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Torstai 22.2.2018

  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 22.2.2018

Kino Väylä

Labyrintti – Tappava lääke 
(K12)
Su 25.2. klo 18.00
Ti 27.2. klo 19.00
Toiminta, jännitys, sci-fi
kesto: 2h 22min

Supermarsu (S)
Su 4.3. klo 18.00
Ti 6.3. klo 18.00
Perhe-elokuva, 
kotimainen
kesto: 1h 25min 

Heinähattu, Vilttitossu 
ja Rubensin veljekset (S)
Pe 9.3. klo 17.00
Perhe-elokuva, kotimainen
Kesto: 1h 31min

Coco (K7)
Su 11.3. klo 18.00
Ti 13.3. klo 18.00
Perhe-elokuva, animaatio
Kesto: 1h 45min

The Shape of Water (K16)
Su 18.3. klo 18.00
Ti 20.3. klo 19.00
Draama, fantasia
Kesto 2h 4min

Liput: 5€ / 7€

YLITORNION KYLÄPUULAAKI 

kokoontuu keskiviikkona 28.2.2018 kello 19.00 Kare-
majoille, tervetuloa! 

Lisätietoja ja kokouksen esityslista Ylitornion kunnan 
nettisivuilla (kunta-info -> kylät): https://ylitornio.fi/
kunta-info/kylat/kylapuulaaki/

Kahvitusta varten, pyydän ilmoittamaan tulostasi etu-
käteen, kiitos! 

Maaseutusihteeri Sofia Nikka 0400 220 350, sähköpos-
titse: anna-sofia.nikka@ylitornio.fi

TORNIONJOEN RANTOJEN RAIVAAMINEN 
YLITORNION KUNNAN ALUEELLA

Ylitornion kunta pyytää maanomistajien lupaa suorit-
taa raivaustöitä Tornionjokivarressa kunnan alueella.

Työ on tarkoitus aloittaa kesällä 2018 ja jatkaa tarpeen 
mukaan tulevina kesinä.

Tällä työllä parannetaan jokivarren maisemallista 
arvoa ja toivomme, että mahdollisimman moni maan-
omistaja joko antaisi luvan maiseman hoitoon raivaa-
malla tai raivaisi itse omat ranta-alueensa. Ranta-alu-
eella tarkoitetaan pääasiassa Valtatie 21 ja Tornionjo-
kivarren välistä aluetta. Tavoitteena on avata näkymiä 
valtatieltä Tornionjoelle. Raivauksen tarkoituksena on 
tehdä maisemanhoitoa, ei metsänhoidollisia töitä.

Kysely on avoinna maaliskuun 2018 loppuun. Raivaus-
työt voidaan aloittaa, mikäli lupa-alueista tulee järkeviä 
ja tarpeeksi suuria kokonaisuuksia. Tämä lupa ei kui-
tenkaan velvoita kuntaa raivaustöihin. Mikäli maan-
omistaja antaa luvan raivaustöille, lupa on sitova ja 
voimassa vuoden 2022 loppuun.
Lisätietoja Ylitornion kunnan tekninen toimi Kari Hal-
likainen 0400 408317 tai Jarmo Jaako 040 584 4046, 
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@
ylitornio.fi

1. Yhteys-, tila- ja lupatiedot 

*Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja
Etunimi *
 ____________________________________
Sukunimi *
 ____________________________________
Puhelinnumero *
 ____________________________________
Sähköposti 
 ____________________________________
Katuosoite *
 ____________________________________
Postinumero *
 ____________________________________
Postitoimipaikka *
 ____________________________________
Kylä jossa tila on *
 ____________________________________
Tilan omistaja, jos eri kuin ilmoittaja 

 ____________________________________
Tilan nimi 
 ____________________________________
Tilan numero 
 ____________________________________
Annan luvan rantojen raivaamiseen,
 vastaa KYLLÄ tai EI *
 ____________________________________

Palauta tämä lomake kunnantalon infoon tai 
vastaa nettikyselyyn osoitteessa www.ylitornio.fi

KUULUTUS

ALKKULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
KORTTELISSA 52 KAAVALUONNOS 
NÄHTÄVILLE

Alkkulan asemakaavan korttelin 52 käsittävä asema-
kaavan muutoksen luonnos asetetaan MRA 30 §:n 
mukaisesti osallisten mielipiteen kuulemista varten 
nähtäville 22.2.–22.3.2018 väliseksi ajaksi Ylitornion 
kunnan teknisessä toimistossa.

Osallisilla on MRA 30 §:n mukaisesti mahdollisuus 
jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipiteet 
tulee jättää kirjallisena 22.3.2018 klo 15.00 mennessä 
Ylitornion kunnan Tekniseen toimistoon osoite: 
Ylitornion kunta, Tekninen toimisto, PL 38, Alkku-
lanraitti 55, 95600 Ylitornio

Ylitornio 22.2.2018
Ylitornion kunta
Tekninen toimisto

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 
ILMOITTAUTUMINEN

Ylitorniolla järjestetään iltapäivätoimintaa 1.–2. luokka-
laisille ja 3.–9. luokkalaisille erityisopetuksessa oleville 
lapsille.  3. luokkalaisia otetaan toimintaan mukaan, jos 
ryhmässä on tilaa. Toimintaa tullaan järjestämään kou-
lupäivinä klo 12.00–17.00 välisenä aikana. Aamupäivä-
hoito järjestetään varhaiskasvatuksen kanssa yhteis-
työssä, jos tarve on todellinen.

Jos lapsellanne on tarkoitus lukuvuonna 2018–2019 
osallistua iltapäivätoimintaan, pyydämme vanhem-
pia toimittamaan hakemuskaavakkeet viimeistään 
29.3.2018 klo 15.00 mennessä Nuorisotoimistoon tai 
Nuorisotalolle iltapäivätoiminnan toimipisteeseen.

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

Tarkempia tietoja saa Nuorisotoimistosta/ Vapaa-aika-
johtaja puh 040 572 0327 tai Nuorisotalolta/ Ville Vää-
nänen puh  0400-373 181.

Syksyllä 2018 peruskoulun aloittaville lähetetään kirje 
maaliskuun 2018 loppuun mennessä. 
Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 
29.3. mennessä

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

Ylitornion kunnassa esiopetusta annetaan kirkonky-
lällä päiväkodissa sekä Kaulirannan, Mellakosken ja 
Raanujärven kouluilla.

Esiopetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitel-
maa sekä pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. 
Kunta järjestää esioppilaiden kuljetuksen koulukulje-
tuksen yhteydessä, mikäli koulumatka on yli 3 km.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään kirjalli-
sesti 29.3.2018 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, Alkku-
lanraitti 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 17.5. kouluilla 
klo 9–12 ja päiväkodissa klo 9–11.

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta 
puh. 0400 220 368.
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KIITOS

Lämpimät kiitoksemme kaikille teille, jotka olette muis-
taneet Ylitornion palvelutalon asukkaita ja henkilökun-
taa, terveyskeskuksen potilaita ja henkilökuntaa sekä 
kotihoidon toimintaa ja henkilökuntaa lahjoituksin. 
Käytämme lahjoitusvarat toivomustenne mukaisesti.

Kiitämme myös vierailijoita  arkemme piristämisestä 
musiikilla, laululla ja läsnäolollanne. Tervetuloa uudel-
leen!

SUOMI 101 - HIIHDÄ 101

Hiihtotempaus ajalla 12.2.–15.4.2018

Viime vuoden innoittama!

Hiihdä ja kirjaa hiihdot hiihtokorttiin, palauta kortti 
kun 101 kilometriä on täynnä. Osallistua voi kuka vaan! 
Lähde ladulle yksin tai kaverin kanssa, tyyli vapaa.

Hae hiihtokortti nuorisotalolta, kirjastoautosta, kirjas-
tosta, kuntotalolta tai kunnantalon infosta. Palauta 
kortti 22.4. mennessä kuntotalolle tai kunnantalon 
infoon. Hiihtokortin, jossa on 101 hiihtokilometriä, 
palauttaneiden kesken arvotaan tavara- ja lahjakortti 
palkintoja. Voit kerätä myös useamman 101-hiihtokor-
tin, mutta voit voittaa vain yhden palkinnon.  Voittajat 
julkaistaan kunnan sivuilla ja Meän Tornionlaaksossa. 

järj. Ylitornion kunnan vapaa-aikatoimi

PUUHAKERHO 

ma 5.3. klo 10–14 Srk-kodilla
(päiväkerhon tiloissa) 1–4 lk:lle.

Askarrellaan, pelataan, ulkoillaan yms.
Omat eväät mukaan.

Ilmoittautumiset pe 2.3. mennessä Minna Juvani 
p.040 521 9427.

Ylitornion kunnan vapaa-aikatoimi järjestää 17.3.2018 
Ylitorniolla Aavakuppi hankifutisturnauksen ottaen 

samalla osaa Suomen Punaisen Ristin rasisminvastaiseen 
viikkoon #olenkanssasi.

Kaksi sarjaa: Nuoret 13–17 vuotta ja seka-aikuiset. 
Joukkueen koko max. 10+1 pelaajaa.

Tarkemmat ohjeet/säännöt ilmoittautumisen yhteydessä 
jussi.herttuala@ylitornio.fi

Osallistumismaksu 50€/aikuisten joukkue ja 
20€/nuorten joukkue.

Kolme parasta joukkuetta/sarja palkitaan sekä molempien 
sarjojen maalikingi.

Oheistapahtumaa nuorisotalolla!

Lisätietoja Jussi Herttuala 0400 383 601

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään 
neljä kuukautta ennen tarvetta. Mikäli tarve ei ole 
ennakoitavissa esim. työllistymisen tai koulutuksen 
vuoksi, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, 
kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi 
tarvitsee paikan. 

Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla on oman valin-
tansa mukaan mahdollisuus varhaiskasvatuksen 
sijasta lasten kotihoidontukeen.

Varhaiskasvatuspaikka järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan vanhempien toivomassa muodossa.

Varhaiskasvatusta haetaan kirjallisesti. Hakemuslo-
makkeita saa kunnanvirastolta päivähoitotoimistosta, 
päiväkodeista ja kunnan kotisivuilta (www.ylitornio.fi/
palvelut/lomakkeet). Lomakkeen voi toimittaa joko säh-
köisesti Asiointitilin kautta (ks. ohje em. sivulta) tai pos-
titse, os.Ylitornion kunta/Varhaiskasvatus, Alkkulanraitti 
55, 95600 Ylitornio.

Perheille, joiden lapset ovat tällä hetkellä kun-
nallisessa varhaiskasvatuksessa (paitsi koululaiset, 
syksyllä koulun aloittavat sekä hoidon päättymisestä 
jo sovitut) lähetetään Tiedustelu varhaiskasvatuksen 
tarpeesta ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019. Lomake tulee 
palauttaa päivähoitotoimistoon 29.3.2018 mennessä.
 
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- ja/tai 
iltapäivähoitoa, tulee hoitopaikkaa hakea päivähoito-
hakemuksella.

Koululaisille järjestetään varhaiskasvatusta mahdolli-
suuksien mukaan. Koululaisille tulee tehdä hakemus 
joka vuosi 1.8. alkavalle toimintakaudelle uudestaan. 
Nuorimmat koululaiset ovat paikkoja jaettaessa etusi-
jalla. 

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta puh. 0400-
220368.

Tulevia kursseja:

1104207 VÄRJÄYS Turtola 16.3.2018–17.3.2018
1104208 NYPLÄYS ALKEET Turtola 24.3.2018–29.4.2018  
1104205 STRING ART (lankataulut) Turtola 13.4.2018–
14.4.2018

Lukuvuoden 2018–2019 suunnittelu:
Otamme vastaan kurssitoivomuksia (kurssin aihealue, 
osallistujat, paikka, opettaja). Voit ilmoittaa myös, jos toivot 
nykyisen kurssin jatkumista. 

Kerää kimppa
Kerää vähintään seitsemän hengen kimppa kurssille ja etsi 
opettaja, niin Meän Opisto pyrkii järjestämään räätälöidyn 
kurssin toiveidenne mukaisesti. 

Opetustyö
Oletko kiinnostunut opetustyöstä opistossamme? Voit 
hyödyntää osaamistasi ja tarjota opistollemme kursseja. 
Lähetä Meän Opistolle esitys, jossa on lyhyt kuvaus kurssista, 
kurssin kesto, yhteystiedot ja muut tarpeelliset tiedot. 

Esitykset kurssitoiveista ja opetustyöstä viimeistään 
15.4.2018.

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 


