Tervola-lehti
Myönteisiä mahdollisuuksia

Tiedotuslehti Tervolan
kunnan talouksiin
Lehti nro 18– 15.9.2021

www.tervola-lehti.fi

Kätkävaaran vaellusreitin
palvelut pian kohdillaan

PUUTAVARAMYYNTI
Avoinna arkisin klo 8-16

PELLETTI 125 €/500kg
LOPUT TERASSILAUDAT -20%
ULKOVERHOUSPANELI
-LAATU 28x220 -25%
ERÄ LAUTAA ALK. 1 €/m
POISTOERIÄ NIPUITTAIN
EDULLISESTI!

Syksyn aikana rakennetaan vielä pysäköintialue sekä sijoitetaan hienot uudet
opasteet paikoilleen. Kätkästä on tullut
huippusuosittu.

* TERASSIKAITEET
* PORTAAT
* KALUSTEMAALAUKSET

www.jideart.com
0400 694265
Tuunivaarantie 3A Kaisajoki

Pitkospuut helpottavat etenemistä vaikeakulkuisessa maastossa.

Teksti Teija Laurinolli
Kuvat Harri Tarvainen /
Tervolan kunta

K

nyt moni.

erran elämässä
on päästävä Kätkälle! Näin tuumii

- Vaellusreitin alkuun on
pysäköity jopa 40 autoa päivittäin, kertoo Tervolan kunnan elinkeinokoordinaattori
Matti Alatalo.
Kätkävaaran vaellusreittiä
ja luontopolkua on kohennettu kesän aikana urakalla.
- Esteettömän reitin uudistustyö on valmis. Uusi kota
ja tulistelupaikka on rakennettu. Uusia pitkospuita on
rakennettu ja vanhoja korjattu, Alatalo luettelee.
- Syksyn aikana vuorossa on
uuden pysäköintialueen rakentaminen sekä uusien

opasteiden asentaminen
paikoilleen. Parkkipaikalle
tulee tilaa ainakin 50 autolle.
Töitä on tehty Kehittyvä Kätkä -hankkeen rahoituksella. Projektin kokonaisbudjetti on noin 120000 euroa.
Valtion tuki kattaa puolet
summasta.
Korona-aikana valtio halusi
avustaa lähivirkistyspalveluiden kehittämistä. Tervola
haki ja sai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
kautta kanavoitua tukea
keväällä.
Hanke päättyy vuoden lopussa.

Linkkejä lisättyyn
todellisuuteen
Kaikki opastaulut uusitaan
hankkeessa. Kolmeen tauluun lisätään QR-koodilla avattavaa lisättyä todellisuutta (AR), jonka avulla ym-

päristö muuttuu eläväksi
älylaitteen ruudulle.
AR on lyhenne englanninkielisestä termistä ”augmented reality”. AR tarkoittaa sitä,
että todelliseen näkymään
on lisätty elementtejä, kuten grafiikkaa, ääntä, kuvaa,
videota, tekstiä, paikannustietoa.
Kätkän opastelinkit tuottaa
Lapin ammattikorkeakoulun FrostBit-ohjelmistotekniikkalaboratorio.
AR-tekniikka suo myös liikuntarajoitteisille mahdollisuuden tutustua virtuaalisesti Kätkävaaran laen upeisiin näkymiin. Sinne saakka
ei esteetön reitti yllä.

Ainutlaatuinen
luontokohde
Kätkävaara on muinaisen meren rantaa. Vastaavia muodostelmia on Lapis-

sa harvassa, lähimmät aivan
pohjoisessa.
Kätkävaaran noin seitsenkilometrinen luontopolku kunnostettiin ensi kertaa Kätkän
luonto -hankkeessa vuonna
2010. Keskivaikeaksi luonnehdittu polku on rengasreitti, jonka kiertäminen vie
3–4 tuntia. Kätkävaaran
huipulle on rakennettu näköalatorni, hirsikota ja käymälä.
Polulla on parikymmentä infopistettä.
Esteetön Kätkä -hanke jatkoi työtä vuosina 2012–
13 kehittämällä palveluita. Luontopolulle rakennettiin tuolloin puolen kilometrin mittainen esteetön osuus.

• 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
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JUMALANPALVELUKSET:
Su 19.9. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10.
Su 26.9. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Jumalanpalveluksiin ei ole kokoontumisrajoituksia.
Jumalanpalvelukset striimataan. Linkki
jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja
Youtubesta Tervolan seurakunnan kanavilta
sekä seurakunnan kotisivulta: www.tervolanseurakunta.fi.

Sofianna Hanhisuanto on enemmän kotonaan kameran takana kuin edessä. Toisinaan myös itsestä otetut kuvat ovat paikallaan.
Kuva: Sofianna Hanhisuanto/bysofianna, kuvausapuna toimi Saara Hanhisuanto.

4H-yrittäjä Sofianna Hanhisuanto valokuvaa sekä
arjessa että juhlassa
Tervolalaisella Sofianna Hanhisuannolla on ollut oma valokuvaukseen keskittynyt 4H-yritys kahden vuoden ajan.
Valokuvausta lapsesta saakka harrastanut Sofianna kuvaa
esimerkiksi henkilöitä, juhlia ja lemmikkejä.
Teksti Marjut Järvinen
Kuva Sofianna Hansisuanto

V

alokuvausharrastukseni alkoi oman
koirani kuvaamisesta. Yrityksen perustettuani olen ottanut lemmikkikuvien lisäksi paljon esimerkiksi yo-kuvia ja rippikuvia.
Lemmikkien kuvaaminen on
minulle luontaisesti helppoa,
mutta henkilökuvaus kiinnostaa minua paljon, Sofianna kertoo.
Henkilökuvat yhdessä lemmikin kanssa ovat yrittäjän
mukaan erityisen suosittuja.
Perinteisen koiran ja kissan
lisäksi kuviin halutaan esimerkiksi poron, lampaiden
tai hevosten kanssa. Tällöin
kuvaustilanteessa mennään

aina eläimen ehdoilla. Kun
eläimiä on mukana, täytyy
kuvaustilanteissa olla muutenkin joustava.
- Vähän aikaa sitten kuvasimme rippikuvauksissa nuorta kahden poron kanssa. Porot eivät ensin halunneet olla
kovin lähellä toisiaan, mutta ne saatiin lopulta herkkujen avulla vierekkäin. Nuori
piti toista poroa itse kiinni, ja
kuvista rajautunut, maassa
maannut avustaja piti toista
poroa. Kuvista tuli oikein onnistuneita, Sofianna naurahtaa.

Kaikista ihmisistä
saa hyviä kuvia
Kuvaustilanne on kuvattaville usein jännittävä. Itsenäisesti kuvaamaan oppinut
Sofianna panostaa siihen,

että kuvattava rentoutuisi ja
nauttisi kuvaustilanteesta.
- Mallin ohjaaminen on minun työtäni, joten kenenkään
ei tarvitse olla huolissaan siitä, ettei osaisi olla kameran
edessä oikein, Sofianna painottaa.
Kuvauksissa Sofiannan tavoitteena on tuoda esiin kuvattavan luonnetta. Kun kuviin saadaan syvempi merkitys, tulee kuvista usein
kuvattaville mieluisampia.
Tästä syystä kuvaukset myös
suunnitellaan yhdessä kuvattavan kanssa. Toisinaan
Sofiannaa henkilökohtaisesti
inspiroiva elementti on mahdollista liittää asiakkaan kuvaan.
- Vapaa-ajan kuvaus ja työ-

kuvaus usein limittyvät. Olen
jo pitkään halunnut kuvata
yhdessä mielenkiintoisessa
kuvauspaikassa, ja nyt tuleva asiakkaani kiinnostui siitä myös.
Lukiossa viimeistä vuotta
opiskeleva Sofianna valmistuu ensi keväänä ylioppilaaksi. Kirjoituksiin valmistautumisen lomassa kuvaus antaa
muuta ajateltavaa. Kuvausaikataulut järjestyvät joustavasti, ja lisää tietoa saa verkkosivuilta ja Instagramista
bysofianna-nimimerkin takaa.
- Kauniiden kuvien saaminen
itsestä on omaan hyvinvointiin panostamista. Kaikista ihmisistä saa hyviä kuvia,
joten suosittelen lämpimästi henkilökuvauksia ihan kaikille, Sofianna sanoo.

VIIKKOTOIMINTA
To 16.9. Eläkeläisten kerho Törmävaaran
leirikeskuksessa klo 11. Kerhokuljetusmahdollisuus länsipuolella asuville 4 €, vähintään
kolme (3) lähtijää. Kyytiä tarvitseva, ota
yhteyttä Elinaan 050 4370004.
Ke 22.9. Lauluilta Seurakuntakeskuksessa
klo 18.
To 23.9. Eläkeläisten kerho Seurakuntakeskuksessa klo 11. Kerhokuljetusmahdollisuus itäpuolella asuville 4 €, vähintään kolme (3) lähtijää. Kyytiä tarvitseva, ota yhteyttä
Elinaan 050 4370004.
Pe 24.9. Piispanpyöräily, yhteislähtö Seurakuntakeskukselta klo 14. Piispa Jukka Keskitalon haastamana pyöräilemme Törmävaaraan, jossa on ohjelmassa hartaus, yhdessä
oloa sekä makkaranpaistoa. (Ota omat
makkarat mukaan.) Tapahtumassa kerätään
kolehti Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle. Pyöräilymatkaa kertyy noin 8,5 km
yhteen suuntaan eli yhteensä noin 17 km.
Pe 24.9. Miestenpiiri Törmävaarassa klo 18.
Su 26.9. Raamattupiiri Seurakuntakeskuksessa klo 11:30
DIAKONIATYÖ Omaishoitajien vertaisryhmä
8.10., 5.11. ja 3.12. Nuorkalla yhteistyössä
Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry:n ja Lapin
Muistiyhdistys ry:n kanssa. Ryhmään taksikyytimahdollisuus, ole yhteydessä diakoni
Elinaan p. 050 4370004.
KIRKKOHERRANVIRASTO on avoinna
ma, ke, pe klo 9-13.
KIRPPUTORI on avoinna ma, ke ja la klo 11-17.
KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Hautaan siunattu: Marja-Liisa Hokka 81 v,
Heimo Veli Olavi Siivola 72 v,
Jouni Alpo Sakari Juntunen 62 v
Kastettu: Livia Helmi Kaarina Varjotie

Palveluhakemisto

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.

Tervola-lehti
TERVOLASSA
TAPAHTUU

TERVOLANEUVOSTO
ETSII
JÄSENIÄ!

16.9.

Aavemetsästäjän kirjailijavierailu

18.9.

Lapin Mobilistit Tervolan
kotiseutumuseolla

25.9.

Sompu-Pahtaojan ms:n Kennel jaoston koiranäyttely Tervolassa

27.9.

Pentti Korpelan kirjailijavierailu
Nuorisoseurantalolla

28.9.

Tervolan Museoseura ry:n
kevätkokous Kotiseutumuseolla

Tervola-neuvosto on Tervolan kunnan sidosryhmien uusi yhteistyöfoorumi. Neuvoston
tehtäviin kuuluu mm. aloitteiden ja esitysten
tekeminen kunnan viranomaisille sekä kuntastrategian laadintaan osallistuminen.

Lisätietoja: www.tervola.fi

Ilmoittaudu kiinnostuneeksi

Museosta suosittu
käyntikohde talkoillen

M

useon vetovoimaisuutta on lisätty vuoden
2021 aikana rakennuksia ja
museoaluetta kunnostamalla sekä kesäkahvilaa pitämällä.
Tervolan museon alue ja rakennukset on saatu kesän 2021 aikana talkootyöllä päällisin puolin kuntoon
rakennuksia korjaamalla ja
maalaamalla (12 kpl) sekä
vuotavia kattoja korjaamalla
ja museoaluetta raivaamalla
ja tarpeetonta puustoa poistamalla.
Valtatien 4 varressa sijaitseva Tervolan museo on vetovoimainen ja näkyvä maamerkki Paakkolassa. Sen
todistaa kesällä 2021 viitenä viikonloppuna talkoovoimin auki pidetty kahvila. Kävijöitä oli n. 600. Vierailijoita oli koko Suomen alueelta
sekä myös ulkomailta. Museon maalaismiljöö sekä laaja 3000 kotiseutu- ja maatalousesineistö sekä Geokätkö houkuttelivat vierailijoita.
Osa vierailijoista on tullut Kemijoen virkistyskäytön, veneilyn kautta.
Tervolan museo toimii vetovoimaisena porttina Tervolan kunnan etelärajan ja Kemijoen rannan tuntumassa.
Ratkaisevaa jatkossa on,
saadaanko museon käytön

ja toiminnallisuuteen samaa
talkoohenkeä kuin rakennusen kuntoon saattamiseen. Vain yhteistyöllä ja talkoilla museo pelastetaan entiseen kukoistukseen. Näin
ennen toimivien ahkerien ihmisten arvokas ja historiallinen kättentyö siirtyy jälkipolvien ihasteltavaksi. Tervolan
kokonaisvaltainen museo on
arvokas koko maakunnalle sekä
Lapin Mobilistit vierailevat
Tervolan museolla, Nelostie 366, Paakkola lauantaina 18.9.klo 13-16. Tervetuloa tutustumaan mobilistien
kalustoon sekä museoon.
Paikalla esittää Hannu Tarvas Oiva Arvolan saagoja.
Kahvi- ja makkaratarjoilua.

Oletko kiinnostunut kehittämään
kunnan toimintaa vapaamuotoisesti yhteistyössä muiden tervolalaisten kanssa? Tule mukaan
Tervola-neuvostoon!

Tervola-neuvostoon nimetään 9-15 edustajaa
tervolalaisista yhdistyksistä, muista kunnan
sidosryhmistä sekä kehittämisestä kiinnostuneista kuntalaisista. Järjestäytymiskokouksessa neuvosto valitsee keskuudestaan
kaksivuotisen toimikauden ajaksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhdistyksille
ja muille sidosryhmille lähetetään erillinen
nimeämispyyntö.
Tervola-neuvostoon ovat tervetulleita kaikki
yhteisestä kehittämisestä kiinnostuneet tervolalaiset. Neuvosto kokoontuu muutamien
kuukausien välein, ja neuvoston työskentely
painottuu uusien ideoiden ja kehitysehdotusten esittämiseen.
Lisätietoja Tervola-neuvoston toiminnasta
saat Tervolan kunnan hallintojohtaja Sari
Tervaniemeltä puhelimitse 040 764 0237
tai sähköpostitse sari.tervaniemi@tervola.fi
Ilmaise mielenkiintosi osallistua
Tervola-neuvostoon
sähköpostitse osoitteeseen
marjut.jarvinen@tervola.fi
viimeistään 15.10.2021.

Tervolan Museoseura ry

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita:

0400 211 626
Kevään maalaustalkoissa
ahertamassa Antti
Kaikkonen.
Kuva, Teija Laurinolli

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 29.9.
Aineistot edellisen viikon
keskiviikkoon mennessä.
Mainostoimisto Meri-Lapissa

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

Visual Design
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Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Juttuvinkit:
aineisto@tervolalehti.fi

Tervola-lehti
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 16.9. klo 11-16
Tervolan Nuorisoseuralla Seurantie

Järj. Pekkalan Ompelukone p. 0400 883121

Lukijalta:
VASTARANNAN PURKUPUTKI
Voi sitä ulinaa.
Kun purkuputkesta kaikki kynnelle
kykenevät valittaa.
Jaksavat vouhottaa.
Kun nelostien varrelta joku
viimeinen erämaa katoaa.

Luovutustilaisuudessa 26. elokuuta Topaasilla oli ikää reilut kaksi kuukautta.

Vasikkaketjun uusin lenkki
Topaasi muutti Yli-Kaasilan
tilalle

Isosti auki purkuputki.
Saa takaisin naljailut.
Jokainen vastarannan sutki.
Jota häiritsi kalastelut.
Purkuputki on tulossa rannalle.
Tuohon vastapäiselle törmälle.
Ja ei kyllä harmita ollenkaan.
En pidä enää verkkojakaan.

Tervolan 4H-vasikkaketjuun syntyi kesäkuussa
uusi lenkki, Topaasi. Aktiivisia 4H-kerholaisia vasikkalahjoituksella palkitseva ketju
on jatkunut katkeamatta jo 38 vuotta.
Teksti, kuvat Teija Laurinolli

H

arva vasikka saa
oman juhla- ja tiedotustilaisuuden.
Pihalle saapuvalla Topaasilla ei ole harmainta aavistusta siitä, miksi sen ympärille kokoontuu joukko vieraita
ihmisiä kuvia räpsimään. Se
on lähinnä kummissaan, tepastelee edestakaisin, käy
tervehtimässä Söpöliinikissaa ja saa vikurointikohtauksia.
Topaasi on päähenkilö 4Hketjuvasikan luovutustilaisuudessa Hanna-Leena ja
Jorma Kaasilan tilalla. Mutta
mikä ihme on ketjuvasikka?
- Vasikka lahjoitetaan aktiiviselle 4H-kerholaiselle,
jonka valitsee 4H-yhdistys, kertoo Tervolan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja
Sirpa Vuokila.
Lahjoitettava vasikka on osa
ketjua, joka Tervolassa alkoi
vuonna 1983.
- Tuolloin Anni ja Pekka
Köngäs lahjoittivat ensimmäisen lehmävasikan. Kun
vasikka on kasvanut ja poikinut ensimmäisen lehmävasikan, tämä taas on luovutettu
seuraavalle kasvattajalle.

Vuokilan mukaan joskus luovutusten väli on venynyt normaalia 2–3 vuotta pidemmäksi, kun poikiminen ei ole
onnistunut tai on syntynyt
sonnivasikoita.
- Topaasin vastaanottavat
Jenny ja Juho Kaasila ovat
Tervolan ketjun 14. vasikan
saajat.

Riiviön
jälkeläinen
Nuoret sitoutuvat hoitamaan lahjavasikkaa omatoimisesti. 12-vuotias Juho
ja 10-vuotias Jenny käsittelevät Topaasia tottunein ottein, ovathan he karjatilalla
kasvaneita.

Ari Saukko, Tervola

- Tervolassa on enää
vähän karjatiloja ja niillä asuvia nuoria.
Asiakkuusvastaava ja asiantuntija Harri Marjeta jalostusosuuskunta Fabasta huomauttaa, että sama koskee
koko Lappia.
- Maatilojen ja lypsykarjan
määrä on käynyt vähäiseksi.

Menetkös siitä! Menen, mutta nyt harmittaa, sanoo
Topaasin ilme. Vasikan takana Jenny ja Juho Kaasila,
oikealla ketjuvasikan luovuttanut Otso Oja.

Vaarallisten jätteiden ja
sähkölaitteiden keräyskierros
28. - 30.9.2021
Tiistai 28.9.2021

Maula, ent. baari, 8.00 - 9.00
Tervola SEO, 9.45 – 10.45
Toimita jätteet vastaanottopaikalle aikaPeura, St1 Mäkipeura, 11.15 – 12.15
taulun mukaisena aikana. Älä tuo jätteitä
Varejoki, koulu, 13.45 – 14.15
keräyspaikalle etu- tai jälkikäteen.
Mellakoski, ent.kaupan piha, 15.00-16.00

Keskiviikko 29.9.2021

Raanujärvi, koulu 8.00 – 9.00
Meltosjärvi, koulu 9.30 – 10.15
Tengeliö, kansantalo, 11.00 - 11.30
Kauliranta, monitoimitalo, 12.30 – 13.00
Kainuunkylä, koulu, 13.45 – 14.30
Karunki, kauppa, 15.15 – 16.30

Holsteinrotuinen Topaasi
syntyi 20. kesäkuuta Ojan tilalla. Sen emä on Riiviö, jonka Otso Oja sai ketjuvasikkana vuonna 2019.

Torstai 30.9.2021

- Vasikan hoito on rankkaa.
Riiviöstä on kasvanut tosi
hyvä lypsylehmä, Oja kertoo.

Hanna-Leena Kaasilan mu-

Maailma kehittyy.
Isommissa pöydissä asiantuntijat
kyllä perehtyy. Mukautua täytyy.
Työtä ja toimeentuloa kuitenkin
tänne järjestyy.

kaan kahta kertaa ei
tarvinnut miettiä,
kun ketjuvasikan
vastaanottohalukkuutta kysyttiin.

- Ketjuvasikka saa nimen
aina sillä tilalla, jossa se syntyy, he kertovat.

- Olin ensimmäisenä paikalla, kun Topaasi syntyi vähän
etuajassa.

Voivat keskenään nyt siellä puljailla.
Fosfaatilla vaikka veneensä tervailla.
Seison rannalla länsipuolella.
Sutkit kalassa kaivoksen suolella.

Vasikan käsittely käy Jenny ja
Juho Kaasilalta tottuneesti.
Ei ihme, että Tervolan
4H-yhdistys valitsi heidät
ketjun tuoreimmiksi vasikan
vastaanottajiksi.

Arpela, kauppa, 11.00 – 12.00
Vojakkala, kauppa, 12.30 – 13.45
Kaakamo, ent. op, 14.30 – 15.30
Kemi, Neste Hahtisaari, 16.30 – 17.30
Kemi, Neste Lapintuuli, 18.00 – 19.00
Kuntalaisten vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet vastaanotetaan veloituksetta. Muita
jätteitä ei vastaanoteta keräyskierroksella.

Vaarallisen jätteen keräysauto:
- Maalit, liimat
- Ohenteet, liuottimet
- Hapot ja emäksiset pesu-aineet
- Energiansäästölamput
- Loisteputket
- Ajoneuvojen akut
- Ajoneuvojen nesteet
- Torjunta ja kasvinsuojeluaineet

Jäteöljyn keräysauto:

- Mustat ja kirkkaat öljyt

Sähkölaitteiden keräysauto:
- Pienet kodin sähkölaitteet
- Televisiot, tietokoneet
- Mikrot, imurit
- Hellat, jääkaapit, pakastimet
- Pesukoneet

