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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Jämsén Antti kunnanjohtaja

Ovaskainen Ahti poliittisen ryhmän edustaja
Palola Katariina esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
Pesonen Satu asiantuntija
Rajala Pekka puheenjohtaja
Ruotsala Sanna asiantuntija
Salonen Tarmo kunnanhallituksen 2. vpj
Ylitalo Irma asiantuntija
Yritys  Inkeri poliittisen ryhmän edustaja
Nevalainen Paula varajäsen

Poissa Toivanen Marita kunnanhallituksen 1. vpj

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat § :t 14 - 17

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Salonen ja Inkeri Yritys.

Allekirjoitukset

 Pekka Rajala Katariina Palola
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

  Kittilässä 7.10.2021

  Tarmo Salonen  Inkeri Yritys

Pöytäkirja ollut
nähtävänä  Tämä pöytäkirja on 8.10.2021 viety nähtäväksi yleiseen
  tietoverkkoon, Kideve Elinkeinopalveluiden verkkosivuille 
  www.kideve.fi.

  Kittilä 8.10.2021

  Katariina Palola
  Elinkeinojohtaja
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 14 05.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kideve Elinkeinopalveluiden toiminta

Kidevejk 05.10.2021 § 14
Kideve Elinkeinopalvelut kehittää alueen elinkeinoelämää to teut ta-
mal la EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toi mi joi-
den kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrit-
tä jyy des tä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi ai ko-
via eteenpäin. Johtokunnalle esitellään Kideve Elinkeinopalveluiden
to teu tet tu ja teemoja ja toimenpiteitä.

Elinkeinojohtaja:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 15 05.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hankekatsaus

Kidevejk 05.10.2021 § 15
Kideve Elinkeinopalveluissa on käynnissä seuraavat EU-rahoitteiset
ke hit tä mis hank keet:

- Yhessä kestävämmät – kasvua kestävästä matkailusta
- Etätyö ja matkailu
- Kestävät liikkumisen palvelut yhteistyössä Lapin Yliopiston kanssa
- Luonnontuotealan kasvukoordinaattori yhteistyössä Kolarin kunnan
kans sa.

Johtokunnalle esitellään hankkeiden tavoitteet ja toimenpiteet.

Elinkeinojohtaja:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 16 05.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Projektipäällikön määräaikainen toimi

Kidevejk 05.10.2021 § 16
Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalveluissa on ollut haettavana pro-
jek ti pääl li kön määräaikainen toimi 30.9.2023 saakka. Mää rä ai kai-
suu den perusteena on projektiluonteiset työtehtävät, jotka kes kit ty-
vät pääosin pyöräily- ja luontomatkailun kehittämiseen. Käytännössä
työ toteutuu enimmäkseen EU-rahoitteisissa hankkeiden parissa,
mui ta ajankohtaisia teemoja on esimerkiksi kestävän matkailun ke-
hit tä mi nen. Lisäksi projektipäällikön työnkuvaan kuuluu muiden ke-
hit tä mis toi men pi tei den toteuttaminen yhteistyössä Kideven hen ki lös-
tön kanssa, osin jo olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti. Ki-
de ve Elinkeinopalveluiden johtokunnan (Kidevejk 17.06.2021 § 6)
hy väk sy mä työpaikkailmoitus on esityslistan oheismateriaalina.

Projektipäällikön määräaikaiseen toimeen tuli yhteensä 17 ha ke mus-
ta, yhteenveto hakijoista on esityslistan oheismateriaalina. Ha ku il-
moi tuk sen mukaan määräaikaiseen toimeen valittavalta henkilöltä
edel ly te tään kokemusta matkailun liiketoiminnan kehittämisestä.
Työs ken te ly EU –rahoitteisissa hankkeissa katsotaan eduksi. Ha ki-
jal ta odotetaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä sosiaalisia
tai to ja, erinomaisia suomen ja englannin kielen suullisia ja kirjallisia
tai to ja sekä viestintäosaamista. Työ edellyttää matkustusvalmiutta ja
ajo kort tia sekä mahdollisuutta työskennellä satunnaisesti myös il tai-
sin ja viikonloppuisin. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vä hin-
tään soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Erityisesti arvostetaan
mat kai lu- tai kaupallisen alan koulutusta. 

Elinkeinojohtaja:

Johtokunta kutsuu haastatteluun seuraavat hakijat: Marianne Hie ta-
lah ti, Saana Veltheim ja Tiina Moberg. Haastattelut pidetään Kittilän
kun nan ta lol la ja tar vit taes sa haastatteluun voi osallistua etä yh tey del-
lä. Haas tat te lu ryh mään kuuluvat Kideve Elinkeinopalveluiden joh to-
kun nan pu heen joh ta ja, kehittämisasiantuntija ja elinkeinojohtaja.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 17 05.10.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ajankohtaista Kideve Elinkeinopalveluissa

Kidevejk 05.10.2021 § 17
Elinkeinojohtaja antaa katsauksen Kideve Elinkeinopalveluiden toi-
min nas ta yritysneuvonnan ja muiden ajankohtaisten asioiden osalta.

Elinkeinojohtaja:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
__________
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Pöytäkirjan tarkastajat:

MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 14-17

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.


