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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 26.8.2021

Kiitos Heikki Naaskon omaisille lahjoituksesta 
kotihoidon laitehankintoihin.

Kotihoito

Kylätoiminnan kehittämisen avustukset 2021

Ylitornion kunta myöntää kyläyhdistyksille ja -toimikunnille kylätoiminnan 
kehittämiseen yleisavustuksena kylärahaa 250 €. 
Aktiivinen kyläyhdistys voi osallistua myös Vuoden kyläteko -kilpailuun. Kyläteko 
voi olla pienikin kyläyhteisön hyväksi tehty teko, kuten esimerkiksi yhteishengen 
kohottamiseksi järjestetty tapahtuma tai talkoot.
Avustusta voi hakea myös kylätoiminnan edistämiseen liittyvien toteutuneiden 
investointikustannuksien kattamiseen. Kunta avustaa investointeja enintään 30 % 
kustannuksista ja maksimissaan 1 000 euroa/kyläyhdistys.
Lomakkeita on saatavilla maaseututoimistosta sekä kunnan nettisivuilta kohdasta 
”kunta-info” ”kylät” ”kylätoiminnan avustus 2021”. 
Palautathan hakemuksen liitteineen 30.9.2021 mennessä maaseututoimistoon. 
Postitse: Ylitornion kunta / Maaseututoimisto, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio
Sähköpostitse: maaseututoimisto@ylitornio.fi. 
Hakemukset voit palauttaa myös Kunnantalon etuoven vieressä sijaitsevaan 
Ylitornion kunnan postilaatikkoon (metallinen postilaatikko).

Hakemukset käsitellään kunnanhallituksessa hakuajan päättymisen jälkeen. 
Maksut suoritetaan alkuvuodesta 2022.

Kyläpuulaaki-info
Koronavirustilanteen vuoksi kyläpuulaakin kokouksia ei voida järjestää.
Lisätietoja maaseututoimistosta:

040 681 1040 Henri Marjeta
040 022 0350 Mailis Savela

AVUSTUKSET YKSITYISTEILLE

Ylitornion kunta julistaa haettavaksi yksityisteiden 
kesäkunnossapito- ja talviauraus-avustukset 
1.7.2020–30.6.2021 väliseltä ajalta.

Hakemukset tulee jättää tekniseen toimistoon 
30.9.2021 mennessä.

Yksityistieavustuksen hakijoita pyydetään 
huomioimaan, että Yksityistielain mukaiset 
avustuskriteerit ovat muuttuneet lain 
uudistamisen myötä ja avustamisperusteet näin 
ollen ovat muuttuneet.

AVUSTETTAVAT KOHTEET

• avustus maksetaan pysyvän asutuksen käyttämälle 
tieosuudelle
• pysyvän asutuksen käyttämä tiepituus tulee olla 
yhtäjaksoisesti vähintään 400 m
• tien pituudet tarkistetaan maastokartalta, pituuteen 
ei huomioida piha-alueella lenkin tekevää tieosuutta
• jos tiekunnan tie koostuu erillään olevista osista 
(teistä), arvioidaan jokaisen osan avustuskelpoisuus 
erikseen
• lautakunnan harkinnan mukaan suurehkot 
kunnossapitokohteet (esim. sillat)

AVUSTAMISPERUSTEET

• avustus suoritetaan tiekunnille sellaisilla teillä, 
joille tiekunta on perustettu
• tiekuntia pyydetään ilmoittamaan 
avustushakemuksessa tiekunnan tietojen 
ajantasaisuudesta
• avustuksena suoritetaan talvi- ja kesäkunnossapitoon 
kumpaankin erikseen 100 €/400 m ja jokaiselta tämän 
ylittävältä, alkavalta 100 metriltä 15 €. Avustuksena 
suoritetaan enintään 90 % todellisista kustannuksista
• avustuksen määrää voidaan alentaa, mikäli se 
määrärahan riittävyyden vuoksi on tarpeellista
• ns. valtionaputeille myönnetään kunnan avustusta 
aikaisemmin myönnettyjen valtionapujen suhteessa
• myöhästyneitä avustushakemuksia ei oteta 
käsiteltäväksi

Hakemukseen on liitettävä kopiot maksetuista laskuista 
pankkitositteineen. Jos tien omistaja/haltija/käyttäjä 
on itse suorittanut työn, eikä maksettuja laskuja ole, 
tällöin on esitettävä selvitys todellisista kustannuksista.

Hakemuksessa on lisäksi selvitettävä, onko tiellä 
joku muukin omistaja tai ylläpitäjä. Jos tiellä 
on päällekkäisiä omistajia tai tienpitäjiä (esim. 
Metsähallitus), näiltä osin avustuksesta päätetään 
erikseen teknisessä lautakunnassa.

Hakemuksessa tulee olla selvitys kesäkunnossapidosta.

Hakemuslomakkeita on saatavana osoitteesta www.
ylitornio.fi kohdasta Kunnan palvelut > lomakkeet tai 
teknisestä toimistosta.

Hakemukset on toimitettava tekniseen 
toimistoon 30.9.2021 mennessä.

Ylitorniolla 9.8.2021

Tekninen lautakunta

KOULUMATKA-AVUSTUKSEN JA 
KANNUSTINRAHAN HAKEMINEN 2021

Ylitornion kunta maksaa vieraalla paikkakunnalla päätoimisesti opiskeleville alle 18 
-vuotiaille  matka-avustusta 125 € ja  yli 18-vuotiaille (tai täyttää 18  vuotta 31.12.2021 
mennessä) kannustinrahaa 250 €.  Avustusten saamisen ehtona on, että opiskelija 
on 31.12.2020 ja hakuhetkellä merkitty Ylitornion kunnan väestörekisteriin.

Kannustinrahaa ei makseta työvoimakoulutuksessa olevalle.

Hakemukseen on liitettävä oppilaitoksesta saatava opiskelutodistus ja hakemus 
on palautettava koulutoimistoon os. Ylitornion kunta, koulutoimisto, Alkkulanraitti 
55, 95600 Ylitornio 30.9.2021 mennessä. 

Lomakkeita saa koulutoimistosta, kunnantalon infosta, nuorisotalolta tai 
tulostamalla kunnan kotisivuilta: www.ylitornio.fi. kunnan palvelut –kohdasta, 
lomakkeet, koulutoimi.

Lisätietoja puh. 0400 220 342 

Sivistyslautakunta

Toimintaa Ylitornion lapsiperheille 
Tenavatupa     Raanujärven Perhekerho 
Tiistaisin klo 9–14,    Torstaisin klo 17–19
osoitteessa Alkkulanraitti 97.   Kokoontuu Raanujärven Loimulla   
      parillisilla viikoilla.
      Kaikille perheille avoin perhekerho,  
      jossa mahdollisuus tavata muita   
      perheitä, touhuta ja leikkia yhdessä 
      tai vain hengähtää kahvikupin ääressä  
      keskustellen. 
      Välillä toteutetaan myös teema- ja  
      puuhapäiviä ja kutsutaan vierailijoita! 
      
      Mukaan omat eväät!
      Tulethan kerhoihin vain terveenä! 

      Facebook @Raanujärven perhekerho

Tenavaparkki   
 
Perjantaisin klo 9–13, osoitteessa 
Alkkulanraitti 97.
     
Tenavaparkkiin voi tuoda lapsen hoitoon: 
leikkimään, askartelemaan, pelaamaan, 
laulamaan ja 
touhuamaan kaikkea muuta mukavaa. 
Tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden hoitaa 
asioita tai vaikkapa levähtää.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Tenavaparkkiin 
viimeistään keskiviikkona
Satu Heikka p. 040 526 9404
Meät löyät Facebookista! 
@Ylitornion tenavatupa

Yhteystiedot:
Minna Juvani p. 040 521 9427

Mirka Sivula p. 040 180 6755
Satu Heikka p. 040 526 9404

Satu Kujansuu p. 040 182 1030

Ryhmien järjestäminen järvikylissäkin on mahdollista, jos hakijoita on.
Järjestämme yhteistyössä seurakunnan kanssa myös Ikinuoret-kerhoa, joka 

kokoontuu eripuolilla kuntaa ja on avoin kaikille kiinnostuneille!

Hyvät omaishoitaja ja –hoidettava!
Kaipaako hoidettava vaihtelua päiviin?
Tarviiko omaishoitaja aikaa asioiden hoitamiseen?

Omaishoidettava voi tulla Mellantie 7:ään, päivätoiminnan tiloihin, 
parillisen 
viikon perjantaina klo 9–14 tarvittavaksi ajaksi. Muista ilmoittautuminen! 
Syksyn ensimmäinen kerta on 10.9.

Osallistuminen on maksutonta, omaishoitajan virkistysvapaaksi 
laskettavaa toimintaa. 
Sisältää:
 - kahvi
 - toiminta 

Mahdollisuus ruokailla hintaan 8 €. 
Soita päivätoiminnan ohjaaja Mari Honkurille  p. 040 640 3112.

Omaishoidettavien ryhmään tullaan omalla kyydillä.  

Ikäihmisten päivätoimintaa! 
Kaipaatko juttuseuraa?
Haluatko vaihtelua päivääsi?
Hae ikäihmisten päivätoimintaan!

Kokoonnumme Mellantie 7:ssä kahdessa eri ryhmässä, 
maanantaisin tai tiistaisin. 
Syksyn ryhmät käynnistyvät viikolla 36.

Päivätoiminta maksaa 10€ / 4h  
Sisältää:
- lounas
- kahvi
- toiminta (jumppa, pelit, muistelu, kädentaidot yms.)

Halutessasi lisätietoa, soita päivätoiminnan ohjaaja 
Mari Honkurille  p. 040 640 3112.

KYYTI JÄRJESTETÄÄN, JOS TARVITAAN  HINTAAN 3,30€/ suunta

LEIKKAA TALTEEN LEIKKAA TALTEEN

Ilmoittautuminen edellisenä keskiviikkona klo 15.30 mennessä.

Ylitornion kunta hakee

SIVISTYSJOHTAJAA

Lisätietoja: www.kuntarekry.fi


