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AJANKOHTAISTA KORONATIETOA
Tilanne meillä Pellossa on edelleen rauhallinen, ja olemme toistaiseksi välttyneet
epidemialta. Testauksien määrää on kevään mittaan tasaisesti lisätty. Testausten määrä ja
niiden negatiiviset tulokset tukevat sitä olettamusta, että Pello ainakin tällä hetkellä on
virusvapaata aluetta.
Kiitos tästä kuuluu kaikille teille pellolaisille, jotka olette jaksaneet esimerkillisesti noudattaa
koronaturvaohjeita, pitää hallitusti etäisyyttä ja huolehtia käsihygieniasta. Muun muassa
näillä yhteisillä keinoilla olemme onnistuneet pitämään koronan kurissa.
Kesälomakauden käynnistyessä on selvää, että myös tänne meille suuntautuu liikennettä
maamme eteläisestä osasta ja tietysti Suomen kansalaisuuden turvin myös ulkomailta. Se
asettaa täällä tilanteen uuteen valoon, ja nostaa käsihygienian ja suojainten käytön entistä
tärkeämpään rooliin. Mikäli ihmisten liikkuvuus ja matkustelu lisääntyvät, myös epidemian
leviämisen riski kasvaa. Myös fyysisiä etäisyyksiä on kesän aikana edelleen tärkeää noudattaa,
ja välttää isompia kokoontumisia. Kaikista huolimatta nautitaan kesästä, pidetään yhteyttä
ja tavataan toisiamme turvallisesti, sillä kanssakäyminen ylläpitää henkistä jaksamista ja lisää
turvallisuuden tunnetta.
Omaisten vierailuohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä on päivitetty
Omaisten vierailuohjeista sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä on päivitetty Lapin
sairaanhoitopiiriltä saadun ohjeistuksen mukaiseksi.
Covid-19 koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii ja aivastaa. Virus
voi tarttua myös käsien ja pintojen välityksellä.
Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, mikäli vierailija ja potilas / asiakas käyttää
kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtii käsien desinfioinnista ja pitää turvaväliä. Vierailijoita
yhdelle potilaalle / asiakkaalle saa kerrallaan olla maksimissaan 5 henkilöä. Vierailu tulee
tapahtua omassa huoneessa tai erillisessä tilassa, jossa ei ole muita potilaita / asiakkaita tai
mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.
Potilaan / asiakkaan ja tämän vierailijoiden tulee huolehtia, etteivät he ole tekemisissä
toisten potilaiden / asiakkaiden ja vierailijoiden kanssa.
Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita edellä mainittujen ohjeiden toteuttamisessa. Mikäli
vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu. Vierailut voidaan
tarvittaessa kieltää epidemiologisen tilanteen perusteella.
Kielaksen asukkaille voi soittaa videopuheluita tabletin kautta numeroon: 040 612 6079.
Lisätiedot asumisyksiköistä: Kielas Tupa 040 713 2722, Kielas Pirtti 040 725 3391, Kotitie 1 krs.
040 726 4478, Kotitie 2 krs. 040 726 3188, Kamari 0400 913 154, Iltarusko 040 713 2741
Koronatestiin matalalla kynnyksellä
Jos sairastut lievästikin, mene koronatestiin ja pysyttele eristäytyneenä kunnes vastaus tulee.
Näin havaitsemme yksittäisetkin tartunnat ja pystymme estämään epidemian leviämistä
Pellossa. Koronatestejä tehdään Pellossa viikon jokaisena päivänä. Pellon terveyskeskuksen
ulko-ovet on avattu normaalia asiointia varten, mutta soitathan silti ennen saapumistasi
terveyskeskukseen, jos kärsit hengitystieinfektion oireista.
Mikäli epäilet itselläsi koronatartuntaa, ota aina ensin yhteyttä puhelimitse

terveyskeskukseen. Voit tehdä oman oirearvion osoitteessa www.omaolo.fi
Mikäli oireet antava aiheen, niin soita numeroon:
- virka-aikana 040 713 2771 ja
- virka-ajan ulkopuolella 040 713 2744.
On tärkeää olla ensisijaisesti puhelimitse yhteydessä yllä oleviin puhelinnumeroihin ennen
kuin saavut paikalle terveyskeskukseen. Soittaminen on tärkeää siksi, ettei mahdollisesti
sairastunut henkilö tartuttaisi muita.
Keskeisiä yhteystietoja Pellon kunnassa
- Kunnanjohtaja Eero Ylitalo 040 631 7001 eero.ylitalo@pello.fi (vuosilomalla 16.6.–29.7.)
- Elinvoimajohtaja / Pellon Serviisi Oy Kai Korhonen 040 674 4318
kai.korhonen@pello.fi (vuosilomalla 20.7.–23.8.)
- Hyvinvointijohtaja Johanna Korteniemi 040 581 1255 johanna.korteniemi@pello.fi 		
(vuosilomalla 13.7.–9.8.)
- Vastaava lääkäri Maija Risku maija.risku@pello.fi
- Hoivapalveluiden esimies Anne Ikonen 040 562 4809 anne.ikonen@pello.fi
(vuosilomalla 22.6.–19.7.)
- Hoitotyön esimies Taina Timonen 040 563 4358 taina.timonen@pello.fi
(vuosilomalla 20.7.–16.8.)
- Kunnantoimiston yleinen neuvontapuhelin 040 619 6644
- Terveyskeskus
• virka-aikana 040 713 2771 ja
• virka-ajan ulkopuolella 040 713 2744
- Kiinteistönhuollon päivystys 0400 291 935
Toimistopalvelut avoinna elokuusta alkaen
Pellon kunnanvirasto ja muut toimistopalvelut pidetään näillä näkymin suljettuna
2.8.2020 saakka. Postia voi jättää kunnanviraston pääovella olevaan postilaatikkoon, joka
tyhjennetään arkisin klo 15 mennessä. Asiointi onnistuu ajanvarauksella ja yhteystiedot
löytyvät Pellon kunnan kotisivuilta: www.pello.fi Kunnan kotisivuilla tiedotetaan myös
ajankohtaisesta koronatilanteesta.
Vietä aktiivista, koronaturvallista kesää!
Kirjasto palvelee kesäaikaan arkisin klo 10–17 ja riskiryhmiä klo 9–10.
”Korkeakoulun” piha-alueella voi pelata minigolfia, minigolf-varusteiden lainaus ja palautus
Pellon kirjastolta kirjastokortilla. Laina-aika enintään 1 vrk. Kirjaston asiakaspalvelunumero:
040 713 2766.
Ritavalkealta voi nyt vuokrata läskipyöriä, kajakkeja ja suppilautoja.
Vuokrauspiste ja kesäkahvila avoinna tiistai - lauantai klo 10–18
Sähköfatbike 30 € / 3 h
Luomufatbike 20 € / 3 h
Kajakit 30 € / 3 h
SUP-laudat 20 € / 3 h
Donitsi 10 € / 3 h
Lisätiedot: Kari Mäki 040 713 2767

Pellon kunta – Suomen kalastuspääkaupunki
toivottaa kuntalaisille koronaturvallista
ja aktiivista kesää!

LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN
HAKU TALVELLE 2020-2021

jättäminen tulkitaan automaattisesti puolikkaan salin
tarpeeksi.

Käyttövuoroja voi hakea
• Yläkoulun liikuntasaliin
• Hirsipuolen liikuntasaliin
• Ponnen liikuntasaliin
• Jäähalliin
Käyttövuorot jaetaan hakemusten perusteella, ja hakuaikaa
on ti 4.8.2020 asti. Myös muuna aikana voi saada
vuoron, mikäli vapaita aikoja löytyy. Talven käyttövuorot
ovat voimassa 12.8.2020-6.6.2021. Käyttövuoroja
voidaan myöntää ryhmille (ei yksittäisille käyttäjille).
Käyttövuoromaksu määräytyy voimassaolevan hinnaston
mukaan. Kunnalla on oikeus perua varattuja vuoroja
ilmoittamalla vuoron vastuuhenkilölle sähköpostitse/
viestillä.

Saako seuran/järjestön tai liikuntamuodon julkaista
liikuntapaikan seinän varauslistassa?

SEURAAVAT TIEDOT PITÄÄ OLLA HAKEMUKSESSA:
Vastuuhenkilön (täysi-ikäinen) tiedot: nimi, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Haettava vuoro: tila, päivä, aika, käyttötarkoitus sekä
vaihtoehtoinen päivä ja aika.
HOX! Ponnen liikuntasalin saa tarvittaessa jaettua
kahteen lohkoon. Merkitse hakemukseen tarvitsetko koko
liikuntasalin vai puolikkaan toimintaasi. Merkitsemättä
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Hakija sitoutuu noudattamaan käyttämiensä tilojen
järjestyssääntöjä sekä kunnan antamia määräyksiä/ohjeita
käyttökorvauksista, siivouksesta ym.
Käyttäjä vastaa kiinteistölle tai irtaimistolle mahdollisesti
aiheutuvista vahingoista.
Liikuntatilat jaetaan seuraavalla järjestyksellä:
1. Kunnan toiminnat
2. Seurat/järjestöt/seurakunta
(1. lasten ja nuorten toiminnat ja 2. aikuisten liikunta)
3. Yksityishenkilöt
Vuoroja voi hakea sähköpostilla osoitteeseen
miia.kallioinen@pello.fi
Lisätietoja 040 482 6302/Miia Kallioinen
Pellon kunnan uutena liikunnanohjaajan
sijaisena aloittaa 1.7.2020 alkaen Johannes Hiltunen.
Luvassa liikunnallista ohjattua toimintaa jo kesällä!
Seuraa ilmoittelua Pellon kunnan kotisivuilla ja Facebookissa.

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS
Pellon kunnan varhaiskasvatus aloittaa yhteistyössä Lapin
musiikkiopiston kanssa muskarit kaikille kunnan viisivuotiaille
Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan
hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Kokemuksia
ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon
oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat
mahdollisuudet.
Muskarit pidetään lukukauden alettua tiistai-iltapäivisin.
Muskariin pääsevät kaikki varhaiskasvatuksen palveluissa olevat vuonna 2015 syntyneet. Lisäksi mukaan ovat
tervetulleita kotihoidossa olevat vuonna 2015 syntyneet.
Ilmoittautuminen kotihoidossa olevien osalta alkaa elokuun
alussa varhaiskasvatuksen esimiehelle, Kaisu Rautiolle (kaisu.
rautio@pello.fi).

SOTE-selvitys on nyt tehty.
Tulokset esitellään kaikille avoimessa infossa Pellon
kunnan valtuustosalissa ja netissä.
torstaina 25.6.2020 klo 17.
Tilaisuus lähetetään netin kautta suorana lähetyksenä,
johon voi esittää kysymyksiä viestiseinän kautta. Linkki
lähetykseen löytyy Pellon kunnan kotisivujen etusivulta: www.pello.fi
Tervetuloa kuulolle ja osallistumaan!
Pellon kunta

10.7. klo 20-22 Grannissa livemusiikkia terassilla.
11.7. klo 13 Pyöräretki Ratasjärven kulttuurimaisemassa.
Kokoontuminen Juoksengin nuorisotalolla. Reitin varrella
mehutarjoilu sekä pysähdykset kulttuurikohteissa. Ankaran
sateen sattuessa tapahtuma perutaan, seuraa ilmoittelua.
Muistetaan liikenneturvallisuus. Ratasjärventie 4, Juoksenki.
Lisää ohjelmaa tulossa, seuraa ilmoittelua pello.fi ja
Facebook!
ARTakatie avoinna 3.–29.7.2020 ti-su klo 11–19. Takatie 6,
Pello.
Oranki Art avoinna päivittäin. Orankitie 67B.
Pellon kotiseutumuseo avoinna 6.–19.7. ma-la klo 12–18.

Tule sieki!

Lisäksi tarjolla on varhaisiän musiikkikasvatusryhmiä.
Kantele - ja viulumuskariin on pääsy ilman testiä ilmoittautumisjärjestyksessä osoitteessa https://lapinmusiikkiopisto.
eepos.fi.
Kantele - ja viulumuskarin oppilaista perittään musiikkiopiston lukukausimaksut.
Kantelemuskariin tiistaisin 15.30-16.30 (maks. 6 lasta) ja
Viuluvalmennukseen tiistaisin klo. 16.30-17.15 (maks. 3 lasta)

TORNIOLAAKSON KIRJASTO

Muskareista tiedotetaan elokuun alussa uudelleen kunnan
nettisivuilla, kunnan facebook -sivuilla ja varhaiskasvatuksen
omia tiedotuskanavia pitkin.

Kirjastoauto liikennöi 10.7. asti ilmoitetun reittiaikataulun
mukaan (poislukien koulupysäkit).

PELLON KULTTUURIVIIKKO –
Runon ja suven viikko 5.–11.7.2020
5.7. klo 16 Grannin terassilla Tuomo Huttunen. Levynjulkkarit
ja esiintyminen.
6.7. klo 18 Vanhojen koululaulujen ilta. Lauletaan yhteislauluna vanhoja koululauluja Tukkiniemen pihapiirissä. Kahvitarjoilu. Ratasjoentie 21, Juoksenki.
7.7. klo 18 Runoilta kotiseutumuseolla. Pirjo Rantala. Arkisten
sattumien sanoitusta, ymmärryksen etsimistä, asioiden
purkamista ja kerimistä.
10.7. klo 11 ja 14 Poron elämä. Ohjelmassa porojen ruokintaa, tietoa poronhoidosta ja poroista. Lyhyt filmi porovuodesta. Kahvia, mehua ja pullaa. Pääsyliput: aikuiset 15 e, alle
12-vuotiaat ilmaiseksi. Puolukkamaan Pirtit, Puolamajärventie 18 A, Lampsijärvi.
10.7. klo 17 ARTakatie -konsertti. Katri O ja Rampe Raven.

Pellolaiset!

Omatekoiset soittimet. Sään suosiessa ulkona, sateella
sisällä. Takatie 6, Pello.

Pellon ja Ylitornion toimipisteet ovat avoinna kesällä
seuraavasti:
Riskiryhmille tarkoitettu asiointiaika on ma-pe klo 9–10
ja muuten kirjasto on auki ma-pe klo 10–17.
Omatoimiaika lehtilukusalin osalta ei toistaiseksi ole
käytössä.

Pyrevä -puistossa ti 30.6. klo 18
(sateen sattuessa yläkoulun juhlasalissa)

yli 5-vuotiaille
Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

