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Rainbow
Avokadopussi
800 g (3,73/kg)
Kolumbia / Peru

Voim. 19.–23.5.
Atria
Naudan grillipihvi
Tennessee
600 g (16,63/kg)
Suomi

Voim. 19.–23.5.
Fazer
Tuutti-
monipakkaukset
Premium 
maitosuklaa
tai Geisha
280–386 g
(7,75–10,68/kg)

Voim. 19.–23.5.
Hyvä Apaja
Savukalasalaatti
200 g (12,45/kg) 229898224949 229999

Rajoitettu eräRajoitettu erä

Rajoitettu erä

Rajoitettu erä

Rajoitettu erä

Rajoitettu erä

Voim. 19.–23.5.
Kotimaista
Silakkafi lee
250 g (7,96/kg)
Suomi
Säävaraus

Voim. 19.–23.5.
Hätälä
Kirjolohifi lee
Suomi

Voim. 19.–23.5.
Kalaneuvos
Savustettu
Kanadansiika 999898 119999

995

889090
KG

KG

S-market Joki-Jussi
Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski

Puh. 050 311 6975
s-market.joki-jussi@sok.fi 

Ma–la 8.00–21.00, Su 10.00–21.00



AUTOTEIPITAUTOTEIPIT Puh. 050 3846 290 • aineisto@polo.fiAUTOTEIPITAUTOTEIPIT

Puh. 050 307 5439

Taivalkosken torilla

La 22.5.
klo 9.00–13.00
Savusaunapalvia
Maalaishyytelöt

Lihaisat makkarat

KOTIMAINEN 
KATSASTUSASEMA

AJANVARAUKSET:
Taivalkoski puh. 044 560 5743

www.katsastusteam.fi 

TAIVALKOSKI 
AVOINNA

Ti 25.5.
Katsastus
Team Oy

Loukusan
Kalastuskunnan

VUOSI-
KOKOUS

pidetään 30.5. 
klo 12.00 

Karsikkoniemessä, 
osoite Sampilantie 9 

93440 Loukusa
Sääntömääräiset asiat.

Näköislehti 
www.taivalkoskensanomat.fi 

Metsäkeskus inventoi metsiä alueella, joka ulottuu Taivalkosken kuntakeskuksesta  
Hossaan ja itärajalle asti. Inventointia tehdään lentokoneesta laserkeilauksella ja  
ilmakuvauksella sekä maastomittauksin.   
Metsäkeskuksen toimihenkilöt ja alihankkijat mittaavat puustotietoja sadoilta  
pistemäisiltä kohteilta eri puolilla aluetta koko kesäkauden ajan. Alihankkijat voivat  
käyttää mittauksissa myös ulkomaista kausityövoimaa. Mittaukset eivät vahingoita 
puustoa. Mittaajilla on työstä tiedottavat kyltit kiinnitettyinä autoon.  

Lisätietoja:  
metsätietopäällikkö Anssi Juujärvi 
anssi.juujarvi@metsakeskus.fi, puh. 040 764 2780

Metsäkeskus kartoittaa metsiä Hossan alueella

OSTA 1 –40 %

OSTA 2 –50 %

SILMÄ- JA AURINKOLASIT

S I S Ä L T Ä Ä  K E H Y K S E T  J A  L I N S S I T

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTA JALLE
Tarjous koskee uusia silmälasi- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin eikä pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin eikä jakaa toisen henkilön kanssa. Yksien lasien ostajalle 40 %:n 
alennus, kaksien ostajalle molemmat –50 %. Tarjous on voimassa 8.8.2021 asti.

VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI TAI 010 190 200 (mpm/pvm)0€

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

NOPEA NOUTO  KÄTEISMAKSU

AUTONROMUT (rom.tod.)
MAATALOUSROMUT, yms. yms.

OSTETAAN / NOUDETAAN

040 567 4580
Qsamon Romu Oy



KOTISEURAKUNNAN VIIKKO
”Kosketa, Jumalan Henki,
syvälle sydämeen.
Sinne paina hiljaa
luottamus Jeesukseen.”
(Virsi 125:2)
Helluntaipäivän messu ”Pyhän Hengen vuodattami-
nen” kirkossa su 23.5. klo 10.00 (Tuomo Törmänen ja 
Marjukka Simuna). Messuun voi osallistua paikan päällä 
kirkossa 40 seurakuntalaista ilman ennakkoilmoittautu-
mista. Kirkossa tulee istua turvavälein ennalta merkityillä 
paikoilla. Messuun voi osallistua myös seurakunnan You-
Tube-kanavan ja nettikirkon välityksellä.
Rippikoululaisten iltakirkko ”Tule, Pyhä Henki” kir-
kossa la 22.5. klo 18.00 (Tuomo Törmänen, Marjukka 
Simuna ja Silja Huttu). Kesän rippikoululaiset osallistuvat 
iltakirkkoon paikan päällä kirkossa. Muut seurakuntalaiset 
voivat osallistua iltakirkkoon seurakunnan YouTube-kana-
van ja nettikirkon välityksellä.

Haluaisitko seurata jumalanpalveluksia ja muita seura-
kunnan tapahtumia tietokoneelta tai muilta älylaitteil-
ta, mutta et osaa tekniikkaa? Nyt voit saada opastusta 
asiaan ti 25.5. klo  12.00–14.00 seurakuntasalissa. 
Paikalla diakonissa Heidi, nuorisotyönohjaaja Silja sekä 
kirkkoherra Tuomo. Tule rohkeasti kysymään apua.

Musiikkivartti Kaakkurinvaarasta ke 26.5. klo  12.00 
(Marjukka Simuna). Osallistuminen ainoastaan seurakun-
nan Facebook-sivujen välityksellä. 
HAUTAUSMAAN SIIVOUSTALKOOT ke  26.5.2021. 
Tarjolla purtavaa klo 9.00–15.00 välillä (mm. makkaraa, 
kahvia, hillasoppaa). Tule tekemään yhdessä kaunista. 
Osallistujien kesken arvontaa. 
KIRKKOHERRANVIRASTO suljettu ke 26.5.2021. 
Kuollut  Lilja Maria Annikki Parviainen 86 v.
   Anna-Liisa Lahtinen 88 v.

Lasten ja koululaisten kesätoiminta
Iloisen kesäistä toimintaa lapsille ja koululaisille kesä-
kuussa. 5–7-vuotiaille ja 8–10-vuotiaille on omat ryh-
mänsä. Ohjelmassa monenlaista kivaa puuhaa seurakun-
tatalon ja kirkon ympäristössä. Puuhastelemme ulkona 
ja sisällä. Omat lounaseväät, seurakunta tarjoaa pienen 
välipalan iltapäivällä. 
 Kerhot ovat maksuttomia. Yhteen kerhoon voi osallis-
tua kymmenen ennalta ilmoittautunutta lasta. Jokaiseen 
päivään tulee ilmoittautua erikseen. 
 Kerhopäivät (klo 10.00–15.00) ovat ma 7.6., ti 8.6., 
ke 9.6., to 10.6., ma 14.6., ti 15.6., ke 16.6., to 17.6., 
ma 21.6. ja ti 22.6.2021. 
Ilmoittautuminen 25.5. mennessä:
5–7-vuotiaat, Sirpa Waenerberg puh. 0400 956 386
8–10-vuotiaat, Silja Huttu puh. 040 591 3933

Anna-Liisa
LAHTINEN

Rakas äitimme, anoppimme, 
mummimme, isomummimme

o.s. Kieleväinen

s. 15.8.1932 Pudasjärvellä 
k. 1.5.2021 Taivalkosken tk:ssa

Siell’ siunatun mullan alla
lepopaikkas on rauhaisa.
Sinne saatamme äidin armaan
isän vierelle nukkumaan.

Rakkaudella kaivaten
Paula ja Jorma perh.
Reijo ja Helena perh.
Tuula ja Markku perh.
Jaakko perh.
Mikko perh.
Ari ja pojat
Muut sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta. Suuri kiitos kotisairaanhoidolle 

ja Taivalkosken tk:lle äidin hyvästä hoidosta.

-maanmuokkaukset
-ojankaivuut
-piennartien kaivuut
-ym. kaivuu ja 
 maanrakennustyöt

METSÄTYÖ KUOPUS OY
93277 Iinattijärvi • 040 7039826, 040 7018145 • metsatyo.kuopus@gmail.com

PUUNKORJUU-
PALVELUT 
nykyaikaisella korjuukalustolla

KAIVINKONETYÖT

Kalle Päätalo -seura ry:n

VUOSIKOKOUS
Sunnuntaina 30.5.2021 klo 15.00
PÄÄTALO-KESKUKSESSA 
Ilmoittautumiset 040 518 7242 tai 
sihteeri.paataloseura@gmail.com

JOHTOKUNTATervetuloa!
Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

Halutaan vuokrata 
ok-talo Taivalkoskelta.

Puh. 044 586 6249

Myytävänä 
Vene Terhi 405 Fun sekä perä-
moottori Yamaha 9.9 2-tahti.

Puh. 040 535 1959



KALAKAVERI
TAIVALKOSKEN TORILLA 
TO ja PE 20. – 21.5.

KALAKAVERI
www.kalakaveri.fi www.koirakaveri.fi Puh. 040 952 8336

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

APUA! KORONA TORPPASI MYYNNIN!
VARASTOA ULOS ALLE OSTO-VARASTOA ULOS ALLE OSTO-
HINTOJEN! OSTA NYT!HINTOJEN! OSTA NYT!
Hajakokoja 
Kivikankaan 
käsinpauloitettuja 
LOKKA
-verkkoja 
1,8 m  29,50 / 2 kpl

MUIKKU-
VERKKOJA 
12 – 16 mm  15,90
VAPOJA ja 
KELOJA  –50%
Okuma Safina Pro 

AVOKELA (65,-) 
+ VAPA (35,-)  34,50
KALASTAJAN LASIT
Polaroidut, 
UV-suojatut
(1 / as) 11,50

Torju tylsyys!
Kalakaverin 
MONITOIMI-
TIMANTTI 5 IN 1
lattaviilan karkeudet 
400 ja 600 (teroita vaikka 
kirves)
2 veitsen- ja puukon-
teroitinta
saksenteroitin
(29,50)  NYT 19,50
TIMANTTI-
VIILA 
(latta) 10,–

KALASTUS-
MAGNEETIT  
 alk. 9,90
TREKKING
-HOUSUT 
(vahvistetut, 
vedenkestävät polvet 
ja takapuoli) 
(98,–)  49,50
Harry’s 

TYÖHOUSUT
Housujen ostajalle 
vapaa-ajanhousut 
kaupan päälle!  20,–
Kotimaiset 
POSSUN-
KORVAT 1,–
HAUKIHEITTO-
PERHOT
(norm. 
11,50 / kpl) 10,– / 2 kpl

Kotimaisia
PANTOJA JA 
VALJAITA 
(24,50 – 62,00) 5,–
Striker 
VETOKELA + 
VAPA 
(69,-) 19,50
20 + 20:lle 
KOIRIEN MAKUPALAT 
KAUPANTEKIJÄISINÄ!

KOIRAKAVERI ON 
NYT OULUSSA, 
LIMINGANTULLISSA 
os. Limingantie 5.
Tervetuloa moikkaamaan!

MUISTIKAHVILA MUISTIKAHVILA 
TAIVALKOSKEN JOKIJÄRVEN 
KYLÄSEURAN TALOLLA 
(HILTURANNANTIE 2 A)
PERJANTAINA 21.5. JA 11.6. 
KLO 11.00 – 13.00
Kaikille avoimet tapaamiset muistelun, 
tutustumisen, kulttuurin- tai luontoteeman äärellä. 
Koronarajoitusten vuoksi ilmoittautumiset 
projektikoordinaattori Elina Kemppaiselle 
ke 19.5. mennessä, puh. 040 751 2175 tai 
hanke@koillismaanseudunmuisti.fi 
Tervetuloa mukaan!

Tuuhan Völöjyyn -hanke

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

Jurmu 2 ja Jurmu 4 osakaskuntien 
(kalastuskuntien)

VUOSI-
KOKOUKSET
LAUANTAINA 5.6.2021 
JURMUN KOULULLA, Jurmuntie 17

Kokousten jälkeen yhteisruokailu

JOHTOKUNNAT

JURMU 2 
Aloitamme osakasluettelon ja valtakirjojen 
tarkistuksella klo 10.00
Varsinainen kokous alkaa klo 11.00
Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 12 §:n asiat. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja nähtävillä 
sihteerillä kaksi viikkoa kokouksesta.

JURMU 4 
Hallituksen kokous alkaa klo 12.00 ja 
Varsinainen kokous alkaa klo 12.30.

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 
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Pentti Haukivaara 
eläkeläinen, mv

52

Taivalkosken 
sitoutumattomat

Vesa Heikkala 
maatalousyrittäjä

53
Ari Jokela 

metsäkoneenkuljettaja

54
Pasi Kivimäki 

yrittäjä

55
Tommi Kynsijärvi 

uinninvalvoja, 
uimaopettaja

56

Pekka Käsmä 
metsätalousteknikko, 

eläkeläinen

57
Arja Majava 
sahatyöntekijä

58
Lilja Parviainen 
tuotantotyöntekijä, 

lähihoitaja

59
Jarmo Soronen 

kirvesmies

60
Aira Maritta 
Tauriainen 
koulusihteeri

61

Irene Tauriainen 
eläkeläinen

62
Jouko Turpeinen 

autonkuljettaja

63

Kauko Tyni 
agrologi, 

maaseutuasiamies

64
Tapio Tyni 

metsäkoneenkuljettaja

65

Avointa asioiden valmistelua 
ja päätöksen tekoa

Määrätietoista elinkeino-/
elinvoimapolitiikkaa

Laadukkaat kuntapalvelut



Jos et itse nikkaroi, Jos et itse nikkaroi, 
ei huolta!ei huolta!

Talonpojantie 2, 93400 TAIVALKOSKI
www.pesiola.fi 

Puh. 044 241 7907 varikko / myymälä

PAIKALLINEN, OSAAVA JA PALVELEVA

Kiinteistöhuollon 
päivystyspuhelin 24 h 
0400 389 170

Rakennus- ja terassikausi lähenee... Rakennus- ja terassikausi lähenee... 
siispä vasara ja naulat esille!siispä vasara ja naulat esille!

PUUTAVARA JA RAKENNUS-PUUTAVARA JA RAKENNUS-
TARVIKKEET SAAPUNEETTARVIKKEET SAAPUNEET
•  Eristeitä•  Eristeitä
•  Rakennuslevyjä•  Rakennuslevyjä
•  Kyllästettyä•  Kyllästettyä
•  Kiinnitystarvikkeita, •  Kiinnitystarvikkeita, 
 ym.  ym. 

Me myös Me myös 

RAKENNAMME RAKENNAMME 
PUOLESTASIPUOLESTASI

Pyydä maksuton 
Pyydä maksuton 

tarjous!tarjous!

Olemme 
avoinna arkisin 
klo 8.00 – 17.00

Taivalkosken Sanomat Torstai 20.5.2021 Nro 20



Puhdas luonto on voimavaramme

TEKOPITÄJÄ

Kunnallisvaalit 
2021

Kevät 2021

Taivalkosken sosialidemokraattinen vaalilehti n:o 12

Puhdas luonto on voimavaramme

Ehdokasesittelyt ja vaaliteemamme 
löydät tästä lehdestä.

Tutustu meihin ja 
äänestä ehdokastamme!

Ennakkoäänestys 26.5. – 8.6.2021
Varsinainen vaalipäivä 13.6.2021

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen 
päättyy 1.6.2021 klo 16.00

Pidetään huolta 
Taivalkoskesta 
– Taivalkoski 

pitää huolta sinustaSosialidemokraattinen Suomi on 
oikeudenmukainen yhteiskunta, 
jossa ihmisiä ja luontoa kohdellaan 
reilusti ja vastuullisesti.

Suomessa on innostava ilmapiiri, joka 
antaa ihmisten kasvulle ja yritteliäisyydelle 
tilaa ilman pelkoa syrjinnästä tai 
epäoikeudenmukaisuudesta.

Suomalaiset voivat luottaa, että 
hädän hetkellä kukaan ei jää yksin.
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TEKOPITÄJÄ2

1.  Kerro itsestäsi.

2.  Miksi lähdit ehdokkaaksi 
kunnallisvaaleihin?

3.  Mikä Taivalkoskesta tekee mielestäsi 
hyvän asuinpaikan?

4.  Mitä haluaisit muuttaa kotikunnassamme; 
olisiko parannettavaa terveydenhuollossa, 
sivistyspalveluissa tai teknisissä 
palveluissa?

5.  Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeitä 
yhteisten asioiden hoidossa?

6.  Vapaa sana.

Arvoisat taivalkoskelaiset äänestäjät, 
tutustukaa ehdokkaisiimme seuraavien 
kysymysten vastauksien avulla:

Haluamme, että taivalkoskelaisten arki on 
sujuvaa ja turvallista sekä elinympäristö 
on toimiva ja puhdas.

On tärkeää vähentää eriarvoisuutta ja 
varmistaa tasavertaiset peruspalvelut 
kaikille kuntalaisille.

Tavoitteenamme on huolehtia lasten ja nuorten 
hyvinvoinnista niin että syrjäytyminen ja 
osattomuus estetään riittävien tukitoimien avulla.

Taivalkoskella tulee olla mahdollisuus 
hyvään hoitoon ja hoivaan sekä aktiiviseen ja 
arvokkaaseen vanhuuteen.

Kannatamme taloutta ja työllisyyttä vahvistavia 
tulevaisuusinvestointeja.

Kunnan menestys perustuu terveeseen 
kuntatalouteen, jonka perustana ovat hyvinvoivat 
asukkaat, monipuolinen yritystoiminta sekä 
työpaikkatarjonta.

Tärkeää on kehittää reilua ja tasa-arvoista 
työelämää.

Tavoitteenamme on väestön 
poismuuton pysäyttäminen ja uusien 
taivalkoskelaisten saaminen kuntaan.

Koulutukseen ja osaamiseen tulee investoida.

Pidetään huolta Taivalkoskesta --  Taivalkoski pitää huolta meistä kuntalaisista!

VAALITEEMAMME 
KUNTAVAALEISSA

Kuntapäättäjiksi 

tarvitaan luotettavia 

henkilöitä, jotka 

osaavat asettua 

toisen ihmisen 

asemaan!



TEKOPITÄJÄ 3

Markku Elehvä

Heli Hietala

Petri Huovinen

1. Olen 42-v. autokorjaamoyrittäjä. Perheeseeni kuuluu vaimo, kaksi tytärtä ja 
koira. Harrastan kuntosalia, lentopalloa ja moottoripyöräilyä. 

2.  Olen asunut Taivalkoskella koko ikäni ja pidän Taivalkoskesta. 
Haluaisin olla myötävaikuttamassa Taivalkosken elinvoimaisuuden 
parantamisessa. 

3.  Kaunis luonto, rauhallinen ja turvallinen ympäristö sekä hyvät harrastus-
mahdollisuudet. Pienen kunnan etuja on myös se, että ihmiset luottavat 
toisiinsa.

4.  Taivalkoskelle pitäisi saada urheilulukio. Tähän meillä on jo puitteet kun-
nossa, tarvitaan vain halua. Tämä turvaisi mielestäni lukion tulevaisuuden. 
Haluaisin päättää sosiaali- ja terveysalalla harjoitettavan “pätkäsopimus 
-politiikan” – se ei houkuttele ihmisiä jäämään Taivalkoskelle. Kaukolämpö 
pitäisi mielestäni olla kaikkien halukkaiden saatavilla taajama-alueella.

5.  Asioita pitää pystyä käsittelemään asioina, eikä päätöksentekoon saa 
vaikuttaa henkilökemiat. Tarvitaan avarakatseisuutta, toisen kunnioittamis-
ta ja aina pitää olla kunnan ja kuntalaisten etu ensisij alla.

6.  Äänestämällä minua annat mahdollisuuden muutokselle. Jos tulen valituksi, 
niin lupaan tehdä parhaani, että Taivalkoski säilyy elinvoimaisena ja hyvänä 
paikkana asua. Muistakaa äänestää.

1. Olen 65-vuotias eläkkeellä oleva terveydenhoitaja. Perheeseeni kuuluu puoliso Oiva, pojat 
Henri ja Lauri, miniäni Saara ja minulle rakkaat lapsenlapseni Emma ja Aleksi sekä Marja-sisar. 
Luottamustoimet vievät arjestani nykyään melkoisen osan, mutta kirkkokuorossa 
laulan edelleen ja Uuno-koiraa ulkoilutan mielellään.

2. Olen ollut kuntapäättäjänä v. 1996 alkaen ja yhä riittää kiinnostus ja into yhteisten asioiden 
hoitamiseen. Nyt lopullaan olevan vaalikauden vastuullinen tehtävä kunnanhallituksen 
puheenjohtajana antaa lisäpotkua jatkamiselle luottamustoimissa.

3. Meillä Taivalkoskella on kaikki se mitä ihminen tarvitsee. Pieni kylä on turvallinen asua, 
ihmiset ovat mukavia ja auttavaisia. Luonto on monipuolinen ja kaunis.

4. Sote-uudistus on tulossa. Tulevien päättäjien täytyy pitää huoli siitä, että peruspalvelut 
toimivat ja ovat helposti saavutettavissa muutokseen saakka. Myös uudistuksen voimaan 
tultua tulee pyrkiä vaikuttamaan palveluiden toimivuuteen. Lasten, nuorten ja ikäihmisten 
hyvinvointiin on panostettava. Toisenasteen koulutuksen säilyminen kunnassa on tärkeätä.

5. Päätökset tulee tehdä yhteistyössä arvostaen toinen toisiamme.Tarvitaan luottamusta, 
avoimuutta ja rehellisyyttä. Kuluvalla vaalikaudella on otettu tasavertaisemmin huomioon 
kaikkien valtuustoryhmien vastuu ja avoimuutta lisätty. Toivottavasti samalla tavalla jatketaan!

6. Luodaan uskoa tulevaisuuteen eikä anneta periksi asenteelle ”mitä se hyvejää”. 
Tehdään politiikkaa inhimillisesti, empaattisesti ja pyritään asettumaan toisen asemaan – 
pidetään kaikki mukana!

1.  36-vuotias, perheellinen, ihan tavallinen tallaaja. Työskentelen sahalla kunnossapitoasentajana. 
Kokemusta on karttunut myös monelta muulta alalta mm. nuorisotyöstä, erilaisista asiakaspalvelutehtävistä sekä turvallisuusalalta. 
Vapaa-ajallani harrastan liikuntaa monipuolisesti ja olen myös mukana VPK:n toiminnassa.

2. Haluan olla mukana päätöksenteossa meitä kaikkia koskevissa asioissa. 
Ennen kuin voi olla päätöksentekij ä pitää olla ehdokas. Koen, että nyt on oikea aika lähteä ehdokkaaksi.

3. Sopivan pikkunen, virkeä ja turvallinen kunta. Hyvät ja monipuoliset harrastus mahdollisuudet. 
Laadukkaat terveyspalvelut ja tarvittavat peruspalvelut löytyy. Pienet piirit ja tutut ihmiset niin asioiden hoitaminen on helppoa.

4. Tällä hetkellä nuo palvelut toimii, mutta kehittämistä ja huomiota ne tarvii tulevaisuudessakin. Nykyiset palvelut 
ja työpaikat tulee vähintäänkin säilyttää. Matkailuun tulee panostaa, koska siitä tämä kunta tunnetaan myös. 
Kunnan ja paikallisten yritysten yhteistyö. Onko sen hinnan aina pakko ratkaista? Voisiko se omankylän fi rma 
ollakin parempi valinta vaikka muutaman euron enemmän maksaakin? Lasten ja nuortenpalveluihin satsaaminen. 
Onko oikea paikka säästää näiden resursseista tai budjetista? Nuorethan on päättäjiä tulevaisuudessa. 
Toisenasteen koulutuspaikkojen säilyttäminen ja kehittäminen. Olisiko liikuntapainotteinen koulutus järkevä 
kehityssuunta kun laadukkaat liikuntapaikat jo löytyy? Kunta työnantajana. Työsopimuksien tarpeeton 
ketjuttaminen pois. Riittävät työntekij äresurssit. Työntekij öiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen.

5. Puhutaan asioista niin kuin ne on. Avoimesti ja kehittävästi keskustellen. 
Yksin ei voi tehdä mitään mullistavaa, mutta hyvällä sakilla pystytään tekemään paljon. Tuketör vii aar strong :)

6. Taivalkoski on hyvä paikka asua ja elää. Puitteet meillä on kunnossa. Pidetään ne myös sellaisina ja 
kehitetään mahdollisuuksien mukaan. 



TEKOPITÄJÄ4

Ville Karjalainen

Juha Kehusmaa

Joonas Keskitalo

1. Olen 34-vuotias perheenisä. Perheeseeni kuuluu vaimo Marja-Leena ja lapset 
Iita, Eljas ja Joonas. Työkseni ajan metsäkonetta. 
Harrastukseni ovat metsästys, luonnossa liikkuminen ja metsänhoitotyöt.

2. Minua pyydettiin ehdokkaaksi ja aloin mielelläni, koska olen kiinnostunut yhteisten 
asioiden hoidosta. Haluan vaikuttaa kuntamme asioihin jotta Taivalkosella olisi hyvät 
olosuhteet kuntalaisille.

3. Täällä on erinomaiset harrastusmahdollisuudet luonnossa. 
Lapsille on hyvät kasvu olosuhteet ja ympäristö. 
Täällä on kaikki välttämättömät mitä asuinpaikkakunnalla pitää olla.

4. Harrastusmahdollisuuksia lapsille saisi olla enemmän. 
Terveyspalvelut toimii hyvin ja niiden pitää myös tulevaisuudessa pysyä 
omalla paikkakunnalla! Koulun ja kodin yhteistyö pitäisi toimia joustavammin. 
Hyvät koulutusmahdollisuudet tulee olla nuorille kotikunnassa.

5. Päättäjien kesken pitää löytyä hyvä kyky yhteistyöhön. 
Kuntalaisille pitää hyvin ja ajoissa ilmoittaa suunnitelmista ja päätöksistä. 
Kuntalaisten pitää olla yhdenvertaisia.

6. Äänestämällä vaikutetaan kunnan suuntaan ja toimintaan! 
Toivon kaikille hyvää kevättä ja kesää! 
Koitetaan pysyä terveinä!

1. Olen 48-vuotias perheellinen tuulen tuoma taivalkoskelainen. Koulutukseltani lähihoitaja 
ja tuotekehittäjä (eat). Toimin tällä hetkellä Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveys-
toimessa asumispalvelujen ohjaajana. Asun vaimoni ja kahdeksanvuotiaan koululaisen 
kanssa Taivalkosken ”syrjäkylällä”, eli kuntamme parhailla paikoilla. Olen toiminut 
elämäni aikana erinäisissä luottamustehtävissä, viimeksi Taivalkosken kunnan sivistys-
lautakunnassa.

2. Lähdin jo edellisiin vaaleihin ehdokkaaksi siksi, että halusin olla osana edistämässä 
yhteisiä asioita, ja tuomassa myös niiden hiljaisempienkin ääntä kuuluville, jotka eivät 
itse jaksa asioitaan ajaa.

3. Taivalkoski on paikka, jossa ihminen voi elää vapaana yksilönä olematta väestömassojen 
asettamien ehtojen vietävänä. Paikka, jossa jokainen yksilö voi aidosti vaikuttaa.

4. Haluaisin vaikuttaa eri toimialojen yhteistyöhön. Kaikkien toimialojen tulee toimia 
kaikkien kuntalaisten hyväksi, ja nähdä metsä puilta. Tämän toteutuminen tietysti 
edellyt tää laajaa avoimuutta päätöksenteossa ja päätösten valmisteluissa.

5. Jokaisella kuntalaisella on oikeus tietää, mitä heitä koskevia päätöksiä valmistellaan, ja 
vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin.

6. Minulle politiikka on yhteisten asioiden hoitoa, niin että jokaisen edut tulisi mahdollisim-
man hyvin huomioonotetuksi. Demokraattinen päätöksenteko edellyttää meidän kaikkien 
osallistumista. Myös vaalien ulkopuolella.

1. 30-vuotias sahatyöntekij ä ja teollisuusdemari. Työskentelen Ulean sahalla kuivaamon-
hoitajana ja olen Ulean pääluottamusmies. Perheeseen kuuluu vaimoni Henna 
ja Minja-koira. Harrastuksiini kuuluu: Kalastus, metsästys ja frisbeegolf. 

2. Pitemmän aikaa tullut mietittyä ehdokkaaksi ryhtymistä kuntavaaleihin ja kokemukset 
eri luottamustehtävistä työpaikalla antoivat lopullisen sysäyksen tähän asiaan.

3. Luonto, hyvät terveyspalvelut, hyvät harrastusmahdollisuudet ja hyvät tietoliikenne-
yhteydet tekevät Taivalkoskesta hyvän paikan asua.

4. Taivalkosken kunnasta entistä parempi työnantaja. Määräaikaisten työsopimusten 
tarpeeton ketjuttaminen ei ole kenenkään etu. Työntekij öitten jaksamisesta ja työ-
hyvinvoinnista pidettävä huolta.

5. Yhteistyö, avoin keskustelu- ja neuvottelukulttuuri ja kyky kuunnella myös 
eriäviä mielipiteitä.

6. Nykyisen kaltaiset hyvät terveyspalvelut on säilytettävä Taivalkoskella. Toisen asteen 
koulutus on tärkeä säilyttää kunnassamme ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi on 
käytettävä resursseja. Koronan myötä etätyö on kasvanut räjähdysmäisesti, 
Taivalkoskella todella hyvät tietoliikenneyhteydet, jotka mahdollistavat sujuvan etätyön. 
Taivalkosken markkinointiin etätyöpaikkana tulee käyttää resursseja. 
Käyhän myös katsomassa facebookista minun sivuni: 
www.facebook.com/keskitalonjoonas



TEKOPITÄJÄ 5

Kauko Kumpumäki

Lauri Lehtoniemi

Kerttu Lämsä

1. Olen kolmen lapsen isä. Asun yhden alaikäisen pojan kanssa kahdestaan, vanhin lapsista 
asuu ja opiskelee Helsingissä ja keskimmäinen poika asuu Lahdessa. 
Työskentelen hautausalan yrityksessä. Mieluisin harrastukseni on kalastus, 
mutta harrastan myös valokuvausta ja käsitöitä.

2. Olen toiminut kuluvan valtuustokauden valtuutettuna ja lautakuntatyössä, ja 
haluan olla myös jatkossa vaikuttamassa kuntamme asioihin.

3. Kuntamme on vielä rauhallinen ja turvallinen paikka asua. 
Meillä on hyvät kalavedet ja luonto.

4. Suurin panostus kunnassamme on asetettava nuorten hyvinvoinnin tukemiseen 
esim. ohjaamalla koulutukseen ja erilaisiin harrastuksiin. 
Ikääntyvälle väestölle pitää olla riittävästi monimuotoisia asumismahdollisuuksia. 
On varmistettava tarvittaessa jokaiselle mahdollisuus tuettuun asumiseen.

5. Asiat pitää pystyä käsittelemään sovussa ja yhteishengessä. 
Kuntalaisia tulee kohdella tasavertaisesti.

6. Pyrin siihen, että Taivalkoski pysyy kuntalaisillemme hyvänä paikkana asua. 
Kunnasta poismuutto pitää saada pysäytettyä ja työnsaantimahdollisuuksia tulee 
parantaa.

1.  Perheeseeni kuuluu vaimo ja yksi poika. 
Koko ikäni olen asunut Taivalkoskella, nuoruuteni vietin Jokij ärven Nuottivaaralla 
Takalossa. Kirkonkylässä olen asunut vuodesta 1976. Takalon mökki on koko perheel-
lemme tärkeä paikka. Olen eläkkeellä oleva autonkuljettaja sekä kuljetus- ja traktorialan 
yrittäjä. Tunnen itseni virkeäksi ja hyvinvoivaksi ollessani vielä aktiivisesti työelämässä.

2.  Minua pyydettiin ehdokkaaksi. 
Olen kiinnostunut yhteisten asioiden hoidosta.

3.  Ihmiset Taivalkoskella ovat kiireettömiä ja helposti lähestyttäviä, puheliaita. 
Meillä on puhdas ja kaunis luonto.

4.  Tärkeätä olisi, että terveyspalvelut pysyisivät yhtä hyvinä kuin tällä hetkellä ja ne 
olisivat edelleen lähellä. Ammattikoulutuksen pitää säilyä Taivalkoskella. 
Kunnan pitää tarjota työtä myös pienille yrittäjille. 
Pienyrittäjät voisivat palkata helpommin työntekij öitä, jos 
palkansaajan sivukulut olisivat pienemmät.

5.  Tasapuolisuutta päätöksentekoon. 
Eri näkökannat otettava huomioon.

6.  Köyhistä ja pienituloisista ei saa tehdä toisen luokan kansalaisia!

1. Olen lähihoitaja/eläkeläinen. 
Lapsenlapsia minulla on kahdeksan ja nyt olen isomummi kahdelle lapselle. 
Toimin tällä hetkellä luottamustehtävissä kunnassa ja seurakunnassa, 
haluan tehdä sitä jatkossakin.

2. Haluan vaikuttaa ja elää Taivalkosken kunnassa, jossa jokaisen ihmisarvon 
kunnioittaminen ja hyvinvointiin mahdollisuuden tarjoaminen on 
kunnianhimoinen tavoite.

3. Kaunis, rauhallinen luonto on lähellä. 
Palveluiden tuottaminen on moniammatillista ja laadukasta.

4. Terveydenhollossa on tällä hetkellä palvelut lähellä, ja pidetään huoli että pysyvätkin! 
Teknisten palveluiden asioita hoidetaan hyvällä ammattitaidolla.

5. Sukupuolesta, puolueesta ja elämänkatsomuksesta huolimatta hoidetaan asiat 
keskustellen, toisia arvostavin ottein jämäkästi. 
Eteen tulevat vaikeatkin asiat hoidetaan Taivalkosken kunnan ja kuntalaisten hyväksi.

6. Lupaan kuunnella herkällä korvalla kuntalaisia tasapuolisesti heille jokaiselle 
tärkeissä asioissa, ja otan vastaan nöyrästi neuvoja. Kestän kritiikkiäkin. 
Sanotaan, että demarit on kovia neuvottelemaan, mutta kun on jotain sovittu, se pitää.



TEKOPITÄJÄ6

Sirpa Pauna

Salme Polojärvi

Terttu Polojärvi

1. Olen ammatiltani toimistosihteeri. Työskentelen OSAO Taivalkosken yksikössä. Aiemmin työskentelin 
Taivalkosken seurakunnassa 24 vuotta. Perheeseeni kuuluu aviopuoliso Ari, viisi aikuista lasta, vävy ja miniä sekä kissa ja koira. 
Kotona lapsista asuu nuorin, Simo. Olen hänen omaishoitajansa. 
Harrastan kuvataidetta, mökkeilyä, kalastusta ja luonnossa liikkumista / metsästystä.

2. Olen kiinnostunut vaikuttamaan taivalkoskelaisten yhteisiin asioihin kuntapolitiikassa rakentavalla tavalla, 
kuuntelemalla kuntalaisia ja keskustelemalla. Minulla on useamman vuoden kokemus lautakuntatyöskentelystä.

3. Taivalkoskella on puhdas ja kaunis luonto. Taivalkoski on rauhallinen ja pieni kylä, jonka palvelut tulee 
turvata jatkossakin. Taivalkoskella on hyvät puitteet harrastaa kulttuurista urheiluun.

4. Ikäihmisille ja vammaisille turvataan tarvittavat ja riittävät palvelut kotona asumisen tukemiseen. 
Omaishoidon palveluja tarjotaan jatkossakin yhtenä tärkeänä osana tätä toteutusta. Laadukkaan 
palveluasumisen turvaaminen ammattitaitoisella ja riittävällä henkilöstöllä sekä riittävällä määrällä 
palveluasuntoja. Kuntalaisille tarjotaan jatkossakin mahdollisuus harrastaa liikuntaa, kansalaisopiston 
palveluita ja erilaisia järjestötoimintoja. Lapset ja nuoret huomioidaan erilaisina oppij oina. Tarjotaan 
ammattitaitoisen henkilöstön avulla tarvittava opetus oppij alle. Toisen asteen koulutuksen tarjoaminen 
paikkakunnalla on tärkeää jatkossakin.

5. Mielestäni yhteisten asioiden hoidossa tärkeitä asioita ovat tasapuolinen kohtelu 
jokaista kuntalaista kohtaan, rehellisyys, luottamuksellisuus ja avoin keskustelu asioista. 

6.  Pidetään Taivalkoski jatkossakin miellyttävänä paikkana asua. 
Tuetaan yrittäjyyttä palveluiden ja työpaikkojen pitämiseksi paikkakunnalla. 

1. Olen aikuinen nainen, ja toimin lähihoitajana Siunsoten palveluksessa. 
Olen yhden tytön äiti ja kahden pikkutytön mummi. 
Harrastan ulkoilua ja lenkkeilyä.

2. Oman kotikunnan yhteisten asioiden hoitaminen kiinnostaa minua.
3. Taivalkoski on hyvä paikka elää ja olla; kaikenkaikkiaan ihmisystävällinen kunta. 

Taivalkoskella on hyvät harrastusmahdollisuudet ja kaunis luonto. 
Työpaikkoja toivoisin olevan lisää ja tätä kautta kuntaan muuttavia ihmisiä.

4. Kunnassa on monipuoliset palvelut ja lisänä tarvittavat ostopalvelut. 
Tarvittaessa on tehtävä tulevaisuudessa enemmän yhteistyötä yli kuntarajojen.

5. Yhteisymmärryksessä päätöksien teko virkamiesten ja luottamushenkilöiden kesken, 
rakentavassa hengessä.

6. Työntekij öillä tulee arvostaa kuntatyönantajaa ja haasteet ottaa vastaan mahdollisuutena 
(esim. tuleva sote). Käykäähän äänestämässä!

1. Perheeseeni kuuluu Pertti-puoliso ja kolme aikuista poikaa sekä kissa ja koira. 
Olen ollut Taivalkosken kunnan palveluksessa yli 30 vuotta. 
Tällä hetkellä teen siivoustyönohjaajan / siivoojan tehtäviä. 
Puolitoista vuotta sitten valmistuin Siivousteknikoksi. 
Harrastan lenkkeilyä ja syksyisin hirvenmetsästystä.

2. Minua kysyttiin ehdokkaaksi ja olen pitemmän ajan halunnut olla vaikuttamassa 
kuntamme asioihin sekä kehittämässä kuntaamme.

3. Rauhallisuus, luonto ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. 
Peruspalvelut lähellä ja toivottavasti ovat tulevaisuudessakin. Pieni paikkakunta.

4. Usealla toimialalla on sij aisten puute ja kunnassamme on paljon työttömiä. 
Niin nämä pitäisi saada kohtaamaan. 
Työmäärä eri työpisteissä pitäisi olla tasavertaista ja huolehtia henkilöstön jaksamisesta. 

5. Rehellisyys. Avoin keskustelu ja asioiden puntarointi eri näkökohdista. 
Toisen kunnioittamin ja luottamuksen säilyttäminen.

6. Pidetään jatkossankin kuntamme hyvänä paikkana asua. 
Avunsaanti helppona.



TEKOPITÄJÄ 7

Ritva Savolainen

Aimo Tauriainen

1. Olen toiminut työaikana ravitsemus- ja kaupan alalla, nyt olen eläkkeellä. 
Minulla on yksi tytär ja lapsenlapset Ella ja Essi. 
Asun Loukuskylässä Latvajoen varressa. 
Harrastukseni ovat käsityöt, liikunta ja leipominen.

2. Haluan olla mukana kotikuntamme yhteisten asioiden hoitamisessa.
3. Täällä on puhdas ja hieno luonto. 

Kaikilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa itselleen sopivaa liikuntaa.
4. On tärkeä saada lisää työpaikkoja, jotta nuoret pystyvät paikkakunnalla. 

Ikäihmisten tulee pystyä halutessaan asumaan mahdollisimman pitkään 
omassa kodissaan ja palveluasuntoja pitää olla riittävästi.

5. Päätöksenteko pitää olla rehellistä niin, että yhteiset asiat hoituvat 
mahdollisimman jouhevasti.

6. Lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnista on pidettävä huolta! 
Toivotan kaikille mukavaa ja turvallista kevättä ja kesää!

1.  Olen ammatiltani kirvesmies / eläkeläinen. Olen ollut työssä 38 vuotta Taivalkosken kunnan teknisellä puolella. 
Meillä on vaimoni kanssa neljä lasta ja neljä lastenlasta: Aamu, Peetu, Daniel ja Kaapo. 
Harrastuksiani ovat nykyisin kalastus, metsästys, seuratoiminta ja lukeminen.

2.  Minua on aina kiinnostanut hoitaa yhteisiä asioita, joista on pitkä kokemus eli 24 vuotta kunnanvaltuustossa, 
20 vuotta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä ja nyt 4 vuotta teknisen lautakunnan puheenjohtajana. 
Innostusta riittää olla käytettävissä jatkossakin. Kehitettävää Taivalkoskella riittää.

3.  Taivalkoskella asutaan luonnon keskellä ja kaikki tärkeimmät lähipalvelut ovat saatavissa omalla paikkakunnalla. 
Kunnassa on elinvoimaisia yrityksiä ja teollisia työpaikkoja, joiden säilyttämisessä ja lisäämisessä 
haluan olla vaikuttamassa. Kunnan ja yritysten tuloksellista toimintaa on tuettava.

4.  Vaikka terveydenhoito, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut hoituvat aika hyvin Taivalkoskella, 
olisi näinä vaikeina aikoina niiden ja muidenkin alojen henkilöstön jaksamisesta pidettävä huolta. 
Ammatillisesti pätevien henkilöiden saanti kunnan virkoihin ja yksityisten yritysten käyttöön on myös 
yhteiskunnan kannalta järkevää.

5.  Yhteispalvelupisteissä tapahtuvan toiminnan, posti- ja poliisiasioiden hoidon sekä OSAOn kouluttamis-
tavoitteiden tukeminen on kaikkien etu. Luottamuksen säilyttäminen kuntalaisten, poliitikkojen ja 
virkamiesten kesken on tärkeää. Myös muualla kouluttautuneiden taivalkoskelaislähtöisten nuorten 
paluu töihin Taivalkoskelle olisi kannatettavaa.

6.  Säilytetään yhdessä lähipalvelut. Varmistetaan nykyisten ja tulevien työpaikkojen säilyminen. Soteratkaisut 
ovat loppusuoralla. Virkamiesten ja poliitikkojen on pysyttävä valppaina, jotta palvelut toimivat jatkossakin.

NÄISTÄ EHDOKKAISTA 
LÖYTYY ROHKEUTTA 
JA USKOA KUNTAMME 
TULEVAISUUTEEN, 
ASIANTUNTEMUSTA, 
NUORUUDEN INTOA, 
KOKEMUSTA JA HALUA 
VIEDÄ ASIOITA ETEENPÄIN! 



TEKOPITÄJÄ8

Äänestäjä – katse tulevaisuuteen!

Yrittäjä, 
autoasentaja, (sit.)

Terveydenhoitaja, eläk-
keellä

Kunnossapitoasentaja, 
nuoriso-ohjaaja, (sit.)

Metsäkoneen-
kuljettaja

Asumispalvelujen 
ohjaaja, (sit.)

ELEHVÄ
MARKKU

HIETALA
HELI

HUOVINEN
PETRI

KARJALAINEN
VILLE

KEHUSMAA
JUHA

Sahatyöntekij ä, 
pääluottamusmies

Eläkeläinen, hautaus-
alan työntekij ä, (sit.)

Yrittäjä, (sit.) Lähihoitaja, 
eläkeläinen

Toimistosihteeri, 
omaishoitaja

KESKITALO 
JOONAS

KUMPUMÄKI 
KAUKO

LEHTONIEMI 
LAURI

LÄMSÄ 
KERTTU

PAUNA 
SIRPA

Lähihoitaja Siivousteknikko, 
palveluohjaaja, (sit.)

Eläkeläinen, 
myyjä

Kirvesmies, 
eläkeläinen

POLOJÄRVI 
SALME

POLOJÄRVI 
TERTTU

SAVOLAINEN 
RITVA

TAURIAINEN 
AIMO

Lehtitoimikunta: Markku Elehvä, Heli Hietala, 
Joonas Keskitalo, Sirpa Pauna, Terttu Polojärvi, 
Marja Taivalkoski
Kasvokuvat: Jussi Valtakari

Taivalkosken sosialidemokraattinen vaalilehti 
Julkaisij a:  Taivalkosken Sos.-Dem. Ty 
Kotisivut:  www.taivalkoskendemarit.fi  
Facebook:  Taivalkosken demarit 
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Laadukkat perus-
terveyspalvelut lähellä ihmistä

Yrittäjämyönteinen kunta

Vain toimiva yritys työllistää! 

Lapsiperheille 
riittävä tuki arjessa

Raimo Puolakanaho
Levyseppähitsaaja, 
teollisuuden kunnossapitäjä

25

Kokemusta yli rajojen
kotikunnan 
hyväksi.

OSMO BULLEROSMO BULLER 4Tero Ronkainen
Postityöntekijä

Ossi Tyni
Merkonomi

Kannatamme Taivalvaaran kehittämistä ympärivuotiseksi
urheilu-, kuntoilu-, retkeily- ja luontokohteeksi. 

Taivalkosken terveyskeskuksen palvelut tulee säilyttää 
nykyisen tasoisina Sote-uudistuksesta huolimatta.

Iijoen kaikki vaelluskalakannat on palautettava luonnon-
mukaisilla ohitusuomilla. Iijokivarren soutu- ja kulttuuri-

tapahtumia on tuettava kunnan matkailumarkkinoinnissa.

Syötteen kansallispuistoon kuuluvan Pyhitystunturin luonto-
matkailua on kehitettävä mm. laittamalla Kuusamo – Oulu 

-valtatien opastukset Pyhitykselle lopultakin kuntoon.

Ilmoituksen maksaja Koillismaan Vihreät

TAIVALKOSKEN 
VIHREÄT EHDOKKAAT

2 3

JOKIJÄRVEN KYLÄN 
VESIOSUUSKUNNAN

VUOSIKOKOUS
PIDETÄÄN TO 27.5.2021

klo 18.00 SAIJASSA
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

KAHVITARJOILU
Tervetuloa! HALLITUS

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

KEVÄTKOKOUS

Käsitellään 
sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Taivalkosken Perussuomalaiset ry

Sunnuntaina 23.5. klo 15.00 
Vaara Sportin tiloissa, 
Urheilutie 6 B

Perussuomalaiset

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

taivalkosken.perussuomalaiset@gmail.comtaivalkosken.perussuomalaiset@gmail.com

KOKOUSILMOITUS
Taivalkosken jakokunnan osakkaiden

VARSINAINEN KOKOUS
ja Taivalkosken kalastuskunnan

VUOSIKOKOUS
pidetään Taivalkosken kunnantalon 

kokoushuoneessa torstaina 27.5.2021.
Jakokunnan kokous alkaa klo 17.00

ja kalastuskunnan kokous alkaa klo 18.00.
Kokouksissa käsitellään 

sääntömääräiset vuosikokousten asiat.

Seppo Buller
toimitsijain puheenjohtaja

Eero Moilanen
kalastuskunnan esimies

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

PERANGAN SEUDUN 
VESIOSUUSKUNNAN
VUOSIKOKOUS
Pe 28.5.2021 klo 19.00
PISTON PIRTILLÄ
Hallitus kokoontuu 
klo 18.30

Tervetuloa! HALLITUS

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 
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KORONAROKOTUSTEN 
ETENEMINEN 
TAIVALKOSKELLA
TÄLLÄ HETKELLÄ KORONAROKOTUS-
AJAN VOI VARATA:
• 50-vuotiaat (1971 syntyneet) ja sitä vanhemmat hen-

kilöt
• yli 16-vuotiaat henkilöt, joilla on vakavalle korona-

virustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus 
(ryhmä 1 henkilöt)

• yli 16-vuotiaat henkilöt, joilla on vakavalle korona-
virustaudille altistava sairaus (ryhmä 2 henkilöt)

KORONAROKOTUSTEN SÄHKÖINEN 
AJANVARAUS
Jatkossa iän perusteella rokotusvuorossa olevat hen-
kilöt voivat varata ajan ensimmäiselle rokotteelle säh-
köisen ajanvarauksen kautta. Sivulta www.taivalkos-
ki.fi /ko ro narokotukset-taivalkoskella/ löydät linkin ko-
ronarokotusajanvaraukseen ja tiedon ajantasaisesta ro-
kotusvuorotilanteesta.
 Koronarokotuksen nettiajanvarauksessa on käytös-
sä sähköinen tunnistautuminen, esimerkiksi henkilö-
kohtaiset verkkopankkitunnukset. Riskiryhmäläisten 
ajanvaraus ja rokotusajan muuttaminen/peruminen 
ainoastaan soittamalla, puh. 040 860 8982 (ma – ke 
klo 9.00 – 14.00).

Ryhmä 1: Henkilöt, joilla on vakavalle koronavirus-
taudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai 
tila 
• Elinsiirto tai kantasolusiirto
• Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
• Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
• Vaikea krooninen munuaissairaus
• Vaikea krooninen keuhkosairaus
• Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
• Downin oireyhtymä (aikuiset)

Ryhmä 2: Henkilöt, joilla on vakavalle koronavirus-
taudille altistava sairaus tai tila
• Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma.
• Vaikea sydänsairaus. 
• Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
• Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoim-

muunisairauteen
• Vaikea krooninen maksasairaus
• Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta.
• Uniapnea
• Psykoosisairaus
• Sairaalloinen lihavuus 

Sosiaali- ja terveyspalvelut
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IÄKKÄÄT TUUMASTA 
TOIMEEN ETÄNÄ 
TOIMINTAA
Haluamme tarjota taivalkoskelaisille ikäihmisille 
yhdessä POPsote Digihankkeen kanssa etäkuntou-
tusta kotisohvalle. 
 Aloitus 25.5.2021, ryhmämuotoista ennalta-
ehkäisevää etäkuntoutusta. Toimintaan ei tarvitse 
ilmoittautua, tulet mukaan Taivalkoski.fi  verkko-
sivulla olevan kalenterilinkin kautta – Ikäihmiset / 
Iäkkäät tuumasta toimeen etänä omalla älylaitteella. 
 Kalenterissa on kuntoutusta ja sosiaalisia tapahtu-
mia mm. muistikahvila, liikunta, seurakunta ja kult-
tuuri. Osa on kerran viikossa ja osa kertaluotoisia 
tapahtumia. 
 Vastaatko jokaisen tapahtuman jälkeen Etäkun-
toutus asiakaskyselyyn ja lisäksi vinkkejä syksyn 
toimintaan. 
 Seuraa kalenteria ja tule rohkeasti mukaan!
 Lisätietoja ja autan yhteys ongelmissa: 
Ohjaaja Pirjo Kouva, pirjo.kouva@taivalkoski.fi  
puh. 040 575 5473

Sosiaali- ja terveyspalvelut
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Taivalkosken Perussuomalaiset ry

taivalkosken.perussuomalaiset@gmail.com
www.perussuomalaiset.fi 

Tule keskustelemaan 
kuntavaaliehdokkaitten kanssa, 

grilli kuumana! 
Noudatamme koronamääräyksiä.

Torilla pe 21.5.2021 
klo 13.00 – 15.00

Perussuomalaisten 

KUNTAVAALI-
STARTTI



Elinvoima luo hyvinvointia

Taivalkosken 
Perussuomalaiset ry

• Hyvä lääkäritilanne ja toimiva 
terveyskeskus 

• Toisen asteen aloituspaikat säilytettävä, 
ammatillinen koulutus ja lukio

• Yrittäjämyönteisyys

• Lapset ja nuoret – tulevaisuuden tekijät

• Turvallinen koulu – kiusaamiseen 
puututtava

Jaakko Gråsten 
It-osaaja

Mia Jurmu 
Levyseppähitsaaja, kotiäiti

Paavo Käsmä 
Kauppatieteiden maisteri

Majava, Tarmo (sit.)
Ajoneuvonosturinkulj., 
sekatyömies 

www.perussuomalaiset.fi  taivalkosken.perussuomalaiset@gmail.com

Kotikunta – 
yhteinen asiamme

19 20 21 22

Ahti Nevanperä
Myyntiedustaja, eläkeläinen

Arttu Papinaho
Koneenkuljettaja

Raimo Puolakanaho
Levyseppähitsaaja, 
teollisuuden kunnossapitäjä

Outi Tiihonen
Lähihoitaja

23 24 25 26

Matti Tyni (sit.)
Kuivaamonhoitaja, eläkeläinen

Ville Vähäkuopus
Metsäkoneenkuljettaja

Turo Vääräniemi
Liikenneopettaja, taksinkuljettaja

27 28 29



Koston seudun vesiosuuskunta

VUOSI-
KOKOUS

Tervetuloa!
Vuosikokousasiat

30.5.2021 klo 15.00 
ESKO LAITALALLA

HALLITUSHALLITUS

Vapaa-aikatoimi

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

TAIVALKOSKI
Tuhansien tarinoiden pitäjä

TAIVALKOSKEN KUNTA

TENNISVUOROT 
HAETTAVISSA
Taivalvaaran liikuntapuiston tenniskentälle on 
mahdollista hakea vakiovuoroja. 
Haettavissa olevat vuorot:
Ma–pe  klo 16.30–18.00  La–su  klo 12.00–13.30
   klo 18.00–19.30   klo 13.30–15.00
   klo 19.30–21.00   klo 15.00–16.30
Vakiovuoron hinta on 50 € / kausi, 
alle 18-v. ja opiskelijat 25 € / kausi.
Kirjallinen hakemus vuoroista pitää olla vapaa-
aikatoimistossa viimeistään pe 28.5. Vuorot alka-
vat 31.5. tai kun olosuhteet niin sallivat.
Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
• vuoron käyttäjä tai käyttäjät 
• yhteystiedot: puhelinnumero ja 
 sähköposti- tai postiosoite
• toive ajankohdasta
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Lisätietoja ja hakemukset:
petri.voutilainen@taivalkoski.fi 
puh. 040 533 9910

UIMAHALLI TIEDOTTAA
HALLIN AUKIOLOAJAT 
24.5. ALKAEN
Ma  13.00–16.00 riskiryhmät, 
  16.00–19.00 yleinen 
Ti  13.00–16.00 riskiryhmät, 
  16.00–19.00 yleinen 
Ke  13.00–16.00 riskiryhmät, 
  16.00–19.00 yleinen 
To  13.00–16.00 riskiryhmät, 
  16.00–19.00 yleinen 
Pe  suljettu 
La  suljettu 
Su  10.00–13.00 riskiryhmät, 
  13.00–16.00 yleinen
Halliin otetaan 
kerralla maksimissaan 20 asiakasta. 
Uimahallin puh. 040 860 8989.

Taivalkosken sosiaali- ja 
terveyspalvelut tiedottaa:

LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS 
KESÄLLÄ 2021
VIIKOT 22 – 34 (1.6. – 29.8.2021)

LÄÄKÄREIDEIN ARKIPÄIVYSTYS
Taivalkosken terveyskeskuksessa
Ma – pe klo 8.00 – 16.00
Päivystyksen puh. 040 860 9001

LÄÄKÄREIDEN ILTA- JA 
VIIKONLOPPU PÄIVYSTYS
Kuusamon terveyskeskuksessa
Ma – pe klo 16.00 – 8.00 ja
Pe klo 16.00 – Ma klo 8.00
Kuusamon terveyskeskus puh. 040 860 8611

SAIRAANHOITAJIEN 
VASTAANOTOT:
Astma-, diabetes-, kipu-, reuma-, sydän- ja 
verenpainepotilaiden hoidot tauolla muutoin, 
mutta akuutit ja sovitut vastaanotot hoidetaan 
viikolla 22 – 34 (1.6. – 31.8.2021)

Yleinen hätänumero puh. 112
Päivystysapu puh. 116117

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 
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www.taivalkoskensanomat.fi Lue etukäteen Lue etukäteen 
näköislehdestänäköislehdestä

TAIVALTORI
Talonpojantie 1, Taivalkoski, puh. 045 848 3755, niina.aho@k-market.com
Palvelemme: Ma–pe 8–21, La 8–21, Su 11–21
www.k-ruoka.fi/kauppa/K-market-Taivaltori

299 400

089

RS

ATRIA 

Wilhelm grillimakkarat ja 
makkarapihvit 
320–400 g 
Ilman Plussa-korttia 2,25/pkt

2 PKT

HK 
Viljaporsas-nauta jauheliha 
600 g tai 
PIRKKA 
Vikkelät kanan jauheliha 
600 g

MARABOU 

Suklaakeksit 
144–184 g 
Ilman Plussa-korttia 2,59/pkt

PS

PIRKKA 

Jääsalaatti 
100 g Suomi

450
2 PKT

Tarjoukset voimassa to – su 20. – 23.5.2021 tai niin kauan kuin tavaraa riittää
OMAN KYLÄN KAUPPA

450

VALIO 

Oivariinit 
350–400 g 
Ilman Plussa-korttia 
2,75–3,19/kpl
Rajoitus 2 erää/talous

2 KPL

APETINA 

Snacks salaattijuusto-
kuutiot 
100 g 
Ilman Plussa-korttia 1,69/pkt

300
2 PKT

Voimassa
PLUSSA 
-KORTILLA

Voimassa
PLUSSA 
-KORTILLA

Voimassa
PLUSSA 
-KORTILLA

Voimassa
PLUSSA 
-KORTILLA

22
PKTPKT

22
PKTPKT

22
PKTPKT

22
KPLKPL

Hautausmaan

siivoustalkoot

keskiviikkona

26.5.2021 

Laitetaan porukalla kesäksi

hautausmaa kuntoon!

Seurakunta tarjoaa

talkooväelle evästä klo 9-15

(makkaraa, sämpylää, hillasoppaa, pullaa,

mehua, kahvit) 

Tervetuloa!

(�älineitä l$ytyy kaikille)

Seurakuntamestari �ila �ajava

0400 189 120

Yhteystiedot:

Arvonta!

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

Taivalkosken Kuohu
SUUNNISTUS

Pidätkö liikkumisesta 
ulkona ja luonnossa?
Tervetuloa seikkailemaan 
suunnistuskerhoon!
Kokoontuminen maanantaisin 
klo 17.00 Kaarihallin pihalla.

Aloituspäivä on 
maanantai 24.5.2021.

Harjoitukset kestää 
noin tunnin kerrallaan (1 tunti).

Kerho sopii 7 – 9-vuotiaille tytöille ja pojille.
Kerhossa harjoitellaan suunnistuksen perus-
taitoja ja liikutaan monipuolisesti maastossa 
leikkien ja pelien parissa. 
Sään mukaiset ulko-
 liikuntavaatteet päälle 
ja juomapullo mukaan!
Kerho on maksuton.
Tervetuloa!

PS. Iltarastikausi alkaa ti 25.5.2021 klo 17.00 – 18.00 kortteli-rasteilla Urheiluhallin pihalta



Ilmoitukset: aineisto@polo.fi  050 384 6290 
Aineiston toimitus ilmoituksen julkaisua edeltävällä viikolla.
Päätoimittaja: Jani Jänkälä. Julkaisija: PoloPrintwww.taivalkoskensanomat.fi

Taivalkosken Sanomat

Pesiöläntie 21, 93400 Taivalkoski
Puh. 0400 518 080, puutarha@pesiola.fi 

@pesiolanpuutarha @pesiola www.pesiolanpuutarha.fi 

Omenapuut ovat saapuneet

Erä siemenperunaa ja taivalkoskelaista 
ryvässipulia puutarhalta

Tule ihastelemaan kukkien 
väriloistoa Puutarhalle! 

Puutarhalla 
palvelemme
toukokuussa 

Ma – pe  8.00 – 20.00
La  8.00 – 16.00
Su  suljettu

Kylän kukkamyymälä 
on avautunut, 

avoinna: 
Ma – pe  9.00 – 17.00
La  9.00 – 14.00
Su  suljettu

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

Muistathan puutarhan istutuspalvelun – 
Tuo ruukkusi, niin istutamme 
siihen veloituksetta 
haluamasi kasvit. 
Maksat ainoastaan kasveista.

48 Vesa 
Turpeinen

Pidetään KUNTAPALVELUT lähellä – 
omassa kunnassa

TERVE KUNTATALOUS on pienen kunnan 
paras ”henkivakuutus”

Panostetaan kunnan INFRAAN – teihin, 
kiinteistöihin, liikuntapaikkoihin, jne.

Päätetään  omasta ”ELVYTYSPAKETISTA” 
kunnan hoidossa oleville teille!

Sähköposti v.v.turpeinen@gmail.com
Puh. 041 595 0275
Facebook Taivalkosken keskusta

Hyvinvointia ja elinvoimaa KESKUSTA
Tule mukaan!

34

rehtori, 
opinto-ohjaaja,
työnohjaaja, eläkkeellä

045 678 5646
maaretihme@gmail.com

Maaret 
Ihme

Yhdessä kotikunnan 
parhaaksi


