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Lauluja, runoja, poneja, tonttuja, myyjäisiä,
askartelua ja joulun harrasta sanomaa
Ruokailun hinta on kymmenen euroa – paitsi yli
80-vuotiaille Paakkolassa asuville. Heille lounas
on maksuton, kuten kuljetuskin tarvittaessa. Arvontaonneaan voi kokeilla
myös tässä tilaisuudessa.
Samalla viikolla ehtii vielä joulumyyjäisiin. Seurakunta järjestää adventtimyyjäiset perjantaina 10.
joulukuuta kello 10–13
seurakuntakeskuksessa.

Joulunajan
jumalanpalvelukset
Jouluaaton hartaus alkaa
24. joulukuuta kello 15
Isossa kirkossa ja/tai Ison
kirkon tapulista kello 14.
Jouluaamun sanajumalanpalvelukseen väki kokoontuu 25. joulukuuta
kello 7:ltä Vanhassa kirkossa.
Tapaninpäivän messu al-

kaa Seurakuntakeskuksen kirkossa 26. joulukuuta kello 10.
Uudenvuodenpäivän 1.
tammikuuta messu järjestetään niin ikään Seurakuntakeskuksen kirkossa ja samaan kellonaikaan,
alkaen kello 10. Messun
aikana sytytetään kynttilä jokaisen vuoden 2021
a i k a n a k u o l le e n Te r vo lan seurakunnan jäsenen
muistolle sekä yksi yhteinen kynttilä muille Tervolaan haudatuille.
Sunnuntaina 2. tammikuuta Seurakuntakeskuksen kirkossa alkaa kello 11
Perhekirkko. Seurakunn a n jo u l u n a i k a p ä ä t t y y
loppiaisen messuun torstaina 6. tammikuuta alkaen kello 10 Seurakuntakeskuksen kirkossa.
Tapahtumat on koottu
kyselyillä. Listaus ei välttämättä ole täydellinen.

Joulunajan lehdet
ilmestyvät 8.12. ja 22.12.
Varaa joulutervehdyksesi
aineisto@tervola-lehti.fi

Jouluun virittäytyminen alkaa Tervolassa
marraskuun lopussa. Jouluisten tapahtumien sarja jatkuu loppiaiseen asti.

Teksti, kuva Teija Laurinolli

T

ervolan joulutapahtumakalenterin ensimmäinen luukku
avautuu lauantaina 27. marraskuuta. Vilskettä riittää heti
ainakin kolmessa paikassa.
Nuorisoseuralla vietetään
Seuran Joulua kello 11–16.
Ohjelmassa on myyjäiset,
poniajelua, ongintaa lapsille sekä tonttujen lauluja ja
leikkejä. Tervolaan porhaltaa myös kiireinen ja jännittävä mies Korvatunturilta:
Joulupukki on tavattavissa
kello 12–14. Huiskeen keskellä voi virkistäytyä buffetissa, josta voi ostaa kuumaa
juomaa, torttuja ja puuroa.
Lapinniemen yläkoulun
ala-aulassa alkaa tapah-

tua kello 12, kun Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Tervolan yhdistys avaa
perinteiset joulumyyjäisensä. Kello 15:een kestävässä tapahtumassa tekemistä tarjoaa 4H-yhdistyksen askartelupaja.
Jouluista tunnelmaa, käsitöitä, leivonnaisia, arvontaa sekä pientä syötävää ja
juotavaa voi hankkia myös
Rauhanyhdistyksen joulumyyjäisistä kello 11–13
osoitteessa Keskustie 75.
Tunnelmointi jatkuu heti
sunnuntaina 28. marraskuuta kello 18, jolloin Mattisen koululla alkavat soida
joululaulut. Tervolan seurakunta järjestää Kauneimmat
joululaulut -tapahtumia
vielä lauantaina 11. joulukuuta alkaen kello 15 Paakkolan kylätalossa sekä

sunnuntaina 12. joulukuuta alkaen kello 18 Seurakuntakeskuksen kirkossa.
Paakkolan tapahtumassa
on kyläyhdistyksen mukaan
tarjolla myös arvontaa sekä
viiden euron yhteishintaan
joulupuuro ja torttukahvit.

Nenätonttuja ja
runoilta kirjastossa
Tervolan kirjaston askellus kohti joulua alkaa piiloleikillä: Montako nenätonttua löydät kirjastosta?
Jouluiseen nenätonttukisaan voi osallistua 1.–20.
joulukuuta. Vastanneiden
kesken arvotaan jouluisia
yllätyspalkintoja.
Maanantaina 13. joulukuuta kirjastossa lausutaan jouluaiheisia runoja kello 17.30 alkaen. Ru-

Tarkemmat tiedot s.4-5
www.tervola-lehti.fi

noillassa esiintyy myös
t e r vo l a l a i n e n R u n o n a iset-ryhmä. Yhteistyössä
seurakunnan kanssa järjestetyssä tapahtumassa
on glögi- ja piparitarjoilu.

Markkinoita
ja linnanjuhlia
Jos onni suosii, joulupöyt ään voi nost aa ar vonnassa voitettua kinkkua
tai jäätelöä. Näitä herkkuja tavoittelevat Meän
markkinoiden kävijät lauantaina 4. joulukuuta kello 11–17. Tapahtuma järjestetään Louella Lappian
päärakennuksessa.
Itsenäisyyspäivänä, maanantaina 6. joulukuuta voi
osallistua Paakkolan Linn a n j u h l i i n a l k a e n ke l l o
13. Kylätalossa on tarjolla ohjelmaa ja juhlalounas.

• 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
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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Hiuksiin tyyliä ParturiKampaamo Jonnalta
Jonna Ekorren
yritys ParturiKampaamo
Jonna palvelee
asiakkaitaan
Kaisajoella
Tervolassa.

Parturi-kampaaja Jonna Ekorre perusti vuonna
2000 oman yrityksensä Tervolaan. Hänen yrityksensä Parturi-Kampaamo Jonna tarjoaa monipuolisesti alan eri palvelut.

Teksti, Saana Tuisku
Kuva, Jade Ekorre

T

ervolalaisella Jonna Ekorrella on aina
ollut oma parturi-kampaamoyritys. Jo lapsena hän tiesi kertoa, että
aikoo alkaa parturiksi ja
siinä päätöksessä hän
pysyi määrätietoisesti.
Opintojen jälkeen omalle yritykselle löytyi paikka kotikunnasta, jossa
yritys on nyt palvellut jo
päälle kaksikymmentä
vuotta. Vaikka yrityksen toimipisteet ovatkin uran aikana vaihtuneet, niin tuttu
yrittäjä palveluineen on
pysynyt.
- Vuonna 2017 yrityksen
tilat siirtyivät tänne kotimme yhteyteen Kaisajoelle. Yrittäjänä olen tykännyt
s i it ä , et t ä a s i a k ka ide n
kanssa saadaan ajanvaraukset sovittua siten,
että voin hoitaa samalla myös lapsiperhearkea.
Jonna kokee, että hän on
aina ollut yrittäjätyyppiä
ja hänen mielestään parasta on kohtaamiset asiakkai-

den kanssa ja työn rytmittämisen mahdollistaminen. Työssään hän nauttii
siitä, että pääsee keskustelemaan tuttujen vakioasiakkaidensa kanssa,
mutta saa säännöllisesti
tutustua myös uusiin ihmisiin.

Ammattitaitoiset muutokset jokaiseen makuun
Parturi-Kampaamo Jonna
tarjoaa kattavan valikoiman alan palveluita vankalla kokemuksella. Esim e r k i k s i vä r j ä y k s e t j a
hiustenleikkuu ovat asiakkaiden suosiossa. Kokeneena parturi-kampaamoalan yrittäjänä Jonna tarjoaa mahdollisuuden moniin nykyaikaisiin hiusalan
palveluihin.
- Asiakas voi varata ajan
esimerkiksi kampauksen
laittoon, leikkuuseen tai
värjäykseen. Teen myös kiharruskäsittelyjä, joka ei aivan jokaisen kampaamoyrittäjän listalla enää ole.
Ripsien tai kulmien värjäys
on myös mahdollista, Jonna
kertoo.

Palveluhakemisto
Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus
Vastaava työnjohto
ja pääsuunnittelu
Rakennuslupakuvat

Pyydä tarjous:
p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

Parturi-kampaamoalan kehittyessä myös Jonna on
suunnitellut tuovansa uutuuksia palveluihinsa. Tavoitteena hänellä olisi muun
muassa aloittaa kulmien laminointi. Yrityksen tiloista
on mahdollista ostaa myös
kampaamotuotteita kotikäyttöön.

Tekijöiden paljous
Tervolan rikkaus
Joskus aikaa varatessaan
asiakkaat ovat leikkimielisesti varanneet myös keskusteluaikaa Jonnan kanssa.
Hänen mielestään hiuksia,
ripsiä tai kulmia laittaessa on
mukava keskustella asiakkaiden kanssa ja erilaisten i
hmisten kohtaaminen on
ollut hänelle yrittäjäaikana
iso ilo.
- Pyrin aina olemaan mahdollisimman aito työssäni.

Töitä tehdessä on tärkeää,
että sitä tehdään yhdessä
asiakkaan kanssa. Tervolassa hyvä puoli on se, että voin
ottaa yhden asiakkaan kerrallaan ja käyttää koko varatun ajan vain häneen, Jonna
kertoo.
Tervolassa on kokoisekseen kunnaksi paljon yrittäjiä parturi-kampaamoalalla. Jonna ei itse näe sitä haasteena, vaan hänen mielestään on tärkeää, että jokainen kuntalainen löytää mieleisensä yrittäjän luo.
- Meillä täällä Tervolassa on
enemmänkin rikkaus, että
tekijöitä tällä alalla on paljon. Minusta on hienoa, että
täältä löytyy paljon erilaisia
osaajia. Oma urani on jatkunut Tervolassa jo kaksikymmentä vuotta ja siitä on kiittäminen ihanaa asiakaskuntaani.

§

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

•Kasvohoidot•Kestopigmentoinnit•Hifu-hoidot
•Timanttihionta•Mikroneulaus•RF-CRYO hoidot
•LHE -valoimpulsihoidot•Sokerikarvanpoisto
•Schrammek GREEN PEEL•Happokuorinta
•Quick lash -ripsien kestotaivutus
•Brow lift -kulmien laminointi
JALKOJENHOIDOT (myös koti- ja laitoskäynnit)
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

Kauneus- ja jalkahoitola

Marjut Rovanperä

040 5255 669
Keskustie 95

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

JUMALANPALVELUKSET:
Su 28.11. Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11.
Su 5.12. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Ma 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10:30.
Jumalanpalvelukset striimataan. Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja
Youtubesta Tervolan seurakunnan kanavilta sekä seurakunnan kotisivulta:
www.tervolanseurakunta.fi.
KAUNEIMMAT JOULULAULUT:
Su 28.11. Mattisen koululla klo 18, Vahva
maskisuositus!
La 11.12. Paakkolan kylätalolla klo 15.
Vahva maskisuositus!
Su 12.12. Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 18. Tilaisuuteen voi paikan päällä
osallistua enintään 50 henkilöä. Osallistuminen edellyttää maskin käyttöä ja ilmoittautumista. Ilmoittautua voi Markukselle p.
050 4370002 pe 10.12. klo 13 mennessä.
Tilaisuus striimataan seurakunnan Youtube-kanavalle, joten siihen voi osallistu
myös kotona. Tervolan kaupoissa on jaossa Kauneimmat joululaulut lauluvihkoja.
Seuraavassa lehdessä voi olla vielä tarkennuksia.
VIIKKOTOIMINTA:
To 25.11. Eläkeläisten kerho Törmävaaran leirikeskuksessa klo 11. Kerhokuljetusmahdollisuus länsipuolella asuville.
Kyytiä tarvitessasi ota yhteyttä Elinaan 050
4370004.
To 2.12. Eläkeläisten kerho Seurakuntakeskuksessa klo 11. Kerhokuljetusmahdollisuus itäpuolella asuville. Kyytiä
tarvitessasi, ota yhteyttä Elinaan 050
4370004.
Su 5.12. Raamattupiiri Seurakuntakeskuksessa klo 11:15
Ma 6.12. Kunniakäynti sankarihaudoilla ja vakaumuksensa puolesta kaatuneiden
haudalla klo 10,
Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakeskuksessa klo 11:30. Juhlaan voi osallistua
enintään 50 henkilöä ja se edellyttää maskin käyttöä ja ilmoittautumista. Ilmoittautuminen puhelinnumeroon 050 437 0001
soittamalla tai tekstiviestillä perjantaihin
3.12. klo 13 mennessä. Itsenäisyyspäivän
juhla striimataan klo 12 alkaen. Linkki löytyy Tervolan kunnan ja seurakunnan kotisivuilta.
KIRPPUTORI on avoinna ma ja ke 11-17 ja
la 10-15.
La 27.11. ilmainen glögi- ja piparitarjoilu.
Markus-pappi paikalla. Tervetuloa tutustumaan uusiutuneeseen kirpputoriin!
KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu: Helli Anja Tuulikki Lampela
Avioliittoon vihitty: Jouni Tapio Lampela
ja Paula Tuulikki Alatossava
www.tervolanseurakunta.fi

näköislehti osoitteessa:
www.tervola-lehti.fi

Tervola-lehti
AVOIMET
TYÖPAIKAT
Tervolan kunnan avoimet työpaikat,
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät
Kuntarekrystä osoitteesta
www.kuntarekry.fi
Varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaiset
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/varhaiskasvatuksen-lyhytaikaiset-sijaiset-106443/
Lähihoitaja/sairaanhoitaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/lahihoitaja-sairaanhoitaja-368685/
Vanhuspalveluiden kehitysjohtaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/vanhuspalveluiden-kehitysjohtaja-394929-2/
Sosiaalityöntekijä
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sosiaalityontekija-394938-1/
Palvelusihteeri
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/palvelusihteeri-394638/
Perushoitaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/perushoitaja-393587/
Kodinhoitaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kodinhoitaja-393645-2/

KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS
Pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina 9.
päivänä joulukuuta 2021 alkaen klo 16.00.
Yleisö seuraa kokousta kunnanviraston
kahviossa. Paikalle saapuvia pyydetään
noudattamaan annettuja koronaohjeistuksia.
Kokouksen esityslista on luettavissa yleisessä tietoverkossa osoitteessa
http://tervola.ktweb.fi/ 1.12.2021 alkaen.
Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/
15.12.2021 alkaen.
Tervolassa 24.11.2021
Pertti Keränen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Mainostoimisto Meri-Lapissa

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat
ITSENÄISYYSPÄIVÄ
6.12. ovat voimassa
1.9.2021–30.4.2022.
Asiakaspalveluaikaa
on
Itsenäisyyspäivänä 6.12. kirjaston asiakasma–to
klo
12–19
palvelu on suljettu. Omatoimikirjastossa voi
pe
klo 10–17 klo 9–21.
asioida
itsenäisesti
Omatoimikirjastossa
asioida joka päivä klo 9–21
KIRJASTO
KIINNI voi
8.12.
välisenä
aikana,
myös
viikonloppuisin.
Keskiviikkona 8.12. kaikki Lapin kirjastojen
toimipisteet ovat kiinni kirjastojärjestelmän
MUUTTUNEETtakia.
LIIKENNEJÄRJESTELYT
päivitystöiden
Myöskään kirjastojen
Koulukeskuksen
liikennealueen
muutostöiden
omatoimikäyttö ei ole mahdollista.
Omatoimimyötä
liikenne
kirjastoon
on
muuttunut
yksikirjasto suljetaan tiistaina 7.12. klo
20.
suuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne ohjataan
Kurjentien kautta,
alueelta poistutaan
ItäpuolenVerkkokirjasto
onjaavoinna,
mutta siihen
ei voi
tielle.
Itäpuolentieltä
ei
voi
enää
kääntyä
suoraan
kirjautua. Sen takia omien tietojen katsomikoulukeskukseen/kirjastoon.
nen,
lainojen uusiminen tai varausten tekeminen ei ole mahdollista. Eräpäivämuistutuksia
POISTOAINEISTON
HÄVITTÄJÄISET
tai
muita automaattisia
viestejä ei lähetetä.
Tule penkomaan poistoaineiston hävittäjäisiin! Jäljellä olevaa kirjaston
LEFFAILTA
1.12. poistoaineistoa saa ottaa ilmaiseksi
1.–8.9. elokuvailta
välisenä aikana.
Koko
perheen
ke 1.12. klo 17–
18.30. Kun jääkarhu ystävineen valmistautuu
LASTENOSASTON
juhlimaan
isoisänsäTIETOKIRJAHYLLYT
häitä, ongelmia on tulosRaikkaan
lastenosaston
tietokirjahyllyt
on
sa.
Sielläoranssit
karhu tapaa
arkeologin
ja kuulee,
nyt asennettu
paikoilleen.arvokas
Kirjojen kiinalainen
tutkailu on enettä
korvaamattoman
tistä sujuvampaa,
kun myös
useimmat isot kirjat
esine
on varastettu.
Sopuliystäviensä
avulla
mahtuvat
hyllyihin
oikeinpäin.
Uudetmaailman
hyllyt ovat
jääkarhun pitää lähteä matkalle
myös palauttaakseen
matalammat kuin esineen
entiset, joten
pienetomisasiakhalki
oikealle
kaat yltävätElokuva
kirjoihin on
paremmin
tajalleen.
puhuttuitse.
suomeksi. Ota
omat herkut mukaan!
LEFFAILTA 8.9.
Koko perheen elokuvailta
ke 8.9. klo 17–18.40. TaJOULURUNOILTA
13.12.
rina vie fantasiamaailmaan,
missä ihmiset
lohiKirjastossa
lausutaan jouluisia
runojajamaakäärmeet elivät
kauan
sitten sopusoinnussa.
Mutta
nantaina
13.12.
klo 17.30
alkaen. Joulurunoilkun paha
voimamyös
uhkasi tervolalainen
maata, lohikäärmeet
uhralassa
esiintyy
Runonaisivat itsensä Glögipelastaakseen
ihmiskunnan.
Nyt, 500
set-ryhmä.
ja piparitarjoilu.
Tapahtuma
vuotta myöhemmin,
sama paha
voima on
palannut,
järjestetään
yhteistyössä
Tervolan
seurakunja yksinäisen
on löydettävä
myyttinen viinan
kanssa.soturin
Lämpimästi
tervetuloa!
meinen lohikäärme korjatakseen murtuneen maan
JOULUINEN
NENÄTONTTUKISA
ja palauttaakseen
sen hajaantuneet kansat yhteen.
Kuinka
nenätonttua
kirjastosta?
Elokuva monta
on suomeksi
puhuttu. löydät
Ota omat
herkut
Jouluinen
mukaan! kisa on käynnissä 1.-20.12., eli
muutaman viikon ajan ehtii käydä laskemassa
kirjastosta
löytyvät nenätontut.
Vastanneiden
KIRJAILIJAVIERAANA
AAVEMETSÄSTÄJÄ
kesken
arvotaan16.9.
jouluiset yllätyspalkinnot!
MIKA NIKKILÄ
Valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika NikkiPIN-KOODIN
KÄYTTÖÖNOTTO
lä esittelee Suomen
aavemetsästäjät 3 -kirjaa ja
LAINAUSAUTOMAATILLA
kertoo aavemetsästäjänä toimimisesta torstaina
Lainaaminen
kirjaston
lainausautomaatilla
16.9. klo 18 alkaen
Nuorisoseurantalolla.
Oletko
vaatii
kirjastokortin
lisäksi PIN-koodin.
Lainoja
sinä kohdannut
yliluonnollisia
ilmiöitä? Tervetuloa
palautettaessa
kirjastokorttia tai PIN-koodia
kuuntelemaan ja keskustelemaan!
ei jatkossakaan tarvita. PIN-koodin voi pyytää
kirjastossa
käydessäsi
PENTTI KORPELA
27.9.asiakaspalvelusta.
PIN-koodin
hankkia myös
Valokuvaaja javoi
tietokirjailija
Penttiverkkokirjaston
Korpela saapuu
Unohditko
PIN-koodisi ma
-linkin
avulla
asiakaskirjaston kirjailijavieraaksi
27.9.
klo 17.00
altietoihin
kirjattuun sähköpostiosoitteeseen.
kaen Nuorisoseurantalolle.
Kirjailijavierailu kestää
Ilman
PIN-koodia
onnistuu
jatnoin reilun
tunnin, jalainaaminen
sen aikana Korpela
kertoo
kukossakin
kirjaston
asiakaspalvelussa.
vien ja karttojen
pohjalta
Lounais-Lapin luonto- ja
retkikohteista sekä joidenkin kohteiden historiasta.
Luento on samalla tiivis paketti lähimaantieteestä Hailuodosta Pelloon ulottuvalla alueella. Korpela
esittelee myös erikoisuuksia eli Lounais-Lapin luolia. Korkealaatuisten luontokuvien lisäksi esitykseen
kuuluu kaksi lyhyttä videota. Tilaisuudessa voi ostaa Lounais-Lapin retkiopas -kirjan 25 euron hintaan (käteismaksu). Tilaisuuteen on vapaa pääsy,
tervetuloa!
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YKSITYISTEN
TEIDEN AURAUS
TERVOLASSA
2021-2022
Tekninen osasto tiedottaa aurauksen
muutoksista ja aurausurakoitsijoiden
kilpailutuksesta
Teknisen lautakunnan 4.10.2021 päätöksen
mukaisten aurausurakoitsijoiden kilpailutus on meneillään. Kilpailutus koskee tätä
talvikautta ja uusien sopimusten on tarkoitus
tulla voimaan 1.1.2022 alkaen. Kilpailutusprosessin ajan auraukset hoidetaan tilapäisjärjestelyin aiempien perusteiden mukaisesti
edelliskauden auraajien toimesta.
Koska aurausohjelmaan hyväksymistä
koskevat perusteet ovat lainsäädännöstä
johtuen muuttuneet, aiheuttaa se muutoksia
järjestäytymättömien rasiteteiden varrella
asuville, koska em. tie/tien osat poistuvat
kunnan aurausohjelmasta. Kilpailutuksella
pyritään kuitenkin varmistamaan palvelun
saatavuus jouhevasti etenkin sellaisille teille,
joista osa tiestä on jo kunnan aurauksessa.
Valittavaksi tulevat auraajat velvoitetaan
tarjoamaan palvelu kunnalle tarjotulla yksikköhinnalla (€/m) aurausohjelman alueella
sijaitseville järjestäytymättömille teille/tien
osille. Sopimusten teon jälkeen valituista auraajista tiedotetaan lisää, jolloin järjestäytymättömien rasiteteiden varrella asuvat voivat
ottaa yhteyttä valittuun auraajaan ja sopia
aurauksesta suoraa urakoitsijan kanssa. Tien
varrella asuvien olisi hyvä sopia jo etukäteen
keskenään asiaan liittyvistä järjestelyistä.
Järjestäytymättömien rasiteteiden osalta
tekniseltä osastolta ollaan oltu yhteydessä
kuluneen syksyn aikana lähes jokaiseen
edellisen kauden lopussa aurausohjelmassa
mukana olleeseen asukkaaseen. Tulemme
vielä lähettämään asianosaisille kirjeen, jolla
pyritään varmistamaan tietoisuus muuttuvasta tilanteesta ja välttämään vuodenvaihteessa aurauksen katkeaminen yhtäkkisesti.
Lisätietoja: Tekninen johtaja Mikael Yritys,
0400 466 705

TERVOLASSA
TAPAHTUU

24.11. klo 19 Jousikvartetin konsertti
Nuorisoseurantalolla
27.11. klo 12 MLL Tervolan perinteiset
Joulumyyjäiset Lapinniemen
yläkoululla
27.11.
Tervolan Eränkävijöiden ja
Tervolan riistanhoitoyhdistyksen
järjestämä Nuorten Jänisjahti
9.12. klo 9.30 Satuhetki
Lisätietoja: www.tervola.fi

TOIMINTAKESKUKSEN
JOULUMYYJÄISET

10.12.2021
klo 9-14.00

Myytävänä erilaisia käsitöitä
puusta ja kankaasta.
Tarjolla on kahvia, glögiä
ja pientä makeaa.
Tervetuloa.

Tervola-lehti
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Tervola-lehti

Tiedotuslehti Tervolan
kunnan talouksiin

www.tervola-lehti.fi

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

aineisto@tervola-lehti.fi

Yleisönosastokirjoitukset

Joulunajan lehdet ilmestyvät
seuraavasti:
ke 8.12.

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.

aineisto pvm ke 1.12.

JOULUNUMERO
ke 22.12.

aineisto pvm ke 15.12.

TÄHÄN JOULUTERVEHDYKSET!

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

aineisto@tervola-lehti.fi

MEDIATIEDOT 2022

Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät vuosi 2022

Lehden formaatti Tabloid, 6-palstainen. Painopinta-ala 248x365 mm.
Aineistovaatimukset
PDF-tiedostona
Word- tai Powerpoint -tiedostoissa pelkkä teksti, kuvat erillisinä
Tekniset vaatimukset
• Fontit konvertoitava poluiksi
• Väri-ilmoituksessa tulee käyttää aina prosessivärejä (CMYK).
• Kuvat CMYK-muodossa.
• Kuvan resoluutio tulee olla vähintään 220 pikseliä tuumalle,
asemoituna 1/1 koossa, TIFF-, EPS- tai JPEG-muodossa
Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00€ /pmm
Takasivu 0,85€ /pmm
Teksti 0,70€ /pmm

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

Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy ilmoitushintaan.
Palveluhakemisto
Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€/kerta € ja 2x50 mm = 40€/kerta €- vuosisopimus/muutoksitta
Hintoihin lisätään alv. 24%
Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä.
Ilmoitusaineiston jättö
Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen aineisto edellisen viikon keskiviikkona
klo 16.00 mennessä, valmiit aineistot edellisen viikon torstaina klo 12.00 mennessä
osoitteeseen aineisto@tervola-lehti.fi (kts. aineistovaatimukset).
Peruutukset
Määräpaikka ilmoitukset on sovittava ennakolta. Ilmoituksen peruutukset tehtävä sisäänjättöaikojen mukaisesti. Peruutetuista, jo tehdyistä ilmoituksista veloitamme 50% ilmoitushinnasta.
Lehden selattava / ladattava nettiversio löytyy osoitteesta www.tervola-lehti.fi

Yhteystiedot

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

Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu

ke 12.1.
ke 26.1.
ke 9.2.
ke 23.2.
ke 9.3
ke 23.3.
ke 6.4.
ke 20.4.
ke 4.5.
ke 18.5.
ke 1.6
ke 15.6.
ke 29.6.
ke 20.7.
ke 3.8.
ke17.8.
ke 31.8.
ke 14.9.
ke 28.9.
ke 12.10.
ke 26.10.
ke 9.11.
ke 23.11.
ke 7.12.
ke 21.12.

aineisto pvm ke 5.1.
aineisto pvm ke 19.1.
aineisto pvm ke 2.2.
aineisto pvm ke 16.2.
aineisto pvm ke 2.3.
aineisto pvm ke 16.3.
aineisto pvm ke 30.3.
aineisto pvm ke 13.4.
aineisto pvm ke 27.4.
aineisto pvm ke 11.5.
aineisto pvm ke 25.5.
aineisto pvm ke 8.6.
aineisto pvm ke 22.6.
aineisto pvm ke 13.7.
aineisto pvm ke 27.7.
aineisto pvm ke10.8.
aineisto pvm ke 24.8.
aineisto pvm ke 7.9.
aineisto pvm ke 21.9.
aineisto pvm ke 5.10.
aineisto pvm ke 19.10.
aineisto pvm ke 2.11.
aineisto pvm ke 16.11.
aineisto pvm ke 30.11.
aineisto pvm ke 14.12.

Graafinen ilme/taitto

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

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Tervola-lehti
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Vuodeksi ilmaista
varhaiskasvatusta, jos
ehdot täyttyvät
Teksti, Teija Laurinolli

T

ervolan kunta on
päättäny tukea lapsiperheitä tarjoamalla
tietyin ehdoin maksuttoman
varhaiskasvatusvuoden.
Tammikuun 2022 alussa alkaa laskenta: Jos lapsi on varhaiskasvatuksen asiakas
koko vuoden eli 12 kuukautta, vuonna 2023 hänestä ei
peritä maksuja lainkaan. Oikeutta voi tietysti alkaa kerryttää myöhemminkin, jol-

loin maksuton vuosi alkaa 12
kuukauden täytyttyä.
Laskentaa ei tehdä takautuvasti, vaan se alkaa kaikkien lasten kohdalla vuoden 2022 alusta.
Tervolassa on varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä noin
120 lasta.

TERVOLAN MAASEUTUSEURAN YLEINEN
KOKOUS 20.12.
Klo 14 kunnan valtuustosalissa.
Seuran lakkauttaminen 2. kokous
ja koneiden myynti.
Soramarasta tietoja antaa
Eero Ylimartimo p.040-7795448.
Salaoja-aurasta tietoja antaa
Tuomo Nieminen 044-5189092.
Tarjoukset koneista otetaan vastaan kunnantalolla 20.12. klo13:30, ennen yleistä kokousta.

VAPAA-AIKATOIMISTO
TIEDOTTAA
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 6.12.
klo 10 kunniakäynnit haudoilla
klo 10.30 Jumalanpalvelus seurakuntakeskuksen kirkossa
klo 11.30 Juhlatilaisuus seurakuntasalissa.
Juhlan striimaus alkaa klo 12. Linkki löytyy
Tervolan kunnan ja seurakunnan kotisivuilta.
Tervehdyssanat lausuu Eero Ylimartimo ja
juhlapuhujana toimii Jussi Vaara. Juhlaan
voi osallistua enintään 50 henkilöä ja se
edellyttää maskin käyttöä ja ilmoittautumista.
Ilmoittautuminen puhelinnumeroon 050 437
0001 soittamalla tai tekstiviestillä perjantaihin
3.12. klo 13 mennessä.
SEITA-KUORON KONSERTTI
12.12. klo 14 Lapinniemen koulun salissa.
Konsertti järjestetään koronatilanne huomioiden, tiedotamme tarkemmita järjestelyistä
kunnan verkkosivuilla. Vapaa pääsy!
HEIJASTINPUU
Heijastinpuu säihkyy toimintakeskuksen
edessä tammikuun loppuun saakka. Tuo
heijastimia tullessasi ja vie mennessäsi!

Joulunajan lehdet ilmestyvät
seuraavasti:
ke 8.12. aineisto pvm ke 1.12.

JOULUNUMERO

ke 22.12. aineisto pvm ke 15.12.

TÄHÄN JOULUTERVEHDYKSET!
Tässä ilmoituskoko esimerkkejä:
Esimerkki:

Esimerkki:

koko 1x50
hinta
35,00+alv

koko 2x50
hinta
70,00+alv

Laita joulutervehdyksesi lehteen 15.12. mennessä.
Myös isommat koot mahdollisisa.
Kysy lisää:

Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!
YHTEYSTIEDOT
Etsivä nuorisotyöntekijä
Satu Karvonen,
p. 040 1519735,
satu.karvonen@tervola.fi
Vapaa-aikaohjaaja Peppi Nyholm,
p. 0405902699,
peppi.nyholm@tervola.fi
tervolan_nuorisotyo

Yhteystiedot

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

www.tervola-lehti.fi
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Heijastinpuu kannustaa kuntalaisia turvalliseen liikkumiseen
liikenteessä
Teksti, Peppi Nyholm

H

eijastinpuu on perustettu 16.11
toimintakeskuksen edessä olevaan puuhun
Keskustien varrelle.
Heijastinpuu toimii ”tuo tullessas’, vie mennessäs’” -periaatteella. Tuo kotoasi vanha heijastin puuhun ja vaihda

se vaikka uuteen mieleiseen
heijastimeen. Puu säihkyy
kylänraitilla tammikuun loppuun saakka. Tervolan kunta pyrkii pitämään koko kampanjan ajan polun puulle auki.
Tervolan kunta rohkaisee kaikkia halukkaita ottamaan kuvia puusta ja hei-

jastimista, ja julkaisemaan
ne somessa tunnisteilla
#tervolasäihkyy ja #pienimuttaämpäripäinen.
Huom. Kohtelethan puuta
hellästi ja varoen, jotta puu
on vielä keväälläkin säihkyvä
ja virkeä.

Kuvasatoa lukijalta:

Nämä kauniit kuvat otti Kemijoelta Meri Koivumaa

Lukijalta:
HYMYN TAKANA
Ulkomailla jossain palvelit
Itsestäsi jotain myös uhrasit
Niistä asioista et juuri puhellut
Eikä monikaan udellut
Sinä arpesi hyvin peittelit
Aina vaan huulta heittelit
Se mitä siellä joskus tapahtui
Niin se myöskin sinne jäi
Jo aikaisemmin koit sotasi
Ehkäpä se juuri oli sinun osasi
Kahvipöydässä kuunnella meidän murheita
Arkisine huolineen me oltiin niin urheita
Savun takaa meitä katselit
Uuden savukkeen kun sytytit
Sinä ymmärtäen aina vain hymyilit
Osanottavasti olkapäätä taputit
Sisintäsi et meille avannut
Toisten kohtaloita elelit
Asiat mitä pöydässä paljastui
Niin ne myöskin sinne jäi
Jo aikaisemmin koit sotasi
Ehkäpä se juuri oli sinun osasi
Kahvipöydässä kuunnella meidän murheita
Arkisine huolineen me oltiin niin urheita
Ari Saukko, Tervola

Lukijalta:
Istumme ruokasalissa
vierekkäin.
Kumpi meistä tuli
ensin
sinäkö vai minä?
En nähnyt hänen
profiiliaan
vain kädet ja
ruokalautasen.
”Vaimoni kuoli kaksi
vuotta sitten.”
Hämmästelen
keskustelun avausta.
Näen, että hänellä on
sininen paita.
Katseeni kiintyy
paidan kaulukseen,
se on puhdas.
”Onhan niitä naisia.”
” Vaimoni kuoli kaksi
vuotta sitten.”
Marja-Leena Vierelä,
Tervola
Kuva: toimitus

Tervola-lehti

7

AINEEN VAIHTOAUTOVALIKOIMA

FIAT DUCATO

-Nykyaikaista autokauppaa jo vuodesta 1923-

LUOKKANSA PARAS JA EDULLISIN

9-VAIHTEINEN AUTOMAATTI
Mercedes-Benz C 180 T A Premium
Business, -18, 53 tkm
34500,-

Mitsubishi OUTLANDER PHEV Instyle Opel GRANDLAND X Innovation 130
Navi PHEV 4WD Aut. 5P *uudempi
hv, led, lasikatto... 1,9%+kulut, -18,
malli*; -15, 105 tkm
25900,- 8 tkm 		
25880,-

Skoda YETI Outdoor 1,4 TSI
Style DSG, -15, 101 tkm
16480,-

Audi A6 Sedan Busin 2,0 TDI 130 A ,
rahoitus 1,9%+kulut,
-13, 278 tkm
12990,-

Kia RIO 1,0 T-GDI ISG 100hv LX
EcoDynamics; -18; 45 tkm 12900,-

Skoda OCTAVIA 1,4 TSI DSG Autom.
Elegance, -10, 156 tkm
8990,-

Mitsubishi OUTLANDER 2.2 HDI
Instyle Business Navi, 08, 287 tkm
7980,-

Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 5d,
-05, 360 tkm
6900,-

FIAT DUCATO ALK. 31 590 € TAI 319 €/KK*
Ducato on ihanteellinen ajoneuvo jatkuvasti muuttuvaan työelämään. Se on helposti
käsiteltävä, varma ja valmis auttamaan sinua jokaisessa haasteessa mukautuen
aina tarpeisiisi. Nyt saatavilla uusi 9-vaihteinen automaattivaihteisto!
*Kertaluoton rahoitusesimerkki: Fiat Ducato, hinta 31 590,00 € (sis. toim. kulut), käsiraha 3 400,00 €, sopimusaika
60 kk, kuukausierä 319,00 €, luoton määrä yht. 28 439,00 € (sis. perustamismaksun 249,00 €), viimeinen suurempi erä 11 833,01 €. Kuukausierä sisältää koron 1,49 %, perustamismaksun 249,00 € ja käsittelykulun 12,00 €/kk.
Luottokustannukset yht. 2 476,01 €, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 30 666,01 €, todellinen luottohinta
34 066,01 € ja todellinen vuosikorko 2,48 %. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun
tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki. Fiat Ducato autoveroton hinta alk. 28
686,22 €, autovero 2 303,78 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 31 590 €. EU-yhd. 9,1 l/100 km, CO2 223 g/km.

Uusi Kia Ceed huippueduin Aineelta
Tervetuloa koeajolle!

Talvirenkaat ja lämpöpaketti 0€
LOGO DEALER

CITY DEALER osoite, 00000 Kaupunki

puhelinnumero

www.website-fcagroup.it

Ceed-mallisto alk.

20590€ /

Etusi nyt 2000€
Kia on noussut nopeasti yhdeksi suomalaisten suosikkimerkeistä, ollen tämän vuoden ajan alueemme 2. myydyin auto. Kian kasvun takana on monipuolinen ja uudistunut Ceed-mallisto. Valittavanasi on jo neljä eri mallia: Ceed, Ceed Sportswagon, XCeed ja
ProCeed. Tarjoamme nyt Ceed-mallistoon talvirenkaat ja moottorilämmitinpaketin veloituksetta. Tarjous on voimassa 30.11.2021
saakka tehtyihin kauppoihin ja edellyttää auton rekisteröintiä vuoden 2021 loppuun mennessä.
Kia Ceed alk. autoveroton hinta 18115,67€+arvioitu autovero 1874,33€+toimituskulut 600€=kokonaishinta 20590€. Kia-takuu 7 vuotta tai 150 000 km, kolme ensimmäistä vuotta
ilman kilometrirajaa. Talvirenkaat ja lämpöpaketti etu 2000€: talvirenkaat ovh 1278€ + lämpöpaketti asennettuna 790€=2068€
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Valajankatu 3, Kemi • Automyynti: 040 342 2600
Avoinna: ark. 9-17, la 10-14 • www.aine.fi

Harri Määttä
044 299 0601

Arto Parkkonen
044 491 6428

Valtteri Aine
044 057 5645

Tervola-lehti
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Lappilaisten elämää
turvaamassa
– paikallisesti ja
henkilökohtaisesti
Haluamme olla mukana arkesi kaikissa hetkissä
taloutesi, terveytesi ja turvallisuutesi kumppanina.
Kun haluat hoitaa vakuutusasiasi kuntoon tai
keskustella säästämisen ja sijoittamisen palveluista,
asioit kanssamme helposti verkkotapaamisessa,
puhelimitse tai toimistoilla.
Soita tai tule käymään! Voit myös varata ajan
elämänturvatapaamiseen osoitteessa
lahitapiola.fi/ajanvaraus
Tervolan toimisto palvelee ma, ke 10-14 sekä
muina aikoina ajanvarauksella.

Juha Laajanen
puh. 040 764 1799

Soita suoraan
asiantuntijoillemme.

Me Tervolan OP:ssa olemme täällä sinua varten.
Jos satumme olemaan asiakastapaamisessa
soittaessasi, voit jättää viestin ja palaamme asiaan.

Ota Talteen!

Jussi Kuittinen

Arja Määttä

Liisi Harjuniemi

Oili Ollitervo

Toimitusjohtaja
040 664 7422

Palveluneuvoja
010 257 2213

Palvelupäällikkö
010 257 2211 tai 040 519 2813

Palveluneuvoja
010 257 2215

TERVOLAN OSUUSPANKKI, 0100 0500, tervolan@op.ﬁ,
Keskustie 95, 95300 Tervola.
010-yritysnumerot kotimaisista lanka- ja
matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,167 e/min.
0100 0500 ja 0100 05151 numerot ppm/mpm. 0303
0303 ja 0304 0506 numerot kotimaisista lanka- ja
matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,12 e/min. (sis.
alv. 24%)

Reetta Kolmonen
Asiakkuusasiantuntija
010 257 2216

Lehden toimitus toivottaa
lukijoilleen lämmintä
joulun odotusta.

