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Pellon toimintakeskuksessa (Asematie 5)
Avoimien ovien päivä 

to 27.10. klo 10–14

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme ja tuotteisiimme 
Tarjoamme pullakahvit   

Majoittaisitko kansainvälisen 
lukiolaisen kotiisi

Pellon lukio avaa kevään yhteishaussa opiskelupaikkoja 
myös kansainvälisille toisen asteen opiskelijoille syksyllä 
2023 alkavaan lukiokoulutukseen. Nyt kartoitamme 
perheitä, jotka voisivat majoittaa perhemajoitusta 
toivovia opiskelijoita. Jos 
kiinnostuitte, otattehan 
yhteyttä rehtori Piia 
Kilpeläinen-Tuomaan 
15.11.2022 mennessä, puh. 
040 713 2762 tai sähköpostitse 
piia.kilpelainen-tuoma@pello

Kyläraha ja kylätaloraha-avustus haettavissa

Haettavissa olevat avustukset kylätoimikunnille ja- 
yhdistyksille:
 o Kylärahaa 170€
 o Kylätalorahaa määrärahojen puitteissa max. 
    2 000 € (huom. vain kylät, joissa kyläyhdistys/  
     kylätoimikunta hallinnoi kylätaloa)

Kylätoimikuntien ja kyläyhdistysten tulee toimittaa sekä 
kylärahan että kylätalorahan saamiseksi sähköpostitse, 
kirjeitse tai maaseututoimistoon hakemus selvityksineen sekä 
edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös 04.11.2022 
mennessä

Osoite:
Pellon kunta
Maaseututoimisto
Kunnantie 4
95700 Pello

Lisätietoja:
maaseutusihteeri Henri Marjeta 040 6811 040 
maaseututoimisto@ylitornio.fi

VUODEN 2023 AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Pellon kunnanhallitus julistaa haettavaksi harkinnanvaraiset 
avustukset vuodeksi 2023.

Hakemukset pyydetään toimittamaan Pellon 
kunnanhallitukselle osoitteeseen:

Kunnantie 4, 95700 PELLO tai sähköpostitse pellonkunta@
pello.fi. Hakuaika on 26.10.–16.11.2022 klo 15.00.

Kunnanhallitus huomioi aikaisemmin saapuneet 
avustushakemukset TA 2023 käsittelyn yhteydessä. 

Avustuksia maksetaan vain Pelloon kuntaan rekisteröidyille 
yhdistyksille. Hakemukseen on liitettävä selvitys edellisen 
avustuksen käytöstä. 

VUODEN 2022 PARHAIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

  

PELLON JOULUMYYJÄISET 
Lauantaina 10.12.2022 klo 9−16 

Entisen yläkoulun juhlasalissa 
(Koulutie 16) 

Tarjolla ohjelmaa ja lämmintä joulumieltä kaikenikäisille. 

Tervetuloa! 

Myyntipöydät nyt varattavissa! 
Varaa oma pöytäsi 30.11.2022 mennessä. 

Myyntipöydän hinta 20 €. 

Varaukset: 
Tarja Ek, puh. 040 626 7016, 

tarja.ek@pello.fi  

Aku-Petteri Luiro, puh. 040 668 2346, 
aku-petteri.luiro@pello.fi  

SENIORIKERHOT  MARRASKUUSSA
3.11.    Konttajärvi Ns.talo
10.11.  Juoksenki Ns.talo
17.11.  Lampsijärvi kylätalo
24.11.  Pello kulttuurikahvila Helmi ( os.Ahjotie 8)

Kerhoihin ei ole ala- eikä yläikä rajaa kaikki ovat 
tervetulleita. Kokoonnumme torstaisin klo 11.30–13.30. 
Ilmoittautumiset Sonjalle 040 539 3699, Mariannelle 040 
7003205 kyseisen viikon tiistaina klo 16 mennessä.

KAIKKIEN SENIORIKERHOJEN YHTEINEN 
JOULUJUHLA
1.12. Hotelli Pellonhovissa klo12.00–15.00 (huom 
kelloaika)
Jos rappuset hirvittää, ei hätää… tule silloin hotellin 
takapihan puolelta,
sieltä pääset hissillä ylös.

Ota pieni paketti mukaan. Ilmoittatumiset to 24.11. klo 16 
mennessä, Sonja 040 539 3699, Marianne 040 700 3205.

Kenestä vuoden 2022 
kulttuuripalkinnon saaja? 

Kulttuuripalkinto jaetaan tunnustuksena henkilölle tai 
ryhmälle, joka on tehnyt merkittävää työtä kulttuurin alalla 
Pellon hyväksi. Palkinnon saajan tulee olla Pellon kuntalainen 
tai Pellon kunnan alueella toimiva ryhmä. 

Pyydämme esityksiänne palkinnon saajaksi pe 11.11.2022 
klo 15 mennessä osoitteella: Pellon kunta, kulttuuritoimi, 
Kunnantie 4, 95700 PELLO tai sähköpostilla: miia.kallioinen@ 
pello.fi Palkinto luovutetaan itsenäisyyspäivän juhlassa 
6.12.2022 

Kulttuuripalkinnon ovat vuosina 2000-2020 saaneet: Eero 
Aska, Veteraanimatrikkelitoimikunta, Lankomiehet, Oranki 
Art, Riitta Tirri, Eino Kivelä, Noemi Lehkonen, Pellokvartetti, 
Jari Vanha, Tarja ja Tuomo Ylitalo, Tuomo Korteniemi, 
Revontulet, Raili Aska, Eila Enbuske ja Anja Tornensis, 
Juoksengin kyläyhdistys, Paavo Korteniemi, Pekka Salminen, 
Jorma Halonen, Teatteri Meän Suota, Marianne Ylitalo, Minna 
Siilasvuo & Kari Kaulanen ja Harry Ylisaukko-oja.

 Pellon kunta, kulttuuritoimi 

Tapahtumien kunta on
tulevaisuuden kunta
Pistämmekö maaseutunäyttelyn pystyyn ensi kesänä? Entä 
Kojamon kiusaus? Mites MeänHihto? Mitäs muuta Pellossa 
ensi vuonna?

Kutsumme kaikki aktiiviset kuntalaiset ja yhdistykset 
keskiviikkona 2.11. klo 17.00 Ravintola Grannin kabinettiin 
avoimeen kuntalaistapaamiseen kalenteroimaan ja 
ideoimaan vuoden 2023 tapahtumia Pellossa. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa. 
Tehemä yhessä 
hyä elämä 
Pelhoon.

Tekninen toimi tiedottaa

Liukastako?

Onko pihasi liukas, eikä sopivaa hiekkaa tai sepeliä ole 
saapuvilla?

Pellon kunta tarjoaa yksityisille korvauksetta hiekoitussepeliä 
pihojen liukkaudentorjuntaan.

Voit noutaa sepeliä vanhalta ala-asteelta eli korkeakoululta 
piharaken-nuksen varastosta, aina avoin oviaukko on 
Lapintien puolella.

Maltathan ottaa sepeliä vain tarpeeseen, jotta kaikki tarvitsijat 
saavat. Parilla ämpärilliselläkin pääsee hyvin alkuun.

Omistatko Pellon Laskettelurinteet Oy:n 
osakkeita?

Osana Ritavalkean alueen kehittämistoimenpiteitä, on 
Pellon kunta kiinnostunut hankkimaan Pellon Laskettelu-
rinteet Oy:n osakkeet omistukseensa. Kunnallinen omistus 
mahdollistaisi paremmin Ritavaaran alueen kehittämisen. 
Kunnalla on tarkoitus kehittää laskettelurinteiden toimin-
taa jatkossa todennäköisesti kunnan liikuntapaikkana. 
Toiminta liikuntapaikkamuotoisena mahdollistaisi mm. 
liikuntapaikkojen kehittämiseen tarkoitettujen avustusten 
hyödyntämisen kehityshankkeissa.

Jos olet kiinnostunut osakkeiden myymisestä, 
ota yhteyttä Esa Kassiseen, 
p. 040 634 1900, esa.kassinen@pello.fi

Pellon kuntakonsernissa on avoimia 
työtehtäviä: 

Palveluohjaajan vakituinen virka, hakuavain  474149, 
haku päättyy 30.10.2022.
Terveyskeskuslääkärin virka, hakuavain 473692, haku 
päättyy 28.10.2022.
Lähihoitaja vakituinen Koivulakoti, hakuavain  424138, 
haku päättyy 30.10.2022.
Sairaanhoitaja vakituinen vuodeosasto, hakuavain 
463659. haku päättyy 30.10.2022.

Sotetyöntekijöille edullista majoitusta vuoden 2022 
loppuun, soluasunto 100 eur/kk, vuokra-asunto 200 eur/
kk.

Katso lisää ja hae www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/
pellon-kunta/

TOIMINTAKESKUKSEN TOIMINTA JATKUU

Käsityömyymälä tarjoaa toimintakeskuksen tarjoaman työn 
tuloksia. Myymälään voi poiketa ostoksille! Tervetuloa!
Avoinna arkisin 9–14.

Olemme mukana PELLON JOULUMYYJÄISISSÄ 
10.12.2022

Pellossa järjestetään 
Lasten Toivepuu-keräys 

paikallisen  Lions-clubin 
ja sosiaalitoimen yhteistyönä. 

Lasten nimettömät lahjatoiveet ripustetaan Toivepuuhun 
isänpäivänä 13.11. ravintola Granniin. Osallistumalla 
Lasten Toivepuu-keräykseeen tuet vähävaraisia paikallisia 
lapsiperheitä.
Lasten lahjatoiveita (max. 25 €) otetaan vastaan 8.11. asti.  
Toiveen lähettäjänä voivat olla vanhemmat, isovanhemmat, 
muut läheiset sekä ystävät. 
                                                                 
Lahjatoiveet voi lähettää viestillä: Sirpa 040 091 3127 tai Sari  
040 759 8923 tai  s-posti: sirpa.pieska@lapha.fi  tai 
sari.hiltunen@lapha.fi
Viestiin: (Tyttö/poika), ikä, lahjatoive sekä lahjatoiveen 
lähettäjän yhteystiedot    

Pellon kunta pyytää esityksiä vuoden 2022 parhaista 
urheilijoista. Palkittujen urheilijoiden ja henkilöiden 
kotikunnan täytyy olla Pello ja/tai heidän tulee edustaa 
pellolaista seuraa. Palkitun joukkueen tai seuran täytyy 
olla pellolainen. Esitykset perusteluineen tulee lähettää 
20.11.2022 mennessä sähköpostitse ninja.pekkala@pello.fi 
Palkinnot myönnetään seuraavista kategorioista edellä 
kuvattujen ehtojen mukaisesti.

1. Vuoden urheilija
Vuoden aikana saavutetun menestyksen ohella valinnassa 
voidaan arvostaa myös henkilökohtaista kehittymistä. 
Urheilijan lajin täytyy olla valtion liikuntaneuvoston (lajilista) 
viralliseksi liikuntalajiksi hyväksymä laji.

2. Vuoden nuori urheilija
Palkittavan henkilön tulee olla alle 18-vuotias. Vuoden aikana 
saavutetun menestyksen ohella valinnassa voidaan arvostaa 
myös henkilökohtaista kehittymistä sekä onnistunutta 
koulunkäynnin ja urheilun yhteen sovittamista. Urheilijan 
lajin täytyy olla valtion liikuntaneuvoston (lajilista) viralliseksi 
liikuntalajiksi hyväksymä laji.

3. Vuoden kläppiurheilija
Palkittavan henkilön tulee olla 12-vuotias tai nuorempi. 
Valinnassa arvostetaan kehittymistä omassa lajissaan sekä 

palkittavan positiivista asennetta suhteessa urheiluun 
ja kanssaharrastajiin. Urheilijan lajin täytyy olla valtion 
liikuntaneuvoston (lajilista) viralliseksi liikuntalajiksi 
hyväksymä laji.

4. Vuoden joukkue tai seura
Valinnassa arvostetaan vuoden aikana saavutettua 
kisamenestystä sekä sen lisäksi toiminnassa näkyvää vahvaa 
yhteisen tekemisen meininkiä, aktiivisuutta sekä muiden 
toimijoiden kanssa tehtävää laajaa yhteistyötä.

5. Vuoden valmentaja
Valinnassa korostetaan oman valmennettavan urheilija tai 
joukkueen saavuttamaa menestystä ja/tai kehitystä. Lisäksi 
vuoden valmentaja on työotteeltaan innostava ja kannustava.

6. Vuoden liikuttaja
Valinnan kohteena voi olla henkilö, jaosto, seura, työryhmä 
tai muu yhteisö, jonka toiminta on edistänyt liikunnan 
harrastamista, luonut aiempaa parempia edellytyksiä 
liikkumiselle tai innostanut ihmisiä liikkumaan Pellossa.

7. Vuoden sykähdyttävin liikuntatapahtuma / -teko
Vuoden aikana Pellossa järjestetty liikuntatapahtuma tai 
-teko, joka on edistänyt liikunnan harrastamista, luonut 
aiempaa parempia edellytyksiä liikkumiselle tai innostanut 
liikkumaan Pellossa.

AJANKOHTAISTA ASIAA PELLON 
KOTIHOIDOSTA

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa 
kuntia käyttämään iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeiden 
ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI- arviointivälineistöä 
viimeistään 1.4.2023.

Pellon kunnan ikääntyneiden palveluissa RAI- arvioinnit 
on otettu käyttöön kotihoidossa, palveluasumisessa ja 
osana palveluasumisen tarpeen arvioinnissa. Arvioinnin 
pohjalta päivitetään asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelma 
voimavaralähtöisesti eri ammattiryhmiä hyödyntäen. 
Omaishoidon arvioinnissa RAI- arviointia on käytetty jo 
aikaisemmin.

Asiakasta informoidaan tarkemmin arvioinnin yhteydessä 
ja pyydetään kirjallinen suostumus. Asiakkaan luvalla 
arvioinnissa kartoitetaan omaisten antamaa tukea 
haastattelemalla hoitoon osallistuvaa omaista.

Pellon kotihoito toimii kahdessa eri tiimissä

Pello ja järvialue           0400 260 594
Turtola ja Juoksenki     040 757 4249

Kotihoidon päivystyspuhelin klo 7–21 puh. 0400 260 594

PELLON NEUVOLA TIEDOTTAA 
ROKOTUKSISTA:

INFLUENSSAROKOTUKSET ILMAN AJANVARAUSTA
 • ti 25.10. klo 9–16
 • la 29.10. klo 9–14
 • ke 16.11. klo 9–16
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:
 • Raskaana olevat
 • Kaikki 65 vuotta täyttäneet
 • Alle 7-vuotiaat lapset
 • Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
 • Varusmiespalveluksensa tai vapaaehtoisen   
 asepalveluksen aloittavat 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon  
 henkilöstö
 • Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden   
 henkilöiden lähipiiri

KORONAROKOTUSTEN AJANTASAISET SUOSITUKSET:
18-59 –vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin
 • 3 annosta
 • sairastettu tauti lasketaan yhdeksi annokseksi
 60–64-vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin
 • 4 annosta
 • sairastettu tauti lasketaan yhdeksi annokseksi
 
 o tarvittaessa neljäs annos aikaisintaan 3 kk   
 edellisestä rokotuksesta/taudista

Tehosterokotteen kohderyhmät:
 • Kaikki yli 65-vuotiaat
 • 18 vuotta täyttäneet riskiryhmäläiset
 • 12 vuotta täyttäneet voimakkaasti 
immuunipuutteiset
 o aikaistaan 3kk edellisestä rokotteesta/  
 sairastetusta taudista
 o Annettuja rokoteannoksia tai sairastettuja tauteja  
 ei lasketa
Olemme käyttäneet 3.–5. annoksiin varianttirokotetta (Pfizer 
Comirnaty) 12.10. alkaen. Varianttirokote ei vaadi tehostetta. 
Jos olet saanut 4. annoksen varianttirokotteena et tarvitse 5. 
annosta.

Koronarokotteella ajanvaraus ensisijaisesti netistä: 
https://ajanvaraus.pello.mediatri.fi/

Lisätietoa neuvolasta:
th Emilia Karjalainen 040 649 5928
th Pirjo Mantere 040 767 3482


