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Pellon kunnantoimisto pidetään suljettuna 
4.–29.7.2022

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

Pellon kunta

jäätelökioski palvelee
31.7.2022 saakka

ke–su klo 13–18

Poikkeus:
Pe 29.7. klo 15–20
Tervetuloa tötterölle!

Terveyskeskus tiedottaa

Koronatestiajanvaraus poistuu käytöstä

Koronan suhteen on Pellossakin ollut nyt rauhallisempaa 
ja testauksen tarve on merkittävästi vähentynyt. 
Koronatestauksen nettiajanvaraus on suljettu. Tartunta-
tautipäivärahaa varten testausta tarvitsevat voivat varata 
testiajan soittamalla poliklinikan ajanvaraukseen 040 713 
2771. Samasta numerosta myös hoidontarpeen arvio, mikäli 
infektio-oireissa tarvitaan hoitajan tai lääkärin apua. 

Virtu – sähköinen yhteydenottokanava 
terveyskeskukseen

Terveyskeskukseen voi lähettää viestejä sähköisen 
yhteydenottolomakkeen kautta (Virtu-viesti). Lomake 
löytyy osoitteesta virtu.fi/pello. Sähköisiin yhteydenottoihin 
reagoidaan nopeasti. Virtun kautta asioimalla vältät 
puhelimessa jonottelun ja voit lähettää viestin silloin, kun 
sinulle sopii. 

Koronarokotteet

Neljäs koronarokote

Neljänsiä koronarokoteannoksia suositellaan 12 vuotta 
täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille, 80 
vuotta täyttäneille, hoivakodeissa asuville, kaikille koti- 
tai omaishoidon piirissä oleville sekä lääketieteellisiin 
riskiryhmiin kuuluville 70 vuotta täyttäneille ja niille 70 vuotta 
täyttäneille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet.

4. koronarokotus voidaan antaa 3 kk kuluttua kolmannesta 
rokoteannoksesta. Jos olet saanut kolme rokoteannosta ja 
sairastanut koronan, et tarvitse neljättä koronarokotetta.
Edelleenkin rokotuspäivinä on mahdollista saada myös 
koronarokotteiden 1., 2. ja 3. annoksia.

Ajanvaraus netistä https://ajanvaraus.pello.mediatri.fi/ TAI 
soittamalla (ma–pe klo 8–9) p. 040 767 3563 , p 040 7673482 
tai p. 040 6495928.

SENIORINEUVOLA

Heinäkuussa ei Seniorineuvolaa
kesälomien vuoksi.

Kotisairaanhoito tiedottaa

Tehostettu kotisairaanhoito on kiinni kesällä 1.7. – 31.7.22.

LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN HAKU 
TALVELLE 2022–2023

Käyttövuoroja voi hakea
• Yläkoulun liikuntasaliin
• Hirsipuolen liikuntasaliin
• Ponnen liikuntasaliin
• Jäähalliin
Käyttövuorot jaetaan hakemusten perusteella, ja hakuaikaa 
on ma 8.8.2022 asti. Myös muuna aikana voi saada vuoron, 
mikäli vapaita aikoja löytyy. Talven käyttövuorot ovat voimassa 
15.8.2022–4.6.2023. Käyttövuoroja voidaan myöntää ryhmille 
(ei yksittäisille käyttäjille). Käyttövuoromaksu määräytyy 
voimassaolevan hinnaston mukaan. Kunnalla on oikeus perua 
varattuja vuoroja ilmoittamalla vuoron vastuuhenkilölle 
sähköpostitse/viestillä.

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 jättäminen 
tulkitaan automaattisesti puolikkaan salin tarpeeksi.

Saako seuran/järjestön tai liikuntamuodon julkaista 
liikuntapaikan seinän varauslistassa?

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 ninja.pekkala@
pello.fi

Lisätietoja 040 569 2716 / Ninja Pekkala 

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 28.6. klo 12 Tarinatuokio alakouluikäisille. 
Ilmoittautuminen tarinatuokioon nuorisotoimen 
kesätoiminnan kautta. 

Kirjastoauto ei liikennöi 11.7.–14.8.2022. Maanantaina 
15.8.2022 voimaan tulevaa kirjastoauton aikataulua saatavilla 
kirjastosta ja kirjastoautosta sekä nähtävissä osoitteessa 
https://ylitornio.fi/palvelut/tornionlaakson-kirjasto/vaylan-
kulkuri/

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

Pellon kotiseutumuseo 
avoinna 5.–30.7. 
ti–la  klo 12–18

1.7. klo 15  Teatteri Tie: Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin,  
 Pyrevä-puisto

2.7. klo 9  Poikkinainti Watercross, Jolmanpudas

2.7. klo 17  Meän Suota: Onni tulee Tallinnasta (ensi-ilta),  
 Korkeakoulun piha

2.7. klo 18  Lankojärvi-Matinlompolon kylien juhla,   
 Lankojärvi, Kiekerö

3.7. klo 15  Meän Suota: Onni tulee Tallinnasta,    
 Korkeakoulun piha

3.7. klo 18  Kaisa Ristiluoma: Saari, Kulttuurikahvila Helmi

4.7. klo 18  Lauri Manner: Kadonnut Manner,    
 Kulttuurikahvila Helmi

6.7. klo 13  Kotiseuturetki Kattilakoskelle

6.7. klo 18  Meän Suota: Onni tulee Tallinnasta,   
 Korkeakoulun piha

7.7. klo 18  Meän Suota: Onni tulee Tallinnasta,    
 Korkeakoulun piha

8.7. klo 18  Meän Suota: Onni tulee Tallinnasta,    
 Korkeakoulun piha

9.7. klo 16  Mestarien jalanjäljillä, Pyrevä-puisto

12.–17.7.  Miekojärven Uistelumaraton 100+5 h,   
 Kalasatama

14.–17.7.  Poikkinaintiajot, Kittisvaaran moottorirata

16.7. klo 14  Swim the Arctic Circle, Napapiirin Eräkartano

20.7. klo 19  Väyläfestivaalin konsertti, Pellon kirkko

22.7. klo 19  Pihakonsertti, Musiikkimatka maailman ympäri,  
 Jarhoinen

23.7. klo 13  alkaen Nuuskakairan mestaruuskisat ja   
 lavatanssit, Lankojärvi, Kiekerö

29.7. klo 19 Emmy-trio: Rinnakkain kesäillassa, Pyrevä-  
 puisto

29.–31.7.  Agifästit, Ponnen kenttä

31.7. klo 16  Elävää musiikkia ja rokkipastorin elämäntarina,  
 Pyrevä-puisto

27.6. alkaen OrankiART

4.–17.7.  Pellon kuvataideseuran näyttely, Hirsipuoli

8.–30.7.  ARTakatie

5.–30.7. ti–la klo 12–18 Pellon kotiseutumuseo

  

Heinäkuu


