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KUNTAVAALIT 2021
Kuntavaalit on siirretty pidettäväksi 13.6.2021. Tiedotamme 
vaaleista myöhemmin. 

PELLON KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Ehdota käyttökohteita Pellon kunnan 
vuoden 2021 talousarvioon
 
Pellon kunnassa on otettu käyttöön osallistava budjetointi.  
Vuoden 2021 talousarviossa on varattu 10 000 euron 
määräraha kuntalaisilta tuleviin aloitteisiin ja ehdotuksiin.
 
Kuntalaiset voivat tehdä ehdotuksia määrärahan (kokonaan 
tai osasta) käytöstä 1.3.–30.7.2021 välisenä aikana. Kirjalliset 
ehdotukset ja esitykset osoitetaan Pellon kunnanhallitukselle 
30.7.2121 klo 15 mennessä kirjaamoon: pellonkunta@pello.
fi, mainitse otsikossa ”osallistava budjetointi” tai kirjallisesti: 
Pellon kunnanhallitus, Kunnantie 4, 95700 Pello.
                                          
Pellon kunnanhallitus tekee esityksien perusteella päätökset 
määrärahan käytöstä vuoden 2021 osalta 31.10.2021 
mennessä.
                                          
Osallistuvassa budjetoinnissa kunnan asukkaat pääsevät 
vaikuttamaan siihen, miten kunnan käytössä olevia julkisia 
varoja käytetään. Osallisuuden myötä kuntalaisilla on 
yksi mahdollisuus enemmän osallistua yhteisten asioiden 
hoitamiseen ja päättämiseen.
 
Lisätiedot: elinvoimajohtaja Kai Korhonen, kai.korhonen@
pello.fi, 040 674 4318

LATUTIEDOTE MAALISKUU 2021

Latujen ajotilanteen näkee sähköisestä palvelusta

Pellon latujen reaaliaikaisen ajotilanteen pääsee nyt 
näkemään osoitteessa: https://www.infogis.fi/pello/

Palvelua laajennetaan parhaillaan siten, että 
lähitulevaisuudessa kartoilta näkee myös Kylävaaran, 
Lehmivaaran ja Pellojärven latujen sekä Jokivartisten 
ylläpitämän latuverkoston ajotilanteen. Toistaiseksi näiden 
latujen ajotilanteen voi tarkistaa kunnan kotisivuilta 
osoitteesta: www.pello.fi > kulttuuri ja vapaa-aika > liikunta ja 
ulkoilu > ladut ja latujen kunnossapitotilanne

Koiraladut
Koirahiihto on sallittu Pellon Ponsi - Lupovaara - Salmilompolo 
-Ritavalkea-Lupovaara -reitillä sekä Pellojärven laduilla. 
Kylävaaran-Lehmivaaran laduilla, Kittisvaaran laduilla sekä 
Ritavalkea-Kittisvaara välillä koirahiihto ei ole sallittu.

Porthaita ja patikointia
Latujen sähköinen ajokartta on osa Pellon kunnan käynnissä 
olevaa hanketta ”Porthaita, patikointia ja porinoita Pellossa”. 
Hankkeen tiimoilta on kunnostettu reittien kyltitystä 
Ritavaara-Salmilompolo alueella sekä muun muassa 
rakennetaan kuntoportaat Kylävaaralle ja kunnostetaan 
Eeronpolun portaita ja rakennelmia. 

TIUKAT KOKOONTUMISRAJOITUKSET JATKUVAT 11.4. SAAKKA

Lapin aluehallintovirasto on päättänyt 22.3. jatkaa kokoontumisrajoituksia Lapin alueella. Kaikissa sisä- ja ulkotiloissa 
järjestettävissä yleisö- ja yksityistilaisuuksissa rajoituksena on 6 (kuusi) henkilöä 11.4.2021 saakka. 

Lapin sairaanhoitopiirin alueellisen covid-19-yhteistyöryhmän mukaan Lapissa ollaan
edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa (19.3.2021). Lapin sairaanhoitopiirin alueella
suuri osa tartunnoista on peräisin matkailijoilta, mutta tartuntaketjuja on
paikallisessakin väestössä. Myös Lapissa on todettu muuntuneen koronaviruksen
aiheuttamia tautitapauksia ja Pellon tartuntaketjun taustalla todettiin niin ikään olleen muuntovirus. On ensisijaisen tärkeää 
edelleen noudattaa, yhtä tunnollisesti kuin tähän astikin Pellossa olemme noudattaneet, koronaturvallisuusohjeita eli pitää 
turvavälejä, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta sekä käyttää kasvomaskia kohdatessaan perheen ulkopuolisia henkilöitä. 
Koronatestiin matalalla kynnyksellä
Koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi on ensiarvoisen tärkeää hakeutua koronatestiin, mikäli tuntee pieniäkään 
koronaan viittaavia oireita. Koronatestiaika varataan terveyskeskuksesta soittamalla numeroon 040 713 2771 (virka-aikana klo 
8-16, lauantaisin 9-14) ja 040 713 2743 (muina aikoina).

Harrastustoiminnan rajoitukset edelleen voimassa 

Koronarajoitukset jatkuvat harrastustoiminnassa. Seuraavat säännöt ovat voimassa näillä näkymin 11.4. saakka: 

•  kaikki kunnan omistamat harrastetilat on suljettu 11.4. saakka, poislukien 16-vuotiaat ja sitä nuoremmat harrastajat 
•  kaikki yli 16-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta on keskeytyksessä 11.4. saakka, riippumatta ryhmän koosta
•  Pellon keilahalli toimii ajanvarauksella supistetusti, turvavälejä ja tehostettua desinfiointia noudattaen
•  Ritavalkean hissit ja rinteet ovat auki, mutta kahvila on kiinni ja myynti toimii kahvilan terassin luukulta
•  Sairaanhoitopiirien rajat ylittävät harrastustoiminnat eivät ole toistaiseksi sallittuja.

Rokotukset jatkuvat viikolla 13

Viikolla 12 rokotuksissa on taukoa, mutta ikäihmisten rokotukset jatkuvat viikolla 13. Tehosteita rokotetaan viikoilla 14-15. 
Rokotuksia pistetään sitä mukaa, kun niitä saadaan Pelloon. Kaikki tähän mennessä saapuneet rokotteet on saatu pistettyä. 
Kun rokotteita saapuu lisää, tiedotetaan ajanvarausmahdollisuudesta kunnan kotisivuilla ja some-kanavilla. Rokoteajat 
varataan rokotepuhelimesta: 040 631 9613 (ma-pe klo klo 8.30-15.00). Sairaanhoitaja arvioi, mihin rokotettavien ryhmään 
soittaja kuuluu ja antaa ajat sen mukaan. Silloin, kun aikoja ei ole saatavissa, numerosta saa neuvontaa rokotuksiin liittyen.
 
Rajalta ohjataan koronatestiin

Rajaviranomaiset ohjaavat rajanylittäjät hakeutumaan Pellon terveyskeskukseen koronatestiin. Terveysviranomaisten 
tavoitteena on, että kaikki rajanylittäjät käyvät koronatestissä, ellei rajanylittäjällä ole esittää tuoretta (alle viikon vanhaa) 
negatiivista koronatestitulosta. Seuranta tapahtuu siten, että henkilön on täytettävä ylityksen yhteydessä yhteystietolomake, 
joka toimitetaan viranomaistietona terveyskeskukseen. Tämä mahdollistaa testivelvoitteen noudattamisen seuraamisen ja 
tarvittaessa yhteydenoton asianomaiseen henkilöön.

Yhteystietolomaketta ei kerätä viikoittain koronatestattavilta työmatkaliikenteen harjoittajilta, tavaraliikenteen kuljettajilta, 
rajaviranomaisten erityisryhmämenettelyn kautta saapuvilta maahantulijoilta eikä Finentry -digitaalisen palvelun kautta 
testiajan varanneilta eikä myöskään henkilöitä, joilla on esittää todistus sairastetusta ja parantuneesta koronataudista. 
Ulkomaalaisilta henkilöiltä maahan saapumiseen tarvitaan aina pätevä syy. 

Koronaturvallisia keväthankia

Nyt kun aurinko paistaa kirkkaana ja keväthanget antavat parastaan, on hyvä nauttia koronaturvallisesta ulkoilusta Pellon 
luonnonkauniissa ympäristössä. Pääsiäinen on jo ovella ja pääsiäisen alla kannetaan jokaiseen pellolaiseen talouteen 
pääsiäiskirje, jossa kerrataan koronaturvallista juhla-ajan viettoa. Jaksetaan vielä noudattaa koronaturvallisuusohjeita! 

Pellon kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen Pellon kunnanvirasto 
pidetään suljettuna 11.4.2021 saakka. Kunnan henkilöstöllä 
on voimassa vahva etätyösuosistus, mikäli työtehtävät sallivat 
etätyöskentelyn.

Kunnanvirastolla voi asioida ajanvarauksella. Ajanvarauksella 
varmistaa, että henkilö, jota on tulossa tapaamaan, on 
tavattavissa.

Sovi asioinnista etukäteen puhelimitse (henkilöstön 
puhelinluettelo on kunnan kotisivuilla www.pello.fi kohdassa 
yhteystiedot) tai sähköpostitse osoitteessa, joka on muotoa: 
etunimi.sukunimi@pello.fi

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

Pellon kunnan kesätyöpaikat 2021

Pellon kunta ja Pellon Serviisi Oy hakevat 2002-2005 syntyneitä nuoria kesätöihin seuraaviin 
tehtäviin (koronavarauksin)

Avustaviin tehtäviin hyvinvointiin
• 3 työntekijää terveydenhoitoon –18 vuotta täyttäneitä muita kuin alan opiskelijoita, esim. 
lukiolaisia
• 3 työntekijää palveluasumiseen – 18 vuotta täyttäneitä muita kuin alan opiskelijoita, esim. 
lukiolaisia

Avustaviin tehtäviin erikseen sovittavana ajankohtana (2 vkoa)
• 2 työntekijää varhaiskasvatukseen
• 4 työntekijää kulttuuriin (museo, maaseututapahtuma)

Avustaviin tehtäviin 18 vuotta täyttäneitä nuoria erikseen sovittavana ajankohtana 
(2-4 vkoa)
• 3 työntekijää liikunta ja nuorisotoimeen
• 2 työntekijä keilahallille / minigolf

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 30.4.2021 klo 14 mennessä. Hakemukset tulee toimittaa 
kunnantalon postilaatikkoon, osoitteeseen Kunnantie 4, 95700 Pello. Kirjekuoreen merkintä 
’kesätyöt” ja toivomasi ala. Tehtäväkokonaisuuksien esimiehet valitsevat kesätyöntekijät 
viimeistään 21.5.2021.

Pellon kunnan myöntämät kesätyösetelit 2021

Pellon kunta jakaa tulevalle kesälle 2021 kesätyöseteleitä pellolaisille vuonna 2002-2005 
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. Kuntakonsernin 
omat kesätyöpaikat on ollut haettavana erikseen, ja niihin ei tarvita erillistä kesätyöseteliä.

Työn tulee ajoittua lomakauden 2.5.2021–30.9.2021 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.

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.

Kesätyösetelin voi hakea Meän Opinahjosta, opinto-ohjaaja Marika Gripiltä opiskelijakorttia 
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). 

Yhteystiedot: Opinto-ohjaaja Marika Grip, marika.grip@pello.fi, 040 713 2755
Lisätiedot: vs. henkilöstökoordinaattori Janne Tolvanen, janne.tolvanen@pello.fi, 
040 637 5334 

 

Pellon kunnassa on avoimena tehtäviä

 
Ohjaaja kehitysvammahuoltoon, hakuavain 345922
haku päättyy 4.4.2021 klo 16
 
Hoivapalvelujen esimies, hakuavain 345898
haku päättyy 4.4.2021 klo 16

Lisätiedot ja hakemukset: www.kuntarekry.�
 

Tule sieki töihin Pelhoon!


