
                    Kuntatiedote toukokuu 2019 
   

 

Pelkosenniemen kunta 
Sodankyläntie 1 A 

98500 Pelkosenniemi 
pelkosenniemi.fi 

Kunnanvirasto avoinna  ma-pe klo 9-15 

Asiointipiste palvelee  
ma-to klo 9:30-11 ja 12-15, pe klo 9:30-11 ja 12-14 
 

Kunnanhallituksen kokoukset: 7.5. ja 21.5.  
 

Sompion kirjasto palvelee 
ma–ti klo 13-19, ke klo 13-17, to–pe ja aatot klo 9-15 
6.5. klo 17.00 Kirjaston käsityökerho 
8.5. klo 10.00 Satutunti 
15.5. klo 10-12 Lukupiirin vieraana Ritva-Elina Pylväs 
31.5. Kirjasto on suljettu 

 
Koillis-Lapin musiikkiopiston kevätkonsertti 
ke 22.5. klo 18:30-20:00 Luontokeskus Naava, Pyhä 
 

Nuorisotoimi  
Pelkosenniemen kunta järjestää kesätöitä 
koululaisille / opiskelijoille  
Pelkosenniemen kunnan koululaisten ja opiskelijoiden 
kesätyöt ovat haettavissa 13.5.2019 mennessä. 
Kesätöitä järjestetään 15-18 vuotiaille pelkosennie-
meläisille nuorille kahden viikon ajaksi, (nuorelle 
riittää, että täyttää samana vuonna 15 vuotta). 
Kunta palkkaa osan nuorista, tavoitteena on, että 
nuori itse neuvottelee tämän työpaikan, palkka on 
330 € (2viikkoa/60 tuntia).  Kunnan kesätyöpaikkoja 
on mm. teknisellä osastolla, sivistys- ja sosiaalitoi-
messa. Nuorilla on myös mahdollisuus työllistyä 2 
viikoksi Pelkosenniemeläiseen yritykseen, yhdistyk-
seen, yhteisöön, yksityiselle yms. jolle tukea myön-
netään 200 €. Tavoitteena on myös, että nuori itse 
neuvottelee tämän työpaikan.  
Lisätietoja antaa nuorisosihteeri Mika Parviainen  
(puh. 0405154917). Hakemuslomakkeet ovat  kunnan 
netti-sivuilla viikosta 18 alkaen www.pelkosenniemi.fi 
ja ajankohtaista. Liitä mukaan vapaamuotoinen CV. 
Hakemukset nuorisotoimistoon 13.5.2019 mennessä 
(Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi) tai suo-
raan nuorisosihteerille, joka valmistelee valinnat.   

MYÖHÄSSÄ TOIMITETTUJA LOMAKKEITA EI 
KÄSITELLÄ 
 

Etsivä nuorisotyöntekijä puh. 040 514 2264, 
heikki.arvola@pelkosenniemi.fi, toimisto alakoululla 

 

Nuorisotilat/kuntosali avoinna 

ma klo 14-18, ke klo 14-18, pe klo 14-20 (1.5. suljettu) 
Mahdollisista muutoksista ilmoitamme kunnan 
nettisivuilla ja Facebookissa.  
 

Liikunta: Kehonpainoharjoittelua Ma 29.4., 6.5. ja 
13.5.  klo 17.30-18.30 alakoulun salissa, Lisätiedot: 
Kari, 044 594 9122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ohjaajat: Kari ”Snuupi” Sunnela ja Maria ”Ellu” Isola.  
Zumbaa ke 8.5.-19.6. klo 18-19, 6 €/kerta tai 30 €                                                                
Alakoulun salissa ja erikseen sovittaessa ulkona.  
Ohjaaja Riina Kuukasjärvi. Lisätiedot: 040 483 9818                                                                                                                 

Terho-perhekerho 
Tiistaisin klo 10-12 alakoulun järjestötilassa 

 
Ikäihmisten päivätoiminta, vanha alakoulu 
pe 3.5. klo 11-14 
pe 10.5. klo 11-14, SPR:n lautapelit  klo 11- 
pe 17.5. klo 11-14, vt. kirkkoherra Marja Juntunen 
vierailee klo 12 
pe 24.5. klo 11-14 
pe 31.5. klo 11-14 

 
Palvelukoti ke 15.5. palvelupäivä 
 

Terveyskeskus, Pel-Savu ky 
Pel-Savu ky tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25- 
vuotiaille pelkosenniemeläisille. Lisätiedot osoitteesta         
www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/tervey
skeskus/ilmoitukset/                                  

Vanhusneuvolan palvelut                                             
*65-, 70- ja 75-vuotiaiden terveystarkastukset 
ajanvarauksella                                           
*neuvonta/ohjaus ilman ajanvarausta (käynti tai 
puhelinkontakti)                                                    
*kotikäynnit (palvelujen tarvekartoitus)           
*ryhmätoiminta ja teematapahtumat                  
Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut    
*ennaltaehkäisevä mielenterveystyö                     
*erilaiset mielenterveyteen liittyvät psyykkiset oireet 
ja sairaudet                                                                                   
* kriisit ja erilaiset vaikeat somaattiset sairaudet 
Ajanvaraus p. 040 651 2026                                          
Ilman ajanvarausta: Pelkosenniemellä tiistaisin        
klo 13–15 Sodankyläntie 165 (neuvola) 

Eläkeliiton Pelkosenniemen yhdistys 
Porinakerho seurakuntatalolla ke 8.5. klo 10 -12 
Kevätretki Arvosjoen lintutornille ke 22.5. klo 11 -13 
                                    

Päivätupa Sinipulssi -kaikille avoin päivätupa ma-pe 
klo 11-14 lounas ja ryhmätoimintaa, Kirkkotie 4 as 2 

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

http://www.pelkosenniemi.fi/
http://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/terveyskeskus/ilmoitukset/
http://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/terveyspalvelut/terveyskeskus/ilmoitukset/

