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PITÄJÄN PARHAAT URHEILIJAT
Pitäjän parhaat urheilijat on palkittu monien vuosien
ajan. Tarkoituksena on huomioida aktiiviset urheilijat
ja edelleen kannustaa harrastajia. Samalla pyritään
innostamaan uusia lapsia ja nuoria liikunnallisen
harrastuksen pariin. Ylitornion kunnan stipendi- ja
palkkiosäännön mukaisesti pitäjän parhaat urheilijat
ja seuratoimitsijat palkitaan Tornionlaakson lusikalla.
Toivomme esityksiä
palkittavista urheilijoista
seuraaviin kategorioihin:
Seuratoimitsija
Joukkueurheilija
Esiintymisurheilija
Lisäksi palkitaan Olympia-, MM-, EM- PM ja SM-kisoissa
menestyneet urheilijat. Olympia-, MM- ja EM- kisoissa
huomioidaan myös pistesijat 4-6.
Esitykset perusteluineen voi lähettää vapaaaikajohtaja Laura Kantomaalle sähköpostilla tai
kirjeenä:
laura.kantomaa@ylitornio.fi
Ylitornion kunta/ vapaa-aikatoimi
Alkkulanraitti 55
95600 Ylitornio

Ylitornion kunnan koululaisten ja
opiskelijoiden kesätyöseteli 2020
Käytännön työjärjestelyt hoidetaan edellisvuosien
tapaan kunnan vapaa-aikatoimen kautta.
Ohjeistus kesätyösetelin käyttöön
• Kesätyöseteli-järjestelmä koskee vuosina 1997–
2004 syntyneitä ylitorniolaisia koululaisia ja
opiskelijoita (tulee olla kirjat Ylitorniolla). Lisäksi
lukiosta valmistuvilla on mahdollisuus saada seteli,
jos määrärahaa jää yli. Kiinnostuneiden tulee olla
yhteydessä etsivään, joka ohjeistaa. Mahdolliset setelit
jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
• Ylitornion kunnan maksama tuen määrä on 150€/
vko. Peruskoulunsa päättävät saavat työskennellä
tuella enintään 2 viikkoa ja muut enintään 3 viikkoa.
• Vuonna 2020 uutena mahdollisuutena saada yksi
lisäviikko jos työsuoritus on erikoisen hyvä ja työntekijä
ja työnantaja näin toivovat.
• Nuorelle annetaan vain yksi kesätyöseteli, joten tuen
saa vain yhteen työpaikkaan.
• Työntekijälle eli nuorelle maksettava palkka on
vähintään 280 €/vko, mikä sisältää lomakorvauksen.
• Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota
nuorta työntekijää koskeviin turvallisuusmääräyksiin.
Esim. Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 ja
Valtioneuvoston asetukseen nuorille työntekijöille

erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (15.6.2006).
• Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja
lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry
missään tilanteessa Ylitornion kunnalle.
• Tukea maksetaan 1.5.2020–30.9.2020 välisenä aikana
työllistetyistä nuorista.
Kesätyösetelin käyttö
• Kunta antaa ehdot täyttävälle nuorelle kesätyösetelin,
jonka yritys/yhdistys/seurakunta tai kunnan laitos tai
lautakunta täyttää ja allekirjoittaa.
• Kesätyösetelin voi hakea nuorisotalolta. Lomake
löytyy myös kunnan sivuilta www.ylitornio.fi/palvelut/
lomakkeet/.
• Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan
täyttämän ja työntekijän palkanmaksusta kuittaaman
tilityslomakkeen perusteella. Tilityslomake annetaan
kesätyösetelin yhteydessä työnantajalle. Tilityslomake
on toimitettava 30.10.2020 mennessä nuorisotalolle.
• Kunnan toimipisteeseen töihin tulevat toimittavat
verokortin nuorisotalolle. Yksityisille/yrityksiin töihin
menevät toimittavat verokortin työnantajalle.
Hakemuksen palautus
viimeistään 29.5.2020.

vain

Nuorisotalolle

Lisätiedot: etsivä nuorisotyöntekijä Marjo Ahola, 0400
220 309, marjo.ahola@ylitornio.fi

