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• 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 

Kunta tarjoaa kolmen sortin kesätöitä
Ella Liukkonen sai kaksiviikkoisen kesätyöpestin kunnalta, kuten 20 muutakin koululaista.  
Yrityksistä tai yhteisöistä paikan löytäneitä nuoria Tervolan kunta tukee kesätyösetelillä, jota 
voi hakea edelleenkin. Lisäksi tarjolla on jonkin verran paikkoja, jotka edellyttävät ammattitai-
toa ja kokemusta.

Juhannuksen alla yläkoulu-
lainen Ella Liukkonen on ke-
rännyt elämänsä ensim-
mäistä palkkatyökoke- 
musta muutaman päivän. Ne 
ovat kuluneet pääosin nur-
mikonleikkuussa.

Ulkoalueiden hoitaja Vesa 
Palokangas ehtii paimentaa 
nuoria työntekijöitä alkuke-
sän ennen lomaansa. Sitten 
tehtävä siirtyy sijaiselle Jar-
mo Jänkälälle.

– Ahkeria nuoria meillä on 
ollut töissä. Tietenkin omat 
haasteensa tuo se, että juu-
ri kun he alkavat oppia työt, 
kaksiviikkoinen pesti päät-
tyy, Palokangas sanoo.

Näitä kaksiviikkoisia kunta 
saattoi myöntää tänä vuon-
na kaikille edellytykset täyt-
täneille hakijoille. Etusijal-
la olivat vuonna 2004 syn-
tyneet, joita kuitenkin oli 
joukossa vain kolme. Pestin 
sai kaikkiaan 21 eri-ikäistä 
koululaista.

– He työskentelevät muun 
muassa kotipalvelussa,  
päiväkodissa, koulujen sii-
vouksessa, ateriapalvelu- 
autossa sekä ulkoalueiden 
hoidossa, kertoo ts. palvelu-
sihteeri Leila Koivupalo.

Tuntipalkka on 5,47 euroa, 
joten ensimmäinen omalla 
työllä ansaittu tili on muuta-
man satasen.

Kesätyöseteleille
oma määräraha
Tervolan kunta on varannut 
15–25-vuotiaille tarkoite-
tuille kesätyöseteleille tänä 
vuonna 11 000 euron mää-
rärahan. Sitä on vielä jäljel-
lä, joten haku on meneil-
lään edelleen. Juhannukseen 
mennessä seteleitä oli myön- 
netty vajaalle 20 henkilölle.

Tukijärjestelmä edellyttää 
omatoimista työnhakua.  
Tervolalaisen nuoren työllis-
tävä yritys tai y-tunnuksen 
omaava yhteisö saa 200 eu-
ron tuen kesätyökuukautta 
kohden. Korkeintaan tukea 
maksetaan kahdelle kuu- 

Teksti, kuvat Teija Laurinolli

kaudelle eli yhteensä 400  
euroa.

Työnantaja voi saada tätä jäl-
kikäteen todistuksia vastaan 
maksettavaa tukea enin-
tään kolmen kesätyöntekijän 
palkkaamiseen. Yrityksen tai 

yhteisön ei tarvitse olla ter-
volalainen.

Konkareita ja
opiskelijoita
Kunta tarvitsee kesäsijaisiksi 
jonkin verran myös ammatti-

Jarmo Jänkälä on jo konkari  
ulkoalueiden hoidon kesäsijaisena.

taitoista ja kokenutta väkeä. 
Jarmo Jänkälä on jo konka-
ri ulkoalueiden hoidon kesä-
töissä.

Kunnat tarjoavat ammatti-
taidon kartuttamisen mah-

dollisuuksia myös opiskeli-
joille. Esimerkiksi Tervolan 
kunnan teknisellä osastol-
la aloitti jo huhtikuussa kesä-
työnsä insinööriopiskelija.

Ella Liukkonen siistii trimmerillä kunnanviraston 
edustaa.
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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 

Tervola-lehti

Tervolan Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Olli Pallari on ollut 
Tervolan konepajalla töissä koko ikänsä. Kunnossapitoa, 
omia tuotteita sekä tilaustöitä tekevällä Tervolan Konepa-
jalla on tällä hetkellä töissä kuusi työntekijää.

- Minä toimin yrityksen  
toimitusjohtajana ja insi-
nöörinä toimiva veljeni Arto  
Pallari suunnittelee tila-
ustyöt. Yrityksessämme 
on työskennellyt Pallareita  
kuudessa sukupolvessa.  
Itse edustan neljättä, työn-
johtotehtävissä toimiva  
poikani Marko viidettä ja  
pojanpoikani kuudetta suku-
polvea, Olli Pallari kertoo.

Työ on monipuolista. Ko-
nepajalla syntyy raudasta  
koneeseen monenlaista.  
Kun asiakas on kertonut  
tarpeensa, alkaa suunnitte-
lutyö. Materiaali tulee pää-

Tervolan Konepajalla syntyy 
raudasta koneeseen  
monenlaista

sääntöisesti levynä, jota 
työstetään oikeaan muo-
toon.

Valmistettavat tuotteet  
voivat olla useita metre-
jä korkeita ja painavat pai-
navimmillaan noin 50 ton-
nia. Tervolan konepajalla on  
kaksi 5 tonnin, kaksi 16 ton-
nin ja yksi 20 tonnin nostu-
ria, joten isojenkin tuottei-
den valmistaminen on mah-
dollista.

Haussa myyntihen-
kinen insinööri
Vuodesta 1987 yrityksen 
johdossa toiminut Olli Pal-
lari haaveilee jo eläkepäi-
vistä. Pallarin on vaikea py-
syä konepajalta poissa,  

vaikka työntekijät ovat it-
senäisiä. Eläkepäiviä ennen  
tavoitteena on palkata taloon 
uutta verta.

- Meillä on ollut pidemmän 
aikaa haussa myyntihenki-
nen insinööri. Tärkeää oli-
si, että uudella työntekijällä  
olisi kokemusta markkinoin-
nista ja hän ymmärtäisi tuot-
teitamme. Maailma on täyn-
nä mahdollisuuksia, kunhan 
niihin osaa tarttua, Olli ker-
too.

Tervolan Konepaja valmis-
taa omana tuotteenaan 
muun muassa kannonnos-
tokonetta, jonka Olli Pal-
larin setä on kehittänyt 50  
vuotta sitten. Samantyylis-
tä, mutta uudempaa mallia 

myydään edelleen Suomen 
lisäksi muun muassa Ruot-
siin, Ranskaa ja Tanskaan. 
Tervolasta käsin kaupan te-
keminen ei Olli Pallarin mu-
kaan ole ollut ongelma. Kieli-
taito sen sijaan on välttämä-
tön.

- Meillä on jälleenmyy-
jiä Ruotsissa, Espanjas-
sa ja Ranskassa. He hoitavat  
kaupankäynnin kohdemaas-
sa. Kauppaa tulisi kuiten-
kin pystyä tekemään myös 
itse, joten englannin kielen  
on sujuttava, Olli perustelee.

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Teksti, kuva Marjut Järvinen

Pitkän työuran tehnyt Olli Pallari pyrkii vähentämään työntekoa, mutta käy konepajalla edelleen päivittäin.

§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

• esitteet, julkaisut

• WordPress -nettisivut

• yritysten starttipaketit

Lue lisää
www.visualdesign.fi

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA

• Kalevalainen jäsenkorjaus • Rummutusrentoutus
• Intialainen päähieronta ja hoitokurssit

• AuraTransformaatio™-hoidot ja tasapainotukset        
   sekä auravälittäjä™-kurssit
• Aqua Detox – puhdistushoito
• Yksilö- ja ryhmävalmennukset

Johanna Saari • 044-5642668 • www.joypack.fi
Nelostie 3830 B, Koivu 

Hyvinvointia ja hyvää oloa.

JUMALANPALVELUKSET:

Pe 9.7. Iltakirkko Vanhassa kirkossa klo 
19. Tilaisuus avaa Ämpäripää-tapahtuman. 
Su 11.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10.
Su 18.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10.
Jumalanpalveluksiin ei ole kokoontumisra-
joituksia.
Jumalanpalvelukset striimataan. Linkki ju-
malanpalveluksiin löytyy Facebookista ja 
Youtubesta Tervolan seurakunnan kanavilta 
sekä seurakunnan kotisivulta: 
www.tervolanseurakunta.fi.

KIRKKOSEIKKAILU la 10.7. klo 10-14. 
Kirkkoseikkailu on osa Ämpäripää-tapah-
tumaa. Siihen voi osallistua yksin tai ryh-
mänä. Lähtö Vanhan kirkon edestä klo 
10-13:30. Seikkailun aikana tutustutaan 
omatoimisesti opasvihkosen avulla Van-
haan kirkkoon, Isoon kirkkoon ja Seurakun-
takeskuksen kirkkoon. Myös Ison kirkon 
tapulissa ja lattian alla on mahdollista vie-
railla. Jokaisessa kohteessa on ohjaaja 
huolehtimassa turvallisuudesta.  

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

www.tervolanseurakunta.fi

Tervolan Ulkoilijat ry kerää varoja 
kuntoportaiden rakennustarvikkeisiin.  
Kuntoportaat rakennetaan talkootyönä  
rantatörmälle venesataman ja Leijona- 
puiston läheisyyteen. Portaat  
on tarkoitettu kaikkien kuntalaisten liikuntapaikaksi

Osallistu keräykseen haluamallasi summalla ja edistä 
uuden liikuntapaikan rakentamista Tervolassa.

Keräys järjestetään 24.6.-25.7. välisenä aikana. 
Keräyslupa RA/2021/811 
Tilinumero: FI0654630820059664 
Viite: 4352 
  TULE MUKAAN!

Seuraava  lehti  
ilmestyy 21.7.
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NÄKY 
Minun pieni kirkkoni 
leveän joen ranalla, 

vuosisatoja veden kalvoon 
katsonut. 

Sieltä he tulevat, 
Peräpohjolan jäyhät mie-

het sarkatkeissaan, 
lempeäsilmäiset naiset 
mustissa huiveissaan. 

 Tulevat sielussaan 
pyhän kosketuksen jano, 
työnkovettamat kädet, 

hakeutuvat ristiin, 
päät painuvat  
rukoukseen. 

Äkkiä alttaritaulun enkeli 
laskeutuu alas. 

Siunaten hän kulkee  
heidän keskellään,  

hänestä virtaa rauha, 
joka on kaikkea  

ymmärrystä ylempi. 
vainajat lattian alla  

sävähtävät, hirsiseinät 
syttyvät säteilyyn.  

 Mirjami Lehto

TULOSTEN KERTOMAA
Urmakset  

Armaksiin uusiin sitten 
vaihdettiin.

Tarkkailuasemiin itse  
tässä näköjään siirryttiin.
Hillotolpalla alaspäin va-
luminen aina harmittaa.
Nyt katsomosta voin seu-

rata suohon laulantaa.
Fanaatikot foliohattuja 

asettelevat kilvan päähän.
Tuulivoimakaavoitukset 

laitetaanko vallan jäähän.
Joka suunnan kumartajat 

tykkää aiheesta jaappailla.
Savuverhon takaisia  
asioita saadaankin  

nyt arvailla.
Pysyykö uusilla  

jonglööreillä kaikki  
pallot ilmassa.

Onko verot ja maksut  
takuuvarmassa nousussa.
Innoissaan monet etukä-
teen parhaansa yrittää.
Kesken turnauksen voi 
monikin taas väsähtää.
Fanaatikot foliohattuja 

asettelevat kilvan päähän.
Tuulivoimakaavoitukset 

laitetaanko vallan jäähän.
Joka suunnan kumartajat 

tykkää aiheesta jaappailla.
Savuverhon takaisia 

asioita saadaankin nyt 
arvailla.

Ari Saukko, Tervola

Lukijalta:

Kuntavaalit 13.6.2021 - Lapin vaalipiiri - 845 Tervola
VALITUT VALTUUTETUT JA VARAVALTUUTETUT

  Järj.nro
  Ehdokasnro

  Nimi
  Ryhmä

  Äänet
  Vertausluku

  Järj.nro
  Ehdokasnro

  Nimi
  Ryhmä

  Äänet
  Vertausluku

VALITTU VARALLA

SDP+VASEMMISTO

PERUSSUOMALAISET

SUOMEN KESKUSTA

Tervolan Keskusta

Pidetään yhteyttä, 
me olemme teitä varten.

Kiitoksia 
luottamuksesta!

Ilmoituksen maksaja: Keskustan Tervolan kunnallisjärjestö

LEHDEN TOIMITUS  

JA TERVOLAN KUNTA  

TOIVOTTAA KAIKILLE  

LOMALAISILLE ILOISIA  

LOMAHETKIÄ!
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Nyt alamme  
tehdä murrosta.  
Alamme yhdessä  

kehittämään ja  
kehittymään.

F1 -vene
Kirpputori
Kirkkoseikkailu

H:n lausunnan sm-kisat

Nuorkka
Kirjastossa tapahtuu

Ämpärinheitton MM-kisat

Päivätanssit Humppa-
Pelimannien tahdissa

Poniratsastusta

Saab by the River-tapahtuma 
Tervolahovissa

Rastikilpailuseikkailu 

Nokko Arctic Experience 
ja Onnen eläimet

Tervolassa 9.-10.7.2021 klo 10-18

Met kaikki toivotama sinut tervetulheeksi Tervolhan!

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

Ohjelmamuutokset 
mahdollisia.
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SEURAKUNTA / 
KIRKOT
• iltakirkko pe 19-19.30 
• kirkkoseikkailu la 10-14
NUORISOSEURA
• H:n-lausunnan SM-kisat pe 20 alk.
• kisan lomassa yleisöä laulattaa 
  Tervolan Humppa-Pelimannit 
• Vohvelikahvila la
URHEILUKENTTÄ
• keppihevoskisat la 10-13
• Ämpäriheiton MM-kisat la 13-15
KUNNANTALON TAPAHTUMA-ALUE
• Nokko Arctic Experience ja  
  onnen eläimet la 
• Pikku-Peikon Pesän ohjelmaa  
  lapsille 11 alk. 
• poniratsastus la 12-16
• F1-vene la 10-18
• käsityö- ja lähiruokapuisto la 10 alk.
• kirpputori la 11-17
• tanssit la 15-18 / Tervolan 
  Humppa-Pelimannit
KIRJASTO la 11-15
• poistokirjamyynti
• piirustuspiste lapsille
• arvontaa
NUORKKA 
• Nuorkalla tapahtuu 
  la 18-22
TERVOLA-HOVI
• Saab by the river la 15 alk
• FineLine Band la 20 alk.

Lisätietoa ohjelmasta osoitteesta 
https://tervola.fi/tapahtuma/amparipaapaivat/

noudatathan turvallisuus- ja hygieniaohjeita  
koronaviruksen torjumiseksi

Tervolassa 9.-10.7.2021 klo 10-18
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Loppukeväästä Tervolan kunnan julkaiseman brändin myötä kunnalle on kehitetty uusi 
visuaalinen ilme. Uudessa visuaalisessa ilmeessä ämpäripäinen asenne näkyy iloisina, 
luonnosta inspiraationsa ottavina väreinä ja hyväntuulisena tunnuksena.

Tervolan kunnan kohderyh-
miä yhdistävänä tekijänä on 
rakkaus luontoon ja ennak-
koluulottomaan ja optimis-
tiseen elämänasenteeseen. 
Uuden värimaailman avul-
la Tervolasta voidaan viestiä 
yhtenevästi kohderyhmille.

Viestitään  
Tervolasta yhdessä

Tervolan grafiikka perus-
tuu Tervolan ja Vastarannan 
merkeistä leikattuihin pala-
siin. Palasilla saa leikkiä ja nii-
tä voi yhdistellä keskenään 
uusiksi muodoiksi. Grafiik-
ka kannustaa käyttämään 
tervolalaista asennetta, jos-
sa tehdään pienestä paljon 
ja toisin. Palasista voidaan 
koostaa esimerkiksi esittäviä 
muotoja.

Palasia saavat käyttää ter-
volalaiset yritykset, yhdis-

Tervolan uusi visuaalinen ilme inspiroituu 
luonnosta ja ämpäripäisestä  

elämänasenteesta

tykset ja muut kiinnostuneet. 
Palasten lisäksi käyttöön voi 
ottaa myös kunnan tunnuk-
sen, kunhan sitä käyttää hy-
vää tapaa ja kunnan antamia 
ohjeita noudattaen. Materi-
aaleja saa käyttöönsä kun-
nan viestintäsuunnittelijal-
ta ja jatkossa niitä on mah-
dollista ladata myös kunnan 
verkkosivuilta.

Tervolan kunnan visuaalinen 
ilme näkyy kunnan kanavis-
sa vaiheittain. Kunnassa on 
suunnitteilla verkkosivu-uu-
distus, jonka myötä kunnan 
verkkosivut uudistetaan uu-
den visuaalisen ilmeen mu-
kaisiksi. Jo nyt uutta visuaa-
lista ilmettä on voinut nähdä 
esimerkiksi kunnan sosiaali-
sen median kanavissa.

Osallistu kesä-
kisaan ja voi-
ta lahjakortti!
Miten sinä kuvailisit Tervo-
laa? Entä missä toivoisit nä-

keväsi uusia Tervolan graafi-
sia elementtejä? Päästä äm-
päripäisyytesi valloilleen ja 
osallistu Tervolan kunnan 
järjestämään kesäkisaan! 
Yhdistele Tervolan ja Vasta-
rannan merkeistä leikatuista 
palasista Tervolaa kuvasta-
via muotoja tai ehdota pala-
sille käyttökohdetta. Ota pa-
laset talteen tästä lehdestä 
tai tulosta ne kunnan verkko-
sivuilta. 

Kesäkisassa on kaksi sarjaa, 
joihin toivotaan kaiken ikäisiä 
osallistujia. Kaikkien sarjojen 
voittajat palkitaan 100 € ar-
voisilla lahjakorteilla paikalli-
siin ruokakauppoihin.

Sarja 1: Suunnittele Tervo-
lan ja Vastarannan merkeis-
tä leikatuista palasista Ter-
volaa kuvaava muoto. Muoto 
voi olla esittävä tai abstrakti, 
kunhan se kuvaa sinun mie-
lestäsi jollakin tavalla Tervo-
laa. Käytä palasia siten, että 
katsoja ymmärtää muodon 
rakentuneen merkeistä lei-

Teksti, Marjut Järvinen

Kunnan ja kuntalaisten yhteinen kehitystyö osa 2.

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 keskiviikkona klo 16.00 mennessä

Ilmoitusaineiston jättö
Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen 
aineisto edellisen viikon tiistaina klo 16.00 men-
nessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviik-
kona klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
aineisto@tervola-lehti.fi

Lehtitoimikunnan jäsenet
Marjut Järvinen - Tervolan kunta
Tiina Tuokila - Visual Design Oy
Pekka Tuokila - Visual Design Oy
Heikki Holma - Tervolan seurakunta
Tervolan Yrittäjät ry

Yhteystiedot

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

Lehden sisältö /  myynti 
Pekka Tuokila
puh. 0400 587 957
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

Tiedotuslehti joka 
taulouteen Tervolan 
kunnan alueella

Myönteisiä mahdollisuuksia
Tervola-lehti

www.tervola-lehti.fi

Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako oma julkaisu Tervola-lehden välissä.

Pyydä tarjous
aineisto@tervola-lehti.fi

Etkö saanut Tervola-lehteä?
Ilmoita jakeluhäiriöistä sähköpostitse

aineisto@tervola-lehti.fi

Lehti on myös jaossa Tervolan huoltoasemilla sekä
kuntakeskuksen Salessa ja K-marketissa.

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 kirjoi-
tuksia.

Hei Tervolalainen!
Onko sinulla aihe tai vaikka valmis juttu? 

Lähetä se osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Kysy kunnalta? -palsta kuntalaisille, 
jotka haluavat tietoa jostakin mieltä 

askarruttavasta asiasta. Asioihin vastaa 
kyseisen vastuualueen kunnan edustaja.

Kysymykset voi lähettää myös 
nimimerkillä osoitteeseen 
aineisto@tervola-lehti.fi

Esitä kysymyksesi vaikka nimimerkillä.

Kunnan edustaja vastaa.

? ?? ? ?

?

? ?? ??

?

Kysy kunnalta?

Kysymys

Vastaus

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on 
tehnyt päätöksen Napapiirin Kuljetus Oy:n maa- 
aines- ja ympäristölupahakemuksesta, joka kos- 
kee maa-aineksen ottoa, murskaamista ja varas-
tointia Tervolan Petäjämaassa tiloilla Kivikumpu 
845-402-125-2, Petäjämaan sora-alue 845-
402-197-0 ja Kalanteri 845-402-12-219. Päätös 
pidetään nähtävänä 8.7. - 16.8.2021 välisenä 
aikana Tervolan kunnan virallisella ilmoitustaululla 
osoitteessa https://tervola.fi/kategoria/kuulutuk-
set/. Muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen 
liitteenä olevasta valitusosoituksesta. 

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN 
ANTAMISESTA

Esimerkkejä:

Leikkaa irti. 
Voit myös tehdä näistä 

mallit ja pienentää/ 
suurenntaa niitä  

suhteessa.

katuista palasista. Voit suun-
nitella muodon paperille.

Sarja 2: Ideoi Tervolan ja 
Vastarannan merkeistä lei-
katuille palasille konkreetti-
sia, käsin kosketeltavia käyt-
tökohteita (esim. puiston 
penkki tai älypeli). Voit myös 
ideoida, kuinka rautatiesiltaa 
ja sen ympäristöä voisi teh-
dä kauniimmaksi palasia tai 
muuten kunnan brändiä hyö-
dyntäen. Voit kertoa ideasi 
sanallisesti tai piirtää sen pa-
perille.

Kesäkisan kilpailutyöt tu-
lee toimittaa 8.8 men-
nessä Tervolan kuntaan. 
Voittajien valinta perus-
tuu palasten oivaltavaan ja 
brändin mukaiseen käyt-
töön. Voittaja ilmoitetaan 
viimeistään syyskuussa. 
Kilpailutyöt voi toimittaa 
kuvamuotoisena ja/tai sa-
nallisena  sähköpostiosoit- 
teeseen marjut.jarvinen@
tervola.fi.

Mikäli haluat toimittaan kil-
pailutyösi paperisena tai 

jossakin muussa muodossa, 
voit tuoda sen kunnantalon 
neuvontaan. Ilmoita kilpai-
lutyötä palauttaessasi ikäsi, 
yhteystietosi sekä kumpaan 
sarjaan osallistut.

Kilpailutöitä voidaan käyttää 
esimerkiksi kunnan markki-
noinnissa. Osallistumalla kil-
pailuun annat Tervolan kun-
nalle käyttöoikeuden suun-
nittelemaasi muotoon tai 
palasten käyttökohteeseen.
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Paluumuuttajana Tervolaan Tervolassa tapahtuu 

Vuoden 2020 alusta olem-
me mieheni kanssa olleet 
tervolalaisia. Päätimme 
muuttaa entiseen kotikun-
taan kun jäimme pois työ-
elämästä. Muuttoon meil-
lä oli hyvä mahdollisuus 
kun Suolijoen kylässä meil-
lä oli valmis koti, jota olim-
me käyttäneet vapaa-ajan 
kotina.

Koronavuosi on mennyt 
leppoisasti vaikkakin uu-
sia ihmetyksen aiheita 
myös ilmeni. Huomasim-
me, että kyläläiset Vähäjo-
elta ja Reutuaavalta aloit-
tivat talviaamuisin vies-
tittämään, että kuka on jo 
ehtinyt ilmoittaa elyn tie-
palevlunumeroon lumen 
aurauspyynnöstä. Toivee-
na oli, että tie aurataan päi-
vän aikana, jotta ihmiset 
pääsevät turvallisesti kotin 
työpäivän, asioimisreissun 
sekä koulupäivän jälkeen. 

L e h d e s t ä  n ä h t i i n 
4.6.2021 mielenkiintoi-
nen tieto Tervolan kun-
nan kaupanteosta. Kun-
ta on myymässä 75 000 
euron arvoista kohdetta 
3000 eurolla. Asiaan liit-
tyen oli kuitenkin pidet-
ty neuvottelu, jonka seu-
rauksena hinta jäi 3000 
euroksi. Asiayhteydes-
sä ostaja teki kunnalle 
35 000 euron korvamer-
kityn rahan lahjoituksen. 
Kunta sai siis 3000 eu-
ron lisäksi 35 000 euroa 
eli yhteensä noin puolet 
kohteen arvosta. Ulko-
puolinen arvioija oli arvi-
oinut kohteen käyväk-
si arvoksi 75 000 euroa.  

Samassa leht i jutus-
sa ilmeni, että halut-
tiin keskustelun täs-
tä aiheesta loppuvan. 

Loppuukohan keskus- 
telu?

Tämmöinen yksinkertai-
nen palvelu ei ole näkö-
jään nykyisin itsestään 
selvyys. Uuden haasteen 
toi meille kaikille kunnan 
kyläläisille  kun poliittiset 
päättäjät ja johtavat vi-
ranhaltijat ilmoittivat lo-
pettavansa yksityistei-
den talviaurauksen ve-
doten kustannuksiin sekä 
kuntalaisten tasapuoli-
seen kohteluun.

Kylien yksityistiet eivät 
ole meidän asukkaiden 
pihateitä vaan  teitä, joita 
voivat kuntalaiset myös 
käyttää jokamiehen oi-
keudella marjastukseen 
tai metsästykseen Yksi-
tyistien varressa asuvat 
sekä kesäpaikan tai met-
säpalstan omistajat hoi-
tavat kesäkunnostuk-
sen omalla kustannuk-
sellaan. Talviauraus on 
meille ainoa palvelu, jon-

 Kunnan varat ja omaisuus 
ovat peräisin yhteiskun-
nalta, asukkailta.

Toisaalta vaaleistakin kiin-
nostui vain hieman yli puo-
let äänioikeutetuista.

Tervolalaisten parhaak-
si-valitsijayhdistyksen tär-
keimmät vaalitavoitteet :

* tasapuolinen, koko kun-
taa tasapuolisesti huo-
mioonottava päätöksen-
teko

* yhteydet kuntoon koko 
kuntaan tasapuolisesti, 
turvallinen teiden kunto, 
myös ns. yksityistiet, kevy-
en liikenteen väylät, valot, 
puhelin- ja nettiyhteydet, 
myös maastossa

* on laadittava ohjelma, 
jonka mukaan edeten yh-
teydet tulevat kuntoon 

Tervola-lehti
Lukijalta:

ka kunta on tarjonnut, jotta 
voimme asua kylillä.

Voi vain kysyä miltä Tervo-
la näyttää jos kylät tyhje-
nevät kun kunnan asukas-
määrä on laskussa muu-
tenkin. Talviaurauksen 
kustannussäästö on hy-
vin pieni kunnalle, koska 
kunta on lupautunut avus-
tamaan rahallisesti kyliä 
aurauksen kilpailuttami-
sessa sekä hoitamisessa.  
Mitä lisäksi maksaa kun 
kunnan työntekijä pyörit-
tää laskutusrumbaa. Juu-
ri käytyjen kunnallisvaali-
en yhteydessä puolueet il-
moittivat pitävänsä myös 
kylät asuttuina, joten toi-
voa sopii, että valitut päät-
täjät pysyvät sanojensa  
takana.

Ritva Anttila
Suolijoki

koko kunnassa , myös ns. yk-
sityistiet

* kunnan järkevä taloudenpi-
to, kaupat tehtävä niin, että ei 
jää lahjoituksen tai epäoikeu-
denmukaisuuden jälkimakua

* laatua rakentamiseen ja 
kaavoitukseen, omakoti- ja 
rivitaloalueet erikseen

* kaavoitukset hyvälle, koval-
le rakennusmaalle

* palvelut pidettävä yllä ta-
sapuolisesti koko kuntaan ja 
pääsy niiden äärelle, tiet ja 
yhteydet kuntoon, myös ns. 
yksityistiet. Kun yhteydet 
ovat kunnossa , ihmiset eivät 
muuta pois ja uusiakin asuk-
kaita tulee.

Kiitämme äänestäjiämme!

Tervolalaisten parhaaksi 
-yhteislista

KUNNANTALO
ON SULJETTUNA

12.7. – 25.7.2021
SULKUAIKANA TAVOITAT 
SOSIAALITYÖNTEKIJÄN 
MA-PE KLO 9 – 16 
NUMEROSSA 0400 298 940.

HUOM: Sosiaalipäivystysnumerossa EI 
hoideta toimeentulotukeen, lastenvalvon-
nan, elatus-, huolto- ja tapaamissopimuksiin 
liittyviä asioita tai muita vastaavia kiireettö-

miä asioita.

MUUT PÄIVYSTYSNUMEROT OVAT 
• TENERGIA OY 0400 394 251
• TERVOLAN VESI OY 
  0400 296 421
• TERVOLAN VUOKRATALOT OY 
  0400 296 421

TERVEYSKESKUS JA 
HAMMASHOITOLA 
OVAT AVOINNA NORMAALISTI
• VASTAANOTTOON 
  040 151 9750, 040 151 9751
• HAMMASHOITOLAAN 

  0400 392 430

Hyvää kesänaikaa!

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00€ /pmm
Takasivu 0,85€ /pmm
Teksti 0,70€ /pmm

Mainostomistotasoinen suunnittelu 
sisältyy ilmoitushintaan.

Palveluhakemisto (jokaisessa lehdessä)
Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€ € ja 2x50 mm = 40€ €- vuosisopimus/muutoksitta

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 16.00 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

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

Tiedotuslehti joka 
taulouteen Tervolan 
kunnan alueella

Myönteisiä mahdollisuuksia
Tervola-lehti

www.tervola-lehti.fi

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 keskiviikkona klo 16.00 mennessä

Ilmoitusaineiston jättö
Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen 
aineisto edellisen viikon tiistaina klo 16.00 men-
nessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviik-
kona klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
aineisto@tervola-lehti.fi

Lehtitoimikunnan jäsenet
Marjut Järvinen - Tervolan kunta
Tiina Tuokila - Visual Design Oy
Pekka Tuokila - Visual Design Oy
Heikki Holma - Tervolan seurakunta
Tervolan Yrittäjät ry

Yhteystiedot

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

Lehden sisältö /  myynti 
Pekka Tuokila
puh. 0400 587 957
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

Tiedotuslehti joka 
taulouteen Tervolan 
kunnan alueella

Myönteisiä mahdollisuuksia
Tervola-lehti

www.tervola-lehti.fi

Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako oma julkaisu Tervola-lehden välissä.

Pyydä tarjous
aineisto@tervola-lehti.fi

Etkö saanut Tervola-lehteä?
Ilmoita jakeluhäiriöistä sähköpostitse

aineisto@tervola-lehti.fi

Lehti on myös jaossa Tervolan huoltoasemilla sekä
kuntakeskuksen Salessa ja K-marketissa.

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 kirjoi-
tuksia.

Hei Tervolalainen!
Onko sinulla aihe tai vaikka valmis juttu? 

Lähetä se osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi
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Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

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

    Ravintola Zaran

        PubiVisa  La 10.7.  klo 16

          Tule testaamaan tietosi,  

      yksin tai porukalla

             (1-4 hlöä/joukkue)

         Parhaat palkitaan!         

         Huom!  Karaoke  

               pe & la klo 19 alk.

        

 044-9877766Keskustie 94, 95300 Tervola,

Teatteri Tie tuo koko perheen esityksen 
Paakkolan kotiseutumuseolle

Teatteri Tien kesäkiertue py-
sähtyy tänä vuonna myös 
Tervolassa. Perjantaina 16. 
heinäkuuta kello 18 alkaa 
Paakkolan kotiseutumuseol-
la maksuton esitys Tuhkamo 
ja muita Suomen kansan sa-
tuja ja tarinoita.

Teatteri Tie on pakannut mu-
kaansa 80 hengen nousevan 
katsomon. Jos sää on erittäin 
huono, esitys siirtyy museo-
kahvilaan. Museoseuran jär-

jestämää tarjoilua voi hyö-
dyntää väliajalla.

Tunnin kestävää lasten ja ai-
kuisten näytelmää suositel-
laan yli viisivuotiaille. Pie-
nemmätkin ovat toki ter-
vetulleita vanhempiensa 
kanssa.

Esitykseen on koottu satoja 
vuosia vanhoja tarinatimant-
teja, jotka ovat osa yhteis-
tä kertomusperinnettämme. 
Lähteenä on käytetty Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seu-

ran SKS:n teosta Suomen 
kansan satuja ja tarinoita 
(1852–1866), josta Teatte-
ri Tie on poiminut muutaman 
helmen ja näyttämöllistänyt 
ne.

Pienoisnäytelmien välis-
sä teatterilaiset jutustele-
vat yleisön kanssa tarinoi-
den herättämistä ajatuksis-
ta. Erityisesti lapset saavat 
mahdollisuuden matkia näy-
telmän hahmoja ja lähteä 
teatterileikkeihin esiintyjien 
kanssa.

KIRJASTON PYSÄKÖINTIALUE 
REMONTISSA
Lapinniemen koulun ja samalla kirjaston asiakaspai-
koitusalue on poissa käytöstä remontin takia ke-
sän ajan 7.6. alkaen. Kirjaston ja muun kesäaikaisen 
käytön työmaanaikainen asiakaspaikoitus on Nuo-
risoseurantalon pihalla. 

ÄMPÄRIPÄÄPÄIVÄT 10.7.
Ämpäripääpäivänä lauantaina 10.7. kirjasto on 
poikkeuksellisesti avoinna klo 11–15. Lapsille on kir-
jastossa piirustuspiste, ja lisäksi kirjasto toteut-
taa päivän aikana asiakaskyselyn omatoimikirjaston 
käyttöön liittyen. Vastaajien kesken arvotaan kesäi-
siä tuotepaketteja ja yllätyskirjapalkintoja!

POISTOMYYNTI ALKAA 10.7.
Ämpäripäivänä alkaa myös odotettu poistomyyn-
ti, joka jatkuu elokuun loppuun saakka. Tarjolla on 
poistettua kirjastoaineistoa halvoin hinnoin: kirjat 
0,20 €/kpl, lehdet 0,10 €/kpl, CD-levyt 0,50 €/
kpl ja DVD-levyt 1,00 €/kpl. Kassillinen aineistoa 
maksaa 2,00 €.

LEFFAILTA 14.7.
Koko perheen elokuvailta ke 14.7. klo 17–18.30. 
Prinsessa Ruusunen pistää sormensa myrkkypiik-
kiin kohtalokkain seurauksin, ja koko kuningas-
kunta vaipuu kiroukseen ja vuosisadan kestävään 
uneen. Vain suukko prinsessan todelliselta rakkaal-
ta voi kumota ilkeän noidan taian ja herättää hovin 
taas entiseen kukoistukseensa. Urheiden pikku-
miekkosten tanssin ja laulun siivittämä matka kohti 
tulevaisuutta ja aarrettaan vartioivaa pelottavaa lo-
hikäärmettä alkakoon! Elokuva on suomeksi puhut-
tu. Ota omat herkut mukaan!

KOKO KANSA LUKEE -KAMPANJA
Koko kansa lukee -kampanjassa on tänä vuonna 
luettavissa seitsemän e-kirjaa. Nyt kannattaa haas-
taa vaikka koko suku lukemaan, sillä kampanjan kir-
joilla voi olla rajaton määrä yhtäaikaisia lukijoita. 
Kirjan lainaamiseen tarvitaan Lapin kirjaston kirjas-
tokortti, siihen liitetty pin-koodi, verkkoyhteys ja 
lukemiseen soveltuva laite. Kampanjakirjat löytyvät 
28.6.–30.7.2021 Lapin kirjaston e-kirjapalvelusta. 

LAINATTAVAT PIHAPELIT JA LIIKUNTAVÄ-
LINEET
Muistathan, että kirjastosta voi lainata perintei-
sen aineiston lisäksi myös erilaisia liikunta- ja pe-
livälineitä? Lainattavana on mm. tasapainolautoja, 
selättimiä, eripainoisia kahvakuulia, Speedmin-
ton-pelisettejä, kävelysauvoja sekä suosittuja hula-
vanteita ja erilaisia kesäpihapelejä. Liikuntavälineitä 
ja pihapelejä voi lainata maksutta kirjastokortilla, 
ja niillä on pääsääntöisesti neljän viikon laina-aika. 
Niitä ei voi varata.

AVOINNA:
ma-ke klo 12-19
to, pe klo 10-1731.5-11.7  Lasten ja nuorten kesätoiminta 

 (ks. kunnan verkkosivujen tapahtumaka-
 lenteri)
2.7-1.8  Tervolan kotiseutumuseo ja kahvila  
 avoinna viikonloppuisin
9-10.7  Tervolan Ämpäripääpäivät
14.7  Kirjastossa koko perheen elokuvailta
16.7  Tuhkamo ja muita Suomen kansan satuja  
 ja tarinoita teatteriesitys koko perheelle  
 Paakkolaan Kotiseutumuseon pihapiirissä

Lisätietoja:  www.tervola.fi

TERVOLASSA TAPAHTUU

Kierrätyskeskus kaarihallilla 
on suljettuna

5. – 25.7.2021 välisen ajan.
Tuona aikana kierrätyskeskukseen 
ei voi tuoda vaatetta eikä muuta 

tavaraa.

Lukijalta:

Näköislehti luettavissa 
osoitteessa  www.tervola-lehti.fi

TULI ERO
Vaimo sanoi: 

”Ota vuoteesi ja käy.” 
Mies totteli otti hetekan 
kantoi sen lähimetsään. 

Tasaisella mäntykankaalla 
yksinäinen heteka ottaa  

katsojan silmään.  
Vaimo tulee katuma- 

päälle, raahaa nojatuolin 
hetekan seuraksi jospa 

piknikillä. 
Ruostuvat ja lahoavat  

siinä yhdessä rumilukset,  
luonnottomat,  

mäntykankaalla. 
Huomaa joku, tuo siihen 

tyhjät maalipurkit, 
pensselit ja muovit kaikki 
tuovat, kukaan ei vie pois. 

Kaunis mäntykangas  
olipa kerran.  

Marja-Leena Vierelä    

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 


