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Kesän pyöräilykampanja uudella twistillä

Terveyskeskus tiedottaa:

Terveyskeskuksesta lainassa olevat peff-mittarit tulee
palauttaa takaisin terveyskeskukseen.

Tornionlaakson kirjaston
Ylitornion toimipisteen aukioloajat:

Satutuokiot kirjastolla joka toinen tiistai klo 9.30
(seuraavat 29.9. ja 13.10)
Kirjailijavierailu:
Kuuramäki -sarjan II-osan julkaissut Kari Kaulanen
vierailee Tornionlaakson kirjastossa.
Pellon toimipiste ke 30.9. klo 18.00
Ylitornion toimipiste to 1.10. klo 18.00
Haastattelijana Tuomo Korteniemi.
Näyttelytilassa Jokipajun näyttely
5.–30.10.2020

Kaiken kaikkiaan kortteja saapui 173kpl ja maanteitä
ja polkuja kiidettiin yhteensä 32 431km verran.
Todellisuudessa kortteihin päätyy vain murto-osa
kuntalaisten rullailukilometreistä, joten hienoa
aktiivisuutta on kesän aikana ollut!
Jokaisessa sarjassa arvottiin 3 palkintoa. Pääsarjan eli
pyöräile 103 km pääpalkintona on 100 € lahjakortti
vapaavalintaiseen ylitorniolaiseen liikkeeseen. Muille
voittajille pienemmät lahjakortit.

Ma–to klo 10–19.00
Pe klo 10–17.00
Lehtilukusalin omatoimiaika
ma–su klo 7.00–21.00

Perinteeksi muodostunut Ylitornion vapaa-aikatoimen
järjestämä kesän pyöräily-kampanja (pyöräilyaika
11.5.-31.8.2020) kulki tänä kesänä Kesä pyörien
päällä- nimellä. Niin sanotun pääsarjan eli Pyöräile
103km lisäksi oli tänä kesänä uutena myös lapsille
pyöräile 50km sekä rullailulenkkeilijöille oma 20kmsarja. Viimeksi mainittuun sai osallistua kaikilla muilla
lihasvoimin pyörien päällä kulkevilla välineillä kuten
vaikkapa rollaattoreilla, rullaluistimilla ja potkulaudoilla.

Ylitornion kunta on avannut vuoden 2020 Pyöräile 103 km voittajat:
Salme Ylävaara
kylärahahaun auki kylätoimikunnille- ja
Rikhard Kukkonen
yhdistyksille.
Hakemuspohja ja lisätiedot löytyvät kunnan
nettisivujen etusivulta kohdasta ”ajankohtaista”.
Pyynnöstä paperisia hakulomakkeita postitetaan
myös kotiin, eli soita maaseututoimistoon tai laita
sähköpostia asiasta.
Kyläraha-haku päättyy 30.9.2020.
Lisätietoja maaseututoimistosta Henri 040 6811 040
tai Sofia 0400 220 350.
Hakemukset käsittelee kunnanhallitus.

Marja Granat
Lasten pyöräily 50 km:
Alinda Pakanen
Jimi Hyrkäs
Iivo Nulu
Rullailulenkkeilijät 20 km:
Anja Pulkkinen
Sinikka Vuosku
Ritva Savaloja
Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!
Toivottavasti tempaus antoi arvonta jännityksen lisäksi
mielenvirkeyttä ja intoa harrastaa liikuntaa oman
hyvinvoinnin tueksi. Lopuksi muistutuksena kaikille:
käyttäkäähän pyöräillessä kypärää ja näin syksyn
pimenevissä illoissa heijastimia ja valoja! Liikunnan iloa
syksyyn!
Psst. Vielä on vajaan viikon verran aikaa keräillä
Pyöräilyrasteja! Lisätietoja www.ylitornio.fi

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

Syyslukukausi 14.9.2020–4.12.2020

Netti-ilmoittautuminen:
https://www.opistopalvelut.fi/ylitornio/index.asp
Puhelimitse:
Pellon toimisto 040 4826 302
		
Ylitornion toimisto 040 0220 343
Meän Opiston kurssit ovat pyörähtäneet syksyn myötä käyntiin. Kursseja on jouduttu
jonkin verran peruuttamaan ja muutoksia aikatauluihin ja opettajiin tekemään
monestakin syystä. Uusia kurssejakin on kuitenkin tulossa.
Nyt on aika ilmoittautua Meän Opiston syksyn 2020 lauantain ensimmäiselle
Teematanssikurssille!
8301280 TANSSIKURSSI SUOMALAISEN LAVATANSSIN TUNNELMISSA Juoksenki,
nuorisoseuran talo Ratasjärventie 4, la 3.10. klo 11.00–15.15. Ilmoittaudu viimeistään
ma 28.9.
Kerrataan suomalaisten perinteisten lavatanssien askeleet ja lopuksi pannaan
tanssiksi. Juoksengissa tanssitaan uusitulla parkettilattialla. Opettajina Soili ja Raimo
Tolonen.
Luovan tilkkutyön kurssi 1 Ylitornio, Opistotalo 10.-11.10.2020 kaipailee lisää
osallistujia. Opettajana Kirsti Niva.
1104243 NELJÄN KOKONAISUUDEN KEHRUUKURSSI – I osa Värttinällä vähäsen,
Pello, koulukeskus, tekstiilityön luokka. Opettajana Anne Syväniemi. Pe–su 20.–
22.11. Aloitus pe 20.11. klo 18:00. Kurssimaksu 36€. Ilmoittautuminen käynnissä.
”Teen värttinän. Koristelen työkaluni. Karstaan villaa. Pyörittelen lepereiksi.
Opettelen kehräämistä. Onnistun ja epäonnistun. Ei haittaa. Harjoittelen. Kehrään
lankaa. Omaa lankaani. Kehrään ajatukseni langan säikeisiin. Kertaan lankaa.
Kertaan kaksinkertaisesti. Vuoristokertaan. Ketjukertaan, jos mikään ei riitä.”
8301210 LIIKUNTAMIX Turtola siirtyy maanantailta keskiviikolle klo 19:00–20:00,
opettajana Jussi Herttuala. 8301213 Kehonhuolto Turtola on peruutettu.
KOKEILUKERTA Tiedoksi vielä, että voit osallistua 5 euron kokeilukertamaksulla
kaikkiin muihin liikuntakursseihin paitsi soutuspinnig ja lyhytkurssit. Varaa tasaraha
ja kirjaa nimesi ja puhelinnumerosi kertamaksulomakkeelle. Jos päätät jatkaa ko.
kurssilla, sinulle hyvitetään kertamaksut varsinaisesta kurssimaksusta.
Liikunnan iloa ja syksyn iloa kaikille!
Tervetuloa kursseille – tulethan
vain terveenä!

