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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 27.1.2022

ODL Ylitornion Vesperkodin – nimikilpailuun tuli mukavasti 
ehdotuksia. Perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan niistä 
parhaimman ja Vesperkodin uusi nimi on nyt Laurinranta.

”Lauri Impiö tunnetaan ja muistetaan Ylitorniolla  Kristillisen opiston 
pitkäaikaisena rehtorina ja myös kansanedustajana. Impiön perheen koti 
oli Huttula joka oli nykyisen Vesper-kodin paikalla. Huttulan sijainti oli 
lähellä Väylän rantaa ja ranta on myös Päivärannan nimessä.”

Tornionlaakson kirjaston Ylitornion 
toimipisteen aukioloajat:

Ma–to  klo 10–19 
pe   klo 10–17

Poikkeukset aukioloajoissa:
To 10.11.2022 klo 10–17

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

Satutuokio pe 4.2. klo 9.30 (alle 3-vuotiaat)

Lukupiiri ti 8.2. klo 18. Aiheena Andrei Makine: Vera
Satutuokio pe 18.2. klo 9.30 (yli 3-vuotiaat)

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

Länsi-Pohjassa muutetaan tartunnan-
jäljitystä, myös karanteeniaika lyhenee
 
Kuinka pitkä on eristysaika positiiviselle?
Eristys pääsääntöisesti 7 vrk oireiden alusta, 
myös lieväoireiset ja rokotetut. Oireettomat 7 vrk 
positiivisesta testituloksesta (seuraava pv=1.) 2 
oireetonta päivää oltava ennen loppua.

Miten ja koska jäljittäminen muuttuu?
Tartunnanjäljitys muuttuu tänään perjantaina 
21.1.2022 alkaen niin, että vain koronapositiivisille 
soitetaan ja heitä neuvotaan olemaan itse yhteydessä 
altistuneisiin. Koronapositiivisen perheenjäsenet 
rokotusten määrästä huolimatta tulee jäädä 7vrk 
karanteeniin ja heille ohjeet annetaan yhteydenoton 
yhteydessä.

Mikä lasketaan altistumiseksi?
Altistuneeksi katsotaan henkilö, joka on ollut 
lähikontaktissa (yli 15 minuuttia alle 2 metrin 
etäisyydellä) koronavirusinfektioon sairastuneen 
kanssa tartuttavuusaikana. Tartuttavuusaika alkaa 2 
vuorokautta ennen oireiden alkua.

Pitääkö minun jäädä karanteeniin?
Altistuneista tulee jäädä 7 vuorokauden karan-
teeniin henkilöiden, joilla on puutteellinen 
koronarokotussuoja eli vähemmän kuin kaksi 
koronarokotusta. Karanteeniin ei tarvitse jäädä, mikäli 
on sairastanut koronavirusinfektion 6 kuukauden 
sisällä tai jos olet saanut yhden koronarokotteen ja 
sairastanut koronavirusinfektion. Koronapositiivisen 
perheenjäsenet rokotusten määrästä huolimatta 
tulee jäädä 7vrk karanteeniin ja heille ohjeet 
annetaan yhteydenoton yhteydessä. Sote-henkilöstön 
karanteeniohjeet saattavat poiketa edellä kuvatusta. 
Sote-työntekijöitä kehotetaan ottamaan yhteyttä 
omaan esimieheen sekä osoitteeseen terveyskeskus@
ylitornio.fi heti altistumisesta kuultuaan.

Mistä saan karanteenipäätöksen?
Altistuneita, jotka jäävät karanteeniin ja tarvitsevat 
karanteenipäätöksen tartuntatautipäivärahaa varten, 
kehotetaan ottamaan yhteyttä tartunnanjäljittäjään 
sähköpostitse terveyskeskus@ylitornio.fi.  Myös 
karanteeniin jääneen alle 16-vuotiaan lapsen 
huoltaja saa lapselleen karanteenipäätöksen edellä 
mainitusta sähköpostiosoitteesta, mikäli tarvitsee sitä 
tartuntatautipäivärahaa varten.

Asiointi kunnantalolla ainoastaan ajanvarauksella 
4.2.2022 asti koronatilanteen vuoksi.
Tarvittaessa ota yhteys ja sovi tapaamisesta.

Kiitos Kaarlo Raution omaisille lahjoituksesta 
kotihoidon järvikylän alueen asiakkaiden ja 
henkilökunnan virkistystoimintaan.
Kotihoito

Ylitornion parhaiden urheilijoiden palkitseminen

Ylitornion sivistyslautakunta palkitsee vuosittain menestyneitä ja aktiivisia urheilijoita, sekä muita liikunnan 
ja urheilun parissa toimivia. Palkitsemisen tarkoituksena on kannustaa ja innostaa sekä antaa tunnustusta 
urheilijoille ja aktiivisille toimijoille. 

Vuosittain voidaan palkita pitäjän parhaat urheilijat, joukkue, seuratoimija tai liikuntateko sekä joukkue- 
ja esiintymisurheilija. Palkituille myönnetään rahastipendi sekä lahja. Palkitseminen suoritetaan urheilijoiden 
korkeimman saavutuksen mukaan tai muun menestyksen perusteella, osallistujia sarjassa on oltava vähintään 
neljä. Seuratoimitsija tai liikuntateko sekä joukkue- ja esiintymisurheilija valitaan esitysten ja niihin liittyvien 
perustelujen perusteella. 
Palkittavien on oltava tulosvuoden alussa kirjoilla Ylitorniolla. Palkittavat voivat edustaa muuta kuin ylitorniolaista 
seuraa. Urheilijan iällä tai lajilla ei ole merkitystä. Vammaisurheilijat huomioidaan samanarvoisesti. 

Pitäjän parhaat urheilijat, vuoden seuratoimitsijan tai liikuntateon sekä joukkue- ja esiintymisurheilijan valitsee 
Ylitornion sivistyslautakunta. Esitykset tulee tehdä sivistyslautakunnalle 31.1.2022 mennessä. Esityksen voi tehdä 
seura tai yksityinen henkilö. Esityksen yhteydessä on oltava perustelut. 

Urheilijoiden ja joukkueiden palkitseminen 
Pitäjän parhaat urheilijat ja joukkue palkitaan Olympia-, MM-, EM-, PM- ja SM-kisamenestyksestä. 

Vuoden seuratoimija tai liikuntateko ja joukkue- ja esiintymisurheilijan palkitseminen 
Vuoden seuratoimija tai liikuntateko, joukkueurheilija ja esiintymisurheilija valitaan perustelluista esityksistä, 
esityksen voi tehdä seura, joukkue tai yksityinen henkilö. Vuoden seuratoimija voi edustaa mitä tahansa 
ylitorniolaista seuraa. Vuoden liikuntateosta voidaan palkita seura, yksittäinen kuntalainen tai ryhmä. Palkittavan 
on oltava ylitorniolainen. Vuoden joukkue- ja esiintymisurheilijaksi voidaan valita ylitorniolainen, hän voi edustaa 
mitä tahansa seuraa tai joukkuetta. 

Vuoden seuratoimijaksi valittu palkitaan 50 €:n stipendillä sekä lahjalla. 
Vuoden liikuntateko palkitaan 200 €:n stipendillä. Vuoden joukkue- ja esiintymisurheilija palkitaan 50€:n 
stipendillä sekä lahjalla. 

Stipendi- ja palkitsemisohjesääntö koskee vain Ylitorniolla kirjoilla olevia urheilijoita. 

Tiivistettynä esityksiä voidaan antaa seuraaviin kategorioihin:

• menestynyt urheilija
• menestynyt joukkue
• vuoden seuratoimitsijasta- tai liikuntateosta
• vuoden joukkueurheilija
• vuoden esiintymisurheilija 

Esitykset perusteluineen 31.1.2022 mennessä 
vapaa-aikajohtaja Laura Kantomaalle. 

laura.kantomaa@ylitornio.fi
Vapaa-aikatoimi/ Ylitornion kunta
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio


