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PELLON KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT 2022:  

PELLON KUNTA JA PELLON SERVIISI OY HAKEVAT 2003–2007 SYNTYNEITÄ NUORIA 
KESÄTÖIHIN SEURAAVIIN TEHTÄVIIN (huom. koronavarauksin): 

Avustaviin tehtäviin hyvinvointiin:
3 työntekijää terveydenhoitoon -18 täyttäneitä muita kuin alan opiskelijoita, esim. lukiolaisia
3 työntekijää palveluasumiseen - 18 täyttäneitä muita kuin alan opiskelijoita, esim. lukiolaisia
 
Avustaviin tehtäviin erikseen sovittavana ajankohtana (2 vkoa)
 2 työntekijää varhaiskasvatukseen
 2 työntekijää kulttuuriin (museo)
 
Avustaviin tehtäviin 18 vuotta täyttäneitä nuoria erikseen sovittavana ajankohtana 
(2–4 vkoa)
3–4 työntekijää liikunta ja nuorisotoimeen
2–3 työntekijää kesäkahvio 4vkoa / jäätelönmyynti / minigolf Pyreväpuistoon
1–2 työntekijää Ritavaaraan, välinevuokraus, kesäkahvio ym.
 
Avustaviin tehtäviin Pellon Serviisi Oy:ssä erikseen sovittavana ajankohtana (2 vkoa)
2–4 työntekijää kiinteistönhoitopalveluihin
2–3 työntekijää siivouspalveluihin ja pesulaan
2 työntekijää ravitsemispalveluihin

TEHTÄVIIN HAETAAN KIRJALLISESTI 30.4.2022 KLO 14 MENNESSÄ. Hakemukset tulee 
toimittaa kunnantalon postilaatikkoon, osoitteeseen Kunnantie 4, 95700 Pello. Kirjekuoreen 
merkintä ’kesätyöt” – ja toivomasi ala Tehtäväkokonaisuuksien esimiehet valitsevat 
kesätyöntekijät viimeistään 21.5.2022.

PELLON KUNNAN MYÖNTÄMÄT KESÄTYÖSETELIT 2022

Pellon kunta jakaa tulevalle kesälle 2022 kesätyöseteleitä pellolaisille vuonna 2003–2007 
syntyneille nuorille.  Tavoitteena on pyrkiä antamaan nuorille omakohtaisia kokemuksia 
työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä sekä yrityksen ja työpaikkojen toiminnasta. 
Kesätyösetelin arvo on 180 euroa.

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

Työn tulee ajoittua lomakauden 2.5.2022–30.9.2022 väliselle ajalle. Kesätyöseteli on henki-
lökohtainen ja se myönnetään vain kerran. Kesätyöntekijälle on maksettava työehtosopi-
muksen mukaista palkkaa. Kesätyöpaikkaan voidaan myöntää kesätyösetelin mukainen 
palkkatuki 180 euroa, kun kesätyö kestää vähintään 2 viikkoa ja työtä on vähintään 30 
h/viikko.

Mikäli työnantajalla on työehtosopimuksen mukaan mahdollisuus  hyödyntää valtakunnal-
lisen ”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.

Kesätyösetelin voi hakea Meän Opinahjosta, opinto-ohjaaja Tuija Huuskolta. opiskelijakort-
tia tai muuta opiskelutodistusta vastaan. Nuoren työllistäneelle työnantajalle maksetaan 
kesätyösetelin mukainen tuki takautuvasti sen jälkeen, kun kunnantoimistoon on toimitettu 
täytetty kesätyöseteli sekä todistus maksetusta palkasta (palkkaerittely tai muu vastaava). 

yhteystieto:
Opinto-ohjaaja Tuija Huusko, tuija.huusko@pello.fi, 040 713 2755

Lisätietoja: vs. henkilöstökoordinaattori Janne Tolvanen,
 janne.tolvanen@pello.fi, 040 637 5334 

 

Pellon kuntakonsernissa on avoimia työtehtäviä

Lähihoitaja vakituinen Kotitie, hakuavain  402527, 
haku päättyy 1.5.2022.

Lähihoitaja vakituinen Kielas, hakuavain  402506, 
haku päättyy 1.5.2022.

Hammashoitaja vakituinen, hakuavain 433946,
haku päättyy 3.5.2022.

Koulunkäynninohjaaja vakituinen, hakuavain  435027, 
haku päättyy 4.5.2022.

Varhaiskasvatuksen opettaja, hakuavain 435284,
haku päättyy 16.5.2022.

Katso lisää ja hae www.kuntarekry.�

Tule sieki töihin Pelhoon!

LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN HAKU KESÄLLE 2022

Käyttövuoroja voi hakea
• Ponnen liikuntasaliin
• Ponnen yleisurheilukentälle
Käyttövuorot jaetaan hakemusten perusteella, ja hakuaikaa on sunnuntai 22.5.2022 asti. Myös 
muuna aikana voi saada vuoron, mikäli vapaita aikoja löytyy.
Kesän käyttövuorot ovat voimassa 6.6-7.8.2022 Käyttövuoroja voidaan myöntää ryhmille (ei 
yksittäisille käyttäjille).
Kunnalla on oikeus perua varattuja vuoroja ilmoittamalla vuoron vastuuhenkilölle 
sähköpostitse/viestillä.

SEURAAVAT TIEDOT PITÄÄ OLLA HAKEMUKSESSA:
• Vastuuhenkilön (täysi-ikäinen) tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
• Haettava vuoro: tila, pvm, aika, käyttötarkoitus sekä vaihtoehtoinen päivä ja aika.
HOX! Ponnen liikuntasalin saa tarvittaessa jaettua kahteen lohkoon. Merkitse hakemukseen 
tarvitsetko koko  liikuntasalin vai puolikkaan toimintaasi. Merkitsemättä jättäminen 
tulkitaan automaattisesti puolikkaan salin tarpeeksi.
• Saako seuran / järjestön tai liikuntamuodon julkaista liikuntapaikan seinän varauslistassa?

Hakija sitoutuu noudattamaan käyttämiensä tilojen järjestyssääntöjä sekä kunnan antamia 
määräyksiä/ohjeita: käyttökorvauksista, siivouksesta ym.
Käyttäjä vastaa kiinteistölle tai irtaimistolle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Liikuntatilat jaetaan seuraavalla järjestyksellä:
 1. Kunnan toiminnat
 2. Seurat/järjestöt/seurakunta (1. lasten ja nuorten toiminnat ja 2. aikuisten liikunta)
 3. Yksityishenkilöt

Vuoroja voi hakea sähköpostilla osoitteeseen ninja.pekkala@pello.fi 
Lisätietoja 040 569 2716 / Ninja

Kuntosali
Palautathan entisen yläkoulun kuntosalin avaimen, jos et sitä enää käytä Kulttuurikahvila 
Helmen yläkertaan Miialle 040 4820 302.

Pellon kunnankino esittää toukokuussa 2022

Sonic The Movie 2
Esityspäivät: to 5.5. klo 18.00 ja pe 13.5. klo 19.00
Lajityyppi: Seikkailu, Fantasia
Levittäjä:Finnkinon teatterilevitys
Ohjaaja: Jeff Fowler
Kesto: 2 t 2 min
Ikäraja: 7
Lippu: 6€

Downton Abbey: Uusi aikakausi
Esityspäivät: pe 6.5.klo 19.00 ja to 19.5. klo 18.00
Lajityyppi:  Draama
Levittäjä:Finnkinon teatterilevitys
Ohjaaja: Julian Fellowes
Kesto: 2 t 5 min
Ikäraja: S
Lippu: 6€

Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka
Esityspäivä: to 12.5. klo 18.00 ja pe 20.5. klo 19.00
Lajityyppi: Seikkailu, Perhe-elokuva, Kotimainen
Levittäjä: Oy Future Film Ab
Ohjaaja: Väinö Weckström, Jarkko Felin
Kesto: 1 t 37 min
Ikäraja: 7
Lippu: 6€

Elokuvatoivomuksia voi esittää kunnankinon numeroon 040-6482759/
sähköpostitse: kunnankino@edu.pello.fi

Pellon kunnankino jää kesätauolle, kiitos kuluneesta kaudesta!

 

SUVEN  SYDÄNÄÄNIÄ 
Laulusointuja ja runopolkuja  
 

  KULTTUURIKAHVILA HELMI, PELLO  
          (Ahjotie 8, ent. koulukeskuksen ruokala) 

                Ti 10.5.2022  klo 18.00    
 
       LAULURYHMÄ RISTIVETO  
             Johtaa  Silja Heikkilä 
              Säestää  Noemi Lehkonen 
              Solisti  Hanna-Maria Koivumaa 

             Runot  Silja Matinlompolo-Nikka       
                       
                       TERVETULOA! 
 

             Pääsymaksu 10eur sis. pullakahvit                                 
                             Meän Opisto 

SENIORIKERHOT

Kerhot toukokussa, taksi matkoilla suositellaan 
kasvomaskin käyttöä.
Kokoonnumme torstaisin klo 11.30–13.30

Ilmoittautumiset Sonjalle 040 539 3699   Mariannelle 
040 700 3205 kyseisen viikon tiistaina klo 16 mennessä.

To 5.5.2022 Pello kyllinkeidas

To 19.5.2022 (klo 11.30–14.00 huom. kellonaika). 
Kaikkien kerhojen yhteinen kevätjuhla, paikka 
ilmoitetaan myöhemmin.

YSTÄVÄPUHELIN
Oletko yksinäinen, kaipaatko 
kuuntelijaa vai haluatko ystävän?

SPR:N Pellon osasto vastaa 
puheluihin joka tiistai klo 13–15 
numerossa

041 751 1516

#KÄVELYKIPINÄ2022
 
Kävely
- parantaa kehon ja mielen kuntoa
- on maailman yksinkertaisinta ja helpointa liikuntaa
- on ilmastoteko – vaihda autoilu lihasvoimaan

Kävelykilometrikisa on osa valtakunnallista Kävelykipinä -kampanjaa. Sen järjestävät Tahko 
Pihkala -seura ja Suomen Latu. Kisan ajankohta on 1.5.–31.9.2022. Kävelykilometrikisa on 
yksilöille ja joukkueille suunnattu leikkimielinen kilpailu, jossa kartutetaan omaa tai oman 
joukkueen kilometri- ja/tai minuuttisaldoa. 

Käy lukemassa lisää ja ilmoittautumassa mukaan www.kavelykilometrikisa.fi Muista merkitä 
kotikunnaksi Pello. 

Nyt kerrytethään yhessä Pellon kilometrejä! 

Pyrevä-puistossa tiistaina 10.5.2022 

klo 12.00–13.30 Ikääntyneet - Tule keskustelemaan liiken-
teestä! Kahvitarjoilu
klo 14.30–16.00 Lapset - ajorata, kypärien tarkastus ja pyö-
rien katsastus sekä arvontaa. 

Pyörät, kypärät ja ajotaito kunthoon! 

Tornionlaakson kirjaston
Pellon toimipisteen aukioloajat:

Ma–ke  klo 10–19
to–pe   klo 10–17

Omatoimikirjasto auki joka päivä klo 7–21. Sisään pääsee 
kirjastokortilla ja siihen liitetyllä pin-koodilla.

Poikkeukset aukioloajoissa:

To–pe 5.–6.5. kirjasto suljettu

Ti 10.5. kirjasto suljettu

Ke 25.5. helatorstain aattona kirjasto auki klo 10–15.

To–pe 26.–27.5. kirjasto suljettu

Kirjastoauto ei liikennöi ti 10.5.

Pellon yläkoululaisten 
kuvataidenäyttely 13.5.–2.6.

Ke 27.4. klo 17–18.30
Lapin Muistiyhdistyksen etäluento: 
Muistisairaan kohtaaminen

Ti 3.5. klo 17 Lukupiiri. Aiheena Tara Westover:  Opintiellä ja 
Deborah Feldman: Unorthodox

Ke 4.5. klo 17 Lapin Kilpi ry:n Kilpirauhasilta

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

Savotan Sävel -konsertti
Kunnianosoitus suomalaiselle metsä- ja uittotyölle.

Rohkihallilla lauantaina 7.5.2022 klo 19, 
ovet aukeavat klo 18.toukokuuta kello 19.

Liput 20 €. Lippuja vielä ovelta. Kahvitauko. 
Pyörätuoliasiakkaan saattaja veloituksetta.

Lippuja ennakkoon kerhon hallituksen ohella 
myös Pellon Seolta.


