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Tervolan Ulkoilijoiden ideasta tulee vihdoin totta lahjoitta-
jien ja avustajien tuella sekä talkootyöllä. Kunta osallistui 
luovuttamalla maa-alan ja hoitamalla luvitukset.

P arempaan kuntoon 
askel kerrallaan! Ter-
volan Ulkoilijoiden 

talkooväki pääsi viimein elo-
kuun lopulla rakentamaan 
kuntoportaita jokitörmälle 
Leijonapuiston läheisyyteen.
Ulkoil i joiden hall ituksen  
jäsenet ovat siistineet lop-
pukesällä rakennuspaikan. 
Pohjat portaille on tehnyt  
OV Urakointi Oy.

– Saimme jo pari vuotta 
 sitten näitä varten toimin-
nallista tukea 850 euroa Suo-
men Ladulta, jonka jäsen-
järjestö olemme, kertoo yh-
distyksen puheenjohtaja 
Marja-Liisa Vaara.

Teksti, kuvat Teija Laurinolli

Kuntoportaat valmistumassa  
Leijonapuiston kupeeseen

Koronaepidemia on vaikut- 
tanut kaikkeen. Hanke vii-
västyi.
 
– Portaiden kokonaisbudjet-
ti on 7000 euroa. Sen olem-
me nyt saaneet kokoon, suu-
rimmaksi osaksi lahjoituksi-
na yrityksiltä, yhdistyksiltä ja 
yksityishenkilöiltä.

Kunnalta Tervolan Ulkoilijat 
ei ole saanut hankkeeseen 
suoraa tukea.

– Urheiluseuran normaa-
lia kunnan perusavustusta 
on käytetty tähän. Tervolan 
kunta on muuten edistänyt 
rakennustyötä luovuttamal-
la maa-alan ja hoitamalla  
luvitukset, Vaara sanoo.

– Tenergia lahjoitti käytös-
tä poistettuja sähköpylväi-

tä alus- eli tukipuiksi portai-
den alle.

Kesällä järjestetty kansa- 
laiskeräys jäi puoleen 4000 
euron tavoitteesta, mutta 
Vaaran mukaan lahjoituksia 
on tullut sen jälkeen erityi-
sesti yrityksiltä.

Kaikkien  
käyttöön

Vuonna 2015 perustetussa 
Tervolan Ulkoilijat ry:ssä on 
noin 150 jäsentä. Yhdistyk-
sen toiminta keskittyy ulko-
liikuntaan ja sen olosuhtei-
den edistämiseen.

– Kuntoportaat ovat valmis-
tuttuaan kaikkien käytössä, 
eivät vain yhdistyksen jäsen-
ten, muistuttaa Marja-Liisa 
Vaara.

Yhdistys aikoo järjestää por-
taille avajaisjuhlat, joten kan-
nattaa seurata esimerkik-
si Ulkoilijoiden Facebook- 
sivua.

– Alun perin meidän piti viet-
tää kuntoportaiden avajaisia 
ja samalla yhdistyksen viisi-
vuotisjuhlia viime vuonna.

Portaiden ylä- ja alapäihin ra-
kennetaan tasanteet. Yläta-
santeelle on tulossa penkki, 
postilaatikkoon vihko kävijä-
kuittauksia varten sekä lah-
joittajia kiittävä kyltti.

Talvikunnossapitoa portaille 
ei ole luvassa. 

– Valaistuskaan ei mahdu 
budjettiin. Sitä on mietittävä 
kunnan kanssa myöhemmin, 
Vaara kertoo.

Kuntoportaiden yläpäästä avautuu komea maisema kohtaan, jossa Jurvanoja laskee Kemijokeen. Tervolan Ulkoilijoiden  
puheenjohtaja Marja-Liisa Vaara kertoo, että yhdistys aikoo järjestää portaille avajaisjuhlat.

Kuvanottohetkellä 20. elokuuta portaiden pohjat ja aluspuut 
odottivat vielä rakentajia. Talkooväki aloitti työt seuraavalla 
viikolla.
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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 

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Tervolalaiset ovat perinteisesti käyneet vaateostoksilla 
Torniossa tai Kemissä, mutta kuluneen kesän aikana tilan-
ne on alkanut kääntyä päinvastoin. Tervolalainen Ramazan 
Iley avasi kesäkuussa vaatteisiin ja kodin tekstiileihin  
keskittyvän verkkokaupan, joka myy omaa Aitopamuk- 
nimistä merkkiä. Kun kyselyitä vaatteiden sovitusmahdol-
lisuuksista alkoi tulla yhä enemmän, perusti Ramazan  
yhdessä vaimonsa Saija Ileyn kanssa oman kotinsa  
pihapiirissä sijaitsevaan saunamökkiin puodin. 

O ma tekstiilimerk-
ki on ollut pitkäai-
kainen haaveeni, 

sillä olen kotoisin Turkin pe-
rinteisestä tekstiilikaupunki 
Denizlistä. Kun Saija vähitel-
len lämpeni idealleni, opiske-
lin paljon, kehitin itse merkin 
ja etsin yhteistyökumppa-
nit. Nyt tarjoamme laaduk-
kaita luonnonmateriaaleista 
valmistettuja vaatteita ja ko-
din tekstiilejä, jotka valmiste-
taan Turkissa, Ramazan ker-
too.

Yhdeksän vuotta Suomessa 
asunut Ramazan puhuu suo-
mea erinomaisesti. Kielen 
opettelussa apuna on ollut 
sinnikäs asenne ja hyvä kieli-
korva. Aitopamukin nimessä 

Teksti, kuva Marjut Järvinen

Vaateostoksille verkko- 
kauppaan tai saunatupaan  

- Aitopamuk tarjoaa  
laadukkaita tekstiilejä  

kaikenkokoisille

yhdistyy suomen- ja turkin-
kieli – pamuk tarkoittaa tur-
kinkielellä puuvillaa.

Ramazanille on tärkeää, että 
kokoja löytyy kattavasti ja 
vaatteet ovat mukavia pääl-
lä. Aitopamukin vaatteet 
ovat leikkauksiltaan ajatto-
mia ja valmistettu pääasias-
sa luonnonmateriaaleista.  
Myös Saija on innostunut  
Aitopamukin tuotteista.

- Luonnonmateriaaleis-
ta valmistetut vaatteet ovat 
mukavia. Asiakkaat sanovat 
usein, että tuntuu kuin ei oli-
si vaatteita päällä laisinkaan, 
Saija perustelee.

Haussa tervola- 
laisia malleiksi  

vaatekuvauksiin
Yhdeksän vuotta Suomessa 
asunut Ramazan on yritys-

toiminnan myötä opetellut 
paljon uutta. Verkkokaupan 
hallinta vaatii monenlaista 
osaamista valokuvaukses-
ta digimarkkinointiin. Ensim-
mäisen kesän tavoitteena on 
päästä jyvälle yrityksen koh-
deryhmästä. Syksyllä suun-
nitelmissa on aloittaa omien 
mallien suunnittelu ja val-
mistus sekä mahdollises-
ti laajentaa tuotantoa myös 
miesten ja lasten mallistoon.

- Tällä hetkellä kerään tietoa 
siitä, millaisista vaatteista ja 
tekstiileistä kohderyhmäni 
on kiinnostunut. Kehittämi-
sen kannalta on tärkeää tie-
tää, mitä värejä, kokoja, mal-
leja ja hintatasoa asiakkaa-
ni suosivat, Ramazan kertoo.

Sen Ramazan tietää jo nyt, 
että vaatteet on tarkoitettu 
kaikenlaisille ihmisille. Verk-
kokaupan vaatteet kuvataan 

osittain Tervolassa, joten 
malleille on tarvetta sään-
nöllisesti.

- Vaatteemme sopivat mo-
nelle eri vartalotyypille, joten 
toivomme myös malleiksi 
kaikenlaisia ihmisiä. Valoku-
vaajana meillä toimii Sofian-
na Hanhisuanto. Minuun voi 
ottaa yhteyttä, jos mallina 
oleminen kiinnostaa, Rama-
zan rohkaisee.

Ylipaakkolassa sijaitseva 
vaatepuoti oli kesällä auki  
viikonloppuisin. Syksyllä 
vaatepuoti on auki tilaukses-
ta sekä kysynnän mukaan  
viikonloppuisin.

Tutustu verkkokauppaan  
aitopamuk.fi.

Ramazan ja Saija Iley esittelevät puotinsa valikoimaa Tervolan Ylipaakkolassa. 

Näköislehti luettavissa  
osoitteessa www.tervola-lehti.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Su 5.9. Messu Seurakuntakeskuksen kir-
kossa klo 10.
Su 12.9. Messu Seurakuntakeskuksen kir-
kossa 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.

VIIKKOTOIMINTA
Ti 7.9. Veteraanien hengellinen tilaisuus 
Seurakuntakeskuksessa klo 11.
To 9.9. Eläkeläisten kerho Seurakuntakes-
kuksessa klo 11. Kerhokuljetusmahdollisuus 
itäpuolella asuville 4 €, vähintään kolme (3) 
lähtijää. Kyytiä tarvitseva, ota yhteyttä Eli-
naan 050 4370004.
Su 12.9. Raamattupiiri Seurakuntakeskuk-
sessa klo 11:30
To 16.9. Eläkeläisten kerho Törmävaaran 
leirikeskuksessa klo 11. Kerhokuljetusmah-
dollisuus länsipuolella asuville 4 €, vähin-
tään kolme (3) lähtijää. Kyytiä tarvitseva, 
ota yhteyttä Elinaan 050 4370004.

KIRKKOHERRANVIRASTON aukioloajat 
muuttuvat 1.9.2021. Virasto on avoinna ma, 
ke, pe klo 9-13.

KIRPPUTORI on avoinna ma, ke ja la klo 
11-17
Kirpputorilla siivouspäivä ti 14.9. klo 8:00 
alkaen. Tervetuloa talkoisiin!

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Hautaan siunattu: Seija Maila Margit Ylitolo-
nen 75 v

www.tervolanseurakunta.fi

§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
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Juttuvinkit:  
aineisto@

tervolalehti.fi 

Suhangon kaivoshankkeen purkuputki 

Kutsu pienryhmätilaisuuteen  
purkuputken purkupaikan  

vesialueen käyttäjille  
13.9.2021 klo 16:30 alkaen

 
Suhanko Arctic Platinum Oy suunnittelee Su-
hangon kaivoshankkeeseen liittyvän purku- 
putken rakentamista kaivosalueelta Kemijo- 
keen. Purkuputken rakentamisen tarkoi-
tuksena on mahdollistaa kaivoksen purku-
vesien hallittu johtaminen pois kaivosalu-
eelta ja näin välttää mahdolliset haitalliset 
vaikutukset vähävetisille latvavesistöille. 
Purkupaikaksi suunnitellaan alustavasti Os-
sauskosken voimalaitoksen yläpuolista jo-
kiosuutta Kemijoessa. Hankkeesta on par-
haillaan menossa ympäristövaikutusten 
arviointimenettely (YVA-menettely), jon-
ka YVA-ohjelma on nähtävillä ympäris-
töhallinnon internetsivuilla osoitteessa:  
www.ymparisto.fi/suhangonkaivoksen-
purkuputkiYVA.

Kemijoen vesialueen käyttäjille, kuten osa-
kaskunnille, ranta- ja vesialueiden omista-
jille, elinkeinonharjoittajille, kalastajille ja 
muille virkistyskäyttäjille järjestetään pien-
ryhmätilaisuus 13.9.2021 klo 16:30 alkaen 
Tervolan kunnanvirastossa (Keskustie 81). 
Tilaisuuden tarkoituksena on kerätä ve-
sialueen käyttäjien näkemyksiä ja tietoja 
hankkeen jatkosuunnittelua ja ympäristö-
vaikutusten arviointia varten. Tilaisuudes-
sa noudatetaan koronaturvallisuusohjeita 
(turvavälit, maskit aikuisille, käsihygienia).  
Tilaisuus on kaikille avoin. 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa 
1.9.2021–30.4.2022. Asiakaspalveluaikaa on  
ma–to  klo 12–19 
pe  klo 10–17

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

MUUTTUNEET LIIKENNEJÄRJESTELYT
Koulukeskuksen liikennealueen muutostöiden 
myötä liikenne kirjastoon on muuttunut yksi-
suuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne ohjataan 
Kurjentien kautta, ja alueelta poistutaan Itäpuolen-
tielle. Itäpuolentieltä ei voi enää kääntyä suoraan 
koulukeskukseen/kirjastoon. 

POISTOAINEISTON HÄVITTÄJÄISET
Tule penkomaan poistoaineiston hävittäjäisiin! Jäl-
jellä olevaa kirjaston poistoaineistoa saa ottaa il-
maiseksi 1.–8.9. välisenä aikana.

LASTENOSASTON TIETOKIRJAHYLLYT
Raikkaan oranssit lastenosaston tietokirjahyllyt on 
nyt asennettu paikoilleen. Kirjojen tutkailu on en-
tistä sujuvampaa, kun myös useimmat isot kirjat 
mahtuvat hyllyihin oikeinpäin. Uudet hyllyt ovat 
myös matalammat kuin entiset, joten pienet asiak-
kaat yltävät kirjoihin paremmin itse.

LEFFAILTA 8.9.
Koko perheen elokuvailta ke 8.9. klo 17–18.40. Ta-
rina vie fantasiamaailmaan, missä ihmiset ja lohi-
käärmeet elivät kauan sitten sopusoinnussa. Mutta 
kun paha voima uhkasi maata, lohikäärmeet uhra-
sivat itsensä pelastaakseen ihmiskunnan. Nyt, 500 
vuotta myöhemmin, sama paha voima on palannut, 
ja yksinäisen soturin on löydettävä myyttinen vii-
meinen lohikäärme korjatakseen murtuneen maan 
ja palauttaakseen sen hajaantuneet kansat yhteen. 
Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat herkut 
mukaan!

KIRJAILIJAVIERAANA AAVEMETSÄSTÄJÄ 
MIKA NIKKILÄ 16.9.
Valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika Nikki-
lä 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! 

PENTTI KORPELA 27.9.
Valokuvaaja ja tietokirjailija Pentti Korpela saapuu 
kirjaston kirjailijavieraaksi ma 27.9. klo 17.00 al-
kaen Nuorisoseurantalolle. Kirjailijavierailu kestää 
noin reilun tunnin, ja sen aikana Korpela kertoo ku-
vien ja karttojen pohjalta Lounais-Lapin luonto- ja 
retkikohteista sekä joidenkin kohteiden historiasta. 
Luento on samalla tiivis paketti lähimaantietees-
tä Hailuodosta Pelloon ulottuvalla alueella. Korpela 
esittelee myös erikoisuuksia eli Lounais-Lapin luo-
lia. Korkealaatuisten luontokuvien lisäksi esitykseen 
kuuluu kaksi lyhyttä videota. Tilaisuudessa voi os-
taa Lounais-Lapin retkiopas -kirjan 25 euron hin-
taan (käteismaksu). Tilaisuuteen on vapaa pääsy, 
tervetuloa!

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

NUORKKA
maanantaisin klo 13.00–16.00
3.-4.-luokkalaiset
tiistaisin ja torstaisin klo 13.00–16.30
5.-9.-luokkalaiset

Lisäksi tulossa:
K13-NUORKKA 13–19-vuotiaille
pe 3.9. ja pe 24.9. klo 17.30–20.30

Seiskaluokkalaisten omat illat 
ma 13.9. klo 17.00–20.00
ma 27.9. klo 17.00–20.30

Toimintaan saa osallistua vain terveenä ja 
oireettomana. Nuorkka sijaitsee Paakonkarin 
kiinteistössä.

 tervolan_nuorisotyo
 Täältä löydät ajankohtaista tietoa 
 toiminnasta ja tapahtumista.

BÄNDITILA 
Kunnantalon alakerrassa oleva bänditila on 
kuntalaisten käytettävissä. Vapaita vuoroja 
voi kysellä nuoriso-ohjaajalta p. 040 1519735 
tai satu.karvonen@tervola.fi

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Kohderyhmänä ovat seudulla asuvat 
15–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulu-
tuksen tai muun aktiivisen toiminnan ulko-
puolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolel-
le. Yhteyttä voi ottaa nuori itse tai joku muu 
nuoresta huolis-saan oleva henkilö. Etsivä 
nuorisotyöntekijä Satu Karvonen, p. 040 
1519735, satu.karvonen@tervola.fi

VAPAA-AIKATOIMISTO 
TIEDOTTAA

Lukijalta:

KUUMAT PUUMAT

Hameet todella lyhyet on.
Lantiot heiluvat kutsuen.
Kesä on kuuma ja levoton.
Maalatut huulet hymyilevät.
Silmäripset tiuhaan iskevät.
Saalistaan puumat väijyvät.
Pieni flirtti kesäpäivää piristää.
Tosissaan puumat metsästää.

Vilahtaa kesäiset uumat.
Kehräävät kuumat puumat.
Saalistusvietti on terästä.
Puumat nauttivat kesästä.
Mielessä saalistus tuumat.
Kehräävät kuumat puumat.
Nauttivat niin metsästyksistä.
Saalista eivät päästä kynsistä.

Illan hämärtyessä villiintyvät.
Päivälläkin kyllä ilmestyvät.
Kynnet kun kiinni iskeytyvät.
Jäntevän ketterästi liikkuvat.
Ensi-iskulla saaliin lamauttavat.
Tarvittaessa kiinnikin juoksevat.
Täysiverisiä noita isoja kissoja.
Puumat ovat kesän valtiaita.

Vilahtaa kesäiset uumat.
Kehräävät kuumat puumat.
Saalistusvietti on terästä.
Puumat nauttivat kesästä.
Mielessä saalistus tuumat.
Kehräävät kuumat puumat.
Nauttivat niin metsästyksistä.
Saalista eivät päästä kynsistä.

Ari Saukko, Tervola

KUNNANVALTUUSTON 
KOKOUS

Pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuus-
ton kokoussalissa torstaina 16. päivänä 
syyskuuta 2021 alkaen klo 17.00. 

Paikalle saapuvia pyydetään noudattamaan 
annettuja koronaohjeistuksia. Kokouksen 
esityslista on luettavissa yleisessä tietover-
kossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 
8.9.2021 alkaen. 

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoittees-
sa http://tervola.ktweb.fi/ 22.9.2021 alkaen.

Tervolassa 1.9.2021

Pertti Keränen, 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Vasemistoliiton Tervolan  kunnallisjärjestö ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 
ke 08.09.  klo 18
Tervolan Järjestötalolla
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
———————————————————
Tervolan Järjestöyhdistys ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 
ke 08.09.  klo 19
Tervolan Järjestötalolla
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Johtokunta

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 15.9.
Aineistot 8.9. mennessä osoitteeseen

aineisto@tervola-lehti.fi

Tervolan Sale piha
su 5.9. klo 9-16

Villahousut myös ohuita 
merinovillaisia, merinovilla-
kerrasto, Jussipaita 80cm-
XXXL, villapaidan kaulurit, 

villasukat ym...
NUUTISENKUTOMO.FI



Tervola-lehti

S uhangon purkuput-
ki EU:n vesipuitedi-
rektiivin ja vaellus-

kalojen paluun vastainen. 
Kaivosyhtiö Suhanko Arctic 
Platinium on vuosia horjuen 
valmistellut monimetalli-
kaivoshanketta ja tehnyt sii-
hen liittyviä laajoja malmin- 
etsintöjä Ranuan, Rovanie-
men ja Tervolan kuntien alu-
eilla. Lapin ELY-keskus kuu-
lutti 2.7.21 ympäristövai-
kutusten arviointiohjelman 
(YVA) ”Suhangon kaivos-
hankkeen purkuputki” -osan, 
missä käytännössä Suhan-
gan kaivoksen jätevedet  
siirretään Ranualta Tervolan 
Ossauskosken patoaltaa-
seen Tervolaisten ongelmak-
si. Suomen luonnonsuojelu-
liiton Lapin piiri katsoo, että 
kuulutus on ympäristölain-
säädännön ja YVA-lain vas-
tainen. ELY-keskuksen tulee 
perua kuulutus ja kuuluttaa 
hankkeen YVA vasta sitten, 
kun se täyttää lainsäädän-
nön vaatimukset.

Perustelut:
 
Nyt kuulutettu ”Suhangon 
kaivoshankkeen purkuput-
ki” -hanke on vain osanen 
kaivosyhtiö Suhanko Arctic 
Platinium Oy:n ”Suhangon  
kaivoshankkeesta”. Kaivos-
yhtiö ei ole selostanut kaivos- 
hankettaan eikä sen ympä-
ristö-, vesistö-, luonto- ja il-
mastovaikutusten arviointia 
ympäristölainsäädännön ja 
YVA-direktiivin velvoittamal-
la tavalla kokonaisuutena.

Myös ”Suhangon kaivos-
hanke” on vain osa kaivosyh- 
tiön koko hankekokonaisuu-
desta. Tätä hankekokonai-
suuttaan kaivosyhtiö ei ole 
myöskään selostanut eikä 
sen ympäristö-, vesistö-, 
luonto- ja ilmastovaikutus-
ten arviointien suorittamis-
ta ympäristölainsäädännön 
ja YVA-direktiivin vaatimal-
la tavalla, vaan se hakee lu-
pia pienelle viipaleelle kerral-
laan.
 
Kaivosyhtiö ei ole aikaisem-
massa (nyt vanhentunees-
sa) YVA-ohjelmassa selos-
tanut eikä myöskään nyt 
esittämässään arviointioh-
jelmassa selosta eikä esitä 
arvioineensa hankkeeseen 
sisältyviä haitallisia mine- 
raaleja, mm. uraani, arsee-
ni ja asbestin kaltaiset kui-
tumaiset mineraalit, jotka 
ovat oleellisia kaivoshank-
keen jätevesien ympäris- 
tölle haitallisten ominai-
suuksien arvioimisessa.  
Näin oleell inen perusta  
”Suhangon kaivoshank-
keen purkuputki” -hankkeen  
jäteves ien ympär istö- ,  
vesistö- ja vesiluontovaiku-
tusten arvioimiseksi ympä-
ristölainsäädännön, YVA- 
direktiivin ja vesipuitedi- 
rektiivin velvoittamalla ta-
valla jää puuttumaan.
Huomautamme lisäksi, et-
tei kaivosyhtiön aiempi YVA- 
selostus ole enää ajanta-
sainen, koska kaivosyhtiö 
on sen jättämisen jälkeen 
tehnyt hankkeeseen usei-

ta muutoksia; purkuputki jä-
teveden purkupaikkoineen 
on jatkumoa hankkeen mo-
niin muutoksiin. Katsom-
me, ettei tällaisella erillisellä  
”lupakohtaisella” purku-
putkihankkeen arvioin-
tiohjelmalla korjata vanhaa  
ja alunperinkin puutteellista 
kaivoshankkeen YVA-selos-
tusta ajan tasalle YVA-lain, 
YVA-direktiivin, vesipuite- 
direktiivin, luontodirektii-
vin ja ilmastolain vaatimalla  
tavalla.

SLL Lapin piiri vaatii YVA:aan 
purkuputken sijaan täysi-
määräisesti puhdistavia jä-
tevesien puhdistuslaitoksia. 
Mahdollisuudet jätevesien 
täysimääräiseen puhdis-
tukseen ja sen myötä niiden  
suljettuun kiertoon ovat  
olemassa. Kokonaisuute-
na iso kaivoshanke on uhka 
alueen ympäristön ja vesien 
puhtaudelle. Ilman täysi- 
m ä ä r ä i s e s t i  p u h d i s t a -
via jätevedenpuhdistamo-
ja on kaivoshanke alueen 
vesien kannalta EU:n ve-
sipuitedirektiivin vastai-
nen. Haluamme muistuttaa 
myös, että kaivoksen hait-
takorvaukset maa- ja ve-
sialueiden omistajille sekä 
muille elinkeinoille on mi-
nimaaliset eivätkä korvaa  
todellisia menetyksiä.

SLL:n Lapin pi ir i  jättää  
ELY:lle lausunnon asiasta 
määräaikaan mennessä.

SLL Lapin piirin puolesta 
Mika Flöjt, toiminnanjohtaja  
 
Hilkka Lipponen, 
varapuheenjohtaja

Ei lisää kaivosten  
jätevesiä Kemijokeen 

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 

Kotien jätteiden keräyskierros

Keräyskierroksella vastaanotetaan kodin jätteitä, joita ei kokonsa tai materiaa-
linsa vuoksi voi laittaa kodin jäteastiaan. 
Keräyksessä vastaanotetaan max 2m3/asiakas.

Tiistai 14.9.2021
Maula, 15.00-16.00
Mäkipeura 17.00-18.00
Arpela 19.00-20.00

Keskiviikko 15.9.2021
Karunki 16.00-17.00
Vojakkala 18.15-19.15
Torstai 16.9.2021
Raanujärvi 15.00-16.00
Meltosjärvi 16.45-17.45
Mellakoski 18.30-19.30

• yritysten jätteitä
• vaarallisia jätteitä
• sähkölaitteita
• painekyllästettyä puuta
• asbestipitoista jätettä
• biojätteitä

VASTAANOTETTAVAT JÄTTEET
SEKALAISET JÄTTEET
• Huonekalut, patjat, matot, tekstiilit
• Muoviesineet (ämpärit, vadit, jne.)
PALAMATTOMAT JÄTTEET
• Peilit, tasolasit, sulakkeet, kipsilevyt, kaakelit
• Lasi-, posliini-, ja keramiikkaesineet, wc-posliinit
• Eristystvillat, hehku- ja halogeenilamput
PUUJÄTTEET
• Puulevyjäte (ovet, kaapit, kalusteet)
• Pinnoitettu puu, parketti, laminaatti, lastulevy
METALLIROMUT
• Polkupyörät, lumikolat, ruohonleikkurit
• Pyykkitelineet, puutarhakalusteet, aurinkovarjot
• Trampoliinit, maalipöntöt (täysin tyhjänä)

Jätteitä EI saa tuoda etu- tai
 jälkikäteen pysähdyspaikoille!

       MUISTA OTTAA 
ASIAKASKORTTI MUKAAN

14. - 16.9.2021

Anna palautetta: info@pmjh.fi

Keräyskierroksella
 EI vastaanoteta:

Jätteiden tuoja lastaa 
itse jätteensä 

kuljetusauton kyytiin.

Lisätietoa: www.jakala.fi

Keräyskierroksella ei voi maksaa 
rahalla eikä pankkikortilla.

Jätteistä peritään 
1 asiakaskorttileimaus/kuorma (max 2m3)

Metalliromu vastaanotetaan maksutta.

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

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

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

OODI  
LÄHIKAUPALLE  

(Sale Loue)

Kun sitä päivittäin  
tulee asioitua,
niitä näitä siinä aina  
turinoitua.
Kuulumiset puolin ja 
toisin vaihdellaan,
maailman menoakin  
ohimennen siunaillaan.
Monenlaisia ilmojakin  
se on pidellyt,
aurinko paistanut ja  
toisinaan sadellut.

Tuo maaseudun 
lähikauppa,
on kuin lähiön kuppila.
Siellä sinut tunnetaan,
kuulumisesi  
kuunnellaan.

Kiireetön tunnelma  
ja loistava palvelu,
toisinaan tavanomaista 
pieni vitsailu.
On tarjouksiakin sen 
mitä niitä tarvitsee,
tietenkin asiointi  
sieluakin myös ravitsee.
Taas ovi käy ja  
seuraava on vuorossa,
joten luikautetaan  
porukalla kuorossa;

Tuo maaseudun  
lähikauppa,
on kuin lähiön kuppila.
Siellä sinut tunnetaan,
kuulumisesi  
kuunnellaan.

Ari Saukko,  
Tervola

Aurinkoisen päivän ilta-
puolela olima juuri tullu 
sisäle. Yht’äkkiä siihen 
tulla tupsahti Helvi, sano, 
että nyt lähethin. ”Lähe-
mäpä taidenäyttelhyn ja 
laulamhan”, hän jatko.

Mikäs siinä, mulla oli 
jo pitemmän aikaa ollu 
mielesä, että pittää käyä 
tänäki kesänä Könkhän 
Jukan galleriasa. Siinä 
sitten vähän siistiy’ythin, 
vaihethin resusimmat ar-
kivaathet pois ja vähän 
parempaa pääle.

Kurvilasa ko Jukka 
aukas oven näyttelhyn, 
ethen paliastu iso, vai-
kuttava maalaus. Siinä 
vanha maalaistalo oli 
niinkö pilvien keskelä. 
Oikiala päin oli muuta-
ma taulu, jokka liittyvät 
maalaiselämhän ja 
elläimhin. Yläkerrasa oli 
suuri maalaus, josa van-
ha talo, vaalia ja vähän 
ränsistynhen näkönen, 
näky niinkö aurinkoisesa 
ympäristösä. Sen luonne 
muuttu kokonhan, ko 
sivuikkuna panthin kiini. 
Huone tuli aika pimiäk-
si , vain maalauksen 
takkaa tuli ikkunasta 
valua. Maalaukshen tuli 
niinkö yö, ja talo näytti 
hohtavan valua. Siittä 
tuli dramaattinen niinkö 
kummitustalo.

Lukijalta:

Lukijalta:

Näyttelykäynnin jälkhin is-
tuima hetken puutarhakei-
nusa. Naapuritalosta alko 
jo kuulua vähän soittimien 
virittelyä. Siirryimä sinne. 
Talon väki oli laittanu istu-
met ja pöyät aurinkoisele 
kartanole ja kylän ihmiset 
olivat kattanhet värikhän 
nostalgiahenkisen kahvi-
pöyän. Vanha navetta  oli 
entrattu mukavaksi yhe-
säolosaliksi. Oli soittajien 
koroke, matoila peitetyt 
istumet. Olipa soittajien 
paikan ethen laitettu 
parkettiki. Ovet olivat auki. 
Lämmin kesänen valo tuli 
sisäle Kemijoen virran 
säestämänä. Rytkösen  
Erkin miniä oli koonnu 
hyvän orkesterin, jolla 
onnistu laulujen säestys ja 
eelä laulaminen mallik-
hasti  Vanhat ja vähän uu-
emmakki laulut kajahtivat 
hempiän haikiasti ja ilosen 
rytmikhästi.

Paikale oli tullu mukava 
joukko louelaisia, olipa 
heitä muualtaki, Peurasta, 
Keminmaasta, Kemistä ja 
Tervolan kirkoltaki näky 
joitaki tulhen. Inarinjärvi, 
Nuoruusvalssi ja muut 
kuliettivat ääntä ja mieltä 
välilä keviästi, välilä suru-
mielisesti. Poika varjoisalta 
kujalta, Kuningaskobra, 
Jätkän humppa, Tuli-
punaruusut ja muut taas 
repäsivät ilon ylimmilhen. 

Ikkunaprinsessa oli so-
vitettu Ikkunaprinssiksi, 
ja muutaki onnistunutta 
jekkua oli ohjelmistosa.

Laulu ja soitto raikasivat. 
Ihmiset kokivat hetken 
kohotettuina arien ylä-
puolele. Jukan lehmäkki 
tulit kuuntelemhan ja 
kattelemhan. Rantalaitu-
mela net käyskentelivät 
ja pysähtyvät  aivan yhtä 
sieväsimäsinä, kiiltävä-
karvasina ja puhthaina 
ko Jouko Alapartasen 
tauluisa.

Ilta kulu, sävelet sam-
muvat ja ihmiset lähtivät. 
Olima elänhet kaunhin, 
ajatuksia herättävän 
hetken historiallisesa 
ympäristösä. Onhan 
Kurvilan talo nykysen 
Runkauksen maanmit-
tauskylän rekisterinume-
ro yksi, ja se on ollu jo 
1500- luvulta asti siinä.

Kemijoki  jäi virtaamhan 
ja aurinko jatko paista-
misthan korkialta vielä 
putkhän.

Liisa Halonen-Laiti
5.8.2021, Loue

Heinäkuinen ilta

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

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

Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä
Ilmoitusaineiston jättö Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen aineisto edellisen viikon tiistai-
na klo 16.00 mennessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviikkona klo 16.00 mennessä osoitteeseen 
aineisto@tervola-lehti.fi

Graafinen ilme/ taitto  
Visual Design Oy

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

www.tervola-lehti.fi

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

Hintoihin lisätään alv. 24%

Yhteystiedot/


