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Torstai 28.2.2019
Hei Ainiovaaran Kiinteistöt Oy:n asukas!
Ainiovaaran Kiinteistöt Oy:n asiakastyytyväisyyskysely
on julkaistu ja se on avoinna kunnan nettisivuilla.
Kyselyyn voi vastata myös paperisella lomakkeella,
joita saat kunnantalon infosta ja isännöintitoimistosta.
Paperiset vastaukset pyydämme toimittamaan
kunnantalon info pisteessä olevaan vastauslaatikkoon
tai asuntosihteerille.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan viisi
vapaavalintaista lahjakorttia kunnan liikuntapaikkoihin.
Kyselyn viimeinen vastauspäivä on 31.3.
Mikäli sinulla on kysyttävää kyselystä, lisätietoja antaa:
Laura Antikka, asuntosihteeri
040 521 4925
laura.antikka@ylitornio.fi

Hyvinvointikysely kuntalaisille
1.3.–31.3.2019
Ylitornion kunta järjestää maaliskuun aikana
asukkailleen kyselyn, jonka avulla selvitetään
kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa ja sen kehittämisen
painopisteitä. Hyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan toiminnan ja talouden seurannassa,
hyvinvointikertomuksen laadinnassa ja palvelujen
kehittämisessä.
Kyselyyn pääset vastaamaan anonyymisti kunnan
nettisivulle tulevasta linkistä 1.3. alkaen. Kyselyyn
voi vastata myös paperisella lomakkeella, joita on
saatavissa kunnantalon infosta ja kirjastosta.
Kaikkiin kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan
kymmenen kerran sarjalippu kuntotalolle (uimahalli/
kuntosali). Lisätietoja www.ylitornio.fi

Nuorisotalon avoimet ovet
21.3.2019 klo 11–17
Nuorisotaloa on remontoitu vuoden 2018 aikana ja
remontin yhteydessä Vapaa-aikatoimi on siirtänyt
kaikki toimistonsa nuorisotalolle. Sieltä löydät nyt
vapaa-aikajohtajan, etsivän nuorisotyöntekijän,
liikunnanohjaajan, nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan ja
iltapäiväkerhon ohjaajan toimiston. Samaan aikaan
remontoitiin myös liikuntasalin lattia.
Avoimia ovia vietetään 21.3. klo 11–17. Kahvitarjoilu!
Päivän aikana lavalla esiintyy nuoria musiikin ja laulun
merkeissä, klo 13 pelataan bingoa, johon voi jokainen
osallistua ilmaiseksi ja talossa saa tavata työntekijöitä.
Tarkempi aikataulu lasten ja nuorten esityksistä
ilmoitetaan lähempänä kunnan nettisivuilla ja
facebookissa.
Tervetuloa, toivottaa nuorisotalon väki!

Kaikenikäisten BINGO
Nuorisotalolla
Torstaina 7.3.2019
kello 14–15
Osallistuminen maksutonta!
Tervetuloa!
Järj. Vapaa-aikatoimi

Ylitornion kunnan koululaisten ja
opiskelijoiden kesätyöseteli v. 2019

Vuosiavustukset kulttuuritoimintaan
vuodelle 2019 on haettavana seuraavasti:

Käytännön työjärjestelyt hoidetaan edellisvuosien
tapaan kunnan vapaa-aikatoimen kautta.

- kulttuuritoimintaa harjoittavat yhteisöt 2 000 euroa.

Ohjeistus kesätyösetelin käyttöön
• Kesätyöseteli-järjestelmä koskee vuosina 1996–2003
syntyneitä Ylitorniolaisia koululaisia ja opiskelijoita
(tulee olla kirjat Ylitorniolla). Lisäksi lukiosta
valmistuvilla on mahdollisuus saada seteli, jos niitä
jää yli. Kiinnostuneiden tulee olla yhteydessä etsivään,
joka ohjeistaa. Mahdolliset ylijäävät setelit jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
• Ylitornion kunnan maksama tuen määrä on 100€/
vko. Peruskoulunsa päättävät saavat työskennellä
tuella enintään 2 viikkoa ja muut enintään 3 viikkoa.
• Nuorelle annetaan vain yksi kesätyöseteli, joten tuen
saa vain yhteen työpaikkaan.
• Työntekijälle eli nuorelle maksettava palkka on
vähintään 230 €/vko, mikä sisältää lomakorvauksen.
• Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota
nuorta työntekijää koskeviin turvallisuusmääräyksiin.
Esim. Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 ja
Valtioneuvoston asetukseen nuorille työntekijöille
erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (15.6.2006).
• Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja
lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry
missään tilanteessa Ylitornion kunnalle.
• Tukea maksetaan 1.5.2019–30.9.2019 välisenä aikana
työllistetyistä nuorista.
Kesätyösetelin käyttö
• Kunta antaa ehdot täyttävälle nuorelle kesätyösetelin,
jonka yritys/yhdistys/seurakunta tai kunnan laitos tai
lautakunta täyttää ja allekirjoittaa.
• Kesätyösetelin voi hakea nuorisotalolta. Lomake
löytyy myös kunnan sivuilta www.ylitornio.fi/palvelut/
lomakkeet/.
• Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan
täyttämän ja työntekijän palkanmaksusta kuittaaman
tilityslomakkeen perusteella. Tilityslomake annetaan
kesätyösetelin yhteydessä työnantajalle. Tilityslomake
on toimitettava 30.10.2019 mennessä nuorisotalolle.
• Kunnan toimipisteeseen töihin tulevat toimittavat
verokortin nuorisotalolle. Yksityisille/yrityksiin töihin
menevät toimittavat verokortin työnantajalle.
Tiedustelut: Vapaa-aikatoimi 0400 220
HAKEMUKSEN PALAUTUS VAIN NUORISOTALOLLE
VIIMEISTÄÄN 30.6.2019!

Kirjasto avoinna:

ma–to klo
10–19
pe
klo
10–17
omatoiminen lehtilukusali
joka päivä klo 7.00–22.00
Kirjastoauto ei liikennöi 4.–8.3.2019
Satutuokio kirjastossa ke 13.3. klo 10–10.30.
Satutuokio on joka toinen keskiviikko.
Ylitornion Kalevalaisten naisten ja Marttojen
järjestämä Kertoen ja kuunnellen tapahtuma
aiheenaan sananlaskut to 28.2. klo 18.
Alkkulan tilkunplokkaajien näyttely 1.3.–29.3.2019.
Asiakaspalvelu p. 0400 220 352
Kirjastoauto p. 0400 394 032
kirjasto@ylitornio.fi

- yksityiset kulttuurityötä tekevät henkilöt ja taiteilijat
500 euroa.
Yhteisöt ja yksityiset henkilöt sekä taiteilijat voivat
hakea avustusta lähinnä koulutukseen, esiintymisiin
ja oman tuotantonsa esille tuomiseen. Avustuksen
ehtona on, ettei tukea saada joltakin muulta julkiselta
taholta.
Hakemukset on toimitettava viimeistään 30.04.2019
osoitteeseen Ylitornion kulttuuritoimi, Alkkulanraitti
55, 95600 YLITORNIO tai nuorisotalolle.
Lisätietoja ja avustuskaavakkeita saa nuorisotalolta,
sekä kunnan sivuilta tulostamalla lomakkeet /
kulttuuritoimi. Tiedustelut puh 040 572 0327/ vapaaaikajohtaja.
Edellisvuoden avustuksesta on toimitettava tilitys
uuden hakemuksen yhteydessä ja myös sellaiset
vuoden 2018 hakijat, jotka eivät vuonna 2019
avustusta hae, ovat velvollisia toimittamaan tilityksen
avustuksesta.
Ylitorniolla 22.2.2018
Kulttuuritoimi

Kino väylä
The Mule
Su 3.3. klo 18
Ti 5.3. klo 19
Draama, jännitys,
rikoselokuva
K12
Kesto 1h 57 min
Liput 7€
Risto Räppääjä ja pullistelija
Pe 8.3. klo 15 HOX!
Perhe-elokuva, musiikki,
kotimainen
S
Kesto 1h 23 min
Liput 5/7€

Happy Death Day 2U
Su 10.3. klo 18
Ti 12.3. klo 19
Jännitys, kauhu,
K16
Kesto 1h 40 min
Liput 7€
Captain Marvel
Su 17.3. klo 18
Ti 19.3. klo 19
Toiminta, seikkailu, Sci-fi
Ikäraja ilmoitetaan
myöhemmin
Kesto 2h 8 min
Liput 7€
Instant Family
Su 24.3. klo 18
Su 31.3. klo 18
Komedia, draama
K7
Kesto 1h 58 min
Liput 5/7€

