tulla oman neuletyösi kanssa. Mukaan voit toki
tulla myös ihan vain nauttimaan ääneen luetuista novelleista. Jos haluat
lukijaksi Novellikoukkuun, ota yhteyttä pääkirjastoon kirjasto@kittila.fi
Tarjolla on kahvia ja teetä!
Avoin kirjoittajaryhmä joka toinen torstai klo 17.30-19.00 23.3., 6.4.
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
Maaliskuun näyttely:
”Narikalla olen poika syntynyt” – Kalervo Palsa 70 vuotta
Taiteilija Kalervo Palsan syntymästä tulee 12.3. kuluneeksi 70 vuotta.
Näyttelyyn on koottu Palsan teoksia Kittilän kunnan kokoelmasta sekä
esineitä ja asiakirjoja Palsa-museon kokoelmasta.
Huhtikuun näyttely:
Luonnon hetkiä, Kaarina Iso-Kamula
Pääkirjasto, p. 040 728 5733, www.kittila.fi/kirjasto,
facebook.com/kittilankunnankirjasto
Kirjastoauto, p. 0400 392 854, sähköposti: kirjastoauto(at)kittila.fi
Kirjastoauton aikataulu saatavana kirjastoautosta ja pääkirjastosta sekä
nähtävillä kunnan nettisivuilla (www.kittila.fi/kirjastoauto)

