11

TORSTAI 19.12.2019

Kuntatiedote Vapaa-aikatoimi
Nuorisotila
To 19.12. klo 14–19
Pe 20.12. klo 13–23
La 21.12. klo 19–23
23.12.–2.1. Tila on joulutauolla

0400 299 481

Pe 3.1. klo 18–23
La 4.1. klo 19–23
Ma 6.1. lähtien normaalit aukioloajat
Su–ma suljettu
Ti–ke klo 14–16
To klo 14–19
Pe klo 13–23
La klo 19–23

040 839 0896
040 158 3798
040 149 0115

Poikkeuksista ilmoitamme vapaa-aikatoimen facebookissa, nuorkan instagramissa ja nuorisotalon ovessa.
Nuorisotalon puh. 0400 220 344.

Päivystykset 1.1.2020 saakka
Sosiaalitoimisto
Kotipalvelu klo 7–21:
- Kirkonkylä (tiimi 1)
- Aavasaksa (tiimi 2)
- Järvikylät (tiimi 3)

Talonmieskeskus sekä vesi- ja viemärilaitos		 • Tilan toiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti
0400 767 532
4lk ylöspäin.
• 1-3lk voivat käyä ostamassa karkkia.
Kunnan viralliset ilmoitukset www.ylitornio.fi
• 4-6lk saavat olla arkipäivisin klo 18 asti,
torstaisin klo 19 asti
• 7lk ja vanhemmat saavat olla aina kun tila on auki

Kirjaston joulunajan aukioloajat

Kirjasto on avoinna ja palvelee toistaiseksi
väistötiloissa Meän opiston pohjakerroksen
juhlasalissa osoitteessa Alkkulanraitti 1-3.
Ma–to 23.–26.12. kiinni
Pe 27.12. klo 10.00–17.00
Ma–ti 30.–31.12 klo 10.00–15.00
Ke 1.1.2020 kiinni
To 2.1. alkaen normaalit aukioloajat .
Asiakaspalvelu p. 0400 220 352
Kirjastoauto p. 0400 394 032
kirjasto@ylitornio.fi

Hiihtokerho lapsille
Hiihtokerhossa tutustutaan hiihtoon leikin ja ilon
kautta. Harjoitellaan suksien hallintaa ja eri hiihtotyylejä. Taitotasoksi riittää kiinnostus ja jonkinlainen suksien hallinta, hyvä osata jonkin verran liikkua suksilla.
Pakkasraja noin -10 astetta. Perumiset ilmoitetaan
Facebookissa vapaa-aikatoimen sivulla.
Kerho järjestetään Ainiovaaran hiihtostadionilla maanantaisin klo 18.00. Joulun jälkeen aloitus 13.1.2020.
Mukaan voi tulla koska vain.
Kerho järjestetään yhteistyössä vapaa-aikatoimen ja
urheiluseurojen kanssa.
Lisätietoja Jussi Herttuala 0400 383601,
jussi.herttuala@ylitornio.fi
Kynttiläuinti
pe 20.12. klo 17–20
Tunnelmallinen laskeutuminen
jouluun kynttiläuinnin merkeissä.
Tarjolla glögiä ja pipareita.

Ylitornion kunta aloittaa rakennuskannan tarkastuksen
sekä osoiterekisterin ajantasaistamisen

KINKKURASVAT EIVÄT KUULU VIEMÄRIIN

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.

Hävitä kinkun paistossa
muodostunut neste oikein.
Kinkun paistossa muodostuu
runsaasti nestettä, joka sisältää
rasvaa. Tämä paistoneste on
kuumana hyvin juoksevassa muodossa.
Jäähtyessään se kuitenkin jähmettyy ja tukkii viemärin,
aiheuttaen kustannuksia kiinteistölle. Jähmettynyt
rasva aiheuttaa tukosten lisäksi toimintahäiriöitä
jätevesipumppaamoilla.
Älä siis kaada kinkun paistonestettä viemäriin.

Kevätlukukausi 13.1.2020-24.4.2020
Ylitornion toimisto puh. 0400 220 343
www.ylitornio.fi

Hävitä se esimerkiksi seuraavasti:
1. Avaa ja huuhtele tyhjä maitopurkki
2. Kaada rasva varovasti tölkkiin vielä kun se on
lämmin. Älä kuitenkaan polta itseäsi!
3. Sulje tölkki
4. Anna rasvan hyytyä viileässä
5. Hävitä pakkaus muun jätteen mukana

Arkihuolesi kaikki heitä,
rentouttavaa joulua ja
onnellista uutta vuotta

Pellon toimisto puh. 040 4826302
www.pello.fi/kansalaisopisto

Kunnanvirasto
Asiakasneuvoja
0400 220 367

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

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 maksullisina rakennusvalvonnan toimesta.

toksista ilmoitetaan kiinteistötietojen ilmoituslomakkeella. Kiinteistönomistajille lähetetyssä kirjeessä on
liitteenä kiinteistötietojen ilmoituslomake ja täyttöohje
sekä tarvittaessa kirje osoitteen päivityksistä, mikäli
osoite tulee päivittymään. Vakituisien asukkaiden ei
tarvitse tehdä muuttoilmoitusta, tiedot päivittyvät
kunnan kautta. Ilmoituslomake tulee täyttää oman
osaamisensa mukaan. Pyydämme huomioimaan, että
kunnalle ei välity rakennustiedot Verohallinnolta.
Kunnan keräämät tiedot toimitaan VRK:n väestöjärjestelmään sekä Verohallinnolle.
Ilmoituslomakkeen voi täyttää nyt myös sähköisesti.
Lomakkeen voi käydä täyttämässä myös etukäteen
ennen kuin paperinen lomake on tullut postissa, mikäli
sähköinen lomake on täytetty ennen paperisen lomakkeen lähetystä ei kirjettä postiteta turhaan. Linkki sähköiseen ilmoituslomakkeeseen, ohjeet ilmoituslomakkeen täyttämiseen sekä muuta tietoa löytyy kunnan
internetsivuilta. Toivomme, että mahdollisimman moni
täyttäisi lomakkeen sähköisesti.
Tarkastustyöntekijä Lauri Pääkkö on tavattavissa
kunnantalon teknisellä toimistolla maanantaisin
kerran kuukaudessa klo 9.00-13.00 alkaen maanantaina 16.12. ja jatkuen 13.1., 10.2., 9.3., 6.4., 4.5.
Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan päivystysvuorot kunnantalon
teknisellä toimistolla jatkuvat 2020 maanantaina 13.1.
Päivystäjä on paikalla joka toinen maanantai: 13.1.,
27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.
Päivystäjä alkaa käydä paikalla joka maanantai
4.5.2020 alkaen.

Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

Tiedot puuttuvista rakennuksista tai muista muu-

Tekninen lautakunta

