Tervola-lehti
Myönteisiä mahdollisuuksia

Tiedotuslehti Tervolan
kunnan talouksiin
Lehti nro 4– 24.2.2021

www.tervola-lehti.fi

Linja-autot kulkevat
poikkeusajasta
huolimatta

Lisätietoja aikatauluista ja
lipunhinnoista
ma-pe
klo 8-15 puh.
050 529 1376.

Tervolasta pääsee muualle maakuntaan myös linja-auton kyydissä.

Tervolan Vuokratalot Oy

Tervolan kautta ajavat vuorot on pystytty säilyttämään kohtalaisen hyvin verrattuna muuhun Meri-Lappiin. Tammikuun alussa tehtiin
muutamia parannuksia Tervolasta
bussilla kulkeville, mutta kesäksi
joukkoliikenne taas hiljenee.
Kouluaamuisin Tervolan
keskustasta jatkava yhteys
Louelle taittuu taksin kyydissä. Tätä pätkää lukuun ottamatta vuoroja liikennöivät
tavalliset linja-autot, vaikka
aikatauluissa liikennöitsijöiden nimissä näkyykin myös
taksiyrityksiä.

- Silloin kyytiin lähtijät tietävät, että heidän pitää lähteä
Itäpuolentien varteen autoa
odottamaan. Ainakin kerran
näin on tänä vuonna käynyt”,
Ylipiessa sanoo.

Muutamia vuoroja on muutettu ja parannuksiakin on
tullut. Ajettavilla vuoroilla on
nyt linjanumerot ja autoissa
lähtö- ja päätepisteistä kertovat paikannimet.

Meri-Lapin joukkoliikennettä luotsaava seutulogistikko Kirsi Ylipiessa kertoo,
että Tervolan kohdalla on panostettu sujuvaan koululaisten ja opiskelijoiden liikkumiseen. On myös hyvä, että
töihin pääsee Tervolasta linja-autonkin kyydissä.

Keväällä matkustajamäärät putosivat merkittävästi,
kun koululaiset olivat kotona,
eikä työpaikalle menoa suositeltu.

Koulupäivien aikana Kemistä ja Torniosta pääsee nyt iltapäivisin Paakkolaan saakka pienellä kiertotiellä. Kello 14 Kemistä starttaava
linja-auto ajaa Keminmaan
kuntakeskuksen kautta Ylipaakkolaan, siitä Tervolan
keskustaan ja jatkaa vielä
länsipuolta Paakkolaan asti.

Koska kyse on pienestä paikkakunnasta, on palveluun
mahdollista ottaa erityisiä
käytänteitä. Linja-auton kuljettaja laittaa oppilaista ja
vanhemmista koostuvaan
whatsupp-ryhmään viestin,
jos auto ei huonon kelin vuoksi voi ajaa Ylipaakkolan vanhan tien kautta Tervolaan.

Teksti Auni Vääräniemi
Kuva Marjut Järvinen
Meri-Lapin joukkoliikenne
on ottanut kovia iskuja edelleen meneillään olevasta korona-ajasta, mutta ensin hyviä uutisia – linja-autoliikenne Tervolaan ja Tervolasta
muualle rullaa jälleen normaaliin tapaan.

Aikataulut kätevästi
netistä

- Tervolan osalta matkustajamäärä oli vain viisi prosenttia siitä, mikä on tavallinen
matkustajamäärä Tervolan
bussilinjoilla”, seutulogistikko Kirsi Ylipiessa kertoo.
Ylipiessan mukaan Kemijokivarren bussiliikenne on ollut
silti koko pitkän korona-ajan
turvattua, koska liikenne on
Meri-Lapin joukkoliikenteen itse ostamaa palvelua.
Vuorot saatiin käynnistettyä

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

Hakalantie 4 B 6,
3h+k+s, 75m² vuokra 612,75€/kk

Koti etsii vuokralaista.
www.tervolanvuokratalot.fi
normaaleiksi syksyn aikana,
vaikkakin matkustajamäärä on ollut edelleen tavallista
vähäisempi.
Tervola-lehden edellisessä- ja tässä numerossa julkaistaan joukkoliikenteen
aikataulut. Paperiset aikataulut pyritään kuitenkin
siirtämään historiaan. Ylipiessa korostaa, että aikatauluja saatetaan joutua
muuttamaan, jolloin vuorot
voivat olla käsillä olevassa
paperisessa aikataulukossa
vanhoja.
- Ajantasaisimmat vuorot
löytää helposti Matkahuollon verkkosivujen aikatauluhausta. Siellä on myös Meri-Lapin joukkoliikenteen
vuorot”. Lisäksi vuoroja pystyy näkemään Reitti & Liput
-mobiilisovelluksella. Matkaliput täytyy ostaa edelleen
suoraan linja-autosta.

040 170 3243

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

VILLE P. 040 587 5055

Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI
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Mattisen koululla
vietettiin112-päivää

JUMALANPALVELUKSET:
Su 28.2. Sanajumalanpalvelus
Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Su 7.3. Messu
Seurakuntakeskuksen kirkko klo 10.
Jumalanpalvelukset striimataan, mutta niihin voi osallistua paikan päällä 10 henkilöä
kirkkosalissa ja 10 seurakuntasalissa. Seurakuntasaliin tullaan keittiön oven kautta.
Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista
joko tekstiviestillä tai soittamalla numeroon
0504370001. Jos messuun eli ehtoollisjumalanpalveluksen ilmoittautuu yhteensä yli 20
henkeä, yli 20:n ilmoittautuneille ilmoitetaan,
että seurattuaan messun striimattuna voivat
tulla ottamaan vastaan ehtoollisen tunnin
sisällä jumalanpalveluksen päättymisestä.
Linkki jumalanpalveluksiin löytyy seurakunnan kotisivuilta sekä Facebookista ja Youtubesta Tervolan seurakunnan kanavilta.

Teksti Pasi Jeremejeff,
Kuvat Sari Mäkiollitervo
Syyslukukauden alussa valitsimme koko lukuvuoden kestäväksi Mok-teemaksi jokamiestaidot. Jokamiestaidot
teeman puitteissa oppilaat

ovat vuoden aikana harjoitelleet mm tulentekoa, kierrättämistä, suunnistamista, erilaisia kädentaitoja, kodinhoitoa, hyviä tapoja, jokamiehen
oikeuksia ja säänmukaista
ulkopukeutumista.
Tämän vuoden Mok-teema
huipentui 112-päivään, jol-

loin jokainen koulun oppilas
pääsi harjoittelemaan ensiaputaitoja. Aamupäivän teemoina olivat hätänumeroon
soittaminen ja hätäilmoituksen tekeminen, tajuttoman
potilaan kylkiasentoon laittaminen, painesiteen sitominen ja nyrjähtäneen raajan
ensiapu.

Päivä sisälsi mieluisaa tekemistä kouluterveydenhoitaja Anna Niemelän, opettajien Anne, Minna ja Pasi sekä
koulunkäynninohjaaja Sarin
opastamina.

Kasteita, avioliittoon vihkimisiä ja hautaan
siunaamisia voidaan järjestää Seurakuntakeskuksen kirkossa. Tilaisuuksiin voi osallistua papin, kanttorin ja suntion lisäksi 10
henkilöä kirkkosalissa ja 10 seurakuntasalissa. Hautaan siunaamisessa voivat kirkkosalissa olla läsnä vainajan lähiomaiset, vaikka
heitä olisi yli kymmenen. Aina ainakin leski
ja lapset tai lasta siunattaessa vanhemmat,
sisarukset ja isovanhemmat voivat olla paikalla. Tilaisuuksiin osallistuminen edellyttää
maskin käyttöä.
Yhteisvastuukeräys järjestetään koronarajoitukset huomioiden. Jos olet kiinnostunut
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

Palveluhakemisto
Yleinen
hätänumero

SIIVOUKSET,
KOTIAPU SEKÄ
PIHATYÖT

112

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

Kunnallisvaalit tulossa!
Kiinnostaako puolueen oma julkaisu Tervola-lehden välissä?
Pyydä tarjous aineisto@tervola-lehti.fi

OSTETAAN
METSÄÄ TAI
METSÄMAATA
Kaikki käy.
Nopea kauppa,
hyvä hinta.
Tarjoa puh.
0400-682660

Lue lisää
www.visualdesign.fi

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

Tervola-lehti
AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
ETÄLUKUPIIRI VERKOSSA 24.2.
Oletko kiinnostunut osallistumaan etälukupiiriin? Oulun
kaupunginkirjasto järjestää kevään aikana kaikille avoimia
verkkolukupiirejä, joihin voi osallistua kotoa omalta koneelta. Verkkolukupiiriin saa osallistua asuinpaikasta riippumatta. Etälukupiiriä voi myös vain kuunnella, keskusteluun osallistuminen ei ole pakollista. Kokoontumiset ovat
keskiviikkoisin 24.2., 24.3. ja 21.4. klo 18.
Lukupiirissä luetaan seuraavat kirjat:
24.2. Max Seeck: Uskollinen lukija & Pahan verkko
24.3. Mila Teräs: Amiraali
21.4. Olga Tokarczuk: Aja aurasi vainajain luitten yli
Kirjoja voi tiedustella kirjastosta ja myös varata Lapin kirjaston verkkokirjastosta. Tarkemmat ohjeet etälukupiiriin osallistumiseen löytyvät kirjaston verkkosivuilta. Kysy
tarvittaessa lisää kirjastosta!
DEFIBRILLAATTORI
Kirjastoon on hankittu defibrillaattori eli sydäniskuri. Se
on laite, jolla pyritään palauttamaan sydän lyömään normaaliin tahtiin sydänpysähdystilanteissa. Defibrillaattori
on helppokäyttöinen ja käyttäjäänsä suomenkielellä ohjaava laite. Sydäniskuri on sijoitettu kirjaston aulaan näkyvälle paikalle. Kirjaston sydäniskuri on ilmoitettu defi.
fi-paikannuspalveluun, joka on myös osa 112 Suomi -sovellusta.

LAPPI-KIRJALLISUUSPALKINTO
Lappi-kirjallisuuspalkinto on Lapin kirjastojen yhdessä jakama palkinto ansioituneelle Lappi-aiheiselle tai lappilaisen tai Lapista kotoisin olevan tekijän teokselle. Palkinnolla kirjastot haluavat tehdä Lapin kirjallisuutta
tunnetuksi. Lappi-kirjallisuuspalkinto jaetaan tänä vuonna
kolmannen kerran. Palkinto on suuruudeltaan 3000 euroa, ja sen saajan valitsee dokumenttiohjaaja, taiteilijaprofessori, Lapin yliopiston kunniatohtori Virpi Suutari, joka
on kotoisin Rovaniemeltä. Palkinto julkistetaan Kirjastojen päivänä 19.3.
Palkintoa tavoittelevat vuosina 2019–2020 sekä loppuvuonna 2018 ilmestyneet suomenkieliset aikuisten
kaunokirjalliset teokset. Mukana ovat niin ikään Suomen saamenkielisten kirjojen suomenkieliset käännökset.
Kaikkiaan palkinnon nelihenkinen esiraati kävi läpi lähes
200 teosta, joista valitsi finaaliin seuraavat kirjat:
Inger-Mari Aikio: 69 čuoldda - 69 pylvästä, Akseli Heikkilä: Veteen syntyneet, Juhani Karila: Pienen hauen pyydystys, Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa, 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. Äänestäneiden kesken arvotaan
kolme lahjakorttia verkkokirjakauppaan.
VIIKONLOPUN AUKIOLOAJAT
Tammikuun alussa voimaan tulleiden aukioloaikojen mukaisesti kirjastossa ei ole virkailijoiden tarjoamaa asiakaspalvelua lauantaisin. Omatoimikirjasto on kuitenkin
avoinna viikon jokaisena päivänä klo 9–21, myös lauantaina ja sunnuntaina.
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Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen liitetyllä
pin-koodilla. Pin-koodi on sama, jota käytetään verkkokirjastossa asioidessa. Jos sinulla on jo pin-koodi, voit
asioida omatoimikirjastossa ilman erillisiä toimenpiteitä.
Jos pin-koodia ei vielä ole, sen saa henkilökohtaisesti
asioimalla kaikista Lapin kirjaston toimipisteistä. Pin-koodia ei anneta puhelimitse tai sähköpostilla.
LEFFAILTA 3.3.
Koko perheen elokuvailta ke 3.3. klo 17–18.40. Joukko
seikkailunhaluisia eläimiä yrittää paeta häikäilemätöntä
metsästäjää ja hänet palkannutta miljonääriä, joka haluaisi perustaa uuden Nooan arkin. Mutta jopa kaikkein kokenein metsästäjä kohtaa loputtomasti ongelmia kun he
yrittävät kidnapata ilveksen ja hänen hullut kamunsa.
Lähde mukaan seuraamaan tätä jännittävää tarinaa selviytymisestä, ystävyydestä ja sankaruudesta. Elokuva on
puhuttu suomeksi. Omat herkut mukaan!
EMAGZ-AIKAKAUSLEHTIPALVELU
Lapin kirjastossa on otettu käyttöön e-aikakauslehtien
kokoelma eMagz. Kokoelma on etäkäyttöinen, eli lehtiä voi lukea myös kotoa omalta laitteelta. Kokoelma löytyy osoitteesta lapinkirjasto.emagz.fi. Valikoimaan kuuluu
n. 50 aikakauslehteä. Palveluun kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja nelinumeroisella pin-koodilla, joka on
sama kuin verkkokirjastoon. Käyttölisenssejä on rajoitettu
määrä, joten jos palvelu ilmoittaa, että lisenssi on jo käytössä jollain toisella, yritä hetken päästä uudelleen. eMagz-palvelua voi käyttää myös kirjaston asiakaspäätteillä tai
lehtisaliin sijoitetulla tabletilla.

TERVOLASSA TAPAHTUU

Riskiryhmiin kuuluvia kutsutaan rokotuksiin puhelimitse
Koronarokotukset alkoivat Tervolassa viikolla 2. Ensimmäisenä on rokotettu päivystyksen henkilökunta sekä asumisyksiköiden iäkkäät asukkaat ja henkilökuntaa.
Käytössä on kolmen eri valmistajan rokotetta ja rokote on
eri yli ja alle 70-vuotiaille. 70-vuotiaat ja vanhemmat rokotetaan Pfizer-BioNTech:n sekä Modernan rokotteilla ja 18
– 69 -vuotiaat rokotetaan AstraZenecan rokotteella. Sen
vuoksi rokottaminen ei etene tarkalleen ikäjärjestyksessä,
vaan molempia rokotteita pistetään eri kohderyhmille rinta
rinnan.
Rokotteita saadaan hyvin pieninä määrinä Tervolaan ja THL
ohjaa rokottamista tiukasti. Tervolassa seurataan tiiviisti
THL:n tekemiä mahdollisia muutoksia ohjeisiin.
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella rokottamisen alkuvaiheessa on yhteistyössä tehty priorisointia, jotta rokottaminen rajakunnissa lähtee tehokkaimmin käyntiin. Myös
Tervolan rokotteita on luovutettu rajakuntiin. Rokotteiden
määrä tasoittuu kuntien välillä ajan kuluessa. Samoin alkuvaiheessa Lapin sairaanhoitopiiri sai THL:n jaossa rokotteita
enemmän kuin Länsi-Pohja, mutta tilanne tasoittuu jatkotoimituksien myötä.
Kuntalaisten toivotaan olevan kärsivällisiä omaa vuoroaan
odottaessa sekä mahdollisten muutoksien suhteen.
70-vuotiaat ja vanhemmat (Rokotevalmistaja
Pfizer-BioNTech/ Moderna)
Olemme puhelimitse yhteydessä rokotusajasta vii
kosta 8 alkaen sitä mukaan, kun rokotteita saadaan.
Ensin ovat vuorossa 1941 ja sitä ennen syntyneet.
Sen jälkeen ovat vuorossa 1951 – 1940 syntyneet.
Alle 70-vuotiaat (Rokotevalmistaja AstraZeneca)
Rokotetta pistetään laskevassa ikäjärjestyksessä
THL:n määritelmän mukaisesti riskiryhmiin kuulu
ville kuntalaisille. Rokottamista jatketaan myös
sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivalle henkilös
tölle rokotesaatavuuden puitteissa. Olemme
puhelimitse yhteydessä rokotusajasta viikosta 8
alkaen sitä mukaan kun rokotteita saadaan. Ensin
ovat vuorossa 1952 – 1961 syntyneet ja sen jälkeen
1962 – 1971 syntyneet riskiryhmään kuuluvat jne.
ikäryhmät alaspäin.

Koronaviruksen riskiryhmät
Ikä on kaikkein merkittävin vakavan koronataudin riskitekijä,
minkä vuoksi kaikki yli 70-vuotiaat kuuluvat riskiryhmään.
Alle 70-vuotiaat 1. riskiryhmä
Alle 70 vuotiaista riskiryhmään 1. kuuluvat henkilöt, joilla on
vakavalle koronavirusinfektiolle erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia:
•
•
•
•
•
•
•

Elinsiirto tai kantasolusiirto
Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
Vaikea krooninen munuaissairaus
Vaikea krooninen keuhkosairaus
Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
Downin oireyhtymä (aikuiset)

01.02 - pe 26.02.
Janette Backmanin taidenäyttely Satu
maahispeikosta kunnantalolla
03.03.
Koko perheen elokuvailta kirjastolla
18.03.
Satuhetki kirjastolla

Lisätietoja: www.tervola.fi

Yhdistys, yrittäjä tai muu toimija!
Ilmoita tapahtumasi kunnan verkkosivujen
tapahtumakalenteriin tervola.fi, niin
tapahtumasi näkyy myös tässä Tervola-lehden
tapahtumakalenterissa.

Alle 70-vuotiaat 2. riskiryhmä
Alle 70-vuotiaista riskiryhmään 2. kuuluvat henkilöt, joilla
on vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus:
• Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
• Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaa
toiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)
• Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
• Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoim
muunisairauteen
• Vaikea krooninen maksasairaus
• Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
• Uniapnea
• Psykoosisairaus
• Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)
Rokotukseen tulija
•
•
•
•
•
•

Tule vain terveenä ja varatulle ajalle
Käytä maskia
Desinfioi kädet tullessa ja lähtiessä
Säilytä turvavälit (2 m) odotustilassa
Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti
Varaudu odottamaan 15 minuuttia rokottamisen
jälkeen ennen poistumista

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy10.3.

HUOMIO
TERVOLALAINEN NUORI
Tervolan kunta hakee nuoria kesätöihin.
Työsuhteen pituus on kaksi viikkoa. Työtehtävinä ovat mm. ulkoalueiden hoitotyöt ja
siivoustehtävät. Työsuhde sisältää Ajokortti
työelämään- koulutuksen (1pv) sellaisille
nuorille jotka eivät ole sitä käyneet.
Kesällä 2021 ovat valintavuorossa ensisijaisesti vuonna 2004 syntyneet nuoret.
Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Työavain 332830.
Hakemukset pe 12.3.2021 klo 15.00 mennessä.
Lisätietoja numerosta
040 124 2411/Leila Koivupalo
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Tervolalainen ämpäripäisyys on välittämistä,
tekemistä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä
Luova kehittäminen on yhteistyötä. Kun yksi kertoo mieleensä
tulleen ajatuksen ääneen, saa sama ajatus toisen mielessä
uusia merkityksiä. Näin alun perin hullunkurisen tuntuisesta
ajatuksesta voi jalostua yhteistyössä hyvä idea.
Teksti, kuvat Marjut Järvinen
Samaa periaatetta on hyödynnetty loppusyksystä aloitetussa uuden asuinalueen
sekä koko Tervolan viestinnän ja brändin kehittämistyössä. Brändillä tarkoitetaan kuntaan liitettävää
mielikuvaa, joka pohjautuu
kunnan imagoon ja maineeseen. Kehittämistyö liittyy
toisaalta Lapin liiton rahoittaman Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan
-hankkeen toimenpiteisiin
ja toisaalta kuntastrategiassa määriteltyyn tarpeeseen
kehittää kuntaviestintää.
Onnistunut kuntabrändi
pohjautuu paikalliseen luonteeseen ja luodaan yhteistyössä parhaiden asiantuntijoiden, kuntalaisten kanssa. Tästä syystä kehittämistyössä on ollut mukana laaja joukko kuntalaisia, kunnan
työntekijöitä, entisiä tervolalaisia sekä mahdollisia tulevia
tervolalaisia.
- Tervolan ja uuden asuinalueen brändiä kehitettäessä
on myös pohdittu sitä, miten
uusi brändi näkyy konkreettisesti kunnan toiminnassa.
Brändi ei ole vain viestintää,
vaan se ohjaa toimintaa monella eri tasolla, kunnanjohtaja Mika Simoska kertoo.

Kuntalaiset kehittämisen keskiössä
Tervolan ja uuden asuinalueen brändin kehitystyö
lähti liikkeelle, kun yhteistyökumppani Berry Creative tutustui Tervolan historiaan, strategiaan, nykyisiin
lupauksiin ja kilpailijoihin. Lisäksi tutustuttiin maallemuuton vetäviin ja työntäviin
tekijöihin sekä Taloustutkimuksen tekemään selvitykseen tervolalaisten asukaskokemuksista.
Taustaselvitysten jälkeen
kunnan viestintäsuunnittelija ja Westside-hankkeen
projektipäällikkö Marjut
Järvinen jalkautui markettien
eteen kysymään kuntalaisilta tervolalaisten ylpeyden
aiheista. Yhteensä haastatteluihin osallistui 20 kuntalaista. Samaan kyselyyn pystyi kuka tahansa osallistumaan myös verkossa, jossa
vastauksia saatiin 61 kappaletta.

Ylpeydenaiheiden ja muiden
selvitysten pohjalta luotiin
kaksi vaihtoehtoista viestinnän tarinaa, brändikonseptia,
jotka annettiin kuntalaisten
ja ulkopaikkakuntalaisten
arvioitaviksi tammikuussa.
- Tähän kyselyyn osallistui
154 Tervolan ja uuden asuinalueen kehittämisestä kiinnostunutta ihmistä. Tervolalaiset ovat osoittaneet
olevansa kiinnostuneita yhteisestä kehittämisestä,
Järvinen kiittelee.

On vain yksi ämpäripäiden pitäjä
Hankkeen puitteissa järjestettyjen kyselyiden ja
haastatteluiden tuloksista on selvinnyt, että tervolalaiset kokevat asuinympäristössään merkityksellisiksi elämisen perusasiat
– hyvät kuntapalvelut, mahtavan Kemijoen, marjarikkaatvaaratjaystävälliset
ihmiset. Nämä asiat
ovat tulevaisuudessa Tervolan ja uuden
asuinalueen viestinnän ydinteemoja.
Toisaalta kyselyiden myötä kävi ilmi,
että ämpäripää-teema koettiin erottuvaksi ja kiinnostavaksi. Esimerkiksi eräs ulkopaikkakuntalainen kehotti
tervolalaisia ottamaan
ämpäripää-teeman itselleen tekemällä siitä
omansa.
Tervolalaiset itse sen sijaan
kokevat ämpäripää-teeman kaksijakoisesti, osa yhteishengen ilmentäjänä ja
osa haukkumasanana. Samaisesta syystä ämpäripäisyys on myös kiinnostavaa
– se herättää tunteita!
Koska tarinoilla on aina monta puolta, voi myös ämpäripäisyyttä tarkastella eri näkökulmista.
- Voimme yhdessä määritellä
tervolalaisen ämpäripäisyyden toisista välittämisenä ja
ennakkoluulottomana ongelmanratkaisukykynä. Tervolalainen ämpäripäisyys on
myös toisin tekemistä, mukaan ottoa ja pilkettä silmäkulmassa. Ämpäripäisyys on
mielentila, jonka kuka tahansa voi ottaa omakseen, Simoska summaa.

Kuntalaisten palautteiden
pohjalta kahdesta viestinnän tarinasta toteutettiin
yhdistelmä, jossa on ämpäripäistä ongelmanratkaisukykyä ja yhteisöllistä lämpöä.
Nyt kuntalaisilta ja ulkopaikkakuntalaisilta pyydetään ajatuksia uudesta visuaalisesta ilmeestä. Kyselyyn
pääset vastaamaan kunnan
verkkosivujen etusivulta viikon ajan.

Minustako
ämpäripää?

Mikä nimeksi uudelle asuinalueelle?
Suunnitteilla olevasta Tervolan uudesta asuinalueesta puhuttaessa keskustelu
on viime aikoina kääntynyt
useasti asuinalueen nimeen.
Kuntalaiset ovat kokeneet
englanninkielisen Westside-nimen Tervolasta irralliseksi. Kuntalaiskyselyssä
saatiin

lukuisia ehdotuksia uuden asuinalueen
nimeksi.
Koska tervolalaiset ovat ennakkoluulottomia
ongelmanratkaisijoita,
on potentiaalisimmaksi nimiehdotukseksi uudelle asuinalueelle
noussut Vastaranta. Vastarannalla tullaan vastaan
ja toivotetaan tervetulleeksi, mutta toisaalta ollaan
vastaan ja tehdään asiat toisin. Vastarannalla asutaan
kunta keskuksen vastarannalla ja saunotaan Kemijoen
rannalla vastalla vastoten.
Jorma Etton sanoin,
”vastarannalla huutaa toinen samanlainen: metsä raikuu, kaikuu, hongat humajavat.”

Vastaranta?

Tervola-lehti

toisin

Pieni mutta ämpäripäinen

Etelä-Lapissa tulijat ja olijat halaa tervetulleeksi pieni Tervolan kunta. Se on lämmön ja välittämisen,
optimismin, ennakkoluulottoman ongelmanratkaisun, toisin tekemisen ja silmäkulman pilkkeen
– ämpäripäisyyden – koti.
Tervolan ämpäripäisyydellä on luotu ja ylläpidetty paljon hyvää. Meiltä löytyvät terveyspalvelut, joihin
tullaan naapuripitäjistä asti sekä vanhusten ja lasten palvelut, joita kehutaan Lapin parhaiksi. Kyläkoulut, lukio ja maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskus luovat edellytykset jatkuvalle kehitykselle, josta kertoo myös Lapin kärkipään yrittäjäympäristö ja puunjalostuksen osaamiskeskittymä. Yhteisöllisen kyläkulttuurin lisäksi iloa asukkaiden elämään tuovat monipuoliset virkistystoiminnot, alueen nopeimmat
laajakaistat sekä uusimpana kunnianhimoinen ja ekologinen asuinalue, Vastaranta. Kaikki tämä paikassa, missä voi halutessaan elellä ihan rauhassa.
Ja mikäs on elellessä. Tervolan kaunista kylämaisemaa hallitsevat marjarikkaat vaarat, kulttuurimaisemat, kivikautinen kylä ja kuntaa hellivä Kemijoki, ihastuksen aiheita kaikki. Nelostietä hurauttaa lähikaupunkeihin hetkessä, jos ei halua torkahdella express-junassa.
Tervolalainen ämpäripäisyys on mielentila, jonka kuka tahansa voi ottaa omakseen. Siksi Tervola on
paras paikka meille kaikille.
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Lukijalta:

Tervolan Perussuomalaiset

järjestää tilaisuuden ehdokkaaksi haluaville
Tervolahovissa la 6.3. klo 12-15.00
Paikalla Lapin piirin pj. Juhana Kelloniemi.
Tervetuloa, sinä vaikuttamaan haluava,
koronarajoitukset huomioiden!
PS. Voit olla ehdokkaana listallamme
myös sitoutumattomana.

Meillä 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
Aikuisten ryhmäopetus lähiopetuksena on
tauolla koronarajoitusten vuoksi Kemissä
14.3.2021 sekä Keminmaassa, Simossa ja
Tervolassa 18.3.2021 asti. Yksilöopetus, LuKi-koulutus ja alle 18-vuotiaiden ryhmäopetus
sekä etäopetus jatkuvat normaalisti. Pyrimme
toteuttamaan opetusta koronatilanteen salliessa juhannukseen asti. Pitämättömän opetuksen osalta kurssimaksut palautetaan kauden
lopussa niille, jotka palautusta hakevat.
Kevään 2021 alle 20v. lyhytkurssit
Metsästäjäkurssi, 12.-15.4., ma-pe klo 1820.30, tentti 16.4. klo 18 alkaen, yhteistyössä
Tervolan Riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Kurssimaksu 30€, tenttimaksu 20€. Huom. Jos
osallistut vain tenttiin, ilmoittaudu silti opiskelijaksi. Opetuspaikka Tervolan koulukeskus.
Kevään 2021 lyhytkurssit, jotka toteutetaan
tarvittaessa verkossa
Kasvivärjäys villalangalle, ilmainen infotilaisuus syksyn 2021 kurssille, 13.4., ti klo 18.0019.30 (Simo), opettajana Satu-Minna Röyttä
Äänimaljarentoutus, 17.4.-19.6., la klo 16.0017.30 (Tervola), opettajana Taija Sillanpää,
kurssimaksu 27€
Kesä Lavis ® lavatanssijumppa, 21.4.-16.6.,
ke klo 18.00-19.00 (Kemi), opettajana Viktoria
Karvonen, kurssimaksu 24€
Itämaisen tanssin välineet tutuiksi, 26.4.14.6., ma klo 17.00-18.30 (Kemi), opettajana
Viktoria Karvonen, kurssimaksu 27€
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€
Hyvinvointia kiinalaisesta lääketieteestä, 4.5.6., pe klo 17.00-20.15 ja la klo 10.00-16.00
(Kemi), opettajana Anne Oikarinen, kurssimaksu 27€
Kevään 2021 verkkokurssit
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, opettajana 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€
Chakrat verkossa, 3.5.-31.5., ma klo 15.0016.00, opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu 24€
Väline-jumppaa verkossa, 5.5.-26.5., ke klo
14.00-15.30, opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu 24€
Verkkokurssien opetusalusta on Google Meet.
Kurssille liitytään nettilinkin avulla. Ilmoita sähköpostiosoitteesi kurssille osallistuaksesi. Linkin liittymiseen saat viimeistään päivää ennen
opetuksen alkua.
Auta meitä kehittymään ja arvioi meitä
osoitteessa www.kivalo-opisto.fi

KUULUTUS
SURULLISEN HAHMON RITARI

Suomessa toimitetaan sunnuntaina 18. päivänä
huhtikuuta 2021 kuntavaalit.
Tervolan kunnassa kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuuston 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 vaaliliitoista niihin liittyvine asiakirjoineen on jätettävä
kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 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 tiistaina 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
puheenjohtaja

Teija Mäkipeura
sihteeri

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

Prinsessa ei ollut tornissaan.
Kymmeneltä huoltamo suljetaan.
Ihan toisin sadut kirjoitetaan.
Ritari ei saapunut ratsullaan.
Tai saapui mutta myöhässä vaan.
Prinsessa oli lähtenyt litomaan.
Ennen lohikäärmeitä vastaan taisteltiin.
Sitten prinsessan kättä jo suudeltiin.
Se saduissa toimii.
Lohikäärmeitä ritarit roimii.
Karauttavat ajoissa paikalle.
Palauttavat prinsessat kunkuille.
Jos prinsessa jäisi.
Se ritarille sivaltaisi.
Karauttele ihan rauhassa muualle.
Kun et ajoissa osu edes paikalle.
Puolta valtakuntaa ei luvattu.
Nisukahveihin ei rahaa tuhlattu.
Koska nostosilta oli jo nostettu.
Ritarin tupatkin kohta polteltu.
Huoltamon ovi yhä vain suljettu.
Vaikka sadut tarkasti luettu.
Kuninkaan pöytään ei päästy istumaan.
Eikä vieressä istuvaa prinsessaa vilkuilemaan.
Se saduissa toimii.
Lohikäärmeitä ritarit roimii.
Karauttavat ajoissa paikalle.
Palauttavat prinsessat kunkuille.
Jos prinsessa jäisi.
Se ritarille sivaltaisi.
Karauttele ihan rauhassa muualle.
Kun et ajoissa osu edes paikalle.
Ari Saukko, Tervola

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
NUORKKA
Nuorkka avoinna 3.–9.-luokkalaisille tiistaisin ja
torstaisin klo 13–17. Nuorisotila sijaitsee Paakonkarin kiinteistössä.

Hallintosihteeri
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
339390

Talvilomaviikolla (vk 10):
Nuorkka avoinna 3.–9.-luokkalaisille maanantaista
torstaihin klo 12–15. Luvassa mukavaa yhdessäoloa
ja tekemistä!

Toimistosihteeri
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
339431

tervolan_nuorisotyo
Täältä löydät ajankohtaista tietoa
toiminnasta ja tapahtumista.

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

HARKITSETKO

PUUN MYYNTIÄ?
Keitele Groupilla on pitkät perinteet sahateollisuudessa. Olemme investoineet
Kemijärvelle uuden, huippunykyaikaisen
sahatehtaan ja puulle on nyt hyvä kysyntä.

BÄNDITILA
Kunnantalon alakerrassa oleva bänditila on kuntalaisten käytettävissä. Vapaita vuoroja voi kysellä
nuoriso-ohjaajalta p. 040 1519735 tai satu.karvonen@tervola.fi
ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Kohderyhmänä ovat seudulla asuvat 15–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen tai muun
aktiivisen toiminnan ulkopuolella tai vaarassa jäädä
niiden ulkopuolelle. Yhteyttä voi ottaa nuori itse tai
joku muu nuoresta huolis-saan oleva henkilö. Etsivä
nuorisotyöntekijä Satu Karvonen, p. 040 1519735,
satu.karvonen@tervola.fi

Ostamme mäntytukkivaltaisia päätehakkuuja harvennusleimikoita tehtaamme tarpeisiin.
Olemme vakaa ja luotettava puunostaja. Tee
kanssamme puukauppaa, tuo jatkuvuutta
tehtaan sekä alueen kasvuun ja menestykseen.
Kysy nyt puukauppatarjous alueesi
hankintaesimieheltä:

www.tervola-lehti.fi

Hankintaesimies
Eetu Myllylä
Puh. 040 626 3771
eetu.myllyla@keitelegroup.fi

Yhteystiedot
Ilmoitusvalmistus / myynti
Tiina Tuokila
puh. 040 759 9358
aineisto@tervola-lehti.fi

Hankinta-alue: Rovaniemi
eteläinen ja Tervola

Graafinen ilme/taitto

Lehden sisältö / myynti
Pekka Tuokila
puh. 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.keitelegroup.fi
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<Kh>WDͲW <Kh>WDͲW <Kh>WDͲW <Kh>WDͲW <Kh>WDͲW

ϭϯ͗ϯϴ
y
ϭϯ͗ϱϮ
ͮ
ͮ
ͮ
ϭϰ͗ϬϬ<

<d

ϭϰ͗ϬϬΎΎΎΎ
ͮ
ͮ
ϭϰ͗ϮϬ<
y
ϭϰ͗ϯϴ
ͮ
ͮ
ͮ
ϭϰ͗ϰϬ
ϭϰ͗ϱϬ
ϭϰ͗ϱϱ
ͮ
y
ͮ
y
y
ͮ
ͮ
ͮ
ͮ
ϭϱ͗ϭϬ

<d

ϭϰ͗ϯϴ
y
ϭϰ͗ϱϮ
ͮ
ͮ
ͮ
ϭϱ͗ϬϬ<

ϭϰ͗ϱϬ
y
ϭϱ͗ϭϬ<

<d

<d

ϭϱ͗Ϭϱd
ͮ
ͮ
ͮ
ͮ
ϭϱ͗ϭϱd

<d

ΎZĞŝƚƚŝ>ĂƵƚŝŽƐĂĂƌĞƐƐĂ͗dĞƌǀŽůĂŶƚŝĞƉŽŚũŽŝƐĞĞŶͲ>ĂƵƚŝŽƐĂĂƌĞŶƚŝĞĞƚĞůććŶͲŬŬƵŶƵŬƐĞŶƚŝĞͲdĞƌǀŽůĂŶƚŝĞĞƚĞůććŶ
ΎΎ<ćƚŬćǀĂĂƌĂƚŚ͕>ŽƵĞͲdĞƌǀŽůĂĂũĞƚĂĂŶůćŶƐŝƉƵŽůƚĂǀƚϰ
ΎΎΎ>ŽƵĞŶŬŽƵůƵ͕>ŽƵĞůůĂĂũĞƚĂĂŶůĞŶŬŬŝ>ŽƵĞŶƚŝĞĞƚĞůććŶͲ>ŽƵĞŶŬŽƵůƵͲǀƚϰƉŽŚũŽŝƐĞĞŶ
ΎΎΎΎsƵŽƌŽĂůŽŝƚƚĂĂ>ŽƵĞůůĂ>ĂƉƉŝĂůƚĂ͕>ŽƵĞͲdĞƌǀŽůĂĂũĞƚĂĂŶůćŶƐŝƉƵŽůƚĂǀƚϰ

<D/ͬdKZE/KͲ<D/EDͲdZsK>s</KshKZK>//<EEϳ͘ϭ͘Ͳϰ͘ϲ͘ϮϬϮϭ;ŵƵƵƚŽŬƐĞƚŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂͿ<ĂƚƐŽƚĂƌŬĞŵŵĂƚĂŝŬĂƚĂƵůƵƚǁǁǁ͘ŵĂƚŬĂŚƵŽůƚŽ͘Ĩŝ
<D/ͬdKZE/KͲ<D/EDͲdZsK>s</KshKZK>//<EEϳ͘ϭ͘Ͳϰ͘ϲ͘ϮϬϮϭ;ŵƵƵƚŽŬƐĞƚŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂͿ<ĂƚƐŽƚĂƌŬĞŵŵĂƚĂŝŬĂƚĂƵůƵƚǁǁǁ͘ŵĂƚŬĂŚƵŽůƚŽ͘Ĩŝ

sĂŝŚƚŽŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƐǀƵŽƌŽũĞŶǀćůŝůůć͘
y
ǀƵŽƌŽĂũĂĂƉǇƐćŬŝŶͬƉĂŝŬĂŶŬĂƵƚƚĂ
sĂŝŚƚŽŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƐǀƵŽƌŽũĞŶǀćůŝůůć͘
ͮ
ǀƵŽƌŽĞŝĂũĂƉǇƐćŬŝŶͬƉĂŝŬĂŶŬĂƵƚƚĂ
y
ǀƵŽƌŽĂũĂĂƉǇƐćŬŝŶͬƉĂŝŬĂŶŬĂƵƚƚĂ
ǁǁǁ͘ŵĞƌŝͲůĂƉŝŶũŽƵŬŬŽůŝŝŬĞŶŶĞ͘Ĩŝ
<ͮ
ũĞƚĂĂŶŬŽƵůƵŶƉŝŚĂŶŬĂƵƚƚĂ
ǀƵŽƌŽĞŝĂũĂƉǇƐćŬŝŶͬƉĂŝŬĂŶŬĂƵƚƚĂ
<d
<ĞŵŝŶdĂŬƐŝƉĂůǀĞůƵKǇ
<
ũĞƚĂĂŶŬŽƵůƵŶƉŝŚĂŶŬĂƵƚƚĂ
K
KƌĂũćƌǀĞŶƵƐƐŝƚKǇ
<d
<ĞŵŝŶdĂŬƐŝƉĂůǀĞůƵKǇ
D>
dĂŬƐŝdŵŝDĂŬĞ>ĂŵƉĞůĂ
K
KƌĂũćƌǀĞŶƵƐƐŝƚKǇ
sćůŝƉǇƐćŬŬŝĞŶĂũĂƚŽǀĂƚŶŽŝŶĂŝŬŽũĂ͘
D>
dĂŬƐŝdŵŝDĂŬĞ>ĂŵƉĞůĂ
sćůŝƉǇƐćŬŬŝĞŶĂũĂƚŽǀĂƚŶŽŝŶĂŝŬŽũĂ͘
>/E:EZK
>/E:EZK
dŽƌŶŝŽ͕>ĂƉƉŝĂ
dŽƌŶŝŽ͕ŬĂƵƉƵŶŐŝŶƚĂůŽ
dŽƌŶŝŽ͕>ĂƉƉŝĂ
DŽŽƚƚŽƌŝƚŝĞƚć
dŽƌŶŝŽ͕ŬĂƵƉƵŶŐŝŶƚĂůŽ
<ĞŵŝŶůŝŶũĂͲĂƵƚŽĂƐĞŵĂ
DŽŽƚƚŽƌŝƚŝĞƚć
>W<^
<ĞŵŝŶůŝŶũĂͲĂƵƚŽĂƐĞŵĂ
dćŝŬƂŶƉƵŝƐƚŽ
>W<^
<ŝǀĞůŝƂŶŬĂƚƵ͕<ͲDĂƌŬĞƚ
dćŝŬƂŶƉƵŝƐƚŽ
WĞƌƚƚƵƐĞŶŬĂƚƵͲDćŶƚǇůćŶŬĂƚƵ
<ŝǀĞůŝƂŶŬĂƚƵ͕<ͲDĂƌŬĞƚ
<ŽŝǀƵŚĂƌũƵŶŬĂƚƵͲdŽƌŶŝŽŶŬĂƚƵ
WĞƌƚƚƵƐĞŶŬĂƚƵͲDćŶƚǇůćŶŬĂƚƵ
ĂƚŽŶŬĂƚƵ
<ŽŝǀƵŚĂƌũƵŶŬĂƚƵͲdŽƌŶŝŽŶŬĂƚƵ
<ŝǀĞůŝƂŶŬĂƚƵ͕D<
ĂƚŽŶŬĂƚƵ
>ĂƉŝŶƚŝĞ
<ŝǀĞůŝƂŶŬĂƚƵ͕D<
>ĂƵƚŝŽƐĂĂƌŝ
>ĂƉŝŶƚŝĞ
<ĞŵŝŶŵĂĂ͕ŬĞƐŬƵƐƚĂ͕ZŽǀĂŶŝĞŵĞŶƚŝĞ
>ĂƵƚŝŽƐĂĂƌŝ
>ŝĞĚĂŬŬĂůĂ
<ĞŵŝŶŵĂĂ͕ŬĞƐŬƵƐƚĂ͕ZŽǀĂŶŝĞŵĞŶƚŝĞ
>ćŶƐŝŬŽƐŬŝ
>ŝĞĚĂŬŬĂůĂ
WĂĂŬŬŽůĂ
>ćŶƐŝŬŽƐŬŝ
>ĂƵƚŝŽƐĂĂƌŝ
WĂĂŬŬŽůĂ
WƂůŚƂ
>ĂƵƚŝŽƐĂĂƌŝ
/ƚćŬŽƐŬŝ
WƂůŚƂ
zůŝƉĂĂŬŬŽůĂ
/ƚćŬŽƐŬŝ
>ćŶƐŝŬŽƐŬŝ
zůŝƉĂĂŬŬŽůĂ
WĂĂŬŬŽůĂ
>ćŶƐŝŬŽƐŬŝ
dĞƌǀŽůĂ͕ŬĞƐŬƵƐƚĂ͕WĂĂŬŽŶŬĂƌŝ
WĂĂŬŬŽůĂ
DĂƚƚŝŶĞŶ
dĞƌǀŽůĂ͕ŬĞƐŬƵƐƚĂ͕WĂĂŬŽŶŬĂƌŝ
KƐƐĂƵƐ
DĂƚƚŝŶĞŶ
^ƵƵŬŽƐŬŝ
KƐƐĂƵƐ
>ŽƵĞ
^ƵƵŬŽƐŬŝ
<ŽŝǀƵ
>ŽƵĞ
>ŝŝŬĞŶŶƂŝƚƐŝũć
<ŽŝǀƵ

DͲW ĂũĞƚĂĂŶŵĂͲƉĞ;ĞŝĂƌŬŝƉǇŚŝŶćͿ
DͲWнĂũĞƚĂĂŶŵĂͲƉĞŬŽƵůƵǀƵŽĚĞŶĂŝŬĂŶĂ;ĞŝĂƌŬŝƉǇŚŝŶćͿ
DͲW ĂũĞƚĂĂŶŵĂͲƉĞ;ĞŝĂƌŬŝƉǇŚŝŶćͿ
<Kh>WDͲW ĂũĞƚĂĂŶŵĂͲƉĞŬŽƵůƵƉćŝǀŝŶć
DͲWнĂũĞƚĂĂŶŵĂͲƉĞŬŽƵůƵǀƵŽĚĞŶĂŝŬĂŶĂ;ĞŝĂƌŬŝƉǇŚŝŶćͿ
ΞDĞƌŝͲ>ĂƉŝŶũŽƵŬŬŽůŝŝŬĞŶŶĞ
KŝŬĞƵĚĞƚŵƵƵƚŽŬƐŝŝŶƉŝĚćƚĞƚććŶ͘
d
ĂƌǀŝƚƚĂĞƐƐĂƉǇƐćŬŝŶŬĂƵƚƚĂ;ũŽƐŽŶŵĞŶŝũƂŝƚćͿ
<Kh>WDͲW ƚĂũĞƚĂĂŶŵĂͲƉĞŬŽƵůƵƉćŝǀŝŶć
>WW/
Ă
ũĞƚĂĂŶƉĞƌƵƐŽƉĞƚƵŬƐĞŶũĂ>ĂƉƉŝĂŶŵĂͲƉĞŬŽƵůƵƉćŝǀŝŶć
dƚĂƌǀŝƚƚĂĞƐƐĂƉǇƐćŬŝŶŬĂƵƚƚĂ;ũŽƐŽŶŵĞŶŝũƂŝƚćͿ
EƐ͘ŬŽƵůƵǀƵŽƌŽƚ<ŽŝǀƵƐƐĂ͕>ŽƵĞůůĂ͕zůŝƉĂĂŬŬŽůĂƐƐĂ͕<ŽƌŽŝƐŬǇůćƐƐćũĂ,ŝƌŵƵůĂƐƐĂŬǇůćƚŝĞŶŬĂƵƚƚĂ͕ŵƵƵƚŽŝŶǀĂůƚĂƚŝĞƚć͘
>WW/
ĂũĞƚĂĂŶƉĞƌƵƐŽƉĞƚƵŬƐĞŶũĂ>ĂƉƉŝĂŶŵĂͲƉĞŬŽƵůƵƉćŝǀŝŶć
ŵĞ
DĂƌŬŬŝŶĂĞŚƚŽŝƐƚĂůŝŝŬĞŶŶĞƚƚć͘dĂƌŬŝƐƚĂŵĂŚĚŽůůŝƐĞƚŵƵƵƚŽŬƐĞƚůŝŝŬĞŶŶƂŝƚƐŝũćůƚć͘
EƐ͘ŬŽƵůƵǀƵŽƌŽƚ<ŽŝǀƵƐƐĂ͕>ŽƵĞůůĂ͕zůŝƉĂĂŬŬŽůĂƐƐĂ͕<ŽƌŽŝƐŬǇůćƐƐćũĂ,ŝƌŵƵůĂƐƐĂŬǇůćƚŝĞŶŬĂƵƚƚĂ͕ŵƵƵƚŽŝŶǀĂůƚĂƚŝĞƚć͘
>WW/
>WW/
ŵĞ
DĂƌŬŬŝŶĂĞŚƚŽŝƐƚĂůŝŝŬĞŶŶĞƚƚć͘dĂƌŬŝƐƚĂŵĂŚĚŽůůŝƐĞƚŵƵƵƚŽŬƐĞƚůŝŝŬĞŶŶƂŝƚƐŝũćůƚć͘

ƉƵŚŵĂͲƉĞϴͲϭϱϬϱϬϱϮϵϭϯϳϲ
ƉƵŚϬϰϬϭϴϯϰϯϳϯ
ƉƵŚŵĂͲƉĞϴͲϭϱϬϱϬϱϮϵϭϯϳϲ
ƉƵŚϬϰϬϱϭϱϳϯϬϰ
ƉƵŚϬϰϬϭϴϯϰϯϳϯ
ƉƵŚϬϰϬϱϭϱϳϯϬϰ
<ĞŵŝͲdĞƌǀŽůĂ

<ĞŵŝͲdĞƌǀŽůĂ

dĞƌǀŽůĂͲ>ŽƵĞ

<ĞŵŝͲdĞƌǀŽůĂ

ϮϮ
<ĞŵŝͲdĞƌǀŽůĂ

ϯϮ
<ĞŵŝͲdĞƌǀŽůĂ

dĞƌǀŽůĂͲ>ŽƵĞ

ϯϮ
<ĞŵŝͲdĞƌǀŽůĂ

ϲ͗ϱϬ
ͮ
ϲ͗ϱϬ
ͮͮ
ͮͮ
ͮͮ
ͮͮ
ͮͮ
ͮͮ
yͮ
yͮ
ϳ͗ϬϬ
ͮ
ϳ͗Ϭϱ
ϳ͗ϬϬ
ϳ͗ϭϰ
ϳ͗Ϭϱ
ͮ
ϳ͗ϭϰ
ͮͮ
ͮͮ
ϳ͗ϭϲ
ͮ
ϳ͗Ϯϯ
ϳ͗ϭϲ
ͮ
ϳ͗Ϯϯ
ͮͮ
ϳ͗ϰϱ<
ͮ

ϲ͗ϱϱ
ͮ
ϲ͗ϱϱ
ͮͮ
ͮͮ
ͮͮ
ͮͮ
ͮͮ
ͮͮ
yͮ
ϳ͗Ϭϰ
y
ͮ
ϳ͗Ϭϰ
ͮͮ
ͮͮ
ͮͮ
ϳ͗Ϭϰ
ͮ
ϳ͗Ϭϱ
ϳ͗Ϭϰ
ϳ͗ϭϵ
ϳ͗Ϭϱ
ͮ
ϳ͗ϭϵ
ϳ͗ϮϬ
ͮ
ϳ͗Ϯϱ
ϳ͗ϮϬ
ϳ͗ϰϱ<
ϳ͗Ϯϱ

ϳ͗ϰϱ<

ϳ͗ϰϱ<

dĞƌǀŽůĂͲ
^ƵƵŬŽƐŬŝ
dĞƌǀŽůĂͲ
ϰϮ
^ƵƵŬŽƐŬŝ

<Kh>WDͲW
<Kh>WDͲW
<Kh>WDͲW <Kh>WDͲW
<Kh>WDͲW
ϮϮ
ϯϮ
ϯϮ
ϰϮ
<Kh>WDͲW <Kh>WDͲW <Kh>WDͲW <Kh>WDͲW <Kh>WDͲW

<d

<d

ϳ͗ϰϱΎ
ͮ
ϳ͗ϰϱΎ
ͮͮ
ͮͮ
ϴ͗ϬϬΎ
ͮ
ϴ͗ϬϬΎ
D>

Ύ:ĂƚŬŽǇŚƚĞǇƐ>ĂƉƉŝĂŶ>ŽƵĞŶƚŽŝŵŝƉŝƐƚĞĞůůĞ͕ŵĂƚŬƵƐƚĂũĂƚŽƚĞƚĂĂŶŬǇǇƚŝŝŶǀĂŝŶWĂĂŬŽŶŬĂƌŝŶƉǇƐćŬŝůƚć
>ŝŝŬĞŶŶƂŝƚƐŝũć
<d
<d
D>
ΎΎ>ŽƵĞŶŬŽƵůƵ͕>ŽƵĞůůĂĂũĞƚĂĂŶůĞŶŬŬŝ>ŽƵĞŶƚŝĞĞƚĞůććŶͲ>ŽƵĞŶŬŽƵůƵͲǀƚϰƉŽŚũŽŝƐĞĞŶ
Ύ:ĂƚŬŽǇŚƚĞǇƐ>ĂƉƉŝĂŶ>ŽƵĞŶƚŽŝŵŝƉŝƐƚĞĞůůĞ͕ŵĂƚŬƵƐƚĂũĂƚŽƚĞƚĂĂŶŬǇǇƚŝŝŶǀĂŝŶWĂĂŬŽŶŬĂƌŝŶƉǇƐćŬŝůƚć
ΎΎΎũĂƚŬĂĂWĂĂŬŬŽůĂĂŶƚĂƌǀŝƚƚĂĞƐƐĂ;dͿ
ΎΎ>ŽƵĞŶŬŽƵůƵ͕>ŽƵĞůůĂĂũĞƚĂĂŶůĞŶŬŬŝ>ŽƵĞŶƚŝĞĞƚĞůććŶͲ>ŽƵĞŶŬŽƵůƵͲǀƚϰƉŽŚũŽŝƐĞĞŶ

ϭϭ͗ϱϱ
ϭϭ͗ϱϳ
ϭϭ͗ϱϱ
y
ϭϭ͗ϱϳ
ϭϮ͗Ϭϭ
y
y
ϭϮ͗Ϭϭ
y
y
ϭϮ͗Ϭϲ
y
ͮ
ϭϮ͗Ϭϲ
yͮ
ϭϮ͗Ϭϴ
y
ͮ
ϭϮ͗Ϭϴ
ͮͮ
ͮͮ
ͮͮ
ϭϮ͗Ϭϴ
ͮ
ϭϮ͗ϭϬ<
ϭϮ͗Ϭϴ
ϭϮ͗ϯϬ
ϭϮ͗ϭϬ<
y
ϭϮ͗ϯϬ
yͮ
ͮͮ
ϭϮ͗ϰϱ
ͮ
ϭϮ͗ϰϱ

ϭϯ͗Ϭϱ<
ϭϯ͗ϭϭ
ϭϯ͗Ϭϱ<
ϭϯ͗ϭϵ
ϭϯ͗ϭϭ
ϭϯ͗ϰϱd
ϭϯ͗ϭϵ
ϭϯ͗ϰϱd

<d

<d

<d

<d

<ĞŵŝͲ
>ćŶƐŝŬŽƐŬŝ
<ĞŵŝͲ
Ϯϰ
>ćŶƐŝŬŽƐŬŝ

<ĞŵŝŶŵĂĂͲ
/ƚćŬŽƐŬŝ
<ĞŵŝŶŵĂĂͲ
ϯϲ
/ƚćŬŽƐŬŝ

dĞƌǀŽůĂͲ<ŽŝǀƵ
dĞƌǀŽůĂͲ<ŽŝǀƵ

<ĞŵŝŶŵĂĂͲ
/ƚćŬŽƐŬŝ
<ĞŵŝŶŵĂĂͲ
ϯϲ
/ƚćŬŽƐŬŝ

dŽƌŶŝŽͲ
>WW/
>ćŶƐŝŬŽƐŬŝ
dŽƌŶŝŽͲ
Ϯϱ
>ćŶƐŝŬŽƐŬŝ

>WW/
<ĞŵŝͲdĞƌǀŽůĂ

ϯϮ
<ĞŵŝͲdĞƌǀŽůĂ

<ĞŵŝŶŵĂĂͲ
/ƚćŬŽƐŬŝ
<ĞŵŝŶŵĂĂͲ
ϯϲ
/ƚćŬŽƐŬŝ

<ĞŵŝŶŵĂĂͲ
>ćŶƐŝŬŽƐŬŝ
<ĞŵŝŶŵĂĂͲ
Ϯϲ
>ćŶƐŝŬŽƐŬŝ

<Kh>WDͲW
<Kh>WDͲW
<Kh>WDͲW <Kh>WDͲW
<Kh>WDͲW
<Kh>WDͲW
<Kh>WDͲW
<Kh>WDͲW
Ϯϰ
ϯϲ
ϯϲ
Ϯϱ
ϯϮ
ϯϲ
Ϯϲ
ϭϰ͗ϬϬ
<Kh>WDͲW <Kh>WDͲW <Kh>WDͲW <Kh>WDͲW <Kh>WDͲW
<Kh>WDͲW <Kh>WDͲW <Kh>WDͲW
y
ϭϰ͗ϬϬ
y
y
ϭϮ͗ϰϱ
ϭϰ͗ϬϬ
yͮ
ϭϮ͗ϰϳ
ͮͮ
ϭϰ͗ϬϮ
ϭϮ͗ϰϱ
ϭϰ͗ϬϬ
y
ͮͮ
y
ϭϮ͗ϰϳ
ϭϰ͗ϬϮ
ϭϮ͗ϱϭ
ͮͮ
ϭϰ͗Ϭϳ
y
y
y
ͮͮ
y
ϭϮ͗ϱϭ
ϭϰ͗Ϭϳ
y
ͮͮ
y
y
y
ϭϮ͗ϱϴ
ͮͮ
ϭϰ͗ϭϰ
y
y
ͮ
ͮͮ
ͮ
ϭϮ͗ϱϴ
ϭϰ͗ϭϰ
yͮ
ͮͮ
yͮ
ͮͮ
yͮ
yͮ
ϭϯ͗Ϭϱ<
ϭϯ͗Ϭϱ<
ϭϰ͗Ϭϱ<
ϭϰ͗ϮϬ<
ϭϰ͗ϮϬ<
ϭϱ͗Ϭϱ<
ϭϱ͗ϭϬ<
ͮ
ͮ
ͮ
ϭϯ͗ϭϱ<
ͮ
ͮ
ϭϰ͗ϯϬ<
ͮ
ͮ
ϭϱ͗ϮϬ
ϭϯ͗Ϭϱ<
ϭϯ͗Ϭϱ<
ϭϰ͗Ϭϱ<
ϭϰ͗ϮϬ<
ϭϰ͗ϮϬ<
ϭϱ͗Ϭϱ<
ϭϱ͗ϭϬ<
ϭϯ͗ϯϱ
ͮͮ
ͮͮ
ϭϰ͗ϱϬ
ͮͮ
ͮͮ
ϭϱ͗ϰϬ
ϭϯ͗ϭϱ<
ϭϰ͗ϯϬ<
ϭϱ͗ϮϬ
ͮͮ
ͮͮ
ͮͮ
ͮͮ
ϭϯ͗ϯϱ
ϭϰ͗ϱϬ
ϭϱ͗ϰϬ
ϭϯ͗ϭϬ
ϭϰ͗ϭϬ
ϭϰ͗Ϯϱ
ϭϱ͗ϭϬ
ͮ
ͮ
ͮ
ͮ
ϭϯ͗ϭϯ<
ϭϰ͗ϭϯ<
ϭϰ͗ϯϬ<
ϭϱ͗ϭϯ<
ϭϯ͗ϭϬ
ϭϰ͗ϭϬ
ϭϰ͗Ϯϱ
ϭϱ͗ϭϬ
ϭϯ͗ϯϬ
ϭϰ͗ϯϬ
ϭϰ͗ϰϴ
ϭϱ͗ϯϬ
ϭϯ͗ϭϯ<
ϭϰ͗ϭϯ<
ϭϰ͗ϯϬ<
ϭϱ͗ϭϯ<
y
ϭϯ͗ϯϬ
ϭϰ͗ϯϬ
ϭϰ͗ϰϴ
ϭϱ͗ϯϬ
yͮ
ͮͮ
ϭϰ͗Ϭϱ<
ϭϱ͗ϬϱΎΎΎ
ͮ
y
ϭϰ͗Ϭϱ<
ϭϱ͗ϬϱΎΎΎ
y
y
yͮ
Ŷ͘ϭϰ͗ϰϱΎΎ
ͮ
ϭϱ͗ϬϬ
Ŷ͘ϭϰ͗ϰϱΎΎ
<d
<d
K;ŵĞͿ
<d
<d
<d
<d
<d
ϭϱ͗ϬϬ
<d

<d

K;ŵĞͿ

<d

<d

<d

<d

<d

<ĞŵŝͲdĞƌǀŽůĂ

ϮϮ
<ĞŵŝͲdĞƌǀŽůĂ
DͲWн
ϮϮ
ͮ
DͲWн
ͮͮ
ͮͮ
ϭϲ͗ϭϬ
ͮ
ϭϲ͗ϭϮ
ϭϲ͗ϭϬ
y
ϭϲ͗ϭϮ
ϭϲ͗ϭϳ
y
y
ϭϲ͗ϭϳ
y
y
ϭϲ͗Ϯϰ
y
ͮ
ϭϲ͗Ϯϰ
yͮ
ϭϲ͗Ϯϴd
y
ϭϲ͗ϯϬ
ϭϲ͗Ϯϴd
ϭϲ͗ϯϳ
ϭϲ͗ϯϬ
ϭϲ͗ϰϴ
ϭϲ͗ϯϳ
ͮ
ϭϲ͗ϰϴ
ͮͮ
ϭϲ͗ϱϭ
ͮ
y
ϭϲ͗ϱϭ
yͮ
ͮͮ
ͮͮ
ϭϳ͗ϭϬ
ͮ
ϭϳ͗ϭϬ

<d
<d

ΎΎΎũĂƚŬĂĂWĂĂŬŬŽůĂĂŶƚĂƌǀŝƚƚĂĞƐƐĂ;dͿ

ǁǁǁ͘ŵĞƌŝͲůĂƉŝŶũŽƵŬŬŽůŝŝŬĞŶŶĞ͘Ĩŝ

ΞDĞƌŝͲ>ĂƉŝŶũŽƵŬŬŽůŝŝŬĞŶŶĞ

KŝŬĞƵĚĞƚŵƵƵƚŽŬƐŝŝŶƉŝĚćƚĞƚććŶ͘

ǁǁǁ͘ŵĞƌŝͲůĂƉŝŶũŽƵŬŬŽůŝŝŬĞŶŶĞ͘Ĩŝ

ΞDĞƌŝͲ>ĂƉŝŶũŽƵŬŬŽůŝŝŬĞŶŶĞ

KŝŬĞƵĚĞƚŵƵƵƚŽŬƐŝŝŶƉŝĚćƚĞƚććŶ͘

OTA TALTEEN!
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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

A-Metsä tuntee tervolalaiset metsät

Metsätalouden palveluja tarjoavan A-Metsän asiantuntijanelikko voi hyvällä omalla
tunnolla sanoa liikkuvansa paljon luonnossa. Viime vuonna touko-marraskuun välisenä
aikana osa A-metsän asiantuntijoista piti vain muutamia toimistopäiviä.

Mikko Kumpuniemi, Lasse Kumpuniemi ja Juha Kangas ottavat asiakkaita vastaan Tervolan toimistollaan.

Teksti, kuva Marjut Järvinen
- Yrityksemme tarjoaa monipuolisesti metsätalouden palveluja, kuten metsäteiden rakennusta,
kiinteistövälitystä, metsänhoitotöitä, puukauppaa, metsänsuunnittelua,
tila-arvioita ja muita metsäalan arviointitöitä.
Parhaiten meidät tavoittaa
puhelimella, sillä maastokaudella olemme metsässä, A-Metsän toimitusjohtaja Mikko Kumpuniemi
kertoo hymyillen.
Kiinnostus oman yrityksen
perustamiseen heräsi, kun
aiemmin samassa työpaikassa olleet neljä metsätalousinsinööriä, Mikko Kumpuniemi, Juha Kangas, Jussi
Heikkinen sekä Lasse Kumpuniemi, halusivat varmistaa oman työllisyytensä.

Kolme ja puoli vuotta myöhemmin yrityksen perustamisesta asiakkaina on yksityisiä metsänomistajia, kuntia, kaupunkeja, seurakuntia,
sekä yhteismetsiä.

Monipuolisia metsätalouden palveluja
Metsänomistajia A-Metsän
asiantuntijat kehottavat ottamaan rohkeasti yhteyttä.
Ensimmäinen arvio metsän
tilanteesta on veloitukseton. Esimerkiksi metsäsuunnitelmat tehdään metsänomistajan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelman metsävaratiedot
ja toimenpide-ehdotukset
inventoidaan pääsääntöisesti maastotyönä.
- Maastokäyntien lisäksi
saamme paljon tietoa avoimesta metsävaratiedosta,
joten voimme keskustella
metsän tilanteesta jo asiak-

kaan ensimmäisellä tapaamiskerralla. Lisäksi olemme
tehneet Tervolassa mittaustöitä viime vuonna yli 5000
hehtaaria. Tunnemme Tervolan metsät hyvin, Juha Kangas perustelee.
Kasvavana asiakasryh mänä ovat viime vuosina
olleet kuolinpesät. Perukirjaa varten metsätilasta
laaditaan tila-arvio, jonka avulla metsäomaisuus on mahdollista jakaa
perillisten kesken, tai myydä tila ulkopuoliselle ostajalle. Metsätilaa ei enää
kuitenkaan kannata pilkkoa
pienempiin osiin.
- Metsätilan sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, sillä kuolinpesä on omistusmuotona
ongelmallinen. Me autamme
kauppa- ja lahjakirjojen laadinnassa metsänomistajia,Mikko Kumpuniemi kertoo.

Hilloja ja hirviä –
metsä kätkee
sisäänsä aarteita
Metsäsuunnittelu tarjoaa
nykyaikana metsänomistajalle erilaisia vaihtoehtoja. Mikäli omassa metsässä
on arvokkaita luontokohteita, kannattaa harkita esimerkiksi valtion ympäristötukeen pohjautuvaa suojeluhakemuksen laadintaa.
Ympäristötuella on mahdollista tehdä 10 vuoden pituinen suojelusopimus, joka perustuu suojeltavan puuston
määrään. Mikko Kumpuniemen mukaan kahdella peräkkäisellä suojelusopimuksella lähestytään jo metsästä saatavaa markkinahintaa.
- Suojelusopimus ei ole metsänomistajille vielä kovin
tuttu. Sopimuksen laatiminen ei maksa metsänomistajalle mitään, joten vaihto-

ehto kannattaa ottaa huomioon, Juha Kangas kertoo.
Paljon luonnossa liikkuvat
A-Metsän työntekijät saavat usein kyselyjä parhaista hillapaikoista tai hirvihavainnoista. Parasta metsäinsinöörien työssä on vapaus
sekä mahdollisuus liikkua
luonnossa.
- Meillä ei ole kellokorttia, eikä työpäivän jälkeen
tarvitse lähteä purkamaan
stressiä luontoon, naurahtaa
Kumpuniemi.

Kun metsässä kulkee paljon, voi toisinaan löytää mitä
erilaisimpia asioita. Metsäluonnon puhtaus on kaikkien
vastuulla.
- Viime kesänä löytyi saksalaisten rakentama korsu ja
aiemmin on löytynyt savottakämpän raunioita, Juha
Kangas kertoo.
- Niiden lisäksi on löytynyt
kaikenlaisia hylättyjä kulkuneuvoja sekä pudonneita säähavaintopalloja, Lasse
Kumpuniemi lisää.

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 10.3.
Aineistot ke 3.3. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

