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KUULUTUS  
Vuoden 2021 kuntavaalit Pellon kunnassa
Pellon kunnassa 13. kesäkuuta 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 17 valtuutettua 
ja heille kuntalain mukainen määrä varavaltuutettuja.

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on jätettävä 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4. toukokuuta 2021 ennen klo 16.00. 
Mahdollinen ilmoitus vaaliliitosta tai yhteislistasta on annettava samanaikaisesti ehdokas-
hakemusten kanssa. Vanhan aikataulun (9.3.) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat 
edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 
4.5. mennessä.

Em. asiakirjoja vastaanotetaan Pellon kunnan talolla (Kunnantie 4, kokoushuone 2) maa-
nantaina 3.5.2021 klo 14–16 ja tiistaina 4.5.2021 klo 14–16 

Vaalilain 38 §:ssä tarkoitettuja asiakirjoja otetaan lisäksi vastaan edellä mainitussa pai-
kassa keskiviikkona 12.5.2021 klo 14–16 sekä vaalilain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
ilmoituksia perjantaina 14.5.2021 klo 10–12. Mahdollisesta muusta jättöajasta on sovittava 
etukäteen keskusvaalilautakunnan sihteerin kanssa p. 040 669 3756.

Vaalipäivän äänestys 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9–20.

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty 
äänioikeusrekis-teriin hänen kohdalleen. Tämä äänestyspaikka ilmenee äänestäjälle posti-
tetusta ilmoituskortista. Äänioikeutettu voi selvittää paikan myös Digi- ja väestötietoviras-
tosta (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. 

Äänestyspaikoilla tulee noudattaa yleisiä koronaohjeistuksia (turvavälit, käsidesin käyttö, 
maskisuositukset jne). Sisätiloissa odottamista voidaan joutua tarpeen vaatiessa rajoitta-
maan. Äänestyspaikalla saat lisäohjeistusta terveysturvallisesta äänestämisestä korona-
aikana ja tietoa äänestäjille löytyy myös vaalit.fi-sivustolta.  
Äänestyksessä on mahdollista käyttää omaa kynää. 

Yleinen ennakkoäänestys

Kotimaan yleinen ennakkoäänestys toimitetaan ajanjaksolla 26.5.–8.6.2021. Pellon kunnan 
alueella sijaitsevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja näiden aukioloajat ovat seuraavat:

Kirjastotalo, Museotie 37, 95700 Pello

ke–pe 26–28.5.2021 klo 10–18
      la  29.5.2021 klo 10–14
ma–pe 31.5.–4.6.2021 klo 10–18
      la  5.6.2021 klo 10–14
ma–ti  7.–8.6.2021 klo 10–18 

Liikkuva ennakkoäänestyspaikka, äänestysauto

Juoksengin nuorisotalo, Ratasjärventie 4, 95640 JUOKSENKI
- ke 26.5.2021 klo 10.00–11.30

Turtolan entinen koulu, Torniontie 148a, 95645 Turtola
- ke 26.5.2021 klo 13:00–15:00

Lampsijärven kylätalo, Kylätie 15 a, 95790 LAMPSIJÄRVI
- to 27.5.2021 klo 10.00–11.30

Sirkkakosken Sisun talo, Länsipuolentie 100 a, 95780 SIRKKAKOSKI
- to 27.5.2021  klo 12.30–14.00

Lankojärven entinen koulu, Länsipuolentie 42, 95770 LANKOJÄRVI
- to 27.5.2021 klo 15.00–16.30

Ruuhijärven entinen koulu, Meltauksentie 217, 97335 Ruuhivaara
- pe 28.5.2021 klo 10.00–11.30

Konttajärven Nuorisoseurantalo, Meltauksentie 83, 95760 KONTTAJÄRVI
- pe 28.5.2021 klo 12.30–14.00

Kotariipi, Perävaarantie 2, 95700 Pello (Saukkoriipi)
- pe 28.5.2021 klo 15.00–16.30

Rattosjärvi, Männyn tienhaara, 97330 Rattosjärvi
- la 29.5.2021 klo 11.00–12.30

Uusitalo Petrin pihapiiri, Orankitie 3, 95710 NAAMIJOKI
- ma 31.5.2021 klo 10.00–11.30

Jarhoinen, entinen koulu, Väylänvarrentie 179C, 95720 JARHOINEN
- ma 31.5.2021 klo 13.00–14.30

Lempeän Suvanto, Väylänvarrentie 27 A, 95700 PELLO
- ti 1.6.2021 klo 10.00–11.30

Orajärven kylätalo, Orajärventie 24b, 95740 ORAJÄRVI
- ti 1.6.2021 klo 12.30–14.00

Kotiäänestys

Kotiäänestys järjestetään henkilölle, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoit-
tunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia 
vaikeuksia. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Riski-
ryhmään kuuluminen tai omaehtoisessa karanteenissa oleminen ei ole peruste kotiäänes-
tykselle. Ajankohtaista tietoa kotiäänestyksen mahdollisuudesta löydät vaalit.fi-sivustolta. 
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyspäivinä kello 9 ja 20 välisenä aikana. Äänestä-
jälle 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 äänestä-
misestä 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 1.6.2021 kello 16 mennessä. 
Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton. 

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

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään kuntavaaleissa ajanjaksolla 26.5.–8.6.2021.
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,  elsa.vaara@pello.fi  tai keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle  
040 512 5534.
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 Pellon toimisto 040 4826 302
 Ylitornion toimisto 040 0220 343

Vaikuta Meän Opiston lukuvuoden 2021–2022 kurssitarjontaan. Tulevan lukuvuoden 
suunnittelu on käynnissä ja otamme vastaa kurssitoiveita ja ideoita. Mitä sinä haluaisit 
harrastaa? Kerro se meille sähköpostilla kansalaisopisto@ylitornio.fi tai soittamalla opiston 
toimistoihin. Juhlavuoden kunniaksi kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yksi lahjakortti 
vapaavalintaiselle kurssille, sekä kolme Meän Opiston tuotepakettia.

Tule opettajaksi! Onko sinulla taitoja joita haluaisit jakaa muillekin? Meillä voisi olla 
käyttöä sinun taidoillesi. Mikäli olet kiinnostunut opettamaan Meän Opistossa, ota yhteyttä 
toimistoon Pellossa tai Ylitorniolla tai laita sähköpostia kansalaisopisto@ylitornio.fi. 

Tornionlaakson kirjaston Pellon toimipisteen aukioloajat:
ma–ke klo 10–19,  to-pe klo 10–17

Poikkeukset aukioloajoissa:
pe 30.4 klo 10–15, ke 12.5. klo 10–15, to-pe 13.–14.5. suljettu

Lukupiiriläisten kirjanmerkkinäyttely toukokuun ajan.

Omatoimiseen lehtilukusaliin pääsee joka päivä klo 7.00–21.00. Sisään pääsee perinteisen 
kulkulätkän lisäksi myös kirjastokortilla ja nelinumeroisella tunnusluvulla. Lisätietoja saat 
kirjastosta.

Asiakaspalvelu p. 0400 220 352, Kirjastoauto p. 0400 394 032, kirjasto@pello.fi

Varaa paikkasi Pellonkorjuun 
näytteilleasettajaksi

Pellonkorjuu -maaseututapahtuma järjestetään koronatilan-
teen niin salliessa 30.7.–1.8.2021. Peruutamme tapahtuman 
viimeistään 30.6., eikä kenellekään koidu kuluja peruuttami-
sesta esimerkiksi myyntipaikkavarausten osalta.

Jotta välttäisimme kesän ruuhkaa, pyytäisimme kaikkia 
myynti- tai esittelypisteestä kiinnostuneita ilmoittautumaan 
sähköisellä lomakkeella (linkki löytyy osoitteesta pellon-
korjuu.fi, valitse välilehti > Messut tai suoraan linkki https://
forms.gle/ubpowoSB9go3L5SNA). 

Näytteilleasettajien ilmoittautuminen päättyy 1.6. 
Yrittäjiä ja yhteisöjä on lähtenyt jo mukavasti liikkeelle. 
Kannattaa laittaa ilmoittautuminen, vaikkei olisikaan vielä 
täyttä varmuutta asioista. Myös ohjelmaa ehtii vielä tarjota 
Pellonkorjuuseen 3.5. saakka. 

Kaikissa maaseututapahtuman asioissa voit kääntyä tuottaja 
Silja Heikkilän puoleen, puh. 040 631 5641, sähköposti silja.
heikkila@pello.fi. Pellon kylien ja yrittäjien muuta yhteistyötä 
koordinoi Harry Ylisaukko-oja, puh. 040 729 0543 sähköposti: 
harry@myllynpirtti.fi. 

Kerromme Pellonkorjuun ohjelmasta tarkemmin touko-
kuussa. 

Tuodaan Pellonkorjuulla iloa ja valoa 
työhön sekä tulevaisuuteen! 

 

Pellon kunnan hyvinvointipalveluissa on 
avoimena tehtäviä
 
Vakituinen sairaanhoitaja kotisairaanhoitoon, 
hakuavain 357186
Hakuaika päättyy 13.5.2021 klo 15.00
 
Sairaanhoitajan sijaisuus poliklinikalle ajalle 
17.5.–30.9.2021, hakuavain 357150
Hakuaika päättyy 10.5.2021 klo 16
 
Sairaanhoitajien kesäsijaisuudet (4-6kk), 
hakuavain 343614
Hakuaika päättyy 2.5.2021 klo 16
 
Lisätiedot ja hakemukset: www.kuntarekry.�

 
Tule sieki töihin Pelhoon!

1. OSA: syksy 2021, 20 op
Tietovarastojen perusteet, 5 op

• Tietovarastojen peruskäsitteet ja  
 -periaatteet sekä suunnittelukäytänteet

• Tietokantojen määrittely,  
 suunnittelu ja tekeminen

Perustiedot
Pellon alueen asukkaat ja lukiolaiset, 
jotka haluavat perehtyä ohjelmointiin 
ja tehdä töitä ohjelmistoalalla. Ryhmän 
koko max 8 henkilöä.
 
1,5 vuotta, syyskuu 2021-joulukuu 2022

3 osaa, joista jokainen 20 opintopistettä, 
yhteensä 60 opintopistettä 

Verkko- ja monimuoto-opetus.

Työttömille ja lukiolaisille maksuton. 
Muiden osalta maksullinen, Pellon kunta 
kattaa kulut.

Diplomikoulutuksen avulla opit suunnit-
telemaan ja koodaamaan erilaisia järjes-
telmiä ja sovelluksia esimerkiksi webissä 
julkaistavaksi. Koulutuksessa perehdy-
tään myös tietokantoja hyödyntävien 
web-rajapintojen toteuttamiseen.

Kohderyhmä: 
 

Kesto:

Laajuus:

Toteutustapa:

Hinta:

Tavoite:

2. OSA: kevät 2022, 20 op
Web-ohjelmointi ja sovelluskehykset, 5 op 
Web-ohjelmointi ja NoSQL-tietokannat, 5 op 
Ohjelmointiprojekti, 10 op

3. OSA: syksy 2022, 20 op
Määritellään 1 ja 2 osan aikana  
opiskelijoiden toiveiden pohjalta.

Web-kehitys, 5 op

• Web-kehityksen perusteet
• HTML-kuvauskieli
• CSS-tyylitiedostot
• Skriptikielten perusteet
• Ulkoasukirjastot

Johdatus ohjelmointiin, 5 op

• Algoritminen ajattelu ja ohjelmointiparadigmat
• Ohjelmointiympäristöt ja versionhallintatyökalut
• Ohjelmoinnin peruskäsitteet
• Rakenteinen ohjelmointi
• Kirjastot

Low Code -kehittäminen, 5op

• Low-code kehittämisen periaatteet,  
 prosessit ja menetelmät
• Low-code työvälineisiin perehtyminen
• Low-code ohjelmistokehitystyö

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 23.4.-30.4.

Työttömät ja lukiolaiset: urly.fi/1ZGM

Muut: urly.fi/1ZGN

Toiseen osaan ilmoittautuminen tapahtuu syksyllä.  
 
Diplomikoulutus toteutetaan avoimen ammatti- 
korkeakoulun kautta. 
 
lapinamk.fi/avoinamk

Lisätiedot
Aku Kesti, Lapin AMK 
040-519 7815 
aku.kesti@lapinamk.fi

Ohjelmoinnin 
diplomikoulutus

Pellon kunnan 
laajakaistakartoitus  
- vastaa kyselyyn
Pellon kunnassa kartoitetaan asukkaiden, vapaa-ajana-
sukkaiden sekä yritysten  kiinnostusta ja tarpeita laajakais-
tapalveluihin.  Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 2–3 
minuuttia. Voit vastata kyselyyn kotisi, vapaa-ajanasuntosi tai 
yrityksesi näkökulmasta.

Vastausaikaa on sunnuntaihin 23.5.2021 asti.

Linkin kyselyyn löydät heti Pellon kunnan kotisivujen etusi-
vulta osoitteesta www.pello.fi 

Mistä on kysymys?

Toimiva laajakaistayhteys tukee alueen elinvoimaisuutta, kun 
yhä useammat palvelut siirtyvät nettiin. Nettiyhteydet luovat 
mahdollisuuksia poistaen etäisyyksiä. Yhteyksien päästä voi 
hoitaa muun muassa pankki-, vero- ja vakuutusasiat. Sivistys, 
koulutus ja opiskelu löytyvät myös nykyään nettiyhteyden 
päästä. Toimivat nettiyhteydet mahdollistavat töiden teon 
missä ja minne tahansa.

PELLON 
KEILAHALLI 

TOUKOKUUSSA 
2021

TOUKOKUUN AJAN 
OLEMME AVOINNA 

ENNAKKOVARAUKSELLA

Tiistaista - lauantaihin klo 14.00–20.00
Perjantaina ja lauantaina hohtokeilausta 
17.00–20.00

(Vappuaattona 30.4.2021 
olemme suljettuna)

KEILAHALLIN PUHELINNUMERO: 
040 486 9287

Noudatathan asiakkaana kaikkia hygie-
nia ja turvavälisuosituksia ja saavut 
hallille terveenä. Tiloissamme on erit-
täin vahva maskisuositus.

PELLON KEILAHALLI OPINTIE 7, 95700 PELLO 
040 486 9287


