Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 1.9.2017

Kittilän kuntatiedote 8/2017
Kunnanhallituksen kokoukset heinä-joulukuussa 2017
Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 4.7.2017 §:n 242 kohdalla
päättänyt, että Kittilän kunnanhallitus kokoontuu vuoden 2017 heinä – joulukuun aikana 4.7. pidettävän kokouksen lisäksi tiistaisin klo 15.00 alkaen
kunnanvirastolla seuraavasti:
15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 28.11. ja torstai 14.12.
Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa sovittavana aikana pääsääntöisesti kokouksen yhteydessä, seuraavana päivänä tai sitä
seuraavana päivänä ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu (KuL 140 §).
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Kunnan pienhankinnat jatkossa sähköisesti
Kittilän kunta on tehnyt päätöksen uudistaa hankintakäytäntöjään ja
ottaa käyttöön sähköisen kilpailutusjärjestelmän pienhankinnoille. Yrittäjille maksuttomassa Cloudia Pienhankinta –portaalissa kilpailutetaan
jatkossa alle 60 000 euron tavara- ja palveluhankinnat, eli hankintalain
kansallisen kynnysarvon alle jäävät hankinnat.
Alueen yrityksille tarjotaan työpajoja ja järjestetään yrityskohtaista
neuvontaa Cloudia Pienhankinta –portaalin käytöstä ja kunnan kilpailutuskäytännöistä jatkossa.
Ota yhteyttä: Kestävät hankinnat –hanke,
Susanna Keskinarkaus, p. 040 130 6840
s-posti susanna.keskinarkaus@businesslappi.fi
Katja Kaunismaa, p. 0400 356 431, s-posti katja.kaunismaa@kittila.fi

Uusi varausporrastus varhaiskasvatukseen 1.8. alkaen
Hoitovaraus 		
korkeintaan h / kk
36 h
54 h
86h
110 h
130 h
150 h
170h
yli 170 h -

maksu % tulojen perusteella
määräytyvästä täydestä maksusta
25 %
35 %
50%
62 %
72 %
82 %
92 %
100 %

Muutoin maksuperusteet pysyvät ennallaan. Lisätietoa kunnan www-sivuilla.

Aamu - ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 2017-2018

Levin liikennejärjestelymuutokset Ruskamaratontapahtuman aikana 1.9. – 3.9.2017
Levikeskus: Eturinteen / Hissitien yleinen pysäköintialue Zeropointin ja
Tunturilammen kohdalla suljetaan yleiseltä pysäköinniltä pe 1.9.2017 klo
8 – su 3.9.2017 klo 18 väliseksi ajaksi. Pysäköintialueet toimivat ruskamaraton-tapahtuman huoltoalueena sekä ruskamarkkina-alueena. Hissitie
suljetaan yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä lauantaina 2.9.2017 klo 7–19
väliseksi ajaksi väliltä Leviraitin liittymä – Levinkuve. Hissitien sulkemista
valvovat liikenteenohjaajat kadun molemmissa päissä. Hissitie ja eturinteen paikoitusalueet ovat vapaassa käytössä heti tapahtuman jälkeen kun
tien sulkemista osoittavat puomit ja aidat on poistettu.
Alueella: Levin ympärystie välillä Kantatie 79 Levintie – Taalontie suljetaan yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä la 2.9.2017 klo 12.30 – 18. Levin
ympärystien sulkemista valvovat liikenteenohjaajat tieosuuden molemmissa päissä. Taalon alueelle tapahtuva liikennöinti niin Kittilän kuin Levin
suunnista pyritään järjestämään Levin ympärystien / Etelärinteen kautta,
kuitenkin erikseen liikenteenohjaajien ohjeistamana.Levin ympärystie on
vapaassa käytössä heti tapahtuman jälkeen kun tien sulkemista osoittavat puomit ja aidat on poistettu.
Huom! Rakkavaarantie on juoksupäivänä normaalisti yleisen ajoneuvoliikenteen käytössä, kuitenkin juoksujen alkuvaiheissa noin klo 12 – 12.45
sekä noin klo 14–15.20 tieosuus kuitenkin ruuhkautuu ja liikennettä
joudutaan pysäyttelemään. Ruskamaratonin viralliset parkkipaikat ovat
Levi Activity Parkin ja World Cup kisakeskuksen alueella (Gondolin alue),
josta on järjestetty maratonpäivänä 2.9.2017 ilmainen non-stop parkkibussi Levikeskukseen ja takaisin klo 10–18 välisen ajan. Pelastustoimen
liikennetarpeet turvataan kaikilta osin koko tapahtuman ajan!
Kartat ja tarkemmat ohjeet: www.kittila.fi, Kuulutukset ja tiedotteet
Sporttiklubi Levin Heinäkengät ry, www.ruskamaraton.com

Kittilän koulukeskukselle avattiin monitoimikenttä
Lukkarin koulun viereen avattiin elokuussa uusi monitoimikenttä, joka
palvelee oppilaita kouluaikana. Kouluajan ulkopuolella se on vapaa kaikkien käyttöön. Kenttä on 21 x 12 metrin kokoinen aidattu pelialue, jonka
päädyissä on maalit käsi- ja jalkapallon pelaamista varten. Lisäksi laitojen
ulkopuolella lentopallotolpat ja koripallokori juniorikorkeudella. Kentän on
toimittanut rovaniemeläinen Lappset Group Oy.
Monitoimikenttä toteutettiin Kittilän kunnassa teknisen toimen, koulutoimen ja liikuntatoimen yhteistyönä, osana S-ryhmän osuuskauppojen ja
Suomen Palloliiton yhteistyönä toteuttamaa Ässäkenttäohjelmaa
Monitoimikenttä täydentää Kittilän kirkonkylän jo olemassa olevaa liikuntapaikkaverkostoa. Lue tiedote kokonaisuudessaan: www.kittila.fi

Seita-säätiö tiedottaa: Talous- ja velkaneuvontaa
Aamupäivätoimintaa järjestetään vain Lukkarin koululla, iltapäivätoimintaa
1-2 luokkalaisille Lukkarin, Sirkan, Alakylän ja Kaukosen kouluilla. Ryhmiä
Kittilässä syyskuussa
perustetaan, jos ryhmään ilmoittautuu väh. 5 kokoaikaista oppilasta. Toiminta
järjestetään pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa. Maksut sis. välipalan. Talous- ja velkaneuvoja on tavattavissa Kittilässä syyskuussa keskiviikLukuvuonna 2017 - 2018 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut:
kona 20.9.2017. Ajanvaraukset pyydetään to 14.9. mennessä puhelimitse
040 809 7644 tai sähköpostilla velkaneuvonta@sodankyla.fi
Iltapäivätoimi: klo 16 asti 1-9 pv/ 40 €/kk, 10 pv tai yli/ 60 €/kk
Lue lisää sivulta www.kittila.fi/talous-ja-velkaneuvonta
klo 17 asti 1-9 pv/ 50 €/kk, 10 pv tai yli /75 €/kk.
Aamupäivätoimi: 1-9 pv/20 €/kk, 10 pv tai yli /35 €/kk.
Lisätietoja: Paula Nilivaara, talous- ja velkaneuvoja, puhelin 040 809
Tarkemmat tiedot: www.kittila.fi, Koulutus ja opetus, Perusopetus ja koulut 7644, velkaneuvonta@sodankyla.fi, www.seitasaatio.fi

Kirjasto tiedottaa
Pääkirjasto avoinna
ma-to klo 11-19, pe 9-16 (4.9. alkaen)
Huom! Pääkirjasto avoinna talvella joka kuukauden viimeinen lauantai klo 10-15, 30.9., 28.10., 25.11. (ei avoinna 30.12.)
Ahti Vielman uuden kirjan ”Muuttuvat mielen maisemat” esittely
pääkirjastossa 31.8. klo 17
Nukketeatteri Sytkyt - Suomi 100 vuotta - lapsen silmin 19.9., esitykset klo 9.30 ja 10.15. Nukketarinoiden ja musiikin avulla käydään läpi
Suomen 100 vuotta ja esityksessä lapset pohtivat, mitä Suomi heille
merkitsee. Teatteri on mukana virallisesti Suomi 100 v tapahtumassa.
Satutuokiot tiistaisin klo 9.30:
5.9. Nukketeatteri Myyrä: Myyrän syysretki
12.9. Mennään jo naapuriin
19.9. Nukketeatteri Sytkyt, Juha Laukkanen, esitykset klo 9.30 ja 10.15
26.9. Emilia ja Onni
3.10. Pikku pirpana

Revontuli-Opiston opinto-ohjelma kaudelle 2017 - 2018 (syksy 2017 ja kevät 2018) on jaettu kaikkiin talouksiin ja ilmoittautuminen on käynnissä.
Opiston kausi alkaa viikolla nro 37 (11.9.2017 alkava viikko.) Jos ohjelmaa
ei jaettu kotiisi, voimme lähettää sen postitse tai sen voi noutaa toimistolta.
Ohjelma on saatavissa myös kirjastossa ja kunnantalolla sekä luettavissa
netistä. Vielä ehdit ilmoittautua! Ilmoittautua voi netissä tai puhelimitse.
Netissä ilmoittautuessasi voit samalla maksaa syksyn kurssimaksun.
Kurssimaksun alennus koko kaudelle on 15 €/hlö. Alennusta voivat
saada seniorit (yli 63 v.), eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat.
Hakemuskaavakkeen saa toimistosta ja netistä. Palauta hakemus opiston
toimistoon 30.9.2017 mennessä. Liitä hakemukseen jäljennös alennukseen oikeuttavasta todistuksesta. 63 vuotta täyttäneet saavat alennuksen
syntymäaikansa perusteella.
METSÄSTÄJÄTUTKINTOON VALMENTAVA KOULUTUS Kittilän työpajat, kokoushuone. Kokoontuu klo 17.00 – 19.30 ma-to 25. -28.9. ja ma
2.10., kurssimaksu 22 €. Metsästäjätutkinto on tiistaina 3.10. alk. klo 17.00.
Tutkintomaksu 20 € maksetaan riistanhoitoyhdistykselle.

Avoin kirjoittajaryhmä joka toinen torstai klo 17.30-19, 7.9., 21.9., 19.10.
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

Hae Tempaus100 -avustusta tapahtumalle

Novellikoukku joka toinen torstai klo 17.30-19.00 14.9., 28.9., 12.10.
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!

Kunnan kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi myöntävät (v. 2017 aikana) sadan euron (100 e) avustuksia Kittilän kylissä järjestettäviin pienimuotoisiin
tapahtumiin. Hae avustusta täyttämällä sähköinen lomake:
www.kittila.fi/hae-tempaus100-avustusta. Haku on jatkuva, ja hakemukset käsitellään noin kuukauden välein, viimeinen päivä on 28.11.2017.

Syyskuun näyttely: Korun tarina, Maarit Niskanen
Lokakuun näyttely: Sadun lumo - kirjaston satutuokiolaisten piirroksia

Liikuntatoimi tiedottaa

Pääkirjasto: 040 728 5733, www.kittila.fi/kirjasto,
facebook.com/kittilankunnankirjasto
Kirjastoauto 0400 392 854, sposti kirjastoauto(at)kittila.fi, aikataulu saatavana kirjastoautosta ja pääkirjastosta sekä nähtävillä kunnan nettisivuilla
(www.kittila.fi/kirjastoauto)

Maahanmuuttokoordinaattori tiedottaa
Syyrialaisten perheiden kotoutuminen Kittilään on alkanut hyvin. Perheet
ovat kiitollisia saamastaan ystävällisestä vastaanotosta. He ovat iloisia
siitä, että lapsilla on turvallinen kasvuympäristö. Lapset ovat aloittaneet
esikoulun ja koulun käynnin ja pienimmät ovat päiväkodissa. Suomenkielen oppiminenkin on jo hyvässä vauhdissa. Kuntalaiset ovat tervetulleita
kaikkiin tapahtumiin, joista ilmoitetaan eri kanavilla ja ideoimaan yhteistä
toimintaa. Kiitos hyvästä ja positiivisesta yhteistyöstä kesän aikana.
Aurinkoista ja mielenkiintoista syksyä toivottaen
Jaana Hokkanen, maahanmuuttokoordinaattori, Kittilän kunta
Kittilässä kotoudutaan -työpajasarja: Monikulttuuriset kohtaamiset
keskellä arkea, la 9.9.2017
Kiinnostaako sinua monikulttuuriset kohtaamiset keskellä arkea,
arkisuomeksi?Tule mukaan:
Monikulttuurisuusvalmennus klo 10 - 13
Rovalan Setlementti ry:n MoniNetin monikulttuurisuusvalmennuksen
tarkoituksena on lisätä erilaisuuden ymmärtämistä ja edistää monimuotoisuutta.
Ympäristöluotsityöpaja klo 14 -17
Maaseudun Sivistysliiton ympäristöluotsitoiminta antaa arjen asiantuntijoille mahdollisuuden kohdata uusia tulijoita keskellä arkea, arkisuomeksi.
Ilmoittautumiset ke 6.9.2017 mennessä: anna.hakala@msl.fi tai 040
664 7822.Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Lisäteitoja Anna Hakala (yhteystiedot alempana).

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

Työikäisten starttijumppa
Kittilän urheiluhallin salissa 3 maanantaisin klo 16.30-17.30, ensimmäinen kokoontumiskerta 4.9. Jumppa on tarkoitettu erityisesti 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 mukaan!
Lisätietoja: Pasi Juntunen, liikuntahallin vastaava, pasi.juntunen@kittila.
fi puh. 040 7749 743

Kulttuuritoimi tiedottaa
Lahja-monologiesitys, la 16.9. klo 17 Yläri-salissa,
Teatteri AURORE B. Liput: aikuiset 10€ / alle 18-vuotiaat 5€.
Ukrainalainen kansantanssiryhmä Volyn, ma 25.9. klo 19, paikka ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa. Liput: aikuiset 10€ / alle 18-vuotiaat 5€.
Mies myyttien takana - Kalervo Palsan 70-vuotisjuhlaseminaari, la
30.9. ,Yläri-sali. Ohjelma ja aikataulu lähempänä ajankohtaa. Lisätiedot:
Anne Koskamo, p. 040 136 1112, anne.koskamo@sarestoniemenmuseo.fi.
Kino Ylärissä elokuvia pe klo 19, la klo 15 ja su klo 15 & 18.
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€
Ooppera/baletti 18€, sisältää väliaikatarjoilun.
Einari Junttila 115 vuotta. Juhlavuoden näyttely Einari Junttila taidemuseolla, Sammontie 5, avoinna to klo 13-17. Lisätietoja: p. 040 703 4657
Lisätietoja: kulttuurisihteeri marika.salminen@kittila.fi

Nuorisotoimi tiedottaa

Please join our multicultural workshops on Saturday, September
9th, 2017 at Ilonkehhrä, Valtatie 65 A, 99100 Kittilä. For more information, Nuorisotilat Notzki (Sirkka) sekä Käki (Kittilä) ovat avanneet ovensa
w.kittila.f
i
please contact Anna
Hakala, projektikoordinaattori,
Vastaanottava Tunturi- kesälomien jälkeen. Kerhotoiminta alkaa syyskuussa. Lisätietoja aukioloLappi –projekti / MSL, phone number 040 664 7822, anna.hakala@msl.fi ajoista ja kerhoista kittila.fi/nuoret

