Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 2.11.2018

Kittilän kuntatiedote 10/2018
Kittilän kunnanvaltuuston loppuvuoden kokoukset
Kittilän kunnanvaltuuston loppuvuoden kokoukset pidetään Kittilän
kunnantalossa valtuustosalissa tiistaina 13.11.2018 klo 14.00 ja tiistaina
11.12.2018 klo 14.00.
Kokouksien asialistat ovat nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja
kunnan internetsivuilla (www.kittila.fi) 6 päivää ennen kokousta.

Talvihoidon päivystys-/palautenumerot Kittilän alueella
Palautteet teiden ja katujen talvihoidosta pyydetään antamaan
suoraan seuraaviin numeroihin:
Kunnan kadut kirkonkylän alueella: Kuljetus Leppänen Oy, p. 0400 394 410
Kunnan kadut Levi-Sirkka alueella: VM peat ay, p. 044 296 1144
Valtion tiestö: Tienkäyttäjän Linja, p. 0200 2100
Lisätietoja: Esa Pöyliö, yhdyskuntainsinööri, p. 0400 862 532

Kuulutus
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että
Kittilän kunnanvaltuusto on 20.8.2018 § 47 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt Levin asemakaava-alueen kortteleiden 97 ja 98 asemakaavamuutoksen.

Terveyskeskus tiedottaa:
Kausi-influenssarokotukset Kittilässä vuonna 2018
Influenssarokotukset aloitetaan maanantaina 29.10.2018
Rokotuksen saa:
• Kittilän kirkonkylän neuvolassa (terveyskeskuksen 2. kerros)
ilman ajanvarausta viikot 44–47 (29.10.–23.11.2018) ma-pe klo 8-12,
tiistaina 6.11 ja 13.11 myös klo 16–18
• Sivukylien neuvoloissa niiden aukioloaikoina.
• Kotihoidon asiakkaat sovituilla kotikäynneillä.
• Koululaisten ja opiskelijoiden rokotuksista pyydetään ottamaan
yhteyttä kouluterveydenhoitajiin.
Maksuttoman kausi-influenssarokotuksen saavat:
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Kaikki lapset 6 kuukauden ikäisistä 6-vuotiaisiin
• Raskaana olevat naiset
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi 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.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset

Em. asemakaava on saanut lainvoiman ja asemakaava on kuulutettu
voimaan 24.10.2018.

Lisätietoja: Karita Kajanki, terveydenhoitaja, p. 040 525 5296

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os.
Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Terveyskeskus tiedottaa: Maksuton pneumokokkirokotus Kittilän sotaveteraaneille

Lapsiperheiden palvelunohjaus ja neuvonta Kittilässä

Kaikki Suomessa asuvat, Suomen sotaveteraanitunnuksen omaavat
henkilöt ovat lääketieteellisten perusteiden täyttyessä oikeutettuja saamaan maksuttoman pneumokokkirokotuksen vakavia pneumokokkitauteja vastaan vuoden 2018 aikana. Aloitteen sotaveteraaneille osoitetusta
maksuttomasta rokotuksesta teki yksittäinen kansalainen ja Sosiaali- ja
terveysministeriö on esittänyt asiaan myönteisen kannan.

Palvelun kautta saat tietoa lapsiperheiden sosiaalipalveluista, varhaiskasvatuksesta, koulusta, neuvolapalveluista, seurakunnan sekä järjestöjen
palveluista. Palveluohjaukseen voivat ottaa yhteyttä sekä asiakkaat että
viranomaiset. Palvelu on maksutonta ja vapaaehtoista.
Tutustu: www.kittila.fi tai www.virtu.fi/kittila/lapsiperheiden-palveluohjaus
Soita: 040 635 4811, puhelinpalvelu auki ma-to klo 12-14 ja pe 9-11.
Verkkoneuvontaan voit jättää kysymyksen 24/7, saat vastauksen
viimeistään 1-5 arkipäivän kuluessa.

Avoimet työpaikat
Vs. kunnanjohtaja, haku päättyy 31.10.2018 klo 15
Lähihoitajan työloman sijaisuus 31.5.2019 saakka, haku päättyy
2.11.2018 klo 15
Lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, haku päättyy
2.11.2018 klo 15
Osastonhoitajan virka haku päättyy 23.11.2018 klo 15
Tarkemmat ilmoitukset ja hakuohjeet kunnan sivuilla www.kittila.fi
sekä kunnan ilmoitustaululla.

Pneumokokkibakteeri on merkittävä taudinaiheuttaja, joka voi pahimmillaan aiheuttaa keuhkokuumeen, aivokalvotulehduksen tai muun vakavan
sairaalahoitoa vaativan sairauden. Nämä taudit ovat erityisen vaarallisia
ikääntyneille. Korkea ikä myös lisää riskiä sairastua pneumokokkitauteihin, sillä ikä vaikuttaa vastustuskykyyn heikentävästi.
Maksuttomat pneumokokkirokotukset annetaan influenssarokotusten
yhteydessä.
Toimi näin, jos haluat saada maksuttoman pneumokokkirokotteen:
Pneumokokkirokotukset annetaan influenssarokotusten yhteydessä
yleisinä rokotusaikoina. Kotihoito rokottaa omat asiakkaansa.
Maksuton rokote annetaan veteraanitunnusta vastaan.
Jos olet jo aikaisemmin saanut pneumokokkirokotuksen, rokotusta ei
tarvitse uusia.
Kittilän sotaveteraaneille on lähetetty henkilökohtainen tiedote lokakuun
aikana.

		
MEDITAATIORETRIITTI / MEDITATION RETREAT syksy, Köngäs Loma-Paksu
Oy to-su 8. – 11.11. 47 €.
KASSEJA, PUSSEJA, KOREJA JA KUKKAROITA Kittilä, Vanha luokka 1, pe-la
9. – 10.11., 20 €.
JOULUPAJA syksy Kittilä, Vanha taideluokka la-su 10.–11.11., 20 €.
ARABIAN ALKEET Kittilä Levi-instituutti luokka 201, la 10.11., 24.11. ja 1.12., 25 €.
PUUTYÖVIIKONLOPPU Raattama, Raattaman koulu, pe-su 16.11.–18.11., 26 €
LASTEN KUVATAIDE Vuoma syksy, Vuoman koulu, la-su 17.11.–18.11., 20 €
PUUKKOKURSSI Kiistala syksy, Kiistalan koulu, la-su 17.11.–18.11., 29 €
NAHKA- JA VERKATYÖT syksy, Kittilä, Vanha luokka 1, pe-su 23.11.–25.11., 29 €
SILKKAA OMPELUA syksy, Kittilä, Työväentalo, la-su 24.11.–25.11., 22 €
PUUKKOKURSSI syksy, Kittilä, yläkoulun työpaja, pe-su 30.11.–2.12., 29 €
HYVINVOINTIA HIERONNASTA, Kittilä, Ilonkehrä, pe-su 30.11.–2.12., 20 €
Ajankohta muuttunut: PORONSARVI TUTUKSI syksy, Kittilä yläkoulun
työpaja pe-su 7.12. – 9.12., 29 €
HUOM! Jos osallistut koko lukuvuoden kestävään kurssiin, etkä
jatka keväällä 2019, sinun tulee perua kurssipaikkasi viimeistään
30.11.2018 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

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa

Seminaari: Lapin elinvoimaisuuden eväät!
Mikä rooli on julkisilla hankinnoilla?
Keskiviikko 7.11.2018 klo 9.30 – 16, Arktikum, Pohjoisranta 4, 96200
Rovaniemi
Tule kuulemaan, miten julkiset hankinnat voivat toimia niin kuntien
kuin uuden maakunnan elinvoimatekijöinä! Tilaisuus on maksuton ja
avoin kaikille hankinnoista kiinnostuneille. Ilmoittautuminen viimeistään
31.10.2018, www.kideve.fi. Tarvittaessa järjestetään kuljetus Kittilästä.
Kittilän Jouluyö 5.12.2018
Joulutunnelma laskeutuu Kittilän kirkonkylälle! Kaupat ovat auki yötä
myöten jouluostoksia tekeville ja lisäksi Kittilän torilla ja kylällä on tarjolla
jouluista ohjelmaa. Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa!
Lue aiheista lisää Kideven sivuilla: www.kideve.fi

Sivistystoimi tiedottaa
Harri Gustafsberg: Mielen ohjaus ja ymmärrys
Maksuton yleisötilaisuus ma 5.11. klo 18.30-20 Yläri-salissa (yläkoulun
auditoriossa). Valmentajana FT, HTM Harri Gustafsberg.

Nuorisotoimi tiedottaa

Kirjasto tiedottaa

Nuorten joululahjaostosreissu Ikeaan 8.12.2018, hinta 10 e.
Lisätietoa: www.kittila.fi/nuoret

Pääkirjasto avoinna:
ma-to klo 11-18, pe 9-16, la 24.11 klo 10-15

Liikuntatoimi tiedottaa

Satutuokiot tiistaisin klo 10.00:
30.10. Timantti lumessa
20.11. Iso niin kuin sinä!
6.11. Karri tohtorina		
27.11. Miki ja kuunkukka
13.11. Pupun luminen yllätys 4.12. Hotelli joulun taika

Koko perheen luistelutapahtuma Ice Skating Tour 28.11.2018
Juhlistetaan talven tuloa! Luistelutapahtumakiertue Ice Skating Tour
saapuu Kittilään keskiviikkona 28.11.2018 klo 18-20. Merkkaa kalenteriin
jäätävän mukava koko perheen liikuntatapahtuma! Ohjelmassa mm.
limbo- ja hokkarikisa, luisteluvalssit, kuntoluistelu, jäädisco sekä Luistele
mun kaa -perheluisteluosio. Luisteluliiton huippuohjaajat antavat tekniikkavinkkejä! Käytössä iso luistinlainauspiste. Saatavilla myös lainakypäriä.
Tapahtumapaikkana joko Agnico Eagle-jäähalli (Havutie, 99100 Kittilä) tai
vaihtoehtoisesti olosuhteiden salliessa hallin edustalla sijaitseva ulkojää.
Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa!
Lisätiedot: Juha Marletsuo, liikuntasihteeri, p. 040 573 1123, juha.
marletsuo@kittila.fi
Työikäisten starttijumppa
Kittilän urheiluhallilla salissa 3 maanantaisin klo 16:30-17:30. Jumppa on
tarkoitettu erityisesti työikäisille, 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. Tule mukaan sellaisena
kuin olet! Huom! Maanantaina 5.11. ei jumppaa.
Lisätiedot: Pasi Juntunen, erityisliikunnanohjaaja, p. 040 774 9743, pasi.
juntunen@kittila.fi

Hae Tempaus150-avustusta kylien tapahtumille!
Juhlistetaan 150-vuotiasta Kittilän kuntaa! Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet myöntävät vuoden 2018 aikana 100 euron suuruisia avustuksia
Kittilän kylissä järjestettäviin tapahtumiin. Avustettava tempaus voi olla
esimerkiksi kalastuskilpailu, yhteislauluilta, nuorten peli-ilta tai vaikkapa
syksyinen lenkkeilytapahtuma. Avustus on ensisijaisesti tarkoitettu
rekisteröidyille yhdistyksille sekä vapaille toimintaryhmille. Tutustu avustussääntöihin ja hae avustusta täyttämällä sähköinen lomake osoitteessa
http://www.kittila.fi/hae-tempaus150-avustusta-tapahtumalle. Avustushakemus on jätettävä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen varsinaista tapahtuma-ajankohtaa. Avustus maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.
Tempauksen tulee olla kaikille avoin. Tempauksen tiedot
julkaistaan kunnan www-sivuilla. Tempauksesta tulee ottaa valokuva
tapahtuman aikana ja lähettää se osoitteeseen liikuntatoimisto@kittila.fi.
Kuvat julkaistaan kunnan www-sivuilla ja muissa mahdollisissa tiedotuskanavissa.
w.kittila.f i
Lisätiedot: Juha Marletsuo, liikuntasihteeri, p. 040 573 1123, juha.
marletsuo@kittila.fi

Halloween-juhla ja iltakirjasto ke 31.10. klo 15-21
Lasten satutuokio klo 17, aikuisten satutuokio klo 18, kasvomaalausta klo
18 alkaen. Kilpailuja, kauhukirjanäyttely, mehutarjoilu ym. Paras Halloween-asu palkitaan!
Kirjaesittely pääkirjastossa tiistaina 13.11. klo 17.30-19.00
Margareeta Koskinen esittelee kirjaansa Hellin ja sisarukset. Kirjan
pääosassa on elämänsä viimeiset vuodet Kittilässä vaikuttanut ruustinna
Hellin Auno, mutta silloin ei tietenkään voi ohittaa hänen miestään, Kittilässä syntynyttä Eliel Aunoa. Koskinen kertoo teoksessaan koko Karlssonien sisaruskatraasta, heidän vanhemmistaan ja lapsistaan, elämästä
Suomessa 1800-luvun alusta sotien jälkeiseen aikaan saakka. Koskinen
kertoo myös, millaista on kirjoittaa sukutarinaa. Lopuksi keskustellaan
kirjan aiheista. Tilaisuudessa on mahdollista ostaa signeerattuja kirjoja.
Novellikoukku joka toinen torstai klo 17.30-19.00 8.11., 22.11.
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 klo 17.30-19.00 1.11.,29.11.
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, p. 040 846 3036
Marraskuun näyttely:
Kiistala, Airi: Onnittelu- ja joulukortteja
Joulukuun näyttely:
Heinonen, Leena A-L, Lalmolda, Ainhoa, Hakko, Sari: Sydänvalo
Lisätiedot:
Pääkirjasto: 040 728 5733, www.kittila.fi/kirjasto,
facebook.com/kittilankunnankirjasto
Kirjastoauto: 0400 392 854, kirjastoauto@kittila.fi, aikataulu saatavana
kirjastoautosta ja pääkirjastosta sekä nähtävillä kunnan nettisivuilla (www.
kittila.fi/kirjastoauto), pysäkkitoiveita voi esittää sekä kirjastoautoon että
pääkirjastoon.

