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Terveyskeskus tiedottaa:
Palauttakaa TARPEETTOMAT APUVÄLINEET
terveyskeskuksen fysioterapiaan 7.–8.5. mennessä

Sivistystoimessa haettavana:
Koulunkäynninohjaajan vakituinen, osa-aikainen toimi
4 kpl
Erityislastentarhanopettajan vakituinen toimi

Päiväleiri 4.6.–21.6.2018 Nuorisotalolla
2009–2011 syntyneille.
Askartelua, leikkiä, liikuntaa, päiväretki ja paljon
muuta päivittäin klo 11–17.
(vähintään 7 , max 30 osallistujaa).

Luokanopettajan määräaikainen virka ajalle 1.8.2018
– 31.7.2020

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja: www.kuntarekry.fi

Lapsi voi osallistua koko leiriin tai valita päiviä.
Leirin hinta 3 0€/lapsi (sis. ohjelman ja lounaan).

Liikuntajärjestöjen yleisavustukset
vuodelle 2018

Ilmoittautumiset 25.5.2018 mennessä ja lisätietoja :
Ville Väänänen puh 0400 373 181 tai ville.vaananen @
ylitornio.fi.

Liikuntatoimi julistaa haettavaksi liikuntajärjestöjen
yleisavustuksen, joka on kohdennettu rekisteröidyille
yhdistyksille.
Avustus tulee hakea 23.4.–15.5.2018 välisenä
aikana sähköisesti osoitteessa www.seuraverkko.fi.
Paperiversioita ei enää oteta vastaan.

Ilmoita lapsen ja huoltajan tiedot, laskutustiedot sekä
mahdolliset allergiat.

Veteraanit puolisoineen sekä kuntalaiset
ovat lämpimästi tervetulleita!

Seuraverkko.fi on maksuton, yhteinen työkalu seuroille,
kunnille, lajiliitoille, aluejärjestöille sekä tiedotuksen ja
tutkimuksen parissa toimiville. Tallennettuja tietoja
seura pystyy täydentämään myös seuraavana vuonna,
joten jatkossa liikunta-avustusten haku on helppoa.
Avustusta myönnetään tänä vuonna yhteensä 16 000
€. Vuoden 2018 avustusta ei makseta ennen kuin
vuoden 2017 tilitys on toimitettu, joten vuoden 2017
tilitys tulee toimittaa 15.5. mennessä.
Alkuun pääset siirtymällä osoitteeseen www.
seuraverkko.fi ja sieltä klikkaamalla vasemmasta
laidasta
”käyttäjätunnushakemus”.
Ohjeita
seuraamalla pääset kirjautumaan palveluun. Saatuasi
käyttäjätunnukset ja kirjautumalla sivustolle löydät
hakemuksen nimellä ”Ylitornion liikuntajärjestöjen
avustushakemus 2018”.

Kyydin tarvitsijoita pyydetään ottamaan yhteys
liikennöitsijään 044 069 3585.

Kunnan järjestämiä uimakouluja ei tulevana kesänä
järjestetä mahdollisen uimahallin remontin vuoksi.
Muista Vapaa-aikatoimen kesäaikana järjestämistä
lasten ja nuorten kerhoista, urheilukouluista
ja jalkapallokouluista ilmoitetaan myöhemmin
kuntatiedotteessa ja tiedotetaan myös kesäohjelma
–lehtisessä.

Kirjasto
avoinna:

ma–to 		
klo 10–19
pe 		
klo 10–17
omatoimilehtisali ma–su klo 7.00–22.00
Helatorstaina 10.5. ja sen jälkeen perjantaina 11.5.
kirjasto on suljettu, eikä kirjastoauto liikennöi.
Koirat kirjastossa -tapahtuma ke 2.5. klo 17.30.
Illan aikana on ohjelmassa koiramainen satutuokio,
pehmokoirien agilityrata sekä lapsi ja pehmokoira
-näyttely. Kirjastossa on tavattavissa koulukoira
Seku. Ota oma pehmo- tai lelukoirasi mukaan ja tule
osallistumaan!

Ylitornion Vapaa-aikatoimi

Tiedustelut vapaa-aikajohtaja Maarit Honkaniemi puh
040 572 0327
Sähköisen asioinnin osalta tiedustelut Laura Huhta,
puh 0400 220 345 tai etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Novellikoukku to 3.5. klo 18.
Seuraava satutunti ke 9.5. klo 10–10.30. Satutunti on
samaan aikaan joka toinen keskiviikko.

AVOIMET OVET

JOKIPAJUN TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTAKESKUKSESSA
Alkkulanraitti 1 (entinen Luovi)
3.5.2018 klo 12.00–18.00

Heidi Rannisto-Jolman taidenäyttely Flowerpower –
kukkaleikkiä 3.–25.5.

Päivän ohjelmassa on
erilaisia toimintoja.
Kahvitarjoilu.

Asiakaspalvelu p. 0400 220 352
Kirjastoauto
p. 0400 394 032
Sähköposti:
kirjasto@ylitornio.fi
Tornionlaakson kirjastoa voit seurata myös
Facebookissa ja Instagramissa.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
toivottaa Jokipajun väki
ja vammaisneuvoston
edustajat.

Tornionlaakson kirjasto

Ps. Arpajaisissa
hyvät palkinnot.

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

