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Tornionlaakson kirjasto

Pellon kunnanvirasto pidetään suljettuna 
23.12.2020–3.1.2021.

 
Postia voi jättää pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon, 
joka tyhjennetään arkipäivisin klo 15.00 mennessä.

 
Toivotamme kaikille 

kuntalaisille ja 
yhteistyökumppaneille 
rauhaisaa joulunaika 
ja onnea menestystä 

vuoteen 2021!

Pellon kunta

Kevätlukukausi 11.1.–23.4.2021
Netti-ilmoittautuminen ja lisätietoa kursseista:
https://opistopalvelut.fi/ylitornio/
Puhelimitse:  Pellon toimisto 040 4826 302
 Ylitornion toimisto 040 0220 343

PELLON TOIMISTO MUUTTAA!  Vuodenvaihteen jälkeen 
toimisto löytyy osoitteesta Kunnantie 4, Pellon Kehityk-
sen päädystä. 

Meän Opiston kurssit ovat jääneet joululomalle, mutta 
valmistaudumme jo kevätlukukaudelle. Suurin osa kursseista 
jatkuu aikataulujen mukaisesti ja uusia kurssejakin on alka-
massa. Tuttuja lyhytkursseja on myös tulossa.
Noudatamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia, kuten käsi-
hygienia, turvavälit, kasvomaski, ryhmäkoko. Ilmoitamme 
mahdollisista uusista rajoituksista ja muista ohjeista. Tulet-
han kursseille vain terveenä!

Käväiseppä vilkaisemassa myös Ylitornion kuntatiedotteen 
Meän Opiston ilmoitus, hyviä kursseja sielläkin eikä niin 
kaukana.

Kiitos menneestä lukukaudesta. 
Nähdään taas kevätkaudella!

HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE!

3401210 DIGINEUVONTA SENIOREILLE Pello, kirjasto/muu 
sovittu paikka sivukylissä. Huom! kurssia voidaan järjestää 
myös sivukylissä.  Kurssi alkaa tammikuussa viikolla 2. Tar-
kempi aika sovitaan opettajan kanssa. Digineuvonnassa saat 
yksityisopetuksena neuvontaa haluamistasi asioista esim. 
kännykän ja tietokoneen arjen käyttöön liittyen. Ilmoittaudu 
kurssille netin kautta tai soittamalla Pellon toimistoon 
040 4826 302. Opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii henki-
lökohtaisen ajan. Kurssimaksu 5 €/kerta. Opettajana Merja 
Lehkonen. 

1104253 NELJÄN KOKONAISUUDEN KEHRUUKURSSI – 2. 
osa Rukilla runsaammin, Konttajärvi,  nuorisoseurantalo, 
Meltauksentie 83, 95760 Konttajärvi. Pe-su 15.–17.1.2021. 
Aloitus pe 15.1. klo 18.00. Kurssimaksu 36 €. Ilmoittaudu 
viimeistään ti 5.1.2021. Opettajana Anne Syväniemi.  

1102210 TEATTERIRYHMÄ Pello. 14.1.–11.7.2021. Ensim-
mäinen kokoontuminen to 14.1.2021 klo 18.00,  Pellon 
korkeakoulu, Opintie 7, 95700 Pello. Kurssimaksu 78 €. 
Ilmoittaudu viimeistään ti 5.1.2021. Opettajana Hanna-Leena 
Metsävainio.

1104210 KAIKENMAAILMAN KASSIT, PUSSIT JA KUKKA-
ROT  Turtola, Turtolan koulu. La 23.1.2021 klo 10.00–16.00. 
Kurssimaksu 24 €. Ilmoittaudu viimeistään 12.1.2021. Opet-
tajana Eira Virtanen.

8301282 TANSSIKURSSI 5 JATSAHTAVAA JALAN ALLE 
Juoksenki, nuorisotalo, Ratasjärventie 4. La 8.2.2021 klo 
11.00–15.15. Kurssimaksu 20 €. Ilmoittaudu viimeistään 
1.2.2021. Opettajina Soili ja Raimo Tolonen.

1103206 DIGIKUVAT TALTEEN Pello, koulukeskus, Koulutie 
16, 95700 Pello. Ma 8.2.–1.3.2021 klo 17.30–20.30. Kurssi-
maksu 29 €. Ilmoittaudu viimeistään 28.1.2021. Opettajana 
Matti Björninen. 

1102215 ESIINTYMINEN HELPOMMAKSI –kurssi siirtyy 
syksyyn 2021.

  

Pellon kunnan hyvinvointipalveluissa on avoimena 

terveyskeskuksen hammaslääkärin virka, 
hakuavain 326464, 
haku päättyy 8.1.2021 klo 16.

Lisätiedot ja hakemukset: www.kuntarekry.fi

Tule sieki töihin Pelhoon!

Tornionlaakson kirjaston Pellon toimipiste on
joulun ja vuodenvaihteen aikana auki 
seuraavasti:

ma-ti 21.–22.12. klo 12–18.00
ke 23.12. klo 10–15.00
to-su 24.–27.12. Kiinni
ma-ke 28.–30.12. normaalit aukiolot (10–19.00)
to 31.12.2020 klo 10–15.00
 
pe-su 1.–3.1.2021 Kiinni
ma 4.1.2021 normaali aukiolo (10–19.00)
ti 5.1.2021 klo 10–15.00
ke 6.1.2021 Kiinni
 
Veera Zukovan taulunäyttely esillä joulukuun ajan.
 
Kirjastoauto ei liikennöi 21.12.2020–10.1.2021
 

Kirjaston henkilöstö toivottaa kirjarikasta
 joulunaikaa ja hyvää vuotta 2021!

Hiihtolatuja avattu

Hiihtolatuja on jo ajettuna ja hiihtämään pääsee sekä 
perinteisellä että vapaalla tyylillä. Kylänpinnassa Kylävaaran 
valaistulle ladulle on ajettu perinteinen latu ja luistelu-ura. 
Jokivartisten laduille pääsee hiihtämään pitempääkin lenk-
kiä. Latuja ajetaan lisää sitä mukaa kun sääolot sallivat. 

Ilmoita tapahtumastasi Pellon kunnan 
nettisivuilla

Pellon kunnan uudistetut nettisivut tarjoavat tapahtuma-
järjestäjille helpon tavan ilmoittaa tapahtumista kunnan 
nettisivujen tapahtumakalenteriin. Sivujen www.pello.fi 
etusivulta kohdasta ajankohtaista > tapahtumat > ilmoita 
tapahtumasta pääsee syöttämään tapahtuman tiedot. 
Ilmoita sieki tapahtumasi mukaan! Tapahtumailmoitukseen 
ei voi vielä liittää kuvaa mukaan, mutta sen voi lähettää 
erikseen sähköpostilla suvi.ratavaara@pello.fi tai tatu.tolppi@
pello.fi

Elokuvatoivomuksia voi esittää kunnankinon 
numeroon 040 648 2759/

sähköpostitse: kunnankino@edu.pello.�

Pellon kunnankino esittää joulukuussa
Pohjoisen sankarit
To 17.12. klo 18.00
Perhe-elokuva, animaatio
Kesto: 1 t 32 min
Ikäraja:7
Lippu: 6 €
  
 

Naurun varjolla
Pe 18.12. klo 19.00
Komedia, draama,
kotimainen 
Kesto: 1 t 28 min
Ikäraja: 7

Kunnankinon henkilökunta toivottaa 
hyvää joulua ja 

onnellista uutta vuotta 2021.

SENIORIKERHOT TAMMIKUU 2021

7.1. Konttajärvi  klo 12–14.00 Ns:n talo
14.1. Lampsijärvi klo 12–14.00 Kylätalo
21.1. Turtola klo 12–14.00 Srk-talo
28.1. Pello klo 12–14.00 Kyllinkeidas 

Ruokailun ja kyytien vuoksi ilmoittaudu kerhoon aina 
kyseisen viikon tiistaihin klo 15 mennessä
Sonja p. 040 539 3699 tai Marianne 040 700 3205.    

FYSIOTERAPIA

Pellon terveyskeskuksen fysioterapiayksikön puhelintunti 
on ma–pe klo 9–10, puh. 040 713 2734 tai 040 713 2735. 
Apuvälineiden lainaus tapahtuu puhelintunnin aikana tai 
sopimuksen mukaan. 

Hyvät apuvälineiden lainaajat, palautattehan apuvälineen/-
välineet, kun käytöntarve loppuu, kiitos!

Kello- ja Lahjapalkinen Ky
Kauppatie 50, PELLO • p. 050 336 9576 • kellojalahjapalkinen@co.inet.�

Tervetuloa!
Kelloseppä Maj-Lis Kvist

– palveluksessanne

Kellot, korut  ja lahjatavaratKellot, korut  ja lahjatavarat

    Kello- ja Lahjapalkinen Ky
               Toritie 8, PELLO • p. 050 336 9576 • kellojalahjapaikka@co.inet.�

Kelloja 
ja koruja 

ALE
korut!

Tornionlaakson 
hopeaa

Meilta lahjat!

Runsas valikoima
rannekelloja 

Avoinna myös su 20.12. klo 11–16

Vietetään joulun aikaa koronaturvallisesti

Onneksemme korona ei ole edelleenkään rantautunut Pelloon. Sen vuoksi on 
erityisen tärkeää, että me kaikki edelleen pidämme turvavälejä, huolehdimme käsi- 
ja yskimishygieniasta, käytämme maskeja ja vältämme turhia sosiaalisia kontakteja. 
Mikäli kärsit lievistäkään koronatartuntaan viittaavista oireista, hakeudu välittömästi 
terveyskeskukseen koronatestiin ja pysyttele eristäytyneenä vastauksen tuloon saakka. 
Koronatestausaika varataan etukäteen puhelimitse ja toimitaan hoitajalta saadun 
ohjeistuksen mukaisesti. 

Ohjeistusta jouluvieraille
Nyt kun juhlapyhät ovat lähellä, liikkuu ihmisiä paljon ympäri Suomen ja myös meille 
Pelloon saapuu odotettuja sukulaisia ja ystäviä kauempaakin. Ennakoivana varotoimena 
Pellon kunta vetoaa, että jouluvieraat, jotka tulevat alueilta, joissa koronatartuntoja 
on ilmennyt, kävisivät pikatestissä ennen kuin tulevat tapaamaan lähiomaisia joko 
kotioloissa tai sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Näin pyrimme varmistamaan, 
ettei virus pääse leviämään erityisen riskialttiina olevien kuntalaistemme keskuuteen. 
Koronatestiajan voit varata puhelimitse: 040 713 2771 (virka-aikana, klo 8–16) ja 040 713 
2744 (virka-ajan ulkopuolella). Koronatestauksestakin huolimatta edelleen on voimassa 
ohjeistus maskin käytöstä ja turvavälien ja hyvän käsihygienian noudattamisesta.

Lapin sairaanhoitopiiri on myös antanut matkustamiseen ohjeistusta, jonka mukaan 
pari viikkoa ennen Lappiin saapumista on pyrittävä välttämään tilanteita, joissa voi 
mahdollisesti altistua koronatartunnoille. Tällaisia ovat tilanteet, joissa kokoontuu paljon 
ihmisiä ja joissa ei voida pitää turvavälejä kuten iltaravintolat, kauppakeskukset tai 
ryhmäharrastukset. Koronaturvallisuustoimien noudattaminen on tärkeää ja matkalle 
tulee lähteä vain terveenä. Jos tunnet vähäisiäkin koronaan viittaavia oireita, joita voivat 
olla mm. kurkkukipu, nuha, yskä, lämpöily, vatsaoireet, maku- ja hajuaistin muutokset, 
hakeudu koronatestiin. Jos tapaat riskiryhmiin kuuluvia, on huolehdittava, että kaikki 
tapaamiseen osallistuvat käyttävät kasvomaskia koko vierailun ajan.

Vierailut sote-yksiköissä
Asumispalveluissa ja terveyskeskuksessa tapahtuvia vierailuja koskee edelleen samat 
rajoitukset kuin tällä hetkellä. Asukkaita saa tulla tapaamaan ennalta sovitusti kerrallaan 
1–2 henkilöä, turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa noudattaen sekä maskia ja hanskoja 
käyttäen. Mikäli vierailija tulee paikkakunnalta, jossa on ilmennyt koronatartuntoja, 
suositellaan, että henkilö käy ennen vierailua koronatestissä. Mikäli yksikön asukas 
käy kotivierailulla, jolla tapaa  Lapin sairaanhoitopiirin alueen ulkopuolelta tulevia, 
yksikköön palataan koronatestauksen kautta. 

Ostama Pellosta
Jos jouluostoksia on vielä tekemättä, kannattaa suosia pellolaisten yritysten laadukasta 
tuote- ja palvelutarjontaa. Facebookissa on ”Ostama Pellosta” -ryhmä, jossa saa kootusti 
tietoa Pellon tarjonnasta. Näin voimme tukea pellolaista yrittäjyyttä ja noudattaa samalla 
sairaanhoitopiirin ja valtioneuvoston suositusta koronaturvallisesta liikkumisesta.

Muistathan kuitenkin ostoksillakin käyttää kasvomaskia ja noudattaa suositeltuja 
turvavälejä esimerkiksi kassajonoissa.

Olemme täällä Pellossa jaksaneet noudattaa koronaturvallisuustoimia hyvin ja 
tunnollisesti, ja näin olemme yhteisvoimin saaneet pidettyä koronaa kurissa. Jatketaan 
samaan malliin ja suojellaan itseämme ja läheisiämme koronan leviämiseltä.

Koronaturvallista joulun aikaa toivottaen.

Pellon kunta


