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MUUTA PUU
RAHAKSI
Ostamme puuta
pysty- ja hankintakaupalla
Länsi-Lapissa.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:
Joonas Laaksonlaita, puh. 050 554 4876
joonas.laaksonlaita@vapo.fi
www.vapo.fi

Laura Kallatsa
tekee kansainvälistä
tutkimusta etäyhteyksin
Tervolasta
iloinen Laura on suorasta junayhteydestä Helsinkiin.

Teksti ja kuvat Marjut Järvinen
Korona-aika on lopullisesti osoittanut, ettei työn tekeminen ole välttämättä sidoksissa ihmisen sijaintiin.
Tämän on huomannut myös
etätöitä Tervolasta käsin tekevä Laura Kallatsa. Laura
tekee Tervolassa kansainvälistä tutkimusta. Hän väitteli teologian tohtoriksi syyskuussa 2020 pappien käsityksistä samaa sukupuolta
olevien avioliitoista.
Laura muutti keväällä 2017
Tervolaan, jonne hänen miehensä Markus Kallatsa oli
muuttanut edeltävänä syksynä saatuaan seurakuntapastorin viran. Vaikka paikkakunta oli Lauralle täysin
uusi, ihastui hän uuteen kotiinsa nopeasti.
- Saimme muuttaa Markuksen kanssa heti pappilaan.
Kun katson työhuoneeni ikkunasta ulos, mietin usein,
voiko tätä parempaa maisemaa olla, Laura kertoo.
Laura on tehnyt työtään korona-aikana täysin etäyhteydellä. Tällä hetkellä hän
työskentelee Itä-Suomen
yliopiston hankkeessa, jossa
tutkitaan arvojen siirtymistä perheessä sukupolvelta
toiselle. Lisäksi hän opettaa
teologian opiskelijoita.

- Kunta voisi rakentaa vielä 4-tien varteen linja-autopysäkin taakse parkkipaikan,
niin linja-autolle kulkeminen
olisi vaivatonta, Laura naurahtaa.

Työpäivää rytmittävät kokoukset ja opettaminen.
Koska suuri osa työstä ei
ole sidottua aikaan, aloittaa
Laura työt usein jo aamukuudelta. Iltapäivällä hän saattaa
käydä lenkillä ja jatkaa töitä
vielä illalla lenkin jälkeen.
- Olen suunnitelmallinen ja
tiedän jo aamulla, mitä päivän aikana tulen tekemään.
Harva jaksaa keskittyä yhtäjaksoisesti ajatustyöhön
kahdeksan tuntia kerralla.
Ulkoilu parantaa keskittymistä, eikä työhön jää tyhjäkäyntiä.
Laura on säännöllisesti yhteyksissä Kanadaan, Italiaan,
Saksaan ja Unkariin. Työskentely onnistuu hyvin, sillä ainoastaan kokousaikojen
sovittaminen vaatii joustoa.
Yhteinen kokousaika löytyy
usein niin, että Suomessa on
ilta ja Kanadassa aamu. Siten
kenenkään ei tarvitse herä-

tä palaveriin keskellä yötä.
Työtään Laura voisi etäyhteyksillä tehdä melkein missä vain, mutta Tervolassa
on moni asia erityisen hyvin.
Laura nauttii rauhallisesta
asuinympäristöstä ja pulahtaa mielellään uimaan Kemijokeen.
Tervolasta löytyy arjessa
tarvittavat palvelut, mutta
kaupassa ei tarvitse jonottaa. Tervolan sijainti kolmen
kaupungin keskellä mahdollistaa sellaisten palvelujen käytön, joita Tervolassa ei ole saatavilla. Erityisen

Laura on tiiviisti mukana seurakunnan arjessa ja on valmis auttamaan monenlaisissa tehtävissä. Yhteisöllisyys
näkyy seurakunnan ja koko
Tervolan arjessa monella tavalla. Jos Laura on esimerkiksi pidemmällä työmatkalla, tarkistavat seurakunnan
aktiivit Markukselta Lauran
kuulumiset. Ihmisiä on helppo lähestyä, eikä vahvoja hierarkiarakenteita ole.
- Suurimmaksi osaksi viihdyn työpäivän aikana hyvin
itsekseni. Jos kaipaan seuraa, menen kahvittelemaan
seurakunnan työntekijöiden
kanssa. Täällä tunnen olevani tervetullut.

Tervolan Vuokratalot Oy
Vuokrakoti lähellä luontoa

Pintaremontista valmistuvia asuntoja:
Annalantie 5
2h+kk+s, 53m² vuokra 438,04€/kk
2h+k+s, 61,5m² vuokra 522€/kk

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

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

• 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!

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 9.12
Aineistot 1.12. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

MIIKA P. 040 537 6425
miika@vaihtoykkoset.fi

VILLE P. 040 587 5055

Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

Tervola-lehti
Kauneimpia joululauluja
kotona tai kylällä
Joulu lähestyy. Sille ei koronakaan mahda mitään. Talven
pimeintä aikaa on näissä Pohjoloissa juhlistettu jollakin tavalla kenties vuosituhansia.
Kemi- ja Torniojokilaaksoissa
sen sisältö on kokenut reilut
700 vuotta sitten merkittävän
muutoksen. Sitä ryhdyttiin
viettämään Herramme ja Vapahtajamme syntymän muistoksi. Se juhlan sisältö on hyvä
muistaa edelleen.
Vajaat 50 vuotta suomalaiseen joulunviettoon ovat kuuluneet Suomen Lähetysseuran ideoimat Kauneimmat
joululaulut-tilaisuudet. Tänä
vuonna on monin paikoin jouduttu miettimään niiden järjestämisen mahdollisuuksia.
Niin Tervolassakin. Tätä kirjoitettaessa Tervolassa on tavattu 10 koronavirustartuntaa. AVI on antanut ohjeen,
että yli 20 hengen ja LPSHP,
että yli 10 hengen tilaisuuksia ei tulisi järjestää, ellei niissä voida taata turvavälejä ja
käsihygieniaa.
Laulaminen on koronan kannalta riskialtista, koska laulaen
ihminen tuottaa aerosolimaista uloshengitysilmaa runsaasti. Vaikka maskin kanssa

Jokaisesta mahdollisesta
osallistujasta on oltava oma
viesti. Sekaannuksen välttämiseksi Whatsapp-viestejä
pyydetään välttämään.

on hankala laulaa, sen käyttö on kuitenkin ehdoton edellytys, jotta nykytilanteessa
isommalla joukolla voitaisiin
kokoontua laulamaan.

tumisjärjestyksessä 50 henkeä. Ilmoittautua voi perjantaihin 27.11. klo 16 mennessä tekstiviestillä: KJ Mattinen
numeroon 040 5380 175.

Kauneimpien joululaulujen suunnitelma Tervolassa on sellainen, että kolmessa paikassa järjestetään
puoli tuntia kestävä joululaulutilaisuus. Niissä on huomioitu turvavälit, niihin tulee ilmoittautua ennalta ja niissä
edellytetään maskin käyttöä.
Vain oireettomana voi osallistua. Suunnitelman mukaan
toimitaan, ellei ennen mainittujen tilaisuuksien ajankohtaa tule tiukempia rajoituksia.

Paakkolan kylätalolla tilaisuus alkaa lauantaina 12.12.
klo 16. Tilaisuuteen otetaan
mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä 30 henkeä. Ilmoittautumiset perjantaihin
4.12. klo 16 mennessä tekstiviestillä: KJ Paakkola numeroon 040 9659 800.

Kauneimpia joululauluja lauletaan – jos Jumala suo –
Mattisen koululla sunnuntaina 29.11. klo 18. Tilaisuuteen
otetaan mukaan ilmoittau-

Seurakuntakeskuksen kirkossa joululauluja lauletaan
sunnuntaina 13.12. alkaen
klo 18. Tilaisuuteen otetaan
mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä 50 henkeä. Ilmoittautumiset perjantaihin
4.12. klo 16 mennessä tekstiviestillä: KJ Kirkko numeroon
050 4370 003.

Jos ilmoittautuneita tulee
enemmän kuin tilaan turvallisesti mahtuu, saavat seuraavat ilmoittautuneet viestin,
jossa kerrotaan, että paikat on
jo varattu. Siinä tapauksessa
voi ilmoittautua toisaalla järjestettävään lauluiltaan. Seurakuntakeskuksen kirkossa
järjestetään tarvittaessa toinen tilaisuus su 13.12. klo 19.
Kaikissa edellä mainituissa
paikoissa on jaossa maskeja
ja käsidesiä.
Sunnuntain 13.12. klo 18 tilaisuus striimataan seurakunnan youtube-kanavalle,
joten kauneimpiin joululauluihin voi osallistua myös kotona. Lauluvihkoja voi noutaa
Tervolan kolmesta kaupasta aukioloaikoina tai seurakuntakeskuksesta ma-ke klo
9-13. Lauluvihot on kustantanut Suomen Lähetysseura ja niissä on vinkkejä, kuinka
voi tukea SLS:n tekemää lähetystyötä.
Rauhallista adventin aikaa
toivottaen Heikki Holma.

JUMALANPALVELUKSET:
Su 29.11. Perhemessu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 11.
Su 6.12. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10 ja sen
jälkeen itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakeskuksessa.
Su 13.12. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Kaikki yllämainitut tilaisuudet striimataan.
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Kauneimmat joululaulut-tilaisuuksiin tulee ilmoittautua ennakkoon. Katso tarkemmin toisaalta
tässä lehdessä.
Su 29.11. klo 18 Mattisen koululla.
Ilmoittautumiset tekstiviestillä: KJ Mattinen numeroon 0405380175 pe 27.11. klo 16 mennessä.
La 12.12. klo 16 Paakkolan kylätalolla.
Ilmoittautumiset tekstiviestillä: KJ Paakkola numeroon 0409659800 pe 4.12. klo 16 mennessä.
Su 13.12. klo 18 (ja 19) Seurakuntakeskuksen kirkossa.
Ilmoittautumiset tekstiviestillä: KJ numeroon
0504370003 pe 4.12. klo 16 mennessä.
Tilaisuus striimataan, joten kauneimpiin joululauluihin voi osallistua myös kotona. Lauluvihkoja voi noutaa kaupoista tai seurakuntakeskuksesta.

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

Palveluhakemisto
YRITTÄJÄ

Ilmoita JOULULAHJAIDEOISTASI
9.12. lehdessä ja
JOULUTERVEHDYKSESI 23.12. lehdessä!

Kellot, korut, lahjaesineet,
silmälasit
www.tervola-lehti.fi

Pidetään oma
riistanhoitoyhdistys hengissä
Riistanhoitoyhdistysten taloudet ovat olleet viimevuodet tiukoilla ja sama jatkuu edelleen. Säästöpäästä
ei enää löydy apua. Riistanhoitoyhdistysten valtionapu tulee uusien perusteiden
mukaan aktiivisesta toiminnasta, nuorisotyöstä, koulutuksesta jne., ja tietysti riistanhoitomaksun maksaneiden lukumäärän mukaan.
Rhy:n saamalla valtionavulla ylläpidetään ja kehitetään
toimintaa sekä tarjotaan palveluita jäsenille ja kyläläisille.
Valtionavulla katetaan muun
muassa erilaisten tapahtumien ja kilpailuiden järjestäminen, koulutus, valvonta, toimihenkilöiden ja hallinnon kulut ja varusteet (esim.
toiminnanohjaus, SRVA-toiminta, ammunnanvalvonta jne.) Toiminnan ylläpitäminen edellyttää toimintaa.

Keväällä toiminnanohjaajana aloittanut Ville Viitanen onkin aloittanut uudelleen rhy:n ampumakilpailut ja monenlaista toimintaa
on suunnitelmissa mm. nuorisolle. Näin korona-aikana
metsästysharrastus ei ole
kärsinyt pahemmin rajoituksista. Metsässä ei ole väentungosta.
Yksi asia olisi helppo tapa
auttaa talousmielessä. Moni
Tervolassa metsästävä on
kirjoilla muualla ja riistanhoitoyhdistys on tullut valittua
asuinpaikan mukaan ja riistanhoitomaksukin menee
sen mukaan muulle. Nyt olisi hyvä tarkistaa mihin riistanhoitoyhdistykseen se
menee. Riistanhoitoyhdistyksen vaihtaminen käy helposti Metsästäjärekisterin
asiakaspalvelun kautta joko
puhelimitse tai sähköpostilla Tämä lehti ei kuitenkaan
mene muualla asuville. Siksi

www.tervola-lehti.fi
olisi tarpeen, että paikalliset
tarkistaisivat jahtikaveriensa osalta ja vanhemmat tarkistaisivat perillisten ja vävymiehien osalta tilanteen.
Tiukka talous painaa riistanhoitoyhdistyksiä fuusioihin.
Ainakin näin maanomistajan edustajana siinä on riskinsä. Tervola on hirvien talvehtimisaluetta. Rannikolta
hirvet nousevat sisämaahan
talveksi ja se näkyy täällä
metsä- ja liikennevahinkoina. Tervolassa hirvilupia on
vastaavasti haettu naapurikuntia enemmän suhteessa
pinta-alaan. Tämä onnistuu
varmimmin oman rhy:n ohjaamana.
Jukka Aula
Rhyn hallituksen
maanomistajien
edustaja

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
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

• 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

SIIVOUKSET,
KOTIAPU SEKÄ
PIHATYÖT
SOITA:
040 181 5019

www.tomerin.fi

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
• yritysten starttipaketit
Lue lisää
www.visualdesign.fi

Tervola-lehti
AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
la klo 11-15
Tiukentuneista koronarajoituksista huolimatta
kirjasto palvelee normaalisti tuttujen aukioloaikojen
mukaisesti!
MASKISUOSITUS
Tervolan kunnan suosittelemien rajoitustoimien
johdosta myös kirjastossa on maskisuositus:
kaikkien yli 15-vuotiaiden asiakkaiden toivotaan
käyttävän kasvomaskia asioidessaan kirjastossa.

AVOIMET TYÖPAIKAT
Tervolan kunnan avoimet työpaikat, niiden
kuvaukset ja lisätiedot löytyvät Kuntarekrystä osoitteesta www.kuntarekry.fi

6.11.-30.11.2020
Meeri Koutaniemen valokuvanäyttely
kunnantalon näyttelytilassa

Lähihoitajien sijaisuuksia
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
233866/

ke 25.11.2020
Koko perheen elokuvailta kirjastossa

to 10.12.2020
Satuhetki kirjastossa
pe 11.12.2020
Äiti-lapsi -ilta Nuorkalla

Lisätietoja: www.tervola.fi

Riskiryhmäläiset voivat asioida kirjastossa myös
ajanvarauksella normaalien palveluaikojen ulkopuolella. Tarvittaessa toimitamme heille aineistoa myös
kotiin maksutta. Jos tarvitset kotipalvelua, ole
yhteydessä kirjastoon, p. 040 486 6984.

LEFFAILTA 9.12.
Koko perheen elokuvailta ke 9.12. klo 17–18.20.
Luksuselämään tottuneen koiran emäntä menehtyy ja turre päätyy yllättäen rikkauksista ryysyihin
paetessaan entisen omistajansa ahneita lapsia
kadulle. Nyt hänelle selviääkin kuinka oikeassa
maailmassa eletään. Ota omat namuset mukaan!
Elokuva on suomeksi puhuttu.

pe 4.12.2020
Joulupostia ikäihmisille -joulukorttipaja
Nuorkalla
su 6.12.2020
Itsenäisyyspäivän juhla seurakuntakeskuksessa

TURVALLISEN ASIOININ OHJEET
Huomioithan tiukentuneet rajoitustoimet asioidessasi:
- asioi kirjastossa vain terveenä
- käytä kasvomaskia
- huolehdi hyvästä käsihygieniasta
- pidä riittävä turvaväli (1–2 m) toisiin asiakkaisiin ja henkilökuntaan
- suosi pika-asiointia, vietä kirjastossa
max. 15 min

Varaukset voi noutaa itsepalveluna, ja suosittelemme palautusten ja lainausten osalta automaatin
käyttöä. Pyrimme myös vähentämään käteisen
rahan käsittelyä, joten suosittelemme esimerkiksi
lähimaksua tai verkkomaksamista. Huolehditaan
yhdessä koronaturvallisesta Lapista!

TERVOLASSA TAPAHTUU

Toimintakeskus
tiedottaa
Vallitsevan korona-tilanteen vuoksi Toimintakeskuksessa ei valitettavasti järjestetä perinteisiä
joulumyyjäisiä.
Olemme kuitenkin avoinna 17.12. asti.
Tervetuloa jouluisille ostoksille
ma-to klo 8-14 (klo 10.30-11.30 suljettu).

KUULUTUS
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen
93 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Tervolan kunnanvaltuuston 17.9.2020/42 §
päätös Hastinkankaan teollisuusalueen asemakaavamuutoksen hyväksymisestä on
tullut lainvoimaiseksi. Kaavamuutos tulee
voimaan tällä kuulutuksella.
Tervolassa 25.11.2020
KUNNANHALLITUS

JOULUKORTTIASKARTELUPAJA 12.12.
Joulukorttipaja tulee taas! Askarrellaan kortteja
jouluisen musiikin tahtiin, kirjasto tarjoaa tarvikkeet. Joulukorttiaskartelu la 12.12. klo 11–14 Lapinniemen koulun ala-aulassa. Käynti joulukorttipajaan kirjaston kautta. Noudatamme tapahtumassa
hygienia- ja turvaväliohjeita.

KURKIAREENAN HARJOITUSVUOROT
HAETTAVANA

LAHJARALLI
Lahjaralli kirjastossa 1.–23.12.! Tontut piilottavat
joulukuun ajan päivittäin pikku paketteja kirjastoon.
Etsi, löydä ja pidä!

Kurkiareenan harjoitusvuorot jääkaudelle
2020 - 2021 ovat haettavissa vapaamuotoisella
hakemuksella sähköpostitse 30.11.2020 mennessä
tarja.leinonen@tervola.fi.

SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA

OMATOIMIKIRJASTO
Kirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21 välisenä
aikana, myös viikonloppuisin. Henkilökunta on
paikalla tuttujen aukioloaikojen mukaisesti.

KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS

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.

Lukuvinkki:
Tervolalainen Anita Kraatari on julkaissut viidennen
kirjansa Ristin juurella, joka
kertoo Suomesta ja Kemijokivarren pikkukylistä ja siellä

eläneiden ihmisten elämästä 1800 luvun aikana. Kirja
on kerronnaltaan fiktiivinen
ihmisten ja paikkakuntien
nimien, kuin tapahtumien-

kin osalta. Joskin kirjoittaja
on käyttänyt kirjan pohjaksi kuulemiaan vanhoja tarinoita ihmisistä ja heidän
elämästään tuona aikana.

Esilukijan arvostelu:
”Kirja on kerronnaltaan lämminhenkinen ja perinteisiä
elämän arvoja kunnioittava.
Miellyttävä lukuelämys,”

Pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina 10. päivänä joulukuuta 2020 alkaen klo 16.00.
Kokoukseen voi osallistua myös Teams-yhteydellä. Teams-linkki toimitetaan kokouksen osallistujille kokouskutsun yhteydessä
sekä sähköpostitse. Yleisö seuraa kokousta
kunnanviraston kahviossa. Paikalle saapuvia
pyydetään noudattamaan annettuja koronaohjeistuksia. Kokouksen esityslista on luettavissa yleisessä tietoverkossa osoitteessa
http://tervola.ktweb.fi/ 2.12.2020 alkaen.
Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 16.12.2020 alkaen.
Tervolassa 25.11.2020
Pertti Keränen,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Tervola-lehti
Torjutaan
koronaa yhdessä
Länsi-Pohja
kiihtymisvaiheessa
Koronavirus on kuluneen
vuoden aikana vaatinut
joustoa arjessa meiltä jokaiselta. Koronatilanne
on Tervolassa hallinnassa (viikolla 47), mutta koko
Länsi-Pohjan alueella tilanne on edelleen vakava. Tervolassa tartuntoja
on yhteensä ollut 12, joista suurin osa on tullut kuukauden sisällä. Pienestä väestöpohjasta johtuen
laskennallinen ilmaantuvuuslukumme on korkea,
noin 165/100 000. Tervolassa altistuneita (mutta ei vielä sairastuneita) on
ilmaantunut viikoittain ja
ne liittyvät sekä omiin tartuntaketjuihin että toisilta
paikkakunnilta ilmoitettuihin ketjuihin.
Koronaviruksen tartunnanjäljitystä tekee Tervolassa tehokas kolmen
hengen tiimi: johtava lääkäri Heli Hyrkäs, terveydenhoitaja Riitta Kanto
sekä toimipaikanpäällikkö
Heidi Ylimikkotervo.
- Tähän mennessä työ on
onnistunut hyvin, vaikka
se viekin paljon aikaa. Kaikki tartuntaketjut ovat hallinnassa ja niitä seurataan
suunnitellusti, Heli kertoo.
Helin mukaan nyt on kriittinen hetki noudattaa annettuja turvaväli-, kasvomaski- ja hygieniaohjeita,
jotta koronavirusepidemian kiihtymisvaihe saadaan pysäytettyä. Tilanne
voi siis heikentyä nopeasti,
mikäli ohjeita ei noudateta.
Kasvomaskia kannattaa käyttää aina, kun ei voi
välttää lähikontaktia kodin
ulkopuolissa kontakteissa. Asiallinen maskin käyttö voi suojata koronavirustartunnalta. Maski täytyy
pukea ja riisua puhtain käsin, Heli muistuttaa.

Hakeudu testiin
matalalla kynnyksellä
Tartunnanjäljitys on osoittanut, että tauti tarttuu, jos
ollaan ilman kasvomaskia
lähikontaktissa yli 15 minuuttia. Tartuttaminen on
mahdollista jo ennen kuin
oireet alkavat. Huomiota
kannattaa kiinnittää esi-

merkiksi työpaikan kahvitiloihin ja yleisiin tai yksityisiin tapahtumiin, joissa lähikontakti tapahtuu
huomaamatta.
- Joudumme asettamaan
karanteeniin esimerkiksi sairaan henkilön kanssa samoissa tiloissa ilman
maskia asioineita henkilöitä. Maskia käyttämällä karanteenia ei olisi tarvinnut
asettaa ja mikä vielä parempaa, taudin eteneminen olisi pysähtynyt kyseisellä kerralla siihen.
- Karanteeni aiheuttaa
paljon käytännön järjestelyitä esimerkiksi töiden ja
asioimisen suhteen, koska karanteenissa oleva ei
saa olla kontaktissa ihmisiin kodin ulkopuolella. Jos
kaupassa ei voi esimerkiksi
karanteenin tai muun syyn
vuoksi käydä ja asiointia ei
voi muutoin järjestää, kuljettaa asiointikuljetus kotiin kauppakasseja ja lääkkeitä, Heli sanoo.
Koronavirustestiin tulee hakeutua matalalla
kynnyksellä, jos huomaa
flunssan kaltaisia oireita
tai vatsaoireita. Tämä on
tärkeää, jotta mahdollinen
tartunnan saanut ei ehtisi altistamaan tartunnalle muita.
- Tervolassa on oma koronalinja, josta voi varata ajan
koronavirustestiin. Koronalinjalle voi myös soittaa,
jos ei ole varma vaativatko
omat oireet testiin hakeutumista, Heli kertoo.
Kaiken kaikkiaan ohjeita on noudatettu hyvin ja
esimerkiksi kasvomaskeja
käytetään Tervolassa yhä
enemmän. Heli Hyrkäs haluaakin kiittää tervolalaisia
yhteisestä työstä viruksen nujertamiseksi. Yrittäjien ja yhdistysten kanssa
on esimerkiksi tehty hyvää
yhteistyötä koronaturvallisten tapahtumien saavuttamiseksi. Tapahtumatoimijat voivat konsultoida
Heliä koronaturvallisten
tapahtumien järjestämisessä myös jatkossa. Kärsivällisyyttä vaaditaan, sillä hygienia- ja turvaväliohjeita on noudatettava vielä
pitkään.

Tervolan Kotiseutumuseo
- näköalapaikalla sijaitseva
hiomaton timantti?
Keskustelutilaisuus museon
tilanteesta 5.12. Tervolan
Nuorisoseuralla
Tervolan Kotiseutumuseo on
hieno ja harvinainen kulttuurihistoriallinen aarre näkyvällä paikalla Nelostien varressa.
Museoalueelle on koottu useita kymmeniä vanhaan peräpohjalaiseen tyyliin rakennettuja rakennuksia, joissa on tuhansien vanhojen esineiden
kokoelma. Alueen omistaja on
Tervolan kunta ja ylläpidosta

Museoalueen rakennukset ovat kipeästi remonttien tarpeessa.

vastaa Tervolan Museoseura
(entinen Tervolan Pitäjäseura).

nostaminen pitäisi aloittaa mahdollisimman pian.

Monia kuntalaisia ja muita
museon ystäviä huolestuttaa rakennusten huono kunto ja hoitamattomuus. Tosiasia onkin, että museoalueen
rakennukset ovat kipeästi
remonttien tarpeessa. Myös
aikanaan huolella tehty pihapiiri istutuksineen on pahasti rappeutunut ja sen kun-

Uusia aktiiveja
tarvitaan mukaan
Tervolan Museoseura järjestää 5.12. 2020 kello 12 Tervolan Nuorisoseurantalolla
keskustelutilaisuuden, jossa
kerrotaan museon nykytilanteesta ja tulevaisuudensuunnitelmista. Tähän tilaisuu-

teen, joka on samalla seuran syyskokous, toivotetaan
tervetulleeksi runsas osallistujajoukko ideoimaan museon tulevaisuutta ja lähivuosien toimintaa. Myös tervolalaisten järjestöjen ja
yritysten edustajia toivotaan
mukaan tähän ideariiheen.
Teksti ja kuva:
Anne Tuomivaara
Tervolan Museoseuran
rahastonhoitaja

Joulupostia ikäihmisille
-kampanja kutsuu
tervolalaiset lähettämään
joulukortteja ikääntyneille

”Kaukana kotoa” -valokuvanäyttely Tervolan kunnantalon näyttelytilassa
Teksti ja kuva Auni Vääräniemi
Tervolan kunnantalon näyttelytilassa on vielä marraskuun
loppuun saakka valokuvaaja
Meeri Koutaniemen ja lastenoikeusjärjestö Plan Suomen
”Kaukana kotoa: Tabareybareyn tytöt” -valokuvanäyttely.
Näyttely kuuluu Plan Suomen kuuden valokuvanäyttelyn sarjaan, joita Plan lainaa maksutta näyttelyvapaaehtoisille. Näistä näyttelyistä
kaksi on Meeri Koutaniemen
taidonnäytettä. Kaukana kotona -näyttelyyn hän tehnyt
sekä valokuvat että tekstit niihin. Näyttelyssä on kuusitoista taulua.
”Kaukana kotoa” -valokuvanäyttely syntyi, kun Koutaniemi matkusti syksyllä 2013
Nigeriin Tabareybareyn pakolaisleirille. Siellä hän tapasi kuusi Malin levottomuuksia
paennutta tyttöä.

dän arkensa monet puolet.
Safarau, 20, sai lapsen aviottomasta suhteesta. Zainabu,
14, puolestaan toimii pakolaisleirillä nuorena aktivistina
tyttöjen koulutuksen puolesta. Balkissa, 15, on jo nuoresta iästään huolimatta menettänyt lapsensa ja eronnut. Fatumata, 17, joutui lähikylän
miehen raiskaamaksi.
Tabareybareyn pakolaisleirillä elää noin 9 000 malilaista, joista 60 prosenttia on lapsia. Plan työskentelee leirillä tyttöjen ja nuorten aseman
parantamiseksi. Hätäavun lisäksi Plan palauttaa lapsille
mahdollisuuden koulunkäyntiin ja sitä kautta siteen turvallisempaan arkeen. Ääriolosuhteissa erityisesti tytöt
ovat alttiita väkivallalle, raiskauksille ja pakkoavioliitoille.
Kaukana kotona -valokuvanäyttely on jo ollut esillä ympäri Suomen.

Valokuvanäyttely kertoo
näistä tytöistä ja näyttää hei-

Helin ohjeita turvalliseen korona-arkeen: • Käytetään kasvomaskia • Pidetään turvavälit • Nautitaan ulkoilusta •
Huolehditaan hygieniasta • Ruokaillaan riittävin etäisyyksin • Kysellään läheisten kuulumisia
Johtava lääkäri: Heli Hyrkäs, heli.hyrkas@tervola.fi, 040 151 9704
Terveydenhoitaja Riitta Kanto: riitta.kanto@terveystalo.com, 040 525 4783
Lisää tietoa koronaviruksesta löytyy esimerkiksi Tervolan kunnan verkkosivuilta.
Koronavirustesti ajanvarauksella: Arkisin klo 8-16 Tervolan terveyskeskus, koronalinja: 040 151 9730, Lauantaisin klo
9-15 ja sunnuntaisin klo 9-14 Tornion terveysneuvontapiste (ajanvaraus verkossa ks. Tervolan kunnan verkkosivut)

Kaikkien aikojen iloisin joulukampanja alkaa nyt! Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot järjestää
yhteistyökumppaneineen Joulupostia ikäihmisille
-kampanjan 16.11.–11.12.2020 yhtä aikaa yli sadalla
paikkakunnalla! Kampanjassa kerätään joulukortteja
kotihoidon ja asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille. Tervolassa kotona asuville ikäihmisille joulukortteja
kerätään Tervolan kunnan infossa olevaan keräyslaatikkoon.
– Lähettämällä joulukortin voi tuottaa yksinäiselle
ikäihmiselle tunteen siitä, että häntä on ajateltu. Kortilla voi koskettaa ja tuottaa iloa lähimmäiselle, Siskot
ja Simot ry:n toiminnanjohtaja Eero Väisänen sanoo.
Kampanjan yhteistyökumppaneita ovat Kuntaliitto,
Kansalaisopistojen liitto, Kansalaisareena ja Suomen
4H-liitto. Kampanjan suojelijana toimii tasavallan
presidentti Sauli Niinistö.
Kampanjaan osallistuminen on helppoa ja hauskaa!
Kampanjaan voi osallistua
1) tekemällä joulukortin ja
2) toimittamalla sen keräyspisteeseen 16.11.–11.12.2020
Tervolassa kortteja voi tehdä myös joulukorttipajassa.
Joulukorttipaja järjestetään 4.12. klo 16-19 Nuorkalla.
Tee joulukortti näin:
Kirjoita korttiin hyvän joulun toivotukset.
Merkitse saajan kohdalle ”Sinulle” ja lähettäjän
kohdalle oma nimesi ja Siskot ja Simot.
Pudota kortti sellaisenaan lähimpään keräyslaatikkoon. Ethän sulje korttia kirjekuoreen.
Tervolan keräyspiste on Tervolan kunnantalon infossa,
osoitteessa Keskustie 81, arkisin klo 8-16 (pe klo
8-15). Kunnantalon ollessa suljettuna, kortit voi jättää
oven ulkopuolella olevaan lukittuun postilaatikkoon.
Keräyspiste
Keskustie 81
ma-to klo 8-15, pe klo 8-15
Kaikki joulukorttien keräyspisteet ja postitusosoitteet
löytyvät kampanjan verkkosivuilta:
siskotjasimot.fi/joulupostia
Seuraa kampanjaa somessa:
#kosketakortilla #joulupostia

