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KUULUTUS

Ohjelma
klo 12.00
klo 12.15
klo 13.00

Tervetuloa kaikki kylien asioista kiinnostuneet, niin
kylä- kuin järjestötoimijat ja kylien asukkaat!
Lisätietoja ja ajo-ohjeet ilmestyvät lähemmin mm.
Kyläpuulaakin facebook sivuille.
Ilmoittautumiset tarjoiluja varten maaseutusihteereille.
TERVETULOA!

KESÄN 2019 PÄIVÄLEIRI
Nuorisotalolla 3.6.-21.6.

Päiväleiri 2010–2012 syntyneille ma-pe 11–17
Nuorisotalolla. Askartelua, leikkiä, liikuntaa, ja paljon
muuta ohjattua toimintaa päivittäin. Leirin lopuksi
toteutetaan porukalla päiväretki. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä (vähintään 7, max 30
osallistujaa).
Lapsi voi osallistua koko leiriin tai valita satunnaisia
päiviä.
Lerin hinta 30€/ lapsi (sis. päiväohjelman ja
lounaan).
Lisätietoa ja ilmoittautumiset leiriohjaaja Ronja
Salmelle ronja.salmi@ylitornio.fi, 046 522 5734.

Käynti sankarihaudalla, seppeleen lasku, Ylitornion Mieslaulajat
Veteraanilounas ja kahvit
Kansallisen veteraanipäivän vietto kunnantalon auditoriossa

Juhlatilaisuudessa luovutetaan veteraanipäivänä myönnettävät Suomen Valkoisen
Ruusun ritarikunnan kunniamerkit.
Veteraanit puolisoineen sekä muut kuntalaiset lämpimästi tervetuloa!

KYLÄPUULAAKI TIEDOTTAA
Seuraava kyläpuulaakin tapaaminen makkaranpaiston ja kahvittelun merkeissä ke 22.5.2019 klo 18.00
Varpuhuhdassa/Kuivakankaan kylätoimikunnan ja
metsästysseuran makkaranpaistolaavulla.

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN
VIETTO YLITORNIOLLA 27.4.2019

Vapaa-aikatoimen kesäohjelma ilmestyy viimeistään
viikolla 20. Kesän kerhoista, tapahtumista ja
urheilutilaisuuksista lisätietoa myös toukokuun
kuntatiedotteessa, kunnan nettisivuilla, facebookissa
sekä toukokuun aikana julkaistavassa vihkosessa.

Remontti on jatkoa vuonna 2018 aloitetulle
allastilojen päivitykselle. Uimahalli on suljettu ainakin
elokuun loppuun 2019. Kuntotalon puoli on käytössä
normaalisti.
Vesijumpat jatkuvat normaalisti uimahallin
sulkemiseen saakka. Kevään viimeinen vesijumppa
pidetään 16.5.2019. Uimahallin aukioloajat säilyvät
ennallaan sulkeutumiseen saakka.
Uimahalli aukioloajat
Maanantai
Suljettu
Tiistai- Perjantai 13.00–20.00 (20.30)
Lauantai
12.00–16.00 (16.30)
Sunnuntai
Suljettu
Aamu-uinti perjantaisin klo 7.00–8.00
Kunnan järjestämiä uimakouluja ei tulevana
kesänä järjestetä uimahallin remontin vuoksi.
HUOM!
Palauttakaa kunnantoimiston aulaan lätkät, joilla
on aikaisemmin päästy mm. kuntotalolle mikäli
lätkä ei ole enää Teidän käytössä.

Leirin loppuhuipennus tapahtuu Aavasaksan Juhannus-juhlilla, jossa kaikki halukkaat pääsevät esiintymään isolla stagella livenä.
Esiintyminen on kuitenkin vapaaehtoinen ja
säävarauksella.

YHDISTYS- JA JÄRJESTÖTOIMIJAT

Leirille ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse:
sami.pilvila@ylitornio.fi 24.5.2019 mennessä.

Kokoonnutaan porukalla Niuron talolle tiistaina 7.5.
klo 16.00 tarkastelemaan kunnassa järjestettäviä
kesätapahtumia ja toimintaa, voidaanpa porissa
samalla muutakin aiheeseen liittyvää tähellistä asiaa.
Tarjolla kahvit ja pullat!
Julkaisemme myös yhdistysten ja järjestöjen
kesätapahtumat Vapaa-aikatoimen kesäohjelmassa.
Voit ilmoittaa tapahtumat sähköpostilla laura.huhta@
ylitornio.fi
Tervetuloa kaikki toimijat!

Leiri on tarkoitettu yläkoululaisille ja sitä vanhemmille.
Yläikärajaa ei ole. Ilmoittautuminen on sitovaa vähäisten leiripaikkojen vuoksi. Leiriltä pois jäämisestä tai
sen keskeyttämisestä ilman pätevää syytä perimme
25 € peruutusmaksun.
Laitathan ilmoittautumis-sähköpostiisi ikäsi, soittimesi, kauanko olet soittanut/laulanut, mitä odotat
leiriltä ja puhelinnumerosi.
Leirille pääsystä ilmoitetaan puhelimitse toukokuun
viimeisellä viikolla, jolloin myös lyhyt haastattelu.
Tervetuloa musiikin ihmeelliseen maailmaan livenä &
studiossa!

Ilmoita lapsen ja huoltajan tiedot, tarkemmat
tiedot lapsen osallistumisesta leirille, laskutustiedot
sekä mahdolliset allergiat. Ilmoittautumiset 24.5.
mennessä!

UIMAHALLI SULJETAAN REMONTIN
VUOKSI 20.5.2019

Ryhmä-ohjausta
- Soittamiseen/laulamiseen bändissä livenä &
studiossa.
- Äänentoiston rakentamiseen ja käyttämiseen livenä
& studiossa.
- Bändilevyn tekemiseen musiikkiohjelmalla.

VAPAA-AIKATOIMEN KESÄOHJELMA
KESÄLLE 2019

YLITORNION KUNNASSA TAPAHTUU
KEVÄÄLLÄ 2019

BÄNDILEIRI (yläkouluikäisille ja sitä
vanhemmille)
Haluaisitko soittaa/laulaa bändissä? Livenä? Studiossa? Levyttää?
Live & Studio -Bändileiri 2019 tarjoaa ammattimuusikon ja tuottajan ohjausta, sekä yksityisesti,-että
ryhmässä 5.–20.6. 2019 Ylitornion nuorisotalolla.
Leiri on Ilmainen ja mukaan mahtuu 10 ensimmäistä
ilmoittautunutta. Leiri jakaantuu useammalle päivälle
ja tarkemmat aikataulut selviävät leiriä edeltävällä
viikolla.
Ohjaustunteja pidetään klo 10–20 välillä, joten työssä
käyminen ei ole este.
Leiri pitää sisällään:
Yksilö-ohjausta
- Soittamiseen/laulamiseen livenä & studiossa.
- Äänentoiston käyttämiseen livenä & studiossa.
- Oman soiton/laulun tallentamiseen musiikkiohjelmalla.

27.4. Veteraanipäivän juhla
28.4. ELOKUVA Red Joan klo 18.00
1.5. 45. Vappuhölkkä Lohijärvellä klo 13.00
30.4.–1.5. Vapun HUIKOpalalautanen, Aavasaksan
paviljonki, vappuaattona sekä vapunpäivänä.
7.5. Järjestötapaaminen klo 16.00, Niuron talo
7.5. Vähähiilinen Lappi -hankkeen energiailta
klo 18–20, kunnantalo.
10.5. Vankilateatteri ”Pois – sinne missä ihminen 		
saapi vielä tehä työtä”, (Auditorio) klo 18.00
11.5. Vankilateatteri ”Pois – sinne missä ihminen
saapi vielä tehä työtä”, (Auditorio) klo 14.00
ja klo 18.00
19.5. Soiva Siili -lastenkonsertti, (Auditorio) klo 15.00
22.5. Kyläpuulaaki, Varpuhuhta/Kuivakangas
laavu klo 18.00
2.6. Vetouistelukilpailu (osakilpailu), Etelä-Portimojärvi
Tapahtumista lisätietoa kunnan nettisivujen
tapahtumakalenterissa tai järjestäjän omilla sivuilla.
Ilmoita tapahtuma tapahtumat@ylitornio.fi
Lisätietoja: Laura Kantomaa, vapaa-aikajohtaja
Ylitornion kunta, 040 572 0327.

Kunnanvirasto
Asiakasneuvoja
0400 220 367
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

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

Suomessa toimitetaan sunnuntaina 26. päivänä toukokuuta europarlamenttiavaalit.
Ylitornion kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut vaaleja koskevat asiakirjat
on annettava keskusvaalilautakunnan sihteeri Eveliina Vanhatalolle Alkkulanraitti
55, 95600 YLITORNIO, puh. 0400 220 337.
Äänestysaika
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan 15.5.–21.5.2019. Varsinaisen
vaalipäivän vaalitoimitus tapahtuu sunnuntaina 26.5.2019 klo 9:00–20:00 välisenä
aikana.
Äänestysalue
Vaalipäivän, sunnuntai 26.5.2019 äänestyspaikat ovat seuraavat:
Äänestysalue 1 Kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio
Äänestysalue 2 Mellakosken koulu, Sihtuunantie 17, 95690 Mellakoski
Äänestysalue 3 Raanujärven koulu, Kyläniementie 153, 97250 Raanujärvi
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 15.5.2019 klo 09.00 ja lopetetaan
tiistaina 21.5.2019 klo 18.00 Ylitornion kunnan ennakkoäänestyspaikkana toimii
Ylitornion kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO, joka on avoinna
seuraavasti:
Ajalla		Aukioloaika
ke-pe 15.5.–17.5.2019 klo 09.00–18.00
la-su
18.5.–19.5.2019 klo 10.00–14.00
ma-ti 20.5.–21.5.2019 klo 09.00–18.00
Kiertävä bussi
pe 17.5.2019
09.00–10.00
10.30–11.30
13.00–14.00
14.30–15.30

Kainuunkylän entinen koulu, Torniontie 1185, Kainuunkylä
Aavasaksa Gulf-piha (huoltoasema), Kilpisjärventie 644, Aavasaksa
Kuivakankaan entinen koulu, Rantakyläntie 97, Kuivakangas
Kaulirannan koulu, Rantakyläntie 575, Kauliranta

ma 20.5.2019
09.00–10.00 Aavasaksan kansantalo, Raanujärventie 425, Aavasaksa
10.30–11.30 Etelä-Portimon kylätalo, Kylätie 24, Etelä-Portimo
13.00–14.00 Kantomaan entinen koulu, Raanujärventie1883, Kantomaanpää
14.30–15.30 Meltosjärven entinen koulu, Raanujärventie 4920, Meltosjärvi
16.00–17.00 Pessalompolon kylätalo, Kotiniemi 1, Pessalompolo
Kotiäänestys
Vaalilain 46 § 3 mom:in mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on
siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa, sen mukaisesti kuin 55 §:ssä säädetään,
äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää
myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon
tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on
merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille
tiistaina 14.5.2019 klo 16:00 mennessä
Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti tai puhelimitse 0400 220 337 Eveliina Vanhatalo. Kunnanvirastosta on saatavana lomakkeita ilmoittautumista varten. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestys aloitetaan keskiviikkona 15.5.2019 ja lopetetaan tiistaina 21.5.2019.
Laitosäänestys
Laitosäänestykset suoritetaan vaalitoimikunnan toimesta laitosten kanssa erikseen
sovittavina ajankohtina. Laitosäänestyspaikkoja ovat: Terveyskeskus, palvelutalo,
ent. Lantonvainion vanhainkoti, Ylitornion vankila, ODL Vesper-koti ja Attendo
Katajahovi.
Henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjän on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä, joten ota mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka
vastaava kuvallinen asiakirja.
Sisäasiainministeriön päätöksen (864/1999) mukaan maksua ei peritä väliaikaisesta henkilökortista, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa
vaaleissa tai kansanäänestyksessä, kunnallisvaaleissa tai kansanäänestyksessä
sekä Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä
osoittavaa asiakirjaa.
Ylitornion kunnan keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Alkkulanraitti 55,
95600 YLITORNIO. Lisätietoja saa tarvittaessa Eveliina Vanhatalo puh. 0400 220
337.
Ylitorniolla 23.4.2019, Keskusvaalilautakunta

