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Koronatilanne on rauhallinen

Iäkkäimpien ikäryhmien rokotuskattavuus Pellossa on jo
varsin hyvä. Rokotuskattavuus ikäryhmittäin on seuraava:

Koronatilanne on tällä hetkellä rauhallinen, mutta jaksetaan
vielä noudattaa koronaturvallisuustoimia.
Koko Lapissa on ollut koronan suhteen rauhallisempaa, mutta
muun muassa Norrbottenissa koronatilanne on edelleen
aktiivinen, joten lähialueilla koronaa kuitenkin liikkuu tälläkin
hetkellä. Rajan yli tulee kulkea vain välttämättömistä syistä.

1920–1940 syntyneet: 94 % rokotettu
1941–1945 syntyneet: 93,5% rokotettu
1946–1950 syntyneet: 90,4% rokotettu/aika annettu
1951 syntyneet: 79% rokotettu/aika annettu
1952–1956 syntyneet: 42,9% rokotettu/aika annettu.

On tärkeää muistaa, yhtä tunnollisesti kuin tähänkin asti, noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, käyttää maskia ja pitää
turvaväliä. Pienienkin koronaan viittaavien oireiden ilmetessä
on hakeuduttava koronatestiin.

Jaksetaan edelleen noudattaa koronaturvallisuustoimia, jotta
voimme toivon mukaan kirmata kesälaitumille vapaammissa
merkeissä!

Aluehallintoviraston asettama 20 hengen kokoontumisrajoitus on voimassa 11.5. saakka, samoin kuin rajanylittäjien
testaus. Kesätapahtumien järjestämisen suhteen odotellaan
vielä valtakunnallisia linjauksia.

KUULUTUS

Urheilutapahtumien suosituksia
on päivitetty
Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Lapin sairaanhoitopiirissä järjestettäviin urheilu- ja
liikuntatapahtumiin ei osallistuta kiihtymis- tai leviämisvaiheessa olevilta alueilta. Lisäksi suositellaan, että Lapin sairaanhoitopiirin alueelta ei osallistuta urheilu- ja liikuntatapahtumiin, jotka ovat kiihtymis- tai leviämisvaiheessa olevilla
alueilla.
Suositus on voimassa määräaikaisesti 23.5.2021 saakka.
Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikuntaja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Suositus ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia.

Rokotteet etenevät hyvässä
tahdissa
Koronarokotteita on viime viikon loppuun mennessä annettu
Pellossa 1 610, joista ensimmäisen rokotusannoksen saaneita
on 1 255 eli 39 % pellolaisista. Valtakunnallisen suosituksen
mukaisesti koti- ja laitosäänestystä hoitavat vaalitoimitsijat
on rokotettu, tai rokotusaika on annettu.
Tällä hetkellä koronarokoteaikoja voivat varata riskiryhmäläiset. Kaikki koronarokoteajanvaraukset ja rokotetiedustelut
tehdään rokotepuhelimesta 040 631 9613. Puhelin on avoinna
ma-pe klo 8.30–15.00. Rokotukset jatkuvat sitä mukaa kun
rokotteita saadaan lisää Pelloon.

Lähihoitajakoulutus
käynnistymässä Pellossa

Tornionjokivarren yleiskaavaan
muutos Lempeässä
Tornionjokivarren yleiskaavaan on valmisteltu Pellon kunnan
omistamien tilojen 854-404-30-99 ja 854-404-30-161 alueelle yleiskaavan muutosehdotus. Yleiskaavan muutosehdotus asetetaan MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville
29.4.–28.5.2021 väliseksi ajaksi Pellon kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Kunnantie 4, 95700 Pello sekä kunnan
verkkosivuilla osoitteessa https://www.pello.fi/asuminen-jarakentaminen/kaavoitus-ja-maankaytto.html.
MRA 19 §:n mukaisesti kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus
tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä Pellon
kunnanhallitukselle osoitettuna osoitteella:
Pellon kunta, kunnanhallitus, Kunnantie 4, 95700 Pello
tai sähköpostitse: pellonkunta@pello.fi

– palveluksessanne
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Koulutuksen haku avautuu tällä viikolla (viikko 16). Haku
tapahtuu osoitteessa www.lappia.fi/koulutuskalenteri. Opiskelijavalintoja tehdään sitä mukaa kun hakemuksia tulee
sisään.
Opiskelijaksi voi hakeutua kuka tahansa. Myös opiskelijat,
jotka jo opiskelevat muualla lähihoitajan opintoja. Mikäli
hakija on työtön työnhakija, niin silloin kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon koulutuksen suhteen.

Pello 26.4.2021
Pellon kunta, kunnanhallitus

Toukokuun seniorikerhot Pellossa

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena.
Siinä tapauksessa otetaan yhteyttä Lappian oppisopimuspalveluihin.

6.5. Turtola-Juoksengin alueiden seniorikerho Turtolan seurakuntatalolla klo 12–14.
20.5. Pello-Rattosjärvi-Ruuhij.-Konttajärvi-Saukkoriipi-Orajärvi alueiden kerho Pellon Kyllinkeitaalla klo 12–14.
27.5. Lampsijärven-Ylipään-Sirkkakosken-Lankojärven-Matinlompolon alueiden kerho klo 12–14 Lampsijärven kylätalolla.
Kerhoihin ilmoittautuminen aina kyseisen viikon tiistaihin
klo 16.00 mennessä Sonja p. 040 539 3699 tai Marianne
040 700 3205.

korut!

Kelloseppä Maj-Lis Kvist

Koulutuksessa on tarjolla kaksi osaamisalaa; Ikääntyvien
hoidon ja kuntoutuksen osaamisala, sekä Lasten ja nuorten
kasvatuksen ja hoidon osaamisala.

Koulutukseen voivat hakeutua jatkuvan haun kautta myös
peruskoulun päättävillä luokilla olevat nuoret, joita lähihoitajantyö kiinnostaa tulevaisuuden ammattina tai polkuna
ammattikorkeakouluun.

Kelloja
ja koruja

Kellot, korut ja lahjatavarat

Ammattiopisto Lappia on käynnistämässä Pellossa lähihoitajakoulutusta ensi syksynä. Mikäli hakijoita on riittävästi,
aloitetaan koulutus 10.8.2021.

Tervetuloa!

Ma–pe klo 9–17, La klo 9–14

Koulutuksen fyysinen toteutuspaikka on suunniteltu entiselle
alakoululle osoitteessa Ahjotie 8.
Lisätietoa koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta:
Tuntiopettaja Riitta Pistokoski, puh. 050 461 1337,
riitta.pistokoski@lappia.fi
Oppisopimuksesta: asiakkuusvastaava Maija Hakala,
puh. 040 513 5296, maija.hakala@lappia.fi

