
WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

• 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 

Myönteisiä mahdollisuuksia

Tervolan kotiseutumuseon 
kesäkahvila on avoinna  
heinäkuussa perjantaisin  
ja lauantaisin kello 10–18.  
Jäljellä on siis vielä neljä 
säännöllistä aukiolopäivää.

Kahvila on avoinna myös tal-
koopäivinä. Rakennusten 
kunnostus jatkuu, joten mu-
seossa kannattaa poiketa 
muulloinkin kuin viikonlop-
puisin.

Tervolan Museoseura kiit-
tää Meri-Lapin alueen yrit-
täjiä ja yksityishenkilöitä lah-
joituksista. Rahallinen tuki ja 
tavaralahjoitukset ovat mah-
dollistaneet yhdeksän ra-
kennuksen kunnostuksen ja 
maalauksen sekä koulun ik-
kunoiden saneerauksen. 
Heinäkuussa talkoolaiset 

Teksti, kuva Teija Laurinolli

Kotiseutumuseon kesäkahvilalla vielä neljä  
aukiolopäivää

Tervola-lehti
www.tervola-lehti.fi

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

Lehti nro 14– 21.7.2021

ovat jatkaneet kunnostusta, 
erityisesti vuotavien kattojen 
korjaamista.

Huhti–kesäkuussa talkoo-
tunteja kertyi 53 päivänä 
kaikkiaan 2200. Keskimää-
rin töissä on ahertanut kuusi 
henkilöä päivässä.

– Talkoolaisia on saapunut 
Meri-Lapin alueen lisäksi Ro-
vaniemeltä, Oulusta, Pulkki-
lasta ja Tampereelta. Myös 
Tervolassa asuvat pakolaiset 
ovat tehneet mittavan työn. 
Heistä osa on ammattimaa-
lareita ja -keittiötyöntekijöi-
tä, kertoo Museoseuran pu-
heenjohtaja Timo Heikkilä.

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 

Museokahvila on avoinna myös silloin, kun paikalla on työväkeä. Kuva talkoopäivältä toukokuussa.

OSALLISTU KESÄKISAAN 
JA VOITA 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 Vas-
tarannan merkeistä leika-
tuista palasista Tervolaa ku-
vastavia muotoja tai ehdota 
palasille käyttökohdetta. Tu-
losta palaset kunnan verk-
kosivuilta tai hae kirjastol-
ta valmiiksi tulostettuina. 

Kesäkisassa on kaksi sarjaa, 
joihin toivotaan kaiken ikäi-
siä osallistujia. Kaikkien sar-
jojen voittajat palkitaan 100 
€ arvoisilla lahjakorteilla pai-
kallisiin 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-
katuista palasista. Voit suun-
nitella muodon paperille. 

Sarja 2: Ideoi Tervolan ja 
Vastarannan merkeistä lei-
katuille palasille konkreet-
tisia, käsin kosketeltavia 
käyttökohteita (esim. puis-
ton penkki tai älypeli). Voit 
myös ideoida, kuinka rau-
tatiesiltaa ja sen ympäris-
töä voisi tehdä kauniimmak-
si palasia tai muuten kun-
nan brändiä hyödyntäen. 
Voit kertoa ideasi sanallises-
ti tai piirtää sen paperille.

Kesäkisan kilpailutyöt tulee 
toimittaa 8.8 mennessä Ter-
volan kuntaan. Voittajien va-

linta perustuu palasten oival-
tavaan ja brändin mukaiseen 
käyttöön. Voittaja ilmoitetaan 
viimeistään syyskuussa. Kil-
pailutyöt voi toimittaa kuva-
muotoisena ja/tai sanallisena  
sähköpostiosoitteeseen:  
marjut.jarvinen@tervola.fi.

Mikäli haluat toimittaan kil-
pailutyösi paperisena tai jos-
sakin muussa muodossa, 
voit tuoda sen kunnantalon 
neuvontaan. Ilmoita kilpai-
lutyötä palauttaessasi ikä-
si, yhteystietosi sekä kum-
paan sarjaan osallistut.

Kilpailutöitä voidaan käyttää 
esimerkiksi kunnan markki-
noinnissa. Osallistumalla kil-
pailuun annat Tervolan kun-
nalle käyttöoikeuden suun-
nittelemaasi muotoon tai 
palasten käyttökoh- 
teeseen.

Osallistu  
    ja voita  
lahjakortti!



Tervola-lehti

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 

Vielä viisi vuotta sitten Miika Pallari ajoi joka päivä töihin 
Rovaniemelle. Tervolasta Nelostielle kääntyessään Miika 
pohti usein, miksei kukaan ole perustanut yritystä Tervo-
lan parhaalla paikalla olevaan liikekiinteistöön.  Pian Mii-
kan mieleen hiipi ajatus, miksei tuo joku voisi olla hän itse. 
Elokuussa 2016 Miika perusti Puukivillan tiloihin autoliike 
Vaihtoykköset Oy:n. 

- Minulla on aina virrannut 
bensa suonissa, joten halu-
sin perustaa autoliikkeen. 
Myimme autoja vaimo-
ni Laura Pallarin kanssa si-
vutoimisesti viikonloppui-
sin parin vuoden ajan, ennen 
kuin ostimme Tervolan Seon 
kolme vuotta sitten, Miika 
muistelee.

Tervolan Seo limittyi luonte-
vasti Vaihtoykkösen tarjoa-
miin palveluihin. Tällä het-
kellä Pallarit luotsaavat mo-
nialayritystä, joka tarjoaa 
huoltoasemapalveluita ja 
myy muun muassa autoja, 
pienkoneita, varaosia, puu-

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Teksti, kuva Marjut Järvinen

Monipuolinen palveluvalikoima 
on pelastanut Tervolan Seon  
koronatilanteessa

tarhatarvikkeita ja metsäs-
tystarvikkeita. Yrityksessä 
on töissä Miika ja Laura Pal-
larin lisäksi kolme työntekijää 
ja yksi kesätyöntekijä.

Kiireisintä aikaa yrityksen  
arjessa on kesä. Jo viime ke-
sänä hittituotteeksi noussut 
robottiruohonleikkuri on ol-
lut suosittu myös tänä kesä-
nä. Lisäksi kauppansa teke-
vät hyvin erilaiset puutarha-
tuotteet.

- Meiltä löytyy monenlais-
ta puutarhan pienkonetta. 
Suoraan hyllystä saa suo-
situimpia tuotteita ja ti-
laamalla valikoima laaje-
nee. Olemme Sthilin tuot-
teiden suurin jälleenmyyjä 

• esitteet, julkaisut

• WordPress -nettisivut

• yritysten starttipaketit

Lue lisää
www.visualdesign.fi

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA

Lapin alueella, Miika kertoo.  

Toimitushaasteista 
huolimatta kesäse-
sonki käy vilkkaana
Nuorelle yritykselle korona-
vuosi on ollut haastava. Lii-
kenneasemat ovat olleet ko-
ronatilanteessa kovilla, kun 
ihmisten liikkuminen väheni 
merkittävästi. Tervolan Seo 
on pärjännyt tilanteessa mo-
nia muita paremmin.

- Huoltoasemaksi olemme 
selvinneet vähällä, sillä liike-
vaihtomme tippui vain 20 %. 
Tämä johtuu todennäköisesti 
siitä, että meillä on monipuo-
linen tuote- ja palvelutarjon-
ta. Epätietoisuus tilanteen 

jatkumisesta on ollut kaikista 
pahinta, Miika huokaa.

Koronan lisäksi yrityksellä 
on ollut muutakin epäonnea. 
Keväällä Tervolan Seon pi-
halta varastettiin usealla tu-
hannella eurolla puutarhako-
neita.

- Vaikka varastetut koneet 
eivät jääneet meidän mak-
settaviksemme, hankaloit-
ti tapahtunut kesäsesonki- 
amme. Meiltä jäi iso kuor-
mallinen tavaraa saamatta. 
Korona-aikana toimitusajat 
ovat muutenkin olleet pitkiä, 
Miika kertoo.

Asiakkailta Miika pyytää  
kärsivällisyyttä. Joulukuus-

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

Kiitos äänestäjille  
luottamuksesta!

Ari Hietanen
Juha Volotinen

Miika Pallari 
asentaa kesäisin 
robottiruohonleik-
kureita ympäri 
Lappia.

JUMALANPALVELUKSET:

Su 25.7. Sanajumalanpalvelus Vanhassa 
kirkossa klo 10. 

Su 1.8. 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.tervo-
lanseurakunta.fi. 

To 22.7. Hengellisten laulujen ilta Paak-
kolassa Virkistysniemessä klo 18, sateen 
sattuessa Kylätalolla.  

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

www.tervolanseurakunta.fi

• 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.

sa tilatut kesäsesongin tuot- 
teet ovat tulleet vasta puo-
littain, vaikka paras seson-
ki on juuri menossa. Toimi-
tushaasteet ovat arkipäivää  
monella alalla.

- Viime kesä olisi ollut muu-
ten hyvä, mutta meillä oli  
tavarapula. Sama ongel-
ma on jatkunut tänä kesänä. 
Onneksi meidän ei ole koro-

nan aiheuttamista haasteis-
ta huolimatta tarvinnut lo-
mauttaa työntekijöitä. Toi-
von, että paikalliset suosivat 
entistä innokkaammin ter-
volalaisia palveluja ja tuot-
teita – palvelujen säilyttämi-
seksi tarvitaan kuntalaisten 
yhteistyötä.



Tervola-lehti

Näköislehti luettavissa osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi

Muistutamme tiekuntia, että aurauskauden 2021 
– 2022 aurausavustukset on julistettu haettavaksi 
29.4.2021. 

Avustuksella avustetaan omatoimista auraamis-
ta ja sitä voidaan myöntää vain järjestäytyneelle 
yksityistielle, joka täyttää yksityistielain mukaiset 
ehdot tiekunnan perustamisesta sekä tietojen ajan-
tasaisuudesta Digiroadissa ja maanmittauslaitoksen 
rekistereissä. Lisäksi myöntämisedellytyksenä on, 
että tien pysyvän asutuksen osuus on vähintään 
100 m yhdensuuntaisesti mitattuna. 

Avustukset myönnetään teknisen lautakunnan 
24.2.2021 hyväksymien myöntämisperusteiden 
mukaisesti ja käytettävissä olevien määrärahojen 
puitteissa. Avustusmäärä on enintään 0,70 €/m ja 
se maksetaan tiekunnan tilille, kun myöntöpäätös 
on saanut lainvoimaisuuden.

Myöntämisperusteet sekä hakemuslomake löytyvät 
kunnan kotisivuilta (asuminen ja rakentaminen - 
asuminen - avustukset). Hakemus liitteineen tulee 
toimittaa tekniselle osastolle viimeistään 15.9.2021. 
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsitte-
lyyn.

Tekninen osasto

YKSITYISTEIDEN 
AURAUSAVUSTUKSET

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 9700, 040 151 9701

• HAMMASHOITOLAAN 0400 

392 430

Hyvää kesänaikaa!

KOULUTOIMI 
TIEDOTTAA

KOULUJEN ALKAMINEN LUKUVUONNA 
2021 - 2022
Koulutyö käynnistyy Tervolan esi- ja perusope-
tuksessa sekä lukiossa keskiviikkona 11.8.2021 klo 
8.00.

Koulukuljetusreitit ovat entiset. 

Aikataulutiedustelut:
Orajärven Bussit Oy 040 183 4373 
(aamu/ip Koivu-Loue-Ossaus-Mattinen-Lapinniemi)
Kemin Taksipalvelu Oy 0400 690 387 
(aamu Paakkola ja Ylipaakkola, ip Ossaus ja Ylipaak-
kola)
Pekka Kähkönen 0400 391 757
(aamu/ip Reutuaapa-Suukoski-Mattinen-Lapinnie-
mi, ip Loue-Koivu)
Mika Suorsa  040 576 173 
(aamu/ip Luppovaara-Varejoki-Kaisajoki-Lapin-
niemi, ip Paakkola, Lehmikumpu, Ylipaakkola ja 
Iltapäivätoiminta Kaisajoki-Lapinniemi)
Make Lampela 040 515 7304
(aamu/ip Koivu-Loue-Lapinniemi ja Iltapäivätoimin-
ta Mattinen-Lapinniemi)

Iltapäivätoiminta käynnistyy Kirkonkylällä ja Louel-
la keskiviikkona 11.8.2021. 

LIIKUNTASALIEN HARJOITUSVUOROT
2021 - 2022 HAETTAVANA
Lapinniemen, Kaisajoen, Louen ja Mattisen 
salivuorot ovat haettavissa 31.8.2021 mennessä. 
Sähköinen hakemuslomake löytyy Tervolan kunnan 
www-sivuilta ja se lähetetään lomakkeesta löytyvään 
sähköpostiosoitteeseen tai toimitetaan asianomai-
selle koululle.
Lisätietoja kouluilta:
Lapinniemi 0400 755 094 Essi Varajärvi
Kaisajoki 040 151 9801 Minna Kähkönen
Loue 040 151 9800 Meeri-Sisko Peura
Mattinen 040 151 9799 Pasi Jeremejeff

2.7-1.8  Tervolan kotiseutumuseo ja kahvila  
 avoinna viikonloppuisin

10.7-31.8  Kirjaston poistomyynti

28.7  Kirjastossa koko perheen elokuvailta

Lisätietoja:  www.tervola.fi

TERVOLASSA TAPAHTUU

KIRJASTON PYSÄKÖINTIALUE 
REMONTISSA
Lapinniemen koulun ja samalla kirjaston asiakaspai-
koitusalue on poissa käytöstä pysäköintialueen re-
montin takia kesän ajan. Kirjaston työmaanaikainen 
asiakaspaikoitus on Nuorisoseurantalon pihalla. 

OMATOIMIKIRJASTO
Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21 
välisenä aikana, myös viikonloppuisin. Henkilökunta 
on paikalla tuttujen aukioloaikojen mukaisesti.

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimas-
saolevalla Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen lii-
tetyllä PIN-koodilla. Omatoimiaikana asiakkaat 
voivat lainata ja palauttaa aineistoa automaatil-
la sekä noutaa varatun aineiston varaushyllystä it-
senäisesti. Asiakastietokoneet, langaton verkko ja 
lehtilukusali ovat asiakkaiden käytettävissä. Sen si-
jaan kopioiminen, tulostaminen, kirjastomaksujen 
maksaminen ja tietopalvelu hoidetaan varsinaisena 
asiakaspalveluaikana. 

Mahdollisissa häiriö- ja vikatilanteissa tärkeät pu-
helinnumerot vikailmoituksen tekemistä varten 
löytyvät aulan ilmoitustaululta sekä lainausauto-
maatin vierestä.

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. 

LEFFAILTA 28.7.
Koko perheen elokuvailta ke 28.7. klo 17–18.15. 
Astronauttikoirat laumoineen jatkavat lennokkaita 
tutkimusmatkojaan linnunradan tuolla puolen. Tällä 
kertaa pelottomat avaruushurtat singahtavat tut-
kimaan kuun pimeää ja tutkimatonta puolta, tar-
koituksenaan löytää syyt maapallolla tapahtuneisiin 
outoihin ilmiöihin. Elokuva on suomeksi puhuttu. 
Ota omat namuset mukaan!

ELOKINO
Elokuussa kirjastossa on Elokino!  Koko perheen 
leffaillat ovat keskiviikkoisin 4.8., 11.8., 18.8. ja 
25.8. Elokuvat alkavat aina klo 17. Kerää elokuvis-
ta leimoja ja voita liput Kinopirttiin itsellesi ja ka-
verillesi!

POISTOMYYNTI
Poistetun kirjastoaineiston myynti on alkanut, ja se 
jatkuu 31.8. saakka. Myynnissä olevaa valikoimaa 
täydennetään koko ajan. Poistoaineistoa voi ostaa 
vain kirjaston varsinaisina asiakaspalveluaikoina, ei 
omatoimiaikana.

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 €. 
Tervetuloa penkomaan!

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

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 4.8.
Aineistot 28.7. mennessä osoitteeseen

aineisto@tervola-lehti.fi

OLLITERVO YHTYMÄ OY 
puh. 0400 695 850 

Ylipaakkolantie 781, 95300 Tervola 
 
 

• Pesukoneet 
• Jääkaapit  

• Pakastimet  
 
 

• Kuivausrummut 
• Pakastimet

GRAM KODINKONEET

HELKAMA KODINKONEET
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Lapiot viuhuvat ja jätesäkit täyttyvät aa-
mupäivän paahteessa. Maa- ja kotitalous-
naisten hanketyöntekijät Johanna Konttila 
ja Ursula Karjalainen opastavat talkoovä-
keä viheliäisten vieraskasvien hävittämi-
sessä. ”Meihin kannattaa ottaa yhteyttä 
matalalla kynnyksellä”, he kannustavat.

Jurvanojan rannoille Tervo-
lan kirkonkylässä on levin-
nyt lainsuojaton riesa. Hai-
talliset vieraskasvit lupiini ja 
ruttojuuri kukoistavat laajoi-
na kasvustoina.

Maanomistaja on velvolli-
nen hävittämään haitallisek-
si säädetyn vieraslajin siten, 
ettei se pääse lisääntymään 
eikä leviämään.

– Nämä kasvustot ovat Ter-
volan kunnan mailla ja levin-
neet varmastikin puutarha-
jätteiden mukana, kertoo La-
pin maa- ja kotitalousnaisten 

projektikoordinaattori Jo-
hanna Konttila.
 
Hän luotsaa Lapin vieras-
kasvit tunnetuksi ja haltuun 
-hanketta, jota rahoittaa La-
pin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta. Kak-
sivuotinen projekti päättyy 
tämän vuoden lopussa.

Konttila ja hankkeessa työs-
kentelevä harjoittelija, agro-
logiopiskelija Ursula Karja-
lainen kiertävät eri puolil-

Teksti, kuvat Teija Laurinolli

Lupiini ja ruttojuuri vallanneet Jurvanojan 
rantamat – talkoilla haitallisten vieraslajien 
kimppuun

la Lappia opastamassa ja  
osallistumassa talkoisiin. 
Tervolan urakointia edelsi 
työpäivä Keminmaassa.

– Talkoolaisia on joutu-
nut jonkin verran kalastele- 
maan. Korona-aika on vai-
kuttanut kaikkeen. Mei-
hin kannattaa ottaa yhteyt-
tä matalalla kynnyksellä,  
Konttila ja Karjalainen kan-
nustavat.

Tervolassa kutsuja oli kun-
ta, joka toimitti säkkeihin 
pakatut kasvijätteet asian-
mukaiseen loppukäsitte-
lyyn. Talkoot järjestettiin  
yhdessä Kulttuurit yhteisel-
lä polulla -hankkeen kanssa.  
 

Työssä ahersi pakolaisryh-
mä ohjaaja Sirkka Kinnu-
nen-Ojan kanssa.

Loppukesälläkin
torjuntatoimiin
Lupiinien hävittämisen paras 
aika on alkukesä. Heinäkuun 
alussa ne siementävät jo.

– Kasvi on kuitenkin helppo 
tunnistaa. Hävittämistyö-
hön voi käydä myös loppuke-
sästä ja jatkaa sitä seuraava-
na vuonna, Johanna Konttila 
muistuttaa.

Lupiini lapioidaan juurineen 
maasta. Tiheät ruttojuuri-
kasvustot kannattaa ensin 
leikata.

– Sen jälkeen juurakot kai-
vetaan maasta ja kasvualue 
peitetään 2–3 vuodeksi ka-
temuovilla. Paikalta ei kan-
nata siirtää maata muual-
le, jottei samalla siirrä pieniä 
juurakon palasia, ohjeistaa 
Ursula Karjalainen.

Vieraslajijäte pakataan pol-
tettaviin jätteisiin. Kom-
postoiminen saattaa vain  
pahentaa ongelmaa.

– Torn iossa ,  S imossa,  
Keminmaassa ja Kemis-
sä kunnat ovat antaneet 
omistamilleen maille yleiset  
kitkentäluvat ja järjestäneet 
vieraskasvijätteille keräys-
astioita, Konttila kertoo.

Haita l l istenkin  kasvien  
kitkeminen edellyttää muu-
toin aina maanomistajan  
luvan.

Lapin maaseutu-
maisema uhattuna
Lapissa  ha ita l l is immat  
vieraskasvit ovat lupiinin 
ja etelänruttojuuren ohella 
jättipalsami, jättiputki ja 
kurtturuusu.

– Kurtturuusu voi  ol la  
haastava erottaa muista 
ruusulajeista. Hyviä tunnis-
tamisohjeita löytyy netis-
tä muun muassa vieraslajit.fi 
-sivustolta, Johanna Kontti-
la kertoo.

Tehokkaasti muita lajeja 
tukahduttavat vieraskas-
vit heikentävät ja uhkaavat 
luonnon monimuotoisuut-
ta sekä jopa maa- ja metsä-
taloutta. Kun ilmasto lämpe-
nee, ne leviävät yhä pohjoi-
semmaksi. 

– Hankkeemme tavoittee-
na on myös ennallistaa ja 
kohentaa Lapin kylien ja 
maaseutumaiseman kult- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tuuri- ja luonnonperintöä.  
 
- Teemme yhteistyötä kunti-
en, yhdistysten, kylien asuk-
kaiden sekä alueen oppilai-
tosten kanssa.

Vieraskasvijätteestä 
ei maksua 

Yksi tärkeä yhteistyökump-
pani on Pidä Lappi Siistinä ry., 
jonka kanssa hanketoimijat 
ovat ideoineet vieraskasvi-
jätteiden keräysastiat ja tal-
kootoimintaa.

– On myös kehuttava Perä-
meren Jätehuolto Oy Jäkä-
lää. Sen toiminta on todella 
esimerkillistä. Toimipisteis-
sä otetaan vieraskasvijätet-
tä vastaan ilmaiseksi.

Lisätietoa hankkees-
ta ja vieraslajeista:
https://lappi.maajakotita-
lousnaiset.fi/hankkeet/la-
pin-vieraskasvit-tunnetuk-
si-ja-haltuun-hanke-14365
 
https://www.pidalappisiisti-
na.fi/vieraslajitoiminta

Projektikoordinaattori Johanna Konttila kiertää opastamassa 
ja osallistumassa talkoisiin. Heinäkuun alkupuolella vuorossa 
oli Tervola.

 
Raparperia muistuttavan ruttojuuren hävittäminen on parin 
vuoden työ.

Ruttojuuri tukahduttaa tehokkaasti kotoperäiset lajit. Se on 
levittäytynyt vankaksi muuriksi Jurvanojan rannalle. 

Khoshnaf Naasan lähti talkoisiin Kulttuurit yhteisellä polulla 
-hankkeen ryhmän kanssa.

Agrologiopiskelija Ursula Karjalainen työskentelee kesän ajan 
harjoittelijana Lapin maa- ja kotitalousnaisten vieraslajihank-
keessa.

Heinäkuun alussa lupiini sie-
mentää jo. Paras aika kasvin 
tuhoamiselle olisi alkukesä.


