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Runkausjoen kunnostus
on valmis – Tervetuloa,
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Kahden kuukauden uurastuksella joki
on palautettu luonnonmukaiseen tilaan.
Kiviä tarvittiin yli 170 rekkakuormallista.
Teksti, Teija Laurinolli
Kuva, Marjut Järvinen

U

rakka alkoi 26. heinäkuuta, jolloin helikopteri toi jokeen
ensimmäisen kivikuorman,
kertoo urakoitsija Jarmo
Pautamo.
Kemijokeen laskevan Runkausjoen viimeinen eli yhdeksäs koski oli valmistumisvuorossa 26. syyskuuta. Kahden kuukauden aikana
virtaan on rahdattu yli 170
rekkakuormallista kiviä. Kunnostuksen tavoitteena on
palauttaa joki luonnonmukaiseen tilaan, vaelluskalojen
lisääntymiselle otolliseksi.
Apajax Oy:n yrittäjä Pautamo on suunnittelut ja valvonut kunnostuksen aliurakkana Kalasydän Oy:lle. Hanketta ovat rahoittaneet myös
Kemijoki Oy sekä Lapin elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskus ely.

rataan lähivuosina koekalastuksin.

ja pienkoloja ei ollut, vain yksittäisiä suuria kivilohkareita.

– Tämä on ollut Lapin ja todennäköisesti koko Suomen
suurin joenkunnostusurakka, Pautamo sanoo.

Noin kuuden vuoden kuluttua selviää, kykeneekö istutettu lohi ensin kasvamaan
joessa ja myöhemmin vaeltamaan mereltä takaisin. Matkalla Runkausjokeen sen on
osattava suunnistaa Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitospadot ohittavien kalateiden kautta.

Paikallisia
työllistetty

– Ainakin taimenelle tulee hyvä elinympäristö, jos
ei lohta saada kotiutumaan.
Tornion- ja Iijokien villien lohikantojen mätiä istutetaan
Runkausjokeen 20 litraa ensi
huhtikuussa.

Uitto jätti joen
huonoon kuntoon
Joki oli Pautamon mukaan
järkyttävän huonossa kunnossa. Koekalastuksissa selvisi, että taimen ei lisäänny
siinä.
– Harjus lisääntyy. Simppu ja
mutu olivat yleisiä. Mutu on
indikaattorilaji. Sen yleisyys
kertoo, että vedenlaatu on
erinomainen. Tilannetta ja istutusten onnistumista seu-

Suunnitteilla on muitakin
vastaavia hankkeita Taivalkosken voimalaitoksen patoaltaan alueella.
– Kaikki Kemijokeen laskevat joet ovat siinä uittoperattuja eli kaikki pitäisi palauttaa
luonnonmukaiseen tilaan.
Rahoittajat ovat tähän mennessä suhtautuneet myönteisesti ja asiantuntijat ovat
olleet haltioissaan, Pautamo
kiittelee.
Uiton jäljiltä Runkausjoen
pohja oli tiivis. Suojakivikkoa

Kahden kuukauden puserrus
on työllistänyt kymmenkunta paikallista tekijää. On tarvittu kaivinkoneita ja kauhakuormaajia sekä tietenkin kivien kuljettajia.
– Helikopteri toi kiviä kohteisiin, joihin ei muuten päässyt.
Kivikuormien kuljetus vaatii
asian osaavaa lentäjää. Yhteistyökumppanini on ollut
oriveteläinen Agrolentopalvelu aiemmissakin hankkeissa toisaalla Suomessa, niin
myös täällä, Jarmo Pautamo
kertoo.
Pautamolla on pitkä kokemus kalataloudellisista kunnostuksista. Joen elpyminen
kestää luonnonmukaistamisen jälkeen vuosia.
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• Yrittäjän Tervola,
Tervolahovista kattavat
kokous- ja juhlapalvelut s.2

• Vanhusten vuokrataloille uusia vuokralaisia s.5

• Brändikesäkisan voittaja s.6

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
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0400 211 626
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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

JUMALANPALVELUKSET:
Su 3.10. Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11.
Su 10.10. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Jumalanpalvelukset striimataan. Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja
Youtubesta Tervolan seurakunnan kanavilta
sekä seurakunnan kotisivulta: www.tervolanseurakunta.fi.

Tervolahovista kattavat
kokous- ja juhlapalvelut
yrityksille, yhdistyksille ja
yksityisille

Tervolan kuntakeskuksen läheisyydessä sijaitsevassa
Tervolahovissa käy viikonloppuisin vilske. Koko perheen
lomakeskus tarjoaa yrityksille ja yhdistyksille tyky- ja kokouspäiviä ja yksityisasiakkaille juhlapalveluja. Lisäksi Tervolahovin ravintola palvelee paikallisia kysynnän mukaan.
Teksti, Marjut Järvinen
Kuva, Tervolahovi

T

ervolahovin yrittäjäpariskunta Tenho
Kakko ja Sanna-Mari Starck-Kakko kokevat
yrittäjinä toimimisen elämäntavaksi.
- Meidän työnjakomme toimii niin, että minä hoidan tilaus- ja ohjelmapalvelut ja
emäntä on pääkokkina, Tenho kertoo.
Tervolahovilta saatavien palvelujen kirjo on laaja. Saunaosastolla voi saunoa yli 60
hengen seurue yhtä aikaa,
ja iltaa voi jatkaa karaoken
merkeissä ravintolassa.
Lapsille löytyy aktiviteetiksi muun muassa pomppu-

linnapuisto. Lisäksi lomakeskuksella voi majoittua
sekä huoneissa että
vaunu-alueella.
- Suurin osa asiakkaistamme on tilausasiakkaita, joista
valtaosa tulee ulkopaikkakunnilta. Viime kesänä
vietimme esimerkiksi saksalaisen pariskunnan häitä. Meidän juhla- ja kokoustilamme sopivat hyvin 100–
120 hengen tilaisuuksiin,
Tenho kertoo.

Uusia tuulia koronan
jälkeiseen aikaan
Tervolahovin yrittäjäpariskunta Tenho Kakko ja
Sanna-Mari Starck-Kakko ovat tällä hetkellä yrityksen ainoat työntekijät.
Toiminnan lähtökohtana

§

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

on tyytyväinen asiakas, ja
toisinaan tämä on johtanut
suuriinkin investointeihin.
- Seitsemän vuotta sitten
eräs tilausasiakkaamme
toivoi ruokailu- ja illanviettotiloja Tervolahoville. Ravintolapuoli täydennettiin tilausasiakkaan toiveesta, Tenho
naurahtaa.
Koska asiakaspalvelun laadusta ei ole haluttu tinkiä,
jouduttiin koronaviruksen
vuoksi ravintolan aukioloaikoja supistamaan. Tulevaisuudessa apukädet voivat
olla tarpeen. Kunhan tilanne koronan osalta tasaantuu, on ravintolan suunnitelmissa jälleen olla säännöllisesti auki.
- Työn teemme aina 110%

työpanoksella, sillä kukaan ei markkinoi meitä
yhtä hyvin kuin tyytyväinen asiakas, Tenho kertoo.
Tervolahovin suunnitelmissa on saada nykyiselle vaunualueelle leirintäalueen
status ja laajentaa mökkimajoitusta rantaan. Tervolalaisten toiveita ravintolan
aukioloajoista Tervolahovi kuuntelee herkällä korvalla. Tällä hetkellä ravintolan
aukioloajoista ilmoitetaan
Facebookissa.
- Näinä aikoina on erityisen
tärkeää tukea oman kunnan
yrityksiä. Saunamaailman
voi varata soittamalla, ja
saunomaan mahtuu useampi porukka kerralla. Meille
voi tulla myös pelailemaan
vaikka biljardia, Tenho
vinkkaa.

VIIKKOTOIMINTA
To 30.9. Eläkeläisten kerho Törmävaaran
leirikeskuksessa klo 11. Kerhokuljetusmahdollisuus länsipuolella asuvilla. Kyytä tarvitessasi ota yhteyttä Elinaan 050 4370004.
Ti 5.10. Veteraanien hengellinen tilaisuus
Seurakuntakeskuksessa klo 11.
Ke 6.10. Lauluilta Seurakuntakeskuksessa klo 18.
To 7.10. Eläkeläisten kerho Seurakuntakeskuksessa klo 11. Kerhokuljetusmahdollisuus itäpuolella asuville. Kyytiä tarvitessasi,
ota yhteyttä Elinaan 050 4370004.
Su 10.10. Raamattupiiri Seurakuntakeskuksessa klo 11:30
VARHAISNUORISOTYÖ:
Pe 8.10 Donkkis Big Night Seurakuntakeskuksessa klo 18-20.
Donkkis Big Night on 6-13-vuotiaiden toiminnallinen ilta.Illan ohjelma sisältää Raamattuopetusta, draamaa, nukketeatteria ja
monia hauskoja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen voi tuoda pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan osallistujien kesken
palkintoja. Donkkis Big Night-tapahtumaan
on vapaa pääsy!
DIAKONIATYÖ
Pe 8.10. Omaishoitajien vertaisryhmä Nuorkalla yhteistyössä Länsi-Pohjan
Omaishoitajat ry:n ja Lapin Muistiyhdistys
ry:n kanssa. Ryhmään on taksikyytimahdollisuus, ole yhteydessä diakoni Elinaan
p. 050 4370004.
KIRPPUTORI on avoinna ma, ke ja la klo
11-17.
KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu: Maj Sari Else Pettersson
www.tervolanseurakunta.fi

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 13.10.
Aineistot edellisen viikon
keskiviikkoon mennessä.

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.

•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

Tervola-lehti
AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
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VUODEN 2021 YRITYSTUET
OVAT HAUSSA

Yritystukien maksatuskausi on vuosittain 01.10-30.09
TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa
VANHUSTENVIIKKO
3.–10.10.2021 on
1.9.2021–30.4.2022. Asiakaspalveluaikaa
ma–to klo 12–19
AVOINNA:
Digiopastusta
ma 4.10. klo 12–19
pe
klo 10–17
ma-to klo 12-19
klo 10-17
Askarruttaako
digi,
kaipaatko
digisparrausta?
Omatoimikirjastossa voi asioida jokapepäivä
klo 9–21
Jos
älylaite
ei oikein
älytä, kirjasto tarjoaa
välisenä
aikana,
myös viikonloppuisin.
maksutonta opastusta älylaitteiden ja InterTALVIKAUDEN
AUKIOLOAJAT
MUUTTUNEET
LIIKENNEJÄRJESTELYT
netin
käyttöön koko
päivän ajan ilman ajanKirjaston
talvikauden
aukioloajat
ovat voimassa
Koulukeskuksen
liikennealueen
muutostöiden
varausta.
Tule rohkeasti
käymään,
ja saat
1.9.2021–30.4.2022.
Asiakaspalveluaikaa
on
myötä
liikenne
kirjastoon
on
muuttunut
yksiapua juuri itseäsi askarruttaviin kysymyksiin
ma–to klo 12–19
suuntaiseksi.
Saapuva
ajoneuvoliikenne
ohjataan
ja ongelmatilanteisiin. Ota oma laite mukaan,
pe
klo
10–17ja alueelta poistutaan ItäpuolenKurjentien
kautta,
opetellaan
yhdessä!
tielle. Itäpuolentieltä ei voi enää kääntyä suoraan
Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21
koulukeskukseen/kirjastoon.
Digihumppa
5.10.viikonloppuisin.
klo 12–16
välisenä aikana,timyös
POISTOAINEISTON
HÄVITTÄJÄISET
Digihumppa
soi LIIKENNEJÄRJESTELYT
lähetysaalloilla,
kun RovaMUUTTUNEET
Tule
penkomaan poistoaineiston
hävittäjäisiin! Jälniemeltä
etälähetettävässä
tilaisuudessa
Koulukeskuksen
liikennealueen
muutostöiden
jellä
olevaa kirjaston
poistoaineistoa
saa ottaa ileri
asiantuntijat
esittelevät
omia digitaalisia
myötä
liikenne
on muuttunut
yksimaiseksi
1.–8.9.kirjastoon
välisenä
aikana.
palvelujaan.
Mukanaajoneuvoliikenne
ovat mm. Huijausinfo.
suuntaiseksi. Saapuva
ohjataan
fi,LASTENOSASTON
Omakanta,
Poliisi,
Nordea
ja Osuuspankki.
Kurjentien
kautta,
ja alueelta
poistutaan
ItäpuolenTIETOKIRJAHYLLYT
tielle. Itäpuolentieltä
ei voi enää
kääntyä
suoraanon
Lopuksi
esitellään
Lapin
kirjaston
e-aineistoja
Raikkaan
oranssit lastenosaston
tietokirjahyllyt
koulukeskukseen/kirjastoon.
janyt
Tonnin
palikat
-peliä. Tarkempaa
aikataulua
asennettu
paikoilleen.
Kirjojen tutkailu
on entistä sujuvampaa,
kun myös
useimmat
isotmukaan
kirjat
esittelyille
voi kysyä
kirjastosta.
Tule
POISTOAINEISTON
HÄVITTÄJÄISET
mahtuvat
hyllyihin
oikeinpäin.
Uudetkoko
hyllytiltapäiovat
Digihumpalle
kirjaston
lehtisaliin
Tule
penkomaan
poistoaineiston
hävittäjäisiin!
Jälmyös
matalammat
kuin
joten
pienet asiakväksi tai vain hetkeksi,entiset,
ei ennakkoilmoittautujellä olevaa
kirjaston
poistoaineistoa
saa ottaa ilkaat
yltävät
kirjoihin
paremmin
itse.
mista!
maiseksi 1.–8.9. välisenä aikana.
LEFFAILTA
8.9.voimaa -aineistonäyttely
Luonto
antaa
LASTENOSASTON
TIETOKIRJAHYLLYT
Koko
perheen elokuvailta
ke 8.9. klo 17–18.40. TaRaikkaan
oranssit lastenosaston
tietokirjahyllyt
rina
vie
fantasiamaailmaan,
missä
ihmiset jaluonnon
lohi-on
Aikuisten osastolla on esillä
aineistoa
nyt asennettu
paikoilleen.
Kirjojen
tutkailu on
enkäärmeet
elivät
kauan
sitten
sopusoinnussa.
Mutta
tarjoamista
monipuolisista
mahdollisuuksista
tistä
sujuvampaa,
kun
myös
useimmat
isot
kirjat
kun paha voima uhkasi maata, lohikäärmeet uhrahyvinvoinnin
ja terveyden
parantamiseen.
mahtuvat
hyllyihin
oikeinpäin.
Uudet hyllyt
ovat
sivat
itsensä
pelastaakseen
ihmiskunnan.
Nyt,
500
myös matalammat
entiset,
joten pienet
asiakvuotta
myöhemmin,kuin
sama
paha voima
on palannut,
LEFFAILTA
6.10. paremmin itse.
kaat
yltävät kirjoihin
ja
yksinäisen
soturin on
löydettävä myyttinen viimeinen lohikäärme korjatakseen murtuneen maan
Koko
perheen
ke 6.10. klo
LEFFAILTA
8.9.elokuvailta
ja
palauttaakseen
sen hajaantuneet kansat yhteen.
17–18.40.
Yksi
rakastetuimmista
viholliskakKoko perheen
elokuvailta
ke 8.9.
kloomat
17–18.40.
Elokuva
on suomeksi
puhuttu.
Ota
herkut Tasikoista
tekee
paluun
valkokankaille.
Katastrina
vie
fantasiamaailmaan,
missä
ihmiset
ja
lohimukaan!
rofin
uhatessa
vuosisadan
häitä New Yorkin
käärmeet
elivät kauan
sitten sopusoinnussa.
Mutta
kun paha voima uhkasi
maata,
lohikäärmeetolleet
uhrahienoimmassa
hotellissa
perivihollisia
KIRJAILIJAVIERAANA
AAVEMETSÄSTÄJÄ
sivatjaitsensä
pelastaakseen
ihmiskunnan.
500
hiiri
kissa
joutuvat
jotainNyt,
täysin
MIKA
NIKKILÄ
16.9. tekemään
vuotta myöhemmin,
sama paha
voima
on palannut,
Valkeakoskelainen
rajatiedon
tutkija
Mika
Nikkikäsittämätöntä:
yhdistämään
voimansa
pelasja esittelee
yksinäisen
soturinElokuva
on löydettävä
myyttinen
viilä
Suomen
aavemetsästäjät
3 -kirjaa
ja
taakseen
kaiken.
on puhuttu
suomekmeinen
lohikäärme
korjatakseen
murtuneen
maan
kertoo
aavemetsästäjänä
toimimisesta
torstaina
si. Ota omat herkut mukaan!
ja palauttaakseen
hajaantuneet kansatOletko
yhteen.
16.9.
klo 18 alkaensen
Nuorisoseurantalolla.
Elokuva
on suomeksi
puhuttu.ilmiöitä?
Ota omat
herkut
sinä
kohdannut
yliluonnollisia
Tervetuloa
MYRKKYKAAPIN
SALAT
-NÄYTTELY
mukaan!
kuuntelemaan
ja keskustelemaan!
Kirjastojen takahuoneissa on aikoinaan pidetKIRJAILIJAVIERAANA
AAVEMETSÄSTÄJÄ
KORPELA 27.9.
tyPENTTI
”myrkkykaappeja”,
joihin kerättiin sellaisia
MIKA NIKKILÄ
16.9.
Valokuvaaja
ja
tietokirjailija
Penttisaivat
Korpela
saapuu
kirjoja,
joita vain täysi-ikäiset
lukea.
Valkeakoskelainen
rajatiedon
Mika
Nikkikirjaston
kirjailijavieraaksi
ma tutkija
27.9. klo
17.00
alMyrkkykaapin
salataavemetsästäjät
– kielletyt kirjat
-näyttelä esittelee
Suomen
3 -kirjaa
ja
kaen
Nuorisoseurantalolle.
Kirjailijavierailu
kestää
lyssä
on
esillä
kirjoja,
sotien
jälkeen
kertoo
aavemetsästäjänä
toimimisesta
torstaina
noin
reilun
tunnin,
ja senjotka
aikana
Korpela
kertoo kumäärättiin
poistettavaksi
16.9.jaklo
18kokonaan
alkaen
Nuorisoseurantalolla.
Oletkoja
vien
karttojen
pohjalta
Lounais-Lapin yleisten
luontokirjastojen
kokoelmista.
Listalle
päätyivät
mm.
sinä
kohdannut
yliluonnollisia
ilmiöitä?
Tervetuloa
retkikohteista sekä joidenkin kohteiden historiasta.
kuuntelemaan
ja keskustelemaan!
Hitlerin
Taisteluni
sekäpaketti
Mika lähimaantieteesWaltarin NeuvosLuento
on
samalla
tiivis
tovakoilijan
varjossa.
Näyttely on
osa Suomen
tä Hailuodosta
Pelloon ulottuvalla
alueella.
Korpela
PENTTI KORPELA
27.9. elijaLounais-Lapin
esittelee
myös erikoisuuksia
luokirjastomuseon
kokoelmia,
siihen voi peValokuvaaja
ja tietokirjailija
Pentti
Korpela
saapuu
lia.
Korkealaatuisten
luontokuvien
lisäksi
esitykseen
rehtyä
kirjastossa
lokakuun
ajan
5.10.
alkaen.
kirjastonkaksi
kirjailijavieraaksi
ma
27.9. klo 17.00
kuuluu
lyhyttä videota.
Tilaisuudessa
voi alosTervetuloa
tutustumaan
kiellettyihin
kirjoihin!
kaenLounais-Lapin
Nuorisoseurantalolle.
kestää
taa
retkiopasKirjailijavierailu
-kirjan 25 euron
hinnoin (käteismaksu).
reilun tunnin,
jaTilaisuuteen
sen aikana
Korpela
taan
on vapaakertoo
pääsy,kuYÖKIRJASTO
TULEE
TAAS!
vien
ja
karttojen
pohjalta
Lounais-Lapin
luontoja
tervetuloa!
retkikohteista
sekä
joidenkin
kohteiden
historiasta.
Suosittu Yökirjasto tulee taas syyslomaviikolla
Luento on samalla tiivis paketti lähimaantieteeske 20.10. klo 19–23 uusin kujein ja kepposin.
tä Hailuodosta Pelloon ulottuvalla alueella. Korpela
Luvassa
on kaikenlaista
ja hulvaesittelee myös
erikoisuuksiahauskaa
eli Lounais-Lapin
luotonta
8–12
-vuotiaille
syysloman
alkajaisiksi
lia. Korkealaatuisten luontokuvien lisäksi esitykseen
mahtavassa
seurassa.
Mukaan
pääsee
kuuluu kaksi lyhyttä
videota.
Tilaisuudessa
voi14
osnopeimmin
ilmoittautunutta.
Viimeinen
taa Lounais-Lapin
retkiopas -kirjan
25 euronilmoithintautumispäivä
on keskiviikkona
13.10.
taan (käteismaksu).
Tilaisuuteen on vapaa
pääsy,
tervetuloa!
Sitovat
ilmoittautumiset kirjastoon!

Yritystukea 2021 voidaan hakea kuluihin,
jotka ovat kirjattu 01.10.2020 - 30.09.2021

Yritykset voivat saada tukea:
- Aloittavan yrittäjän tuki perustamiskuluihin
- Koulutukseen, markkinointiin ja tuotekehitykseen
- Oppisopimustukeen
- Kuntalisä työttömän henkilön työllistävälle
yritykselle
Tuensaajan on oltava Tervolaan rekisteröity
yritys jolla on voimassa oleva y-tunnus.

Aloittavan yrittäjän tuki:

Tuotekehitystukea voidaan myöntää tuotekehityskuluihin, joihin ei ole myönnetty muuta tukea
(kehittämisavustus tai vastaava).
Koulutus-, markkinointi ja tuotekehitystukea
voidaan myöntää enintään 50 % hyväksyttävistä kuluista 2021 vuonna enintään 1000 €/yritys.

Oppisopimustuki
Tukea voidaan myöntää v. 2021 enintään 90
euroa/kk/henkilö. Yritys voi kerrallaan saada
tukea kahdelle henkilölle. Tuki myönnetään
enintään 12 kuukaudeksi/henkilö.

Kuntalisä työttömän henkilön
työllistäville yrityksille

Aloittavan yrittäjän tukea voi saada yrittäjä,
joka käynnistää toiminnan Tervolassa. Tuki
on yrittäjäkohtainen. Mikäli yrityksessä on
useampi perustaja (Ky, Ay tai Oy) sitä voidaan
myöntää yhdelle yrityksen perustajista. Aloittavan yrittäjän tuki on v. 2021 350 €. Tervolaan
yrityksen kotipaikaksi siirtävä voi saada aloittavan yrittäjän tuen, mikäli hän ei aikaisemmin
ole sitä saanut.

Kuntalisän tarkoituksena on parantaa yritysten
mahdollisuuksia työllistää työttömiä työnhakijoita. Tuki osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin, jolloin työllistettävän henkilön päivittäistä
työaikaa tai/ja työllistämisjakson kokonaiskestoa voidaan pidentää. Kuntalisää maksetaan
enintään 16 kuukaudelta 325 €/kk. Kuntalisän
maksamisesta yrityksille noudatetaan kunnanhallituksen 7.2.2011 ja 2.4.2012 hyväksymiä
ehtoja yhdistyksen kuntalisästä.

Tuki koulutukseen, markkinointiin
ja tuotekehitykseen:

Yritystuet haetaan pääsääntöisesti sähköisellä
hakemuksella jonka linkki löytyy Tervolan kunnan www sivuilta osoitteesta

Koulutustukea voi saada ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä lyhytkurssien suorittamiseen. Tukea myönnetään ainoastaan kurssi- ja
koulutusmaksuihin sekä koulutusmateriaalikuluihin. Koulutustukea ei myönnetä matka-,
palkka- tai majoituskuluihin.
Markkinointitukea voidaan myöntää: Lehtimainontaan, radio- ja tv-mainontaan, markkinointimateriaalin tekoon ja messuosallistumisiin (messutilan vuokrat), omien kotisivujen
tekoon. Markkinointitukea ei myönnetä: asustepainatuksiin, omiin palkkoihin, matkoihin,
majoituskuluihin, edustuskuluihin, tarjoiluun,
kannatusilmoituksiin, joulutervehdyksiin, hakukonemarkkinointiin, nettihakupalveluin eikä
sähköisiin luettelopalveluihin. Tuettaviksi markkinointikuluiksi hyväksytään yksi sähköinen
luettelokustannus.

https://tervola.fi/elinkeinot-ja-yrittaminen/
yritystuet/
Yritystukihakemusten jättö viimeistään
31.10.2021 mennessä osoitteeseen: Tervolan
kunta, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Kuoreen merkintä ”Yritystukihakemus”.
Yrityshakulomakkeet ja ohjeet www.tervola.fi
http://tervola.fi/elinkeinot-ja-yrittaminen/
Lomakkeet/elinkeinot-ja-yrittaminen/Lomakkeet
Lisätietoja elinkeinokoordinaattori
Matti Alatalo, Riverbank Oy,
puh. 040-501 2850

Käsikirjoitus
Sami Parkkinen
Olli Tiuraniemi

Ohjaus ja
dramatisointi
Päivi Kolmonen

Seniorikuntosaliryhmät alkavat taas
28.9.2021 alkaen klo. 12.00 ja 13.15
Tervolan Kuntosalilla.
Tulethan kuntoilemaan vain täysin terveenä
ja huolehdithan hyvästä käsihygieniasta
sekä turvaväleistä.
TERVETULOA kaikki mukaan!
Matti Niiranen
Fysioterapeutti
Terveystalo Tervola kuntaulkoistus
P. 040 195 0228

Kaksi äitiä -näytelmä kertoo kahden lappilaisen naisen tarinan
perheväkivallan, hylkäämisten, päihteiden ja sairauden keskeltä Ensikodin
turvaan. Samalla näytelmä kuvaa sodanjälkeistä perheinstituution
muutosta ja sen heijastumista naisten asemaan yhteiskunnassa.
Rooleissa: Anne Niskanen ja Liisa Penttilä
Tuotanto: Kemijoen kulttuurituki ry
Tervolan nuorisoseura: su 10.10.2021 kello 15.00.
Liput 12/15 euroa ovelta tuntia ennen esityksen alkua

Tervola-lehti
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TERVOLASSA
TAPAHTUU
30.9

Tervolan Ulkoilijat ry:n järjestämät
kuntoportaiden avajaiset

2.10. MLL Tervolan synttärinuorkka
3.10. Lastenkonsertti Miska Pressan Katti
5.10.-31.10. Myrkkykaapin salat: Kielletyt
Kirjat -näyttely
7.10. Satuhetki
7.10. Meri-Lapin Jousikvartetin konsertti
10.10. Kaksi Äitiä -näytelmä
Lisätietoja: www.tervola.fi

Lukijalta:
HYVÄHÄN TÄÄLÄ ON ASUA
ko lähtee talosta ulos
ja ottaa muutaman
askelhen, huomaa
että syksy on tullu.
Aamula on kuuraa
eikä mene kauaa,
ko lumekki tullee.
Kurkien äänet kirahtellee,
kylmä kyytää
ja vilhuinen tuuli käy läpi.
Taivas on pihiattoman kirkas.
Kuivanhet horsmat
ja pihlajakki ovat
löytänhet puhthan
punasen värin.
Hyvähän täälä on asua.
Kauppa on lähelä
ja kirkonkyläki
jonkulaisen automatkan pääsä.

Tervola-lehti

en suunnittelu
aan.

aisessa lehdessä)
5€/kerta€
- vuosisopimus

%

o 16.00 mennessä

ign

lesi.

4 p 164 mm
Hyvähän täälä on asua,
5 p 206 mm
jos saahan palvelut pysymhän,
etteivät ennää tästä tästä 6 p 248 mm
kauemmas mene.
Hyvä olis, että tiet
piettäs
kunnosa niin
Ilmoitusaineiston
jättö
kesälä ko talvelaki,
sekä toimituksellinen
ettäValmistettavat
hyväkuntosetaineistot
pääsevät
aineistotöihinsä
edellisen ja
viikon tiistaina klo 16.00 menasioilhen,
muihin
menhoinsa,
nessä,
valmiit aineistot edellisen viikon keskiviikpalvelutaksit
ja ambulanssit
kona klo 12.00
mennessä osoitteeseen
niitäaineisto@tervola-lehti.fi
tarvittevile.

Kunnan pitäs hoitaa
tallous
niin, että
Lehtitoimikunnan
jäsenet
projektit, joihinka
Marjut
Järvinen
Tervolan
kunta
rahhaa mennee,
Tuokila - Visual Design Oy
ovatTiina
tuottosia,
tuovat
verotuloja
Pekka
Tuokila - Visual Design Oy
ja muutaki
hyötyä
Heikki Holma
- Tervolan seurakunta
kunnale
ja kuntalaisile.
Tervolan
Yrittäjät ry
Sillä laila net
Lehden
sisältö /pysymhän.
myynti
palvelut
saahan
Pekkavois
Tuokila
Väkiäki
tulla lissää
-ja elämää.
puh. 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi
Niin täälä olis hyvä asua
eelhenki.
Painopaikka
17.9.2021,
Loue
Suomalainen
Lehtipaino Oy
Liisa Halonen-Laiti

Jakelu
Suomen Suoramainonta

Tervolan kunnan avoimet työpaikat,
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät
Kuntarekrystä osoitteesta
www.kuntarekry.fi
Kodinhoitaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/
kodinhoitaja-385315/
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/
kodinhoitaja-385264/
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/
kodinhoitaja-385321-1/
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/
kodinhoitaja-385331/

JÄRJESTÖTAPAAMINEN
Kunnantalon valtuustosalissa 14.10.
klo 18-20. Ilm. vapaa-aikaohjaajalle
(alla) 8.10. klo 16 mennessä.
NUORTEN ILTA
Varejoen koululla 15.10. klo 17-20
Yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille.

Lastenhoitaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/
lastenhoitaja-385559/

NUORTEN RETKI OULUUN
20.10. Osallistumismaksu 5€. Ilm.
ja maksut kunnantalon neuvontaan
13.10. klo 15 mennessä. 12-19-vuotiaille.

Perhepäivähoitaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/
perhepaivahoitaja-382535/
Lähihoitaja/sairaanhoitaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/
lahihoitaja-sairaanhoitaja-368685/

TEATTERIRETKI
4.11. Lähtö klo 16.30. Niskavuoren Heta. Liput + kuljetus: aik./35€,
eläk./31€, opisk. ja tyött./23€. Ilm.
ja maksu kunnantalon neuvontaan
14.10. klo 15 mennessä.

Perushoitaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/
perushoitaja-385276-2/

? ? kunnalta?
? ? ?
? Kysy

??

?

LIIKUNTAKAMPANJA
Kampanja-aika 1.10.-26.11.
Kuntokortteja jaossa esim. kirjastossa ja kunnantalolla alkaen vko 39,
hae omasi! Voit myös tulostaa kortin
kunnan verkkosivuilta.
NUORTEN ELOKUVAILTA
13.10. klo 17 kirjastolla. K-12.

?

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

?

Hyvähän täälä on asua.
Kaikki vuenajat tulevat
vasthan, ko vain oven aukasee
- kuki kerralhan.
Tiedotuslehti joka
taulouteen Tervolan
Entäpä , jos tarvittee lääkettä,
kunnan alueella
kirkonkylälä on apteekki
ja
lähikaupasa
sen
sivupiste.
Palstaleveydet
Myönteisiä mahdollisuuksia
www.tervola-lehti.fi
Kirkonkylälä on terffeyskeskus,
1 p 38 mm
sielä pääsee lääkärhin.
2 p 80 mm
Kuntosaliki on kirkonkylälä. 3 p 122 mm

AVOIMET
TYÖPAIKAT

?

Mutta jos tarvittee ostaa
sahhaa, kirvestä, vesuria,
haravaa, vikatetta
muista tarvekaluista puhumattakhan,
onki sitten lähettävä
johonki lähikaupunkhin.

VAPAA-AIKATOIMISTO
TIEDOTTAA

Kysymys

Hei Tervolalainen!
Esitä kysymyksesi vaikka nimimerkillä.

Onko sinulla aihe tai vaikka valmis juttu?
Lähetä se osoitteeseen

Vastaus

aineisto@tervola-lehti.fi

Kunnan edustaja vastaa.

Lisätietoja kunnan
tapahtumakalenterista!
YHTEYSTIEDOT
Etsivä nuorisotyöntekijä
Satu Karvonen,
p. 040 1519735,
satu.karvonen@tervola.fi
Vapaa-aikaohjaaja Peppi Nyholm,
p. 0405902699,
peppi.nyholm@tervola.fi
tervolan_nuorisotyo

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 kirjoituksia.

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.

Lukijalta:
AURINGON SILMÄT
Hän lähti. Hän heitti nuoruuden
ajatuksensa rantahiekalle,
josta auringonsilmät
poimivat viisaimmat.
Hän jätti tutun kurkihirren,
vilkaisi narisevaan tuuliviiriin
navetan katolla.
Sinä päivänä,
pilvien ollessa korkealla taivaankannella, hänellä oli uskallusta.
Riittääkö yksi päivä viemään
hänet pois entisestä?
Aallon harjalla ei ole helppo keikkua.
Varjot pitenevät ja yöt tummuvat.
Sitä hän juuri toivoi, ripustautui
epävarmuuden lehdelle ja odotti.
Terveisin Marja-Leena Vierelä

Tervola-lehti
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Vuokralaisina neljä kanaa
ja yksi kukko
Vanhuspalveluiden ohjaaja
Kaija Rautio yllättyi iloisesti
siitä, miten nopeasti ja vaivattomasti kanalasta tuli totta.
Vaaleankirjavaa kanaa
kiinnosti kamera eniten.
Ehkä se kotkotti komennon:
Hyvät siskot ja kukko,
katse oikeaan päin!

Vanhusten rivitaloille muutti elokuussa
uusia asukkaita. Pienen kanalan siipiväki
palaa talveksi Holstilan tilalle – ja keväällä
taas takaisin vanhusten iloksi.
Teksti, kuvat Teija Laurinolli

J

oskus ideasta toteutukseen on lyhyt
matka.

– Meillä oli juhannuksena
juhlat ikäihmisille. Pyysimme sinne Nokko Arctic Experiencen Elina Holstilalta
eläimiä vieraiksi. Joukossa oli
muitakin eläimiä kuin kanoja, mutta nimenomaan kanat kiersivät sylistä syliin ja
ihastuttivat, kertoo vanhuspalveluiden ohjaaja Kaija
Rautio Tervolan kunnasta.
– Aloimme miettiä, miten
linnuista voisi olla vastaisuudessakin vanhuksille iloa.
Kävi onnenpotku. Toimintansa lakkauttanut Puutarhayhdistys lahjoitti varat, joilla vanhuspalvelut saattoi
vuokrata häkin ja siivekkäät
sekä niiden hoidon. Uudet

asukkaat saapuivat rivitalon
päätyyn elokuussa.
– Meidän tehtäväksimme
jäivät katselu ja ihailu. Kanala ilahduttaa paitsi vanhuksia, myös vanhuspalvelun
työntekijöitä. Tästä tuli osa
henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä samalla,
Rautio iloitsee.

Ainutlaatuinen
yhteistyö
Kanat ja kukko ehtivät
osallistua tänä syksynä vielä lokakuun alussa
vietettävän Vanhusten
viikon tapahtumiin. Lokakuun loppupuolella ne
palaavat Holstilan tilalle.
– Tarkoitus on, että
samat eläimet tulevat keväällä
rivitaloille takaisin.
Olen tyttäreni kanssa aloittanut niiden
kesyttämisen samal-

la, kun käymme muutaman
kerran viikossa lintuja hoita-

massa, Elina Holstila kertoo.
– Kanat ovat perusluonteeltaan uteliaita ja oppivaisia.
Kun niiden luottamus kasvaa, niitä on helppo pitää sylissä. Ensi kesänä osaamme
jo satsata tähän yhteistyöhön enemmän ja paremmin,
kun olemme keränneet kokemusta.
Tervolan kokeilu on vähintään harvinainen
ellei ainutlaatuinen.

– Tiedän, että terapiakanoja käytetään jossain ja että
agility-kanojakin on, Holstila
huomauttaa.
Agility tarkoittaa yleensä koirien ja niiden ohjaajien esterataharrastusta.
– Koko ajan kanoja jalostetaan eri tarkoituksiin.
Ensi keväänä kanarouvat ja
kukko juhlinevat myös nimiäisiään. Toistaiseksi parven jäsenet ovat kotkotelleet
nimettöminä.

Kuka teistä
olikaan kukko?
Viiden hyvin erikoisen siivekkään joukosta pitäisi
tunnistaa kukko. Onko se
tuo vaalea, jolla on heltta?
– Ei ole, vaan tumma
pitkäjalkainen, jolla on
töyhtö päässä, valistaa

Elina Holstila.
– Selkeitä kukon ja kanan
eroja ei näillä roduilla oikein
ole.
Vanhuspalveluiden vuokrakanat ovat ulkolaisia, jalostettuja cream legbar-, kääpiökoch- ja easter egger -rotuisia. Englanninkielinen nimi
”easter egger” tarkoittaa
suomeksi pääsiäismunijaa.
– Ne munivat värikkäitä
munia.
Yllätyksiä on luvassa!

Tervola-lehti
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Kesäkisan voittotyössä ollaan
samassa veneessä
Tervolan kunta järjesti heinä-elokuussa kesäkisan,
jossa kuntalaiset pääsivät tekemään omia ehdotuksiaan kunnan uusien brändielementtien käytöstä.
Ideana oli yhdistellä Tervolan ja Vastarannan merkeistä leikatuista palasista Tervolaa kuvastavia muotoja tai ehdottaa palasille käyttökohdetta.
Teksti, Marjut Järvinen

K

ilpailuun oli mahdollista osallistua
itsenäisesti kotona tai heinäkuussa järjestetyillä Ämpäripääpäivillä. Ensimmäiseen sarjaan saatiin
yhteensä 45 kilpailutyötä,
joista voittajaksi valittiin yksi
työ. Toiseen sarjan voittajaa
ei valittu, sillä sarjaan osallistui vain yksi henkilö. Voit-

totyön valinta perustui palasten oivaltavaan ja brändin
mukaiseen käyttöön. Voittajatyön palkintona on 100 €
lahjakortti paikalliseen ruokakauppaan.
Voittajaksi valittiin Emma
Hietasen suunnittelema veneilyaiheinen työ, jossa kaksi hahmoa veneilee aurinkoisella joella. Työssä tulee
esiin Tervolan maisemaa leimaava Kemijoki ja, hahmojen
päät muistuttavat neliskant-

tisuutensa vuoksi ämpäreitä. Värejä on käytetty rohkeasti ja oivaltavasti. Lisäksi
työssä on maltillinen määrä elementtejä, joten sitä
on helppo käyttää erilaisissa yhteyksissä myös jatkossa. Paljon onnea voittajalle!
Voittajan valinta ei ollut
helppo, sillä kilpailutöiden
joukossa oli useita oivaltavia töitä. Tervolan kunta kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita.

Emma Hietasen kilpailutyö on alun perin suunniteltu paperille. Kuvassa on digitalisoitu
toisinto alkuperäisestä työstä.

Lukijalta:

Tervola-lehti
Tervola-lehti

TERVOLASA KOIRAKKI
HAUKKUVAT H:N PÄÄLTÄ

Myönteisiä
mahdollisuuksia
www.tervola-lehti.fi
Myönteisiä
mahdollisuuksia
www.tervola-lehti.fi

Tervolasa oli puhekilipailu ämpäripääpäivilä.
Piti puhua h:n päältä. Methän olema puhujakansaa. Kilipailijoita oli tasan yks. Ko myöntheisesti ajattelee, niin helepottihan se ainaki
tuomareitten työtä.
Piti meänki osallistua. Puhujakansaa, emmä
osallistunhet. Emmä kehanhet, vaikka puheki
oli valahmina. Täsä solis suurin piirthein kirijotettuna.
Meilä on koira, poika nimeltä Kukka, Muhoksen musta hurmuripoika. Poika, Kukka? Ko
olima pentua ottamasa, tarkotus oli ottaa neitikoira. Sukulaisen kolomevuotiihalta kläpiltä
kysythin, mikä olis hyvä nimi. ”Ihana Kukka.”
Tuli kaheksan poikaa. Mietintämyssy päähän,
lopputulos: meilä on poika nimeltä Kukka,
ikkää rapia vuosi.
Tulthin loman viethon Tervolhan Kemijoen
ranthan. Alakuvaihhesa Kukala oli vaikiaa.
Naapureitten koirat haukku kahta puolta jokia.
Kukka-parka ei älynny mithän. Ei ymmärtäny
murretta. Viikko meni, meni melekein toinenki.
Ei yhteistä kieltä.
Jokkainen kehhuu tietenki ommaa koiraansa vaan sanottakhon Kukasta mitä tahansa, tyhymä hän ei ole. Toisen viikon lopula
yhteinen sävel naapurien koirien kanssa alako
löytyä, aluksi vähän happuillen, sitte aina vain
paremmin.
Puhekilipailun aattona kuuntelima mökin terassila Kukan ja naapurien koirien haukkua kahta
puolta Kemijokia. Viestejä ja juoruja vaihethin,
tais jokunen solovauski olla seasa. Ja kaikki
h:n päältä. Kukan h:t napsu takitilhen oikiihan
paikhan.
Jos koirile olis ollut ämpäripääpäivilä h:n
päältä haukkukilipailu, Kukka olis ollu varmasti
mitalisijoila. Osallistujiaki olis varmasti ollu
enemmän. Tervolasa osathan haukkua h:n
päältä.
Jussi ja Maili

Ilmoitushinnat

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

Mainostomistotasoinen suunnittelu

Mainostomistotasoinen suunnittelu
sisältyy
ilmoitushintaan.
sisältyy
ilmoitushintaan.

Tied
Tied
tau
tau
kun
kun

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

Palstaleveydet
1 p 38 mm
2 p 80 mm
3 p 122 mm
4 pIlmoitusaineiston
164 mm
jättö
5 p 206 mm
Valmistettavat aineistot sekä toimitukselli
6 p 248 mm

aineisto edellisen viikon tiistaina klo 16.00
nessä, valmiit aineistot edellisen viikon kes
Palveluhakemisto
(jokaisessa
lehdessä)lehdessä)
(jokaisessa
Palveluhakemisto
kona klo 12.00 mennessä osoitteeseen
Ilmoituskoot
1x50
mmmm
= 25€
€ ja 2x50 mm = 40€ €- vuosisopimus/muutoksitta
Ilmoituskoot
1x50
= 25€/kerta€
aineisto@tervola-lehti.fi
ja 2x50 mm = 40€/kerta €- vuosisopimus
Hintoihin lisätään alv. 24%

Lehtitoimikunnan jäsenet
edellisen viikon tiistaina kloMarjut
16.00
mennessä
Järvinen
- Tervolan kunta

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset

Tiina Tuokila - Visual Design Oy

Ilmoitustilavaraukset
Ilmoitusaineiston
jättö
Pekka Tuokila - Visual Design Oy
edellisen viikon
keskiviikkona
klo 16.00 mennessä
Valmistettavat
aineistot
sekä toimituksellinen
aineisto edellisen viikon tiistaina klo 16.00
Heikki Holma - Tervolan seurakunta
mennessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviikkona klo 16.00 mennessä osoitteeseen
Tervolan Yrittäjät ry
aineisto@tervola-lehti.fi
Yhteystiedot
Yhteystiedot

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

Graafinen ilme/taitto

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Lehden sisältöLehden
/ myyntisisältö / myynti
Pekka Tuokila Pekka Tuokila
puh. 0400 587puh.
957 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi
pekka.tuokila@visualdesign.fi
Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy

Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy

Jakelu
Suomen Suoramainonta

Jakelu
Suomen Suoramainonta

Tervola-lehti
Pitkäjärvellä opittiin
erätaitoja

E

lokuun 20.–21. päivä pidettiin Pitkäjärvellä erä- ja kalastusleiri 9–13-vuotiaille. Leiri
oli ensimmäinen laatuaan ja
järjestäjinä toimivat yhteistyössä Tervolan riistanhoitoyhdistys ja Tervolan 4H -yhdistys. Leiriä sponsoroi Lantalotto.
Perjantai-iltana leiriläiset
saapuivat Pitkäjärvelle Kähkösen Pekan bussilla. Leirin
ohjaajat ja 5kk ikäinen leirikoira dreeveri Hilla, ottivat
vastaan innokkaat leiriläiset.
Lapin Vapaa-ajankalastajien liiton puheenjohtaja Jorma Kaaretkoski ja Erkki Nilimaa osallistuivat perjantain
ohjelmaan jakamalla kaikille
mato-onget omaksi ja opettamalla kalastustaitoja. Vuorotellen soudettiin järvellä ja
tutustuttiin myös pyydyskalastukseen. Kalastuksen
jälkeen olikin mukava käydä rantasaunassa, ja paistaa
nuotiolla tikkupullat ja makkarat.
Yö nukuttiin halukkuuden
mukaan teltoissa, kämpäs-

sä ja saunakammarissa. Aamulla nostettiin katiskat vedestä ja aloitettiin rastikoulutus: ammattimetsästäjä
Juha Mäkimartti esitteli eri
metsästystapoja, Metsähallituksen eräkummi Seija Jussinniemi opetti erätaitoja,
Sirpa Vuokila ja Tiina Kämäräinen pitivät ensiapurastia
ja Tuomo Vuokila sekä Ville
Viitanen ohjasivat ahventen
fileointia ja nylkemistä.
Rastikoulutuksen jälkeen
leiriläiset valmistivat pienryhmissä ruuan ja pääsivät
maistelemaan myös muurinpohjassa paistettuja ahvenia.
Lisäksi leirillä tehtiin metsäretki ja rakennettiin jokaiselle
linnunpöntöt. Monipuolisen
ohjelman lisäksi leiriläisille jäi
paljon vapaa aikaa, jolloin ehdittiin mm. leikkiä piilosta, tutustua luontoon ja olla kavereiden kanssa.
Lauantai-iltana bussikyyti
saapui hakemaan leiriläiset
kotimatkalle. Autoon mennessään kuuluikin useampi
kysymys, että ”onhan tämä
leiri myös ensi vuonnakin?”
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Tervolan riistanhoitoyhdistys ja Tervolan 4H-yhdistys
kiittää kaikkia, jotka mahdollistivat leirin onnistumisen ja
kiitos aktiivisille leiriläisille!

Tervolassa tarjolla
monipuolista
toimintaa
Lasten ja nuorten luontokasvatukselle on Tervolassa kysyntää. Tervolan 4H -yhdistyksen järjestämät maatilakerhot ja päiväleirit ovat
olleet aina suosittuja. Tervolan riistanhoitoyhdistys
aloitti kevään ja syksyn riista- ja kalakurssit, jotka ovat
saaneet hyvän vastaanoton.
Seurapuolella on ollut myös
aktiivista toimintaa, kun Tervolan Eränkävijät ovat pitäneet kesäisin jopa kolmen
vuorokauden pituista Metso-leiriä, mikä kylläkin koronan takia peruttiin.
Luontokasvatuksen tavoitteena on luoda osallistujalle terve suhde luontoon ja
opettaa hyödyllisiä taitoja.
Luonto edistää henkistä sekä
fyysistä oppimista ja auttaa
rauhoittumiseen. Vaikka lapsesta ei tulisi metsästäjää tai
maanviljelijää, on kaikkien
silti hyvä tietää, että mistä
liha- ja kala tulevat, tunnistaa
metsien yleisimmät marjat ja
sienet sekä tietää luonnossa

liikkumisen perustaidot.
Sirpa Vuokila
Tervolan 4H -yhdistyksen
toiminnanjohtaja
Ville Viitanen
Tervolan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja

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

Lehden toimitus
toivottaa värikästä syksyä

Tervola-lehti
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Eläkeliiton Tervolan
yhdistys 50 vuotta

Y

hdistys on perustettu 13.9.1971.
Sen tarkoitukseksi
määriteltiin eläkkeensaajien ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä
heidän asemassaa ilmenevien epäkohtien poistaminen.

Juhlapuhujana oli Eläkeliiton
puheenjohtaja, hallintotieteen tohtori Raimo Ikonen.
Hän on aikaisemmin työssään valtiovarainministeriön ylijohtajana ja nykyisessä tehtävässään monipuolisesti perehtynyt tulevaan
sote-uudistukseen. Ikonen piti hyvänä asiana sitä,
että pitkään jatkunut projekti ollaan vihdoinkin saamassa päätökseen. Hänen käsityksensä mukaan uudistuksella on mahdollisuus paran-

distyksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä yhdistystä
johtaa Rauha Niemelä.
Yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa vietettiin runsaan osanottajajoukon ja monipuolisen
ohjelman merkeissä.

taa erityisesti perusterveydenhuollon palveluja ja niiden
ihmisten asemaa, jotka ovat
työterveyshuollon ja vakuutusjärjestelmien ulkopuolella. Ikonen korosti ensi tammikuussa pidettävien maakuntavaalien tärkeyttä ja
kehotti eläkeläisiä käyttämään aktiivisesti äänioikeuttaan, koska vain sillä tavalla asioihin voidaan vaikuttaa.
(H.H)

Yhdistyksen ensimmäisiä perustajajäseniä oli tervolalaisten hyvin tuntema
kunnallisneuvos Ville Aula
(kuva oikealla), joka toimi
myös kahdeksan vuotta yh-

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja
henkilökohtaisesti
Tervolan toimisto palvelee
ma, ke 10-14
Juha Laajanen
puh. 040 764 1799

MLL Tervola 90v &
MLL 100v

Lukijalta:
SEISKA ISKEE
Ravintolassa soi jo jazzit, iskee seiskan
paparazzit.
Kuka siellä kenetkin tapas, onko uusi
salarakas.
Pöydässään he kuhertelevat, jopa
shampanjat tilaavat. Paljon riittää räpsimistä, juttua myös syömisistä.Ei ollut
turhaa väijymistä.
Ravintolassa soi jo jazzit, iskee seiskan
paparazzit.
Kuka siellä kenetkin tapas, onko uusi
salarakas.
Käsi kädessä poistuivat, taksijonossa he
suutelivat.
Kameraa tuskin huomasivat, vaikka
taakse vilkuilivat. Seiskan kuvat kaiken
paljastavat.
Ravintolassa soi jo jazzit, iskee seiskan
paparazzit.
Kuka siellä kenetkin tapas, onko uusi
salarakas.
Seiskan uudessa julkaisussa, hempeinä
ovat ravintolassa. Iltaa ihan istumassa,
toisia silmiin katsomassa. Vaikka molemmat vielä naimisissa.
Seiska toi sen julki, yhdessä he illat
kulki.
Toisensa kuumaan syleilyyn sulki.

LAUANTAINA 2.10. Synttärinuorkka Nuorkkan tiloissa,
jossa tarjolla syötävää ja mukavaa tekemistä.
3 - 6 luokkalaisille klo 14 - 16
7 - 9 luokkalaisille klo 16 - 18
SUNNUNTAINA 3.10. Lastenkonsertti
Lapinniemen koulun liikuntasalissa, jossa esiintyy Miska
Pressan Katti klo: 13.00
Tilaisuuteen vapaa pääsy ja konsertin jälkeen tarjolla
täytekakkua.
TERVETULOA!
Mahdolliset muistamiset MLL:n Tervolan yhdistyksen tilille
FI2354630820002904
MLL:n Tervolan yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 9.11. klo: 18.30
Osuuspankin kokoustiloissa, kaikki jäsenet tervetuloa ideoimaan
toimintaamme.

Ravintolassa soi jo jazzit, iskee seiskan
paparazzit.Kuka siellä kenetkin tapas,
onko uusi salarakas.
Ari Saukko, Tervola

Näköislehti osoitteessa: www.tervola-lehti.fi

Perinteiset Tervolan markkinat
kunnanviraston pihalla
su-ma 10-11.10.2021

Järjestää: Tervolan hevosjalostusyhdistys ry

Tervetuloa!

Juttuvinkit:
aineisto@
tervolalehti.fi

Mainostoimisto Meri-Lapissa

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

