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Viikko-ohjelma ajalle 3.6.–7.7.2019

Jalkapallokoulut keskusurheilukentällä
Tiistaisin ja torstaisin 
klo 17    v. 2012–2013 synt.
klo 18    v. 2010–2011 synt.
klo 19    v. 2008–2009 synt.

Ohjaajina Petteri Mäkikyrö (p. 0400 447 369), Juuso 
Sivula ja Saga Keisu. 
Kouluihin ei ilmoittautumista ja mukaan saa tulla 
milloin vain!

Liikuntakerho Maanantaisin
klo 16–17 v. 2012–2013 synt.
klo 17–18 v. 2011 synt. ja sitä vanhemmat
Ohjaajina Ville Väänänen, Jussi Herttuala, Saga Keisu 
ja Juuso Sivula. Ei ilmoittautumista. Kokoontuminen 
nuorisotalolle. Lisätietoja Jussi / 0400 383 601 tai jussi.
herttuala@ylitornio.fi
 
Kuntosaliohjaus  
Maanantaisin klo 16–17 kuntotalolla. Ohjaus on 
tarkoitettu 13 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille 
kuntosalin käytöstä kiinnostuneille.  Ohjauksessa 
käydään läpi laitteiden käyttöä ja yksinkertaisia 
saliohjelmia. Ohjaaja vastaa mieltä askarruttaviin 
kysymyksiin ja kannustaa kuntosalin käyttöön. Ei 
vaadi aikaisempaa salikokemusta. Lisätietoja Petteri 
Mäkikyrö (p. 0400 447 369). Ei ilmoittautumista.
Ohjaukseen osallistuvilla ilmainen sisäänpääsy

Kahvakuulaohjaus
Keskusurheilukentällä torstaisin klo 18–18.45. 
Monipuolista liikuntaa kahvakuulan kanssa. 
Käytettävissä eri painoisia kahvakuulia, mutta voit ottaa 
oman kuulan mukaan.  Tunti sopii myös aloittelijoille.
Sateen sattuessa kokoonnutaan nuorisotalolle.
Ohjaajina Laura Huhta ja Jussi Herttuala. Lisätietoja 
Laura / 0400 220 345
 
Tenavatunti
Keskusurheilukentällä torstaisin klo 18–18.45, SIIS 
samaan aikaan kuin kahvakuula! Mahdollisuus tuoda 
lapsi ”hoitoon” kahvakuulaan mennessä tai tulla 
leikkimään lasten kanssa yhdessä. Sateen sattuessa 
kokoonnutaan nuorisotalolle.
Järjestäjänä vapaa-aikatoimi yhdessä Tenavatuvan 
kanssa. 
Lisätietoja Laura / 0400 220 345 tai laura.huhta@
ylitornio.fi
 
Kyläkerhot
Raanujärven Loimun talo, perjantaisin klo 10–12 (ei 
juhannusviikolla)
Mellakosken koulu, perjantaisin klo 13–15 (ei 
juhannusviikolla)
Etelä-Portimon kylätalo, torstaisin klo 11.30–13.30 
Kerhoissa pelataan, leikitään, askarrellaan, retkeillään 
lähiympäristöissä ym. Kerho on tarkoitettu 
alakouluikäisille. Kerho vaatii toteutuakseen viisi 
lasta. Kerhoihin ilmoittautumiset 3.6.2018 mennessä 
Lauralle puh. 0400 220 345 tai laura.huhta@ylitornio.fi

Kesävieraat lämpimästi tervetulleita kesätoimintaan! 
Huomioithan kuitenkin, että Ylitornion kuntalaiset 
ovat vakuutettu kunnan toimesta vapaa-aikatoimen 
toiminnassa ja muualta tulleet ovat oman vakuutuksen 
piirissä.
Reissut toiselle paikkakunnalle kohdennettu vain 
ylitorniolaisille. 
Vapaa-aikatoimen kerhoissa ikäluokat ohjeellisia.

29.6.2019 Tutustuminen 
Ainiovaaran luontopolkuun
Tutustutaan Ainiovaaran luontopolkuun ohjatusti. 
Kierros on tarkoitettu koko perheelle ja kaiken ikäisille. 
Alakouluikäiset ja sitä nuoremmat lapset huoltajan 
kanssa. Reitin pituus on vajaat 4 kilometriä ja reitti 
on vaativuustasoltaan helpohko. Reitin varrella on 
luontotieto-opastauluja ja näköalapaikkoja. Kierroksen 
lähtö- ja päätepiste sijaitsevat Karemajojen lähellä. 
Kokoontuminen Karemajoille la 29.6.2019 klo 10. 
Sään mukainen pukeutuminen, retkeilyyn soveltuvat 
jalkineet ja juomapullo. Kierroksen päätteeksi 
makkaranpaistoa laavulla. Halutessaan voi ottaa 
pientä omaa evästä mukaan. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ti 25.6.2019 mennessä 
Jussille/0400383601 tai jussi.herttuala@ylitornio.fi 

18.8.2019 Aurinkovaarojen Jotos vaellus
Päivävaellus Aurinkovaarojen Jotos-reitillä. Jotos 
kiertelee Aavasaksan eteläpuolisella alueella. Reitti 
kulkee nimensä mukaisesti yli 200 metriä korkeiden 
vaarojen kautta, joilta voi ihailla Tornionjokilaakson 
kansallismaisemia. 
Tällä vaelluksella mennään reitti Kainuunkylän koulu-
Huitaperi-Kiimavaara-Reväsvaara-Hietakangas-
Ainiovaaran hiihtokeskus. Vaellukselle tulee mittaa noin 
19 kilometriä. Reitti on vaikeusasteeltaan keskivaativa. 
Sään mukainen pukeutuminen, retkeilyyn soveltuvat 
jalkineet, juomaa ja evästä. Ruokailemme ja pidämme 
lepotauon matkalla. Tapahtuma on maksuton ja Vapaa-
aikatoimi tarjoaa ruuan. Kokoontuminen Kainuunkylän 
koululle klo 9.00. 

Reissu toteutuu jos väh. 6 osallistujaa. Sitovat 
ilmoittautumiset 11.8.2019 mennessä ja lisätietoja 
Jussilta 0400383601 /  jussi.herttuala@ylitornio.fi 

Kässäkerho 5 krt
Ke 5.6. klo 12–14
Ma 10.6. 
Ke 12.6. 
Ma 17.6. 
Ke 19.6. 
Kässäkerhot on tarkoitettu alakouluikäisille. Kerhossa 
tehdään erilaisia käsitöitä, käytetään mm. hamahelmiä, 
askarrellaan ja piirretään.  Töistä pidetään näyttely 
to 19.6. klo 16 alkavassa Keskikesän näyttelyssä 
Nuorisotalolla.
Ei ilmoittautumista, mukaan saa tulla milloin vain. 
Lisätietoja saat Laura Kantomaa / 040 572 0327 tai 
laura.kantomaa@ylitornio.fi.

Kokkikerho 3 krt
Torstaisin 6., 13. ja 20.6. Kokkikerho on tarkoitettu 
alakouluikäisille. Kokkikerhossa leivotaan ja 
kokkaillaan. Viimeisellä kerralla teemme Nuorisotalolla 
olevaan Keskikesän juhlaan syötävät ja huoltojoukot 
ovat tervetulleita syömään.
Ilmoittaudu Lauralle etukäteen saman viikon 
maanantaina / 0400 220 345 tai laura.huhta@ylitornio.
fi. Ilmoituksella kartoitetaan tarvikkeiden määrää ja 
allergioita. 
 
Seikkailukerho 4 krt
Ti 25.6 klo 13–15
Ke 26.6.
Ke 3.7. 
To 4.7.
Seikkailukerhossa ratkaistaan erilaisia tehtäviä ja 
arvoituksia, etsitään vihjeitä ja tehdään ryhmätyötä.
Seikkailukerho on tarkoitettu alakouluikäisille. 
Kokoontuminen nuorisotalolle ja siitä liikumme 
yhdessä kävellen eri paikkoihin.
Ilmoittaudu Lauralle / 0400 220 345 tai laura.huhta@
ylitornio.fi saman viikon maanantaina. Mukaan saa 
tulla kerran tai vaikka joka kerta!

1.7. Seikkailuretki Karemajat – Ainiovaaran laavu
Seikkailuretkellä selvitetään erilaisia tehtäviä ja 
arvoituksia ryhmissä matkalla kohti Ainiovaaran päällä 
olevaa laavua. Laavulle päästessä tehdään tulet, 
paistetaan makkaraa ja vaahtokarkkeja ja juodaan 
kaakaota. Retki on tarkoitettu vuonna 2007–2010 
syntyneille ja huoltajat saavat halutessaan lähteä 
mukaan.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 25.6. Lauralle / 0400 
220 345 tai laura.huhta@ylitornio.fi. 

Jalkapallopuulaaki
maanantaisin 3.6.2019 alkaen 
Ylitornion urheilukentällä
Puulaakiin voivat osallistua kaikki yläasteikäiset ja sitä 
vanhemmat. 
Kaksi sarjaa, sekajoukkueet ja naiset. 
Pelataan 5 kenttäpelaajaa + maalivahti systeemillä. 
Pelaaja voi pelata vain yhdessä joukkueessa 
(naiset saavat pelata sekä yhdessä naisten sarjan 
joukkueessa että yhdessä sekajoukkueessa). 
Ilmoittautumiset: Jussille 30.5. mennessä pelaaja-
listoineen sähköpostiin jussi.herttuala@ylitornio.fi 
Tiedustelut: Jussi Herttuala puh.0400 383 601

Kesätori Niurossa
Kesätori -tapahtuma Niuron pihapiirissä keskiviikkona 
12.6.2019 kello 16.00 alkaen. Paikalla torimyyjiä sekä 
kirppispöytiä. Ohjelmaa lapsiperheille, paikalla mm. 
pomppulinna ja hattarakone. Vaskiseitsikko Saaren 
Soittajat esiintyy kello 19.00. Niuron kesäkahvila 
palvelee tapahtuman ajan.
 
ILMOITTAUDU MYYJÄKSI! 
 
Kaikille halukkaille ilmainen myyntipöytä. Voit myydä 
kirppistuotteita, leivonnaisia, käsitöitä tms. Myös 
yritykset ovat tervetulleita! 
 
Myyntipöydän varaukset viimeistään 5.6.2019 
mennessä Laura Huhta 0400 220345, laura.huhta@
ylitornio.fi. 

Päiväleiri Nuorisotalolla 3.6.–21.6.
Päiväleiri on tarkoitettu vuosina 2010–2012 syntyneille 
ylitorniolaisille lapsille. Leiri järjestetään Nuorisotalolla 
maanantaista perjantaihin 11–17. Leirin aikana 
askarrellaan, leikitään, liikutaan ja tehdään monenlaista 
ohjattua toimintaa. Leirin lopuksi toteutetaan porukalla 
päiväretki Rovaniemen HopLoppiin ja Rollohalliin.
Leiripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lapsi voi osallistua koko leiriin tai osallistua vain 
osan aikaa. Leirin hinta on 30€/ lapsi. Hinta sisältää 
päiväohjelman ja lounaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset leiriohjaaja 
Ronja Salmelle/ 046 522 5734 tai ronja.salmi@
ylitornio.fi.  Ilmoita lapsen ja huoltajan tiedot, 
mahdollisimman tarkat tiedot lapsen osallistumisesta 
leirille, laskutustiedot sekä mahdolliset allergiat. 
Ilmoittautumiset 24.5. mennessä! 

BÄNDILEIRI (yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille) 
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.

Leirin loppuhuipennus tapahtuu Aavasaksan Juhannus-
juhlilla, jossa kaikki halukkaat pääsevät esiintymään 
isolla stagella livenä. Esiintyminen on kuitenkin 
vapaaehtoinen ja säävarauksella.
Leirille ilmoittautuminen sähköpostitse 24.5.2019 
mennessä Samille / sami.pilvila@ylitornio.fi.

Ilmoittautuminen on sitovaa vähäisten leiripaikkojen 
vuoksi. Leiriltä pois jäämisestä tai sen keskeyttämisestä 
ilman pätevää syytä perimme 25€ peruutusmaksun. 


