
Helmikuun 
Seniorikerhot 

Huomaatahan, että kerhopäi-
vä on jatkossa keskiviikko ja 
kelloaika on 11.00–13.30. 

Kerhoihin ovat kaikki ter-
vetulleita, ilmoittautumiset 
kyseisen viikon maanantaina 
klo 16 mennessä.  Sonja 040 
539 3699.  Marianne 040 700 
3205. 

01.02. Pello Kyllinkeitaan juhlasali (Vuorelantie 5-7) 11–13.30 
08.02. Konttajärven ns.talo klo 11–13.30. 
15.02. Juoksengin ns.talo 11–13.30. 
23.02. Lampsijärven kylätalo 11–13.30 (huom. päivä  torstai) 

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA  

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmal-
lista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 
muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti 
pedagogiikka.  

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava 4 kk ennen toivottua 
alkamispäivää. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opin-
noista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole 
ennakoitavissa, on paikkaa haettava välittömästi, kuitenkin 
vähintään kaksi viikkoa ennen tarvetta. 

Varhaiskasvatuksen sähköinen hakemus löytyy kunnan 
kotisivuilta osoitteesta: https://pello.daisynet.fi/eDaisy 

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot 

 *Perhepäivähoito: ryhmäperhepäivähoito 
 Turtolassa 
 *Pellon päiväkoti: lapsiryhmiä Mussukat, 
 Pirpanat,  Vekkulit,  esiopetusta täydentävä 
 varhaiskasvatus ja  Pöllöt 

Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla on mahdollisuus va-
lita lasten kotihoidontuki varhaiskasvatuksen sijaan. Lasten 
kotihoidontuki ja kuntalisä haetaan Kelasta. 

Tilapäinen varhaiskasvatus 

Lapselle ei tehdä sijoituspäätöstä lapsiryhmään, eikä se 
vaikuta lasten kotihoidon tuen saamiseen. Toimintaa jär-
jestetään enintään neljänä päivää kuukaudessa. Tilapäinen 
varhaiskasvatus ei ole toistuvaa ja sitä voidaan tarjota vain 
silloin, kun lapsiryhmissä on tilaa. Maksuna peritään 20 € 
(yli 5 h/päivä) tai 14 € (alle 5 h/päivä), riippumatta vanhem-
pien tuloista.   

Tenavatupa = perheiden kohtaamispaikka 

 *Kokoontuu keskiviikkoisin klo 9.30-12.30 
 kirjaston  ryhmätilassa ja kuukauden viimeinen   
 keskiviikko Ponnella.  
 *Etukäteen ei tarvitse ilmoittautua ja voit tulla 
 milloin vaan. 
 *Mukaan voi ottaa omat eväät. 
 *Paikalla perhetyöntekijä ja/tai varhaiskasva-
 tuksen työntekijä 
 
Äidit, isät ja lapset tervetuloa tenavatuvalle viettämään ai-
kaa, leikkimään, keskustelemaan ja touhuamaan yhdessä. 

Lisätietoja: Kaisu Rautio, varhaiskasvatuksen johtaja puh. 
040 508 1355

Ritavalkean tapahtumat / aukioloajat 

Tammi-Helmikuu 

Sunnuntaisin karkkibingo. 28.1 Kadonneen luurin met-
sästys. 4.2 Stiga Racer kisa. 14.2.2023  klo. 17.30–20.30 
Ilmainen Ystävänpäivämäki, maksat vain vuokravälineistä. 

HOX. Pellon kirjastolla lainattavissa kaksi kausikorttia,  
sisältää varusteet. 

Laskettelukeskuksen aukioloajat kevät 2023 

20.1.–19.2. ma ja ti klo 17.30–20.30 la ja su 11.00–16.00 

Vko 8–9 20.2.–5.3. ma 11.00–16.00, ti  17.30–20.30, to 
11.00–16.00 
pe 17.30–20.30, la 11.00–16.00,  su 11.00–16.00 

Vko 10 6.3.–12.3. klo 11.00–16.00 

TERVETULOA! 

Lisätietoja: 040 713 2767 

www.ritavalkea.com 

KUULUTUS 

wpd Palovaara Tuulivoimapuisto Oy:n 
poikkeamis- ja  rakennusluvat 

wpd Palovaaran Tuulivoimapuisto Oy hakee poikkeamis-  ja ra-
kennuslupia tuulivoimaloiden 3 – 19 (WTG 3-19)  yhteensä 17 
kpl rakentamiseen. Voimaloiden kokonaiskorkeus  Palovaaran 
tuulivoimapuiston yleiskaavassa on enintään 230 m.  

Poikkeamista yleiskaavasta haetaan kokonaiskorkeuteen 250 
m. Tuulivoimala koostuu perustuksesta, tornista, kolmilapai-
sesta roottorista ja konehuoneesta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 173§:n nojalla varataan tilaisuus 
kirjallisen muistutuksen tekemiseen naapureille ja muille, joi-
den asumiseen, työntekoon  tai muihin oloihin hanke saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. 

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kirjallisesti 
osoitteeseen Pellon kunta/ tekninen toimisto  
Kunnantie 4, 95700 Pello, viimeistään 17.2.2023 mennessä.  

Päätöksen poikkeamisluvista tekee Pellon kunnanhallitus ja ra-
kennusluvista Pellon kunnan rakennustarkastaja 

Tämä kuulutus korvaa aikaisemmin 30.11.2022 sekä 21.12.2022 
suoritetut kuulutukset. Myös aikaisemmat huomautukset  ja 
lausunnot huomioidaan asiaa käsiteltäessä. 

Hakemusasiakirjat liitteineen on nähtävillä 26.1.2023 
-17.2.2023 välisen ajan Pellon kunnan teknisessä toimistossa 
osoite,  Kunnantie 4, 95700 Pello sekä Pellon kunnan netti-
sivuilla  osoitteessa www.pello.fi/ ajankohtaista / viralliset kuu-
lutukset.  

Lisätietoja antavat: 
Pellon kunta 
Kunnantie 4, 95700 Pello 
Asko Seitajärvi                                     
rakennusmestari
rakennustarkastaja                          
p. 040 626 5891, asko.seitajarvi@pello.fi  

Hakija     Asiamies 
wpd Palovaaran Tuulipuisto Oy  Simon Strömgård
Keilaranta 19, 02150 Espoo   p. 040 457 8384
Heikki Peltomaa    s.stromgard@wpd.fi
p. 040 679 7563 
h.peltomaa@wpd.fi 

Pellon kunnan hiihtolatujen ja kelkkareit-
tien kunnossapito kevät 2023 

Hoitoluokka I 
Valaistut ladut Kylävaara (2km), Kittisvaara (2km ja 4km), 
Ritavaara (1km ja 3km):
Arkipäivinä ma-pe ladut kunnostetaan kun lunta on sata-
nut vähintään 3cm ja lumisade on päättynyt. Jos sade jat-
kuu, ladut kunnostetaan, kun lunta on satanut vähintään 
5cm.  Lauantaisin ladut kunnostetaan klo 12.00 mennessä, 
jos lunta on satanut vähintään 5cm. Valaistus klo 15.00 
-21.00. 

Hoitoluokka II 
Kylävaaran ja Lehmivaaran ladut, Ritavaara-Kittisvaara ja 
Pello-Ritavaara-ladut (lumitilanteen salliessa):
Arkipäivinä ma-pe ladut kunnostetaan, kun lunta on sata-
nut  5cm ja lumisade on päättynyt. Lauantaisin ladut kun-
nostetaan klo 12.00 mennessä, jos lunta on satanut vähin-
tään 5cm.  

Pello-Salmilompolo-Ritavaara -latu avataan viikolla 8 ja 
hoidetaan kuten muutkin hoitoluokan kaksi ladut. 

Pellojärven latu avataan 15.2. alkaen (jäätilanteen salliessa) 
ja hoidetaan vähintään 30.3. saakka tai myöhemmin ole-
vaan pääsisäiseen saakka. 

Sivukylien valaistujen ja kansahiihtolatujen kunnossapi-
don hoitavat kylätoimikunnat. 

Pellon kunnan viralliset kelkkareitit lanataan neljä kertaa 
kevään aikana ja reittien virallisesta avaamisesta ilmoite-
taan Pellon kunnan sivuilla. 

Latujen ja kelkkareittien ajankohtainen hoitotilanne löytyy 
Pellon kunnan sivuilta kohdasta Kulttuuri ja vapaa-aika - 
Liikunta ja ulkoilu - Ladut ja latujen kunnossapitotilanne - 
Infogis.fi/pello. Infokartan tavoitat myös suoraan osoittees-
ta www.infogis.fi/pello. 

Lisätietoja antavat Kari Mäki p. 040 713 2767, Tapani Rund-
gren p. 0400 169 461 tai Asko Seitajärvi p. 040 626 5891. 

Elinvoimalautakunta
Pellon kunta järjestää retken Jokkmokkin talvi-
markkinoille perjantaina 3.2.2023. 

Matkalle lähdetään klo 9.00 Kulttuurikahvila Helmestä (Ahjotie 
8). Paluukyyti Jokkmokkista Pelloon lähtee klo 17.00. 

Retken hinta on 20 € / henkilö (varaa tasaraha). 

Mukaan kannattaa ottaa omaa evästä, sillä matkan varrella vä-
hän taukopaikkoja.

 Ilmoittautumiset Sonja Ylisaukko-ojalle 1.2.2023 klo 16 men-
nessä, puh. 040 539 3699. 

Sote- ja pelastuspalvelut järjestää 
Lapin hyvinvointialue 

Vuoden alusta alkaen Pellon sosiaali-, terveys- ja pelastuspal-
velut järjestää Lapin hyvinvointialue. Vuodenvaihteessa tapah-
tunut muutos on hallinnollinen eikä se tuo muutoksia palve-
luihin tässä vaiheessa. Sosiaali- ja terveyspalvelut saat Pellossa 
samassa paikassa kuin tähänkin asti. Myös yhteystiedot ovat 
säilyneet ennallaan, lukuun ottamatta sote-henkilöstön sähkö-
posteja, jotka ovat muuttuneet muotoon etunimi.sukunimi@
lapha.fi 

Tietoa sote-palveluista saat jatkossa osoitteesta: lapha.fi Tällä 
sivustolla on jatkossa myös kaikki Pellon sote-palveluita koske-
va tiedot. Yhteystiedot ja muut sote-palveluihin liittyvät asiat 
poistuvat Pellon kunnan www-sivuilta siirtymäajan jälkeen.  

Tee kompostointi-ilmoitus 

Kaikkien biojätettä kompostoivien kiinteistönomistajien täy-
tyy jatkossa tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuol-
toviranomaiselle. Pellon, Rovaniemen ja Ranuan asukkaat 
voivat tehdä ilmoituksen Residuumin nettisivuilla www.resi-
duum.fi. 

Uudistunut jätelaki edellyttää, että kaikkien biojätettä kom-
postoivien vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen täytyy 
jatkossa tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltovi-
ranomaiselle. Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, 
minkä jälkeen se on uusittava. Myös kompostoinnin lopetta-
misesta tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. 

Napapiirin Residuum aloittaa poistotekstiilin keräyksen 
Pellossa 1.2.2023 
Napapiirin Residuum aloittaa kotitalouksille maksuttoman pois-
totekstiilikeräyksen Pellon kierrätysasemalla 1.2.2023. Poisto-
tekstiiliä voi tuoda kierrätysaseman aukioloaikoina. Poistoteks-
tiilit ovat herkästi pilaantuvaa materiaalia, joten ne tulee antaa 
muovipusseihin pakattuna paikan päällä olevalle henkilökun-
nalle, joka tarkastaa laadun ja varastoi pussit sisätiloihin.  

Kotitaloudet saavat tuoda poistotekstiilinsä keräykseen 
maksuttomasti, sillä keräyksestä koituvat kulut katetaan vuo-
sittaisella jätehuollon perusmaksulla.  

Käyttökelvottomat tekstiilit kierrätykseen 
Poistotekstiilin keräyksessä on tärkeää noudattaa lajitteluoh-
jetta. Keräykseen sopivat vain puhtaat, kuivat ja loppuun ku-
luneet vaatteet sekä kodintekstiilit, kuten takit, housut, paidat, 
hameet, lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat.  

Keräykseen saa laittaa myös rikkinäisiä tekstiilejä. Käyttö-
kelpoiset vaatteet kuuluvat sen sijaan edelleen kirpputoreille 
tai muuten eteenpäin lahjoitettaviksi. 

Osa kotitalouksien tekstiilijätteistä, kuten alusvaatteet, su-
kat, tyynyt ja voimakkaasti haisevat, likaiset tai homeiset teks-
tiilit, kuuluvat jatkossakin polttokelpoiseen jätteeseen, sillä 
niitä ei voida hyödyntää tekstiilikuidun valmistuksessa. 

Poistotekstiilit tulee pakata tiiviisti suljettuun muovipussiin. 
Napapiirin Residuumin keräykseen saa tuoda kerralla enintään 
kolme kaupan muovikassillista poistotekstiiliä. 

Kuidut hyötykäyttöön 
Napapiirin Residuumin toimialueelta kerätty poistotekstiili 
lajitellaan ja pakataan Oulussa, minkä jälkeen se kuljetetaan 

kuituerotteluun Lounais-Suomen jätehuollon poistotekstiilien 
kiertotalouslaitoksen pilottilinjastolle Paimioon. Kuiduista val-
mistetaan lankaa, kangasta ja erilaisia pehmusteita. Osa teks-
tiileistä voi päätyä esilajittelun jälkeen uudelleenkäyttöön. Ne 
poistotekstiilit, joita ei pystytä kierrättämään materiaalina tai oh-
jaamaan uudelleenkäyttöön, päätyvät energiahyödyntämiseen. 

Lisätiedot:  Katariina Sieppi 
Palvelupäällikkö, Napapiirin Residuum Oy 
0207 310 282, katariina.sieppi@residuum.fi  

Kierrätysasema Pello, Kolarintie 55, 95700 Pello 

Aukioloajat: 
Talvikaudella viikot 40–17: Ma klo 13–16 ja la klo 9–12
Kesäkaudella viikot 18–39: Ma klo 13–16, to klo 12–17 ja la klo 
9–12 

Poistotekstiilin lajitteluohje 
Saa laittaa: 
 Kotitalouksien kuivia, puhtaita ja käyttökelvottomia  
 vaatteita sekä kodintekstiilejä, kuten 
 Takit, housut, paidat ja hameet 
 Lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat 
Ei saa laittaa: 
 Matot, tyynyt ja peitot 
 Kengät, laukut, vyöt 
 Alusvaatteet, sukat ja sukkahousut 
 Pehmusteet ja pehmoeläimet 
 Likaiset, homeiset, haisevat tai tekstiilituholaisia  
 sisältävät tekstiilit 
Pakkaaminen: 
 Pakkaa poistotekstiili tiiviisti suljettuun muovipu- 
 siin. 
 Tuo enintään 3 kaupan muovipussillista kerrallaan. 

Tornionlaakson kirjaston Pellon 
toimipisteen aukioloajat 

2.1.2023 alkaen 
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: 

To–pe 2.–3.2.2023 kirjasto suljettu henkilökunnan koulu-
tuksen vuoksi. Omatoimikirjasto käytettävissä klo 7–21. 

Kirjastoauto ei liikennöi 2.–3.2.2023. 

Ti 31.1.2023 klo 17 Lukupiiri. Lukukirjoina Merete Mazzarel-
la: Syksystä syksyyn sekä Laura Kolbe: Keho.  

Ke 8.2.2023 Lainan päivä. Poistolehtimyynti alkaa, klo 14 
yllätysohjelmaa sanoihin ja runoihin liittyen.  

Ti 21.2.2023 klo 17 Lukupiiri.

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


