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TÄRKEÄÄ ASIAA YLITORNION KORONAROKOTUKSISTA!
Rokottaminen Ylitorniolla
Ajan varaaminen ja koronarokotetiedustelut:
Jos olet yli 85-vuotias, voit varata ajan koronarokotukseen numerosta
040 670 1314. Numero on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.30–15.00.

TERVEHDYS IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINNASTA!
Kunnassa aloitettavan ikäihmisten päivätoiminnan muodot alkavat selkiintyä.
Koronatilanteesta riippuu, milloin toiminta päästään kunnolla käynnistämään.
Asiakkaiden hakuprosessi aloitetaan kuitenkin nyt, jotta olemme valmiita tilanteen
helpottaessa.

Toivomme, että neuvolan ja vastaanoton puhelinnumeroihin ei enää
soiteta koronarokotetiedusteluissa, näin säästämme heidän työpanoksensa
rokottamiseen ja muuhun työhön.
Rokoteohjeet ja saapuvat rokotemäärät muuttuvat hyvin nopealla tahdilla, mistä
syystä ajantasainen tiedottaminen on haasteellista. Pyydämme kärsivällisyyttä
kuntalaisilta. Teemme parhaamme, että jokainen rokotukseen oikeutettu saa
pistoksensa mahdollisimman pian.
Yli 85 ja 80-vuotiaiden rokottaminen jatkuu aina, kun kuntaan saadaan ikäryhmille
sopivia rokotteita. Rokotteita tulee kuntaan pieniä määriä kerrallaan.

Ikäihmisten päivätoiminnan muotoja on kolme:
1. Virikkeellinen päivätoiminta (ma ja ti) Mellantie 7
2. Omaishoidettavien päivätoiminta (pe) Mellantie 7
3. Ikinuoret (ke tai to) eri kylissä

70-80-vuotiaat rokotetaan vanhimpien kuntalaisten jälkeen.

Kaikki Mellantie 7:ssä tapahtuva toiminta (päivätoiminnat) on tarkoitettu
ensisijaisesti asiakkaille, jotka tarvitsevat sosiaalisia kontakteja, kuntouttavaa
toimintaa ja virikkeitä kotona selviämiseen ja/tai vapaata omaishoitajalle.
Toimintojen tavoitteena on tukea, edistää ja ylläpitää ikäihmisten terveyttä,
toimintakykyä ja elämänlaatua sekä ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.
Viikoittain kokoontuvissa ryhmissä muistellaan, jumpataan, pelataan, kuunnellaan
musiikkia yms. sekä tietenkin juodaan kahvit. Maanantaina ja tiistaina on Virikkeellisen
päivätoiminnan ryhmät sekä perjantaina Omaishoidettavien päivätoimintaryhmä.

Ryhmä 1: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti
altistava sairaus tai tila.

Jos sinä tai läheisesi haluaa osallistua (ma, ti tai pe) päivätoimintaan, ole
yhteydessä kotihoidon palveluohjaajaan tai päivätoiminnan ohjaajaan saadaksesi
hakulomakkeen. Hakulomake löytyy myös kunnan nettisivuilta ja kunnantoimiston
ala-aulasta. Jos hakijoita on runsaasti, ryhmä valikoituu palvelutarpeenarvioinnin
kautta.
Omaishoidettavien ryhmään tuleminen edellyttää omaishoito-suhdetta. Myös
omaishoitajille pyritään järjestämään vertaistapaamisia.
IKINUORET on kunnan ja seurakunnan yhdessä järjestämää avointa ryhmätoimintaa
kuntalaisille. Ikinuoret-kerhoon voit tulla ilmoittautumatta! Ikinuoret on maksuton,
varaa mukaan vain kahviraha!
Ikinuoret kiertää kunnan eri kylissä viikoittain.
Virikkeellinen päivätoiminta-ryhmät
Maanantaina klo 11–15 ja
Tiistaina klo 9–13
Hinta 10 €/ kerta. Sisältää lounaan, kahvin ja toiminnan.
Päivätoimintaan järjestetään kyyti tarvitseville.
Kyydin hinta 3,30 €/ suunta.
Kyyti maksetaan kuljettajalle. Aikataulu ja reitti suunnitellaan,
kun tiedämme, mistä asiakkaita on tulossa.
Ikinuoret
Keskiviikkona tai torstaina klo 13–15
Kokoontuminen viikoittain eripuolilla kuntaa.
Ikinuoret on avoin ryhmä ikäihmisille, johon kaikki ovat tervetulleita.
Ikinuoret on maksuton, varaa mukaan vain kahviraha!
Omin kyytein.
Omaishoidettavien päivätoiminta-ryhmä.
Perjantaina klo 9–12
Toiminta on osa omaishoitajille tarjottavaa virkistysvapaata, ei maksua.
Sisältää kahvin ja toiminnan. Omin kyytein.

Siirrymme alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokottamisiin, kun saamme
rokotteita. Tästä tiedotetaan erikseen.

•
•
•
•
•
•

Elinsiirto tai kantasolusiirto = Munuais-/luuydinsiirto
Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti = Eturauhassyöpä, rintasyöpä jne.
Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö = IgG-puutos
Vaikea krooninen munuaissairaus = Dialyysi, uremia, odottaa dialyysia
Vaikea krooninen keuhkosairaus = COPD kelakorvaus, 203J44 pohjalta
Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes = Ensin insuliinihoitoiset,
sen jälkeen muut tablettihoitoiset

Tehosterokote annetaan noin 12 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta.
Tehoste on samaa rokotetta kuin ensimmäinen annos. Terveyskeskuksesta
ilmoitetaan rokotettavalle uusi aika.
Ohjeet rokotukseen tulevalle:
•
•
•
•

Tule rokotukseen terveenä, maski kasvoillasi.
Pukeudu lyhythihaiseen joustavakankaiseen paitaan.
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi esim. henkilökortilla tai ajokortilla
Varaudu jäämään tarkkailtavaksi 15 minuutiksi rokotuksen jälkeen.

KUULUTUS
Kuntavaalit 18.4.2021
Kuntavaaleissa, jotka toimitetaan 18.päivänä huhtikuuta 2021, valitaan Ylitornion
kunnanvaltuustoon 21 jäsentä.
Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa enintään valittavien
valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita, eli 31.
Puolueet voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaaliyhdistykset yhteislistoja.
Ylitornion kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitettu puolueen, yhteislistan
ja valitsijayhdistyksen ehdokashakemus on vaaliasiamiehen annettava
keskusvaalilautakunnan sihteeri Maarit Honkaniemelle Ylitornion kunnanvirastoon
os. Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen klo
16.00.
Ylitorniolla 10.2.2021
Keskusvaalilautakunta

Yhteystiedot:
Palvelupäällikkö Anne Naasko 0400 510 326
Päivätoiminnan ohjaaja Mari Honkuri 040 640 3112
Meiltä saat lisää tietoa ja vaikka hakulomakkeen!

Kunnanvirasto
pidetään avoinna ma-pe klo 9.00–15.00
lounastauko klo 11.30–12.15
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YLITORNION UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT
Uimahalli avoinna seuraavasti
Ma 16–20
Ti–pe 12–20
La 10–16
Kuntotalon kassa palvelee uimahallin aukioaikojen mukaisesti.
Huom! Vesijumpat keskeytetty koronarajoitusten vuoksi ainakin 18.3.2021 saakka.
Mutta “vesijumppauinti” tarjolla, eli uimahalli avoinna vesijumppavuorojen aikana
tistaisin ja torstaisin 9-11.
Lisätiedot:
Laura Kantomaa, vapaa-aikajohtaja, laura.kantomaa@ylitornio.fi 040 572 0327

PITÄJÄN PARHAAT URHEILIJAT
Pitäjän parhaat urheilijat on palkittu monien vuosien ajan. Tarkoituksena on
huomioida aktiiviset urheilijat ja edelleen kannustaa harrastajia. Samalla pyritään
innostamaan uusia lapsia ja nuoria liikunnallisen harrastuksen pariin. Parhaat
urheilijat palkitaan Ylitornion kunnan stipendi- ja palkkiosäännön mukaisesti.
Toivomme esityksiä palkittavista urheilijoista seuraaviin kategorioihin:
Seuratoimitsija
Joukkueurheilija
Esiintymisurheilija
Lisäksi palkitaan Olympia-, MM-, EM- PM
ja SM- kisoissa menestyneet urheilijat.
Olympia-, MM- ja EM- kisoissa huomioidaan
myös pistesijat 4–6.
Esitykset perusteluineen voi lähettää vapaaaikajohtaja Laura Kantomaalle sähköpostilla
tai kirjeenä 15.3.2021 mennessä:
laura.kantomaa@ylitornio.fi
Ylitornion kunta/ vapaa-aikatoimi
Alkkulanraitti 55
95600 Ylitornio

