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su 29.11. klo 10-12 Seurakunnan joulumyyjäiset  
seurakuntatalolla
klo 16-18 1. Adventti Joulutalon ava- 

 jaiset
ti 1.12. Kirjoitellaan joulukortteja!
ke 2.12.  klo 13-14 Jouluglögit ja tortut/piparit 

Sinipulssin pihalla, Kirkkotie 4 as 2
to 3.12.   Juuri sopiva päivä kilauttaa kaverille!
pe 4.12.  klo 12 Ikäihmisten päivätoiminta Hi- 
 pen joululaulut alakoululla
la 5.12.  klo 13 - 15 SPR:n ystävätoiminta, 

Lautapelit sekä glögitarjoilu
su 6.12.  klo 11.30 Seppeleenlasku Sankari-  
 hautausmaalla ja

klo 12.00 Itsenäisyyspäivän juhla 
Pelkosenniemen Taistelun muistomer- 

 killä striimi www.facebook.com/pelko 
senniemenseurakunta (Facebook- 

 liittymistä ei tarvitse tehdä)
ma 7.12.  klo 16-18 Piipahda Joulutuvalla
ti 8.12. Hidasta, hiljenny hetkeksi
ke 9.12. klo 17-17.30 Vegeherkkujen maail-  
 maan johdattaa Marianne Juntunen 

Joulutuvalla
to 10.12.  klo 11-12.30 Sinipulssi tarjoaa nouto- 
 joulupuuron, Kirkkotie 4 as 2 
pe 11.12. klo 17- Kinkkubingo Joulutuvalla,   

nuorisotiloilla
la 12.12.  klo 12-14 Omatoimiset Joulumyyjäiset  

torilla. Omat pöydät mukaan.  
Ei paikkamaksua.

su 13.12. klo 12.00 3. adventtisunnuntain juma- 
 lanpalvelus Pelkosenniemen kirkko  

striimi
klo 15.00 Joulukonsertti Pelkosennie- 

 men kirkko striimi
www.facebook.com/pelkosenniemen
seurakunta (Facebook-liittymistä ei  
tarvitse tehdä)

ma 14.12. klo 18-19 MLL:n Temppukerhon Tont- 
 tutemmellys perheen pienimmille   

alakoululla. Omat tonttulakit mukaan!
ti 15.12.  Seolla tarjolla Joulukahvit koko päivän
ke 16.12. Laitetaan hyvä kiertämään! Jos löydät  

yllättävästä paikasta paketin, saat   
pitää sen itselläsi. Voit myös itse viedä  
paketin/paketteja joulutervehdykseksi.

to 17.12.  klo 14-14.30 Tontut kurkkii Palvelu- 
 talo Onnelan ikkunoiden takaa. Men- 
 nään porukalla Palvelutalo Onnelan  

sisäpihalle leikkimään tonttuleikkejä
pe 18.12. Käydään yksinäisen luona jouluter- 
 vehdyksellä.
la 19.12. Osta paikalliselta yrittäjältä!
su 20.12. Joulutupa avoinna vielä neljänä päivänä!
ma 21.12. Talvipäivän seisaus, Valoa pimeyteen  

sytytetään ulkokynttilät ja valaistaan 
koko Pelkosenniemi.

ti 22.12.  klo 10.00 Pelkosenniemen koulun/ 
päiväkodin/eskarin ja perhekerhon  
joulukirkko
klo 15-17.00 ”Pyhän tonttujen joulu- 

 polku" Huttutuvan läheisyydessä.  
Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki 
alueen lapsiperheet ja lapsenmieliset  
asukkaat sekä lomailijat. 

ke 23.12.  klo 10.30 ja 15.00 Joulupukki lumilau- 
 tailee tunnin ajan Pyhän rinteillä. 

Pukki laskee ensin isommissa mäissä  
ja on lopuksi tavattavissa Perherinteen  
(13) alaosassa.

to 24.12. klo 10.30 Joulupukki lumilautailee
tunnin ajan Pyhän rinteillä. Pukki   
laskee ensin isommissa mäissä ja on  
lopuksi tavattavissa Perherinteen (13) 
alaosassa.
klo 12-12.30 Joulurauhan julistus   
Pyhän Tajukankaalla
klo 14.00 Jouluaaton hartaus Pelko- 

 senniemen hautausmaalla
pe 25.12.  klo 9.00 Jouluaamun Sanajumalanpal- 
 velus Pelkosenniemen kirkossa striimi  

www.facebook.com/pelkosenniemen 
seurakunta (Facebook-liittymistä ei  
tarvitse tehdä)
klo 19 Kulojen konsertti Revontulikap- 

 pelissa
la 26.12.  klo 13-15 Punaisenristin Joulukahvila 

Joulutuvalla
su 27.12.  klo 12.00 1. sunnuntai joulusta juma- 
 lanpalvelus Pelkosenniemen kirkossa  

striimi www.facebook.com/pelkosen- 
 niemenseurakunta

(Facebook-liittymistä ei tarvitse tehdä)
to 31.12. Pyhätunturissa

klo 16.45 Lasten valosoihtulasku 
klo 18.30 Tulishow-näytös Huttutuvalla 
klo 23.55 Soihtulasku ja tulishow-  

 näytös Calle-Talon edustalla 
Kunta järjestää yhteiskuljetuksen 
Pyhälle. Lähtö SEO:lta klo 16 ja   
paluu n. klo 19.30.

Joulutupa, Nuorisotila Nuokkujen tiloissa ja 
pihalla avoinna joka päivä
29.11.-13.12.2020 arkena klo 16-18, la 13-15. 
su 29.11. klo 16-18, su 6.12. suljettu, 
la-su 12.-13.12. klo 12-15.
14.12.-23.12. ma ja ke klo 9.30-12.00 ja 
ti, to ja pe 16-18 sekä la-su 12-15

Joulutupaan voi tulla vapaasti myymään tuot-
teita. Tervetuloa joulun tunnelmaan glögille ja 
piparille! Ilona Pop up -myymälä Joulutuvalla 
la 12.12. alkaen!

Lisätietoja; Jutta Pasma, 040 483 98 18 tai 
jutta.pasma@pelkosenniemi.fi

Elävä joulukalenteri 2020
ja Uusi Vuosi 2021
Kaikille avoimia tilaisuuksia

Tilaisuuksissa noudatetaan yleisiä hygieniaohjeita. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 




