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PELLON KUNNAN MYÖNTÄMÄT KESÄTYÖSETELIT 2020

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

Pellon kunta jakaa tulevalle kesälle 2020 kesätyöseteleitä pellolaisille vuonna 2001-2004 syntyneille nuorille. Tavoitteena on pyrkiä antamaan nuorille omakohtaisia kokemuksia työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä sekä yrityksen ja työpaikkojen toiminnasta. Kesätyösetelin arvo on 180 euroa.

Yleiskatsaus
Pellon kunnan koronatilanne on edelleen rauhallinen. Kuntalaiset ovat suhtautuneet esimerkillisen kuuliaisesti ja vakavasti liikkumisen rajoituksiin, mikä on auttanut olennaisesti siihen,
että tartuntojen leviäminen on hidastunut. Jatkossa on entistä tärkeämpää noudattaa annettuja määräyksiä ja rajoituksia.
Lapissa ja Länsi-Pohjassa on THL:n tilaston mukaan (21.4. klo 15) yhteensä 150 diagnosoitua koronatartuntaa. Pellossa tartuntoja on edelleen diagnosoitu alle 5 tapausta, joten Pellon
lukuja ei esitetä tilastoissa. Asiantuntijat ovat arvioineet tilanteen etenevän Lapissa epidemiavaiheeseen toukokuun aikana.

Kesätyösetelillä tuettua kesätyöpaikkaa voi hakea yrityksistä, yhdistyksistä, osuuskunnasta,
seurakunnasta ja valtion laitoksesta. Omaan kotiin ei voi työllistyä setelin tuella. Kuntakonsernin omat kesätyöpaikat on ollut haettavana erikseen, ja niihin ei tarvita erillistä kesätyöseteliä.

Vierailut vanhustenhuollon toimipisteisiin ja terveyskeskuksen vuodeosastolle eivät ole tällä hetkellä sallittuja. Omaiset ja ystävät voivat hoitajien välityksellä soittaa WhatsAppin kautta
videopuheluita Kielas Tuvan (040 713 2722) ja Kielas Pirtin (040 725 3391) asukkaille. Kielaksen päivittäistä elämää voi seurata Facebookissa: Kielas Pello. Joukkokokoontumisia (yli 10
hlöä) tulee välttää. Edelleen on tärkeä muistaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Työn tulee ajoittua lomakauden 2.5.2020-30.9.2020 väliselle ajalle. Kesätyöseteli on henkilökohtainen ja se myönnetään vain kerran. Kesätyöntekijälle on maksettava työehtosopimuksen
mukaista palkkaa. Kesätyöpaikkaan voidaan myöntää kesätyösetelin mukainen palkkatuki 180
euroa, kun kesätyö kestää vähintään 2 viikkoa ja työtä on vähintään 30 h/viikko.

Riskiryhmät
Riskiryhmälle suunnatun avun tarvitsijat voivat ottaa yhteyttä Sari Hiltuseen sari.hiltunen@pello.fi, 040 759 8923, arkisin klo 8.00-12.00. Kunnan työntekijät ja vapaaehtoiset ottavat
puhelimitse yhteyttä yli 70-vuotiaisiin kuntalaisiin ja tiedustelevat riskiryhmäläisten tilannetta ja palveluntarvetta viikoittain.

Mikäli työnantajalla on työehtosopimuksen mukaan mahdollisuus hyödyntää valtakunnallisen
”Tutustu työelämään ja tienaa” –kesäharjoitteluohjelman mukaista käytäntöä, jossa kahden
viikon harjoittelujaksolta maksetaan 335 euron palkka, myönnetään harjoitteluun palkkatukea
50 prosenttisesti eli 90 euroa kahden viikon jaksoa kohden. Mm. palvelualalla, kuljetusalalla ja
monella teollisuuden alalla voidaan soveltaa tätä käytäntöä.

Kaikki yli 70-vuotiaat kuntalaiset voivat saada ateriapalvelun kotiin toimitettuna 31.5.2020 saakka, mikäli heillä ei muutoin ole mahdollisuutta turvata ruokahuoltoaan. Aterian
hinta on 6,80 euroa / ateria. Ateriat tilataan Ravintokeskuksesta ja laskutetaan asiakkailta jälkikäteen. Ruokapalvelun voi tilata keskuskeittiön puhelinnumerosta: 040 713 2753,
keskuskeittio@pello.fi
Asiointiapua tarjolla
Kaupoissa ensimmäinen aukiolotunti on varattu ensisijaisesti riskiryhmien asiointiin. Asiointiapua tarjoavat myös vapaaehtoiset pellolaiset toimijat. Avustajien yhteistiedot löytyvät
Pellon kunnan kotisivuilta (www.pello.fi) punaisesta viestikentästä klikkaamalla otsikkoa. Asiointiapua voi tiedustella suoraan yhteystiedoista:
Jarhoinen ja Naamijoki
Matti Puolakanaho, 040 960 3058 (Lions Club Pello)
Juoksenki		
Anne Syväniemi-Kuitunen, 040 523 6601 (Juoksengin kyläyhdistys)
Kuntakeskus 		
Suvi Mäkipörhölä, 040 513 9392 (Lions Club Pello)
Kuntakeskus
Riikka Gammelin, 040 562 8321, Ulla Rissanen 040 839 9775 (Pellon seurakunta)
Lankojärvi, Matinlompolo,
Sirkkakoski, Lampsijärvi 016 582 625, kuljetus tiistaisin ja perjantaisin (Heikki Rautio ky)
Turtola 		
Risto Malinen, 050 456 1674, varalla Laura Post 0400 694 583, kuljetus tiistaisin ja perjantaisi (Turtolan kyläyhdistys)
Rattosjärvi 		
Juha Mänty, 0400 209376
Orajärvi 		
Orajärven kyläpuoti, 040 570 2196
Väylänvarsi		
Minna Koski, 045 118 8250, Harry Ylisaukko-oja, 040 729 0543 (Jokivartisten Kyläseura ry)
Meltauksentienvarsi
Kaarina Hoikkaniemi, 040 737 6148
Lisäksi kauppa-asiointiapua tarjoaa Pellon Ponnen jalkapallojaosto:
Maria Mäki 040 848 9193
Antti Mäki 040 350 3898
Jussi-Pekka Heinonen 050 438 7163
Johanna Kurth 050 493 9898
Pia Leppäniemi 040 569 1479
Ninja Pekkala 040 505 7025
Apteekki toimittaa tarvittaessa riskiryhmäläisille lääkkeet kotiin, lisätiedot Apteekista: 0400 531 164.
Onko minulla koronavirus?
Jos epäilet itselläsi koronaviruksen aiheuttamaa tautia, soita numeroon:
• virka-aikana 040 713 2771 ja
• virka-ajan ulkopuolella 040 713 2744.
On tärkeää olla ensijaisesti puhelimitse yhteydessä yllä oleviin puhelinnumeroihin ennen kuin saavut paikalle terveyskeskukseen. Soittaminen on tärkeää siksi, ettei mahdollisesti
sairastunut henkilö tartuttaisi muita.
Kouluruokailu etäopetuksessa oleville oppilaille
Pellossa on käynnistynyt ruoan jakelu etänä opiskeleville oppilaille. Ruoka-annoksia jaetaan kahdesti viikossa siten, että koulukuljetuksen piirissä oleville oppilaille ruoka kuljetetaan ja
muut voivat hakea annokset ravintokeskuksesta. Lisätietoa käytännön järjestelyistä on toimitettu koteihin Wilman avulla.
Tiedottaminen Pellossa
Pellon kunnan kotisivuilla www.pello.fi etusivulla on punainen liikkuva banneri, johon tulee aina uusimmat koronatiedotteet. Lisäksi jaetaan painettuja tiedotteita suoraan koteihin
sekä tiedotetaan kunnan Facebook-sivulla. Ympäristökyliin pysytetään punaiset ”Korona-taulut”, joihin voidaan kiinnittää asiaa koskevia tiedotteita. Kyläyhdistysten toivotaan ottavan
vastuun taulujen päivittämisestä ja huollosta.
Yritysten tuki
Yritykset joiden toiminta on koronaviruksen johdosta keskeytynyt tai häiriintynyt, voivat hakea erilaisia tukia. Lisätietoa antaa yritysneuvoja Mika Rinne 040 152 2290, mika.rinne@pello.fi
Keskeiset yhteystiedot Pellossa
Kunnanjohtaja Eero Ylitalo 			
040 631 7001 eero.ylitalo@pello.fi
Hyvinvointijohtaja Johanna Korteniemi
040 581 1255 johanna.korteniemi@pello.fi
Vastaava lääkäri Tapani Risku 		
tapani.risku@pello.fi
Hoivapalveluiden esimies Anne Ikonen
040 562 4809 anne.ikonen@pello.fi
Hoitotyön esimies Taina Timonen		
040 563 4358 taina.timonen@pello.fi
Elinvoimajohtaja / Pellon Serviisi Oy Kai Korhonen 040 674 4318 kai.korhonen@pello.fi
Kunnantoimiston yleinen neuvontapuhelin
040 619 6644
Terveyskeskus
• virka-aikana 040 713 2771 ja
• virka-ajan ulkopuolella 040 713 2744
Kiinteistönhuollon päivystys 0400 291 935
Valtakunnallinen neuvontapuhelin
Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 553 5535 arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15. Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa
eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Kesätyösetelin voi hakea koutoimistolta koulusihteeri Eini Kuusela-Harilalta (040 4826 301).
opiskelijakorttia tai muuta opiskelutodistusta vastaan. Sovi aika ennakkoon, sillä koulutoimisto
osan aikaa suljettuna. Nuoren työllistäneelle työnantajalle maksetaan kesätyösetelin mukainen tuki takautuvasti sen jälkeen, kun kunnantoimistoon on toimitettu täytetty kesätyöseteli
sekä todistus maksetusta palkasta (palkkaerittely tai muu vastaava).
Eini Kuusela-Harilalta
Puh. 040 4826 301
eini.kuusela-harila@pello.fi
Lisätietoja: vs. henkilöstökoordinaattori Janne Tolvanen,
janne.tolvanen@pello.fi, 040 637 5334

Avoin iltakoulu Olosvaara-Marjavaara –
tuulivoimahankkeesta
VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen ja korostetaan lapsen
etua toiminnan järjestämisessä. Yhteistyö lapsen huoltajien kanssa on tärkeää.
Varhaiskasvatukseen ei ole erillistä hakuaikaa. Hakemus tehdään sähköisesti kunnan kotisivuilla, jokaisesta lapsesta erikseen. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen
lapsen hoidon tarvetta, mikäli hoidon tarve ei ole ennakoitavissa hakuaika on 2 viikkoa. Jos
tarve on äkillinen, ota yhteyttä puhelimitse varhaiskasvatustoimistoon.
Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus. Pellon päiväkodissa on kolme lapsiryhmää Pirpanat, Ryhmis ja Vekkulit sekä
väistötiloissa osa-aikainen esikoululaisten iltapäivähoito. Turtolassa toimii ryhmäperhepäivähoitokoti.
Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lasten kotihoidontuki varhaiskasvatuksen sijaan.
1.8.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tulee indeksitarkistus ja varhaiskasvatuksen subjektiivista aikarajausta 20 h/vko ei ole.
Lisätietoja: varhaiskasvatuksen esimies puh 040 508 1355, sähköposti kaisu.rautio@pello.fi
Osoite: Ahjotie 8, 95700 PELLO

Pellon kunta järjestää yleisölle avoimen iltakoulun Metsähallituksen Olosvaara-Marjavaara –tuulivoimahankkeesta
etätilaisuutena maanantaina klo 4.5.2020 klo 16.
Metsähallituksen tuulivoimatiimi Olli-Matti Tervaniemi ja Pertti Tapio esittelevät hanketta. Tilaisuutta pääsee seuraamaan Pellon kunnan nettisivuilta suorana lähetyksenä
osoitteessa:
https://ams02.arctic-connect.com/pello (linkki Pellon kunnan etusivulla sivuilla: www.
pello.fi)
Etätilaisuuteen voi esittää kysymyksiä viestiseinän kautta lähetyksen aikana tai ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen: pellonkunta@pello.fi

