TORSTAI 28.3.2019

Meän opistossa tapahtuu
Ylitorniolla
Musiikkimatinea ja tanssiaiset
14.4.2019 klo 17.00 (opistotalo)

TUKIPERHE-INFO

Tervetuloa keskustelemaan yhdistysten ja kunnan
yhteistyön haasteista ja mahdollisuuksista
ke 3.4.2019 kello 18.00 alkaen Ylitornion kunnantalo, henkilökunnan kahvio
- millaiselle yhteistyölle on tarvetta
- miten yhteistyötä voisi kehittää
- mahdollisia uusia ideoita
Ilmoittautumiset ja mahdolliset allergiat pyydetään
ilmoittamaan suoraan tilaisuuden vetäjälle Majakka
Ry:lle alla olevan linkin kautta:
https://fi.surveymonkey.com/r/yhdistyksetkuntienkumppaneina
TERVETULOA!

Pellossa
Kevätänäyttely
Kyllinkeitaalla
10.–17.4.2019

Oletko kiinnostunut
toimimaan tukiperheenä?
Haemme Kemiin, Keminmaahan, Tervolaan, Tornioon
ja Ylitorniolle uusia tukiperheitä.
Tukiperhetoiminta on sosiaalihuollon ja lastensuojelun
avohuollon palvelu, jonka tarkoituksena on tukea perheitä heidän erilaisissa elämäntilanteissa.
Tukiperheille järjestetään tukiperhevalmennus MeriLapin alueella toukokuussa, tervetuloa kuulemaan
lisää:
Tornion kirjaston ja taidemuseon aula maanantaina
18.3.2019 klo 17–18

Ylitornion kunnanviraston kahvio maanantaina
1.4.2019 klo 17–18

KASVATUSKUMPPANUUSKOORDINAATTORIN TOIMI

Tervolan kunnanviraston kahvio keskiviikkona
3.4.2019 klo 17–18

Ylitornion kunnan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi määräaikaisen kasvatuskumppanuuskoordinaattorin toimen ajalle 1.8.2019–30.6.2020.

Mikäli et pääse paikalle infoon, mutta olet kiinnostunut
tukiperheenä toimimisesta, ole yhteydessä:

Toiminnan pilotointiin kunta on saanut rahoituksen
valtionavustuksena.
Työtehtäviin sisältyy työskentelyä useassa eri yksikössä, joten oman auton käyttö on välttämätöntä.
Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva, vähintään
toisen asteen ammatillinen tutkinto.
Tehtävässä tarvitaan joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Kokemus lasten
ja nuorten kanssa työskentelystä sekä tukitoimien
suunnittelusta ovat oleellista osaamista työssä suoriutumisen kannalta. Koulumaailman tuntemus voidaan
katsoa hakijalle eduksi.
Lisätietoa tehtävästä: www.kuntarekry.fi
Hakuaika päättyy 10.5.2019 klo 15:00
Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi tai
postitse osoitteeseen Ylitornion kunta / sivistystoimi,
Alkkulanraitti, 95600 Ylitornio.

YLITORNION KYLÄPUULAAKI TIEDOTTAA
Kyläpuulaakin kokous ke 10.4.2019 kello 13.00 alkaen
Lohijärven Ravinteli Nälkäisessä Hauessa, Kouluntie
34.
Ilmoitathan osallistujat ja mahdolliset ruoka-aine
allergiat puh. 0400 220 350 / Anna-Sofia
Kyläpuulaakin kokoukseen on mahdollista ilmoittautua
myös Kyläpuulaakin facebookin sivuston tapahtumatosion kautta!

17.4.2019

Kino Väylä
Instant family
Su 31.3.2019 klo 18.00		
Komedia, Draama
K7

Kemin kulttuurikeskuksen aula torstaina 28.3.2019
klo 17.30–18.30

Lisätietoja Anna-Sofia Nikka 0400 220 350

Kasvatuskumppanuuskoordinaattorin työ on innovatiivista ja uusia toimintatapoja rakentavaa yhteistyötä
koulujen, sosiaalitoimen ja kotien välillä.

Kevätjuhla koulukeskuksen
auditoriossa

Petra Talvensaari, seudullinen sijais- ja tukiperhetyöntekijä p. 040 161 6731, petra.talvensaari@kemi.fi

Kirjasto

avoinna:
ma–to klo 10–19
pe
klo 10–17
Omatoimiseen lehtilukusaliin pääsee joka päivä klo
7–21.Sisään pääsee perinteisen kulkulätkän lisäksi
myös kirjastokortilla ja nelinumeroisella tunnusluvulla. Lisätietoja saat kirjastosta.

Green Book
Ti 2.4.2019 klo 19.00
Ti 9.4.2019 klo 19.00		
Komedia, draama
K12

Sistersin veljekset
Su 7.4.2019 klo 18.00
Ti 16.4.2019 klo 19.00		
Komedia, Draama,
Seikkailu, Western
K16

Ihmeiden puisto
Pe 12.4.2019 klo18.00
ensi-ilta!
Su 14.4.2019 klo18.00
Perhe-elokuva, animaatio
K7

Kirjastoauto on vaalikäytössä eikä liikennöi normaaleilla reiteillä pe 5.4. ja ma 8.4.
Satutuokio kirjastossa ke 10.4. klo 10–10.30. Satutuokio on joka toinen keskiviikko.
Kela-ilta ti 2.4. klo 17 alkaen. Kirjaston vieraana on
Kelan asiantuntija, joka esittelee Kelan palveluita ja
verkkopalvelua. Esittelyn jälkeen on aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Kahvitarjoilu!
Eija-Riitta Peltosen perheen taidenäyttely 1.–26.4.
Asiakaspalvelu p. 0400 220 352
Kirjastoauto p. 0400 394 032
kirjasto@ylitornio.fi

Tornionlaakson kirjasto

Tervetuloa!

Kunnanvirasto
Asiakasneuvoja
0400 220 367
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

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

