Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 2.2.2018

Kittilän kuntatiedote 2/2018
Kunnanvaltuuston kokoontuminen vuonna 2018

Avoimet työpaikat

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.1.2018 §:n 2 kohdalla päättänyt,
että kunnanvaltuusto kokoontuu 22.1.2018 pidettävän kokouksen lisäksi
vuonna 2018 seuraavasti:
26.2., 26.3., 23.4., 28.5., 18.6., 20.8., 17.9., 29.10., 13.11. ja 11.12.2018.

Kiinteistönhoitaja, haku päättyy 12.2.2018 klo 15
Kotihoidonohjaajan virka, haku päättyy 9.2.2018 klo 15
Yhdyskuntainsinööri haku päättyy 7.2.2018 klo 16
Sairaanhoitajan työloman sijaisuus, haku päättyy 9.2.2018 klo 15
Lähihoitajan sijaisuuksia, (31.10.2018 saakka, 31.5.2018 saakka ja
20.12.2018 saakka) haku päättyy 9.2.2018 klo 15
Lähihoitajan pysyvä työsuhde, haku päättyy 9.2.2018 klo 15

Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä, ellei ilmaannu estettä tai
asioiden käsittely toisin vaadi.
Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja
Lapin Kansassa.
Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin Kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.
Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle
varajäsenelle.
Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla on
sähköpostiosoite.

Tarkemmat ilmoitukset ja hakuohjeet kunnan sivuilla www.kittila.fi
sekä kunnan ilmoitustaululla.

Kittilä 150-vuotisjuhla
Kittilä 150-vuotisjuhla järjestään ke 28.3.2018 klo 18 lukion salissa.
Juhla koostuu kittiläläisten sekä kittiläläislähtöisten henkilöiden tuottamasta ohjelmasta.
Yläkoulun ruokasalissa tarjotaan ruoka klo 16-17.45 sekä juhlakahvit
klo 20 alkaen. Tilaisuus on avoin kaikille. Juhlapäivän tarkempi ohjelma
julkaistaan Kittilän kunnan nettisivuilla sekä Kittilälehdessä.

Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohta- Tervetuloa,
jille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.
Kittilä 150-juhlatoimikunta
Ahti Ovaskainen pj
Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.
Walkers-auto kohtaa Pohjois-Suomen nuoria
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Kaavoituskatsaus 2018
Kittilän kunnan kaavoituskatsaus 2018 pidetään julkisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla 24.1.–23.2.2018 sekä internetissä Kittilän
kunnan internet –sivuilla osoitteessa www.kittila.fi/kaavoituskatsaus-2018.
Kaavoituskatsauksessa ilmenee voimassa olevien yleis-, asema- ja rantaasemakaavojen sijainti, vireillä olevat ja vireille tulleet kaavahankkeet sekä
kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät maankäyttösopimukset.
KUNNANHALLITUS

Päivätoiminta tiedottaa
Päivätoiminta Kataja on suljettu maanataina 5.2.2018.
Lisätietoja:
Sanna Huilaja, p. 040 179 4063 ja Anu Vuollo, p. 040 687 4421

Terveyskeskuksen hoitotervikejakelu tiedottaa
Terveyskeskuksen hoitotarvikevarastonhoitaja on lomalla 12.-25.2.2018.
Hoitotarvikkeita (avanne-, katetri- ja haavanhoitotarvikkeet) suositellaan
haettavan tarvittava määrä ennen lomaa.
Hoitotarvikevarasto on normaalisti auki Kittilän tk:ssa maanantaina ja
keskiviikkona 8.00-13.30. Soittaa voi muulloinkin.
Lisätietoja: Tiina Kuukasjärvi, hoitotarvikkeet, p. 040 643 1941

koko vuoden

Matkailuautosta nuorten kohtaamispaikaksi muutettu Walkers-auto eli
Wauto aloitti toimintansa Lapin maakunnassa tammikuun puolessa välissä.
Liikkuvan nuorisotyön tavoitteena on kuroa kiinni pohjoisen pitkiä välimatkoja ja tavoittaa erityisesti kuntakeskusten ulkopuolella asuvia nuoria.
Konsepti on yksinkertainen mutta silti hyvin tärkeä: mennään sinne,
missä nuoret ovat ja tuodaan turvallisia aikuisia heidän ajanviettoonsa.
Tarjolla on kahvia, korttipelejä ja aikuisten juttuseuraa. Tarpeen mukaan
nuori saa myös syvällisempää ohjausta elämäntilanteeseensa. Autolla
työskentelevät nuorisotyöntekijät yhdessä yhteistyökumppaneiden ja
vapaaehtoisten kanssa.
Oma Wauto erityisesti Lappia varten
Wauton omistaa ja sen toimintaa koordinoi Aseman Lapset ry. Pohjoiseen saapuva auto on järjestön kolmas, ja se on hankittu Suomen
Lions-liiton lahjoitusvaroilla. Siksi myös auton kutsumanimi on Leijona.
Tammikuusta kesäkuuhun Wauto toimii Kittilän ja Sodankylän alueella,
missä sen toiminnasta vastaavat kuntien nuorisopalvelut.
– Tätä odotettiin kovasti. On mahtavaa päästä syrjäisemmillekin seuduille
jalkautumaan nuorison pariin. Kun olen kertonut toiminnasta ihmisille,
on vastaanotto ollut valtavan positiivista, sanoo nuoriso-ohjaaja Juha
Hänninen Kittilän kunnasta.
Leijona tulee liikkumaan Kittilän–Sodankylän alueella kolmena iltana viikossa 19.1. alkaen ja sen liikkeistä löytyy lisätietoa Kittilän kunnan sivuilta
http://kittila.fi/wauto sekä nuorisotoimen sosiaalisen median kanavista.
Mikäli haluat alkaa vapaaehtoiseksi tai yhteistyökumppaniksi, saat lisätietoja Juha ”Jussi” Hänniseltä puh. 0406737710 juha.hanninen@kittila.fi.

		

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa

Yhdistys - lisääthän yhteystietosi Kittilän yhdistysrekisteriin!
Kittilä 150-juhlavuonna yhdistysten kannattaa olla hyvin esillä ja löytää
toisensa yhteistyöhön tapahtumien ja muun toiminnan merkeissä! Tarkista tietosi: http://www.kideve.fi/tietoa-kittilasta/kittilan-yhdistykset/
Muista myös varata vuoden 2018 tapahtumiin Kideven tapahtumakalustoa; tapahtumajärjestelyjä varten on lainattavana mm. katsomoita, tuoleja, pöytiä, videotykki ja valkokangas ja äänentoistojärjestelmä. Kalustoa voivat lainata yhdistykset. Tutustu kalustoon:
http://www.kideve.fi/tietoa-kittilasta/tapahtumanjarjestajille/
Ilmoita tapahtumasi kunnan sivuille Tapahtumat-palstalle
kunnan sivujen kautta osoitteessa: http://www.kittila.fi/ilmoita-tapahtuma
Ota yhteyttä: http://www.kideve.fi/kideve/ota-yhteytta/

Sivistystoimi tiedottaa
Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6.2.2018 Sirkan koululla ja
päiväkodilla.
Lisätietoja: Tiina Nikander-Koivukangas, sivistystoimenjohtaja 040 705 7486

Liikuntatoimi tiedottaa: Kylien latuavustukset

Olemme muuttaneet!
Kittilän toimisto sekä pianonsoiton ja kudonnan opetus ovat muuttaneet
uuteen osoitteeseen Valtatie 82 (Levi-instituutin rakennus)
Toimisto avoinna ma-pe klo 9-11 ja 12-15.
KITTILÄ ESIIN - sanoin, elein ja sävelin! kirkonk. 29.1. ja 5.2. kurssim.16 €
PITSINNYPLÄYS A kk. Huom! muutos 2.-4.2. kurssimaksu 47 €
KALANNAHKAKURSSI kk. 2.–4.2. kurssimaksu 52 €
HULLAANNU HUOVUTUKSESTA Kallo 2.–4.2. kurssimaksu 29 €
KÄSIN TEHTY Vittakumpu 3.2. ja 14.4. kurssimaksu 21 €
HULLAANNU HUOVUTUKSESTA kk. 9.–11.2. kurssimaksu 29 €
LUUHKAN VALMISTUS kk. 9.–11.2. kurssimaksu 29 €
HOPEATYÖ A kk. 9.–11.2. kurssimaksu 32 €
LASTEN KUVATAIDE Vuoma 10.–11.2. kurssimaksu 10 €
TIFFANYTYÖ Molkojärvi 12.2.–4.3. kurssimaksu 50 €
ENSIAPU2 kk. ti, ke 13.2.–21.2. kurssimaksu 65 €
LAPINTYÖ JA OMPELU 16.–18.2. kurssimaksu 29 €
MOSAIIKKI- JA LASITYÖPAJA Kiistala 17.–18.2. kurssimaksu 22 €
HELMI- JA HIMMELITYÖT 17.–18.2. kurssimaksu 21 €
KÄSITYÖVIIKONLOPPU Helppi 24.–25.2. kurssimaksu 21 €
KÄSITYÖPAJA Vuoma la-su 24.2.–22.4. kurssimaksu 35 €
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

Liikuntatoimi avustaa Kittilän kyliä hiihtolatujen kunnossapidossa
kilometrikorvausperusteisesti. Latuavustusta voi hakea paikallinen Kirjasto tiedottaa
yhdistys (esim. kyläyhdistys, urheiluseura) talkoovoimin ylläpidetPääkirjasto avoinna
tyjen latujen osalta.
ma-to klo 11-19, pe 9-16
Latuavustushakemus/ajopäiväkirja löytyy osoitteesta www.kittila.fi/lomak- la 24.2. klo 10-15
keet. Lomakkeita saa myös liikuntatoimistolta. Avustushakemukset tulee
toimittaa 31.5.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Kittilän liikuntatoimis- Satutuokiot tiistaisin klo 9.30:
27.2. Kelju keiju
to, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kittila.fi. 6.2. Kettu ja värit			
13.2. Se on minun			
6.3. Uneton
20.2. Urheilukisat
Lisätiedot: Juha Marletsuo, liikuntasihteeri, p. 040 573 1123,
juha.marletsuo@kittila.fi
Ystävien ilta torstaina 8.2. klo 16-19
Tule viettämään ystävän tai perheen kanssa mukavaa iltaa. Ohjelmassa
Liikuntatoimi tiedottaa: Työikäisten starttijumppa mm. ystävänpäiväkorttien askartelua, kirjaston oma nukketeatteri esittää
”Ystävyyttä yli rajojen” klo 17.30 ja paljon muuta hauskaa. Karkki- ja
Työikäisten starttijumppa Kittilän urheiluhallilla salissa 3 maanan- mehutarjoilu.
taisin klo 16.30-17.30.
Novellikoukku joka toinen torstai klo 17.30-19.00
Jumppa on tarkoitettu erityisesti työikäsille, jotka haluavat aloittaa liikun1.2., 15.2., 1.3., 15.3.
taharrastuksen. Siinä keskitytään erityisesti lihaskunnon vahvistamiseen. Novellikoukkuun voit tulla oman neuletyösi kanssa. Mukaan voit toki
Jumppaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja se on maksuton. Ota
tulla myös ihan vain nauttimaan ääneen luetuista novelleista. Jos haluat
juomapullo mukaasi. Urheiluhallin ovi on auki 16.15-16.35.
lukijaksi Novellikoukkuun, ota yhteyttä pääkirjastoon kirjasto@kittila.fi
Tervetuloa mukaan!
Tarjolla on kahvia ja teetä!
Lisätiedot: Pasi Juntunen, liikuntahallin vastaava,
pasi.juntunen@kittila.fi, p. 040 7749 743

Kulttuuritoimi tiedottaa
pe 2.2. klo 18 Linnateatterin Tatu ja Patu työn touhussa Yläri-salissa. Ikäsuositus yli 3-vuotiaille.
Liput: aikuiset 10€, lapset 5€, perhelippu 20€ ti 27.2. klo 19 Musikaali-ilta Yläri-Sali
Mikael Saari, laulu, Marko Hilpo, piano & Harri Lidsle, tuuba, mukana
myös Viihdekuoro Vasitella. Liput: 10e
Kino Ylärissä elokuvia perjantaisin klo 19, lauantaisin klo 15 ja
sunnuntaisin 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€
Lisätiedot: Marika Salminen, kulttuurisihteeri, p. 040 5681 356,
w.kittila.f i
marika.salminen@kittila.fi

Avoin kirjoittajaryhmä neljän viikon välein klo 17.30-19.00
22.2., 22.3., 19.4.
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, p. 040 846 3036
Helmikuun näyttely:
Anna-Leena Nordberg: Pohjoista leveyttä
Maaliskuun näyttely:
Pauliina Yliniitty: Korpikotinen
Lisätiedot:
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), pysäkkitoiveita voi esittää sekä
kirjastoautoon että pääkirjastoon.

