Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 14.12.2018

Kittilän kuntatiedote 11/2018
Avoimet työpaikat
Hyvää
joulua!
Rauhallista joulua
sekä hyvää uutta
vuotta 2019!
Kuntatiedote ilmestyy jälleen tammikuussa 2019.

Ssiaalityöntekijän virka, haku päättyy 19.12.2018 klo 15
Psykologin pysyvä työsuhde, haku päät. 21.12.2018 klo 15
Varhaiskasvatuksen sijaisuudet, haku päättyy 31.12.2018 klo 15
Tarkemmat ilmoitukset ja hakuohjeet kunnan sivuilla www.kittila.fi
sekä kunnan ilmoitustaululla.

Kuulutus
Kittilän kunta asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville
seuraavat asemakaavaehdotukset ja niihin liittyvän aineiston.
Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavaehdotus

Kunnan palvelupisteiden aukioloaikoja
vuodenvaihteessa 2018-2019
Kittilän kunnantalo on suljettu ma-ke 24.–26.12.2018 sekä ti 1.1.2019.
Kunnan maataloustoimisto on suljettu 21.12.2018–1.1.2019.
Asuntotoimisto on suljettuna 27.–28.12.2018.
Kittilän kirjasto avoinna pe 21.12. klo 9-16, ja suljettu la–ke 22.–26.12.
Uudenvuoden aikaan avoinna ma 31.12. klo 9-16, suljettu ti 1.1.2019.
Revontuli-Opiston Kittilän toimisto on suljettu 24.12.2018–1.1.2019.
Jäähallin aukioloajat:
su 23.12. klo 12–16 yleisöluistelua koko päivä
ma–ti 24.–25.12. suljettu
ke 26.12. klo 12–16 yleisöluistelua koko päivä
ma 31.12. klo 9–15 yleisöluistelua koko päivä
ti 1.1. suljettu
su 6.1. 12–16 yleisöluistelua koko päivä
Kirkonkylän latuja ei kunnosteta ma-ti 24.–25.12.2018 eikä ti 1.1.2019.
Lapsiperheiden palvelunohjauksen puhelinpalvelu on suljettu ajalla
24.12.2018–6.1.2019. Verkkoneuvonta toimii normaalisti.
Terveyskeskuksen hoitotarvikevarastonhoitaja on lomalla 27.–
31.12.2018 (joulun välipäivät) .
Kehitysvammaisten Päivätoiminta Pääskynpesä lomailee
21.12.2018–6.1.2019.

Edellä mainittu ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 21.11. –
21.12.2018 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100
Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireillaolevat-kaavat.
Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee jättää kirjallisesti 21.12.2018
klo 16.00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle, os. Valtatie 15, 99100
Kittilä tai kirjaamo@kittila.fi.
Immeljärven pohjoispuolen asemakaavaehdotus
Edellä mainittu valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 26.11. – 27.12.2018
Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä
kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat.
Kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset mielipiteet valmisteluaineistosta
tulee jättää 27.12.2018 klo 16.00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle,
os. Valtatie 15, 99100 Kittilä tai kirjaamo@kittila.fi.
KUNNANHALLITUS

Sosiaalitoimi etsii tukiperheitä tavallisille lapsiperheille
Sosiaalitoimi etsii tukiperheitä tavallisille lapsiperheille Kittilän alueella.
Lapset ja nuoret voivat tarvita tukiperhehoitoa lyhyt -ja pitkäaikaisesti tai
kriisiluonteisesti. Tukiperhehoidosta maksetaan palkkio. Lisätietoa sivulla
http://www.kittila.fi/lastensuojelu. Lisätietoa tukiperheen soveltuvuudesta,
koulutuksesta ja palkkioista:
Anri Tiri, vastaava sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja, p. 0400 139 684
anri.tiri@kittila.fi

Kittilän työpajat suljettu 24.12.–31.12 2018.
HUOM! Työpajojen joulumyyjäiset ke 12.12 kunnantoimiston ala-aulassa
klo 10.00-15.00
Kunnantalon ja terveyskeskuksen kanttiinit ovat suljettuna
24.12.2018–1.1.2019.
Kino Ylärissä elokuvia joulutauon jälkeen pe 11.1.2019 alkaen!

Varhaiskasvatus tiedottaa
Tärkeä asia varhaiskasvatuksen huoltajille! Lasten hoitoaikojen varaamista aikaistetaan 1.1.2019 alkaen sunnuntai-iltaan klo 21.00 mennessä
(aiempi käytäntö tiistai klo 13.00 mennessä).
Lisätietoa päiväkodinjohtajilta.

Lämminhenkistä ja rentoa yhdessäoloa kaikille
Joulu lähestyy ja lasten silmät tuikkivat odotusta ja jännitystä. Se, täyttyykö heidän toiveensa mukavasta joulusta, on meidän aikuisten; kuten
vanhempien, isovanhempien, setien ja tätien vastuulla. Eikö?
Tiesitkö, että alkoholinkäyttö on viime vuosikymmeninä siirtynyt entistä
enemmän koteihin, mikä lisää lasten seurassa tapahtuvaa juomista. Koti
on siis tällä hetkellä suomalaisten yleisin juomapaikka. Juotko siis kotona
lasten seurassa? Jos otat lasillisen viiniä, jääkö se siihen?
Lapset ovat ensimmäisiä, jotka näkevät ja kokevat kodeissa tapahtuvan
alkoholin- ja muiden päihteiden käytön. Siinä vaiheessa, kun alkoholinkulutus näkyy sosiaalityöntekijöiden ja poliisin lisääntyneenä työnä, ovat
lukemattomat perheet ja erityisesti heikoimmassa asemassa olevat,
kuten lapset ja nuoret, eläneet sen keskellä jo pitkään. Kaikkia aiheutettuja vaurioita ei voida korjata koskaan ja monet seuraukset tulevat näkyviin
vasta vuosien kuluttua.
Annathan siis lapsellesi raitis, väkivallaton joulu. Kaappaa lapsesi lämpimään syleilyyn, hassuttele ja katso häntä silmiin; sieltä näet kiitoksen.
Toivon, että lapsesi muistaa joulunsa iloisina kiljahduksina, lauluna ja
nauruna. Toivottavasti hän ei muista jouluja vihaisina huutoina ja humalaisen sammalluksena. Toivon, että lapsesi muistaa joulunsa piparin,
puuron ja ehkäpä kuusen tuoksuisena. Ei alkoholin tuoksuisena.
Ystävällisin terveisin, Marketta Toivola,
Lapsiystävällinen kunta –koordinaattori

Ilmoittautuminen Revontuli-Opiston kevään 2019 kursseille on
käynnissä.
Opiston kevätkausi alkaa viikolla 3 (ma 14.1.2019 alkava viikko).
Nettisivuiltamme löydät myös täysin uudet kurssit, joita ei ole elokuussa
jaetussa 2018- 2019 opinto-oppaassa. Syksyllä alkaneissa koko
vuoden kursseissa voi olla vapaita paikkoja, ota yhteys toimistoomme. Jos opinto-opas ei ole tallessa, niitä on vielä saatavilla kirjastosta ja
opiston toimistolta.
Joulutauko: Kittilän toimisto on suljettu 24.12.2018 – 1.1.2019
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

Terveyskeskus tiedottaa
KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET
Kuulutko riskiryhmään, mutta olet vielä ilman kausi-influenssarokotusta?
Ei hätää, sillä influenssarokotteen saa vielä neuvolasta ajanvarauksella.
Ajanvaraukset ja lisätiedot terveydenhoitajilta:
Aikuiset: Anne Vierelä, p. 040 525 5295 tai Merja Piekkari 040 137 2422
Lapsiperheet: Karita Kajanki 040 525 5296, Eija Takalokastari, p. 040
525 5294 tai Saija Jauhojärvi, p. 040 716 0248
Koululaiset ja opiskelijat: Minna Kantola 040-8256 677 tai Heli Harju,
p. 040 673 5324

Kirjasto tiedottaa

TEKSTIVIESTIMUISTUTUS AJANVARAUKSESTA
Kittilän terveyskeskus ottaa käyttöön tekstiviestimuistutuksen ajanvarauksessa 11.12.2018 alkaen.

Pääkirjasto avoinna:
ma-to klo 11-19, pe 9-16, juhlapyhien aattona 9-16
Joulun aikaan: pe 21.12. klo 9-16, la 22. – ke 26.12. suljettu
Uudenvuoden aikaan: ma 31.12. klo 9-16, ti 1.1.2019 suljettu

Hyväntekeväisyysjoulukonsertti - Taas kaikki kauniit
muistot

Tule joulukalenteriin kurkistamaan, mitä luukusta paljastuukaan.
Satutuokio tiistai klo 10.00
15.1.2019 Pikku pupun lumiseikkailu
22.1. Olli-pojan talviseikkailu
29.1. Koti virran varrella
Avoin kirjoittajaryhmä klo 17.30-19.00 24.1.2019
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
Novellikoukku torstai klo 17.30-19.00 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5.
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!

Hyväntekeväisyysjoulukonsertti sunnuntaina 16.12.2018, Kittilän kirkossa
klo 15 ja Marian kappelissa Levillä klo 17.
Tervetuloa lämminhenkiseen joulukonserttiin hyvällä asialla! Jouluisiin
tunnelmiin saattelevat Petrus Schroderus, tenori & Jouni Somero, piano.
Ohjelmassa on rakkaita, tuttuja joulun säveliä. Yleisö kutsutaan konsertin
lopuksi mukaan yhteislauluun.
Konsertin lipputuotto menee lyhentämättömänä kittiläläisten lapsiperheiden ja ikäihmisten joulumuistamiseen. Konsertin järjestävät yhteistyössä
Kittilän kunta ja Lions Club Kittilä-Levi. Konsertin mahdollistavat lahjoituksillaan kittiläläiset yritykset
Liput: 20 euroa aikuinen, 10 euroa lapset (4-16-vuotiaat), alle 4-vuotiaat
maksutta. Liput molempiin konsertteihin ovelta tuntia ennen tapahtumaa
sekä ennakkoon Ticketmasterista, www.ticketmaster.fi.

Joulukuun näyttely:
Heinonen, Leena A-L, Lalmolda, Ainhoa, Hakko, Sari: Sydänvalo

Lisätietoja: www.kittila.fi

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.

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen
järjestettäväksi. Lapin talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot vuoden
2019 alusta alkaen: lappi.velkaneuvonta@oikeus.fi, puhelin 0295661567.

Talous- ja velkaneuvontaa Kittilässä

Ilmoita ajoissa joulukuussa Seita-säätiön velkaneuvojalle, jos asiasi
käsittelyä jatketaan vuoden vaihteen jälkeen!
Lisätietoja: Paula Nilivaara, talous- ja velkaneuvoja, velkaneuvonta@
sodankyla.fi, puhelin 040 809 7644

