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

TORSTAI 26.3.2020

Terveyskeskus tiedottaa

HOX HOX !

Mammografian seulontojen kuvaus 30.3.–
6.4.2020

Mammografian seulontojen  kuvauspaikka on 
muuttunut Luoville Alkkulanraitti 1-3, Ylitornio. 
Kuvaukset Luovilla samoissa tiloissa missä  kirjasto on 
toiminut väliaikaisesti evakon aikana.

Mammografiakuvattaville lähetetyssä kutsussa on 
virheellisesti ilmoitettu terveyskeskuksen osoite 
Luovin sijaan.

Mielenterveystoimisto 
on muuttanut toistaiseksi kunnanvirastolle 
(kunnanviraston I kerroksessa).

Hoitotarvikejakelusta:

Hoitotarvikejakelu on suljettu toistaiseksi.
Mikäli tarvitset tarvikkeita soita numeroon 
0400 220 326.

Kulttuuriavustukset vuodelle 2020

Vuosiavustukset kulttuuritoimintaan vuodelle 2020 on 
haettavana seuraavasti:
• Kulttuuritoimintaa harjoittavat yhteisöt 2 000 euroa. 
• Yksityiset kulttuurityötä tekevät henkilöt ja taiteilijat 
yhteensä 500 euroa. 

Yhteisöt ja yksityiset henkilöt sekä taiteilijat voivat 
hakea avustusta lähinnä koulutukseen, esiintymisiin 
ja oman tuotantonsa esille tuomiseen. Avustuksen 
ehtona on, ettei tukea saada joltakin muulta julkiselta 
taholta. 

Hakemukset on toimitettava viimeistään 20.4.2020 
osoitteeseen Ylitornion vapaa-aikatoimi, Alkkulanraitti 
55, 95600 YLITORNIO, tai sähköisesti laura.kantomaa@
ylitornio.fi. Avustuskaavakkeita saa nuorisotalolta, 
kunnantalon infosta sekä kunnan sivuilta kohdasta 
LOMAKKEET. 

Edellisvuoden avustuksesta on toimitettava tilitys 
uuden hakemuksen yhteydessä ja myös sellaiset 
vuoden 2019 hakijat, jotka eivät vuonna 2020 
avustusta hae, ovat velvollisia toimittamaan tilityksen 
avustuksesta. 

Vuoden 2020 avustusta ei makseta ennen kuin vuoden 
2019 tilitys on toimitettu, joten vuoden 2019 tilitys 
tulee toimittaa 31.4.2020. mennessä. 

 

Liikuntajärjestöjen yleisavustukset 
vuodelle 2020

Vapaa-aikatoimi julistaa haettavaksi liikuntajärjestöjen 
yleisavustuksen, joka on kohdennettu rekisteröidyille 
yhdistyksille. Avustus haetaan erillisellä lomakkeella, 
lomakkeen voi toimittaa myös sähköisesti. Avustusta 
myönnetään tänä vuonna yhteensä 16 000 €.

Hakemukset on toimitettava viimeistään 20.4.2020 
osoitteeseen Ylitornion vapaa-aikatoimi, Alkkulanraitti 
55, 95600 YLITORNIO, tai sähköisesti laura.kantomaa@
ylitornio.fi. Avustuskaavakkeita saa nuorisotalolta, 
kunnantalon infosta sekä kunnan sivuilta kohdasta 
LOMAKKEET. 

Edellisvuoden avustuksesta on toimitettava tilitys 
uuden hakemuksen yhteydessä ja myös sellaiset 
vuoden 2019 hakijat, jotka eivät vuonna 2020 
avustusta hae, ovat velvollisia toimittamaan tilityksen 
avustuksesta. 

Vuoden 2020 avustusta ei makseta ennen kuin vuoden 
2019 tilitys on toimitettu, joten vuoden 2019 tilitys 
tulee toimittaa 31.4.2020. mennessä. 

Tiedustelut vapaa-aikajohtaja Laura Kantomaa, laura.
kantomaa@ylitornio.fi 040 572 0327.
Ylitorniolla 20.3.2020 Vapaa-aikatoimi

Veteraanipäivä 27.4.2020
Veteraanipäivän juhlallisuudet 27.4.2020 on peruttu 
vallitsevan tilanteen vuoksi. Tiedotamme myöhemmin 
korvaavista järjestelyistä. 

Hiihdä 103km -tempaus

Hiihdä 103km kampanja on hyvää vauhtia menossa 
ja hiihtäjiä on hyvin ollut liikkeellä! Kelit on meitä kyllä 
hellineet ja toivotaan auringonpaistetta tulevillekin 
viikoille! Vielä ehtii kerryttää kilometrejä korttiin 
13.4. asti. Palautusaikaa pidennettiin joten kortit 
tulee toimittaa 30.4. mennessä joko Kunnantalon tai 
Nuorisotalon postilaatikkoon (oven vierestä seinästä 
löytyy) tai sitten Lohijärvelle Piimätien Puotiin. Myös 
postittaminen onnistuu, kirjoita kuoreen: Vapaa-
aikatoimi / hiihdä 103km, Alkkulanraitti 55, 95600 
Ylitornio.

Jos kortteja kaipaat lisää niin niitä saa seuraavista 
paikoista: Kunnantalon ulkoilmoitustaululta, 
Lohijärven Piimätien Puodista tai Raanujärveltä 
soittamalla Iiris Joonalle (p. 0400 185814). Iiriksen 
kautta voi myös palauttaa kortin, joten tarvittaessa 
ole häneen yhteydessä. Kortti löytyy myös ylitornio.fi 
sivuilta lomakkeista josta sen voi itse tulostaa. 

Mukavia hiihtokilometrejä 
toivottaa Ylitornion 
vapaa-aikatoimi

YLEINEN KORONATIEDOTE
Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, ota yhteyttä 
terveyskeskukseen puhelimitse.
Älä saavu paikanpäälle, jotta vältytään turhilta 
altistumisilta.
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin pandemia puhelin 
24/7 puh. 040 825 1072
 
Koronavirus voi tulla kyseeseen jos kaksi kriteeriä 
täyttyy:
1. henkilöllä on akuutin hengitysinfektion oireita, 
kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus
2. ja lisäksi henkilö on

• joko oleskellut epidemia-alueilla 14 
vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua
• tai ollut lähikontaktissa varmennetun 
koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa 14 
vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua

 
Hyvä käsihygienia ehkäisee leviämistä
Koronavirustartuntojen leviämistä voi parhaiten 
ehkäistä pitämällä huolta hyvästä käsi- ja 
yskimishygieniasta. Tutustu THL:n käsienpesuun 
ja yskimiseen liittyviin ohjeisiin: https://thl.fi/fi/
web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/
infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-
yskiminen

THL, suomalaiset viranomaiset ja sairaanhoitopiirit 
sekä muut terveydenhuollon palvelutuottajat 
seuraavat tilannetta tiivisti. Länsi-Pohjassa 
noudatetaan THL:n ja viranomaisten ohjeita. Lisätietoa 
koronaviruksesta löytyy THL:n sivuilta: https://thl.fi/
fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/
ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Tiedote mm ruokahuollon ja lasten hoidon 
palvelujen järjestämisestä

Jos ruokahuollon järjestäminen karanteeni- ja 
sairastumistapauksissa kotiin ei onnistu kaupan 
tarjoaman palvelun, naapureiden tai läheisten 
toimesta, voit olla yhteydessä Ylitornion kunnan 
sosiaalityöntekijöihin tai sosiaaliohjaajaan, jotka 
auttavat sinua asian järjestämisessä. 
Tilanteissa, joissa perheen vanhemmat ovat 
sairastuneet ja tarvitset apua lasten hoidossa ota 
yhteys sosiaaliohjaajaan. 

Yhteystiedot : 
Sosiaalityöntekijät puh. 040 5049654 tai 0405049845, 
Sosiaaliohjaaja puh.0400 220365.
Kiireellisessä asiassa soita päivystyspuhelimeen 
0400 299 481. Virka-aikana siihen vastaavat kunnan 
sosiaalityöntekijät ja virka-ajan ulkopuolella alueellinen 
sosiaalipäivystys

Kunnantalo on toistaiseksi suljettu 
koronavirusvarautumisen vuoksi tarvittaessa ota 
yhteys

• soittamalla
• sähköpostilla etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
• yhteystiedot löydät kunnan
kotisivuilta www.ylitornio.fi
• kunnan kotisivuilla ovat ajankohtaiset 
koronavirustiedotteet

Kunnan kotisivuilla on ajankohtainen tieto 
koronatiedottamiseen.

Ylitornion kunta

Kirjasto tiedottaa:
Arvoisa Torniolaakson kirjaston asiakas

Ylitornion toimipiste pysyy suljettuna ainakin 
14.4. asti. Mahdollisista avajaisista ilmoitetaan 
myöhemmin. 

Sekä Ylitornion että Pellon toimipisteen 
palautuslaatikkoihin voi palauttaa kirjoja. 

Eräpäivät ja varausten noutopäivät on siirretty 
toukokuun alkuun, joten sulkemisen ajalta ei kerry 
myöhästymismaksuja. 


