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ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että 
esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden 
alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen 
tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lukuvuonna 2022–2023 esiopetukseen tulee ilmoittaa lapset, jotka ovat syntyneet 
vuonna 2016. Esiopetusikäisellä lapsella on esiopetuksen lisäksi oikeus tarvittaessa 
varhaiskasvatukseen, tästä lisätietoja Kaisu Rautiolta puh. 040 5081 355.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan puhelimitse 
puh. 040 4826 301. Ilmoittautuminen alkaa ma 4.4. ja päättyy pe 8.4.2022, klo 9–15 
välillä.

Alustavasti on suunniteltu kouluun tutustuminen pidettäväksi pe 13.5.2022 klo 8.15–10.00.

Esiopetus alkaa keskiviikkona 10.8.2022 klo 8.15.

Pellon peruskoulussa lukuvuonna 2021–2022 olevat esiopetuksen oppilaat, katsotaan 
ensi lukuvuoden ensimmäisen (1.) luokan oppilaiksi ilman erillistä ilmoittautumista.

11-vuotinen peruskoulu 
11-vuotisen peruskoulun aloittavat ne v. 2017 syntyneet lapset, joilla ei ole vammaisuuden 
tai sairauden vuoksi mahdollisuutta saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita 
yhdeksässä vuodessa. Tällaisesta oppilaasta tulee tehdä hakemus rehtori Piia Kilpeläinen-
Tuomalle viimeistään 30.4.2022.

5-vuotiaana esiluokalle / 6-vuotiaana peruskouluun
Huoltajan, joka haluaa lapsensa aloittava esiluokan ja peruskoulun vuotta säädettyä 
aikaisemmin, tulee tehdä hakemus rehtori Piia Kilpeläinen-Tuomalle viimeistään 30.4.2022.  
Anomukseen on liitettävä psykologin lausunto lapsen kouluvalmiudesta.

Lykkäys koulun aloittamisesta
Jos huoltaja haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamisesta, tulee hänen tehdä 
tätä koskeva anomus rehtori Piia Kilpeläinen-Tuomalle viimeistään 30.4.2022. Anomukseen 
on liitettävä psykologin tai tarvittaessa lääkärin lausunto.

Pellon kunta, koulutoimisto

Pellon kunnankino esittää huhtikuussa 2022

Ellin seikkailut
Pe 1.4. klo 18.00 ja
 to 21.4. klo 19.00
Perhe-elokuva, 
animaatio, seikkailu
Kesto: 1 t 30 min
Ikäraja: 7
Lippu: 6 €
   
Odotus
To 7.4. klo 18.00  ja 
pe 29.4. klo 19.00
Draama, kotimainen 
Kesto: 1 t 37 min
Ikäraja:16
Lippu :6 €
   
Maastamuuttajat – 
Viimeinen kirje Ruotsiin
Pe 8.4. klo 19.00  
Draama 
Kesto: 2 t 28 min
Ikäraja: 12
Lippu: 6 €

Tytöt Tytöt Tytöt
Pe 22.4. klo 19.00 ja 
to 28.4. klo 18.00 
Draama, kotimainen
Kesto: 1 t 41 min
Ikäraja: 12
Lippu: 6 €
   

Elokuvatoivomuksia voi esittää kunnankinon 
numeroon 040 648 2759/

sähköpostitse: kunnankino@edu.pello.fi

VAPAAEHTOISET SAATTOHOIDON TUKENA- KOULUTUS

Aika:keskiviikkoiltaisin  klo 17–19
Paikka:Kunnantoimisto

30.3. Kurssin aloitus, tutustuminen. 
Mitä palliatiivinen hoito ja  saattohoito on?

6.4. Kuinka toimin vapaaehtoisena saattohoitajana

20.4. Kuoleman kohtaaminen, surutyö kuoleman lähellä

27.4. Vapaaehtoisena kuolevan lähellä

 4.5. Itsensä hoitaminen
Kurssin päätös

Ilm. Lahja Aska  lahja.aska@pello.fi

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 

SENIORIKERHOT

Kerhot huhtikuussa, 
taksimatkoilla suositellaan kasvomaskin käyttöä.
Kerhoaika on muuttunut kuljetusaikataulujen vuoksi.
Kokoonnumme torstaisin klo 11.30–13.30
Ilmoittautumiset Sonjalle 040 539 3699 
kyseisen viikon tiistaina klo 16 mennessä.

to  7.4.2022 Konttajärven Ns.talolla

to  21.4.2022 Turtolan seurakuntakodilla

to  28.4.2022 Lampsijärven kylätalolla

to  5.5.2022 Pello kyllinkeidas

PELLON KUNTAKONSERNISSA ON AVOIMIA 
TYÖTEHTÄVIÄ: 

Lähihoitaja vakituinen Koivulakoti, hakuavain  414238, 
haku päättyy 3.4.2022.

Lähihoitaja vakituinen Kielas, hakuavain  402506, haku 
päättyy 3.4.2022.

Sairaanhoitajan vakituinen Kielas, hakuavain 412204, 
haku päättyy 3.4.2022.

Lähihoitajan vakituinen tehtävä Kotihoitoon, hakuavain 
427620, haku päättyy 7.4.2022.

Katso lisää ja hae www.kuntarekry.fi

Lue Pellon kunnasta työnantajana 

(Huom. jotkin puhelimet saattavat edellyttää 
QR-lukijan asentamista)

VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, 
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava 4 kk ennen toivottua alkamispäivää. Mikäli tarve johtuu 
työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoita-
vissa, on paikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen tarvetta.

Varhaiskasvatuksen sähköinen hakemus löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta: 
https://pello.daisynet.fi/eDaisy

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

• perhepäivähoito: ryhmäperhepäivähoito Turtolassa
• Pellon päiväkoti: lapsiryhmiä Mussukat, Pirpanat, Vekkulit ja 
   esikoululaisten iltapäivähoito 

Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita lasten kotihoidontuki varhais-
kasvatuksen sijaan. Pellon kunnassa maksetaan 200 euron kuntalisä 1.4.2022 alkaen. 
Lasten kotihoidontuki ja kuntalisä haetaan Kelasta.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Lapselle ei tehdä sijoituspäätöstä lapsiryhmään, eikä se vaikuta lasten kotihoidon tuen saa-
miseen. Toimintaa järjestetään enintään neljänä päivää kuukaudessa. Tilapäinen varhaiskas-
vatus ei ole toistuvaa ja sitä voidaan tarjota vain silloin, kun lapsiryhmissä on tilaa. Maksuna 
peritään 20 € (yli 5 h/päivä) tai 14 € (alle 5 h/päivä), riippumatta vanhempien tuloista.  

Lisätietoja: Kaisu Rautio, varhaiskasvatuksen johtaja puh. 040 508 1355

PELLON LENTOPALLON PAIKALLISPUULAAKI

Kerää työ- tai kaveriporukkasi ja ilmoittaudu mukaan! Ilmoit-
tautumiset viimeistään tiistaina 19.4.2022 klo 9:00 mennessä 
ninja.pekkala@pello.fi 

Pelit pelataan toukokuussa 2022 arki-iltaisin. 

Maksimijoukkuemäärä 8, ei osallistumismaksua. 

Yhteistyössä Pellon Ponnen lentopallojaosto ja Pellon kunta.

TAUNON HIIHDOT

Orajärven Kylätalolla sunnuntaina 17.4.2022 klo 12:00. 
Ilmoittautuminen 14.4.2022 klo 12:00 mennessä ninja.pek-
kala@pello.fi tai paikan päällä. 

Sarjat tytöt ja pojat 4 v., 6 v., 8 v., 10 v., 12 v., 14 v., 16 v., 
yleinen. 

Tyyli vapaa. 

Lisätietoja 040 520 9594 / Tarmo Uusitalo
Yhteistyössä Pellon Ponsi, 
Orajärven Kyläseura ja Pellon kunta.

YSTÄVÄPUHELIN
Oletko yksinäinen, kaipaatko 
kuuntelijaa vai haluatko ystävän?

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

041 751 1516

Sähköinen yhteydenotto terveyskeskukseen

virtu.fi

Pellon tk:ssa on otettu käyttöön virtu.fi-sähköinen 
yhteydenottolomake. Sähköisellä yhteydenotolla voi asioida 
missä tahansa asiassa, joka aiemmin olisi hoidettu puhelimitse 
tai paikan päällä käymällä. Sähköisen palvelun kautta voi 
kysyä esimerkiksi ajanvarausasioista, tutkimustuloksista 
ja resepteistä tai kysyä yleisesti terveyteen liittyvistä 
ongelmista.  Asiakkaalle etuna on se, että viestin voi lähettää 
mihin vuorokauden aikaan haluaa, eikä tarvitse jonottaa 
puhelinpalvelussa. Tavoitteena olisi helpottaa yhteydenottoa 
terveyskeskukseen. 

Nopea vastaus

Viesteihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. 
Palvelulupauksena on, että vastaamme kiireettömiin 
asioihin kahden arkipäivän kuluessa, tämä siksi että ilta-
aikaan tai viikonloppuna viesteihin ei vastata. Sähköinen 
yhteydenottolomake löytyy menemällä osoitteeseen https://
virtu.fi/pello ja valitsemalla yhteydenotto terveyskeskukseen. 
Samasta osoitteesta löytyy linkit laboratorion ajanvaraukseen 
ja sosiaalipuolen sähköisiin palveluihin. Reseptien suhteen 
kannattaa muistaa myös OmaKanta (kanta.fi), josta reseptit 
voi laittaa uusintaan. 

Terveystietokyselyt

Yhteydenottokaavakkeessa on mahdollisuus myös täyttää 
kyselyitä alkoholin käyttöön, tupakointiin ja mielialaan liittyen. 
Kyselyiden tarkoituksena on tavoittaa asiakkaita, joiden 
terveysongelmiin voitaisiin puuttua ennaltaehkäisevästi 
terveysneuvonnalla ennen kuin suuria ongelmia kehittyy. 
Lisäksi tavoitteena on saada kokonaiskuvaa kuntalaisten 
terveydestä. Kyselyt voi jättää myös myöhemmin 
vastattavaksi.

   Pellon kunnan reitit ja ladut löytyvät 
   nyt digitaalisesta palvelusta

Hiihtolatujen tilanteen tarkastat kätevästi InfoGis-sivuilta: 
www.infogis.fi/pello ja merkitse ”Ladut” ja näet hiihtolatujen 
kunnossapitotilanteen).

Nappaa tästä talteen qr-koodi, jolla pääset suoraan 
reittisovellukseen.

 

Ehdotusvaiheen kuuleminen
Pellon Ritavaaran asemakaavan 
ehdotus nähtäville

Pellon kunnanhallitus on 22.03.2022 § 58 päättänyt 
asettaa Ritavaaran asemakaavaehdotuksen aineistoi-
neen (päivitetty kaavakartta 8.2.2022, päivitetty 
kaavaselostus 21.2.2022, osallistumis- ja arviointisuunni-
telma, vastineet valmisteluvaihe 18.2.2022 sekä erillissel-
vitykset) yleisesti nähtäville 23.03.2022 -22.04.2022 
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 esa.kassi-
nen@pello.fi tai asko.seitajarvi@pello.fi.

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, tekninen johtaja Esa Kassinen 040 634 1900 
tai Asko Seitajärvi 040 626 5891.

Pellon kunnanhallitus


