Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 4.5.2018

Kittilän kuntatiedote 5/2018
Kunnanvaltuuston kokous ke 23.5.2018 klo 12

Avoimet työpaikat

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa
valtuustosalissa keskiviikkona 23.5.2018 klo 12.00.

Siivoojan toimi, haku päättyy 21.5.2018 klo 15
Vastaavan hoitajan virkavapaan sijaisuus, haku päät. 9.5.2018 klo 15
Kaksi lähihoitajan työsuhdetta, haku päättyy 11.5.2018 klo 15
Tekninen sihteeri, haku päättyy 4.5.2018 klo 15
Ilmastointiasentaja, haku päättyy 4.5.2018 klo 15
Toimintaterapeutin työloman sijaisuus, haku päättyy 4.5.2018 klo 15
Tarkemmat ilmoitukset ja hakuohjeet kunnan sivuilla www.kittila.fi
sekä kunnan ilmoitustaululla.

Kokouksen asialista on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja kunnan
internetsivuilla (www.kittila.fi) 6 päivää ennen kokousta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutuksia
Maa-ainesten ottamislupahakemus/Kaukonen, Ollerokka
Kirjalliset muistutuksen ja mielipiteet 18.5.2018 mennessä.
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta
§2/2018, Levi Events Ltd., Levi Unlimited -tapahtuma 28.4.2018
Päätöksestä on valitusaika 30 päivää, 22.5.2018 asti.
Hakemus maa-ainesten ottamisluvan lupa-ajan jatkamiseksi/Kallo,
Pähtimännikkö, kirjalliset muistutuksen ja mielipiteet 22.5.2018 mennessä
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §3/2018,
melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Kaukosen snowcross-rata
Päätöksestä on valitusaika 30 päivää, 29.5.2018 asti.
Kuulutukset ja päätökset valitusosoituksineen on luettavissa kokonaisuudessaan Kittilän kunnan www-sivuilla: http://www.kittila.fi/ sekä Kittilän
kunnanviraston teknisellä osastolla. Kirjalliset muistutuksen ja mielipiteet
osoitetaan Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteella Valtatie
15, 99100 Kittilä tai sähköisesti: kirjaamo@kittila.fi
Lisätietoja: ympäristösihteeri Piippa Wäli, piippa.wali@kittila.fi, p.0408479552

Tunturi-Lapin maaseutulautakunta tiedottaa
Maatalouden tulotukia ja korvauksia hakevat maatalousyrittäjät
Pääosa kuluvaan vuoteen kohdistuvista tuista ja korvauksista on haettava
viimeistään 15.6.2018 mennessä. Maataloustuet ja -korvaukset sekä
hakulomakkeet eivät ole juurikaan muuttuneet edellisvuoteen verrattuna.
Pääsääntöisesti käytetään sähköistä VIPU- palvelua tukihaussa. Kunnassa tai kuntien maataloustoimistossa on asiakastietokoneet, joiden avulla
viljelijätukihakemuksen voi täyttää, tarvittaessa ammattitaitoisen opastuksen kera. Aika on hyvä varata etukäteen. VIPU-palvelun kautta tapahtuva
sähköinen tukihaku on pysynyt suurin piirtein ennallaan.
Muonion kunnan Tunturi-Lapin maaseutulautakunta järjestää koulutuspäivän tukihakemusten tekemisestä ke 9.5.2018 klo 10 alkaen:
Paikka: Levi-Instituutti, Ravintola Oppikuppi, Valtatie 82, Kittilä
Ohjelma: n.klo 09.30 – 10.00 Aamukahvi
klo 10.00 – 12.00 Läpileikkaus haettavista tuista ja korvauksista sekä
tarvittavat lomakkeet, talousasiantuntija Pekka Kummala, ProAgria Lappi
klo 12.00 - 12.45 Lounastauko
klo 12.45 - n.14.00 Sähköinen tukihaku, talousasiantuntija Pekka Kummala, ProAgria Lappi
HUOM! Kahvi ja lounas omalla kustannuksella, muuten koulutus on osanottajille ilmainen. Tervetuloa!
Lisätietoja: Hannu Lohvansuu, maataloussihteeri, p. 040 489 5158,
hannu.lohvansuu@kittila.fi

Poikkeavia palveluaikoja
Kittilän työpajat (Teollisuustie 8) suljettu pe 11.5.2018.
Kunnantalon ja terveyskeskuksen kanttiinit suljettu pe 11.5.2018.
Terveyskeskuksen hoitotarvikevarasto, varastonhoitaja lomalla
21.5.2018 , 18.6-24.6.2018, 16.-29.7.2018 ja 13.-21.8.2018. Ilmoitathan
tiedossa oleva hoitotarviketarpeesi hyvissä ajoin ennen loma-aikoja.
Päivätoiminta Kataja on kiinni ke 16.5. ja kesälomalla 1.6. - 17.7.
Keskiviikkona 18.7 avaamme tuttuun tapaan klo 9.
Lisätiedot: Sanna Huilaja 040 179 4063, Anu Vuollo 040 687 4421

Kittilä 150 -ilmeessä seikkailee ahma eri vuodenaikoina
Kittilän kunta täyttää 150 vuotta tänä vuonna. Kunnan juhlatoimikunta
päätyi tilaamaan vuodelle juhlailmeen tunnetulta suomalaisen muodin
suunnittelijalta, kittiläläislähtöiseltä Jukka Puljujärveltä. Juhlailmeen, joka
näkyy myös tässä kuntatiedotteessa, nimi on Ahman vuodenajat. Ilme
sisältää Kittilä 150 -logon useissa eri väreissä ja Kittilä-kuosin, jossa
värikkäät ahmat muodostavat raporttikokonaisuuden.
Kittilä 150 -tuotteet
Ahman vuodenajat -juhlailmeen mukaisia tuotteita on myynnissä juhlavuoden 2018 aikana kunnan tapahtumissa.
- Kittilä-kasst ja putkihuivt, á 5 euroa, tuotevalikoima laajentuu kesätapahtumiin.
- Kittilä 150 vuotta –pinssejä on maksutta jaossa tapahtumissa ja
kunnantalolla, niin kauan kuin niitä riittää.
Kittilä 150-vuoden ilme juhlavuoden tapahtumissa
Kittilä 150 –ilme näkyy monella tapaa vuoden aikana kunnassa järjestettävissä tapahtumissa ja toiminnoissa, jotka on järjestetty juhlavuoden
hengessä ja jotka kunnioittavat 150-vuotiasta Kittilää. Esimerkiksi yhdistykset, yritykset ja muut toimijat voivat lisätä logon tapahtumamarkkinointiinsa. Ilmoita tapahtuma ja käyttötarkoitus kuntaan logon käyttölupaa
varten kirjaamo@kittila.fi, tarkemmat ohjeet sivulla http://www.kittila.fi/
kittila-150-juhlailme-ahman-vuodenajat.
Ahmalogoja on kahdeksalle eri vuodenajalle, tässä kevät, kesä ja ruska:

Talous- ja velkaneuvontaa Kittilässä

Talous- ja velkaneuvoja on tavattavissa ajanvarauksella Kittilässä ke
9.5.2018, klo 8-16. Lue lisää sivulta www.kittila.fi/talous-ja-velkaneuvonta
Lisätietoja ja ajanvaraukset: Paula Nilivaara, talous- ja velkaneuvoja,
velkaneuvonta@sodankyla.fi,
puhelin 040 809 7644

Lisätiedot:
Ahti Ovaskainen, juhlatoimikunnan puheenjohtaja, puhelin 0400 299 891,
ahti.ovaskainen@kittila.fi
Marika Salminen, kulttuurisihteeri, juhlatoimikunnan sihteeri, Kittilän kunta,
puhelin 040 568 1356, marika.salminen@kittila.fi

		

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa

EU:n uusi tietosuoja-asetus – mitä yrityksen pitää tietää?
to 3.5.2018, klo 17-20.30, valtuustosali, Kittilän kunnantalo
EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa. Uusi asetus tuo
mukanaan useita muutoksia henkilötietojen käsittelyä koskevaan sääntelyyn. Asetusta on sovellettava 25.5.2018 alkaen. Tule kuulemaan mitä
tietosuoja-asetus tarkoittaa yrityksille ja miten siihen tulee varautua!
Siivoustalkoot & kierrätystapahtuma pidetään jälleen Kittilän
kirkonkylällä! Ke 23.5.2018 yritykset, yhdistykset, yhteisöt, koulut ja
yksityishenkilöt kutsutaan mukaan talkoisiin! Kierrätystapahtuma torilla
klo 12-18. Tapahtuman järjestää kunnan ja Kideve Elinkeinopalveluiden
kanssa yhteistyössä Kittilän luonto ry yhdessä muiden toimijoiden
kanssa. Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa.
Staalon festit - taithen päivä narikalla, la 13.10.2018
Staalon festit on uusi poikkitaiteellinen tapahtuma kirkonkylällä jossa
koetaan paikallista kulttuuria ja nähdään ja kuullaan esiintyjiä monipuolisesti. Luvassa muun muassa musiikkia, kuvataidetta, teatteria, elokuvia
ja sanataidetta. Osa esityksistä on kirkonkylän liikkeissä. Tule viihtymään kirkonkylälle ja palveluiden keskelle! Tarkemmat tiedot lähempänä
ajankohtaa.
Lue tapahtumista lisää Kideven sivuilla: www.kideve.fi

Lapsiperheiden palvelunohjaus ja neuvonta alkanut Kittilässä
Jatkossa voit soittaa yhteen puhelinnumeroon tai jättää kysymyksen
verkkoneuvontaan, kun tarvitset neuvoja ja tukea arjen pulmatilanteisiin
lapsille, nuorille ja perheille suunnattuihin palveluihin liittyen. 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.
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.
Tutustu palveluun:
www.kittila.fi tai www.virtu.fi/kittila/lapsiperheiden-palveluohjaus

Kirjasto tiedottaa
Pääkirjasto avoinna:
ma-to klo 11-19, pe 9-16, ke 9.5. klo 9-16
10.5. Helatorstaina suljettu
Satutuokiot klo 9.30:
Keskiviikko 2.5. Kimalletta
Tiistai 8.5. Onnelin ja Annelin äiti
Avoin kirjoittajaryhmä klo 17.30-19.00, 17.5., 14.6.
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
Toukokuun näyttely
Revontuli-Opiston oppilastöiden näyttely
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
w.kittila.f
i voi esittää sekä kirjastoautoon
(www.kittila.fi/kirjastoauto),
pysäkkitoiveita
että pääkirjastoon.

Oppilastöiden näyttely kirjastossa toukokuun ajan
PUUKKOVERSTAS Sirkka 5.-6.5. kurssimaksu 28 €
NAHKATYÖT Vuoma 5.-6.5. kurssimaksu 21 €
VIITTOMAKIELI kirkonk. 5.-20.5. kurssimaksu 58 €
TILKKUAALTOJA Kaukonen 14.-16.5. kurssimaksu 40 €
YIN JOOGA INTENSIIVI kk. 16.-23.5. kurssimaksu 20 €
SANOMALEHDEN UUSI ELÄMÄ Kaukonen 17.5. kurssimaksu 18 €
HOPEATYÖ B kirkonk. 18.-20.5. kurssimaksu 32 €
TYÖPAJA Kiistala 19.-20.5. kurssimaksu 22 €
LUONNONKOSMETIIKKA kirkonk. 24.5. kurssimaksu 20 €
LUSIKAT KORUIKSI, KETJUT JA HOPEASAVIKORUT, Kallo 25.5. kurssim. 25 €
KITTILÄ ESIIN - sanoin, elein ja sävelin! 3, kirkonk. 4.6. -4.7. kurssim.27 €
PITSINNYPLÄYS KESÄKURSSI, kirkonk. 4.-8.6. kurssimaksu 78 €
LASTEN KESÄPAJA Sirkka 4.-6.6. kurssimaksu 22 €
LASTEN KESÄPAJA kirkonk. 11.-13.6. kurssimaksu 22 €
HULLAANNU HUOVUTUKSESTA Kallo 8.-10.6. kurssimaksu 29 €
HUOVUTUKSEN UUDET TUULET, Molkojärvi 14.-15.6. kurssim. 24 €
LASTEN KESÄPAJA Kaukonen 18.-20.6. kurssimaksu 22 €
UIMAKOULUT LAPSILLE Sirkassa 18.6.-6.7. välisenä aikana
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

Nuorisotoimi tiedottaa
Koulujen päättäjäiset 12-20 vuotiaille pe ja la 1.-2.6.2018 klo 18-01.
Nuorisotila Käki ja piha-alue. Maksuton ja päihteetön.
Lisätietoa: kittila.fi/nuoret
Nuorisotoimi tarjoaa taas kesätoimintoja lapsille ja nuorille. Tietoa
kesätoiminnoista löydät osoitteesta kittila.fi/nuoret 14.5. alkaen.
Etsivä nuorisotyö: Tuomas Jääskö, p. 040 596 5995 ja
Elina Alatörmänen, p. 040 631 6447
Lisätiedot: Jenni Maansaari, vs. nuorisosihteeri, p. 040 167 8218

Liikuntatoimi tiedottaa
Unelmien Liikuntapäivä torstaina 10.5.2018
Helatorstaina vietetään valtakunnallista Unelmien Liikuntapäivää. Sen kunniaksi Kittilän urheiluhallin ovet ovat avoinna klo 9-15. Tervetuloa pelaamaan
salibandya, sulkapalloa, lentopalloa, koripalloa tai vaikkapa sisäcurlingia.
Ota perhe mukaan, kerää kaveriporukka kasaan tai tule yksin tekemään
vaikka kahvakuulatreeni! Urheiluhallin monipuolinen välineistö vapaasti
käytettävissä. Vain mielikuvitus on rajana! Hallilla valvoja koko päivän ajan.
Kittilä 150 -kävelyhaaste lauantaina 19.5.2018 klo 11.00
Ylös, ulos ja kenttää kiertämään! Kävelyhaasteessa kierretään yleisurheilukenttää 150-vuotiaan Kittilän kunniaksi. Tavoitteena on kävellä yhteensä 150
kilometriä eli 500 kierrosta. Voit valita oman kierroslukumääräsi. Jokainen
kierros vie lähemmäksi tavoitetta, joten kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.
Startti tapahtuu klo 11 ja mukaan saa tulla milloin tahansa. Pyritään siihen,
että tavoite saavutettaisiin klo 15 mennessä. Yleisurheilukentällä tarjolla
sporttista pikkupurtavaa
Lisätietoja: Juha Marletsuo, liikuntasihteeri, puhelin 040 573 1123

Kulttuuritoimi tiedottaa
Kevään ja kesän tapahtumia:
7.-9.5.2018 Palkisen alueteatteripyrhäys Kittilässä!
Rovaniemen teatterin, Kajaanin kaupunginteatterin, Åbo Svenska Teaterin
sekä Wasa Teaterin esityksiä Kittilässä. Tarkemmat tiedot: www.kittila.fi/
kulttuuri. Yhteistyössä Lapin alueteatterin ja Kittilän kulttuuritoimen kanssa.
6.-10.6.2018 Hiljaisuus-festivaali Kaukosessa ja kirkonkylällä
lisätietoja www.hiljaisuusfestivaali.fi liput: www.tiketti.fi
Markkina-avajaiset 5.7.2018 klo 18 Rauhalassa
Kittilän perinteiset kesämarkkinat koulukeskuksella 6.-9.7.2018
Kino Ylärissä elokuvia pe klo 19 ja su klo 15 & 18 su 27.5.2018 saakka
Seuraa ilmoittelua Kittilälehdessä, kunnan tapahtumakalenterissa ja Kino
Ylärin Facebook-sivuilla.
Liput: 2D Aikuiset 8€ & alle 18-v. 6€, 3D Aikuiset 9€ & alle 18-v. 7€
Lisätietoja: Marika Salminen, kulttuurisihteeri marika.salminen@kittila.fi

