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Pellon kunnan paikallisliikenteen (asiointiliikenne) aikataulut
Pellon kunnan asiointiliikenteen käyttö on joillakin linjoilla ollut vähäistä. Asiointiliikenne on avointa kaikille kuntalaisille.
Toivoisimme asiointiliikenteelle lisää käyttäjiä, jotta linjoja voidaan tarjota myös jatkossa. Kuljetuksesta maksetaan linjaautotaksan mukainen maksu.
Paikallisliikenne ajetaan seuraavien aikataulujen mukaisesti.
Reittejä ei ajeta arkipyhinä.
Reitti 40: ORAJÄRVI – JARHOINEN – PELLO, Petri Uusitalo p. 040 039 7021
tiistaisin
Lähtö: Orajärveltä klo 9.15
Paluu: S-Marketin edestä klo 12.20
Reitti 41: ORAJÄRVI – JARHOINEN – PELLO, Petri Uusitalo p. 040 039 7021
torstaisin
Lähtö: Orajärveltä klo 9.15
Paluu: S-Marketin edestä klo 12.20
Reitti 42: RATTOSJÄRVI – PELLO, Liikenne Lohiniva p. 050 307 4804
tiistaisin
Lähtö: Rattosjärveltä klo 9.15
Paluu: S-Marketin edestä klo 12.30
Reitti 43: RATASJÄRVI – JUOKSENKI – PELLO, Liikenne Lohiniva p. 050 307 4804
torstaisin
Lähtö: Ratasjärveltä klo 9.15
Paluu: S-Marketin edestä klo 12.20
Reitti 44: LAMPSIJÄRVI – SIRKKAKOSKI – LANKOJÄRVI - PELLO, Liikenne Lohiniva p. 050 307 4804
perjantaisin
Lähtö: Lampsijärveltä klo 9.00
Paluu: S-Marketin edestä klo 11.45
Reitti 45: YLIRANTA - VÄLIKYLÄ, Liikenne Lohiniva p. 050 307 4804
tiistaisin
Lähtö: 9.00 S-market-Pellontie-Hellandintie-Takatie-Topiaantie-Takatie-Ketotie-Tapulitie-Varsitie-Reissutie-MukkatieAhjotie-Pellontie-Tiesmaantie-Koulutie-Lapintie-Opintie-Hannunrannantie-Välikylä-S-market-keskustan alue
Paluu: 11.30 S-marketin edestä
Reitti 46: NIVANPÄÄ - KYLÄVAARA, Liikenne Lohiniva p. 050 307 4804
tiistaisin
Lähtö: 13.00 S-market-Nivanpääntie perälle-Kalliotie-Mäkeläntie-Pajutie-Petäjätie-Pikkutaivaantie-NivanpääntieKyröntie-Museotie-Pellontie-Myllytie-Vaaratie-Ollintie-Niittytie-Lypsytie-Jolmantie-Kauppatie-Linjatie-S-marketkeskustan alue
Paluu: 15.00 S-marketin edestä
Reitti 47: NIVANPÄÄ - KYLÄVAARA, Liikenne Lohiniva p. 050 307 4804
torstaisin
Lähtö: 9.00 S-market-Nivanpääntie perälle-Kalliotie-Mäkeläntie-Pajutie-Petäjätie-Pikkutaivaantie-NivanpääntieKyröntie-Museotie-Pellontie-Myllytie-Vaaratie-Ollintie-Niittytie-Lypsytie-Jolmantie-Kauppatie-Linjatie-S-marketkeskustan alue
Paluu: 11.30 S-marketin edestä
Reitti 48: YLIRANTA - VÄLIKYLÄ, Liikenne Lohiniva p. 050 307 4804
torstaisin
Lähtö: 13.00 S-market-Pellontie-Hellandintie-Takatie-Topiaantie-Takatie-Ketotie-Tapulitie-Varsitie-Reissutie-MukkatieAhjotie-Pellontie-Tiesmaantie-Koulutie-Lapintie-Opintie-Hannunrannantie-Välikylä-S-market-keskustan alue
Paluu: 15.00 S-marketin edestä
Paikallisliikenne on avointa kaikille ja kuljetuksesta maksetaan linja-autotaksan mukainen maksu.
Vammaispalveluasiakkaan on osoitettava oikeutensa maksuttomaan kulkemiseen sosiaalitoimiston päätöksellä.
Reittien ulkopuolella asuva pääsee kuljetukseen ilmoittamalla siitä viimeistään edellisenä päivänä klo 16.00 mennessä
kuljetuksesta vastaaville. Mikäli tarvitsee kyydin kotipihasta asti, siitä on myös ilmoitettava kuljettajalle edellisenä
päivänä.
Liikennöitsijöiden yhteystiedot:
Liikenne Lohiniva Oy p. 050 307 4804
Petri Uusitalo p. 040 039 7021

Pellon kunnankino esittää helmikuussa 2021
Come Play
To 4.2. klo 18 ja
pe 19.2. klo 19.
Kauhu
Kesto: 1h 37 min
Ikäraja: 16
Lippu: 6 €
Tunturin tarina
Pe 5.2. klo 19 ja
to 18.2. klo 18.
Kotimainen,
koko perheen elokuva
Kesto: 1h 12 min
Ikäraja: S
Lippu: 6 €
Falling
To 11.2. klo 18 ja
pe 26.2. klo 19.
Draama
Kesto: 1h 52 min
Ikäraja: 12
Lippu: 6 €
Karalahti
Pe 12.2. klo 19 ja
to 26.2. klo 18.00.
Dokumentti
Kesto: 1h 57 min
Ikäraja: 12
Lippu: 6 €

Muutokset mahdollisia.
Elokuvatoivomuksia voi esittää kunnankinon
numeroon 040 648 2759/
sähköpostitse: kunnankino@edu.pello.fi

Seniorikerhot kokoontuvat helmikuussa
Konttajärven seniorikerho Konttajärven Ns:llä
To 4.2. klo 12–14.
Lampsijärven seniorikerho Kylätalolla to 11.2.klo 12–14.
Turtola–Juoksengin seniorikerho Juoksengin kylätalolla
to 18.2. klo 12–14.
Pellon seniorikerho Kyllinkeitaalla to 25.2. klo 12–14.
Ilmoittaudu oman kylän
tai lähinnä asuinpaikkaasi
olevan kylän kerhoon
viimeistään tiistaihin klo
16.00 mennessä Sonjalle
040 539 3699 tai
Mariannelle 040 700 3205.

Ilmoita tapahtumastasi Pellon kunnan
nettisivuilla
Pellon kunnan uudistetut nettisivut tarjoavat tapahtumajärjestäjille helpon tavan ilmoittaa tapahtumista kunnan
nettisivujen tapahtumakalenteriin.
Sivujen www.pello.fi etusivulta kohdasta ajankohtaista
> tapahtumat > ilmoita tapahtuma pääsee syöttämään
tapahtuman tiedot.

Tornionlaakson kirjaston
Pellon toimipisteen aukioloajat

Ritavalkean laskettelukeskuksen 2021 aukioloajat

Ma–ke 10–19.00
to–pe 10–17.00

Viikot 4–7:
Tiistai, perjantai
klo 17.30–20.30

Lehtilukusalin omatoimiaika ma–su 7–21.00.
Kirjastoasioinnissa suosittelemme kasvomaskin käyttöä.
Huolehditaan yhdessä myös turvaväleistä.

Lauantai, sunnuntai
klo 11.00–16.00

Seuraava LUKUPIIRI ti 2.2. klo 17.00.
Aiheena kuvalliset kertomukset.

Viikot 8–9:
Maanantai–sunnuntai
klo 11.00–18.00

Viikko 10:
Maanantai–sunnuntai
klo 11.00–16.00

puh. 040 713 2767
www.ritavalkea.com
Instagram: ritavaarapello
Facebook: Ritavaara

Lehtimyynti ma 8.2. alkaen viikon 6 ajan.

Tornionlaakson kirjasto

Liikheelle 2021
Maanantai 9.30–10.30 Metsäkävely/lumikenkäily, lähtö
Kylävaaran parkkipaikalta. Pakkasraja -15°C.
Tiistai 11.30–12.15 Kuntojumppa Ponnella.
Keskiviikko 11.30–12.15 Kehonhuolto Ponnella.
Ryhmät ovat maksuttomia, ei ilmoittautumisia.
Lisätietoja 040 569 2716/ Ninja

PELLON KEILAHALLI
VÄYLÄKEILA
palvelee helmikuussa 2021
Tiistaista–lauantaihin klo 14.00–20.00
Olemme suljettuna 20.2.2021
Perjantai- ja lauantai-iltaisin hohtokeilausta klo 17–20.
Ratamaksu 15 € / rata / tunti
Alennusryhmät 8 € / rata / tunti
(Opiskelijat, eläkeläiset, työttömät)
Opintie 7, 95700 PELLO
puh. 040 486 9287

VETOOMUS PELLOLLAISILLE!
Arvoisa pellolainen
Pellossa olemme toistaiseksi selvinneet tartuntojen
osalta varsin hyvin. Tartuntoja on koko kuluneen kauden
aikana ilmennyt vain seitsemälle kuntalaiselle.
Tästä on kiittäminen sinua, joka olet
• käyttänyt kuuliaisesti maskeja asioidessasi kodin
ulkopuolella
• noudattanut hyvää käsihygieniaa
• noudattanut turvavälejä esim. kassajonoissa ja muissa
tiloissa joissa on kansalaisia koolla.
• käynyt vähimmästäkin oireilusta koronatestissä
• välttänyt tarpeettomia matkoja naapurikuntiin.
• välttänyt tarpeettomia valtakunnan rajan ylityksiä.
• pidättäytynyt yleisötilaisuuksista, joissa viruksen
leviämisedellytykset ovat suotuisia.
Rokotustoiminta on käynnistynyt myös täällä Pellossa
ja kunhan rokotteita saadaan, kiihtyy se entisestään.
Rokotteiden puute yhdessä viruksen muuntautumisen
kanssa jatkaa tämän taistelun loppusuoraa merkittävästi.
Nyt on äärimmäisen tärkeää että sinä et anna otteen
herpaantua, vaan jaksat samalla vastuullisuudella kuin
tähänkin asti.
Vahva vetoomuksemme on, että noudatat kuuliaisesti
annettuja ohjeita ja suosituksia.

Ilmoita sieki tapahtumasi mukaan!

Se on tässä tilanteessa ainoa ja paras tapa ennaltaehkäistä
tartuntojen ilmaantuvuutta täällä Pellossa.

Tapahtumailmoitukseen ei voi vielä liittää kuvaa mukaan,
mutta sen voi lähettää erikseen sähköpostilla miia.kallioinen@
pello.fi

Eero Ylitalo			Maija Risku
Kunnanjohtaja			Vastaava lääkäri

Pellon kunnan koronatiedote
Koronarokotukset Pellossa
Pellon koronarokotukset ovat käynnistyneet sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotuksista. Kun sote-henkilöstö
on rokotettu, siirrytään rokottamaan palvelukotien asukkaita ja yli 80-vuotiaita kotona asuvia kuntalaisia. Yli 80-vuotiaille
henkilöille soitetaan terveyskeskuksesta ja tiedustellaan halukkuutta rokotteeseen ja varataan aika neuvolaan niille, jotka
rokotteen haluavat. Näin toimitaan, koska on todettu, että helpoin tapa tavoittaa tämä ryhmä riittävän nopeasti on puhelin.
Pfizerin toimitusviivästys vaikuttaa Pellonkin rokotustoimintaan sillä tavalla, että viikoille 4, 5 ja 6 saadaan vain
tehosteannoksiin (2. annokset) Pfizerin rokotetta, ja rokotustahti hidastuu tämän vuoksi hieman. Modernan rokotetta
saadaan Pelloon 200 kpl, eli kuluvalla viikolla käytetään sitä.
Neuvolan toiminta on rokotuspäivinä supistettua. Kiireettömiä yhteydenottoja neuvolaan kannattaa mahdollisuuksien
mukaan lykätä. Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä myös terveyskeskuksen poliklinikalle. Määräaikaistarkastukset
esimerkiksi lapsille ja raskaana oleville pyörivät kuitenkin normaalitapaan.
Yli 80-vuotiaiden jälkeen seuraava rokotettava ryhmä on 70-80 -vuotiaat, mutta he eivät vielä voi varata aikaa rokotukselle,
koska varmuutta rokotetoimituksista ei ole. Toivomme, että turhia yhteydenottoja neuvolaan tästä asiasta vältetään.
Tiedotamme heti, kun ajan varaaminen on mahdollista.
Rokotusjärjestys on määritelty kansallisesti, eikä siihen ole mahdollista vaikuttaa paikallisesti. Ajankohtaisista
rokotusryhmistä tiedotetaan sitä mukaa kun rokotuksia saadaan lisää Pelloon. Riskiryhmien tullessa rokotusvuoroon, niissä
noudatetaan kiireellisyysjärjestystä, eli syöpähoidossa oleva potilas tai elinsiirtopotilas voi olla esimerkki kiireellisessä
rokotusjärjestyksessä olevasta rokotettavasta verrattuna vaikkapa hyvässä hoitotasapainossa olevaan astmaatikkoon.
Muuntoviruksen uhka muuttaa rajoituksia Tornionlaaksossa
Valtioneuvosto päätti 22. tammikuuta, että maahantulorajoituksia kiristetään Suomessa keskiviikosta 27.1.2021 lähtien ja
ne ovat voimassa 25.2.2021 asti. Tavoitteena on vähentää rajan ylittävää liikennettä merkittävästi. Työmatkaliikenteessä
sallitaan vain välttämätön liikenne Suomeen. Henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Välttämättömäksi
katsotaan yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää
toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä. Rajoitukset eivät vaikuta
Suomesta ulkomailla työssä käyviin.
Rajayhteisön asukkaiden erillisvapaus poistuu
Aiempaa päätöstä rajayhteisöstä muutetaan siten, että siihen kuuluminen ei ole enää peruste maahantulolle. Käytännössä
tämä ei koske Suomen kansalaisia, koska Suomen kansalainen ja Suomessa asuva on lain mukaan aina oikeutettu
saapumaan Suomeen. Kuitenkin tässä vakavassa tilanteessa on vahvasti suositeltavaa rajoittaa rajan yli tapahtuva
liikkuminen vain kaikkein välttämättömimpään liikenteeseen, jotta saamme koronan leviämisen kuriin ja ehkäisemme
mahdollisimman tehokkaasti uuden virusmuunnoksen rantautumista tänne Pelloon.
Rajayhteisöjen asukkailla ei myöskään ole enää oikeutta ylittää rajaa muualta kuin rajanylityspaikkojen kautta. Tämä
muutos koskee myös Suomen kansalaisia, joiden on jatkossa ylitettävä raja päätöksessä vahvistettujen rajanylityspaikkojen
kautta. Näin terveysviranomaisilla olisi mahdollisimman kattavat mahdollisuudet kohdistaa tarvittavia terveystoimia
rajanylittäjiin.
Liikkumissuosituksia myös sairaanhoitopiirien välille
Tartuntojen ilmaantuvuustilanne Lapin kahden sairaanhoitopiirin välillä eroaa toisistaan merkittävästi Lapin
sairaanhoitopiirin eduksi. Eroavaisuudesta johtuen onkin edelleen voimassa suositus, jonka mukaan tarpeetonta liikkumista
sairaanhoitopiirien rajojen yli tulisi välttää. Vahvasti suositellaan myös, että sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilu- ja
liikuntatapahtumia ei järjestettäisi. Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia
sisä- ja ulkotiloissa. Kokoontumisrajoituksien osalta Lapin sairaanhoitopiirissä noudatetaan toistaiseksi valtakunnallista
tasoa, eli 50 hengen rajoitukset ovat voimassa.
Testiä suositellaan ulkomailta saapuville
Valtionhallinto suosittelee, että kaikki maahantulijat kävisivät koronatestissä. Ohjeistus asiasta odottaa kuitenkin vielä
tarkennuksia. Esimerkiksi siitä, kuinka usein säännöllisesti rajan ylittävien pitäisi käydä testissä, ei vielä ole varmuutta.
Rajanylittäjät voivat ottaa yhteyttä Pellon terveyskeskukseen koronatestiajan sopimiseksi rajalla jaettavan ohjeen
mukaisesti. Testaaminen edellyttää käytännön järjestelyjä, kuten suojavarusteisiin pukeutumista, joten ajan varaaminen
on tarpeellista.
Terveyskeskuksen ajanvarauksen puhelinnumero on 040 713 2771 (ma–pe klo 8–16, la klo 9–14). Muina aikoina kysymyksiin
vastataan vuodeosaston numerosta 040 713 2743, mutta testaaminen pyritään keskittämään päivän ajalle.
Päivitettyä tietoa rajanylityksiä koskeviin säädöksiin ja suosituksiin löytyy osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/
maahantulon-rajoitukset

