
                 Kuntatiedote kesä-heinäkuu 2019 
   

 

Pelkosenniemen kunta 
Sodankyläntie 1 A 

98500 Pelkosenniemi 
pelkosenniemi.fi 

Kunnanvirasto ja Asiointipiste ovat suljettuina 
8. – 26.7. välisen ajan. 
 
Matonpesupaikka on avattu kirkonkylän 
uimarannalla  
 
Johan on markkinat! 20.7. torilla 
Ohjemassa mm. Pelkosenniemi Leivos –kilpailu. 
Kriteereinä ovat suomalaiset ja paikalliset raaka-
aineet. Maku, muotoilu ja erikoisuus vaikuttavat 
valitaan. Tuo leivos la 20.7. torille klo 10, liitä 
mukaan tuoteseloste ja yhteystiedot. 

 
Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokoukset:  
Kunnanhallitus 10.6. 
Kunnanvaltuusto ti 25.6.2019 klo 12. 
 
Sompion kirjasto palvelee 
ma – ti  klo 13-19  
ke  klo 13-17  
to–pe ja aatot klo 9-15 
 
Nuorisotoimi 
la 8.6. Nuorten Vapapäivä Ahvenlammella 
Vapapäivänä kaikki alaikäiset ovat tervetulleita 
kalastamaan ilmaiseksi useille Metsähallituksen 
virkistyskalastuskohteille 
 
Etsivä nuorisotyöntekijä Heikki Arvola, puh. 
040 514 2264, heikki.arvola@pelkosenniemi.fi, 
toimisto alakoululla, Sodankyläntie 16  
 
Terho-perhekerho 
Tiistaisin klo 10-12 alakoulun järjestötilassa 
 
Toimintapiste 
keskiviikko 12.6. klo 12-14 pelitapahtuma 
erityisryhmille Nuokuilla 
 
Ikäihmisten päivätoiminta vanha alakoulu 
pe 7.6. klo 11-14, klo 12 Hipen laulutuokio 
pe 14.6. klo 11-14 
pe 28.6. klo 11-14 
pe 5.7. klo 11-14 
 
 
 

Sykkeen kirpputori ja myymälä 
avoinna ma-pe 9-14 
Kirpputorin lisäksi myynnissä myös Nuorten 
työpajan ja kehitysvammaisten päivätoiminnan 
tekemiä tuotteita. Vanha alakoulu 1. krs. 
Tervetuloa ostoksille!   
 
Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen 
tuulet- ESR-hanke 
Etsitkö työpaikkaa, haluaisitko perustaa yrityksen 
tai kokeilla kevytyrittäjyyttä? 
Kiinnostaisiko opiskelu tai alan vaihto? 
Kaipaatko apua työhakemuksen tai CV:n 
laadinnassa? Ota yhteyttä! 
Miia Taivalantti 040 867 7545 
miia.taivalantti@pelkosenniemi.fi 
 
Terveyskeskus, Pel-Savu ky 
Lääkärinvastaanotto ja hammashoitola toimivat 
normaalisti koko kesän. Röntgen on avoinna 
keskiviikkoisin. 
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) 
 
Päivätupa Sinipulssi -kaikille avoin päivätupa 
ma-pe klo 11-14 lounas ja ryhmätoimintaa 
Kirkkotie 4 as 2. 
- to 6.6. klo 17 miesten ilta   
- to 13.6. klo 17. Naisten ilta 
Mukavaa yhdessä oloa ja tarjolla pientä iltapalaa. 
 
 
Pidätämme oikeudet muutoksiin. 


