Kittilän kunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä
Vaihde: 0400 356 500, faksi: 016 642 259,
s-posti: kirjaamo@kittila.fi, www.kittila.fi

Kittilän kuntatiedote 3/2020, maaliskuu
KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa
valtuustosalissa maanantaina 6.4.2020 klo 14.00.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja
kunnan internetsivuilla (www.kittila.fi) 6 päivää ennen kokousta.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Yhdyskuntainsinööri, haku päättyy 16.3.2020 klo 15.00.
Lastenhoitaja, haku päättyy 13.3.2020 klo 12.00.
Varhaiskasvatuksen opettaja, haku päättyy 20.3.2020 klo 12.00.
Tarkemmat ilmoitukset ja hakuohjeet kunnan sivuilla www.kittila.fi
sekä kunnan ilmoitustaululla.

KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖT 2020
Työnantajat ja tuen hakeminen
Kittilän kunnan alueella toimiva työnantaja, joka palkkaa kesätyötukipaikkaa hakeneen nuoren vähintään kuukaudeksi, saa Kittilän kunnalta
tukea seuraavasti:
- Yritys tai yksityinen talous, 200 € / kesätyöntekijä
- Yhdistys 400 € / kesätyöntekijä
Hakemukset on palautettava perjantaihin 24.4.2020 klo 16.00 mennessä.
Tuen maksaminen
Työnantaja laskuttaa tuen Kittilän kunnalta heti kesätyöntekijän työsuhteen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kuluvan vuoden loppuun
mennessä. Liitteenä tulee olla kopio kesätyöntekijän palkanmaksutositteesta.
Työpaikan hakeminen
Kesätyötukipaikkaa voivat hakea v. 1996–2004 syntyneet koululaiset
ja opiskelijat, jotka eivät kuulu työttömyysturvan piiriin. Työnhakija
voi liittää hakemuksen liitteeksi lisätietoja itsestään. Kesätyöntekijän
palkkaava yritys täyttää oman hakemuksensa. Hakemuslomakkeita on
saatavilla kunnan työnsuunnittelijalta, kouluilta ja työvoimatoimistosta
sekä kunnan nettisivuilta www.kittila.fi/lomakkeet. Hakemukset on palautettava perjantaihin 24.4.2020 klo 16.00 mennessä.
Myös Kittilän kunta järjestää mahdollisuuksien mukaan kuukauden pituisia (120 h) kesätyöpaikkoja kunnan eri osastoille.
Lisätietoja: Kittilän kunta, työnsuunnittelija p. 0400 356 422
Kittilän työvoimatoimisto p. 0295 039 500

TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA

Kuulutus
Kittilän kunta tiedottaa seuraavien asemakaavojen vireilletulosta (MRL
63§).
1. Levin Ahvenjärven asemakaava
2. Levin etelärinteen asemakaavamuutos ja laajennus
3. Kittilän kirkonkylän asemamuutos
4. Alakittilän asemakaava
Kaavahankkeille on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka
pidetään julkisesti nähtävillä 5.3.– 6.4.2020 Kittilän kunnan teknisellä
osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat.
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutoksesta ja Alakittilän asemakaavasta järjestetään yleisötilaisuus osallisille. Tilaisuuksien ajankohta ilmoitetaan Kittilälehdessä.

KUNNANHALLITUS

Pihateiden aurausavustukset 1.1.2020 lähtien
Pihateiden aurausmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimentulotukea, mikäli toimeentulolain 7 c §:n mukaiset edellytykset täyttyvät.
Päätös perustuu aina henkilön taloudellisen tilanteen selvittämiseen
sekä yksilökohtaiseen harkintaan. Tukea voidaan hakea, kun pihateiden
auraustöistä on esittää lasku tai kuitti tehdystä työstä.
Lisätietoja:
Anne Korva, etuuskäsittelijä, Kittilän kunta, p. 0400 356 429
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2020
Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 21.2.2020 § 17 yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2020 sekä päätti laatia kunnossapitosopimukset yksityisteiden tiekuntien kanssa. Lisäksi lautakunta
päätti, että myös varsinaisen hakuajan jälkeen saapuneet avustusehdot
täyttävät hakemukset käsitellään vuonna 2020.
Lisätietoja:
Yhdyskuntainsinööri, p. 0400 862 532

TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA

Hoitotarvikkeet
Huomioittehan hoitotarvikkeiden noudossa, että hoitotarvikevaraston
hoitaja on poissa töistä ke–ti 25.–31.3.2020.
Lisätietoja:
Tiina Kuukasjärvi, hoitotarvikevaraston hoitaja, p. 040 643 1941
Aikuisneuvolan asiakkaat
Hyvät asiakkaamme, toivomme teidän varaavan vastaanottoaikanne
terveydenhoitajalle puhelimitse. Lisäksi muistutamme, että:
Diabeteksen seuranta- ja hoitotarvikkeita saa diabeteshoitajan kautta.
Välineitä voi noutaa aikuisneuvolasta (terveyskeskus, 2. kerros) maanantaisin klo 12–13 ilman ajanvarausta. Jos kyseinen aika ei sovi, voit
soittaa hoitajalle tarviketilausta varten, jolloin tarvikkeet voidaan jättää
sovittuun paikkaan noudettavaksi.
Lisätietoja:
Anne Vierelä p. 040 525 5295, Merja Piekkari p. 040 137 2422
Meillä on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.
S-postit etunimi.sukunimi@kittila.fi
Neuvolan perhetyö: Lapsiparkki
Lapsiparkki Pappilassa 13.3.2020 klo 1215. Ilmoittautuminen viimeistään ti 10.3 2020 klo 14 mennessä Elinalle p. 040 533 6871.
Tämä ei ole kerho, vaan mahdollisuus pienten lasten vanhemmille
esim. hoitaa asioita.
Järjestäjät: Kittilän seurakunnan lapsityö ja Kittilän kunnan neuvolan
perhetyö.
Terveyskeskuksessa muutostöitä
viikoilla 10–11
Viikolla 10 aloitetaan terveyskeskuksen neuvolan tiloissa kuulontutkimuseriön purkutyöt ja sen jälkeen uuden pystytys. Viikolla 11 suoritetaan
terveyskeskuksessa palovaroittimen vaihtotyöt, joiden arvellaan kestävän
1-2 päivää. Töistä saattaa tulla tilapäistä melu- ja pölyhaittaa, toivotaan
kärsivällisyyttä kaikilta talossa työskenteleviltä ja asioivilta. Tekninen
osasto järjestää ns. palovartioinnin vaihtotöiden ajaksi.
Lisätietoja:
Harri Mäkelä, osastonhoitaja, p. 040 774 2406

KOULUTOIMI TIEDOTTAA

Varhaiskasvatukseen hakeminen
Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa https://kittila.
daisynet.fi/eDaisy. Hakuaika on neljä kuukautta ja vain kiireellisissä tapauksissa kaksi viikkoa. Lisätietoa hakemisesta: www.kittila.fi/varhaiskasvatus.

Esi- ja perusopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen
Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2020–2021 tulee tehdä
27.3.2020 mennessä eDaisyn kautta osoitteesta https://kittila.daisynet.
fi/eDaisy. Paperisia ilmoittautumislomakkeita voit pyytää koulutoimistosta. Ilmoittautumiset perusopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2020–2021 tulee tehdä kirjallisesti 27.3.2019
mennessä koulutoimistoon, os. Kittilän koulutoimisto, Valtatie 15,
99100 Kittilä. Ilmoittautumislomakkeita saa kouluilta, koulutoimistosta
ja kunnan sivulta www.kittila.fi/lomakkeet.
Koulukuljetusoikeus ja harkinnanvarainen koulukuljetus
Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja esikoululaiset ja 1.–3.-luokkalaiset, joiden koulumatka ylittää 3 km ja 4.–9.-luokkalaiset, joiden koulumatka ylittää 5 km. Muissa tapauksissa voi anoa harkinnanvaraiseen
koulukuljetukseen. Lomakkeita saa koulutoimistosta ja kunnan sivulta
www.kittila.fi/lomakkeet.

KOULULAUTAKUNTA
Kevään 2020 ylioppilaskirjoitukset
Lukion liikuntasali on suljettu kevään yo-kirjoitusten vuoksi ajalla 24.2.–
29.3.2020.
Kirjoituspäivät:
ti 10.3. 		 Äidinkieli, lukutaidon koe
to 12.3. 		 Äidinkieli, kirjoitustaidon koe
pe 13.3. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ma 16.3. Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 18.3. 		 Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 20.3. Vieras kieli, pitkä oppimäärä
ti 24.3. 		 Reaali: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi,
		 kemia, maantiede, terveystieto
to 26.3. 		 Reaali: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
Lisätietoja:
Janne Ylinampa, lukion rehtori p. 040 760 6503

lapset pääsevät viittomaan ja leikkimään mukana, lisäksi kuullaan
Musapatti-lauluja sekä Mimmien hittibiisejä vuosien varrelta!
Liput: Lapset 5€, aikuiset 10€ Ennakkomyynti: www.lyyti.in/musiikki_
yhdistaa
Ke 8.4. klo 18 Luento: Pohjois-Norjan rannikkoreitit, Levi Summit, vapaa pääsy!
Skandinavian vaellusreiteistä useita teoksia kirjoittanut Harri Ahonen
kertoo Pohjois-Norjan rannikon ja saariston kauneimmista päiväretkikohteista sekä retkeily- ja suojelualueista. Luennolla perehdytään muun
muassa Tromssan kaupungin lähituntureihin, Vesterålenin ja Lofoottien
saaristoihin sekä tarunhohtoiseen Nordlandin rannikkoon.
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

KIRJASTO TIEDOTTAA
Pääkirjasto avoinna:
ma–to klo 11–19, pe 9–16, la 28.3. klo 10–15
juhlapyhien aattona 9–16
Satutuokio tiistaisin klo 10.00
TERVEYDEKSI 2.0 -hanke maanantai 30.3. klo 15–17 Verenpaineen
mittausta, tietoa työttömien terveystarkastuksesta sekä terveys- ja
sosiaalipalveluohjausta. Työttömien terveystarkastuksia tekevä terveydenhoitaja Anne Vierelä tavattavissa klo 15-16. Työttömien Keskusjärjestö ry:n Terveydeksi-hanke & EHYT ry
Aikuisten lukudiplomi torstai klo 17.30–19.00 12.3., 2.4., 7.5.
Avoin kirjoittajaryhmä torstai klo 17.30–19.00 19.3., 16.4., 14.5.
Novellikoukku torstai klo 17.30–19.00 26.3., 23.4., 28.5.

Hei alueen yrittäjät!
Olemme uudistamassa Kittilän palveluhakemistoa! Palveluhakemistossa alueen yritykset saavat maksuttomasti lisää näkyvyyttä ja sitä kannattaakin ehdottomasti hyödyntää. Palveluun rekisteröityneet yritykset
saavat omat käyttäjätunnukset palveluun, ja omia tietoja pystyy muokkaamaan helposti. Käyttäjätunnuksena toimii oma sähköposti, salasanan saatte myöhemmin Kideven lähettämässä sähköpostissa. Järjestämme infotilaisuuden palvelun käyttöönotosta maaliskuussa. Meihin
saa olla mielellään yhteydessä, jos herää jotain kysyttävää!
Lisätietoja:
www.kideve.fi ja Kideven Facebook-sivulta, jonne tulemme päivittämään tietoa uudistuksesta ja infotilaisuudesta myöhemmin.

KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA

Pe 20.3. klo 18 Vapaana Ounasjoki vielä virtaa -konsertti, Kittilän pelimannit ja kuoro Särestön Galleriassa, liput 20€.
Kittilän pelimannit ja Kuoro sekä museonjohtaja Anne Koskamo
johdattavat kuulijat Reidarin maailmaan ja Gallerian näyttelyn
”Viimeinen hukka – hätä arktisen luonnon puolesta” teemaan sanoin ja sävelin. Kulttuuritoimi järjestää maksuttoman kuljetuksen: Levi Hotel Span/Designhotellin piha klo 17, Hotelli Kittilä
klo 17.20 ja Kittilän Neste 17.25. Ilmoittautumiset kuljetukseen
p. 040 700 3441 tai jaana.hokkanen@sarestoniemenmuseo.fi
Pe 27.3. klo 19 Ukrainalainen kirkkolauluyhtye Kaanon, Marian kappeli, vapaa pääsy!
Neliäänisesti laulava ukrainalainen kirkkolauluyhtye Kaanon tuo mukanaan Kittilään vaikuttavan ja monipuolisen ohjelmiston. Mukana on perinteistä ortodoksista kirkkolaulua, klassisia ukrainalaisia kuoroteoksia
sekä pääsiäisen ajan lauluja.
La 4.4. klo 15 Lastenmusiikkikonsertti Mimmit – Musiikki yhdistää,
Yläri-salissa, liput: 5€/10€
Koko perheen konserttikokemus yhdistää tutut Mimmit-laulut, tukiviittomat ja laulujen tarinoita tukevat tausta-animaatiot. Tukiviittomat kehittävät ihan jokaisen lapsen kielellisiä valmiuksia. Musikaalisesti toteutetut viittomat ovat kuin tanssia käsillä. Konsertissa

Digiä aivan alusta alkaville ke klo 14.30–17.00, 22.1.–18.3.,
ryhmä ei kokoonnu 5.2. ja 4.3.
Hyötyä ja iloa digitaidoista ma klo 14.30– 17.00, 3.2.–16.3., ryhmä ei
kokoonnu 2.3.
Maaliskuun näyttely: Vedic Art – luovuus minussa
Huhtikuun näyttely: Aikio, Kristina: Pohjoisen taivaan alla -valokuvanäyttely
Lisätietoja:
www.kittila.fi/kirjasto, pääkirjasto: 040 728 5733, kirjastoauto 0400
392 854

Pitsinnypläys B 27.3.–29.3. pe klo 15–20.30, la–su klo 10–15.30, 47€

Nahka- ja verkatyöt viikonloppu Sirkka 28.3.–29.3. la–su klo 10–18,
28€
Pientä sievää betonista Molkojärvi 28.3. ja 25.4. la klo 10–16, 21€
Ajankohta muuttunut: Tiffanytyö Molkojärvi 4.–5.4. ja 18.–19.4.
la klo 10–17, su klo 9–16, 47€
Kahvipusseista moneksi, karkkipaperista pussukoiksi Kiistala 4.–5.4.
la–su klo 10–15.30, 21€
Meditaatio ja luovuus -työpaja / Meditation and creativity workshop
Köngäs 17.–19.4. pe–su klo 9–18, 35€
Tinalangalla kaunista 18.4. ja 25.4. la klo 10–18, 27€
Verkkokursseina tarjolla mm. kurssit: Biisi pöytälaatikosta julkaisuksi
– demon tekemisen alkeet, 3D pelikehitys, Python-ohjelmoinnin perusteet osa 2, Resilienssi ja joustava mieli työelämässä, Henkikirjojen
käyttö sukututkimuksessa, Irti häpeästä.
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

