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Terveyskeskus tiedottaa 

Koronarokotustodistukset

Voit saada rokotustodistuksen Omakannasta sen jälkeen, kun 
rokotteen antaja on tallentanut rokotustiedot Kanta-palveluihin 
oikeassa muodossa. Yleensä todistus on saatavilla viiden 
vuorokauden kuluessa rokotuksen antamisesta. Tiedot tulevat 
näkyviin osalle rokotetuista viiveellä, koska rokotustietoja 
korjataan tietojärjestelmään takautuvasti.

Jos siis todistustasi ei vielä näy Omakannassa, odota 
rauhassa, tietosi kirjautuvat kyllä Omakantaan. Jos huomaat 
todistuksen muodostumisessa virheen ja tarvitset todistuksen 
välttämättömästä syystä, ota yhteys potilastietojärjestelmän 
pääkäyttäjään: Soile Liekkinen, puh. 040 355 3536 tai 
sähköpostilla: soile.liekkinen@kittila.fi

Jos et jostakin syystä saa  todistustasi tulostettua Omakannasta, 
voit pyytää paperitulosteen terveydenhuollosta: Todistuspyynnöt 
tehdään rokotusajanvarausnumerosta p. 040 747 6102 (valinta 
3). Todistuspyyntö tulee tehdä hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa 
ennen todistuksen tarvetta.

Kittilässä aloitetaan koronarokotukset 12-15 
-vuotiaille

Uuden rokotusasetuksen myötä 12–15-vuotiaille avautuu 
mahdollisuus koronarokotukseen. Jo aiemmin koronarokotusta on 
tarjottu niille 12–15 -vuotiaille, joilla on perussairautensa tai tilansa 
vuoksi muita korkeampi riski saada vakava koronavirustauti. 
Koronarokotusta suositellaan 12 vuotta täyttäneille nuorille, 
sillä rokottamalla voidaan suojata nuoria ja samalla heidän 
lähipiiriään erityisesti vakavalta koronavirustaudilta. Vaikka 
lasten sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrä on pieni, 
pandemian vuoksi asetetut rajoitukset kohtaamisille, harrastuksille 
ja koulunkäynnille vaikuttavat lasten ja nuorten elämään 
voimakkaasti.

Yli 12-vuotiaille lapsille ja nuorille voi käyttää BioNTech-Pfizerin 
Comirnaty- sekä Modernan Spikevax- rokotetta.

Ajan koronarokotukseen voi varata ajanvarauspuhelimesta p. 
040 747 6102, avoinna ma-pe 8-14, rokotuspaikkana Kittilän 
terveyskeskus.

Lisätietoja antavat myös kouluterveydenhoitajat Heli Harju p. 040 
6735324, Minna Kantola p. 040 825 6677

Koronarokotteeseen ilman ajanvarausta pop up 
-tapahtumassa la 11.9.2021 

Koronarokotuksen pop up -tapahtuma järjestetään 11.9.2021 klo 
10-16 Kittilän terveyskeskuksessa. Pop up -tapahtuma tarkoittaa, 
että voit tulla paikalle ilman ajanvarausta ottamaan ensimmäisen 
koronarokotteen tai toisen koronarokotteen, mikäli ensimmäisestä 
rokotteesta on kulunut vähintään 8 viikkoa. Rokotustapahtuma 
on tarkoitettu kaikille yli 12-vuotiaille Kittilän kuntalaisille ja täällä 
pitkäaikaisesti (yli 5kk) oleskeleville.Tervetuloa!

Kittilän kunnanvaltuuston kokous ma 20.9. klo 14.00

Kittilän kunnanvaltuuston seuraava kokous pidetään maanantaina 
20.9. klo 14.00.

Kokouspaikka määräytyy kokousajankohdan epidemiatilanteen mu-
kaan ja se ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kokouksen asialista on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja 
kunnan internetsivuilla (www.kittila.fi) 6 päivää ennen kokousta. 

Kittilän kunnan avoimet työpaikat
Varhaiskasvatuksen opettaja, haku päättyy 25.8.2021 klo 12.00 
Avopalveluohjaajan viransijaisuus, haku päättyy 25.8.2021 klo 15.00 
Varhaiskasvatuksen opettaja, haku päättyy 27.8.2021 klo 12.00
Lastenhoitaja, kaksi paikkaa, joiden haku päättyy 27.8.2021 klo 12.00 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, haku päättyy 27.8.2021 klo 14.00
Opettajan sijaisuudet, yläkoulu ja lukio, haku jatkuvasti auki.
 
Tarkemmat ilmoitukset ja hakuohjeet Kuntarekry.fi, www.kittila.fi,  
työvoimahallinnon sivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla.

Kuulutus

Kittilän kunta tiedottaa kaavahankkeiden vireilletulosta (MRL 63§).
1. Yläkittilän asemakaava ja asemakaavamuutos
2. Pakatin asemakaavamuutos ja laajennus
3. Levin ympärystien (Hossa) asemakaava
4. Levin kortteleiden 57 ja 58 asemakaavamuutos

Kaavahankkeille on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, 
jotka pidetään julkisesti nähtävillä 26.8. – 27.9.2021 Kittilän kunnan 
teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä sekä kunnan 
kotisivuilla osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Terveyskeskuksen hoitotarvikkeet 

Hoitotarvikevaraston hoitaja on poissa 20.-23.8. js 27.-31.8. 
Ilmoitathan tiedossa olevan hoitotarviketarpeesi hyvissä ajoin 
ennen loma-aikoja, p. 040 643 1941. 
Kittilässä paikan päällä ke 25.8. 
Asioida voi sähköpostilla ja puhelimitse: 
tiina.kuukasjarvi@kittila.fi, p. 040 643 1941. 

Suun terveydenhuolto tiedottaa

Suun terveydenhuollon hoitoajan voi jatkossa perua joko 
lähettämällä tekstiviestin numeroon 045 739 65604 tai 
soittamalla hammashoitolan ajanvaraukseen 040 546 3901. 
Peruuttamattomasta hoitoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 
1.7.2021 alkaen 50,80 euroa.

Neuvolassa tapahtuva äitien maksuton ksylitolijakelu päättyy 
asteittain. Jakelussa nyt mukana olevat äidit saavat ksylitolituotteet 
vielä siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Uusia äitejä 
jakeluun ei enää oteta. Lisätietoja hammashoitolan ajanvarauksesta 
040 546 3901.



Ilmoittautuminen kauden 2021-2022 kursseille on käynnissä ja opiston 
syyskausi alkaa ma 30.8. alkavalla viikolla. Useilla kursseilla on vielä 
tilaa, voit ilmoittautua vapaille kurssipaikoille! Huomaathan että 
koko vuoden kursseihin ilmoittaudutaan sitovasti sekä syksyyn, että 
kevääseen yhdellä kertaa syksyllä. Ilmoittautuessasi sitoudut maksa-
maan koko vuoden kurssimaksun. Kurssimaksun voi maksaa kahdessa 
erässä, syksy ja kevät. Maksuton peruminen on mahdollista vain kurs-
sin tiedoissa mainittuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Kurssimaksun alennus kaudelle 2021-2022 on 20 €/opiskelija. Alen-
nusta voivat saada seniorit (yli 63 v.), eläkeläiset, työttömät ja maahan-
muuttajat. Alennusta haetaan ilmoittautumisen yhteydessä netissä tai 
puhelimitse. Alennuksen saadaksenne vaadimme todistuksen työttö-
myydestä sekä eläkeläisiltä alle 63 v.  
Noudatamme viranomaisten koronaohjeistuksia kurssijärjestelyissäm-
me. Suosittelemme käyttämään maskia aina kun mahdollista, omat 
maskit mukaan. Tulethan kursseille oireettomana! Toimistoasioissa pyy-
dämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Ajankohta puuttuu oppaasta:
Suunnistuskoulu 28.8. la klo 10-14 Kurssi on tarkoitettu 12-vuotiaista 
lähtien kaikenikäisille. Halutessasi voit ottaa oman kompassin mukaan. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä liikuntatoimen kanssa, maksuton.
 
Kelloajat muuttuneet oppaassa ilmoitetusta:  
Aloittelijan puutyö syksy 30.8.-29.11. ma klo 17-19.30, 57 €.  
Kankaankudonta 30.8.21-11.4.22 ma klo 11-13.30, 110 € vuosi.

Päivämäärät muuttuneet oppaassa ilmoitetusta: 
Toimisto-ohjelmat ja etäkokoukset haltuun 28.9.-23.11. ti klo 11-13, maksuton.
Ota digiympäristö haltuun työnhaussa ja työnteossa 29.9.-24.11. ke klo 
10-12, maksuton. Yllä olevat kurssit ovat osa SOLEKKO TÖITÄ KOHEN! 
- Taitoa, tietoa ja osaamista Revontuli-Opistosta –hanketta ja osallistujille 
maksuttomia. Koulutus on suunnattu työttömille, työttömyysuhan alaisille ja 
kaikille työelämässä digiosaamista tarvitseville.

Syyskuussa tarjolla mm. seuraavat kurssit:
SPR Ensiapukurssi EA 2® 7.-16.9. ti-to klo 17.30-20.45, 83 €
Korjaa, paikkaa ja koristele 8.9.21-13.4.22 ke klo 17-20.30, 70 € vuosi.
Tietoiskuja digistä 8.9.-27.10. ke klo 16.30-17.30, 20 €
Mandoliinin- ja yhtyesoitto 9.9.21-28.4.22 joka toinen viikko to klo 12-14, 
66 € vuosi.
Tiffanytyö Kaukonen syksy 10.9.-3.10. pe klo 17-20.30, la klo 9-17 ja su klo 
9-15, 59 €.
Perusdigitaitoja matalalla kynnyksellä 13.9.-11.10. ma klo 12.30-14.30, 10 €.
Käsityöpaja 14.9.-31.10 ti klo 17- 20.30, la-su klo 10- 15, 41 €.
Maksuton yleisöluento: Lapin luonto 2100, Sirkka 14.9. ti klo 18-18.45, 
meteorologi Kerttu Kotakorven luento, johon voit osallistua myös etänä. 
Mainitse etäosallistumisesta ilmoittautuessasi, niin lähetämme sähköpostiisi 
Teams-linkin.
Käsityöpaja Kallo 15.9.21-13.4.22 ke klo 18-20.30, 52 € vuosi.
Käsityöpaja Kiistala 15.9.21-6.4.22 ke klo 11-14.15, 130 € vuosi.
Pitsinnypläys A syksy 17.-19.9. pe klo 15-20.30, la-su klo 10-15, 53 €.
Ompelu Kiistala syksy 17.9.-19.11. pe klo 12-15, 26 €.
Kaikkea kivaa farkuista Sirkka syksy 17.-19.9. pe klo 17-20.30, la-su klo 
10-17, 29 €
Maalauskurssi Vedic Art syksy 18.-19.9. la-su klo 10-16, 41 €.
Työpaja Kiistala syksy 18.-25.9. la klo 10-16, 21 €.
Akvarellikurssi Sirkka 24.-26.9. pe klo 17-20.30, la-su klo 11-14.30, 24 €
Poronsarvi tutuksi syksy 24.-26.9. pe klo 17.30-21, la-su klo 10-17, 29 €.
Laukut ja pussukat Kaukonen 24.-26.9. pe klo 17.30-20.30, la-su klo 10-17, 29 €.
Kuvataide Molkojärvi syksy 25.9.-28.11. la-su klo 10-17, 47 €.
TRE-stressinpurkuliikkeet 30.9.-25.11. to klo 18.15-19.30, 21 €.

Lisää kurssitarjontaa löydät nettisivuiltamme ja opinto-oppaasta, tarjolla on 
myös runsaasti verkkokursseja.  
Kurssit alkavat, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Tiedustelut ja ilmoit-
tautuminen Kittilä p. 0400 356 435, 0400 356 433, 040 185 4993, Enon-
tekiö p. 0400 120 505, Sodankylä p. 0400 710 481, www.revontuliopisto.fi, 
facebook.com/revontuliopisto 

Kirjasto tiedottaa
Pääkirjasto avoinna:  
ma-to klo 11-18, pe 9-16, juhlapyhien aattona klo 9-16. 

Talviaukioloajat ke 1.9. alkaen ma-pe 11-19, pe 9-16

Kirjastoauto aloittaa liikennöinnin 9.8. alkaen reitillä Kallo-Kauko-
nen

Avoin kirjoittajaryhmä torstaina 12.8. klo 16.30-18

Aikuisten lukudiplomi torstaina 19.8. klo 17.15-18

Elokuun näyttely:
Piiroinen, Jussi: Akryylimaalauksia

Syyskuun näyttely:
Mummo ja muita: Rami Lumpeen maalauksia

Tarkemmat tiedot: www.kittila.fi/kirjasto, pääkirjasto: 040 728 
5733, kirjastoauto 0400 392 854 

Kittilän nuorisopalvelut
Kittilän ja Sirkan Nuorisotilat avoinna ti -to 16-20 ja pe 16-21.
Yökahvilat lauantaisin.
56-kerhot alkaen 2.9. Ei ennakkoilmoittautumista!
Lisätietoja ohjaajilta ja netistä kittila.fi/nuoret

Kittilän kunnan ravintopalvelut ostaa marjoja

Kittilän kunnan ravintopalvelut ostaa kesän ja syksyn 2021 aikana 
tuoreita marjoja päivän hintaan. Marjojen tulee olla puhdistettuja. 
Lisätiedot: Eija Heikkinen, ravintopalvelupäällikkö, p. 040 
541 0137, ja vastaavat ravitsemistyöntekijät Mirva Ylitalo / 
terveyskeskus, p. 040 748 2701, Raija Kantolainen / koulukeskus, 
p. 040 728 7083 ja Eija Kangas / Sirkan koulu, p. 0400 356 474

Kittilän työpajat

Kittilän Työpajojen palvelupajan ylläpitämä terveyskeskuksen 
kanttiini on toistaiseksi kiinni. 
Metalli- ja pienkonepaja, Puutyöpaja, Käsityöpaja, Mediapaja 
ja Kuljetus- ja palvelupaja ovat kesän jälkeen normaalisti auki. 
Yhteystiedot ja palvelut kunnan sivuilla:  
www.kittila.fi/tyopajat-kittilassa
Uuden Ympäristö- ja kierrätyspajan avajaiset pidetään 
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana kun olemme saaneet 
käytännön asiat valmiiksi. Lisätietoja: Mirva Lindström / 
kierrätyspajan valmentaja p. 040 678 5546

Kittilän kunnan maskijakelu vähävaraisille  
kirkonkylällä pääkirjastossa

Kunnan maskijakelu jatkaa kirjaston tiloissa, osoitteessa Kirjatie 
1, kirjaston aukioloaikoina, maanantaista torstaihin klo 11-18 ja 
perjantaisin klo 9-16. Maskeja saavat noutaa maksutta kaikki 
vähävaraiseksi itsensä kokevat. Kerralla voi noutaa yhden 50 
kpl paketin henkeä kohti, jonka arvioidaan riittävän kahdeksi 
kuukaudeksi.

Maskit hankitaan edelleen Kittilän kunnan toimesta. Tarvittaessa 
maskien jakelukäytännöstä voi tiedustella työpajoilta 
puhelinnumerosta 0400 403 889 sekä kirjastosta puhelinnumerosta 
040 728 5733.


