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Koronatestin näytteenottokriteerit ovat 
muuttuneet
Näytteenottokriteerit kaksi kertaa rokotetuille ja alle 
12-vuotiaille ovat lieventyneet. 

Koronatestiaika varataan soittamalla numeroon 040 823 
7975. Puhelimessa saat ohjeet kellonajasta ja siitä, otetaanko 
testi drive-in-testinä ambulanssiovella vai terveyskeskuksen 
pihalla olevassa kontissa. Testaukset keskitetään virka-ajalle. 
On ensiarvoisen tärkeää, että infektio-oireiset ja 
koronatestiin tulevat soittavat terveyskeskukseen ennen 
paikalle saapumistaan! Infektio-oireisena ei tule asioida 
terveyskeskuksessa ilman että sopii asiasta etukäteen 
puhelimitse. Se on tärkeää mahdollisten korona-altistusten 
ennaltaehkäisemiseksi. Takaisinsoittojärjestelmän turvin 
terveyskeskuksesta soitetaan takaisin, jos puheluusi ei päästä 
heti vastaamaan. 

Koronatestin muuttuneet näytteenottokriteerit
Ensisijaisesti testataan
 • Rokottamattomat tai yhden rokoteannoksen   
 saaneet henkilöt, joilla on koronavirusinfektioon  
 sopivia oireita. 
 • Oireilevat rokottamattomat henkilöt jotka ovat  
 sairastaneet koronataudin yli kuusi kuukautta   
 sitten.

Seuraavissa tapauksissa testataan
 • Rokotetut henkilöt (oireilevat, kaksi kertaa   
 rokotetut tai koronan yli 6 kk sitten sairastaneet   
 vähintään kerran rokotetut) testataan seuraavasti: 
  o kaikki sairaalahoitoon ja sairaalan   
  päivystyspisteisiin tulevat potilaat
  o tunnetuille koronavirustapaukselle   
  altistuneet
  o vakavalle koronavirustaudille altistavia  
  riskejä omaavat henkilöt
  o henkilöt, joiden rokotussuojan   
  epäillään heikentyneen
  o sote-yksiköissä työskentelevät
  o ikääntyneiden hoiva- ja hoito-  
  yksiköiden asukkaat.

Alle 12-vuotiaiden testaus
 • Alle 12-vuotiailla lapsilla, joilla on    
 koronvirusinfektioon sopivia oireita, näyte otetaan  
  seuraavissa tapauksissa:
  o tunnetulle koronavirustapaukselle   
  altistuneet
  o lapsen perhepiirissä on yli 16-vuotiaita,  
  joilla ei ole täyttä rokotussuojaa
  o lapsen infektio-oireet edellyttävä   
  testausta kliinisen harkinnan mukaan.

Muita tarkennuksia testaukseen
Koronavilkun hälytyksen yhteydessä testataan voimassa 
olevan ohjeistuksen mukaan. Henkilöillä, joilla on 
koronvirustautiin sopivia oireita tai epäily koronatartunnasta, 
tulee iästä riippumatta olla mahdollisuus lääketieteellisin 
perustein päästä tarvittaviin diagnostisiin tutkimuksiin.

Tehosterokote ja kolmas rokote
Tehosterokotteen aikaa voi aikaistaa ottamalla yhteyttä 
rokotepuhelimeen, rokotteiden väli on oltava vähintään 6 
viikkoa. Kolmannelle koronarokotteelle voivat varata ajan 
vaikeasti immuunipuutteiset henkilöt sekä ne henkilöt, 
jotka ovat alkuvuodesta saaneet rokotteen kolmen viikon 
tehostevälillä.
Rokotepuhelin auki tiistaisin ja torstaisin klo 8.30–15.00, 040 
631 9613. Asioida voi myös Whatsapp-viestillä.

Kyläraha ja kylätaloraha-avustusten haku on 
avoinna

Haettavissa olevat avustukset kylätoimikunnille ja 
-yhdistyksille:
• kyläraha 170 €
• kylätalorahaa määrärahojen puitteissa enintään 2 000 € 
(huom. vain kylät, joissa kyläyhdistys tai kylätoimikunta 
hallinnoi kylätaloa).
Kylätoimikuntien ja kyläyhdistysten tulee toimittaa sekä 
kylärahan että kylätalorahan saamiseksi sähköpostitse, 
kirjeitse tai maaseututoimistoon hakemus selvityksineen sekä 
edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös 30.9.2021 
mennessä.
Hakemuslomakkeet löytyvät Pellon kunnan nettisivuilta ja 
Pellon maaseututoimistosta.
Osoite:
Pellon kunta
Maaseututoimisto
Kunnantie 4
95700 PELLO

Lisätietoja:
maaseutusihteeri Henri Marjeta 040 6811 040, 
henri.marjeta@ylitornio.fi
maaseutusihteeri Mailis Savela 0400 220 350, 
mailis.savela@ylitornio.fi

Tornionlaakson kirjaston
Pellon toimipisteen aukioloajat:

Ma–ke  klo 10–19
to–pe   klo 10–17

Poikkeukset aukioloajoissa:
Pe 8.10. suljettu
Lehtilukusalin omatoimiaika ma–su klo 7–21
Taidenäyttely Tunnelmia - Anita Palovaaran 
öljyvärimaalauksia esillä 15.10. asti. 

Ti 5.10. klo 10–15 SeniorSurf.  SPR opastaa senioreita 
digipalveluiden käytössä.

Ti 5.10. klo 12–16 Lapin kirjaston yhteinen Digihumppa-
etälähetys verkkopalveluiden käytöstä katsottavissa 
kirjastolla. Mm. Omakannan, pankkipalveluiden, poliisin 
lupa-asioiden ja Lapin kirjaston e-palveluiden esittelyä.

Ti 5.10. lukupiiri klo 17. Aiheena Tammen keltaisen kirjaston 
kirjat.

Ke 13.10. Hiihku-pöllön satutuokio Tenavatuvalla. 
Tarkemmasta ajasta tiedotetaan myöhemmin. 

Asiakaspalvelu p. 0400 220 352
Kirjastoauto p. 0400 394 032
kirjasto@pello.fi

Pellon fysioterapia tiedottaa

käyttämättömät apuvälineet pyydetään palauttamaan 
terveyskeskuksen fysioterapiaan. 

Syksyn seniorikerhot

Seniorikerhot kokoontuvat lokakuussa torstaisin klo 12–14. 
 - 30.9. Turtolan seurakuntakodilla
 - 7.10. Konttajärven ns-talolla 
 - 14.10. Lampsijärven kylätalolla 
 - 28.10. Pellossa Kyllinkeitaalla

Ilmoittaudu kyseisen viikon tiistaihin klo 15 
mennessä Sonjalle 040 539 3699.
Tervetuloa!

TERVETULOA TOIMINTAKESKUKSEEN 
OSTOKSILLE!

Tule tekemään löytöjä. Meiltä löydät porrasluudat, matot, 
kassit, sisustustavarat yms.

Olemme paikalla varmimmin aamupäivisin (klo 8–13.30).

Maksu käteisellä.
Toimintakeskus, Asematie 5.
TERVETULOA!

VUODEN 2022 AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Pellon kunnanhallitus julistaa haettavaksi harkinnanvaraiset 
avustukset vuodeksi 2022.

Hakemukset pyydetään toimittamaan Pellon 
kunnanhallitukselle osoitteeseen:
Kunnantie 4, 95700 PELLO tai sähköpostitse pellonkunta@
pello.fi. Hakuaika on 30.9.–29.10.2021 klo 15.00.

Kunnanhallitus huomioi aikaisemmin saapuneet 
avustushakemukset TA 2022 käsittelyn yhteydessä. 
Avustuksia maksetaan vain Pelloon kuntaan rekisteröidyille 
yhdistyksille. Hakemukseen on liitettävä selvitys edellisen 
avustuksen käytöstä. 

Pellon kunnassa on avoimena

Kehitys- ja työllisyyskoordinaattorin vakituinen työtehtävä 
1.12.2021 alkaen, hakuavain: 386127.
Hakuaika 14.10. klo 18 saakka.

Lisätiedot ja hakemukset:

www.kuntarekry.fi

Kunnan laskut e-laskuna! 

Pellon kunnan lähettämät laskut voidaan kaikki tilata 
perinteisen paperisen laskun sijaan e-laskuna. Tiedot 
laskutuksen päivittämiseksi sähköiseen muotoon löytyvät 
paperiselta laskulta. Tarvittaessa opastusta e-laskun 
tilaamiseksi saa omasta pankista. 


