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KENELLE YLITORNION KULTTUURIPALKINTO VUONNA 2020?
Ylitornion kunnan kulttuuritoimi jakaa vuosittain kulttuuripalkinnon kulttuuriteosta
(sivistyslautakunta 20.12.2001 § 98). Palkinto voidaan myöntää yhdelle tai
useammalle henkilölle tai ryhmälle. Tänä vuonna kulttuuripalkinto luovutetaan
joulukauden avauksessa 5.12.2020.
Palkinto myönnetään joko yksittäisestä merkittävästä kulttuuriteosta tai
pitkäaikaisesta kulttuuritoiminnasta kunnassa. Palkinnon saajan tulee olla Ylitornion
kunnan asukas tai ryhmän jäsenistä ainakin yhden on oltava Ylitornion kunnassa
kirjoilla. Palkinto voidaan myöntää myös henkilölle tai ryhmälle, joka asuu muualla,
mutta on toiminnallaan vaikuttanut merkittävästi Ylitornion kulttuurielämän
tunnetuksi tekemiseen ja Ylitornion kunnan kulttuurielämään. Palkinto voidaan
jättää jakamatta, jos lautakunta niin päättää.

KUULUTUS 29.10.2020
REVÄSVAARAN
TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA
Kiitos Eliisa Aron omaisille lahjoituksesta Ylitornion
kunnan vanhusten virkistystoimintaan.
Ylitornion kunnan vanhustyö

Ylitornion terveyskeskus tiedottaa
Poikkeuksellisesti kausi-influenssarokotukset
2020–2021 toteutetaan terveyskeskuksen
NEUVOLASSA AJANVARAUKSELLA, koska
massarokotuksia ei suositella!
Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa
maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa
oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on
merkittävää hyötyä.
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat
oikeutettuja:
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon
henkilöstö
• Raskaana olevat naiset
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Alle 7-vuotiaat lapset
• Sairautensa tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja
vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
Ajanvaraukset terveydenhoitajalta:
Margit Ylimaunu 0400 220 312 ma–pe
Paula Typpö 040 753 4641 ma–to
Sanna Juvani 040 767 0946 ti–pe
Tuula Vettenranta 0400 188 187 (Järvikylien alue)
Kouluterveydenhoitaja Jenni Mäkikyrö rokottaa
kouluilla riskiryhmään kuuluvat koululaiset,
040 750 4240
Tulethan terveenä rokotuksille!
Puethan maskin terveyskeskukseen tullessa, maskeja
löydät eteisestä pääovien läheisyydestä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukainen
tiedottaminen kaavoituksen vireilletulosta sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Tällä kuulutuksella saatetaan otsikossa mainittu
kaavoituksen vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) osallisten tiedoksi.
Ylitornion kunnanhallitus päätti 17.8.2020
§128 Energiequelle Oy:n esityksestä käynnistää
oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen
Ylitornion Reväsvaaran alueelle.
Tavoitteena on toteuttaa alueelle enintään 12
tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 5-8 megawattia
(MW). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on
korkeintaan 230 metriä maanpinnasta. Hankkeen
toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista.
Kaavaa laatii konsulttina Ramboll Finland Oy. Kunta
voi myöntää tuulivoimahankkeelle rakennusluvan
suoraan osayleiskaavan perusteella.
Osayleiskaavoituksen aloitusvaiheessa on laadittu
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS),
jossa esitetään osayleiskaavan laatimisen lähtökohtia
ja tavoitteita, kuvataan kaavoituksen vaiheet
ja eteneminen sekä kerrotaan, miten ja milloin
osalliset voivat osallistua kaavoitukseen ja miten
kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla
Ylitornion kunnanvirastosta tai Ylitornion kunnan
internet-sivuilta ja siihen on mahdollista ottaa kantaa
siihen asti, kunnes osayleiskaavaehdotus asetetaan
nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
päivitetään tarvittaessa osayleiskaavatyön edetessä.
Lisätietoja antavat kunnan ja kaavaa laativan konsultin
yhteyshenkilöt.
Tekninen lautakunta 14.10.2020
Ylitornion kunta
Kunnantoimisto
PL 38 (Alkkulanraitti 55)
95600 Ylitornio
kirjaamo@ylitornio.fi
Tekninen johtaja Jarmo Jaako
p. 040 584 4046
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
www.ylitornio.fi
Ramboll Finland Oy
(kaavaa laativa konsultti)
Jarkko Kukkola,
Juha Riihiranta
Puh. 020 755 611
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
www.ramboll.fi
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Pyydämme ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajasta: kenen tai keiden toiminta on
vuonna 2020 palkitsemisen arvoinen?

D r a ama i ntoh i most a j a koht al ost a

Ehdotukset voi jättää Ylitornion vapaa-aikatoimeen tai kunnan asiakasneuvontaan
kirjallisena perusteluineen 10.11.2020 mennessä osoitteella Ylitornion kulttuuritoimi,
Alkkulanraitti 33, 95600 YLITORNIO. Kuoreen tulee merkitä sana ”Kulttuuripalkinto”.
Ehdotukset voi välittää myös sähköisesti laura.kantomaa@ylitornio.fi .

OSTA LIPUT JA LUE LISÄÄ
rovaniementeatteri.fi

Lisätietoja saa puh 040 572 0327 / Laura Kantomaa, laura.kantomaa@ylitornio.fi

Tornionlaakson kirjaston
Ylitornion toimipisteen aukioloajat
Ma–to 10–19.00
pe 10–17.00
Lehtilukusalin omatoimiaika
ma–su 7–21.00.
Pe 30.10. toimipiste avoinna
klo 10–15.00
(Pyhäinpäivän aatto)
Kirjailijavierailu ke 4.11.2020 klo 17.00.
Pentti Korpela kertoo kuva- ja videoesityksen
muodossa kirjastaan Lounais-Lapin retkiopas.
Kahvi- ja teetarjoilu.
Yhteistyössä Ylitornion - Pellon Luonto ry
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä
tilaisuuden aikana.
Marraskuun näyttelynä ryhmätyötilassa
Veera Zukevan teoksia 3.–30.11.2020

Ylitornion kunta hakee vakituiseen
virkaan RAKENNUSTARKASTAJAA
Katso tarkemmat tiedot tehtävästä
vaatimuksineen ja hae osoitteessa kuntarekry.fi.
Hakuavain 317846.
Lisätietoja antaa
tekninen johtaja Jarmo Jaako, 040 5844046.

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

Aikaisempina vuosina palkittuja:
v. 2019 Marjatta Järvinen ja Vilppu Lakkapää
v. 2018 Esa Helaakoski ja Meltosjärven Savottapirtin toimijat
v. 2017 Timo Leinonen ja Martti Ylävaara
v. 2016 Anneli ja Esko Kätkä
v. 2015 Jaakko Bimberg, Veikko Mäkinen
v. 2014 Herra Pekka Lanko
v. 2013 Pekanpään Maa- ja kotitalousseura ry ja
Ylitornion Museo- ja kotiseutuyhdistys ry
v. 2012 Marja Mustakallio, Elsa Lanko
v. 2011 Ylitornion Mieslaulajat,
Mannerheimin lastensuojeluliitto Ylitornion yhdistys
v. 2010 Ylitornion Voimistelu ja Liikunta ry
v. 2009 Heikki Rinne, Tommi Lantto
v. 2008 Ylitornion Joulu-lehti toimituskunta
v. 2007 Sirkka Salmi, Marja ja Lasse Tuominen
v. 2006 Ylitornion Soittajat ry
v. 2005 Anna- Liisa Kallioniemi, Kaulirannan kyläyhdistys ry
v. 2004 Pekka Pyykönen, Ylitornion Kirkkokuoro
v. 2003 Soili Tolonen/Pessi ja Illusia ryhmä
v. 2002 Anni Korpi

ESITYKSET KLO 19

LIPUT

TO 29.10.
PE 30.10.
TI 17.11.
KE 18.11.
TO 19.11.
MA 23.11.
TI 24.11.
KE 25.11.

JÄSENKUNNAT* peruslippu 18€ / opiskelija 10€
MUUT KUNNAT peruslippu 22€ / opiskelija 13€

SODANKYLÄ* Kitisenrannan koulu
SODANKYLÄ* Kitisenrannan koulu
KITTILÄ* lukion sali
KOLARI* peruskoulu
ÄKÄSLOMPOLO* koulu
PELLO* koulu
YLITORNIO* kunnantalo
TORNIO Kokkokankaan koulu

OSTA LIPUT ENNAKKOON
netticket.fi/kiertue-lempi
LIPUNMYYNTI PAIKAN PÄÄLLÄ
tunti ennen esitystä.

SuomiMies seikkailee
-tapahtuma saapuu Ylitorniolle!
Matalan kynnyksen terveysliikuntatapahtuma SuomiMies seikkailee saapuu
jälleen marraskuun lopulla Ylitorniolle. SuomiMies seikkailee on vuonna 2007
aloitettu valtakunnallinen konsepti, jonka ensisijaisena tavoitteena on kannustaa
ja innostaa terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan pariin. Lapissa konseptia on
toteutettu aktiivisesti vuodesta 2013 lähtien.
Tapahtuma järjestetään torstaina 26.11. klo 13.00–18.00 Ylitornion
Kuntotalolla.
Nimestään huolimatta SuomiMies toivottaa lämpimästi tervetulleiksi myös
naiset!
SuomiMies seikkailee -tapahtumassa testataan ilmaiseksi, hikoilematta
ja hengästymättä kehonkoostumus, puristusvoima, kestävyyskunto sekä
vyötärönympärys. Tapahtumissa kannustetaan kiinnittämään huomiota
omaan arkeen ja erityisesti työssä ja vapaa-ajalla jaksamiseen. Tutkimusten
mukaan hyvä fyysi-nen kunto auttaa selviämään paitsi työn fyysisestä myös
psyykkisestä rasituksesta. Vastaavasti alentunut kunto – erityisesti kestävyyskunto
– on yhteydessä koetun uupumuksen lisääntymiseen. Terveyden ja työkyvyn
ylläpitämiseksi ei tarvita urheilullisia urotekoja. Jo säännöllinen liikunta ja
päivittäinen arkiaktiivisuus riittävät pitämään työkyvyn ja kunnon sellaisella tasolla,
että virtaa riittää niin töissä kuin vapaa-ajalla.
Mittaukseen ei tarvitse valmistautua. Paikalle voi siis tulla juuri sellaisena kuin
olet! Kehonkoostumusmit-taus tehdään avojaloin, joten aamulla kannattaa
kuitenkin pukea jalkaan helposti riisuttavat sukat. Terveyskunnon mittaukset
vievät kaiken kaikkiaan noin 30 minuuttia/hlö. Paikalle ei kuitenkaan kannata tulla
kiireessä, sillä testipisteisiin voi joutua jonottamaan. Mittaukset eivät hikoiluta
eikä hengästytä, joten paikalle voi tulla tavallisissa vaatteissa.
Kun terveyskuntotestit on käyty, jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökohtainen
yhteenvetoraportti, josta näkee oman tilanteen kokonaiskuvan. Lisäksi tulosten
tulkintaan on mahdollista saada apua pienryhmäpalautteessa, jota vetää
terveysliikunnan ammattilainen. Palaute kestää noin 15 minuuttia.
Testipisteiden toteutuksesta vastaavat Santasport Lapin Urheiluopiston
liikuntaneuvojaopiskelijat Rovaniemeltä.
Tapahtumassa huomioidaan koronaturvallinen toiminta. Käsidesiä on saatavilla
ja toiminta järjestetään turvavälit huomioiden. Pyydämme tapahtumassa
huolehtimaan käsi- ja yskimishygieniasta. Maskia on mahdollista pitää koko
käynnin ajan. Ethän tule tapahtumaan sairaana.
Tapahtuman toteutuksesta vastaavat alueellinen liikuntajärjestö Lapin Liikunta
ry sekä Ylitornion kunta.
Tapahtumaan on vapaa pääsy – tervetuloa mukaan!

