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Torstai 24.9.2020

Vanhusten viikko 5.–11.10.2020.
Viikon aikana eri kylillä kiertää tapahtuma!
MAANANTAI 5.10.
10–12 Etelä-Portimo, kylätalo
14–16 Kaulinranta, monitoimitalo
TIISTAI 6.10.
Vesijumpan yhteydessä kahvit uimahallilla
klo 10.30–11.30
Elokuva Karpo, kunnantalon auditoriossa klo 13.
Vapaa pääsy! Elokuvan päätteeksi kahvistelua.
KESKIVIIKKO 7.10.
10–12 Meltosjärvi, koulu/ kylätalo
14–16 Raanujärvi, Loimun talo
		
TORSTAI 8.10.
10–12 Lohijärvi, Kuohun talo
14–16 Pessalompolo, kylätalo

Ohjelmassa mm:
- Jumppaa
- Leikkimielisiä kilpailuja ja arvontaa!
- Jutustelua ja porinaa
- Ajankohtaista asiaa vanhustenviikon teemoista.
- Ajankohtaista asiaa kunnassa alkaneesta
vanhusten päivätoiminnasta
- Kahvistelua
- Vanhustenviikko-ämpäri kävijöille ;)
TERVETULOA!

Ylitornion Yrityspalvelu ja Vähähiilinen
Lappi -hanke järjestää uusiutuvan energian
-tapahtuman kuntalaisille ja yrityksille
energiansäästöviikolla.
Aika: 8.10.2020 klo 17–19
Paikka: Hotel Kievari
Aiheet:
Öljystä uusiutuvaan - Valtio tukee investointeja
- Pientaloihin tuki 4000€ tai 2500€ per kiinteistö.
Lisätietoa
- Yrityksille 10–15 % kokonaiskustannuksista.
Lisätietoa
- Paikalliset yritykset mukaan
Aurinkosähköllä omaa energiaa
- Yrityksille investointiin 20 % tuki
- Maatiloille jopa 40 % tuki
- Paikalliset toimijat mukana
Muut energia-asiat kuten maa- ja
ilmalämpöpumput
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!

PERJANTAI 9.10
Avoimet ovet Päivätoiminnassa
klo 9–14
Mellantie 7.
Maskeja ja käsidesiä tarjolla

Vähähiilinen Lappi –hankkeen

ÖLJYSTÄ UUSIUTUVAAN –
YHTEISKILPAILUTUS
Haluaisitko lähteä mukaan suunnittelemaan
uutta lämmitysjärjestelmää öljyn tilalle?
Valtio tukee pientalon öljylämmityksen vaihtajaa 4 000 tai 2 500
eurolla, riippuen siitä mihin lämmitysmuotoon vaihdat. Esimerkiksi
4 000 euron tuki kauko- tai maalämpöön siirtymiseen.
Keräämme Ylitornion kunnasta mukaan viisi öljystä luopumista
suunnittelevaa kuntalaista tai yritystä. Ilmoittaudu mukaan viimeistään
30.10.2020.
Tietoa hankkeesta:
Ylitornion kunta on liittynyt mukaan Vähähiilinen Lappi -verkostoon,
jonka tavoitteena on vauhdittaa kuntien, kuntalaisten ja yritysten
energiatehokkuuden lisäämistä, uusiutuvien ratkaisujen
hyödyntämistä sekä kasvihuonepäästöjen vähentämistä.
Toiminta jatkuu maaliskuuhun 2022.
Yhteiskilpailutuksen kuvaus:
• Kohteiden kevyt kartoitus ja lähtötietojen keräys.
• Tarjouspyyntö esimerkiksi maalämpöjärjestelmän avaimet käteen
toimituksesta sisältäen:
Järjestelmän mitoitus, porakaivon asennus, maalämpöjärjestelmän
asennus ja käyttöönotto sekä käyttökoulutus.
• Tarjousten vertailu Kunnanvirasto
sekä kuluttajien ja yritysten investointitukien
pidetään avoinna ma-pe klo 9.00–15.00
periaatteet
lounastauko klo 11.30–12.15

