Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 18.1.2019

Kittilän kuntatiedote 1/2019, tammikuu
Palvelumuistiossa virheellinen vaihteen puhelinnumero

Avoimet työpaikat

Kotitalouksiin ja yrityksiin jaetussa Kittilän palvelumuistiossa on virhe
kunnan keskuksen numerossa. Virheellinen numero on numerolistauksen
yläosassa.
Oikea numero on:
Kittilän kunnan keskus, p. 0400 356 500

Päiväkodin johtaja, haku päättyy 18.1.2019 klo 14
Laitosapulaisen työloman sijaisuus, haku päättyy 18.1.2019 klo 15
Huoltomestari, haku päättyy 21.1.2019 klo 15
Kiinteistönhoitaja, haku päättyy 21.1.2019 klo 15
Ilmastointiasentaja, haku päättyy 21.1.2019 klo 15
Lähihoitaja, haku päättyy 30.3.2019 klo 15

Pahoittelemme virhettä ja pyydämme huomioimaan oikean numeron.
Korjattu painos palvelumuistiosta on jaossa ja noudettavissa Kittilän
kunnantalolla ja kirjastolla helmikuusta alkaen.

Kelalle osoitettua asiakaspostia voi jättää kunnantalle
Kelalle osoitettua asiakaspostia voi jättää iltaisin ja viikonloppuisin asiakaspostilaatikkoon, joka sijaitsee kunnantalon etupihalla sosiaalitoimiston
puoleisessa päädyssä ulkoseinässä ja jossa lukee ”Kela-asiakasposti”.
Kittilän kunta toimittaa asiakaspostilaatikkoon jätetyn Kela-asiakaspostin
edelleen seuraavana arkipäivänä Kelan Kittilän asiakastoimipisteeseen.
Hakemuksen tai muun asiakirjan katsotaan saapuneen Kelaan sinä
päivänä, kun se saapuu Kelalle eli kun Kela-asiakasposti toimitetaan
kunnasta lähetin välityksellä Kelaan.
Yhteistyöllä parannetaan palvelua niiden Kelan asiakkaiden osalta, jotka
asioivat Kittilän kirkonkylällä iltaisin ja viikonloppuisin ja jotka pääsevät jättämään Kela-asiakaspostia muuna kuin virka-aikana. Virka-aikana Kelaasiakaspostia voi edelleen jättää normaaliin tapaan Kittilässä virastotalon
sisällä sijaitsevaan Kelan asiakaspostilaatikkoon, os. Valtatie 60, Kittilä.
Lisätiedot: Sanna Ylinampa, hallintojohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040
653 0774, sanna.ylinampa@kittila.fi

Äitien täysksylitolituotteiden jakelu lapsen neuvolakäynneillä

Tarkemmat ilmoitukset ja hakuohjeet kunnan sivuilla www.kittila.fi
sekä kunnan ilmoitustaululla.

Kesätöihin lähihoitajaksi Palvelutalo Pääskylään ja
Palvelutalo Metsolaan
Palvelutalo Pääskylä on ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö
rantamaisemassa keskustan tuntumassa. Palvelutalo Pääskylässä
tarjotaan asukkaille ohjattua virkistystoimintaa, eri järjestöjen tilaisuuksia,
yhteistoimintaa, hartaus- ja muistotilaisuuksia.
Palvelutalo Metsola tarjoaa laadukkaan hoidon ja huolenpidon kehitysvammaisille ihmisille ja ikäihmisille. Asiakas saa Metsolassa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa sekä tukea selviytyä arjessa, itsenäisesti
ja autettuna, ohjattuna.
Olet joustava, motivoitunut, oma-aloitteinen ja pystyt työskentelemään
niin tiimissä, kuin itsenäisestikin. Työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaisia. Työsuhde on Kittilän kuntaan. Työn aloittamisajankohta sovitaan
erikseen. Hakemus tulee jättää 30.3.2019 klo 15 mennessä. Ilmoitus
kokonaisuudessaan ja haluohjeet sivuilla www.kittila.fi
Lisätiedot:
Palvelutalo Pääskylä: vs. vastaava hoitaja Sirkka Peltomaa, p. 040 749
3440, sirkka.peltomaa@kittila
Palvelutalo Metsola: vastaava hoitaja Merja Korva, p. 0400 356 481,
merja.korva@kittila.fi

Pienten lasten äideille jaetaan täysksylitolituotteita (pastilleja tai purukumeja) lapsen neuvolakäyneillä, kun lapsi on 3, 6, 8, 12 ja 18 kuukauden ikäinen. Em. tuotteiden 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 täysksylitolituotteet ovat äidille maksuttomia.

Varhaiskasvatukseen haetaan perhepäivähoitajaa

Tavoitteena on vähentää hampaiden reikiintymistä aiheuttavan
kariesbakteerin tartuntaa äidiltä lapselle ja säilyttää näin lapsen
hampaisto terveenä. Äitien on sitouduttava pureskelemaan täysksylitolipurukumeja tai imeskelemään täysksylitolipastilleja säännöllisesti aterioiden yhteydessä (5 krt päivässä 1 purukumi tai pastilli/ateria)

Perus- ja esiopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

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

Kittilän varhaiskasvatukseen haetaan perhepäivähoitajaa. Jos sinulla
on alan koulutusta ja kokemusta, ota yhteyttä vs. varhaiskasvatuspäällikköön, pirjo.junttila-vitikka@kittila.fi, puh. 040 716 2084.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2019–2020 tulee tehdä
22.2.2019 mennessä ensisijaisesti eDaisyn kautta osoitteesta https://kittila.daisynet.fi/eDaisy tai vaihtoehtoisesti kirjallisesti (katso ohjeet alta).
Ilmoittautumiset perusopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan
lukuvuodeksi 2019–2020 tulee tehdä kirjallisesti 22.2.2019 mennessä
koulutoimistoon, os. Kittilän koulutoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Ilmoittautumislomakkeita saa kouluilta, koulutoimistosta ja kunnan wwwsivulta (www.kittila.fi/lomakkeet).
Tiedustelut koulusihteeriltä, p. 040 647 2616, niina.jauhojarvi@kittila.fi.
KOULULAUTAKUNTA

Liikuntatoimi tiedottaa
Latuavustukset
Liikuntatoimi avustaa Kittilän kyliä hiihtolatujen kunnossapidossa kilometrikorvausperusteisesti. Latuavustusta voi hakea paikallinen yhdistys
(esim. kyläyhdistys, urheiluseura) talkoovoimin ylläpidettyjen latujen osalta. Latuavustushakemus/ajopäiväkirja löytyy osoitteesta www.kittila.fi/
lomakkeet. Lomakkeita saa myös liikuntatoimistolta. Avustushakemukset
tulee toimittaa 31.5.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen Kittilän liikuntatoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@
kittila.fi.
Lisätiedot: Juha Marletsuo, liikuntasihteeri, p. 040 573 1123, juha.
marletsuo@kittila.fi
Kuntosalin ohjatut tutustumiskerrat eläkeläisille
Palotievan Poikien urheilutalolla (Hietaniementie 9, 97470 Alakylä)
torstaisin 24.1., 7.2. ja 14.2. klo 10-11.
Tutustutaan ohjatusti urheilutalon kuntosaliin. Jokaiselle tutustumiskerralle mahtuu korkeintaan kuusi (6) henkilöä. Ilmoittautumiset etukäteen Pasi
Juntuselle puh. 040 774 9743.
Tutustumiskerrat ovat maksuttomia. Ole utelias ja ilmoittaudu mukaan!
Lisätiedot: Pasi Juntunen, erityisliikunnanohjaaja, p. 040 774 9743, pasi.
juntunen@kittila.fi

LUUHKAN VALMISTUS kevät, Kittilä, Vanha lk 1, pe-su 25.1.-27.1., 29 €
TEHDÄÄN YHDESSÄ, Sirkka, su 27.1., 24.2. ja 31.3., 20 €
TIFFANYTYÖ, kevät, Kaukonen, ma 28.1., la-su 2.-3.2. ja 16.-17.2., 50 €
ASTANGAJOOGA C, kevät, Kittilä, ma-ti ja to 28.1.-31.1., 10 €
PHYSIOPILATES ALKEET Sirkka, ma 28.1.-8.4., 20 €
PHYSIOPILATES JATKO Sirkka, ma 28.1.-8.4., 20 €
ENSIAPU1 Kittilä kevät, Levi-Instituutti lk 202, ti-ke 29.1.-6.2., 65 €
VÄRIÄ KANKAASEEN kevät, Kittilä, pe-la 1.2.-2.2., 20 €
KÄSITYÖPAJA Jeesiöjärvi, pe-su 1.2.-3.2., 38 €
SILKKAA OMPELUA kevät, Kittilä, la-su 2.2.-3.2., 22 €
LASIHIMMELI- JA KORUKURSSI Köngäs, kevät, la-su 2.2.-3.2., 21 €
ENSIAPU 2 Kittilä kevät, ma 4.2., to-pe 7.-8.2., ma 11.2., 65 €
LOUKUT JA VERKOT Jeesiöjärvi, kevät, ti-to 5.2.-21.2., 40 €
PUUKKOKURSSI kevät, Kittilä, pe-su 8.-10.2., 29 €
KUVATAIDE Molkojärvi, kevät, la-su 9.-10.2. ja 30.-31.3., 47 €
NAHKA- JA VERKATYÖT, viikonloppu, Raattama, pe-su 15.-17.2., 29 €
TEE OMA KIRJA, Kittilä Levi-Instituutti, la 16.2., 35 €
LASTEN KUVATAIDE Vuoma, kevät, la-su 16.2.-17.2., 20 €
LUONNONKOSMETIIKKA kevät, Kittilä, pe-la 22.2.-23.2., 24 €
Muistathan myös VERKKOKURSSIT: DNA-TESTIT SUKUTUTKIMUKSEN APUNA peruskurssi, 3D-PELIGRAFIIKKA JA ANIMAATIOT, PYTHON-OHJELMOINNIN PERUSTEET osa 1, C#-OHJELMOINTI alkeet,
ESPANJAN ALKEET verkkokurssi kevät, TERAPEUTTINEN SUKUPUU

Työikäisten starttijumppa
Kittilän urheiluhallin salissa 3. Maanantaisin klo 16.30-17.30. Aloitamme
4.2.2019. Maksuton starttijumppa on tarkoitettu työikäisille, jotka haluavat
aloittaa liikuntaharrastuksen. Jumpassa keskitytään erityisesti lihaskunnon vahvistamiseen. Starttijumppaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Urheiluhallin ovi on auki klo 16.15-16.35. Ota juomapullo mukaasi ja tule
sellaisena kuin olet!

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

Lisätiedot: Pasi Juntunen, erityisliikunnanohjaaja, p. 040 774 9743, pasi.
juntunen@kittila.fi

Pääkirjasto avoinna:
ma-to klo 11-19, pe 9-16, la 26.1. klo 10-15

Lapsiperheiden palvelunohjaus ja neuvonta
Kittilässä
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.
Tutustu:
www.kittila.fi tai www.virtu.fi/kittila/lapsiperheiden-palveluohjaus
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.

Anna palautetta kuntatiedotteesta!
Kittilän kunnan palveluiden ajankohtaisista asioista ja tapahtumista saat
tietoa tästä noin kerran kuussa ilmestyvästä kuntatiedotteesta. Tiedote
jaetaan Kittilän alueella oleviin kotitalouksiin ja julkaistaan kunnan wwwsivuilla yleensä kuun ensimmäisellä viikolla, poikkeuksina tammi- ja
joulukuu, jolloin tiedote ilmestyy noin kuun puolivälissä. Elokuussa kuntatiedote ei ilmesty. Anna palautetta tai kehitysideoita kuntatiedotteesta
kuntatiedote@kittila.fi tai puhelimitse 0400 356 027, tiedottaja, kuntatiedotteen kokoaja Nina Willman.

Kirjasto tiedottaa

Satutuokiot tiistaisin klo 9.30
5.2. Media-satu: Sininen hirvi
15.1. Pikkupupun lumiseikkailu
12.2. Erilaiset ystävät
22.1. Olli-pojan lumiseikkailu		
19.2. Tässä kirjassa asuu HIRVIÖ
29.1. Koti virran varrella		
26.2. Kaikkein paras koti
				
Celian esittely pääkirjastossa keskiviikkona 20.2. klo 12-19
Celia on äänikirjapalvelu henkilöille, joille painetun tekstin lukeminen on
hankalaa. Tervetuloa!
Novellikoukku kerran kuukaudessa torstaisin klo 17.30-19.00
31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5.
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
24.1., 21.2., 21.3., 17.4., 16.5.
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
Helmikuun näyttely:
Päiväkoti Muksula: Satukuvia
Maaliskuun näyttely:
Hettula, Juha: Maisemia, öljy- ja akvarellitöitä
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.

