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Banduristien Trio Oriana
Ukrainan tunnetuin bandurayhtye vierailee Pellossa

Banduristien Trio Orianan konsertti 
Bandura ja kantele - ylivoimainen liitto 
kulttuurikahvila Helmessä 2.10. klo 18.

Banduristien Trio Oriana on yli viisitoista 
vuotta vanha ammattilaiskokoonpaino, joka 
yhdistää konsertissaan Ukrainan ja Suomen 
kansallissoittimet, banduran ja kanteleen.  
Yhtyeestä on taiteellisen toimintansa aikana 
tullut Ukrainan suosituin bandurayhtye. 
Yhtyeen suosion takana on kolme lahjakasta 
ja taitavaa muusikkoa, joilla kaikilla on 
voimakas ja kaunis lauluääni: Natalija Hotsyk 
(sopraano), Iryna Hubiak (mezzosopraano) ja 
Julija Rudnytska (altto). 

Trion konserttiohjelmisto on hyvin 
monipuolinen ja kattaa laajan kirjon lajeja 
ja tyylejä kansanmusiikista klassiseen ja 
hengelliseen musiikkiin, maailmanlaajuisesti 

tunnettujen säveltäjien ja nykyisten 
musiikintekijöiden teoksista jazziin. 
Trio esittää konserttiohjelmissaan niin 
instrumentaaliteoksia kuin banduralla 
säestettyjä vokaaliteoksia, mutta konsertissa 
kuullaan myös lauluja a cappella- esityksinä. 
Kuulija saa nauttia sekä trion erinomaisista 
yhteisesityksistä että muusikoiden soolo- ja 
duettoesityksistä.

Bandura on perinteinen ukrainalainen 
kansansoitin, joka on tunntettu jo muutamia 
satoja vuosia. Konserttibandurassa on 
61 kieltä. Tämän sylissä näppäilemällä 
soitettavan Ukrainan kansallissoittimen 
ääni on uudelle kuulijalle jotakin yllättävää 
cembalon, harpun ja kitaran väliltä. Mitä 
luultavimmin bandura on suomalaisen 
kanteleen sukulaissoitin.

Löydä uusi harrastus – lajikokeilua tarjolla!

Fatbike Ritavaara vko 42
18.–22.10 klo 8–15.00
Varaa luomu- tai sähköfatbike 1,5h ja käy ajelemassa. 
Varaukset 040 713 2767/Kari, Ritavaara  

Keilaus vko 43
26.10. tiistai klo 18–20.00
29.10. perjantai 18–20.00
Keilahalli - Väyläkeila

Jousiammunta vko 44
5.11. perjantai klo 17–20.00
7.11. sunnuntai klo 10–13.00
Rohkihalli - Länsirajan jousiampujat

Toiminta on maksutonta. Ilmoittautuminen vain läskipyöräilyyn, muuten riittää ko olet 
paikalla! Lisätietoja 040 569 2716/Ninja .

Pellon keilahalli Väyläkeila

Avoinna lokakuussa
tiistai–lauantai klo 14–20

Perjantai- ja lauantai-iltaisin 
hohtokeilausta klo 17–20.
Keilahalli on suljettu 5.–6.10.

Opintie 7, 
95700 PELLO 

Varaukset numeroon 
040 486 9287.  

PELLON NEUVOLA TIEDOTTAA
INFLUENSSAROKOTUKSET SYKSYLLÄ 2021

Maksuttoman influenssarokotteen saavat:
 - sosiaali-ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
 - raskaana olevat naiset
 - KAIKKI 65 vuotta täyttäneet
 - sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmään kuuluvat alle 65-vuotiaat
 - alle 7 v lapset
 - vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
 - varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja naiset

ROKOTUSPÄIVÄT NEUVOLASSA OVAT:
Pe 1.10.    klo 8–16 ilman ajanvarausta
Ma 11.10. klo 8–16 ilman ajanvarausta
Ti 12.10.   klo 8–16 ilman ajanvarausta

Rokotuksia jatketaan marras-ja joulukuussa, näistä päivistä ilmoitetaan myöhemmin. 2–6-vuotiaille annettavat Fluenz-
Tetra nenäsumuterokotteet saatavilla marraskuussa. Kotisairaanhoidon asiakkaat saavat influenssarokotteen erikseen 
sovituilla kotikäynneillä.
Lisätietoja neuvolasta p. 040 767 3482, 040 767 3563 tai 040 649 5928.

KORONAROKOTUKSISTA
Koronarokotteen tehosteannoksia annetaan nopeutetusti. Toisen annoksen voi ottaa, kun 1.rokotteesta on kulunut kuusi 
(6) viikkoa. 
Kolmansia koronarokoteannoksia annetaan tällä hetkellä henkilöille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti 
heikentynyt. Lisäksi kolmas koronarokote annetaan niille, jotka ovat alkuvuodesta saaneet rokotteet lyhyellä (3 viikon)
tehostevälillä. 

Voimakkaasti immuunipuutteiseksi katsotaan seuraavat ryhmät:
 - elinsiirto
 - kantasolusiirto
 - vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
 - immunosuppressiivinen syöpähoito
 - autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisillä biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
 - dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
 - pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
Koronarokoteajat varataan rokotepuhelimesta (tiistaisin ja torstaisin) p. 040 631 9613 klo 8.30–15.


