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Ämpärit
päähän,
juhlat tulossa!
Kesäkuun alussa se varmistui: Ämpäripääpäivät
voidaan järjestää 9.–10.
heinäkuuta. Ohjelma lupaa kisailua, seikkailua ja
hurjastelua. Tapahtumaan
pystytetään ensi kertaa käsityö- ja lähiruokapuisto.
Teksti, kuva Teija Laurinolli
Tapahtumajärjestäjien kiireet ovat olleet katkolla pitkään, mutta nyt on tohinaa
Tervolassakin. Vapaaehtoisten toimijoiden joukko ryhtyi pikavauhtia töihin, kun
Ämpäripääpäiville näytettiin vihreää valoa kesäkuun
alussa. Aikataulu on tiukka, ja
terveysturvallisuus on otettava yhä huomioon, mutta

silti tapahtumasta on tulossa
monipuolinen ja runsas.
– Nyt emme ehtineet osallistaa kuntalaisia laajemmin järjestelyihin. Toive otetaan kuitenkin vastaisuudessa huomioon, lupaa kunnan
viestintäsuunnittelija Marjut
Järvinen.
Ohjelmassa on tuttua ja uutta. Ensimmäistä kertaa Ämpäripääpäivillä pääsee käsityö- ja lähiruokapuistoon.

Ämpäripääpäivien taustalla ei ole virallista organisaatiota vaan pääosin vapaaehtoisista koostuva järjestäjien
joukko, josta osa ehti ryhmäkuvaan. Vasemmalta Tommi Juntikka Tervolan Yrittäjistä, kirkkoherra Heikki Holma,
K-market Tervolan kauppiaat Jukka ja Pia Palokangas, Pirjo Rytkönen Tervolan Nuorisoseurasta ja kunnan viestintäsuunnittelija Marjut Järvinen. Keskellä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pertti Keränen.
Se sijoittuu koko lauantaipäiväksi kunnantalon takapihalle.
– Ämpäripääpäiville ovat
tervetulleita tietenkin kaikki,
eivät vain tervolalaiset, järjestäjät muistuttavat.
Ohjelma tarkentuu vielä.
Kannattaa seurata ilmoittelua sekä tapahtuman omaa
sivua facebookissa ja tiliä
instagramissa!

Keskustie 94,
95300 Tervola
puh. 016-435003
ma-pe 9-17

APTEEKKARI VAIHTUI
TERVOLAN APTEEKISSA.
Tervetuloa tutustumaan avajaistarjouksiin apteekkiimme.
Tarjoukset ovat voimassa 23.6.-2.7.
Tarjouksessa esimerkiksi:
Aqualan L
perusvoide 100g

3€

(norm. 6,15€)

Sebamed
pesuneste 200ml

3€

(norm. 5,10€)

100 ENSIMMÄISELLE ASIAKKAALLE
Aco Body Caring suihkuöljy 50ml lahjaksi.
Osallistu arvontaan 2.7. mennessä täyttämällä arvontalipuke apteekissamme.
HUOM! Apteekki on suljettu 25.-27.6. Palvelupisteemme palvelee
Louen Salessa kaupan aukioloaikojen mukaan.

Kahdet mestaruuskisat ja Ämppisrastit
Ämpäripääpäivät alkavat
perjantaina rauhallisesti iltakirkon merkeissä vanhassa kirkossa kello 19. Tuntia
myöhemmin ryhtyvät Peräpohjolan murteen taitajat ottamaan toisistaan mittaa nuorisoseuran talossa.
H:n lausunnan Suomen mestaruuskisoihin osallistujien
on syytä valmistella ennakkoon maksimissaan viiden
minuutin tarina. Tuomaroimaan asettuvat Marjatta
Kaasila ja Päivi Kolmonen.
Nuorisoseura järjestää kisojen oheen kahvilan.
Ämpäripääpäivien perinteinen ämpärinheiton maailmanmestaruuskisa käydään
lauantaina koulun viereisellä
hiekkakentällä.
– Tänä vuonna kilpaillaan
kuudessa sarjassa: alle
10-vuotiaat tytöt ja pojat,
10–15-vuotiaat tytöt ja pojat sekä 16 vuotta täyttäneet
naiset ja miehet, kertoo vastuujärjestäjä Pertti Keränen.
Tapahtuman kolmas kisa
on rastikilpailuseikkailu
kaikenikäisille 2–4 hengen joukkueille. Salattujen tehtävien hengessä kisailtavat Ämppisrastit sisältävät kirjallisia tehtäviä
ja toiminnallisia pulmia.
Osallistuminen edellyttää
ennakkoilmoittautumista 2.7. mennessä osoitteeseen satu.karvonen@tervola.fi. Ilmoittautuneet saavat tehtävälistan 9.7. joko
sähköpostilla tai tulostettuna kunnantalon infosta kello 15:een mennessä. Rastit voi suorittaa perjantaina omaan tahtiin.

Lauantaina suoritusaika on
kello 10–13. Yksi rasteista niveltyy osaksi seurakunnan puuhaamaa kirkkoseikkailua, joka ei ole kilpailu vaan
osittain opastettu tutustuminen kirkkoihin ja niiden
ympäristöön. Omatoimikierroksen voi tehdä non-stoppina tapahtuma-aikana. Lähtöpiste on vanha kirkko.

F1-veneajelua,
Sami Seliö mukana
Hurjastelua F1-veneillä Kemijoella on luvassa pääpäivänä lauantaina. Lähtölaituri löytyy kunnantalon takaa.
– Paikalle saapuu kaksinkertainen F1-veneilyn maailmanmestari Sami Seliö tallikaverinsa kanssa, kertoo
ohjelmanumeron puuhamies Tommi Juntikka Tervolan Yrittäjistä.
– Ämpäripääpäivät on Seliön
ainoa keikka Suomessa tänä
vuonna. Suunnitelmissa on
myös vippiteltta, jossa pääsee tapaamaan mestarin.
Juntikka arvioi, että joelle
ehtii päivän aikana 50–60
kyytiä.
Rauhallisemman vauhdin
ystävät voivat suunnata rantapuistoon, jonne Romsin
talli tuo poniratsastusta.
Ja mitä olisivat juhlat ilman
tanssia! Tervolan Pelimannien yhtye nousee lavalle
kunnantalon etupihalle lauantaina. Päivätanssit on tarkoitettu kaikenikäisille.
Ämpäripääpäiville osallistuvat lauantaina myös kirjasto, seurakunnan kirpputori
sekä illalla nuorisotila Nuorkka.

Kirjastossa on tarjolla ainakin kirjojen poistomyyntiä,
piirustuspiste sekä arvontaa.

Saab by the River
Tervolahovissa
Tervolahovi osallistuu lauantaina Ämpäripääpäivien ohjelmaan Saab by the River
-tapahtumallaan alkaen kello 15.
– Järjestämme tämän jo kolmatta vuotta peräkkäin. Viime kesänäkin osallistujia
saapui yli 60 ympäri maata,
kertoo Tenho Kakko.
– Enimmäkseen tapahtumaan on tulossa vanhoja Saabeja mutta myös uusia erikoismalleja. Ohjelmaan
sisältyy kruisalua kylällä
poliisiautosaattueessa.
Tervolahovin rantalavalla soittaa kemiläinen FineLine Band noin iltakymmenestä lähtien. Ravintolan lipunmyynti alkaa kello 20, liput
10 euroa.
Kakko muistuttaa myös heinäkuun muista Tervolahovin
tapahtumista.
– Tulossa on viime vuosien
tapaan American Car Meeting, Mersu Meeting sekä
moottoripyörätapahtuma
Poker Run. Viimeksi mainitulla keräämme jälleen varoja
hyväntekeväisyyteen. Kaikkiin näihin on perinteisesti
osallistunut runsaasti väkeä
pääkaupunkiseutua myöten.
Tervolahovin tapahtumiin ei
ole ohjelmallisia iltatilaisuuksia lukuun ottamatta pääsymaksua.

Tervola-lehti
- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Tervolassa
aloittaa uusi
apteekkari

JUMALANPALVELUKSET:
La 26.6. Juhannuksen konfirmaatiomessu Isossa kirkossa klo 10 ja maakirkko Ryynäsenniemessä klo 13.
Su 27.6. Sanajumalanpalvelus Isossa kirkossa klo 10.
Su 4.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10.
Sunnuntain jumalanpalvelukset striimataan.
Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja Youtubesta Tervolan seurakunnan
kanavilta sekä seurakunnan kotisivulta:
www.tervolanseurakunta.fi.

Tervolan uusi apteekkari
Niina Salmi on haaveillut
urasta apteekkialalla lapsesta saakka. Niinan äiti on
ollut farmaseutti, joten apteekki työympäristönä on
tullut tutuksi jo varhain.
Teksti, Marjut Järvinen
- Apteekin salmiakkia jaettiin aikoinaan apteekeissa pieniin pusseihin, ja toisinaan jokunen salmiakki saattoi päätyä myös lapsen suuhun. Minä halusin
apteekkiin jo lapsena töihin,
jotta saisin syödä salmiakkia. Harmi, että salmiakit
tulevat nykyään valmiissa
rasioissa, Niina naurahtaa.
Tervolan apteekkari vaihtui keskiviikkona 23.6, jolloin apteekki siirtyy Niina Salmen haltuun. Apteekin henkilökunta säilyy uudesta yrittäjästä huolimatta
ennallaan. Apteekissa toimii tällä hetkellä apteekkarin lisäksi kolme työntekijää.
Myös Louen ja Muurolan Salen yhteydessä olevat palvelupisteet on suunnitelmissa
säilyttää.

Aiemmin proviisorina
Keminmaan apteekissa
toimineelle Niinalle yrittäjän saappaisiin astuminen
on uutta. Oman apteekin saaminen ei ole itsestään selvää, sillä apteekkihaussa täytyy osoittaa
oma työkokemus ja halu
kehittää omaa osaamistaan.
- Tervolan apteekkiin oli
yhdeksän hakijaa. Aika monen proviisorin haave on jossain vaiheessa saada oma
apteekki, Niina kertoo.

Kehitysehdotukset
ovat tervetulleita
Niina Salmen tavoitteena
on, että Tervolan apteekista
saa erinomaista asiakaspalvelua myös jatkossa. Asiakkaiden toiveita ja kehitysehdotuksia kuunnellaan avoimin mielin. Apteekkari itse

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi
Kiitos
luottamuksesta!

Eero Lampela

Niina Salmi mökkeilee vapaa-ajallaan meren rannalla.

tekee apteekissa kaikenlaisia töitä, joten apteekkiin tulija voi saada asiakaspalvelua myös Niinalta.
- Minä pidän asiakaspalvelusta, sillä asiakaspalvelussa päivät ovat aina erilaisia.
Apteekissa kuulee mielenkiintoisia elämäntarinoita.
Apteekin asiakaspalvelijan
kohtaaminen voi olla joillekin päivän tai jopa viikon
ainoa ihmiskontakti, Niina
perustelee.
Apteekin henkilöstön työ
sisältää asiakaspalvelun
lisäksi myös paljon muuta. Esimerkiksi hoitokotien
tilausten käsittely, lääkkeiden annosjakelupalveluun
liittyvät tehtävät, tavaran
tilaus, purku ja hyllytys sekä

itsensä kouluttaminen kuuluvat jokapäiväiseen työhön.
Apteekkarin tehtäviä Niina
odottaa innolla. Vaikka työ
on esimerkiksi lainsäädännön puolesta tuttua, tuo yrittäjänä toimiminen ja itselle
työskentely uutta haastetta
ja potkua työpäiviin.
- Jatkossa minulla on enemmän mahdollisuuksia tehdä
valintoja itse. Toki apteekkiala on hyvin säädelty, ja tekemisen raamit ennalta määritelty, Niina kertoo.
Uuden apteekkarin kesän pitää yrityksen lisäksi kiireisenä kesäkanat. Niinan perheellä on 5 kesäkanaa ja
kukko. Viime kesänä saatiin
tipuja. Saa nähdä mitä kanoilla nyt on suunnitelmissa.

Vasemmiston
kuntavaaliehdokkaat kiittävät
kuntalaisia luottamuksesta.

• 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

KIRPPUTORI on avoinna ma, ke ja la klo
11-17.
www.tervolanseurakunta.fi

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 7.7.

Palveluhakemisto

LVI-työt ja suunnitelmat
Öljypoltintyöt
Maalämpöjärjestelmän asennus
Ilmastointikanavien puhdistus ja säätö
Käyttövesi- ja lämmitysputkiston pinta-asennus

Valtuustoon
ehdokkaistamme valittiin:

Pertti Keränen
Pertti Hemminki
Juha Juntunen
Riikka Oinas
Johanna Korhonen
Tasa-arvoisen, kehittyvän
ja oikeudenmukaisen Tervolan puolesta.
Toimitaan rakentavasti yhteistyössä muutoksien
keskellä.

Hyvinvointia ja hyvää oloa.

LASTENLEIRIT
Lastenleirit Törmävaaran leirikeskuksessa:
6-9-vuotiaat 5.-7.7.2021 ja 10-12-vuotiaat
12.-14.7.2021. Kummallekin leirille mahtuu
vielä muutama osallistuja. Ilmoittautuminen
tapahtuu seurakunnan kotisivuilta löytyvän
linkin kautta. Leirin hinta on 14€. Lisätietoja
050 437 0006/Sari Siivola.

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita:

0400 211 626

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
AVOINNA:
ma-ke klo 12-19
to, pe klo 10-17
KIRJASTON PYSÄKÖINTIALUE
REMONTISSA
Lapinniemen koulun ja samalla kirjaston asiakaspaikoitusalue on poissa käytöstä remontin takia kesän ajan 7.6. alkaen. Kirjaston ja muun kesäaikaisen
käytön työmaanaikainen asiakaspaikoitus on Nuorisoseuran pihalla.

Hoitaja-chat on terveyskeskuksen etäpalvelu. Tarpeen mukaan sen avulla voi
päästä lääkärinkin puheille kotisohvalla, hankkiutumatta kirkonkylälle.

Tutut hoitajat
vastaavat
chattipalvelussa
Kesäkuun alusta lukien
Tervolan terveyspalvelujen
chatissa on päässyt keskustelemaan tuttujen hoitajien
kanssa.
Teksti, kuva Teija Laurinolli

Lataa sovellus tai
kirjaudu netissä

Tervolalaisilla on jo vuoden
verran ollut mahdollisuus
käyttää terveyspulmissaan
Hoitaja-chattia.

Hoitaja-chattiin pääsee kahta kautta: lataamalla Terveystalo-sovelluksen ja etsimällä sieltä etäasioinnin
tai kirjautumalla Terveystalon nettisivuilla Oma terveys
-palveluun.

– Aiemmin keskustelun viestit ohjautuivat Ouluun. Nyt
kesäkuun alusta lukien palvelussa vastaavat tutut hoitajat, jotka työskentelevät
Tervolan terveyskeskuksen
vastaanotossa, kertoo Terveystalo Tervolan toimipaikanpäällikkö Heidi Ylimikkotervo.
– Muutos tuo ison edun, koska näin asiakas osataan paremmin ohjata tarvittaessa
oikeaan jatkohoitoon.
Kuntalaiselle maksuton Hoitaja-chat on avoinna arkisin
kello 8–16. Keskustelupalvelusta saa ohjausta ja neuvontaa.
– Hoitaja voi myös siirtää
chat-keskustelun lääkärille,
jolta saa tarpeen mukaan jatkohoito-ohjeita, sähköisen
reseptin tai lähetteen tarkempiin tutkimuksiin, Ylimikkotervo muistuttaa.
– Asiakkaat eivät vielä ole
oikein löytäneet chattia. Se
on kätevä etäpalvelu, jonka
kautta voi lähettää vaikkapa
kuvan ihottumasta. Chatissa saa tarvittaessa myös videokeskusteluyhteyden.

Koska palvelussa käsitellään henkilökohtaisia terveystietoja, sen käyttöönotto
edellyttää rekisteröitymistä
ja kirjautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla. Vahva
tunnistautuminen varmistaa
tietoturvan.
– Kehitämme palvelujamme
koko ajan. Sähköinen ajanvaraus on tulossa pian käyttöön. Toistaiseksi ajan voi varata vain puhelimitse tai vastaanotossa asioimalla, Heidi
Ylimikkotervo sanoo.

JUHANNUS
Juhannuksen aatonaattona to 24.6. kirjaston asiakaspalvelu on avoinna klo 11–15 ja suljettu juhannusaattona 25.6. Omatoimikirjastossa voi asioida
itsenäisesti joka päivä klo 9–21.

Koronarokottamisella kohti
normaalia arkea – nyt rokotusvuorossa yli 16-vuotiaat
Kuntalaiset ovat varanneet rokoteaikoja hyvin ja
tavoitteena on rokottaa kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat tervolalaiset koronavirusta vastaan. Rokotusvuorossa ovat yli 16- vuotiaat ja kaikki aiemmin
rokotetut ryhmät saavat edelleen varata aikaa,
mikäli eivät ole ensimmäistä rokoteannosta saaneet. Koronarokotteet ovat hyvin siedettyjä ja
turvallisia ja kaikkien koronarokotteiden teho
on hyvä vakavaa koronavirustautia vastaan.
Tilaa rokotusaika numerosta 040 151 9730
arkisin klo 10-15. Ottamalla rokotteen, saat
itsellesi suojaa vakavalta koronavirustaudilta ja autat
suojaamaan läheisiäsi ja muita ihmisiä. Jokainen
otettu rokote auttaa taistelussa koronavirustautia
vastaan.

ti 29.6. klo 13–15 Onnen eläimet esittäytyvät!
Tutustutaan pupuihin, kanoihin ja viiriäisiin. Voit
osallistua myös eläinaiheiseen tietovisaan.
to 1.7. klo 13–15 Kasvata kesäisiä makuja, osa 2.
Maalataan kukkapurkit, istutetaan kesäkuun alussa
kylvetyt kasvit uusiin purkkeihin. Kasvintunnistustehtäviä. HUOM. ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN! 21.6. mennessä. Mukaan mahtuu 20
hlöä.

• SEO-BAARI
• AUTOKORJAAMO
• STIHL JA STIGA
-PIENKONEET
• PIENKONE- JA
AUTOVARAOSAT
• KELKKOJEN HUOLTO
JA VARAOSAT
• RENGASMYYNTI

KAIKEN KANSAN MÖLYTOOSA -NÄYTTELY
Kainuun museon koostamassa näyttelyssä Kaiken
kansa mölytoosa keskitytään radion historiaan valokuvien ja muistojen kautta. Kiertonäyttely on esillä
kirjastossa 3.5.–30.6.2021 välisen ajan.

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

www.tervola-lehti.fi

Graafinen ilme/taitto

KOULULAISTEN KESÄTOIMINTA
Kirjasto järjestää erilaista kivaa puuhaa, touhua ja
ohjattua toimintaa koululaisille kesäkuussa tiistaisin
ja torstaisin 8.6. alkaen. Joihinkin toimintapäiviin
on ennakkoilmoittautuminen, mutta pääsääntöisesti kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Työpajat
ovat osallistujille maksuttomia.
to 24.6. klo 13–15 Kirjastorastit
Kirjaston pihalla suunnistetaan rastilta toiselle ja
tehdään monenlaisia tehtäviä.

Lämmin kiitos kuntalaisille vahvasta luottamuksesta.
Yhteistyö jatkuu kotiseutumme hyväksi.

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

LEFFAILTA 30.6.
Koko perheen elokuvailta ke 30.6. klo 17–18.30.
Poikavauva syntyy vuonna 1874, sydän umpijäässä.
Noitatohtori poistaa jäätyneen sydämen ja asentaa tilalle käkikellon. Tikittävä ja kukkuva kello toimii tahdistimena, kunhan poika ei vaan rakastu!
10-vuotiaana hän kuitenkin kohtaa nuoren tytön,
joka esiintyy kadulla posetiivin kanssa. Tapaaminen on lyhyt, mutta rakkaus ehtii silti syttyä pojan
mieleen – ja käkikellon mekaniikka menee täydellisen sekaisin. Synkänkaunis ja intohimoisen vinksahtanut rakkaustarina on tulvillaan omintakeista
huumoria ja runollista taikaa. Elokuva on puhuttu
suomeksi. Ota mukaan omat herkut!

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

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Piethän yhteyttä!
Pertti Keränen
kunnallisneuvos

TERVOLASSA TAPAHTUU

3.5-30.6

Kaiken kansan mölytoosa -näyttely
kirjastolla

31.5-11.7
29.6

Lasten ja nuorten kesätoiminta
(ks. kunnan verkkosivujen tapahtumakalenteri)
Kirjaston kesätoiminta koululaisille

30.6

Kirjastossa koko perheen elokuvailta

1.7

Kirjaston kesätoiminta koululaisille

9-10.7

Tervolan Ämpäripääpäivät

Lisätietoja: www.tervola.fi

Tervola-lehti

Tervolassa 9.-10.7.2021 klo 10-18

F1 -vene
Kirpputori
Kirkkoseikkailu
Ämpärinheitton MM-kisat
H:n lausunnan sm-kisat
Päivätanssit HumppaPelimannien tahdissa
Lähiruoka- ja käsityöpuisto

Kaikki halukkaat yritykset/yhdistykset/yksityiset
tervetulleita! Ilmoittautuminen Marjut Järvinen, 040
1519819, tai marjut.jarvinen@tervola.fi

Saab by the River-tapahtuma
Tervolahovissa
Nokko Arctic Experience
ja Onnen eläimet
Rastikilpailuseikkailu
Poniratsastusta
Kirjastossa tapahtuu
Nuorkka
Ohjelmamuutokset
mahdollisia.

Met kaikki toivotama sinut tervetulheeksi Tervolhan!

Lisätietoa ohjelmasta ja ohjeet rastikilpailuun osoitteesta https://tervola.fi/tapahtuma/amparipaapaivat/

