Torstai 23.2.2017

11

Torstai
Torstai 23.2.2017
23.2.2017
VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA
Päivähoitopaikkaa
tulee
hakea
neljä
kuukautta
ennen hoidon tarvetta. Mikäli
tarve ei ole ennakoitavissa
esim. työllistymisen vuoksi, on
hoitopaikkaa haettava niin pian
kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.
Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla on oman valintansa mukaan mahdollisuus
päivähoitopaikan sijasta lasten kotihoidontukeen.
Päivähoitopaikka järjestetään mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa
muodossa.
Päivähoitoa haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita saa päivähoitotoimistosta,
päiväkodista 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.
Perheille, joiden lapset ovat tällä hetkellä kunnallisessa päivähoidossa
(paitsi koululaiset, syksyllä koulun aloittavat sekä hoidon päättymisestä jo sovitut)
lähetetään Tiedustelu päivähoidon tarpeesta ajalle 1.8.2017–31.7.2018. Lomake
tulee palauttaa päivähoitotoimistoon 31.3.2017 mennessä.
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee
hoitopaikkaa hakea päivähoitohakemuksella.
Koululaisille järjestetään päivähoitoa mahdollisuuksien mukaan. Koululaisille tulee
tehdä päivähoitohakemus joka vuosi 1.8. alkavalle toimintakaudelle uudestaan.
Nuorimmat koululaiset ovat paikkoja jaettaessa etusijalla.
Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta puh. 0400 220 368.

Ympäristökorvauksen koulutuspäivä
Viljelijöiden, jotka ovat sitoutuneet ympäristötukeen v. 2015, on suoritettava
sitoumuksen mukainen koulutus joko tenttimällä omassa VIPU-palvelussaan tai
sitten osallistumisella 1 pv:n kestoiseen koulutustilaisuuteen.
Ympäristökorvauksen koulutuspäivä järjestetään videokoulutuksena tiistaina
21.3.2017 klo 9.00–15.00 välisenä aikana Ylitornion kunnanviraston
valtuustosalissa.
Maaseutulautakunta

Europarlamentaarikko Merja Kyllönen tapasi
ylitorniolaisia
YLITORNIO – Vasemmistoliiton europarlamentaarikko
Merja Kyllönen on tällä
viikolla kiertänyt Lapin maakuntaa ristiin rastiin. Maanantaina hän kävi Ylitornion
vasemmistoryhmän kutsumana tapaamassa ylitorniolaisia ihmisiä K-Supermarketin
edessä.
Kyllöstä jututettiin miltei
kaikesta mahdollisesta maan
ja taivaan välillä alkaen tietenkin EU:sta ja sen direktiiveistä, joista Kyllönen totesi,
että paljon on kiinni maan
omista poliitikoista ja yrittäjistä.
– Pitää suhtautua asioihin
terveellä järjellä. Jos mietitään, että me tehdään päätöksiä, joilla me tapetaan omaa
yritystoimintaa tai sitä elinvoimaisuutta, niin ei EU semmoista meille halua. Vaikka
on yhtenäinen lainsäädäntö,
niin jokaisessa maassa on kuitenkin oma tulkinta. Jos minä
italialaiselle kollegalle sanon,
että me kilpailutetaan pyykinpesu Tallinnaan tai potut Puolaan, niin sehän nauraa mulle
ihan… suomeksi sanottuna
paskasesti päälle, että ette te
voi niin pöljiä olla.
– Niin että kyllä se ittestä on
paljon kiinni, millä tavalla me

kunnossa.
– Me ollaan omilla säädöksillä tiukennettu niitä sääntöjä,
mitä EU:sta on tullut. Sillä
tavalla ollaan kyllä mallioppilaita, että tykätään vetää nupit
kaakkoon kun pitäisi vähän
löysätä, Kyllönen totesi.
– Maalaisjärkeä tulisi käyttää eikä olla itse tappamassa
pieniä tuottajayrityksiä. Tulevaisuudessa tullaan eniten
tappelemaan ruoasta, vedestä,
polttoaineesta ja energiasta,
niitä tarvitaan aina.

Veroparatiisien
harmaa talous

Merja Kyllönen sai vastailla ihmisten kiinnostuneisiin kysymyksiin
maailmanpolitiikasta saunapalviin ja puusaunan lämmittämiseen.
tätä hommaa hoidetaan. Jos ei
jakseta hakea poikkeuslupaa
lihan palvaamiselle, niin kyllä
ollaan jonninjoutavia sitten,
Kyllönen tuumasi.
– Sen direktiivin tarkoitushan on vähentää kaikenlaista
soopaa, mitä me pannaan
sisuskaluihimme, mutta ei
se tarkoita sitä, että meidän
pitäisi ruoanlaitto tai palvikyljen tekeminen lopettaa. Se on

meistä itsestämme kiinni, viitsitäänkö me nähdä se vaiva,
että laitetaan paperit komissioon ja saadaan lupa jatkaa
niin kuin ennenkin.

Maalaisjärkeä voisi
käyttää
Suomessa on aina ollut tiukemmat hygieniasäädökset,
mikä on ollut hyväksikin,
mutta joustonvara olisi Kyl-

lösen mielestä tarpeen. Sillä
mahdollistettaisiin se, että
pienet yritykset, pienet tuottajat, voisivat markkinoida ja
myydä tuotteitaan helpommin.
– Brysselissä on meidän
kulmalla joka viikko ruokamarkkinat, joilla myydään
kaikkea tiloilla tuotettua, liha
mukaan luettuna, eikä kukaan
kysy, onko hygieniapassit

Pakolaiskysymys herätti jälleen keskustelua, mutta Kyllönen totesi olevansa enemmän huolissaan veropakolaisvirrasta, kuin siitä pakolaisvirrasta mikä on tullut
esimerkiksi Suomeen viime
vuonna.
– Meidän perusjalkaa syödään koko ajan sillä, että ne,
joilla on kaikkein eniten, eivät
halua enää osallistua verojen
maksuun. Yli tuhat miljardia
vuodessa häviää veroparatiisien harmaaseen talouteen.
Se mikä syö meitä kaikkein
eniten, jää nyt sen huomion
alle, että me asetamme maailman köyhät ja meidän köyhät

vastakkain.
Puhuttiin lisää verotuksesta, Suomen autokannan
iästä ja autojen verotuksesta
sekä päästötavoitteista ja
muutama sana Yhdysvaltojen
presidentistäkin. Työttömyydestäkin puhuttiin ja Kyllönen tuumasi uskovansa, että
suhteellisen pieni osa kansanedustajista tai poliitikoista
yleensäkään on koskaan itse
ollut työttömänä.
– Itse olen kokenut senkin
ja tiedän, miltä tuntuu, kun
laskut kasaantuvat. Ja tiedän,
ettei raippa ole oikea tapa
hoitaa työttömyyttä.
Kunnanjohtaja Tapani
Melaluotokin tuli paikalle
kiittämään europarlamentaarikkoa siitä, että tämä on
jalkautunut maakuntaan.
Kyllönen laski leikkiä naureskellen, että kristallikruunujen loisteessa olevana voisi
harhautua uskomaan ties mitä
niin kuin eräs Trumppi, jos ei
joskus tulisi tapaamaan ihmisiä maakuntiin.
– Minä tulen mielelläni
kyllä aina, kun vaan yhteinen
aika löytyy, Merja Kyllönen
totesi vielä ennen kuin lähti
jatkamaan matkaansa kohti
Torniota.
Kaisu Määttä

