TORSTAI 29.8.2019

AVUSTUKSET YKSITYISTEILLE
Ylitornion kunta julistaa haettavaksi yksityisteiden
kesäkunnossapito- ja talviauraus-avustukset 1.7.2018–
30.6.2019 väliseltä ajalta.

Ylitornion kunta aloittaa rakennuskannan
tarkastuksen sekä osoiterekisterin
ajantasaistamisen
Ylitornion kunnassa on aloitettu rakennuskannan tarkastus sekä osoiterekisterin päivittäminen 23.1.2019
teknisenlautakunnan kokouksen päätöksellä. Kunnan
rakennus- ja huoneistorekisterin, Väestörekisteri-keskuksen ylläpitämän väestöjärjestelmän sekä Verohallinnon rekisterin välillä on huomattu puutteita ja ristiriitoja. Myös maastokuvat sekä ilmakuvat paljastavat
kiinteistöillä puutteita tiedoissa.
Tarkastushankkeen tavoitteena on yhtenäistää ja korjata eri rekisterien tiedot. Hankkeen yhteydessä havaitaan myös luvattomat rakennukset, jotka saatetaan
rakennusvalvontaviranomaisen tietoon toimenpiteitä
varten. Tarkastustyöllä varmistetaan kiinteistönomistajien tasapuolinen kohtelu.
Toimenpiteet
Tarkastustyön tavoitteena on tarkastaa Ylitornion
kunnan alueella sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen rakennustiedot ja osoitteet. Tarkastus tehdään
porrastetusti eri alueille.
Mikäli tarkastuksessa havaitaan rakennuksia tai rakennelmia tai niiden laajennuksia, jotka puuttuvat rekisteristä kokonaan tai pinta-ala tai tilavuustiedot eivät
täsmää rekistereiden välillä, selvitetään niiden oikeat
tiedot rakennusluvilta, kyselylomakkeella sekä maastokäynnillä kiinteistöllä. Kyselylomake lähetetään kiinteistönomistajalle, mikäli muuten ei saada luotettavasti varmennettua tietoja rakennuksista sekä kyselyä
täydentämään käydään kiinteistöllä tarkastus/mittauskäynnillä.
Tarkastus on omistajalle maksuton, mikäli omistaja
kieltää tarkastuskäynnin, mittaukset suoritetaan maksul-lisina rakennusvalvonnan toimesta.
Tiedot puuttuvista rakennuksista tai muista muutoksista ilmoitetaan kiinteistötietojen ilmoituslomakkeella. Kiinteistönomistajille lähetetyssä kirjeessä on
liitteenä kiinteistötietojen ilmoituslomake ja täyttöohje
sekä tarvittaessa kirje osoitteen päivityksistä, mikäli
osoite tulee päivittymään.
Kunnan keräämät tiedot toimitaan VRK:n väestöjärjestelmään sekä Verohallinnolle.
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Terveyskeskus tiedottaa
Tiia Koivisto puh. 016 571 740 laboratorioasiat,
reseptit, taksikeskusasiat, potilasasiakirja-asiat:
– avoinna arkisin klo 8–14
Päihdetyöntekijä Birgit Hietanen puh. 040 701 9002
(2.9. alkaen töissä parilliset viikot, toimipiste Mtt:n
tiloissa)

AVUSTETTAVAT KOHTEET
•
•
•
•
•
•

avustus maksetaan pysyvän asutuksen käyttämälle
tieosuudelle
pysyvä asutus tarkistetaan väestörekisteristä
pysyvän asutuksen käyttämä tiepituuspituus tulee
olla yhtäjaksoisesti vähintään 400 m
tien pituudet tarkistetaan maastokartalta, pituuteen ei huomioida piha-alueella lenkin tekevää tieosuutta.
jos tiekunnan tie koostuu toisistaan erillään olevista
osista (teistä), arvioidaan jokaisen osan avustuskelpoisuus erikseen.
lautakunnan harkinnan mukaan suurehkot kunnossapitokohteet (esim. sillat)

AVUSTAMISPERUSTEET
•

•
•
•
•

avustuksena suoritetaan talvi- ja kesäkunnossapitoon kumpaankin erikseen 100 €/400 m ja jokaiselta tämän ylittävältä, alkavalta 100 metriltä 15 €.
Avustuksena suoritetaan enintään 90 % todellisista
kustannuksista
ja sitä alennetaan, jos se määrärahan riittävyyden
vuoksi on tarpeellista.
ns. valtionaputeille myönnetään kunnan avustusta
aikaisemmin myönnettyjen valtionapujen suhteessa
myöhästyneitä avustushakemuksia ei oteta käsiteltäväksi
avustus suoritetaan tiekunnille sellaisilla teillä,
joille tiekunta on perustettu ja muiden teiden osalta
selvitetään avustuksen saaja maksatuksen yhteydessä

Hakemukseen on liitettävä kopiot maksetuista laskuista pankkitositteineen. Jos tien omistaja/haltija/
käyttäjä on itse suorittanut työn, eikä maksettuja laskuja ole, tällöin on esitettävä selvitys todellisista kustannuksista.
Hakemuksessa on lisäksi selvitettävä, onko tiellä joku
muukin omistaja tai ylläpitäjä. Jos tiellä on päällekkäisiä omistajia tai tienpitäjiä (esim. Metsähallitus), näiltä
osin avustuksesta päätetään erikseen teknisessä lautakunnassa.
Hakemuksessa tulee olla selvitys kesäkunnossapidosta.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnan wwwsivuilta kohdasta kunnanpalvelut> lomakkeet tai teknisestä toimistosta. Hakemukset toimitetaan tekniseen
toimistoon 30.9.2019 mennessä osoitteella Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO.
Yksityistieavustuksen saajia pyydetään huomioimaan tuleville kausille (2019-2020), että Yksityistielain mukaiset avustuskriteerit ovat muuttuneet
1.1.2019 alkaen ja avustus-perusteet näin ollen
ovat muuttuneet.
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KOULUMATKA-AVUSTUKSEN JA
KANNUSTINRAHAN HAKEMINEN 2019

TUETUN MAKSULLISEN LOMITTAJAAVUN KÄYTTÖAVUSTUS 2019

Ylitornion kunta maksaa vieraalla paikkakunnalla päätoimisesti opiskeleville alle 18 –vuotiaille matka-avustusta 125 € ja yli 18 –vuotiaille (tai täyttää 18 –vuotta
31.12.2019 mennessä) kannustinrahaa 250 €. Avustusten saamisen ehtona on, että opiskelija on 31.12.2018
ja hakuhetkellä merkitty Ylitornion kunnan väestörekisteriin.

Ylitornion kunnan maatalousyrittäjät voivat hakea
avustusta tuetun maksullisen lomittaja-avun käytöstä.
Palauta hakemus lasku- ja maksukuittikopioiden kera
maaseutusihteereille.

Kannustinrahaa ei makseta työvoimakoulutuksessa
olevalle.
Hakemukseen on liitettävä oppilaitoksesta saatava
opiskelutodistus ja hakemus on palautettava koulutoimistoon os. Ylitornion kunta, koulutoimisto, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.
30.9.2019 mennessä.
Lomakkeita saa koulutoimistosta, kunnantalon infosta,
nuorisotalolta tai tulostamalla kunnan kotisivuilta:
www.ylitornio.fi.
Lisätietoja puh. 0400 220 342
Sivistyslautakunta

KIRJASTO
on avoinna ja palvelee toistaiseksi väistötiloissa Meän
opiston pohjakerroksen juhlasalissa osoitteessa Alkkulanraitti 1-3.
Aukioloajat:
ma-to klo 10–19
pe
klo 10–17
Asiakaspalvelu p. 0400 220 352
Kirjastoauto p. 0400 394 032
kirjasto@ylitornio.fi

KYLÄTOIMINNAN KEHITTÄMISEN
AVUSTUKSET 2019 HAETTAVISSA
Ylitornion kunnan kyläyhdistyksille ja -toimikunnille
myönnetään kylätoiminnan kehittämisen avustusta.
Vuoden 2019 kylätekokilpailuun osallistuminen ja
avustuksen hakeminen tapahtuu samalla lomakkeella.
Hakulomakkeita saatavilla maaseututoimistosta ja Ylitornion kunnan nettisivuilta kunta-info ->kylät osiosta.
Hakemus liitteineen palautettava maaseututoimistoon
30.10.2019 mennessä.
Lisätietoja maaseutusihteereiltä.

Pyydämme toimittamaan vuoden 2019 tuetun maksullisten lomitusten osalta hakemukset viimeistään
tammikuu 2020 mennessä.
Hakulomakkeita saatavilla maaseututoimistosta ja
Ylitornion kunnan nettisivuilta palvelut/maaseututoimisto / tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttöavustus/ maksuhakemus 2019.
Lisätietoja maaseutusihteereiltä.

TOIMINTAA YLITORNION LAPSIPERHEILLE
TENAVATUPA

TIISTAISIN KLO 9–14
osoitteessa Alkkulanraitti 97
Kaikille perheille avoin perhekerho, jossa mahdollisuus tavata muita perheitä, touhuta ja leikkiä yhdessä
tai vain hengähtää kahvikupin ääressä keskustellen.
Välillä toteutetaan myös teema- ja puuhapäiviä ja kutsutaan vierailijoita.

Lisätietoja maaseutusihteereiltä.

PERJANTAISIN KLO 9–13
osoitteessa Alkkulanraitti 97
Tenavaparkkiin voi tuoda lapsen hoitoon: leikkimään,
askartelemaan, pelaamaan, laulamaan ja touhuamaan
kaikkea muuta mukavaa. Tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden hoitaa asioita tai vaikkapa levähtää.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Tenavaparkkiin viimeistään keskiviikkona.
Satu Heikka 040 526 9404
Meät löyät fb:sta / Ylitornion tenavatupa

RAANUJÄRVEN PERHEKERHO
TORSTAISIN KLO 17–19

Kokoontuu Raanujärven Loimulla parillisilla viikoilla.
Tenavatupa, Raanujärven perhekerho ja Tenavaparkki
toimintaa järjestävät yhteistyössä Ylitornion kunta ja
Ylitornion seurakunta. Mukaan omat eväät.
Yhteystiedot:
Minna Juvani
Mirka Sivula
Satu Heikka
Satu Kujansuu

puh. 040 521 9427
puh. 040 180 6755
puh. 040 526 9404
puh. 040 182 1030

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN
ALKAMISEN AJANKOHTA MUUTTUU
16.9.2019
Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto tiedottaa:
Ylitornion, Pellon ja Kolarin kuntien alueella eläinlääkäripäivystyksen alkamisaika muuttuu.
Kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa arki-iltaisin,
arkipyhiä edeltävänä päivänä sekä perjantaisin
päivystävän eläinlääkärin tavoittaa klo 15 alkaen
puhelinnumerosta 0600 14420, jossa Ylitornion,
Pellon ja Kolarin eläinlääkärien yhteispäivystys
toimii.

Ylitorniolla 29.8.2019
Tekninen lautakunta

Puhelinaika arkiaamuisin klo 8–9:30 toimii entiseen
tapaan Ylitorniolla, Pellossa ja Kolarissa.
Kunnanvirasto
Asiakasneuvoja
0400 220 367
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

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

UIMAHALLI AUKEAA 2.9.2019

ELOKUVAT YLITORNIOLLA

Juhlimme avajaisia koko kuukauden! Luvassa kaikenlaista yllättävää ja mukavaa, seuraa ilmoittelua lehdessä, uimahallilla ja netissä!

Leijonakuningas
su 25.8. klo 18.00
ti 27.8. klo 18.00
su 1.9. klo 18.00
Hox! Sallituu 12 vuotta
täyttäneille, yli 9-vuotiaille
vanhemman kanssa.
Once Upon a Time...
in Hollywood
ti 3.9. klo 19.00
su 8.9. klo 18.00
kesto 2 t 42 min
K-16
Tähtitytöt
ti 10.9. klo 19.00
ti 17.9. klo 19.00
kesto 1 t 31 min
S
OLEN SUOMALAINEN
su 14.9. klo 18.00
ti 1.10. klo 19.00
kesto 113 min
K-12

TENAVAPARKKI

Kyläpuulaakin kokous
Kyläpuulaakin kokous järjestetään syyskuussa Mellakairanpirtillä eli Mellajärven kylätalolla. Seuraa
ajankohdan varmistumista Ylitornion kunnan nettisivuilta tapahtumat osiosta tai Kyläpuulaakin facebook sivuilta.

YLITORNION VAPAA-AIKA TIEDOTTAA

Ylitornio puh. 0400 398 491 tai 0400 262831

Downton Abbey
su 22.9. klo14.00, ensiesitys.
ti 24.9. klo 19.00
Kesto 2 t 2 min
K-7

ENGLANTILAINEN TEEHETKI DOWNTON
ABBEY JÄLKIMAININGEISSA

Uimahallin aukiolot
Syyskuu:
Ma–pe klo 13–20
Aamu-uinti perjantaisin klo 7–8
1.10.2019 lähtien
Ti–pe klo 13–20
La klo 12–16
Aamu-uinti perjantaisin klo 7–8
Aamun vesijumpat tiistaisin ja torstaisin 9.00–11.15
(jumppa alkaa 9.45, jumppa-aika 30-45min.)
17.9.–12.12.2019
14.1.–14.5.2020

KOKO PERHEEN POLSKINTAPÄIVÄ
LAUANTAINA 21.9. 13-16.

Ohjattua vesiliikuntaa ja leikkejä lapsille ja koko perheelle. (Huom. uimataidottomat lapset aikuisen
kanssa).
Kuljetus Raanujärveltä, ilmoittautumiset Laura Kantomaalle / laura.kantomaa@ylitornio.fi, 040 572 0327

UIMAKERHO

Uimakerho on tarkoitettu yli 7-vuotialle lapsille, jotka
osaavat uida vatsallaan ja selällään vähintään 10
metriä. Opetus tapahtuu isossa altaassa, jonka minimisyvyys on 1,2 m. Mikäli lapsen jalat eivät yllä pohjaan,
käytämme apuna uintialustoja.
Ryhmässä pääpainona on harjoitella monipuolisesti
vesitaitavuutta ja sen lomassa oikeita uintitekniikoita,
vesipelastusta jne.
Itsenäinen toimiminen pukuhuoneessa sekä suihkutiloissa.

Odotettu elokuva Downton Abbey näytetään Ylitornion
Kino Väylässä ensiesityksenä sunnuntaina 22.9.2019
klo 14.00.

20.9.–5.10.
Pe klo 17–18 ja la klo 9–10. Lapsi pystyy uimaan vähintään 10m vatsallaan ja selällään.
Pe klo 18–19 ja la klo 10–11. Lapsi pystyy uimaan vähintään 25m vatsallaan ja selällään.

Elokuvan jälkeen tarjoillaan englantilainen teehetki
kunnantalon kahviossa. Teehetkellä voit siis viipyä vielä
hetken elokuvan tunnelmissa!
Teehetken tarjoilut toteuttaa Aavasaksan paviljonki.

Ilmoittautuminen sähköisesti, kts. Ylitornion kunnan
nettisivut.
Kurssin hinta: 20 €

Elokuvaan ja teehetkeen voi ostaa liput pakettina.
Sisältö tarkentuu vielä, seuraa ilmoittelua!

Lisätietoja: Jussi Herttuala 0400 383601 tai
Laura Huhta 0400 220 345,
sähköpostit etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Lisätietoa ja ilmoittautumiset Laura Kantomaa/laura.
kantomaa@ylitornio.fi, 040 572 0327.

LASTEN PUUHAPÄIVÄ KUNTOTALOLLA
29.9.2019 klo 13–16.

Monenlaista puuhaa ja touhua lapsille. Esiintymässä
taikuri Jokeri Pokeri Box. Merkkaa kalenteriin, lisätietoa tulossa.
Raanujärveltä järjestetään kyyditys!

NIURON TARINAT JA HISTORIA
Niuron talo sijaitsee keskeisellä paikalla Ylitornion kylän
tuntumassa, aivan Tornionjoen rannalla. Talo edustaa
perinteistä peräpohjalaista rakennustyyliä, näkymä
pihapiirissä on kaunis ja se huokuu hienolla tavalla tornionjokilaaksolaista kulttuuria. Mutta mikä on Niuron
historia? Millaista elämää siellä on eletty ennen talon
siirtymistä Ylitornion kunnan haltuun vuonna 1992?
Tule kuulemaan Niuron talon historiasta, tai vaikka kertomaan oma tarinasi talosta.

Pello

puh. 0400 396 941

Kokoonnutaan Niuron pirttiin kahvistelemaan
ti 3.9. klo 18.00.

Kolari

puh. 0400 392 369

Olet lämpimästi tervetullut!

Uimakoulut vko 42

Ryhmässä opetellaan oikeita uintitekniikoita, vesipelastusta ja harjoitellaan monipuolisesti vesitaitavuutta.
Halutessaan lapsi voi suorittaa Suomen Uimaopetuksen ja Hengenpelastusliiton uintimerkkejä. Opetus
tapahtuu isossa altaassa, jonka minimisyvyys on 1,2 m.
Mikäli lapsen jalat eivät yllä pohjaan, käytämme apuna
uintialustoja. Uimakoulu tarkoitettu kouluikäisille,
myös eskarit tervetulleita.
Klo 9-10 Alkeet. Alkeisuimakoulussa lapsi saa virikkeitä
ja kokemuksia vesielementistä. Lapsi opettelee kastautumaan, kellumaan ja tutustuu uinnin perusasioihin.
Klo 10–11 Alkeet jatko. Lapsella tulee olla jo kokemusta vedestä; uskaltautuu kastautua, kelluu paikallaan apuvälineen kanssa kasvot vedessä 5s., itsenäinen liikkuminen vedessä, uskaltautuu uintiasentoon ja
potkun alkeet onnistuu. Tunneilla kehitetään jo opittuja
taitoja.
Klo 11–12 Jatkouimakoulu. Tavoitellaan 10m uintitaitoa ja opetellaan eri tekniikoita.
Kurssin hinta: 20 €
Ilmoittautuminen sähköisesti, kts. Ylitornion kunnan
nettisivut.
Lisätietoja: Jussi Herttuala 0400 383601 tai
Laura Huhta 0400 220 345,
sähköpostit etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

