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Pellon kunta kiittää kaikkia kuntalaisia, asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhaisaa 

joulun aikaa ja onnea ja menestystä vuoteen 2022!

Pellon kunta kiittää kaikkia kuntalaisia, asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhaisaa 

joulun aikaa ja onnea ja menestystä vuoteen 2022!

Pellon kunnanvirasto pidetään suljettuna
 23.–31.12.2021.

Postia voi jättää pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon, 
joka tyhjennetään arkipäivisin klo 15.00 mennessä.

Pellon kunta

Valmisteluvaiheen kuuleminen
Pellon Ritavaaran asemakaavan luonnos 
nähtäville

Pellon kunnanhallitus on 30.11.2021 § 239 päättänyt 
asettaa Ritavaaran asemakaavaluonnoksen aineistoineen 
(kaavakartta, selostus, päivitetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, erillisselvitykset) yleisesti nähtäville 
09.12.2021–14.01.2022 väliseksi ajaksi.

Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus esittää suullisia 
ja kirjallisia mielipiteitä. Mielipiteet yhteystietoineen on 
jätettävä viimeistään viimeisenä nähtävillä olopäivänä 
kunnanhallitukselle osoitteella: Pellon kunta, PL 8216, 96101 
Pello tai sähköpostilla osoitteeseen pekka.tuomas@pello.fi tai 
asko.seitajarvi@pello.fi.

Ritavaaran/Ritavalkean alue on Länsi-Lapin maakunta-
kaavassa merkitty virkistysalueeksi, jonne on sijoitettu myös 
matkailupalveluiden kohde. Pellon kunta on laatinut alueelle 
kehittämissuunnitelman, jonka tavoitteena on luoda alueelle 
puitteet monipuolisille matkailu- ja virkistyspalveluille. Kaava-
alueelle on v. 2017 tehty maaperäselvitys, arkeologinen 
inventointi ja luontoselvitys. Suunnitelmat ja selvitykset 
ovat asemakaavan laadinnan lähtökohdat. Ritavalkean 
laskettelukeskuksen ympäristöön on suunnitteilla täydentävää 
laajennus- ja uudisrakentamista. Osa rakentamisesta on 
ratkaistu vuoden 2016 aikana suunnittelutarveratkaisulla. 
Tältä osin asemakaavassa todetaan ja vahvistetaan 
suunnittelutarveratkaisun mukainen tilanne.

Kaavaan voi tutustua Pellon kunnantalossa ja kunnan 
internet-sivuilla osoitteessa www. pello.fi>Asuminen ja 
rakentaminen>Kaavoitus ja maankäyttö>Vireillä olevat 
kaavat. Kaavasta saat lisätietoa Pellon kunnan teknisestä 
toimistosta, rakennusmestari-rakennustarkastaja Pekka 
Tuomas 040 721 9496 tai Asko Seitajärvi 040 626 5891.

Pellon kunnanhallitus

Marianne ja Sonja kiittävät syksyn aikana 
seniorikerhoihin osallistuneita ja toivottavat 

kaikille turvallista joulua 
ja onnellista uutta vuotta.

 
Seniorikerhot tammikuussa:
13.1.  klo 11.30–13.30 Turtola (seurakuntakoti)
20.1. klo 11.30–13.30 Konttajärvi  (ns.talo)
27.1. klo 11.30–13.30 Lampsijärvi (kylätalo)
Huom. muuttunut alkamisaika.
Ilmoittautumiset Sonjalle 040 539 3699 kyseisen viikon 
tiistaihin klo 15 mennessä.

Muutos Pellon kunnan kaikille avoimen 
asiointiliikenteen reitin 47 aikatauluihin

Liikennöitsijän ja reittiä käyttävien yhteisestä toiveesta Reitin 
47 aikatauluun tulee muutos 16.12.2021 alkaen. 

Reitti 47: NIVANPÄÄ - KYLÄVAARA, Liikenne Lohiniva p. 
050 307 4804 perjantaisin (Muutos 17.12.2021 alkaen, 
eli 16.12. torstain vuoro tullaan ajamaan 17.12. alkaen 
perjantaisin.)

Lähtö: 9.00 S-market-Nivanpääntie perälle-Kalliotie-Mäke-
läntie-Pajutie-Petäjätie-Pikkutaivaantie-Nivanpääntie-Kyrön-
tie-Museotie-Pellontie-Myllytie-Vaaratie-Ollintie-Niittytie-
Lypsytie-Jolmantie-Kauppatie-Linjatie-S-market-keskustan 
alue
Paluu: 11.30 S-marketin edestä

JOULURIEHA
22.12. KLO 13-15
PONNEN PIHALLA

LUVASSA

PAKKASRAJA
-20`

Joulupukki
Mehua ja makkaraa
Rekiajelua
Muuta hauskaa

TERVETULOA!

Järjestää Pellon kulttuuri-,
liikunta- ja nuorisotoimi

Pellon kuntakonsernissa on avoimena
 

2 lähihoitajan vakituista tehtävää 
palveluasumiseen.

Hakuavaimet  399563 ja  399569.

Haku päättyy  5.1.2022 klo 16.00

Lisätiedot ja hakemukset: www.kuntarekry.fi

Tule sieki töihin Pelhoon!

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 aukioloissa:
To 23.12. klo 10–15
Pe 24.12. suljettu
Pe 31.12. klo 10–15
Ke 5.1. klo 10–15
To 6.1. suljettu

Eelis Laukkasen näyttely Arktia esillä 20.12.–28.1.

Ti 4.1. klo 17 Lukupiiri

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

Tornionlaakson kirjasto

Maanantaina 20.12. auditoriossa Lyhytelokuvapäivä 
lapsille ja nuorille. 

Yli 6-vuotiaille klo 13.30 lastenelokuvapaketti "Oikealla 
elämänasenteella pääsee pitkälle tai sitten...". Kesto 36 min, sisältää 
neljä lyhytelokuvaa. 

Yli 7-vuotiaille klo 14.30 Slam By Me-lyhytelokuvasarja 
skeittikulttuurista. Kesto 55 min, sisältää kuusi lyhytelokuvaa.

Järjestää Pellon kunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuoristotoimet.

Pellon kunnankino esittää tammikuussa 2022

Vinski ja 
näkymättömyyspulveri
To 3.1. klo 18.00 ja 
pe 28.1. klo 19.00
Seikkailu, perhe-elokuva, 
kotimainen
Kesto: 1 t 25 min
Ikäraja: 7
Lippu: 6 €
   
70 on vain numero
Pe 14.1. klo 19.00 ja
 to 27.1. klo 18.00
Komedia, draama, 
kotimainen 
Kesto: 1 t 42 min
Ikäraja: 12
Lippu: 6 €

Sama nainen
To 20.1. klo 18.00 ja 
pe 4.2. klo 19.00  
Draama 
Kesto: 1 t 37 min
Ikäraja: 16
Lippu: 6 €

   
Sing 2
Pe 21.1. klo 19.00 ja
to 3.2. klo 18.00 
Perhe-elokuva, animaatio,
musiikki
Kesto: 1 t 50 min
Ikäraja: 7
Lippu: 6 €

Pellon kunnantoimiston 
avoimet ovet

eli ”tonttupäivä”
torstaina 16.12.2021 klo 10–14

Pellon kunnantoimistolla, 
(Kunnantie 4)

Tarjolla nokipannukahvia, 
glögiä ja pipareita.

Tietoa kunnan toiminnasta ja kohtaamisia kuntalaisten kanssa.
Tule sieki tapamaan Pellon kunnan päättäjiä  ja viranhaltijoita

Tervetuloa!


