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Pellon kunnanvirasto pidetään suljettuna
kesällä 5.–30.7.2021
Postia voi jättää pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon,
joka tyhjennetään arkipäivisin klo 15.00 mennessä.

Tenavatupa on suljettuna
viikot 26–28.
Toiminta jatkuu
keskiviikkona 21.7.21
klo 9.00–14.00.

Pellon kunta

Tornionlaakson kirjaston
Pellon toimipisteen aukioloajat:
ma–ke klo 10–19
to–pe
klo 10–17
Lehtilukusalin omatoimiaika ma-su klo 7–21
Poikkeukset aukioloajoissa:
to 24.6. klo 10–15
pe 25.6. suljettu
Kirjastoauto ei liikennöi pe 25.6. eikä ajalla 5.7.–8.8.
Heinäkuun ajan kaksi näyttelyä:

Pellon kunnan eläinlääkäripalvelu
Pellon kunnallisten eläinlääkäripalveluiden tuottamisesta
vastaa Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto.
Kesän ajan Pellon kunnan eläinlääkäripalveluita hoitaa Kolarin
ja Ylitornion eläinlääkärit.
Eläinlääkärin tavoittaa puhelinnumerosta 040 4814039.
Uusi Pellon eläinlääkäri aloittanee tehtävässään syksyn
kuluessa.

TIEDOTE ASIAKASMAKSULAIN MUUTOKSISTA
Uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.7.2021, ja sen
tarkoituksena on yhtenäistää kansallisesti maksujen
määräytymisperusteita.
Asiakasmaksumuutoksista
johtuen hyvinvointilautakunta on kokouksessaan
26.5.2021 vahvistanut uudet sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksut.
Kuntalaisten kannalta oleellisia muutoksia terveydenhuollon
asiakasmaksuissa on hoitajien vastaanottojen maksuttomuus
silloin, kun vastuu hoidosta on hoitajalla, sekä
peruuttamattomasta ajanvarauksesta perittävän maksun
laajentuminen koskemaan myös maksuttomia palveluita.
Sakkomaksu on 50,80 €. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta
sakkomaksua ei peritä alle 18-vuotiailta.
1.1.2022 lähtien maksukatto laajenee koskemaan myös
hammashuollon maksuja tutkimuksesta ja hoidosta, sekä
kotiin tuotettavia tilapäisiä kotisairaanhoidon palveluita.
Lisäksi alaikäisen käyttämistä palveluista perittävät maksut
kerryttävät jatkossa huoltajan maksukattokertymää.
Asiakkaan tulee seurata maksukaton täyttymistä itse.

Asiakaspalvelu p. 040 713 2766
Kirjastoauto p. 0400 394 032
pellon.kirjasto@pello.fi

Maanantaista perjantaihin klo 12–18.

KUULUTUS

Meiltä löytyy myös virvokkeita ja jäätelöä.

Sosiaalipalveluiden osalta muutoksia tulee maksukyvyn
mukaan määräytyviin kotihoidon ja asumispalveluiden
maksuihin. Lakimuutosten vuoksi kunta tarkistaa kaikkien
palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palvelumaksut
1.7.2021 lähtien. Kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen
piirissä olevien asiakkaiden maksut määräytyvät jatkossa
samalla tavalla asiakkaan bruttotuloista. Palvelumaksua
määrättäessä huomioon otetaan palvelutuntien määrä,
asiakkaan maksukyky ja perheen koko. Asumispalveluissa
asiakkaalta peritään lisäksi palveluasunnon vuokra, sekä
ateriat ja muut tukipalvelumaksut.

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan,
että Pellon kunta on jättänyt MRL 128 §:n mukaiset
maisematyölupahakemukset, jotka koskevat maisema- ja
metsänhoidollisia hakkuita Pellon kylässä tiloilla Ahjolanmäki
RN:o 3:114, Lupokangas RN:o 5:123 ja Ahjola II RN:o 153:21.
Maisematyölupahakemuksia koskevat asiakirjat ovat
nähtävänä Pellon kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa
Kunnantie 4, 95700 Pello. Kirjalliset huomautukset tai
muistutukset lupahakemuksista jätettävä 9.7. 2021 mennessä
osoitteella Pellon kunta, Rakennusvalvonta, Kunnantie 4,
95700 Pello.

Lisätiedot: puh. 040 486 9287
Opintie 7, 95700 Pello (Keilahallin kahvio)
Facebook: Väyläkeila – Pello
Keilahalli on suljettu ajalla 19.6.–9.8.2021.

1.7.2021 alkaen kotihoidon kauppa-asiointiin käytetty aika
sisältyy asioinnista perittävään maksuun. Maksu on jatkossa
8,00 €/ yhdensuuntainen matka, eli kauppakäynnin hinnaksi
tulee 16,00 €.

Siivola Iines - Maalauksia
Syväniemi Anna-Maija - Valokuvia Pellosta

Pellon Minigolf
29.6.–23.7.2021
Tule kokemaan uudistettu pakohuone tai
haastamaan kaverisi minigolfissa!

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja
pitkäaikaisessa perhehoidossa palvelumaksu määräytyy
1.7.2021 lähtien nettotulojen mukaan, ja palvelumaksu sisältää
myös kaikki asiakkaan tarvitsemat tukipalvelut. Asiakkaalta
ei siis peritä erillisiä maksuja aterioista, vaatehuollosta
eikä muista tukipalveluista. Ennen maksun määräämistä
tuloista tehdään vahvistetut lakisääteiset vähennykset,
kuten palveluasunnon vuokra vähennettynä asumistuella,
lääkekustannukset enintään lääkekaton suuruisina, muut
välttämättömät lääkkeet sekä edunvalvontapalkkio
perusmaksun suuruisena. Asiakkaalle tulee jäädä varoja
vähintään 164 €/kk henkilökohtaiseen käyttöön.

Pellon kunta
Rakennusvalvonta

Koronatilanne näyttäytyy valoisampana
Kiitos kuntalaisten kärsivällisyyden ja tunnollisen
koronarajoitusten noudattamisen näyttää siltä,
koronatilanne on helpottumassa kesää kohti. Edelleen
on suositeltavaa noudattaa tehostettua hygieniaa,
käyttää kasvomaskia ja pitää turvavälejä. Varsinaiset
kokoontumisrajoitukset on kuitenkin purettu. Lapin
sairaanhoitopiirin alueella koronan esiintyminen on
vähäistä, mutta on kuitenkin muistettava, että mikäli
tartuntoja ilmenee, koronatilanne voi muuttua nopeastikin.
Jos on vieraillut leviämis- tai kiihtymisvaiheessa olevilla
alueilla (kuten Ruotsin puolella), väkijoukkoja on syytä
vältellä. Tällä hetkellä Valtioneuvosto ei suosittele
matkustamista korkean koronariskin alueille, jollaiseksi
myös Ruotsi luokitellaan, joten rajan yli tulee kulkea vain
välttämättömästä syystä. Sosiaali- ja terveydenhuollon
yksiköiden vierailukäytännöt on vapautettu muilta osin,
mutta maskia on edelleen käytettävä vierailun aikana.
Lapin aluehallintovirasto on tehnyt 15.6.2021
rajaterveystarkastuksista uuden päätöksen, joka on
voimassa näillä näkymin. 31.7.2021 saakka. Rajalla
tapahtuva koronatestaus on tarkoitettu henkilöille, jotka
saapuvat maasta, jossa ilmaantuvuus on suurempi kuin 25

tapausta / 100 000 asukasta / 14 päivää (mm. Ruotsi).
Jos henkilö on saanut kaksi koronarokotusta yli 14 päivää
aikaisemmin ja esittää siitä todistuksen, hänen ei tarvitse
osallistua koronatestiin rajalla. Yhden rokotuksen jälkeen
on vahva suositus osallistua terveystarkastukseen, jota
seuraa omaehtoinen karanteeni sekä 72 tunnin jälkeen
toinen testi.
Rajalla tapahtuvasta koronatestauksesta on vapautettu
15-vuotiaat ja sitä nuoremmat henkilöt sekä säännöllisessä
työmatkaliikenteessä kulkevat 2 rokotusta saaneet
henkilöt. OmaKannasta voi tulostaa todistuksen otetuista
koronarokotuksista. Säännöllistä koronatestausta rajalla ei
edellytetä koronan 6 kuukauden sisällä sairastaneilta ja siitä
parantuneilta henkilöiltä eikä tavaraliikenteen kuljettajilta.
Tällä hetkellä rokotusaikoja voivat varata kaikki 16
vuotta täyttäneet henkilöt. Rokottautuminen kannattaa!
Ryhmäsuojan saavuttaminen edellyttää sitä, että 70 %
väestöstä on saanut rokotuksen. Rokoteajat varataan
rokotepuhelimesta: 040 631 9613 arkisin klo 8.30–15.
Rokotepuhelin on joinain päivinä suljettu (mm. 28.–30.6.),
mutta kannattaa soitella aikaa toisena päivän uudestaan.

