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ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN ENSI LUKUVUOTTA 
2021–2022 VARTEN

Esiopetus 
Esiluokalle ilmoitetaan vuonna 2015 syntyneet lapset. Perusopetuslakia on muutettu 
1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. 
Lapsen on 1.8.2021 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena 
vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan 
toimintaan. Esikoululaisten päivähoidosta saa lisätietoa Kaisu Rautiolta puh. 040 5081 355.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan viikon 9 aikana, viimeistään pe 5.3.2021 klo 15 
mennessä.  Ilmoittautumiset puhelimitse, Pellon peruskoulu, koulutoimisto puh. 040 713 
2762. Kouluun tutustumispäivästä ilmoitetaan myöhemmin.

Nyt (lv 2020–2021) Pellon peruskoulussa esiopetuksessa olevat oppilaat katsotaan ensi 
lukuvuoden (lv 2021–2022) ensimmäisen (1.) luokan oppilaiksi ilman eri ilmoittautumista. 
Eli, siirtyessä 1. vuosiluokan oppilaaksi, ilmoittautumisia ei tarvita (koulumme 
esiopetusoppilaiden osalta).

11-vuotinen peruskoulu 
11-vuotisen peruskoulun aloittavat ne v. 2016 syntyneet lapset, joilla ei ole vammaisuuden 
tai sairauden vuoksi mahdollisuutta saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita 
yhdeksässä vuodessa. Tällaisesta oppilaasta tulee tehdä hakemus rehtori Piia Kilpeläinen-
Tuomalle viimeistään 30.4.2021.

5-vuotiaana esiluokalle / 6-vuotiaana peruskouluun
Huoltajan, joka haluaa lapsensa aloittava esiluokan ja peruskoulun vuotta säädettyä 
aikaisemmin, tulee tehdä hakemus rehtori Piia Kilpeläinen-Tuomalle viimeistään 30.4.2021.  
Anomukseen on liitettävä psykologin lausunto lapsen kouluval-miudesta.

Lykkäys koulun aloittamisesta
Jos huoltaja haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamisesta, tulee hänen tehdä 
tätä koskeva anomus rehtori Piia Kilpeläinen-Tuomalle viimeistään 30.4.2021. Anomukseen 
on liitettävä psykologin tai tarvittaessa lää-kärin lausunto.

Pellon kunta, koulutoimisto

KUULUTUS

Vuoden 2021 kuntavaalit Pellon kunnassa
Pellon kunnassa 18. huhtikuuta 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 17 valtuutettua 
ja heille kuntalain mukainen määrä varavaltuutettuja.

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on jätettävä 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9. maaliskuuta 2021 ennen klo 16.00. 
Mahdollinen ilmoitus vaaliliitosta tai yhteislistasta on annettava samanaikaisesti 
ehdokashakemusten kanssa. 

Em. asiakirjoja vastaanotetaan Pellon kunnan talolla (Kunnantie 4, kokoushuone 2) 
maanantaina 8.3.2021 klo 13–16 ja tiistaina 9.3.2021 klo 13–16. 

Vaalilain 38 §:ssä tarkoitettuja asiakirjoja otetaan lisäksi vastaan edellä mainitussa paikassa 
keskiviikkona 17.3.2021 klo 14–16 sekä vaalilain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
ilmoituksia torstaina 18.3.2021 klo 10–12. Mahdollisesta muusta jättöajasta on sovittava 
etukäteen keskusvaalilautakunnan sihteerin kanssa p. 040 669 3756.

Vaalipäivän äänestys 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18. 4.2021 klo 9–20.

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty 
äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Tämä äänestyspaikka ilmenee äänestäjälle 
postitetusta ilmoituskortista. Äänioikeutettu voi selvittää paikan myös Digi- ja 
väestötietovirastosta (www.dvv.fi).

Pellon kunnan äänestysalueet ja näiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

001 Isoranta–Kirjastotalo, Museotie 37, Pello.
002 Yliranta–Koulukeskus, Vanha yläkoulu, Koulutie 16, Pello. 

Yleinen ennakkoäänestys

Kotimaan yleinen ennakkoäänestys toimitetaan ajanjaksolla 7.-13.4.2021. Pellon kunnan 
alueella sijaitsevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja näiden aukioloajat ovat seuraavat:

Kirjastotalo, Museotie 37, 95700 Pello

Ke–pe      7.–9.4.2021     kello 10-18
La         10.4.2021     kello 10–14
Ma–ti    12.–13.4.2021    kello 10–18

Liikkuva ennakkoäänestyspaikka, äänestysauto

Juoksengin nuorisotalo, Ratasjärventie 4, 95640 JUOKSENKI  
Ke 7.4.2021 klo 10.00 –11.30

Turtolan entinen koulu, Torniontie 148a, 95645 Turtola   
Ke 7.4.2021 klo 13.00–15.00

Lampsijärven kylätalo, Kylätie 15 a, 95790 LAMPSIJÄRVI   
To 8.4.2021 klo 10.00–11.30

Sirkkakosken Sisun talo, Länsipuolentie 100 a, 95780 SIRKKAKOSKI  
To 8.4.2021  klo 12.30–14.00

Lankojärven entinen koulu, Länsipuolentie 42, 95770 LANKOJÄRVI  
To 8.4.2021 klo 15.00–16.30

Ruuhijärven entinen koulu, Meltauksentie 217, 97335 Ruuhivaara  
Pe 9.4.2021 klo 10.00–11.30

Konttajärven Nuorisoseurantalo, Meltauksentie 83, 95760 KONTTAJÄRVI 
Pe 9.4.2021 klo 12.30–14.00

Kotariipi, Perävaarantie 2, 95700 Pello (Saukkoriipi)   
Pe 9.4.2021 klo 15.00–16.30

Rattosjärvi, Männyn tienhaara, 97330 Rattosjärvi   
La 10.4.2021 klo 11.00–12.30

Uusitalo Petrin pihapiiri, Orankitie 3, 95710 NAAMIJOKI   
Ma 12.4.2021 klo 10.00–11.30

Jarhoinen, entinen koulu, Väylänvarrentie 179C, 95720 JARHOINEN  
Ma 12.4.2021 klo 13.00–14.30

Lempeän Suvanto, Väylänvarrentie 27 A, 95700 PELLO   
Ti 13.4.2021 klo 10.00–11.30

Orajärven kylätalo, Orajärventie 24b, 95740 ORAJÄRVI   
Ti 13.4.2021 klo 12.30–14.00

Kotiäänestys

Kotiäänestys järjestetään henkilölle, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin 
rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia 
vaikeuksia. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyspäivinä kello 9 ja 20 välisenä aikana. 
Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa 
samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, 
jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Äänestäjän 
puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Omaishoitajan 
äänestämisestä on ilmoitettava samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. 

Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse   
keskusvaalilautakunnalle 

 - puhelimitse virka-aikana 040 669 3756
 - sähköpostitse elsa.vaara@pello.fi
 - tai kirjallisesti osoitteeseen Kunnantie 4, 95700 Pello. 

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään tiistaina 6.4.2021 kello 16 mennessä. 

Ilmoittautumislomaketta on saatavilla Pellon kunnan www-sivuilta (www.pello.fi) ja Pellon 
kunnantoimistolta (Kunnantie 4).

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään kuntavaaleissa ajanjaksolla 7.–13.4.2021.
Äänestys suoritetaan erikseen ilmoitettavana aikana seuraavissa laitoksissa: Terveyskeskus, 
Kotitien palvelukoti, palvelukoti Kyllinkeidas, Kielas ja Palveluasumisyksikkö Kamari. 

Selvitys henkilöllisyydestä

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. 
Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa äänestyspaikalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla 
poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja. 

Mahdolliset tiedustelut vaaleihin liittyen voi osoittaa keskusvaalilautakunnan sihteerille 
puh. 040 669 3756 tai elsa.vaara@pello.fi.

PELLOSSA 8.2.2021                    KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 

Pellon kunnassa on avoimena tehtäviä

Kaksi terveyskeskuksen lääkärin virkaa, 
hakuavain 319382, haku päättyy 28.3.2021 klo 16.

Kaksi lähihoitajan vakituista tehtävää, hakuavain 340361
haku päättyy 7.3.2021 klo 16.

Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vakituinen 
tehtävä kotisairaanhoitoon, hakuavain 338491,
haku päättyy 25.2.2021 klo 15.

Lähihoitajien kesäsijaisuudet 4–6kk, hakuavain 331148,
haku päättyy 14.3.2021 klo 16.

Sairaanhoitajien kesäsijaisuudet 4–6kk, 
hakuavain 335267, haku päättyy 28.2.2021 klo 16.

Lisätiedot ja hakemukset: www.kuntarekry.�

Tule sieki töihin Pelhoon!

KUULUTUS

MRL  133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, 
että Pellon Vesihuolto-osuuskunta on jättänyt MRL 126 
§:n mukaisen rakennuslupahakemuksen, joka koskee 
jätevedenpuhdistamon rakentamista Pellon kunnan  Pellon 
kylään, Vesitorni-nimiselle tilalle , RN:o 194:1 , osoitteessa 
Takavaarantie 18.

Rakennuslupa-asiakirjat ovat nähtävänä Pellon kunnan 
teknisessä toimistossa osoitteessa Kunnantie 4, 95700 Pello. 
Mahdolliset huomautukset hakemuksesta on jätettävä 
11.3.2021 mennessä osoitteella Pellon kunta, Rakennus-
valvonta, Kunnantie 4, 95700 Pello.

Hakemukseen liittyviä tarkempia tietoja saa Pellon kunnan 
rakennusvalvonnasta p. 040 721 9496 tai 040 626 5891.

Pello 22.2. 2021
Pellon kunta Rakennusvalvonta

Pellon kunnanvaltuuston kokous pidetään
tiistaina 2. maaliskuuta 2021 klo 16.00.

Kokouskutsu on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja 
kunnan kotisivuilla www.pello.fi.

Kokous näytetään suorana lähetyksenä osoitteessa:
https://ams02.arctic-connect.com/pello.

Yleisön on mahdollista osallistua kokoukseen ainoastaan 
etäyhteyttä seuraamalla. 

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti 
nähtävänä Pellon kunnanvirastolla  9. maaliskuuta 2020  
klo 9.00–15.00, sekä kunnan kotisivulla www.pello.fi.
  

Antti Mäkituomas
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Koronaturvallisuustoimien noudattaminen  
on nyt tärkeää

Pellossa olemme hienosti jaksaneet noudattaa koronaturvallisuustoimia. Nyt jos 
koskaan on ensiarvoisen tärkeää jatkaa turvatoimien noudattamista. Muistetaan 
huolellinen käsihygienia, kasvomaskit, turvavälit ja turhien kontaktien välttäminen. 
Pellossa on koko koronaepidemian aikana todettu 22 koronatapausta, joista 15 liittyy 
samaan viimeksi havaittuun tartuntaketjuun, jonka taltuttamiseksi mm. koulu ja kun-
nanvirasto päätettiin sulkea helmikuun loppuun saakka. Toivomme että näillä toimilla 
saamme koronatilanteen tasoittumaan Pellossa. Mikäli pieniäkään koronatartuntaan 
viittaavia oireita ilmenee, on tärkeää hakeutua koronatestiin. Koronatestiaika varataan 
terveyskeskuksesta soittamalla numeroon 040 713 2771 (virka-aikana klo 8–16, lauan-
taisin 9–14) ja 040 713 2743 (muina aikoina).

Siirtyminen koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen muutti 
kokoontumisrajoituksia

Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on 19.2.2021 päättänyt, että Lapin 
sairaanhoitopiirissä on siirrytty epidemian tasolla perustasolta kiihtymisvaiheeseen. 
Lapin aluehallintovirasto on kieltänyt maanantaista 22. helmikuuta alkaen Lapin sai-
raanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja 
yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä 
urheilutapahtumia ei suositella järjestettäväksi 14.3.2021 asti. Niin ikään suositellaan, 
että yli 16-vuotiaiden ryhmäliikunta keskeytetään kolmeksi viikoksi 14.3. saakka. Kouluille on 
annettu vahva suositus kasvomaskin käytöstä henkilökunnalle sekä kuudesluokkalaisille ja 
sitä vanhemmille oppilaille.

Rokotukset etenevät rokotteiden saatavuuden tahdissa

Kaikki Pelloon tähän mennessä saapuneet rokotukset on pistetty. Kun rokotteita saapuu lisää 
alle 70-vuotiaille riskiryhmäläisille, asiasta tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa.

Rokotteiden saanti on niukkaa, eikä saapuvista määristä tai ajankohdista ole varmaa tietoa. 
Viikolla 9 jatketaan yli 80-vuotiaiden rokotuksia. Heille soitetaan rokotusaika neuvolaan kun 
rokotteiden tulopäivä on varmistunut.

Muiden ikäryhmien rokotuksista tiedotetaan kun rokotuksia voidaan taas laajentaa.

Kauppapalvelua karanteenissa oleville

K-Market Yliranta yhdessä Pellon Ponnen naisjalkapallojaoston kanssa tarjoaa apua kauppa-
asiointiin karanteenissa oleville kuntalaisille. Palvelu toimii siten, että kauppa-apua tarvit-
seva kuntalainen tilaa tarvitsemansa tavarat ja sopii niiden maksuehdoista joko sähköpos-
tilla osoitteesta marjo-riitta.konttaniemi@k-market.com tai puhelimella 016 512 341.

K-Market Ylirannan henkilöstö kerää ostokset kassiin, ja ilmoittaa vapaaehtoisille “kauppaku-
riireille” lähetyksen olevan valmis toimitettavaksi.

Kauppatilauksia voi tehdä ainoastaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10.00 
jälkeen. Tämä palvelu on voimassa ensi alkuun helmikuun ajan, mutta jos altistuneiden 
määrä jatkaa kasvuaan, jatketaan myös tätä palvelua.

Vapaaehtoisina kauppakuriireina toimivat Antti Mäki (040 350 3898) 
ja Marianne Ylitalo (040 700 3205).

Altistuminen tai sairastuminen ei ole kenenkään syy

Pellon kunnan vastaava lääkäri Maija Risku muistuttaa tärkeistä asioista karanteeniin liittyen. 
Vaikeassakin tilanteessa toimikaamme inhimillisesti. Syntipukkien etsimisen aika ei ole nyt.

Kertausta karanteeniasioista:

Karanteenissa oleminen tarkoittaa, että on altistunut taudille. Se ei tarkoita että on saanut 
tartunnan.

Altistuneen omaiset ja perheenjäsenet saavat toimia normaalisti, he eivät ole karanteenissa.
Karanteenissa olija saa käydä esimerkiksi koronatestissä, eli altistuneiksi tiedettyjä ihmisiä voi 
vaikkapa nähdä liikkumassa autolla.

Karanteenissa olija saa ulkoilla, kunhan ei kohtaa muita ihmisiä. Ei kannata jäädä porisemaan, 
vaikka etäisyyttä olisi se yli kaksi metriäkin.

Pellolaiset ovat koko koronakauden ajan noudattaneet ohjeita pääosin tosi hienosti. Nyt kun 
virus on todella tullut keskellemme myös täällä Pellossa, on ollut havaittavissa valitettavaa 
ilmiötä, jossa me lähdemme syyllistämään ja kyttäämään niitä jotka ovat altistuneet (karan-
teenissa) ja eritoten niitä jotka ovat sairastuneet. On tärkeä tiedostaa, että altistuminen tai 
sairastuminen ei ole kenenkään oma syy. Kyllä tästäkin tilanteesta selvitään, yhdessä ohjei-
den mukaan toimien! Pellossa elethään vielä koronan jälkeenkin, ja hyvän elämän tae jat-
kossakin on se, että emme aiheuta turhia jännitteitä välillemme tilanteella, johon me kaikki 
olemme syyttömiä.

Pellon kunnan vastaava lääkäri Maija Risku muistuttaa toimimaan inhimillisesti korona-ajan 
keskellä. Kuva Pekka Aho / Lapin kansa 18.2.2021

Pellon kevätmarkkinat peruttu. 

Palataan asiaan syyskuussa.

Pellon kevätmarkkinat peruttu. 

Palataan asiaan syyskuussa.

Pellon kunta


