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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
 

Hakalantie 4 B 5b,  
1h+tpk, 37m² vuokra 381,55€/kk

 
Hakalantie 4 B 6,  

3h+k+s, 75m² vuokra 612,75€/kk

Vaarojen vaellus -ulkoilu-
reitin perustaminen on yhä 
valmisteluasteella
Jopa 70 kilometrin mittaisen reitin 
luominen vaatii monenlaisia resurs-
seja ja suunnittelua. Ensin valmiste-
lussa olevat reittihankkeet menevät 
Vaarojen vaelluksen ohitse. Tervolan 
kunnanvaltuusto ei ole vielä käsitellyt 
hanketta.

Vasemmiston Tervolan val-
tuustoryhmä jätti syyskuus-
sa 2020 kunnanvaltuustolle 
aloitteen 1990-luvulla esiin 
nostetun “Vaarojen Vaellus” 
-nimisen hankkeen uudel-
leen käynnistämisestä. Ter-
volassa on paljon panostettu 
ulkoliikuntapaikkojen kehit-
tämiseen, mutta reitistöjen 
kehittäminen on jäänyt vä-
hälle.

Mahdollisuuksia on, ja eten-
kin kysyntää laajoillekin rei-
tistöille. Ulkoiluharrastukset 
ovat nostaneet meillä suo-
siotaan, eivätkä pelkästään 
korona-ajan vuoksi. Lisään-
tyvässä määrin myös nuoret 
ja nuoret perheet ovat löytä-
neet ulkoilun ilot. Kätkävaa-
ran luontopolku on nyt ko-
vassa suosiossa.

Aloitteen mukaan hankkeen 
tekemänä olisi mahdollista 
perustaa jopa 70 kilometrin 

Teksti, kuva Auni Vääräniemi

Kätkävaaran luontopolkua kuljetaan 
myös talvella. Reitti on hyvin merkitty. 

www.keitelegroup.fi

HARKITSETKO
PUUN MYYNTIÄ?
Keitele Groupilla on pitkät perinteet saha- 
teollisuudessa. Olemme investoineet 
Kemijärvelle uuden, huippunykyaikaisen 
sahatehtaan ja puulle on nyt hyvä kysyntä. 
  
Ostamme mäntytukkivaltaisia päätehakkuu-
ja harvennusleimikoita tehtaamme tarpeisiin.
Olemme vakaa ja luotettava puunostaja. Tee 
kanssamme puukauppaa, tuo jatkuvuutta 
tehtaan sekä alueen kasvuun ja menestykseen.

Kysy nyt puukauppatarjous alueesi 
hankintaesimieheltä:

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

Hankinta-alue: Rovaniemi 
eteläinen ja Tervola

pituinen ulkoilureitti tervola-
laisessa vaaramaisemassa 
sekä monipuolistaa yritys-
ten toimintamahdollisuuksia 
matkailualalla.

Aloitteeseen on suhtaudut-
tu myötämielisesti niin tek-
nisessä lautakunnassa kuin 
sivistyslautakunnassakin. 
Maaliskuun alussa jo kun-
nanhallituskin päätti, että 
Vaarojen vaellus -ulkoilu-
reitti huomioidaan vuoden 
2022 talousarvion ja vuosien 
2023–2024 taloussuunni-
telman laadinnassa. 

Reitistön perustaminen on 
silti vielä niin sanotusti pit-
kässä kuusessa. Varautumi-
nen ja valmistelut kun eivät 
tarkoita samaa kuin pöytään 
nuijittu päätös.

- Tällä hetkellä valmistelussa 
on monikäyttöreitistön ra-
kentaminen ja Kätkän luon-
topolun kunnostaminen. 
Koska reittihankkeet vaati-
vat henkilöstöresurssia, to-

teutetaan ensin valmiste-
lussa olevat reittihankkeet 
ja sen jälkeen otetaan uu-
sia hankkeita toteutettavak-
si, Tervolan tekninen johtaja  
Tiina Havela sanoo.

Valtuusto käsittelee

Lautakunnat ja kunnanhal-
litus siis näyttävät Vaarojen 
Vaellukselle vihreää valoa. 
Lopullisen päätöksen hank-
keen aloittamisesta tekee 
luonnollisesti kunnanval-
tuusto, kun päätösten aika 
tulee.

Kun kunnanhallituksen teke-
män päätöksen mukaan ul-
koilureitti huomioidaan ensi 
vuoden talousarvion ja vuo-
sien 2023–2024 talous-
suunnitelman laadinnas-
sa, jää käsittely käytännössä  
uuden kunnanvaltuuston  
käsiteltäväksi, ellei korona 
siirrä huhtikuussa pidettäviä 
kuntavaaleja.

Aivan tyhjältä pöydältä val-

mistelua ei jouduta aloitta-
maan, sillä Vaarojen vael-
luksesta tehtiin esiselvit-
yshanke marraskuun 2011 
ja heinäkuun 2012 välise-
nä aikana. Tuolloin suuri osa 
maanomistajista oli Vaaro-
jen Vaelluksen takana, mutta 
toteutuminen olisi vaatinut 
vielä loppujenkin maanomis-
tajien suostumusta. Tekni-
nen lautakunta on pohtinut 
yhtenä vaihtoehtona reitis-
töjen tekeminen pienemmis-
sä kokonaisuuksissa. Samaa 
sanoo myös sivistysjohtaja 
Tarja Leinonen.

- Esimerkiksi Kuksa-Törmä-
vaara-patikkapolun kun-
nostaminen ja Törmävaa-
ran huipun laajennusosan 
toteuttaminen sekä Kät-
kävaaran luontopolun laa-
jentaminen Ruuttulammen 
rengasreitillä lisäisivät jo  
kovasti ulkoilumahdollisuuk-
sia ja kohteiden kiinnosta-
vuutta, Leinonen sanoo.

Näköislehti luettavissa 
osoitteessa  

www.tervola-lehti.fi
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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 

Tervolassa sijaitsevan yksityisen päiväkodin, Pikku-Peikon 
Pesän, lapset ovat päiväkodissa kuin kotonaan. Päiväko-
tiyrittäjä Marika Pääahon mukaan tämä johtuu siitä, että 
21-paikkasen päiväkodin kaikki lapset ovat samassa ryh-
mässä. Pikku-Peikon Pesässä lapset ovat iältään 3–5-
vuotiaita

- Pikku-Peikon Pesässä on 
vain yksi ryhmä, joten sekä 
muut lapset että lapsia hoi-
tavat aikuiset tulevat kaikille 
tutuksi. Meillä on arempien-
kin lasten turvallista olla oma 
itsensä, Marika kertoo.

Ohjaajia Pikku-Peikon Pe-
sässä on vakituisesti kolme 
– yksi varhaiskasvatuksen 
opettaja ja kaksi varhaiskas-
vatuksen hoitajaa. Lisäksi 
apuna käytetään tuntityön-
tekijöitä ja vapaaehtoisia. 
Marika Pääaho on sekä var-
haiskasvatuksen hoitaja että 
ravitsemusalan työntekijä. 
Pikku-Peikon Pesässä lap-
set syövät Marikan itse val-
mistamaa kotiruokaa.

- Valmistan ruoat lapsille päi-
vittäin itse ja käytän mahdol-
lisuuksien mukaan lähiruo-
kaa. Marjat olemme poimi-
neet äitini ja mieheni kanssa, 
Marika kertoo.

Viiden L:än päiväkoti

Pikku-Peikon Pesän toimin-
ta-ajatus keskittyy viiden 
teeman ympärille: laulu, leik-
ki, liikunta, luonto ja luovuus. 
Teemat näkyvät lasten arjes-
sa monella tapaa.

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Teksti, kuva Marjut Järvinen

Pikku-Peikon Pesä tarjoaa 
kodinomaista varhaiskas- 
vatusta 3–5-vuotiaille lapsille

- Tänä talvena ja keväänä  
jokainen päiväkodin lapsis-
ta saa oman suunnitteluviik-
konsa. Omalla viikollaan lapsi 
saa osallistua viikkosuunni-
telman laatimiseen ja pää-
see mukaan suunnittelupa-
laveriin. Tämä on osallisuut-
ta ja lapsiläheisyyttä. Lapset 
ovat tykänneet todella pal-
jon omasta viikostaan. Li-
säksi meillä on paljon leikki- 
välineitä, jumppasali ja teem-
me säännöllisesti luonto- 
retkiä, Marika luettelee.

Luontoretkien lisäksi luon-
toteema näkyy myös ym-
päristökasvatuksena. Lap-
sille järjestetään vuosit-
tain maapalloviikko, jossa 
tuodaan esille luontoarvo-
ja. Päiväkodin jätteiden kier-
rätykseen pääsevät osallis-
tumaan myös lapset. Lisäksi 
Marika on opiskellut Suomen 
ladun metsämörri-ohjaajak-
si. Metsämörritoiminnas-
sa keskeistä on ilo, kiireettö-
myys ja kokemuksellisuus.

- Pari viikkoa sitten kävimme 
mäenlaskuretkellä Törmä-
vaarassa. Metsämörri-toi-
minnassa ihmettelemme 
yhdessä luontoa. Jokaisella 
lapsella ja aikuisella on oma 
metsämörri-nimi. Minä olen 
Marika-myyrä, Marika nau-
rahtaa.

Yksityiseen  
päiväkotiin haetaan 
palvelusetelillä

Mikäli lapsensa haluaa Pik-
ku-Peikon Pesän varhais-
kasvatukseen, täytyy ensin 
hakea palveluseteliä. Tämän 
jälkeen päivähoitopaikkaa 
haetaan kunnan verkko-
sivuilta lapset ja koulutus  
-otsikon alapuolelta löyty-
västä Wilma-painikkees-
ta. Perheelle hoito yksityi-
sessä päiväkodissa maksaa  
saman verran kuin kunnalli-
sessa päivähoidossa.

- Hakeminen on helppoa,  
sillä se onnistuu sähköisel-
lä tunnistautumisella. Tule-
vana syksynä päiväkotiin on 
vapautumassa 11 paikkaa 
5-vuotiaiden siirtyessä esi-
kouluun, joten meillä on hy-
vin tilaa uusille lapsille, Mari-
ka kertoo.

Mikäli haluaa oman lap-
sensa ensi syksyksi Pikku- 
Peikon Pesän päiväkotiin, 
kannattaa paikkaa hakea 
huhtikuun alussa.

PERUNKIRJOITUS- 
PALVELUT   

TERVOLASSA 
Palveleva ammattilainen 

tukenasi  
perunkirjoituksessa.

Raili Törmänen
Varaa aika joko soittamalla 

puh. 044 2864 955
tai sähköpostilla  

trmnnraili@gmail.com

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Kauneus- ja jalkahoitola 
Marjut Rovanperä

JALKOJENHOIDOT  
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

(myös koti- ja laitoskäynnit)

040 5255 669 
Keskustie 95

•Kasvohoidot  •Kestopigmentoinnit •Hifu-hoidot   •Timanttihionta •Mikroneulaus •Sokerikarvanpoisto •RF-CRYO hoidot •LHE -valoimpulsihoidot  •Schrammek GREEN PEEL •Happokuorinta     •Quick lash -ripsien kestotaivutus  •Brow lift -kulmien laminointi 

Pikku-Peikon Pesään syksyn 
varhaiskasvatus hakemukset ovat 

haettavissa osoitteessa 
www.pikkupeikonpesa.com

 
Lisätietoja Marika Pääaho 040-8315427

Yksityinen yhden ryhmän päiväkoti  
Keskustie 92, 95300 Tervola, puh. 050-4773233 

Pikku-Peikon Pesän jumppasalissa temp-
puili (vas) Merida Tomperk, hänen taka-
naan Ellen Vuokila, puolapuissa Nanna 
Tauriainen ja oikealla Eemil Palosaari ja 
Marika Pääaho.

JUMALANPALVELUKSET: 
Su 14.3. Messu Seurakuntakeskuksen kir-
kossa klo 10. 
Su 21.3. Messu Seurakuntakeskuksen kir-
kossa klo 10.
Messut striimataan, mutta niihin voi osallis-
tua paikan päällä 10 henkeä 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 varataan paikka seuraavan 
sunnuntain messuun. Striimatun messun 
seurannut voi tulla ottamaan vastaan ehtool-
lisen tunnin sisällä messun päättymisestä.  
Linkki jumalanpalveluksiin löytyy seurakun-
nan kotisivulta sekä Facebookista ja Youtu-
besta Tervolan seurakunnan kanavilta.
Kasteita, avioliittoon vihkimisiä ja hautaan 
siunaamisia voidaan järjestää Seurakunta-
keskuksen kirkossa. Tilaisuuksiin voi osal-
listua papin, kanttorin ja suntion lisäksi 10 
henkeä kirkkosalissa ja 10 seurakuntasalis-
sa. Hautaan siunaamisessa voivat kirkkosa-
lissa olla läsnä vainajan lähiomaiset, vaikka 
heitä olisi yli kymmenen. Aina ainakin leski 
ja lapset tai lasta siunattaessa vanhemmat, 
sisarukset ja isovanhemmat voivat olla pai-
kalla. Tilaisuuksiin osallistuminen edellyttää 
maskin käyttöä.
Mahdollisista muutoksista päivitetään tieto 
seurakunnan nettisivuille.
Yhteisvastuukeräys järjestetään koronara-
joitukset huomioiden. Jos olet kiinnostunut 
lista- tai lipaskerääjän tehtävästä, ota yhteyt-
tä Elina Volotiseen 0504370004 tai 
elina.volotinen@evl.fi.
KIRPPUTORI 
on avoinna ma, ke ja la klo 11-17

www.tervolanseurakunta.fi
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AVOIMET TYÖPAIKAT

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

Hallintosihteeri
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
343859

Ravitsemistyöntekijä
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
341189

Koulunkäynninohjaaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
341665

Varhaiskasvatusjohtaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
342840

Laaja-alainen erityisopettaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
341650

Päätoiminen tuntiopettaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
332605

Varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaiset
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
106443

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

KUNTAVAALIT  2021 
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18. päivänä 
huhtikuuta 2021 kello 9.00 - 20.00.

Äänestysalue
Äänestysalue 1 Tervolan kunta
 
Äänestyspaikka 
Kunnanvirasto 
Osoite: Keskustie 81
95300 TERVOLA

Äänestyspaikalla suositellaan maskin käyttöä.
Tervolan kunta muodostaa yhden äänestysalueen. 

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 7.-13.4.2021
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Tervolan kunnan 
kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola. 

Ennakkoäänestys 
- arkipäivinä klo 9.00 – 18.00, 
- lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 – 15.00.

Äänestyspaikalla suositellaan maskin käyttöä. 
Riskiryhmäläisille suositellaan ennakkoäänestämistä 
arkipäivinä klo 9.00 – 10.00 välisenä aikana.

Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyy-
destään. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän 
tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla 
varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos 
äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa hen-
kilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää mak-
sutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. 
Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava 
mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

KUULUTUS KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä 
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä en-
nakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka 
on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnak-
seen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänes-
tykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva 
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tar-
koitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty 
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu 
äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänes-
tyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestys 
ajanjaksoon (7.- 13.4.2021) sattuvana päivänä äänes-
täjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä 
aikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai 
puhelimitse, puh.0400 268 920, ilmoitettava ha-
lukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kotikun-
tansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 
6.4.2021 ennen kello 16.  

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän 
valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on al-
lekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta 
varten laadittua lomaketta. Lomakkeita on saatavana 
keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Teija Mäkipeuralta 
puh.0400 268 920. Osoite: Tervolan kunnan keskus-
vaalilautakunta, Keskustie 81, 95300 Tervola. Lomake 
on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta 
http://www.vaalit.fi/aanestaminen-kotona

LAITOSÄÄNESTYS
Äänestyksistä laitoksissa ilmoittaa vaalitoimikunta 
laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

Tervolassa 26.1.2021

Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta

KYLÄAVUSTUKSET

Tervolan kunta julistaa kylätoimikuntien ja 
kyläyhdistysten haettavaksi

AVUSTUKSET KYLIEN VIIHTYISYYTTÄ 
LISÄÄVIIN HANKKEISIIN

Vapaamuotoiset hakemukset tulee jättää 
23.4.2021 klo 15.00 mennessä kunnanvi-
raston neuvontaan tai osoitteella Tervolan 
kunta, Kunnanhallitus, Keskustie 81, 95300 
TERVOLA tai sähköpostitse tervolan.
kunta@tervola.fi.

Hakemukseen tulee liittää hyvät perustelut 
ja kustannusarvio.

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Sari 
Tervaniemi, sari.tervaniemi@tervola.fi, p. 
040 764 0237.

Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta järjestää 
kuljetuksia Kuntavaalien ennakkoäänestyspäivänä 
lauantaina 10.4.2021 sekä vaalipäivänä sunnuntai-
na 18.4.2021 kutsutaksiajona seuraavasti:

VAREJOKI

Kolopetäjän, Sihtuunan, Petäjämaan, Sivakkajo-
en, Polvenojan, Varejoen ja Löylyvaaran alueen 
kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin 
Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

PAAKKOLA-KAISAJOKI

Paakkolan (kunnanraja - Tossavanperä) Kaisajoen 
alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata 
kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

KÄTKÄVAARA-LAPPIA - LOUEN TOIMIPAIKKA

Sivakkajärven, Luppovaaran, Mustanmaan, Kät-
kävaaran, Nakuväärän, Ketunmaan, Kätkäjärven 
ja Lappian Louen toimipaikan alueen kuljetusta 
tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Make 
Lampelalta puh. 040 515 7304.

KOIVU-PEURA-LOUE

Koivun, Peuran ja Louen alueen kuljetusta tarvitse-
vat äänestäjät voivat tilata kyydin Make Lampelalta 
puh. 040 515 7304.

REUTUAAPA-SUOLIJOKI-VÄHÄJOKI-
SUUKOSKI-OSSAUS

Vammavaaran, Suolijoen, Reutuaavan, Vähäjoen, 
Hyössingin, Suukosken, Ossaus ja Mattisen alueen 
kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin 
Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

RUNKAUS - PAHTAOJA – LEHMIKUMPU

Jyrkänkosken, Ollakanojan, Rakkaviidan, Sirkkelin 
ja Anttilankankaan alueen äänestäjät voivat tilata 
kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

Pahtaojan, Lehmikummun, Kiviojan ja Mattisen 
alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata 
kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

YLIPAAKKOLA

Ylipaakkolan - Isopalon alueen kuljetusta tarvitsevat 
äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä 
puh. 0400 391 757.

Kuljetusta voidaan järjestää muistakin kuin yllämai-
nituista paikoista jos tarvitsijoita on 3 - 4 henkilöä.

Äänestyspaikka ennakkoäänestyksessä on kun-
nanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola ja 
varsinaisena äänestyspäivänä kunnanvirasto, osoite 
Keskustie 81, 95300 Tervola.

Vaalikuljetusta tarvitsevan tulee hyvissä ajoin, 
viimeistään edellisenä päivänä ottaa yhteyttä kulje-
tuksen hoitavaan autoilijaan kyydin saamiseksi. 
Autoilija ilmoittaa aikataulun.
Kuljetuksiin liittyvissä asioissa voi ottaa myös yh-
teyttä Teija Mäkipeuraan puh. 0400 268 920.

Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta

VAALIKULJETUKSET

Seuraava lehti ilmestyy 24.3.

Näköislehti luettavissa  
www.tervola-lehti.fi

Yleisönosastokirjoitukset
Yleisönosastoon voi kirjoittaa itseään kiinnosta-
vasta tai askarruttavasta asiasta. Se voi olla myös 
runo, ajatelma tai kuvia.
Julkaisun edellytyksenä asiallisuus sekä kirjoittajan 
nimi (voi olla myös nimimerkki).
Emme julkaise poliittisia mielipiteitä koskevia kirjoi-
tuksia.

aineisto@tervola-lehti.fi

Näköislehti: www.tervola-lehti.fi
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Väritä minut!

Etsi 5 erovaisuutta kuvista. 
Ympyröi

Montako ämpäriä näet kuvassa?

1.

4.

3.

2.

LAPSILLE JA LAPSENMIELISILLE

Ohjaa tipu pesäänsä. Ympyröi oikea reitti.

a.

b.

c.

Mitä sanoja paljastuu kun lisäät 
puuttuvat kirjaimet?

5.

LU  IL  U  A
S  K   E T H  I     O

I  K   R  
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Piirrä kuva mitä kaikkea voit tehdä hiihtolomalla?  
Lähetä kuva siittä sähköpostilla: aineisto@tervola-lehti.fi,  
niin julkaisemme niitä kevään aikana seuraavissa lehdissä.

Tervola-lehti toivottaa 

kaikille h
auskaa ja 

liikunnallista 

hiihtolomaa!

Oikeat vastaukset:

1. B

2. 9 

3. 

5. Lumilauta, Liukuri, Sukset, Hiihto

LAPSILLE JA LAPSENMIELISILLE

Hiihtolomapuuhaa Tervolassa

Moottorikelkkailu on aurinkoisella kevätsäällä mitä parhainta lomapuuhaa. Tervolassa kelkkaile-
maan pääset esimerkiksi Neste Tervakuksalta Törmävaaran laavulle. Muistathan nopeusrajoituk-
set ja muut säännöt! 

Pulkkamäessä saa hien pintaan, kun ottaa juoksukisan ylämäkeen. Tervolassa mäenlaskun 
riemuja voi kokeilla esimerkiksi rannassa, kunnantalon takana. Hurjapäille sopii Vammavaaran 
vauhdikkaat laskut. 

Oletko kokeillut ratsastusta? Ratsastus on elämyksellistä harrastamista koko perheelle. Kun suun-
taa lumiseen maastoon, voi kokea lähiympäristön uudesta näkökulmasta. 

Tervolassa on useita laavuja, joilla levähtää ja syödä eväitä patikka- tai hiihtoreissulla. Kuntakes-
kuksen läheltä löytyy esimerkiksi Paakonlaavu, Kaissaaren laavu sekä urheilukentän laavu. 
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Westside kauniin  
Kemijoen rannassa!

Sivistyslautakunta palkit-
see vuosittain SM -tasol-
la menestyneitä urheili-
joita. Vuoden 2020 urhei-
lumenestyksen johdosta 
palkittiin yleisurheilussa 
menestystä niittäneet Ma-
ria ja Saana Peura. Ohes-
sa heidän kuulumisiansa: 

Westside sana, jota en osaa 
vieläkään lausua. Hanke si-
nänsä tervetullut, mutta yk-
sinomaan Tervolalaisista se 
alue ei täyty, vaan tänne pitää 
saada uusia asukkaita. Kun-
taa pitää mainostaa ja siihen 
ei riitä, että ilmoitus on pai-
kallislehdessä. Nyt olisi kor-
kea-aika mainostaa aina-
kin Kalevassa ja mielellään 
muissakin etelän lehdissä.

Kemiin tuleva Metsä Group 
investointi voi vaikuttaa suo-
tuisasti myös Tervolaan. 
Meillä on myyntivalttina Ke-
mijoki ja rantatontit upeal-
la paikalla, nyt pitää toimia 
pikaisesti. Westside-hank-
keessa on työntekijä, jon-
ka tehtävä on markkinoin-
ti. Ei riitä, että vähän kysel-

Maria: 

”Viime kaudella (2020) 
hallissa onnistuin nuor-
ten SM-kilpailuissa ja ko-
tiin viemiseksi tuli 3 prons-
sia: 5-ottelusta, kolmiloi-
kasta ja korkeushypystä. 
Kesällä ulkoradoilla tein 

Teksti Päivihellen Luoma

lään kuntalaisten toiveita tai 
näyttäydytään paikallisilla 
markkinoilla. Tervolaan pitää 
saada uusia asukkaita ja ve-
ronmaksajia.

Yksi hyvä houkutin voisi olla 
Lukion markkinointi. Käsit-
tääkseni Lukio on korkeata-
soinen. Paikallinen lähiruo-
ka on erinomaista. Tervolas-
sa on vakavaraisia yrityksiä ja 
innovatiivisia yrittäjiä. Tääl-
lä on paljon positiivista ja tä-
hän joukkoon mahtuu paljon 
ihmisiä.

Pikaisesti pitää myös uusia 
kunnan nettisivut, niin että 
hankkeen löytää helposti.

Tervetuloa Tervolaan

LEFFAILLAT PERUTTU
Koronarajoituksista johtuen kirjastossa ei järjestetä 
leffailtoja maaliskuussa.

Myös maaliskuun satutuokio to 18.3. on peruttu.

LUKUMASKOTTI
On vaalien aika, nimittäin lukumaskottivaalien! La-
pin kirjastolle äänestetään lukumaskotti maaliskuun 
aikana. Ehdolla ovat kirjoja kannesta kanteen ahmi-
va ahma, kilometrin päähän iltasadut kuuleva pöllö 
ja lukemisen supertaidoilla varustettu poro. Näissä 
vaaleissa kaikilla on äänioikeus! Äänestämään pää-
see niin kirjastoissa paikan päällä kuin sähköisesti. 
Voittajahahmon tärkeä tehtävä on houkutella lapsia 
kirjastoon ja lukemaan. Nettiosoite äänestystä var-
ten: http://shorturl.at/hluHV

ETÄLUKUPIIRI VERKOSSA 24.3.
Oletko kiinnostunut osallistumaan etälukupiiriin? 
Oulun kaupunginkirjasto järjestää kevään aikana 
kaikille avoimia verkkolukupiirejä, joihin voi osal-
listua kotoa omalta koneelta. Verkkolukupiiriin saa 
osallistua asuinpaikasta riippumatta. Etälukupiiriä 
voi myös vain kuunnella, keskusteluun osallistumi-
nen ei ole pakollista. Kokoontumiset ovat keski-
viikkoisin 24.3. ja 21.4. klo 18. 

Lukupiirissä luetaan seuraavat kirjat:
24.3. Mila Teräs: Amiraali
21.4. Olga Tokarczuk: Aja aurasi vainajain luitten yli

Kirjoja voi tiedustella kirjastosta ja myös varata La-
pin kirjaston verkkokirjastosta. Tarkemmat oh-
jeet etälukupiiriin osallistumiseen löytyvät kirjaston 
verkkosivuilta. Kysy tarvittaessa lisää kirjastosta!

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

OSTETAAN 
METSÄÄ TAI 

METSÄMAATA
Kaikki käy.

Nopea kauppa, 
hyvä hinta.
Tarjoa puh. 

0400-682660

3.3-26.4 Tiina Törmäsen ja Anu Tossavaisen 
— Oi aikoja, Oi luontoa -näyttely

18.3 Satuhetki

20.3 4H:n ulkoilu- ja toimintaleiripäivä 
alakoululaisille

27.3 4H:n Pääsiäisleivontakurssi 8-12-vuo-
tiaille

Huom. Tervolan hiihto/laturetki PERUTTU!

Lisätietoja: 
www.tervola.fi

TERVOLASSA TAPAHTUU

SIVISTYSTOIMI 
TIEDOTTAA

SIVISTYSTOIMEN AVUSTUKSET 2021

Kulttuuritoimen kohdeavustukset 
Kohdeavustusta voivat hakea tervolaiset 
yhdistykset, yhteisöt ja ryhmät, jotka har-
joittavat kulttuuritoimintaa. 

Kohdeavustukset yksityisille taiteenharjoit-
tajille ja harrastajille 
Yksityisille taiteenharjoittajille myönnettä-
villä kohdeavustuksilla pyritään ensisijaisesti 
parantamaan edellytyksiä taiteellisen uran 
luomiseen ja koulutukseen nuorille ja lahjak-
kaille paikallisille taiteilijoille.

Nuorisotoimen kerho- ja kohdeavustukset 
Kerhoavustusta voivat hakea tervolaiset 
nuorisoyhdistykset ja -ryhmät sekä kylätoi-
mikunnat, jotka järjestävät nuoria palvelevaa 
säännöllistä kerhotoimintaa. Kohdeavustuk-
sia voi hakea nuorten leireihin, koulutuksiin, 
matkoihin ja muihin erityiskohteisiin. 

Urheiluseurojen perusavustukset 
Tervolalaisten rekisteröityjen urheiluseu-
rojen sääntömääräiseen toimintaan tarkoi-
tettuja perusavustuksia haettaessa tulee 
toimittaa hakulomake sekä toiminta- ja 
tilikertomus 2020, tilintarkastajien lausunto 
2020, toimintasuunnitelma ja talousarvio 
2021 sekä jäsenluettelo.

Urheiluseurojen koulutus- ja vuokra-avus-
tukset vuodelta 2020
avustussäännön mukaisesti.

Hakulomakkeet on toimitettava koulutoi-
mistoon 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.

KOULUTOIMI 
TIEDOTTAA

Varhaiskasvatukseen ja koululaisten iltapäi-
vätoimintaan hakeminen 

Varhaiskasvatusta tarjotaan Lapinniemen 
päiväkodissa, Louen ja Kirkonkylän ryhmä-
perhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoidos-
sa. Haku 1.8. alkavaan varhaiskasvatukseen 
on vuosittain 15.3. -15.4., haku koskee vain 
uusia lapsia. Hakeminen tapahtuu Wilmassa.

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta 
040 518 4791 sekä kunnan verkkosivuilta.

Koululaisten iltapäivätoimintaan voivat ha-
kea kaikki 1. ja 2. luokan oppilaat. Toimintaa 
tarjotaan Kirkonkylällä ja Louella. Hakemi-
nen tapahtuu Wilmassa. Hakulomake on 
näkyvissä 15.4.2021 saakka.

Lisätietoja iltapäivätoiminnan koordinaat-
torilta 040 151 9724 sekä kunnan verkko-
sivuilta löytyvästä iltapäivätoimintasuunni-
telmasta.

Näköislehti luettavissa  
www.tervola-lehti.fi

Urheilijastipendit  
Marialle ja Saanalle

uuden ennätyksen 7-otte-
lussa sekä muutamia ennä-
tysparannuksia myös yk-
sittäisissä lajeissa. Loppu-
kesästä osallistuin korkein 
odotuksin Kalevan Kisojen 
7-otteluun Turussa, mutta 
tulokseksi tuli loukkaantu-
minen ja DNF (kilpailun kes-
keytys). Jalkapöydän vam-
man vuoksi myös kesän tär-
keimmät kilpailut, nuorten 
SM-kisat, jäivät osaltani  
kisaamatta. 

Hallikausi 2021 jää vie-
lä väliin vamman kuntout-
tamisen vuoksi ,  mutta  
to ivon mukaan kesäl lä  
pääsee taas vetämään piik-
karit jalkaan ja numerolapun 
rintaan!”

Saana: 

”Viime kaudella saavutin en-
simmäisen Suomenmes-
taruus mitalini hyppäämäl-
lä N17 sarjan kolmiloikan 
pronssille. Hallissa rikoin 
monia henki lökohtais ia  
ennätyksiä sekä onnistuin  
kansainvälisissä hallikilpai-

luissa Tampereella (TJIG) ol-
len toinen pituushypyssä. 

Koko kesä oli osaltani nou-
sujohteinen ja se huipentui 
oman ikäluokkani SM-kilpai-
luihin. Kauden parhaat tulok-
set riittivät kahteen tiukkaan 
4. sijaan (pituus ja 3-loikka) 
sekä korkeuden kuudenteen 
sijaan. Myös SM-otteluissa 
ottelin ennätyspisteet sijoit-
tuen seitsemänneksi. 

2021 kausi on nyt lähtenyt 
hyvin käyntiin ja helmikuun 
loppupuolella menen nuor-
ten SM-halleihin. Tulevalta 
kesältä odotan kovia tuloksia 
ja hyviä kisoja koronasta huo-
limatta.”
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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
Ryhmäopetuksen päivämäärät ja ikärajat ovat 
riippuvaisia kulloinkin voimassa olevista rajoi-
tuksista. Tarkista voimassa olevat rajoitukset 
kotisivuiltamme. Pyrimme toteuttamaan ope-
tusta koronatilanteen salliessa juhannukseen 
asti. Pitämättömän opetuksen osalta kurssi-
maksut palautetaan kauden lopussa niille, jotka 
palautusta hakevat.

Kevään 2021 lasten ja nuorten lyhytkurssit 
yhteistyössä Tervolan Riistanhoitoyhdistyk-
sen kanssa
Riista- ja kalakurssi, 9-12v., 17.3, 18.3, 24.3., 
31.3, 1.4. ja 7.4., ke ja to klo 17.00-18.30, opet-
tajana Ville Viitanen, opetuspaikka Varejoen 
koulu ja Lossinranta, kurssimaksu 24€
Metsästäjäkurssi, alle 20v., 12.-15.4., ma-pe 
klo 18-20.30, tentti 16.4. klo 18 alkaen, ope-
tuspaikka Tervolan koulukeskus. Kurssimaksu 
30€, tenttimaksu 20€. Huom. Jos osallistut 
vain tenttiin, ilmoittaudu silti opiskelijaksi. 

Kevään 2021 lyhytkurssit, jotka toteutetaan 
tarvittaessa verkossa
Kasvivärjäys villalangalle, ilmainen infotilai-
suus syksyn 2021 kurssille, 13.4., ti klo 18.00-
19.30 (Simo), opettajana Satu-Minna Röyttä
Äänimaljarentoutus, 17.4.-19.6., la klo 16.00-
17.30 (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, kurssimak-
su 27€

Kevään 2021 hybridikurssi (osallistuminen 
lähiopetuksessa tai verkossa)
Vielä kerran - Venäjä I kertaus kurssi, 20.4.-
15.6., ti klo 17.00-18.30, Kemin Kulttuurikes-
kus, opettajana Viktoria Karvonen, kurssimak-
su 50€

Kevään 2021 verkkokurssit
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, kurssi-
maksu 27€
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€

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

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.

Seuraava lehti ilmestyy 24.3.
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Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

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

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 
mennessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviikkona klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
aineisto@tervola-lehti.fi

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 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

Myönteisiä mahdollisuuksia
Tervola-lehti

www.tervola-lehti.fi

Pitkäikäinen seura kiinnostaa monenikäisiä hevosten 
kanssa harrastavia tervolalaisia. Seuralla on jäseniä myös 
paikkakunnan ulkopuolelta. Nyt Tervolan Ratsastajat 
odottaa sitä aikaa, kun toimintaa saa taas pyörittää.

Tervolan Ratsastajat katsoo jo 
koronan tuolle puolelle

Tervolan Ratsastajat (Ter-
ra) on perustettu alun pe-
rin 1990-luvulla ja vuonna 
2008 se perustettiin uudel-
leen. Seuran toiminta-aja-
tuksena ja periaatteena on 
auttaa paikkakunnan rat-
sastajia harrastuksensa  
parissa.

-Käytännössä se tarkoittaa 
sponsoroimalla ratsasta- 
jille alennettuja tunteja. 
Olemme myös järjestäneet 
pienimuotoisia ja alkeista-
son hevosenkäsittelykurs-
seja, Tervolan Ratsastajien 
puheenjohtaja Anne Alata-
lo kertoo.

Teksti Auni Vääräniemi
Seuran toiminta oli hyvin-
kin aktiivista aikana, jolloin 
se sai toimia Louen ammat-
tioppilaitoksella. Kun Louen  
hevospuoli ajettiin alas,  hii-
pui myös Tervolan Ratsasta-
jien toiminta hieman.

-Nyt toimimme hieman 
Romsin tallilla. Järjestäm-
me kilpailuja, kevätpäivän- 
tempauksia, ratsastusta ja 
touhuamista hevosten pa-
rissa, Alatalo sanoo.

Rahankeruuta  
tauon ajan

Mutta kuten kaikilla harras-
tustoiminnassa, vietetään 
myös Tervolan Ratsastajil-
la nyt koronataukoa. Seura 

on keskittynyt tekemään ra-
hankeruuta tulevia iloisem-
pia aikoja varten. Anne Ala-
talo harmittelee, että seural-
la on jäänyt monta mukavaa 
asiaa tekemättä.

-Koronarajoitukset veivät 
meiltä esimerkiksi elokuva-
retken hevosaiheista Aika 
jonka sain -elokuvaa katso-
maan. Olemme vuosittain 
käyneet myös Tampereen 
hevosmessuilla. Sitä odote-
taan hartaasti, että milloin 
sinne pääsemme, ja milloin 
messut ylipäätään järjeste-
tään koronan takia.

Tervolan Ratsastajien jäsen-
ten ikähaitari on laaja, mut-
ta toiminta painottuu nuo-

riin. Jäseniä on 20-30 hen-
keä. Alatalo kiittelee sitä, 
että vuosien varrella ratsu-
puoli on noussut enemmän 
ja enemmän pinnalle. Nuo-
ret ovat innostuneet ratsas-
tuksesta, kun tuntitoimintaa  
on järjestetty. 

Oman hevosen omistami-
nen ei ole edellytys seuran 
toimintaan osallistumisel-
le. Myös ulkopaikkakunta-
laiset ovat löytäneet Tervo-
lan Ratsastajat. Jäseniä on 
esimerkiksi Rovaniemeltä  
ja  Keminmaalta.

Tervolan Ratsastajien puheenjohtaja Anne Alatalo ja hänen 
kouluttamansa Mestari-hevonen. Seuran jäseniä oli viime 
laskujen mukaan lähes 50. 

Tervolan museon  
kunnostuskesä lähestyy

Museon kesätoiminta käyn-
nistyy 1.6.2021 kahvilan 
avaamisella. Museon kesä-
kahvilassa vierailevat saavat 
tutustua museon toimin-
taan. He tuovat myös varoja 
sekä talkooinnostusta .

Museon kunnostaminen al-
kaa koulun ja Alakuirin kar-
tanoiden rakennusten maa-
laamisilla toukokuussa. Ra-
kennusten ulkoinen ilme tuo 
vetovoimaisuutta.

Punamullan keitto ja maala-
ukset on suunniteltu aloitet-
tavaksi toukokuussa pää-
osin talkoovoimin.

On myös tarkoitus käynnis-
tää päreitten höyläämistä. 
Museon kahdeksassa ra-
kennuksessa on vuotavat 
pärekatot.

On onni, että vielä löytyy ko-
keneita punamullan keittäjiä 
sekä pärekattojen tekijöitä.

Alakuirin navetan ja laina-
jyvämakasiinin huopakatot 
myös uusitaan, mikäli Mu-
seovirasto myöntää anotut 
avustukset.

Museon kunnostus  
tarvitsee varoja

Museoseura rahoittaa toi-
mintaansa kesäkahvilan ja 
tapahtumien tuotolla sekä 
avustuksilla, lahjoituksilla 
ja jäsenmaksuilla.

Liity Tervolan Museoseu-
ra ry:n jäseneksi maksa-
malla kymmenen euroa 
(10 €/henk.) Museon tilille 
FI 66 5463 0855 0000 21.   
Samalle tilille voit antaa  
myös lahjoituksia. Lahjoit-
tajien nimet julkaistaan 
sekä ulkona että kahvilassa  
olevissa tauluissa. 

Museoseura julkaisee huh-
tikuussa 2021 ”TERVOLAN 
PORTTI - Tervola Museon 
rakennukset kuntoon”-leh-
den, johon voi yhteisöt ja 
yritykset antaa ilmoituk-
siaan (50-1200 €) julkais-
taviksi. 

Voit lähettää ilmoituksesi 
osoitteeseen tervolanport-
ti@popa.fi tai ilmoittaa al-
lekirjoittaneille. Maksun il-
moituksesta voit osoittaa 
museon tilille FI66 5463 
0855 0000 21. 

Museoseura lupaa näky-
vyyttä museolle lahjoitta-
ville yrityksille panemal-
la lahjoittavien yritysten 
nimet ulkotauluun ja kah-
vioon sijoitettavaan tau-
luun.

Jos haluat talkoo- ja tapah-
tumakutsuja tekstiviestil-
lä, voit ilmoittaa puhelinnu-
merosi.

Koronarajoitukset huo-
mioon ottavassa työyhei-
sössä voit olla mukana yh-
teistä hyvää tekemässä.

”Sakila son työ ko työ näky-
sää” , totesi pellolainen Sei-
ja Törmänen kannatuskir-
joituksessaan.

Tervolan Museoseuran  
puolesta

Timo Heikkilä, 
puheenjohtaja
0400 395 004
  
Taina Kolmonen, sihteeri 
040 5201 732 
 
Pekka Juopperi,
yritysasiat
040 0891 421
 

Yleisönosastokirjoitukset
Yleisönosastoon voi kirjoittaa itseään kiinnostavasta tai 
askarruttavasta asiasta. Se voi olla myös runo, ajatelma 
tai kuvia. Julkaisun edellytyksenä asiallisuus sekä kir-
joittajan nimi (voi olla myös nimimerkki). Emme julkaise 
poliittisia mielipiteitä koskevia kirjoituksia.

Hei tervolalainen!
Onko sinulla aihe tai vaikka valmis juttu? 

Lähetä se osoitteeseen aineisto@tervola-lehti.fi


