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Torstai 29.10.2020

Tehdään yhdessä Tornionlaakson merkittävin 
tapahtuma vuodelle 2021

Kutsumme paikallisia järjestöjä, toimijoita, maaseutuih-
misiä ja kaikkia asiasta kiinnostuneita suunnittelemaan 
vuoden 2021 maaseutunäyttelyä Kahvila-ravintola 
Granniin Vihreälle Pysäkille keskiviikkona 4.11.2020 klo 
19.00.

Aikaisempia tapahtumia on järjestetty erilaisin muo-
doin ja teemoin. Nyt on aika polkaista käyntiin vuoden 
2021 näyttelyn suunnittelu. Ajankohdaksi tälle yhtei-
selle ponnistukselle on sovittu 30.7-1.8.2021. 

Mietitään yhdessä, millä teemalla, ja millä nimellä 
homma toteutetaan ensi kesänä.  Nyt sinulla on mah-
dollisuus vaikuttaa sisältöön ja tuoda oma osaamisesi 
ja osallisuutesi tähän työhön.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

PS: Pellon Yrittäjät ry. pitää vuosikokouksensa myös 
Grannissa samana iltana klo 18.00, joten luvassa on 
vahva edustus maaseutunäyttelyn suunnittelu/toteu-
tustyöhön myös elinkeinoelämän puolelta.

Pellossa ollaan toistaiseksi onnistuttu välttymään 
koronaepidemialta, mistä on kiittäminen kaikkia 
tunnollisia kuntalaisia, jotka ovat jaksaneet jatkaa 
suojautumista koronaa vastaan. Koronaepidemia 
on kuitenkin valtakunnallisesti ollut kasvussa, joten 
suojautuminen on edelleen ensiarvoisen tärkeää. 

On edelleen tärkeää muistaa noudattaa hyvää käsi- 
ja yskimishygieniaa, pitää turvavälejä ja käyttää 
suojamaskeja, kun turvavälien pitäminen ei ole 
mahdollista. 

Lapin sairaanhoitopiiri suosittelee kasvomaskin käyttöä 
kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa turvavälejä ei voida 
pitää. Maskia suositellaan käytettäväksi nyt myös 
joukkoliikenteen lisäksi kaupoissa, kauppakeskuksissa ja 
muissa julkisissa sisätiloissa pidettävissä kokoontumisissa, 
tilaisuuksissa ja tapahtumista. 

Hakeudu koronatestiin, jos sinulla on koronaan 
viittaavia oireita, soita aina ensin saadaksesi 
ohjeet 

Pellon terveyskeskukseen pääsee koronatestiin matalalla 
kynnyksellä ja testaaminen onkin suositeltavaa, mikäli 
kärsit koronavirukseen viittaavista oireista (mm. 
hengitysinfektio-oireet, vatsaoireet, lihassärky, kuume). 
Huomaathan, että testiaika täytyy aina sopia etukäteen 
puhelimitse eikä oireisena saa saapua terveyskeskukseen. 

Mikäli kärsit koronavirukseen viittaavista oireista, ota aina 
ensin yhteyttä puhelimitse terveyskeskukseen. Mikäli 
oireet antavat aiheen, niin soita numeroon:

• virka-aikana (klo 8-16) 040 713 2771
• virka-ajan ulkopuolella 040 713 2744
Voit tehdä oman oirearvion osoitteessa www.omaolo.fi

Jos virka-aikana soitettuun puheluun ei heti vastata, 
niin kuuntele viesti ja valitse numero 1, niin soitamme 
sinulle takaisin. Koronanäytteitä otetaan ensisijaisesti 
aamupäivällä, ajanvarauksella. Jos sairastut lievästikin, 
mene koronatestiin ja pysyttele eristäytyneenä kunnes 
testivastaus tulee. Näin havaitsemme yksittäisetkin 
tartunnat ja pystymme ehkäisemään mahdollisimman 
tehokkaasti epidemian leviämistä Pellossa.

Mikäli olet menossa vierailulle sosiaali- ja 
terveydenhuollon yksikköön, ota ensin aina yhteyttä 
puhelimitse yksikköön, ennen kuin saavut paikalle. Näin 
suojellaan riskiryhmäläisiä mahdollisten tartuntojen 
leviämiseltä. 

Lataa koronavilkku

Lataa puhelimeesi koronavilkku sovelluskaupasta. 
Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
tuottama sovellus, jonka avulla saat tiedon, jos olet 
sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. 
Koronatartunnan saanut henkilö voi ilmoittaa tartunnasta 
sovelluksella nimettömästi. Sovelluksessa yksityisyytesi 
on vahvasti suojattu. Lisätietoa koronavilkusta: www.
koronavilkku.fi Mikäli Koronavilkku ilmoittaa, että olet 
mahdollisesti altistunut jossakin tilanteessa, niin voit 
oireettomana seurata, tuleeko oireita ja välttää kontakteja.

Voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen, niin pohdimme 

yhdessä tilannettasi. Koronavilkun avulla korona-
altistumisen sattuessa pystytään selvittämään 
tartuntaketjuja, mikä auttaa ehkäisemään mahdollista 
tartunnan leviämistä. 

Pidetään yhdessä huolta toisistamme ja jaksetaan jatkaa 
koronasuojautumista!

Muistetaan edelleen suojautua koronalta


