
  Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

Asiakasneuvoja 
0400 220 367

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

TORSTAI 28.11.2019

to 12.12. klo 19 
Ylitornion kunnantalon auditoriossa. 

Aloitamme illan jo klo 18  
pienten jouluherkkujen merkeissä 

tunnelmallisella sisäpihalla
 nauttien samalla tunnelmallisesta

 joulumusiikista, jota esittää Matti Lipponen. 
Tarjoilut eivät sisälly hintaan.

Lippu 15 €, ennakkoon Meän Tornionlaakso, Nuorisotalo vapaa-aikatoimisto tai 040 759 2383.
Järj. Ylitornion vapaa-aikatoimi.

Kranniteatterin 

Joulushow 

Kranniteatteri esittää

Yksityistieasioista tiedotustilaisuus
28.1.2020 kello 17.00
Yksityistielaki muuttunut 1.1.2019
Paikalla Antero Leukumaa

Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet

leikkaa talteen ------------leikkaa talteen --------------

YLITORNION TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA:
Kausi-infulenssarokotukset aloitetaan 
marraskuun lopulla

(HUOM! Tänä vuonna saamme influenssarokotteet 
aiempaa myöhemmin)

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden 
terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan 
tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on 
merkittävää hyötyä.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon 
henkilöstö
• Raskaana olevat naiset 
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet 
• Kaikki 6 kuukauden - 6 vuoden ikäiset lapset 
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat 
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri 
• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja 
vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

Jos henkilö ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, 
hän voi ostaa rokotteen apteekista reseptillä. 

Pyydä resepti terveyskeskuksen vastaanotosta  
p. 016 571740 (avoinna arkisin klo 8-14)

Esteenä rokotukselle on kuumeinen infektiotauti, 
voimakas kananmuna-allergia ja allergia jollekin 
rokotteen aineosalle.

Rokotuspäivät terveyskeskuksen neuvolassa:
Ti 10.12. klo 8–16
Ti 17.12. klo 8–16

Meltosjärven alueella rokotukset terveysasemalla 
ajanvarauksella p. 040 5727 358

Ohjeita rokotukseen tuleville:
Tulethan tuoksutta!
Rokottamisen helpottamiseksi on hyvä pukea ylle 
vaatteet, joissa olkavarren saa helposti paljaaksi.

Opiston syylukukausi 
päättyy 29.11.2019
Kevätlukukausi 
13.1.–24.4.2020

Tulossa Kevätlukukaudella Ylitorniolla

Kirjonta, Kirjankorjaus, Ruoanvalmistuskurssi 
miehille, Oma tarina, Ensiapukurssi, Lasten- ja 
nuorten ompelulanit, Pääsiäisaskartelu, Luovan 
tilkkutyönkurssi, Kirjansidonnan willityöpaja. 
Tikittääkö digi- hanke jatkuu myös ja siitä 
ilmoittelemme tarkemmin tammikuussa. 

Lisätietoja kursseista saat netistä, opinto-ohjelma 
lehtisestä, sekä opiston toimistoista. 
Ylitornion toimisto puh. 0400 220 343            
Pellon toimisto puh. 040 4826 302

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

KUTSU YLITORNION KUNNAN TALOUSARVIOINFOON

Kunnantalon valtuustosaliin ma 2.12.2019 kello 17.00.

Kunnanhallitus on tehnyt esityksen Ylitornion kunnan talousarvioksi  vuodelle 2020.  
Tilaisuudessa esitellään kunnanhallituksen talousarvioesitys.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan Ylitornion kunnan palveluista ja taloudesta.

Tervetuloa!

Ylitornion kunta

  YLITORNION  
 KUNNANVALTUUSTON  KOKOUS

pidetään Ylitornion kunnantalolla, 
valtuuston kokoushuoneessa

maanantaina 9.12.2019 alkaen kello 13.00.
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään 
yleisesti nähtävänä kunnantalolla 

torstaina 12.12.2019 kello 09.00–15.00.
Kokouksen esityslista sekä pöytäkirja ovat myös 
nähtävänä kunnan päätöksissä www.ylitornio.�.

 
Reeta Laitinen

kunnanvaltuuston puheenjohtaja


