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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

TORSTAI 26.10.2017

MAASEUTUYRITTÄMISEN 
AJANKOHTAISPÄIVÄ YLITORNIOLLA

Kutsumme kaikki ylitorniolaiset maaseutuyrittämi-
sestä kiinnostuneet maaseutuyrittämisen ajankohtais-
päivään.

AJANKOHTA 6.11.2017 klo 12.00–15.00

PAIKKA  Ylitornion kunnantalon valtuustosali

OHJELMA 
Tilaisuuden avaus
Tapani Melaluoto, Ylitornion kunnanjohtaja

Maaseutuyrittämisen ajankohtaiset asiat edunvalvo-
jan näkökulmasta, Juha Marttila, MTK:n puheenjoh-
taja, maatalousyrittäjä

Ajankohtaista maaseutuhallinnosta
Hannu Linjakumpu, maaseutuelinkeinot yksikön
päällikkö, Lapin ELY-keskus

Biotalouden mahdollisuudet Lapissa
Tanja Häyrynen, projektipäällikkö, 
Arktinen biotalous, Lapin liitto

Elintarvikkeista ja energiasta nostetta maaseudun 
kehittämiseen, Johannes Vallivaara, Pro Agria

Keittoruokatarjoilu kunnantalon kahviossa 
klo 11.00–12.00.
Tervetuloa!

Ylitornion kunta

KIRJASTO AVOINNA:

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

Poikkeuksia aukioloajoissa: Kirjasto on suljettu pe 
3.11. ja kirjastoauto ei liikennöi 30.10.–2.11.

Kirjaston kummitusretki Utsun kämpälle pe 27.10. 
klo 17. Menemme Utsun kämpälle lukemaan ja ker-
tomaan kummitustarinoita. Tarjolla nokipannukahvit. 
Tule mukaan jos uskallat! Jos sinulla ei ole kyytiä, kysy 
kirjastolta.

Satutuokio ke 8.11. klo 10–10.30. 

Novellikoukku yhteistyössä Ylitornion Kalevalaisten 
naisten kanssa ke 1.11. klo 18. Novellikoukun vieraana 
on runoilija Jorma Laitinen, joka kertoo uudesta runo-
kokoelmastaan ”Matkoilla kaiken aikaa”.

Ikäihmisten tarinatuokio ke 22.11. 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

YLITORNION KUNTA

Terveyskeskushammaslääkärin 
viransijaisuus

Haku päättyy:  24.11.2017 klo 15.00
Ilmoitus jätetty: 13.10.2017
Työsuhteen kesto: Määräaikainen
Työn luonne: Osa-aikatyö

Tehtävän kuvaus
Haemme terveyskeskushammaslääkärin viransijaista 
ajalle 30.1.-8.4.2018.  Työaika on 75 % normaalista 
työajasta. Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa lail-
listetun hammaslääkärin pätevyys.  Viranhakijan tulee 
olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki 
–rekisteriin.  Käytössämme on WinHit –potilastietojär-
jestelmä.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jäl-
keen, kun virkaan valittu on esittänyt tutkinto- ja työ-
todistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen 
terveydentilastaan.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoit-
teessa www.kuntarekry.fi

Työ- alkaa: 30.1.2018
Palkkaus: KVTES:n mukaan
Työavain: 154188

Yhteystiedot
Vastaava hammaslääkäri Terttu Pieti puh. 0400 220 
323, terttu.pieti@ylitornio.fi.  Vastaava lääkäri Kari 
Askonen, puh. 041 433 8210, kari.askonen@ylitornio.fi.

Työnantajakuvaus
Ylitornio n. 4200 asukkaan ainutlaatuinen kultturien 
kohtaamispaikka.  Kunnassa on viihtyisä ja turvallinen 
asuinympäristö, hyvät peruspalvelut sekä yrittäjäystä-
vällinen ilmapiiri.  Hyvä palvelutaso, puhdas luonto ja 
monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet tekevät 
Ylitorniosta houkuttelevan asuinpaikan niin nykyisille 
kuin uusillekin ylitorniolaisille.  Olemme savuton työ-
yhteisö.

Perusturvalautakunta

TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA

KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET 
2017 ALOITETAAN YLITORNIOLLA 
LOKAKUUSSA

Maksuttoman influenssarokotteen saavat:
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon 
  henkilöstö
- raskaana olevat naiset
- kaikki 65 vuotta täyttäneet
- kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset
- sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
- varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoi-
  seen asepalvelukseen astuvat naiset
- vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri

Jos henkilö ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, 
hän voi ostaa rokotteen apteekista reseptillä. Resep-
tin saa soittamalla terveyskeskusavustajalle puh  016-
571740.

Esteenä rokotukselle on kuumeinen infektiotauti, voi-
makas kananmuna-allergia ja allergia jollekin rokot-
teen aineosalle.

Rokotuspäivät terveyskeskuksen neuvolassa:
Maanantai 30.10.2017  klo 8.00–15.30
Tiistai  31.10.2017  klo 8.00–15.30
Maanantai 6.11.2017  klo 8.00–15.30
Tiistai  7.11.2017  klo 8.00–15.30
Maanantai 13.11.2017  klo 8.00–15.30

KUULUTUS

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että 
Ylitornion kunta on jättänyt MRL 128 §:n mukaisen 
maisematyölupahakemuksen, joka koskee Tolpin-
vaaran asemakaava-alueen puuston harventamista/
puiden kaatoa Ylitorniolla, Tolpin kylässä, Tolpinranta 
RN:o 35:29 tilan alueella. os. Tolpinvaara, 95600 YLI-
TORNIO.

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että 
Ylitornion seurakunta on jättänyt MRL 128 §:n mukai-
sen maisematyölupahakemuksen, joka koskee Tolpin-
vaaran asemakaava-alueen puuston harventamista/
puiden kaatoa Ylitorniolla, Tolpin kylässä, Luttu-Arvi-
dila RN:o 80:14 tilan alueella. os. Tolpinvaara, 95600 
YLITORNIO.

Hanketta koskevat suunnitelmat ovat nähtävänä Rova-
niemen kaupungin ympäristövalvonnassa, Hallitus-
katu 7, 96100 Rovaniemi, jonne osalliset voivat jättää 
huomautuksensa hakemuksesta. 9.11.2017 klo 15.00 
mennessä.

Hakemukseen liittyviä tarkempia tietoja saa valvon-
tainsinööriltä, puh. 040 583 4672.

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

Kohtaa ystäviä
tuttuja, uusia ja vanhoja

Väylä - kahvilaravintolassa
Opistotalolla Alkkulanraitti 3

lauantaina 28.10. kello 12-15.00.
Tarjolla syyrialaista ruokaa

vapaaehtoista 5 €:n maksua vastaan.
Tapahtuman järjestää

SuoMa-ryhmä (Suomea maahanmuuttajille)
Tervetuloa!

 الهسو الها
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YLITORNION  KUNNANVALTUUSTON  
KOKOUS

pidetään kunnanvirastossa, valtuuston kokoushuo-
neessa maanantaina 6.11.2017 alkaen kello 17.00. 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti 
nähtävänä kunnanvirastossa torstaina 9.11.2017 kello 
9.00–15.00.
Kokouksen esityslista sekä pöytäkirja on myös nähtä-
vänä kunnan päätöksissä www.ylitornio.fi.

Reeta Laitinen
kunnanvaltuuston  puheenjohtaja

KENELLE KULTTUURIPALKINTO 
YLITORNIOLLA  VUONNA 2017?

Ylitornion kunnan kulttuuritoimi jakaa vuosittain itse-
näisyysjuhlassa kulttuuripalkinnon kulttuuriteosta(siv
istyslautakunta 20.12.2001 § 98)

Palkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle hen-
kilölle tai ryhmälle.

Palkinto myönnetään joko yksittäisestä merkittävästä 
kulttuuriteosta tai pitkäaikaisesta  kulttuuritoimin-
nasta kunnassa.

Palkinnon saajan tulee olla Ylitornion kunnan asukas 
tai ryhmän jäsenistä ainakin yhden on oltava Ylitor-
nion kunnassa kirjoilla. Palkinto voidaan myöntää 
myös henkilölle tai ryhmälle, joka asuu muualla, mutta 
on toiminnallaan vaikuttanut merkittävästi Ylitornion 
kulttuurielämän tunnetuksi tekemiseen ja Ylitornion 
kunnan kulttuurielämään. Palkinto voidaan jättää jaka-
matta, jos lautakunta niin päättää.

Pyydämme ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajasta: 
kenen tai keiden toiminta on vuonna 2017 palkitsemi-
sen arvoinen.

Ehdotukset voi jättää Ylitornion nuorisotoimis-
toon/kulttuuritoimeen tai kunnan asiakasneuvon-
taan kirjallisena perusteluineen 3.11.2017 men-
nessä osoitteella Ylitornion kulttuuritoimi, Alkku-
lanraitti 55 95600 YLITORNIO.
Kuoreen tulee merkitä sana ”Kulttuuripalkinto”.

Aikaisempina vuosina palkittuja:
v. 2016 Anneli ja Esko Kätkä
v. 2015 Jaakko Bimberg, Veikko Mäkinen
v. 2014 Herra Pekka Lanko
v. 2013 Pekanpään Maa- ja kotitalousseura ry ja 
 Ylitornion Museo- ja kotiseutuyhdistys ry
v. 2012 Marja Mustakallio, Elsa Lanko
v. 2011 Ylitornion Mieslaulajat, Mannerheimin 
 lastensuojeluliitto Ylitornion yhdistys
v. 2010 Ylitornion Voimistelu ja Liikunta ry
v. 2009 Heikki Rinne, Tommi Lantto

v. 2008 Ylitornion Joulu-lehti toimituskunta
v. 2007 Sirkka Salmi, Marja ja Lasse Tuominen
v. 2006 Ylitornion Soittajat ry
v. 2005 Anna- Liisa Kallioniemi, Kaulirannan 
 kyläyhdistys ry
v. 2004 Pekka Pyykönen, Ylitornion Kirkkokuoro
v. 2003   Soili Tolonen/Pessi ja Illusia ryhmä
v. 2002   Anni Korpi

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

Sivistyslautakunta
Kulttuuritoimi

MISTÄ MUISTIONGELMAT JOHTUVAT ?

Valtiotieteiden tohtori Reijo Kauppila pitää asiantun-
tijaluennon perjantaina  24.11.2017 klo 14.00 Ylitor-
niolla Kunnantalon auditoriossa aiheesta Muistin tehos-
taminen. 

Tilaisuudessa käsitellään muistia, muistiongelmia ja 
muistisairauksien syitä. Annetaan vinkkejä muistin säi-
lyttämiseen ja tehostamiseen.

Tilaisuudessa saatavana Kauppilan kirjoittama kirja 
Muistin tehostaminen edullisesti.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tervetuloa!
Ylitornion kunta
Vapaa-aikatoimi


