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Esiopetukseen ilmoittautuminen
29.3.2019 mennessä

Varhaiskasvatus tiedottaa

KUULUTUS
Kuulutus Torniojoen osayleiskaavan ehdotusvaiheen ja Ylitornion uudistetun rakennusjärjestyksen nähtävilläolosta
Ylitornion kunta on päättänyt asettaa Tornionjoen
osayleiskaavaehdotuksen ja uudistetun Ylitornion
rakennusjärjestyksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19
§:n mukaisesti.
Nykyinen osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2003,
ja sitä ollaan päivittämässä/muuttamassa. Kaava-alue
kattaa Ylitornion kunnan ranta-alueet Tornionjoen
sekä Tengeliönjoen ja Portimojärven varrella lukuun
ottamatta asemakaavoitettua kuntakeskusta.
Voimassa olevan osayleiskaavan alueesta jätetään
pois Aavasaksa. Kaava on suunniteltu laadittavaksi
oikeusvaikutteisena,
suoraan
rakentamista
ohjaavana perustuen emätilaselvitykseen ja siitä
johdettuun kiinteistökohtaiseen rakentamisoikeuteen
rantavyöhykkeellä (MRL 72 §:n mukaisesti).
Ylitornion rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna
2002 ja vaatii päivittämistä, johtuen lakimuutoksista
ja uusista rakentamistarpeista kuten tuulivoimaloista
ja maalämmöstä. Sisältöä on laajennettu.
Lisäksi on laadittu koko kunnan käsittävä kartta
suunnittelutarvealueista ja kaavoitetuista alueista.
Kaavaehdotus ja rakennusjärjestys pidetään julkisesti
nähtävillä 11.3.–11.4.2019 välisen ajan. Kaavaehdotus
on nähtävillä Ylitornion kunnan internetsivuilta löytyvän
linkin kautta (https://ylitornio.fi/) sekä Ylitornion
kunnantalolla (Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio).
Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus
kaavaehdotuksesta ja rakennusjärjestyksestä. Ne
pyydetään lähettämään nähtävilläoloaikana kirjallisesti
Ylitornion kunnanhallitukselle osoitteella: Ylitornion
kunta, Kunnanhallitus, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio
tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ylitornio.fi.
Kaavatyöstä pidetään yleisötilaisuus maanantaina
18.3.2019 klo 16.30 alkaen Ylitornion kunnanviraston
auditoriossa. Yleisötilaisuuteen ovat tervetulleita
kaikki maanomistajat, asukkaat ja muut kaavatyöstä ja
rakentamisen ohjaamisesta kiinnostuneet.
Lisätietoja:
Ylitornion kunta 		
Tekninen johtaja Jarmo Jaako
puh. 040 584 4046
jarmo.jaako@ylitornio.fi

Sweco Ympäristö Oy
Johanna Lehto, FM
puh. 040 5133 065
johanna.lehto@sweco.fi

Haemme vakituiseen työsuhteeseen
laskentasihteeriä Ylitornion kuntaan.
Laskentasihteeri vastaa kunnan ja kuntakonsernin
laskentatoimesta. Keskeisenä tehtävänä on kunnan
taloushallinnon työtehtävät sekä taloushallinnon
raportointi. Työtehtävät vastaavat pääkirjanpitäjän
työtehtäviä.

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. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään
mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa
muodossa.
Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla on oman
valintansa mukaan mahdollisuus varhaiskasvatuksen
sijasta lasten kotihoidontukeen.

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava
vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan
koulua edeltävänä vuonna. Esiopetus on
maksutonta. Esiopetuksessa noudatetaan omaa
opetussuunnitelmaa sekä pääsääntöisesti koulujen
työ- ja loma-aikoja. Kunta järjestää esioppilaiden
kuljetuksen koulukuljetuksen yhteydessä, mikäli
koulumatka on yli 3 km.
Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään sähköisesti
Varhaiskasvatuksen eAsioinnissa osoitteessa: www.
ylitornio.fi/palvelut/varhaiskasvatus.
Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista,
ilmoittautumislomakkeita saa varhaiskasvatustoimistosta ja päiväkodilta.Lomakkeen voi toimittaa
postitse os. Ylitornion kunta/Varhaiskasvatus,
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.

Varhaiskasvatushakemus tehdään sähköisesti
Varhaiskasvatuksen eAsioinnissa osoitteessa: www.
ylitornio.fi/palvelut/varhaiskasvatus. Mikäli sähköinen
hakeminen ei ole mahdollista, hakemuslomakkeita
saa kunnanvirastolta varhaiskasvatustoimistosta ja
päiväkodeista. Hakemus tulee toimittaa postitse os.
Ylitornion kunta/Varhaiskasvatus, Alkkulanraitti 55,
95600 Ylitornio.

Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2019.

Perheille, joiden lapset ovat tällä hetkellä kunnallisessa
varhaiskasvatuksessa (paitsi koululaiset, syksyllä
koulun aloittavat sekä hoidon päättymisestä jo sovitut)
lähetetään Tiedustelu varhaiskasvatuksen tarpeesta
ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Lomake tulee palauttaa
varhaiskasvatustoimistoon 29.3.2019 mennessä.

Esikouluun tutustumispäivä on to 16.5. kouluilla klo
9–12 ja päiväkodissa klo 9–11.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi
aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee sitä hakea
varhaiskasvatushakemuksella.

Ylitornion kunta myy tarjousten
perusteella

Koululaisille
järjestetään
varhaiskasvatusta
mahdollisuuksien mukaan. Koululaisille tulee tehdä
hakemus joka vuosi 1.8. alkavalle toimintakaudelle
uudestaan.
Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta puh. 0400220368.

Aamu ja iltapäivätoimintaan
ilmoittautuminen
Ylitorniolla järjestetään iltapäivätoimintaa 1.–2.
-luokkalaisille ja 3.–9. -luokkalaisille erityisopetuksessa
oleville lapsille. 3. -luokkalaisia otetaan toimintaan
mukaan, jos ryhmässä on tilaa. Toimintaa tullaan
järjestämään koulupäivinä klo 12.00–17.00
välisenä aikana. Aamupäivähoito järjestetään
varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä, jos tarve on
todellinen.
Jos lapsellanne on tarkoitus lukuvuonna 2019–2020
osallistua iltapäivätoimintaan, pyydämme vanhempia
toimittamaan hakemuskaavakkeet viimeistään
29.3.2019 klo 15.00 mennessä Nuorisotalolle
iltapäivätoiminnan toimipisteeseen.
Hakukaavakkeita saa Kunnantalolta, Nuorisotalolta tai
Ylitornion kunnan nettisivuilta.
Tarkempia tietoja saa Vapaa-aikajohtaja puh. 040 572
0327 tai Iltapäivätoiminnan ohjaaja Ville Väänänen
puh. 0400 373 181.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamuja/tai iltapäivähoitoa, sitä haetaan varhaiskasvatushakemuksella. Tällä hetkellä kunnallisessa
varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheille
lähetetään Tiedustelu varhaiskasvatuksen tarpeesta
toimintakaudella 2019–2020.

Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta puh. 0400
220 368.

Ylitornion kunta myy tarjousten perusteella Ylitornion
kirkonkylällä, Lutunkuja 8, sijaitsevan asunto-osakkeen
nro 3, tilalla Neliapila Rno 976–401-42-18.
As Oy Ylitornion Jokiuistimen rakennusvuosi on
1973. Huoneiston asuinpinta-ala on 93 m², johon
kuuluu olohuone, keittiö, takkahuone, jotka ovat
osin yhtenäistä tilaa, 2 makuuhuonetta ja sauna,
sisäänkäynnin yhteydessä on ulkovarasto. Osakeyhtiö
omistaa tontin.
Varusteina on sähkö, viemäri, vesijohto ja kaukolämpö,
laajakaistayhteys kaapeli TV.
Asunto-osakeyhtiöön on tehty kattoremontti 2017,
ikkunaremontti 2015 ja piharemontti 2012.
Yhtiövastike on 325,50 €/kk. Asunto on tällä hetkellä
vapaa ja se myydään sellaisessa kunnossa kuin se
myyntihetkellä on. Asunnosta on kuvia Ylitornion
kunnan www-sivuilla osiossa kiinteistöpörssi.
Huoneiston näyttö on keskiviikkona 6.3. klo 15.00
ja mahdollinen myös erikseen sovittaessa muuna
aikana”. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä
tarjoukset.
Lisätietoja kohteesta antaa tekninen johtaja 040 584
4046. Tarjoukset pyydämme jättämään 18.3.2019 klo
12.00 mennessä osoitteella: Tekninen lautakunta,
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio, kuoreen merkintä
”Lutunkujan As Oy 3”.
Ylitorniolla 15.2.2019
Tekninen lautakunta

Lisätietoja: kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi,
kuntarekry.fi sekä mol.fi.
YLITORNION KUNTA
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

