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Torstai 29.10.2020

– ja myös naiset 

PELLON YLÄKOULULLA
lauantaina 14.11.2020 klo 11–16

Tervetuloa maksuttomiin hyvinvointimittauksiin! 

Tule kartoittamaan:
 - kehonkoostumus
 - puristusvoima
 - kestävyyskunto
 - vyötärönympärys

Testit ovat helppo ja nopea tehdä rasittumatta! 
Kehonkoostumusmittaus tehdään avojaloin, joten aamulla 
kannattaa kuitenkin pukea jalkaan helposti riisuttavat sukat. 
Terveyskunnon mittaukset vievät kaiken kaikkiaan noin 30 
minuuttia/hlö. Paikalle ei kuitenkaan kannata tulla kiireessä, 
sillä testipisteisiin voi joutua jonottamaan. Mittaukset eivät 
hikoiluta eikä hengästytä, joten paikalle voi tulla tavallisissa 
vaatteissa.

Mahdollisuus myös maksulliseen luuntiheysmittaukseen 35€ 
käteismaksu, varaa aikasi soittamalla 040 832 9321.

Tapahtumassa huomioidaan koronaturvallinen toiminta. 
Käsidesiä on saatavilla ja toiminta järjestetään turvavälit 
huomioiden. Pyydämme tapahtumassa huolehtimaan käsi- ja 
yskimishygieniasta. Ethän tule tapahtumaan sairaana.

Lisätietoja:
Ninja Pekkala, Pellon liikuntatoimi p. 040 569 2716
Iida Kallo, Lapin Liikunta ry p. 040 832 9321

Tornionlaakson kirjaston
Pellon toimipisteen aukioloajat
 
Ma–ke 10–19.00
To–pe 10–17.00
Lehtilukusalin omatoimiaika ma–su 7–21.00
 
Pe 30.10. toimipiste auki klo 10–15.00
(Pyhäinpäivän aatto)
 
Seuraava LUKUPIIRI ti 10.11 klo 17.00
aiheena Johanna Sinisalon Auringon ydin sekä 
Johanna Holmströmin Sielujen saari 
 
Paljasjalka-prinsessat kirjastossa! 
Liisan ja tyttöjen uudet vaatteet
Muotitalo HeiDisain Arts& Crafs
näyttely  esillä 13.11.2020 asti. 
  
Pentti Korpela vierailee Ylitornion toimipisteessä
ke 5.11. klo 17.00 ja kertoo kirjastaan
Lounais-Lapin retkiopas. 

Tornionlaakson kirjasto

Pihlajalinna jatkaa Pellon kunnan 
työterveyshuoltoa 1.11.2020 alkaen

Pihlajalinna on sopinut liikkeenluovutuksesta sekä 
työterveyspalveluiden järjestämisvastuusta Pellon kunnan 
kanssa.

Liikkeenluovutus tapahtuu 1.11.2020, tai viimeistään 
lupa-asioiden valmistuttua. Tämän jälkeen Pihlajalinna 
vastaa kunnan työterveystoiminnasta. Pellon kunnan 
työterveyshoitaja siirtyy Pihlajalinnan palvelukseen vanhana 
työntekijänä.

Sopimuksen yhteydessä Pellon kunnan työntekijöiden 
terveyspalvelut siirtyvät Pihlajalinnalle. Pihlajalinna tarjoaa 
työterveyspalvelut myös alueen yrityksille.

Pihlajalinna jatkaa toimintaa nykyisessä toimipisteessä, 
kunnan terveyskeskuksessa. Lisäksi sairastapauksissa on 
mahdollista käyttää kaikkia Pihlajalinnan toimipisteitä 
esimerkiksi Kolarin, Levin ja Rovaniemen toimipisteiden 
palveluita.

Työterveyden sisältö tulee säilymään samalla tasolla 
kuin ennenkin sisältäen niin ennaltaehkäisevän 
työterveyspalvelun kuin sairaanhoidonkin. Talvi tuo 
tullessaan Pellon kunnan työntekijöille uusia palveluita, kuten 
Pihlajalinnan Hoitajapuhelinpalvelu ja etälääkäripalvelut. 
Nämä palvelut tulevat parantamaan hoitoon pääsyä ja hyvää 
asiakaskokemusta.

Ajanvaraus Pihlajalinnan Hoitajapuhelinpalvelusta numerosta 
010 312 011 vuoden jokaisena päivänä klo 6–22.

VUODEN 2021 AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Pellon kunnanhallitus julistaa haettavaksi harkinnanvaraiset 
avustukset vuodeksi 2021.

Hakemukset pyydetään toimittamaan Pellon 
kunnanhallitukselle osoitteeseen:
Kunnantie 4, 95700 PELLO tai sähköpostitse pellonkunta@
pello.fi. Hakuaika on 20.10.–5.11.2020 klo 15.00.

Kunnanhallitus huomioi aikaisemmin saapuneet 
avustushakemukset TA 2021 käsittelyn yhteydessä. 
Avustuksia maksetaan vain Pelloon kuntaan rekisteröidyille 
yhdistyksille. 

Pellon kunnan kulttuuripalkinto vuonna 2020

Kenestä vuoden 2020 kulttuuripalkinnon saaja?

Kulttuuripalkinnon esitysehdotuksien hakuaikaa 
jatkettu!

Pyydämme esityksiänne palkinnon saajaksi pe 6.11.2020 
klo 16 mennessä sähköpostitse: miia.kallioinen@pello.fi tai 
osoitteella: Pellon kunta, kulttuuritoimi, Koulutie 16, 95700 
Pello.

Palkinto luovutetaan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2020
Pellon kunta, kulttuuritoimi

Vuoden 2020 parhaiden urheilijoiden 
palkitseminen

Pellon kunta pyytää esityksiä vuoden 2020 lajien parhaista 
urheilijoista (tyttö, poika, nainen, mies), joukkueesta, 
valmentajasta/ohjaajasta/toimitsija sekä tapahtumasta. 

Ehdokkaiden hakuaikaa jatkettu!

Esitykset perusteluineen tulee lähettää pe 6.11. klo 16 
mennessä sähköpostilla miia.kallioinen@pello.fi tai osoitteella 
Pellon kunta, liikuntapalvelut, Opintie 7, 95700 Pello.

Rovaniemen teatteri – 
Lapin alueteatteri esittää 

LEMPI
Kolme kohtaloa. Kolme tarinaa. 
Ja Lempi – nainen, joka katosi

Yläkoulun juhlasalissa
ma 23.11.2020 klo 19

Rovaniemen kauppalassa kauppiaan kaksostytöt Lempi 
ja Sisko nauttivat nuoruudestaan saksalaisten sotilaiden 
huomion keskellä. Sisko on jo oman onnensa löytänyt ja hän 
yllyttää Lempiä lyömään vetoa, kykeneekö tämä hurmaamaan 
ensimmäisen miehen, joka kauppaan astuu. 

Pursuojan nuori isäntä Viljami on arkiseen tapaansa menossa 
ostamaan suolaa ja valkoista maalia, kun hänet pysäyttää 
Lempin katse, jota ei voi ohittaa. 

Erikoisella elämänviivalla tuomittu Elli otetaan Pursuojalle 
töihin auttamaan nuorta isäntää ja tämän kaupunkilaisrouvaa, 
jonka hymyssä on jotain vierasta. 

Juuri kun kaiken pitäisi alkaa, sota paiskaa nämä ihmiset 
eroon toisistaan ja kaiken keskellä Lempi katoaa. Missä hän 
on ja mitä hänelle on tapahtunut? Entä miten käy heille, jotka 
jäävät jäljelle? 

Lempi on kolmen vahvan näyttelijän tiheätunnelmainen 
draama, joka perustuu Minna Rytisalon palkittuun romaaniin. 
Se kertoo rakkauden voimasta, jonka seuraukset ovat 
arvaamattomat ja muistuttaa, kuinka emme koskaan näe 
toisiamme kokonaisina – meidän tarinamme sivuhenkilöt 
ovat pääosassa omassa elämässään.

Liput: 18 €/opiskelijat 10 €
Osta liput ennakkoon: rovaniementeatteri.fi

Marraskuun seniorikerhot

Kylien kerhot on tarkoitettu vain kyseisen kylän asukkaille, 
vallitsevasta koronatilanteesta johtuen. Näin pystymme 
takaamaan turvavälit ja pitämään koronaepidemiaa 
osaltamme kurissa. Pellon kylällä ja kylän läheisyydessä 
asuville senioreille on järjestetty oma kerho Kyllinkeitaalla, 
joten kaikissa kylissä sekä lisäksi kuntakeskuksessa on tarjolla 
kerho kaikille halukkaille.

Ilmoittautumiset seniorikerhoihin kyseisen viikon tiistaihin 
klo 14 mennessä Ilmoittautumiset Sonjalle p. 040 539 3699 
tai Mariannelle 040 700 3205.

To 5.11. Konttajärvi Ns-talo klo 12–14.00.
To 12.11. Lampsijärven kylätalo klo 12–14.00
To 19.11. Pello  Kyllinkeidas klo 12–14.00
To 26.11. Turtola srk-koti klo 12–14.00

Tervetuloa mukaan!


