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Kello- ja korumarkkinat Pellossa!
Pellon kunnanvaltuuston kokous pidetään
maanantaina 28. syyskuuta 2020 klo 17.00
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
6. lokakuuta 2020 klo 9.00 – 15.00, sekä kunnan kotisivulla
www.pello.fi.
		
Antti Mäkituomas
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

PELLON LIIKUNTAPALVELUT

Tiistai
14:45–15:30 Tikisjumppa (Ponsi)
Tikisjumpassa treenataan oman kehon painolla
monipuolisesti. Treenatessa tulee varmasti hiki. Harjoitteita
voidaan soveltaa kunkin osallistujan kunnon mukaisiksi.
Keskiviikko
11:30–12:15 Iisijumppa (Ponsi)
Iisijumppa on ”matalankynnyksen” liikuntaa, joka sopii kaiken
ikäisille ja kuntoisille liikkujille.

Tornionlaakson kirjaston
Pellon toimipisteen aukioloajat
ma–ke klo 10–19.00
to–pe klo 10–17.00
Lehtilukusalin omatoimiaika
ma–su klo 7.00–21.00
Lukupiiri alkaa! Ensimmäinen kokoontuminen
tiistaina 29.9. klo 17.00.
Kirjailijavierailu:
Kuuramäki -sarjan II-osan julkaissut Kari Kaulanen
vierailee Tornionlaakson kirjastoissa.
Pellon toimipiste ke 30.9. klo 18.00
Ylitornion toimipiste to 1.10. klo 18.00
Haastattelijana
Tuomo Korteniemi.
Näyttelytilassa Teija Välimaan näyttely
ke 30.9 asti.

Torstai
Vesijumpat Pellohovissa
Ilmoittaudu Johannekselle virka-aika puh. 040 569 2716
Ryhmiin otetaan enintään 10 hlöä.
9.00–9.45 Aamuryhmä 1
9:45–10:30 Aamuryhmä 2
16.30–17.15 Iltaryhmä 1
Ohjaajana liikunnanohjaaja Johannes Hiltunen, puh. 040 569
2716, johannes.hiltunen@pello.fi

VUODEN 2020 PARHAIDEN URHEILIJOIDEN
PALKITSEMINEN

Pellon kunta pyytää esityksiä vuoden 2020 lajien parhaista
urheilijoista (tyttö, poika, nainen, mies), joukkueesta,
valmentajasta/ohjaajasta/toimitsija sekä tapahtumasta.
Esitykset perusteluineen tulee lähettää pe 23.10. mennessä
osoitteella Pellon kunta, liikuntapalvelut, Opintie 7, 95700
Pello tai sähköpostilla miia.kallioinen@pello.fi

HUOM KUNTOSALIN KÄYTTÄJÄT!

Kuntosalin on kausimaksu: 40€/syksy, 40€/kevät ja 20€/kesä
Kuntosali on kaikkien avainten lunastaneiden käytössä:
Arkisin klo 14.30–21.00
Lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8.00–21.00.
Vuoroja ei kuntosalille voi varata!
Kausimaksun laskutusta varten, ota yhteyttä
liikunnanohjaajaan.
Mikäli et käytä yläkoulun kuntosalia, palautathan avaimen
koulutoimistoon. Kiitos!

Ma 5.10. klo 18 koulukeskuksen auditoriossa

Venäläisen musiikin ilta
Esiintyjinä Meän opiston yksinlaulajat Noemi Lehkosen
johdolla. Vapaa pääsy. Buffetti toimii, käteismaksu.

Pellon kunnan kulttuuripalkinto vuonna 2020
Kenestä vuoden 2020 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 16.10.2020
klo 15 mennessä osoitteella: Pellon kunta, kulttuuritoimi,
Koulutie 16, 95700 PELLO tai sähköpostille: miia.kallioinen@
pello.fi
Palkinto luovutetaan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2020
Kulttuuripalkinnon ovat vuosina 2000–2019 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 ja Marianne Ylitalo.

Pellon kylällä ja kylän läheisyydessä asuville senioreille on
järjestetty oma kerho Kyllinkeitaalla, joten kaikissa kylissä sekä
lisäksi kuntakeskuksessa on tarjolla kerho kaikille halukkaille.
Ilmoittautumiset seniorikerhoihin kyseisen viikon tiistaihin
klo 14 mennessä Mariannelle puh. 040 700 3205.
1.10. klo 12–14 KONTTAJÄRVEN NS
8.10. klo 12–14 LAMPSIJÄRVI KYLÄTALO
15.10. klo 12–14 JUOKSENGIN NS
22.10. klo 12–14 ORAJÄRVEN KYLÄTALO
29.10. klo 12–14 PELLO, KYLLINKEIDAS
Terveuloa mukaan!

-20%
Uutuutena

Rannekelloja
poistoerä

-50%

Trolls: Maailmankiertue
Pe 2.10. klo 19.00 ja
to 8.10. klo 18.00
Perhe-elokuva, animaatio
Kesto: 1 t 31 min
Ikäraja: 7
Lippu: 6 €

korut!

Lapin musiikkiopiston syyskonsertti 29.9. klo 18
koulukeskuksen auditoriossa.

PELLON KEILAHALLI LOKAKUUSSA 2020
LOKAKUUN AJAN OLEMME AVOINNA
Tiistaista lauantaihin klo 14.00–20.00.
Perjantaina ja lauantaina hohtokeilausta 17.00–20.00.
Keilahallin tiloista löytyy myös pakohuone!
Lisätiedot keilahallin puhelinnumeron kautta.
Keilahallin puhelinnumero: 040 486 9287.
Noudatathan asiakkaana kaikkia hygienia ja
turvavälisuosituksia ja saavut hallille terveenä.
PELLON KEILAHALLI
OPINTIE 7, 95700 PELLO
040 486 9287

PELLON
SYYSMARKKINAT
Pellon syysmarkkinat pidetään
perjantaina ja lauantaina 25.–26.9.2020
hotelli Pellonhovin ja kunnantalon
piha-alueilla.

Risto Räppääjä ja väärä
Vincent
To 15.10. klo 18.00 ja
pe 23.10. klo 19.00
Perhe-elokuva, kotimainen
Kesto: 1 t 26 min
Ikäraja: S
Lippu: 6 €

Kellot, korut ja lahjatavarat

Kelloseppä Maj-Lis Kvist

Kiitos meitä muistaneita!

Tervetuloa!

Pellon kierrätysasemalla tarjottiin Ekoa arkeen

PELLON NEUVOLA TIEDOTTAA
Seniorineuvola
jatkuu
tiistaisin klo 9–11.30 ilman
ajanvarausta. Muistetaan
turvavälit ja käsihygienia!
Tervetuloa !

Dokumenttielokuva Rata 6.10. klo 18

6.10.
7.10.

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Tarjoamme halvimman!

Tulethan VAIN terveenä elokuviin.
Elokuvatoivomuksia voi esittää kunnankinon
numeroon 040 648 2759/
sähköpostitse: kunnankino@edu.pello.fi

Palvelutao Kielaksessa

Dokumenttielokuva Rata
kertoo kuinka sota ja radan
rakentaminen koettiin
kansan keskuudessa.

KelloKello-jajaLahjapalkinen
LahjapalkinenKy
Ky
Kauppatie
Toritie
50, 8,
PELLO
PELLO
• p.• 050
p. 050
336336
9576
9576
• kellojalahjapalkinen@co.inet.fi
• kellojalahjapaikka@co.inet.fi

OSTA 3
MAKSA 2

Ensilumi
To 22.10. klo 18.00 ja
pe 30.10. klo 19.00
Draama
Kesto: 1 t 22 min
Ikäraja: S
Lippu: 6 €

Vanhustenviikon ohjelmaa

Elokuva kertoo, kuinka jatkosodan kesänä 1942 Hyrynsalmen
asemalle alettiin purkaa loputtoman tuntuisia määriä
saksalaisia sotilaita, venäläisiä sotavankeja, ympäri
Eurooppaa haalittuja hevospelejä ja niiden vetäjiä. Karavaanit
suuntasivat kohti korpikyliä.
Tarkoituksena oli rakentaa
kenttärata
Kiestinkiin
paikoilleen juuttuneen
rintaman tueksi.

-50%

Tove
Pe 16.10. klo 19.00 ja
to 29.10. klo 18.00
Draama, kotimainen
Kesto: 1 t 55 min
Ikäraja: 12
Lippu: 6 €

Vanhustenviikolla tapahtuu

Raimo Salo esittää Pellon koulukeskuksen auditoriossa
6.10. klo 18. dokumenttielokuvan Rata: Kuinka sota kohtasi
korpikansan.

jopa

ALE

Hopeiset korvakorut

Tornionlaakson
hopeaa

– palveluksessanne

Seniorikerhot
Pellon seniorikerhot kokoontuvat 1.10. alkaen. Kylien kerhot
on tarkoitettu vain kyseisen kylän asukkaille, vallitsevasta
koronatilanteesta johtuen. Näin pystymme takaamaan
turvavälit ja pitämään koronaepidemiaa osaltamme kurissa.

Koruja

Seurapeli
To 1.10. klo 18.00 ja
pe 9.10. klo 19.00
Komedia, draama,
kotimainen
Kesto: 2 t 0 min
Ikäraja: 12
Lippu: 6 €

Ainoastaan vesijumppaan on
ennakkoilmoittautuminen.
Liikuntaryhmät ovat maksuttomia.
Tervetuloa liikkumaan hyvään seuraan!
Maanantai
9.30–10.30 aamukävely + keppijumppa (Kylävaara)
Ulkoliikunta. Aamulenkki metsässä ja latupohjilla, lenkin
jälkeen reipas keppijumppa.Sään mukainen varustus ja
tukevat kengät. Lähtö Kylävaaran pururadan parkkipaikalta

Toritie 8, Pello

Pellon kunnankino esittää lokakuussa 2020

Raimo Salo esiintyy, sota- ajan lauluja
Elikaari muskari klo 10.15
Hartaus

Luontoa toimintaan- hanke vie vanhuksia Hirvaskosken
laavulle, säävarauksella.

Ekoa arkeen -tapahtuma houkutteli Pellon kierrätysasemalle runsaasti ihmisiä keräämään tietoa jäteasioista, ruokahävikistä ja
haitallisista vieraslajeista. Samalla maistuivat kahvi ja makkara.

MUSTIMAA – Pellon kierrätysasemalla eli entisellä
Mustimaan jäteasemalla on
aina vilskettä, kun siellä järjestetään Ekoa arkeen -tapahtuma. Viime vuosina sen
ajankohta on ollut keväällä,
mutta nyt se siirrettiin koronan takia syksyyn, tarkkaan
ottaen viime viikkoon.
– Ihana päästä koronan
välillä tapaamaan ihmisiä! Täällä oli heti kolmelta
väkeä jonossa, Napapiirin
Residuumin tiedottaja Ella
Tikkala iloitsi.
Kierrätysasemaa reilun
vuoden hoitanut Tommi
Hasa oli myös tyytyväinen
tapahtuman suosioon.
– Oli mukavaa, kun Residuum tuli tänne järjestämään tapahtuman. Viih-

dyn asiakaspalvelutyössä,
ja täällä asiakaskunta on
melko värikästä. Vakituiset
asiakkaat ovat aina päivän
piristys!

Kierrätys kannattaa
Ella Tikkala totesi ihmisten
yllättyvän aina iloisesti siitä,
että kierrätysasemalle saa
tuoda monenlaista tavaraa
myös ilmaiseksi.
Tommi Hasa kertoi, että
esimerkiksi metalliromun
kuten hellat ja mikrot saa
jättää asemalle ilmaiseksi,
eikä elektroniikkaromun
tuominen tule yhtään sen
kalliimmaksi.
– Joskus kun on jonoa,
täytyy pitää kiirettä, että
ehtii neuvoa ihmisiä ja
kaikki tavara päätyy omille

paikoilleen.
Markku Ilmavirta oli
tullut paikalle oppimaan
lisää jäteasioista ja erityisesti kompostoinnista.
– Kun aloimme kompostoida kotona, syntyvän
jätteen määrä suorastaan
romahti. Nykyään jäteastia
ei taitaisi täyttyä vuodessakaan, kun niin monia asioita
voi kierrättää.

Eroon hävikistä
Residuumin lisäksi Ekoa
arkeen
-tapahtumassa
olivat mukana jätehuollon
viranomaispuolen edustaja
Hanna Liisanantti ja Lapin
Maa- ja kotitalousnaisten
Essi Vakkuri, joka neuvoi
asiakkaita haitallisiin vieraslajeihin ja ruokahävik-

kiin liittyvissä kysymyksissä.
– Kaipaamme tietoa siitä,
mikä on haitallisten vieraslajien tilanne Pellossa. Haitalliset vieraslajit hallintaan
-hanke jatkuu vielä vuoden
2021 loppuun, mutta sille
haetaan mahdollisesti jatkoaikaa. Nyt asia tunnetaan jo
paljon paremmin kuin vielä
pari vuotta sitten.
Tarjolla oli monenlaista
tietoa ruokahävikin vähentämisestä, ja lisäksi houkuttelevia reseptejä käytännön
toteutukseen. Hyvällä suunnittelulla pääsee jo pitkälle.
– Vähentämällä ruokahävikkiä säästää ruokamenoissa, ja samalla säästää myös luonnonvaroja ja
ympäristöä!
Minna Siilasvuo

Kelloja
ja koruja

