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

TORSTAI 28.1.2021

Tornionlaakson kirjaston
Ylitornion toimipisteen aukioloajat

Ma–to 10–19.00
pe 10–17.00
Lehtilukusalin omatoimiaika 
ma–su 7–21.00.

Kirjastoasioinnissa 
suosittelemme kasvomaskin käyttöä. 
Huolehditaan yhdessä myös turvaväleistä. 

Lehtimyynti ma 8.2. alkaen viikon 6 ajan. 

 
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 
mahdollisuuksien 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 
hakeminen ei ole mahdollista, hakemuslomakkeita 
saa kunnanvirastolta varhaiskasvatustoimistosta. 
Hakemus tulee toimittaa postitse os. Ylitornion kunta/
Varhaiskasvatus, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.

Perheille, joiden lapset ovat tällä hetkellä kunnallisessa 
varhaiskasvatuksessa (paitsi koululaiset, syksyllä 
koulun aloittavat sekä hoidon päättymisestä jo sovitut) 
lähetetään Tiedustelu varhaiskasvatuksen tarpeesta 
ajalle 1.8.2021–31.7.2022. Lomake tulee palauttaa 
varhaiskasvatustoimistoon 26.2.2021 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 220 368.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 
26.2. mennessä

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

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään sähköisesti 
Varhaiskasvatuksen eAsioinnissa 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 26.2.2021.  

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi 
aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, sitä haetaan 
varhaiskasvatushakemuksella. Tällä hetkellä 
kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten 
perheille lähetetään Tiedustelu varhaiskasvatuksen 
tarpeesta toimintakaudella 2021–2022.

Esikouluun tutustuminen on ti 18.5.

Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta
puh. 0400 220 368.

HOX!
Syksyllä 2021 peruskoulun aloittaville lähetetään 
kirje maaliskuun loppuun mennessä. Erillistä 
ilmoittautumista ei tarvita. Jos haluat lapsesi 
muuhun kuin omaan lähikouluun, lähetäthän siitä 
vapaamuotoisen anomuksen sivistysjohtajalle 
26.2.2021 mennessä sähköpostitse petri.pasanen@
ylitornio.fi

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINNASSA TAPAHTUU 

Omaishoidettaville suunnattua päivätoimintaa tarjolla. 
 • Entiset kävijät edelleen tervetulleita! Mukaan mahtuu vielä  
 uusia kävijöitä. 
 • Toiminta jatkuu tässä muodossa ainakin helmikuun ajan. 
 • Ilmoittautumiset päivätoiminnan ohjaajalle p. 040 640 3112.
 • Toiminta on osa omaishoitajille tarjottavaa virkistysvapaata  
 (ei vähennä omaishoitajan varsinaisia vapaapäiviä).
 • Ryhmät ovat 4–6 henkilön ryhmiä, joten ajankohtaiset   
 koronarajoitteet toteutuvat.
 • Ryhmiin voi tulla mukaan myös muita ikäihmisiä, jotka   
 kokevat yksinäisyyttä tai muuten kaipaavat seuraa ja   
 virkistystä. Kyydin tulija hoitaa itse. 
 • Hox! Ilmoittautuminen!
 • Toiminnan vakiintuessa ilmoitamme muutoksista.

IKINUORET
Koronarajoituksista johtuen, Ikinuoret eivät kokoonnu ainakaan 18.2. 
saakka. Muuttuvista tilanteista ilmoitamme tällä palstalla, Facebookissa 
Ikäihmisten päivätoiminta Ylitornio -sivulla sekä Puskaradio Ylitornio 
-sivulla.

Tornionlaakson kirjasto


