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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 24.2.2022

Tervetuloa kuuntelemaan 
luentoa Kalevalan 
tapahtumista
Tornionlaaksossa

Kalevalan tutkija Kalervo Pääkkö kertoo 
kuvien avulla Kalevalan tapahtumista ja 
niiden linkittymisestä kotiseutuumme 
Tornionlaaksoon. 

Kalevalan päivän tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Tilaisuus 28.2. klo 18 Ylitorniolla kunnan 
auditoriossa.

KUULUTUS

RAJAPALOJEN KAIVOSHANKKEEN OSAYLEISKAAVAT

Rovaniemen kaupunki ja Ylitornion kunta ovat päättäneet, että 24.2.2022 ilmoite-
taan MRL 63 §:n mukaisesti Rajapalojen kaivoshankkeen osayleiskaavojen vireille 
tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville kuntien 
internetsivuilla:

https://www.rovaniemi.fi/Asuminen-ja-ymparisto/Kaavoitus-ja-maankaytto/Kaava-
tori

https://ylitornio.fi/ajankohtaista

Kuulutus on nähtävillä kuntien nettisivuilla 25.2.–31.3.2022

OAS:iin ja muuta kaivoshankkeeseen liittyvään tietoa löytyy myös kaivoshankkeen 
nettisivuilta:

https://rajapalot.fi/

Rajapalojen kaivoshankkeen osayleiskaavat koskevat Rovaniemen kaupungin ja Yli-
tornion kunnan osa-alueita. Samaan aikaan Lapin liitto laatii alueelle vaihemaakun-
takaavan. Kaivoshankkeen vaikutukset kaivosyhtiö Mawson Oy selvityttää ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). YVA-menettely ajoittuu samaan aikaa 
kaavoitustöiden kanssa.

Kuntien yhdyshenkilöitä ovat kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi Rovaniemen kau-
pungissa ja tekninen johtaja Jarmo Jaako Ylitornion kunnassa.

ROVANIEMEN KAUPUNKI YLITORNION KUNTA

Tornionlaakson kirjaston
Ylitornion toimipisteen aukioloajat:

ma-to  klo 10–19
pe   klo 10–17

Omatoimikirjasto auki joka päivä klo 7–21. Sisään 
pääsee kirjastokortilla ja siihen liitetyllä pin-koodilla.

Erkki Tantun puupiirroksia Martti ja Salme 
Ylävaaran kotikokoelmasta esillä 28.2–25.3.2022. 

Satutuokio pe 4.3. klo 9.30 (alle 3-vuotiaat)
Lukupiiri ti 8.3. klo 18. Aiheena Jarmo Stoor: Prässi
Satutuokio pe 18.3. klo 9.30 (yli 3-vuotiaat)
Novellikoukku ke 23.3. klo 19. Tervetuloa 
kuuntelemaan ääneen luettuja novelleja ja tekemään 
käsitöitä!

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

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 14.3. mennessä

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen 
tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan koulua edeltävänä 
vuonna. Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksessa noudatetaan omaa opetussuun-
nitelmaa sekä pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. Kunta järjestää esioppi-
laiden kuljetuksen koulukuljetuksen yhteydessä, mikäli koulumatka on yli 3 km.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Varhaiskasvatuksen eAsioin-
nissa osoitteessa: www.ylitornio.fi/palvelut/varhaiskasvatus.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, ilmoittautumislomakkeita saa 
varhaiskasvatustoimistosta ja päiväkodilta. Lomakkeen voi toimittaa postitse os. 
Ylitornion kunta/Varhaiskasvatus, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.

Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2022.  

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, sitä haetaan 
varhaiskasvatushakemuksella. Tällä hetkellä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 
olevien lasten perheille lähetetään Tiedustelu varhaiskasvatuksen tarpeesta toimin-
takaudella 2022-2023.

Esikouluun tutustumispäivä on ti 17.5. kouluilla klo 9–12 ja päiväkodissa
klo 9–11.

Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta p. 0400 220 368.

Peruskoulun aloittavat

Syksyllä 2022 peruskoulun aloittaville lähetetään kirje maaliskuun loppuun men-
nessä. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Jos haluat lapsesi muuhun kuin omaan 
lähikouluun, lähetäthän siitä vapaamuotoisen anomuksen sivistysjohtajalle 
14.3.2022 mennessä sähköpostitse hanna.lintupuro@ylitornio.fi

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen 
tarvetta. Mikäli tarve ei ole ennakoitavissa esim. työllistymisen tai koulutuksen 
vuoksi, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään mah-
dollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa.

Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla on oman valintansa mukaan mahdollisuus 
varhaiskasvatuksen sijasta lasten kotihoidontukeen. Ylitornion kunta maksaa 
tällä hetkellä kotihoidontuen kuntalisää, jota haetaan Kelan kautta.

Varhaiskasvatushakemus tehdään sähköisesti Varhaiskasvatuksen eAsioinnissa 
osoitteessa: www.ylitornio.fi/palvelut/varhaiskasvatus. Mikäli sähköinen hakemi-
nen ei ole mahdollista, hakemuslomakkeita saa kunnantalolta varhaiskasvatustoi-
mistosta. Hakemus tulee toimittaa postitse os. Ylitornion kunta/Varhaiskasvatus, 
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.

Perheille, joiden lapset ovat tällä hetkellä kunnallisessa varhaiskasvatuk-
sessa (paitsi koululaiset, syksyllä koulun aloittavat sekä hoidon päättymisestä jo 
sovitut) lähetetään Tiedustelu varhaiskasvatuksen tarpeesta ajalle 1.8.2022–31.7.2023. 
Lomake tulee palauttaa varhaiskasvatustoimistoon 14.3.2022 mennessä.
 
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee sitä 
hakea varhaiskasvatushakemuksella.

Koululaisille järjestetään varhaiskasvatusta mahdollisuuksien mukaan. Koululaisille 
tulee tehdä hakemus joka vuosi 1.8. alkavalle toimintakaudelle uudestaan. 

Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta puh. 0400-220368.

Tornionlaakson kirjasto

Kiitos 
Ylitornion taksiautoilijat ry 
lahjoituksesta! 

Ikäihmisten päivätoiminta

TUNTURIN TARINA 
dokumentti, kotimainen 
Kesto: 1h 16  min
Lippu: 5/7€
SU 27.2.2022 KLO 18.00

   
SING 2  
perhe-elokuva, animaatio,
musiikki 
Kesto: 1h 50  min
Lippu: 5/7€
TI 1.3.2022 KLO 18.00
SU 6.3.2022 KLO 18.00

   
VINSKI JA NÄKYMÄTTÖMYYSPULVERI
seikkailu, perhe-elokuva, kotimainen
Kesto: 1h 25  min
Lippu: 5/7€
MA 7.3.2022 KLO 18.00
SU 13.3.2022 KLO 18.00

   

Käynti elokuviin kunnantalon pääovesta.
Elokuvissa voi maksaa myös kortilla!

Tulevat elokuvat Ylitorniolla

SPIDERMAN: NO WAY HOME
komedia, seikkailu, toiminta
Kesto: 2h 28min
Lippu: 5/7€
TI 8.3.2022 KLO 19.00 
SU 20.3.2022 KLO 18.00

   

A U K I O L O A J A T
M A  1 0 - 1 6

T I - P E  1 2 - 2 0
L A  1 0 - 1 6  

A A M U - U I N T I  T O  7 . 1 5 - 9 . 0 0
 
 
 

Y L I T O R N I O N  U I M A H A L L I  

Ylitornion kunnan koululaisten ja 
opiskelijoiden kesätyöseteli 2022

Käytännön työjärjestelyt hoidetaan edellisvuosien tapaan kunnan vapaa-
aikatoimen kautta.

Ohjeistus kesätyösetelin käyttöön

• Kesätyöseteli-järjestelmä koskee vuosina 1999–2006 syntyneitä ylitorniolaisia 
koululaisia ja opiskelijoita (tulee olla kirjat Ylitorniolla). Lisäksi lukiosta 
valmistuvilla on mahdollisuus saada seteli, jos määrärahaa jää yli. Kiinnostuneiden 
tulee olla yhteydessä etsivään, joka ohjeistaa. Mahdolliset setelit jaetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

• Ylitornion kunnan maksama tuen määrä on 150€/vko. Peruskoulunsa päättävät 
saavat työskennellä tuella enintään 2 viikkoa ja muut enintään 3 viikkoa. Hyvällä 
työsuorituksella mahdollisuus lisäviikkoon!

• Nuorelle annetaan vain yksi kesätyöseteli, joten tuen saa vain yhteen 
työpaikkaan.

• Työntekijälle eli nuorelle maksettava palkka on vähintään 280 €/vko, mikä 
sisältää lomakorvauksen.

• Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin 
turvallisuusmääräyksiin. Esim. Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 
ja Valtioneuvoston asetukseen nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja 
vaarallisista töistä (15.6.2006).

• Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. 
Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Ylitornion kunnalle.

• Tukea maksetaan 1.5.2022–30.9.2022 välisenä aikana työllistetyistä nuorista.

Kesätyösetelin käyttö
• Kunta antaa ehdot täyttävälle nuorelle kesätyösetelin, jonka yritys/yhdistys/
seurakunta tai kunnan laitos tai lautakunta täyttää ja allekirjoittaa.

• Kesätyösetelin saavat myös kesäyrittäjänä toimivat nuoret

• Kesätyösetelin voi hakea nuorisotalolta. Lomake löytyy myös kunnan sivuilta 
www.ylitornio.fi/palvelut/lomakkeet/.

• Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän ja työntekijän 
palkanmaksusta kuittaaman tilityslomakkeen perusteella. Tilityslomake annetaan 
kesätyösetelin yhteydessä työnantajalle. Tilityslomake on toimitettava 30.10.2022 
mennessä nuorisotalolle.

• Kunnan toimipisteeseen töihin tulevat toimittavat verokortin etsivälle 
nuorisotyöntekijälle. Yksityisille/yrityksiin töihin menevät toimittavat verokortin 
työnantajalle.

Lisätiedot: etsivä nuorisotyöntekijä Hille-Stina Huhtanen, 0400 220 309, hille-
stina.huhtanen@ylitornio.fi

HAKEMUKSEN PALAUTUS KUNNANTALON POSTILAATIKKOON VIIMEISTÄÄN 
31.5.2022!


