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Ylitorniolla

Pellossa

KOKOUS

TIEDOTE
Metsähallitus, Metsätalous Oy aloittaa Pellon kunnassa  
sijaitsevan Vuoskujärvi - Raanujärvi metsäautotien perus- 
korjauksen kesällä 2022.
   Kevättalvella 2022 on tarkoitus leventää tiealuetta poista-
malla puusto noin 16–20 m leveydeltä yksityistietoimituk-
sen mukaisesti.
   Yksityismailta hakattavan puuston Metsähallitus pinoaa 
tienvarteen kunkin tilan kohdalle, pinolappuihin merkata-
an tilan rekisterinumero.
   Tilanomistajien olisi tärkeää hakea tilansa alueelta hakattu 
puusto pois ennen peruskorjauksen alkamista.
   Peruskorjauksen aikana tie voi olla ajoittain suljettuna.
   Lisätietoja: Tiimiesimies Kari Koivumaa 0400 379 061

Ostetaan 
Pellon Sähkön 

osakkeita, 
myös kuolinpesien 

tai kadonneet 
osakekirjat. 
Reilu hinta! 

Soita 0400 667 667

0400 532 301/Reijo
040 590 6441/Mika
040 578 9534/Tarja

www.seomaki.fi
pello@seomaki.fi

Elokuvatoivomuksia voi esittää kunnankinon 
numeroon 040 648 2759/

sähköpostitse: kunnankino@edu.pello.�

Pellon kunnankino esittää maaliskuussa 2022

Encanto
To 3.3. klo 18.00 ja
pe 18.3. klo 19.00
Seikkailu, perhe-elokuva,
animaatio
Kesto: 1 t 49 min
Ikäraja: 7
Lippu: 6 €
  
Kuolema Niilillä
Pe 4.3. klo 19.00 ja 
to 17.3. klo 18.00
Draama, jännitys, 
rikoselokuva
Kesto: 2 t 7 min
Ikäraja:12
Lippu: 6 €
    
Jättiläiskoira Cli�ord
To 10.3. klo 18.00 ja 
pe 25.3. klo 19.00
Perhe-elokuva
Kesto: 1 t 37 min 
Ikäraja: 7
Lippu: 6 €
   
Huonot naiset
Pe 11.3. klo 19.00 
ja to 24.3. klo 18.00  
Komedia, kotimainen
Kesto: 1 t 38 min
Ikäraja: 7
Lippu: 6 €
   
Maastamuuttajat –
Viimeinen kirje Ruotsiin
To 31.3. klo 18.00 ja 
pe 8.4. klo 19.00  
Draama
Kesto: 2 t 28 min
Ikäraja: 12
Lippu: 6 €

   

henkilöstöpäällikköä

Olisitko 
sinä 
tuleva 
hillalainen? 

Haemme nyt joukkueeseemme

Henkilöstöpäällikkönä vastaat Hilla Group konsernin työ-
suhteiden elinkaareen liittyvistä toiminnoista sekä niiden 
kehittämisestä. Tehtävän sijaintipaikka on Kokkola, Tornio 
tai Kajaani.

Jätä hakemuksesi ja CV:si rekrytointijärjestelmämme 
kautta osoitteessa:

www.kpkyhtiot.fi/tyopaikat 28.2.2022 mennessä. 

Lisätietoa tehtävästä antaa henkilöstöjohtaja 
Saija Hyry puh.040 357 0505.

Hilla Group on kasvava monimediakonserni, joka julkaisee kahta maakuntalehteä, 14:ää paikallis-
lehteä ja 10:tä kaupunkilehteä sekä useita matkailulehtiä. Hilla Group työllistää noin 500 henkilöä 
30 toimipisteessä Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. 
Konsernin liikevaihto on noin 45 M€. 

Tehtävässä kartoitat ja rakennat parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun yritysmyynnin asiak-
kaan tarpeisiin. Opit työssäsi hyödyntämään Hilla Groupin laajaa palvelutarjontaa. Olet aktiivi-
nen verkostoituja ja luot rohkeasti uusia kontakteja alueen yrityksiin ja yhteisöihin. Asiakkuuk-
sien kehittäminen on sinulle luontaista ja tähtäät toiminnallasi pitkäaikaisten kumppanuuksien 
kehittämiseen ja uusien luomiseen.

Odotamme sinulta kykyä työskennellä itsenäisesti ja ratkaisulähtöisesti. Osaat suunnitella oman 
ajankäyttösi tarkasti ja tavoitteellisesti. Hyvät vuorovaikutustaidot ja selkeä viestintä auttavat 
onnistumaan työssäsi. Olet hyvä kuuntelija ja kykenet soveltamaan eri ratkaisuvaihtoehtoja 
kunkin asiakkaan tilanteeseen sopivaksi kokonaisuudeksi.

Tehtävään soveltuva kaupallinen koulutus tai aikaisempi myynnillinen työkokemus katsotaan 
eduksi. Työ ei suoraan edellytä aikaisempaa kokemusta media-alan tehtävistä. Tulet saamaan 
kattavan perehdytyksen ja tukenasi on laaja verkosto osaavia työkavereita. Ajokortti on tehtä-
vässä välttämätön.

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän kehittyvässä organisaatiossa, jossa jokainen tekijä on 
tärkeä ja kantaa vastuuta. Lisäksi saat käyttöösi konsernin henkilöstöedut.

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi 6.3.2022 mennessä osoitteessa 
www.kpkyhtiot.fi/tyopaikat. Liitä mukaan vapaamuotoinen hakemus ja  CV palkkatoiveineen. 
Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Mietityttääkö? Soita rohkeasti myyntijohtaja Kirsi Kelalle p. 044 332 5332 tai 
ota yhteyttä sähköpostitse kirsi.kela@kpk.fi

Etsimme tuloshakuista ja aktiivista 

MYYNTIPÄÄLLIKKÖÄ 
Kuusamon Seutu -lehteen
Kuusamon Seutu on kerran viikossa painet-
tuna ja digitaalisesti joka päivä julkaistava 
tuore ja aktiivinen kaupunkilehti. Sisällöl-
tään rikas Kuusamon Seutu jaetaan koteihin 
Kuusamon, Rukan, Taivalkosken ja Posion 
alueella.

Etsimme tuloshakuista ja aktiivista 

MYYNTIPÄÄLLIKKÖÄ 
Kotikulmilta-lehteen
Kotikulmilta on kotiseutuylpeä kaupunkimedia, 
joka keskittyy olennaiseen: paikallisiin ihmisiin, 
uutisiin, ilmiöihin ja tarinoihin. Verkossa olemme 
aktiivisia ja sosiaalisessa mediassa läsnä. Pirteä 
Kotikulmilta jaetaan koteihin Torniossa, Kemissä, 
Keminmaassa, Tervolassa ja Simossa.

Olemme osa Hilla Group Oy -konsernia

Puh. +46 70 540 83 30 (Anders)

Suuri valikoima

KALAA
Övertorneå Pe 25.2. klo 14.30-17.30
Övertorneå Pe   4.3. klo 14.30-17.30
Övertorneå Pe 11.3. klo 14.30-17.30
ICA Supermarkettin parkkipaikkala

tornedalensreklam.se

 (Suomen aikaa)

 (Suomen aikaa)

Pello, Pellohallen Pe 25.2.
Pello, Pellohallen Pe   4.3.
Pello, Pellohallen Pe 11.3.

klo 10.30-12.00
klo 10.30-12.00
klo 10.30-12.00

Metsästysseura Kero ry:n 
HIRVIPEIJAISET 
su 6.3. klo 12.00 
Sirkkakosken Sisun talolla. 
Talkoot 5.3. klo 9.00 alkaen. 
Maanvuokraajat, jäsenet ja muut kyläläiset tervetuloa!

Koulutus Nord Ruotsin Övertorneålla on yhteispohjois-
mainen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa suomen-, 
ruotsin- ja norjankielistä työvoimakoulutusta. 

Avaa ovet työelämään! 
Työvoimakoulutusta pohjoismaisessa ympäristössä

utbnord.fi

Kaikki haussa olevat koulutukset löytyvät te-palvelut.fi-sivuilta 
hakusanoilla Pohjoiskalotin tai Nord. 
Lisätietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista 
etuuksista saat Koulutusneuvonnasta numerosta 0295 020 702 tai sähköpostilla:  
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Suorita perus- tai ammattitutkinto tai  
täydennä opintojasi tutkinnon osilla 

Koulutus Nordissa haussa olevia koulutuksia mm:
• Pohjoismainen hoiva-avustaja, tutkinnon osia sosiaali- ja  
  terveysalan perustutkinnosta (nro 702184), haku päättyy 25.2.2022
• Pohjoismainen lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai 
  tutkinnon osia (nro 703255), haku päättyy 25.2.2022

Seuraaviin koulutuksiin on jatkuva haku:
• Pohjoismainen kokki, ravintola- ja catering-alan perustutkinto tai 
  tutkinnon osia (nro 688982)
• Pohjoismainen tarjoilija, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 
  tai tutkinnon osia (nro 688580)
• Pohjoismainen betoniraudoittaja, rakennusalan perustutkinto/ 
  ammattitutkinto tai tutkinnon osia (nro 689017)
• Pohjoismainen maalari / lattianpäällystäjä, pintakäsittelyalan 
  perus-/ammattitutkinto tai tutkinnon osia (nro 689016)
• Pohjoismainen muurari, rakennusalan perustutkinto/ammattitutkinto   
  tai tutkinnon osia (nro 688231)

ELÄKELIITON Ylitornion järvikylien yhdistys. 
Kutsu kaikille jäsenille ylimääräiseen yhdistyksen 
kokoukseen 11.3.2022 klo 12.00 Pessalompolon 

kylätalolle. Ei arvontaa. Kokouksessa mukana 
Lapin piirin toiminnanjohtaja Kirsi Lantto. 

Tervetuloa.

Alkkulan Jää XXXII
5.3.2022 klo 10 alk.

Alkkulassa Tornionjoen jäällä.

Vapaa pääsy!
Pu�etista keittoa, makkaraa,

kahvia ja pullaa.

VUOKRATTAVANA
Pello, Kauppatie 32 

asunnot: 4 huonetta, 
sauna, 2 wc:tä 97 m2
yksiö saunalla 36 m2

saunallinen kaksio 55 m2
 puh. 050 576 4641

Turtolan Jahtimiehet ry vuosikokous 
su 6.3.2022 klo 17.00 Koulunmäellä. 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa. 

PELLON KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
pidetään maanantaina 28. helmikuuta 2022 
klo 17.00 kunnanviraston valtuustosalissa.

Kokouskutsu on nähtävänä kunnan kotisivuilla 
www.pello.fi

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

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä Pellon kunnanvirastolla 

8. maaliskuuta 2022 klo 9.00–15.00, 
sekä kunnan kotisivulla www.pello.fi.

  
Antti Mäkituomas

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Pellon kuntakonsernissa on avoimena tällä hetkellä 
useita työmahdollisuuksia: 

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus, hakuavain 416886, 
haku päättyy 10.3.2022.

Lähihoitaja kotihoitoon vakituinen, 
hakuavain 408220, haku päättyy 28.2.2022.

2 lähihoitajan vakituista tehtävää palveluasumiseen 
KIELAS, hakuavain 402506, haku päättyy 28.2.2022.

Lähihoitajan vakituinen tehtävä KOTITIE, 
hakuavain 402527, haku päättyy 28.2.2022.

Ravitsemistyöntekijä määräaikainen Serviisi Oy,
 hakuavain 417798, haku päättyy 11.3.2022.

Palvelusihteeri Pellon Serviisi Oy, 
hakuavain 411722, haku päättyy 25.2.2022. 

Lisätiedot ja hakemukset: www.kuntarekry.�

Tule sieki töihin Pelhoon!


