Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 31.8.2018

Kittilän kuntatiedote 8/2018
Kittilän kunnanvaltuuston kokous

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa
valtuustosalissa maanantaina 17.9.2018 klo 14.00.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja kunnan
internetsivuilla (www.kittila.fi) 6 päivää ennen kokousta.

Talous- ja velkaneuvontaa syyskuussa 2018 Kittilässä

Talous- ja velkaneuvoja Paula Nilivaara on tavattavissa Kittilässä keskiviikkona 12.9.2018, klo 8 - 16. 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

Info- ja keskustelutilaisuus ke 5.9.2018:
Jätehuolto Kittilän kunnan alueella

Tervetuloa info- ja keskustelutilaisuuteen Kittilän kunnantalolle, valtuustosaliin
(Valtatie 15, 99100 Kittilä) keskiviikkona 5.8.2018 klo 18.
Lisätietoja:
Piippa Wäli, ympäristösihteeri , p. 040 847 9552, piippa.wali@kittila.fi

Aikuisneuvola tiedottaa

Hyvä diabetesasiakkaamme! Diabeteksen seuranta- ja hoitotarvikkeita saa
diabeteshoitajan kautta. Välineitä voi noutaa aikuisneuvolasta (terveyskeskuksen 2. kerros) maanantaisin klo 12 – 13 ilman ajanvarausta.
Jos kyseinen aika ei sovi, voit soittaa diabeteshoitajalle tarviketilausta varten,
jolloin tarvikkeet voidaan jättää sovittuun paikkaan noudettavaksi.
Lisätietoja:
Terveydenhoitaja Anne Vierelä, p. 040 525 5295 (takaisinsoittojärjestelmä)
anne.vierela@kittila.fi
Terveydenhoitaja Merja Piekkari,
p. 040 137 2422 (takaisinsoittojärjestelmä)
merja.piekkari@kittila.fi

Avoimia työpaikkoja kunnassa

Päiväkodin johtaja, haku päättyy 6.9.2018 klo 16.00
Terveyskeskuslääkäri, haku päättyy 7.9.2018 klo 15.00
Koulusihteeri, haku päättyy 19.9.2018 klo 15.00
Päävalmentaja, haku päättyy 28.9.2018 klo 15.00
Tarkemmat ilmoitukset ja hakuohjeet
kunnan sivuilla www.kittila.fi
sekä kunnan ilmoitustaululla.

Liikennejärjestelymuutokset Sirkassa:
Ruskamaraton, 30.8 – 2.9.2018

● Eturinteen / Hissitien pysäköintialue
Zeropointin ja Tunturilammen kohdalla suljetaan
to 30.8.2018 klo 8 – su 2.9.2018 klo 18 väliseksi
ajaksi.
● Hissitie suljetaan yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä la 1.9. klo 7-19 väliltä Leviraitin liittymä
– Levinkuve.
● Levin ympärystie välillä Kantatie 79 Levintie – Taalontie suljetaan yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä la 1.9. klo 12.30 – 18 väliseksi ajaksi.
● Rakkavaarantie on juoksupäivänä 1.9.
normaalisti ajoneuvoliikenteen käytössä, mutta
juoksujen alkuvaiheissa n. klo 12 – 12.45 sekä
noin klo 14–15.20 tieosuus kuitenkin ruuhkautuu ja liikennettä joudutaan pysäyttelemään.
Lisätiedot ja kartat: www.kittila.fi

Kittilä - Lapsiystävällinen kunta

Kittilän kunta on päässyt mukaan toteuttamaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta (LYK) –mallia. Työ alkaa kunnan tekemästä alkukartoituksesta,
jossa käytetään apuna UNICEFin tarkistuslistoja. Sen jälkeen kunta valitsee, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Kaksivuotiskauden lopuksi kunta arvioi työnsä tulokset ja raportoi niistä UNICEFille.
Raportoinnin jälkeen kunta voi saada Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. UNICEF myöntää tunnustuksen sitoutuneesta
ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.
Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis – lapsen oikeuksista on pidettävä huolta arjessa joka päivä. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta.
Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.
Lapsiystävällisyys tarkoittaa UNICEFin mukaan mm. sitä, että:
● Lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan
mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
● Lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjenuorana on YK:n lapsen oikeuksien
sopimus. Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Tämä
näkyy kunnan talousarviossa.
● Sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja
nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he kokevat
olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.
Työ on siis haastava, mutta toivottavasti meille kaikille kuntalaisille mieleinen. Lapsiystävällinen kunta Unicef –koordinaattorin työpiste on kunnantalon hallinto-osastolla, jonne olette tietenkin tervetulleita. Antoisinta voi
kuitenkin olla, jos koordinaattorina saan jalkautua teidän luoksenne.
Lapsiystävällisyydellä
Marketta Toivola, Lapsiystävällinen kunta Unicef –koordinaattori ajalla
13.8.–31.12.2018, p. 040 1801 261, marketta.toivola@kittila.fi

Kunnan www-sivututkimus käynnissä

Vastaa Kitilän kunnan www-sivujen käyttäjätutkimukseen ja voita Kittilä
150-juhlavuoden palkintoja! Kyselyyn vastauslinkki on:
https://link.webropolsurveys.com/S/0A97F90B3B3F06F4
Löydät linkin myös kunnan www- ja Facebook-sivuilta.

OSTA KITTILÄ 150V-

Lähetä
tekstiviesti
KITTILÄ150
numeroon

16499
Saat arvan puhelimeesi.
Arvan hinta veloitetaan
puhelinlaskullasi. Palvelu on
mahdollista Telian, Elisan,
DNAn ja Saunalahden liittymillä.

JUHLA-ARPA

Tuet samalla Kittilän kirkonkylän kehittämistä,
paikallista yhdistystoimintaa ja
harrastusmahdollisuuksia.
Lue lisää Kittilän kirkonkylän
kyläyhdistyksen sivuilta.

ARPA

10 €

PÄÄPALKINTO
KIA PICANTO
1,0 ISG LX
EcoDynamics

ARPOJA MYYDÄÄN MYÖS KITTILÄN LIIKKEISSÄ!
Myyntiaika: 7.8.–5.12.2018

TUKEMASSA:

Kittilän Autopeltikorjaamo ja Maalaamo Oy

KOLARIKORJAUS • AUTOMAALAUS
• TUULILASIT
p. 040 3509 200 • www.autopeltikorjaamo.fi

KITTILÄ
Valtatie 31–33, 99100 Kittilä • p. (016) 620 0600

		
Ilmoittautuminen on meneillään syksyllä alkaville, keväällä alkaville
ja koko lukukauden mittaisille kursseille.
Opinto-opas on jaettu kotitalouksiin. Se on saatavilla myös opiston
toimistolla, kirjastossa ja kunnantalolla sekä luettavissa netistä.
Kurssimaksun alennus kaudelle 2018-2019 on 15 €/opiskelija.
Alennusta voivat saada seniorit (yli 63 v.), eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat. Alennusta haetaan ilmoittautumisen yhteydessä netissä
tai puhelimitse 30.9. mennessä. Alennuksen saadaksenne vaadimme
todistuksen työttömyydestä sekä eläkeläisiltä alle 63 v.
Huom! verkkokursseina on tarjolla käsitöitä, kieliä, sukututkimusta,
liikuntaa…
Nämä kurssit puuttuvat painetusta opinto-oppaasta:
KUNTOJUMPPA Raattama ti 11.9.-27.11. ja 8.1.-9.4. syksyn kurssimaksu
32 €, kevään kurssimaksu 35 €
LIIKUNTA Siitonen ke 12.9.-28.11. kurssimaksu 22 €
Muutos painetussa oppaassa ilmoitettuun:
NAHKA- JA VERKATYÖT Raattama ma 17.9.-3.12. ja 14.1.-8.4. syksyn
kurssimaksu 49 €, kevään kurssimaksu 53 €
NAHKA- JA VERKATYÖT Sirkka ti 18.9.-4.12. ja 15.1.-9.4. syksyn kurssimaksu 49 €, kevään kurssimaksu 53 €
ELÄKELÄISTEN VIRIKETOIMINTA Raattama ma 17.9.-3.12. ja 14.1.-8.4.
syksyn kurssimaksu 32 €, kevään 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

Kirjasto tiedottaa
Pääkirjasto avoinna:
ma-to klo 11-19, pe klo 9-16, la 29.9. 10-15

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa

Staalon Festit - taithen ja kaupan päivä Narikalla la 13.10.2018
Paikallinen rikas kulttuuritarjonta raikkaalla otteella kaikkien ulottuville.
Mukaan uudistuneeseen Staalon Festien kulttuurihumuun on otettu
useita taiteenlajeja. 150-juhlavuottaan juhlivan Kittilän rikas kulttuuriperintö ja nykytarjonta ovat esillä lokakuisena lauantaina 13.10. Narikalla,
Kittilän kylänraitilla. Lue ohjelma sivuilla www.staalonfestit.fi, seuraa
myös Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.
Lisätietoa myös Kideven www-sivuilla kohdassa Ajankohtaista.
KYLÄT 1-2-3! Matkailun startti –työpajasarja Kittilän kylille elolokakuussa 2018. Tule kuulemaan infopaketti matkailusta kylien näkökulmasta! Kaikki työpajat ovat avoimia kaikille Kittilän kylien yrityksille
ja kylätoimijoille. Aiheena MATKAILUN PERUSASIAT ja MATKAILUN
SOME. Työpajoja järjestetään Kaukosessa, Raattamassa, Könkäällä ja
kirkonkylällä - kaikki työpajat ovat kaikille avoimia!
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Kideven www-sivuilla.
Lue aiheista lisää & paljon muita tilaisuuksia yrityksille Kideven
sivuilla: www.kideve.fi

Liikuntatoimi tiedottaa
Agnico Eagle-jäähalli on avattu kaudelle 2018-2019
Runsaasti yleisöluisteluvuoroja tarjolla!
Lisätiedot: www.kittila.fi/kittilan-jaahalli sekä Juha Marletsuo, liikuntasihteeri, p. 040 573 1123, juha.marletsuo@kittila.fi
Työikäisten starttijumppa Kittilän urheiluhallilla salissa 3 maanantaisin klo 16.30-17.30, ensimmäinen kokoontumiskerta 17.9.
Jumppa on tarkoitettu erityisesti työikäsille, jotka haluavat aloittaa liikuntaharrastuksen. Siinä keskitytään erityisesti lihaskunnon vahvistamiseen.
Jumppaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja se on maksuton. Ota
juomapullo mukaasi. Urheiluhallin ovi on auki 16:15-16:35. Tule mukaan
sellaisena kuin olet! Lisätiedot: Pasi Juntunen, hallivastaava, pasi.juntunen@kittila.fi, p. 040 7749 743

Satutuokiot tiistaisin klo 10:
4.9. Kiki hukkaa pallonsa
11.9. Ei syytä huoleen
18.9. Mansikkahaltijatar pelkää auringonpaistetta
25.9., 2.10., 9.10.

Nuorisotoimi tiedottaa

Lorutuokio alle kouluikäisille keskiviikkona 19.9. klo 10.00
Tervetuloa loruilemaan ja leikkimään!

Etsivä nuoristyö - Etsivä nuorisotyötekijä Tuomas Jääskö, p. 040 596 5995

Kirjastoauto 10 vuotta 29.9.
Auto kirjaston pihalla klo 10-15. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Novellikoukku joka toinen torstai klo 17.30-19.00, 27.9., 11.10, 25.10.
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!

Nuorisotilat Notzki (Sirkka) ja Käki (Kittilä) ovat jälleen auki ti-pe klo
16-21. Yökahvilatoiminta jatkuuu lauantaina 1.9. Käelllä. Yökahvilapäivät
näet osoitteessa http://kittila.fi/nuorten-yokahvilat

Tiedottaminen - Syksyn kerhoista ja muista toiminnoista tiedotetaan
osoitteessa kittila.fi/nuoret ja facebook.com/vapaallatapahtuu Seuraa myös
nuorisotoimen instagramia kittilan_nuorisotoimi sekä snäppiä kittiant
Lisätiedot: Nuorisosihteeri Sanna Sepplä, p. 040 571 2103, Jenni Maansaari, p. 040 167 8218

Kulttuuritoimi tiedottaa

Avoin kirjoittajaryhmä klo 17.30-19.00 6.9., 4.10., 1.11.,29.11.
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

Mimmit Ystävyys-konsertti Yläri-salissa to 13.9. klo 18
Mimmit on riemastuttavan hauska kahden sisaruksen muodostama
lastenyhtye. Mimmit pulppuavat laulua, tanssia ja puhetta ja saavat kuuntelijat taatusti hyvälle tuulelle. Yhtyeen ilmava luomusoundi on balsamia
myös vanhempien korville. Duon lavaenergia tempaa mukaansa niin
lapset kuin aikuiset. Tervetuloa! Liput 5€/10€.

Syyskuun näyttely:
Haapala, Aino: Pinnan alla, pilven päällä
Haapala, Ilkka: Koruja

Isojen poikien lauluja Yläri-salissa ti 25.9. klo 19
Mikael Saari, laulu, Marko Hilpo, piano, Jarmo Julkunen, ukulele & Harri
Lidsle, tuuba. Tervetuloa! Liput: 10€.

Lokakuun näyttely:
Kehitysvammaisten päivätoiminnan käsityöt

Kino Ylärissä elokuvia 31.8. alkaen perjantaisin klo 19, lauantaisin
klo 18 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:
Pääkirjasto: 040 728 5733, www.kittila.fi/kirjasto, facebook.com/kittilankunnankirjasto
Kirjastoauto: 0400w.kittila.f
392 854, kirjastoauto@kittila.fi,
aikataulu saatavana kirjastoaui
tosta ja pääkirjastosta sekä nähtävillä kunnan nettisivuilla (www.kittila.fi/kirjastoauto), pysäkkitoiveita voi esittää sekä kirjastoautoon että pääkirjastoon.

Lisätietoja: Marika Salminen, kulttuurisihteeri, p. 040 568 1356,
marika.salminen@kittila.fi

