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Torstai 30.8.2018
Tenavaparkki

kokoontuu joka perjantai,
klo 9.00–13.00 tenavatuvan
tiloissa Alkkulanraitti 97.
Tenavaparkki on paikka
mihin voit tuoda lapsesi hoitoon siksi aikaa kun käyt
vaikka kampaajalla, kaupassa, ystävän kans kahvilla.
Parkkiin otetaan omat eväät mukaan. Parkissa
leikitäään, askarrellaan, touhutaan yhdessä.
Parkkiin ilmoittaudutaan parkkiviikon keskiviikkoon
mennessä Minna Juvanille puh. 040 5219427.

Ylitornion kunnan vapaa-aikatoimessa
on haettavana liikunnanohjaajan
sijaisuus ajalle 1.10.2018–31.3.2019.
KUULUTUS
ALKKULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 52
KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLE
Alkkulan asemakaavan korttelin 52 käsittävä
asemakaavan muutoksen kaavaehdotus asetetaan
MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30.8. –
27.9.2018 väliseksi ajaksi Ylitornion kunnantoimistossa.
Muistutukset tulee jättää kirjallisena ennen nähtävillä
olon päättymistä Ylitornion kunnanhallitukselle:
Ylitornion kunta, Kunnanhallitus, Alkkulanraitti 55,
95600 Ylitornio.
Ylitornio,30.8.2018
Ylitornion kunta

KOULUMATKA-AVUSTUKSEN JA
KANNUSTINRAHAN HAKEMINEN 2018
Ylitornion kunta maksaa vieraalla paikkakunnalla
päätoimisesti opiskeleville alle 18 –vuotiaille matkaavustusta 125 € ja yli 18 –vuotiaille (tai täyttää 18 –
vuotta 31.12.2018 mennessä) kannustinrahaa 250
€. Avustusten saamisen ehtona on, että opiskelija on
31.12.2017 ja hakuhetkellä merkitty Ylitornion kunnan
väestörekisteriin.
Kannustinrahaa ei makseta työvoimakoulutuksessa
olevalle.
Hakemukseen on liitettävä oppilaitoksesta saatava
opiskelutodistus ja hakemus on palautettava
koulutoimistoon os. Ylitornion kunta, koulutoimisto,
Alkkulanraitti 55,
95600 Ylitornio. 31.10.2018
mennessä.
Lomakkeita saa koulutoimistosta, kunnantalon
asiakaspalvelusta, nuorisotalolta tai tulostamalla
kunnan kotisivuilta: www.ylitornio.fi.
Lisätietoja puh. 0400 220 342
Sivistyslautakunta

Rakennustarkastajan toimistopäivä
Ylitornion kunta ja Rovaniemen kaupunki ovat sopineet,
että Rovaniemen kaupungin rakennustarkastaja
on syyskuun jälkeen tavattavissa Ylitornion
kunnanvirastossa maanantaisin klo 09–15 nykyisen
torstain sijaan.
Jarmo Jaako,
tekninen johtaja

Liikunnanohjaajan työnkuva on laaja-alainen ja
monipuolinen. Liikunnanohjaajan tehtäviin kuuluvat
muun muassa erilaiset yksilö- ja ryhmäliikunnan
ohjaukset, uinninvalvonta ja vapaa-aikatoimen yleiset
tehtävät. Työhön kuuluu myös kassatyöskentelyä
kuntotalolla. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.
Hakijalta vaadimme tehtävään soveltuvaa, vähintään alempaa ammattikorkeakoulututkintoa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai
ammatillista perustutkintoa. Lisäksi arvostamme
oma-aloitteisuutta, joustavuutta, positiivista työotetta,
hyviä vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä,
asiakaspalveluhenkisyyttä ja kokemusta liikunnanohjauksesta.
Eduksi voidaan katsoa, mikäli hakijalla on (SUH)
uinninvalvojan ja/tai uinninopettajan tutkinnot. Jos
tehtävään valitulla henkilöllä ei ole (SUH) uinninvalvojatutkintoa, tulee hänen suorittaa se syksyn aikana,
työnantaja järjestää tarvittavan koulutuksen.
Tehtävään valitun on esitettävä annetussa määräajassa
nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen
rikosrekisteriote.
Muut tiedot:
Työn kesto 1.10.2018 - 31.3.2019.
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät
KVTES:n mukaan.
Työ sisältää ilta- ja viikonlopputöitä
Toimea täytettäessä noudatetaan 3 kk:n koeaikaa.
Lisätietoja tehtävästä antaa vs. vapaa-aikajohtaja Laura
Huhta (p. 0405720327)
Hakuaika päättyy 7.9.2018 klo 15.00
Toivomme hakemuksia toimitettavan ensisijaisesti
sähköisesti kuntarekryn kautta. Kirjalliset hakemukset
tulee toimittaa suoraan vs. vapaa-aikajohtajalle
osoitteeseen Alkkulanraitti 55 95600 Ylitornio, vs.
vapaa-aikajohtaja Laura Huhta. Kuoreen merkintä
liikunnanohjaajan sijaisuus.
Organisaation kuvaus
Ylitornion kunta sijaitsee Tornionjokilaaksossa.
Naapurikuntia ovat Suomen puolella Pello, Rovaniemi,
Tervola, Tornio ja Ruotsin puolella Övertorneå.
Ylitornion ja Övertorneån kuntakeskukset muodostavat
yhdessä historiallisesti, kielellisesti ja kulttuurillisesti
ainutlaatuisen kokonaisuuden. Seudulla puhutaan
kolmea kieltä: suomea, ruotsia ja meänkieltä.

Tenavatupa

kokoontuu kerran viikossa,
tiistaisin klo 9.00–14.00 osoitteessa
Alkkulanraitti 97.

Raanujärven perhekerho

kokoontuu Raanujärven Loimulla aina parillisen viikon
torstaina klo 17.00-19.00.
Kerhossa leikitään ,askarrellaan, vaihdetaan
kuulumisia ja ollaan yhdessä. Pienimuotoinen hartaus
kuuluu myös kerhoon. Omat eväät mukaan jos haluaa
evästellä kerhossa.

Kino Väylä
Ihmeperhe 2
Pe 31.8. klo 18.00
ENSI-ILTA
Ti 4.9. klo 18.00
Su 16.9. klo 18.00
Perhe-elokuva,
animaatio, K7
2h 6min
The Spy Who Dumped Me
Su 2.9. klo 18.00
Pe 7.9. klo 19.00
Komedia, toiminta,
K16
1h 57min

BlacKkKlansman
Su 9.9. klo 18.00
Pe 14.9. klo 19.00
Komedia, draama,
rikoselokuva, K12
2h 15min
Mamma Mia! Here we go again
Ti 11.9. klo 18.00
Musikaali, kesäleffa,
S
1h 55min

Johnny English iskee jälleen
Pe 28.9. klo 19.00
Su 30.9. klo 18.00
Ti 2.10. klo 19.00
Komedia, seikkailu
Ikäraja ilmoitetaan
myöhemmin
Liput: 5 / 7 euroa
Tulevat elokuvat myös www.ylitornio.fi sivustolla ja
Kino Väylän facebook-sivuilla.

Tuvalla mahdollisuus monenlaiseen
leikkiin, askar-teluun, seurusteluun
ja yhdessä olemiseen.
Tuvalla mahdollisuus kahvisteluun, omat eväät mukaan.

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

