Tervolalainen
Ämpärinheiton suosio jatkuu

H

einäkuun toiseen viikonloppuun ajoittunut ämpäripäätapahtuma vietiin läpi paljolti
tuttuja kuvioita seuraten. Päiviä
suosi hellerajoilla liikkunut kesäsää, jollaista ei ole aikoihin koettu
ämpäripääpäivien aikoihin. Väkeä
kolmen päivän aikana kirjaston ja
nuorisoseuratalon välimaastoon
riitti satamäärin, eniten ämpärinheiton maailmanmestaruuskisojen aikoihin lauantain iltapäivään.
Ämpärinheiton maailmanmestariksi heitti tällä kertaa kemiläinen Hannu Tauriainen hyvällä tuloksella 17,69 metriä. Kemiläinen voimanpesä kirkasti nyt
viime vuodella saadun hopeamitalin siihen kirkkaimpaan väriin.
Toiseksi tuli Ante Taskinen tuloksella 16,64 metriä ja pronssille
ylsi Ville Vaara, joka jäi Taskisesta vain kaksi senttiä. Miesten sarjaan osallistui 17 heittäjää.
Naisten sarja oli Meripaasien
juhlaa, sillä maailmanmestaruuden vei nimiinsä Päivi Meripaasi tuloksella 9,63 metriä ja pronssia heitti Lotta Meripaasi, 8,83
metriä. Heidän väliinsä kiilasi
Piia Oinas, joka jäi kultamitalista vain 30 senttiä. Mainittakoon,
että naisten mestaruuteen tarvittiin viime vuonna yli 17 metrin
paiskaus, joka lähti Kerttu Ylimartimon kädestä. Sarjassa heitti seitsemän naista.
Kilpailun johtajana toiminut
kunnallisneuvos Pertti Keränen
iloitsi erityisesti siitä, että lasten
ja nuorten ämpäristien määrä on
kasvamaan päin.
- Ämpärinheiton tulevaisuus
näyttää ainakin osallistujien määrän suhteen valoisalta. Tervolan
ämpärinheiton maailmanmestaruuskisat tunnetaan maailmalla
laajalti, mikä on hyvä asia myös
kunnan tunnettuuden kannalta,
Keränen totesi.

Pienimpien heittäjien (0-6 v)
ykkönen oli 6-vuotias Eero Anttonen (7,32 m). Toiseksi tuli samanikäinen Ansa Kittilä (6,63
m) ja kolmanneksi 5-vuotias
Luka Karjalainen (6,44 m). Tähän sarjaan osallistui 28 heittäjää, joista kisojen nuorin ämpäriurheilija on vasta 1-vuotias Arttu Kupari.
7-12 –vuotiaiden (19 osallistujaa) sarjan voitto meni 11-vuotiaalle Otto Meripaasille tuloksella 8,59 m. Hopeaa heitti
10-vuotias Ella Rajala (6,48 m)
ja pronssia 8-vuotias Emma Hietanen (6,01 m).
Kaikkiaan ämpäriheittoon
osallistui 71 heittäjää, joka on kisahistorian suurin määrä.
Miesten maailmanmestaruuden voittanut Hannu Tauriainen iloitsi voitostaan, mutta tyytyi melko vaatimattomiin tuuletteluihin.
- Olin viime vuonna jo kokeilemassa tätä lajia. En varsinaisesti
ole harjoitellut, mutta kuntosalilta on tullut pohjakuntoa hankittua. Ihan mukava kisa tämä on, ja
heittotekniikka on tässä aivan a ja
o. Työskentelen päivät enimmäkseen päätteen äärellä, joten kuntoilu on meikäläiselle tärkeä asia,
Tauriainen kiteytti.
Päivän ohjelmaan kuului
myös keppihevoskilpailu, johon
osallistui kymmeniä perheen pienimpiä. Osallistujien määrä jopa
yllätti järjestäjät – kisaa piti jatkaa
suunniteltua pidemmälle. Päivän
kohokohtiin kuului myös taikuri Elias Kvistin temppuilu urheilukentän laidalla. Taikuri sai pauloihinsa niin nuoret kuin varttuneetkin katsojat.
Ämpäripääpäivien panostuksessa lapset oli otettu hienosti
huomioon. Kisailujen lisäksi Pikku-peikon pesän edessä oli pie-

Naisten ja miesten sarjan kovimmat heittäjät saatiin yhteiskuvaan.

nimmille rattoisia leikkituokioita
isojen peikkojen johdolla.
Iltaa monet viettivät Suukoskella, ravintola Tervossa ja Tervolahovissa. Iltaohjelmaan kuului myös Vanhassa kirkossa järjestetty iltahartaus. Ämpäripääpäivät päättyivät hauskaan teatteriesitykseen Nuorisoseuratalon
kupeessa. Kesäteatterin ohjelmassa oli Muistoa kunnioittaen, joka
oli Päivi Kolmosen ohjaama ja
käsikirjoittama. ◆
✎ (JJ)

3-vuotias Aada heitti ämpärin tyylikkäästi.

Taikuri Elias Kvist taitaa tempun jos toisenkin. Mies pystyy viihdyttämään jopa narunpätkällä.

Lasten ja nuorten heittäjien joukko kasvaa ilahduttavasti.
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Kiinnostaako
maastopyöräily?

Ossi Peltoniemi pinkoi puolimaratonin
ykköseksi

E

R

nsi lauantaina, siis 14.7., järjestetään Varevaarassa maastopyöräilykisat klo 12 alkaen.
Pyöräily – myös maastopyöräily –
elää vahvaa nousukautta. Pyöräilyssä etenkin suurimmat lihakset
saavat hyvää kuntoutusta, mikä
tekee hyvää myös sydämelle.
Varevaarassa kisakeskuksena
on Louen Erämiesten maja, ja tapahtuman järjestäjänä toimii OPP
(Ounaksen Pyörä-Pojat). Nimestään huolimatta seuraan ovat niin
tytöt kuin naisetkin tervetulleita. Lisätietoja voit katsoa Ounaksen Pyörä-Poikien sivuilta tai pirauttamalla Hanna Hedmanille
p. 0400 884391.
Louelle kisaamaan ovat tervetulleita kaikki omin vakuutuksin ja kypärällä varustautuneet liikunnan ystävät. Osallistumismaksu on vain 5 euroa/kuski.
Kilpailu on OPP:n jäsenille ilmainen. Pyöräilyseuran tervolalainen
yhdyshenkilö Hanna Hedman
kutsuu kaikki maastopyöräilystä

kiinnostuneet Varevaaran poluille. Olisi myös suotavaa, että saisit maastopyöräilykärpäsen pureman, jos kaipaat mukavaa liikuntaharrastusta itsellesi.
- Erämiesten majalla toimii
myös kisakahvila, josta saat virkistystä helteiseen päivään. Kahvilassa on myös arvontalista. Toivomme paikalle runsain määrin
katsojia, ja pyöräilyseuran jäsenet
antavat auliisti neuvoja mm. välinehankintoja miettiville, ja seuran toiminnasta jaetaan infoa,
Hanna Hedman kertoo. ◆
✎ (JJ)

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 15.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma,
kanttorina Amanda Hakoköngäs.
Su 22.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma,
kanttorina Amanda Hakoköngäs.

ovaniemeläinen Ossi Peltoniemi piti kovinta vauhtia
Tervolan alkukesän urheilunostatuksessa. Ohjelmassa oli kesäkuun viimeisenä päivänä juostu Cross Lapland Marathon. Kyseessä oli tunnetun juoksun kuninkuusmatkan pikkuveli eli puolimaraton. Puolikkaanakin maraton on juoksijalleen kunnioitettava haaste; reilun 20 kilometrin
matkalla on osattava jakaa voimansa oikein, eikä satunnaisliikkujan kannata matkaan lähteä.
Tervolan puolimaraton oli
reititetty hienoihin jokimaisemiin, joissa riitti myös mäkistä
taivalta. Juoksuhaasteen nimiinsä
vieneelle Peltoniemelle kellotettiin ajaksi 1.16.33, mikä on hyvä
tulos. Enimmän osan matkasta Ossin juoksuvauhdissa viihtynyt Veli-Heikki Koivu väsyi loppukilometreillä, mutta jäi voittajan kyydistä silti vain reilut puoli minuuttia.
Puolimaratonin pinkominen
reiluun tunnin ja vartin aikaan on
hyvä saavutus. Maailmanennätys
matkalla on 57 minuuttia, siinä
olisi tekemistä jo kohtalaisen hyväkuntoiselle polkupyöräilijälle!
Miesten joukossa Abdulrahman ali Khalaf hävisi vain suoranmitan eli 20 sekuntia kolman-

nen sijan vieneelle Thijs Feuthille, jolle merkittiin ajaksi 1.20.03.
Ravintola Tervon järjestämä Cross Lapland Marathon kärsi juoksijapulasta, sillä matkaan
lähti Keskustien maalivaatteen
alta vain 21 kilpailijaa, jotka ovat
pääosin Tervolasta ja lähialueilta.
Mukana oli toki myös maantieteellisesti mukava otos suomalaisia juoksijoita aina Hyvinkäältä,
Porista ja Rovaniemeltä saakka.
matkan juoksijoita. Kansainvälistäkin väriä nähtiin, kuten kärkijoukon nimistä voi jo päätellä.
Parhaana naisjuoksijana maaliin Alankomaalaisen Thijsin vaimo Eeva Feuth, joka voitti naisten sarjan ajallaan 1.22.48. Johanna Davidila tuli kakkoseksi ajalla
1.29.30 ja kolmanneksi ehti Katja
Tikkanen (1.31.56). Naiset olivat
Cross Lapland Marathonilla lievästi enemmistönä, sillä heitä oli
juoksemassa 11.
Tervolan puolimaratonia suosi loistava juoksusää: lämpöä oli
viitisentoista astetta ja kohtalainen tuuli toi taivaltajille vilvoitusta. Huolto pelasi hyvin, sillä juottopisteitä oli matkan varrella sopivasti. Kaikki kilpailijat tulivat
omin jaloin maaliin.
- Täällä Tervolan teillä oli
ihan kiva juosta. Reitti oli sopivan

Juoksun kärkikaksikko: Ossi Peltoniemi (vas.) ja Veli-Heikki Koivu ovat
kokeneita pitkän matkan taivaltajia.
vaihteleva, eikä tiepinnoista ollut
valittamista. Juokseminen on ollut minulle ykkösharrastus ihan
pikku pojasta lähtien, ja viime
vuosina on tullut juostua lukuisia täysmaratoneja ja näitä puolikkaitakin aika usein. Maraton-

muistoja minulta on muiden muassa Lontoosta, Pariisista ja Berliinistä. Tarkoitus on lähteä myös
Kalevan kisoihin kokeilemaan,
juoksun voittanut Ossi Peltoniemi kertoi. ◆
✎ (JJ)

VIIKKOTOIMINTA:
Ke 18.7. Hartaus Vuodeosastolla klo 14.
To 19.7. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja
Pihakullerossa klo 13.
Ke 25.7. Hartaus Vuodeosastolla klo 14.
Tule laulamaan Suvilinnun lauluja! Yhdessä laulaminen synnyttää iloa ja tuo ihmisiä lähemmäksi toisiaan. Samalla kun laulamme, voimme jakaa omastamme nepalilaisten lasten ja nuorten koulutuksen hyväksi Kirkon Ulkomaanavun keräyksen kautta.
Ke 11.7. klo 18 Anna-Liisa Kemoffilla Varejoentie 504,
Varejoki.
Ke 18.7. klo 18 Laura ja Markus Kallatsalla pappilassa.
Ke 25.7. klo 18 Aira Kantolalla, Kankaantie 45, Loue.
Ke 1.8. klo 18 Pirkko Saarella, Itäpuolentie 3354, Ossaus.
LAPSET:
Donkin kesäinen puuhapäivä Törmävaarassa la 28.7. klo 12–
17. Ruokailua varten ruoka-aineallergiat pyydetään ilmoittamaan
050 437 0006/Sari. Tervetuloa mukaan!
DIAKONIATYÖ:
Diakoniatyöntekijä Elina Volotinen on virkavapaalla ja hänen sijaisenaan työskentelee diakonissa Ritva Lampela. Odotatko ja toivotko, että sinua käydään tervehtimässä tai kaipaat keskusteluseuraa?
Jos diakoniatyöntekijä on käynyt luonasi aiemmin tai toivot hänen
käyntiään, niin älä jää odottelemaan, vaan ota yhteyttä sopiaksesi
asiasta. Yhteydenottopyynnöt diakoniatoimistoon puh: 050 437
0004 tai ritva.lampela@evl.fi
Lähde mukaan seurakuntaretkelle idylliselle
Ahvenanmaalle 27.–30.8.2018.
Nautitaan merestä, luonnosta sekä tutustutaan kirkkoihin ja muihin matkailukohteisiin. Matka tehdään turistibussilla, majoittuminen 2 yötä Hotel Seaport Turku ja 1 yö Hotel Pommernissa Ahvenanmaa. Laivat Viking Line M/S Amorella ja M/S VikingGrace.
Matkan hinta n. 355,00–400,00 € (osallistujamäärän mukaan)
Hinta sis: matkan, opastuksen, laivaliput, 3 x majoittuminen 2 hh
(sis. aamiaisen), ruokailu ja iltapala (meno- ja paluumatkalla), päivällinen ja kahvit Ahvenanmaalla.
Retken vetäjinä diakonissa Ritva Lampela ja seurakuntapastori Markus Kallatsa. Alustavat ilmoittautumiset ja tiedustelut Ritva 16.7. mennessä puh: 050 437 0004. Sitovat ilmoittautumiset
30.7. mennessä Ritvalle. Retki toteutetaan, jos lähtijöitä on vähintään 30 henkilöä. Vapaille paikoille otetaan myös keminmaalaisia.
SEURAKUNNAN KIRPPUTORI:
Kirpputori toimii osoitteessa Keskustie 83, K-Kauppaa vastapäätä.
Avoinna ma, ke ja pe klo 11–17. Kahvio avoinna. Otamme vastaan lahjoituksia. Myös nouto on mahdollista. Mahdolliset tiedustelut kirpputorivastaavan numerosta p. 050 437 0011 (heinäkuussa Anita Oinas, elokuussa Eeva Hiltunen) Olemme lomalla 23.7.–3.8.2018.
TOIMITUKSET:
Kuollut: Eila Kyllikki Liukkonen 74v, Salvo Kauko Matias Juopperi 70v
Kastettu: Aarni Juhani Aska

Maratoonarit lähtivät iloisin mielin matkaan.

MYYTÄVIÄ ASUNTOJA
Yksiö Tervolan keskustassa,
Ahontie 3 as 2 n. 27 m2
P. 0400 695 878

seuraava
to 26.7.
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Aineistot ke 18.7. mennessä.

Toimituskunta:
Jarmo Poikajärvi 040 504 1919
Esa Marttala 040 505 2753
Juhani Jaakkola 040 547 7747
Aineiston toimitus:
myynti@painatuskeskus.com
Konttorit:
Kuukkelintie 34 • Rovaniemi
Teollisuuskatu 8 • Tornio

Sivunvalmistus ja painopaikka:
Painatuskeskus Finland
Jakelu: Tervolan kunnan taloudet
Palstaleveydet:
1 palsta = 42 mm
2 palstaa = 88 mm
3 palstaa = 134 mm
4 palstaa = 180 mm
5 palstaa = 226 mm
6 palstaa = 272 mm

TÖIHIN NUORTEN
TYÖPAJALLE
Sinä alle 29-vuotias nuori,
joka olet vailla työ- tai opiskelupaikkaa.
Tule nuorten työpajalle oppimaan
kädentaitoja ja suunnittelemaan
mitä haluaisit tulevaisuudessa tehdä.
Pajalla on mahdollisuus sekä työkokeiluun
että palkkatuettuun työsuhteeseen.
Ota yhteyttä Eijaan
040 521 6235
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KOULUTOIMI
TIEDOTTAA

MERI-LAPIN
YMPÄRISTÖPALVELUT

KUULUTUS
Tervolan ympäristönsuojeluviranomainen (Meri-Lapin
ympäristölautakunta) on myöntänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan Tornion Rakennussora Oy:lle. Päätös koskee soran murskausta ja tuotteiden varastointia Petäjämaassa kiinteistöllä HAVUKKAAHO 845-402-124-0, Tervola.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.06.2018.
Lupapäätös ja muutoksenhakuohjeet ovat kuulutusaikana nähtävillä Tervolan kunnanvirastolla, osoitteessa
Keskustie 81, 95300 Tervola
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Tervolan kunnanviraston ilmoitustaululla 29.6.–31.7.2018.
Lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän
kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle.
Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan
hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
sekä kunnanhallitus ja viranomaiset, joiden tehtävänä on
valvoa asiassa yleistä etua. Muutoksenhakuohjeet ovat
annetun päätöksen liitteenä.
Keminmaassa 27.06.2018
Meri-Lapin ympäristölautakunta

KOULUJEN ALKAMINEN LUKUVUONNA
2018–2019
Koulutyö käynnistyy Tervolan esi- ja perusopetuksessa
sekä lukiossa torstaina 9.8.2018 klo 8.00.
Koulukuljetukset toimivat entiseen tapaan.
Aikataulutiedustelut:
M. Orajärvi 040 183 4373
M. Ollikkala 0400 299 678
P. Kähkönen 0400 391 757
M. Suorsa 040 576 173
Iltapäivätoiminta käynnistyy Kirkonkylällä ja
Louella torstaina 9.8.2018.
LIIKUNTASALIEN HARJOITUSVUOROT
2018–2019 HAETTAVANA
Lapinniemen, Kaisajoen, Louen ja Mattisen salivuorot
ovat haettavissa 31.8.2018 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

KUNNANTALO ON
SULJETTU 9.–22.7.2018
Tervolan Vuokratalot Oy, Tenergia Oy ja Tervolan Vesi Oy
suljetut 9.–22.7.2018 (vko 28–29)
Rakennusvalvonta
suljettu 2.–29.7.2018 (vko 27–30)
Tekninen toimisto
suljettu 9.–31.7.2018
Päivystysnumerot:
Tenergia Oy
0400 394 251
Tervolan Vesi Oy
0400 296 421
Kiinteistöhuolto
0400 290 156
Terveyskeskuksen ja hammashoitolan
ajanvaraus avoinna normaalisti:
Terveyskeskus 040 151 9700 tai 040 151 9701
Hammashoitola 0400 392 430

SOSIAALITOIMISTO
ON SULJETTUNA
9.–20.7.2018 välisen ajan
Sulkuaikana tavoitat sosiaalityöntekijän
ma–pe klo 10–14
numerossa 040 537 6525.
Kiireellinen sosiaalipäivystys
Sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti
kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi.
Tervolan sosiaalipäivystyksen numero on
0400 298 940.
Arkisin, virka-aikana numeroon vastaa kunnan sosiaalipäivystäjä. Virka-ajan jälkeen, viikonloppuisin ja arkipyhinä puheluihin vastaa seudullinen sosiaalipäivystäjä.
Kiireellisen työtehtävän aikana sosiaalipäivystäjät eivät
pysty vastaamaan puhelimeen. Mikäli asianne voi odottaa, pyydämme soittamaan myöhemmin uudelleen. Jos
kyseessä on välitöntä puuttumista vaativa, henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaava tilanne, ota yhteys hätäkeskukseen numeroon 112.
HUOM! Sosiaalipäivystysnumerossa EI hoideta toimeentulotukeen, lastenvalvonnan elatus-, huolto- ja
tapaamissopimuksiin liittyviä asioita tai muita vastaavia, kiireettömiä asioita.
Seuraavan kerran avaamme toimiston
maanantaina 23.7.2018 klo 8.30
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KESÄAUKIOLOAJAT
1.5.–31.8.2018 välisenä aikana kirjasto on avoinna
ma–ke klo 12–19
to, pe klo 10–17
la, su
suljettu
ELOKUVAILTA
Koko perheen elokuvailta ke 18.7. klo 17–18.30. Tässä
amerikkalais-kiinalaisessa animaatiokomediassa seikkailee tiibetinmastiﬃ Bodi, josta odotetaan maalaislammaslauman vartijaa. Kaikki muuttuu, kun taivaalta putoaa radio, josta Bodi kuulee ihanaa musiikkia ja hän päättääkin ryhtyä rockmuusikoksi! Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat herkut mukaan!
KESÄLUKUBINGO LAPSILLE JA NUORILLE
Osallistu KesäLukuBingoon! Kirjastossa on jaossa bingolappuja, joita voi suorittaa lukemalla viisi bingoriveihin
sopivaa kirjaa kesäloman aikana. Palauttamalla täytetyn
bingolapun kirjastoon syyskuun alkuun mennessä, osallistuu arvontaan, jossa voi voittaa lahjakortin Suomalaiseen kirjakauppaan.
Jokainen bingolapun
palauttanut saa pienen tavarapalkinnon.

AVOIMET
TYÖPAIKAT
Tervolan kunnan avoimet työpaikat, niiden kuvaukset
ja lisätiedot löytyvät Kuntarekrystä osoitteesta
www.kuntarekry.ﬁ
Perushoitajan määräaikainen toimi
https://www.kuntarekry.ﬁ/ﬁ/tyopaikka/185592
Kodinhoitajan toimi
https://www.kuntarekry.ﬁ/ﬁ/tyopaikka/185954
Ravitsemistyöntekijän toimi
https://www.kuntarekry.ﬁ/ﬁ/tyopaikka/187206
Esiopettajan osa-aikainen sijaisuus 8.8.–28.10.2018
https://www.kuntarekry.ﬁ/ﬁ/tyopaikka/190274

Tervola valitsi Terveystalon perusterveydenhuollon ja työterveyden kumppaniksi

T

ervola on valinnut Terveystalon tuottamaan kunnan
perusterveydenhuollon palveluja 1.10.2018 alkaen. Terveystalo vastaa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palveluista, kuntalaisten suunterveyden hoidosta
sekä kunnan omista työterveyspalveluista.
Terveystalo ja Tervolan kunta ovat tänään allekirjoittaneet
yhteistyösopimuksen terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta kymmenen vuoden
ajaksi. Sopimus sisältää Tervolan kunnan perusterveydenhuollon avosairaanhoidon ja
terveydenhoidon palvelut sekä
Tervolan kunnan väestön tarpeisiin pohjautuvat suunterveydenhoidon palvelut. Lisäksi sopimus kattaa kunnan ja kuntakonsernin työntekijöiden sekä
järjestämisvelvollisuuden piirissä olevien yritysten työterveyspalvelut.
Yhteistyön tavoitteena on
palvelujen laadun takaaminen
sekä paikallisen palveluvalikoi-

man kehittäminen ja uudistaminen.
– Kumppanuus mahdollistaa meille terveydenhuollon
kustannusten hallinnan ja ennakoitavuuden pitkällä aikavälillä. Sopimuksen ansiosta voimme taata kuntalaisille lähipalvelujen jatkuvuuden ja laajemmat
palveluajat myös virka-aikojen
ulkopuolella sekä varmistaa terveydenhuollon riittävät ja pysyvät henkilöstöresurssit ja paikallisten työpaikkojen säilymisen,
sanoo Tervolan kunnanjohtaja
Mika Simoska.
– Haluamme olla mukana
kehittämässä laadukasta, ennaltaehkäisevää ja kustannustehokasta terveydenhuoltoa yhteistyössä Tervolan kunnan kanssa. Isona, valtakunnallisena toimijana ja Suomen suurimpana
työterveyspalvelujen tarjoajana
Terveystalo voi tuoda käyttöön
innovatiivisia terveydenhuollon
palveluja, kuten digitaalisia terveydenhuollon ratkaisuja ja työkaluja, sanoo Terveystalon julkisten palvelujen liiketoiminta-

johtaja Laura Räty.
Sopimus alkaa 1.10.2018 ja
päättyy 31.12.2028. Työterveyssopimukset on tehty toistaiseksi
voimassa olevina.

Ter vol a: Mi ka Simoska,
kunnanjohtaja, p. 040 506 2928,
mika.simoska@tervola.fi
Terveystalo: Laura Räty, liiketoimintajohtaja, julkiset palvelut, p. 040 522 6845, laura.
raty@terveystalo.com

Terveystalo lyhyesঞ

T

erveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on
vahva suomalainen omistus.
Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin ter veyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle
sektorille. Valtakunnallinen
verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa
täydentävät ympäri vuoro-

kauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.
Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista,
joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja
yhtiö on Suomalaisen Työn
Liiton jäsen. www.terveystalo.com

Tervolalainen
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HEINÄKUUN HULPPEAT
TARJOUKSET

FISNET

• kotimainen yksinieluinen katiska

KUIVAAVA
PYYKINPESUKONE
F 1496 AD 1

29

90Ð

• 1400 kierrosta/min
• pesu 8 kg ja kuivaus 4 kg

549Ð

12.7.2018

Perinteiset Tervolan ravit
Mattisen raviradalla
lauantaina 14.7. klo 12 alkaen
Tule kokemaan raviurheilun huumaa!
Pääsylippu/käsiohjelma 5 €
Kanttiinista
voit ostaa
herkulliset makkarat
ja munkkikahvit
Järjestäjänä: Tervolan Hevosjalostusyhdistys ry.

KYLMÄLAUKKU
COOL 24
• toimii 12 voltilla
• tilavuus 24 ltr

79Ð

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA • p. 050 345 0147

KESÄN TELTTATILAISUUDET

järjestetään kunnan virastotalon rannassa
lauantaina 14.7. ja sunnuntaina 15.7.
klo 18 alkaen.

Lähdetään Kuninkuusraveihin!
Tervolan hjy järjestää jäsenilleen ilmaisen
bussikuljetuksen Kuninkuusraveihin
Rovaniemelle 28.–29.7.
Lähtö Kuksalta 10.00 ja Rieskapaikasta 10.20.
Paluu takaisin ravien jälkeen molempina päivinä.
Sitovat ilmoittautumiset bussikuljetuksen
järjestämiseksi 20.7. mennessä
Elinalle 0400 318 238 tai Matille 0400 397 057.

Puhujana on Kemin Jokke eli Jouko Heikkinen.
Hän julistaa toivon sanomaa aikaamme.
Kaikki ovat tervetulleita!
Järjestäjänä
Kemin Helluntaiseurakunta

Laiskottaako lapiointi?
Kyllästyttääkö kantaminen?
Vuokrattavana pieni kaivinkone pihatöihin
ja kuomukärry kuljetuksiin.

Jaakko Kämäräinen 040 542 7319

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita

0400 211 626

TILAUSAJOON

19–50-paikkaiset linja-autot

TAKSIKYYTEIHIN

©

Solidet 2018

Perinteisistä painotuotteista yksilöityihin
PERSOONALLISIIN ratkaisuihin. LAADUKASTA jälkeä
pikaisellakin toimituksella ympäri Suomen.

en
Pohjoisimman Suom
LVELUA
PARASTA PAINOPA

1+8 ja 1+4 hengen autot

Taksi- ja tilausliikenne
Mika Suorsa Oy
Löökintie 5 • 95300 Tervola • p. 040 576 5173

1.6.–31.8.
ke 18.7.
Ke 8.8.
Ti 14.8.
25.–26.8.

Kesän henkeä -näyttely, hammasasema
klo 17–18.30 Koko perheen elokuvailta
klo 17–18.30 Koko perheen elokuvailta
Pop up -info
Lisätie
tervol toja:
Maaseudulta Käsin Messut
a.fi

et ja -palvelut
Kaikki painotuotte
Kysy lisää!
yhdestä paikasta.
Painatuskeskus Rovaniemi
Kuukkelintie 34, 96400 Rovaniemi

Painatuskeskus Tornio
Teollisuuskatu 8, 95420 Tornio

Puh. 020 7311 900 / 040 505 2753
www.painatuskeskus.com

Tili- ja Toimistopalvelu
Paula Karjalainen
Itäpuolentie 1266, 95300 Tervola
040 530 8245

KIITÄMME
Ämpäripää-päivien
esiintyjiä
kisojen toimitsijoita,
talkoolaisia ja
muita puuhakkaita ihmisiä
ja toimijoita,
sekä tietysti yleisöä,
jota sään suosimaan
tapahtumaan tuli
kiitettävän runsaasti!
Riverbank Oy ja Tervolan kunta
+ Tervolan järjestöt

