Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 1.6.2018

Kittilän kuntatiedote 6/2018
Kuulutus

Poikkeavia palveluaikoja

Asemakaavaehdotus nähtäville
Kittilän kunta asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville
Levin asemakaava-alueen kortteleiden 97 ja 98 asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvät aineistot.

Terveyskeskuksen hoitotarvikevarasto, varastonhoitaja lomalla
18.6.- 24.6.2018, 16.-29.7.2018 ja 13.-21.8.2018. Ilmoitathan tiedossa oleva hoitotarviketarpeesi hyvissä ajoin ennen loma-aikoja, p. 040 643 1941
Päivätoiminta Kataja on lomalla 1.6-17.8. Keskiviikkona 18.8 avaamme
jälleen tuttuun tapaan klo 9. Kataja on auki ma, ke ja to klo 9-15. Tervetuloa lomien jälkeen niin uudet kuin vanhatkin Katajan kävijät! Lisätietoja
Sanna Huilaja 040 179 4063 Anu Vuollo 040 687 4421.
Päivätoiminta Pihlaja on suljettu 30.6. - 7.8.2018 välisen ajan vuosilomien vuoksi.
Puheterapia on kiinni viikot 25-29 (eli 18.6.-22.7.2018)

Edellä mainitut ehdotusvaiheen aineistot pidetään nähtävillä 31.5.–
14.6.2018 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä
sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi\vireilla-olevat-kaavat.
Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan tulee jättää kirjallisesti
14.6.2018 klo 16:00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle,
os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Asemakaavan voimaantulo
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että
Kittilän kunnanvaltuusto on 13.12.2017 § 84 tekemällään päätöksellä
hyväksynyt Akanrovan alueen asemakaavan II-vaiheen.
Em. asemakaava on saanut lainvoiman ja asemakaava on tullut
kuulutuksella voimaan 26.4.2018.

Sosiaali- ja tervystoimi tiedottaa
Vuonna 1943 syntyneille kuntalaisille järjestetään syyskuussa Elinvoimaa ikävuosiin -tapahtuma. Ikäluokkaan kuuluvat voivat odotella
kutsukirjettä elokuun aikana.
Lisätietoja:
Ulla Siirtola, kotiutus/muistihoitaja, p. 040 706 0460

Suun terveydenhuolto tiedottaa

Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla,
os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

Muutoksia äitien täysksylitolituotteiden jakeluun lapsen neuvolakäynneillä

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo
Kittilän kunta tiedottaa seuraavien kaavahankkeiden vireilletulosta (MRL
63 §)
- Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavamuutos
- Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutos
- Levin Lounaisrinteen korttelin 965 asemakaavamuutos

Toukokuun 2018 alusta pienten lasten äideille jaetaan täysksylitolipurukumeja- tai pastilleja lapsen neuvolakäyneillä, kun lapsi on 3, 6, 8, 12
ja 18 kuukauden ikäinen.

Kaavahankkeista on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka
pidetään julkisesti nähtävillä 3.5.– 4.6.2018 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 arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mielipiteet tulee jättää kirjallisesti 4.6.2018
klo 16.00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle,
os. Valtatie 15, 99100 Kittilä tai kirjaamo@kittila.fi
KUNNANHALLITUS

Lapsiperheiden palvelunohjaus tauolla kesällä
Lapsiperheiden palvelunohjauksen puhelinpalvelu on suljettu
ajalla 22.6.-5.8.2018. Verkkoneuvonta toimii normaalisti.
Palvelun kautta saat jälleen elokuusta eteenpäin tietoa lapsiperheiden
sosiaalipalveluista, varhaiskasvatuksesta, koulusta, neuvolapalveluista,
seurakunnan sekä järjestöjen palveluista. Palveluohjaukseen voivat ottaa
yhteyttä sekä asiakkaat että viranomaiset. Palvelu on maksutonta ja
vapaaehtoista.
Tutustu palveluun: www.kittila.fi tai www.virtu.fi/kittila/lapsiperheidenpalveluohjaus

Purukumien vaihtoehdoksi ovat tulleet pastillit.
Täysksylitolituotteiden jakeluun voivat osallistua synnyttäneet äidit,
joiden vauva on täyttänyt 3 kk eikä vauvan maitohampaat ole vielä
puhjenneet. Jakelu päättyy, kun lapsi täyttää 2 vuotta. Jaettavat täysksylitolipurukumit- tai pastillit ovat äidille maksuttomia.
Tavoitteena on vähentää hampaiden reikiintymistä aiheuttavan
kariesbakteerin tartuntaa äidiltä lapselle ja säilyttää näin lapsen
hampaisto terveenä. Äitien on sitouduttava pureskelemaan täysksylitolipurukumeja (1 purukumi/ateria) säännöllisesti aterioiden yhteydessä
tai imeskelemään täysksylitolipastilleja (1 pastilli/ ateria) 5 kertaa
päivässä.
Lasten hampaiden terveyttä seurataan hammastarkastusten yhteydessä.
Ensimmäinen tarkastus tehdään 2 -vuotiaana suuhygienistin vastaanotolla. Tarvittaessa terveydenhoitajat ohjaavat lapsen aiemmin hammashoitolaan.
Lisätiedot:
Suun terveydenhuollon ajanvaraus p. 040 546 3901

Ilmoita kesätapahtumat kunnan Tapahtumat-palstalle!
Ilmoita kesän, myös-heinä-elokuun tapahtumat viimeistään 21.6.2018,
niin ne ehtivät kunnan www-sivuille Tapahtumat-kalenteriin kesäksi.
Ilmoita tapahtuma kunnan sivujen kautta lomakkeella:
http://www.kittila.fi/ilmoita-tapahtuma.
Voit myös ottaa yhteyttä tiedottajaan!
Lisätietoja: Nina Willman, tiedottaja, nina.willman@kittila.fi,
p. 0400 356 027

		

Opiston toimisto on suljettu 25.6.-29.7.2018
KITTILÄ ESIIN - sanoin, elein ja sävelin! 3 kirkonk. 4.6., 11.6. ja 2.-4.7.
kurssimaksu 27 €
PITSINNYPLÄYS KESÄKURSSI kirkonk. 4.-8.6. kurssimaksu 78 €
HULLAANNU HUOVUTUKSESTA Kallo 8.-10.6. kurssimaksu 29 €
HUOVUTUKSEN UUDET TUULET Molkojärvi 14.-15.6. kurssimaksu 24 €
MELONNAN ALKEET Sirkka 14.-15.6. kurssimaksu 33 € sis. kanootin ym.
LASTEN KESÄPAJA Sirkka 4.-6.6. kurssimaksu 22 €
LASTEN KESÄ Vuoma 4.-6.6. kurssimaksu 20 €
LASTEN SIRKUSLEIRI Kaukonen 4.-9.6. kurssimaksu 35 € järj. yhteistyössä Hiljaisuus-festivaalin kanssa
LASTEN KESÄPAJA kirkonk. 11.-13.6. kurssimaksu 22 €
LASTEN KESÄPAJA Kaukonen 18.-20.6. kurssimaksu 22 €
UIMAKOULUT LAPSILLE Sirkassa 18.6.-6.7. välisenä aikana
AKVARELLI- JA AKRYYLIVÄRIMAALAUS SÄRESTÖSSÄ Kaukonen
24.-28.7. kurssimaksu 144 €

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa

Instagram-koulutus yrityksille ti 12.6.2018
Tiistaina 12.6.2018 klo 18-20, Break Sokos Hotel Levi
Aiheina: Mikä on Instagram, miten pääsen alkuun? Näihin ja muihin
kysymyksiin yritysten edustajille vastauksia antaa Reddo Partners Oy:n
asiantuntija Kideven järjestämässä Instagram-koulutuksessa.
Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään to 7.6.2018 aikana, sähköinen
lomake Kideven www-sivuilla kohdassa Ajankohtaista.
Staalon festit - taithen ja kaupan 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.
Lauantaina 13.10. Narikan kaupat auki klo 17.00 saakka, luvassa tarjouksia ja tapahtumia Narikan liikkeissä. Osa esityksistä on kirkonkylän
liikkeissä. Tule viihtymään kirkonkylälle ja palveluiden keskelle!
Tapahtumaa järjestävät: Kideve Elinkeinopalvelut, kulttuuritoimi, nuorisotoimi, Revontuli-Opisto, Taideseura Staalo, Kauppiasyhdistys, Särestöniemi-museo / Kauko Sorjosen säätiö, Taidemuseo Einari Junttila ja
Kittilän Seurakunta. Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa!

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

Lue aiheista lisää Kideven sivuilla: www.kideve.fi

Kirjasto tiedottaa

Nuorisotoimen kesätoiminnot
Nuorisotoimi järjestää tekemistä ja toimintaa myös kesällä. Kesän leirit
ovat:
Varhaisnuorten päiväleirit 13.-15.6.2018
Huvipuistoreissu Power Parkiin 19.-21.6.
Kalareissu 2.-5.7.2018

Pääkirjasto avoinna:
ma-to klo 11-18, pe 9-16
Arkipyhien aattona klo 9-16
Avoin kirjoittajaryhmä 14.6. klo 16.30-18.00
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
Juhannusviikolla kirjasto on avoinna ma 18.6. – ke 20.6. klo 11 – 18,
torstaina 21.6. klo 9-16, juhannusaattona perjantaina 22.6. suljettu.
Kesäkuun näyttely:
Lalmolda, Ainhoa: ”….”
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.

Liikuntatoimi tiedottaa
Liikuntatoimen maksuttomat liikuntakerhot kesällä 2018:
Kuulamörssärit yleisurheilukerho 4-5-vuotiaille, alkaa ti 5.6.2018
Keihäskarpaasit yleisurheilukerho 6-7-vuotiaille alkaa ti 5.6.2018
Superpalloilijat palloilukerho 3-4-vuotiaille lkaa ma 11.6.2018
Tanssivat Ahmat tanssikerho 9-11-vuotiaille lkaa pe 8.6.2018
Käy tutustumassa tarkemmin osoitteessa
www.kittila.fi/liikunta-ja-ulkoilu
Lisätietoja: Juhaw.kittila.f
Marletsuo, liikuntasihteeri,
p. 040 573 1123,
i
juha.marletsuo@kittila.fi

Nuorisotoimi tiedottaa

Lisätietoja leireistä ja ilmoittautumiset kittila.fi/nuoret
Kesäkuussa tulossa on leirien lisäksi tulossa muutakin mukavaa. Seuraa
nuorisotoimen tiedoittamista sosiaalisesta mediasta:
facebook.com/vapallatapahtuu
ig kittilän_nuorisotoimi sekä wa-ryhmät
Heinäkuussa vietämme kesälomaa. Tilat aukeavat taas elokuussa.
Lisätietoja nuorisotoimistosta
Sanna Seppälä, puh 040 571 2103
Jenni Maansaari, puh 040 167 8218

Kulttuuritoimi tiedottaa
Hiljaisuus-festivaali Kaukosessa ja kirkonkylällä 6.-10.6.2018
Yhdeksättä kertaa järjestettävä Hiljaisuus-festivaali on paikkasidonnainen
esittävän taiteen festivaali, joka tarjoaa yleisölleen mahdollisuuden kokea
kansainvälisiä nykysirkusesityksiä ja korkeatasoista konsertteja lappilaisessa kyläympäristössä. Lisätietoja: www.hiljaisuusfestivaali.fi Liput:
www.tiketti.fi Hiljaisuus-festivaalilla käy Smartum-setelit.
Kittilän kotiseutumuseo avoinna 3.7.-11.8.2018 ti-la klo 11-17
Kesämarkkina-avajaisiltamat Rauhalassa to 5.7.2018 klo 19.00
Kulttuuritoimi järjestää meno-paluukuljetuksen iltamiin Raattamasta,
Tepsasta ja Molkojärveltä.
Kittilän perinteiset kesämarkkinat koulukeskuksella 6.-9.7.2018
Kino Ylärissä elokuvia markkinoilla 6.-9.7.2018 ja syksyllä toiminta
jatkuu mm. Mamma Mia! Here we Go Again sekä Iloisia aikoja,
mielensäpahoittaja.
Lisätietoja: kulttuurisihteeri marika.salminen@kittila.fi

