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Tervolan Vuokratalot Oy
Vuokrakoti lähellä luontoa

Seitasaarentie 6 as 6,
2h+kk pinta-ala: 56,5m² vuokra 483€/kk
Hakalantie 4 B 5b,
1h+tpk, pinta-ala 37m² vuokra 478,30€/kk

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

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Silja Alapartanen (vas.), Annemari Kola ja Ida-Maria Mäkivuoti palvelevat asiakkaita Parturi-Kampaamo Livian tiloissa Tervolan
kuntakeskuksessa.

Kauneudenhoito kiinnostaa
koronasta huolimatta – kauneushoitola Livia houkuttelee
asiakkaita somemarkkinoinnilla
Monipuolisia kauneudenhoidon palveluita
Teksti, kuva Marjut Järvinen
Tervolan kuntakeskuksessa sijaitsevaan, kauneudenhoitopalveluita tarjoavaan Liviaan tullaan
kampaajalle kymmenien
kilometrien säteeltä. Parturi-kampaajana toimiva ja yrityksen omistava Annemari Kola tekee
rutiinileikkausten lisäksi suuritöisiä hiusmuutoksia, joiden laadukkaan
toteutuksen vuoksi asiakkaat ovat valmiita liikkumaan.
Vuonna 2018 avattu Livia
tarjoaa monipuolisia parturi- ja kampaamopalveluita. Suurin osa asiakkaista on 25-40 -vuotiaita naisia, mutta mukaan mahtuu
myös ikäihmisiä, miehiä ja
lapsia. Annemarin lisäksi
Liviassa palvelee kosmetologit Silja Alapartanen ja
Ida-Maria Mäkivuoti. Siljan erikoisosaamiseen kuuluu muun muassa ripsien

p ide n ny k s e t , ke s t o t a ivutukset sekä brow liftit.
Ida-Maria sen sijaan tekee
rakennekynsiä, geelilakkauksia ja luonnonkynnen vahvistuksia.
- Tervolassa ei aiemmin ole
ollut tarjontaa rakennekynsille tai ripsenpidennyksille. Kun kyselyitä alkoi
tulla yhä enemmän, pyysin
pitkäaikaista ystävääni
Siljaa tekemään Tervolaan
ripsenpidennyksiä. Sittemmin palvelutarjonta on laajentunut myös Ida-Marian
tekemiin rakennekynsiin,
Annemari kertoo.
Asiakkaat ovat ottaneet
uudet palvelut vastaan
hyvin. Haaparannalla Pretty Diamond –nimisessä kauneushoitolassa Livian lisäksi töitä tekevät Silja ja IdaMaria kertovat, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä,
kun palveluita ei enää tarvitse hakea kaupungista. Silja tekee töitä Tervolassa
muutaman päivän kuukau-

dessa ja Ida-Maria muutaman kerran viikossa.
- Asiakkaita on riittänyt
melko hyvin koronasta huolimatta. Viime kesä oli tavallista hiljaisempi, eikä uusia
asiakkaita juuri tullut. Tavallisesti ihmiset ottavat lomakynnet tai lomatukan, mutta
nyt ei ole ollut mahdollisuutta samanlaiseen lomailuun
kuin aiemmin. Onneksi ensi
kesälle on jo muutama häämeikki- ja kampaus, Silja
huokaisee.

Somemarkkinoinnilla tunnettuutta
Kauneudenhoitolan markkinoinnista vastaava Ann e m a r i o n ke s k it t ä n y t
yrityksen markkinoinnin
sosiaaliseen mediaan. Livian somekanavista näkee
esimerkiksi ennen ja jälkeen
-kuvia ja videoita, tarjouksia, uutuustuotteita sekä kilpailuja. Annemari ei käytä
maksullista markkinointia.
Sen sijaan hänellä kuluu ai-

kaa markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen
y h de s t ä v i it e e n t u n t i a
viikossa.
- Instagram on meidän
käyntikorttimme. Sieltä asiakas näkee, minkälaisia
töitä olen aiemmin tehnyt,
Annemari perustelee.
Instagramissa Annemari
käyttää paljon aihe- ja paikkatunnisteita eli hashtageja ja geotageja. Eri kanaviin
hän tuottaa erilaista sisältöä. Lisäksi seuraajien kanssa täytyy aidosti olla vuorovaikutuksessa. Instagramissa asiakkaalle voi olla
pienempi kynnys ottaa yhteyttä tai kysyä sopisiko
joku tyyli itselle.
- Vaikka some toimii hyvin,
kerron omistani sekä Siljan ja Ida-Marian palveluista asiakkaille myös perinteisesti kampaamokäynnin
yhteydessä. Minulla itselläni
on Ida-Marian tekemät kynnet ja Siljan tekemät ripset,
joita esittelen mielelläni, Annemari naurahtaa.
Seuraa Liviaa Instagramissa
ja Facebookissa @kampaamolivia
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Tuskasta riemuun
JUMALANPALVELUKSET:
Su 28.3. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10. Huomioi kesäaika.
Ma, ti, ja ke 28.-31.3. Hiljaisen viikon iltakirkot Vanhasta kirkosta klo 18, ilman seurakunnan läsnäoloa.
To 1.4. Kiirastorstain ehtoolliskirkko Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 18.
Pe 2.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10 ja Jeesuksen kuolinhetken hartaus klo 15 Vanhasta kirkosta, ilman
seurakunnan läsnäoloa.
Su 3.4. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Ma 4.4. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.

Pääsiäinen, kristikunnan vanhin ja suurin juhla lähestyy.
Pääsiäisen riemullinen viesti on: Kristus on totisesti ylösnoussut! Pääsiäisessä kirkkaus on liki varjoa. Kristillisen
pääsiäisen aidosti elävä kohtaa äärimmäisen kärsimyksen ja sanoin kuvaamattoman riemun.
Kristuksen ylösnousemus
kertoo siitä, että kuoleman
valta on kukistettu. Kuolema ei ole kaiken loppu. Jeesus sanoo: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka
kuoleekin, eikä yksikään, joka
elää ja uskoo minuun, ikinä
kuole. Uskotko tämän?”
Jeesus sanoi nuo sanat ja
esitti tuon kysymyksen veljensä menettäneelle Martalle. Martta sai jo samana päivänä nähdä mikä valta
Jeesuksella on, kun veljensä Lasarus tuli ulos haudastaan. Jeesuksella on valta
muun muassa siksi, että hän
kieltäytyi siitä kerran.
Keskellä neljänkymmenen
päivän paastoa kiusaaja tarjosi Jeesukselle koko maailman herruutta, jos Jeesus
kumartaisi häntä. Kiusaaja eli Saatana tarjosi siis valtaa Jeesukselle sillä ehdolla,
että Jeesus tunnustaisi hänet suuremmaksi, alistuisi
hänen valtaansa. Jeesus torjui tuon kiusauksen niin kuin
kaikki muutkin kiusaukset
vetoamalla Jumalan sanaan.

Vallanhimo on vakava kiusaus. Päivittäin joudumme
lukemaan tai kuulemaan uutisista
sen seurauksista. Vallassa olev a t p it ä vät kiinni
asemastaan kynsin ja hampain, kiväärein
ja panssarein.
Yksi vallankäytönmuoto on
vaientaminen. Se on mielipidevaikuttamista ja tapahtuu
sosiaalisen media alustoilla rajoittamalla ja estämällä valtavirrasta poikkeavien
ajatusten esittämisen tai levittämisen.
Pääsiäisen sanomakin pyrittiin vaientamaan. Valtaapitävät maksoivat todistajat hiljaisiksi ja käynnistivät propagandakoneiston levittämään
valhetta. Mutta totuus ei
suostunut jäämään piiloon.
Ilosanoma kuoleman kukistamisesta valtasi alaa ja tekee sitä vieläkin.
Edelleen on ajankohtainen
Jeesuksen kysymys: ”Us-

kotko tämän?” Uskotko sen
mitä Jeesus sanoo? Uskotko sen, mitä Raamattu ilmoittaa? Vaikka se ei olisi linjassa yleisen
mielipiteen
kanssa.
Raamatussa sanotaan, että
synnin palkka on kuolema.
Sen joudumme jokainen joskus kohtaamaan ja
kokemaan, koska synti on osa
meitä jokaista.
Synnittömänä Jeesus ei ollut ansainnut kuolemaa.
Mutta hän tyytyi ottamaan
vastaan Isän tarjoamana omakseen koko maailman syntien syyllisyyden.
Ihmiseksi syntynyt Jumala,
Jeesus Nasaretilainen eli ihmisen elämän vaivoineen ja
kiusauksineen lankeamatta syntiin. Sellaisena ihmisenä hän saattoi meidän muiden puolesta kärsiä meille
kuuluvan rangaistuksen. Se
riitti Isälle, pyhälle Jumalalle,
joka rakastaa jokaista ihmistä ja vihaa syntiä sen kaikissa

muodoissa; väärinä ajatuksina, sanoina ja tekoina sekä
laiminlyönteinä.
Ensiviikolla, hiljaisella viikolla kirkoissa käydään läpi niitä vaiheita, jotka johtivat Jeesuksen kuolemaan. Niiden
edessä on paikallaan nöyrtyä
tunnustamaan oma osuus
syyllisyydestä ja jättämään
se Jeesukselle.
Kaikki huipentuu pääsiäisen
jumalanpalvelusten riemulliseen viestiin: Jeesus elää!
Synnin ja kuoleman valta on
kukistettu. Uskothan sen.
Siunattua ristin ja ylösnousemuksen pääsiäistä!
Heikki Holma

Kaikki yllämainitut tilaisuudet striimataan.
Seurakuntakeskuksen kirkossa oleviin tilaisuuksiin voi näillä näkymin osallistua paikan
päällä 6 henkeä kirkkosalissa, 6 seurakuntasalissa ja 6 rippikoulusalissa. Seurakuntasaliin tullaan keittiön oven kautta ja
rippikoulusaliin joen puolelta. Osallistuminen
edellyttää ilmoittautumista joko tekstiviestillä
tai soittamalla numeroon 0504370001. Striimatun messun seurannut voi tulla ottamaan
vastaan ehtoollisen tunnin sisällä messun
päättymisestä. Rajoituksiin saattaa tulla
muutoksia. Niistä päivitetään tietoa seurakunnan kotisivulle.
Linkki jumalanpalveluksiin löytyy seurakunnan kotisivulta sekä Facebookista ja Youtubesta Tervolan seurakunnan kanavilta.
Kirkollisiin toimituksiin sovelletaan yllä mainittuja tai mahdollisesti muuttuvia rajoituksia
kuitenkin sillä tavalla joustaen, että lähimmät omaiset voivat aina osallistua hautaan
siunaamiseen.
VIIKKOTOIMINTA
Ma 29.3.- su 4.4. Pääsiäisvaellus Seurakuntakeskuksessa arkisin (ma-to) klo
9-17:30, pe klo 11-14:30, su 12-15. Käynti
keittiön (pohjoispääty) ulko-ovesta ja poistuminen pääovesta. Tarkemmat ohjeet seurakunnan kotisivulla.
KIRPPUTORI
on avoinna ma, ke ja la klo 11-17
www.tervolanseurakunta.fi

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

• Kalevalainen jäsenkorjaus • Rummutusrentoutus
• Intialainen päähieronta ja hoitokurssit
• AuraTransformaatio™-hoidot ja tasapainotukset
sekä auravälittäjä™-kurssit
• Aqua Detox – puhdistushoito
• Yksilö- ja ryhmävalmennukset
Nelostie 3830 B, Koivu
Johanna Saari • 044-5642668 • www.joypack.fi

Palveluhakemisto

•Kasvohoidot
•Kestopigmentoinnit
•Hifu-hoidot
Mikroneulaus •Sokerikarvanpoisto
•Timanttihionta
•
hoidot •LHE -valoimpulsihoidot
•RF-CRYO
GREEN PEEL •Happokuorinta
•Schrammek
lash -ripsien kestotaivutus
•Quick
•Brow lift -kulmien laminointi
JALKOJENHOIDOT (myös koti- ja laitoskäynnit)
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

Kauneus- ja jalkahoitola

Marjut Rovanperä

SOITA:
040 181 5019

040 5255 669
Keskustie 95

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

PERUNKIRJOITUSPALVELUT
TERVOLASSA

SIIVOUKSET,
KOTIAPU SEKÄ
PIHATYÖT

www.tomerin.fi

Taksipalvelut

Make Lampela
p. 040 515 7304
Asiointikyyti perjantaisin
Koivu-Peura-Loue-Tervola.
VPL:n mukaiset
kuljetukset yhteistyössä Pekka
Kähkösen kanssa.

Palveleva ammattilainen
tukenasi
perunkirjoituksessa.

Raili Törmänen

Varaa aika joko soittamalla

puh. 044 2864 955
tai sähköpostilla
trmnnraili@gmail.com

Näköislehti
luettavissa
www.
tervolalehti.
fi
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AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
PÄÄSIÄISEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston aukioloajoissa on poikkeuksia pääsiäisen
aikaan. Ajantasaiset aukioloajat voi tarkistaa kirjaston kotisivuilta tai verkkokirjastosta
https://lapinkirjasto.finna.fi.
Poikkeukselliset aukiolopäivät:
1.4.
klo 11–15
2.–5.4. suljettu, ei asiakaspalveluaikaa
Pääsiäisen juhlapyhinä omatoimikirjastossa voi
asioida itsenäisesti joka päivä klo 9–21.
LUKUMASKOTTI
On vaalien aika, nimittäin lukumaskottivaalien! Lapin kirjastolle äänestetään lukumaskotti maaliskuun
aikana. Ehdolla ovat kirjoja kannesta kanteen ahmiva ahma, kilometrin päähän iltasadut kuuleva pöllö
ja lukemisen supertaidoilla varustettu poro. Näissä
vaaleissa kaikilla on äänioikeus! Äänestämään pääsee niin kirjastoissa paikan päällä kuin sähköisesti.
Voittajahahmon tärkeä tehtävä on houkutella lapsia
kirjastoon ja lukemaan. Nettiosoite äänestystä varten: http://shorturl.at/hluHV
LEFFAILLAT PERUTTU
Koronarajoituksista johtuen kirjastossa ei järjestetä
leffailtoja maaliskuussa.
KULTARYNTÄYS LAPPIIN -NÄYTTELY
Vuonna 1868 norjalaisen Kondrad Lihrin retkikunta teki ensimmäisen kultalöydön Ivalojoen varrelta. Löytö oli vaatimattomat 0,2 grammaa. Kaksi
merimiestä, Ervasti ja Lepistö, löysivät seuraavana vuonna Nulkkamukasta yli 2 kiloa kultaa, vahvistaen täten Lihrin retkikunnan löydön Lapin
kullasta.
Kultamuseo on tuottanut näistä tapahtumista Kultaryntäys Lappiin -kiertonäyttelyn, joka on esillä Tervolan kirjastossa 22.3.–30.4.2021 kirjaston
aukioloaikojen mukaisesti. Näyttely kertoo Ivalojoen kultaryntäyksestä ja on siten osa Lapin yli
150-vuotista kultahistoriaa. Näyttelyn aiheet liikkuvat niin yksilötasoilla kuin yleisemmällä kultahistorian tasolla – paikallisia ja naisia unohtamatta.
KIRJAT KOTHIN ASTI – KIRJASTON
KOTIPALVELU
Palvelu on ilmainen, ja se on tarkoitettu ikääntyneille, liikuntaesteisille ja muille, joilla ei ole
mahdollisuutta asioida itse kirjastossa. Asiakkaiksi pääsevät myös palvelutalojen ja vuodeosaston
asukkaat sekä sairauslomalla olevat. Kirjastohenkilökunta tarjoaa apua kirjojen valinnassa ja kuljetuksessa kotiovelle asti. Käytössä on koko kirjaston
kokoelma. Haluaisitko palvelun asiakkaaksi, tai tunnetko henkilön joka on jäänyt kaipaamaan kirjaston
palveluja? Ota yhteyttä kirjastoon, tervolan.kirjasto@tervola.fi tai p. 040 151 9734.

Tutustu Vastarannan
maankäyttösuunnitelmaan
ennakkonäyttelyssä
Tervolaan suunnitellaan Vastaranta-nimistä
uutta asuinaluetta Lapin liiton rahoittamassa
Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan -hankkeessa. Suunnittelun tueksi
FCG Finnish Consulting Group on laatinut
masterplanin, joka sisältää muun muassa
ideatason suunnitelman alueen maankäytöstä.
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3.3-26.4 Tiina Törmäsen ja Anu Tossavaisen
Oi aikoja, Oi luontoa -näyttely kunnantalolla
27.3 4H:n Pääsiäisleivontakurssi
8-12-vuotiaille
15.4 Satuhetki

Lisätietoja:
www.tervola.fi

Tervolan kunnantalolla järjestään 6.416.4.2021 ennakkonäyttely, jossa kiinnostuneet pääsevät tutustumaan Vastarannan
maankäyttösuunnitelmaan sekä suunnitelmaan johtaneisiin työvaiheisiin. Samaiseen
näyttelyyn on mahdollista tutustua 6.4
alkaen myös kunnan verkkosivuilla.

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

Tervetuloa tutustumaan suunnitteilla
olevaan asuinalueeseen!

NUORKKA
Nuorisotila Nuorkan aukioloajat ja ikärajat muuttuvat 23.3.21 alkaen.
Nuorkka avoinna jatkossa
tiistaisin ja torstaisin klo 13–17
3.–6.-luokkalaisille
perjantaisin klo 13–17
6.–9.-luokkalaisille
Nuorisotila sijaitsee Paakonkarin kiinteistössä.

KUNTAVAALIT

Hallitus on esittänyt kuntavaalien siirtämistä
pidettäväksi 13.6.2021. Esityksen mukaan
ennakkoäänestys siirtyisi ajalle 26.5.2021 –
8.6.2021.
Edellisessä Tervola-lehdessä (10.3.2021)
oli vaalikuulutukset vanhentunein tiedoin.
Lehden mennessä painoon hallituksen
esitys ajankohdan muutoksesta ei ollut vielä
selvinnyt.
Tiedotamme tarkemmin keväällä ja kesällä
vaalien uudesta ajankohdasta, kotiäänestykseen ilmoittautumisesta ja vaalikuljetuksista
sekä ehdokasasettelun määräpäivästä.
Tervolan keskusvaalilautakunta

tervolan_nuorisotyo

Täältä löydät ajankohtaista tietoa
toiminnasta ja tapahtumista.
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

Yleisönosastokirjoitukset
Yleisönosastoon voi kirjoittaa itseään kiinnostavasta 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 kirjoituksia.

aineisto@tervola-lehti.fi

EMAGZ-AIKAKAUSLEHTIPALVELU
Lapin kirjastossa on otettu käyttöön e-aikakauslehtien kokoelma eMagz. Kokoelma on etäkäyttöinen,
eli lehtiä voi lukea kotoa käsin omalta laitteelta.
Kokoelma löytyy osoitteesta lapinkirjasto.emagz.
fi. 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.

Näköislehti: www.tervola-lehti.fi
”Das boot sarjojen tuotantokaudet inspiroivat kynää.”

Lu
kij
alt
Pinnan alta syvyyksistä iskevät,
a:
nuo harmaat sudet Atlantin.
HARMAAT SUDET

Lehden toimitus toivottaa
kaikille hauskaa pääsiäistä!
Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 7.4
Aineistot 31.3. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Matkan saattueen pysäyttävät,
kaikkoavat saapuessa korvetin.
Takaa-ajoon myös hävittäjätkin,
saalistaja saaliiksi muuttuikin.
Turvaajat saattueen sittenkin,
odottivat saapumista susienkin.
Karkuun ei pääsekään monet,
vaan uppoavat syvyyksiin.
Nuo armottomat harmaat sudet,
iskevät uusiin kohteisiin.
Vaikka laumansa harvenevat,
kunniakkaasti silti taistelevat.
Voittojensa päiviä muistelevat,
aaltoihin Atlantin katoavat.
Ari Saukko, Tervola
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Juopperin Kartanosta kuoriutuu
maaseutuhotelli

Lähes tuhatneliöisen kartanon juuret ovat pitkät. Rakennus on vuodelta 1926.

Tervolalaisyrittäjät Emilia Talvensaari ja
Tommi Juntikka ovat syksystä saakka kunnostaneet Keminmaan Itäkoskella sijaitsevaa perinteikästä kartanoa hotellikäyttöön.
Maaseutuhotelli Juopperin Kartano avaa
toukokuussa ovensa asiakkaille.
Teksti, kuvat Auni Vääräniemi
Kemijoen rannalla Keminmaan Itäkoskelle sijaitseva
Juopperin Kartano saa uuden elämän maaseutuhotellina. Alkuvaiheessa hotelliin on tulossa 17 huonetta ja
juhlatilat noin 80 hengen
juhlatilaisuuksiin.
Ennen toiminnan alkamista
on Juopperin Kartanon yrittäjien Tommi Juntikan ja Emilia
Talvensaaren saatava maaliinsa hotellitilojen remontti,
jonka parissa huhkii tällä hetkellä kuudesta kahdeksan
rakennusalan ammattilaista. Ensimmäisessä vaiheessa remontti ulottuu ensimmäiseen kerrokseen, johon
hotellitoiminta keskittyy.
Tilat ovat kokonaisuudessaan hyvässä kunnossa edellisen yritystoiminnan jäljiltä. Uudet yrittäjät haluavat
kuitenkin tuoda oman näkemyksensä ja tunnelmansa sisätiloihin. Väri- ja materiaalivalinnat luovat mielikuvaa
hotellin metsäisestä puolesta, ja joen puolelle värimaailma on suunniteltu vesistöön
sointuvaksi.

”Myöhemmin aiomme remontoida myös mielenkiintoisen kellarikerroksen. Siinä on potentiaalia toiminnan
monipuolistamiseen ja laajentamiseen”, kartanon toimitusjohtaja Emilia Talvensaari kertoo.
Tämän lisäksi yrittäjät aikovat antaa pihalla olevalle navettarakennukselle uuden
elämän.
”Senkin potentiaali on valtava”, Tommi Juntikka sanoo.
Viime syksyn puolella kartanon kunnostustyöt alkoivat
ulkotöillä. Tuolloin esimerkiksi poistettiin joen puolelta näköalaa häiritsevä kuusiaita ja vanhoja pihlajia. Lumien sulettua pois pihatyöt
jatkuvat.

Harvinainen
rakennus
Ennen Juntikalle ja Talvensaarelle päätymistään Juopperin Kartano oli vanhusten
yksityinen hoivakoti. Kartanon historia on pitkä, sillä rakennus on noussut paikalleen vuonna 1926. Nykyisin
kartanon maita on 1,46 heh-

taaria. Venäjän tsaarin aikana manttaalitilana ollessaan
Juopperissa oli tuhansia hehtaareja maata.
Arvioiden mukaan Juopperin Kartano on Kemin ja Rovaniemen välillä yksi harvoista, ellei jopa ainoa kartanokokoinen rakennus, joka on
säilynyt Tsaarin ajoilta saakka ja välttänyt poltetuksi tulemisen toisen maailmansodan aikana.
”Harmillista on kuitenkin se,
että kartanon historia ei ole
säilynyt tässä rakennuksessa. Talosta ei löydy vanhoja
kuvia tai edes esineitä, jotka
kertoisivat kartanon pitkästä historiasta”, Tommi Juntikka sanoo.
Viime ajat Juopperin Kartano
on ollut itäkoskelaisten kylätalona. Hyvin miljööstä erottuva rakennus on kylän keskus. Juntikka sanoo ymmärtävänsä, että kyläläisillä on
ollut pieni huoli kartanon tulevasta käytöstä.
”Olemme jatkossa yrittäjinä
mukana kylän toiminnassa
ja tuemme sitä omalta osaltamme”.

Näkymä rakennuksen päädystä Kemijoelle.

Tervola-lehti
Haave todeksi
Mikä sitten sai tervolalaispariskunnan ostamaan lähes
satavuotiaan ja miltei tuhannen neliön kokoisen vanhan
kartanon Kemijoen varresta? Emilia Talvensaari sanoo
heidän parin vuoden ajan joka
kerta Juopperin Kartanon ohi
ajaessaan miettineensä, että
tekisipä joku jotain järkevää
rakennukselle.

Emilia Talvensaari ja Tommi Juntikka
odottavat jo mielenkiinnolla Juopperin
Kartanon remontin valmistumista.

”Siitä se ajatus lopulta lähti,
eikä ajatus antanut rauhaa.
Halusimme rakennuksen itsellemme. Kun kartano laitettiin huutokauppaan, huusimme sen itsellemme. Usko
näihin upeisiin puitteisiin ja
uudenlaiseen majoitustoiminnan konseptiin on meillä
kova”, Talvensaari kertoo.
Majoitustoiminnan ohelle
yrittäjät ovat kehittäneet palvelutarjontaansa kuuluvaksi juhlapalvelut, viikonloppupaketit, sekä monenlaiset
maaseudun harrastemahdollisuudet, mato-onginnasta maastossa ja vesillä liikkumiseen.
”Haluamme tarjota asiakkaillemme mökkitunnelmaa,
jossa on helppo viihtyä ja
nauttia maaseudun rauhasta
ja harrastemahdollisuuksista. Täällä ei valosaaste häiritse revontulien loistetta, mutta silti kaupunki ja yhteydet
ovat lähellä”, Talvensaari sanoo.
Yrittäjät kiittelevät jo nyt rahoittajia, joilla on ollut uskoa
heidän liikeidealleen. Rahoitusta projektilleen he ovat
saaneet Euroopan maaseuturahastolta ja Finveralta
sekä lainaa Kemin Seudun
Osuuspankilta.

Maalaishotellin huoneita maalataan parhaillaan.
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KIRJAESITTELY
Huumoria ja haikeutta peräpohjalaisittain
Marjatta Kaasila: Rakhaus
punanen elämänlanka. Valikoituja Marjatta Kaasilan
runoja ja mietheitä 1999 2021. Kustannus HD 2021.
Rakhaus on punanen elämänlanka on tekstivalikoima Tervolassa syntyneen ja
Oulussa asuvan Marjatta
Kaasilan seitsemästä aiemmasta teoksesta, joka käsittää kuusi runokokoelmaa
ja kertomuskokoelman.
Valikoima luo katsauksen
Kaasilan tuotannon pääteemoihin - rakkauteen, ikääntymiseen, luontoon ja peräpohjalaisuuteen, joka näkyy myös murteena kaikissa
hänen teoksissaan. Hieman erityyppinen on sanoilla leikittelevä, lapsenlapselle omistettu lorukirja
Sievä on pienen uni (2006).
Koko tuotannon aihepiiriä kuvastavat kokoelmasta
Makia suola (2002) välipaloiksi sijoitetut pakinat, sellaiset kuin ”Rakhaus meinasi väliehtyä”, ”Lapintautivero” ja ”Vanhuuen
varalle”, joka hauskuttaa
tarinalla tytärtensä passattavaksi aikovasta ikääntyvästä äidistä.
Kirjan lopun ”Peräpohojolan
murthen sanojen selevityksiä” on apu niille, joille murre
ei ole tuttu - ja vaikka olisikin,
se on rattoisaa luettavaa.
Valikoidut runot on kuin kuvataiteilijan retrospektiivinen näyttely. Se on tähän
astisen tuotannon läpileikkaus, jossa näkyy kirjailijan
tuotannon muuttuminen ja
kehitys.

”Visu mie en ole koskhan ollu
/ mutta siltikki rakhaus on
/ kasuanu vain korkua” kulkee punaisena lankana kohti kokoelman Vanhentaahan
net eletyt vuet (2016) toteamusta: ”Nyt vasta tunnen itteni / täysikäseksi / uskallan
nauraa / itkiä äänhen ikäväsä
/ kehtaan sanua senki / mitä
hunteeraan”.
Rakhaus punanen elämänlanka on elämänmyönteinen valikoima, joka ei kaihda
elämän nukkaantuneita ja
tummia sävyjäkään, kuten
vanhenemisen tunnoista
kertovat säkeet ”Näitten ryppyjen takana / ole mie itte /
Sie näet net” .
Marja-Riitta Vainikkala
Marjatta Kaasilan tuotanto:
- mie kait tykkään tästä mietheitä halusta, himosta ja
rakhauesta (1999)
- Mie sen kans vehtaan
-mietheitä ja sanojen selevityksiä (2000)
- Makia suola - sanomisia.
Kertomuskokoelma (2002)
- Lystiä viimishen asti.
Mietelausekokoelma (2004)
- Sievä on pienen uni
- isoäidin tuntemuksia ja
loruja (2006)
- Saama kait met rakastaa.
Runoja (2010)
- Vanhentaahan net eletyt vuet - runoja ja mietheitä
rakhauesta (2016)
- Rakhaus punanen
elämänlanka. Valikoituja
runoja ja mietheitä 1999 - 2021 ( 2021)

Esikoisteoksen mie kait tykkään tästä (1999) tunnustus

Tervola-lehti

KUNTAVAALILEHDET
26.5. ja 9.6.
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Hyvä kuntavaaliehdokas!

Jotta varmistat kirjoituksesi julkaisun, aineisto
on oltava lehdessä viikkoa ennen lehden ilmestymistä eli tiistaina 18.5. ja 1.6.

Tervola-lehti julkaisee kevään aikana
kaksi kuntavaalinumeroa 26.5. ja 9.6.
Tavoitteena on julkaista kaikki kuntavaaleja
koskeva ehdokaskirjoittelu näissä lehdissä.
Rajauksia toimitukselliseen aineistoon:
Julkaisemme kaikkien ehdokkaiden ja kunnallisjärjestöjen 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 yhteydessä, koska tilaa on rajallisesti.

VAALINUMEROIDEN
MEDIATIEDOT

Tiedustelut, ilmoitusvaraukset ja aineistot
aineisto@tervola-lehti.fi
tai
Pekka Tuokila, puh. 0400 587 957
Tiina Tuokila, puh. 040 759 9358

S
MUUTOt
Uude rät!
mää
päivä

Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät
Jakelu
Jakelu

ke 26.5.
ke 9.6.

aineisto pvm ke 19.5.
aineisto pvm ke 2.6.

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

HARKITSETKO

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

Muut hinnat normaalin millihinnan mukaan.
Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy ilmoitushintaan.

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

Hintoihin lisätään alv. 24%
Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä.

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

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

Hankinta-alue: Rovaniemi
eteläinen ja Tervola

Kunnallisvaaliehdokas!

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

www.tervola-lehti.fi

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Tervola-lehti
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HESBURGER MÄKIPEURA AVATAAN PERJANTAINA 26.3.

Avajaistarjous
KERROS
-ATERIA
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Avajaistarjous voim

Tarjous voimassa vain Mäkipeuran
Hesburgerissa 26.3.-28.3. välisen ajan.
Hesburger avoinna joka päivä 10.30-21.00

Liikenneasema Mäkipeura

Nelostie 3079b, 95350 Peura, puh. 016-439277

Lappilaisten elämää
turvaamassa
– paikallisesti ja
henkilökohtaisesti
Haluamme olla mukana arkesi kaikissa hetkissä
taloutesi, terveytesi ja turvallisuutesi kumppanina.
Kun haluat hoitaa vakuutusasiasi kuntoon tai
keskustella säästämisen ja sijoittamisen palveluista,
asioit kanssamme helposti verkkotapaamisessa,
puhelimitse tai toimistoilla.
Soita tai tule käymään! Voit myös varata ajan
elämänturvatapaamiseen osoitteessa
lahitapiola.fi/ajanvaraus
Tervolan toimisto palvelee ma, ke 10-14 sekä
muina aikoina ajanvarauksella.

Juha Laajanen
puh. 040 764 1799

Tervola-lehti
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”Eniten jännitti, mitä
Jorma Uotinen sanoo”

Tervolalaiset voimistelijataiturit Ella Rajala ja Ada
Luiro lähettivät videoesityksen Taffel Paljasta
Talenttisi -kisaan. Video pääsi jo yhdeksän parhaan
joukkoon ja Talent-tuomareiden arvioitavaksi.
Teksti Auni Vääräniemi
Kuva Johanna Luiro
Television puolella MTV
näyttää jälleen Talent Suomi -ohjelmaa, jossa etsitään valovoimaisia kykyjä mitä erikoisimmilta taiteenaloilta. Ohjelman rinnalla kulkee myös Taffelin Paljasta Talenttisi -kisa.
Siihen on voinut osallistua
lähettämällä videon omasta talentistaan eli omasta
erikoistaidostaan netissä
olevalle kisasivulle.

koon. Kaikki yhdeksän videota pääsevät Talent Suomi -ohjelman tuomarien arvioitaviksi livestriimeissä
Talent Suomi -lähetysten
yhteydessä.
Ellan ja Adan video on ollut viime sunnuntaina arvioitavana. Video nähtiin
Talent Suomi -ohjelman
mainostauolla talent.taffeltime.fi -verkkosivulla. Ennen
suurta iltaansa heitä jännitti
eniten se, mitä Jorma Uotinen sanoo heidän voimistelukoreografiastaan.

Taffelin kisaan osallistui omalla videollaan myös
nimimerkki EA, jonka takana ovat tervolalaisnuoret
Ella Rajala, 12, ja Ada Luiro,
14. Videolla he esittävät taidokkaan voimistelutuokion.
Videon kuvasi Ellan isä Ilkka
Rajala.

”Koreografia videoon syntyi siten, että mietimme etukäteen, mitkä liikkeet sopivat yhteen ja siitä se lähti”,
voimistelijat kertovat.

Voimisteluvideo on ollut
kisasivulla vierailleiden
mieleen, sillä kävijät ovat
äänestäneet Ellan ja Adan
videon yhdeksän eniten
ääniä saaneen videon jouk-

Harjoittelua
ja toistoja

Muut Talent-tuomarit ovat
HP Parviainen, Ernest Lawson ja Krista Siegfrids.

Ella ja Ada ovat harjoitelleet yhdessä kolmisen vuotta. He ovat katsoneet voi-

misteluliikkeet netistä ja
harjoitelleet niitä ahkerasti. Videollakin nähtävät
s a m a n a i k a i s e t l i i k ke e t
hioutuvat tahtien laskemisella, ja lukemattomilla
toistoilla.
E n n e n h a r jo it u k s i a h e
tekevät alkulämmittelyt,
joissa etenkin kädet ja selkä lämmitellään. Taitojensa hioutuessa tytöt aloittivat
viime syksynä myös cheerleading-tunnit Rovaniemellä Arctic Cheer All-Starin riveissä, joten he pääsevät edelleen kehittämään
omaa talenttiaan.
Taffel Paljasta Talenttisi -kisassa Ellan
ja Adan videota
voi äänestää
myös yleisön suosikiksi 11. huhtikuuta saakka. He toivovatkin, että
oman paikkakunnan
väki kävisi videon katsomassa ja äänensä antamassa. Varsinaisen Paljasta
Talenttisi -kisan voittaja selviää 11. huhtikuuta,

jolloin Talent Suomen tuomaristo valitsee voittajavideon kolmen finalistin joukosta.
”Fiilikset ovat jo tässä vaiheessa hyvät”, Ella ja Ada
vakuuttavat.
Taffelin Paljasta Talenttisi -kisasivu: talent.taffeltime.fi.

Ellan ja Adan video
löytyy nimimerkillä EA tai paikka k u n n a n m u kaan. Ella ja Ada
eivät siis ole television Talent Suomi
-ohjelmassa, vaan netissä käynnissä olevassa Taffel Paljasta Talenttisi
-videokisassa.

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA
• esitteet, julkaisut
• WordPress -nettisivut
• yritysten starttipaketit
Lue lisää
www.visualdesign.fi

lta:
Lukija

Tien auraaminen on edellytys vanhusten
kotona asumiselle

Tervola-lehti
Myönteisiä mahdollisuuksia
www.tervola-lehti.fi

Koska kuntavaaleja on siirretty koronapandemian
vuoksi, muuttuvat myös kevään ja alkukesän
UTOS
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Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät:
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu

ke 13.1. aineisto pvm ke 6.1.
ke 27.1. aineisto pvm ke 20.1.
ke 10.2.
aineisto pvm ke 3.2.
ke 24.2. aineisto pvm ke 17.2.
ke 10.3
aineisto pvm ke 3.3.
ke 24.3. aineisto pvm ke 17.3.
ke 7.4.
aineisto pvm ke 31.3.
ke 21.4.
aineisto pvm ke 14.4.
ke 5.5.
aineisto pvm ke 28.4.
ke 26.5.*) aineisto pvm ke 19.5.
ke 9.6.*) aineisto pvm ke 2.6.
ke 23.6.*) aineisto pvm ke 16.6.

Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu

ke 7.7.
ke 21.7.
ke 4.8.
ke18.8.
ke 1.9.
ke 15.9.
ke 29.9.
ke 13.10.
ke 27.10.
ke 10.11.
ke 24.11.
ke 8.12.
ke 22.12.

Lehden selattava / ladattava nettiversio löytyy osoitteesta
Yhteystiedot
Ilmoitusvalmistus / myynti
Tiina Tuokila
puh. 040 759 9358
aineisto@tervola-lehti.fi
Graafinen ilme/taitto

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

aineisto pvm ke 30.6.
aineisto pvm ke 14.7.
aineisto pvm ke 28.7.
aineisto pvm ke11.8.
aineisto pvm ke 25.8.
aineisto pvm ke 8.9.
aineisto pvm ke 22.9.
aineisto pvm ke 6.10.
aineisto pvm ke 20.10.
aineisto pvm ke 3.11.
aineisto pvm ke 17.11.
aineisto pvm ke 1.12.
aineisto pvm ke 15.12.

www.tervola-lehti.fi

Lehden sisältö / myynti
Pekka Tuokila
puh. 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi
Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu
Suomen Suoramainonta

Tervola-lehden numerossa
4 / 2021 kerrottiin ämpäripäisyyden tarkoittavan välittämistä, tekemistä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Samassa artikkelissa
tervolalaisia vanhusten palveluita kehuttiin Lapin parhaiksi.
Kaikkein tärkein kotona asuvien vanhusten palveluista
on lumenauraus. Se mahdollistaa kotona asumisen ja on
edellytys muille palveluille.
Pihaan täytyy päästä ambulanssin, kotisairaanhoitajan,
postinkantajan, ruokakuskin, siivoojien, polttopuiden
kantajien, kirjastotyöntekijän sekä invataksin. Mikään
näistä ei pääse perille, jos tie
on auraamatta.
Vuokilan Ollin aurauspalveluun kuuluu inhimillinen välittäminen lähimmäisestä.
Auratessaan Olli tarkistaa,
näkyykö talossa elonmerkkejä ja saattaapa käydä koputtamassa oveenkin, jos
talo vaikuttaa oikein hiljaiselta. Syrjässä yksin asuvalle vajaakuntoiselle vanhukselle, kuten äidilleni, Ollin
käden nosto ja hymy ikku-

nan takaa ovat usein ainoa
ja hyvin tärkeä visuaalinen
ihmiskontakti päiväkausiin.
Kuntapäättäjät ja viranhaltijat eivät ilmeisesti ole laskeneet tälle mitään arvoa.
24.2.2021 tekninen lautakunta päätti lakkauttaa
kunnan aurauksen yksityisteille. Jatkossa yksityistielain muutoksen vuoksi aurausavustusta voivat hakea
vain järjestäytyneet tiekunnat. Uusissa aurausavustusperusteissa ei mainita
lainkaan asukkaan ikää tai
invaliditeettia. Yksin tiellä
asuva vanhus ei voi järjestäytyä tiekunnaksi, ajantasaistaa tietoja Digiroadiin eikä päivittää maanmittauslaitoksen rekisteriä,
kuten täytyisi avustusta
hakeakseen tehdä.
Teknisen lautakunnan kokouksen esityslistaa lukiessa ymmärtää, mistä on
kyse: 1. Kunta haluaa säästää rahaa. 2. Sosiaali- ja terveystoimi ei ole valmis kehittämään vanhuksille
erityisperustein myönnettävää aurausta.

Aikookohan Tervola sijoittaa lumikinosten taakse jättämänsä vanhukset upouudelle asuinalueelle Westsidelle, eiku Vastarannalle?
Siinähän hoituisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla; enää
ei tarvitsisi houkutella uusia
asukkaita alueelle, ja vanhukset pääsisivät aurattujen teiden varteen. Vastarannan nimi tosin pitäisi vielä kerran muuttaa muotoon
Viimeinen ranta.
Tai jos sittenkin Tervola pitäisi inhimillisen harkinnan
osana kunnallista päätöksentekoa? Vaikka yksityistielain muutokselle ei voi
mitään, voisivatko viranhaltijat yhdessä kuntapäättäjien kanssa nyt käyttää sitä
kehuttua tervolalaista luovaa ongelmanratkaisukykyä aurauksen mahdollistamiseksi vanhuksille? Ja
voisiko yhteistyöhön ryhtyä
nyt, hyvissä ajoin ennen ensilumia?
			
		
Anu Kolmonen

