Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 8.3.2019

Kittilän kuntatiedote 3/2019, maaliskuu
Kunnanvaltuuston kokoontuminen tammi – kesäkuu 2019
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2018 §:n 84 kohdalla päättänyt, että kunnanvaltuusto kokoontuu kevätkaudella 2019 seuraavasti:
Ma 21.1. klo 14.00		
Ma 4.3. klo 14.00		
Ma 1.4. klo 14.00

Ma 6.5. klo 14.00
Ma 17.6. klo 14.00

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan
verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa. Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin
Kuntalain 108 §:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokouskutsu.
Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle
varajäsenelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla on sähköpostiosoite.
Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.
Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

Avoimet työpaikat

Johtava lääkäri haku päättyy 1.3.2019 klo 15.00
Siivoojan toimi, haku päättyy 8.3.2019 klo 14.00
Talonrakentaja, haku päättyy 11.3.2019 klo 15.00
Lähihoitajan lyhytaikaisia sijaisuuksia, haku päät. 14.3.2019 klo 15.00
Lähihoitaja, haku päättyy 30.3.2019 klo 15.00
Varhaiskasvatuksen sijaisuudet, haku päättyy 30.5.2019 klo 14
Tarkemmat ilmoitukset ja hakuohjeet kunnan sivuilla www.kittila.fi
sekä kunnan ilmoitustaululla.

Kuulutus: Levin korttelin 965 asemakaavaehdotus
Kittilän kunta asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville
Levin korttelin 965 asemakaavaehdotuksen ja siihen liittyvän aineiston.
Edellä mainittu ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 20.2. –
22.3.2019 Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100
Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireillaolevat-kaavat.
Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee jättää kirjallisesti 22.3.2019
klo 16.00 mennessä Kittilän kunnanhallitukselle, os. Valtatie 15, 99100
Kittilä tai kirjaamo@kittila.fi.
KUNNANHALLITUS

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Uusi yksityistielaki -tilaisuus ke 3.4.2019 klo 16

Kunnanhallituksen kokoukset tammi – kesäkuu 2019

Aika: Keskiviikko 3.4.2019 klo 16 - 19
Paikka: Kittilän kunnantalo, Valtatie 15, valtuustosali (2 krs.)

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 4.12.2018 §:n 434 (jatkokäsittely Kvalt 19.12.2018 § 84) kohdalla päättänyt, että kunnanhallitus kokoontuu kevätkaudella 2019 tiistaisin klo 15.00 alkaen seuraavasti:
8.1., 22.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 28.5. ja 4.6.
KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Huomioi viive Kela-asiakaspostia jättäessäsi
Kelalle osoitettua asiakaspostia voi edelleen jättää kunnantalon ulkoseinässä sijaitsevaan asiakaspostilaatikkoon. Asiakaspostilaatikko sijaitsee
kunnantalon etupihalla sosiaalitoimiston puoleisessa päädyssä.
Kelan tiedotteen mukaan Kelan asiakaspostia skannataan pääsääntöisesti jatkossa Oulun skannauskeskuksessa. Toimeentulotuen kiireelliset
hakemukset skannataan kuitenkin edelleen paikan päällä Kittilässä.
Kittilässä on kuitenkin myös edelleen muutamia etuuspuolen käsittelijöitä ja he saattavat edelleen skannata myös ei-kiireellistä postia riippuen
siitä miten ovat toimistossa paikalla. Kelan mukaan Kelan pohjoisen
piirin muista toimistoista saadun kokemuksen perusteella skannauksen
siirto Ouluun on aiheuttanut kela-asiakaspostin kulkemiseen keskimäärin 1-2 päivän viiveen. Posti on nyt vielä kuitenkin heikentänyt 1.1.2019
lukien palvelujaan siten, että he lupaavat priority kuoren (eli se nopeampi) toimituksen ensisijaisesti kahdessa arkipäivässä. Toisin sanoen
postitusviive voi olla noin 2-3 päivää jatkossa riippuen Postista. Edellä
mainitut viiveet kannattaa huomioida jätettäessä Kela-asiakaspostia
kunnantalolla sijaitsevaan asiakaspostilaatikkoon.

Kittilän kunta järjestää yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa infotilaisuuden 1.1.2019 voimaan tulleesta yksityistielaista. Tilaisuus on tarkoitettu lähinnä tiekunnille ja tieosakkaille jotka eivät muodosta tiekuntaa.
Tilaisuudessa maanmittauslaitoksen edustajat esittävät miten yksityistielain säädäntö on muuttunut. Muutokset kohdistuvat mm.
- tiekuntien perustamiseen ja toimivaltaan
- kuntien tielautakuntien lakkaamiseen ja tehtävien siirtymiseen maanmittauslaitokselle
- avustuskelpoisuuden määritelmään
Tilaisuutta varten voi lähettää ennakkokysymyksiä osoitteeseen
tenho.tulppo@maanmittauslaitos.fi
Lisätietoja: Esa Pöyliö, yhdyskuntainsinööri, p. 0400 862 532

Vapaan sivistystyön lautakunta julistaa haettavaksi
1. Kulttuuritoimen avustukset yksityisille, yhdistyksille ja ryhmille
osoitteeseen Kittilän kulttuuritoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä
2. Nuorisotoimen avustukset yhteisöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille osoitteeseen Kittilän nuorisotoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä
3. Urheiluseurojen toiminta-avustukset sekä urheiluseurojen
omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset
osoitteeseen Kittilän liikuntatoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä
Hakemusasiakirjat vaadittavine liitteineen on toimitettava 18.4.2019 klo
15 mennessä yllä oleviin osoitteisiin tai kirjaamo@kittila.fi. Hakemuslomakkeita ja myöntämisperusteita on saatavana toimistoilta tai www.
kittila.fi/lomakkeet.
Kittilässä 25.2.2019
VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA

Kulttuuritoimi tiedottaa
Ahman vuodenajat –ryijyn aloitustapaaminen Kittilän kunnankirjastolla to 14.3. klo 16-19
Tehdään kuntalaisten kanssa yhteistyössä Jukka Puljujärven suunnittelema iso ryijy kunnantalon aulaan! Ryijy valmistetaan paloista ja ommellaan
pienempään kangaspohjaan pääasiassa kotona. Valmiit palat yhdistetään
myöhemmin. Tekniikka on helppo ja opastusta on saatavilla. Kulttuurisihteeri päivystää ja opastaa kirjastolla klo 16-19. Tule silloin kun sinulle käy,
aika on liukuva., saat tarvikkeet ja opastuksen mukaasi. Tule rohkeasti
mukaan yhteisölliseen käsityöprojektiin!
Kittilän pelimannit ja kuoro Särestön galleriassa ke 20.3. klo 18
Tunnelmallisessa konsertissa kuullaan kittiläläistä pelimannimusiikkia
Reidar Särestöniemen teosten ympäröimänä. Konserttilipun hinta 20€
sis. kulttuuritoimen järjestämän kuljetuksen, lähtö Sirkasta sekä kahvit.
Ilmoittautumiset kuljetukseen: info@sarestoniemenmuseo.fi tai 016 654
480 ke 20.3. klo 12 mennessä. Tervetuloa!
Ukrainalainen kasakkayhtye Varta Yläri-salissa pe 22.3. klo 18
Kasakkayhtye Varta vierailee ensimmäistä kertaa Suomessa. Yhtye
tarjoaa ohjelman, joka koostuu suurimmaksi osaksi tunnetuista ja suosituista kasakkalauluista. Tilaisuuteen on vapaa pääsy!
Kino Ylärissä elokuvia 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€
Lisätietoja: kulttuurisihteeri marika.salminen@kittila.fi

Liikuntatoimi tiedottaa: MukSu 2
Mukava Sunnuntai tekee paluun 10.3.2019! Alle kouluikäisille lapsille
ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu liikunnallinen puuhapäivä Kittilän
urheiluhallilla klo 11-13. Luvassa mm. kiipeilyä, taiturointia, temppuilua ja
pallopelejä! Pientä välipalaakin on tarjolla. MukSu on maksuton! Lämpimästi tervetuloa viettämään liikunnallista laatuaikaa perheen pienimpien
kanssa! Lisätiedot: Juha Marletsuo, liikuntasihteeri, 040 573 1123, juha.
marletsuo@kittila.fi

Lapsiystävällinen kunta Unicef –mallin rakentaminen jatkuu
Tutustu alkukartoituskyselyihin: http://www.kittila.fi/unicef-lapsiystavallinen-kunta-malli-kittilassa. Käy kertomassa myös ideoitasi perhepalveluiden osalta. Lisäksi voit katsoa lasten ja nuorten kysymyksiä; heiltä
kysytään mm. onko heillä ystäviä ja turvallisia aikuisia, mahdollisuudesta osallistua eri kerhoihin ja nälästä. Myös kunnan henkilöstö ja päättäjät
pääsevät vastaamaan omiin kyselyihinsä. Vastaukset ovat pohjana
toimintasuunnitelmalle, joka määrittää tavoitteet eri sektoreille.
(LAVA) lapsivaikutusten arviointi –työ on käynnistetty; eli millaisin
keinoin saadaan lasten ja nuorten ääni kuuluviin kunnan eri toiminnoissa ja millaisia vaikutuksia kunnan päätöksillä on lapsiin ja perheisiin.
LASTEN OSALLISUUS TOTEUTETAAN ENSI ALKUUN KOULUITTAIN. Toteutuksesta huolehtii opiskelija Niina Jauhojärvi, joka tekee
LAVA:sta AMK-lopputyötään.
Perhepalveluissa on aloittanut perhetyön ryhmä, tavoitteenaan luoda
toimivat ja saavutettavat palvelut lapsiperheille. Työssä hyödynnetään
myös em. kyselyn tuloksia ja järjestetään perheille omia ideointityöpajoja. Ensimmäinen työpaja oli helmikuussa seurakunnan Eka lapsi –
ryhmässä. Seuraava IDEOINTITYÖPAJA PERHEILLE ON KAUKOSEN
KYLÄTALOLLA TO 14.3. KLO. 17.30-19.30. TULE SIIS MUOTOILEMAAN TULEVAISUUDEN PALVELUJA PERHEILLE! Ilm. Marketalle p.
040 1801 261 ti 12.3. mennessä tarjoilun vuoksi.
Huhtikuun kuntatiedotteessa tietoa KIUSAAMISEN EHKÄISY JA
HYVÄT KÄYTÖSTAVAT –foorumista. Mutta sitä ennen, käyhän kurkkaamassa kyselyjä; ja vastaa, niin voit vaikuttaa.
Lisätietoja: Marketta Toivola,
Lapsiystävällinen kunta –koordinaattori
Kittilän kunta, marketta.toivola@kittila.fi,
p. 040 1801 261

NAHKA- JA VERKATYÖT VIIKONLOPPU, Sirkan koulu pe-su 15.-17.3., 29 €
PITSINNYPLÄYS B kevät, Levi-Instituutti pe-su 22.-24.3., 47 €
Muuttunut ajankohta: JUURI UUNISTA TULLUT, Levi-Instituutti la-su 30.3.-31.3., 20 €
PÄÄSIÄISKRANSSIT, Levi-Instituutti to 4.4. ja ke 17.4., 10 €
NAHKA- JA VERKATYÖT kevät, Kittilän vanha kunnantalo pe-su 5.4.-7.4., 29 €
Vapaita paikkoja keväälle: KÄSIN TEHTY VITTAKUMPU, Lonnakko la 13.4., 10 €
Muistathan myös VERKKOKURSSIT:
DNA-TULOSTEN KÄYTTÖ SUKUTUTKIMUKSESSA -jatkokurssi,
3D-PELIKEHITYS, PYTHON-OHJELMOINNIN PERUSTEET osa 2,
C#-OHJELMOINTI jatko,
RESILIENSSI JA JOUSTAVA MIELI.
			
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

Kideve Elinkeinopalvelut tiedottaa
- Tarinallistamis- ja tuotteistamiskoulutus, pe 5.4.2019, Kittilä
Onko Sinulla jo matkailualan yritys tai ajatus yrittämisestä? Mietitkö, minkälaisia tuotteita ja palveluita Sinun tulisi yrityksellesi luoda? Entä miten
pystyt jakamaan niistä tietoa kohderyhmillesi parhaimmalla mahdollisella tavalla? Miten tuotteet saadaan Visit Finlandin My Stay –alustalle?
- Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistaminen, pe
15.3.2019, Hotelli Hullu Poro
Uusi matkapakettilainsäädäntö koskee monia yrityksiä, jotka eivät ole
olleet aiemmin valmismatkalainsäädännön piirissä. Koulutustilaisuuksissa kerrotaan mm. minkälaisia uusia velvoitteita ja vakuusvaatimuksia
lainsäädäntö on tuonut matkailualan yrityksille
Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuksiin Kideven sivuilla: www.kideve.fi

Kirjasto tiedottaa
Pääkirjasto avoinna:
ma-to klo 11-19, pe 9-16, la 30.3. klo 10-15
Satutuokiot tiistaisin klo 10
2.4. Taskullinen suukkoja
12.3. Mur ja tähti 			
9.4. Minne matka, Yökettu
19.3. Kerro minulle kaunis sana
16.4. Kultasarvinen
26.3. Angry Birds Lohikäärmeen vuosi + käsinukke Hiiri esittäytyy
				
Lautapeli-iltapäivä 27.3. klo 14-17
Lainaa kirjastotäti lautapelikaveriksi. Voit varata kirjastotädin pelaamaan
Kimbleä tai Afrikan tähteä. Varattavissa 1 kirjastotäti/peli, varaus voimassa kerrallaan max 30 min. Kirjastotätejä käytettävissä 2 kpl. Varauksen
tekoon tarvitset oman kirjastokorttisi..
Novellikoukku kerran kuukaudessa torstaisin klo 17.30-19.00
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
21.3., 17.4., 16.5.
Käymme kirjoittamisen eri maailmoissa, saamme tehtäviä ja arvioimme
toistemme tekstejä ryhmässä. Vasta-alkajanakin pääsee hyvin mukaan!
Vapaa pääsy. Tervetuloa! Opettajana kirjailija Tapani Tavi 040 846 3036
Maaliskuun näyttely:
Hettula, Juha: Maisemia, öljy- ja akvarellitöitä
Huhtikuun näyttely:
Raisa Raekallio & Misha Del Val
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.

