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Vähähiilinen Lappi -hanke
neuvoo, millä tavalla öljylämmityksestä voi siirtyä muihin
lämmitysmuotoihin, kuten
kaukolämpöön. Tervolassa
kaukolämpölaitos pöhisee
pääsääntöisesti hakkeella.

Väppi-hanke neuvoo ja tukee
öljylämmityksestä luopuvia tervolalaisia

Tervolan kunta on mukana Metsäkeskuksen ohjastamassa
hankkeessa, jossa tavoitteena on vähentää fossiilisen
energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Hanke
kilpailuttaa pian viidelle tervolalaiselle kotitaloudelle
vaihtoehdot öljylämmitykselle.
Teksti ja kuva Auni Vääräniemi
Vähähiilinen Lappi eli Väppi-hanke on toiminut pian
kaksi vuotta. Tervolan kunta on mukana tässä hankkeessa, jossa tavoitellaan fossiilisen energian
käyttöä ja sitä myötä kasvihuonepäästöjä. Tervolan lisäksi Lapin kunnista
mukana ovat Enontekiö, Kolari, Ylitornio, Kemi ja Ranua.
Vahvasti mukana on myös
Iin Micropolis, joka toimii tässä hankkeessa kokemustenvaihtajana kunnille sekä ohjausryhmätyöskentelyssä. Väppiä luotsaa
Metsäkeskus ja osatoteuttajina toimivat Lapin ammattikorkeakoulu sekä
Suomen Ympäristökeskus.
Tervolassa on tähän mennessä Väpin merkeissä tehty kunnan energiatase ja -potentiaaliraportti, jolla katsastettu
koko kunnan energian käyttöä ja mitä energiaa kunnassa käytetään. Väppi-hankkeen projektipäällikkö Antti
Sirkka mainitsee, että Tervolassa on uusiutuvan energian suhteen hyvä tilanne.

−Tervolassa on vesivoimaa
ja tuulivoimaa, joten uusiutuvaa energiaa tuotetaan
jopa enemmän kuin sille on
käyttöä, Sirkka kehaisee.

män vaihdosta paikallisisille ja lähiseudun yrityksille
sekä valtakunnallisille toimijoille, jotka tekevät tällaisia
kohteita, Antti Sirkka kertoo.

koston ulottuvilla, kannattaa
sitä harkita. Kaukolämpö on
edullisempi ja hyvin vaivaton, mutta haja-asutusalueelle se ei yllä, Sirkka sanoo.

Hanke on ehtinyt tehdä myös
pilottiselvityksen Louen koululle. Selvityksessä kartoitettiin, mitä vaihtoehtoja
koulun lämpöjärjestelmälle on ja millaiset kustannukset ja elinkaari vaihdettavalla järjestelmällä olisi.

Projektipäällikön mukaan
tarjouksia odotetaan esimerkiksi maalämpöjärjestelmän toimituksesta. Hanke vertailee tarjoukset, eikä tarjous sido muita
osallistujia, jos vaikka vain
yksi kotitalous lopulta haluaa vaihtaa öljylämmityksensä esimerkiksi maalämpöön tai kaukolämpöön.

Hanke antaa neuvoja

Valtio tukee nyt öljylämmitysjärjestelmästä luopuvia
4 000 tai 2 500 euron avustuksella riippuen siitä, mihin lämmitysmuotoon aikoo vaihtaa. Maalämpöön,
kaukolämpöön tai ilma-vesivesilämpöpumppuun siirtyvät saavat 4 000 euroa, kun taas suoraan sähkö- tai puulämmityksen
siirtyvät saavat 2 500 euroa.

−Meiltä saa neuvontaa valtion tuen hakemiseen ja
muihin käytännön asioihin. Perusomakotitalon
muuttaminen öljyltä esimerkiksi maalämpöön maksaa noin 15 000 – 20 000
euroa. Jos tähän saa sen
valtion tuen, ei voi käyttää remonttiin kotitalousvähennystä, Sirkka neuvoo.
Vä h ä h i i l i n e n L a p p i o n
ELY-keskuksen EAKR-kehittämishanke, jonka rahoitukseen ovat osallistuneet myös
mukana olevat Lapin kunnat.
Hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi (2019-2021).

Valtio tukee öljystä
luopumista
Väppi-hanke otti ison askeleen kohti tervolalaisia hakemalla Tervolasta viittä öljystä
luopumista suunnittelevaa
kuntalaista tai yritystä, jotka haluavat lähteä mukaan
hankkeen tekemään yhteiskilpailutukseen. Ilmoittautuminen päättyi lokakuun
lopussa, ja tavoite täyttyi.
−Saimme ilahduttavasti mukaan viisi omakotitalotaloutta, joilta marraskuussa kerätään lähtötiedot kohteesta ja nykyisestä
lämmitysjärjestelmästä.
Näistä kohteista sitten lähetämme yhteisen tarjouspyynnön lämmitysjärjestel-

−Maalämpö on käytännössä toimivin lämmitysmuoto
pohjoisen olosuhteissa. Saneerauskohteissa patteriverkosto toimii ehkä parhaiten maalämmöllä. Toki, jos
kiinteistö on kaukolämpöver-

Vähähiilinen Lappi -hankkeen projektipäällikkö
Antti Sirkka muistuttaa, että
Väpin neuvonta ja opastus
ovat kaikkien niiden tervolaisten käytössä, jotka ovat
kiinnostuneita vaihtamaan
öljylämmityksensä fossiilivapaaksi lämmitykseksi.

Tervolan Vuokratalot Oy
Vuokrakoti lähellä luontoa

Koti etsii vuokralaista.
www.tervolanvuokratalot.fi
040 170 3243

• SEO-BAARI
• AUTOKORJAAMO
• STIHL JA STIGA
-PIENKONEET
• PIENKONE- JA
AUTOVARAOSAT
• KELKKOJEN HUOLTO
JA VARAOSAT
• RENGASMYYNTI
MYYMÄLÄ/KAHVIO
ARK. 7-17, LA 9-14,
SU SULJETTU!
KORJAAMO ARK. 8-16,
VKL. SULJETTU!
MIIKA P. 040 537 6425
miika@vaihtoykkoset.fi

VILLE P. 040 587 5055

Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

Tervola-lehti
- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Tervolalainen
Lapin Puikula
maistuu arjessa
ja juhlassa

JUMALANPALVELUKSET:
Su 15.11. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10.
Su 22.11. Sanajumalanpalvelus
Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 25.11.
Aineistot 18.11. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Palveluhakemisto
Kellot, korut, lahjaesineet,
silmälasit

• korjaukset
• korvien rei´itys
• ostamme kultaa
• Paristonvaihdot

Palvelemme: ma-pe 9-17, la 10-14
KEMI Sauvosaarenk. 5 puh. 016-221 814
TORNIO Satamakatu 8 puh. 016-481 242

www.kultaoptiikkakemppainen.fi

Teksti Marjut Järvinen
Lapin yöttömässä yössä tapahtuu taikoja. Esimerkiksi
monet kasvit ovat ravinnerikkaampia kuin eteläiset serkkunsa. Myös suomalaisten
suurimmasta herkusta, perunasta, kasvaa Lapissa ainutlaatuista. Tämän tietää
erityisen hyvin Lapin Puikulaa Tervolassa viljelevä Juha
Jankkila. Juha on viljellyt Puikulaa jo 1985-luvulta asti.
- Lapissa Puikulan viljelylle on
pitkät perinteet. Puikulaa on
viljelty alueella jo 1700-luvulta asti, Juha kertoo.
Peltopinta-alaa Juha Jankkilalla on yhteensä 120 hehtaaria, josta puikulaa viljelyllään yhteensä 55 hehtaaria. Muu ala viljelykierrosta
on pääasiassa nurmea. Kokonaissato vaihtelee vuosittain
0,8-1,2 miljoonan kilon välillä.
Työsarkaa siis riittää, mutta
apua perunatilansa pyörittämiseen Juha Jankkila saa kausityöntekijöiltään. Vuosi sitten laajentunut tuotantohalli
helpottaa perunan säilömistä
ja käsittelyä.
Perunan viljelyn kohokohtana
on sadonkorjuu, jos se onnistuu hyvin. Sitä ennen perunat
on idätetty, istutettu, mullattu ja tarvittaessa sadetettu.
Talvella perunoita lajitellaan,
harjataan ja pussitetaan. Puikula on vaikea viljeltävä, sillä
se on esimerkiksi herkkä tau-

deille. Pottuviljelijältä vaaditaan Juhan mukaan ennen
kaikkea pitkäjänteisyyttä.
- Vaikka sato ei onnistuisi, on
vain uskottava tulevaan, Juha
kannustaa alasta haaveilevia
nuoria.
Yksi haaste Puikulan viljelyssä on se, että nostetut perunat ovat hyvin erikokoisia.
Koska kuluttajat ovat perunoiden koosta tarkkoja, menevät pienet perunat osittain
naapurin maatilan lehmille
ja osittain hävikkiin. Tämä on
sääli, sillä pienet perunat ovat
maultaan erityisen hyviä.

samaan tapaan kuin samppanjaksi ainoastaan Champagnen maakunnan alueella
valmistettua samppanjaa.

- Netti on reseptivinkkejä pullollaan. Kannattaa rohkeasti
kokeilla erilaisia valmistustapoja, kehottaa Juha.

Lapin Puikula on aromikas peruna, joka on koostumukseltaan jauhoinen ja väriltään
keltainen. Perunan keittäminen vaatii tarkkuutta, sillä varomattomalla keitinperunat
muuttuvat helposti
velliksi. Parhaimmillaan Puikula on Juha
Jankkilan mielestä
muusina.

SIIVOUKSET,
KOTIAPU SEKÄ
PIHATYÖT
SOITA:
040 181 5019

www.tomerin.fi

Asiointikyyti perjantaisin
Koivu-Peura-Loue-Tervola.
VPL:n mukaiset
kuljetukset yhteistyössä Pekka
Kähkösen kanssa.

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

- Perunahävikki pitää saada loppumaan. Meillä on kiinnostusta hävikkiperunoiden
jalostukseen esimerkiksi ulkomaille vietäväksi luksustuotteeksi. Tarkemmin en
vielä suunnitelmistamme
kerro, mutta talven aikana
on tarkoitus yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa tehdä
suunnittelutyötä, Juha kertoo
innostuneena.
Vaikka Jankkilan perheessä Puikulaa syödään päivittäin, on Puikula suurimmalle osalle suomalaisista juhlaperuna. Sen menekki nousee
joulun alla kolminkertaiseksi. Vaikean viljeltävyytensä vuoksi Puikula on arvokkaampaa kuin monet muut
perunalajikkeet. Lapin Puikulla on EU:n nimisuoja. Ainoastaan Lapissa viljeltyä perunaa
saa kutsua Lapin Puikulaksi –

Taksipalvelut

Make Lampela
p. 040 515 7304

• yritysten starttipaketit
Lue lisää
www.visualdesign.fi

Asiointilinjat
Tervolan kunnan
alueella
Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako oma julkaisu
Tervola-lehden välissä.
Pyydä tarjous
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
Käytä kasvomaskia ja estä
koronaviruksen leviämistä!
pe 30.10.2020 - ma 30.11.2020
Lasten ja nuorten liikuntapassikampanja
to 05.11.2020 – ma 30.11.2020
Meeri Koutaniemen valokuvanäyttely
Tervolan kunnantalon näyttelytilassa
to 19.11.2020
Meri-Lapin jousikvartetti
Nuorisoseuralla, PERUTTU!
to 10.12.2020
Satuhetki kirjastossa

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää
koronavirustartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön.
Kasvomaskin käyttöä suositellaan asioidessasi kaupassa, apteekissa, kirjastossa, pankissa sekä kaikissa
muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen
ei ole mahdollista. Ohjeita kasvomaskin käyttöön
löydät esimerkiksi THL:n verkkosivuilta.
Muistathan huolehtia myös käsi- ja yskimishygieniasta. Pidetään Lappi koronaturvallisena yhdessä!

Lisätietoja: www.tervola.fi

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

Tervolaan on avattu koronalinja
Jos sinulla on flunssan kaltaisia oireita tai vatsaoireita, hakeudu koronavirustestiin matalalla kynnyksellä.
Ota yhteys Tervolan terveyskeskuksen koronalinjaan arkena klo 8-16: 040 151 9730

Paikkoja vapaana 3-5 vuotiaille lapsille
varhaiskasvatukseen, maksu sama kuin
kunnalla, palveluseteliä käyttäen.
Myös kotona olevat vanhemmat ovat
oikeutettuja hakemaan lapselleen
varhaiskasvatuspaikkaa.

Muina aikoina yhteys koronaepäilyissä Mehiläinen
Länsi-Pohja: 040 825 1072
Mikäli vointisi vaatii ammattilaisen tutkimusta, soita
Tervolan terveyskeskuksen päivystyksen numeroon
040 151 9700 tai 040 151 9701.

www.pikkupeikonpesa.com

Marika Pääaho 040-8315427

Tietoa kausi-influenssasta:
http://www.kausi-influenssa.fi/

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

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.

LEFFAILTA 25.11.
Koko perheen elokuvailta ke 25.11. klo 17–18.30.
Vastakruunattu jäätikön kuningas kutsutaan New
Yorkiin ottamaan vastaan kaupungin avaimia. Siellä
hänet lavastetaan rikolliseksi ja samaan aikaan
kotiseudullakin on vaikeuksia. Jääkarhulla on
kiire todistaa syyttömyytensä ja pelastaa kotinsa.
Elokuva on puhuttu suomeksi. Ota mukaan omat
naposteltavat!

Tule rokotukselle sinulle sovittuna aikana.
Pue saapuessasi aulassa kasvomaski ohjeiden
mukaan.

Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, saat
rokotereseptin terveyskeskuksesta.

OMATOIMIKIRJASTO
Omatoimikirjaston palveluajat laajentuivat lokakuun viimeisellä viikolla. Kirjastossa voi asioida joka
päivä klo 9–21 välisenä aikana, myös viikonloppuisin. Henkilökunta on paikalla tuttujen aukioloaikojen mukaisesti.

TURVALLISEN ASIOINNIN OHJEET
Jokaisen omilla toimilla ja käyttäytymisellä on suuri
merkitys koronaviruksen leviämisen estämisessä.
Kirjastoon ei pidä tulla sairaana, ja asioidessa on
syytä noudattaa turvallisen asioinnin ohjeiden lisäksi viranomaisten voimassa olevia ohjeita. Keskeistä
on edelleen turvavälin pitäminen sekä hyvä käsi- ja
yskimishygienia. Suosittelemme kasvomaskien
käyttöä tapahtumissamme ja tilanteissa, joissa
turvavälejä ei voida varmistaa. Pyrimme myös
vähentämään käteisen rahan käsittelyä, joten suosittelemme esimerkiksi lähimaksua tai verkkomaksamista. Kiitos, kun suojaat itseäsi ja muita.

Influenssarokotukset
2020-2021

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

AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
la klo 11-15

APTEEKKI PALVELEE
ma-pe 9-17
Tiesithän, että voit myös tilata reseptilääkkeesi Mobiilireseptillä tai puhelimitse
Tarvittaessa toimitamme tilauksesi
• apteekin palvelupisteisiin
(Louen Sale tai Muurolan Sale)
• K-market Tervolaan
• kunnan asiointikuljetuksella

Keskustie 92, 95300 Tervola
puh. 050-4773233

Keskustie 94,
95300 Tervola
puh. 016-435003
ma-pe 9-17

Tervola-lehti
LUONNOS PERÄMEREN
JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSAN
MUUTOKSISTA NÄHTÄVILLÄ
Perämeren Jätehuolto Oy on esittänyt
Perämeren jätelautakunnalle muutoksia
jätetaksaan. Muutokset koskevat jätteiden
vastaanottomaksuja Jätekeskus Jäkälässä ja
ekoasemilla sekä Kemin jätteenkuljetuksen
astiahintoja ja ne tulisivat voimaan 1.1.2021.
Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 26.10.2020 pykälässä 32 päättänyt
laittaa luonnoksen jätetaksasta nähtäville.
Luonnos Perämeren jätelautakunnan jätetaksaksi on yleisesti nähtävillä 17.11.2020
asti Tornion kaupungin internet-sivuilla
osoitteessa www.tornio.fi (kohdassa -Kuulutukset) sekä Kemin, Keminmaan, Tervolan ja
Ylitornion kuntien verkkosivuilla.
Jätetaksan luonnoksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 17.11.2020 mennessä Perämeren jätelautakunnalle
(os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai
jatelautakunta@tornio.fi).
Lisätietoja asiasta antaa jäteasiamies
Minna Karhunen (puh. 050 566 4195,
jatelautakunta@tornio.fi).
PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

Tervola-lehteä luetaan
ympäri maailmaa
Toimituksemme seuraa nettilehtemme luettavuutta
sekä paikallisesti että maailman laajuisesti sivuiltamme
(www.tervola-lehti.fi) saatavalla datalla. Esimerkiksi
ensimmäistä Tervola-lehteä (30.9.) luettiin netissä
yli 400 kertaa.
Myös ulkomailla Tervola kiinnostaa. Oheisessa kartassa
näkyvät maat, jossa Tervola-lehteä luetaan. Kaukaisimmat maat näyttäisivät olevan
Alaska ja Australia. Tästä herääkin kysymys, ovatko nämä
lukijat entisiä Tervolalaisia, vai
millainen sidos heillä on tänne
Kemijokivarteen?
Lehden toimitusta kiinnostaisikin tietää, millaisia tarinoita näihin ”maailmalla”
olevien lukijoiden elämään
mahtuu, liittyen Tervolaan tai
lähialueelle. Jos olet itse ulkomailla asuva, tai jokin lähisu-

kulaisesi tai tuttusi asuu ulkomailla, toimituksemme olisi kiinnostunut julkaisemaan
näiden ihmisten tarinoita, sii-

Tervola-lehti
Myönteisiä mahdollisuuksia
www.tervola-lehti.fi

Ilmoitushinnat

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

Mainostomistotasoinen suunnittelu
sisältyy ilmoitushintaan.

Tiedotuslehti joka
taulouteen Tervolan
kunnan alueella

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

Ilmoitusaineiston jättö

Palveluhakemisto (jokaisessa lehdessä)

Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen
aineisto edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviikkona klo 12.00 mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Hintoihin lisätään alv. 24%

Lehtitoimikunnan jäsenet

Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€/kerta€
ja 2x50 mm = 40€/kerta €- vuosisopimus

Ilmoitustilavaraukset

edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä

Marjut Järvinen - Tervolan kunta
Tiina Tuokila - Visual Design Oy
Pekka Tuokila - Visual Design Oy
Heikki Holma - Tervolan seurakunta
Tervolan Yrittäjät ry

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

Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Jakelu
Suomen Suoramainonta

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 25.11.
Aineistot 18.11. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

tä miksi ovat lähteneet ja mitä
heille nykyisin kuuluu? Lähetä
kertomuksesi osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi, niin

julkaisemme niitä lehtemme
sivuilla.

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

aineisto@tervola-lehti.fi

Yleisönosastokirjoitukset
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.

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

aineisto@tervola-lehti.fi

Etkö saanut Tervola-lehteä?
Ilmoita jakeluhäiriöistä sähköpostitse

aineisto@tervola-lehti.fi

Lehti on myös jaossa Tervolan huoltoasemilla sekä
kuntakeskuksen Salessa ja K-marketissa.

