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Keppariradalle vaikka
lainaratsulla!
Romsin Tallilla juhlittiin 7. elokuuta Kepparimaailman
avajaisia. Harrastajilla on nyt muikeat puitteet. Keppihevosille on oma talli ja ulkotarha sekä kouluratsastus- ja
esteratsastuskentät. Jos omaa heppaa ei ole, lainaratsulla
pääsee.

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita:

0400 211 626

• 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

Puolet keppariesityksen tytöistä näytöksen pyörteissä. Vasemmalta Siiri Mäntyranta, Veera Kaihu ja Aino-Liisa Lampela.

Teksti, kuvat Teija Laurinolli

R

Omsin Tallilla käy
kuhina jo hyvissä
ajoin ennen avajaisjuhlallisuuksia. Vilma
Vaara, Noora Kaihu, Siiri Mäntyranta, Iida Veijola, Aino-Liisa Lampela ja
Veera Kaihu harjoittelevat keppariesitystä. Aino
Romsi viimeistelee leikk i m ie l i s e n M a a t i l a s e i kkailu-tietokisan järjestelyjä.
– Osallistujat saavat kartan
ja kysymyksiä. Alueella voi

suunnistaa omaan tahtiin.
Voittajia emme etsi vaan halukkaat voivat ilmoittaa nimensä palkintoarvontaan,
Aino Romsi kertoo.
Romsin Talli on järjestänyt
avoimet ovet yleensä kerran
vuodessa.
– Usein ne ovat olleet talvitapahtumia. Nyt näihin Kepparimaailman avajaisiin on
liitetty avointen ovien ohjelmaa, kuten poniajelua ja buffetti sekä maatalouskoneisiin ja eläimiin tutustumista,
luettelee Henna Romsi.
Romsin Tallissa on kaikkiaan

Romsin Tallissa asustaa 25 oikeaakin hevosta.
25 hevosta, joista kymmenkunta omia.

alkoivat keväällä,
Henna Romsi kertoo.

Joukkoon on liittynyt uutta
äänetöntä ja vähäruokaista
hevosväkeä. Keppihevostalliin on muuttanut tuntiheppoja, joita saa lainata.

– Pikku hiljaa olemme
tätä kehitelleet. Tarkoitus on
aloittaa syksyllä kepparikerho.

Kepparikerho
aloittaa syksyllä
Idea Kepparimaailmasta
syntyi Heikki Romsin päässä.
Avajaisten ohjelmassa oli myös poniajelua. Oikealla Veera Kaihu
taluttamassa Hessua. Kyydissä Aino-Liisa Lampela (vas.) ja Aino
Peura. Taaempana Moona Holstila taluttaa Simppaa. Rattailla
istuu Vilma Vaara.

Ulkotarhassa on heppojen hyvä tuulettua.
Sen taakse on rakennettu kouluratsastuskenttä, jossa nähtiin
avajaisesitys. Tallin
oikealle puolelle
sijoittuu esteratsastuskenttä.

– Yhtenä aamuna Heikki
kertoi miettineensä, että
mitä jos tehtäisiin tällainen lapsille. Rakennustyöt

Tarvikehankintoja ja rakentamistyötä ovat talkoilla tukeneet Tervolan Lions-klubi, Keminmaan Hankkija
sekä useat yksityishenkilöt.
Meän Liha lahjoitti avajaisiin
makkarat. Kepparimaailmalle riittää taatusti käyttäjiä.
– Ratsastustunneilla kävijöillä on usein vanhemmat
ja pikkusisarukset mukana.

Kerttu Loukola, 8, saapui Kepparimaailmaan oman hienon Kinder-heppansa kanssa. Kertun mummo Arja Loukola kertoo, että kotona
esteratoja on rakennettu muun muassa aurauskepeistä.
Nyt on odotteluaikana tekemistä.
Keppihevosharrastuksen
suosio ei muutenkaan osoita
laantumisen merkkejä.
– Hevosmessuilla on laajat osastot keppareille. Hyvä
harrastushan tämä on. Kunto

ja käsityötaito kasvavat.
Romsin Kepparimaailma
on maksuton. Se on lasten
käytössä joka päivä. Talli on
avoinna maanantaista lauantaihin kello 8–20, mutta
Henna Romsin mukaan Kepparimaailmaan voi tulla myös
sunnuntaisin.

Tervola-lehti
- YRITTÄJÄN TERVOLA JUMALANPALVELUKSET:
Su 22.8. Messu Vanhassa kirkossa klo 10
Su 29.8. Messu Vanhassa kirkossa klo 10.
Jumalanpalveluksiin ei ole kokoontumisrajoituksia.
Jumalanpalvelukset striimataan. Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja
Youtubesta Tervolan seurakunnan kanavilta
sekä seurakunnan kotisivulta: www.tervolanseurakunta.fi.
ELOSEURAT 22.8.
10:00 Messu Vanhassa kirkossa
11:15 Lounas Seurakuntakeskuksessa
12:00 Päiväseurat Seurakuntakeskuksen
kirkossa
13:30 Kahvitauko Seurakuntakeskuksessa
14:00 Iltapäiväseurat Seurakuntakeskuksen kirkossa
KIRKKOHERRANVIRASTON aukioloajat
muuttuvat 1.9.2021. Siitä alkaen virasto on
avoinna ma, ke, pe klo 9-13.
Marjut Rovanperän liikkeestä on mahdollista ostaa myös ammattilaisten hiustenhoitotuotteita, kosmetiikkaa ja jalkahoitotuotteita.
Myynnissä on BIODROGA, EXUVIANCE ja täydellinen valikoima ARTDECO-meikkejä.

Marjut Rovanperä tarjoaa
monipuoliset kauneuden- ja
jalkahoidon palvelut täydellä
sydämellä
Marjut Rovanperä on kauneudenhoitoalan pitkän linjan
ammattilainen. 80-luvulla kosmetologiksi valmistunut
yrittäjä on myöhemmin opiskellut myös parturi-kampaajan ja jalkojenhoidon ammattitutkinnon. Lisäksi Marjut on
halunnut kehittää ammattitaitoaan käymällä erilaisissa
kauneudenalan täydennyskoulutuksissa.
Teksti, kuva Marjut Järvinen

K

auneudenhoidon
alalle Marjut on halunnut jo pienestä tytöstä: äidin kanssa lapsena kosmetiikkakaupoissa vaikutuksen tekivät ihanat
tuoksut ja kauniit kosmetiikkatuotteet, jotka saivat
haaveilemaan työstä kauneudenhoitoalalla.
Tervolan keskustassa sijaitsevassa kauneushoitolassa käy asiakkaita ympäri Suomen ja jopa ulkomailta. Suurin osa asiakkaista on
naisia, mutta esimerkiksi kasvo- ja jalkahoitoja tehdään paljon myös miehille.
Marjut vierailee säännöllisesti hoitolaitoksissa Tervolassa ja Kemissä sekä tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä.

- Minulle on tärkeää, että
hoitohetket ovat rauhallisia. Taustalla soi rentouttava
musiikki, ja kauniilla ympäristöllä on merkitystä myös
viihtyvyyteen. Kohtaan jokaisen asiakkaan sydämellä. Usein esimerkiksi ulkopaikkakunnalta tulevat lomalaiset ovat yllättyneitä pikkukunnan kauneudenhoidon palvelun laadusta
ja monipuolisuudesta.
Kauneushoitolan hoitovalikoima on monipuolinen.
Oman ajan voi varata esimerkiksi hiusten leikkuuseen ja värjäykseen, ripsien kestotaivutukseen,
kestopigmentointiin, sokerointiin, kasvohoitoon, happokuorintaan tai mikroneulaukseen. Perinteisten hoitojen lisäksi hoitoja on myös
vaativampaan makuun.
- Uutuutena tarjoan HIFUhoitoa, jossa kasvo-

ja kohotetaan tehokkaasti
ilman kirurgiaa ultraäänienergialla. HIFU-hoito soveltuu esimerkiksi poskien ja leuanalusihon kohotukseen. HIFUhoidon lisäksi teen kasvojen
kohotusta myös radiotaajuusenergiaa hyödyntävällä
RF-radiorekvenssihoidolla,
joka lisää ihon kollageenien
muodostusta. RF:llä voidaan
hoitaa myös vartalon selluliittialueita, Marjut kertoo.

Hyvin hoidetut jalat
parantavat
elämänlaatua
Jalkahoitajana Marjut rohkaisee jokaista seuraamaan
omien jalkojen hyvinvointia. Kovettumat, känsät ja
varpaiden asentovirheet on
mahdollista korjata, ja hoitotulokset ovat usein hyviä.
Jalkahoidolla on mahdollista saada helpotusta esimerkiksi kävelyhankaluuksiin.

- Hoidan vaikeitakin jalkaongelmia, esimerkiksi sisään
kasvaneita ja paksuuntuneita kynsiä. Jos varpaat ovat
virheasennossa, teen silikonimassasta muotoiltavia orteeseja varpaiden virheasentojen korjaamiseksi
ja känsien suojaamiseksi. Jalkahoitoon kannattaa hakeutua rohkeasti, sillä hoito voi
parantaa elämänlaatua merkittävästi, Marjut perustelee.
Lisää tietoa erilaisista
hoidoista saa puhelimitse kauneus- ja jalkahoitolan numerosta 040 525
5669 ja Facebook-sivulta Kauneus- ja jalkahoitola Marjut Rovanperä.
Jos omasta hoitotarpeesta on epävarma, voi varata
alkukartoituksen, jossa
Marjut arvioi hoitotarpeen.

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

Palveluhakemisto

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

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

Kauneus- ja jalkahoitola

Marjut Rovanperä

040 5255 669
Keskustie 95

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

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.

Näköislehti luettavissa
osoitteessa www.tervola-lehti.fi

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

Tervolan terveyskeskuksessa
saa 19.8 ja 21.8 koronarokotuksen ilman ajanvarausta

AUKIOLOAJAT
Kirjaston kesäaukioloajat ovat voimassa elokuun
loppuun. Asiakaspalveluaikaa on
ma–ke klo 12–19
to, pe klo 10–17

Tervolassa järjestetään torstaina 19.8 ja lauantaina 21.8 koronarokotuspäivät ilman ajanvarausta.
Molemmat rokotuspäivät on tarkoitettu niille kuntalaisille, jotka eivät ole vielä saaneet ensimmäistä
rokotetta.

Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21
välisenä aikana, myös viikonloppuisin.

Torstaina 19.8 järjestettävässä rokotuspäivässä
rokotetaan kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat. Rokotepiste on torstaina avoinna klo 15-18. Lauantaina
21.8 rokotetaan kaikki halukkaat yli 12-vuotiaat.
Rokotuspiste on lauantaina avoinna klo 12-14.

MUUTTUNEET LIIKENNEJÄRJESTELYT
Koulukeskuksen liikennealueen muutostyöt ovat
valmistuneet, ja sen myötä liikenne kirjastoon on
muuttunut yksisuuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne ohjataan Kurjentien kautta, ja alueelta poistutaan Itäpuolentielle. Itäpuolentieltä ei voi enää
kääntyä suoraan koulukeskukseen/kirjastoon.
POISTOMYYNTI
Poistetun kirjastoaineiston myynti jatkuu 31.8.
saakka. Myynnissä olevaa valikoimaa täydennetään
koko ajan. Poistoaineistoa voi ostaa vain kirjaston
varsinaisina asiakaspalveluaikoina, ei omatoimiaikana.
ELOKINO
Elokuussa kirjastossa on Elokino! Vielä ehdit koko
perheen leffailtoihin keskiviikkoisin 18.8. ja 25.8.
Elokuvat alkavat aina klo 17. Kerää elokuvista leimoja ja voita liput Kinopirttiin itsellesi ja kaverillesi!

Lainaaminen Louen lähikirjastossa tapahtuu omalla lainaajanumerolla, ja asiakkaaksi voi rekisteröityä ensimmäisellä lainauskerralla. Lähikirjaston
valikoimaan kuuluu monipuolisesti aineistoa lapsille ja nuorille. Aikuisten aineiston osalta Louen kirjasto toimii jatkossa aineiston noutopisteenä. Voit
pyytää pääkirjastosta haluamaasi aineistoa Louen
kirjastosta noudettavaksi sen aukioloaikoina. Lisätietoja kirjastosta!
KIRJAILIJAVIERAANA AAVEMETSÄSTÄJÄ
MIKA NIKKILÄ 16.9.
Valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika Nikkilä esittelee Suomen aavemetsästäjät 3 -kirjaa ja
kertoo aavemetsästäjänä toimimisesta torstaina
16.9. klo 18 alkaen Nuorisoseurantalolla. Oletko
sinä kohdannut yliluonnollisia ilmiöitä? Tervetuloa
kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Hyvinvointia ja hyvää oloa.
• 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

Kirjaston poistomyynti

18.8

Elokino kirjastossa klo 17 alkaen

25.8

Elokino kirjastossa klo 17 alkaen

25.9

Sompu-Pahtaojan ms:n Kenneljaoston
koiranäyttely Tervolassa

Lisätietoja: www.tervola.fi
Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 1.9.
Aineistot 24.8. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Rokotukseen tulija
1.
2.
3.
4.
5.

Tule vain terveenä
Käytä maskia
Desinfioi kädet tullessa ja lähtiessä
Säilytä turvavälit (2 m) odotustilassa
Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu
helposti
6. Varaudu odottamaan 15 minuuttia rokottamisen jälkeen ennen poistumista

??

?

??

Ilmoittautuminen Kivalo-opiston kursseille
on alkanut 16.8.2021.
Ilmoittautua voi pitkin opetuskautta.
Kurssitarjonta ja ilmoittautuminen
https://opistopalvelut.fi/kivalo-opisto/index.php
Tervetuloa Kivalo-opistoon opiskelemaan.

Kysy kunnalta?

?

?

? ?

?

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

?

LOUEN LÄHIKIRJASTO
Louen lähikirjaston toimintakausi käynnistyy maanantaina 16.8.2021. Louen kirjasto palvelee Louen
koululla osoitteessa Louesaarentie 19. Kirjasto on
avoinna kaksi tuntia maanantai-iltapäivisin klo 15–
17 koulujen lukuvuoden ajan. Koulujen loma-aikoina lähikirjasto on suljettu.

10.7-31.8

?

SATUHETKI
Joka kuukausi toistui tuttu näky; pienet jalat astelivat, marssivat ja ottivat juoksuaskelia pihan poikki kiiruhtaessaan. Mitä tänään luetaan, katsellaan?
Ehkä Kettu Repolaisen tarinaa, Milli Menninkäistä
satumetsässä tai riimittelyä hassuin sanoin. Satuhetkiä pidetään syyskaudella torstaisin 9.9., 7.10.,
4.11. ja 9.12. Aika on aina sama, klo 9.30–10.00.
Vapaa pääsy!

Rokotuspäivät järjestetään Tervolan terveyskeskuksen vastaanotossa. Muistathan ottaa mukaan
henkilö- tai Kela-kortin.

TERVOLASSA TAPAHTUU

Kysymys
Suhangon kaivoksen purkuputki on tarkoitus vetää
tervolan kunnan puolelle tarkemmin Koivun kylän
kohdalle kemijokeen. Ihmettelenkin tässä kunnan
toimintaa/tiedottamista asiasta. Lapin kansassa on
ollut asiasta 27.7.2021 kuulutus ja olisinkin odottanut kunnalta asian tiimoilta jonkinlaisia toimia. Jos
tämä totetutuu,niin kaivoksen ”puhdistetut jätevedet tulevat meidän jokeemme, onhan kemijoessa
mm. paljon yksityisiä vesialueita myös pilattavaksi.
Ensin jokiyhtiö ja pohjolanvoima pilasivat lohijo-

kemme ja nyt olisi seuraava yrittäjä tulossa Sap mining OY. Nyt olisi kunnan päättäjien ja kuntalaisten
aika ryhdistäytyä ja estää seuraava eko katastrofi.
Terveisin huolestunut kuntalainen. Kaarlo Koponen
Tervolan kunnasta ja Koivun kylästä.
JK:Eihän puuceen jätöksiäkään saa kipata naapurin
vesi alueelle/tontille.

Vastaus
Suhangon kaivoshankkeen purkuputken YVA-ohjelmasta voi keskustella
yleisötilaisuudessa 18.8
Suhangon kaivoshankkeen purkuputken ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään ja siitä
voi keskustella yleisötilaisuudessa 18.8.2021 klo
16:30 alkaen Tervolan kunnanvirastossa (Keskustie
81) koronaturvallisuusohjeita (turvavälit, maskit aikuisille, käsihygienia) noudattaen. Covid-19 -epidemiatilanteen pahenemisen johdosta mahdollisesti
Tervolassa uudelleen voimaan tulevat kokoontumisrajoitukset voivat aiheuttaa muutoksia tilaisuuden järjestelyihin, tällöin tilaisuus järjestetään pelkästään etäyhteydellä.
Suhanko Arctic Platinum Oy suunnittelee rakentavansa noin 41 kilometriä pitkän purkuputken, jonka kautta suunnitteilla olevan Suhangon kaivoksen
vedet johdettaisiin Kemijokeen Ossauskosken yläpuolelle. Lapin ELY-keskus päätti helmikuussa, että
kaivoksen suunniteltu purkuputki edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettelyä). Myös Tervolan kunnan tammikuisen
lausunnon mukaan hankkeeseen tulisi soveltaa
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

YVA-menettelyn avulla pyritään vähentämään tai
estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset
arvioidaan eri vaihtoehtojen pohjalta suunnittelun
yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin
ratkaisuihin on mahdollista vaikuttaa. YVA-menettelyn tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.
Suhangon kaivoshankkeen purkuputken ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä Tervolan kunnanvirastolla 29.7.-31.8.2021. Lausunnot
arviointiohjelmasta on toimitettava Lapin ELY-keskukselle viimeistään 31.8.2021.Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA-ohjelma) esitetään
tiedot purkuputkihankkeen vaihtoehtoisista toteutustavoista, aikataulusta, selvitettävistä ympäristövaikutuksista, selvitystavoista sekä osallistumismahdollisuuksista.
Tervetuloa keskustelemaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta sekä siinä huomioitavista
asioista.
Tervolan kunnanjohtaja, Mika Simoska

Tervola-lehti

Tervolan omaishoitajien
tueksi ja virkistykseen
lahjoituksia

30
30 vuotta
vuotta luotettavaa
luotettavaa ompelukonekauppaa
ompelukonekauppaa toisessa
toisessa polvessa
polvessa

VUODEN 2021 OMPELU- JA
SAUMAUSKONEIDEN

LOPPUUNMYYNTI

BERNINA • BERNELLA • PFAFF • JANOME • SINGER • HUSQVARNA • ROYAL • JUKI • EVA
BERNINA • BERNELLA • PFAFF • JANOME • SINGER • HUSQVARNA • ROYAL • JUKI • EVA
Saumauskoneita
Saumauskoneita

JOKA
JOKA LÄHTÖÖN!
LÄHTÖÖN!

Uusi Bern
Uusi Bern

TÄYSAUTOMAATTI
TÄYSAUTOMAATTI
Rajoitett
Rajoitettu
erä! u
erä!

195
195€€

Ompelukoneiden PERUSHUOLTO
Ompelukoneiden PERUSHUOLTO
kaikki merkit
kaikki
merkit
Saman
päivän
aikana
Saman päivän aikana

Meiltä myös helppokäyttöiset
Meiltä myös helppokäyttöiset

KOULUKONEET

KOULUKONEET
kouluja kotikäyttöön.
kouluja kotikäyttöön.
Täystakuu
5 vuotta.
Täystakuu 5 vuotta.

Myös ompelukoneita, jotka
Myös ompelukoneita, jotka
OMPELEVAT VAIVATTA
OMPELEVAT VAIVATTA
paksua nahkaa ja 12-16 -kertaista
paksua nahkaa ja 12-16 -kertaista
farkkua ja ohutta silkkiä.
farkkua ja ohutta silkkiä.

OSTETAAN
OSTETAAN OMPELUOMPELU- JA
JA SAUMAUSKONEITA!
SAUMAUSKONEITA!

HYVITÄMME
HYVITÄMME VANHOISTA
VANHOISTA KONEISTA
KONEISTA RIITTÄVÄSTI!
RIITTÄVÄSTI!

torstaina 19.8. klo 11-17
Tervolan Nuorisoseuralla Seurantie

Järj. Pekkalan Ompelukone p. 0400 883121

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

Eeva-Liisa Rajala (vas.), Helvi Lampela ja Esko Salminen halusivat tukea omaishoitajia.
Oikealla Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry:n omaisohjaaja Merja Simoska.

Puolisoidensa omaishoitajina toimineet Helvi
Lampela ja Esko Salminen halusivat luovuttaa
muistorahastojen varat tärkeään tarkoitukseen.
Teksti, kuva Teija Laurinolli

L

ahjoituskohteen valinta ei ollut vaikea.
Omaishoitajatoiminnalla on ollut iso merkitys
äidilleni Helvi Lampelalle
ja isäni siskon puolisolle
Esko Salmiselle, kertoo
Eeva-Liisa Rajala.
Lauri Lampelan ja Pirkko Salmisen muistorahas-

toista myönnetty tuntuva
lahjoitus on kohdennettu
nimenomaan tervolalaisten omaishoitajien hyvinvointiin ja virkistykseen
Länsi-Pohjan Omaishoitajat
ry:n välityksellä.

tettu vuodeosastolle. Pieni, kodinomainen paikka olisi parempi. Kunta on näissä asioissa päätöksentekijä, mutta yhdistys voi nostaa
asioita esille, Rajala muistuttaa.

Yhdistyksen omaisohjaaja Merja Simoska saa lahjoituksen mukana myös toiveen.

Merja Simoskan mukaan
Länsi-Pohjan Omaishoitajat
tekee mielellään yhteistyötä
kunnan kanssa.

– Lomitusasioissa on Tervolassa parantamisen varaa. Intervallipaikat on sijoi-

– Esimerkiksi Torniossa on
pieniä, kodinomaisia paikkoja, jonne voi viedä omai-

Hirvenmetsästys alkaa
– luvat ja suositukset

T

ervolan riistanhoitoyhdistys laati viime
keväänä hirvenverotussuunnitelman. Suunnitelma laadittiin Luonnonvarakeskuksen ja paikallisten
metsästäjien kanta-arvioiden pohjalta. Lisäksi huomioitiin hirvenhoitosuunnitelman tavoitteet: Tervolassa
tavoitteena on 2,2–2,7 hirveä / 1000 ha, sukupuolijakauma enintään 1,5 naarasta / 1 urosta kohden ja talvikannan vasaosuus 20–30 %.
Riistanhoitoyhdistys suositteli Tervolaan 500 hirvilupaa, josta vasaosuus olisi vähintään 44 % (yhdellä luvalla
saa metsästää yhden aikui-

sen tai kaksi vasaa). Aikuisten lupaosuudesta rhy suosittelee kohdistamaan metsästyksen 40 % uroksiin ja
60 % naaraisiin. Metsästäjät hakivat Tervolaan hirvilupia 838 kpl. Suomen riistakeskus myönsi lupia 496 kpl,
josta vasaosuus tulee olla
vähintään 45 %.
Hirvenmetsästyksen ensimmäinen pyyntijakso alkaa 1.9. ja päättyy 20.9. Maaja metsätalousministeriö
lyhensi kiimarauhoitusta
yhdellä viikolla, jolloin toinen pyyntijakso alkaa jo 2.10.
ja päättyy seuraavan vuoden puolella, tammikuun 15.
päivä.

Yhteisluvat edistävät yhteistyötä ja hirvikannanhoitoa
Tervolassa toimii kaksi isompaa yhteislupaa. Yhteisluvan
osakkaat eli esim. metsästysseurat hakevat hirviluvat
yhdessä. Yhteislupa jakaa luvat osakkaiden kesken parhaaksi näkemällänsä tavalla,
yleensä osakasseuran pinta-alan mukaan. Lupien vapaa käyttäminen on kuitenkin yhteisluvan sisällä mahdollista, ja sillä voidaankin
vaikuttaa hirvitihentymiin.
Kahden eri yhteisluvan välillä
tämä ei ole mahdollista.
Riistanhoitoyhdistys suosittelee, että yhteisluvat jättäisivät 20 % myönnetyistä luvista ns. pankkiin. Pankkiluvat otetaan käyttöön, siellä
missä hirvikanta niin edellyttää. Metsästys tulee teh-

sen muutamaksi tunniksi
tai pidemmälle jaksolle intervallihoitoon, Simoska sanoo.
– Yhdistys järjestää jonkin
verran tuettua lomatoimintaa yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n ja Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn kanssa.

Vertaistukea
kerran kuussa
L a h j o it u k s e t j u l k i s t e ttiin 9. elokuuta Länsi-Pohdä alueen hirvikannan mukaisella tasolla, ei kaavamaisesti pyyntilupamäärien
mukaan.
Yhteislupatoiminnasta on
apua hirvitihentymien purkami sessa ja vahi nkojen ehkäisyssä. Lupien vapaammalla käytöllä voidaan
painottaa pyyntiä tihentymäalueille. Tervolan yhteisluvat ovat olleet merkittävässä asemassa vähentäessä hirvikolareita, kun
pankkilupia on kohdistettu
nelostien lähettyville.
Yhteisluvassa jokainen osakasseura metsästää omalla alueella. Metsästysseurat
voivat kuitenkin halutessaan
järjestää yhteisjahteja. Ehkä
tyypillisin tilanne on hirvihaukun siirtyessä naapuriseuran puolelle. Tällöin samaan yhteislupaan kuuluva

jan Omaishoitajien virkistyspäivätapahtumassa
Karhumajalla.
Korona-aikana
retket ja tapahtumat ovat olleet pitkään tauolla. Edelleen niissä toki otetaan terveysturvallisuus
huomioon.
– Tervolassa kokoontuu
omaishoitajien vertaistukiryhmä kerran kuussa
Nuorkalla, Simoska kertoo.
– Monet eivät osaa hakea
tukia eivätkä edes välttämättä tajua olevansa omaishoitajia, vaikka olisivat itsekin jo kipeitä ja vanhoja.

Korona-aika on ollut monille raskas. Yksinäisyyttä on
voitu lievittää puhelimitse järjestetyillä hoivahetkillä sekä kotikäynnein.
– Pienikin ulkoilu omalla pihalla virkistää jo. Olemme
myös lähettäneet omaishoitajille ihan oikeita kirjeitä.
Lisäksi olemme lähettäneet
vertaistukiryhmien materiaalin kerran kuussa.
Omaishoitajayhdistys tekee
yhteistyötä Länsi-Pohjan
Muistiyhdistyksen kanssa.
– Syksyn tapahtumakalenterissa on jälleen muun
muassa Muistitanssit
Käpylässä Keminmaassa.

- Puolisoitaan hoitavia ikäihmisiä on Tervolassakin
paljon. Meiltä saa ohjausta
omaishoitoasioissa.
metsästysseura voi antaa
metsästäjälle lyhytaikaisen
metsästysluvan jatkaa jahtia heidän alueellaan. Metsästysseurat toimivat edellä olevissa tapauksissa metsästysvuokrasopimusten
mukaisesti.
Yleensä metsästysvuokrasopimukset kieltävät metsästysoikeuden luovuttamisen kolmannelle osapuolelle, mutta lyhytaikaisen
metsästysluvan ne monesti mahdollistavat. Yhteisluvassa ei ole kyse metsästysoikeuden luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle.
Mahdollisuus lyhytaikaiseen
metsästysluvan antamiseen
on erittäin tärkeää, jotta yhteisluvan toiminta on joustavaa ja hirviä saadaan metsästettyä tehokkaasti.
Riistanhoitoyhdistys ja

maanomistajajärjestöt
tukevat ja kannustavat yhteislupatoimintaan. Riittävän suuret ja toimivat yhteisluvat edistävät hirvikannan hoitoa, kun metsästystä
suunnitellaan ja toteutetaan
yhdessä.
Ville Viitanen
Tervolan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja
Jukka Aula
Tervolan riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen,
maanomistajajärjestöjen
edustaja
Kuva: Pertti Viitanen

