
Tornionlaakson kirjaston 
Pellon toimipisteen aukioloajat 

Ma klo 12–19 
ti–pe klo 10–17 

Omatoimikirjasto auki joka päivä klo 7–21. Sisään pääsee 
kirjastokortilla ja siihen liitetyllä pin-koodilla. 

Poikkeukset aukioloajoissa: 
Su 19.3. kirjasto auki klo 10–15 

Kirjastoauto Väylän kulkuri ei liikennöi ma 27.3. 

Ti 28.2. klo 14 Kalevalan päivän lukumaraton. Tervetuloa 
kuuntelemaan tai lukemaan ääneen Kalevalaa ja Kanteletarta! 
Kahvitarjoilu. 

Ti 14.3. klo 14 Lukupiiri, teemana novellit vapaavalintaisesti.   

Su 19.3. Kirjaston päivä, kirjasto auki klo 10-15. Satutuokio 
lapsille ja Lappi-kirjallisuuspalkinnon 2023 palkinnonjako 
suorana lähetyksenä Sodankylän kirjastosta. Tapahtumien 
tarkoista kellonajoista tiedotetaan myöhemmin. Kahvitarjoilu 
koko päivän ajan. 

Asiakaspalvelu p. 040 713 2766 
Kirjastoauto p. 0400 394 032 
pellon.kirjasto@pello.fi 

Maanantai, torstai, lauantai ja sunnuntai
klo. 11.00 - 16.00

Tiistai ja perjantai
klo. 17.30 - 20.30

 

Viikko 8 

Viikko 9 
Maanantai, torstai, lauantai ja sunnuntai

klo. 11.00 - 16.00
Tiistai ja perjantai

klo. 17.30 - 20.30
 

Aukioloajat

Viikko 10
Maanantaista - sunnuntaihin

klo. 11.00 - 16.00
 

Lisätiedot 
Kari Mäki 0407132767

Markus Satta 0406643612
www.ritavalkea.com

Viikko 8 
TAPAHTUMAT 

Perjantaina esteratakilpailu klo. 18.30
Lauantaina Karkkibingo klo. 13.00

 
 

Viikko 9
Perjantaina pujottelukilpailu klo. 18.30

Lauantaina Karkkibingo klo. 13.00
 
 

Viikko 10
Tiistaina kuvakilpailu somessa

Perjantaina klo. 18.30 esteratakilpailu
Lauantaina karkkibingo klo. 13.00

Sunnuntaina arvontaa
 

VÄYLÄKEILA 
PELLO

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

SULJETTU

14 - 20

14 - 20

14 - 20

14 - 20

14 - 20

SULJETTU

Yhteystiedot
 040 486 9287

Opintie 7, 95700 PELLO
www.varaavuoro.com/pello

 

Ennakkoilmoitus Pellon kunnan koulu-, ate-
ria- ja asiointipaikallisliikenteen hankinnasta 

 
Pellon kunta suunnittelee hankintaa, jonka kohteena 
ovat Pellon kunnan koulukuljetusten, asiointipaikallis-
liikenteen ja ateriapalveluiden kuljetuspalvelut. Suun-
niteltu sopimuskausi on 1.8.2023−31.7.2026 + yhden 
vuoden optiokausi. Hankintailmoituksen arvioitu 
julkaisupäivä on 20.3.2023. 

 

Pääset tutustumaan ennakkoil-
moitukseen qr-koodilla

IKÄIHMISTEN TALONMIESPALVELUITA 
edelleen saatavilla! 

Tilattavia palveluita ovat lumi- ja pihatyöt ja puunkan-
toapu. 

Palvelut tilataan puhelimella numerosta 040 182 9458. 

Palvelun hinta 15,00 €/h.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tul-
leella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu

velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistutta-
va oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena

vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiope-
tuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lukuvuonna 2023-2024 esiopetukseen tulee ilmoittaa 
lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2017.

Esiopetusikäisellä lapsella on esiopetuksen lisäksi oi-
keus tarvittaessa varhaiskasvatukseen, tästä lisätietoja

Kaisu Rautiolta puh. 040 5081 355.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan puhelimitse puh. 040 
4826 301 arkisin klo 9-15 välillä.

Ilmoittautuminen alkaa ma 17.4. ja päättyy pe 
21.4.2023.

Kouluun tutustuminen järjestetään toukokuun puo-
lenvälin paikkeilla. Tästä ilmoitetaan erikseen.

Esiopetus alkaa keskiviikkona 9.8.2023 klo 8.15.

Pellon peruskoulussa lukuvuonna 2022-2023 olevat 
esiopetuksen oppilaat, katsotaan ensi lu-kuvuoden 
(2023-2024) ensimmäisen (1.) luokan oppilaiksi ilman 
erillistä ilmoittautumista.

11-vuotinen peruskoulu

11-vuotisen peruskoulun aloittavat ne v. 2018 synty-
neet lapset, joilla ei ole vammaisuuden tai sairauden

vuoksi mahdollisuutta saavuttaa perusopetukselle 
säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa. Tällaisesta

oppilaasta tulee tehdä hakemus rehtori Piia Kilpeläi-
nen-Tuomalle viimeistään 30.4.2023.

5-vuotiaana esiluokalle / 6-vuotiaana peruskouluun

Huoltajan, joka haluaa lapsensa aloittava esiluokan ja 
peruskoulun vuotta säädettyä aikaisemmin, tulee

tehdä hakemus rehtori Piia Kilpeläinen-Tuomalle vii-
meistään 30.4.2023. Anomukseen on liitettävä

psykologin lausunto lapsen kouluvalmiudesta.

Lykkäys koulun aloittamisesta

Jos huoltaja haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäyn-
nin aloittamisesta, tulee hänen tehdä tätä koskeva

anomus rehtori Piia Kilpeläinen-Tuomalle viimeistään 
30.4.2023. Anomukseen on liitettävä psykologin tai 
tarvittaessa lääkärin lausunto.

Pellon kunta, koulutoimisto

Kuntalaistapaaminen! 

Pellossa tapahtuu kesällä 2023 
Vilkas tapahtumien kesä odottaa Pellossa kävijöitä, 
osallistujia ja kanssajärjestäjiä! 

Seuraavat tapahtumapäivät kannattaa laittaa 
muistiin: 

2.–4.6. Poikkinaintiveistot 

17.6. Kojamon kiusaus -kalastuskilpailu  

30.6.–2.7. Pellonkorjuu – kohathaan Pellossa 

 

Toimija, ilmoita tapahtumasi tapahtumakalenteriin 

Muistutuksena, että kaikki, jotka järjestävät tapah-
tumia, voivat ilmoittaa niitä kunnan nettisivujen 
tapahtumakalenteriin. 

Ilmoittaminen tapahtuu etusivulta pello.fi kohdasta 
ajankohtaista > tapahtumat > ilmoita tapahtuma 

Tapahtuma julkaistaan tarkistamisen jälkeen. Jos 
haluat liittää tapahtumaan kuvan, lähetä se erik-
seen sähköpostilla: pellonkunta@pello.fi 

Ilmoita sieki tapahtumasi kunnan kalenteriin! 
Tehemä pois tapahtumien kesän! 

Pellon kunta hakee toimijaa 
Nivanpään leirintäalueelle 

Pellon kunta hakee pitkäaikaista toimijaa Nivanpään 
leirintäalueelle. Yrittäjä huolehtii kokonaisvaltaisesti 
matkailupalveluiden ympärivuotisesta tuottamisesta 
oheispalveluineen omalla liiketoiminnan riskillä sekä 
sitoutuu vastuullisesti kehittämään leirintäalueen toimin-
taa. Pellon kunta vuokraa alueen toimijalle. 

Alueella on aikaisempina vuosina toiminut leirintäalue 
matkailupalveluineen, mutta tällä hetkellä leirintäalueel-
la ei ole toimintaa. Matkailupalvelutoimintaa tukevaa 
kaavaa ei tällä hetkellä ole ja lisärakentaminen edellyttää 
poikkemislupamenettelyä. Rakennukset edellyttävät 
kunnostamista. Alueella on myös sähkö- ja vesiliittymät. 
Leirintäalueen vuokrataso tulevalle yrittäjälle on n. 3 000 
€ vuodessa. 

Hakemukset liitteineen jätetään Pellon kunnan kir-
jaamoon 1.3.2023 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja antavat elinvoimajohtaja Katja Jaako-Körkkö, 
p. 040 674 4318, tekninen johtaja Esa Kassinen, p. 040 
634 1900. 

Meän Hihto – Jägarmarschen  
Kahden vuoden tauon jälkeen valtakunnan rajan 
ylittävä Meän Hihto järjestetään hieman uudistettuna 
18.03.2023. Yhteislähtö klo 10.30 (Suomen aikaa). Ta-
pahtumapaikka: Jar-Ka If:n stadion Ruotsin Jarhoisissa. 

Koko perheen hiihtotapahtumassa voit hiihtää joko 6 
km:n tai 25 km:n matkan valitsemallasi tyylillä ilman 
ajanottoa. Osanottomaksu maksetaan paikan päällä 
ja kaikki palkinnot arvotaan hiihtoon osallistuneiden 
kesken. Iltapäivällä on lisäksi lasten hiihtokilpailut Jar-
Kan hiihtostadionilla. Siinä kaikki osallistujat palkitaan. 

Järjestää: Jokivartisten Kyläseura ry, Orajärven Kylä-
seura, Aapua If ja Jar-Ka If

KUULUTUS

VUODEN 2023 EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS, 
KOTIÄÄNESTYS JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

2.4.2023 pidettävien eduskuntavaalien ennakkoäänestys 
tapahtuu 22. – 28.3.2023 välisenä aikana.

Pellon kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii 
Pellon kirjasto, Museotie 37, 95700 Pello.

Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:
Ke 22.3.2023 - pe 24.3.2023 klo 10.00 - 18.00
La 25.3.2023 klo 10.00 – 14.00 
Ma 27.3.2023 - ti 28.3.2023 klo 10.00 - 18.00

Lisäksi ennakkoäänestys Pellon kunnassa on mahdollista 
seuraavissa paikoissa:

Äänestysauto
Keskiviikko 22.3.2023
Juoksenki, nuorisotalo klo 10–12 Turtola, kylätalo klo 13–14

Torstai 23.3.2023
Sirkkakoski, entinen koulu klo 10–11 Lampsijärvi, kylätalo 
klo 12–13 Lankojärvi, kaupan piha klo 14–15

Perjantai 24.3.2023
Konttajärvi, nuorisoseurantalo klo 10–11 Ruuhijärvi, 
entinen koulu klo 12–13 Rattosjärvi, Männyn tienhaara klo 
14–15

Maanantai 27.3.2023
Jarhoinen, entinen koulu klo 10–11 Orajärvi, kylätalo klo 
12–13

Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä 
virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Vaalipäivän äänestys 
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 
kello 9.00–20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänes-
tää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin 
merkityssä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa. 
Pellon kunnassa vaalipäivän äänestyspaikka on entisessä 
Koulukeskuksessa, Koulutie 16, 95700 Pello.

Kotiäänestys 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on 
vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä 
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakko-
äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia

vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan. 
Ajankohtaista tietoa kotiäänestyksen mahdollisuudesta 
löydät vaalit.fi-sivustolta. Kotiäänestys toimitetaan ennak-
koäänestyspäivinä kello 9 ja 20 välisenä aikana. Äänestäjäl-
le ilmoitetaan etukäteen ajankohta, jolloin vaalitoimitsija 
saapuu.

Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, 
tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse kotikuntansa 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 
ennen klo 16.

* puhelimitse virka-aikana 040 588 7688
* sähköpostitse tatu.tolppi@pello.fi
* tai kirjallisesti osoitteeseen Kunnantie 4, 95700 Pello

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema 
henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo 
äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava 
ilmoituksessa.

Ilmoittautumislomaketta on saatavilla Pellon kunnan inter-
netsivuilta (www.pello.fi/lomakkeet.html#vaalit) ja Pellon 
kunnantoimistolta (Kunnantie 4).

Laitosäänestys 
Laitosäänestys järjestetään eduskuntavaaleissa ajanjaksolla 
22.3.–28.3.2023.
Äänestys suoritetaan erikseen ilmoitettavana aikana 
seuraavissa laitoksissa: Terveyskeskus, Kotitien palve-lukoti, 
Kyllinkeidas, Kielas ja Palveluasumisyksikkö Kamari.

Pellossa 14.2.2023 
Pellon kunnan keskusvaalilautakunta

Koronatauon jälkeen taas 
”kunnanjohtajan räiskäle-
rehvit” 

Pellon torilla perjantaina 24. 
maaliskuuta klo 12–16. 

Tervetuloa tapaamaan pel-
lolaisia luottamushenkilöitä 
ja viranhaltijoita. 

Paikalla myös eduskunta-
vaaliehdokkaita eri puolu-
eista. 

Kahvistelun ja räiskäletarjoi-
lun ohessa voit porisuttaa 
väistyvää kunnanjohtajaa ja 
mahdollisesti evästää myös 
hänen seuraajansakin. 

Tervetuloa kahville ja lätyille! 

PELLON KEVÄTMARKKINAT
 17.–18.3.2023 

Pellon kevätmarkkinat pidetään perjantaina 17.3. 
klo 9-17 ja lauantaina 18.3. klo 9-15 

hotelli Pellonhovin ja kunnantalon piha-alueilla. 
Lisätietoja puh. 040 553 8068.


