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   Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

Asiakasneuvoja 
0400 220 367

etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
www.ylitornio.fi     

Kunnanvirasto
pidetään avoinna ma-pe klo 9.00–15.00
lounastauko klo 11.30–12.15
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LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO

1.  VIHREÄ ALUE

Sairaanhoitaja: Elina Alaniemi, astmahoitaja 
puh. 016 571 710
Kirkonkylä (virastotalo–Sofiankatu), Tolpinmäki, 
Koivistonpää, Ojalanpää, Kantomaanpää, Ratasvuoma, 
Nivanpää, Lohijärvi, Pakisjärvi, Pessalompolo, 
Meltosjärvi ja Raanujärvi

Puhelinajat aamuisin:   ma–pe  klo 8–10
Puhelinajat iltapäivisin:   klo 13–14

2.  SININEN ALUE

Sairaanhoitaja: Sirpa Uusimaa puh. 016 571 720
Kirkonkylä pohjoisosa (Sahaherrantieltä pohjoiseen), 
Niuro, Lutunkuja, Suutarinmäki, Hyllykylä, Kopanmäki, 
Taroniemi, Purasenvaara, Aavasaksa, Kuivakangas ja 
Kaulinranta 

Puhelinajat aamuisin:   ma–pe klo 8–10
Puhelinajat iltapäivisin:   klo 13–14

3.  ORANSSI ALUE

Sairaanhoitaja: Sanna Rautio puh. 016 571 730
Pekanpää, Kainuunkylä, Väystäjä, Armassaari, 
Nuotioranta–Kirkonkylän eteläosa (rajana Mellantie), 
Rajantie 24–410, Tengeliö, Portimo, Etelä-Portimo, 
Törmäsjärvi ja Mellakoski

Puhelinajat aamuisin:   ma–pe  klo 8–10
Puhelinajat iltapäivisin:   klo 13–14

SYDÄNFILMIN AJANVARAUKSET
L-PKS:n  määräämät sydänfilmit ottaa laboratorio, 
muut sydänfilmit ottaa ajanvarauksella röntgenhoitaja 
Kimmo Kleemola. Ajanvaraukset:  puh. 016 571 740

RESEPTIASIAT, LABORATORION JA RÖNTGENIN 
AJANVARAUKSET, TAKSIKESKUSASIAT, POTILAS-
ASIAKIRJAT SEKÄ  MUU ASIAKASPALVELU: puh. 
016 571 740

Sähköinen ajanvaraus: Laboratorioon voi varata 
myös itse ajan internetin kautta. Asiakkaalla tulee 
olla lähete tutkimuksiin. Ylitornion kunnan kotisivuille 
kirjaudutaan osoitteesta www.ylitornio.fi ja sieltä 
edelleen Sähköiseen ajanvaraukseen. Nordlabilla on 
myös keskitetty ajanvarausnumero 020 619 8019. 
Puhelin ajanvarauspalvelu palvelee arkisin klo 
7–18.

Sairaanhoitajat hoitavat alueensa asiakkaiden 
ajanvaraukset sekä päivystysasioissa, että 
kiireettömissä ajanvarauksissa. He arvioivat hoidon 
tarpeen. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu vastata 
oman alueensa väestön sairaanhoidosta yhdessä 
lääkärin ja muun avoterveydenhuolloin henkilöstön 
kanssa.

Sairaanhoitajan vastaanotolla  hoidetaan 
ajanvarauksella mm. korvahuuhtelut, injektiot ja 
haavan hoidot. Sairaanhoitajilla on mahdollisuus 
konsultoida lääkäriä.

Lääkäripäivystys iltaisin, öisin ja viikonloppuisin on 
Länsi-Pohjan keskussairaalan Akuuttiklinikalla (Entinen 
yhteispäivystys). 

Puhelinneuvonta ja arvio vastaanotolle 
hakeutumisen tarpeesta 040 149 1340, arkisin 
klo 15.00–08.00 ja arkipyhinä 24h.  Lisätietoa 
www.lpshp.fi -> akuuttiklinikka/päivystys. 
Lääkäripäivystys on myös Lapin keskussairaalassa.

AMBULANSSI   tilataan numerosta 112

DIABETESVÄLINEIDEN TARVIKEJAKELU 
Keskusvarastonhoitaja Taina Rautio,  puh. 0400 220 
326 on jakelupisteessä tavattavissa

Ma  klo 15–16
Ke klo 10–12

Jakelupiste sijaitsee röntgenkäytävällä.

HAMMASHOITOLA,  ajanvaraus  puh. 016 571 750

FYSIOTERAPIA

Ari Hokkanen  puh. 0400 220 328
Sakari Rissanen  puh. 0400 220 327
Tuomo Välimaa  puh. 040 589 114
     
       
TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTO 
JA HAMMASHOITOLA TIEDOTTAVAT 
TAKAISIN-SOITTOJÄRJESTELMÄSTÄ

Kun soittajalle tarjotaan 
mahdollisuutta jättää 
takaisinsoittopyyntö, ääni 
kehottaa painamaan 1.

Tämän jälkeen ääni 
vielä varmistaa, mihin 
numeroon soitetaan 
takaisin:

Jos ääni sanoo numeron 
oikein, tulee soittajan 
VALITA TIEDOTTEEN 
OHJEEN MUKAAN UUDELLEEN 1.

Jos takaisinsoitto halutaan johonkin toiseen 
puhelinnumeroon, pitää soittajan valita 2.

Numeron varmistuksen vuoksi yhden kerran 
valikkovalinnan 1 painaminen ei siis riitä, eli pyyntö ei 
ohjaudu takaisin soittojärjestelmään.

Pyydämme kuuntelemaan tiedotteen loppuun asti.
 

Ylitornion kunta hakee määräaikaista

KUNNOSSAPIDON VASTAAVAA

Haemme kunnossapidon vastaavaa määräaikaiseen 
virkaan. Tehtäviin kuuluvat kunnossapidon 
työnjohdolliset esimiestehtävät sisältäen töiden 
organisoinnin, hankinnat yms. kunnan ja sen 
taloyhtiön omistamissa kiinteistöissä. Tehtäviin 
kuuluvat myös katujen sekä erilaisten reittien 
rakentamis- ja kunnossapitotyöt ympäri vuoden. Työ 
on itsenäistä ja vastuullista. Edellytämme vähintään 
rakennusmestarin/teknikon tutkintoa. Lisäksi 
arvostamme kokemusta vastaavista tehtävistä, 
kustannuslaskentaosaamista ja korjausrakentamisen 
tuntemusta sekä esimiestehtävistä.

Lisäksi arvostamme kunnallishallinnon tuntemusta, 
asiakaspalvelu- ja tiimityötaitoja sekä sujuvaa kirjallista 
ja suullista esitystaitoa. Tehtävään valittavalla tulee 
olla vähintään B-luokan ajokortti ja oman auton 
käyttömahdollisuus. 
Virka on aluksi kahden vuoden määräaikainen, mutta 
mahdollisesti jatkuu.   

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön 
virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Ennen 
tehtävän vastaanottamista on valitun esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 
Tehtävän täyttämisessä 1.6.2017 alkaen tai sopimuksen 
mukaan, noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset tulee toimittaa 4.3.2017 klo 15.00 
mennessä Ylitornion kunta, Alkkulanraitti 55, 95600 
Ylitornio tai www.kuntarekry.fi. Kuoreen merkintä 
”kunnossapidon vastaava”.

Lisätietoja tehtävistä antaa kunnaninsinööri puh. 040 
584 4046. Katso myös tietoa kunnastamme www.
ylitornio.fi.
 
Tekninen lautakunta 

VUOSIAVUSTUKSET 
KULTTUURITOIMINTAAN
vuodelle 2017 on haettavana seuraavasti:

KULTTUURITOIMINTAA 
harjoittavat yhteisöt                             2 000 euroa.

YKSITYISET KULTTUURITYÖTÄ
tekevät henkilöt ja taiteilijat                   500 euroa.

Yhteisöt ja yksityiset henkilöt sekä taiteilijat voivat 
hakea avustusta lähinnä koulutukseen, esiintymisiin 
ja oman tuotantonsa esille tuomiseen. Avustuksen 
ehtona on, ettei tukea saada joltakin muulta julkiselta 
taholta.

Hakemukset on toimitettava viimeistään 28.04.2017 
osoitteeseen Ylitornion kulttuuritoimi, PL 38, 95601 
YLITORNIO.

Lisätietoja ja avustuskaavakkeita saa 
nuorisotoimistosta, sekä kunnan sivuilta tulostamalla 
lomakkeet / kulttuuritoimi. Tiedustelut  puh  040-
572 0327/Maarit Honkaniemi tai sähköposti maarit.
honkaniemi@ylitornio.fi

Edellisvuoden avustuksesta on toimitettava tilitys 
uuden hakemuksen yhteydessä ja  myös  sellaiset 
vuoden 2016hakijat jotka eivät vuonna 2017 
avustusta hae, ovat velvollisia toimittamaan tilityksen 
avustuksesta.

Ylitorniolla 16.2.2017 Sivistyslautakunta,
Vapaa-aikatoimi, Kulttuuritoimi

NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET 
HAETTAVANA

Nuorisotoimen avustuksia myönnetään paikallisille 
nuorisoyhdistyksille sekä muun nuorten itsensä 
järjestämään nuorisotoimintaan. 

AVUSTUKSET myönnetään ERITYISAVUSTUKSINA JA 
KOHDEAVUSTUKSINA.

ERITYISAVUSTUKSET OVAT HAETTAVANA JATKUVANA 
HAKUNA NIIN KAUAN KUIN TARKOITUKSEEN VARATTU 
EUROMÄÄRÄ VUOSITTAIN RIITTÄÄ.

Erityisavustuksia jaetaan koulutus – ja kurssitoimintaan, 
leiri- ja retkitoimintaan sekä kerhojen toimintaan.

KOHDEAVUSTUKSET OVAT HAETTAVANA 31.10. 
MENNESSÄ VUOSITTAIN.
Kohdeavustuksista ilmoitetaan erikseen syksyllä.

ERITYISAVUSTUKSINA jaetaan v. 2017    4 200 €
KOHDEAVUSTUKSINA  jaetaan v. 2017  400 €

Erityisavustuksiin luettavia kustannuksia hyväksytään 
1.1.2017 alkaen.

Hakemuslomakkeita saa nuorisotoimistosta  ja ne 
tulee toimittaa os. Ylitornion nuorisotoimisto
PL 38, 95601 YLITORNIO jatkuvana hakuna.

Lisätietoja avustuksista saa nuorisotoimistosta, 
puh 040 572 0327/ Maarit Honkaniemi tai maarit.
honkaniemi@ylitornio.fi

Ylitorniolla 16.2.2017
Sivistyslautakunta
Vapaa-aikatoimi

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN YLEISAVUSTUKSET 
VUODELLE 2017

Liikuntatoimi julistaa haettavaksi liikuntajärjestöjen 
yleisavustuksen. Avustus tulee hakea  28.4.2017 
mennessä nuorisotoimistosta saatavi l la 
hakemuslomakkeilla. Lomakkeet voidaan toimittaa 
myös sähköisessä muodossa.  
Avustusta myönnetään 15 700 €. Vuoden 2016 tilitys 
on toimitettava hakemuksen yhteydessä. 

Vuoden 2017 avustusta ei makseta ennen kuin vuoden 
2016 tilitys on toimitettu. 

Tiedustelut  vapaa-aikajohtaja Maarit Honkaniemi puh. 
040 572 0327.

Valtakunnallisen Aivoviikon, vko 11  
Ylitornion alustava aikataulu ja ohjelma:

Maanantai 13.3. klo 13–15. Kuntotalon liikuntasali 
varattu kokonaan.
Ohjattua ja/tai omatoimista liikuntaa musiikin 
tahtiin tai ilman, kevyttä keppijumppaa, bocciaa, 
pehmopetankkia, kahvistelua, seurustelua ja lopuksi 
bingoa! 
Ei ikärajoitetta! Osallistujille maksuton!

Tiistai 14.3. klo 12–13.30 Aavasaksan Kansantalolla 
Aavasaksan Eläkeläisten Kerho.  
Seurustelua, jumppaa, kahvistelua, laulua ja lopuksi 
bingoa (pieni kahvi- ja bingomaksu).

Keskiviikko 15.3. klo 13–15.30 Etelä-Portimojärven 
Kylätalolla IKINUORTEN kerho, vetäjinä virikeohjaajat. 
Seurustelua, kilpailuja, laulua, kahvistelua, lopuksi 
bingoa (pieni kahvi- ja bingomaksu).

Seurakuntakodilla klo 13–15 Eläkeliiton Ylitornion 
yhdistyksen kahvitilaisuus. 
Tietoiskuja, kahvistelua ja arpajaiset (pieni kahvimaksu 
+ arvottavaa).

Torstai 16.3. klo 13–14.30 Niurossa Ylitornion 
Senioreiden kk-tapaaminen

Klo 17–19 Kirjastolla  SUOMI-100-tietovisa, kaiken 
ikäisille! 
Palkintojen jako, kahvistelua, seurustelua. Osallistujille 
maksuton.

Perjantai 17.3. klo 10–15 Auditorio varattu 
Aivoterveyteen ja joihinkin aivosairauksiin 
liittyviä luentoja/tietoiskuja varten. Kuultavissa 
ja tavattavissa Kemin AVH-yhdistyksen pj. Eero 
Knuuti, joka toimii samalla kokemuskouluttajana 
ja -asiantuntijana, Epilepsia yhdistyksestä Paula 
Soutukorva ja Länsi-Pohjan Muistiyhdistyksestä 
aivoterveyskouluttaja Ulla Kuusisto.
N. 11.30  esitellään aivoterveyteen ja yleiseen 
hyvinvointiin liittyviä lähialueen palveluja. (nyt vielä 
hieman auki). Kahvitarjoilu. Osallistujille maksuton.

Lauantai 18.3. klo 20–21-24 Karemajat.  Suomi-
100-teemalla yhteislaulua Eläkeliiton Pomarkun 
yhdistyksen kanssa klo 20–21, jonka jälkeen jatketaan 
tanssin merkeissä klo 21–24. 
Laulattajana ja laulajana Seppo Mäkinen, tahdit takaa 
Duo PohjanSoundi. Lippu 5€ sis. narikan.

Sunnuntai 19.3. klo 10.30 Ylitornion kirkossa Messu. 
Käsitellään muistiasiaa.

Ohjelman suunnittelussa mukana Ylitornion kunta, 
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys / Ylitornion alaosasto 
sekä muita paikallisia tahoja. Muutoksia  ohjelmiin ja 
aikatauluihin saattaa tulla.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 
31.3. mennessä

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on 
osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista 
vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun 
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Ylitornion kunnassa esiopetusta annetaan kirkonkylällä 
päiväkodissa sekä Kaulirannan, Mellakosken ja 
Raanujärven kouluilla.

Esiopetuksessa noudatetaan omaa opetussuun-
nitelmaa sekä pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-
aikoja. Kunta järjestää esioppilaiden kuljetuksen 
koulukuljetuksen yhteydessä, mikäli koulumatka on yli 
3 km.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään 
kirjallisesti 31.3.2017 mennessä. 
 
Ilmoittautumislomakkeita saa päivähoitotoimistosta, 
päiväkodilta ja kunnan kotisivuilta (www.ylitornio.fi/
palvelut/lomakkeet). Lomakkeen voi toimittaa joko 
sähköisesti Asiointitilin kautta (ks. ohje em. sivulta) 
tai postitse os. Ylitornion kunta/Varhaiskasvatus, 
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- ja/tai 
iltapäivähoitoa, sitä haetaan päivähoitohakemuksella, 
joita saa kunnan kotisivuilta tai päivähoitotoimistosta.

Esikouluun tutustumispäivä on to 18.5. kouluilla 
klo 9–12 ja päiväkodissa klo 9–11.

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta puh. 0400-
220368.

KOULUUN  ILMOITTAUTUMINEN  JA 
TUTUSTUMISPÄIVÄ 

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän 
täyttää seitsemän vuotta. Syyslukukauden 2017 alussa 
koulunsa aloittavat vuonna 2010 syntyneet lapset.

Kouluun ilmoittaudutaan 31.3.2017 mennessä 
koulutoimistoon p. 0400 220 342  tai  s-postilla 
anneli.miikki@ylitornio.fi

Tutustumispäivä on 18.5. klo 9–12 kaikkien 
koulujen osalta.

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 
ILMOITTAUTUMINEN

Ylitorniolla iltapäivätoiminta 1.–2. -luokkalaisille ja 
3.–9. -luokkalaisille erityisopetuksessa oleville lapsille 
järjestetään lukuvuonna 2017–2018 Nuorisotalolla. 3. 
-luokkalaisia otetaan toimintaan mukaan, jos ryhmässä 
on tilaa. Toimintaa tullaan järjestämään koulupäivinä 
klo 12.00–17.00 välisenä aikana. Aamupäivähoito 
järjestetään varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä, 
jos tarve on todellinen.

Jos lapsellanne on tarkoitus lukuvuonna 2017–
2018 osallistua iltapäivätoimintaan, pyydämme 
vanhempia toimittamaan hakemuskaavakkeet 
viimeistään 31.3.2017 klo 15.00 mennessä 
Nuorisotoimistoon tai Nuorisotalolle iltapäivä-
toiminnan toimipisteeseen.

Hakukaavakkeita saa Nuorisotoimistosta Kunnan-
talolta, Nuorisotalolta toimipisteestä tai Ylitornion 
kunnan nettisivuilta.

Tarkempia tietoja saa Nuorisotoimistosta/ Maarit 
Honkaniemi puh 040 572 0327 tai Nuorisotalolta/ 
Marjo Ahola puh 0400 373 181.

Opiston kevätlukukausi 
9.1.–21.4.2017
(kiirastorstaina ja pitkäper-
jantaina ei ole opetusta)

8301284 TANSSITAIDON ALKEISJATKO Lankojärvi, 
Raanujärvi, opettaja Kaarina Jänkälä. Kurssilla 
harjoitellaan lavojen perustansseja alkeiskurssia 
laajemmin ja uusia kuvioita oppien. Tanssilajeja 
voidaan harjoitella kurssilaisten toiveiden mukaan. 
Kurssi jatkuu Raanujärven Loimulla 26.3., 2.4., 23.4., 
7.5. ja 21.5.. klo 18.45–20.15. Uusille kurssilaisille 
kevään kurssimaksu 24 €.

1103111 DIGIKUVAUKSEN PERUSTEET Ylitornio, 
20.3.2017, Opistotalo Alkkulanraitti 1-3. Opettajana 
Matti Björninen. Hyvien kuvien ABC. Kameran käytön 
ja kuvaamisen perusniksit hallintaan. Opetellaan 
myös kuvankäsittelyn perusasioita. Kurssi sopii 
valokuvausharrastusta aloittaville. Kurssimaksu 29 €.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET
Puhelimitse  Pellon toimisto 040 4826 302
  Ylitornion toimisto 0400 220 343 
Sähköposti kansalaisopisto@ylitornio.fi
Netti-ilmoittautuminen https://www.opistopalvelut.
fi/ylitornio/index.asp    


