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Tornionlaakson kirjaston Pellon toimipisteen 
aukioloajat:

Ma–ke  klo 10–19
to–pe   klo 10–17

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

Ti 1.3. lukupiiri klo 17. 

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

SENIORIKERHOT
Aloitamme kerhot maaliskuussa, taksimatkoilla suositellaan 
kasvomaskin käyttöä.
Kerhoaika on muuttunut kuljetusaikataulujen vuoksi.
Kokoonnumme torstaisin klo 11.30–13.30.
Ilmoittautumiset  Sonjalle 040 539 3699 kyseisen viikon 
tiistaina klo 16 mennessä.

To 3.3.2022 Konttajärven Ns.talolla
To 17.3.2022 Juoksengin Ns.talolla
To 24.3.2022 Lampsijärven kylätalolla
To 31.3.2022 Pello kyllinkeidas

Naiskuoro Revontulet 25 vuotta ♫♪♩ Laulun iloa vuodesta 1996

Iloja,suruja,
onnenmuruja

Järjestäjänä: Naiskuoroyhdistys Revontulet ry ja Meän opisto

SYNTYMÄPÄIVÄ-
KONSERTTI
Grannissa

pe 4.3.2022
klo 19:00

Revontulet ja Noemi esittävät suomalaisia kansanlauluja. 
Eikä poka maksa mithään. Tervetuloa!

Noemi 70 v.

PELLON KEVÄTMARKKINAT

Pellon kevätmarkkinat pidetään 
perjantaina ja lauantaina 18.–19.3.2022
hotelli Pellonhovin ja kunnantalon piha-alueilla.

PELLON KUNNAN 
KESÄTYÖPAIKAT 2022:  

PELLON KUNTA JA PELLON SERVIISI OY HAKEVAT 2003–2007 
SYNTYNEITÄ NUORIA KESÄTÖIHIN SEURAAVIIN TEHTÄVIIN 
(huom. koronavarauksin): 

Avustaviin tehtäviin hyvinvointiin:

3 työntekijää terveydenhoitoon -18 täyttäneitä muita kuin 
alan opiskelijoita, esim. lukiolaisia

3 työntekijää palveluasumiseen - 18 täyttäneitä muita kuin 
alan opiskelijoita, esim. lukiolaisia
 
Avustaviin tehtäviin erikseen sovittavana ajankohtana 
(2 vkoa)
 
2 työntekijää varhaiskasvatukseen
 
2 työntekijää kulttuuriin (museo)
 
Avustaviin tehtäviin 18 vuotta täyttäneitä nuoria 
erikseen sovittavana ajankohtana (2–4 vkoa)

3–4 työntekijää liikunta- ja nuorisopalveluihin

2 työntekijä keilahallille / minigolf
 
Avustaviin tehtäviin Pellon Serviisi Oy:ssä erikseen 
sovittavana ajankohtana (2 vkoa)

2–4 työntekijää kiinteistönhoitopalveluihin

2–3 työntekijää siivouspalveluihin ja pesulaan

2 työntekijää ravitsemispalveluihin

TEHTÄVIIN HAETAAN KIRJALLISESTI 30.4.2022 KLO 14 
MENNESSÄ. Hakemukset tulee toimittaa kunnantalon 
postilaatikkoon, osoitteeseen Kunnantie 4, 95700 Pello. 
Kirjekuoreen merkintä ’kesätyöt” – ja toivomasi ala 
Tehtäväkokonaisuuksien esimiehet valitsevat kesätyöntekijät 
viimeistään 21.5.2022.

PELLON KUNNAN MYÖNTÄMÄT 
KESÄTYÖSETELIT 2022

Pellon kunta jakaa tulevalle kesälle 2022 kesätyöseteleitä 
pellolaisille vuonna 2003–2007 syntyneille nuorille.  Tavoit-
teena on pyrkiä antamaan nuorille omakohtaisia kokemuksia 
työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä sekä yrityksen 
ja työpaikkojen toiminnasta. Kesätyösetelin arvo on 180 
euroa.

Kesätyösetelillä tuettua kesätyöpaikkaa voi hakea yrityksistä, 
yhdistyksistä, osuuskunnasta, seurakunnasta ja valtion lai-
toksesta. Omaan kotiin ei voi työllistyä setelin tuella. Kunta-
konsernin omat kesätyöpaikat on ollut haettavana erikseen, 
ja niihin ei tarvita erillistä kesätyöseteliä.

Työn tulee ajoittua lomakauden 2.5.–30.9.2022 väliselle 
ajalle. Kesätyöseteli on henkilökohtainen ja se myönnetään 
vain kerran. Kesätyöntekijälle on maksettava työehtoso-
pimuksen mukaista palkkaa. Kesätyöpaikkaan voidaan 
myöntää kesätyösetelin mukainen palkkatuki 180 euroa, 
kun kesätyö kestää vähintään 2 viikkoa ja työtä on 
vähintään 30 h/viikko.

Mikäli työnantajalla on työehtosopimuksen mukaan mah-
dollisuus  hyödyntää valtakunnallisen ”Tutustu työelämään 
ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelman mukaista käytäntöä, 
jossa kahden viikon harjoittelujaksolta maksetaan 335 euron 
palkka, myönnetään harjoitteluun palkkatukea 50 prosentti-
sesti eli 90 euroa kahden viikon jaksoa kohden.  Mm. palvelu-
alalla,  kuljetusalalla ja monella teollisuuden alalla voidaan 
soveltaa tätä käytäntöä.

Kesätyösetelin voi hakea Meän Opinahjosta, opinto-ohjaaja 
Tuija Huuskolta. opiskelijakorttia tai muuta opiskelutodis-
tusta vastaan. Nuoren työllistäneelle työnantajalle makse-
taan kesätyösetelin mukainen tuki takautuvasti sen jälkeen, 
kun kunnantoimistoon on toimitettu täytetty kesätyöseteli 
sekä todistus maksetusta palkasta (palkkaerittely tai muu 
vastaava). 

Yhteystieto:
Opinto-ohjaaja Tuija Huusko,
tuija.huusko@pello.fi, 040 713 2755

Lisätietoja:
vs. henkilöstökoordinaattori Janne Tolvanen, 
janne.tolvanen@pello.fi, 040 637 5334 

LIIKUNTAVÄLINE-
LAINAAMO

Pellon Keilahallille on avattu 
liikuntavälinelainaamo. Lai-
naamossa tällä hetkellä mm. 
faskiarullia ja sauvakävely-
sauvoja, aikuisten liukulu-
mikenkiä sekä aikuisten ja 
lasten lumikenkiä. 

Välineet ovat maksuttomia, 
eikä niitä voi varata etukä-
teen. Lainaamo avoinna 
keilahallin aukioloaikojen 
mukaan, p. 040 486 9287/
Keilahalli Väyläkeila.

SARJAHIIHDOT 
2022

Keskiviikkoisin klo 17 
Ritavaaran hiihtostadionilla 
16.3., 23.3., 30.3.
 Tyyli kaikissa kilpailuissa 
vapaa. 

Ilmoittautuminen kisa-
päivänä klo 12 mennessä 
ninja.pekkala@pello.fi. 
Jälki-ilmoittautuminen 
mahdollista. 
Sarjat tytöt ja pojat 4v, 6v, 
8v, 10v, 12v, 14v, 16v-> 
Pakkasraja -15°C. 
Pellon Ponsi ja Pellon kunta

NEUVOLA TIEDOTTAA: 

Puhelintunti ma–pe klo 8–9 

th Pirjo Mantere p. 040 767 3482

• Diabetes
• Reuma
• Muisti
• Seniorit
• AVH

th Emilia Karjalainen p. 040 649 5928

• Lastenneuvola
• Diabetes
• Kilpirauhanen
• Aikuisvastaanotto

th Julia Ylipeura (paikalla ti, ke, to) 
p. 040 767 3563

• Äitiysneuvola
• Ehkäisyneuvola
• Aikuisvastaanotto

Jatkossa yhteydenotot neuvolaan puhelintunnin aikana 
klo 8–9. Muut yhteydenottopyynnöt/viestit käsitellään 
työpäivän aikana.

Koronarokotuspuhelin suljettu, rokotusasioissa yhteys 
neuvolaan.

Seniorineuvola jatkuu tiistaisin klo 9–11.30,  
poikkeuksista tiedotetaan.

Tervetuloa hiihtolomalle Pelhoon!

Ritavaaran laskettelurinteet ovat avoinna viikolla 9 
seuraavasti:

maanantaisin, keskiviikkoisiin ja torstaisin klo 11.00–16.00 
tiistaisin ja perjantaisin klo 17.30–20.30 
lauantaina ja sunnuntaina klo 11.00–16.00.
Viikolla 10 laskettelurinteet ovat avoinna joka päivä klo 
11.00–16.00.

Myös keilaamaan sekä pakohuoneeseen pääsee 
hiihtolomalla.

Väyläkeila on avoinna: 

viikolla 9 perjantaista sunnuntaihin 
klo 14.00–20.00 sekä
viikolla10 tiistaista lauantaihin klo 14.00–20.00
Varaa vuoro keilaukseen tai pakohuoneeseen numerosta 040 
486 9287.

Nautinnollista hiihtolomaa Pellossa!

Pellon terveyskeskus tiedottaa
Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on 
antanut uudet toimintaohjeet koronaan liittyen. Painopiste 
myös Lapissa siirtyy laajasta jäljitys- ja testaustoiminnasta 
rokottamisen jatkamiseen ja terveysturvallisten 
toimintamallien vakiinnuttamiseen viestinnän keinoin. 

Karanteeniin tai eristykseen asettamisesta pääsääntöisesti 
luovutaan ja kotitestauksen merkitys korostuu. 
Koronatestauksen perusteiksi otetaan pääsääntöisesti 
lääketieteelliset syyt. 
Koronatestaus kohdennetaan jatkossa seuraavasti: 
• terveydenhuollon ammattilaisen tekemän arvion 
perusteella oireileviin riskiryhmiin kuuluviin 
• SOTE-yksiköiden oireileviin potilas- tai asiakastyötä tekeviin 
sekä näiden yksiköiden potilaisiin ja asukkaisiin. 

Lieväkin korona kannattaa sairastaa kotona
Perusterveille henkilöille, joilla on koronaan viittaavia 
oireita, suositellaan kotitestien tekemistä. Mikäli testitulos 
on positiivinen, suositellaan jäämään sairastamaan 
kotiin viideksi vuorokaudeksi oireiden alkamisesta.  
Terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi 
koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että työnantajat 
hyväksyisivät nyt myös viiden päivän omailmoituksen 
sairauspoissaololle. 
Lapin alueen ajankohtaiset suositukset ja rajoitukset ovat 
löydettävissä www.koronaturvallinenlappi.fi -sivuilta.

Maskien käyttöä suositellaan
Maskisuositus poistetaan peruskoulun 1. – 9. luokilta, 
mutta koululla on edelleen saatavilla maskeja, joita oppilaat 
voivat halutessaan käyttää. Toisen asteen oppilaitosten 
maskisuositus pidetään vielä voimassa. 
Työpaikoilla suositellaan pidettävän maskeja. Etätyösuositus 
jatkuu edelleen. Hoivayksiköissä ja vuodeosastolla olevien 
altistuneiden erityisistä suojakäytännöistä ja testauksesta 
luovutaan. Vuodeosaston vierailukiellosta luovutaan, mutta 
tarvittaessa vierailukielto otetaan uudelleen käyttöön, 
mikäli tartuntoja on paljon.  

Kotitestit käyttöön
Oireettomia, vähäoireisia tai altistuneita ei enää testata 
terveyskeskuksessa, vaan kotitestin tekemistä suositellaan 
tarpeen mukaan. Poikkeuksena SOTE-henkilökunta, joka voi 
edelleen varata ajan nettiajanvarausesta https://ajanvaraus.

pello.mediatri.fi/ tai soittamalla 040 713 2771. Altistuneen 
sote-henkilöstön testauskäytäntöä viiden päivän ajan 
suositellaan jatkettavaksi.
Mikäli kuuluu vakavaan riskiryhmään tai tarvitsee hoitajan 
tai lääkärin arviota terveydentilasta, otetaan yhteyttä 
puhelimitse hoidon tarpeen arviointia varten soittamalla 
numeroon 040 713 2771. 

Terveyspalveluiden verkkoajanvaraus 
Muistutuksena, että Pellon terveyskeskuksessa toimii 
terveyspalveluiden verkkoajanvaraus, jonka kautta 
kuntalaiset voivat itse varata aikoja terveyspalveluihin. 
Verkkoajanvarauksen kautta voi varata seuraavia aikoja: 
• Röntgenhoitajan ajat: Spirometria, sydänfilmi EKG, ABI-
mittaus, RTG-kuvaukset (jos lääkärin lähete)
• Koronarokotusajat: aika koronarokotukseen 
• Sairaanhoitajan vastaanotto 28.2.2022 alkaen: ompeleiden 
poisto, injektiot, lääkitykset, kansansairauksien kontrollit, 
INR -mittaus, haavanhoidot jne. 
Terveyspalveluiden ajanvaraus löytyy osoitteesta https://
ajanvaraus.pello.mediatri.fi/. 

Vastaanotolla otetaan käyttöön sähköinen Virtu 
-yhteydenottokaavake 1.3.2022 
Sähköisellä yhteydenottolomakkeella voit ottaa yhteyttä 
terveyskeskukseen silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Voit 
olla yhteydessä kaikenlaisissa terveyteen, sairauteen tai 
esimerkiksi lääkitykseen liittyvissä asioissa. Lähettämäsi 
tiedot kirjataan potilasasiakirjoihin. Enää ei ole välttämätöntä 
soittaa puhelimella ja jättää takaisinsoittopyyntöä. 
Kuntalaisia pyydetäänkin olemaan ensisijaisesti yhteydessä 
sähköisesti. 
Pyrimme vastaamaan yhteydenottoosi mahdollisimman 
pian seuraavien kriteerien mukaisesti: 
• Kiireellistä reagointia vaativissa asioissa saman päivän 
aikana, jos olet lähettänyt viestin meille klo 13.00 mennessä 
• Muissa asioissa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa. 
Päivystysasioissa soita numeroon 040 713 2771. 
Hätätapauksessa soita 112. 
Löydät ohjeet ja Virtu -yhteydenottokaavakkeen 
täyttömahdollisuuden kunnan verkkosivuilta maaliskuun 
alkupuolelta alkaen. Puhelimitse voit olla edelleen 
yhteydessä ma-ti klo 8-15, ke klo 9-15 ja to-pe klo 8-15 
välisenä aikana terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa 
soittamalla 040 713 2771. Reseptit toivotaan uusittavan 
Omakannassa.

Vapaaehtoiset saattohoidon tukena 
-koulutus

Aika:             keskiviikkoiltaisin klo 17–19
Paikka:         Kunnantoimisto

30.3. Kurssin aloitus, tutustuminen
Mitä palliatiivinen hoito ja  saattohoito on?

·    Tuula Ylisaukko-oja yamk sh ja Lahja Aska amk sh, 
 Pellon kunta
 ·  Vapaaehtoistyöstä + palliatiivinen/saattohoito
 ·  koulutuksen sisältö

6.4. Kuinka toimin vapaaehtoisena saattohoitajana
– Käytännön kysymyksiä

 ·  Mitä vapaaehtoistyö on?

 ·  Sari Särkelä-Malinen Pellon kunta, Mtt psyk.sh

20.4. Kuoleman kohtaaminen, 
Surutyö kuoleman lähellä

 ·  Jussi Ollila, Kolarin seurakunta, kirkkoherra

27.4. Vapaaehtoisena kuolevan lähellä
Kokemuksia vapaaehtoisena toimimisesta
ja saattohoidon vapaaehtoiset

 ·  Tarja Huumonen, Yamk, Lpshp sairaanhoitaja
 ·  Sonja Konola – kokemusasiantuntija

 4.5. Itsensä hoitaminen
Kurssin päätös: Palautteet, Todistukset

 ·  Riittaleena Tuomi, Pellon seurakunta, kirkkoherra
 ·  Sari Särkelä-Malinen, Pellon kunta mtt psyk.sh
  
Ilmoittautumiset sähköpostilla 25.3.2022 mennessä 
osoitteeseen  lahja.aska@pello.fi


