
Kuntatiedote lokakuu 2019 

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

 

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 

 lounastauot klo 11 – 12 

Sompion kirjasto palvelee  

 ma–ti klo 13 – 19 

 ke klo 13 – 17  

 to–pe ja aatot klo 9 – 15 

Nuorisotoimen uimakuljetukset to 10.10. ja to 24.10.  Lähtö SEO:n pihalta klo 17, paluu n klo 20:30. 
Reissun hinta 3 €, ota tasaraha mukaasi. Tiedustelut: Mika Parviainen, p. 040 515 4917 

Ryhmäliikuntatunteihin muutoksia! 

 MAANANTAI klo 10 – 11.30 Ikäihmisten kuntosali ja klo 16.30 – 17.30 Tasapainojumppa, vanhalla 
alakoululla (PERUUTTU 20.10 asti). 

 TORSTAI klo 18 – 19.15 Kävely & kuntosali, kirkonkylän kuntosali (PERUTTU 20.10 asti). 

 Mahdollisista muutoksista ilmoitamme hyvissä ajoin. 

Terho-perhekerho, lasten ja vanhempien kohtaamispaikka tiistaisin klo 10 – 12 vanhan alakoulun 
järjestötila, Sodankyläntie 16. Lisätietoja perhetyöntekijä Elina Suopanki puh.040 593 8172. 

Ikäihmisten päivätoiminta, Vanha alakoulu, Sodankyläntie 16 
 pe 4.10. klo 11 – 14 

 pe 11.10. klo 11 – 14, klo 11 SPR:n lautapelit 

 pe 18.10. klo 11 – 14, klo 12 Mun tarina Sun tarina, Lea ja Toivo Sannelvuo 

 pe 25.10 klo 11 – 14, klo 12 jumppatuokio, Johanna Puljujärvi 

Palvelukodilla ei ole palvelupäivää remontin vuoksi. 

Sykkeen kirpputori ja myymälä ma – to 9 – 15 ja pe 9 – 14 vanha alakoulu 1. krs, os. Sodankyläntie 16 
Myynnissä myös Nuorten työpajan ja kehitysvammaisten päivätoiminnan tekemiä tuotteita.                                                                 

Terveyskeskus, Pel-Savu ky 
 Pe 11.10. klo 12 – 14 Terveyskeskuksen aulassa on Kanta-palvelun ohjausta päiväkahvin kera. 

Mukaan sinun täytyy ottaa pankkitunnuksesi tai mobiilivarmenteesi, jotta voit kirjautua omiin 
Kanta-tietoihisi.  

 Ma 4.11.2019 klo 13 – 14.15 Ensitietopäivä muistisairautta sairastavalle henkilölle ja hänen 
läheisilleen etäyhteydellä Pelkosenniemen terveyskeskuksen neuvotteluhuoneessa. 

 Tervetuloa mukaan molempiin tilaisuuksiin! 

 Alustavana tieto on, että influenssarokotukset alkavat viikolla 44. 

Päivätupa Sinipulssi Kirkkotie 4 as 2, ma – pe klo 9 – 14, lounas klo 11 – 12.30.   
Ns. Viikonpulssi maanantaisin klo 13 vapaaehtoisten vetäjien valitsemin aihein. 

Eläkeliiton Pelkosenniemen yhdistys 
 Ma 7.10. klo 10 – 12 Vanhustenviikon liikuntatempaus, kokoontuminen alakoulun pihalle.  

 Ke 9.10. klo 10 -12 Vanhustenviikon ravintopäivä seurakuntatalolla, vieraana sairaanhoitaja, 
ravintovalmentaja Nea Oikarinen, tarjolla keittolounas.   

 Ti 15.10. klo 13 – 14 Seniorsurf kirjastossa, Ikäpolvet yhdessä  

 Ke 23.10 klo 10 – 12 Porinakerho seurakuntatalolla, vieras Lapin muistiyhdistyksestä 

 Ikääntyvien yliopiston videoluennot kunnanvirastolla, ilmoittautuminen paikan päällä: 
ke 16.10. klo 14 – 15.30 Toimintakyvyttömyyteen varautumisesta, 
ke 30.10. klo 14 – 15.30. Ikäihmistä huimaa  
Eläkeliiton yhdistys kustantaa jäsentensä osallistumisen, muille 6 € /luento 
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