
Myönteisiä mahdollisuuksia
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WWW.VAIHTOYKKOSET.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! 

MIIKA P. 040 537 6425 
miika@vaihtoykkoset.fi 
VILLE P. 040 587 5055
Marjamiehentie 1, Tervola 

Tervolan Vuokratalot Oy  
Vuokrakoti lähellä luontoa 

Hyvää Joulua ja Kodikasta 
Uutta vuotta 2021

Koti etsii vuokralaista.
www.tervolanvuokratalot.fi

040 170 3243
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4. Jouluterveiset
5. Joulupostia  
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6. Yrittäjän Tervola
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    työllistää 
8. Vuoden nuori  
    yrittäjä
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Huippu-uutuus 
kylmeneviin 
talvi-iltoihin.

Mitsubishi Electric 
FT35 Hyper Heating
Hinta asennettuna 

2099€ sis alv. 24%
sisältää perusasennuksen

Kysy lisää:  
040 7448647 
Janne Kolu

Muista koti- 
talousvähennys.

p. 040 5255 669, Keskustie 95
SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Joulun aikaa rauhaisaa.Vuotta hyvää alkavaa.
Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta 

Kauneus- ja jalkahoitola 
Marjut Rovanperä

Maailman historiaan monel-
la tavoin poikkeuksellisek-
si jäävä vuosi 2020 lähes-
tyy loppuaan. Maaliskuussa 
koronaviruksen aiheutta-
ma pandemia sotki globaa-
listi ihmiskunnan elämän to-
taalisesti. Kotimaassa olim-
me varautuneet laajasti 
monenlaisiin poikkeusoloi-
hin, mutta näin laajaan ih-
misten terveyttä uhkaavaan 
t i lanteeseen syöksyim-
me kohtuullisen valmistau-
tumattomina. Asioita hoi-
dettiin valtakunnan kaikil-
la tasoilla hetkessä eläen.  
 
Tähän saakka on kuitenkin 
voitu todeta, että suoma-
laisen yhteiskunnan ei kan-
sainvälisesti katsoen tarvitse 
pandemian hoitoaan hävetä. 

Tervolassa koronavirusta on 
nujerrettu yhteisvoimin. Tar-
tunnan jäljitys on onnistunut 
hyvin, vanhuksille ja yrittäjil-
le on soitettu ja kauppakas-
seja kuljetettu asiointikyy-
din matkassa. Myös nuoret 
ovat osallistuneet talkoisiin 
muun muassa valmistamal-
la kuntalaisille kankaisia kas-
vomaskeja. Erityisen kiitok-
sen ansaitsevat tänä vuonna 
kaikki tervolalaiset korona-
toimistaan. Valoa vuoteen 
2021 tuovat koronarokot-
teet. Ennen riittävää väes-
tön rokotesuojaa meidän on 
edelleen jatkettava jo opit-
tuja turvallisuus- ja hy-
gieniakäytänteitä.

Tervolassa on koro-
nasta huolimatta jat-
kettu kunnan yhteis-
tä kehitystyötä. Uuden 
asuinalueen Westsiden 

suunnittelutyö käynnistyi 
EU-hankkeena alkuvuodes-
ta ja syksyllä saimme juhlia 
pitkään odotetun Keskustien 
vihkiäisiä. Uusia yrityksiä on 
vuoden aikana syntynyt usei-
ta ja monet kunnassamme 
toimivat yritykset ovat laa-
jentaneet toimintaansa.  Syk-
syllä hyväksytty Hastinkan-
kaan teollisuusalueen kaava 
mahdollistaa alueen yritys-
toiminnan kehittymisen.  
 
Tervolan kunnan viestin-
tä on vuoden aikana mer-
kittävästi tehostunut uu-
den viestintäsuunnittelijan 
myötä.  Kuntamme näky-
vyys niin tiedotusvälineissä 
kuin sosiaalisessa mediassa 
on lisääntynyt. Positiivisen 
kuntakuvan, hyvien perus-
palvelujen, kattavan koulu-
verkon, uusien työpaikkojen 
sekä turvallisien ja viihtyisi-
en asuinpaikkojen myötä us-
komme kuntamme väkilu-
vun kääntyvän kasvuun.

Tulevan vuoden aikana ra-
kennamme yhteistä kunta-
kuvaa, Tervola-brändiä. Ta-
voitteena on löytää yhteinen 
näkemys Tervolan erityis-
piirteistä, millä tavalla Tervo-
la poikkeaa edukseen muista 
kunnista. Tervolassa on pal-
jon vahvuuksia, joista mei-
dän tulee yhteisesti viestiä. 
Tervola tarjoaa mm. upeiden 

maaseutumaisemien, väljän 
asumisen ja huippunopeiden 
valokuituyhteyksien lisäksi 
hyvät yhteydet niin lähikau-
punkeihin kuin etelän kes-
kuksiin.  

Vaikeista ja haasteellisis-
ta ajoista huolimatta haluai-
sin muistuttaa meitä kaik-
kia siitä tosiasiasta, että 
kotimaamme Suomi ja suo-
malaiset ovat selviytyneen 
monista koettelemuksista ja 
Suomi on tällä hetkellä maa-
ilman kärjessä lukematto-
milla kriteereillä mitattuna. 
Maakuntamme vertailus-
sa Tervolan kunta on monel-
la mittarilla parhaasta pääs-
tä. Kiertoliittymän joulukuusi 
kuvastaa hyvin kuntaamme, 
pieni ja tanakka, tukevas-
ti maassa kiinni. Valtuuston 
vastikään hyväksymä ensi 
vuoden talousarvio mahdol-
listaa kuntastrategiaamme 
pohjautuen jatkossakin kun-
tamme hyvien ja laadukkai-
den palvelujen tarjoamisen. 

Näin joulun alla on hyvä 
rauhoittua seuraavan  
runon säkein:  
 
”Katso elämää rauhassa, älä 
kiirehdi suotta. Kasvaa päi-
viesi puu vielä monta vuot-
ta. Ota juuristasi voimaa ja le-
vitä se lehtiin, siksihän puun-
juuret vahvoiksi tehtiin.”

Hyvää joulua sekä tulevai-
suuden uskoa täynnä olevaa 
vuotta 2021 toivottaen!

Mika Simoska
kunnanjohtaja

Koronasta myönteisiin  
mahdollisuuksiin

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin
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Palveluhakemisto
SIIVOUKSET, 

KOTIAPU SEKÄ 
PIHATYÖT

SOITA: 
040 181 5019

www.tomerin.fi

p. 040 515 7304 
Asiointikyyti perjantaisin 

Koivu-Peura-Loue-Tervola.
  VPL:n mukaiset 
 kuljetukset yhteis-
 työssä Pekka 
 Kähkösen kanssa.

Taksipalvelut
 Make Lampela 

KEMI Sauvosaarenk. 5 puh. 016-221 814
TORNIO Satamakatu 8 puh. 016-481 242

www.kultaoptiikkakemppainen.fi

Kellot, korut, lahjaesineet, 
silmälasit

Palvelemme: ma-pe 9-17, la 10-14• korjaukset 
• korvien rei´itys 
• ostamme kultaa
• Paristonvaihdot 

• esitteet, julkaisut

• WordPress -nettisivut

• yritysten starttipaketit

Lue lisää
www.visualdesign.fi

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA

Näköislehti luettavissa 
osoitteessa www.tervola-lehti.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Jouluaatto 24.12. 
  klo 14 hartaus Ison kirkon tapu-
  lista. Sitä voi seurata hautaus-  
  maalta. 
  Klo 15 voi kotona seurata seura-
  kunnan Youtube-kanavalta Isos-
  sa kirkossa nauhoitettua jouluaa-
  ton hartautta, jossa naiskuoro   
  laulaa. 

Joulupäivä 25.12. 
  sanajumalanpalvelus klo 7.
Tapaninpäivä 26.12. 
  jumalanpalvelus klo 10.
Su 27.12. sanajumalanpalvelus klo 10.
To 31.12. uudenvuodenaaton hartaus   
  klo 18.
Uudenvuodenpäivä 1.1. 
  jumalanpalvelus klo 10. Juma-
  lanpalveluksen alussa sytyte-
  tään kynttilät kuluneen vuoden  
  aikana kuolleiden Tervolan seu- 
  rakunnan jäsenten muistolle ja  
  yksi yhteinen kynttilä muille Ter- 
  volaan haudatuille.  

Su 3.1.  sanajumalanpalvelus klo 10.
Loppiainen 6.1.
   jumalanpalvelus klo 10.
Su 10.1.  jumalanpalvelus klo 10.
Vuoden 2020 tilaisuudet ovat ilman seu-
rakunnan läsnäoloa. 
Jouluaaton klo 14 hartautta lukuun otta-
matta kaikki tilaisuudet striimataan seura-
kunnan Youtube-kanavalle. Seurakunnan 
kotisivulle päivittyy tieto mahdollisuudesta 
osallistua jumalanpalveluksiin paikan pääl-
lä ja siitä, milloin on seuraava messu.

www.tervolanseurakunta.fi

24.-26.12. Aatto, Joulupäivä ja Tapaninpäivä suljettu.
31.12. Uudenvuodenaattona klo 8.00-15.00

1.1. Uudenvuodenpäivänä klo 13-20
Normaalit aukioloajat:  

Ma-La klo 8-20, su klo 12-20

Tervakuksan väki kiittää asiakkaitaan 
kuluneesta vuodesta! 

Tervakuksa Oy, Siltatie 1 Tervola • 016-435 511
tervakuksaoy@pp.inet.fi • www.tervakuksa.fi

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon.
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa,  
loistaa kirkkaus. (Jes. 9:1)

Joulu on Jeesuksen  
syntymäjuhla

Joulu on erityinen juhla. Se 
tulee joka vuosi, myös tänä 
poikkeuksellisena vuonna 
2020. Joulu on sekoitus eri-
laisia asioita. Joulun vietossa 
voi olla perinteitä, iloa, valoa 
ja muistoja sekä myös uusia 
tapoja, surua, pimeyttä ja uu-
sia kokemuksia.

Joulu vie ajatukseni Betlehe-
miin, jossa vapahtajamme 
Jeesus syntyi yli 2000 vuot-
ta sitten. Olen käynyt Betle-
hemissä kaksi kertaa. On ol-
lut mielenkiintoista nähdä 
seutu, jolla Jeesus syntyi. Jee-
suksen syntymäpaikalle on 
rakennettu vierekkäin kaksi 
kirkkoa, ortodoksinen ja roo-
malaiskatolinen. Ortodoksi-

sessa kirkossa on lisäksi luo-
la, jossa Jeesus ortodoksisen 
perimätiedon mukaan syn-
tyi. Läntinen perinne sanoo  
Jeesuksen syntyneen tal-
lissa tai karjasuojassa. Lop-
putulos on sama. Karjasuo-
jat sen ajan Israelissa olivat 
usein luolia.

Hän kapaloi lapsen ja pani hä-
net seimeen, koska heille ei ollut 
tilaa majapaikassa. (Luuk. 2:7)

Jeesuksen syntymäjuh-
la koskettaa vuosi toisensa 
jälkeen. On hyvä, että Jeesus 
syntyi tallissa tai luolassa, 
perinteestä riippuen. Juma-
lan poika ei syntynyt kunin-
kaallisessa palatsissa, vaan 
hän syntyi eläinten ja ta-
vallisten ihmisten keskellä. 
Jeesuksen maanpäälliset 

vanhemmat, Maria ja Joo-
sef, olivat täysin tavallisia 
ihmisiä, vaikka he kuului-
vatkin Daavidin kuninkaalli-
seen sukuun. Ensimmäiset 
Jeesuksen luo tulleet olivat 
paimenia, jotka olivat lau-
mansa kanssa läheisellä ke-
dolla. Jeesus tuli maailmaan 
kaikkien ihmisten vuoksi 
eikä vain vahvoja ja hienoja  
varten. Jumalan ainoa poi-
ka Jeesus syntyi maailmaan  
ihmiseksi ihmisten jouk-
koon. Hän tuli maailmaan 
meidän vuoksemme. Se on 
ihmeellistä ja siinä on joulun 
sanoman ydin.

Tänään on teille Daavidin 
kaupungissa syntynyt Vapah-
taja. Hän on Kristus, Herra. 
(Luuk. 2:11) 

Tänä jouluna meillä ei ole 
mahdollisuutta kokoontua 
suurin joukoin Tervolan kol-
meen kirkkoon. Kuitenkin 
joulun ajan jumalanpalve-
lukset ja muutakin jouluista 
on katsottavissa ja kuunnel-
tavissa seurakunnan Youtu-
be-kanavalla, joten täysin il-
man joulukirkkoa ja joulun 
sanomaa ei tarvitse jäädä tä-
näkään jouluna. 

Nyt Betlehemiin! Siellä me 
näemme sen, mitä on tapah-
tunut, sen, minkä Herra meille 
ilmoitti. (Luuk. 2:15)

Siunattua Jeesuksen  
syntymäjuhlaa!

Markus Kallatsa
seurakuntapastori
Tervolan seurakunta

Tervola-lehden toimitus sekä Mainostoimisto Visual Design Oy:n
henkilökunta kiittävät kuntalaisia ja yrittäjiä hyvästä yhteistyöstä.

Toivomme kaikille  Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta.

Pidetään yhteyttä!

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Tiedotuslehti joka 
taulouteen Tervolan 
kunnan alueella

Myönteisiä mahdollisuuksia
Tervola-lehti



3Tervola-lehti

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tervolan kunnan avoimet työpaikat, niiden 
kuvaukset ja lisätiedot löytyvät Kunta-
rekrystä osoitteesta www.kuntarekry.fi

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

Siivooja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka 
/316273/

KUNNANTALO ON SULJETTUNA   
28.12.2020 – 3.1.2021

Päivystysnumerot ovat:
     Tenergia Oy  0400 394 251
     Tervolan Vesi  Oy 0400 296 421
     Kiinteistöhuolto          0400 290 156

Sosiaalityöntekijä on kunnantalon sulun aikana
arkipäivisin tavoitettavissa vain puhelimitse 

klo 8 – 16 välisenä aikana numerosta 040 537 6525

Rauhallista Joulunaikaa 
toivottaa
Tervolan kunta

TERVOLAN 
KUNNAN 
JOULUNAIKA:

JOULUN JA VUODENVAIHTEEN 
AUKIOLOAJAT
Kirjaston aukioloajoissa on poikkeuksia joulunaikaan ja 
vuodenvaihteessa. Ajantasaiset aukioloajat voi tarkistaa 
kirjaston kotisivuilta tai verkkokirjastosta https://lapin-
kirjasto.finna.fi.
Poikkeukselliset aukiolopäivät:
23.12.   klo 11–15  
24.–27.12. suljettu, ei asiakaspalveluaikaa
31.12.   klo 11–15  
1.1.–3.1.  suljettu, ei asiakaspalveluaikaa
5.1.   klo 11–15  
6.1.   suljettu, ei asiakaspalveluaikaa
Joulun, uudenvuoden ja loppiaisen aikana omatoimikir-
jastossa voi asioida itsenäisesti joka päivä klo 9–21.
OMATOIMIKIRJASTO & SALANUMERO
Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassa-
olevalla Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen liitetyllä 
salanumerolla. Salanumero on sama, jota käytetään 
verkkokirjastossa asioidessa. Jos sinulla on jo salanu-
mero, voit asioida omatoimikirjastossa ilman erillisiä 
toimenpiteitä. Jos salanumeroa ei vielä ole, sen saa 
henkilökohtaisesti asioimalla kaikista Lapin kirjaston 
toimipisteistä. Salanumeroa ei anneta puhelimitse tai 
sähköpostilla.
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. 
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
Riskiryhmäläiset voivat asioida kirjastossa myös 
ajanvarauksella normaalien palveluaikojen ulkopuolella. 
Tarvittaessa toimitamme heille aineistoa myös kotiin 
maksutta. Jos tarvitset kotipalvelua, ole yhteydessä 
kirjastoon! 
POISTOMYYNTI PÄÄTTYY 31.12.
Kirjastossa on ollut syksyn ajan poistomyyntiä, joka 
päättyy 31.12. Tarjolla on poistettua kirjastoaineistoa 
halvoin hinnoin: kirjat 0,20 €/kpl, lehdet 0,10 €/kpl, 
CD-levyt 0,50 €/kpl ja DVD-levyt 1,00 €/kpl. Vielä 
ehdit penkomaan!
PALAUTTAMATTOMAN AINEISTON 
LASKUTUS
Aloitamme tammikuussa laskutuksen palauttamatto-
mista lainoista (myöhässä 30 vrk tai enemmän). Hoita-
mattomat laskut siirtyvät eräpäivän jälkeen perintään. 
Palauta myöhässä oleva aineistosi ennen tammikuuta, 
jotta vältyt laskutuslisiltä ja lainauskiellolta!
ELOKUVIEN LAINA-AIKA
Elokuvien ja CD-ROM-aineistojen laina-aika pitenee 
1.1.2021 alkaen. DVD- ja Blu-ray -levyjen laina-aika 
pitenee 14 vuorokauteen ja CD-ROM-aineistojen 28 
vuorokauteen. Muutos astuu voimaan 1.1.2021, mutta 
tuolloin lainassa olevien aineistojen eräpäivät eivät 
muutu.
LEFFAILTA 13.1.
Koko perheen elokuvailta ke 13.1. klo 17.00–18.20. 
Maailma on muuttunut muoviseksi, eikä missään ole 
puita tai kasveja. Sisukas Ted yrittää ratkaista mihin 
puut ovat hävinneet ja tutustuu äksyyn mutta viehät-
tävään metsänhenkeen. Elokuva on puhuttu suomeksi. 
Ota omat namuset mukaan!

Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme ja yhteis-
työkumppaneillemme kuluneesta vuodesta! 

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

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

KERÄYS PAKOLAISPERHEIDEN ASUNTOJEN 
VARUSTAMISEKSI

Tervolan kunnalla on sopimus Lapin ELY-keskuksen 
kanssa 20 vuosittaisen kuntapaikan myöntämisestä 
pakolaisille. Sopimuksen perusteella vuoden 2021 
alussa Tervolaan saapuu kaksi syyrialaisperhettä suo-
raan Libanonin pakolaisleiriltä. Pakolaisten asuntojen 
varustamista varten järjestetään keräys tammikuun 
alussa. 

Keräyksellä toivotaan asuntoihin saatavan ehjiä ja 
puhtaita huonekaluja (sänkyjä, ruokailuryhmät, lipas-
toja, kirjahyllyjä, yöpöytiä), kattolamppuja, keittiö-
tarvikkeita, polkupyöriä ja leluja sekä kodintekstiilejä 
(pitkiä verhoja, pyyhkeitä, pöytäliinoja, petivaatteita) 
ja mattoja. Lasten/nuorten tarvikkeet tulisivat olla 
sopivia 6-15 –vuotiaille.

Tarkempia tietoja keräyksestä ja tarvittavista tavarois-
ta voi tiedustella pakolaisohjaajalta to 7.1. alkaen 
p. 040 151 9804 ja samalla sopia tavaroiden/huone-
kalujen toimitusajan.

1.1-28.1.2021 
Hilla Ojennuksen 
Taidenäyttely, kurkista kurveihin 
Tervolan kunnantalolla

Lisätietoja: 
www.tervola.fi

TERVOLASSA TAPAHTUU

KUTSU MARKKINA-
VUOROPUHELUUN

Tervolan kunta valmistelee Lapinniemen 
koulukeskuksen liikennejärjestelyjen toteu-
tuksen urakkakilpailutusta. Urakkaan kuuluu 
nykyisen koulutien päällysteen uusiminen, 
uuden kevyen liikenteen väylän ja parkki-
paikkojen rakentaminen sekä liittymäalueen 
liikennejärjestelyjen muuttaminen. 

Hankinnasta kiinnostuneet alan toimijat voi-
vat pyytää tarjouspyyntöasiakirjojen luon-
noksia nähtäväksi. Markkinavuoropuheluun 
osallistujat voivat esittää tarjouspyyntöön 
liittyviä kysymyksiä tai esittää vapaamuotoi-
sia näkemyksiään hankintakokonaisuudesta.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyy-
detään ilmoittautumaan osallistumisestaan 
viimeistään 5.1.2021 mennessä. Lisätietoja 
osallistumisesta löydät kunnan nettisivuilta 
tai tekniseltä johtajalta p. 0400 466 705.

Tekninen lautakunta

Tervolan vanhustenpalvelut 
ja vuodeosasto toivottaa 
Hyvää Joulun odotusta 
kaikille kunnan asukkaille.

Tänä poikkeuksellisena vuonna olemme joutuneet vä-
hentämään ikäihmisille suunnattuja tilaisuuksia, mutta 
olemme onnistuneet lisäämään asumisyksiköissämme 
asuvien viriketoimintaa  pienryhmissä.
Uusien toimintatapojen oppiminen erityisoloissa on 
ollut välttämätöntä Covid-19 ehkäisyssä.

Kiitämme Teitä kaikkia, jotka olette muistaneet 
asukkaitamme erilaisin tavaralahjoituksin, kortein ja 
striimauksin viihdyttäneet asukkaitamme ja kartut-
taneet ikäihmisten viriketoiminnan järjestämiseksi 
suunnattua vanhustenhuollon tukirahastoa.
Jaksamista koronasäännöistä huolimatta

Toivomme parempaa vuotta 2021 ja 
hyvää terveyttä myös tulevaan.
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Joulutervehdykset Tervolasta!

Lämmin kiitos asiakkailleni 
kuluneesta vuodesta.

Rauhallista Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2021

Mettänpeikko
Parturi-Kampaaja Raija Alalahti

Kivalontie 652
95300 Tervola
p. 040 845 8759

Kiitämme asiakkaitamme ja  
yhteistyökumppaneitamme  

kuluneesta vuodesta ja toivotamme  
Hyvää Joulua ja  

Onnellista Uutta Vuotta!

Rakennus ja Suunnittelu  
Jouni Vuokila Ky

Taksi- ja tilausliikenne  
Mika Suorsa Oy/Loca Boys  

Puh. 040 576 5173

Lämmin kiitos asiakkailleni 
vuodesta 2020.

Hyvää Joulua ja Onnea  
vuodelle 2021.

Puh. 016-435 720

Lämmin kiitos asiakkailleni 
kuluneesta vuodesta.

Rauhallista Joulua ja Onnea 
vuodelle 2021.

Kampaamo Pirkko

Kiitos asiakkailleni ja yhteistyökumppaneil-
leni kuluneesta vuodesta.

Iloista Joulua ja menestystä vuodelle 2021!

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Vasemmistoliiton Tervolan kunnallisjärjestö ry
Vasemmiston valtuustoryhmä

Kiitän asiakkaitani ja yhteistyökumppaneitani 
kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille

       Rauhaisaa Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2021

Rakennussuunnittelu
OLAVI JESTILÄ KY

Puh. 0400 812 248

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta

Lämmin kiitos asiakkaillemme 
kuluneesta vuodesta!

Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta.

Koronan vuoksi toimintamme on ollut 
minimissään, vain välttämättömimmät 
koulutukset ja tietenkin hälytykset 
on hoidettu. Toivotaan, että 
tilanne rauhoittuu ja pääsemme 
kaikki pian toimimaan 
normaalisti. 

Loppuvuodesta VPK on 
lahjoittanut paloautoheijastimia 
alakoululaisille ja päiväkodeille. 

Toivotamme kaikille 

Turvallista Joulun aikaa
ja Onnea Vuodelle 2021!

- VPK:n väki -

Lämmin kiitos asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme 

kuluneesta vuodesta.

    Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Kiinteistötyöt Matti Kupari

Rauhallista Joulua toivottaa HV-Heli Oy!

Keskustie 90, 95300 Tervola

TÄYDEN PALVELU
TILITOIMISTOPALVELUA

• Hoidamme yritysten kirjanpidot
• Palvelumme kattaa kaikki yritysmuodot

• Teemme myös välitilinpäätökset

Ota ujostelematta yhteys:
• 0400 161 619 Matti Vaajoensuu
• 040 707 3583 Mervi Juopperi

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen toivotamme
Rauhallista Joulua ja 

Menestyksellistä Uutta Vuotta!

Iloista Joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle!

Iloista Joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle!

Lämmin kiitos asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 

kuluneesta vuodesta.

Lämmin kiitos asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 

kuluneesta vuodesta.

0400 613 781  I  www.napapiirinkuljetus.fi

Olemme lomalla 8.1.2021 saakka

www.jideart.com
0400 694265

Tuunivaarantie 3A Tervola

Rauhallista 
Joulua!
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Joulutervehdykset Tervolasta!

Joulutervehdykset Tervolasta!

RAUHALLISTA JOULUN AIK AA
Toivottaa Pirjo Jurva Oy

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

Joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat:

Perinteisten joulukakkukahvien ja 
joulumuistamisten sijaan olemme 
antaneet lahjoituksen Tervolan 
seurakunnan diakoniatyölle.

21.12. – 23.12. 9 – 17 
24.12. 9 – 12 
25.12. – 27.12. suljettu
28.12. – 31.12. 9 – 17 

1.1. – 3.1.2021 suljettu
4.1. – 5.1. 9 – 17
6.1. suljettu
7.1. – 8.1. 9 - 17

Toivotamme kaikille
Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Kiitos  kuluneesta 
vuodesta!

Tervolan  
Eläkeläiset ry

Toivottaa  
jäsenilleen  

Hyvää Joulua  
ja parempaa 
Uutta Vuotta 

2021.

Joulupostia ikäihmisille  –kampanja hyvän  
mielen tuojana tervolalaisille ikäihmisille.  

Tervolan 4H:n väki ryhtyi 
marraskuussa pohtimaan, 
miten voisimme ilahduttaa 
ja tuoda hyvää mieltä ter-
volalaisille ikäihmisille pi-
meimpään talveen sekä jou-
lun aikaan. Sattumaa oli, 
että Siskot ja Simot, luovan 

välittämisen yhteisö, jul-
kaisi samanaikaisesti val-
takunnallisen Joulupostia 
ikäihmisille -kampanjan, jo-
hon luonnollisesti osallis-
tuimme. Kampanjan suo-
jelijana toimi tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö.  

Tempaus sai eri-ikäiset ter-
volalaiset hienosti liikkeel-
le ja määräpäivään mennes-
sä keräyslaatikot täyttyi-
vät. Kunnan työntekijöiden 
ja vapaaehtoisvoimin joulu-
kortteja ryhdyttiin jakamaan 
kylien ja jokivarsien asuk-
kaille hyvillä mielin, sillä kort-
teja oli tehty ja kirjoitettu aja-
tuksella, kukin tavallaan.  
 
Kortit jaettiin postilaatikoihin 
ja muutamien kanssa koh-
dattiin kasvokkain. Kampan-
jan merkeissä ikäihmisten 
kohtaamisia päivitettiin so-
meen, -ehkä siellä näkyy joku 
tervolalainenkin, käyhän vil-
kaisemassa.

Tervolalaiset, olette jaka-
neet hyvää mieltä oman kun-
tanne ikäihmisille ja toivot-
tavasti kortin vastaanotta-
nutkin on kokenut samoin.  
 
On mahdollista, että kaikkia 
ikäihmisiä emme ole kam-
panjassa  saavuttaneet, jo-

Kuvassa Kauko Kämäräinen ottaa vastaan joulukortin, hieman 
yllättyneenäkin ja iloisena kylän raitilla. 

ten toivotamme tämän ter-
vehdyksen myötä teille ilon 
ja valon hetkiä joulun aikaan 
sekä tulevalle vuodelle 2021.  

Rauhallista joulun  
aikaa jokaiselle toivoo:

4H Tervola, Tervolan kunta/ 
nuorisotyö/ vanhuspalvelut 
sekä Siskot ja Simot kiittä-
vät lämpimästi Joulupostia 
ikäihmisille -korttikampan-
jaan osallistuneita.
 
Nuoret 4H-yrittäjät, Koti-
palvelun työntekijät, ky-
läyhdistysten edustajat, 
koulut, taxi-yrittäjät Pekka 
Kähkönen ja Make Lampela, 
sekä muut yksityiset vapaa-
ehtoiset kampanjaan osal-
listuneet.

Alina Tervola-Tornio 
Puh. 044 755 6360

Alina on osa Norlandiaa

Tunnelmallista  
joulua ja onnellista  
uutta vuotta 2021!  
Kiitos asiakkaillemme  
kuluneesta vuodesta

Kiitos asiakkaillemme 
päättyvästä vuodesta.

Hyvää Joulua ja 
menestystä vuodelle 2021

Puh. 040 548 1425, 95300 Tervola

LVI-  ja KONETYÖ
KAASILA OY

Liikenneasema Mäkipeuran väki 
toivotaa asiakkailleen ja yhteistyö-

kumppaneilleen

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2021
Palvelemme jouluna
24.12 08.00-15.00
25.12 10.00-21.00
26.12 09.00-21.00
31.12 06.00-21.00
01.12 09.00-21.00

www.makipeurashop.fi
Tilaa kuljetus tai nouda
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Luomunokkosen pioneerit 

Luomunokkosta ja maatila-
matkailua Tervolassa

Lapsena Elina Holstila vil-
jeli  sisarustensa kanssa 
mansikoita. Kun satoa tuli 
enemmän kuin jaksoi syödä,  
neuvokkaat tytöt tekivät 
myydään mansikkaa –kyltin 
ja asettuivat kyltin ja mansi-
koiden kanssa lähellä kulke-
van tien varteen. Kaikki man-
sikat menivät kaupaksi ja 
kipinä yrittäjyyteen syt-
tyi. Nyt Elina viljelee yhdes-
sä miehensä Matin kanssa  
samaisella pellolla nokkosta. 

Ajatus nokkosen viljelystä 
syntyi, kun pariskunnan piti 
löytää pienelle tilallensa tar-
peeksi erikoistunut kasvi.  
Samalla tilalla Elinan isän ai-
koinaan viljelemä Lapin Pui-
kulaperuna ei olisi kannat-
tanut, sillä sen viljelyyn olisi  
tarvittu paljon kasvualaa. 

Luomunokkosta ei vilje-
le Suomessa Holstiloiden li-
säksi kukaan muu. Tästä 
syystä nokkosen viljely on 
ensimmäiset vuodet ollut 
pitkälti opettelua. Koko kas-

 
Pitkät pöydät ja avarat ti-
lat mahdollistivat turvallisen  
kokoontumisen. Kyläläisiä  
odotettiin saapuvaksi enem-
mänkin. 

Teksti ja kuva Marjut Järvinen
vatusketju pitää hioa siten, 
että nokkosesta saa elintar-
vikekelpoisen tuotteen, joka 
on kasvatettu luomustan-
dardien mukaisesti. 

- Jos isältäni onnistui viljel-
lä hankalasti kasvatettavaa  
Lapin Puikulaperunaa, niin 
kyllä meiltä onnistuu viljellä 
nokkosta. Nokkonen kasvaa 
ilman kasvattamista, mut-
ta ei oikeassa paikassa, nau-
rahtaa Elina.

Siemeniä lukuun ottamat-
ta koko Holstiloiden nok-
kossato myydään Arctic 
Warriorsille. He jalostavat 
nokkosesta esimerkiksi Nok-
ko-nokkosjauhetta ja myy-
vät ja markkinoivat tuotteen 
eteenpäin.

Matkailu tukee  
maatilatoimintaa
Holstilat hyppäsivät pois 
oravanpyörästä ja muutti-
vat Tervolaan kesällä 2019. 
Pariskunta on kokenut, että 
Tervolassa on tilaa kokeilla ja 
touhuta. Luonto on osa elä-
mää, eikä sitä tarvitse mennä 
erikseen harrastamaan. 

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Koska nokkosen viljely on 
vielä alkuvaiheessa, tarvittiin 
elinkeinon tueksi myös muu-
ta yritystoimintaa. Holstiloi-
den tilalta löytyy tällä het-
kellä viiriäisiä, kanoja, pupuja 
ja poroja, jotka ovat osa hei-
dän tarjoamiaan matkailu-
palveluita. Tilalla on mahdol-
lista yöpyä, tutustua maati-
lan elämään ja maistella tilan 
tuotteita. Kyseessä on siis 
kokonaisvaltainen elämys-
matkailutuote. 

- Vierailevat lapset nautti-
vat eläinten seuraamises-
ta suunnattomasti ja saatta-
vat katsella eläinten touhuja 
tuntikausia. Uusin perheen-
jäsenemme, Taika-vasa ra-
kastaa kengännauhoja ja 
hurmaa sosiaalisuudellaan 
kaikki!

Tulevaisuuden varalle Elinal-
la ja Matilla on paljon suun-
nitelmia. Tavoitteena on ke-
hittää kansainvälinen tuo-
te, jota voi tehdä Tervolasta 
käsin. Enempää pariskun-
ta ei tuotteesta paljasta, sil-
lä se on vielä kehitysasteel-
la. Tuotteen kehittämisessä 
ja rahoituksen löytämisessä 

pariskuntaa on auttanut Ter-
volan kunnan elinkeinokoor-
dinaattori, joka auttaa mak-
sutta kaikkia tervolalaisia yri-
tyksiä. 

Tällä hetkellä Holstilat kehit-
televät verkkosivuja ja verk-
kokauppaa, jossa myydään 
muun muassa omilta kanoil-
ta tipahtaneita eettisiä sul-
kia, viiriäisten munia ja Arctic 
Warriorsin tuotteita.

- Verkkokauppaan tervetul-
leita ovat myös esimerkiksi 
paikallisten käsityöyrittäjien 
tuotteet. Meihin kannattaa 
ottaa yhteyttä monenlaisis-
sa yhteistyöavauksissa, Eli-
na kertoo. 

Seuraa yritystä! 

https://nokko-arctic- 
experience.myshopify.com/ 

Facebook @nokkoarc-
ticexperience 

Instagram @nokko-
arcticexperience

Koronavuosi lähenee  
loppuaan – valoa  
tulevaan tuovat  
rokotukset

Vaatimattomasta osanotos-
ta huolimatta tunnelma oli 
lämmin. Arpajaispöydässä 
oli erilaisia tavarapalkintoja 
sekä lahjakortteja ja kun al-
kuun päästiin niin kukaan ei 
jäänyt ilman palkintoa, kos-
ka pöytä myytiin tyhjäksi!  

Kiitos arpavoittoja lahjoitta-
neille yrityksille: Teboil Mä-
kipeura, Neste Tervola, SEO 
Tervola, Rieskapaikka ja Ter-
volan apteekki!  Kiitämme 
myös vähä/suolijoen/reu-
tuaavan metsäsysporukkaa 
Metsomajan tarjoamisesta 
käyttöömme.

Hyvää Joulua toivottaa vä-
hä-suolijoen ja reutuaavan 
kyläyhdistys.

Teksti ja Kuva  
Marjo Mattila 

Vähä-, Suolijoen ja Reutuaavan kyläyhdistyksen pieni jou-
lupuuropäivä järjestettiin 12.12. Reutuaavalla Metsolassa. 

Länsi-Pohjan sairaanhoito-
piirin alueella otetaan sato-
ja koronvirusnäytteitä vii-
kossa. Epidemiatilanne on 
alueella yhä kiihtymisvai-
heessa, vaikka pahimpaan 
tilanteeseen verrattuna ta-
pausmäärät ovat laskeneet. 

Kahden viikon ilmaantu-
vuusluku on viikolla 51 Län-
si-Pohjassa 30 ja Tervolas-
sa 0/100000. Annettuja 
koronasuosituksia ja -ra-
joituksia on siis noudatet-
tu ja ne ovat alkaneet teho-
ta. Kiitos tästä kuuluu meil-
le jokaiselle! Koska tautia 
edelleen on, ohjeita tu-
lee noudattaa huolel-
lisesti ja pyrkiä viet-
tämään joulun aikaa 
omassa lähipiirissä.   
 
Alueen pandemiatyöryh-
mä muistuttaa, että näy-
tevastausta odottaessa on 
noudatettava karanteenia 
ja karanteenimääräys to-
della tarkoittaa, ettei hen-
kilö voi itse lähteä asioille tai 
kylään eikä hänen luonaan 
voi kylästellä.

Kaikille raskas koronavuo-
si on saanut vuoden loppua 
kohti hyviä uutisia – alku-
vuodesta aloitetaan koron-
arokotteiden jakelu. Varttu-
neemmat muistavat ajan, 
jolloin vakavia tauteja on 
saatu kokonaan nujerrettua 
rokotteilla. Saammeko koro-
nan hävitettyä rokotteella?  
 
Toivottavasti, ainakin se on 
iso askel taistelussa virus-
ta vastaan. Mitä useam-
pi ihminen saadaan roko-
tettua, sitä parempi suo-
ja taudille saadaan koko 
väestössä. Tätä kutsu-
taan laumaimmuniteetiksi.  
 
THL on jo ehtinyt tutkia suo-
malaisten suhtautumista 
rokotteeseen. Tutkimustu-
losten mukaan yli puolet ot-
taisi rokotteen. Perustee-
na pidettiin paitsi itsensä, 
myös läheisten suojaa. Nä-
kemykseen on helppo yh-
tyä, sillä lääkärinä haluan 
suojella potilaitani ja jokai-
nen meistä lähipiiriimme 

kuuluvia riskiryhmäläisiä 
ja ikäihmisiä.

Rokote koronaa vastaan 
on turvallinen. Rokotteen 
turvallisuudesta vas-
taa Euroopan lääkeviras-
to EMA. EMA edellyttää, 
että myyntiluvan saa-
valle rokotteelle on tehty 
laajat tutkimukset, jois-
sa on rokotettu tuhan-
sia henkilöitä. Koronavi-
rusta (COVID-19) vastaan 
rokotetaan kahdella pis-
toksella, jotka laitetaan 
kolmen viikon välein.  
 
Rokotteeseen tiedetään 

liittyvän influenssa-
rokotetta enemmän 
pistopaikan paikal-
lista ärsytystä, esi-

merkiksi punotusta 
tai kuumotusta sekä lie-
viä parin päivän mittaan 
ohi meneviä vilunväre-
tuntemuksia. Nämä eivät 
aiheuta vaaraa ja mene-
vät itsekseen ohi. THL jär-
jestää rokotekoulutukset, 
johon myös Tervolan ter-
veydenhoitajat osallistu-
vat.

Rokottamaan päästään 
todennäköisesti alku-
vuodesta. Ensi vaihees-
sa rokotetaan sosiaa-
li- ja terveydenhuollon 
henkilöstö.  Riskiryh-
mään kuuluvat kuntalai-
set ovat myös rokotejär-
jestyksen kärkipäässä.  
 
Aikataulu rokottami-
seen ilmoitetaan Tervo-
la-lehdessä sekä kun-
nan ja Terveystalo Ter-
volan internet-sivuilla.  
 
Terveystoimessa olemme 
jo alkaneet kääriä hihoja,  
jotta rokottaminen to-
teutuisi mahdollisimman 
joustavasti. 

Turvallista joulua 
toivottaen,
Heli Hyrkäs
Johtava lääkäri,
Tervolan kunta
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Tiedotuslehti 
Tervolan kunnan 
talouksiin

Myönteisiä mahdollisuuksia
Tervola-lehti

MEDIAKORTTI 2021
Lehden formaatti Tabloid, 6-palstainen

Painopinta-ala 248x365 mm

Aineistovaatimukset
PDF-tiedostona
Word- tai Powerpoint -tiedostoissa pelkkä teksti, kuvat erillisinä

Tekniset vaatimukset
• Fontit konvertoitava poluiksi
• Väri-ilmoituksessa tulee käyttää aina prosessivärejä (CMYK). 
• Kuvat CMYK-muodossa. 
• Kuvan resoluutio tulee olla vähintään 220 pikseliä tuumalle, asemoituna 1/1 koossa, TIFF-, EPS- tai JPEG-muodossa

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

Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy ilmoitushintaan.

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

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä.

Ilmoitusaineiston jättö
Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen aineisto edellisen viikon keskiviikkona klo 16.00 mennessä, valmiit aineistot edellisen 
viikon torstaina klo 12.00 mennessä osoitteeseen aineisto@tervola-lehti.fi (kts. aineistovaatimukset).

Peruutukset
Määräpaikka ilmoitukset on sovittava ennakolta. Ilmoituksen peruutukset tehtävä sisäänjättöaikojen mukaisesti. 
Peruutetuista, jo tehdyistä ilmoituksista veloitamme 50% ilmoitushinnasta.

Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät 

Jakelu  ke 13.1.   aineisto pvm ti 5.1.
Jakelu  ke 27.1.   aineisto pvm ke 20.1.
Jakelu  ke 10.2.   aineisto pvm ke 3.2. 
Jakelu  ke 24.2.   aineisto pvm ke 17.2. 
Jakelu  ke 10.3   aineisto pvm ke 3.3. 
Jakelu  ke 24.3.   aineisto pvm ke 17.3. 
Jakelu  ke 7.4.   aineisto pvm ke 31.3.
Jakelu  ke 21.4.  aineisto pvm ke 14.4. 
Jakelu  ke 5.5.  aineisto pvm ke 28.4.
Jakelu  ke 19.5.   aineisto pvm ke 12.5. 
Jakelu  ke 3.6.   aineisto pvm ke 26.5.
Jakelu  ke 16.6.   aineisto pvm ke 9.6. 

Lehden selattava / ladattava nettiversio löytyy osoitteesta  www.tervola-lehti.fi

Jakelu  ke 7.7.   aineisto pvm ke 30.6.
Jakelu  ke 21.7.   aineisto pvm ke 14.7.
Jakelu  ke 4.8.   aineisto pvm ke 28.7.
Jakelu  ke18.8.   aineisto pvm ke11.8.
Jakelu  ke 1.9.   aineisto pvm ke 25.8.
Jakelu  ke 15.9.   aineisto pvm ke 8.9. 
Jakelu  ke 29.9.   aineisto pvm ke 22.9.
Jakelu  ke 13.10.   aineisto pvm ke 6.10. 
Jakelu  ke 27.10.   aineisto pvm ke 20.10.
Jakelu  ke 10.11.   aineisto pvm ke 3.11.
Jakelu  ke 24.11.   aineisto pvm ke 17.11.
Jakelu  ke 8.12.  aineisto pvm ke 1.12.
Jakelu  ke 22.12.   aineisto pvm ke 15.12.

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

Yhteystiedot

Ilmoitusvalmistus / myynti Lehden sisältö /  myynti 
Tiina Tuokila   Pekka Tuokila
puh. 040 759 9358  puh. 0400 587 957
aineisto@tervola-lehti.fi  pekka.tuokila@visualdesign.fi

Graafinen ilme/taitto

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Tiedotuslehti joka 
taulouteen Tervolan 
kunnan alueella

Myönteisiä mahdollisuuksia
Tervola-lehti

• OTA TALTEEN • OTA TALTEEN • OTA TALTEEN • OTA TALTEEN • OTA TALTEEN • OTA TALTEEN

• OTA TALTEEN • OTA TALTEEN • OTA TALTEEN • OTA TALTEEN • OTA TALTEEN • OTA TALTEEN

Maaliskuussa alkava tuo-
tanto työllistää kymmeni-
sen henkeä. Tällä hetkellä 
Vaara konserni työllistää 
Tervolassa jo yli 70 henkilöä. 

Vaaran Palkki 
Oy alkaa pian 
valmistaa  
painumattomia 
hirsiaihioita

Vaaran Palkki Oy:n tuotan-
tolaitoksen rakentaminen on 
jo hyvässä vaiheessa. Joulu-
kuun alussa tiloissa vietettiin 
omalla porukalla pienimuo-
toisia harjakaisia.

− Rakennustyöt ja laiteasen-
nukset ovat jopa aikataulusta 
edellä. Yllätyksiä toki voi vielä 
tulla. Aloitamme painumat-
tomien hirsiaihioiden tuo-
tannon vuoden 2021 maa-
liskuussa, ellei korona aiheu-
ta viivästyksiä, Vaaran Palkki 
Oy:n toimitusjohtaja Janne 
Vaara kertoo.

Painumattomia hirsiaihioi-
ta valmistava tuotantolai-
tos tehdään Veljekset Vaaran 
omana työnä. Halli on nous-
sut kahdeksan hehtaarin 
vuokratontille, jonka vuokraa 
Tervolan kunta. Tuotantoti-
lojen pituus on 246 metriä ja 
pinta-alaa sillä on 7 640 ne-
liömetriä.

Yritys lisää  
työpaikkoja
Alkuvaiheessa Vaaran Palk-
ki työllistää noin kymmenen 
henkeä. Janne Vaara sanoo, 
että tuotanto lisää töitä myös 
sahan puolelle.

− Luonnollisesti se vaikuttaa 
työtä lisäävästi muuallekin, 
kuten puunkorjuuseen. Työl-
listämme jo nyt vähän yli 70 
henkeä.

Vaaran Palkki rekrytoi työ-
voima Tervolasta, Kemi-Tor-
nion alueelta ja Rovaniemel-
tä. Yritys saa henkilöstönsä 
täsmäkoulutettuna, kun Am-
mattiopisto Lappia ja Puute-
ko Oy vastaavat puunjalos-

Teksti ja kuva Auni Vääräniemi
tajan henkilöstökoulutuksen 
järjestämisestä. 

Koulutuksessa käydään läpi 
teoriaa, mutta pääpaino on 
työssäoppimisessa. Janne 
Vaara pitää tätä hyvänä mal-
lina.

− Teoria antaa valmiuksia ja 
ymmärrystä puunjalostuk-
sesta, ja työn kautta opitaan, 
miten meillä työt tehdään, 
Vaara kertoo.

Jatkojalostus  
taustalla

Vaaran Palkki tekee painu-
mattomia hirsiaihioita hirsi-
talotehtaiden käyttöön. Hir-
siaihiot toimitetaan hirsi-
talotehtaille liimattuna tai 
korkeintaan höylättynä.

− Toimimme tehtaille ali-
hankkijana ja tehdas tekee 
sitten aihioista asiakastuot-
teensa. Tällä tavalla tehtaat 
lyhentävät toimitusketjuaan 
ja ne voivat keskittyä omaan 
tuotantoonsa, Janne Vaara 
sanoo.

Painumaton hirsi kasvattaa 
rakentamisessa suosiotaan. 
Vaara mainitsee, että painu-
mattoman hirren vahvuute-
na on sen tarjoamat arkki-
tehtuuriset mahdollisuudet, 
eikä se vaadi asujalta jälki-
huoltoa.

Veljekset Vaara haluaa jalos-
taa puunsa Tervolassa mah-
dollisimman pitkälle ja pi-
tää toimintaansa teollisena 
ja tehokkaana. Painumatto-
mien hirsiaihioiden valmistus 
nostaa jalostusastetta enti-
sestään.

− Jatkossa lähes kaikki kon-
sernin puusta on jalostettua, 
Janne Vaara sanoo.

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 13.1.2021
Aineistot 5.1. mennessä osoitteeseen

aineisto@tervola-lehti.fi

Vaaran Palkki Oy:n tuotanto-
halli on harjakorkeudessaan. 
Toimitusjohtaja Janne Vaara 
kertoo, että työt hallin raken-
tamisessa ovat etuajasssaan.
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Tervolan Yrittäjät valitsivat 31-vuotiaan 
Miika Pallarin Vuoden nuoreksi yrittäjäksi, 
jonka unelma-asiakas käyttää oman  
paikkakunnan palveluita.

Tervolan Museoseura kokoontui syyskokoukseen 
5. joulukuuta Tervolassa. 

Vuoden nuori yrittäjä  
uskoo paikallisuuteen

Tervolan museon kehittä- 
minen jatkuu uusin voimin 

Tervolan Seolla on päivällä 
hiljaista, sillä onhan korona- 
aika ja rajoitukset päällä.  
Se on yrittäjää Miika Pal-
laria se ei masenna, mut-
ta muiden yrittäjien ta-
voin hän toivoo liiketoi-
minnan pian jo piristyvän. 

− Viimeinen kuukausi on  
ollut älyttömän hiljaista. 

Kokouksessa nimettiin seu-
ralle uusi puheenjohtaja ja 
muu johtokunta. Uutena pu-
heenjohtajana aloittaa ensi 
vuoden alusta Timo Heikki-
lä. Muita uusia johtokunnan 
jäseniä ovat Pirjo Rytkönen, 

Teksti ja kuva Auni Vääräniemi

Tervolan Vuoden nuori yrittäjä Miika Pallari on tyytyväinen siihen, että ryhtyi yrittäjäksi. 

Koko vuosi on ollut haas-
teellinen. Kesällä toimin-
ta piristyi hieman, kun ke-
särengastyöt käynnistyivät.  
 
Sitä ennen panostimme uu-
teen palveluun, jossa au-
tot haettiin asiakkaan kotoa 
korjaamolle ja palautettiin 
ne. Meininki oli tuolloin aivan 
hyvä, Pallari juttelee.

Korona-aika on ollut nuorelle 
yrittäjälle uran suurin haas-
te. Pallari ryhtyi yrittäjäk-

si vuonna 2016 alle kolmi-
kymppisenä, kun hän perus-
ti autokauppaa harjoittavan 
Vaihtoykköset Oy:n. Yritys-
tään Pallari luotsasi aluksi 
leipätyönsä rinnalla.

Perinteikkään Seo-huol-
toaseman ja autokorjaa-
mon Pallari osti lokakuus-
sa 2018. Tänä vuonna hä-
nen rohkeat yrittäjäotteensa 
palkittiin, kun Tervolan Yrit-
täjät leipoi Pallarista Vuo-
den 2020 nuoren yrittäjän. 

− Huomionosoitus tuntuu 
hyvältä. Töitä on tehty ja pal-
jon. Kaksi ensimmäistä vuot-
ta yrittäjänä ajoin aamuisin 
Tervolasta Rovaniemelle töi-
hin ja kun palasin työpäivän 
jälkeen Tervolaan, alkoivat 
Vaihtoykkösen työt. Nyt olen 
hyvin kiinni Seolla, mutta on-
han se yrittäjän vapaus aivan 
upeaa, Pallari sanoo.

Liikeidea jalostui  
nopeasti
 

Idean yrityksen perustami-
sesta Miika Pallari sai aja-
essaan joka aamu tyhjillään 
olevan Puukivillan ohi. Se oli 
hänen mielestään Tervolan 
paras liikepaikka. 

− Ihmettelin, että eikö kukaan 
keksi mitään liiketoimin-
taa tiloihin, joka on näkyvällä  
paikalla ja hyvin tavoitet-
tavissa. Ajatus alkoi sitten 

kääntyä siihen, että mitä yri-
tystoimintaa itse keksisin. 
Sitten sain idean autokau-
pasta.

Ajatus jalostui hyvin nopeas-
ti konkreettiseksi ideaksi.  
Pallari sanoo ymmärtäneen-
sä, että autokauppa pienel-
lä paikkakunnalla ei toimisi  
pelkästään paikal l isten  
ostotarpeen pohjalta. 

− Kun on olemassa nettimaa-
ilma, niin sen ansiosta au-
tokauppaa voi tehdä koko  
Suomen mittakaavassa. Sain 
rahoituksen ja Tervolan kun-
ta vuokrasi minulle liiketilan. 
Lopulta alle kuukausi puhe-
linsoitosta kunnan elinkei-
notoimeen oli yritys pystyssä.

Kaksi vuotta myöhemmin 
Pallari oli jo myös Seon oh-
jaksissa. Yrityksen jatkami-
nen lähti käyntiin kivutto-

masti, kiitos edellisen yrit-
täjän hyvän ohjauksen. Nyt 
autokauppaa, huoltoase-
maa, korjaamoa ja kahvilaa 
pyöritetään Pallarin lisäksi 
neljän hengen miehityksellä. 

− Kun pienellä porukalla teh-
dään, niin särkymävaraa ei 
juuri ole. Täytyy kiittää sitä, 
että autokauppiaana toimi-
va Ville Alatalo sekä auto-
korjaajat Antti Kola ja Kim-
mo Heikkilä osaavat työnsä. 
Lisäksi mukana on vaimo-
ni, joka hoitaa kirjanpidon. 

Paikallisuus  
kunniaan
Jouluna vietetään kulutus-
juhlaa, ja etenkin näin koro-
na-aikana yrittäjät toivovat, 
että paketit ja palvelut os-
tettaisiin paikallisilta yrit-
täjiltä. Miika Pallari koros-
taa sillä olevan erittäin suu-

ri merkitys. Hän sanoo, 
että yrittäjänä hänen 

unelma-asiakkaansa 
on kivijalkakaupassa 
asioiva henkilö, joka 
arvostaa palvelua ja 
paikallisuutta.

Pienessä kylässä ja 
liikkeessä kaikki ei voi 

olla heti hyllyssä, mutta 
Pallarin mielestä aina voi-

si olla aikaa nukkua yön yli ja 
odottaa, että tavara toimite-
taan seuraavana päivänä.

− Meilläkin on hyvät yhteis-
työkumppanit, joten tavarat 
saadaan nopeasti.

Tervolan Vuoden nuori  yrittä-
jä on tyytyväinen siihen, että 
palasi vaimonsa kanssa Ter-
volaan vuonna 2014, vaikka 
paluun piti alun perin olla ti-
lapäinen ratkaisu. Nyt per-
heessä on kolme lasta ja kak-
si koiraa. Pallarin mielestä  
Tervolassa on monin eri ta-
voin hyvän elämän edelly-
tykset.

− Tervolaan voisi muuttaa li-
sää väkeä, niin saataisiin tän-
ne lisää elinvoimaa. Töissä 
voi vaikka kulkea lähipaik-
kakunnilla, sillä täältä on ly-
hyt matka moneen paikkaan, 
Pallari vinkkaa.

Päivi Lammi ja Tanja Uokko-
la. Edellisen johtokunnan jä-
senistä jatkavat Anne Tuo-
mivaara ja Soini Saviaro. 

Tilaisuudessa kuultiin aluk-
si Tornionlaakson museon 
aluetutkijan Terhi Tanskan 
alustus siitä, minkälainen on 

alueellisten vastuumuseoi-
den rooli paikallismuseoiden 
tukijana. Vastuumuseoihin 
on saatu uuden museolain 
myötä palkattua enemmän 
henkilöstöä. Lisääntyneiden 
resurssien myötä aluemu-
seolta on saatavissa aiem-
paa paremmin taustatukea 

pienten museoiden toimijoil-
le. Alustuksen jälkeen käy-
tiin vilkas keskustelu Tervo-
lan museon kehittämisestä. 
Tilaisuuden osallistujajou-
kolta tuli paljon uusia, hyviä 
ideoita, joita Tervolan muse-
on johtokunta ja kaikki mu-
seon toiminnasta kiinnos-

tuneet voisivat tulevaisuu-
dessa yhdessä toteuttaa. 
Puheenvuoroissa toivottiin 
museon kehittämistä toi-
minnallisempaan suuntaan 
ja erilaisten tapahtumien 
ja talkoiden järjestämistä. 
Myös museon markkinointia 
ja toiminnasta tiedottamista 
kannustettiin parantamaan. 
Tavoitteena on saada mu-
seoalueesta koko pitäjän ja 
muun lähialueen ihmisiä yh-
distävä paikka.

Tervolan Museoseura al-
kaa ottaa ensi vuoden alus-
ta uusia henkilöjäseniä. Myös 
kannattajajäsenet ja yhtei-
söjäsenet ovat tervetullei-
ta. Uusi johtokunta kokoon-

tuu järjestäytymiskokouk-
seen heti loppiaisen jälkeen, 
jolloin myös jäsenhankinta 
käynnistyy.

Tervolan museo sijaitsee 
Paakkolassa Nelostien vä-
littömässä läheisyydes-
sä. Sinne on koottu mitta-
va peräpohjalaista maata-
louskulttuuria esittelevä 
esinekokoelma ja noin kol-
misenkymmentä vanhaa ra-
kennusta.

Lisätietoja:
Timo Heikkilä 0400 395004
Anne Tuomivaara  
040 5245 926 
Tervolan Museoseuralla  
on facebook-ryhmä


