TORSTAI 28.9.2017

VANHUSTENVIIKKO 2.–8.10.2017

VIETÄMME VANHUSTENVIIKON JUHLAA
sunnuntaina 8.10.2017

”Ikäpolvet yhdessä”
klo 10.30 messu Ylitornion kirkossa, jonka jälkeen
ruokailu Seurakuntakodilla
klo 12.30 kahvitarjoilu kunnanvirastolla
klo 13.00 ohjelma alkaa kunnanviraston auditoriossa
		
juhlapuhuja sivistystoimen johtaja Petri
Pasanen
Erityisruokavalioista pyydetään ilmoittamaan diakoniatoimistoon
puh. 040 831 9022 maanantaihin 2.10. mennessä.
Kuljetukset:
Loma-Vietosen linja-auto ajaa reittiä:
8.55
Raanujärvi Kyläniemi (Vuolo)
9.15
Meltosjärvi
9.30
Pessalompolo
9.45
Kantomaanpää
10.05 Aavasaksa
Alkkulanraittia pitkin kirkkoon.
Mikäli sinulla ei ole omaa kyytiä, järjestämme kuljetusta muilta kunnan alueilta tarpeen mukaan. Soita
diakoniatoimistoon puh. 040 831 9022 maanantaihin
2.10. mennessä.
Tervetuloa!
Ylitornion kunta, Vanhusneuvosto,
Ylitornion seurakunta, Eläkeläisjärjestöt

KINO VÄYLÄN TULEVIA ELOKUVIA
Kaiken se kestää
(K-12)
su 1.10. klo 18.00
ti 3.10. klo 19.00

Tarinoiden Suomi
ke 4.10. klo 13.00
(PÄIVÄNÄYTÖS)

mother! (K-16)
su 8.10. klo 18.00
ti 10.10. klo 19.00

HOITAJAN TOIMI (4 KPL)

linen asuinympäristö, hyvät peruspalvelut sekä yrittäjäystävällinen ilmapiiri. Hyvä palvelutaso, puhdas
luonto ja monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet tekevät Ylitorniosta houkuttelevan asuinpaikan
niin nykyisille kuin uusillekin ylitorniolaisille.

Haku päättyy: 9.10.2017 15:00
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Vuorotyö
Tehtävän kuvaus
Haemme neljää (4) hoitajaa. Toimien tämänhetkinen
sijoituspaikka on palvelutalolla. Toimien hoitamisessa
edellytetään aktiivista asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä joustavuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kuntouttava työote sekä kiinnostus ja kokemus vanhustyöstä lasketaan hakijalle eduksi. Työ on
3-vuorotyötä. Tarvittaessa valittujen tulee olla valmiita
siirtymään myös muihin perusturvan yksiköihin (palvelutalo, kehitysvammahuolto, terveyskeskussairaala,
kotihoito).
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain
(272/2005, § 8, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)
mukainen pätevyys ja valitulla tulee olla Valviran myöntämä oikeus toimia terveydenhuollon nimikesuojatussa ammattitehtävässä (rekisteröityminen Terhikkirekisteriin) . Huomioimme hakijoina kuitenkin myös
ko. tutkinnon äskettäin suorittaneet, joita ei vielä ole
merkitty Terhikki-rekisteriin.
Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä.
Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.
Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen
jälkeen, kun toimeen valittu on esittänyt tutkinto- ja
työtodistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen
terveydentilastaan ja hänet on merkitty Terhikki-rekisteriin.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Yösyöttö (S)
su 15.10. klo 18.00
ti ti 17.10. klo 18.00

Työ alkaa:
Palkkaus:
Työavain:

Hinnat 5/7 euroa. Seuraa Kino Väylän facebook-sivuja.

Työnantajakuvaus		
Ylitornio on n. 4 200 asukkaan ainutlaatuinen kulttuurien kohtaamispaikka. Kunnassa on viihtyisä ja turval-

sopimuksen mukaan
KVTES:n mukaan
152388

Yhteystiedot		
Vanhus- ja hoitotyön johtaja Maarit Lahtela, puh. 0405727 361, sähköposti maarit.lahtela@ylitornio.fi

HOITAJAN TOIMI
Haku päättyy: 9.10.2017 15:00
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Vuorotyö
Tehtävän kuvaus
Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on kehitysvammapalveluissa, jossa hoitajan toimenkuvaan kuuluu
kehitysvammaisten asukkaiden päivittäinen toiminnan
ohjaus ja kodinhoidolliset tehtävät sekä työn kehittäminen, organisointi ja verkostoyhteistyö. Tavoitteena
on asukaskeskeisyyden vahvistaminen, hyvinvoinnin,
toimintakyvyn ja terveyden edistämisen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen/ ohjaava ja kuntouttava
työote. Hoitajan tehtävään kuuluu myös toiminnanohjaus työ- ja päivätoiminnoissa. Työ on 3-vuorotyötä.
Tarvittaessa valitun tulee olla valmis siirtymään myös
muihin perusturvan yksiköihin (palvelutalo, kotihoito,
terveyskeskussairaala).
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain
(272/2005, § 8, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)
mukainen pätevyys ja valitulla tulee olla Valviran myöntämä oikeus toimia terveydenhuollon nimikesuojatussa ammattitehtävässä (rekisteröityminen Terhikkirekisteriin). Huomioimme hakijoina kuitenkin myös
ko.tutkinnon äskettäin suorittaneet, joita ei vielä ole
merkitty Terhikki-rekisteriin. Lisäksi arvostamme työkokemusta kehitysvammaisten henkilöiden parissa
työskentelystä. Hakijalta toivotaan kykyä itsenäiseen
työskentelyyn, tiimityötaitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.
Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä.

Kunnanvirasto
Asiakasneuvoja
0400 220 367
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

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

etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
www.ylitornio.fi
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Tutustumispäivä
Ylitornion kunnantalolla
Tervetuloa
• tutustumaan kunnan palveluihin
• kommentoimaan ja antamaan palautetta
• ideoimaan kunnan tulevaisuutta ja elinvoimaa

Aika:

11.10.2017 klo 12-18
Paikka:

Ylitornion
kunnantalo

Tarjoamme kävijöille iltapäiväkahvit.

Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.
Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen
jälkeen, kun toimeen valittu on esittänyt tutkinto- ja
työtodistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen
terveydentilastaan ja hänet on merkitty Terhikki-rekisteriin.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Työ alkaa:
Palkkaus:
Työavain:

sopimuksen mukaan
KVTES:n mukaan
152397

Yhteystiedot
Vammaispalveluiden ohjaaja Anna-Maija Rautio,
puh. 0400 220 384, anna-maija.rautio@ylitornio.fi
Olemme savuton työyhteisö.

PYÖRÄILE 100KM JA
KESÄURHEILUKORTTIEN PALKINNOT
ARVOTTU!
Kesän aikana Ylitornion vapaa-aikatoimi järjesti Pyöräile 100 km tempauksen samassa hengessä kuin
talven hiihtohaasteen. Kilometrejä oli mahdollista kerryttää 5.6.–31.8.2017 välisenä aikana ja kuten talvella,
pääpalkintona 100 € lahjakortti! Tapahtuman tarkoituksena oli kannustaa kuntalaisia etsimään pyörät
varastoista ja lähtemään liikkeelle ja tavoittelemaan
vähintään 100 km kertymää. Halutessaan sai ilmoittaa miltä kylältä on liikkeellä ja mukana oli pyöräilijöitä
ainakin seuraavista: Kopanmäki, Alkkula, Meltosjärvi,
Hyllykylä, Pekanpää, Tengeliö, Lohijärvi, Armassaari,
Kuivakangas, Mellakoski, Nuotioranta ja Kainuunkylä.
Laaja kattous siis ympäri kuntaa. Tempaus oli osa Ylitornion kunnan Suomi 100 v -tapahtumia.
Kaikkien korttien palauttaneiden kesken arvottiin palkintoja. Kortteja palautettiin yhteensä 82 kappaletta
joka jää vain 4 kortin päähän hiihtohaasteen korttien
määrästä. Kilometrejä kertyi kuitenkin pari tuhatta
enemmän, nimittäin yhteensä 17428 km! Huomattavaa oli, että useissa korteissa vilahteli jopa yli 100km
päivälenkkejä. Mietinnässä on, josko talvella järjestettäisiin jälleen hiihtotempaus ja yritettäisiin rikkoa viime
talven ennätykset niin korttien kuin kokonaiskilometrien määrässä!
Onni suosi seuraavia pyöräilijöitä:
1. Kirsi Koivisto – 100€ lahjakortti – Alkkula
2. Seppo Erkheikki – 50€ lahjakortti
3. Ilpo Lamsijärvi – Joogamatto – Kopanmäki
4. Marja Granat – MealKit-retkiateriasarja – Lohijärvi
5. Antti Nulu – Termosmuki
6. Irma Matinlompolo – Saunahetki-setti
7. Paula Hammare – Kuksa+spork
8. Ritva Savaloja – Kuksa – Nuotioranta
9. Topias Välimaa – Sheikkeri +urh.juoma – Ylitornio
10. Ritva Eronen – Sheikkeri + urh.juoma – Pekanpää
Lasten / nuorten kesäurheilukorttien suosio ei tällä
kertaa ollut niin menestyksellinen kuin muina vuosina, mutta voittajat löydettiin sieltäkin. Keräilyaika oli
1.6.–31.8.2017 ja ilahduttavaa oli kuinka laajakirjoisesti
erilaisissa kerhoissa, kouluissa ja kilpailussa lapset ja
nuoret ovat kesän aikana käyneet. Kortteja palautettiin
parikymmentä kappaletta ja kaikki palkitaan! Kymme-

Kutsu tekemään Ylitornion
elinkeino-ohjelmaa

Aika:

Tervetuloa ylitorniolaiset yrittäjät ja
kunnanvaltuutetut tekemään yhdessä
entistä elinvoimaisempi Ylitornio.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Ylitornion kunnan
valtuustosali

5.10.2017 klo 17:00
Paikka:

nen tavarapalkintoa arvottiin ja lopuille löytyy lohdutuspalkintona vapaa-aikatoimen tavarapalkinto. Kaikki
palkinnot ovat haettavissa Kunnantalolta.
Kesäurheilukortin arvonnoissa voittivat:
1. Martta Lamsijärvi – Riippumatto
2. Santeri Lamsijärvi — Jumppapussi
3. Anniina Pölkky – Pääpanta
4. Onni Hiltunen – Pinkki jalkapallo
5. Lauri Pakisjärvi – Oranssi jalkapallo
6. Eemeli Lehtonen – Uimalasit
7. Eppu Tuukkanen – Uimalasit
8. Aino Lamsijärvi – Laskettelulippu + elokuvalippu
9. Topias Välimaa – Laskettelulippu + elokuvalippu
10. Fiia Nulu – Laskettelulippu + elokuvalippu

			TARJOUSPYYNTÖ

Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille mukana olleille!
Palkinnot voi lunastaa Ylitornion kunnantoimistolta
arkisin klo 9–15, vapaa-aikatoimen työntekijöiltä. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä Laura p. 0400 220 345.

Tarjous on jätettävä kirjallisena 13.10. klo 15 mennessä. Meän Opistolle os. Alkkulanraitti 1

Vapaa-aikatoimi

ma–to klo 10–19, pe klo 10–17
omatoimilehtisali ma–su klo 7–22.

Opiston kursseille mahtuu
vielä uusia opiskelijoita.
1104100 OULUN KÄDENTAITOMESSUT Luomisen iloa
- käsin tehty 15.10. Linja-auto lähtee Pellosta (Koulutie
16) klo 7 , pysähtyy Ylitornion kunnantalolla klo 8 ja
lähtee takaisin Oulusta klo 15. Kurssimaksu 26 € sisältää matkan ja lipun messuille.
1104111 STRING ART (lankataulut) Ylitornion Opistotalolla 27.–28.10. Lankataulutekniikalla tehdään kuvia
lankojen ja naulojen avulla erilaisiin pohjamateriaaleihin.

Ylitornion kunta myy kansalaisopiston käytössä olleita
puu- ja metallitöiden koneita. Koneet myydään siinä
kunnossa kuin mitä ne myyntihetkellä ovat.
Koneiden näyttötilaisuus vanhalla Valiolla on 7.10.
klo 15–16.
Lisätietoja ja tarjouslomakkeita saa Meän Opisto
puh. 0400 220 343 tai sähköpostilla
kansalaisopisto@ylitornio.fi.

KIRJASTO AVOINNA:

Satutuokio ke 27.9. klo 10–10.30. Satutunti pidetään
joka toinen keskiviikko samaan aikaan.
Novellikoukku yhteistyössä Ylitornion Kalevalaisten
naisten kanssa ti 10.10. klo 18. Luetaan ääneen novelleja ja tehdään käsitöitä.
Ikäihmisten tarinatuokio 18.10. klo 13. Luemme, kerromme, muistelemme ja tapaamme toisiamme.
Asiakaspalvelu p. 0400 220 352.
Kirjastoauto p. 0400 394 032.
Sähköposti: kirjasto@ylitornio.fi
Tornionlaakson kirjastoa voit seurata
myös Facebookissa ja Instagramissa.

HUOVUTUSKURSSI Ylitornion Opistotalolla 17.–18.11.
Opettaja Katariina Lauri-Spets. Kurssimaksu 29 €. Kurssilla tutustutaan huovutuksen perustekniikoihin kuten
taso- ja neulahuovutukseen. Voit valmistaa erilaisia
sisustukseen liittyviä tuotteita tai asusteita. Huovutusvillaa voit ostaa opistolta. Kurssi sopii sekä aloittelijoille
että edistyneimmille.
1104115 JOULUPAJA Ylitornion Opistotalolla 10.–
11.11. Opettaja Eira Virtanen. Kurssimaksu 29 €. Joulupajassa aihe on vapaa. Voi tehdä lasihimmeleitä, kortteja, joulukoristeita, kransseja, ym.
3401104 INTERNETIN KÄYTTÖ Ylitornio 4.10.–29.11.
Opettaja Marja-Leena Laitinen. Kurssimaksu 33 €/tai
ilmainen. Kurssilla opetellaan internetin käyttöä. Internetin hakupalvelut, sähköisten lomakkeiden täyttö,
verkkopankkipohjaiset palvelut esim. Kela, Kanta.
fi yms. oppilaiden omien toiveiden mukaan. Kurssi
kuuluu opintosetelialennuksen oikeuttaviin kursseihin
ja voi olla ilmainen opintoseteliin oikeutetuille henkilöille (yksi ilmainen kurssi/opiskelija).
Muistathan Opistopassin!
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

.
Ylitornion esityksessä kahvion järjestää väliajalla
Kaulirannan 4.-5.-luokkien vanhemmat.
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ESKO RAHKOSEN
MUISTOKONSERTTI
pe 20.10.2017 klo 19 Torniossa Joentalolla
Esiintyjät: Kauko Simonen, J.Eskelinen ja Kalle Jussila.
Ylitornion Kulttuuritoimi järjestää tilaisuuteen kyydityksen.
Lippu ja kyyti yhteensä 25 €. Linja-auto lähtee kunnantalolta klo 17.30.
Sitovat ilmoittautumiset Maarit Honkaniemelle
4.10. mennessä puh. 040 572 0327

SENIORIKORTTIEN TULEVAISUUS
Kunnan tarjoamia seniorikortteja on monen vuoden ajan tuettu Göranssonin
testamenttirahojen kautta. Nyt testamenttirahat on käytetty ja korttia ei ole
mahdollista enää hakea perusturvan kautta. Seniorikorttimahdollisuus on
mahdollistanut monen eläkeläisen kunnon ylläpitämisen. Toivottavaa on, että
eläkeläiset kuitenkin edelleenkin liikkuisivat ja käyttäisivät terveyttä edistäviä kunnan
tarjoamia palveluita mahdollisimman paljon.
Normaalien kertamaksujen ohella eläkeläiset, jotka käyttävät paljon Kuntotalon
palveluita voivat hankkia omakustanteisen Seniorikortin hintaan 150 € Kuntotalolta.
Seniorikortti on voimassa vuoden ostopäivästä lukien ja kortin käyttöön sisältyvät
Kuntotalon palvelut eli hierontatuolien, kuntosalin ja uimahallin (sis. ti ja to aamujen
vesijumpat) rajaton käyttö.
Ylitornion kunnan perusturva ja liikuntatoimi

Kunnanvirasto
Asiakasneuvoja
0400 220 367
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

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

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

