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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 24.9.2021

KUULUTUS
Suomessa toimitetaan sunnuntaina 13. päivänä kesäkuun 2021 kuntavaalit. 

Ylitornion kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut vaaleja koskevat asiakirjat 
on annettava keskusvaalilautakunnan sihteeri Maarit Honkaniemelle Alkkulanraitti 
55, 95600 YLITORNIO, 
puh. 0400 394 790.

Äänestysaika

Kunnallisvaalien ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.–8.6.2021. Varsinaisen vaalipäi-
vän vaalitoimitus tapahtuu sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00–20.00 välisenä aikana.

Äänestysalue

Vaalipäivän, sunnuntai 13.6.2021 äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue 1  Kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55, 95600  Ylitornio 
Äänestysalue 2  Mellakosken koulu, Sihtuunantie 17, 95690  Mellakoski
Äänestysalue 3  Raanujärven koulu, Kyläniementie 153, 97250  Raanujärvi

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 26.5.2021 klo 9.00  ja lopetetaan tiistaina 
8.6.2021 klo 18.00. 
Ylitornion kunnan ennakkoäänestyspaikkana toimii Ylitornion kunnanvirasto, Alkku-
lanraitti 55, 95600 YLITORNIO, joka on avoinna seuraavasti:

Ajalla   Aukioloaika

Ke–pe 26.5.–28.5.  klo 09.00–18.00
La–su 29.5.–30.5.  klo 10.00–14.00
Ma–pe 31.5.–4.6.  klo 09.00–18.00
La–su 5.6.–6.6.  klo 10.00–14.00
Ma–ti 7.6.–8.6.  klo 09.00–18.00

Kiertävä bussi
  
Pe 28.5.2021

09.00–10.00 L.Välimaan piha, Torniontie 1748, Pekanpää
10.30–11.30 Kainuunkylän entinen koulu, Torniontie 1185, Kainuunkylä
13.00–14.00 Aavasaksa Gulf-piha (huoltoasema), Kilpisjärventie 644, Aavasaksa
14.30–15.30 Kuivakankaan entinen koulu, Rantakyläntie 97, Kuivakangas
1600–17.00 Kaulirannan koulu, Rantakyläntie 575, Kauliranta

Ma 31.5.2021

09.30–10.30 Etelä-Portimon kylätalo, Kylätie 24, Etelä-Portimo
12.00–13.00 R. Heikan piha, Raanujärventie 1939, Kantomaanpää
13.30–15.00 Meltosjärven entinen koulu, Raanujärventie 4920, Meltosjärvi
15.30–16.30 Pessalompolon kylätalo, Kotiniemi 1, Pessalompolo

Kotiäänestys

Vaalilain 46 § 3 mom:in mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa, sen mukaisesti kuin 55 §:ssä säädetään, äänestää 
ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekis-
teriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös koti-
äänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta 
annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty 

äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittaudut-
tava keskusvaalilautakunnan sihteerille

tiistaina 1.6.2021 klo 16.00 mennessä 

Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti tai puhelimitse 0400 394 790 Maarit Hon-
kaniemelle.  Kunnanvirastosta on saatavana lomakkeita ilmoittautumista varten.  
Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestys 
aloitetaan keskiviikkona 26.5.2021 ja lopetetaan tiistaina 8.6.2021.

Laitosäänestys

Laitosäänestykset suoritetaan vaalitoimikunnan toimesta laitosten kanssa erikseen 
sovittavina ajankohtina.  Laitosäänestyspaikkoja ovat: Terveyskeskus, palvelutalo,
ent. Lantonvainion vanhainkoti, Ylitornion vankila, ODL Vesper-koti ja Attendo Kata-
jahovi.

Henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjän on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä, joten ota mukaasi henki-
löllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka 
vastaava kuvallinen asiakirja.

Sisäasiainministeriön päätöksen (864/1999) mukaan maksua ei peritä väliaikaisesta 
henkilökortista, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa vaaleissa 
tai kansanäänestyksessä, kunnallisvaaleissa tai kansanäänestyksessä sekä Euroo-
pan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa 
asiakirjaa.

Ylitornion kunnan keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Alkkulanraitti 55, 
95600 YLITORNIO.  Lisätietoja saa tarvittaessa Maarit Honkaniemeltä puh. 0400 394 
790.

Oikeusministeriön ylläpitämältä Kuntavaalit 2021–verkkosivu Yleiset ennakkoäänes-
tyspaikat: www.vaalit.fi/kuntavaalit

ALUSTAVAA TIETOA VAPAA-AIKATOIMEN 
KESÄTOIMINNASTA 

UIMAKOULUT

Uimakoulut pidetään kahden viikon jaksoissa 7.–18.6. ja 21.6.–2.7. Uimakoulupäi-
vät ma-ke ja pe. Juhannusviikolla ma-to. Torstaisin ei uimakoulua. Ilmoittautumi-
nen uimakouluihin avataan myöhemmin. Ilmoittautuminen tapahtuu Meän opis-
ton kautta. Uimakouluun voi ilmoittautua ensimmäiselle luokalle menevät (vuonna 
2014 syntyneet) ja sitä vanhemmat. 

Uimakoulut ovat tarkoitettu ensisijaisesti ylitorniolaisille lapsille. Ulkopaikkakunta-
laisia otetaan mukaan, jos ryhmiin mahtuu. 

Uimakoulun hinta 30 €. Sisaralennus: 2 lasta 50 € ja 3 lasta 60 €. 

Lisätiedot: Laura Huhta laura.huhta@ylitornio.fi 0400 220 345

KESÄLEIRIT

Vapaa-aikatoimi järjestää kesän aikana kesäleirejä lapsille ja nuorille.

1–2. luokkalaisille (2012-2014 syntyneet) 
9.6.–10.6.2021 Yöleiri Nuorisotalolla

11.6.2021 Päiväretki kunnan rajojen ulkopuolelle, kohde varmistuu myöhemmin.

3–4. luokkalaisille ( 2010-2012 syntyneet)
14.6.–16.6.2021
Kesäleiri Loma-Vietosella

5.lk ja sitä vanhemmat (2010 syntyneet ja sitä vanhemmat) 
21.6.–23.6.2021
Kesäleiri Loma-Vietosella

Perheleiri 
ke 23.6.2021 klo 10–16
Loma-Vietonen
Yhteistyössä Ylitornion seurakunta, Ylitornion vapaa-aikatoimi ja perhetyö sekä MLL.

Lisätietoja leireistä: Jenny Lakkapää, jenny.lakkapaa@ylitornio.fi 040 7572057

Ilmoittautumiset leireille avataan toukokuussa.

Päiväleiri 7.–24.6.2021 
Päiväleiri 2011–2013 syntyneille ma–pe 10–16. Ohjelmassa askartelua, leikkiä, liikun-
taa ja muuta mukavaa ohjattua toimintaa päivittäin. Leirin lopuksi toteutetaan poru-
kalla päiväretki. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä (vähintään 7 max. 30 
osallistujaa). Lapsi voi osallistua koko leiriin tai valita satunnaisia päiviä. Leirin hinta 
30 €/ lapsi (sis. päiväohjelman ja lounaan). 

Ilmoittautuminen Meän opiston kurssitarjonnan kautta viimeistään 17.5. mennessä. 

Lisätietoja: Laura Kantomaa, laura.kantomaa@ylitornio.fi, 040 572 0327

YLEISURHEILUKISAT

Yleisurheilukisat pidetään torstaisin 3.6.–17.6. ja 1.7. 24.6. ei kisoja. Kisat pidetään 
urheilukentällä. Ilmoittautuminen paikanpäällä klo 18.00, kisat alkavat 18.30. 

KESÄN TREENIT

Kahvakuula urheilukentällä keskiviikkoisin 2.6.–30.6.2021  klo 18–19 

Porrastreenit ohjatusti torstaisin 3.6.–1.7.2021 klo 17–18 
Ainiovaaran kuntoportaat.

Pesäpallo nuorille ja naisille urheilukentällä 
maanantaisin 30.5.–28.6.2021 klo 18–19.

Jalkapallokerhot koululaisille keskiviikkoisin urheilukentällä. 

NUORKAN TOUHUPÄIVÄT

Tiistaisin 8.6.–29.6. klo 15–19 Nuorkalla avoimet ovet perheille ja lapsille. Mukavaa 
tekemistä ja ohjattua toimintaa. Kahvio palvelee ja ulkona polkuautorata. 

Muutoksen uimahallin aukioloajoissa kesäaikana: 

Uimahallin aukioloajat 16.5.2021 saakka
ma 16–20
ti-pe 12–20
la 10–16

Tiistaisin ja torstaisin ”vesijumppavuoro” 9–11. 
Ohjattua vesijumppaa ei pidetä, mutta uimahalli avoinna jumppavuorojen aikana. 

17.5.2021 lähtien uimahalli ei avoinna kesälauantaisin. Samoin tiistain ja torstain 
”vesijumppavuorot” 9–11 jäävät kesätauolle. 

Uimahallin kesätauko alkaa perinteisesti juhannukselta, eli uimahalli sulkeutuu 
kokonaan kesäksi torstaina 24.6.2021.

Kuntotalon kassa avoinna uimahallin auki ollessa. 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Ylitorniolla järjestetään iltapäivätoimintaa 1.–2. luokkalaisille ja 3.–9. luokkalaisille 
erityisopetuksessa oleville lapsille. Toimintaa tullaan järjestämään koulupäivinä klo 
12–17 välisenä aikana. Aamupäivähoito järjestetään varhaiskasvatuksen kanssa 
yhteistyössä, jos tarve on todellinen. 

Jos lapsellanne on tarkoitus lukuvuonna 2021–2022 osallistua iltapäivätoimin-
taan, pyydämme vanhempia toimittamaan hakemuskaavakkeet viimeistään 
31.5.2021 mennessä Kunnantalon postilaatikkoon tai sähköpostiin. 

Hakukaavakkeet löytyvät Ylitornion kunnan nettisivuilta sekä Kunnantalon ala-
aulasta. 

Lisätietoja: Vapaa-aikajohtaja Laura Kantomaa 040 572 0327 
laura.kantomaa@ylitornio.fi 

    Pellon toimisto 040 4826 302
    Ylitornion toimisto 040 0220 343

Vaikuta Meän Opiston lukuvuoden 2021–2022 kurssitarjontaan. Tulevan luku-
vuoden suunnittelu on käynnissä ja otamme vastaa kurssitoiveita ja ideoita. Mitä 
sinä haluaisit harrastaa? Kerro se meille sähköpostilla kansalaisopisto@ylitornio.fi 
tai soittamalla opiston toimistoihin. Juhlavuoden kunniaksi kaikkien vastanneiden 
kesken arvotaan yksi lahjakortti vapaavalintaiselle kurssille, sekä kolme Meän Opis-
ton tuotepakettia.

Tule opettajaksi! Onko sinulla taitoja joita haluaisit jakaa muillekin? Meillä voisi olla 
käyttöä sinun taidoillesi. Mikäli olet kiinnostunut opettamaan Meän Opistossa, ota 
yhteyttä toimistoon Pellossa tai Ylitorniolla tai laita sähköpostia kansalaisopisto@
ylitornio.fi. NordLab tiedottaa

Muutos Ylitornion laboratorion toiminnassa 3.5.2021 alkaen
Laboratorion näytteenotto toimii tiistaisin ja torstaisin vain ajanvarauksella.
Lääkärin määräämät päivystysnäytteet otetaan normaalisti.

TK tiedottaa

Tällä hetkellä Ylitornion kunnassa rokotetaan vielä riskiryhmiä. Muistathan 
asettaa itsesi jonoon, mikäli olet 16-69-vuotias ja kuulut riskiryhmiin tai olet yli 
70-vuotias. Asetat itsesi jonoon soittamalla numeroon 040 670 1314. Lisätietoja 
riskiryhmistä www.thl.fi. 

Tulemme avaamaan nettiin ajanvarausjärjestelmän 7.5.2021. Tuolloin aikoja 
voivat varata 60-69 vuotiaat. Muille ajanvaraaminen ei vielä onnistu, mutta tie-
dotamme heti kun ikäryhmät muuttuvat. Ajanvarausjärjestelmä löytyy osoit-
teesta ylitornio.kehollesi.fi
Mikäli et saa varattua aikaa netin kautta, autamme sinua numerossa 040 670 
1314.

Hammashoitola tiedottaa

Ajanvaraus (myös särkytapaukset) 
mielellään klo 8–10 puh.  016 571 750
hammashoitola avoinna ma–pe klo 8–16.00

HUOM! Hammashoitolan takaisinsoittojärjestelmän sujuvuuden kannalta 
pyydämme asiakkaita soittamaan ma-pe klo 8–10 välillä.  Myöhemminkin jätet-
tyihin soittopyyntöihin vastaamme kuitenkin saman päivän aikana. Kun jätät 
takaisinsoittopyynnön, kuuntele viesti loppuun asti. Henkilökunta voi olla hoito-
huoneessa eikä pysty vastaamaan puhelimeen, joten soittopyynnön jättäminen 
on välttämätöntä yhteydenoton kannalta.
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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 24.9.2021

TIEDOTE

Ylitorniolla kehitetään pyöräliikennettä ja jalankulkua

Ylitornion kunta on käynnistänyt jalankulun ja pyöräliikenteen kehittämissuunnitel-
man teon, jonka on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitel-
man laatimisesta konsultin puolelta vastaa Ramboll Finland Oy.

Ylitornion jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman tavoitteena on tehdä 
laatuaan ensimmäinen alueen kävelyä ja pyöräilyä koskeva kehittämissuunnitelma. 
Kehittämissuunnitelma laaditaan ulottuen vuoteen 2030. Työssä määritetään pyö-
räliikenteen ja jalankulun kehittämisen strategia sekä tavoitetila. Asetetut tavoitteet 
sekä työn aikana määriteltävät edistämistoimenpiteet ohjaavat pyöräliikenteen ja 
jalankulun edistämistyötä kunnassa tulevina vuosina. Kaikkea läpileikkaavana tee-
mana on myös kuntalaisten terveyden tukeminen motivoimalla omin voimin liikku-
miseen sekä suunnittelemalla hyvät puitteet sille. 

Paikalliset asukkaat sekä alueella liikkuvat ovat jalankulun ja pyöräliikenteen 
olosuhteiden asiantuntijoita, joten heidän mielipiteitään selvitetään kaikille 
avoimella kyselyllä. Kyselyssä on taustatietojen ja karttapalautteen keräämisen 
lisäksi omat osionsa sekä pyöräilylle että jalankululle. Osioissa kartoitetaan molem-
pien kulkumuotojen osalta tyytyväisyyttä nykyisiin olosuhteisiin sekä eri kehittämis-
kohteiden merkittävyyttä. Karttapalauteosiossa selvitetään mm. pyöräliikenteen ja 
kävelyn kannalta hankalia paikkoja sekä onnistuneita ratkaisuja. Esille nostettavat 
asiat voivat liittyä esimerkiksi jalankulun ja pyöräliikenteen väylien laatuun, kunnos-
sapitoon, turvallisuuteen tai reittien opastukseen. 

Kyselyyn pääsee vastaamaan kunnan nettisivujen kautta tai suoraan osoit-
teessa: http://bit.ly/asukaskysely_ylitornio

Kysely on avoinna 13.5. saakka, johon mennessä saadut vastaukset otetaan 
työssä huomioon kävelyn ja pyöräilyn kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa. 

Käytä hyväksesi tämä mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristösi liikkumisolosuhteiden 
kehittämiseen!

Lisätietoja

Jarmo Jaako, tekninen johtaja Kirsi Översti, projektipäällikkö/suunnittelija
Ylitornion kunta Ramboll Finland Oy
jarmo.jaako@ylitornio.fi	 kirsi.oversti@ramboll.fi

Tornionlaakson kirjaston
Ylitornio toimipisteen aukioloajat:

ma-to klo 10–19
pe klo 10–17

Poikkeukset aukioloajoissa:
pe 30.4. klo 10–15
ke 12.5. klo 10–15
to-pe 13.–14.5. suljettu

Asiakaspalvelu p. 0400 220 352
Kirjastoauto p. 0400 394 032
kirjasto@ylitornio.fi

Ikäihmisten päivätoiminnan muodot:

 1.  Virikkeellinen päivätoiminta (ma ja ti) 
  Mellantie 7. tai Meltosjärvi. Hakemus!
 2.  Omaishoidettavien perjantai (parillisen viikon pe) 
  Mellantie 7. Ilmoittautuminen! Huomaa muutos aiempaan!
 3.  Ikinuoret (ke tai to) eri kylissä. 
  Käynnistyy koronarajoitusten poistuttua.

Lisää tietoa :
 - Päivätoiminnan ohjaaja Mari Honkuri 040-6403112
	 -	 www.ylitornio.fi
 - Facebook/ Ikäihmisten päivätoiminta Ylitornio 
  tai Puskaradio-Ylitornio
 -  esitteitä mm. kunnanvirastolta ja kotihoidosta

VASTAA LAAJAKAISTAKYSELYYN JA VAIKUTA!

Ylitornion kunta yhdessä Lapin liiton ja Leader Tunturi-Lapin kanssa kerää tietoa 
kuntalaisten, yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden nettiyhteyksien nykytilasta 
ja valokuitutarpeista. Sähköiseen kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa alueesi 
laajakaistayhteyksien rakentamiseen sekä siihen, mitkä alueet kunta määrittää 
laajakaistarakentamisen kärkikohteiksi.

Kysely	löytyy	Ylitornion	kunnan	nettisivuilta:	www.ylitornio.fi

Vastausaikaa on 31.5.2021 saakka

Ylitornion kunnan sivistystoimi hakee vakituiseen toimeen

ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAA

Katso tarkemmat tiedot tehtävästä
vaatimuksineen ja hae 11.5.2021 klo 15 mennessä

osoitteessa	kuntarekry.fi.
Hakuavain 357593

Lisätietoja antaa: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Yliniva p. 0400 220 368.


