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Torstai 26.3.2020

Ajankohtaista asiaa 
koronatilanteesta
Yleiset toimintaohjeet
• Tällä hetkellä Pellossa ei ole ainoatakaan todettua 
koronavirustartuntaa.

• Jos olet matkustanut epidemia-alueilla ja epäilet itselläsi 
koronaviruksen aiheuttamaa tautia, soita numeroon:
• virka-aikana   040 713 2771 
• virka-ajan ulkopuolella  040 713 2744
• On tärkeää olla ensijaisesti puhelimitse yhteydessä 
yllä oleviin puhelinnumeroihin ennen kuin saavut paikalle 
terveyskeskukseen. Soittaminen on tärkeää siksi, ettei 
mahdollisesti sairastunut henkilö tartuttaisi muita.

Suojavälineet terveyskeskuksessa

Hengityssuojaimet ja muut terveyskeskuksen aulassa olevat 
suojavarusteet on tarkoitettu vain terveyskeskuksessa 
asioiville asiakkaille. Suojavälineiden saatavuudessa on tällä 
hetkellä ongelmaa koko maassa, joten on tärkeää säästä 
suojavälineet niitä eniten tarvitseville. 

Riskiryhmään kuuluvat kuntalaiset (+70-v)

Valtioneuvosto on 16.3.2020 velvoittanut yli 70-vuotiaat 
pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa 
mahdollisuuksien mukaan, eli pysymään karanteenia 
vastaavissa olosuhteissa.
Ulkoilla saa, kunhan välttää sosiaalisia kontakteja. Pellossa 
on käynnistynyt vapaaehtoistoiminta, jossa tarjotaan 
maksutonta apua kauppa- ym. asiointiin. 

Riskiryhmälle (+70-v) ateriapalvelua tarjolla

Poikkeustilanteen vuoksi Pellon kunnan ateriapalvelu toimii 
entistä joustavammin yli 70-vuotiaiden osalta. Kaikki yli 
70-vuotiaat kuntalaiset voivat saada ateriapalvelun kotiin 
toimitettuna 31.5.2020 saakka, mikäli heillä ei muutoin 
ole mahdollisuutta turvata ruokahuoltoaan. Aterian hinta 
on 6,80 euroa/ateria. Ateriat tilataan Ravintokeskuksesta 
ja laskutetaan asiakkailta jälkikäteen. Ruokapalvelun voi 
tilata keskuskeittiön puhelinnumerosta: 040 713 2753, 
keskuskeittio@pello.fi

Terveyskeskuksessa asiointi

Voimassa olevien rajoitusten vuoksi terveyskeskuksen ovet 
pidetään nyt lukittuna. Kulku terveyskeskukseen tapahtuu 
siten, että työntekijä avaa oven jokaiselle asiakkaalle.
Mikäli sinun tarvitsee päästä sisään terveyskeskukseen, soita 
johonkin seuraavista numeroista:
• Neuvola   040 767 3482
• Laboratorio  040 713 2731
• Osasto   040 713 2744
• Poliklinikka  040 632 9797
Huomioithan, että terveyskeskukseen pääsee nyt sisälle vain 
siten, että hoitaja avaa oven. Kun poistut terveyskeskuksesta, 
muita asiakkaita ei tule samalla päästää sisälle.
Mikäli sinulla ei ole puhelinta mukana, soita ovikelloa ja 
odota, että hoitaja tulee avaamaan oven.

Laboratorio

Laboratorion näytteenottopisteissä ei tule asioida, jos kärsii 
flunssan oireista. Flunssaisia asiakkaita pyydetään siirtämään 
näytteenoton ajankohtaa myöhemmäksi. Kiireettömät 
tutkimukset, kuten vuosikokeet, reuman kontrollikokeet tms. 
oman harkinnan mukaan. 

Keskeiset yhteystiedot Pellossa

Kunnanjohtaja Eero Ylitalo 040 631 7001 
  eero.ylitalo@pello.fi
Hyvinvointijohtaja Johanna Korteniemi 040 581 1255
  johanna.korteniemi@pello.fi
Vastaava lääkäri Tapani Risku     
  tapani.risku@pello.fi
Hoivapalveluiden esimies Anne Ikonen 040 562 4809
  anne.ikonen@pello.fi
Hoitotyön esimies Taina Timonen 040 563 4358
  taina.timonen@pello.fi
Elinvoimajohtaja / Pellon Serviisi Oy  040 674 4318
Kai Korhonen  kai.korhonen@pello.fi

Kauppa-apua tarjolla
Vapaaehtoistoimijat tarjoavat nyt kaupassakäynti- ja 
asiointiapua ikäihmisille ja riskiryhmään kuuluville. 
Asiointiapu on maksutonta. 

Seuraavista numeroista voit tiedustella asiointiapua:

Jarhoinen ja Naamijoki, 
Matti Puolakanaho,   040 960 3058 
(Lions Club Pello)

Juoksenki, 
Anne Syväniemi-Kuitunen, 040 523 6601 
(Juoksengin kyläyhdistys)

Kuntakeskus, 
Suvi Mäkipörhölä,   040 513 9392 
(Lions Club Pello)

Lankojärvi, Matinlompolo, 
Sirkkakoski, Lampsijärvi,   016 582 625, 
kuljetus tiistaisin ja perjantaisin
(Heikki Rautio ky)

Turtola,  
Risto Malinen,   050 456 1674, 
varalla Laura  Post  0400 694 583, 
kuljetus tiistaisin ja perjantaisin
(Turtolan kyläyhdistys)

Rattosjärvi, Juha Mänty,  0400 209376

Orajärvi, 
Orajärven kyläpuoti,  040 570 2196

Väylänvarsi,
Minna Koski,  045 118 8250, 
Harry Ylisaukko-oja,  040 729 0543 
(Jokivartisten Kyläseura ry) 

Lisäksi kauppa-asiointiapua tarjoaa Pellon Ponnen 
jalkapallojaosto:
Maria Mäki   040 848 9193
Antti Mäki  040 350 3898
Jussi-Pekka Heinonen 050 438 7163
Johanna Kurth   050 493 9898
Pia Leppäniemi   040 569 1479
Ninja Pekkala   040 505 7025

Pellon kunnan koulu-, ateria-, ruoka- ja 
asiointiliikenteen kilpailutus käynnistyy

Pellon kunnan koulu-, ateria-, ruoka- ja asiointiliikenteen 
kilpailutus käynnistyy maanantaina 23.3. ja se on avoimena 
27.4.2020 klo 17.00 saakka.

Kilpailutus tapahtuu sähköisesti Hilma-järjestelmän kautta ja 
on avoin kaikille kuljetusalan yrittäjille.

Lisätietoja saa elinvoimajohtaja Kai Korhoselta, kai.
korhonen@pello.fi, p. 040 674 4318.

Myytävänä rivitaloasunto
Pellon kunta myy 1h+kk 

asunnon Reissutiellä.
Ks. Huutokaupat.com, 

kohdenumero 1778142.

TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA

Pääsiäislauantaina 11.4.2020 ei ole 
kiirevastaanottoa terveyskeskuksessa.

Korona-tilateen vuoksi seniorineuvola peruttu tältä keväältä. 
Lisäksi myös 70-vuotiaiden seniorisyynit peruttu.

Kunnantoimiston yleinen neuvontapuhelin     040 619 6644
Terveyskeskus 
• virka-aikana   040 713 2771 
• virka-ajan ulkopuolella  040 713 2744
Kiinteistönhuollon päivystys   0400 291 935 

Valtakunnallinen neuvontapuhelin

Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa 
029 553 5535 arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15. 
Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei 
terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa 
oireissa.

PELLON APTEEKKI TIEDOTTAA
-  Pidä riittävä etäisyys toisiin asiakkaisiin ja          
henkilökuntaan (vähintään 1 m).
-  Maksu mahdollisuuksien mukaan pankkikortilla.
 Asioidessasi toisen puolesta apteekissa:
-  Tilaa lääkkeet etukäteen ja kerro kuka noutaa ne 
 puolestasi tai anna lista noudettavista tuotteista 
 mukaan. 
 Muista Kela-kortti!

Lääkkeiden kotiinkuljetus
Jos kuulut riskiryhmiin, kuljetamme lääkkeet halutessasi 
kotiovellesi. Soita tilauksesi apteekkiin (puh. 0400 531 164). 
Lääkkeet luovutetaan kelakorttia vastaan ja maksu tapahtuu 
pankki- tai luottokortilla.

Ethän asioi apteekissa flunssaisena!

LIIKENTEEN ASIAKASPALVELU 
(ELY-KESKUKSEN YLLÄPITÄMÄT TIET)

Voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia 
ja tehdä ilmoituksia väyliin liittyen:
- http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1  
- Liikenteen asiakaspalvelu 0295 020 600 arkisin klo 9–16.
- Ilmoitukset kiireellisistä liikennettä vaarantavista 
ongelmista tiestöllä (24 h/vrk): Tienkäyttäjän linja 0200-2100.

KYSELYTUNTI 
KORONAVIRUKSESTA 
Pellon kunta järjestää netin kautta kyselytunnin 
koronavirusepidemiasta tiistaina 31.3. klo 18.00. 
Kyselytunnilla kuntalaiset voivat netin välityksellä kysyä 
Pellon tilanteesta ja yleensä koronavirusepidemian 
vaikutuksesta pellolaisten arkeen. Kysymyksiä voi jättää 
myös ennakkoon palautelaatikoihin, jotka sijaitsevat 
Seolla, Jopparissa, Apteekissa ja S-marketissa.  

Kyselytunnilla kysymyksiin vastaavat mm. vastaava lääkäri 
Tapani Risku, kunnanjohtaja Eero Ylitalo, hyvinvointijohtaja 
Johanna Korteniemi sekä hoivapalvelujen esimies Anne 
Ikonen.

Kyselytunti näytetään suorana lähetyksenä Pellon kunnan 
striimaussivulla, jonne se jää talteen myös myöhäisempää 
katselua varten.

PELLON LIIKUNTAPALVELUT 

Pellon kunnan liikuntaryhmät ovat hallituksen 
ohjeistuksen mukaan peruutettu toistaiseksi koronan 
leviämisen ehkäisemiseksi. 

Pellon kunta tiedottaa, kun liikuntaryhmät aloittavat taas 
toimintansa.

TIEDUSTELUT IKÄIHMISTEN PALVELUISTA:
Sari Hiltunen 040 759 8923
arkisin klo 8–12.


