Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 6.4.2018

Kittilän kuntatiedote 4/2018
Kunnanvaltuuston kokous ma 23.4.2018 klo 14
Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa
valtuustosalissa maanantaina 23.4.2018 klo 14.00.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja kunnan
internetsivuilla (www.kittila.fi) 6 päivää ennen kokousta.

Perus- ja esiopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen 2018
Ilmoittautumiset lukuvuodeksi 2018–2019 tulee tehdä seuraavasti:
- Sirkan ja Kittilän esikouluun ensisijaisesti Daisy-linkin kautta: https://kittila.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin
- Alakylän, Kaukosen sekä Raattaman esikouluun, peruskouluun ja
aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen kirjallisesti ma 23.4.2018
mennessä koulutoimistoon, os. Kittilän koulutoimisto, Valtatie 15, 99100
Kittilä. Ilmoittautumislomakkeita saa päiväkodeilta, kouluilta, koulutoimistosta ja kunnan www-sivulta (www.kittila.fi/lomakkeet).
Koulukuljetusoikeus ja harkinnanvarainen koulukuljetus
Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja esikoululaiset ja 1-3 luokkalaiset,
joiden koulumatka ylittää 3 km ja 4-9 luokkalaiset, joiden koulumatka
ylittää 5 km. Muissa tapauksissa voi anoa harkinnanvaraiseen koulukuljetukseen. Lomakkeita saa koulutoimistosta ja kunnan www-sivulta (www.
kittila.fi/lomakkeet).
Tiedustelut koulusihteeriltä, p. 040 647 2616, niina.jauhojarvi@kittila.fi
SIVISTYSTOIMI

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt 2018
Koululaiset ja opiskelijat
Kesätyötukipaikkaa voivat hakea v. 1994-2002 syntyneet koululaiset ja
opiskelijat, jotka eivät kuulu työttömyysturvan piiriin. Hakemukset toimitettava 27.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Avoimet työpaikat

Lipunmyyjä, haku päättyy 6.4.2018 klo 15
Erityislastentarhanopettaja, haku päättyy 6.4.2018 klo 16
Päiväkodin johtaja, haku päättyy 13.4.2018 klo 16
Lähihoitajan sijaisuuksia/Kotihoito, haku päättyy 6.4.2018 klo 15
Tarkemmat ilmoitukset ja hakuohjeet kunnan sivuilla www.kittila.fi
sekä kunnan ilmoitustaululla.

Kylpylälippujen myynti kuntalaisille 2018
Kittilän kunnantalolla kunnan neuvonnassa myydään kuntalaisille uimalippuja Levi Hotel Span kylpylään varustettuna käyttäjän nimellä. Neuvonta
on avoinna arkisin klo 8 - 11 ja 11.45 - 16, puh. 0400 356 500. Maksuvälineenä käyvät pankki- ja luottokortit, lisäksi käteinen. Kylpyläliput ovat
voimassa ympäri vuoden.
Hinta:
- 12 €/aikuinen, 7 €/lapsi (6 – 17 vuotta)
- alle 6-vuotiaat veloituksetta aikuisen kanssa
- käyntikerroilla ei aikarajoitusta
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Talous- ja velkaneuvontaa Kittilässä
Talous- ja velkaneuvoja on tavattavissa Kittilässä ke 11.4. ja ke 9.5.2018,
klo 8-16. Ajanvaraukset p. 040 809 7644 tai 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

		

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa

Huom. yrittäjä, huomioithan että tietosuojalaki muuttuu 1.5.2018
alkaen.
Kideve Elinkeinopalvelut järjestää aiheesta tilaisuuden toukokuussa.
Tarkemmat tiedot Kideven sivuilla www.kideve.fi lähempänä ajankohtaa.

Työnantajat
Kittilän kunnan alueella toimiva työnantaja, joka palkkaa kesätyötukipaikkaa hakeneen nuoren vähintään kuukaudeksi, saa Kittilän kunnalta tukea
seuraavasti:

Lue aiheesta lisää Kideven sivuilla: www.kideve.fi

Tuen määrä
Yritys tai yksityinen talous: 200 € / kesätyöntekijä
Yhdistys 400 € / kesätyöntekijä
Hakemukset toimitettava 27.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Kittilässä alkaa lapsiperheiden palvelunohjaus ja neuvonta 9.4.2018. Se
tarkoittaa, että jatkossa voit soittaa yhteen puhelinnumeroon tai jättää
kysymyksen verkkoneuvontaan, kun tarvitset neuvoja ja tukea arjen pulmatilanteisiin lapsille, nuorille ja perheille suunnattuihin palveluihin liittyen.

Tuen maksaminen
Työnantaja laskuttaa tuen Kittilän kunnalta heti kesätyöntekijän työsuhteen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Liitteenä tulee olla kopio kesätyöntekijän palkanmaksutositteesta.

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.

Hakemuslomakkeita saatavilla kunnan työnsuunnittelijalta, kouluilta ja
työvoimatoimistosta sekä kunnan nettisivuilta www.kittila.fi/lomakkeet.

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.

Lisätietoja:
Kittilän kunta, työnsuunnittelija, p. 0400 356 422
Kittilän työvoimatoimisto p. 0295 039 500

Lapsiperheiden palvelunohjaus ja neuvonta alkaa
Kittilässä huhtikuussa

Tutustu palveluun:
www.kittila.fi tai www.virtu.fi/kittila/lapsiperheiden-palveluohjaus

Kirjasto tiedottaa
Pääkirjasto avoinna:
ma-to klo 11-19, pe 9-16, la 28.4 klo 10 - 15
Vappuaattona ma 30.4. klo 9-16, vapunpäivänä ti 1.5. suljettu
Satutuokiot tiistaisin klo 9.30:
10.4. Mennään retkelle
17.4. Saapasjalkakissa
24.4. Kepparit villinä
Pääkirjastossa 11.4. klo 17 -19 syyrialaiset esittäytyvät
Koti Kittilässä, juuret Syyriassa. Syyrialaistaustaiset kittiläläiset kertovat
suomeksi ja arabiaksi tulkin avustuksella elämästään entisessä ja nykyisessä kodissaan. Mahdollisuus ostaa arabialaista kahvia ja pientä purtavaa syyrialaisten kahvipöydästä. Mukana Kittilän kunnankirjasto, SPR:n
ystävät ja Vastaanottava Tunturi-Lappi –hanke.

Opiston kevätjuhla on keskiviikkona 25.4. lukiolla. Oppilastöiden
näyttely on kirjastossa toukokuun ajan. Kittilän toimipiste on uudessa
osoitteessa Valtatie 82 (Levi-instituutin rakennus).
KALANNAHKA PARKITUS JATKOKURSSI kirkonk. 6.-8.4. kurssim. 52 €
PUUKKOKURSSI Raattama 13.-15.4. kurssimaksu 28 €
MINDFULNESS JA MEDITAATIO -WORKSHOP Köngäs 19.-22.4. kurssimaksu 55 €
ASTANGA VINYASA kk. 19.-21.4. kurssimaksu 11 €
JOOGA Sirkka 26.-28.4. kurssimaksu 12 €
JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI B Vuoma 28.4. kurssim. 50 €
PUUKKOVERSTAS Sirkka 5.-6.5. kurssimaksu 28 €
NAHKATYÖT Vuoma 5.-6.5. kurssimaksu 21 €
VIITTOMAKIELI kk. 5.-20.5. kurssimaksu 58

Pääkirjastossa 12.4. klo 11-16 Meän Digiloikka hanke neuvoo älylait- Kurssit alkavat, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Kittilä p. 0400 356 435, Enontekiö p. 0400 120 505, Sodankylä
teisiin liittyviä ongelmia
p. 0400 710 481, www.revontuliopisto.fi, facebook.com/revontuliopisto
Älykännykät??? Videopuhelut??? Tabletit??? Teknologia???
Pääkirjastossa 18.4. klo 17.30 kirjaesittely
Arvo Myllymäki esittelee kirjaansa. Tietoteos ”Punamultamies” kertoo Uuno
Hannulasta (1891-1963) lehtimiehenä, kansanedustajana ja maaherrana.

Seminaari: Ounasjoen vesistön tila ja tulevaisuus

Avoin kirjoittajaryhmä klo 17.30-19.00 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 040 846 3036

Liikuntatoimi tiedottaa

Kittilän kunta järjestää kaikille avoimen seminaarin Ounasjoen vesistön
tilasta ja tulevaisuudesta 10.4.2018 klo 8.30-15 Kino Ylärissä.
Novellikoukku joka toinen torstai klo 17.30-19.00 12.4., 26.4.
Novellikoukkuun voit tulla oman neuletyösi kanssa. Mukaan voit toki tulla
myös ihan vain nauttimaan ääneen luetuista novelleista. Jos haluat lukijak- Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
http://www.kittila.fi/seminaari-ounasjoen-tilasta-ja-tulevaisuudesta
si Novellikoukkuun, ota yhteyttä pääkirjastoon kirjasto@kittila.fi
Tarjolla on kahvia ja teetä!

Huhtikuun näyttely
Katariina Paaso: Lapsuuskodin kalenteripyyhkeet

Liikuntatoimi palkitsee virallisissa kilpailuissa menestyneitä kittiläläisiä urheilijoita
Ilmoituksia vuonna 2017 menestyneistä kittiläläisistä urheilijoista pyydetään osoitteeseen Juha.Marletsuo@kittila.fi 4.5.2018 mennessä. Etusijalla ovat kittiläläisiä urheiluseuroja edustavat urheilijat. Harkinnanvaraisia
tunnustuspalkintoja voidaan myöntää myös sellaisille kittiläläisille urheilijoille, jotka edustavat ulkopaikkakuntalaista seuraa. Sähköpostissa tulee
ilmoittaa selkeästi urheilijan nimi, laji, sarja/ikäluokka, menestys sekä
urheilijan edustama seura.

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. Hiihtolatujen kunnossapitoavustukset
Liikuntatoimi avustaa Kittilän kyliä hiihtolatujen kunnossapidossa kilokittila.fi/kirjastoauto), pysäkkitoiveita voi esittää sekä kirjastoautoon että
metrikorvausperusteisesti. Latuavustusta voi hakea paikallinen yhdistys
pääkirjastoon.
(esim. kyläyhdistys, urheiluseura) talkoovoimin ylläpidettyjen latujen
osalta. Latuavustushakemukset tulee toimittaa 31.5.2018 klo 16 menKulttuuritoimi tiedottaa
nessä osoitteeseen Kittilän liikuntatoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai
kirjaamo@kittila.fi. Latuavustushakemus/ajopäiväkirja löytyy osoitteesta
ti 10.4. klo 18-19.30 Harri Ahonen: Pohjois-Norjan rannikkoreitit,
www.kittila.fi/lomakkeet.
Levi Summit Maailman ensi-iltaluento kertoo Pohjois-Norjan rannikon
ja saariston kauneimmista päiväretkikohteista, josta hyvänä esimerkkinä Suomi Mies seikkailee testit
käy Tromssan kaupungin lähitunturit, upeat Vesterålenin ja Lofoottien
Olitpa sitten mies tai nainen, mutta olet kiinnostunut omasta hyvinvoinsaaristot sekä tarunhohtoinen Nordlandin rannikko. Tilaisuus on kaikille
nistasi. Tule maksuttomiin terveyskuntoa mittaaviin testeihin Kittilän
avoin ja maksuton, tervetuloa!
urheiluhallille 4.5. klo 13-18. Paikalla ovat Lapin Liikunnan testaajat, sekä
paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä. Mikäli haluat esitellä toimintaasi ota
ti 17.4. klo 19 Rimpparemmin maailman ensi-ilta: Looking for
yhteyttä pasi.juntunen@kittila.fi tai 040 7749 743
REIDAR, Kittilän lukion sali Tanssiteatteria, draamaa ja esineteatteria
yhdistelevä esitys käsittelee Reidar Särestöniemen elämää, työtä, identi- Urheiluhallin ja Sirkan koulun salivuorot kesäksi haettavissa
teettiä ja imagoa. Liput: 10€
Kittilän urheiluhallin ja Sirkan koulun salivuorot kesäksi ovat haettavissa.
Salivuorot haetaan vakiosalivuorojen hakemus kaavakkeella, jonka saa
Tulossa toukokuussa 7.-9.5.2018 Palkisen alueteatteripyrhäys Kitti- kunnan nettisivuilta (liikunta ja ulkoilu – urheiluhalli), liikuntatoimistosta tai
lässä! Rovaniemen teatterin, Kajaanin kaupunginteatterin, Åbo Svenska urheiluhallilta. Kaavakkeet palautetaan Kittilän kunnan liikuntatoimistoon
Teaterin sekä Wasa Teaterin esityksiä Kittilässä. Tarkemmat tiedot: www. 4.5. mennessä. Kesäsalivuorot ovat voimassa 1.6. – 31.8.2018. Lisätietokittila.fi/kulttuuri. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Lapin alueteatterin ja antaa hallivastaava pasi.juntunen@kittila.fi 040 7749 743
ja Kittilän kulttuuritoimen kanssa.
Kino Ylärissä elokuvia perjantaisin klo 19, lauantaisin klo 18 ja
sunnuntaisin klo 15 & 18. Lauantaiesitykset jäävät tauolle 14.4. jälkeen.
Seuraa ilmoittelua Kittilälehdessä, kunnan tapahtumakalenterissa ja Kino
Ylärin Facebook-sivuilla. Liput: 2D Aikuiset 8€ & alle 18-vuotiaat 6€ 3D
w.kittila.f
Aikuiset 9€ & alle
18-vuotiaat 7€ i
Lisätietoja: kulttuurisihteeri marika.salminen@kittila.fi

Vapaan sivistystyön avustukset haettavissa 13.4. saakka
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.

