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Veikko on monen puuhan
rauhallinen aktiivi

• SEO-BAARI
• AUTOKORJAAMO
• STIHL JA STIGA
-PIENKONEET
• PIENKONE- JA
AUTOVARAOSAT
• KELKKOJEN HUOLTO
JA VARAOSAT
• RENGASMYYNTI
MYYMÄLÄ/KAHVIO
ARK. 7-17, LA 9-14,
SU SULJETTU!
KORJAAMO ARK. 8-16,
VKL. SULJETTU!
MIIKA P. 040 537 6425
miika@vaihtoykkoset.fi

VILLE P. 040 587 5055

Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

30 vuotta luotettavaa ompelukonekauppaa toisessa polvessa

VUODEN2019
2020 OMPELUVUODEN
OMPELUJA
SAUMAUSKONEIDEN
JA SAUMAUSKONEIDEN
LOPPUUNMYYNTI
LOPPUUNMYYNTI

BERNINA • BERNELLA • PFAF • JANOME • SINGER • HUSQVARNA • ROYAL • JUKI • EVA

Myymme
kaikki
Myymme kaikki
VUODEN
2020 MALLIT
MALLIT
VUODEN 2019

-50% -70%
SAUMAUSKONEITA
JOKA LÄHTÖÖN!

Aktiivinen tervolalainen Veikko Ollilainen
kuntoilee omaksi ilokseen, mutta lauluista
ja valokuvista pääsevät nauttimaan muutkin.
Teksti ja kuva Auni Vääräniemi
Veikko Ollilainen istahtaa
penkille ja katselee ympärilleen. Syksy Tervolassa on
jo pitkällä. Veikko on ehtinyt
ottaa valokuvia värikkäästä
ruskasta ennen kuin lehdet
ovat tippuneet puista.
Linssin eteen on päätynyt myös luonnoneläimiä,
ja onpa otoksia myös Tervolan kirkon ympäristöstä.
Kuvia hän on laittanut näytille Facebookin Tervolan
Ämpäripäät -ryhmään.
−Valokuvaus on jo tovin ollut lähellä sydäntäni. Aivan
joka päivä en kuvaa, mutta
kohteita kyllä löytyy, Veikko
pohtii.
Tervolan tienoot ovat hänelle syntymätervolalaiselle tutut. Puheliaan miehen vanhempien juuret ovat eri puolilta Suomea.
−Äiti tuli Petsamosta. Isän
puolen suku taas on Nurmeksesta. Minä taas olen
pesunkestävä ämpäripää. Se

ei ole huono ilmaisu, kyllä se
enemmän kunnian puolelle
menee Veikko naurahtaa.

Tervola on hyvä
paikka asua
Kiinteistöhoitaja ammatiltaan oleva Veikko Ollilainen
pitää Tervolaa hyvänä paikkana asua. Tervola on tyypillisen
maaseutumainen. Kunnassa
on yhä maataloutta ja maaseutuelinkeinot ovat vahvat.
Nyt, kun Tervolan keskustailme on rakennettu uudelleen,
hakisi hän parannuksia kuntalaisten elämään esimerkiksi terveyskeskusta kehittämällä.
Veikon mielestä ei riitä, että
vanhoja seiniä puretaan
ja uusia rakennetaan tilalle. Myös palveluiden täytyy
toimia.
−Lääkäreitä saisi olla mieluusti enemmän. Nythän
täällä on paljon keikkalääkäreitä. Vakinaiset lääkärit olisivat kuitenkin parempia. He
tuntisivatentuudestaanpotilaat, eikä aina tarvitsisi kysellä uudestaan kaikkia tietoja.

Kuntapuolella on ollut Tervolassa rauhallista. Eniten
pinnalla on Veikon mukaan
Westside -hanke. Hänen
mielestään se on aivan hyvä,
eli kunta saa sitä suunnitella.
Aivan varma hän ei ole siitä,
onko hankkeessa järkeä.
−Suunnitellut tontit ovat hyvällä paikalla, mutta mistähän sinne saadaan asukkaat
ja miten alueen käy tulvien aikaan? Veikko pohtii.

Liikuntaa ja laulamista
Tällä hetkellä työttömänä oleva Veikko Ollikainen käyttää aikaansa valokuvauksen lisäksi liikkumiseen. Tervolan kuntosalilla
hän käy kolme kertaa viikossa harjoittamassa lihaskuntoaan. Saliharrastus on kestänyt seitsemän vuotta.
Koronakeväänä kuntoiluun
tuli tauko, kun sali pistettiin
kiinni. −Viisi kuukautta ilman
kuntosalia tuntui kunnossa.
Onneksi se on pian myös palautunut.
Kuntosalia Veikko kehuu hyväksi ja toimivaksi paikaksi.
Aiemmin hän myös piti kiin-

UUSI BERN.
TÄYSAUTOMAATTI
Rajoitettu
erä!

195,-

Meiltä myös
helppokäyttöiset

KOULUKONEET
teistönhoitajana kuntasalista huolta.
−Vieläkin tulee vanhasta
muistista laiteltua käsipainoja järjestykseen, Veikko
hymähtää.
Toinen mieluinen ajanviettotapa Veikolle on laulaminen. Kainosti hän kertoo, että laulu on kulkenut
lapsesta saakka. Julkisesti hän ei ole laulellut, ennen kuin hän kolme vuotta
sitten päätti ladata kuvaamansa lauluvideon Ämpäripäiden Facebook-ryhmään.
E nsi mmäi nen julk i nen
esiintyminen netissä oli siis
Kulkurin valssi. Positiivisen
palautteen määrä yllätti.
−Ihmiset tuntuivat tykkäävän lauluista. Sittemmin
olen laulanut lisää suomalaisia kappaleita, iskelmää
ja perinteisiä kappaleita.
Elvistäkin kokeilin laulaa.
Joskus harjoittelen kappaleita ja välillä ne menevät kerralla purkkiin, Veikko
kertoo lopuksi.

KOULU- JA KOTIKÄYTTÖÖN
Täystakuu 5 vuotta!

• MAAHANTUOJAN
LOPPUERIÄ (malli vaihtuu)
• MATKAVAURIOKONEITA (pieniä maalivikoja)
• PERUUTUSKAUPPOJA
REALISOIDAAN

Kannattaa tulla
kauempaakin!

Myös ompelukoneita,
jotka ompelevat vaivatta
paksua nahkaa ja jopa
12-16 kertaista farkkua
sekä ohutta silkkiä.

OSTETAAN

ompelu- ja
saumauskoneita

päivän
kaikki
OMPELU- JA SAUMAUSKONEHUOLTO
PERUSHUOLTO
aikana!
50,- saman
merkitAIKANA!
SAMAN PÄIVÄN

HYVITÄMME VANHOISTA KONEISTA RIITTÄVÄSTI!

ERIKOISESITTELY
ERIKOISESITTELY

tiistaina 3.11.
kloklo
11-17
keskiviikkona
5.2.
11-17
Kurikan
Työväentalolla
(Kiikkulantie 5)
Tervolan
Nuorisoseuralla
Pekkalan Ompelukone, p. 0400 883 121

Tervola-lehden toimitus
toivottaa

Hyvää Isänpäivää 8.11.
Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

Tervola-lehti
- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Alina Tervola-Tornio
tarjoaa apua kotiin
kaikenikäisille
Teksti Marjut Järvinen
Sairaanhoitajaksi kouluttautuneelle Anna-Leena Vuokilalle hoiva-ala on aina ollut lähellä sydäntä. Unelma oman
hoiva-alan yrityksestä pitkän
harkinnan jälkeen kasvoi ja
Anna-Leena päätti perustaa
lokakuussa 2020 Alina-ketjuun kuuluvan yrityksen. Toiminta-alueena ovat Tervola,
Tornio ja Keminmaa.
Kiinnostuin Alina yrittäjyydestä noin vuosi sitten ja olin
yhteydessä ketjun vastaavaan. Silloin oman yrityksen
perustaminen tuntui vielä kovin kaukaiselta, mutta vajaa
vuosi myöhemmin odotan jo
innolla tulevia asiakastapaamisia, Anna-Leena kertoo.
Valtakunnallisesti toimivat
Alina-yrittäjät tarjoavat kokonaisvaltaisia palveluita kotiin. Alina-yritysten perustehtävä on parantaa kotona asuvien ihmisten elämänlaatua ja
hyvinvointia tarjoamalla laadukkaita palveluja asiakkai-

JUMALANPALVELUKSET:

La 31.10. Pyhäinpäivän messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Pyhäinpäivän iltakirkko Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 18. Tilaisuudessa voi sytyttää
kynttilän omaisen tai ystävän muistolle.
Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Su 8.11. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10.
Su 15.11. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10.
Su 1.11.

den kotiin. Asiakkaina
voi olla lapsiperheitä,
ikääntyviä tai muuten huolenpitoa
tarvitsevia ihmisiä. Palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.
Alina-yrittäjänä tarjoan
kotiin muun muassa kotityöpalveluita, hoivapalveluita ja kotisairaanhoitoa sekä
lapsiperheiden kotipalveluita. Kannattaa soittaa ja kysyä
rohkeasti palveluista lisää,
kehottaa Anna-Leena.
Asiakas voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostin kautta. Asiakkuus alkaa
aina maksuttomalla kartoituskäynnillä asiakkaan kotia. Käynnillä keskustellaan
asiakkaan palvelutarpeesta
ja tehdään sopimus asiakassuhteen aloittamiseksi.
Pääsääntöisesti palveluita on
saatavilla päiväsaikaan ja tarpeen mukaan myös iltaisin ja
viikonloppuisin.

sen tarjoamista palveluista
saa kotitalousvähennyksen.

Asiakkaan kohtaaminen Anna-Leenalle on tärkeää hoitaa arvostaen asiakasta ja
hänen tarpeita kuunnellen.
Alina-yrittäjän toimintaa ohjaavat arvot: asiakaslähtöisyys, laatu, ammatillisuus ja
luotettavuus.
Voin samalla käynnillä pestä asiakkaan ikkunat ja antaa
esim. aamulääkkeet. Kiireetön asiakaskohtaaminen on
minulle erittäin tärkeää, yrittäjä kertoo.
Palvelut hinnoitellaan tuntihinnoittelulla. Anna-Leena
muistuttaa, että Alina-yrityk-

Perhettä arvostava Anna-Leena viihtyy itsekin kotona. Vapaa-ajallaan hän liikkuu
ulkona, lenkkeilee ja nauttii
myös puutarhassa touhuamisesta. Myös omat lapset ja
vielä taapero- ja alakouluiässä olevat lastenlapset pitävät
tuoreen yrittäjän virkeänä.

VIIKKOTOIMINTA:
To 5.11. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 10.30-11.30. Kerhossa
ei toistaiseksi ole kahvitarjoilua!

Palveluhakemisto
Kellot, korut, lahjaesineet,
silmälasit

Toivottavasti saisin asiakkaikseni myös lapsiperheitä!
Toki tärkeitä ovat myös ikäihmiset ja muuten huolehtimista tarvitsevat - kaikki yhteydenotot ovat arvokkaita, kertoo Anna-Leena hymyillen.
Ota Alina Tervola-Tornioon
yhteyttä:
puh. 044 7556360
anna-leena.vuokila
@alinahoivatiimi.fi

• korjaukset
• korvien rei´itys
• ostamme kultaa
• Paristonvaihdot

Palvelemme: ma-pe 9-17, la 10-14
KEMI Sauvosaarenk. 5 puh. 016-221 814
TORNIO Satamakatu 8 puh. 016-481 242

www.kultaoptiikkakemppainen.fi

SIIVOUKSET,
KOTIAPU SEKÄ
PIHATYÖT
SOITA:
040 181 5019

www.tomerin.fi

Lahjakorttirinki
Osta
sähköinen
lahjakortti
netistä
helposti.

Taksipalvelut

Make Lampela
p. 040 515 7304
Asiointikyyti perjantaisin
Koivu-Peura-Loue-Tervola.
VPL:n mukaiset
kuljetukset yhteistyössä Pekka
Kähkösen kanssa.

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA

Muista isää
8.11.
turvallisesti.

• esitteet, julkaisut
• WordPress -nettisivut
• yritysten starttipaketit
Lue lisää
www.visualdesign.fi

Lisämyyntiä
verkossa.

Yrittäjä,
liity
mukaan
ilmaiseksi!

Asiointilinjat
Tervolan kunnan
alueella
Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako oma julkaisu
Tervola-lehden välissä.
Pyydä tarjous
aineisto@tervola-lehti.fi

www.lahjakorttirinki.fi

1.
2.
3.
4.

Reutuaapa-Suukoski-Kivioja-Mattinen-Tervola
Runkaus-Pahtaoja-Lehmikumpu-Tervola.
Ylipaakkola-Paakkola-Kaisajoki-Tervola
Kätkävaara-Sihtuuna-Varejoki-Tervola
(Hinnat linja-autotaksan mukaan)

Myös VPL (vammaispalvelu kuljetukset)
Soita ja kysy lisää
Taksi Pekka Kähkönen
0400 391757

Tervola-lehti
TERVOLASSA TAPAHTUU

ke 28.10.2020
Kirjastossa koko perheen elokuvailta
pe 30.10.2020 - ma 30.11.2020
Lasten ja nuorten liikuntapassikampanja

KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS
Pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina 5. päivänä marraskuuta 2020 alkaen klo 17.00.

pe 30.10.2020
Lasten ja nuorten halloween Nuorisoseuralla

Kokouksen esityslista on luettavissa yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.
ktweb.fi/ 29.10.2020 alkaen.

to 05.11.2020 – ma 30.11.2020
Meeri Koutaniemen valokuvanäyttely
Tervolan kunnantalon näyttelytilassa

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 11.11.2020 alkaen.

to 05.11.2020
Satuhetki kirjastossa

Tervolassa 28.10.2020

to 05.11.2020
Suomimies seikkailee Lapinniemen koululla
to 19.11.2020
Meri-Lapin jousikvartetti
Lapinniemen koululla

Influenssarokotukset
2020-2021
Influenssarokotukset toteutetaan ainoastaan ajanvarauksella.
• Raskaana olevat ja neuvolaikäiset lapset sekä
heidän perheensä. Ajanvaraus neuvolan tervey
denhoitajalta p. 040 525 4783 tai
040 188 1552
- rokotuspaikkana neuvola
• Kouluikäiset ja opiskelijat sekä heidän perheensä.
Ajanvaraus kouluterveydenhoitajalta
p. 040 525 4786 tai 040 188 1552
- rokotuspaikkana koulut
• Diabeetikot, sydänsairaat.
Ajanvaraus sydänhoitajalta p. 040 525 4785
- rokotuspaikkana sydänhoitajan huone
• Astmaatikot.
Ajanvaraus astmahoitajalta p. 040 525 4786
-rokotuspaikkana astmahoitajan huone.
Käynti terveyskeskuksen oikealta sivulta,
lastauslaiturin kautta
• Ajanvaraus myös terveyskeskuksen
vastaanotosta
p. 040 1519 700, 040 1519 701
(soitot mieluiten iltapäivällä)
-rokotuspaikkana astmahoitajan huone.
Käynti terveyskeskuksen oikealta sivulta,
lastauslaiturin kautta

Pertti Keränen,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

AVOIMET TYÖPAIKAT
Tervolan kunnan avoimet työpaikat, niiden
kuvaukset ja lisätiedot löytyvät Kuntarekrystä osoitteesta www.kuntarekry.fi
Lähihoitajien sijaisuuksia
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/233866/
Resurssiopettaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/resurssiopettaja-314120-2/
Siivoojan toimi
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/siivooja-316273-2/

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen
liitetyllä salanumerolla. Omatoimiaikana asiakkaat
voivat lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla sekä noutaa varatun aineiston varaushyllystä
itsenäisesti. Asiakastietokoneet, langaton verkko
ja lehtilukusali ovat asiakkaiden käytettävissä. Sen
sijaan kopioiminen, tulostaminen, kirjastomaksujen
maksaminen ja tietopalvelu hoidetaan varsinaisena
asiakaspalveluaikana.
TURVALLISEN ASIOINNIN OHJEET
Jokaisen omilla toimilla ja käyttäytymisellä on suuri
merkitys koronaviruksen leviämisen estämisessä.
Kirjastoon ei pidä tulla sairaana, ja asioidessa on
syytä noudattaa turvallisen asioinnin ohjeiden lisäksi viranomaisten voimassa olevia ohjeita. Keskeistä
on edelleen turvavälin pitäminen sekä hyvä käsi- ja
yskimishygienia. Suosittelemme kasvomaskien
käyttöä tapahtumissamme ja tilanteissa, joissa
turvavälejä ei voida varmistaa. Pyrimme myös
vähentämään käteisen rahan käsittelyä, joten suosittelemme esimerkiksi lähimaksua tai verkkomaksamista. Kiitos, kun suojaat itseäsi ja muita.
PYHÄINPÄIVÄ
Pyhäinpäivän aattona pe 30.10. kirjastossa on
virkailijoiden tarjoamaa asiakaspalvelua klo 11–15.
Pyhäinpäivänä lauantaina 31.10. ei ole asiakaspalvelua. Kumpanakin päivänä voi asioida itsenäisesti
omatoimikirjastossa klo 9–21.
TIMO K. MUKKA -NÄYTTELY
Kirjastossa on esillä Timo K. Mukka - 70 vuotta syntymästä merkkivuoden kiertonäyttely 5.10.–7.11.
välisen ajan. Merkkivuoden näyttely keskittyy Mukan kaunokirjallisuuteen ja muuhun kirjoittamiseen.
Näyttelyn tavoitteena on esitellä tuottelias, ahkera
ja monipuolinen kirjailija, kuvataitelija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Näyttely koostuu esittelytauluista, roll upeista sekä kirjoista, ja sen on tuottanut
Timo K. Mukka -seura.

NUKKUMALLA MENESTYKSEEN
-LUENTO 7.11.
Lapin Muistiyhdistys tarjoaa unilääkäri Henri
Tuomilehdon huippuluennon Nukkumalla menestykseen la 7.11. klo 13–14. Maksutonta etäluentoa
voi seurata kirjaston lehtisalissa. Tuomilehto on
hyvän unen lähettiläs, joka on viidentoista vuoden
ajan tutkinut unta, unen vaikutuksia terveyteen ja
erityisesti sitä, kuinka meistä jokainen voi parantaa
omaa nukkumistaan.

Ilmaisrokotuksiin ovat oikeutettuja:
1. 6kk-6v ikäiset lapset
2. Raskaana olevat
3. 65 v täyttäneet
4. Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat
(mm. sydän- ja keuhkosairaat, diabeetikot)
5. Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiiri
(mm. pienten lasten, ikääntyneiden,
raskaana olevien)
6. Potilas- ja hoivatyötä tekevä terveys- ja
sosiaalialan henkilökunta
7. Tammikuussa 2021 varusmiespalvelukseen
astuvat

Tietoa kausi-influenssasta:
http://www.kausi-influenssa.fi/

OMATOIMIKIRJASTO
Omatoimikirjaston palveluajat laajenevat lokakuun
viimeisellä viikolla. Maanantaista 26.10. alkaen
kirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21 välisenä
aikana, myös viikonloppuisin. Henkilökunta on
paikalla tuttujen aukioloaikojen mukaisesti.

SATUTUOKIO 5.11.
Satu kutsuu lapsia tarinoiden maailmaan kirjastoon
kerran kuussa torstaisin klo 9.30–10.00! Satutuokiolla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa.

Tule rokotukselle sinulle sovittuna aikana.
Pue saapuessasi aulassa kasvomaski ohjeiden
mukaan.

Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, saat
rokotereseptin terveyskeskuksesta.

AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
la klo 11-15

OMA TALOUS -ILTA 11.11.
Tule mukaan matalan kynnyksen talousaiheiselle
luennolle ke 11.11. klo 17 alkaen. Martat tulevat
kertomaan oman talouden hoitamisesta ja käytännön säästövinkeistä. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

LEFFAILTA 12.11.
Koko perheen elokuvailta to 12.11. klo 17–18.20.
Mitähän ne lemmikit puuhaavat, kun et ole
kotona? Ainakin tämä jengi joutuu monenlaisiin
seikkailuihin ja astuu jopa sankarin saappaisiin.
Elokuva on puhuttu suomeksi. Ota mukaan omat
naposteltavat!

Tervola-lehti
Hammashoidon kiireellinen hoito
joulukuulle saakka Rovaniemellä

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 11.11.
Aineistot 3.11. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Teksti Auni Vääräniemi
Tervolan hammashoitola
on ollut suljettuna lokakuun
alusta saakka tilaongelmien
vuoksi. Tervolan terveysaseman läheisyyteen on tulossa
väistötilat hammashoitolalle. Ne saadaan näillä näkymin
käyttöön joulukuussa, Tervolan kunta tiedottaa.
Ennen väistötilojen valmistumista kiireellistä ja välttämätöntä hammashoitoa tarvitsevat saavat sitä Rovaniemen Terveystalon yksiköstä
Ukkoherrantie 15:sta. Ajat
kiireelliseen hammashoitoon pitää varata edelleen
Terveystalon hammashoitolasta. Asiakasmaksut eivät muutu, vaikka kiireellinen hammashoito on Rovaniemellä.
Hoidon tarpeen arvioinnin
tekevät edelleen Tervolassa
hammashoitaja ja suuhygienisti. Suuhygienistin työ keskittyy tänä aikana ennaltaehkäisevään työhön koululaisten sekä vanhusten luona.
Hammashoitola on toiminut
väistötiloissa Kiinteistö OY
Heikkelin tiloissa vuodesta
2015 lähtien.

−Ennen sitä hammashoitola toimi terveyskeskuksen
vanhassa kaksikerroksisessa osassa, joka on tänä vuonna purettu, Tervolan tekninen
johtaja Tiina Havela kertoo.
−Rakennuksen osassa todettiin tuolloin rakenteellisia ongelmia, jotka vaikuttivat sisäilmaan. Eli parhaillaan meneillään oleva siirto ei suoraan
liity terveyskeskuksen osan
purkamiseen ja uuteen suun-

nitteilla olevaan laajennusosaan.
Nykyisten Heikkelissä olevat
tilat on alun perin rakennettu
toimistotiloiksi, ja ne ovat esimerkiksi ilmanvaihdon osalta
riittämättömiä hammashoitolan tarpeille.
Kiireetöntä hammashoitoa
jatketaan Tervolassa täysipainoisesti heti väistötilojen
valmistuttua. Tulevat väistö-

tilat ovat tilaelementteinä
toimitettavat, noin 150 neliön kokoiset. Tilat toimittaa
Adapteo Finland Oy.
Terveyskeskukseen puretun osan paikalle tulee
uusi laajennus, johon muun
muassa hammashoitolan
tilat sijoittuvat. Tavoitteena
on, että uudet tilat ovat valmiina vuoden 2022 loppupuolella.

Tervola-lehti
Myönteisiä mahdollisuuksia
www.tervola-lehti.fi

Ilmoitushinnat

Etusivu 1,00€ /pmm
Takasivu 0,85€ /pmm
Teksti 0,70€ /pmm

Mainostomistotasoinen suunnittelu
sisältyy ilmoitushintaan.

Tiedotuslehti joka
taulouteen Tervolan
kunnan alueella

Palstaleveydet
1 p 38 mm
2 p 80 mm
3 p 122 mm
4 p 164 mm
5 p 206 mm
6 p 248 mm

Ilmoitusaineiston jättö

Palveluhakemisto (jokaisessa lehdessä)
Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€/kerta€
ja 2x50 mm = 40€/kerta €- vuosisopimus

Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen
aineisto edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviikkona klo 12.00 mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Hintoihin lisätään alv. 24%

Lehtitoimikunnan jäsenet

Yhteystiedot

Marjut Järvinen - Tervolan kunta
Tiina Tuokila - Visual Design Oy
Pekka Tuokila - Visual Design Oy
Heikki Holma - Tervolan seurakunta
Tervolan Yrittäjät ry

Ilmoitusvalmistus / myynti
Tiina Tuokila
puh. 040 759 9358
aineisto@tervola-lehti.fi

Lehden sisältö / myynti
Pekka Tuokila
puh. 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi

Graafinen ilme/taitto

Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy

Ilmoitustilavaraukset

edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Jakelu
Suomen Suoramainonta

Hei Tervolalainen!
Onko sinulla aihe tai vaikka valmis juttu?
Lähetä se osoitteeseen

aineisto@tervola-lehti.fi

Yleisönosastokirjoitukset
Yleisönosastoon voi kirjoittaa itseään kiinnostavasta
tai askarruttavasta asiasta. Se voi olla myös runo,
ajatelma tai kuvia. Julkaisun edellytyksenä asiallisuus
sekä kirjoittajan nimi (voi olla myös nimimerkki).
Emme julkaise poliittisia mielipiteitä koskevia kirjoituksia.

Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako oma julkaisu Tervola-lehden välissä.
Pyydä tarjous

aineisto@tervola-lehti.fi

Etkö saanut Tervola-lehteä?
Ilmoita jakeluhäiriöistä sähköpostitse

aineisto@tervola-lehti.fi

Lehti on myös jaossa Tervolan huoltoasemilla sekä
kuntakeskuksen Salessa ja K-marketissa.

