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• Ota kantaa  
• Anna juttuvinkkejä  
• Anna ruusuja ja risuja

Kokoukset

TÄHTI-VOLLEY RY:N 
sääntömääräinen kevätkokous  

pidetään ti 23.6.2020 klo 18.00 alkaen Kunnanviraston 
kokoustiloissa, Jäämerentie 1. 

Tervetuloa Johtokunta

SASSALIN VESIOSUUSKUNTA 
Vuosikokous 

ke 17.6.2020 klo 13.00 kylätalolla (Sassalintie 12). 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa Johtokunta

SOMPION LUONNONYSTÄVÄT RY
Kevätkokous 

torstaina 11.6. klo 18.00 Järjestökeskus Kitisellä.
Tervetuloa kaikki luonnon suojelusta kiinnostuneet.

PAM SODANKYLÄN OSASTO 440 
Kevätkokous 

Hotelli Karhussa to 25.6.2020 klo 18.30. 
Tervetuloa! Johtokunta

ASKAN MAA- JA KOTITALOUSSEURA  
Sääntömääräinen vuosikokous 

to 11.6.2020 klo 18 Porttikosken lavalla. 
Asioina yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä  

yhdistyksen lakkauttaminen.
Lukijan terveiset

Nyt kun Parturikampaamo  
Sanni & Santeri on lopullisesti 
sulkenut ovensa ja olen jäänyt 
ansaitulle vapaalle, kiitän 
asiakkaitani, että olen  
saanut tehdä tätä työtä.

Hyvää kesää!

Marja

SUORAAN TEHTAALTA
Kattopellit, 
Aluskatteet, 

Vesikourut, Tikkaat, 
Listat, Terassiplexit 

(lumiesteet) 
Rakennuspaikalle toimitettuna.
T:mi Kalevi Kujansuun Pelti
P. 040 554 6547

Lounas  
Ma-Pe 10.30-14.00 

Lounaan saa myös mukaan.

Koodilla SOMPIO saat  

1€ alennuksen  

lounaan hinnasta 1.7. saakka.

TERVETULOA! Hotelli Karhu, Lapintie 7, Sodankylä

Kattavat rakennusalan palvelut, 
sekä muut palvelut 

kotitalouksiin ja yrityksiin.

jari@jokapaikanhoylat.fi
Sertifioitu märkätilojen vedeneristäjä!

JokapaikanHöylät
044 7575 735

Palvelut

Hiustenleikkaukset  
ajanvarauksella

Poromiehentie 7-9 E 16
Tervetuloa!

0405949906 
Eila Ylitalo

Parturi Herman

Palvelemme Pohjois-Suomessa Rovaniemellä, 
Sodankylässä, Levillä ja Kolarissa

EI TYÖTÄ  
ILMAN TERVEYTTÄ
Yrityksellesi joustava työterveyshuolto

Räätälöimme palvelun asiakkaan mukaan – 
pienemmällekin yritykselle. Asiakaslähtöinen, 
vaikuttava ja tarpeisiin perustuva toiminta-
mallimme saa aikaan terveyttä ja työkykyä 
kustannustehokkaasti.

Pyydä tarjous:  
jukka-antti.pohjola@pihlajalinna.fi,  
050 451 3313

Palvelemme  
kaikkia  

Sodankylän  
yrityksiä

Palvelut

Pohjois-SuomiPohjois-Suomi

ILMOITUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA 
HAKEMUKSESTA

Ensio Kaustinen on hakenut aluehallintovirastolta lu-
paa koneelliselle kullankaivulle Loijakankulta-nimisellä 
kullanhuuhdonta-alueella Sodankylän kunnassa (Dnro 
PSAVI/10970/2019). Kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävillä 
3.6.–10.7.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. 
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden antamiseen ilmenevät 
kuulutuksesta.  

ALMMUHUS BIRASSUODJALANLÁGA ČUOVVU 
OHCAMUŠAS

Ensio Kaustinen lea ohcan guovlluhálddahusdoaim-
mahagas lobi mašiinnalaš golleroggamii Loijakankulta 
-nammasaš golledoidinviidodagas Soađegili gielddas (Dnr 
PSAVI/10970/2019). Gulahus ja áššebáhpárat leat oaidnin 
láhkai 3.6.-10.7.2020 čujuhusas www.avi.fi/lupatietopalvelu. 
Rávvagat cuigemiid ja oaiviliid addimii oidnojit gulahusas.

Tiedotukset

Juhannus aiheuttaa 
muutoksia jäteastioiden 
tyhjennyspäiviin
Normaali ...................Muuttunut tyhjennyspäivä
• ke 17.6. .....................ti 16.6.               
• pe 19.6. ....................to 18.6. 

Arkipyhien aiheuttamien muutosten vuoksi 
asiakkaiden, jotka siirtävät astiaa tyhjennys-
päivinä, kannattaa viedä astia tien varteen jo 
muutamaa päivää ennen normaalia tyhjen-
nyspäivää ja antaa astian olla tien varressa 
myös pidempään.

Lapecon jokavuotinen ecoKIERROS ajalla 
22.6. – 23.7.2020, katso reitit lapeco.fi.

Jätteiden noutopalvelu ecoNOUTO noutaa 
pihaltasi romuajoneuvot ja isot romumetal-
lierät. Sovi noudosta asiakaspalvelun kanssa 
17.6.2020 mennessä.

Asiakaspalvelumme ja ecoASEMAMME ovat 
suljettuja juhannusaattona. 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä  
toivottaa hyvää juhannusta!

Väki on liikkeellä la 12.9.2020. 

Mainostaja,
täräytä hyvä tarjous ja hyödynnä  
liikkeellä oleva ostovoima!
Sompiossa peittojakelu 3.9.2020.

”Jälleennäkemisen riemujuhla” järjestetään la 12.9. 
Liikuntahallilla ja pihamaalla. Kyseessä on kaiken kansan 
tapahtuma, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille vauvasta 
vaariin. Tapahtumassa paikalliset järjestöt esittäytyvät, 
lisäksi ohessa on myyjäiset. 

Myyntipaikat ovat ilmaisia  
ja saatavilla kaikille:  
050-329 2498,  
kai sa.kul ma la@jar jes to kes kus.fi

Varaa ilmoitustilasi  |  puh. 050 5599 818

Lisätietoa  
sivulla 7

Edulliset hinnat
Pieni 39 x 40 mm 20,00 €
Iso 82 x 40 mm 30,00 €

• merkkipäivät 
• häät
• vauvauutiset
• syntymät 
• kiitokset
• kutsut
• valmistujaiskutsut  

ja -kiitokset
• ym...

Jätä ilmoitus: 
• Soittamalla: 

puh. 050 5599 818
• Sähköpostilla: 

ilmoitukset@sompio.fi
• Nettilomakkeella  

osoitteessa sompio.fi
• Käymällä  

toimistollamme:  
Unarintie 23,  
Sodankylä

Tervetuloa  
50-vuotisjuhlaani  

la 25.5. klo 15 alkaen  
Alan talolle.

Sanna Sankari20€

Lukijan terveiset -palsta

hiljainen taustatuki Sodan-
kylän yleisurheilulle oli mer-
kittävä, muistelee Kari Nik-
karinen.

Lähetä oma 
muistosi!
Paikallislehti Sompio julkai-
see mielellään sinun yleisur-
heilumuistojasi vuosien var-
relta. Lähetä muistosi ja va-
lokuvasi sähköpostilla osoit-
teeseen jari.haavisto@som-
pio.fi tai kirjeenä Sompio, 
Unarintie 23, 99600 So-
dankylä, laita kirjekuoreen 
palautusosoite mihin mate-
riaali palautetaan. Maanan-
taista 1.6. alkaen toimis-
tomme ja asiakaspalvelu 
on ollut auki maanantaista 
keskiviikkoon klo 9-15 väli-
senä aikana, voit tuoda pa-
lautteen myös henkilökoh-
taisesti. 

JARI HAAVISTO


