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Pellon kunnanvirasto pidetään
suljettuna 23.12.2020–3.1.2021.
Postia voi jättää pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon,
joka tyhjennetään arkipäivisin klo 15.00 mennessä.
Pellon kunta

TOIMINTAKESKUKSEN JOULUNODOTUS
Emme pidä joulumyyjäisiä, mutta tervetuloa ostoksille
arkisin klo 8–13.30.
Maskisuositus, käsienpesumahdollisuus.
Maksu käteisellä.
Toimintakeskus, Asematie 5.
TERVETULOA!

Pellon kunnanvaltuuston kokous pidetään
maanantaina 14. joulukuuta 2020 klo 16.00
kunnanviraston valtuustosalissa.
Kokouskutsu on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja
kunnan kotisivuilla www.pello.fi
Kokous näytetään suorana lähetyksenä osoitteessa:
https://ams02.arctic-connect.com/pello
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä Pellon kunnanvirastolla
22. joulukuuta 2020 klo 9.00–15.00,
sekä kunnan kotisivulla www.pello.fi.
		
Antti Mäkituomas
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kiinnostaako sinua avantouinti?

Nyt ois mahollista testata meän kanssa 4.12.2020 klo 11–13
Ritavaarassa, Valkeajärvellä! Sauna lämpiää ja luvassa on
pihapelejä sekä kaikkea muutakin kivaa.
Ota uikkarit, uimatossut/villasukat ja muki mukhaan.
Tapahtuma on maksuton. Tulethan vain terveenä ja
muistethaan turvavälit.

Tornionlaakson kirjasto
Pellon toimipisteen aukioloajat:
ma–ke 10–19.00
to–pe 10–17.00
Lehtilukusalin omatoimiaika ma–su 7–21.00
Seuraava
LUKUPIIRI
ti 1.12. klo 17.00

Ke 9.12. klo 10–15.00 kirjastolla
Pop-Up joulukorttiaskartelupaja.
Saa tuoda omia askartelutarvikkeita yhteiseen pöytään.
Glögitarjoilu.

VALOKUVAUSKILPAILU
Nappaa kuva ja
osallistu kilpailuun!
Kulttuuri- ja liikuntatoimi
järjestää valokuvauskilpailun
21.11.–15.12.2020 välisenä
aikana.
Valitse jokin alla olevista
paikoista, käy jossakin niistä, ota kuva ja lähetä se
sähköpostilla miia.kallioinen@pello.fi 15.12.2020 klo 12
mennessä. Osallistua voi enintään kolmella kuvalla, mutta
kuvat eivät saa olla samasta paikasta. Kunnalle jää oikeus
käyttää kuvia.
Sarjoja on kaksi: alle 12-vuotiaiden ja avoin. Ilmoita viestissä
kumpaan sarjaan osallistut. Kerro myös kuvauspäivämäärä.
Voittajan päättää yleisö: kilpailukuvat laitetaan nimettömänä
facebookiin ja instagramiin, eniten tykkäyksiä saanut voittaa.
Äänestys on auki 16.12.–20.12.2020. Parhaat palkitaan! (Jos
osallistut useammalla kuvalla, eniten ääniä saaneen kuvan
äänimäärä huomioidaan.) Voittaja julkistetaan 21.12.2020.
Kuvauspaikat:
Rattostunturi
Hirvaskoski
Mustitunturi
Jyppyrän luola/kivipirtti (Ratasjärven pohjoispuolella)
Maupertuis
Sompanen
Paljaankallionvaara
Naamivaara
Salmilompolo
Oma suosikkikohde
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Lisätietoja:
Pellon Latu ja Polku ry - Soili
Ilmavirta / 050 582 7569
Liikunnanohjaaja - Ninja
Pekkala / 040 569 2716

Seniorikerhot joulukuussa Pellon kunnan
alueella
3.12. Pello-Orajärvi-Jarhoinen-Rattosj.-Ruuhij.-Konttaj.Saukkoriipi alueiden seniorit kokoontuvat Kyllinkeitaalla klo
12–14 (Ilmoittautuminen viimeistään maanantaihin 30.11.
mennessä).
8.12. Turtola-Juoksenki alueiden seniorit kokoontuvat
Juoksengin kylätalolla Klo 12–14.
(Ilmoittautuminen viimeistään pe 27.11. mennessä).

Itsenäisyyspäivä 6.12.2020 Pellossa
Pellon kunnan hyvinvointipalveluissa on avoimena

terveyskeskuslääkärin kaksi virkaa,
hakuavain 319382,
haku päättyy 31.1.2021 klo 16

laitoshuoltajan vakituinen tehtävä,
hakuavain 322211,
haku päättyy 6.12.2020 klo 16

kehittäjätyöntekijän määräaikainen
osa-aikainen tehtävä

”Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen” -hankkeeseen ajalle 1.1.2021-31.5.2023, hakuavain 321448,
haku päättyy 7.12.2020 klo 14

Tule sieki töihin Pelhoon!

Messua ja juhlaa voi seurata etäyhteydellä Pellon seurakunnan Facebook-sivulta.
Tervetuloa juhlistamaan 103-vuotiasta Suomea Pellon kirkkoon tai etäyhteyksien äärelle!
Järjestää Pellon kunta ja Pellon seurakunta

Klo 10 Hoosianna-messu Pellon kirkossa.
Klo 15 Joulukonsertti Pellon kirkossa.

Pellon kunnakno esittää joulukuussa 2020

Joulukonsertissa esiintyvät
Noemin yksinlaulajat ja Emmy-trio.
Vapaaehtoinen käsiohjelma
Hyvä joulumieli -keräyksen hyväksi.

Viimeiset
To 3.12. klo 18.00 ja
pe 11.12. klo 19.00
Draama, western, kotimainen
Kesto: 1 t 59 min
Ikäraja: 16
Lippu: 6 €

Klo 16 Castrénin kuusen valot syttyvät Seo:n vieressä.
Tänä vuonna ei järjestettyä kokoontumista
koronatilanteesta johtuen.

Unto Matinlompolo vierailee pe 27.11.
klo 16–17 Pellon kirjastolla ja kertoo
uusimmasta kirjastaan Mettän poika.
Haastattelijana Tuomo Korteniemi. Tilaisuudessa
pyydämme käyttämään kasvomaskia.

Pohjoisen sankarit
Pe 4.12. klo 19.00 ja
to 17.12. klo 18.00
Perhe-elokuva, animaatio
Kesto: 1 t 32 min
Ikäraja:7
Lippu: 6 €
Naurun varjolla
To 10.12 .klo 18.00
Komedia, draama, kotimainen
Kesto: 1 t 28 min
Ikäraja: 7
Lippu: 6 €

Pidetään yhteisvoimin koronaa kurissa

Pellon terveyskeskuksessa on otettu käyttöön piha-alueella
sijaitseva lämmitetty kontti koronatestausta varten.
Koronatestaus tapahtuu ajanvarauksella, eikä oireisina
saa asioida terveyskeskuksessa sisällä. Koronatestiin
varataan etukäteen aika puhelimitse terveyskeskuksesta,
ja toimitaan hoitajalta saadun ohjeistuksen mukaan.
Koronatestiaika varataan puhelimitse: 040 713 2771 (virkaaikana, klo 8-16) ja 040 713 2744 (virka-ajan ulkopuolella).

klo 11.30
Itsenäisyysjuhla Pellon kirkossa
		
• tervehdyssanat kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaisu Laitamaa		
		
• puhe rovasti Tuomo Korteniemi
		• musiikkia
		
• kulttuuripalkinnon jako
		• Maamme-laulu
Itsenäisyysjuhlan jälkeen Pellon pailakat tarjoilevat ulkona glögiä ja pipareita.

Adventin juhlaa Pellossa 29.11.2020

Ruokailun ja kyytien vuoksi ilmoita osallistumisestasi hyvissä
ajoin Sonjalle 040 539 3699 tai Mariannelle 040 700 3205.

Koronatestauskontti on otettu käyttöön

Itsenäisyyspäivän messu Pellon kirkossa
Seppelpartion lähettäminen sankarihaudoille

Lisätiedot ja hakemukset: www.kuntarekry.fi

15.12. Lampsijärvi-Ylipää-Sirkkakoski-LankojärviMatinlompolo Alueiden Seniorit Kokoontuvat Lampsijärven
Kylätalolla 12–14. (Ilmoittautumiset viimeistään pe 13.12.
mennessä).

Korona on edelleen aktiivinen lähialueillamme.
Rovaniemellä on tapahtunut joukkoaltistumisia ja LänsiPohja on kiihtymisvaiheessa. On ensisijaisen tärkeää,
että jaksamme edelleen täällä Pellossa noudattaa
koronasuojautumistoimia yhtä tunnollisesti kuin
tähänkin asti. Me voimme yhteisvoimin estää viruksen
leviämistä huolehtimalla turvaväleistä, pesemällä käsiä
usein ja huolellisesti, yskimällä hihaan tai nenäliinaan ja
käyttämällä kasvomaskia aina asioidessa kaupoissa tai
muissa palveluissa. Jos ilmenee koronaan viittaavia oireita,
kannattaa hakeutua koronatestiin.

Klo 10.00
		

Influenssarokotukset
Influenssarokotuksia on saatu
lisää pieni erä. Rokotus tapahtuu
neuvolassa ajanvarauksella, lisätietoja neuvolasta,
puh. 040 767 3482, 040 767 3563 tai 040 649 5928.
Suosi pellolaisia yrityksiä
Nyt kun joulusesonki lähestyy, kannattaa suosia pellolaisia
yrityksiä myös jouluostoksia tehdessä. Pellolaisissa
yrityksissä on laadukas palvelu- ja tuotetarjonta, jota
käyttämällä voimme osoittaa tukeamme pienyrittäjille.
Facebook-ryhmässä ”Ostama Pellosta” esitellään kattavasti
paikallisia palveluita ja tuotteita. Asioimalla paikallisissa
yrityksissä voimme auttaa säilyttämään palvelut ja työpaikat
kunnassamme myös jatkossa ja samalla olemme kuuliaisia
valtionhallinnon meille asettamien koronarajoitusten ja
-suositusten suhteen.
Pidetään Pello koronaturvallisena yhteisvoimin!

Falling
Pe 18.12. klo 19.00
Draama
Kesto: 1 t 52 min
Ikäraja: 12
Lippu:6€
Tulethan VAIN terveenä elokuviin.
Elokuvatoivomuksia voi esittää kunnankinon
numeroon 040 648 2759
sähköpostitse: kunnankino@edu.pello.fi
Elokuvatoivomuksia voi esittää kunnankinon
numeroon 040 648 2759
sähköpostitse: kunnankino@edu.pello.fi

Porinarinki

Harmittaa 70-vuotiaiden
puolesta
Korona säilyy salaperäisenä, ja se iskee arvaamattomasti.
Pellossa
olemme
selviytyneet
hyvin. Tunnemme kiitollisuutta ohjeistuksesta ja
niiden noudattamisesta,
saippuasta ja puhtaasta
vedestä, maskeista ja suojavälineistä.
Suvivirren aikaan kirkon
ovet avautuivat raotuksesta
lähes selälleen. Meitä on
muistutettu tarpeellisesti
turvaväleistä ja hygieniasta.
Stop-merkillä on pysäytetty yskijät ja sen kaltaiset.
Salamaniskulta tuntui
70-vuotiaiden juhlan peruminen. Pellossa tämä juhla-

perinne aloitettiin vuonna
1987 itsenäisyyden ja
vapauden vuosikymmenten
merkeissä. Vuonna 1917
syntyneet miehet ja naiset
kokivat ankarina sotavuodet. Monelle heistä se aika
merkitsi yhtäjaksoista yli
viiden vuoden palvelemista
isänmaan saappaissa.
Veteraanit olivat vapautuneet sodan peloista ja
puhumattomuuden mykkyydestä. Heidän kokoontumisessaan pulpahti halu
viettää yhteistä juhlaa
adventin ja itsenäisyyspäivän välisenä aikana. Heistä
mainitsen kolme, joiden
kaikkien veli oli kaatunut

sodassa. Aino Toikkanen,
Juho Lahti ja Mooses Piispanen olivat vahvoja vaikuttajia ja sanankäyttäjiä.
Neljän tunnin tilaisuudessa
syötiin tunti ja puhuttiin
kolme tuntia.
Seuraavana syksynä oli
itsestään selvää juhlan järjestäminen samalla konseptilla. Silloin juhlassa pääsivät ääneen Eino Kivelä
rakkaussanoillaan Lailalle
ja Vuorelan Erkki yllätysserenaadilla Annikille.
Itse sain olla järjestelyvastuussa parikymmentä
kertaa sekä osallistujana
kaksi kertaa. Minua hiukan
jännitti omassa juhlassa

selviytyminen tietokilpailussa. Siinäkin tepsi sama
kuin urheilukilpailuissa.
Pellon seurakunnan
1980-luvusta on joskus
annettu arveluttava kuva.
Tämän
70-vuotiaiden
juhlan ohessa moni hyvä
traditio pääsi vauhtiin silloin, kun ulkonaiset puitteet kirkkojen, seurakuntakodin ja leirikeskuksen
osalta olivat kunnossa.
Toivotan kaikille 70-vuotiaille onnea ja Jumalan
siunausta. Pitäkää yhteyttä
ja muistakaa turvavälit!
Paavo Korteniemi

Aito kuusi pihalle ja pirttiin
Nyt on kuusenhaku helppoa ja saatavuus taattua.
Korteniemen Juhani on
aikoinaan istuttanut rantaansa suuren määrän
kuusia. Sieltä on moni
löytänyt joulunsa koristuksen, aidon joulukuusen. Kuusia saa nyt
vapaasti hakea Juhanin
kuusirannasta Hellandintien varrelta.
Juhanilla on kuusenhakijoille pari toivomusta.
Katkaise kuusi mahdollisimman matalalta, jottei
pitkiä kantoja jää rannan
koristeeksi. Toinen toivomus on, että kuusen
hakija muistaisi Pellon
seurakunnan lähetystyön
nimikkokohteita Tansaniassa sopivaksi katsomallaan summalla.
Kuusia noutamalla voit

tehdä hyvää.
Nimikkokohteena on
Morogoron hiippakunnan
ja Viktoriajärven Itäisen

hiippakunnan työ Tansaniassa.
Tukitili (Suomen Lähetysseura): Danske Bank

FI25 8000 1600 0607 10,
Viitenumero; 1074 4770
0952 8552.
Pertti Gammelin

