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  Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

Asiakasneuvoja 
0400 220 367

etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
www.ylitornio.fi     

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

TORSTAI 31.1.2019

YLITORNION KUNNANVIRASTO                                                               
Yhteystiedot: Alkkulanraitti 55, 95601 Ylitornio
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
www.ylitornio.fi   
asiakasneuvoja puh. 0400 220367

Keskustelu- ja informaatiotilaisuus 
AINIOVAARAN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

6.2.2019 klo 16.00 kunnantalon valtuustosalissa
Kunnassa valmistellaan parhaillaan suunnitelmaa 
Ainiovaaran alueen kehittämisestä. Kehittämistyön 
tavoitteena on alueen toiminnallisuuden ja visuaalisen 
ilmeen parantaminen houkuttelevaksi ja monipuoli-
seksi ympärivuotiseksi virkistys- ja urheilualueeksi.
Kutsumme kaikkia asiasta kiinnostuneita keskustele-
maan ja ideoimaan alueen kehittämistä.

Tervetuloa!
Ylitornion kunnanhallitus

 
PERHENEUVOLAPALVELUT

Voit olla yhteydessä perheneuvolaan silloin, kun 
tunnet tarvitsevasi tukea ja apua lasten kasvatuksessa, 
kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmissa, parisuhde-
asioissa ja erilaisissa elämänkriiseissä. Perheneuvo-
lapalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luotta-
muksellisia kunnan lapsiperheiden palveluja. Ylitorni-
olaisilla on mahdollista saada palvelua sekä Torniossa 
että Ylitorniolla. Ylitorniolla palvelua tuotetaan 1 pv/kk 
yhteistyössä psykologi Mika Nevalan ja Työnohjaus ja 
Terapia Korvat/sosiaalityöntekijä Anne Korvan kanssa. 

Yhteydenotot ja ajanvaraukset Tornion 
vastaanottoon:

Sosiaalityöntekijä Anne Korva, puh. 040 825 0375, 
anne.korva @tornio.fi

Psykologi Minttu Postila, puh. 040 481 3392, minttu.
postila@ tornio.fi

Toimistosihteeri Outi Myllyoja-Johansson, puh.050 
566 4874, outi.johansson@tornio.fi

Yhteydenotto ja ajanvaraus Ylitornion vastaanottoon:
Vastaanottopäivät Ylitornion terveyskeskuksessa:

18.2.,22.3.,29.4.,20.5., ja 17.6.2019

Mika Nevala puh. 040 192 8777 

Päiväleiri hiihtolomalla 4.3.-8.3.2019 Nuo-
risotalolla klo 11-17.

Leiri on tarkoitettu 1–4-luokkalaisille. Leiri toteutuu jos 
osallistujia vähintään 7 (max25). Osallistujat otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ohjelmassa on ulkoilua, askartelua, pelejä ja leikkejä.

Leirin hinta 10€. Sisältää lounaan, välipalan ja 
ohjelman. 

Sitovat ilmoittautumiset Ville Väänäselle 0400 373 
181 tai ville.vaananen@ylitornio.fi, pe 22.2.2019 
mennessä.

SUOMI 102 – HIIHDÄ 102
Hiihtotempaus ajalla 18.2.–22.4.2019

Hiihtotempaus tulee taas!
Suuren suosion saavuttanut kampanja 
järjestetään hiihtokansan iloksi myös 
tänäkin vuonna. Hiihdä, kirjaa hiihdot 
hiihtokorttiin, palauta kortti kun 102 km 
on täynnä. Osallistua voi kuka vaan. 
Lähde ladulle yksin tai kaverin kanssa, 
tyyli vapaa. Aikaa on aina pääsiäiseen 
asti kerätä kilometrejä. Hae Hiihtokortti 
nuorisotalolta, kirjastoautosta, kirjastosta, 
kuntotalolta tai kunnantalon infosta. 
Palauta kortti 28.4. mennessä kuntota-
lolle tai kunnantalon infoon. Hiihto-
kortin, jossa on 102 hiihtokilometriä, 
palauttaneiden kesken arvotaan tavara 
ja lahjakortti palkintoja. Voit kerätä myös 
useamman 102- hiihtokortin, mutta voit 
voittaa vain yhden palkinnon. Voittajat 
julkaistaan kunnan sivuilla ja Meän Tor-
nionlaaksossa.

Järj. Ylitornion kunnan vapaa-aikatoimi

YLITORNION KUNTOTALO AVOINNA:

Uimahalli:
– Ma  SULJETTU
– Ti-pe 13–20 (20.30)
– La 12–16 (16.30)

Aamu-uinti perjantaisin 
klo 7–8.

HUOM! Touko-syyskuun lauantait on suljettu!

Kuntosali/ liikuntahalli (kassa):
– Ma  7–14
– Ti–pe  7–20
– La  12–16

Muutoksista ilmoitamme erikseen kunnan nettisivuilla 
ja facebookissa.
Aukioloajan ulkopuolella voit kulkea asiakaskortilla.
Kysy lisää kassalta.

puh. 040 518 1539

VAPAA-AIKATOIMI NUORISOTALOLLA

Vapaa-aikatoimen henkilöstön työpisteet ovat siirtyneet nuorisotalolle. 
Nuorisotalolta voit tavoittaa vapaa-aikajohtajan, etsivän nuorisotyöntekijän, 
liikunnanohjaajan, nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan sekä iltapäiväkerhon ohjaajan. 
Heidät tavoittaa pääsääntöisesti arkisin klo 9-15. Yhteystiedot löydät kotisivuilta 
www.ylitornio.fi

Ylitornion kunta julistaa haettavaksi

määräaikaisen rakennuskannan 
inventoijan toimi

Haettavana olevan rakennuskannan inventoijan tehtä-
vät koostuvat kunnan rakennusrekisterin päivittämi-
sestä. 

Toimen pätevyysvaatimuksena on tehtävään sovel-
tuva koulutus sekä tietotekniikan tuntemus.
Mikäli sinulla on seuraavia ominaisuuksia, olet etsi-
mämme henkilö:
-          tarkka ja systemaattinen 
-          pitkäjänteinen 
-          sitoudut pidempään projektiin 

Perustiedot rakennusrekisterin toiminnasta ja raken-
nusvalvonnan järjestelmien tuntemisesta sekä MapIn-
fon käyttökokemus katsotaan eduksi. 

Palkkaus on sopimuksen mukaan (TVA ja koulutus).  
Ennen tehtävän vastaanottamista on valitun esitet-
tävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 
Tehtävä täytetään heti tai sopimuksen mukaan ja siinä 
noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Tehtävään annetaan tar-
vittava koulutus ja perehdytys.

Hakemukset tulee toimittaa 18.2.2019 klo 15.00 men-
nessä  www.kuntarekry.fi tai Ylitornion kunta, Alkku-
lanraitti 55, 95 600 Ylitornio, kuoreen merkintä ”Raken-
nus-kannan inventoija”.

Lisätietoja tehtävästä antaa tekninen johtaja puh. 040 
584 4046. Katso myös tietoa kunnastamme  www.
ylitornio.fi.

Ylitorniolla, 23.1.2019
Tekninen lautakunta

Kirjasto 
avoinna ma-to klo 10–19.
pe klo 10–17
omatoiminen lehtilukusali 
joka päivä klo 7–22

Kirjasto on suljettu pe 15.2.2019.

Digineuvontaa Väylän kulkurin matkassa 6.2. klo 
11–18 välisillä pysäkeillä

Kirjastoauton matkaan hyppää digineuvoja! Päivän 
pysäkeillä voit käydä kyselemässä vinkkejä tablettien 
ja älypuhelimien käyttöön, lisäksi ratkotaan pieniä 
ongelmia. Voit tulla kokeilemaan kirjastoauton tablet-
tia tai tulla oman laitteesi kanssa. Tervetuloa rohkeasti 
juttusille!

Lisätietoja saat kirjaston digineuvojalta Hannalta p. 
040 867 7044

Meän opiston -näyttely 7.–28.2.2019

Asiakaspalvelu p. 0400 220 352
Kirjastoauto p. 0400 394 032
kirjasto@ylitornio.fi

HIIHTOKERHO

Liikuntatoimi järjestää yhdessä 
urheiluseurojen kanssa 
hiihtokerhoa Ainiovaarassa 
maanantaisin klo 17–18. 
Hiihtokerho on tarkoitettu 5-vuotiaasta ylöspäin. 

Ensimmäinen kokoontuminen on maanantaina 4.2. 
Ainiovaarassa, AaVun majan edessä. Hiihtokerhossa 
tutustutaan hiihtoon leikin ym. kautta ja harjoitellaan 
eri hiihtotyylejä.           
Pakkasraja on -12 astetta. 
Mahdollisista peruuntumisista ilmoitetaan Ylitornion 
kunnan liikuntatoimen facebook sivuilla.

Tervetuloa!

Kino väylä

Räyhä-Ralf valloittaa 
Internetin
Pe 1.2. klo 18 ENSI-ILTA
Ti 5.2. klo 18
Ti 12.2. klo 18
Animaatio, K7
Kesto 1h 53min
Liput 5 / 7€

Maija Poppasen 
paluu
Su 3.2. klo 18
Su 10.2. klo 18
Fantasia, musikaali, 
perhe-elokuva, K7
Kesto 2h 10min
Liput 5 / 7€

Risto Räppääjä ja
pullistelija
Pe 15.2. klo 18 ENSI-ILTA
Su 17.2. klo 16 HOX!
Ti 19.2. klo 18  
Perhe-elokuva, musiikki, 
kotimainen, S
Kesto 1h 23min
Liput 5/ 7€

Tuntematon 
mestari 
Su 24.2. klo 18
Ti 26.2. klo 18
Draama, kotimainen, 
S
Kesto 1h 35min
Liput 5/7€


