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Anu Tossavaista (vasemmalla) kiehtovat erityisesti
kasvit ja suo, kun Tiina
Törmänen on enemmän
erikoistunut maisemakuvaukseen.

Kiehtova näyttely avaa oven
pohjoisen luontoon

Oi aikoja, Oi luontoa -valokuvanäyttely esittelee kahden
lappilaisen valokuvaajan Tiina Törmäsen ja Anu Tossavaisen näkemyksiä pohjoisen luonnosta.
Teksti, Auni Vääräniemi
Tervolan kunnantalolla on ollut maaliskuun alusta lähtien esillä erityisen vaikuttava valokuvanäyttely, jonka
keskiössä on monipuolinen
pohjoinen luonto. Näyttely on lappilaisten valokuvataiteilijoiden Tiina Törmäsen
ja Anu Tossavaisen yhteisponnistus.
Yhteisnäyttely syntyi, kun
Tervolan kunta otti yhteyttä Tiina Törmäseen, joka sitten pyysi Anu Tossavaisen
mukaan näyttelyä järjestämään.
-Pyysin Anua mukaan, koska
pidän hänen luovasta tyylistään. Näyttelyn kokoaminen
on ollut inspiroivaa, Törmänen kertoo.
Tiina Törmänen on valokuvaajana erikoistunut maisemakuvaukseen. Näyttelyssä
onkin valikoituja töitä maalta, vedestä sekä ilmasta.
Törmänen on keskittynyt viime vuosina vedenalaiseen
kuvaamiseen ja näyttelyssä
on esillä myös ennennäkemättömiä kuvia vesistämme.
Anu Tossavainen on taiteen
maisteri ja kuvauskohteena häntä kiehtovat erityisesti kasvit ja suo. Luontoa
Tossavainen kuvaa kameralla käyttäen muun muas-

sa päällekkäisvalotusta ja
hallittua liikautustekniikkaa.

Vesi kantavana
teemana
Molemmat valokuvaajat
ovat ottaneet Oi aikoja, Oi
luontoa -näyttelyn kuvat
vuosina 2018−2020. Anu
Tossavainen kuvaa lähiympäristössään eli Savukoskella.
-Osa kuvista saattaa olla
hyvinkin läheltä kotia tai
mökkiä. Tosin huhtikuun
näyttelyssä kuvauspaikkoja ovat olleet mm. Kuusamon
Myllykoski ja Sallan Kullaoja.
Tiina Törmänen on kuvannut viimeiset 10 vuotta ympäri Lappia sekä Koillismaalla. Näyttelyn vedenalaiset
kuvat ovat Lapista, Koillismaalta sekä Pohjois-Pohjanmaalta.
Normaalisti yhteisnäyttelyn kuratoi joku ulkopuolinen,
mutta keskenään näyttelynsä järjestäneet Törmänen ja
Tossavainen kuratoivat näyttelyä toisilleen. He keskustelivat aiheesta, tutkivat kuvien
sopivuutta yhteisnäyttelyyn
ja pyrkivät tuomaan kummankin taiteilijan tyylin esille.
-Esimerkiksi huhtikuun
näyttelyn yhteinen ja kantava teema on vesi. Tiina
kuvaa pinnan alta ja minä
puolestani olen kuvannut

vesiaiheita putouksella, joella, suolammilla ja koskilla.
Sama aihe, mutta kuvauskulma on eri, Tossavainen kertoo.

Tunnelma on tärkeä
Tiina Törmänen valokuvaa
dokumentaarisella ”point
and shoot” -tyylllä, mutta
eniten häntä viehättää tunnelman taltioiminen, oli kyseessä sitten maisemat
tai vedenalainen maailma.
-Olen kuvannut yli puolet
elämästäni, ja olen siinä mielessä hiukan vanhanliiton
kuvaaja, että minulle tärkeää
on kuvata se hetki ja siinä se
tunnelma, eikä tehdä kuvaa jälkikäteen kuvankäsittelyssä kokonaan uusiksi,
Törmänen kertoo.
Anu Tossavainen kertoo
kuvaavansa tilanteen ja tunnelman mukaan joko dokumentaarisella tavalla tai
luovalla kuvaustekniikalla,
joita ovat monivalotus ja
hallittu kameran liikutus.
-Luovien kuvaustekniikoiden avulla saan taltioitua
sen hetkisiä tunnelmia tuoden jopa maalauksellisuutta
kuvaan. En yhdistele kuvia jälkeenpäin, vaan kuvat
syntyvät kameraan kuvaushetkellä. Inspiroiva kuvauskohde riippuu hetkestä ja
sen tunnelmasta tai omasta
tunnetilasta.

Tossavainen kuvaa pääsääntöisesti Lapissa, ja jos hän
lähtee pois Lapista, on suunta ehdottomasti pohjoinen
ja Pohjois-Norja.
-Tosin tänä vuonna voi olla,
että kuvaaminen keskittyy
Lappiin, mutta Lapissakin on
paljon kohteita. Itsellä suot
tulevat olemaan keskiössä
kuluvana kesänä ja syksynä.
Tiina Törmänen kuvaa muuallakin kuin Lapissa, mutta hän on keskittynyt erityisesti pohjoiseen Suomeen.
Hän odottaa jo innolla,
että kevät ja kesä tulevat.
-Vedenalaiset kuvaukset
jatkuvat sitten intensiivisesti. Kuvaan järviä, lampia
sekä muita vesistöjä, ja uutena kohteena ovat lähteiden kuvaamiset. Näyttelyssä on esillä myös yksi lähdekuva, mistä pidän itse erityisen paljon. Näyttelyssä esillä myös Vuoden sukelluskuva 2020 - Ruska.
Törmänen toivoo tervolalaisilta vinkkejä hienoista
paikallisista lähteistä, joita hän voisi käydä kuvaamassa. Vinkit ja lähteiden paikannukset voi laittaa hänelle sähköpostilla
tiina@tiinatormanen.com
Oi aikoja, Oi Luontoa -näyttely on nähtävissä Tervolan
kunnantalon näyttelytilassa
26. huhtikuuta saakka.

• 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

Kannanotto teiden
:
auraukseen
Lukijalta
Tervola - lehdessä oli kirjoitus siitä, kuinka tärkeää
on yksityisteiden auraus
juuri ikäihmisille. Sitä pidettiin jopa tärkeimpänä palveluna ikäihmisten
kotona asumiselle.Tärkeä
asia se toki on, mutta ei se
mitenkään tasapuolinen
ole, koska tässä vaadittiin,
että palvelun pitäisi olla
ilmaista.
Minäkin kuulun vanhuspalveluiden piiriin. Lumityöt tekee firma,
joka veloittaa siitä. Me
maksamme palvelust yhtiövastikkeessa samoin
kuin ruohonleikkuusta.
Eli palvelu ei suinkaan
ole ilmaista kunnan keskustassakaan.
Minusta erittäin tärkeitä kotona asumisen kannalta ovat myös toimivat

ja saatavissa olevat talonmiespalvelu, joita ei käsittääkseni tarjoa mikään firma Tervolassa, eli sille olisi selvästi tilaus. Sitäkin
palvelua voisi sitten ostaa
kulloisenkin tarpeen mukaan.
Mitään palveluita ei voi
saada ilmaiseksi niin
kauan, kun kunnan verotulot ovat liian pienet. Tervolassa ei ole tarpeeksi
veronmaksajia ja moni ns.
isopalkkainen asuu kunnan ulkopuolella eikä näin
ollen maksa veroja kuntaan.
Mikäli joku palvelu on ilmaista, niin sen pitää olla
sitä sitten jokaiselle siihen
ikäryhmään kuuluvalle, se
mielestäni on tasapuolista
välittämistä kuntalaisista.
Päivihellen Luoma

Tervola-lehti
- YRITTÄJÄN TERVOLA JUMALANPALVELUKSET:
Su 11.4.Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Su 18.4. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Messut striimataan, mutta niihin voi osallistua paikan päällä 6 henkeä kirkkosalissa ja 6 seurakuntasalissa. Seurakuntasaliin
tullaan keittiön oven kautta. Osallistuminen
edellyttää ilmoittautumista joko tekstiviestillä tai soittamalla numeroon 0504370001.
Messun striimattuna seuranneet voivat tulla
ottamaan vastaan ehtoollisen tunnin sisällä
jumalanpalveluksen päättymisestä.
Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja Youtubesta Tervolan seurakunnan
kanavilta sekä seurakunnan kotisivulta:
www.tervolanseurakunta.fi.
KIRPPUTORI
on avoinna ma, ke ja la klo 11-17
www.tervolanseurakunta.fi

Niko Tiuraniemen suku on kotoisin Tervolasta.

Niko Tiuraniemen vaimo Sara Metoujni-Tiuraniemi on ollut
mukana kehittämässä Onepuuta.

Oma pala Lappia
tervolalaisesta metsästä

Laulavana parturina tunnetun Niko Tiuraniemen keikkakalenteri tyhjeni viime keväänä koronan myötä kertarysäyksellä. Kun Nikon kalenteriin tuli yllättäen lisää aikaa,
jäi luovalle ajattelulle enemmän tilaa. Syntyi yritys nimeltä Onepuu, jonka ideana on tarjota ihmisille mahdollisuus
oman puun ostamiseen. Onepuun metsä sijaitsee
– missäs muualla kuin Tervolassa.
Teksti, kuvat Marjut Järvinen
- Tämä on minun paras ideani koskaan. Olemme kehittäneet ideaa yhteistyössä vaimoni Sara MetoujniTiuraniemen ja ystäväni
Jukka Lampilan kanssa. Kyseessä on täysin hyvän fiiliksen homma, Niko kertoo.
Onepuun ajatus on myydä ihmisille oma pala metsää. Käytännössä Onepuun
verkkosivuilta voi ostaa
esimerkiksi ystävyydenpuun, meidänpuun, omapuun tai yrityspuun. Laajempana tavoitteena on
tuoda ihmiset askeleen lähemmäksi luontoa sekä kertoa ihmisille Suomen luonnon arvokkuudesta.
- Kun asiakas ostaa meiltä
puun, hän todellakin omistaa kyseisen puun. Emme

voi koskaan hakata metsää, sillä emme enää omista
metsässä olevia puita. Siten
metsästä tulee yhdellä tapaa suojeltu kokonaisuus,
Niko selventää.
Puita voi ostaa itselleen tai
yritykselleen. Tähän mennessä puita on ostettu kuudesta eri maasta ja puunomistajana on yhteensä
kahdeksan yritystä. Verkkosivut on suunnitelmissa
kääntää ainakin englanniksi, japaniksi, kiinaksi, ranskaksi ja arabiaksi.
Onepuun ympärille on tulossa oma tuoteryhmä, joka
sisältää ainakin kierrätysmateriaalista tehtyjä t-paitoja ja käsintehtyjä huovutettuja lapasia. Yrityksen toiminta on käynnistynyt tammikuussa, mutta ainakin
alkuun toiminta etenee rauhallisesti.

Yhteisöllinen
metsä toivottaa
tervetulleeksi
Kun Niko, vaimo ja Jukka alkoivat etsiä sopivaa metsää
yritykselle, ensimmäisenä
kriteerinä oli sijainti Lapissa.
Niko on itse kotoisin Lapista ja arvostaa Lapin kaunista luontoa ja puhtaita vesistöjä. Tervolasta kolmikko
löysi hakkuilta säästyneen
Sihtuunassa sijaitsevan sekametsän, jonka läpi virtaa
puro. Tarkemmat koordinaatit löytyvät yrityksen verkkosivuilta onepuu.com.
Onepuu tarjoaa puunomistajille mahdollisuuden lisävarusteiden, kuten linnunpöntön tai postilaatikon ostamiseen. Jatkossa ajatuksena on
toimittaa kulkijoiden postilaatikkoihin tiputtamia viestejä puunomistajille pientä
korvausta vastaan. Onepuun

metsään Niko toivottaa tervetulleeksi kaikki kulkijat.
-Minulla on toisinaan ollut
epävarma olo, olenko tervetullut toisen omistamaan
metsään. Onepuun metsään kaikki ovat tervetulleita. Käyttöä varten metsä on
ostettu, Niko kertoo.
Onepuun tavoittelema kohderyhmä on kiinnostunut luonnon hyvinvoinnista. Oman puun omistamalla
voi metsäretkeen saada uutta sisältöä ilman, että täytyy huolehtia metsänomistajan velvollisuuksista. Puu
on hyvä lahjaidea luonnosta kiinnostuneelle ihmiselle. - Oma puu voisi olla esimerkiksi ihana häälahja. Hääpäivänä pari voisi käydä vuosittain keittämässä nokipannukahvit metsässä, Niko kertoo
hymyillen.

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja
henkilökohtaisesti
Tervolan toimisto palvelee
ma, ke 10-14
Juha Laajanen
puh. 040 764 1799

Palveluhakemisto

§

LAINOPILLISET PALVELUT
mm. perunkirjoitukset,
testamentit, avioehdot
ja edunvalvontavaltakirjat

OP-Kevytyrittäjä, Varanotaari
Maarit Rantakolmonen
Ota yhteyttä puh. 040 835 8923 tai
s-posti: maarit.rantakolmonen@pp.inet.fi
Mustikkapolku 4, Tervola

SIIVOUKSET,
KOTIAPU SEKÄ
PIHATYÖT
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
Lue lisää
www.visualdesign.fi

Tervola-lehti
SIVISTYSTOIMI
TIEDOTTAA
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, Keminmaassa, Simossa ja Tervolassa 25.4.2021
asti. Tähän asti toimineet koulutukset toimivat
normaalisti edelleen. Tarkista voimassa olevat
rajoitukset kotisivuiltamme. Pyrimme toteuttamaan opetusta koronatilanteen salliessa
juhannukseen asti. Jos haluat keskeyttää
kurssisi, palautamme kurssimaksua saamatta
jääneen opetuksen osalta sitä hakeneelle. Valitettavasti meistä riippumattomista syistä emme
voi palauttaa työnantajan etuudella maksettuja
kurssimaksuja.
Kevään 2021 lyhytkurssit, jotka toteutetaan
tarvittaessa verkossa
Äänimaljarentoutus, 17.4.-19.6., la klo 16.0017.30 (Tervola), opettajana Taija Sillanpää,
kurssimaksu 27€, aloitus verkossa
Kesä Lavis ® lavatanssijumppa, 21.4.-16.6.,
ke klo 18.00-19.00 (Kemi), opettajana Viktoria
Karvonen, kurssimaksu 24€, aloitus verkossa
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€
Kevään 2021 hybridikurssi (osallistuminen
lähiopetuksena tai verkossa)
Vielä kerran - Venäjä I kertaus kurssi, 20.4.15.6., ti klo 17.00-18.30, Kemin Kulttuurikeskus, opettajana Viktoria Karvonen, kurssimaksu 50€
Bellydance-fitness, 29.4.-10.6., to klo 18.0019.00, TUL:n Sali (Kemi), opettajana Viktoria
Karvonen, kurssimaksu 24€
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, 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

TERVOLASSA TAPAHTUU

3.3-26.4 Tiina Törmäsen ja Anu Tossavaisen
Oi aikoja, Oi luontoa -näyttely kunnantalolla
15.4 Satuhetki

Lisätietoja:
www.tervola.fi

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

KENTTIEN HARJOITUSVUOROT
HAETTAVANA
Kirkonkylän tekonurmen, hiekkakentän ja
keskusurheilukentän harjoitusvuorot kesäkaudelle 2021 ovat haettavissa vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse 7.5.2021
mennessä tarja.leinonen@tervola.fi.

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 21.4.
Aineistot 14.4. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

VENEPAIKKOJEN
VUOKRAUS
Tervolan kunnalla on Jurvanojan venelaiturissa 14 vuokrattavaa venepaikkaa, joiden
vuokrauksessa noudatetaan seuraavia
käytäntöjä
- vuokrauskausi on touko - lokakuu
(sääolojen mukaan)
- paikkavuokra on 50 €/kausi ja avainpanttimaksu on 20 €/kausi
- varauksia otetaan vastaan huhtikuun
alusta lukien
Koronaviruksesta johtuen venepaikka tulee
ensin varata puhelimitse p. 040 1519743,
040 1519744 tai sähköpostitse tekninen.
osasto@tervola.fi. Varauksen yhteydessä
saat tarvittavat lisätiedot varauksen kestosta, maksujen suorittamisesta ja avaimen
hakemisesta.
Tekninen osasto

TERVOLAN KORONAROKOTTAMINEN ETENEE
Koronarokotukset alkoivat Tervolassa viikolla 2.
Käytössä on kolmen eri valmistajan rokotetta
(Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca).

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.
LEFFAILLAT JA SATUTUOKIO PERUTTU
Koronarajoituksista johtuen kirjastossa ei järjestetä
leffailtoja eikä satutuokiota huhtikuussa.
ETÄLUKUPIIRI VERKOSSA 21.4.
Oletko kiinnostunut osallistumaan etälukupiiriin?
Oulun kaupunginkirjasto on järjestänyt kevään aikana kaikille avoimia verkkolukupiirejä, joihin voi
osallistua kotoa omalta koneelta. Verkkolukupiiriin voi osallistua asuinpaikasta riippumatta. Etälukupiiriä voi myös vain kuunnella, keskusteluun
osallistuminen ei ole pakollista. Kevään viimeinen
kokoontuminen on keskiviikkona 21.4. klo 18. Lukupiirissä luetaan Olga Tokarczukin 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!
KEVÄÄN AUKIOLOAJAT
Kirjaston kevätkauden aukioloajat ovat voimassa
30.4.2021 saakka. Asiakaspalveluaikaa on
ma–to
pe

klo 12–19
klo 10–17

Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21
välisenä aikana, myös viikonloppuisin. 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 salanumero, voit asioida omatoimikirjastossa ilman erillisiä toimenpiteitä.
Riskiryhmäläiset voivat asioida kirjastossa myös
ajanvarauksella normaalien palveluaikojen ulkopuolella. Tarvittaessa toimitamme heille kirjastoaineistoa myös kotiin maksutta.

Tässä vaiheessa on rokotettu:
1. Päivystyksen henkilökunta sekä asumisyksiköiden iäkkäät asukkaat ja henkilökuntaa
2. Valtaosa yli 80-vuotiaista. Mikäli olet yli
80-vuotias, etkä ole saanut ensimmäistä
rokoteannosta, olethan yhteydessä vastaan
ottoon puh. 0401519700.
3. Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle korona
virustaudille erittäin voimakkaasti altistavia
sairauksia (arvio tehty terveydenhuollossa)
Tällä hetkellä rokotetaan 1951 – 1940 syntyneiden
ikäryhmää: Olemme puhelimitse yhteydessä rokotusajasta sitä mukaan, kun rokotteita saadaan.
Seuraavaksi rokotevuorossa ovat alle 70-vuotiaat
vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia
sairastavat henkilöt. Olemme puhelimitse yhteydessä rokotusajasta sitä mukaan, kun rokotteita
saadaan. Ensin ovat vuorossa 1952 – 1961 syntyneet
ja sen jälkeen 1962 – 1971 syntyneet riskiryhmään
kuuluvat jne. ikäryhmät alaspäin.

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

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

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Tervola-lehti
Johtavan lääkärin koronantorjuntaterveiset
laavu, saunoja/mökkejä

viljelypalstoja
katu uudelle
asuinalueelle

yhteiskäyttötiloja (etätyötiloja, korttelitalo)
yhtiömuotoisia pientaloja/loma-asuntoja
saunapolku kortteleiden välissä
maatalouskeskus
uusi houkutteleva asuinalue
korttelipiha

ulkoilureitti

yhtiömuotoisia pientaloja/loma-asuntoja
venevalkama
kelluvia saunoja/loma-asuntoja
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ulkoilureitti
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Tervolassa on koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuusluku 0/
100000 viikolla 13. Tautia
ei ole kuitenkaan kukistettu,
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on ollut kuukausia kiihtymisvaiheessa. Rajuimmin
tauti leviää pääkaupunkiseudulla, josta muuntuneen
koronaviruksen leviäminen
alueellemme on uhka.

Koronarokotusten toteuttaminen on ollut haaste
Suomessa heijastuen kaikkiin kuntiin. Pääsyy on rokotteiden vähäisyys, onhan
kyseessä maailmanlaajuinen rokottamisen tarve.
Tavoite on rokottaa kaikki
yli 16-vuotiaat. Koska rokotteen saatavuus on heikko, on tarkoituksenmukaista noudattaa THL:n määrittelemää lääketieteellistä
Koronaviruksen leviämi- arviota rokottamisjärjessen estämiseksi on keino- tyksestä.
ja: hyvä käsi- ja yskimishygienia, turvaetäisyydet Seuraamme tiiviisti valja maskin käyttö, kontak- takunnallisia ja alueeltien vähentäminen, testis- lisia ohjeistuksia korosä käyminen matalalla kyn- naviruksen torjuntaan ja
nyksellä sekä rokotteen ot- rokottamiseen liittyen. Rotaminen omalla vuorolla. kottaminen ei etene välttäKoronavilkku puhelimes- mättä tarkalleen ikäjärjessa voi olla apuna tartunnan- tyksessä, vaan rokotteita
jäljittämisessä. Osa korona- pistetään eri kohderyhmiturvatoimista, kuten kon- lle rinta rinnan. Kiitokset
taktien vähentäminen, voi kuntalaisille kärsivällisyytuntua vuoden mittaisen destä omaa rokotusvuorupeaman jälkeen raskaal- roaan odottaessa sekä
ta. Ammattihenkilöiltä ky- myötämielisestä suhtausytään, milloin pääsemme tumisesta muutoksiin, joilnormaaliin arkeen?
ta emme todennäköisesti
välty tulevaisuudessakaan.
Avaimia normaaliin arkeen
ovat rokotukset ja korona- Johtava lääkäri
turvatoimet. Turvatoimet Heli Hyrkäs
ovat tehonneet ja kannustan jokaista torjumaan tautia edelleen.

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi
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Tervolan Vastarannan
yleissuunnitelma etenee
Tervolan kuntakeskusta vastapäätä olevalle ranta-alueelle on vuoden ajan suunniteltu uutta asuinaluetta, joka
kevättalvella nimettiin Vastarannaksi. Aluetta suunnitellaan Lapin
liiton rahoittamassa Westside
toteutettavuus-selvitys ja masterplan -hankkeessa, jossa on
vuoden aikana työstetty masterplania ja viestintäohjelmaa.
Teksti, Marjut Järvinen
Kuvat FCG
Masterplanin konkreettisin
tulos on alueen yleissuunnitelma, joka esitellään oheisessa kartassa. Kyseessä
on alustava ideatason suunnitelma, jota FCG Finnish
Consulting Group on työstänyt yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän ja kunnan kanssa. Tervolan kun-

nantalolla on mahdollista
tutustua 6.4-16.4 välillä tarkemmin suunnitteluratkaisuihin ja karttoihin.
Tervetuloa!

Suunnitteluratkaisu
ja suunnitteluperiaatteet

malla kylämäisiä kokonaisuuksia ja tiloja
yhteiseen tekemiseen. Yleissuunnitelman kantava
ajatus on innostaa alueen
asukkaita ja käyttäjiä ekologiseen elämäntapaan.

Vastarannan yleissuunnitelmassa on pyritty tukemaan yhteisöllisyyttä luo-

Suunnittelualueen kokonaisrakenne on suunniteltu siten, että alueen ko-

koojakatu jatkuu Hastinrinteen alueelta kohti pohjoista radan varressa.
Kevyenliikenteen pääreitti kulkee rannassa pääosin
nykyisen rantatien mukaisena. Alue jakautuu kolmeen
osa-alueeseen: Hastinrin-

Alueen toteutus
tapahtuu vaiheittain
Ennen alueelle rakentamista kunta laatii asemakaavan, jossa tarkastellaan rakennuspaikat ja tarvittava
infrastruktuuri. Lopullisen
päätöksen kaavoituksen
aloittamisesta tekee kunnanhallitus.
teen asuinalueen kehittämiseen, ranta-alueen kehittämiseen virkistysalueena
sekä uuden asuinalueen kehittämiseen alueen pohjoisosaan. Mahdollisimman
suuri osa rakennuksista
sijoittuu 1/100 tulva-alueen
yläpuolelle.

Suunnitelman mukaan alue
toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään nykyistä Hastinrinteen aluetta, avarretaan
näkymiä sekä kehitetään
uimarannan aluetta. Suunnitelman toisessa vaiheessa
toteutetaan uusi asuinalue
alueen pohjoisosassa.

