
Taivalkosken Sanomat
Torstai 2.12.2021 Nro 48

Voim. 
1. – 6.12.
Atria
Naudan
takuumurea
sisäpaisti n. 1 kg
Suomi

Voim. 1. – 6.12.
Presidentti
Kahvi SJ tai PJ
450–500 g
(7,98–8,87/kg)
Raj. 3 pkt / talous

Klementiini
Espanja

Elonen
Suomi-leivos
2 kpl/pkt
160 g (21,81/kg)

098 349

995

399
KG

KG

Voim. 2. – 6.12.
Paikallinen
Kirjolohi 699

S-market Joki-Jussi
Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski

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

Ma–la 8 – 21, Su 10 – 21s-kaupat.fi  tee ostoksesi netissä ja hae valmiit ostoksesi kassalta

Voim. 1. – 6.12.
Valio
Kolmiopalajuustot
245–300 g
(16,63–20,37/kg)

449999

KG

Rajoitettu eräRajoitettu erä

Rajoitettu erä

Rajoitettu erä

Rajoitettu erä

Helpota 
arkea ja osta 

verkkokaupasta 
S-KAUPAT.FI

Palvelemme 6.12. 
klo 10.00 – 21.00

Voim. 1. – 6.12.
Hätälä
Lohifi lee
Norja 895

KG

Rajoitettu erä



s. 30.4.1962 Taivalkoski
k. 20.10.2021 Taivalkoski

Rakkaudella kaivaten
Noora
Heidi ja Samuli perheineen
Kristian
Roosa
Ulla
Arto veli perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Käy enkeli vierelläs taivaan rantaa, 
on kulkusi kevyttä jalkasi kantaa. 
Et kipua tunne taivaan tiellä, 
on monet rakkaat vastassa siellä. 
Muistoissa elät keskellämme, 
säilyt aina sydämissämme.

Rakkaamme

Sauli Kalevi
JUNTUNEN

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotoista.

Kiitos Palvelukoti Pihlajalle sekä vuodeosastolle 
isän hyvästä hoidosta, sekä Elämänlanka Oy:lle.

Taivalkosken 
Sotaveteraanit ry

Taivalkosken 
Rintamaveteraanit ry

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

VETERAANIJÄRJESTÖT 
TARJOAVAT 

JOULU-
PUURON

SEURAKUNTATALOLLA 
10.12.2021 KLO 11.00 – 13.00

veteraaneille, veteraanien puolisoille, 
sotaleskille, sotaorvoille, 

sota-ajan evakoille mm. sotalapset sekä 
veteraaniyhdistysten jäsenille.

Huomioidaan seurakunnan antama 
koronaohjeistus.

Lisätietoja Raimolta 0400 184 227 tai
Tuomolta 040 588 7065

Tervetuloa!

Näköislehti 
www.taivalkoskensanomat.fi 

TANSSIT 
PINTAMOLLA 

Tervetuloa!

Pintamontie 321
La 4.12. klo 20 – 24 

Merja Juutinen

Tulossa: La 25.12. 
Afrikan Tähti & Valentin

Lippu 15 € 
Koronapassi käytössä!

Tanssittajana

Tervetuloa!

PIKKUJOULU
JALAVASSA 
La 18.12. klo 18.00
Jouluruokailu, arpajaiset. 
Mukavaa joulutunnelmaa!
Sitovat ilmoittautumiset Urpolle
viim. 9.12.2021 puh. 040 560 4489
(rajoitusten takia 
max. 40 osallistujaa)
Ps. arpapalkintoja saa tuoda

Taivalkosken demareiden 

Ken lahjan tuo, hän lahjan saa

Taivalkosken JHL ry os. 644

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

Jos ei halua lounastaa paikan päällä 
voi ottaa lounaan mukaan. Tämä korvaa pikkujoulun. 
Kuittaa nimesi ja päivämäärä nimilistaan.
HALLITUS

JÄSENET VOIVAT KÄYDÄ 
LOUNAALLA
Hotelli Herkossa 
Ti 7.12. – pe 10.12.2021 
klo 11.00–16.00 välisenä aikana

aineisto@polo.fi  
050 384 6290

Taivalkosken 
Sanomat

Ensi viikon 
lehteen

ILMOITUKSET 
VIIMEISTÄÄN 

LA 4.12. 
klo 12.00

Teollisuustie 12
93100 PUDASJÄRVI 
Puh. 050 501 9090
myynti@rautiokalustaa.fi 

Keittiöt, 
liukuovikaapistot ja 
kaikki kiintokalusteet
suoraan paikalliselta
valmistajalta.
www.rautiokalustaa.fi 



Huom!
Uusi 
aika

KAINUUN KALATUOTE
Puh. 040 724 7777 • www.kainuunkalatuote.fi

KALA-AUTO
Taivalkosken torilla 
Lauantaina 4.12. 
klo 9.00 – 12.00

Tuoretta kainuulaista 
kirjolohta, järvikalaa 
sekä jalosteita

Säävaraus. Vain käteisellä, kiitos.

Kalaherkkuja ehotellen

SAVULOHI
kokonainen

KALA-
SÄILYKKEET

2000

1350

4 prk

kg

TARJOUS

Erä

JOULU-
MYYJÄISET

Näköislehti 
www.taivalkoskensanomat.fi 

LA 4.12. 
ON PERUTTU 

vallitsevan 
koronatilanteen 

vuoksi.

Taivalkosken 
rauhan-

yhdistyksen

KOTIMAINEN 
KATSASTUSASEMA

AJANVARAUKSET:
Taivalkoski puh. 044 560 5743

www.katsastusteam.fi 

TAIVALKOSKI 
AVOINNA

Ti 7.12.
Katsastus
Team Oy

KOTISEURAKUNNAN VIIKKO – 
MATKA JOULUUN ALKAA
”Nyt syttyy toinen kynttilä
ja valo laajenee.
Suo Isä tänne Jeesuksen,
se hetki lähenee.”
(Virsi 13:2)

AJANKOHTAISET KORONARAJOITUKSET JA TOI-
MINTAOHJEET VOI TARKISTAA AINA SEURA-
KUNNAN INTERNETSIVUILTA. JOISSAKIN SEU-
RAKUNNAN TILAISUUKSISTA EDELLYTETÄÄN 
KORONAPASSI, JOLLOIN KORONAPASSI TULEE 
ESITTÄÄ ENNEN TILAISUUTEEN OSALLISTUMIS-
TA. JUMALANPALVELUKSISSA EI EDELLYTETÄ 
KORONA PASSIA. 

2. adventin messu kirkossa su 5.12. klo 10.00 (Rai-
li Suviranta, Teuvo Puolakanaho ja Eila Majava). Mes-
suun voi osallistua paikan päällä kirkossa turva-
välein 80  henkilöä ennalta merkityillä paikoilla. 
Messuun voi osallistua myös nettikirkon ja seurakunnan 
YouTube-kanavan välityksellä.

Naperokirkko ”Joulun odotus” kirkossa ke 1.12. 
klo  9.30 (Tuomo Törmänen, Sanna Lukkari, Laura Torn-
berg ja Eila Majava). Naperokirkko on noin 25 minuut-
tia kestävä lasten kirkkohetki. Aloitamme yhdessä jou-
lun odotuksen. Naperokirkkoon voi osallistua paikan 
päällä kirkossa 80 henkilöä. Kirkkohetkeen voi osal-
listua myös nettikirkon ja seurakunnan YouTube-
kanavan välityksellä.

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus kirkossa ma 6.12. 
klo 10.00 (Tuomo Törmänen, Raili Suviranta, Heidi Keränen, 
Laura Tornberg, Kirkkokuoro ja Eila Majava). Juhlajumalan-
palvelukseen voi osallistua paikan päällä kirkossa turva-
välein 80 henkilöä ennalta merkityillä paikoilla. Jumalan-
palvelukseen voi osallistua myös nettikirkon ja seurakunnan 
YouTube-kanavan välityksellä. Ennen juhlajumalanpalve-

luksen alkamista klo 9.45 seppeleenlasku sankarihaudal-
le. Jumalanpalveluksen jälkeen juhlakahvit seurakunta-
talossa ja klo 12.00 juhlakonsertti kirkossa. Konsertissa 
esiintyy sopraano Angelika Klas. Juhlakahville ja -juhlakon-
serttiin osallistuminen edellyttää koronapassin.

Kauneimmat joululaulut Jokijärven kylätalolla su 5.12. 
klo 14.00 (Raili Suviranta ja Teuvo Puolakanaho). Tilaisuu-
teen osallistuminen edellyttää koronapassia. 

Puurobaari – olet tervetullut yhteiseen pöytään seurakun-
tasalissa ke 8.12. klo 8.30 – 10.00. Tarjolla aamupuuro ja 
kahvit lisukkeineen kaikille seurakuntalaisille. Nautitaan pöy-
dän antimista viimeisen kerran tänä vuonna.

Virsilauluhetki seurakuntatalolla ke 8.12. klo 12.00. 
Laulamme toive virsiä sekä lauluja.

Lähetyspiiri seurakuntatalon neuvotteluhuoneessa ke 8.12. 
klo 18.00.

Kaiken kansan joulupuuro -tapahtuma seurakunta-
talossa ke 15.12. klo 10.00 – 17.00. Tarjolla maukasta 
joulupuuroa, sekahedelmäsoppaa, kinkkuleipiä ja joulu-
kahvit. Jos et halua tulla paikanpäälle seurakunta-
talolle, voit varata tarvitsemasi määrän puuro annoksia 
ma 13.12. mennessä (puh. 040 753 6365, diakonis-
sa Heidi Keränen). Puuro noudetaan ennalta sovittuna 
aikana seurakuntatalolta omaan astiaan. Puuroannoksien nou-
taminen ei vaadi koronapassia. 

TERVETULOA MYYJÄKSI SEURAKUNNAN 
JOULUMYYJÄISIIN
Seurakunta järjestää keskiviikkona 15.12 klo  10.00 –  
17.00 suuret joulumyyjäiset ja kaiken kansan joulu puuro 
-tapahtumat seurakuntakeskuksen tiloissa. Kaikki taivalkos-
kelaiset tahot (yksittäiset henkilöt, ryhmät, piirit, järjestöt, 
yhdistykset, koululuokat ja niin edelleen) ovat tervetulleita 
myymään tuotteitaan seurakunnan tiloihin. Myyntipaikka 
on ilmainen. Joulu myyjäisiin tulee ilmoittautua 8.12. 
mennessä seurakuntamestarille (puh. 0400 189 120). 
Tervetuloa luomaan iloista joulun odotuksen tunnelmaa. 
Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää koronapassia.

Rauhanyhdistykset
Taivalkosken rauhanyhdistyksen Joulumyyjäiset la 4.12. 
PERUTTU.
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi myös muut 
tilaisuudet / tapahtumat peruttu.
Pe 3.12. klo 19.00 Joulumyyjäiset Tyrävaaran ry:llä. 
Osallistuminen edellyttää yli 16-vuotiailta koronapassin.

Kuolleet Toivo Johannes Neulikko 56 vuotta



Moilasen Erkin 
ensimmäinen joulu
Jokijärvellä asuvan Erkki Moilasen lapsuuden koti oli vähä-
varainen pientila, samanlainen kuin useimmat Taivalkosken 
sivukylien talot. Muutama lehmä ja lammas, vähän niittyä ja 
metsää. Samassa lapsuuden kodissa asui äidin ja isän lisäksi 
myös iso sisarusparvi. Joulunvietosta ei juuri voinut puhua, ei 
ollut jouluruokia, ei koristeita, ei edes joulukuusta. Lahjoista 
nyt puhumattakaan. Erkki muistelee, miten isä joulupäivän 
aamuna herätti perheen lapset kello 4, jotta kirkkoon ehdit-
tiin kello viideksi. Matkan koko perhe teki hiihtäen. Kirkossa 
laulettiin muutama jouluvirsi 
ja kuunneltiin saarnaa. Erkki 
toteaa, ettei tästä joulukirk-
kohiihtoreissusta hänelle niin 
kovin jouluinen tunnelma jää-
nyt.

 Mutta sitten Erkki pääsi 
kahdeksan vanhana Jokijär-
velle kansakouluun! Pojat 
asuivat asuntolassa, joka on 
nykyinen Jalavan kaupan 
pirtti. Erkki ei siellä liiemmäl-
ti viihtynyt, mutta kotimatka 
oli sen verran pitkä, että asut-
tava oli.

 Ensimmäisen luokan opettaja Lyyli Laurila kertoi, että 
joulujuhlaa varten tarvittiin sekä laulutaitoisia että muitakin 
oppilaita. Erkki vähän ihmetteli, että mikähän se joulu oikein 
oli, saatikka sitten joulujuhla. Tämäkin asia selkeni, kun juh-
laa alettiin valmistella koristelemalla koulun saliin kannettu 
joulukuusi. Kynttilät ja kaikkea, sellaista ei Erkin kotona ollut 
nähtykään. 

 Oppilaat osallistuivat juhlan valmisteluun, Erkki sai roolin 
rekimiehenä. Joku tyttöoppilas valjastettiin hevoseksi ja Erk-
ki istui vanhalla korkeaselkäisellä tuolilla ja ohjasti hevosta. 
Koko luokka lauloi: ”Kello löi jo viisi, lapset herätkää.” Ja Erk-
ki ja hevonen viilettivät mielikuvituksen voimalla, kulkusten 
kilistessä, joulukirkkoon.

 Opettaja oli luvannut, että jokainen oppilas saisi lahjan. 
Se oli pienen Erkin ensimmäinen joululahja ikinä! Voi että 
jännitti! Kädet täristen hän odotti omaa vuoroaan. Opettaja 
antoi kaupan ruskean paperipussin, jonka Erkki vapisevin kä-
sin avasi. Siellä oli nisupulla ja kaksi paperikääreistä karkkia! 
Nisupullan Erkki söi itse, mutta karkit hän vei kotiin. Toisen 
karkin hän jakoi pienen sisarensa kanssa, jotta tämäkin saisi 
suunsa makeaksi. Ai että maistui hyvältä!

 Kuinka moni muu mahtaakaan muistaa ensimmäisen 
oikean joulunsa tai ensimmäisen joululahjansa? Kiitos, Erkki, 
tästä jakamisesta!

MEIDÄN SEURAKUNTA – 
YHDESSÄ JOULUUN
Adventti ja joulu Herran vuonna 2021 

Tuomaksen 
jouluodotukset
Tuomas Turpeinen, 4 vuotta, käy Sannan pitämässä seura-
kunnan kerhossa maanantaisin ja perjantaisin. Puhuimme 
Tuomaksen kanssa siitä, mitä hän odottaa joululta.

 Jouluvalmistelut ovat kovassa vauhdissa Turpeisen per-
heessä. Tuomas avusti isoa veljeä pienen pihakuusen sahaami-
sessa. Kotiin kuusta ei ole vielä tuotu, mutta se tulee olemaan 
korkea, kattoon asti. Isä Toni Turpeinen kipuaa jakkaralle 
saadakseen tähden kuusen latvaan. Joulukuusi koristellaan 
palloilla, joita Tuomas on maalannut sekä mummolassa että 
päivähoidossa. Kotona on askarreltu kuuseen polkkatikkuja 
(niitä puna-valkoraidallisia sauvoja) sekä tonttuja ikkunoihin.

 Joulupukille ei Tuomas ole vielä kirjoittanut, mutta lahja-
toiveita on kaksi. Toinen on Nalle Puh -pehmolelu, jollainen 
äidilläkin on lapsena ollut. Tuomas viittoilee nallen kooksi 
vähintään metristä hahmoa. Äidin nallen söi aikoinaan koira, 
toivottavasti tälle ei käy samoin! Viime vuonna joulupukki 
lähetti videotervehdyksen Tuomakselle, mutta tänä vuonna 
toiveena on, että pukki löytäisi Turpeisille omaan kotiin. Siel-
lä häntä odottavat isovanhemmat, isoveli Miika, pikkusisko 
Linnea sekä laaja joukko sukulaisia.

 Toinen toivelahja olisi pyssy. Tuomas aikoo kuulemma 
ampua kattoon reikiä, äiti Katjan mielestä aika huono idea. 
Lahjatoiveen selittää se, että Tuomas on nuoresta iästään 
huolimatta vanha tekijä hirvimetsällä. ”Isi on hirvimies!” to-
teaa poika innoissaan. Myös äiti metsästää. Kerhossa Tuomas 
leikkii usein hirvimetsällä oloa ja surrauttaa punaista mönki-
jää pitkin kerhotilan lattiaa. 

 Jouluna syödään tietenkin herkullisia ruokia. Tuomaksen 
lempiruoka on riisipuuro, jonka kanssa on luumukiisseliä sekä 
päällä voisilmä. Kinkku maistuu, tietenkin. Ja suurin herkku 
ovat ne kuivatut luumut, jotka kinkun ympärille asetellaan. 

Tuomas ei myöskään malt-
taisi odottaa piparkakku-
jen leivontaa. Pipareita on 
kiva koristella erilaisilla 
värillisillä tahnoilla. Mutta 
parasta on tietenkin pipari-
taikinan syöminen. Nami!

  Nelivuotias Tuomas on 
aloittanut tonttuilun ja 
kulkee mielellään tonttu-
puvussa ja tonttulakissa. 
Toivottavasti Korvatun-
turinkin tontut kurkkivat 
Tuomaksen kodin ikku-
noista ja hurraavat tälle 
pienelle innokkaalle joulu-
tontulle!

96-vuotias Erkki Moilanen 
asuu edelleen 

vanhalla kotitilallaan 
Jokijärvellä.



KORONASTA JOHTUEN 
TILANNE VOI MUUTTUA 
NOPEASTI!
Noudata yhteisissä kokoontumisissamme seuraavaa:

 • pidä huolta turvaväleistä

 • käytä kasvomaskia

 • huolehdi käsihygieniasta

 • tule paikalle vain terveenä

Ilmoitamme seurakunnan internet-sivuilla, mikäli 
ohjeistuksiin tulee muutoksia. 

Viikko 28.11. – 4.12.2021
Naperokirkko ”Odotus” kirkossa ke 1.12. klo 9.30, 
kokoontumisrajoitus 80 henkilöä.

Christmas Jazz -joulukonsertti (Mariah Hortans / 
M Sand berg Duo) kirkossa to 2.12. klo 18.00, 
osallistuminen koronapassilla.

Jouluinen iltapäivä nuorille nuorisotilassa pe 3.12. 
klo 14.00 – 18.00, kokoontumisrajoitus 30 henkilöä. 
Koristelemme piparkakkuja, pelailemme lautapelejä ja lai-
tamme nuorisotilaa vastaanottamaan joulua. Rippikoululaiset 
saavat merkin puolentoistatunnin oleilun jälkeen.

Viikko 5.–11.12.2021
2. adventtisunnuntain messu kirkossa su 5.12. klo 10.00, 
kokoontumisrajoitus 80 henkilöä.

Perheiden jouluaskartelu nuorisotilassa su 5.12. 
klo 11.15 – 14.00, kokoontumisrajoitus 50 henkilöä. 
Askartelemme joulukortteja ja muita jouluisia koristeita.

Kauneimmat joululaulut Jokijärven koululla 
su 5.12. klo 14.00, osallistuminen koronapassilla.

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus kirkossa 
ma 6.12. klo 10.00, kokoontumisrajoitus 80 henkilöä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen juhlakahvit seurakuntatalossa, 
osallistuminen kahvitilaisuuteen koronapassilla. 

Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti kirkossa 
ma 6.12. klo 12.00, osallistuminen koronapassilla. 

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue kirkonmäeltä 
Kaakkurin vaaran hautausmaalle ma 6.12. klo 17.00. 
Kappelin edustalla iltahartaus ja jouluglögit. 
Jos haluat vapaaehtoiseksi soihdunkantajaksi, ilmoittaudu 
Siljalle (puh. 040 591 3933).

”Kaikki kauniit muistot” -joulukonsertti kirkossa 
la 11.12. klo 19.00 (Lauri Turpeinen, laulu 
sekä Kaisa Pulkkasen, piano ja urut), 
osallistuminen koronapassilla. 

Viikko 12.–18.12.2021
3. adventtisunnuntain messu kirkossa 
su 12.12. klo 10.00, kokoontumisrajoitus 80 henkilöä.

Kaiken kansan joulupuuro ja joulumyyjäiset 
seurakunta salissa ke 15.12. klo 10.00 – 17.00, 
osallistuminen koronapassilla.

Lasten ja perheiden kauneimmat joululaulut kirkossa 
ke 15.12. klo 17.00, osallistuminen koronapassilla.

Viikko 19.–25.12.2021
4. adventtisunnuntain kauneimmat joululaulut -messu 
kirkossa su 19.12. klo 10.00, 
kokoontumisrajoitus 80 henkilöä.

Kauneimmat joululaulut kirkossa su 19.12. klo 18.00, 
osallistuminen koronapassilla.

Alakoulun joulukirkko kirkossa ma 20.12. klo 9.30, 
osallistuminen seurakunnan YouTube-kanavan 
välityksellä. 

Joulurauhan julistaminen metsänväelle ja joululauluja 
kotiseutumuseolla ti 21.12. klo 14.00. 
Tule paikalle koko perheen voimin! 
Tarjolla glögiä ja joulupipareita.

Yläkoulun ja lukion 
joulukirkko kirkossa 
ke 22.12. klo 9.00, 
osallistuminen 
seurakunnan YouTube-
kanavan välityksellä. 

Perheiden aattohartaus 
kirkossa pe 24.12. 
klo 14.00, 
kokoontumisrajoitus 
80 henkilöä.

Hartaushetki siunauskappelissa 
pe 24.12. klo 15.00, 
kokoontumisrajoitus 50 henkilöä.

Jouluyön hartaus kirkossa pe 24.12. klo 22.00, 
kokoontumisrajoitus 80 henkilöä. 
Tule kuuntelemaan joulun sanomaa eri kielillä!

Jouluaamun perinteinen joulukirkko kirkossa 
la 25.12. klo 8.00, kokoontumisrajoitus 80 henkilöä.

Joulupäivän maakirkko Tyrävaaran rauhanyhdistyksellä 
la 25.12. klo 10.00, kokoontumisrajoitus 50 henkilöä.

Joulun jälkeen 
26.12.2021–6.1.2022
Tapaninpäivän iltamessu kirkossa su 26.12. klo 18.00.

Uudenvuodenaaton iltahartaus kirkossa 
pe 31.12. klo 19.00. 

Uudenvuodenpäivän messu kirkossa 1.1.2021 klo 10.00. 

Iltamessu kirkossa su 2.1. klo 18.00.

Vielä kerran kauneimmat joululaulut seurakuntatalossa 
to 6.1. klo 15.00. 

Loppiaisen maakirkko Taivalkosken rauhanyhdistyksellä 
to 6.1. klo 18.00.

Löydät meidät internetistä:
www.taivalkoskenseurakunta.fi 
www.facebook.com/Taivalkoskenseurakunta
Taivalkosken seurakunnan YouTube-kanavalla välite-
tään kaikki kirkossa toimitettavat jumalanpalvelukset 
sekä mahdollisuuksien mukaan musiikki- ja keskustelu-
tilaisuuksia.



Koronarokotusta suositellaan Suomessa tällä hetkel-
lä kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. 
Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton. 

TEHOSTEROKOTEVÄLI 
6 – 12 VIIKKOA
THL suosittelee tällä hetkellä ensimmäisen ja toisen 
koronarokotteen annosväliksi 6 – 12 viikkoa.

KOLMAS 
KORONAROKOTEANNOS
THL suosittelee kolmatta koronarokoteannosta: 
• Voimakkaasti immuunipuutteisille
• Kaikille 60 vuotta täyttäneille
• Hoivakodissa tai laitoksissa asuville
• Lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville
• Lyhyellä annosvälillä kaksi rokoteannosta 

saaneille
• Koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon 

henkilöstölle, ympärivuorokautisen hoivan 
henkilöstölle ja asukkaille sekä muuta 
kiireellistä hoitoa antavalle sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstölle

Voimakkaasti immuunipuutteisille kolmatta annosta 
suositellaan aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua toises-
ta annoksesta. Muille ryhmille kolmatta annosta suosi-
tellaan, kun on kulunut vähintään 6 kuukautta toisesta 
annoksesta.

AJANVARAUS
• Sähköinen ajanvaraus: sivulla www.taival-

koski.fi /koronarokotukset-taivalkoskella/ 
on linkki koronarokotusajanvaraukseen 
(vaatii sähköisen tunnistautumisen).

• Soittamalla koronarokotusajanvarausnumeroon 
040 860 8982 (ti – ke klo 9.00 – 14.00), käytössä on 
takaisinsoittojärjestelmä.

• Mikäli et ole onnistunut varaamaan aikaa sähköi-
sen ajanvarauksen tai takaisinsoiton kautta, voit 
jättää ajanvarauspyynnön sähköpostilla korona-
rokotukset@taivalkoski.fi . Mainitse sähköposti-
viestissä nimi, syntymävuosi, puhelin numero ja 
maininta ajanvarauspyynnöstä.

NEUVOLALLA VOI KÄYDÄ 
KORONAROKOTUKSELLA 
ILMAN AJANVARAUSTA:
• Torstai 2.12. klo 9.00 – 11.00 ja 11.45 – 13.30
• Tiistai 7.12. klo 9.00 – 11.00
• Tiistai 14.12. klo 9.00 – 11.00

LISÄTIETOA:
• taivalkoski.fi /koronarokotukset-taivalkoskella/
• thl.fi /koronarokote/

INFLUENSSAROKOTTEET 
ON LOPPUNEET
Mikäli infl uenssarokotteita saadaan lisää 
viikolla 49, rokotuksia annetaan ilman ajan-
varausta perjantaina 10.12. 
Mahdollisesta tulevasta infl uenssarokotus-
päivästä ilmoitetaan ensi viikolla.

KORONAROKOTUKSET TAIVALKOSKELLA

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

TAIVALKOSKI
Tuhansien tarinoiden pitäjä

Terveyspalvelut
TAIVALKOSKEN KUNTA

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

NOPEA NOUTO  KÄTEISMAKSU

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

OSTETAAN / NOUDETAAN

040 567 4580
Qsamon Romu OyJokijärven Kyläseura

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 
JA JOULUPUURO
SU 5.12. klo 14.00 
JOKIJÄRVEN KYLÄTALOLLA
Joulujuhla alkaa joulupuurolla. 
Vaaditaan koronapassi. Tervetuloa!



ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 
MAANANTAINA 6.12.2021
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 
alkavat klo 9.45 seppeleen laskulla sankarihaudalle. 
Klo 10.00 alkaa kirkossa juhlajumalanpalvelus, 
josta siirrytään seurakuntataloon kakkukahveille. 
Kirkossa alkaa itsenäisyyspäivän konsertti klo 12.00, 
konsertissa esiintyvät sopraano Angelika Klas ja 
pianisti Janne Hovi. Konserttia voi seurata 
myös Taivalkosken seurakunnan Facebook-sivulta.
Juhlajumalanpalveluksessa noudatetaan 80 henkilön 
kokoontumisrajoitusta, kakkukahvituksessa ja konsertissa 
käytössä on koronapassi. 

Järjestää: 

TAIVALKOSKEN 
KUNTA

TAIVALKOSKEN 
SEURAKUNTA

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

TAIVALKOSKI
Tuhansien tarinoiden pitäjä

JURMUN SEUDUN 
MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY

JURMUN SEUDUN 
MAA- JA KOTITALOUSSEURAN 
TIEDOTE

SEURA TARJOAA JÄSENILLEEN 
JOULULOUNAANJOULULOUNAAN
HOTELLI HERKOSSSA 
PERJANTAINA 10.12.2021 
KLO 17.00
Sitovat ilmoittautumiset 6.12.2021 
mennessä Anneli Ylitalo, 040 842 7461 
tai Arja Sotkasiira 040 721 6749.
Tilaisuudessa myös tänä vuonna 
täysiä kymmeniä täyttäneiden 
jäsenten muistaminen.

Tervetuloa!

KESÄN KESÄN 
KUNTOKAMPANJASSA KUNTOKAMPANJASSA 
LAHJAKORTIN VOITTIVAT 
Ulla Sarajärvi, Annakaisa Ylitalo ja Erkki Pyy

Kiitokset kaikille 
talkoisiin ja tapahtumiin osallistuneille!
Hyvää joulua ja 
onnea tulevalle vuodelle!

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

Taivalkosken Kuohu

KINKKU-
BINGO 

pelataan 
sunnuntaina 5.12.

klo 17.00

www.taivalkoskensanomat.fi www.taivalkoskensanomat.fi 
Ilmainen näköislehtiIlmainen näköislehti



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

Taivalkosken Sanomat

Kiinteistöhuolto Kiinteistöhuolto 
Korjaus- ja uudisrakentaminen Korjaus- ja uudisrakentaminen 
Kattoremontit Kattoremontit 
Ulkosaneeraukset Ulkosaneeraukset 
Kodin sisäremontit Kodin sisäremontit 
Mökkihuollot Mökkihuollot 
Siivouspalvelut Siivouspalvelut 
Palvelusetelisiivoukset Palvelusetelisiivoukset 
RakennustarvikemyyntiRakennustarvikemyynti

MONIPUOLISTA PALVELUA MONIPUOLISTA PALVELUA 
TAIVALKOSKELLATAIVALKOSKELLA

Talonpojantie 2, 93400 TAIVALKOSKI
Puh. 044 241 7907, palvelu@pesiola.� 

www.pesiola.� 

Pyydä Pyydä 
ilmainen ilmainen 
tarjous!tarjous!

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

Taivalkosken 
Metsä-Veikot 85 ry
Puh. 0400 203 699  www.metsaveikot85.fi

HIIHTOKOULUT 
OVAT ALKANEET 
TAIVALVAARALLA! 
Harjoittelemme hiihdon lajitaitoja pelien ja 
leikkien kautta hauskaa pitäen. 
Kokoontumispäivät ovat seuraavat:

Keskiviikkoisin klo 17.30 – 19.00
6-v. ja vanhemmat

Perjantaisin klo 17.30 – 19.00
9-v. ja vanhemmat

Muita tulevia 
hiihtokoululaisten tapahtumia:

PIKKUJOULU
6.12. klo 12.00 – 14.00

SARJAHIIHDOT
8.12. klo 18.00
perinteisellä

PÄIVÄLEIRI 
19.12. klo 9.00 – 17.00

KONVEHTIHIIHDOT
22.12. klo 18.00
vapaalla

Tervetuloa mukaan 
liikkumaan kivassa porukassa! 
Lisätietoja Julia 045 614 5858

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

Kiitollisena vuoden yrittäjäksi 
valinnasta Kunto Pisteessä kahvit 
itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 13.00

Itsenäisyyspäivän 
vastaanotto tilaisuus Nouse Suomi 
alkaa klo 14.00
Tilaisuuden alussa isänmaallisia lauluja, joiden 
jälkeen voi niin halutessaan poistua. 
Tilaisuudessa puhuu George Johnson 
ja Evelyn Hynynen, luvassa myös 
musiikkia ja esirukouspalvelua. 

Järjestäjä Koillismaan Kunto Piste ja 
Kajaanin kristillinen kasvatus ry

Tervetuloa! 

Tervetuloa mukaan!

Karhuntie 3 B 1
93400 Taivalkoski
kuntopiste@gmail.com
www.koillismaankuntopiste.fi 

Ulpu  040 823 5617
Tiina  040 564 1709
Anne  040 564 1984

Näköislehti: www.taivalkoskensanomat.fi 

PAIKALLISTA
PORON LIHAA

PERILLE TOIMITETTUNA

myyn� @selekosenporo.com 
Mika Käsmä puh. 0400 390 016 www.selekosenporo.com


