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  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 30.1.2020

Terveyskeskuksessa 
on alkamassa viemäriputkien sukitus 
viikolla 10.

Hammashoitola on suljettu viikolla 10, 2-8.3.2020, 
jolloin kiireellinen hammashoito on järjestetty 
lähikunnissa.

Pello 
Ajanvaraus ma-pe 8-10 puh. 040 713 2736

Tornio
Ajanvaraus ma-pe klo 8-10 puh. 016 432 955

Rovaniemi
Ajanvaraus ma- pe 8-11 puh. 016 322 4630

Muina aikoina näistä toimipisteistä vastataan ja 
soitetaan takaisin resurssien mukaan.
Pahoittelemme remontista aiheutuvaa haittaa.

Kevätlukukausi 13.1.2020–24.4.2020
 Netti-ilmoittautuminen: https://www.opistopalvelut.
fi/ylitornio/index.asp
Pellon toimisto 040 4826 302
Ylitornion toimisto 040 0220 343

8301150 HYVINVOINTIA ARJESSA Ylitornio
Aloitus 5.2. Opistotalolla. Lähitapaamisia keväällä 9 ja 
syksyllä 2. Opettaja Sonja Angeria. Kurssimaksu 29€. 
Ilmoittautuminen päättyy 3.2.
Hyvinvointiryhmä elämäntapamuutosta ja 
aktivointia haluaville. Saat ohjausta ruokailu- ja 
elintapavalintoihin sekä aktiiviosuuden liikkumiseen 
totutteluun. Kurssilla huomioidaan henkilökohtaisia 
toiveita liikunnan ja ruokavalioiden suhteen esim. 
ketogeeninen ruokavalio. Kurssiin sisällytetään myös 
ruoanlaittoa ja liikuntatuokioita. 

9991314 ENSIAPUKURSSI Ylitornio
20.–21.2. Opistotalolla. Opettaja Anu Lampela. 
Kurssimaksu: 80 €, lisäksi korttimaksu 12 €. Kurssi on 
EA 1 -vaatimusten mukainen. 

TIKITTÄÄKÖ DIGI
Meän Opisto järjestää vuosien 2019–2020 aikana 
Opetushallituksen myöntämällä aikuisten digitaalisten 
taitojen vahvistamiseen liittyvällä valtionavustuksella 
maksuttomia koulutuksia sekä digineuvolatapahtumia 
Ylitorniolla ja Pellossa. Koulutukset on tarkoitettu 
senioreille ja maahanmuuttajille. 

TIKITTÄÄKÖ DIGI Digineuvola jalkautuu Ylitornion 
sivukyliin aluksi kirjastoauton mukana helmi- 
maaliskuun aikana. Tarkempaa tietoa helmikuun 
alkupuolella kirjastoautosta sekä ottamalla yhteyttä 
suunnittelijaopettaja Merja Lehkoseen 040 620 7414. 
Voit esittää myös toiveita Digineuvolaan liittyen.

Aavasaksalla lähtölaskenta 
laskiaiseen 22.2.
Mukava koko perheen ulkoilupäivä.
 
Skabailua:
Klo 11.30 Frozenista tutut Anna ja Olaf saapuvat
 paikalle, ilmoittautuminen päivän 
 toimintoihin alkaa
Klo 12.00  Olaf virittelee perheen pienimmille
 pujotteluradan mattohissin viereen.   
 Isommille vikkeliä jalkoja vaativa Istuinkisa!
Klo 13.00  Heittokisa, kuka tähtää parhaiten!
Klo 14.00  Pulkkamäki-kisa
Klo 15.00  Bingo Cafe-Aavan edustalla
 
Muihin paitsi Bingoon ilmoittautuminen joko Olafin tai 
Annan luona ennen kisailuja. Tervetuloa mukaan!
  
Kärpät-JYP ottelu
Ylitornion vapaa-aikatoimi järjestää reissun Ouluun 
Kärpät - JYP otteluun la 29.2. 
 
Reissuun voivat ensimmäiseksi ilmoittautua ylä-
koulu- ja lukioikäiset. Heille ilmoittautuminen ti 11.2. 
mennessä, jonka jälkeen vapaat paikat avautuvat heti 
muille halukkaille. 
Ilmoittautuminen ti 18.2. klo 15.30 mennessä.
Alakouluikäisellä lähtijällä tulee olla vanhempi 
mukana.
 
SITOVAT ilmoittautumiset Lauralle Nuorkalle (Ilman 
vanhempaa lähtevä alle 18v. lupalapun kanssa) tai 
laura.huhta@ylitornio.fi
 
Reissun hinta 20 € (sis. matkan ja ottelulipun)
Lisätietoja: Laura 0400 220 345.
Reissuun tulee ilmoittautua vähintään 15 hlöä 
(max 40). 
 
Lähtö klo 13.00, takaisin olemme lähellä puolta yötä.
 
Vapaa-aikatoimen järjestämät reissut ovat tietenkin 
päihteettömiä, niin tämäkin! Ja päihteettömyys koskee 
myös täysi-ikäisiä!
 
Hiihdä 103 km kampanja
1.2.–13.4.2020 välisenä aikana.
 
Tämä met jo ossaama!
Hiihdä, kirjaa hiihdot hiihtokorttiin, palauta kortti kun 
103 kilometriä on täynnä.
Osallistua voi kuka vaan. Lähde ladulle yksin tai kave-
rin kanssa, tyyli vapaa!
 
Hae hiihtokortti nuorisotalolta, kirjastoautosta, kir-
jastosta, kuntotalolta tai kunnantalon infosta. Hiihto-
kortin, jossa on 103 hiihtokilometriä, palauttaneiden 
kesken arvotaan tavara- ja lahjakortti palkintoja. Voit 
kerätä myös useamman 103 km-hiihtokortin, mutta 
voit voittaa vain yhden palkinnon.  
 
Voittajat julkaistaan kunnan sivuilla, vapaa-aikatoimen 
fb:ssä ja Meän Tornionlaaksossa 
 
Palauta kortti 19.4. mennessä kuntotalolle tai kunnan-
talon infoon.
Järj. Ylitornion vapaa-aikatoimi
 

Aikuisten hiihtokoulu
Kokoontuminen Ainiovaaran hiihtokeskuksen parkki-
paikalla. 
 
Vapaan tekniikkaa
Pe 7.2.  klo 17–18
Pe 13.3.  klo 17–18
 
Perinteisen tekniikkaa
Pe 14.2.  klo 17–18
Pe 20.3.  klo 17–18
 
Ei lähtötasovaatimusta. Omat välineet mukaan. Pak-
kasraja -15 astetta.
Lisätietoja: Laura / 0400 220 345
Mahdolliset muutokset ilmoitetaan vapaa-aikatoimen 
facebook-sivuilla.
Järj. Ylitornion vapaa-aikatoimi
 
Hiihtoloman päiväleiri 
 
Päiväleiri järjestetään hiihtolomaviikolla ma-pe 2.–6.3. 
Nuorisotalolla klo 11–17. 
Leiri on tarkoitettu 1.–4. -luokkalaisille, myös eska-
rilaisilla mahdollisuus osallistua. Leiri toteutuu jos 
osallistujia vähintään 5 (max. 20). Osallistujat otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjelmassa ulkoilua, 
askartelua, pelejä leikkejä. Käydään elokuvissa, 
mahdollisesti myös Aavasaksalla laskemassa sekä 
uimassa. Leirin hinta 20 €. 

Sitovat ilmoittautumiset Jenny Lakkapäälle 0400 373 
181 tai jenny.lakkapaa@ylitornio.fi, pe 14.2. men-
nessä. 

Yhteiskuljetus ja ryhmäliput Satumaan 
kuningas –konserttiin Pellon Rohki-
halliin 22.2.

Tarvittaessa kahdella pienellä linja-autolla reitillä 
Kainuunkylä-Pello ja Aavasaksa-Raanujärvi-Pello. 
Kysynnän mukaan. Ryhmälippu 25 €/hlö (sisältää 
kuljetuksen).

Ilmoittautumiset viimeistään to 13.2. mennessä! 
Laura Kantomaa 040 572 0327 tai 
laura.kantomaa@ylitornio.fi 

Konserttiaika klo 19.00-21.30 sis. väliaika. Lähtöaika 
ja paikka kulkijoiden mukaan. Järj. Ylitornion vapaa-
aikatoimi. 
 
Laskiaistiistaina koko perheen 
tapahtuma Kuntotalolla 25.2. klo 17–19

Monenlaista hulinaa Kuntotalolla koko perheelle! 
Liikuntahallissa temppurata, leikkivarjoilua, palloilua, 
lentäviä kuutioita jne. Ulkona myös mäenlaskupiste ja 
lämmintä mehua! 

Ohjelma on kaikille ilmaista ja mukaan saa tulla kuka 
vain! Tervetuloa mukaan! Tapahtuman järjestää Ylitor-
nion vapaa-aikatoimi yhteistyössä varhaiskasvatuksen 
kanssa.


