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Ajan varaaminen ja
koronarokotetiedustelut:
Ylitornion kunta hakee vakituiseen virkaan

RAKENNUSTARKASTAJAA
Katso tarkemmat tiedot tehtävästä

Kaipaatko juttuseuraa?

vaatimuksineen ja hae 6.4.2021 klo 12 mennessä

Haluatko vaihtelua päivääsi?

osoitteessa kuntarekry.fi.

Hae mukaan ikäihmisten päivätoimintaan!
Kokoonnumme Mellantie 7:ssä. Ryhmien järjestäminen
järvikylissäkin mahdollista, jos hakijoita on.
Päivätoiminta maksaa 10 € /4h (ma tai ti)
Sisältää:
• lounas
• kahvi
• toiminta (jumppa, pelit, muistelu, kädentaidot yms.)
Hakemus löytyy kunnantalon ala-aulasta,
netistä osoitteesta ylitornio.fi tai kotihoidosta.
Jos haluat lisätietoa, voit soittaa päivätoiminnan ohjaaja
Mari Honkurille p. 040 640 3112.
KYYTI JÄRJESTETÄÄN, JOS TARVITAAN
HINTAAN 3,30 €/ suunta
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Kaipaatko juttuseuraa?
Haluatko vaihtelua päivääsi?
Tarviiko omaishoitaja huilaushetken?
Hae mukaan omaishoidettavien päivätoimintaan!
Kokoonnumme Mellantie 7:ssä. Ryhmien järjestäminen
järvikylissäkin mahdollista, jos hakijoita on.
Maksutonta, omaishoitajan virkistysvapaaksi laskettavaa
päivätoimintaa järjestetään perjantaisin 3h.
Sisältää:
• kahvi
• toiminta (jumppa, pelit, muistelu, kädentaidot yms.)
Hakemus löytyy kunnantalon ala-aulasta, netistä osoitteesta
ylitornio.fi tai kotihoidosta.
Jos haluat lisätietoa, voit soittaa päivätoiminnan ohjaaja
Mari Honkurille p. 040 640 3112.
Omaishoidettavien ryhmään tullaan omalla kyydillä.
LEIKKAA TALTEEN!

✃

Hakuavain 349595
Lisätietoja antaa:
tekninen johtaja Jarmo Jaako, 040 5844046 sekä
teknisen lautakunnan puheenjohtaja Markku Montell, 040 7387472.

Koronarokotusaikoja voivat varata yli 70-vuotiaat ja
riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat alle 70-vuotiaat henkilöt
numerosta 040 670 1314. Numero on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.30–15.00. Toivomme, että
neuvolan ja vastaanoton puhelinnumeroista ei tiedustella koronarokotuksista, näin säästämme heidän työpanoksensa rokottamiseen ja muuhun työhön.
Meltosjärven terveysaseman alueelle kuuluvat
voivat halutessaan varata ajan Meltosjärven
terveysasemalle p. 0400 188 187 (ma-pe klo 8–11).
Rokotteiden rajallisen saatavuuden vuoksi emme pysty
antamaan kaikille suoraan rokoteaikaa, mutta lisäämme
henkilöt jonoon ja otamme yhteyttä, kun rokoteaika
löytyy.

Alle 70-vuotiaat rokotetaan AstraZenecan
rokotteella:
Tiedot tällä hetkellä etäyhteydellä pidettäviin
jooga- ja liikuntaryhmiin löydät Meän Opiston
ajankohtaisista kursseista opiston nettisivuilta
https://opistopalvelut.fi/ylitornio/index.php?l=fi.
Meän Opiston juhlavuoden tempaus on voimassa edelleen ja jatkuu vielä loppu
kevään. Tarjoamme nyt kevään etänä pidettäviä liikunta- ja joogakursseja täysin
ilmaiseksi kaikille tämän lukuvuoden liikuntakurssilaisille. Etu palvelee myös uusia
kurssilaisia niin, että yhdellä kurssimaksulla voit osallistua useammalle etäyhteydellä
järjestettävään jooga- tai liikuntakurssiin. Tartu tilaisuuteen, vielä ehdit mukaan!
Vaikuta Meän Opiston lukuvuoden 2021–2022 kurssitarjontaan. Tulevan
lukuvuoden suunnittelu on käynnissä ja otamme vastaa kurssitoiveita ja ideoita
30.4. saakka. Mitä sinä haluaisit harrastaa? Kerro se meille kommentoimalla
päivitykseemme someen tai kansalaisopisto@ylitornio.fi tai soittamalla opistojen
toimistoon. Juhlavuoden kunniaksi kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yksi
lahjakortti vapaavalintaiselle kurssille, sekä kolme Meän Opiston tuotepakettia.
(Pellon toimisto 040 4826 302, Ylitornion toimisto 0400 220 343)

Tornionlaakson kirjaston
Ylitornion toimipisteen aukioloajat
Aukioloajat 29.3. lähtien
Ma–to 10–19.00
Pe 10–17.00
Lehtilukusalin omatoimiaika ma–su 7–21.00.
Kirjastoasioinnissa suosittelemme kasvomaskin käyttöä.
Huolehditaan yhdessä myös turvaväleistä.

Riskiryhmä 1: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila.
• Elinsiirto tai kantasolusiirto = Munuais-/luuydinsiirt
• 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 tablettihoitoiset diabeetikot.
Riskiryhmä 2:
• Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
• Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)
• Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
• Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
• Vaikea krooninen maksasairaus
• Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
• Uniapnea
• Psykoosisairaus
• Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)
Lisätietoja riskiryhmistä:
www.thl.fi

Yli 70-vuotiaat rokotetaan Pfizer/BioNTech
ja Modernan rokotteilla:

Käsityökoulu Pärrän näyttely 7.–27.4.

70-80-vuotiaiden rokottaminen aloitetaan heti, kun tätä
vanhemmat ikäryhmät on saatu rokotettua. Rokotejärjestys on ikäperusteinen.

Kirjastoauto ei liikennöi ajalla 29.3.–11.4.

Tehosterokote:
Tehosterokote annetaan aikaisintaan 12 vko kuluttua
ensimmäisestä.
Tehoste on samaa rokotetta kuin ensimmäinen annos.
Terveyskeskuksesta ilmoitetaan rokotettavalle uusi aika.

Tornionlaakson kirjasto

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

Ohjeet rokotukseen tulevalle:
• Tule sovittuna aikana, älä liian aikaisin
• Tule rokotukseen terveenä, maski kasvoillasi.
• Pukeudu lyhythihaiseen joustavakankaiseen paitaan.
• Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi esim. henkilökortilla tai ajokortilla
• Varaudu jäämään tarkkailtavaksi 15 minuutiksi
rokotuksen jälkeen.
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, joten
otamme rokotusjonoon, mikäli juuri silloin, kun soitat, ei
ole ikäryhmällesi sopivaa rokotetta.

