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PELLON KUNNAN TARJOAMAT
KESÄTYÖPAIKAT 2020
Koronarajoitteiden johdosta Pellon kunnassa on jouduttu tarkastelemaan nuorille tarjottavien kesätöiden mahdollisuudet
uudelleen. Kesätöiden tarjoamisen mahdollisuudet ovat heikentyneet. Tämänhetkisen tiedon mukaan kesätöitä ei ole tarjolla lainkaan hoitopuolen eikä palveluasumisen yksiköissä.
Kesätöitä ei ole myöskään Pellon Serviisissä. Mahdollisiin
avautuviin tehtäviin huomioidaan kaikki hakijat, jotka ovat
hakeneet kirjallisesti kesätöitä 30.4.2020 mennessä. Mahdollisesti avautuvat kesätyöt tarkastellaan kesäkuun alussa ja
hakijat kontaktoidaan kesäkuun aikana.
Pellon kunta tarjoaa edelleen nuorille työllistymisen tueksi
kesätyösetelin, jonka avulla nuori voi työllistyä yrityksiin.

Pellon kunnan myöntämät kesätyösetelit 2020
Pellon kunta jakaa tulevalle kesälle 2020 kesätyöseteleitä pellolaisille vuonna 2001-2004 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 ovat olleet haettavana erikseen, ja
niihin ei tarvita erillistä kesätyöseteliä.
Työn tulee ajoittua lomakauden 2.5.–30.9.2020 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 koulutoimistolta koulusihteeri Eini
Kuusela-Harilalta (040 4826 301). opiskelijakorttia tai muuta
opiskelutodistusta vastaan. Sovi aika ennakkoon, sillä koulutoimisto osan aikaa suljettuna. Nuoren työllistäneelle
työnantajalle maksetaan kesätyösetelin mukainen tuki takautuvasti sen
jälkeen, kun kunnantoimistoon
on toimitettu täytetty kesätyöseteli sekä todistus maksetusta
palkasta (palkkaerittely tai muu
vastaava).
Eini Kuusela-Harilalta
(1.6. alkaen Tarja Saukkoriipi)
Puh. 040 4826 301
eini.kuusela-harila@pello.fi
Lisätietoja: vs. henkilöstökoordinaattori Janne Tolvanen,
janne.tolvanen@pello.fi, 040 637 5334

HAITALLISET VIERASLAJIT
Monet puutarhoihimme istutetuista kasveista ovat osoittautuneet haitallisiksi vieraslajeiksi. Haitalliset lajit, kuten lupiini
ja kurtturuusu, leviävät tehokkaasti ympäristöön aiheuttaen
uhkaa luonnon monimuotoisuudelle sekä alkuperäiselle
lajistolle. Kuljeta vieraskasvijätettä säkillä, sillä kasvit ovat
tehokkaita leviämään. Älä vie puutarhajätettä luontoon, sillä se on yleisin vieraslajien
leviämisen väylä. Suositeltavinta on vieraskasvijätteen mädättäminen, kuivattaminen
tai polttaminen.
Lisätietoja vieraslajeista Lapin vieraskasvit
tunnetuksi ja haltuun -hankkeelta
p. 050 514 6151 tai www.vieraslajit.fi.

AJANKOHTAISTA KORONATILANTEESTA PELLOSSA.
Valtioneuvoston uudistettu ohjeistus (20.5.2020) muistuttaa, että edelleen on tärkeä noudattaa koronatilanteessa annettuja
rajoituksia, jotta riskiryhmäläisiä voidaan suojella vakavilta koronavirustartunnoilta.
Miksi yli 70-vuotiaille on annettu oma ohjeistus?
- Ikävuosien karttuessa elimistön puolustuskyky heikkenee toimintakyvystä ja kunnosta riippumatta.
- Ikääntyneillä on myös enemmän perustauteja, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille.
- Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan ikä on merkittävä riskitekijä.
		 Myös THL:n seurantatilastojen mukaan suurin osa koronavirustautiin menehtyneistä on ollut yli 70-vuotiaita.
Olen yli 70-vuotias, miten toimin koronavirustilanteessa?
- Noudata yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi.
- Pidä yhteyttä läheisiisi, mutta vältä lähikontakteja muiden ihmisten kanssa.
- Hoitaessasi kauppa- ja apteekkiasioita tai käydessäsi terveyskeskuksessa:
			
o huolehdi käsihygieniasta ja pidä vähintään 1-2 metrin turvaväli muihin ihmisiin
			
o vältä asiointia ruuhka-aikaan ja pitempiaikaista oleskelua kaupoissa.
- Kunnan kautta saa tietoa vapaaehtoisesta asiointiavusta, joka voi käydä puolestasi kaupassa, 			
		 apteekissa tai muilla asioilla. Ota tarvittaessa yhteyttä: Sari Hiltunen, sari.hiltunen@pello.fi,
		 040 759 8923, arkisin klo 8.00–12.00.
- Apteekki toimittaa riskiryhmään kuuluville tarvittaessa lääkkeet kotiin, Apteekin puh. 0400 531 164.
- Älä peru varattuja lääkäriaikoja ilman syytä tai jätä pitkäaikaissairauksiasi hoitamatta.
Läheiseni on yli 70-vuotias, mitä minun tulisi ottaa huomioon koronavirustilanteessa?
- Älä vieraile yli 70-vuotaan luona, jos sinulla on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.
- Voit tavata läheisiäsi ulkona, mutta muista pitää kahden metrin turvaväli.
- Jos sinun täytyy vierailla riskiryhmään kuuluvan luona
			
o pidä vierailusi mahdollisimman lyhyenä
			
o vältä kättelyä, halaamista tai muita ylimääräisiä lähikontakteja
			
o suojaa hengitystiesi kertakäyttöisellä nenäliinalla, jos hengityssuojainta ei ole saatavilla
			
o huolehdi käsihygieniasta ennen ja jälkeen vierailun ja kun olet kosketellut esimerkiksi ovenkahvoja.
- Jos olet omaishoitaja tai henkilökohtainen avustaja
			
o vältä lähikontaktia muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan
			
o jos lähikontakti on välttämätön, pidä se mahdollisimman lyhyenä ja suojaudu mahdollisuuksien mukaan.
Olen yli 70-vuotias, miten vahvistan hyvinvointiani ja toimintakykyäni koronatilanteessa?
- Pidä yhteyttä läheisiin ja ystäviin. Jos tapaat jonkun kasvotusten, pidä kahden metrin turvaväli.
- Löydä itsellesi mielekästä tekemistä (leivontaa, käsitöitä, piha- ja puutarhatöitä ym.).
- Liiku päivittäin, ulkoile ja jumppaa. Kun lähdet ulos, pidä kahden metrin turvaväli.
- Syö säännöllisesti ja monipuolisesti. Pidä yllä hyvää ateriarytmiä ja juo tarpeeksi.
- Hyödynnä verkon monet palvelut. Virtuaalisesti voit muun muassa osallistua konsertteihin,
		 käydä taidenäyttelyssä, mennä jumalanpalvelukseen, jumpata tai lähteä luontoretkelle.
Riskiryhmään kuuluvien ruokailu Pellossa
Kaikki yli 70-vuotiaat kuntalaiset voivat saada ateriapalvelun kotiin toimitettuna 31.8.2020 saakka, mikäli heillä ei muutoin ole
mahdollisuutta turvata ruokahuoltoaan. Aterian hinta on 6,80 euroa / ateria.
Ateriat tilataan Ravintokeskuksesta ja laskutetaan asiakkailta jälkikäteen. Ruokapalvelun voi tilata keskuskeittiön puhelinnumerosta: 040 713 2753, keskuskeittio@pello.fi
Vierailut palveluasumisessa
Pellossa jatkamme varovaisuuden periaatteella myös omaisvierailujen suhteen. Palvelutalossa asuvaa omaista voi tavata ulkotiloissa. Vierailusta on sovittava henkilökunnan kanssa etukäteen. Käytäntö on näillä näkymin voimassa 30.6.2020 saakka.
Vierailijalla on oltava suumaski ja hanskat itsellään.
Kielaksen asukkaille voi soittaa videopuheluita tabletin kautta numeroon: 040 612 6079. Kun haluat tavata palvelutalossa
asuvaa omaista tai tuttavaa, sovi asiasta ennakkoon henkilökunnan kanssa seuraavien puhelinnumeroiden kautta:
Kielas Tupa 040 713 2722; Kielas Pirtti 040 725 339; Kotitie 1 krs 040 726 4478; Kotitie 2 krs 040 726 3188;
Kamari 0400 913 154; Iltarusko 040 713 2741.
Kunta ottaa yhteyttä riskiryhmäläisiin
Pellon kunnassa on toiminut erittäin aktiivinen vapaaehtoisryhmä, joka on viikoittain ottanut puhelimitse yhteyttä kotona asuviin riskiryhmäläisiin. Tuo arvokas työ on saanut todella paljon kiitosta kohderyhmältä. Puhelupalautteiden perusteella näyttää
siltä, että iso osa pellolaisista riskiryhmäläisistä on nyt kesän kynnyksellä suuntaamassa pihatöiden, kalastuksen ja muiden
ulkoisten harrastusten pariin, ja siksi viikoittaisille yhteydenotoille ei ole niin suurta kysyntää.
Saadun palautteen perusteella yhteydenottokäytäntöä mukautetaan hieman ja kesäkuun ajan otetaan yhteyttä joka toinen
viikko 70-75-vuotiaisiin yksinasuviin ihmisiin sekä kaikkiin yli 75-vuotiaisiin. Heinäkuussa soittelussa on taukoa ja syksyn yhteydenpitokäytännöt pohditaan uudestaan senhetkisen tilanteen mukaan. Yhteydenoton kohdistuvat kuntalaisiin, jotka eivät ole
vielä kunnan jonkin säännöllisen palvelun piirissä (kuten kotihoito).
Jaksetaan vielä noudattaa rajoituksia
Meidän pellolaisten on edelleenkin tärkeä noudattaa valtioneuvoston asettamia rajoituksia. Riskiryhmäläisten suojaamiseksi
tulee pysyttäytyä erillään lähikontakteista muihin ihmisiin, noudattaa 1-2 metrin turvaväliä, hyvää käsi- ja yskimishygieniaa
sekä välttää asiointia kaupassa, tai jos asiointi on välttämätöntä, suunnitella käynti sellaiseen aikaan, että liikkeissä on mahdollisimman vähän ruuhkaa (esimerkiksi aukiolon ensimmäinen tai viimeinen tunti). Täällä Pellossakin on kuitenkin yhtä tärkeää
pitää yhteyttä ystäviin ja omaisiin virtuaaliteitse (puhelimen tai netin välityksellä) sekä harrastaa paljon turvallisia aktiviteettejä
kuten pihatöitä tai lenkkeilyä metsässä. Pidetään me pellolaiset huolta toisistamme ja selvitään yhdessä yli näiden vaikeiden
aikojen!
Koronatilanteesta johtuvien erityisjärjestelyiden vuoksi
Pellon kunnanvirasto ja muut toimistopalvelut pidetään suljettuina 31.7.2020 saakka. Asiointi onnistuu etukäteen tehdyllä
ajanvarauksella. Puhelinnumerot löytyvät kotisivuilta: www.pello.fi sekä viraston ovesta. Kunnantoimiston yleinen neuvontapuhelin on 040 619 6644.
Postia voi jättää kunnanviraston pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon, joka tyhjennetään joka arkipäivä klo 15 mennessä.
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LASTEN JA NUORTEN KESÄTOIMINTA PELLOSSA 2020
Pellon kunnan järjestämä lasten ja nuorten kesätoiminta poikkeustilanteesta johtuen
painottuu ulkotilaan. Muistakaa säänmukainen varustus ja oma juomapullo mukaan.
SYMPPIKSEN KESÄPÄIVISSÄ ja KESÄSYMPPIS kylillä -kerhoissa;
Ulkotoimintaa, pihaleikkejä, leikkimielisiä kilpailuja ja muuta hauskaa kesäpuuhaa.
Ilmoittautumiset ja allergiat edelliseen päivään mennessä miia.kallioinen@pello.fi tai 0404826302. Tarkemmin ohjelmasta
tietoa ilmoittautumisen yhteydessä.
PÄIVÄLEIREILLÄ Ritavaarassa;
Ikäryhmälle sopivaa aktiivista kesätoimintaa, retkeilytaitojen harjoittamista, liikuntaa monessa muodossa. Ilmoittautumiset ja
allergiat 11.6. mennessä miia.kallioinen@pello.fi tai 0404826302. Tarkemmin ohjelmasta tietoa ilmoittautumisen yhteydessä.
YÖLEIRI Ritavaarassa 13–17-vuotiaille;
Yöpyminen Jaipaljukan kodalla omissa teltoissa tai riippumatossa.
Ikäryhmälle sopivaa aktiivista kesätoimintaa, retkeilytaitojen harjoittamista, liikuntaa monessa muodossa. Ilmoittautumiset ja
allergiat 11.6. mennessä miia.kallioinen@pello.fi tai 0404826302. Tarkemmin ohjelmasta tietoa ilmoittautumisen yhteydessä.
”Saapasryhmä” näkyy Pellon kylänraitilla lauantai-iltana 30.5. Voit tulla juttelemaan meidän kanssa, olipa asia sitten mikä
tahansa. Saatat saaha kahviakin. Terveisin Aune ja Tarja.
Pellon seurakunnan kesätoimintaan ilmoittaudu Aunelle viimeistään 29.5. mennessä
puh 040 8399780, käy myös WhatssApp tai aune.tuoma@evl.fi. Kaikki kerhot ovat maksuttomia.

Pellon kunnanvaltuuston kokous pidetään
maanantaina 1. kesäkuuta 2020 klo 16.00
kunnanviraston valtuustosalissa.
Kokouskutsu on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan
kotisivuilla www.pello.fi/pellon-kunta/hallinto/paatokset-jaesityslistat/
Kokous näytetään suorana lähetyksenä osoitteessa:
https://ams02.arctic-connect.com/pello
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä Pellon kunnanvirastolla
9. kesäkuuta 2020 klo 9.00–15.00, sekä kunnan kotisivulla
www.pello.fi.
		
Antti Mäkituomas
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Pellon Nuorten Työpaja myy
Erkkola-merkkiset Invamopot tarjousten perusteella. Mopoihin voi tutustua perjantaina 29.5.2020 klo 15.00–20.00 Lempeän teollisuusalueella Väylänvarrentie 34, 95700 Pello ja
jättää tarjous sähköpostiin kari.maki@pello.fi 4.6.2020 mennessä.

RITAVALKEA RESORT
VÄLINEVUOKRAUSHINNASTO 2020
Pyörät ja kajakit/Sup-laudat tulevat vuokralle 1.6 Nuorten
Työpajalle Ritavalkealle. Vuokrauspiste on stadionilla oleva
kuuluttamotorni. Pyöriä ei vuokrata ulos, vaan ajella voi
Ritavalkean lähimaastoissa. Kesän aikana teemme ja merkitsemme alueelle pyöräreittejä. Vuokrausaika on 3h ja ajatuksena on kokeilla luonnossa liikkumista pyörillä ja vertailla sähköpyörän ja luomun eroa, mahdollista ostopäätöstä varten.
Samalla idealla vuokrataan kajakit ja Sup-laudat.
Sähköfatbike Tunturi eMax Fron Suspension etujoustolla 2 kpl
á hinta: 30€ /3h
Luomufatbike Trek Farley 7 etujoustolla 2 kpl á hinta: 20€/3h
Hinnat sisältävät lukon ja kypärän.

Kajakit ovat vakaita Sit on Top -malleja (avonaisia).
Bic Borneo kaksikko 2 kpl á hinta: 3h/30 €
Bic Java yksikkö 1 kpl hinta: 3h/30€
SUP-laudat
Bic cross tough 1 kpl hinta: 3h/20€
JOBE 10,6 Titan 1 kpl hinta: 3h/20€
Hinnat sisältävät kelluntaliivit.
Tiedustelut:
Nuorten Työpaja
Kari Mäki
040 713 2767
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Miten varaudun tulvaan ja mitä teen tulvatilanteessa?
Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta löydät tietoa mm. tulvaan varautumisesta:
https://urly.fi/1EHF

1.6.–18.6. välisenä aikana
Minigolf-varusteiden vuokraus Pellon Keilahallilta.
Keilahallin aukioloajat keilahallin ilmoituksessa.
22.6. Alkaen
Minigolf-varusteiden lainaus ja palautus Pellon kirjastolta
vain aukioloaikoina.
(Museotie 37, 95700 Pello)
Kirjasto on kesällä avoinna maanantaista perjantaihin klo
10.00–17.00.
Lainaus kirjastokortilla.
Lainaus-aika on enintään 1vrk.
Kirjaston asiakaspalvelunumero: 040 713 2766.
Pellon minigolf
Opintie 7, 95700 Pello

Teatteri Tie
esittää koko perheen näytelmän

Kettu & Korppi -

ja muita opettavaisia eläintarinoita
tiistaina 30.6. klo 18 Pyrevä-puistossa
(sateen sattuessa yläkoulun juhlasalissa).
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Pellon Keilahalli avoinna 1.6–18.6.2020
(Ennakkovarauksella)
Maanantai 15.00–18.00
Tiistai
12.00–18.00
Keskiviikko 15.00–18.00
Torstai
12.00–18.00 (Hohtokeilausta 12.00–18.00)
Perjantai
12.00–18.00 (Hohtokeilausta 12.00–18.00
Lauantai
Suljettu
Sunnuntai Suljettu
Rajoitamme keilahallin toimintaa koronaviruksen ehkäisemiseksi. Riskiryhmille kohdennettu klo 12.00–15.00 välillä olevat
vuorot.
Varaathan keilavuoron etukäteen puhelimitse.
Kesäkuun aikana max. 2 keilaajaa/rata
Pidämme 2 rataa avoinna, turvavälien vuoksi.
Keilahallilla panostamme nyt erityisen paljon hygieniaan.
Kaikki keilapallot desinfioimme päivittäin, kuten myös keilakengät. Käsidesiä ja desinfiointi sprayta löytyy kassan luota,
asiakkaita varten. Huolehdithan käsihygieniasta asioidessasi
meillä, ja saavu keilahallille ainoastaan täysin terveenä.
Puhelin: 040 486 9287
(Otamme puhelinvarauksia 28.5. alkaen)
Pellon keilahalli
Opintie 7, 95700 Pello

Järjestää: Pellon kunnan kulttuuripalvelut

TULVATILANTEESTA PELLOSSA
Kevään tulviin kannattaa varautua
Kevään 2020 tulvatilanne Tornionjoella ja Pellossa on haastava, mikäli ennustettu tulvahuippu toteutuu.
26.5.2020 laaditun ennusteen perusteella tulvahuippu ajoittuisi todennäköisesti aikavälille 5.–7.6.2020.
Suurella todennäköisyydellä tulvahuippu ei kuitenkaan ylitä
kerran 50 vuodessa (1/50 a) esiintyvän tulvan tasoa.
Varaudu suojaamaan oma kiinteistösi
Yksityisen omaisuuden suojaaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Tulvaan varautuminen ja tulvavahinkojen torjuminen kannattaa aloittaa ajoissa.
Yksityisten kiinteistöjen omistajat voivat hakea hiekkaa säkitystarpeisiin Pellonhovin takana olevalta markkinakentältä
Pappilantien varresta sekä Juoksengin nuorisotalon pihalta.

Ajankohtainen tulvaennuste ja tulvakartat
Pellon kuntakeskuksen ajantasainen tulvaennuste: https://
urly.fi/1BxX
(Linkit tekstimuotoisiin ennusteisiin löytyvät kuvaajien alapuolelta)
Tulvakartta: https://urly.fi/1EHM
(Valitse näytön vasemmasta reunasta kohta ~1/50 a. Tämä
kuvaa kohtuullisesti ennusteen 26.5.2020 mukaista korkeinta
vedenkorkeutta.)
Lisätietoja voit kysyä:
Esa Kassinen, tekninen johtaja, 040 634 1900
Pekka Tuomas, rakennusmestari-rakennustarkastaja, 040 721
9496

TARJOUSPYYNTÖ

Pellon kunta / tekninen toimisto myy tarjousten perusteella
Jolmanputaan uimarannalta käytöstä poistettuja laiturielementtejä. Elementtien koko 1,0m x 5,0m ja elementtien
määrä 8 kpl.
Elementit nähtävissä tulvapenkalla Jolmanputaan uimarannan läheisyydessä.
Tarjouksen voi jättää kaikista elementeistä tai yksittäisestä
elementistä. Tarjoukset pyydetään jättämään 11.6.2020 klo
15.00 mennessä ositteella Pellon kunta / tekninen toimisto,
Kunnantie 4, 95700 Pello. Kuoreen merkintä ”laituri”.
Laiturielementit myydään kokonaistaloudellisesti parhaan /
parhaiden tarjouksen tehneille.
Lisätietoja antaa Esa Kassinen p. 040 634 1900 tai
Pekka Tuomas p. 040 721 9496.
Tekninen toimisto

Pihatöitä Pellon kunnassa

Kuntaan on saapunut koronatilanteesta johtuvien riskiryhmäläisten taholta paljon kyselyitä pihansiivouspalvelusta. Pellon
Varikko tekee mahdollisuuksien mukaan korvausta vastaan
pihansiivoustöitä ja muita pieniä kevättöitä. Varikon aikataulussa tälle keväälle alkaa olla aika täyttä, mutta voit tiedustella
vapaita aikoja Varikolta: 040 182 9458 / Sami Lakkapää.
Voit tiedustella pihansiivouspalvelua myös mm. seuraavilta
yrityksiltä:
Tmi Piippasi 045 132 0835
Talka Handyman 040 419 4564
Kiinteistöhuolto Petteri Ikonen 0400 251 981
Tmi Teppo Paakki 045 322 65 55

