Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 2.3.2018

Kittilän kuntatiedote 3/2018
Kunnanvaltuuston kokous 26.3.2018

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa
valtuustosalissa maanantaina 26.3.2018 klo 14.00.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja
kunnan internetsivuilla (www.kittila.fi) 6 päivää ennen kokousta.

Kittilä 150-vuotisjuhla 28.3.2018

Avoimet työpaikat

Toimistotyöntekijä, haku päättyy 13.3.2018 klo 16
Yhdyskuntainsinööri, haku päättyy 16.3.2018 klo 16
Lääkekeskuksen hoitaja, haku päättyy 9.3.2018 klo 15
Siivoojan toimi, haku päättyy 9.3.2018 klo 14
Tarkemmat ilmoitukset ja hakuohjeet kunnan sivuilla www.kittila.fi
sekä kunnan ilmoitustaululla.

Kittilä 150-vuotisjuhla järjestetään ke 28.3.2018 klo 18 lukion salissa.
Juhla koostuu kittiläläisten sekä kittiläläislähtöisten henkilöiden
Vapaan sivistystyön lautakunta julistaa haettavaksi
tuottamasta ohjelmasta. Yläkoulun ruokasalissa tarjotaan ruoka klo
1.Kulttuuritoimen avustukset yksityisille, yhdistyksille ja ryhmille
16-17.45 sekä juhlakahvit klo 20 alkaen. Tilaisuus on avoin kaikille.
Juhlapäivän tarkempi ohjelma julkaistaan Kittilän kunnan nettisivuilla sekä osoitteeseen Kittilän kulttuuritoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä
2.Nuorisotoimen avustukset yhteisöille ja nuorten vapaille toimintaKittilälehdessä.
ryhmille osoitteeseen Kittilän nuorisotoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä
3.Urheiluseurojen toiminta-avustukset sekä urheiluseurojen omistaTervetuloa, Kittilä 150-juhlatoimikunta, Ahti Ovaskainen pj
mien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset
osoitteeseen Kittilän liikuntatoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä

Talous- ja velkaneuvontaa Kittilässä

Talous- ja velkaneuvoja Paula Nilivaara on tavattavissa Kittilässä maaliskuussa 14.3.2018. Ajanvaraukset pyydetään puhelimitse 040 809 7644
tai sähköpostilla velkaneuvonta@sodankyla.fi.
Lue lisää sivulta www.kittila.fi/talous-ja-velkaneuvonta
Lisätietoja: Paula Nilivaara, talous- ja velkaneuvoja, puhelin 040 809
7644, velkaneuvonta@sodankyla.fi

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2018

Kittilän kunta julistaa haettavaksi yksityisteiden talvikunnossapitoon
myönnettävät aurausavustukset vuodelle 2018. Hakemuskaavakkeita saa
tekniseltä osastolta sekä Kittilän kunnan internetsivuilta osoitteesta: http://
www.kittila.fi/yksityistieavustukset
Aurausavustushakemukset tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä
kunnan tekniselle osastolle, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Yksityisteillä on tietyin ehdoin mahdollisuus hakea avustusta myös kesäkunnossapitoon. Lisätietoa kesäkunnossapidon avustamisesta löytyy yllä
mainitulta internetsivuilta. Asiasta kuulutetaan tarkemmin lähempänä kesää.
TEKNINEN OSASTO

Kuulutus

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen vireilletulo sekä MRL:n 62
§ ja MRA:n 30 § mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen. Kittilän kunta
käynnistää Levin kortteleiden 97 ja 98 asemakaavamuutoksen.
Kaavahankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
kaavaluonnos, jotka pidetään julkisesti nähtävillä 28.2.–3.4.2018 Kittilän
kunnan teknisellä osastolla, os Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan
kotisivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat.
Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta. Mielipiteet tulee jättää
kirjallisesti 3.4.2018 klo 16.00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle, os.
Valtatie 15, 99100 Kittilä tai kirjaamo@kittila.fi
KUNNANHALLITUS

Potilastoimisto kiinni

Potilastoimisto kiinni ma 5.3.2018 ja pe 9.3.2018.

Hakemusasiakirjat vaadittavine liitteineen on toimitettava 13.4.2018 klo 15
mennessä yllä oleviin osoitteisiin tai kirjaamo@kittila.fi. Hakemuslomakkeita
ja myöntämisperusteita on saatavana toimistoilta tai www.kittila.fi/lomakkeet.
Kittilässä 2.3.2018
VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA

Hae Tempaus150-avustusta kylien tapahtumille!

Nyt 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
pilkkikilpailu, yhteislauluilta, nuorten peli-ilta tai vaikkapa hiihtotapahtuma.
Avustus on ensisijaisesti tarkoitettu rekisteröidyille yhdistyksille sekä vapaille
toimintaryhmille.
Tutustu avustussääntöihin ja hae avustusta täyttämällä sähköinen lomake
osoitteessa http://www.kittila.fi/hae-tempaus-150-avustusta. 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.
Lisätiedot: nuorisosihteeri, p. 040 571 2103, kulttuurisihteeri, p. 040 568
1356, liikuntasihteeri, p. 040 573 1123

Nuoret: Hiihtolomalla 2018 tapahtuu

Kittilä Rokkaa pe-la 2.-3.3., keilaus ja uinti ti 6.3. ja to 8.3., Levin laskettelupäivä ke 7.3., Wauto -liikkuva nuorisotila Kallo, Kittilä ja Levi, yökahvila la 10.3. Notzki, Kelkkatournee pe-su 9.-11.3.
Ilmoittautumislinkit www.kittila.fi/nuoret
Lisätietoja: Nuorisotoimi, p. 040 571 2103.

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 31.1.2018 § 2, että
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja nostettaan 2 % (pyöristys
seuraavaan kymmeneen senttiin.) Uudet asiakasmaksut löytyvät Kittilän
kunnan www-sivuilta www.kittila.fi/asiointi-ja-taksat ja ne saa myös
terveyskeskuksesta potilastoimistosta.

Maahanmuuttokoordinaattori tiedottaa

SPR:n Rasisminvastaisen viikon 19.-25.3.2018 teemana on olen
kanssasi: #olenkanssasi #jagärmeddig #iamwithyou. Kittilässä on aiheeseen liittyen tiistaina 20.3.2018 klo 18-20 Vastaanottava Tunturi-Lappi
-hankkeen kevään viimeinen kansainvälinen naisten ilta Ilonkehrällä klo
18-20. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! HOX! Kansainväliset naistenillat myös maanantaisin 5. ja 12.3.2018 klo 18-20.
Lauantaina 24.3.2018 klo 15.00 Kiehumispiste SPR:n Rasisminvastaisen viikon elokuva Kino Ylärissä. Vapaa pääsy. Elokuvan jälkeen
mahdollisuus keskusteluun syyrialaisten perheiden kanssa.
Kaikki kohtaamisiin ja yhdessä tekemiseen liittyvät ideat ja toiveet ovat
tervetulleita! Iloisia kohtaamisia ja aurinkoisia kevättalven päiviä toivottaen

Opiston talviloma on 5.-11.3., silloin toimisto on kiinni. Myöskään kurssit
eivät kokoonnu ellei toisin ole erikseen sovittu. Kittilän toimipiste on
uudessa osoitteessa Valtatie 82 (Levi-instituutin rakennus).
METSÄSTÄJÄTUTKINTOON VALMENTAVA KOULUTUS kirkonk. 12.15.3. ja 19.3. kurssim. 22 €, järj. yhteistyössä riistanhoitoyhdistyksen kanssa
PITSINNYPLÄYS B kk. 16.-18.3. kurssimaksu 47 €
LAPINTYÖ kk. 16.-18.3. kurssimaksu 29 €
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

Valtakunnallinen varhaiskasvatuspäivä

Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää (15.3) juhlistetaan viikolla 11 Kittilän varhaiskasvatuksessa. Ke 14.3. avaamme lasten valokuvanäyttelyn
teemalla ”Näe Minut” Kittilän kunnantalolla klo 10. Kittilän lapset ovat
saaneet valokuvata haluamiaan asioita näyttelyyn. Samalla juhlistamme
Kittilän 150 juhlavuotta! Tervetuloa avajaisiin tai tutustumaan näyttelyyn!
Pienavustus sosiaali- ja terveysalan järjestöille
NÄYTTELY ESILLÄ kunnantalon eteisaulassa 14.3-20.3.2018, Sirkassa
Pienille sosiaali- ja terveysalan järjestöille on vuonna 2018 tarjolla pien(Levi Hotel Spa, kylpylän yläkerta ja leikkimaailma) 21.3-27.3.2018 ja
avustus, jota voi hakea 3.4.2018 klo 16.15 saakka. Lisätietoa avustuksesta: Kittilän kirjastossa 28.3.-4.4.2018.
http://www.stea.fi/avustusten-haku/pienavustus
Kutsumme myös kuntapäättäjiä tutustumaan varhaiskasvatuksen arkeen
päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa samaisella viikolla 11 (14.3.Kirjasto tiedottaa
HUOM! Pääkirjasto kiinni 19.-25.3. kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi! 16.3.2018)! Voitte tulla hetkeksi piipahtamaan tai vaikkapa pidemmäksi
aikaa tutustumaan varhaiskasvatustyön arkeen!
Pääkirjasto avoinna
ma-to klo 11-19, pe 9-16
Lisätiedot: Pikkumettä: Kaija Takala, 040 48 77 554, Muksula ja perheSatutuokiot tiistaisin klo 9.30:
päivähoito: Raija Tavi, 040 703 33 80, Sirkan päiväkoti: Eija Metsärinta,
6.3. Uneton		
27.3. Miina ja Manu, Ti-ti Nalle ja Minttu
040 827 9250 ja päiväkoti Tassula, Tiina Hattunen 040 544 2791. Sähkö13.3. Ötökkämaan talvi
3.4. Mur ja mustikkka
postit etunimi.sukunimi@kittila.fi
Jaana Hokkanen, maahanmuuttokoordinaattori, Kittilän kunta
Puhelin: 040 706 1142, jaana.hokkanen@kittila.fi

Novellikoukku joka toinen torstai klo 17.30-19, 1.3., 15.3., 12.4., 26.4.
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 neljän viikon välein klo 17.30-19.00
22.3. 2018 (kokoontumispaikka Runohuone os. Valtatie 44), 19.4. (kirjasto)
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:
Pauliina Yliniitty: Korpikotinen
Huhtikuun näyttely:
Katariina Paaso: Lapsuuskodin kalenteripyyhkeet
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.

Kulttuuritoimi tiedottaa

pe 16.3. Kittilän pelimannit ja kuoro Särestössä Tilaisuuteen järjestetään kuljetus. Lisätiedot ja kuljetusaikataulut p. 040 136 1112.
ke 21.3. klo 19 Rouhea kansanmusabändi, musiikin tyylirajat rikkova JUURAKKO Yläri-salissa Juurimusiikkia ja väkevää tarinankerrontaa yhdistelevä Juurakko risteyttää suomenkielisen blueslaulannan ja
perinteisen kotimaisen soittimiston railakkaalla skiffle-asenteella. Mukana
mm. Minna-Liisa Tammela. Liput: 10€
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€
w.kittila.f
i
Lisätiedot: Marika
Salminen, kulttuurisihteeri,
p. 040 5681 356,
marika.salminen@kittila.fi

MEÄN PIRSSIN AIKATAULU

Meän Pirssi on kaikille avoin asiointilinja. Matkasta peritään
linja-autotaksan mukainen maksu. Meän Pirssi toimii kutsuperiaatteella, eli kuljetusta tarvitsevien pyydetään soittamaan liikennöitsijälle viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä.
Kirkonkylän alueella, ma ja to klo 10-13 välisenä aikana
- maanantaisin ja torstaisin, joka viikko
- linja liikennöi klo 10–13
- liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh. 040 4890 000
Hanhimaa-Lintula–Kiistala–Siitonen–Kittilä–Siitonen–
Kiistala–Lintula-Hanhimaa
- maanantaisin, joka viikko
- lähtö Hanhimaasta klo 8.30, lähtö Kittilästä klo 13.30
- liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh. 040 4890 000
Molkojärvi–Kittilä–Molkojärvi
- tiistaisin, joka viikko
- lähtö Molkojärveltä klo 8.30, lähtö Kittilästä klo 13.30
- liikennöitsijä Taksi- ja tilausliikenne Luusua, puh. 040 039 6023
Kelontekemä–Tepsa–Kittilä–Tepsa–Kelontekemä
- torstaisin, joka viikko
- lähtö Kelontekemästä klo 8.30, lähtö Kittilästä klo 13.30
- liikennöitsijä Taksi Yrjö Aikio, puhelin 0400 395 816
Kallo–Kaukonen–Kittilä–Kaukonen–Kallo
- torstaisin, joka viikko
- lähtö Kallosta klo 9.30, lähtö Kittilästä klo 13.30
- liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh. 040 4890 000
Raattama–Rauhala-Kittilä–Rauhala-Raattama
- perjantaisin, joka viikko
- lähtö Raattamasta klo 9.00, lähtö Kittilästä klo 13.30
- liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh. 040 4890 000
Pulju-Lompolo-Tepasto-Köngäs-Kittilä-Köngäs-TepastoLompolo-Pulju
- perjantaisin, joka viikko
- lähtö Puljusta klo 8.30, lähtö Kittilästä klo 13.30
- liikennöitsijät Taksi Ruotsala Risto, puh. 0400 716 600, Taksi Mika
Kaivola, puh. 0400 171 708

