
Jäänveiston voitto suomalaisille

Jäänveistokilpailun Kilpisjärvellä voitti veistäjäpari 
Jussi Katajiston ja Riitta Matikaisen läpikuultava, 
herkkyyttä ja karuutta taitavasti yhdistellyt teos Ke-
säpäivä tunturissa – Summerday in the fell area. 
Tuomaristo ihasteli jääkuutioista tehtyjä suuria pin-
toja ja työn kerroksellisuus kieli huippuammattilai-
suudesta. Yleisön suosikin äänestys jatkuu 31.3. 
asti. Äänestyslipukkeita on saatavina alueen yrityk-
sissä, lipukkeiden palautus Lapland Hotels Kilpiks-
en aulaan.

Avoimet työpaikat

Tuki yritykselle nuoren 
kesätyöllistämiseen

Enontekiön kunta tukee nuorten kesäajan 
työllistymistä kesätyötuella yrityksille. Tukeen 
oikeuttava työaika enintään 1 kk / nuori, tuen 
suuruus 300 € / kk / nuori, enintään 50 % 
maksetusta palkasta. Lisätietoja tukiehdois-
ta, hakuohjeet ja hakulomake: enontekio.fi/il-
moitukset. Yrityksen hakemus tulee toimittaa 
Enontekiön kuntaan ti 23.4.2019 mennessä. 

Kunnan kesätyöpaikat 
nuorille ja opiskelijoille

Nuoria palkataan kesäksi töihin Luppokotiin, 
nuorisotoimeen, hallintoon, kiinteistöyhti-
öihin, kirjastoon, kotipalveluun, siivousyk-
sikköön, ruokapalveluun ja varhaiskasva-
tukseen. Hakulomake kesätyöpaikkoihin 
on enontekio.fi/ilmoitukset -sivulla. Haku ti 
23.4.2019 mennessä. Hakemukset kunnanvi-
rastolle Raili Vienolalle tai sähköpostitse raili.
vienola@enontekio.fi tai postitse Enontekiön 
kunta, Raili Vienola, Ounastie 165, 99400 
Enontekiö. Lisätietoja 040 481 9484.

Hanketyöntekijä sosiaalitoimeen

Työ on 4 kk määräaikainen Yhdessä toimien 
- osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia 
saamelaisalueelle -hankkeessa, toisen han-
ketyöntekijä työparina. Työtehtäviin kuuluu 
työttömien ja pienten lasten perheiden palve-
lujen ja palveluja koskevan yhteistyön kehittä-
minen. Ajankohta mielellään 2.5.–31.8.2019.  
Hakijalta toivotaan sosiaali- tai terveysalan 
ammattikorkeakoulututkintoa tai muuta so-
veltuvaa tutkintoa. Lisätietoja: enontekio.fi ja 
hanketyöntekijä Jenni Tapionlinna, 
puh. 040 674 1163.

Tilapäinen muutos kelkkareitillä

Hetasta Näkkälän kautta Palojärvelle menevä 
moottorikelkkaura on suljettuna pe 29.3. klo 18 – la 
30.3. 15 Saami Ski Race hiihtotapahtuman vuoksi. 
Käytettävissä on kuitenkin toinen moottorikelkkaura 
Hetasta Leppäjärven kautta Palojärvelle.

Teatteriesitys Hölmöläiset

Hetan Liikuntahalli
to 28. 3.2019 klo 18.30

Maineikas tamperelainen Teatteri Mukamas toteut-
taa lämminhenkisesti, elävän musiikin vauhditta-
man koko perheen esityksen. Hölmölässä riittää 
askareita, kun valoa yritetään metsästää ja yhtäkkiä 
talosta puuttuukin katto. Sateen ropistessa sisälle 
ja varpaiden palellessa joutuu isäntä lähtemään 
markkinoille hevosta myymään. Mitä tapahtuu mat-
kalla? Mistä mukaan on tullut lehmä ja kana? Saa-
ko isäntä ostetuksi laudat kattoa varten? 
Vapaa pääsy. Kesto 40min. Kahvi, mehu ja pulla 
kanttiini avoinna ennen esitystä, maksu käteisellä.

Tekijät työnsä äärellä:

Rakkaudesta lajiin

Hellin Pietikäinen opettaa Pel-
tovuoman koulun 0-2 luokan 
saamenkielisiä oppilaita. Työ 
pienessä kouluyhteisössä on 
joustavaa, toisaalta saamen-
kielisien tuntien valmistelua vie 
aikaa, koska valmiita oppima-
teriaaleja on vähän saatavilla.  
-Ilman valmiita oppikirjoja toimiminen antaa kuitenkin 
vapaat kädet toteuttaa opetus omalla tavallani, tieten-
kin opetussuunnitelmaa noudattaen, tiivistää Hellin. 
Oppimateriaalien ja oppimista tukevien menetelmien 
joukossa oppikirjat ovat silti edelleen opetustyön kes-
keinen väline. Niiden läpikahlaaminen sivu sivulta ei 
kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan oppilaan aktiivista 
roolia, vuorovaikutustaitoja ja laaja-alaista osaamista 
korostetaan.
-Koulutyön ohessa järjestämme oppilaiden kanssa 
pilkkikisoja, kodin ja koulun päiviä, kirppiksiä ja mui-
ta tapahtumia. Niiden avulla sovellamme opittua tie-
toa käytäntöön ja harjoittelemme asioita tekemisen 
kautta. Oppilaat yllättivät omatoimisuudellaan kevät-
loman aikana, kun laittoivat kylälle pystyyn hiihtolo-
makioskin. Tällaisten hetkien jälkeen työmotivaatio 
on helppo pukea sanoiksi: Teen opettajan työtäni rak-
kaudesta lajiin, iloitsee Hellin.
Koko haastattelu luettavissa: enontekio.fi/viestinta


