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Tehostettu kotisairaanhoito suljettu
kesän ajan

LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN HAKU
KESÄLLE 2021

Rantauimakoulu Valkeajärvellä,
Ritavaarassa kesällä 2021

Tehostettu kotisairaanhoito on työntekijäpulan vuoksi kiinni
30.5.– 29.8.21. Kotisairaanhoito toimii kesän ajan
normaalisti.

Käyttövuoroja voi hakea
• Ponnen liikuntasaliin
• Ponnen yleisurheilukentälle

5.–9.7.2021 maanantaista perjantaihin Pellon kunnan lapsille
klo 11.00–12.00 Alkeisryhmä; 2014-2013 syntyneille. 15€
klo 12.00–13.00 Jatkoryhmä; 2014-2013 syntyneille. 15€
klo 13.00–13.45 Vesipeuhula; 2015 syntyneille. Maksuton,
		
Meän kläpit liikkuu -hanke

Pellon kunnassa on avoimena tehtäviä
Elinvoimajohtajan määräaikainen virka, hakuavain 362714,
haku päättyy 27.5.2021 klo 15.
Sairaanhoitajan sijaisuus poliklinikalla, hakuavain 357150,
haku päättyy 30.5.2021 klo 16.
Vakituinen sairaanhoitaja kotisairaanhoitoon, hakuavain
357186, haku päättyy 29.5.2021 klo 15.
Äidinkielen tuntiopettajan virka, hakuavain 365728,
haku päättyy 7.6.2021 klo 16.
Lisätiedot ja hakemukset: www.kuntarekry.fi
Tule sieki töihin Pelhoon!

Tornionlaakson kirjaston
Pellon toimipisteen aukioloajat
Ma–ke 10–19
to–pe 10–17
Lehtilukusalin omatoimiaika ma–su 7–21.
Ylioppilaiden onnittelulistat 19.–28.5.
Kuntavaalien ennakkoäänestys 26.5–8.6.

Käyttövuorot jaetaan hakemusten perusteella, ja hakuaikaa
on ke 2.6.2021 asti. Myös muuna aikana voi saada vuoron,
mikäli vapaita aikoja löytyy.
Kesän käyttövuorot ovat voimassa 7.6.–10.8. Käyttövuoroja
voidaan myöntää ryhmille (ei yksittäisille käyttäjille).
Kunnalla on oikeus perua varattuja vuoroja ilmoittamalla
vuoron vastuuhenkilölle sähköpostitse/viestillä.
Seuraavat tiedot liitetään hakemukseen:
• Vastuuhenkilön (täysi-ikäinen) tiedot: nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Haettava vuoro: tila, pvm, aika, käyttötarkoitus sekä
vaihtoehtoinen päivä ja aika.
HOX! Ponnen liikuntasalin saa tarvittaessa jaettua
kahteen lohkoon. Merkitse hakemukseen tarvitsetko koko
liikuntasalin vai puolikkaan toimintaasi. Merkitsemättä
jättäminen tulkitaan automaattisesti puolikkaan salin
tarpeeksi.
• Saako seuran / järjestön tai liikuntamuodon julkaista
liikuntapaikan seinän varauslistassa?
Hakija sitoutuu noudattamaan käyttämiensä tilojen
järjestyssääntöjä sekä kunnan antamia määräyksiä ja ohjeita
mm. käyttökorvauksista ja siivouksesta. Käyttäjä vastaa
kiinteistölle tai irtaimistolle mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista.
Liikuntatilat jaetaan seuraavalla järjestyksellä:
1. Kunnan toiminnat
2. Seurat/järjestöt/seurakunta (1. lasten ja nuorten
toiminnat ja 2. aikuisten liikunta)
3. Yksityishenkilöt
Vuoroja voi hakea sähköpostitse osoitteeesta:
miia.kallioinen@pello.fi
Lisätietoja 040 482 6302/Miia Kallioinen

Uimaopetuksesta vastaa Uimakoulu Pikkunorppa. Lisätietoja
uimaopetukseen liittyen uimakoulupikkunorppa@gmail.com
Sääolosuhteista johtuen osa tunnista voidaan toteuttaa
rannalla. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, max
10 lasta/ryhmä. Lapset ovat vakuutettu kunnan puolesta.
Sitovat ilmoittautumiset 31.5. klo 9.00 alkaen sähköpostilla
ninja.pekkala@pello.fi tai 040 569 2716/Ninja. Ilmoita ryhmä,
lapsen nimi ja syntymäaika sekä huoltajan yhteystiedot.

Pellon Minigolf 29.6.–23.7.2021
Maanantaista perjantaihin klo 12.00–18.00.
Tule kokemaan uudistettu pakohuone tai haastamaan
kaverisi minigolfissa!
Meiltä löytyy myös virvokkeita ja jäätelöä.
Lisätiedot:
puh. 040–486 9287
Opintie 7 , 95700 Pello (Keilahallin kahvio) Facebook.
Väyläkeila – Pello

Virtuaalinen kuva- ja videogalleria Pello-pirtti avautuu 1.6.
kunnan kotisivuille
Pellon kunnan kotisivuille avautuu 1.6.
uusi virtuaalinen kuva- ja videogalleria
Pello-pirtti! Korona-aika sai kaipaamaan
kulttuuritapahtumia ja muita menoja, joita
ei rajoitusten vuoksi ole voitu järjestää.
Kuntalaisen ideasta alettiin rakentaa kunnan
sivuille virtuaalista Pello-pirttiä, joka sisältää
vanhoja kuvia ja videotallenteita Pellosta
vuosikymmenien varrelta.
Pello-pirtti on viittä vaille valmis, ja se
julkaistaan 1.6. Pello-pirttiä kalustetaan myös

avaamisen jälkeen ja Pirtin sivuille otetaan
vastaan kuntalaisilta vanhoja kuvia, videoita
ja muita tallenteita, joita he haluavat antaa
julkaistavaksi kaikkien iloksi.
Pello-pirtin avajaiset ovat 1.6. ja sisäänkäynti
virtuaalipirttiin tapahtuu Pellon kunnan
etusivuilta tuosta päivästä alkaen. Pirtin
avauduttua kuntalaiset voivat lähettää
lisätietoja kuvista ja videoista tunnistamistaan
paikoista, tapahtumista ja henkilöistä, ja
tiedot lisätään kuvien yhteyteen.

Tiedote Omaolosta
Omaolo on sosiaali-, terveyden- ja suun
terveydenhuollon sähköinen palveluja asiointikanava, joka tukee asukkaan
oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa
tarkoituksenmukaisen avun pii-riin
paikallisesti sovitun ohjauksen mukaan.
Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen
laite, jonka an-tamat oirearviot perustuvat
tutkittuun tietoon. Arvion perusteella
käyttäjä saa ohjauksen tarkoituksenmukaiseen palveluun tai itsehoitoohjeet.
Omaolon palveluissa ovat tällä hetkellä
terveydenhuollon 16 eri oirearviota,
kolme sosiaalihuollon palveluarviota, 10
hyvinvointivalmennusta, hyvinvointitarkastuksia, määräaikaistarkastuksia
sekä asukkaan omien suunnitelmien
laatimisen lomakkeita. Omaolo on laajas-ti
käytössä Suomessa. Palvelua kehitetään
DigiFinlandin koordinoimana kuntien,
kuntayhtymien, Duodecimin, Solita Oy:n ja
Mediconsultin yhteistyönä.
S o te - ra k e n n e u u d i s t u s
Lapissa
-hankkeen yhtenä tavoitteena helpottaa
palveluiden saatavuutta ja tukea sähköisten
palveluiden käyttöönottoa. Lapin kunnista
ensimmäisenä Omaolo-palvelun ottavat
käyttöönsä Pello ja Sodankylä. Syksystä
alkaen palvelut laajenevat koko Lapin
alueelle.

Karttakuvassa Omaolo-palvelun käyttöönottavat kunnat käyttöönottoajankohdan
mukaisesti.
Palvelun käyttöönotto edellyttää
kuntien sitoutumista ja resursointia sekä
palveluprosessien uu-delleenorganisointia.
Käyttöönottoa edeltää ammattilaisten
muutosvalmennusprosessi, organisaation
pääkäyttäjien kouluttaminen ja paikallisten
palveluohjausten laadinta. DigiFinland ja
hanke tukevat kuntien käyttöönottoja.
Lisätietoa:
Omaolo-palvelut: omaolo.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke:
ekollega.fi/sote-uudistus
Suunnittelija Mari Tervo, mari.tervo(at)
kemijarvi.fi,
p. 040 617 6812
Projektipäällikkö Sirpa Hakamaa,
sirpa.hakamaa(at)kolpene.fi, p. 040 626 4632
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Kesätoimintaa Pellon kunnan lapsille ja nuorille!
Toiminta on tarkoitettu koululaisille tulevista eskarilaisista ylöspäin. Lapset ovat vakuutettu
kunnan puolesta. Kesän toiminnan hinta alakoululaisille 20€, 7 lk> maksuton. Tarjoamme
välipalan. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, osallistujamäärä max 20 lasta/
päivä. Ilmoittautuminen alakouluikäisten kesätoimintaan 31.5. klo 9.00 – 4.6. klo 12.00 ninja.
pekkala@pello.fi Muutokset ovat mahdollisia. Lisätietoja 040 569 2716/ Ninja
Kesätoiminnassa mukana Tuukka, Sonja, Kaisa ja Ninja

Terveiset Pellon terveyskeskuksesta
Odotetun digitalisaation rantautuminen
terveyskeskuspalveluihin
Omaolo -palvelun käyttöönotto Pellossa tapahtuu syksyllä
Pellon Terveyskeskus lähti alkuvuodesta mukaan STM:n rahoittamaan Lapin Tulevaisuuden
SOTE -keskus -hankkeeseen, jossa yhtenä tavoitteena on digitaalisten palveluiden käyttöönotto.
Hanke kestää vuoteen 2022 saakka. Pellossa tullaan ottamaan käyttöön Omaolo-palvelu.
Hankkeen tiedote palvelusta ohessa. Pellon kunnan asukkaat voivat jo käydä kesän aikana
tutustumassa palveluun osoitteessa www.omaolo.fi ja tehdä oirearviota eri sairauksista. Tämän
kevään ja kesän aikana saamme taustatyön valmiiksi meidän palveluiden osalta ja syksystä
alkaen on mahdollista tunnistautua palveluun ja saada yhteys sitä kautta terveydenhuollon
ammattilaiseen esimerkiksi lisä- tai hoito-ohjeiden saamiseksi tai ajan varaamiseksi. Palvelusta
saa myös omahoito-ohjeita, sillä kaikki oireet eivät tarvitse hoitajan tai lääkärin vastaanottoa.
Verkkoajanvarauksen käyttöönotto
Pellon Terveyskeskus on laatinut sopimuksen verkkoajanvarauksen käyttööotosta tietyissä
terveyskeskuspalveluissa. Pian on mahdollista varata aika kotoa tietyille vastaanottopalveluille
ilman soittamista.Tiedotamme asiasta lähemmin, kun tiedämme lisää aikataulusta.

Korona
Rajoilla tapahtuva terveystarkastus
Ruotsista Suomeen tulevien henkilöiden tulee osallistua terveystarkastukseen
Aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti. Rajan ylityksen jälkeen on tarkoitus olla
omaehtoisessa karanteenissa, kunnes toinen koronatesti on otettu kolmen vuorokauden
kuluttua. Rajan ylittäjien terveystarkastuksia tulemme tekemään Aluehallintoviraston
määräyksen mukaan ainakin vielä 31.5.2021 saakka.
Henkilöt, joita terveystarkastus eivät koske ovat:

PELLON KEILAHALLI KESÄKUUSSA 2021
KESÄKUUN AJAN OLEMME AVOINNA
Tiistaista perjantaihin klo 14.00–20.00
Torstaina ja perjantaina hohtokeilausta 17.00–20.00
Keilailu on kesätauolla 19.6.–9.8.2021
Avaamme jälleen elokuussa 10.8.2021
KEILAHALLIN PUHELINNUMERO: 040 486 9287
Noudatathan asiakkaana kaikkia hygienia ja
turvavälisuosituksia ja saavut hallille terveenä. Tiloissamme on maskisuositus.
Pellon Keilahalli
Opintie 7, 95700 Pello
040 486 9287

TARJOUSPYYNTÖ
Pellon kunta / elinvoimalautakunta pyytää tarjouksia asemakaavateiden ja eräiden
yksityisteiden kunnossapidosta ajalle 1.9.2021–31.8. 2024. Tarjouspyyntöaineiston voi tilata
sähköpostista pellonkunta@pello.fi. Lisätietoja antavat Asko Seitajärvi p. 040 626 5891
(asko.seitajarvi@pello.fi] ja Pekka Tuomas p. 040-721 9496 (pekka.tuomas@pello.fi).
Pellon kunta
Elinvoimalautakunta

• Kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö
• 2008 syntyneet tai sitä nuoremmat henkilöt
• Henkilöt, joilla on esittää todistus 7 vrk välein tehtävästä testistä ja
testi on alle 7 vrk vanha
• Henkilöt, joilla on esittää todistus alle 6 kk sitten sairastetusta Covid 19
-taudista
Kaksi annosta koronarokotetta ei vielä vapauta terveystarkastuksesta. Pyydämme kaikkia
rajanylittäjiä huomioimaan nämä asiat ja välttämään turhaa asiointia rajan yli. Mikäli pakottava
tarve rajanylitykselle on, henkilön täytyy huolehtia koronatestaukseen hakeutumisesta.
Lisätietoja ja ajanvaraus koronatestiin Pellon terveyskeskuksesta: 040 713 2771. Lisätietoa sivulta
www.laplandentry.fi sekä https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/
ajankohtaista-koronavirukse sta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
Rokotukset
Koronarokotusvuorossa tällä hetkellä ovat 1971-syntyneet ja tätä vanhemmat henkilöt.
Myös kaikki riskiryhmäläiset ovat edelleen tervetulleita. Koronarokotusajanvaraus palvelee
numerossa 040 631 9613 ma–pe klo 8.30–15.00.

Koronarajoituksiin huojennuksia
Koronaturvallisuustoimien noudattaminen edelleen tärkeää
Koronarajoituksiin on tullut osittain huojennuksia, mutta on silti ensiarvoisen tärkeää edelleen
noudattaa koronaturvallisuustoimia: huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, käyttää
kasvomaskia ja pitää turvaväliä. Rokotukset etenevät hyvin, mutta on kuitenkin muistettava,
että vaikka olisi saanut rokotuksen, täytyy silti edelleen käyttää kasvomaskia ja noudattaa
muita koronaturvallisuustoimia.
Rajanylittäjät koronatestiin
Koronatilanne on Pellossa ja Lapissa rauhallinen, mutta Ruotsin Norrbottenin koronatilanne on
haastava. Sen vuoksi on erityisen tärkeää välttää kaikkea ei-välttämätöntä asiointia Ruotsiin.
Norrbottenissa todettiin viime viikolla yli 1 000 uutta koronatartuntaa ja korona on aktiivinen
muun muassa Luulajassa, Bodenissa, Piteåssa ja Kiirunassa. Rajan yli tultaessa Suomi suosittaa
vahvasti koronatestausta, ja 72 tunnin kuluttua uutta testausta, vaikka kyseessä olisi vain
pikainen piipahdus kauppakäynnillä Ruotsin puolella. Työmatkaliikentettä varten on omat
säännöksensä.
Sairaanhoitopiirin ylittävät urheilutapahtumat sallittuja koronaturvatoimin
Sairaanhoitopiirin rajat ylittävät urheilutapahtumat ovat jälleen sallittuja, mutta turvaväleistä,
maskeista ja käsihygieniasta on hyvä huolehtia mahdollisuuksien mukaan.
Kokoontumisrajoituksiin lievennyksiä
Yli 50 hengen yleisötilaisuudet ovat nyt sallittuja, kunhan niissä noudatetaan turvavälejä
ja käytetään maskeja. Maskisuositusta jatketaan julkisissa tiloissa ja työpaikoilla, joissa
turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

