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Huolelliset koronasuojaustoimet  edelleen tarpeen

Rokotuskattavuus on kasvanut jo 
varsin mukavasti Pellossa, mutta 
edelleen on tarpeen huolehtia 
koronaturvallisuustoimista. Pidetään 
turvaväliä, käytetään kasvomaskia 
ja noudatetaan korostettua käsi- ja 
yskimishygieniaa ihan kuten tähänkin asti.  

Jos ilmenee minkäänlaisia koronaan 
viittaavia oireita, on tärkeää hakeutua heti 
koronatestiin. Koronatestaus onnistuu 
nyt ilman ajanvarausta Pellon tullilla 
testikontissa klo 8–20. Ilmoittautuminen 
testiin tapahtuu henkilökunnalle 
paikanpäällä. 

Jos ilmenee koronaan tai flunssaan 
viittaavia oireita ja tarvitsee asioida 
terveyskeskuksessa, on tärkeää sopia 
käynnistä etukäteen puhelimitse: 040 
713 2771. Oireisena ei tule asioida 
terveyskeskuksessa ilman ajanvarausta. 

Rokotukset avoinna kaikille 12 vuotta 
täyttäneille 
Pellossa koronarokotuksen saavat nyt kaikki 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. 
Rokotusajan voi varata tiistaisin ja torstaisin numerosta 040 631 9613. Rokotusajan varaaminen 
onnistuu myös WhatsApp-viestillä samasta numerosta.

Koronarokotus ilman ajanvarausta perjantaina 3.9.
Koronarokotteen ensimmäinen annos on saatavilla perjantaina 3.9. Pellon terveyskeskuksen 
neuvolassa ilman ajanvarausta.
Milloin: perjantaina 3.9.21 klo 9-17
Missä: Pellon terveyskeskuksen neuvolassa, Ahjotie 4-6
Kenelle: kaikille 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille, joilta puuttuu 1. koronarokote
Alaikäiselle tulee ottaa mukaan vanhempien suostumuslomake, jos nuori ei vielä ole itse kypsä 
päättämään asiasta. Lomakkeen saa koululta, neuvolasta tai kunnan sivuilta.

SENIORIKERHOT SYKSY 2021
Kerhot alkavat viikolla 32. Aloitamme nuotioretkillä.

To 2.9. klo 12–14    Juoksenki, Napapiirin Eräkartano,
  (entinen koulu.
To 9.9. klo 12–14    Konttajärvi  (retkipaikka ilm.myöh.).
To16.9. klo 12–14    Lampsijärvi kylätalon laavu, sateen   
  sattuessa kylätalolla.
To 23.9. klo12–14    Pello Ritavalkea Grillikatos, (uimaranta).

Ilmoittautuminen on tärkeä ruokailun ja kyydin vuoksi
kyseisen viikon tiistaihin klo 16 mennessä Sonjalle 040 539 
3699.

Pellon sosiaalitoimiston puhelinaika muuttuu

Uusi puhelinaika tulee käyttöön 30.8. Uusi puhelinaika on 
arkisin klo 12–13. Asiakkaita pyydetään hoitamaan kaikki 
puhelimitse tapahtuvat yhteydenotot sosiaalityöntekijöihin 
ja sosiaaliohjaajaan kyseisenä aikana. 

Kiireellisissä sosiaalityön asioissa yhteydenotot tapahtuvat 
päivystyspuhelimeen 040 652 6618.

TARJOUSPYYNTÖ

Pellon kunta/elinvoimalautakunta, Kiinteistö Oy Pellon 
Vuokra-asunnot ja As Oy Mukanvainio pyytävät tarjousta 
kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta ajalle 1.10. 
2021–30.5. 2024.
Tarjouspyyntöasiakirjoja on saatavissa kunnan teknisestä 
toimistosta 26.8.2021 alkaen.
Tarjoukset pyydetään jättämään 20.9.2021 klo 15.00 
mennessä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin osoitteisiin.

Lisätietoja tarvittaessa antaa Asko Seitajärvi p. 040 626 5891, 
Virpi Kotakorva p. 040 506 1539 ja Pekka Tuomas p. 040 721 
9496.

Elinvoimalautakunta
Kiinteistö Oy Pellon Vuokra-asunnot
As Oy Mukanvainio

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA

Eikö liikheele!
Maanantai
klo 9.30–10.30 metsäkävely, lähtö Kylävaaran pururadalta.

Tiistai
klo 9.00–9.45 vesijumppa 1 
klo 9.45–10.30 vesijumppa 2
Hotelli Pellonhovin altaalla

Keskiviikko
klo 10.00–10.45 Maijan jumppa Ponnen salissa.

Ryhmät aloittavat viikolla 35
Ryhmät ovat ilmaisia ja ilmoittautua häätyy vain 
vesijumphaan (max 10 henkilöä/ryhmä) 27.8. alkaen, muihin 
ryhmiin riittää ko tulet paikalle! 
Lisätietoja 040 569 2716 Ninja

Pellon kunnanvaltuuston kokous pidetään 
maanantaina 30. elokuuta 2021 klo 16.00 
kunnanviraston valtuustosalissa.

Kokouskutsu on nähtävänä kunnan kotisivuilla osoitteessa 
www.pello.fi

 § 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 § 75 Pöytäkirjantarkastajien valinta
 § 76 Työjärjestysasiat
 § 77 Äänestysaluejaotuksen muuttaminen
 § 78 Talouden osavuosikatsaus 1-6/2021
 § 79 Pellon sote-palveluiden tuottaminen,   
 ei-julkinen (JulkL 621/1999 § 6.1 k 3).

 § 79 Pellon sote-palveluiden tuottaminen   
 käsitellään ei-julkisena, koska asiassa on 
 suoritettu hankintalain mukainen kilpailutus,   
 joka edellyttää ei-julkista käsittelyä kunnan   
 edun turvaamiseksi hankinnassa, kunnes   
 valtuuston päätös on lainvoimainen.

Muilta osin kokousta voi seurata suorana lähetyksenä 
osoitteessa: https://ams02.arctic-connect.com/pello

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti 
nähtävänä Pellon kunnanvirastolla  
7. syyskuuta 2021 klo 9.00–15.00, sekä kunnan 
kotisivulla www.pello.fi.
  
Antti Mäkituomas
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

PELLON PONSI
80 VUOTTA

 
TAPAHTUMA PONNELA - TULE SIEKI 

HUOMENNA
PE 27.8.

KLO 16-19
 

KAKKU-/PULLAKAHVITARJOILU

Tule kokeilemaan eri lajeja.
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan tuotepalkintoja.

Myös kannatusmahdollisuus.

PELLON SYYSMARKKINAT

Pellon syysmarkkinat pidetään perjantaina ja lauantaina 
24.–25.9.2021 Hotelli Pellonhovin edustalla.
Lisätiedot ja varaukset: Tekninen toimisto,
Pekka Tuomas, 040 721 9496, pekka.tuomas@pello.fi

JÄTEASTIA VIERASLAJEILLE
Monet puutarhoihimme istutetuista kasveista 
ovat osoittautuneet haitallisiksi vieraslajeiksi. 
Haitalliset lajit, kuten lupiini ja kurtturuusu, 
leviävät tehokkaasti ympäristöön aiheuttaen 
uhkaa luonnon monimuotoisuudelle sekä 
alkuperäiselle lajistolle. Kuljeta vieraskasvijätettä 
säkillä, sillä kasvit ovat tehokkaita leviämään. Älä 
vie puutarhajätettä luontoon, sillä se on yleisin 
vieraslajien leviämisen väylä. Suositeltavinta on 
vieraskasvijätteen mädättäminen, kuivattaminen 
tai polttaminen. Lisäksi vieraskasvijätteen voi 
viedä sille erikseen osoitetuille astioille.

Pellon kuntaan on järjestetty vieraslajijäteastia. 
Astia löytyy Pellon S-marketin takaa sijaitsevalta 
kierrätyspisteeltä osoitteesta Pellontie 23.  

Lisätietoja vieraslajeista, kuten tarkempaa tietoa 
hävittämiseen ja tunnistamiseen liittyen löytyy 
osoitteesta www.vieraslajit.fi.
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