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Kotiseutumuseolla
puhaltavat ensi vuonna
merkittävät tuulet

Perinteitä ja
yhteisöllisyyttä vaalien
Teksti Auni Vääräniemi
Kuva Susanna Ylimaunu
Tervolan Kotiseutumuseolla
pidettiin syyskuussa perinneruokapäivä ja yhteislauluilta. Perinneruokapäivässä
kävi lähes sata ruokailijaa
koko Meri-Lapin alueelta.
− Talkoilla toteutettu tapahtuma onnistui kokonaisuudessaan erinomaisesti, joten
on syytä kiittää talkooporukkaa ja vetovastuussa ollutta Tommi Lempiäistä, joka
vankalla ammattitaidolla ja
kokemuksella luotsasi järjestelyiden toteuttamisen sekä
tarjoilujen valmistamisen,

museon johtokunnan puheenjohtaja Janne Okkonen
kiittelee.
Yhteislaulutiaisuus keräsi
myös kohtalaisesti yleisöä.
Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Tervolan seurakunnan kanssa.
Yhteislaulujen lomassa Eila
Ylitalo luovutti edesmenneen miehensä Seppo Ylitalon, vuonna 1975 maalaaman öljyväriteoksen. Taulun
maisema on Wanhasta Paakkolasta, kuvaten Ylitalo- ja
Alaraatikka -nimisten talojen
muodostamaa miljöötä.

Tervolan kotiseutumuseon on saanut Museovirastolta korjausavustuksen, jolla olisi
toteutettava museon koulurakennuksen ikkunoiden ja ovien kunnostus

Tervolan Kotiseutumuseon ympärillä
tapahtuu tulevana vuotena isoja asioita, jos
suunnitelmat toteutuvat ja talkoolaisia riittää.
Teksti, kuvat Auni Vääräniemi
Kotiseutumuseo elää ja hengittää Tervolassa vahvasti. Museolla on alkanut ensi
vuoden lokakuun loppuun
saakka kestävä kehityshanke, jossa museoaluetta aiotaan elvyttää ajantasaisen kehittämissuunnitelman
laatimisella.
− Kehittämissuunnitelma
tarvitaan, jotta siihen voidaan kirjata museon nykytila ja kerätä tiedot keskeisimmistä ongelmakohdista,
museon johtokunnan puheenjohtaja Janne Okkonen
kertoo.
Nelostien varressa Paakkolassa sijaitsevalla museoalueella on lähes 30 rakennusta. Alue tarvitsee
kipeästi kehittämissuunnitelmaa, jotta museon toiminnallisuutta ja museon yhteydessä tapahtuvaa
elinkeinotoimintaa voidaan
kehittää pitkäjänteisesti.
− Kehittämishankkeessa
tullaan järjestämään muun
muassa kaksi työpajaa, joissa alueen eri tahot ja yksittäiset tervolalaiset pääsevät
ideoimaan ja vaikuttamaan
siihen, millainen museokokonaisuus toiminnallisesti ja

palveluiltaan tulee olemaan,
Okkonen lupaa.

Kunnostustöihin
avustusta
Uusia tuulia on luvassa myös
museon korjausasiassa.
Museovirasto on myöntänyt
Tervolan Kotiseutumuseolle
korjausavustuksen, jolla olisi toteutettava museon koulurakennuksen ikkunoiden ja
ovien kunnostus.
Lisäksi avustuksella aiotaan laittaa ulkoverhouksen
maalipinta uusiksi sekä korjata pihan kallistukset sadevesien ohjaamiseksi pois rakennuksen perustuksista.

− Tämä kokonaisuus olisi
saatava toteutetuksi ja Museovirastolle raportoiduksi joulukuun 2021 loppuun
mennessä, Janne Okkonen
kertoo.
Okkonen sanoo, että Museoviraston avustuksen määrä on 9 000 euroa. Hän huomauttaa, että summa on korjausten kustannusarviosta
vasta noin kolmasosa.
− Puuttuva osa on katettava
talkootyöllä sekä materiaalilahjoituksilla taikka muulla
rahoituksella. Haasteita riittää tämänkin kokonaisuuden tiimoilta. Talkoolaisia tullaan tarvitsemaan, jotta mu-

seo saadaan arvoiseensa
kuntoon. Museon palvelutalon kunnostus on myös ajankohtainen, koskien erityisesti
keittiön rakenteita ja pintoja.
Museoaluetta omistava ja ylläpitävä Tervolan Pitäjäseura
ry. muuttaa nimensä Tervolan Museoseura ry:ksi. Yhdistykseen ryhdytään ottamaan
jäseniä, joilta kerätään myös
jäsenmaksuja.
– Vetoamme nyt jokaiseen
tervolalaiseen, että museon
suhteen aktivoidutaan ja laitetaan yhdessä paikat kuntoon, Janne Okkonen sanoo.

Kuvassa lahjoittaja Eila Ylitalo ja museon edustajana johtokunnan puheenjohtaja Janne Okkonen.
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SU SULJETTU!
KORJAAMO ARK. 8-16,
VKL. SULJETTU!
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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

JoyPack tarjoaa voimaannuttavia
hoitoja ja mahdollisuuden piipahtaa
pidempäänkin

JUMALANPALVELUKSET:

Su 18.10. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10.
Su 25.10. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10.
La 31.10. Pyhäinpäivän messu Seurakunta
keskuksen kirkossa klo 10.
Pyhäinpäivän iltakirkko Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 18. Tilaisuudessa voi sytyttää kynttilän omaisen tai ystävän muistolle.
Su 1.11.

Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.

VIIKKOTOIMINTA:
To

22.10. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 10.30-11.30. Kerhos
sa ei toistaiseksi ole kahvitarjoilua!
Su 25.10. Kristittyjen yhteinen rukoushetki
Seurakuntakeskuksessa klo 15.

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 28.10.
Aineistot 20.10. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Teksti Marjut Järvinen
Kun Johanna Saari ajoi Tervolan Koivussa sijaitsevaan
pihapiiriin, hän tiesi olevansa kotona. Ei kestänyt kauaa,
kun yrittäjä ja hänen tyttärensä muuttivat Porvoosta
Tervolaan. Johannan perustama JoyPack-yritys muutti
perheen matkassa.
- Minulle tuli kotiseutukaipuu ja tarve löytää oma tukikohta. Työmatkani on 10
metriä ja olen siitä valtavan
onnellinen, Keminmaasta
kotoisin oleva yrittäjä kertoo.
Vuonna 2005 perustettu JoyPack tarjoaa erilaisia hoitoja, sekä hyvinvointiin liittyviä koulutuksia, kursseja ja
tapahtumia. Lisäksi yritys
vuokraa koulutus- ja hoitotiloja ja majoittaa max 10 henkilöä kerrallaan. Tarjolla olevia hoitoja on pitkä lista –
Johanna tekee muun muassa kalevalaista jäsenkorjausta, intialaista päähierontaa,
AquaDetox - puhdistushoitoa jalkojen kautta, AuraTransformaatiota™ sekä yksilövalmennuksia.
Tyky- ja tyhyryhmille JoyPack
tarjoaa esimerkiksi naurujoogaa ja muita voimaannuttavia harjoituksia. Päivät räätälöidään asiakkaan tarpeen
mukaan ja ne voivat kestää
muutamasta tunnista pariin
päivään.
- Kaikessa toiminnassani tavoitteena on edistää ihmisen

hyvää oloa ja saada jokainen
huomamaan oma potentiaalinsa. Hoitojeni taustalla on kokonaisvaltainen hyvinvointi, jossa keho, mieli ja energia kulkevat samaan
suuntaan, kertoo Johanna
Saari.
Koulutukseltaan Johanna on
sairaanhoitaja. Ennen oman
yrityksen perustamista hän
on työskennellyt vastasyntyneiden teho-osastolla
sekä tehnyt perhetyötä keskoslasten perheiden ja päihdeperheiden kanssa. Aiemmassa työssään hän koki,
etteivät olemassa olevat
työmenetelmät riittäneet
auttamaan ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla.
Sen seurauksena hän alkoi
opiskella lisää erilaisia menetelmiä, muun muassa NLP:tä. NLP:n eli neurolingvistisen ohjelmoinnin ajatuksena
on auttaa ihmisiä kehittämään osaamistaan ja käyttämään sitä eri tilanteissa
parhaalla mahdollisella tavalla. NLP:n avulla on mahdollista saada apua esimerkiksi rajoittaviin tai negatiivisiin uskomuksiin, sekä
pelkotiloihin.

Hyvinvointia keholle
ja mielelle
Johanna kohtaa asiakkaansa
yksilöinä. Joku tarvitsee apua
kehon kireyteen muutaman
kerran vuodessa ja toinen
kaipaa henkilökohtaista valmennusta. Asiakas valitsee

sellaisen hoitomuodon, jonka kokee auttavan itseään.
- Esimerkiksi intialainen päähieronta herättää ihmisissä
erilaisia tuntemuksia. Useimmat pääsevät syvärentoutumisen tilaan, jossa oma keho
voi tuntua erityisen kevyeltä tai raskaalta. Eräs asiakkaani sanoi, että hänestä
tuntui kuin olisi leijunut hoidon aikana jossain Kemijoen
päällä, naurahtaa Johanna.
Hoitojen ohella yrittäjä myös
vuokraa JoyPack-taloa. Majoittumassa on ollut sekä
suomalaisia, että ulkomaalaisia. Yleensä ulkomaalaiset matkailijat ovat ehtineet
varata joulut JoyPack-talosta jo hyvinssä ajoin. Ensi joulu näyttää vielä epävarmalta, sillä suurin osa majoituk-

sen varanneista
tulee ulkomailta, eikä ole
vielä varmuutta, pystyvätkö
he matkustamaan Suomeen.
Epävarmasta tulevaisuudesta huolimatta yrittäjä ei
ole lannistunut. Yritystoiminnassa tulee nousuja ja laskuja ja täytyy olla aina jokin kulma, joka vie eteenpäin.
Vapaa-ajan ongelmia ei ole
päässyt syntymään.

Palveluhakemisto
SIIVOUKSET,
KOTIAPU SEKÄ
PIHATYÖT
SOITA:
040 181 5019

www.tomerin.fi

- Vapaa-aikani kuluu puita
hakatessa ja nurmea leikatessa. Minulla on aina jokin
projekti kesken, yrittäjä vastaa hymyillen.

Taksipalvelut

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

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA
• esitteet, julkaisut
• WordPress -nettisivut

Tutustu yrityksen verkkosivuihin osoitteessa: joypack.fi

• yritysten starttipaketit
Lue lisää
www.visualdesign.fi

Asiointilinjat
Tervolan kunnan
alueella
ISÄNPÄIVÄ 8.11.

Yrittäjä, ilmoita lahjaideoistasi
28.10. Tervola-lehdessä.
Aineistot 20.10. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

1.
2.
3.
4.

Reutuaapa-Suukoski-Kivioja-Mattinen-Tervola
Runkaus-Pahtaoja-Lehmikumpu-Tervola.
Ylipaakkola-Paakkola-Kaisajoki-Tervola
Kätkävaara-Sihtuuna-Varejoki-Tervola
(Hinnat linja-autotaksan mukaan)

Myös VPL (vammaispalvelu kuljetukset)
Soita ja kysy lisää
Taksi Pekka Kähkönen
0400 391757

Tervola-lehti
TERVOLASSA TAPAHTUU

ma 10.08. - to 31.12.
Kirjaston poistomyynti
pe 02.10.2020 - pe 30.10.2020
Liisa Halonen-Laitin näyttely: Mielen kuvia
ma 05.10. - la 07.11.
Timo K. Mukka -näyttely
ke 14.10.
Koko perheen elokuvailta
to 05.11. ja to 10.12.
Satuhetki kirjastossa

Lisätietoja: www.tervola.fi

Huomio yrittäjät!
Tervolan kunnan vuoden 2020 yritystuet ovat
haussa. Hakujärjestelmä on sähköinen ja löytyy
kunnan verkkosivuilta.
Yritykset voivat saada tukea:
• Aloittavan yrittäjän tuki perustamiskuluihin
• Koulutukseen, markkinointiin ja
tuotekehitykseen
• Oppisopimustukeen
• Kuntalisää työllistämiseen
Hakemukset jätettävä 31.10.2020 mennessä
Tervolan kuntaan.
Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät Tervolan kunnan
verkkosivuilta osoitteesta
http://tervola.fi/elinkeinot-ja-yrittaminen/yritystuet/
Lisätietoja: Matti Alatalo, 040 5012850

AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
la klo 11-15
OMATOIMIKIRJASTO
Omatoimikirjaston palveluajat laajenevat lokakuun
viimeisellä viikolla. Maanantaista 26.10. alkaen
kirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21 välisenä
aikana, myös viikonloppuisin. Henkilökunta on
paikalla tuttujen aukioloaikojen mukaisesti.
Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen
liitetyllä salanumerolla. Omatoimiaikana asiakkaat
voivat lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla sekä noutaa varatun aineiston varaushyllystä
itsenäisesti. Asiakastietokoneet, langaton verkko
ja lehtilukusali ovat asiakkaiden käytettävissä. Sen
sijaan kopioiminen, tulostaminen, kirjastomaksujen
maksaminen ja tietopalvelu hoidetaan varsinaisena
asiakaspalveluaikana.
TIMO K. MUKKA -NÄYTTELY
Kirjastossa on esillä Timo K. Mukka - 70 vuotta syntymästä merkkivuoden kiertonäyttely 5.10.–7.11.
välisen ajan. Merkkivuoden näyttely keskittyy Mukan kaunokirjallisuuteen ja muuhun kirjoittamiseen.
Näyttelyn tavoitteena on esitellä tuottelias, ahkera
ja monipuolinen kirjailija, kuvataitelija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Näyttely koostuu esittelytauluista, roll upeista sekä kirjoista, ja sen on tuottanut
Timo K. Mukka -seura.
NALLESATUJA 24.10.
27. lokakuuta vietetään kansanvälistä Nallepäivää.
Merkkipäivä sai alkunsa vuoden 1902 karhujahdista, johon osallistunut presidentti Theodore Roosevelt kieltäytyi ampumasta pientä karhunpentua.
Tapaus sai runsaasti julkisuutta ja pian lelunalleja
alettiin kutsua Teddy-karhuiksi presidentin etunimen mukaan. Kansainvälistä nallepäivää vietetään
vuosittain Rooseveltin syntymäpäivänä.
Nallepäivän kunniaksi kirjastossa luetaan nallesatuja lauantaina 24.10. klo 13–14. Lastenosastolla on
nalleaiheisten kirjojen aineistonäyttely.
LEFFAILTA 28.10.
Koko perheen elokuvailta ke 28.10. klo 17.00–
18.30. Kun uusi vaara uhkaa sekä Lintu- että Possusaarta, lentokyvyttömät vihaiset linnut ja possut
solmivat keskenään hataran aselevon ja muodostavat odottamattoman supertiimin pelastaakseen
kotinsa. Elokuva on puhuttu suomeksi. Ota omat
namuset mukaan!

Influenssarokotukset
2020-2021
Influenssarokotukset toteutetaan ainoastaan ajanvarauksella.
• Raskaana olevat ja neuvolaikäiset lapset sekä
heidän perheensä. Ajanvaraus neuvolan tervey
denhoitajalta p. 040 525 4783 tai
040 188 1552
- rokotuspaikkana neuvola
• Kouluikäiset ja opiskelijat sekä heidän perheensä.
Ajanvaraus kouluterveydenhoitajalta
p. 040 525 4786 tai 040 188 1552
- rokotuspaikkana koulut
• Diabeetikot, sydänsairaat.
Ajanvaraus sydänhoitajalta p. 040 525 4785
- rokotuspaikkana sydänhoitajan huone
• Astmaatikot.
Ajanvaraus astmahoitajalta p. 040 525 4786
-rokotuspaikkana astmahoitajan huone.
Käynti terveyskeskuksen oikealta sivulta,
lastauslaiturin kautta
• Ajanvaraus myös terveyskeskuksen
vastaanotosta
p. 040 1519 700, 040 1519 701
(soitot mieluiten iltapäivällä)
-rokotuspaikkana astmahoitajan huone.
Käynti terveyskeskuksen oikealta sivulta,
lastauslaiturin kautta
Tule rokotukselle sinulle sovittuna aikana.
Pue saapuessasi aulassa kasvomaski ohjeiden
mukaan.
Ilmaisrokotuksiin ovat oikeutettuja:
1. 6kk-6v ikäiset lapset
2. Raskaana olevat
3. 65 v täyttäneet
4. Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat
(mm. sydän- ja keuhkosairaat, diabeetikot)
5. Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiiri
(mm. pienten lasten, ikääntyneiden,
raskaana olevien)
6. Potilas- ja hoivatyötä tekevä terveys- ja
sosiaalialan henkilökunta
7. Tammikuussa 2021 varusmiespalvelukseen
astuvat
Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, saat
rokotereseptin terveyskeskuksesta.
Tietoa kausi-influenssasta:
http://www.kausi-influenssa.fi/

Kunnanjohtajan
aamukahvit yrittäjille
Avoin tilaisuus kaikille tervolalaisille
yrittäjille. Tule kuulemaan kunnan kuulumiset, kertomaan omat kuulumisesi ja
tapaamaan muita yrittäjiä!
to 22.10 klo 8.00
Osallistu paikanpäällä tai etäyhteydellä.
Linkki löytyy kunnan verkkosivuilta.

Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako oma julkaisu
Tervola-lehden välissä.
Pyydä tarjous
aineisto@tervola-lehti.fi

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

aineisto@tervola-lehti.fi

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.

Vuoden 2021
äitienpäiväkunniamerkit haettavissa
Lapin aluehallintovirasto pyytää ehdotuksia
vuoden 2021 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi.
Äitienpäiväkunniamerkkiehdotukset tulee toimittaa
Lapin aluehallintovirastoon
pe 6.11.2020 mennessä osoitteella
Lapin aluehallintovirasto,
PL 8002, 96101 ROVANIEMI.
Lisätiedot ja ohjeet lomakkeisiin sekä vaadittavat
Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomake ja liitelomake osoitteessa http://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit (kohdasta hakulomakkeet). Lomakkeet ovat
saatavilla myös kunnanviraston neuvonnassa. Lisäksi
lomakkeet voi tilata aluehallintovirastosta.

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

Tervola-lehti
Hirvenmetsästys alkoi - syyskuun saalis hieman viime
vuotta suurempi
Ensimmäisellä
pyyntijaksolla 1.9.–20.9. Tervolassa
ammuttiin 157 hirveä. Vastaavasti viime vuonna syyskuun saalis oli 140 hirveä.
Kuluvan syyskuun saaliista
vasoja oli 37 kpl ja aikuisia
120 kpl. Aikuisten urossaalis
osuus oli 58%. Syyskuun hir-

visaaliit painottuvat Louelle,
Paakkolaan, Reutuaavalle,
Runkaukselle ja Pahtaojalle.

Sukupuoli- ja ikäjakauma tasapainoon
Hirvikannassa sukupuolijakauma tulisi olla enintään 1,5

Tervolassa on viime
vuosina painotettu
hirvenmetsästystä
etenkin nelostien varteen,
mikä näkyi mm. viime talvena vähäisinä hirvikolareina. Suuri kiitos
metsästäjille!

naarasta/1 sonnia
kohden. Luonnonvarakeskuksen teettämän kanta-arvion mukaan Tervolassa
luku on 1,8 naarasta/1 sonni. Liiallinen urosverotus
voi johtaa alentuneeseen
vasatuottoon ja pieniin
uroksiin. Riittävän hirven
keski-iän saavuttamiseksi
metsästyksen jälkeisessä
talvikannassa vasoja pitäisi
olla 20–30 %. Lisäksi yleinen
suositus on, että ennen kiimaa pyritään säästämään
isot urokset. Nämä asiat on
hyvä huomioida ja mahdollisuuksien mukaan suunnata
metsästys kuluvana kautena
myös naaraisiin ja vasoihin.

Metsästyksellä
vahingot vähiin
Tervola on tunnettua hirvien
talvehtimisaluetta ja sen
vaikutukset näkyvät monella tapaa: Syys-lokakuussa
verotetaan paikallista hirvikantaa. Marraskuussa hirvet
aloittavat vaelluksen Tervolaan, jolloin havaintoja tehdään hieman enemmän.
Talvehtimaan tulevat hirvet
aiheuttavat vaaratilanteita liikenteessä ja vahinkoja
maa- ja metsätaloudessa.

Metsästys
suunnitellaan
lupamäärillä
Tervola kuuluu Ylitornion, Tornion, Keminmaan ja
Simon kanssa yhteiseen
hirvitalousalueeseen. Lounais-Lapin hirvikannan tavoitetiheydeksi on asetettu
2,2–2,7 hirveä/1000 ha.
Edellisen kanta-arvion mukaan Lounais-Lapin ja samalla Tervolan hirvitiheys on
3 hirveä/1000 ha. Keväällä
Tervolan rhy:n laatima hirvikannan verotussuunnitelman tarkoituksena on ohjata
hirvikantaa tavoitteisiin. Rhy
asetti tavoitteeksi 563–600
hirvilupaa, joista 20 % suositellaan säilyttää ns. ”pankissa” mahdollisten vahinkojen
ja tihentymien vuoksi. Sukupuolijakauman tavoite on
1,5 naarasta/1 sonni. Suunnitelma esitettiin Tervolan
metsästysseuroille, minkä
pohjalta hirviluvanhakijat tekivät lupahakemukset.

Suomen riistakeskus myönsi Tervolaan 597 hirvilupaa,
joista 40 % täytyy käyttää
vasoihin. Yhdellä luvalla voi
metsästää joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.
Myönnetyllä lupamäärällä
tulee metsästys suunnitella
niin, että vahingot pysyvät
kohtuullisella tasolla ja hirvikanta säilyy elinvoimaisena.

Tervolan seurat
rakennuspuuhissa
Hirvenmetsästys on kaksijaksoinen. Ensimmäinen
metsästyskausi on 1.9.–20.9.,
jolloin alkaa kolmen viikon
mittainen kiimarauhoitus.
Hirvijahti jatkuu 10.10. ja
päättyy tammikuun 15pv.
Ensimmäinen pyyntijakso on
tärkeä etenkin Lapissa, sillä
lumi ja pimeys tulevat aikaisin.
Syyskuun
metsästysajan
vuoksi moni tervolalainen
metsästysseura on rakentanut kylmiön lihojen säilytykseen. Kylmiöt ovat hyödyksi
myös loppukaudesta, jolloin
lihojen nopea jäätyminen
voidaan estää. Onkin hienoa,
että seurat panostavat tiloihin ja toiminta kehittyy!
Ville Viitanen
Toiminnanohjaaja
Tervolan riistanhoitoyhdistys

Kuvan lähde: Oma riista raportit/https://riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet/hirvitieto

Kaikki taide syntyy taiteilijan
mielen kuvista
Siitä, miten on elänyt, missä
ja millaisia elämyksiä on taipaleensa varrelta itselleen
kerännyt on taiteilijan mielenkuvien rakennusaineksia.
Viime aikoina ovat mieleen
tulleet yseinkin kesän hetket, pienenä koetut leikit ja
ympäristöt, myöhemmiltä
ajoilta kouluun liittyvät kokemukset, koulumatkat hämärissä sateissa ja tuiskuissa,
syksyn kirkkaissa väreissä ja
tietysti koti metsän keskellä. Kesän lämpö ja vihreys,
välttämättömät työt , lehmät
illansuussa veräjällä ja kotiintulo pelloilta ovat tulleet
mieleen, myös se, miltä koti
näytti metsän keskellä valoisana kesällä ja syyspimeällä.
Viime aikoina olen enimmäkseen maalannut akryyleillä,
mutta nyt olen vähän palannut akvarelliin nyt isossa
koossa. Aihe valitsee tekotavan. Kun haluaa esittää
kevyttä, valoisaa tunnelmaa,
akvarelli antaa siihen hyvät
keinot, akryyli on hyvä tummiin pimeisiin ja voimakkaisiin tunnelmiin. Tässä näyt-

telyssä työt: Illan suussa veräjälle, Lehmien kesäkatos,
Vanha koti ja Vainioilta päin,
ovat isokokoisia akvarelleja.
”Syyspimeässä”, ”Talven hyvät valot”, ”Marraskuu” ”Pakkasen valo” ja ”Kaamos” ovat
akryylejä. ”Talvilatu”, ”Talvinen kimallus” ja ”Kesä on
mennyt” kuvastavat hetkien
tunnelmia akryylivärein.
Pohjoisen ihminen elää luonnon keskellä, sen tunnelmien
vaihtelussa. Kokemukset,
elämykset ja mielen kuvat
muodostuvat niistä. Taiteilijan tekemät kuvat ovat hänen mielensä kuvia.
Taiteilija Liisa HalonenLaiti on paikalla perjantaisin
klo 14 alkaen. Soita,
ja sovi esittely
muinakin aikoina!
p. 050 33 898 22

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

Mielen kuvat, akryylejä ja akvarelleja, on nähtävissä lokakuun
loppuun asti Tervolan kunnanviraston toisen kerroksen avarassa ja valoisassa tilassa.

Nimitys

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

Tuulimyllyille paikkoja
Tervolassa?
Myrsky on uusi, täysin suomalainen
uusiutuvan energian yhtiö.
Yhtiön omistajilla, Tuomas Candelin-Palmqvist ja Korpi
Capital Oy, on yli 15 vuoden kokemus energiainvestoinneista. Tehtävämme on kehittää ja investoida
uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten tuulivoimaan.
Tervolan potentiaali uusiutuvan energian tuotannossa
on poikkeuksellinen. Olemme kiinnostuneita kuulemaan kuntalaisten ja maanomistajien näkemyksiä ja
mielipiteitä mihin Tervolassa voisi sijoittaa uusiutuvan
energian hankkeita.
Arvomme on toimia yhteistyössä paikallisesti.

MYRSKY
Yhteydenotot:
Matti Leppänen, matti@myrsky.fi, 040 820 9455

www.tervola-lehti.fi

Alina Tervola-Tornio
Sairaanhoitaja Anna-Leena
Vuokila aloittaa Alina -yrittäjänä Tervolassa 1.10.2020.
Tervolan lisäksi Alinan
kotipalvelut ovat saatavilla
Torniossa ja Keminmaalla.
Alinalla on lähialueilla
paikalliset yritykset myös Rovaniemellä ja Iissä. Valtakunnallinen Alina-ketju tarjoaa
yksityistä kotisairaanhoitoa,
hoivapalvelua ja kotityöpalveluita kaiken ikäisille kotona
apua tarvitseville. Palveluvalikoimaan kuuluvat myös lapsiperheiden kotipalvelut. Kaikki
Alina-yritykset ovat paikallisia
ja itsenäisiä yrityksiä.

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
Graafinen ilme/taitto

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu
Suomen Suoramainonta

