
Myönteisiä mahdollisuuksia
Tervola-lehti

www.tervola-lehti.fi

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 

Koti etsii vuokralaista.
www.tervolanvuokratalot.fi

040 170 3243
 

Seitasaarentie 8 as 2,  
2h+k, 62m² vuokra 499,20€/kk

 
Hakalantie 4 B 6,  

3h+k+s, 75m² vuokra 612,75€/kk

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

Lehti nro 3– 10.2.2021

Airi, Mika ja Elias viihtyvät 
toimintakeskuksen töissä
Tervolan keskustassa sijaitseva kunnan toimintakeskus 
järjestää päivä-, työ- ja avotyötoimintaa tervolalaisille  
kehitysvammaisille. Ensimmäiset ehtivät töihin jo puoli 
kahdeksalta ja päivä kestää kahteen saakka. Töitä teh-
dään omien kykyjen ja voimavarojen mukaan.

Kello näyttää puoltapäivää ja 
Tervolan kehitysvammais-
ten toimintakeskuksessa on 
meneillään rauhallinen päi-
vä. Aamulla on heti ensim-
mäiseksi juotu kahvit, sitten  
alettu töihin. Työt ovat esi-
merkiksi käsitöiden tekoa, 
kuten Airi Huhdalla. Airi on 
puhelias ja juttelee asioitaan 
vieraalle kuin tutulleen. Hän 
sanoo, että eläkkeelle hän ei 
aio siirtyä koskaan.

Toisaalla kolkkaavat kangas-
puut ja Mika Vakkurin huo-
neessa soi radio iskelmää. 
Mika tekee pyyheliinaa, joi-
ta on hänen mukaansa tullut 
tehtyä ”aika monta, kun päi-
vässä tulee tehtyä yksi”. Hän 
on ollut toimintakeskukses-
sa töissä jo 1990-luvulla.

”Mieluisin työ? Ulkohom-
mat”, Mika vastaa suosikki-
työtehtävästään. Hän putsaa 
portaita ja tekee postinjake-
lua esimerkiksi terveyskes-
kukseen. 

Teksti, kuvat Auni Vääräniemi
Postia jakaa myös Elias Vuo-
kila. Hän kuljettaa Tervo-
la-lehtiä K-markettiin, Sa-
leen ja seurakuntaan. Lisäksi 
Elias hoitaa ulkotyökeikko-
ja tehden lumitöitä, ruohon-
leikkuuta ja haravointia.

”Kaikki on mukavaa”, hän 
naurahtaa. Ulkona hän näyt-
tää, kuinka lumi liikkuu hänen 
lapionsa edessä. Taitoa riit-
tää, sillä Elias on käynyt Ke-
missä kiinteistöpuolen opin-
toja. Tervolassa hän asuu 
lapsuudenkotonaan ja haa-
veilee omilleen muutosta.
”Mutta vanhemmat eivät 
vielä raski päästää minua 
pois”, Elias sanoo ja hymyi-
lee päälle.

Kurjenpesä on 
viihtyisä talo

Toimintakeskuksessa käy 
keskimäärin kymmenen ke-
hitysvammaista päivä-, työ- 
tai avotyötoiminnassa. Toi-
minta ei ole pakollista ja per-
jantaisin on vapaapäivä. 
Työpäivissä on kahvitauot ja 
ruokatauko, jolloin väki läh-
tee terveyskeskuksen ruo-

kalaan ruokailemaan. Sitten 
on päiväkävelyn vuoro.

Airi, Mika, Elias ja muut Ter-
volan toimintakeskuksessa 
työtoimintaan osallistuvat 
saavat työstään työosuusra-
haa. Päivätoiminta painottuu 
enemmän hoitoon ja päivä-
toimintaan osallistuja tarvit-
see monimuotoista tukea ja 
ohjausta. Päivätoiminnasta 
ei makseta työosuusrahaa. 

Työtoimintana tehtyjä käsi-
töitä on myynnissä toiminta-
keskuksessa ja niitä voi käy-
dä ostamassa suoraan sieltä. 
Näin korona-aikana vieraili-
joita koskee maskisuositus.

Tervolan kehitysvammai-
sille on oma asumisyksik-
kö, palvelukoti Kurjenpe-
sä, jossa osa toimintakes-
kuksen väestäkin asuu. Osa 
asuu lapsuudenkodissaan. 

Mika Vakkuri ja Airi Huhta tekevät käsitöitä Tervolan toimintakeskuksessa.

Marja-Liisa Olkkonen asuu itsenäisesti Kurjenpesän itsenäi-
sen asumisen asunnossaan.

Elias Vuokila ahertaa ulkotöiden ja lehdenjaon parissa.  
Talvella lumi liikkuu ketterästi hänen lapionsa edessä. Kurjenpesällä on 13 asuin-

paikkaa. Tilat ovat viihtyisät 
ja paikat ovat Tervolassa riit-
täneet vielä hyvin. Kurjenpe-
sän asuinpaikoista neljä on 
itsenäisen asumisen asunto-
ja, jossa asutaan tuen ja oh-
jauksen piirissä, mutta itse-
näisesti, kuten Marja-Liisa  
Olkkonen asuu.

Marja-Liisalla on asunnos-
saan makuuhuone ja tupa-
keittiö, joiden seinillä on va-
lokuvia. Marja-Liisa on jo 
eläkkeellä, mutta tekee yhä 

keikkaa Kurjenpesän pyyk-
kihuollossa saaden si i-
tä työosuusrahaa. Hän viih-
tyy hyvin kotonaan. Vierai-
lupäivänä hän on laatimassa 
kauppalistaa itselleen. Oh-
jaaja Elina Penttinen sanoo, 
että Kurjenpesällä jokaiselle 
asukkaalle pyritään mahdol-
listamaan käynti esimerkik-
si kaupassa ja pankkiasioilla. 
 
”Jokaisella aikuisella on oi-
keus, mutta myös velvol-
lisuus hoitaa itse asioinnit, 
vaikka tarvitsisi siihen apua.”
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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 

• esitteet, julkaisut

• WordPress -nettisivut

• yritysten starttipaketit

Lue lisää
www.visualdesign.fi

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA

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
Jakelu
Suomen Suoramainonta

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

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

www.tervola-lehti.fi

OSTETAAN 
METSÄÄ TAI 

METSÄMAATA
Kaikki käy.

Nopea kauppa, 
hyvä hinta.
Tarjoa puh. 

0400-682660

Tervolan Perussuomalaiset
järjestää tilaisuuden ehdokkaaksi haluaville

Tervolahovissa la 13.2. klo 12-15.00
Paikalla Lapin piirin pj. Juhana Kelloniemi.

Tervetuloa, sinä vaikuttamaan haluava,
koronarajoitukset huomioiden!

PS. Voit olla ehdokkaana listallamme 
myös sitoutumattomana.

JUMALANPALVELUKSET: 

Ilman seurakunnan läsnäoloa
Tilaisuudet striimataan Seurakuntakeskuk-
sen kirkosta su 14.2. ja 21.2. klo 10. 
Su 14.2. jumalanpalvelus jatkuu Kemi-Tor-
nion rovastikunnan lähetyspäivän ohjelmal-
la. Mukana ovat Matti Laurila, Juha Taanila 
(SLS), Janne Aitta (Kylväjä) ja Arja Heikki-
nen sekä videoiden välityksellä Juha Saari 
(SEKL) ja Richard Ondicho Otiso (SLEY). 

VIIKKOTOIMINTA:
Viikkomessu – jos on ilmoittautuneita - 
10.2, 17.2. ja 24.2. Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 18. 
Viikkomessuun voi ilmoittautumisten pe-
rusteella osallistua papin ja kanttorin lisäksi 
korkeintaan 10 henkilöä. Ilmoittautua voi nu-
meroon 0504370001 tekstiviestillä tai soitta-
malla. Kukin ilmoittautunut saa vastauksen 
onko mahtunut kahdeksan joukkoon, ja jos 
ei ole mahtunut, saa viestin, johon vastaa-
malla voi kertoa haluaako osallistua mes-
suun seuraavana keskiviikkona. 

YHTEISVASTUUKERÄYS järjestetään ko-
ronarajoitukset huomioiden. Jos olet kiin-
nostunut lista- tai lipaskerääjän tehtävästä, 
ota yhteyttä Elina Volotiseen 0504370004 
tai elina.volotinen@evl.fi.

KIRPPUTORI 
on avoinna ma, ke ja la klo 11-17

www.tervolanseurakunta.fi

Seurakunnan diakoniatyölle  
ennätysmäärä lahjoituksia 
joulun alla
Tervolan seurakunnan diakoniatyöntekijä Elina Volotinen  
on tervolalaisten lähimmäisen rakkaudesta ylpeä. Dia-
koniatyö sai koronavuoden päätteeksi ennätyksellisen 
määrän lahjoituksia tervolalaisilta seuroilta ja yksityisiltä 
ihmisiltä. 

Lahjoitusten avulla diako-
niatyö antoi apua yhteen-
sä 16 lapsiperheelle ja 36  
yksittäiselle ihmiselle. Lah-
joitusten poikkeuksellisen  
määrän vuoksi osa lahjoituk-
sista siirrettiin odottamaan 
tulevaa joulua.

- Haluan lämpimästi kiit-
tää kaikkia lahjoituksen an-
taneita. Lahjoituksia saim-
me neljältä tervolalaisel-
t a  m e t s ä s t y s s e u r a lt a : 
Alakemijoen Peurat ry:ltä, 
Kiviojan Erämiehet ry:ltä, 
Rihla ry:ltä sekä Veitsiluodon  
Metsämiehet ry:ltä. Yritys-
lahjoituksen saimme Tervo-
lan Apteekilta. Lisäksi Jussi 
Vaara lahjoitti syntymäpäi-
vämuistamisensa vähävarai- 
sille lapsiperheille, Elina luet-
telee kiitollisena.

Osa lahjoitusten saajista  
pohditaan yhteistyössä kun-
nan sosiaalitoimen kans-
sa, osa on vuoden mittaan 
diakoniatyön asiakkaina ol-
leita. Saajat vaihtelevat ih-
misten elämäntilanteiden 
muuttuessa vuosittain. Lah-
joituksena annetaan muun 
muassa ruokakasseja, jotka  
viime jouluna sisälsivät 
myös pyyhkeen ja villasukat.  
Elina Volotinen kiittääkin  
ahkerasta työstä myös su-
kankutojia – he takasivat  
kaikille ruokakassin saajille 
lämpöiset jalat.

- Lahjoituksella on suuri mer-
kitys hädässä olevalle ih-
miselle. Avun perillemeno 
voi muuttaa yksilön tai per-
heen suuntaa jopa pysyvästi,  
Elina kertoo.

Diakoniatyö  aut-
taa hädän hetkellä

Viime vuonna suuri osa dia-
koniatyöstä muuttui puhe-
lintyöksi. Koronarajoitus-
ten vuoksi Elina ei pystynyt 
tekemään tavalliseen ta-
paan kotikäyntejä ja synty-
mäpäivämuistamiset hän vei  
oven taakse. Siitä huolimat-
ta ihmisten kohtaaminen ei 
diakoniatyössä vähentynyt. 
Vuoden aikana Elina Voloti-
sella oli lähes 700 kohtaa-
mista, joista kohdentui yksin 
asuviin 412 ja yli 70-vuotiai-
siin 363.

Teksti ja kuva Marjut Järvinen
Diakoniatyön piiriin ovat ter-
vetulleita kaikki apua tarvit-
sevat tervolalaiset. Apua tar-
jotaan niin aineellisesti, hen-
kisesti kuin hengellisestikin. 
Käytännössä apu voi olla  
esimerkiksi tukien piiriin oh-
jaamista, ruokakassin lah-
joittamista, keskusteluapua 
ongelmatilanteissa tai us-
konelämän käsittelemistä.  
Lisäksi diakoniatyönteki-
jä vierailee vuoden aikana  
lukuisilla ikäihmisten synty-
mäpäivillä sekä järjestää yh-
teistyössä muiden toimi-
joiden kanssa eläkeläisten, 
vammaisten ja omaishoi-
tajien kerhoja ja retkiä.

- Diakoniatyön yksi 
määritelmä on, että 
autetaan niitä joiden 
hätä on suurin ja joi-
ta ei muilla tavoin au-
teta. Meillä ei käänny-
tetä ketään pois, vaan 
tuetaan ihmistä monella  
tasolla kaikenlaisissa elämän 
haasteissa.

Diakoniatyön piiriin pääsee 
ottamalla suoraan yhteyt-
tä diakoniatyöntekijä Elina  
Volotiseen. Toisinaan omaiset 
tai kunnan työntekijät otta-
vat yhteyttä ja kertovat avun 
tarpeessa olevista. Myös Eli-
na itse pitää aina silmänsä ja  
korvansa auki ja kysyy avun 
tarpeesta.

Yhteisvastuukerä-
yksellä apua ikäih-
misten taloudelli-
seen ahdinkoon

Diakoniatyön seuraava-
na etappina on 7. helmikuu-
ta alkanut yhteisvastuuke-
räys, jossa pureudutaan tänä 
vuonna ikäihmisten taloudel-
liseen ahdinkoon. Avulle on 
tarvetta, sillä seurakuntien 
ruoka-avun suurin yksittäi-
nen asiakasryhmä on vähä-

varaiset vanhukset. Suomes-
sa 40  prosenttia eläkeläi-
sistä saa eläkettä alle 1250  
euroa kuukaudessa.

Auttaa voi monella tapaa.  
Esimerkiksi ikäihmisten yk-
sinäisyyttä helpottavat va-
paaehtoiset ovat korvaama-
ton apu diakoniatyölle. Yh-
teisvastuukeräystä silmällä 
pitäen Tervolan seurakunnan 
diakoniatyö tarvitsee vapaa-
ehtoisten apua lista- ja lipas-
keräyksiin. Vapaaehtoiseksi 
voi ilmoittautua ottamalla yh-
teyttä Elinaan.

Keräyksen tuotoista 20 pro-
senttia jää Tervolan ikäih-
misille.  Lopuilla varoilla tue-
taan kirkon diakoniarahastoa, 
ikäihmisten digitaitoja sekä 
kehittyvien maiden katastro-
fialueita.

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

Tervolan toimisto palvelee 
ma, ke 10-14 
Juha Laajanen 
puh. 040 764 1799

Tervolan seurakunnan diako-
niatyöntekijä Elina Volotinen 
valmistelemassa yhteisvas-
tuukeräyksen lippaita.
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Koronarokotukset alkoivat Tervolassa viikolla 2 ja tä-
hän mennessä Tervolassa on rokotettu päivystyksen 
henkilökunta. Hoivakotien iäkkäitä asukkaita ja hen-
kilökuntaa sekä vuodeosaston pitkäaikaispotilaita ja 
henkilökuntaa rokotetaan tällä hetkellä. Seuraavaksi 
ovat vuorossa kotona asuvat yli 80-vuotiaat kunnan 
asukkaat.

Kuntalaisten laajamittainen rokottaminen aloite-
taan tämän hetkisen tiedon valossa maaliskuussa 
aiemmin tiedotetun helmikuun sijaan. Viivästys 
rokotusaikataulussa johtuu rokotteiden heikosta 
saatavuudesta. 

Rokotukset toteutetaan ajanvarauksella. Aikaa ei 
voi vielä varata, koska rokotteiden saapumispäivä ei 
ole tiedossa. Ilmoitamme ajanvarauksen alkamisesta 
kunnan ja Terveystalo Tervolan nettisivuilla sekä 
Tervola-lehdessä.

Lisää koronarokotteesta, rokotteen antamasta 
suojasta ja rokotusjärjestyksestä voit lukea THL:n 
koostamasta koronarokoteinfosta THL:n verkko-
sivuilta.

TERVOLAN KORONAROKOTTAMINEN 
VIIVÄSTYY HEIKON ROKOTE-
SAATAVUUDEN VUOKSI

Suomessa toimitetaan sunnuntaina 18. päivänä 
huhtikuuta 2021 kuntavaalit.

Tervolan kunnassa kuntavaaleissa valitaan kunnan-
valtuuston päätöksen 8.9.2016 § 49 mukaisesti 
17 valtuutettua Tervolan kunnanvaltuustoon ja 
heille varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukainen 
lukumäärä.

Kuntavaalien ehdokaslistojen julkaisemista koskevat 
hakemukset sekä ilmoitukset yhteislistoista ja vaa-
liliitoista niihin liittyvine asiakirjoineen on jätettävä 
kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistai-
na 9.3.2021 ennen klo 16:00. Niitä ottaa vastaan 
keskusvaalilautakunnan puolesta kunnanvirastolla 
keskusvaalilautakunnan sihteeri Teija Mäkipeura 
maanantaina 8.3.2021 klo 12:00 – 16:00 ja tiistai-
na 9.3.2021 klo 12:00 – 16:00.

Postiosoite:  
Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta
Teija Mäkipeura 
Keskustie 81
95300 Tervolan kunta

Tervolassa 26.1.2021
Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta

Vili-Matti Kraatari  Teija Mäkipeura  
puheenjohtaja  sihteeri
 

KUULUTUS

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi yksityisteiden 
KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUKSET

Avustusta voidaan myöntää pysyvään asutukseen 
johtavan tien kesäkunnossapitoon järjestäytyneille 
yksityisteille, jos
- tien hoitoon on perustettu tiekunta ja
- tien tiedot ovat ajantasaiset Digiroadissa ja
- tiekunnan tiedot ovat ajantasaiset maanmittaus-
laitoksen rekisterissä

Avustusta voi saada vuosittaisiin kesäkunnossapito-
kustannuksiin enintään 50 % toimenpidekohtaisista 
kustannuksista. Talkootyötä ei avusteta. Tarkemmat 
tiedot avustuksesta löytyvät kunnan kotisivuilta. 

Lomakkeita saa kunnan kotisivuilta, tekniseltä osas-
tolta tai virastotalon neuvonnasta. Hakemus tulee 
toimittaa viimeistään 21.4.2021 os. Tervolan kunta, 
tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. 

Tervolassa 3.2.2021 
Tekninen lautakunta

KESÄKUNNOSSAPITO-
AVUSTUKSET

SIVISTYSTOIMEN AVUSTUKSET 2021

Kulttuuritoimen kohdeavustukset 
Kohdeavustusta voivat hakea tervolaiset yhdistyk-
set, yhteisöt ja ryhmät, jotka harjoittavat kulttuuri-
toimintaa. 

Kohdeavustukset yksityisille taiteenharjoittajille ja 
harrastajille 
Yksityisille taiteenharjoittajille myönnettävillä koh-
deavustuksilla pyritään ensisijaisesti parantamaan 
edellytyksiä taiteellisen uran luomiseen ja koulutuk-
seen nuorille ja lahjakkaille paikallisille taiteilijoille.

Nuorisotoimen kerho- ja kohdeavustukset 
Kerhoavustusta voivat hakea tervolaiset nuorisoyh-
distykset ja -ryhmät sekä kylätoimikunnat, jotka 
järjestävät nuoria palvelevaa säännöllistä kerhotoi-
mintaa. Kohdeavustuksia voi hakea nuorten leirei-
hin, koulutuksiin, matkoihin ja muihin erityiskoh-
teisiin. 

Urheiluseurojen perusavustukset 
Tervolalaisten rekisteröityjen urheiluseurojen sään-
tömääräiseen toimintaan tarkoitettuja perusavus-
tuksia haettaessa tulee toimittaa hakulomake sekä 
toiminta- ja tilikertomus 2020, tilintarkastajien 
lausunto 2020, toimintasuunnitelma ja talousarvio 
2021 sekä jäsenluettelo.

Urheiluseurojen koulutus- ja vuokra-avustukset 
vuodelta 2020
avustussäännön mukaisesti.

Hakulomakkeet on toimitettava koulutoimistoon 
31.3.2021 mennessä. Hakulomake ja avustussääntö 
löytyvät www.tervola.fi -sivustolta.
Lisäksi Erityisryhmien liikunta-avustukset
ovat haettavissa jatkuvana hakuna.

Lisätietoja sivistysjohtajalta p. 0400 218 521.

SIVISTYSTOIMI 
TIEDOTTAA

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja perusopetuk-
sen ensimmäiselle luokalle lukuvuodeksi 2021 – 
2022
Ilmoittautuminen koskee
•  vuonna 2015 syntyneitä esiopetukseen tulevia  
 lapsia
•  kaikkia vuonna 2014 syntyneitä ensimmäiselle  
 luokalle tulevia lapsia
•  vuonna 2016 syntyneitä pidennettyyn oppivel- 
 vollisuuteen hakeutuvia lapsia
•  vuonna 2013 syntyneitä lapsia, joiden perusope- 
 tuksen alkamista on siirretty vuodella
Oppilaat ilmoitetaan asuinpaikan mukaiseen 
lähikouluun. Vuonna 2015 syntyneet perusope-
tuslain 17 §:n tarkoittamaan erityisopetukseen 
tulevat lapset sekä v. 2016 syntyneet pidennettyyn 
oppivelvollisuuteen hakeutuvat lapset ilmoitetaan 
Lapinniemen kouluun. 
Ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa, joka on oppi-
laitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä. Huol-
tajille on lähetetty avainkoodi ja ohjeet Wilmaan 
kirjautumiseksi. Mikäli et ole saanut avainkoodia 
ilmoittautuminen tapahtuu Tervolan kunnan koti-
sivuilla osoitteessa www.tervola.fi olevalla lomak-
keella, joka palautetaan koulutoimistoon. Ilmoittau-
tuminen tulee tehdä 15.3.2021 mennessä. 
Harkinnanvaraisia koulukuljetuksia on haettava 
15.3.2021 mennessä. Ks. ohjeet koulukuljetusop-
paasta osoitteessa www.tervola.fi.
Mikäli 1 – 9 luokilla olevan oppilaan asuinpaikka 
muuttuu lv. 2021 – 2022 alkuun eli 1.8.2021 
mennessä siten, että se aiheuttaa myös koulun vaih-
tamisen, pyydetään huoltajaa ilmoittamaan tästä 
uuden koulun johtajalle mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa.
Lisätietoja koulutoimistosta 0400 218 521 tai 
040 151 9723.

Tervolassa 10.2.2021 Sivistysjohtaja

ILMOITTAUTUMINEN 
ESI- JA PERUSOPETUK-
SEEN 2021 – 2022Meillä voit ilmoittautua ja maksaa sähköisesti 

www.kivalo-opisto.fi. Voit ilmoittautua myös 
soittamalla numeroon 040 748 3672.
Tervolan toimipiste puh. 040 357 2181, 
kivalo-opisto@tervola.fi
Kivalo-opiston kevään 2021 verkkokurssit ja 
-luennot:
ILMAINEN YLEISÖLUENTO
Länsimaisen kuvataiteen murrokset ja 
muutokset, 20.2., la klo 10-15, luennoitsijana 
taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirvioja. 
Luento toteutetaan hybridimallina (kontakti-/etä-
osallistuminen) tai kokonaan etänä. 
KIELET
Let`s Talk in Finnish 1, 22.2.-28.4., ma ja ke 
klo 18.00-20.30, opettajana ilona Arttijeff, kurssi-
maksu 66€

KÄDENTAIDOT
Kudonta, 11.3., 1.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 
3.6., 10.6. ja 17.6., to klo 13.00-15.30, opettaja-
na Taija Sillanpää, kurssimaksu 30€
Ompelu online, 3.5.-31.5., ma klo 9.00-11.30, 
opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu 27€
Kurkistus kirjontaan, 3.5.-31.5., ma klo 12.00-
14.30, opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu 
27€

LIIKUNTA
Chakrat verkossa, 3.5.-31.5., ma klo 15.00-
16.00, opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu 
24€
Väline-jumppaa verkossa, 5.5.-26.5., ke klo 
14.00-15.30, opettajana Taija Sillanpää, kurssi-
maksu 24€

LYHYTKURSSIT, JOTKA TOTEUTETAAN 
TARVITTAESSA VERKOSSA
Kesäjoogaa maanantaisin, 3.5.-21.6., ma klo 
17.30-19.00 (Kemi), opettajana Arja Karplund, 
kurssimaksu 27€
Elävä selkäranka -joogaviikonloppu, 7.-9.5., 
pe klo 17.30 - 19.45 ja la & su klo 10.00 - 15.15 
(Keminmaa), opettajana Hanna Kuosmanen, 
kurssimaksu 36€

Verkkokurssien opetusalusta on Google Meet. 
Kurssille liitytään nettilinkin avulla. Ilmoita säh-
köpostiosoitteesi kurssille osallistuaksesi. Linkin 
liittymiseen saat viimeistään päivää ennen 
opetuksen alkua.

Auta meitä kehittymään ja arvioi meitä osoit-
teessa www.kivalo-opisto.fi

Auta meitä kehittymään ja arvioi meitä 

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 24.2.
Aineistot ke 17.2. mennessä osoitteeseen

aineisto@tervola-lehti.fi

Näköislehti luettavissa 
osoitteessa www.tervola-lehti.fi



4 5Tervola-lehti

Tuulivoimayhtiö Energiequelle Oy on pyytänyt 
Tervolan kuntaa käynnistämään tuulivoimaosayleis-
kaavan laatimisen Tervolan Valkiavaaraan. Alustavan 
hankealueen koko on noin 3200 ha ja voimaloiden 
yksikköteho tulisi olemaan noin 4-10 MW. Voima-
loiden tarkempi lukumäärä, koko ja sijainti tarken-
tuvat suunnittelun edetessä. Yhtiö on tarjonnut 
alueen maanomistajille maanvuokrasopimuksia 
ja tällä hetkellä n. 70 % alueesta on vuokrattuna 
yhtiölle.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.1.2021 päät-
tänyt esittää kunnanvaltuustolle, että tuulivoima-
osayleiskaavan laatiminen käynnistetään. Kunnan-
valtuusto päättää kokouksessaan 18.2.2021 Ener-
giequelle Oy:n toimittaman kaavoitusaloitteen hy-
väksymisestä tai hylkäämisestä ja mahdollisen kaa-
voitusprosessin käynnistämisestä. 

Kunnanvaltuuston kokouksessa 10.12.2020 kun-
nanvaltuuston puheenjohtajalle luovutettiin ”Ei 
tuulivoimaa Tervolan Valkiavaaraan” –adressi. 
Adressin on allekir-joittanut 473 henkilöä. Kunnan-
hallitus merkitsi adressin tiedoksi. Adressi saatetaan 
tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Kaavoitus on vuorovaikutteinen prosessi
Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, 
vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, jolle 
maankäyttö- ja rakennuslaki antaa puitteet. 
Kaavaprosessi muodos-tuu aloitus-, valmistelu-, 
ehdotus- ja hyväksymisvaiheista. Osayleiskaavoi-
tuspro-sessin aikana tehdään laajasti selvityksiä 
mm. tuulivoimaloiden ympäristö- ja luon-tovaiku-
tuksista. Kunta vastaa kaavoitusprosessista ja tekee 
kaavoituksen eri vai-heissa päätökset selvitysten 
riittävyydestä ja suunnitelmien hyväksymisestä.

Kaavoitus alkaa suunnittelulla ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) laati-misella. Tässä 
vaiheessa määritellään muun muassa kaavan alus-
tavat tavoitteet, selvitystarpeet, vaikutusten arvi-
oinnin laajuus ja suunnitellaan osallistumisen jär-
jestäminen. Kaavoituksen alkamisesta sekä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan.

Valmisteluvaiheessa tehdään tärkeimmät kaavan 
sisältöä koskevat ratkaisut: tarkennetaan tavoitteita, 
laaditaan tai täydennetään selvityksiä, suunnitellaan 
kaava-ratkaisun periaatteet ja vaihtoehdot sekä 
selvitetään niiden vaikutuksia. Valmisteluvaiheessa 
kaavaluonnos ja valmisteluaineisto asetetaan 
nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan asukkailla on 
tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Viranomaiset ja 
yhteisöt antavat kaavaluonnoksesta lausuntonsa. 
Saatua palautetta hyödynnetään kaavaehdotuksen 
laadinnassa.

Kaavaehdotuksen valmistuttua se asetetaan julki-
sesti nähtäville, jolloin osalliset ja kunnan asukkaat 
voivat tehdä siitä muistutuksia. Kaavaehdotuksesta 
pyydetään tarpeelliset lausunnot viranomaisilta 
ja yhteisöiltä. Kaavan laatija tekee muistutuksista 
ja lausunnoista yhteenvedon ja esittää, onko 
kaavaehdotusta tarpeen niiden johdosta tarkistaa. 
Monivaiheisen prosessin päätteeksi kunnanvaltuus-
to päättää kaavan hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Mikäli hankkeen kaavoitus käynnistyy, sovelletaan 
hankkeessa myös ympäristövaikutusten arviointia 
(YVA).

TERVOLAN VALKIAVAARAAN 
SUUNNITELLAAN TUULIVOIMAA

AVOIMET TYÖPAIKAT

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

Kirvesmies
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka
/333696

Kehitysvammahuollon johtaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka
/336621

Koululaisten kesätyöt (useita)
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka
/332830

ILMOITUS 
LUPAHAKEMUKSEN 
VIREILLETULOSTA

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aines- ja 
ympäristölupaa Tervolan Petäjämaahan tiloille 
Kivikumpu 845-402-125-2,  Petäjämaan sora-alue 
845-402-197-0 ja Kalanteri 845-402-12-219. 
Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupa-
päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

Hakemusta koskeva kuulutus ja hakemusasiakirjat 
ovat nähtävänä 3.2.–12.3.2021 välisenä aikana Ter-
volan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa 
https://tervola.fi/kategoria/kuulutukset/. Asiaa 
koskevat muistutukset ja mielipiteet on jätettävä 
kuulutusaikana. Tarkemmat ohjeet muistutusten 
jättämiselle ilmenevät kuulutuksesta.

Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rova-
niemen kaupungin ympäristölautakunta.

YmpäristölautakuntaKUNNANVALTUUSTON 
KOKOUS

Pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuus-
ton kokoussalissa torstaina 18. päivänä hel-
mikuuta 2021 alkaen klo 17.00. 
Kokoukseen voi osallistua myös Teams-yh-
teydellä. Teams-linkki toimitetaan kokouk-
sen osallistujille sähköpostitse. Yleisö seuraa 
kokousta kunnanviraston kahviossa. Paikalle 
saapuvia pyydetään noudattamaan annettu-
ja koronaohjeistuksia. Kokouksen esityslista 
on luettavissa yleisessä tietoverkossa osoit-
teessa http://tervola.ktweb.fi/ 10.2.2021 
alkaen. 

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoittees-
sa http://tervola.ktweb.fi/ 24.2.2021 alkaen.
Tervolassa 10.2.2021

Pertti Keränen, 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

1.2-26.2. Janette Backmanin näyttely 
”Satu Maahispeikosta” kunnantalolla

11.2. Satuhetki kirjastolla

17.2. Koko perheen elokuvailta kirjastolla

Lisätietoja: 
www.tervola.fi

TERVOLASSA TAPAHTUU

 
Näköislehti luettavissa 

osoitteessa www.tervola-lehti.fi

Kevät saapuu, 
hanget kimmeltää.

Sakila son näkyvää.   
Ajatuksia Tervolan  
museosta!

Lapin kansassa oli taannoin 
kirjoitus Paakkolan museos-
ta, nykyisin Tervola museo. 
Todella asiallinen huomautus 
museoalueen sekä rakennus-
ten kunnostamisesta. Nyt jos 
koskaan, on korkein aika ryh-
tyä tuumasta toimeen. Tai-

valkosken voimalaitoksen 
valmistumisen jälkeen ve-
den nousu vaikutti erikoisesti 
Paakkolan alueella. Joen län-
sipuolelta on purettu n. 40 
omakotitaloa ja 132 tilaa on 
kärsinyt menetyksiä. Monet 
asukkaat muuttivat pois koti-

seudultaan, osa kaupunkiin ja 
muutamat rakensivat uuden 
asunnon.

Museoalueelle on siirretty 
mm. kansakoulu rakennuk-
sineen. Koulu on valmistunut 
v. 1906 eikä sitä ole koskaan  
laajennettu eikä  peruskorjat-
tu. Koulua  on lisäksi pidetty 
vuokrahuoneissa suuren op-
pilasmäärän vuoksi.

Alueelle on  muualta paljon 
tuotu vanhoja, harmaita ja pä-

rekattoisia rakennuksia yh-
teensä n. 30 kpl. Talkoovoimin 
tehtiin aikanaan suuri työ. Op-
pilaat toivat kouluun opetta-
jan innostamana talojen työ-
kaluja ja muuta historiallises-
ti säilytettävää. Opettaja Eero 
Pränni tajusi vanhojen esi-
neiden säilyttämisen, vaikka 
veden noususta ei ollut vielä 
minkäänlaista tietoa.

Talkoovoimin tehtiin suuri työ  
ja perustettiin museoalue. 
Sodan käyneet miehet, naiset 

ja lapsetkin olivat työssä mu-
kana ja nostivat alueen kun-
nan suurimmaksi kokoon-
tumis- ja juhlapaikaksi. Nyt 
on meidän aika jatkaa mu-
seon pitämistä ”elinvoimai-
sena”. Kaikkien panosta tar-
vitaan, emme anna esi-isien 
työn painua unholaan. Kaunis 
kokonaisuus historiaa on hy-
vällä paikalla nelostie 4 varrel-
la, jonne on helppo pysäyttää 
auto ja parkkipaikkoja riittää. 
Juhlapaikkana alue on kerras-
saan mainio. 

Mielenkiinto alueen ennallis-
tamisesta on  Kemijoki Oy:l-
lä, Osuuspankilla ja Yrittäjil-
lä, toivotaan myös talkoovä-
keä. Jospa korona hellittäisi  
ja kesä olisi suosiollinen ulko-
töitä varten. Paakkolan Kylä-
yhdistys ry on toimittanut v. 
2002 kirjan, Ylipaakkola Meän 
kylä, kahenpuolen jokia. Mie-
lenkiintoinen luettava.

 Seija Törmänen Pello.  
Karvon rannasta lähtenyt.
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Tiedustelut, ilmoitusvaraukset ja aineistot
aineisto@tervola-lehti.fi

tai
Pekka Tuokila, puh. 0400 587 957
Tiina Tuokila, puh. 040 759 9358

Hyvä kuntavaaliehdokas!

Tervola-lehti julkaisee kevään aikana 
kaksi kuntavaalinumeroa 24.3. ja 7.4.
Tavoitteena on julkaista kaikki kuntavaaleja 
koskeva ehdokaskirjoittelu näissä lehdissä.

Vaali-ilmoittelun osalta aikataulu on suunnitel-
tu niin, että numerolliset vaalimainokset ehtivät 
tuohon 24.3. lehteenkin, kun vaali-ilmoitusten 
jättöaikaa on jatkettu to 18.3. iltaan saakka*, 
jolloin ehdokasnumerot ovat jo selvillä.

Rajauksia toimitukselliseen aineistoon:
Julkaisemme kaikkien ehdokkaiden ja kunnallis-
järjestöjen vaalikirjoittelut (1 kpl/ehdokas/järjestö) 
ainoastaan kyseisissä lehdissä.
- Jokainen ehdokas toimittaa halutessaan yhden 
oman artikkelin max. 1000 merkkiä/juttu
- kunnallisjärjestöt toimittavat halutessaan yhden 
oman artikkelinmax. 2000 merkkiä/juttu

Ehdokkaiden kuvia emme julkaise juttujen yhtey-
dessä, koska tilaa on rajallisesti.

Jotta varmistat kirjoituksesi julkaisun, aineisto 
on oltava lehdessä viikkoa ennen lehden ilmesty-
mistä eli tiistaina 16.3. ja 30.3.

Myös ilmoitusvaraukset lehtiin viimeistään tuol-
loin. (Huom! ilmoitusten jättöajat)*

KUNTAVAALILEHDET
24.3. ja 7.4.

MEDIAKORTTI
Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät 

 Jakelu  ke 24.3.   aineisto pvm to 18.3. 
 Jakelu  ke 7.4.   aineisto pvm ke 31.3.

Lehden formaatti Tabloid, 6-palstainen

Painopinta-ala 248x365 mm

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

Valmiin aineiston 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 +alv
Takasivu  0,85€ /pmm +alv
Teksti  0,70€ /pmm +alv

Tarjoushinnat puolueille/ehdokkaille

 Sisäsivu  1/1s. (6x365)  1380,00 +alv
 Sisäsivu  1/2s. (6x180)    720,00 +alv

Muut hinnat normaalin millihinnan mukaan.

Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy ilmoitushintaan.

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä.

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

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

Kunnallisvaaliehdokas! 
Tarvitsetko erottuvaa vaalimainontaa?
Ota yhteyttä
Pekka Tuokila
puh. 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

LAPPI-KIRJALLISUUSPALKINTO
Lappi-kirjallisuuspalkinto on Lapin kirjastojen yh-
dessä jakama palkinto ansioituneelle Lappi-aiheisel-
le tai lappilaisen tai Lapista kotoisin olevan tekijän 
teokselle. Palkinnolla kirjastot haluavat tehdä Lapin 
kirjallisuutta tunnetuksi. Lappi-kirjallisuuspalkin-
to jaetaan tänä vuonna kolmannen kerran. Palkinto 
on suuruudeltaan 3000 euroa, ja sen saajan valit-
see dokumenttiohjaaja, taiteilijaprofessori, Lapin 
yliopiston kunniatohtori Virpi Suutari, joka on ko-
toisin Rovaniemeltä. Palkinto julkistetaan Kirjasto-
jen päivänä 19.3. 

Palkintoa tavoittelevat vuosina 2019–2020 sekä 
loppuvuonna 2018 ilmestyneet suomenkieliset ai-
kuisten kaunokirjalliset teokset. Mukana ovat niin 
ikään Suomen saamenkielisten kirjojen suomenkie-
liset käännökset. Kaikkiaan palkinnon nelihenkinen 
esiraati kävi läpi lähes 200 teosta, joista valitsi fi-
naaliin seuraavat kirjat: 

Inger-Mari Aikio: 69 čuoldda - 69 pylvästä, Akse-
li Heikkilä: Veteen syntyneet, Juhani Karila: Pienen 
hauen pyydystys, Tommi Kinnunen: Ei kertonut ka-
tuvansa, Petra Rautiainen: Tuhkaan piirretty maa ja 
Seppo Saraspää: Kaulahopeiden taru.

Yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan 28.1.–28.2. 
välisenä aikana. Äänestyslomake löytyy palkinnon 
nettisivuilta https://lappikirjallisuuspalkinto.fi . 
Myös Lapin kirjastoissa voi äänestää. Äänestänei-
den kesken arvotaan kolme lahjakorttia verkkokir-
jakauppaan. 

OMATOIMIKIRJASTO & SALANUMERO
Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimas-
saolevalla Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen lii-
tetyllä salanumerolla. Salanumero on sama, jota 
käytetään verkkokirjastossa asioidessa. Jos sinul-
la on jo salanumero, voit asioida omatoimikirjastos-
sa ilman erillisiä toimenpiteitä. Jos salanumeroa ei 
vielä ole, sen saa henkilökohtaisesti asioimalla kai-
kista Lapin kirjaston toimipisteistä. Salanumeroa ei 
anneta puhelimitse tai sähköpostilla.

SATUTUOKIO 11.2.
Satu kutsuu lapsia tarinoiden maailmaan kirjastoon 
kerran kuussa torstaisin! Satutuokiolla luetaan eri-
laisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista mu-
siikkia, loruillaan ja muuta mukavaa. Satutuokioita 
pidetään kevätkaudella to 11.2., to 18.3., to 15.4. 
ja to 20.5. Aika on aina sama eli klo 9.30–10.00. 
Tervetuloa mukaan, vapaa pääsy!

LEFFAILTA 17.2.
Koko perheen elokuvailta ke 17.2. klo 17–18.20. 
Kuningaskunnasta katosivat lohikäärmeet ja keiju-
jen maagiset voimat heräävät. Keijuprinsessat ovat 
riemuissaan huomatessaan, että heillä on käsissään 
avain, jolla pelastaa maailma: lohikäärmeen muna! 
Nyt sisarusten on päästävä lohikäärmevuorille, ja 
he aloittavat uskaliaan matkan kohti tuntematonta. 
Elokuva on puhuttu suomeksi. Omat herkut mu-
kaan!

AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17

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

Pyydä tarjous
aineisto@tervola-lehti.fi
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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Korona pysäytti  
tilausliikenteen.

Tervolassa Taksi- ja linja-au-
toyrittäjänä toimiva Pek-
ka Kähkönen on elämän-
sä aikana viettänyt  pal-
jon aikaa autossa. Vuodesta 
1984 alalla toiminut yrittä-
jä on kyydinnyt muun muas-
sa koululaisia, eläkeläisiä,   
matkai l i joita,pakolaisia,  
t h a i m a a l a i s i a  m a r j a n - 
poimijoita ja museoautollaan 
jopa hääpareja.

Tällä hetkellä Kähkösellä on 
käytössään kolme autoa, 
yksi taksi ja kaksi linja-autoa. 
Kähkösen autoja ajaa koko-
aikaisesti kaksi työntekijää 
ja osa-aikaisesti toiset kak-
si työntekijää. Toimintaa on 
sopeutettu korona-aikaan 
myymällä ylimääräiset ti-
lausajoautot pois. Yhteistyö-
kumppaneiden kautta kalus-
toa saadaan tarpeen mukaan 
nopeasti lisättyä.

- Kohta siitä on vuosi aikaa, 
kun yhtenä aamuna puhelin 
alkoi soida ja lähes kaikki tila-
ukset peruttiin. Linja-autoala 
otti koronasta kovan iskun, 
huokaisee Pekka Kähkönen.

Tällä hetkellä Kähkösen ajot 
koostuvat pääasiassa koulu-
laiskyydityksistä ja asiointi-
kuljetuksista Tervolan ja Yli-

Teksti ja kuva Marjut Järvinen

Pekka Kähkönen jakaa taksiajot tyttärensä Roosa Kähkösen kanssa

tornion suunnilla. Tilausajot 
ovat sen sijaan jääneet ko-
rona-aikana lähes kokonaan 
pois.

- Tavallisesti meillä on tilaus-
ajoja laidasta laitaan – tun-
turireissuja, eläkeläismatko-
ja, uimahalliajoja sekä tietys-
ti kansainvälisiä matkailijoita, 
Pekka kertoo.

Vaikka kalenteri on tilaus-
ajojen osalta tyhjentynyt, ei  
Pekka Kähkösen aika ole käy-
nyt pitkäksi. Yrittäjä on teke-
mättömien rästihommien 
ohessa saanut touhuta har-
rastamiensa museoautojen 
parissa. Lisäksi hän on ehtinyt 
hiihtämään sekä pitämään 
Mattisen hiihtolatuja auki.

- Meille on Mattisella 12 km 
pitkä perinteisen latu. Kylä-
läisten lisäksi ladulle mah-
tuu myös muita, vinkkaa la-
tua muiden kyläläisten kans-
sa yhteistyössä ylläpitävä 
Pekka.

Nuoria kaivataan  
taksi- ja linja- 
autoalalle

Töiden väheneminen ei Pek-
ka Kähköstä ole liiemmin har-
mittanut, sillä suunnitelmissa 
on ollut joka tapauksessa vä-
hitellen vähentää työntekoa. 

Tilausliikenne Pekka Kähkönen kuljettaa  
kaikenikäisiä

Koronan johdosta työt tosin 
ovat vähentyneet aiemmin, 
kun alun perin oli suunniteltu.

Kuljetusalan sanotaan usein 
kulkevan suvussa. Näin on 
myös Kähkösten perhees-
sä, jossa linja-auton kuljet-
taja Pekka Kähkösen lisäksi  
taksia ovat ajaneet kolme ty-
tärtä ja vaimo. Myös Pekan  
isä on ollut kuljetusalalla.

- Ei siinä ollut paljon vaihto-
ehtoja, kun taksinkuljettajan 
ajolupakokeeseen oli jo va-
rattu aika, naurahtaa Pekka 
Kähkösen nuorin tytär Roosa 
Kähkönen.

Nyt Roosa ajaa taksia niin pal-
jon kuin muilta töiltään ehtii. 
Koululaiskyydit ovat muka-
via, kun nauttii lasten seuras-
ta. Taksi- ja linja-autoala kiin-

nostaakin 
Roosaa jon-
kin verran. 

Nuorten kiinnos-
tus alaa kohtaan on 
tärkeää, sillä tällä hetkellä 
suuri osa kuljettajista on 
jo eläkeiässä tai lähenee 
eläkeikää.

- Olen miettinyt yrityksen jat-

kamista. On hyvä, että pääsen 
kokeilemaan työtä nyt käy-
tännössä, Roosa kertoo.

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

Mainostomistotasoinen suunnittelu 
sisältyy ilmoitushintaan.

Palveluhakemisto (jokaisessa lehdessä)
Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€/kerta€ 
ja 2x50 mm = 40€/kerta €- vuosisopimus

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset 
edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä

Ilmoitusaineiston jättö
Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen 
aineisto edellisen viikon tiistaina klo 16.00 men-
nessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviik-
kona klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
aineisto@tervola-lehti.fi

Lehtitoimikunnan jäsenet
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

Jakelu
Suomen Suoramainonta

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

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

Tiedotuslehti joka 
taulouteen Tervolan 
kunnan alueella

Myönteisiä mahdollisuuksia
Tervola-lehti

www.tervola-lehti.fi
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Talvista riistanhoitoa ja  
luonnontiedettä

Vastuullinen riistanhoitaja toimii ympäri vuoden. Talvella voi viedä hirville suolakiviä, 
laskea riistakolmion lumijäljet, metsästää pienpetoja ja puhdistaa telkänpöntöt kevättä 
varten. Tämän kaiken voi yhdistää koko perheen 
metsäretkeen ja makkaranpaistoon.

Moni on varmasti ollut jos-
kus mukana, kun jäniksille on 
kaadettu haapoja. Erityisesti 
oksat ja latvusosa maistuvat 
riistalle, sillä haapa on oppinut 
tuottamaan pahanmakuisia 
suoja-aineita ainoastaan run-
gon tyviosaan. Kaadettu haa-
pa on hyvä nostaa kannon tai 
kiven päälle, jottei se heti pei-
ty lumeen.

Oksiin voi laittaa kuivaheinää 
sekä kannon päälle suolaki-
ven, sillä myös ne ovat riistal-
le luonnollista ravintoa. Lumi-
jälkien tai riistakameran avul-
la voi seurata mitä kaikkea 
haavoilla liikkuu. Säiliörehun, 
eli AIV-rehun käyttöä ei suo-
sitella riistanruokinnassa, sil-
lä väkevä happo ei ole hyväk-
si riistalle. Lisäksi säiliörehun 
käyttö voi opettaa jänikset ja 
hirvet rikkomaan pyöröpaa-
leja.

Luontainen ravinto on riistal-
le parhaaksi ja tällöin ruokin-
ta voi olla satunnaistakin. On 
eri asia aloittaa vakituinen vil-
ja- tai rehuruokinta, jolloin 
eläimen ruoansulatus joutuu 
ensin tottumaan ravintoon. 

Tasapainon ylläpitämiseksi 
syksyllä aloitettu rehuruokin-
ta tuleekin jatkaa kevääseen 
saakka. Ruokinta houkuttelee 
myös saalistajia, joten riistan-
hoitajan on hyvä pitää alueen 
kettu- ja supikoirakannat ku-
rissa.

On syytä tietää vielä kaksi tär-
keää asiaa. Haapojen kaato, 
ruokinta ja riistakamera vaa-
tivat aina maanomistajan lu-
van. Toiseksi, puun kaatoajalla 
on merkitystä: Maistuuko jä-
nikselle haapa paremmin ylä-
, vai alakuun aikana? Tämän 
voi jokainen itse kokeilla, sekä 
muut kuun asentoon liittyvät 
kansanperinteet.

Haapa on monimuo-
toisuuden avainlaji
Jokaisella kasvilla on oma roo-
linsa riistan menestymisen 
suhteen. Runsaasti valkuai-
saineita sisältävät vesikasvit 
lihottavat hirvieläimet syksyn 
kiimaa varten. Männynneula-
set pitävät metson hengissä 
talven yli.

Haavalla on monta tehtävää. 
Hirvet ja jänikset syövät nuo-
ria haavanversoja. Varttu-
neen haavan lehdet ovat met-

son herkkua ja monet kolope-
sijät, kuten palokärki hakkaa 
pesäkolonsa mieluusti peh-
meäpuisen haavan kylkeen. 
Palokärjen koloista hyöty-
vät monet muut linnut sekä 
nisäkkäistä näätä ja orava.

Suuren ikihaavan, osittain 
kelottuneen ja sisältä ontok-
si muuttuneen haavan teh-
tävät jatkuvat. Monesti on 
Runkaus- tai Varejokivar-
ren ikihaavan sisältä lähtenyt 
telkkä- tai isokoskelopoikue 
maailmalle. Kivaloilla tai Val-
kiavaaran laidassa on korpil-
la ollut helppo rakentaa pesä 
paksuoksaisen latvuksen 
päälle.

Emäksinen haavan-
kuori antaa elinympäris-
tön sadoille eri sammal- ja 
sienilajeille, mitkä ovat tärkei-
tä luonnon monimuotoisuu-
den kannalta. Kun haapa jos-
kus kaatuu joko vanhuuttaan 
tai vaikkapa Vaajoella asus-
tavan euroopanmajavan toi-
mesta, tarjoaa se elinympä-
ristön uusille lajeille.

Haapa on huono kilpai-
lija ja se monesti häviää 
muille puulajeille. Li-
säksi hirvet syövät run-

saasti haavanversoja. 
Ikivanhoja haapoja on-
kin siis verrattain vä-
hän ja uusia kasvaa hi-
taasti.

Ajatteletko nyt, ettet 
enää voi kaataa jäniksil-
le haapoja? Kyllä voit kaa-
taa. Muutaman käsivarren 
paksuisen haavan kaatami-
nen talvessa ei haittaa, eten-
kin kun sen tekee vielä met-
sänhoidolliselta näkökannal-
ta. Mutta älä kaada metsän 

Hirvenmetsästys päättyi 
15.1.2021. Kauden kokonais-
saalis Tervolassa oli 389 ai-
kuista ja 211 vasaa, yhteen-
sä 600 hirveä. Aikuissaaliista 
uroksia oli 53%. Myönnetyistä 
pyyntiluvista käytettiin 82,5%

Tervolan rhy

viimeisiä tai isoimpia puita. 
Anna tilaa arvokkaalle haa-
valle.

PS. Riistakolmioiden lumi-
jälkilaskennat suoritetaan 
Lapissa 15.1.–15.3.2021 
välisenä aikana. Jos lu-
mijälkilaskennat kiinnos-

tavat ota yhteyttä alueesi 
metsästysseuraan tai Ter-

volan riistanhoitoyhdistyk-
seen.

Kirjoittaja on Tervolan  
riistanhoitoyhdistyksen  
toiminnanohjaaja

Tervola-lehti

Teksti ja kuva Ville Viitanen


