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Vastaranta vangitsee katseen,
infotauluja ja kylttejä uusiksi

Tervolan kunnan uusi visuaalinen ilme on iloinen. Vastarantaa mainostava taulu nousi sillan pieleen kesäkuun lopussa, kertoo viestintäsuunnittelija Marjut Järvinen.

Tervolan kunnassa on viime kuukausina pohdittu urakalla
mainoskylttejä ja infotauluja. Yksi on jo pystytetty, toisia
vasta hahmotellaan.
Teksti, kuvat Teija Laurinolli
Tervolan Westside -hankkeeseen liittyvä suuri infotaulu nousi kaiken kansan
nähtäville sillan pieleen uimarannan viereen kesäkuun
lopussa. Taulu kertoo kuntaan ideoidusta Vastarannan
ekologisesta ja yhteisöllisestä asuinalueesta kirjaimellisesti kissankorkuisin kirjaimin ja kunnan uusitun visuaalisen ilmeen
mukaisesti. Katseenvangitsijan tarkoitus on mainostaa
aluetta ja houkutella kuntaan
uusia asukkaita.
Westside-hanke päättyi kesäkuun lopussa. Sen tehtävä oli selvittää noin sadan
hehtaarin ranta-alueen hyödyntämismahdollisuuksia.
Vastarannan kehittäminen
jatkuu, jos kunnanhallitus
päättää kaavoituksen aloittaa.
Ensimmäisessä vaiheessa kehitettäisiin nykyistä
Hastinrinteen aluetta ja ui-

marannan virkistysaluetta sekä avarrettaisiin näkymiä. Suunnitelman toisessa vaiheessa Vastarannan
pohjoisosaan rakennettaisiin
uusi asuinalue. Asemakaava määrittelisi rakennuspaikat ja tarvittavan infrastruktuurin.

Infotauluille
päivitetty sisältö

Vasemmiston helmikuiset
valtuustoaloitteet poikivat
päätöksiä kesäkuun lopussa. Tervolan infotaulut uusitaan kunnan uuden brändin
kuosiin.
Infotauluja on kirkonkylän
alueella kaikkiaan neljä kappaletta. Uudistamisessa on
aikomus kiinnittää erityistä huomiota kunnan kulttuurihistoriaan nostamalla esille Tervolassa syntyneitä merkkihenkilöitä, kuten
kieli- ja kulttuuritutkija M.A.
Castrén ja Paasilinnan kirjailijaveljekset. Tätä toivottiin
aloitteessa.
– Infotaulujen sisältö on
muutenkin vanhentunut, sanoo viestintäsuunnittelija
Marjut Järvinen.

Yksi Tervolan neljästä
infotaulusta sijaitsee sillan
kirkonkylän puoleisessa päässä. Marjut Järvisen mukaan
niiden uudistamisessa riittää
pohdittavaa.

– Esimerkiksi Visit Tervola
-sivuja ei enää ole vaan osoite ohjaa kunnan nettisivuille.
Karttataulut eivät nykypäivänä taida olla tarpeellisia,

kun melkein kaikilla on netti taskussa älypuhelimessa.
Sitäkin on pohdittava, onko
neljälle infotaululle tarvetta.

Rautatiesillan
alueesta ideakisa
Toisessa vasemmiston valtuustoaloitteessa ehdotettiin rautatiesillan lähelle Tervetuloa Tervolaan -kylttiä,
joka houkuttelisi kävijöitä ja
riittävän isona peittäisi myös
itse sillan. Aloitteen tekijöiden mukaan rautatiesilta
rumentaa maisemaa.
Alue ei valtuuston mukaan
kohene pelkällä Tervetuloa
Tervolaan -kyltillä, vaan tienoon kaunistaminen vaatii
kokonaisvaltaisempaa ajattelua. Sitä kunta aikoo löytää
julistamalla ideakilpailun.
Toistaiseksi kisaa ei ole vielä julistettu, mutta kiinnostuneiden kannattaa seurata kunnan tiedottamista
syksymmällä. Kilpailu on tarkoitus toteuttaa vuoden lop-

Rautatiesillan tienoota ei kaunisteta pelkällä kyltillä tai mainostaululla. Siksi valtuusto päätti, että alueen kohentamiseen
on hyvä etsiä ideoita kilpailulla.
puun mennessä. Elinkeinokoordinaattori Matti Alatalo
esittää jo ideoita valtuustolle
pyynnöstä toimittamassaan
valmistelukommentissa.
– Aluetta voisi kaunistaa esimerkiksi taideteoksella tai
istutuksilla. Taideteos houkuttelisi ohikulkijoita pysähtymään ja katsomaan tarkemmin, mitä taideteoksessa näkyy.

Tervetuloa-kyltit
uusimalla entisiä
Kunnassa on jo nelostien
varrella kaksi kylttiä, jotka
kertovat kulkijan saapuneen
biokunta Tervolaan. Toinen

on sijoitettu Kuksan risteykseen, toinen Koivuun.
Alatalo muistuttaa, että nämäkin pitäisi päivittää uuden
visuaalisen ilmeen mukaisiksi. Samalla niissä olisi mahdollista toivottaa matkalaiset tervetulleiksi Tervolaan.
Jos tarvetta uusille kylteille olisi, ne pitäisi suunnitella tieliikennelainsäädännön
ehtojen mukaan ja sen sallimille paikoille. Mainoksia
ei saa kiinnittää esimerkiksi maantietä ylittävän sillan
rakenteisiin. Kylttien pystyttämiseen vaikuttavat
tietenkin myös maanomistus ja hinta.
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Puutavaraa, terassikaiteita
ja mittatilaushuonekaluja
– Jideart on täyden
palvelun puusepänyritys

JUMALANPALVELUKSET:
La 7.8. Viikkomessu Vanhassa kirkossa
klo 18
Su 8.8. Sanajumalanpalvelus Vanhassa
kirkossa klo 10.
Su 15.8. Konfirmaatiomessu Vanhassa
kirkossa klo 10.
Jumalanpalveluksiin ei ole kokoontumisrajoituksia.
Jumalanpalvelukset striimataan. Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja
Youtubesta Tervolan seurakunnan kanavilta
sekä seurakunnan kotisivulta: www.tervolanseurakunta.fi.
Ma 9.8. Kouluun lähtevien siunaaminen
Vanhassa kirkossa klo 18
Esikoulun ja ensimmäisen luokan aloittavat
kutsutaan siunattavaksi koulutielle.

Puusepältä
tilatut huonekalut
kestävät äidiltä
tyttärelle.

KIRPPUTORI on avoinna ma, ke ja la
klo 11-17.
www.tervolanseurakunta.fi

Oli vuosi 1987, kun Markku Jurmu perusti puusepänyritys Jideartin yhdessä appensa Mauno Tasalan kanssa.
Liiketoiminta keskittyi alkuun puulelujen valmistamiseen.
Verstaan tiloissa nikkaroitiin muun muassa keinuhevosia,
leluautoja ja eläinaiheisia pienleluja, joita myytiin Suomen
lisäksi myös Saksaan ja Ruotsiin. Nyt lähes 35 vuotta
myöhemmin yrityksen toiminnan keskiössä on edelleen
puu, mutta tuote on vaihtunut.
Teksti, kuvat Marjut Järvinen
-Lopetimme puulelujen valmistuksen 90-luvun laman
aikoihin ja kehitimme huonekalumalliston. Valmistimme muun muassa jakkaroita
ja pieniä hyllyjä, ja selvisimme yksinkertaisten huonekalujen avulla laman yli. Nyt
päätuotteenamme on terassi- ja parvekekaiteet. Huonekaluja valmistamme edelleen tilauksesta, Markku
Jurmu kertoo.
Terassi- ja parvekekaiteita yritys on tehnyt noin 20
vuotta. Kaiteet lähtevät Tervolasta pohjamaalattuina ja
määrämittaisina, joten paikan päällä ne tarvitsee vain

asentaa ja pintamaalata
mieleisikseen. Jideartin
asiakkaina on sekä talotehtaita että yksityisiä ihmisiä. Terassi- ja parvekekaiteiden lisäksi yritys valmistaa
portaita, ovia ja ruokapöytiä.
Alun perin hallintonotaariksi
kouluttautunut Markku Jurmu nauttii eniten työssään
uusien tuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta.
Tuotteet valmistetaan pääosin massiivipuusta. Esimerkiksi laadukkaan massiivipuisen pöydän hinta puusepältä tilattuna on suurin
piirtein samansuuruinen
kuin vastaavan pöydän huonekaluliikkeessä. Puusepältä tilattuna tuotteen saa
kuitenkin omien mittatoi-

§

LAINOPILLISET PALVELUT
mm. perunkirjoitukset,
testamentit, avioehdot
ja edunvalvontavaltakirjat

OP-Kevytyrittäjä, Varanotaari
Maarit Rantakolmonen
Ota yhteyttä puh. 040 835 8923 tai
s-posti: maarit.rantakolmonen@pp.inet.fi
Mustikkapolku 4, Tervola

veiden mukaisena. Huonekalujen ja kaiteiden lisäksi Jideartilta kannattaa kysyä
puutavaraa kaikenlaiseen rakentamiseen.
- Meiltä löytyy puutavaraa
vaikka mökin tai pihasaunan rakentamiseen. Tarjolla
on esimerkiksi runkotavaraa
sekä verhous- ja ruodelautaa. Minulle voi soittaa tai
tulla paikan päälle kysymään
lisää, Markku rohkaisee.

Yritystoiminnan jatkajan paikka avoinna
Jideart työllistää myös Markun vaimon, Hanna-Marian.
Pariskunnan lisäksi Jideartilla on parin vuoden ajan työskennellyt oppisopimuksel-

la yksi työntekijä. Kiireapua
saadaan kesäisin kesätyöntekijöistä, joita on tänä kesänä kaksi. Mukaan mahtuisi
Markku Jurmun mukaan vielä ainakin yksi osaava puuseppä, jotta erikoistilauksia
voitaisiin ottaa vastaan nykyistä enemmän.
60 ikävuoden lähestyessä Jurmu on alkanut pohtia
yrityksen jatkoa. Pariskunnan lapset eivät todennäköisesti jatka yritystoimintaa, joten jatkajan paikka on
auki. Jurmu lupaa jakaa yrityksen jatkajalle kaiken opin,
jota hän on 34 vuodessa saanut sekä tukea ensitaipaleelle.
- Toivon, että yritykselle löy-

Markku Jurmu on oppinut
puusepän ammatin
käytännön työssä.

tyy jatkaja. Osaaminen karttuu kokemuksen myötä,
mutta paloa työhön pitää
olla omasta takaa. Yrittäminen on kovaa työtä, mutta samalla myös palkitsevaa,
Markku kertoo.
Tervolassa Markku Jurmun
pitää pariskunnan yhteinen
elämänprojekti, 27 vuotta sitten ostettu vanha koulu, jonka kunnostaminen

on Markun ja Hanna-Marian
harrastus.
- Tervola on hyvä paikka
asua. Täällä on potentiaalia
vaikka mihin. Jotta saamme
kehitettyä kuntaa eteenpäin,
meidän täytyy tehdä yhteistyötä näkemyseroista
huolimatta. Puhutaan yhteisellä äänellä Tervolan puolesta, Markku tiivistää lopuksi.

Palveluhakemisto
MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA
• esitteet, julkaisut
• WordPress -nettisivut
• yritysten starttipaketit
Lue lisää
www.visualdesign.fi

SIIVOUKSET,
KOTIAPU SEKÄ
PIHATYÖT
SOITA:
040 181 5019

www.tomerin.fi

Taksipalvelut

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

AVOINNA:
ma-ke klo 12-19
to, pe klo 10-17
AUKIOLOAJAT
Kirjaston kesäaukioloajat ovat voimassa elokuun
loppuun. Asiakaspalveluaikaa on
ma–ke klo 12–19
to, pe klo 10–17
Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21
välisenä aikana, myös viikonloppuisin.
ELOKINO
Elokuussa kirjastossa on Elokino! Koko perheen
leffaillat ovat keskiviikkoisin 4.8., 11.8., 18.8. ja
25.8. Elokuvat alkavat aina klo 17. Kerää elokuvista leimoja ja voita liput Kinopirttiin itsellesi ja kaverillesi!

Paikalle saapuvia pyydetään noudattamaan
annettuja koronaohjeistuksia. Kokouksen
esityslista on luettavissa yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/
26.7.2021 alkaen.
Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 18.8.2021 alkaen.
Tervolassa 26.7.2021
Saana Manninen,
kunnanhallituksen 2019–2021 puheenjohtaja
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Kysy kunnalta? -palsta kuntalaisille,
jotka haluavat tietoa jostakin mieltä askarruttavasta
asiasta. Asioihin vastaa kyseisen vastuualueen kunnan
edustaja. Kysymykset voi lähettää myös nimimerkillä
osoitteeseen aineisto@tervola-lehti.fi

?

Tarjolla on poistettua kirjastoaineistoa halvoin
hinnoin: kirjat 0,20 €/kpl, lehdet 0,10 €/kpl,
CD-levyt 0,50 €/kpl ja DVD-levyt 1,00 €/kpl.
Kassillinen aineistoa maksaa 2,00 €, oma kassi
mukaan! Kassin koolla ei ole väliä. Tervetuloa penkomaan!

Koulukeskuksen liikennealueen muutostyöt
valmistuvat 2.8.2021. Muutoksen myötä liikenne
koulukeskukseen ja kirjastoon muuttuu yksisuuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne ohjataan
Kurjentien kautta ja alueelta poistutaan Itäpuolentielle. Itäpuolentieltä ei voi enää kääntyä suoraan
koulukeskukseen

Pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina 12. päivänä
elokuuta 2021 alkaen klo 17.00.

?

POISTOMYYNTI
Poistetun kirjastoaineiston myynti jatkuu 31.8.
saakka. Myynnissä olevaa valikoimaa täydennetään
koko ajan. Poistoaineistoa voi ostaa vain kirjaston
varsinaisina asiakaspalveluaikoina, ei omatoimiaikana.

TEKNINEN OSASTO
TIEDOTTAA

Kysymys

Esitä kysymyksesi vaikka nimimerkillä.

Vastaus

Kunnan edustaja vastaa.

Tervola-lehti
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KOULUTOIMI
TIEDOTTAA
KOULUJEN ALKAMINEN LUKUVUONNA
2021 - 2022
Koulutyö käynnistyy Tervolan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa keskiviikkona 11.8.2021 klo
8.00.
Koulukuljetusreitit ovat entiset.
Aikataulutiedustelut:
Orajärven Bussit Oy 040 183 4373
(aamu/ip Koivu-Loue-Ossaus-Mattinen-Lapinniemi)
Kemin Taksipalvelu Oy 0400 690 387
(aamu Paakkola ja Ylipaakkola, ip Ossaus ja Ylipaakkola)
Pekka Kähkönen 0400 391 757
(aamu/ip Reutuaapa-Suukoski-Mattinen-Lapinniemi, ip Loue-Koivu)
Mika Suorsa 040 576 173
(aamu/ip Luppovaara-Varejoki-Kaisajoki-Lapinniemi, ip Paakkola, Lehmikumpu, Ylipaakkola ja
Iltapäivätoiminta Kaisajoki-Lapinniemi)
Make Lampela 040 515 7304
(aamu/ip Koivu-Loue-Lapinniemi ja Iltapäivätoiminta Mattinen-Lapinniemi)
Iltapäivätoiminta käynnistyy Kirkonkylällä ja Louella keskiviikkona 11.8.2021.
LIIKUNTASALIEN HARJOITUSVUOROT
2021 - 2022 HAETTAVANA
Lapinniemen, Kaisajoen, Louen ja Mattisen
salivuorot ovat haettavissa 31.8.2021 mennessä.
Sähköinen hakemuslomake löytyy Tervolan kunnan
www-sivuilta ja se lähetetään lomakkeesta löytyvään
sähköpostiosoitteeseen tai toimitetaan asianomaiselle koululle.
Lisätietoja kouluilta:
Lapinniemi 0400 755 094 Essi Varajärvi
Kaisajoki 040 151 9801 Minna Kähkönen
Loue 040 151 9800 Meeri-Sisko Peura
Mattinen 040 151 9799 Pasi Jeremejeff

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

Ilmoitushinnat

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

Mainostomistotasoinen suunnittelu

Mainostomistotasoinen suunnittelu
sisältyy
ilmoitushintaan.
sisältyy
ilmoitushintaan.

Tiedotuslehti joka
Tiedotuslehti
joka
taulouteen Tervolan
taulouteen
Tervolan
kunnan alueella
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

Palstaleveydet
1 p 38 mm
2 p 80 mm
3 p 122 mm
4 pIlmoitusaineiston
164 mm
jättö
5 p 206 mm
Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen
6 p 248 mm

aineisto edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviikPalveluhakemisto
(jokaisessa
lehdessä)lehdessä)
(jokaisessa
Palveluhakemisto
kona klo 12.00 mennessä osoitteeseen
Ilmoituskoot
1x50
mmmm
= 25€
€ ja 2x50 mm = 40€ €- vuosisopimus/muutoksitta
Ilmoituskoot
1x50
= 25€/kerta€
aineisto@tervola-lehti.fi
ja 2x50 mm = 40€/kerta €- vuosisopimus
Hintoihin lisätään alv. 24%

Lehtitoimikunnan jäsenet
edellisen viikon tiistaina kloMarjut
16.00
mennessä
Järvinen
- Tervolan kunta

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset

Tiina Tuokila - Visual Design Oy

Ilmoitustilavaraukset
Ilmoitusaineiston
jättö
Pekka Tuokila - Visual Design Oy
edellisen viikon
keskiviikkona
klo 16.00 mennessä
Valmistettavat
aineistot
sekä toimituksellinen
aineisto edellisen viikon tiistaina klo 16.00
Heikki Holma - Tervolan seurakunta
mennessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviikkona klo 16.00 mennessä osoitteeseen
Tervolan Yrittäjät ry
aineisto@tervola-lehti.fi
Yhteystiedot
Yhteystiedot

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

Graafinen ilme/taitto

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Lehden sisältöLehden
/ myyntisisältö / myynti
Pekka Tuokila Pekka Tuokila
puh. 0400 587puh.
957 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi
pekka.tuokila@visualdesign.fi
Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy

Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy

Jakelu
Suomen Suoramainonta

Jakelu
Suomen Suoramainonta
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Kirkkojen ovet avoinna
arkisin vielä viikon

lta:
Lukija

Mariatta ja Väinö ovat olhet yhesä jo 60 vuotta. Sitä juhlima ja onnittelema.
Kiriotan tämän omala murthela niinkö Mariattaki tekkee.

Rakhaus

Ne voi ottaa esile
ja nauttia niistä
ko rakhautta on.

Se on voima ,
joka vettää ihmiset yhthen
vaikka net olisivat kaukana
taikka aivan lähelä ennesthän,
ko vain näkevät toisensa.
Se vain tuntuu siltä.
Voima, joka pittää
ihmiset yhesä
vaikka tulis mitä,
se vain on.
Välilä se kasvaa,
välilä ei.
Se muuttaa muotuuhan.
Se vain on.
Ko rakhautta on,
on elämä niinkö keviämpää.
Se on sitä, että aurinko paistaa,
kuu kumottaa
ja pilvekki ovat kultareunasia
tai hopianhohtavia,
kukkia keot täynä,
mettä vihriää ja perhoset lentävät.
Se on sitä, että variot ovat sinisiä,
veet kiiltelevät ja valo hohtaa
joka paikasta.
Ko rakhautta on,
ovat aamut kirkhaita,
päivät täysiä,illat ilosia,
yöt keviän unisia.
Talvet tasasia,
kevhät kerkiäväisiä,
kesät keinahtelevia,
syksyt satosia
marjasia, makosia.
Ko rakhautta on.

Suomessa on jäljellä enää vähän 1600-luvun puukirkkoja. Tervolan vanha kirkko on yksi niistä.

Tervolan upeisiin vanhoihin puukirkkoihin
pääsee tutustumaan ennakolta sopimalla
muulloinkin.
Teksti, kuva Teija Laurinolli
Yhä ennättää viedä vieraat
tai vain itsensä ihailemaan
Tervolan hienojen puukirkkojen sisätiloja! Kirkot ovat
avoinna yleisölle arkisin
maanantaista perjantaihin
kello 9–15 ainakin 10. elokuuta saakka.
– Ovet ovat auki joskus pidempäänkin ja sovittaessa
muulloinkin. Esimerkiksi jos
tervolalainen haluaa näyttää kirkkoja vierailleen jonain
päivänä elokuun lopussa,
se voidaan mahdollisuuk-

sien mukaan yrittää järjestää, vinkkaa seurakuntapastori Markus Kallatsa.
Aukioloja voi tiedustella
kirkkoherranvirastosta.
Tervolan iso kirkko ja vanha kirkko kuuluvat tiekirkkojen verkostoon, joka
tarjoaa matkailijoille levähdyspaikkoja yleensä kesäkuun alkupuolelta elokuun
puoleenväliin. Osa tiekirkoista on avoinna ympäri vuoden.
Museovirasto on määritellyt Tervolan kirkot ja niiden
ympäristön valtakunnalli-

sesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. Niiden maisemakokonaisuus on harvinaislaatuinen.
Ainutkertaisia ovat myös
yksittäiset rakennukset.

Ko rakhautta on,
kulluu aikaki ko siivilä.
Se vain hurahtaa huomaamatta.
Hyppelöt, juoksun kirmaukset
ja leikit,
unelmat uusista asioista
jäävät ajan kans vähemmäle,
kietoutuvat niinkö
kultashen pakethin,
mutta eivät ne kokonhan katua.

Iso kirkko on rakennettu
puusta vuosina 1864–65.
Tutustumisen arvoinen on
myös kirkkoja ympäröivä
vanha hautausmaa.

Rakhautta on, ko
ihmiset ymmärtävät toisiihan,
tulevat yhthen ja
ymmärtävät.
Puhuvat, nauravat, laulavat,
ilottelevat ja surevat yhesä.
Kattovat ko lapset
kasuavat ja kehittyvät,
muotuavat ommaa elämäänsä
kuki omala tavalhan.
Rakhautta on näkeminen,
huomaaminen ja kokeminen.
Rakhautta on, ko on ihmisiä,
jokka huomaavat,
tuntevat, näkevät ja kokevat.
Ja ihminen, joka huomaa,
tuntee, näkkee ja kokkee
ja net tehhän yhesä,
vaikka oltas kaukana tai lähelä.

Rakhautta on,
ko saa nähä toisen vierelä.
Sekhän ei ole koko ajan
samallainen,
mutta se vain on siinä,
joskus lempiänä,
joskus taas tuikiampana,
mutta kuitenki se on siinä.

Vanha puukirkko on rakennettu vuosina 1687–89. Se
on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. 1600-luvun puukirkkoja on Suomessa jäljellä enää vähän.

Rakhautta on
ko saa tehyksi jotaki,
mitä haluaa,
se, mitä on suunnitellu, syntyy
-se on hyvä
ja siihen voi olla tyytyväinen.
Se voi olla ajatus
tai tunne, jonka on
saanu kiriotetuksi,
piirretyksi,
maalatuksi,
käyttöesinhen tehyksi
taikka välttämättömän työn valmhiksi,
semmosen, josta on
ilua toisilekki.

Ko on rakhautta,
on voimaa pittää yhtä,
pysyä yhesä,
huomata, tuntia,
nähä ja kokia
samoja asioita
-ellää sammaa päivää
toisenki kokemusta,
näkemystä, tuntemista
ja ajatusta ymmärtää ja arvostaa.
Rakhaus on suuri voima,
välilä se kasvaa,
välilä ei.
Se muuttaa muotuuhan.
Se vain on.
Sen avula maelma pyssyy pystösä.
26.7.2021,Loue
Liisa Halonen-Laiti

Näköislehti luettavissa osoitteessa www.tervola-lehti.fi
Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 18.8.
Aineistot 10.8. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita:

Tervola-lehti
0400 211 626
Ilmoitushinnat

• SEO-BAARI
• AUTOKORJAAMO
• STIHL JA STIGA
-PIENKONEET
Myönteisiä mahdollisuuksia
www.tervola-lehti.fi
• PIENKONE- JA
AUTOVARAOSAT
• KELKKOJEN HUOLTO
JA VARAOSAT
• RENGASMYYNTI

Etusivu 1,00€
/pmm
Lappilaisten
elämää
Takasivu 0,85€turvaamassa
/pmm
–
Teksti 0,70€ /pmm

paikallisesti ja
henkilökohtaisesti
Mainostomistotasoinen
suunnittelu
sisältyy ilmoitushintaan.

Tervolan toimisto palvelee
Palveluhakemisto (jokaisessa lehdessä)
ma, ke 10-14
Juha Laajanen
Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€/kerta€
puh. 040 ja
764
1799
2x50
mm = 40€/kerta €- vuosisopimus

Hintoihin lisätään alv. 24%

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

MYYMÄLÄ/KAHVIO
ARK. 7-17, LA 9-14,
SU SULJETTU!
KORJAAMO
ARK. 8-16,
Ilmoitusaineiston
VKL. SULJETTU!

Tiedotuslehti joka
taulouteen Tervolan
kunnan alueella

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

aineisto@tervola-lehti.fi

Yleisönosastokirjoitukset
jättö

Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen

aineisto
edellisen
viikon tiistaina klo 16.00 menMIIKA
P. 040
537 6425

miika@vaihtoykkoset.fi
nessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviik-

VILLE
587
5055 osoitteeseen
konaP.klo040
12.00
mennessä

Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

aineisto@tervola-lehti.fi

Lehtitoimikunnan jäsenet
Marjut Järvinen - Tervolan kunta

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.

