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S u o m e n  Va l ko i s e n 
Ruusun ja Suomen 
Leijonan ritarikunnat 

julkistivat kesäkuun alus-
sa Puolustusvoimain lippu- 
juhlan päivänä annetta-
vat kunniamerkit. Pitkä lis- 
ta nimiä  ja paikkakuntia,  
joukossa vain kerran Ter-
vola, kassanhoitaja Eila  
Niemisen kohdalla.

Ta s a va l l a n  p re s i de n t t i  
myönsi Niemiselle Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan  
mitalin Tervolan Sotavete-
raanit  ry:n hakemuksesta.

– Eila on ollut yhdistyksem-
me kokoava voima. Hän on 
toiminut pyyteettömästi  
veteraanien hyväksi yli 40 
vuotta, kiittää yhdistyksen 
puheenjohtaja Raimo Aho-
nen. 

Ja toimii edelleen: 87-vuoti-
as Nieminen on ollut Tervo- 
lan Sotaveteraanien rahas-
tonhoitaja vuodesta 1990.

– Hyvältähän se tuntuu, että 
tällä tavalla muistetaan, hän 
sanoo.

– Ensin pistin hanttiin, kun 
pari vuotta sitten alkoivat pu-
hua mitalin hakemisesta. En-
nen viime joulua asia tuli uu-
delleen puheeksi ja annoin 
periksi.

Teksti, kuva Teija Laurinolli

Eila Nieminen ja ansaittu kunniamerkki. ”Olemme Ter-
volan Sotaveteraaneissa päässeet pitkän koronatauon 
jälkeen nyt kahdesti kokoontumaan”, hän iloitsee. ”Väki 
on tosin käynyt vähiin verrattuna vilkkaisiin vuosiin.”

Pyyteetön auttaja ja aktiivinen 
yhdistystoimija sai mitalin

Nieminen sai mitalinsa juh- 
la-tilaisuudessa 7. syyskuuta.

Kirstunvartija töissä
ja vapaa-ajalla 

 
Eila Nieminen on toiminut  
u s e a n  y h d i s t y k s e n  r a -
h a s t o n h o i t a j a n a 1 9 5 0 - 
luvulta lähtien: Tervolan  
Nuorisoseurassa 1959– 
7 7 ,  L a p i n n ie m e n  M a a -  
j a  k o t i t a l o u s s e u r a s s a  
1 9 6 2 – 2 0 2 0 ,  Te r v o l a n  
R i i s t a n h o i t o y h d i s t y k-
sessä 1968–91,  Tervo-
lan Kuorma-autoili joissa 
1973–2003 sekä Tervolan 
Kehitysvammaisten Tuki 
ry:ssä 1998–2014.

Sotainval idien Vel jesl i i-
ton Tervolan osastossa-
kin Nieminen on ennättä-
nyt toimia. Hän istui osas-
ton hallituksessa vuosina 
2005–15.

Sattumalta Eila Nieminen 
ei kirstunvarti jan tehtä-
viin päätynyt.

– Työskentel in Tervolan 
Osuuskaupassa kassan-
hoitajana 1955–1990 lä-
hes yhtäjaksoisesti. Vuo-
d e t  1 9 7 2– 7 5  o l i n  N a -
p a p i i r i n  K u l j e t u k s e n 
palveluksessa, mutta pa-
lasin sitten Osuuskaup-
paan takaisin, hän kertoo.

– Yhdistysten toimintaan 
tulin mieheni Pentin mat-
kassa. Hän oli esimerkik-

si nuorisoseuran puheen-
johtaja ja myös Tervolan 
Sotaveteraanien ensim-
mäinen puheenjohtaja.

 
Talkootyötä, 
 auttamista

ja välittämistä 

V i r a l l i s i s s a  p a p e re i s s a 
kaikki toiminta ei näy. Eila 
Nieminen tehnyt melkoi-
sen määrän talkootunteja 
eri yhdistyksissä ja yhtei-
söissä: Tervolan Nuoriso-
seuran hyväksi peräti 46 
vuotta 1959–2005 sekä 
Te r v o l a n  s e u r a k u n n a n 
i s o n  k i r ko n  ko r j a u s r a -
haston hyväksi 30 vuot-
ta 1969–99, lyhyemmis-
tä rupeamista puhumat-
takaan.

Tervolan Sotaveteraanit 
ovat  vapaaehtoistyöstä 
kiitollisia.

– Hän on kir joittanut ja 
p o s t i t t a n u t  j o u l u ko r t i t 
veteraanei l le  ja  yhteis-
työkumppaneille, käynyt 
haudoi l la  sytyttämässä 

Tervolalainen Eila Nieminen palkittiin vuosikymmenten  
uurastuksesta Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan  
I luokan mitalilla. ”Eila on ollut yhdistyksemme kokoava 
voima”, kiittelee Tervolan Sotaveteraanien puheenjohtaja.
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Tervolan kunnan avoimet työpaikat,  
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät 
Kuntarekrystä osoitteesta  
www.kuntarekry.fi

Varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaiset 
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/varhais-
kasvatuksen-lyhytaikaiset-sijaiset-106443/ 

Lähihoitaja/sairaanhoitaja 
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/lahihoi-
taja-sairaanhoitaja-368685/ 

Kodinhoitaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kodin-
hoitaja-385321/ 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kodin-
hoitaja-385331-1/ 

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

VAPAA-AIKA- 
TOIMISTO  

TIEDOTTAA

LIIKUNTAKAMPANJA 
Kampanja-aika 1.10.-26.11. 
Kuntokortteja jaossa esim. kirjastossa ja 
kunnantalolla alkaen vko 39, hae omasi! Voit 
myös tulostaa kortin kunnan verkkosivuilta. 

SAUVAKÄVELY-TUOKIO
Kokoontuminen Leijonapuistolla 10.11. klo 
13. Sauvakävelytekniikan opastusta, opasta-
jana Kaisa Penttilä-Nikula.

Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!

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

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

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

            tervolan_nuorisotyo

Juttuvinkit:  
aineisto@tervolalehti.fi

kynttilöitä, ottanut vas-
t a a n  i l m o i t t a u t u m i s i a 
kerhoihin, matkoille ja vir-
kistyspäivil le.  Näissä ti-
laisuuksissa Eila on aina 
avustanut huonokuntoi-
s ia  veteraaneja ,  Raimo 
Ahonen sanoo.

– Vielä ennen koronaa Eila 
vieraili säännöllisesti ve-
teraanien luona heidän 
kotonaan tai hoitopaikas-
saan. Jatkuvuus, ystäväl-
lisyys ja iloisuus kuvaavat 
parhaiten hänen toimin-
taansa.

Vierailut ovat tuoneet iloa 
veteraaneille mutta myös 
Niemiselle itselleen.

– Joistakin tuli niin lähei-
siä, että olin heille kuin ty-
tär.

Auttamista ja välittämistä 
on tarvittu myös kotona. 
Ei la Niemisen on toimi-
nut sekä isänsä, miehen-
sä että kehitysvammai-
s e n  e s i k o i s p o i k a n s a 
omaishoitajana.

Muista isää 10.11.  
lehdessä

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 10.11. 

Aineistot edellisen viikon 
keskiviikkoon mennessä.



Tervola-lehti

Palveluhakemisto

P yhäinpäivänä, jou-
luna ja muulloin-
kin hautausmaan 

kynttilät loistavat ylös- 
nousemuksen toivoa. Kynt-
tilät muistuttavat meidän  
puolestamme kuolleen ja 
ylösnousseen Jeesuksen 
sanasta: ”Minä olen maa-
ilman valo, joka seuraa mi-
nua, ei vaella pimeässä,  
vaan hänellä on elämän valo.”   

Uutta  
hautausmaalle 

Tervolan seurakunnan hal- 
linnossa on käsiteltävänä 
hautausmaan käyttösuunni-
telma. Uutena asiana siihen 
on tulossa maininta sirotte-

Pyhäinpäivä muistuttaa  
toivosta

lualueesta ja sille tulevasta 
muistomerkistä sekä uurna-
haudoista. 

Sirottelualue tarkoittaa hau-
tausmaalla olevaa aluetta, 
jolle nurmipinnan alle siro- 
tellaan niiden vainajien tuh- 
ka, jotka eläessään ovat il-
maisseet, etteivät halua tiet-
tyä vissiä hautapaikkaa. 

Tervolassa tuo alue tulee eh-
dotuksen mukaan sijait-
semaan sankarihautojen 
ja pappilan välissä olevalla  
kentällä sen pohjoisessa 
osassa. Sinne on tarkoitus 
pystyttää myös hirsistä val-
mistettu muistomerkki. Sii-
hen voi kiinnittää vainajan  
nimilaatan niiden osalta,  
jotka haluavat tulla siel-

lä muistetuksi. Seurakunta  
toimittaa nimilaatat.

Muistomerkki tulee ole-
maan samalla niin sanot-
tu tyhjän sylin muistopaik- 
ka. Yksi neljännes ristinmuo-
toisesta muistomerkistä va-
rataan paikaksi, johon voi 
kiinnittää laatan myös nii-
den lasten muistolle, jotka ei-
vät koskaan saaneet syntyä  
tai syntyivät kuolleena tai 
 joita muuten ikävöi. 

1960-luvulta käytössä ol-
leen hautausmaan uuden 
osan koilliskulmalle eli M. A. 
Castrénin tien puoleiseen 
päähän varataan alue uurna-
haudoille. Yhdessä haudas-
sa on paikka kolmelle uur-
nalle. 

Musiikkia

Tämän vuoden pyhäinpäi-
vänseutu on Tervolassa mu-
siikillisesti harvinaisen ri-
kas. Pyhäinpäivän aatonaa-
tonaattona, keskiviikkona  
3.11. Meri-Lapin Oratorio-
kuoro ja Kemin Kaupungi-
norkesterin soittajia sekä  
nimekkäitä solisteja esit-
tävät Seurakuntakeskuk- 
sen kirkossa Mozartin Re-
quiemin. 

Pyhäinpäivän iltana viete-
tään iltakirkkoa, jossa jo-
kainen voi sytyttää kynt-
tilän jonkun läheisen ih-
misen muistolle. Tuossa 
tilaisuudessa musiikista 
vastaa mer i lappi la inen  
lauluyhtye  Vox Mirum.

Pyydä tarjous:

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus

Rakennuslupakuvat

Vastaava työnjohto 
ja pääsuunnittelu

p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Kauneus- ja jalkahoitola 
Marjut Rovanperä

JALKOJENHOIDOT  
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

(myös koti- ja laitoskäynnit)

040 5255 669 
Keskustie 95

•Kasvohoidot•Kestopigmentoinnit•Hifu-hoidot   •Timanttihionta•Mikroneulaus•RF-CRYO hoidot  
•LHE -valoimpulsihoidot•Sokerikarvanpoisto •Schrammek GREEN PEEL•Happokuorinta     •Quick lash -ripsien kestotaivutus  
•Brow lift -kulmien laminointi §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

JUMALANPALVELUKSET:
Su 31.10. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10.
Pyhäinpäivä 6.11. Messu Seurakuntakes-
kuksen kirkossa klo 10.
Pyhäinpäivän kynttiläkirkko Seurakunta-
keskuksen kirkossa klo 18. Tilaisuudessa 
voi sytyttää kynttilän omaisen tai ystävän 
muistolle.
Su 7.11. Sanajumalanpalvelus Seurakun-
takeskuksen kirkossa klo 10.
Jumalanpalvelukset striimataan. Linkki ju-
malanpalveluksiin löytyy Facebookista ja 
Youtubesta Tervolan seurakunnan kanavil-
ta sekä seurakunnan kotisivulta: www.ter-
volanseurakunta.fi.

VIIKKOTOIMINTA:
To 28.10. Eläkeläisten kerho Törmävaa-
ran leirikeskuksessa klo 11. Kerhokul-
jetusmahdollisuus länsipuolella asuville. 
Kyytiä tarvitessasi ota yhteyttä Elinaan 050 
4370004.
Ti 2.11. Veteraanien hengellinen tilai-
suus seurakuntakeskuksessa klo 11.
Ke 3.11. Kirkkokonsertti, Meri-Lapin Ora-
toriokuoro, Kemin Kaupunginorkesterin 
soittajia ja nimekkäitä laulajia solisteina 
esittävät Mozartin Requiemin Seurakunta-
keskuksen kirkossa klo 19. Ohjelma 15 €.
To 4.11. Eläkeläisten kerho Seurakun-
takeskuksessa klo 11. Kerhokuljetus-
mahdollisuus itäpuolella asuville. Kyytiä 
tarvitessasi, ota yhteyttä Elinaan 050 
4370004.
Su 7.11. Raamattupiiri Seurakuntakeskuk-
sessa klo 11:15

KIRPPUTORI on avoinna ma ja ke 11-17 ja 
la 10-15.

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu: Antti Eemil Artturi Soini
Hautaan siunattu: Eeva Maria Frantti 96 v., 
Pauli Sakari Jestilä 82 v.

www.tervolanseurakunta.fi

• Kalevalainen jäsenkorjaus • Rummutusrentoutus
• Intialainen päähieronta ja hoitokurssit

• AuraTransformaatio™-hoidot ja tasapainotukset        
   sekä auravälittäjä™-kurssit
• Aqua Detox – puhdistushoito
• Yksilö- ja ryhmävalmennukset

Johanna Saari • 044-5642668 • www.joypack.fi
Nelostie 3830 B, Koivu 

Hyvinvointia ja hyvää oloa. Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

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

Näköislehti osoitteessa  
www.tervola-lehti.fi

O   maa liikuntaa moti-
voidaan tänä syksy-
nä parhaillaan käyn-

nissä olevalla liikuntakam-
panjalla. Kampanja-aika on 
1.10.-26.11., joten vielä ehdit 
hyvin mukaan. Kuntokortteja 
on jaossa kunnantalon neu-
vonnassa sekä ilmoitustau-
luilla eri puolilla kuntaa. Kortin 
voi palauttaa pe 3.12. men-
nessä kirjastoon tai kunnan-
talon neuvontaan, ja kortin 
palauttaneiden kesken arvo-
taan pieniä palkintoja. Kort-
tiin merkattavan liikunta-

T     ervolalainen puu-
ta jalostava Vaa-
ra-konserni juhli 18. 

lokakuuta perheyrityksen 
40-vuotista taivalta ja tuo-
reita investointeja. Konser-
niin kuuluva Vaaran Palk-
ki Oy avasi keväällä uuden 
tehtaan, jossa järjestettiin 
juhlapäivän aikana myös 
avoimet ovet ja opastet-
tuja tutustumiskierroksia.  
 
Muutamaa päivää aikai- 
semmin Veljekset Vaara Oy 
ilmoitti tiedotteessaan sol-

Tervolasa liikuthan 
-kampanja käynnissä!

Vaara-konserni  
juhli tasavuosia ja  

investointeja

suorituksen laji voi olla mikä 
tahansa, joten kokeile roh-
keasti uutta vaikka joka viikko 
tai lähde metsiin ja mättäille 
nuuhkimaan lähestyvän tal-
ven tuoksuja. Kumisaappaat, 
kaveri ja heijastimet mat-
kaan ja nenä kohti metsää!  
 
Kunnan ylläpitämistä liikun-
tapaikoista löytyy lisätie-
toa sekä karttalinkki kun-
nan verkkosivuilta vapaa-ai-
kaosiosta otsikolla Liikunta ja 
virkistys. Liikunnan iloa kai-
kille!

mineensa sopimuksen tsek-
kiläisen Katresin kanssa nel-
jän kamarikuivaamon toi-
mituksesta. Ensi vuodelle 
ajoittuva investointi on noin 
neljän miljoonan euron ar-
voinen. Panostus kuivaus-
kapasiteettiin mahdollis- 
taa yhtiön mukaan sahaus-
määrien lisäämisen sekä eri- 
koiskuivauksen konsernin  
jalostusyksiköiden tarpeisiin. 
 
Toimitusjohtaja Jukka Vaa-
ran mukaan hankkeella on 
merkittävä vaikutus työpaik-

koihin, koska investoinnin 
jälkeen vuoroja tarvitaan li-
sää hirsitehtaalle ja sahalle.  
 
Veljekset Vaara Oy kertoo 
saaneensa Pohjois-Poh-
janmaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksel-
ta hankkeeseen merkittävän 

kehittämisavustuksen. Vaa-
ra-konsernin muodostavat 
Veljekset Vaara Oy, Vaaran 
Metsä Oy ja Vaaran Palkki Oy.  
 
Teksti: Teija Laurinoll i 
Kuva: Samuli Saraste/Stu-
dio Saraste



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

PYHÄINPÄIVÄ 
Pyhäinpäivä aiheuttaa muutoksia kirjaston 
normaaleihin talvikauden palveluaikoihin. 
Pyhäinpäivän aattona perjantaina 5.11.2021 
kirjaston asiakaspalvelu on avoinna aattoau-
kioloaikojen mukaisesti klo 11–15. Omatoimi-
kirjastossa voi asioida itsenäisesti joka päivä 
klo 9-21.

LAPIN KIRJASTON ASIAKASKYSELY 
Kerro mielipiteesi kirjaston palveluista ja koko-
elmista! Lapin kirjaston asiakaskysely jatkuu 
31.10. saakka. Kyselyyn voit vastata verkossa 
tai kirjastossa. Verkkokyselyn löydät osoit-
teesta http://survey.zef.fi/t9wkqtxh/index.html 
(toimii myös mobiililla). Paperisia lomakkeita 
on saatavilla kirjastossa. Vastauksesi on tär-
keä, sillä asiakaskyselyllä kerätään arvokasta 
tietoa kirjastojen palveluista ja kokoelmista. 
Kerättyä tietoa käytetään hyödyksi kirjastojen 
toiminnan kehittämiseen.

LEIKKIÄ KOSKEN KANSSA 28.10. 
30 vuotta Kemijoen uiton päättymisestä -pro-
jekti järjestää samaan aikaan eri puolilla Lapin 
uittojokivarsia muistelutilaisuuden torstaina 
28.10. klo 18 alkaen. Tilaisuudessa luetaan 
uitosta kertova teksti ja katsotaan lyhyteloku-
va Leikkiä kosken kanssa, minkä jälkeen on 
vapaata keskustelua teemoista, joita nähty ja 
koettu nostaa pintaan. Vapaa pääsy!

PIN-KOODIN KÄYTTÖÖNOTTO  
LAINAUSAUTOMAATILLA 1.11.  
Tietoturvan parantamiseksi lainausautomaa-
tilla otetaan lokakuun alusta alkaen käyttöön 
PIN-koodi. Automaatin käyttöön tarvitaan 
jatkossa kirjastokortin lisäksi PIN-koodi, jota 
käytetään jo mm. Lapin kirjaston verkkokirjas-
tossa, omatoimikirjastossa ja eKirjaston pal-
veluissa. Lainoja palautettaessa kirjastokorttia 
tai PIN-koodia ei tarvita.  

PIN-koodin voi pyytää kirjastossa käydessä-
si asiakaspalvelusta. PIN-koodin voi hankkia 
myös verkkokirjaston Unohditko PIN-koodisi 
-linkin avulla asiakastietoihin kirjattuun sähkö-
postiosoitteeseen. Ilman PIN-koodia lainaami-
nen onnistuu jatkossakin kirjaston asiakaspal-
velussa. 

PIN-koodin käyttöönotto parantaa kirjastokortin 
tietoturvaa ja vaikeuttaa kadonneen kortin vää-
rinkäyttöä. Asiakkaan nimi- tai yhteystietoja ei 
näytetä lainausautomaateilla. Pääsy kirjaston 
PIN-tunnistautumista vaativiin palveluihin estyy 
viiden peräkkäin väärin syötetyn tunnuksen 
jälkeen. Tunnuksen lukittuminen väärin syö-
tettyjen koodien jälkeen suojaa asiakastietoja 
tietomurroilta. 

LEFFAILTA 3.11. 
Koko perheen elokuvailta ke 3.11. klo 17–
18.20. Kun valtakuntaan saapuu salaperäisiä 
vieraita, prinsessa Alise, Lucas ja heidän ys-
tävänsä ryhtyvät vakoojiksi ja käynnistävät 
salaisen peiteoperaation. Elokuva on suomeksi 
puhuttu. Ota omat namuset mukaan!

ASIAKASRAATI 
Tule mukaan ideoimaan Tervolan kirjaston 
palveluja ja tiloja! Haemme kirjastosta ja sen 
kehittämisestä kiinnostuneita tervolaisia mu-
kaan kirjaston asiakasraatiin. Haluamme kerätä 
palautetta kirjaston toiminnasta ja kehittää pal-
veluja sekä kirjastotiloja asiakkaita kuunnellen. 
Asiakasraati kokoontuu säännöllisesti muuta-
man kuukauden välein. Tapaamisia pidetään 
iltaisin, ja raatia ohjaa kirjastotoimenjohtaja. 
Asiakasraadin syksyn ensimmäinen kokoontu-
minen järjestetään marras-joulukuun aikana. 
Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia ottaa vas-
taan kirjastotoimenjohtaja Kati Pyhtilä,  
kati.pyhtila@tervola.fi, puh. 040 486 6994.  
Ilmoittaudu mukaan 8.11. mennessä!

HUHUU!-ASKARTELUNÄYTTELY 
Huhuu! - Lapin lastenkirjallisuus- ja sanataide-
festareita vietettiin aiemmin lokakuussa, ja sen 
tiimoilta Tervolan varhaiskasvatus- ja koululais-
ryhmät ovat askarrelleet ja piirtäneet erilaisia 
pöllöaiheisia töitä. Nämä lasten taideteokset 
ovat esillä kirjaston lehtisalissa marraskuun 
ajan. Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn!

Tervola-lehti

Influenssarokotukset toteutetaan 
ainoastaan ajanvarauksella.

• Ajanvaraus terveyskeskuksen  
vastaanotosta 
p. 040-1519 700, 040-1519 701  
(soitot mieluiten iltapäivällä)

- rokotuspaikkana astmahoitajan huone, 
käynti tk oikealta sivulta, lastauslaiturin 
kautta

• Raskaana olevat ja neuvolaikäiset lap-
set sekä heidän perheensä, ajanvaraus 
neuvolan terveydenhoitajalta 
p. 040-525 4783 tai 040-188 1552

    - rokotuspaikkana neuvola

• Kouluikäiset ja opiskelijat, ajanvaraus 
kouluterveydenhoitajalta 
p. 040-525 4786 tai 040-188 1552

    - rokotuspaikkana koulut

Pue lyhythihainen paita rokotuksen  
helpottamiseksi.

Tule rokotukselle sinulle sovittuna  
aikana.

Käytä kasvomaskia.

Ilmaisrokotuksiin ovat oikeutettuja:

• 6kk-6v ikäiset lapset

• Raskaana olevat

• 65 v täyttäneet

• Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat 
(mm. sydän- ja keuhkosairaat, diabeeti-
kot)

• Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiiri 
(mm. pienten lasten, ikääntyneiden, ras-
kaana olevien)

• Potilas- ja hoivatyötä tekevä terveys- 
ja sosiaalialan henkilökunta

• Tammikuussa 2022 varusmiespalve-
lukseen astuvat

Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotuk-
seen, saat rokotereseptin terveyskes-
kuksesta.

Tietoa kausi-influenssasta:  
http://www.kausi-influenssa.fi/

TERVOLAN KUNTA
INFLUENSSA- 
ROKOTUKSET  

2021-2022

TERVOLASSA  
TAPAHTUU

5.10.-31.10.   Myrkkykaapin salat:  
      Kielletyt Kirjat -näyttely
28.10. klo 18  Leikkiä kosken kanssa:  
   lyhytelokuva uittomuisteluista  
   kirjastossa     
3.11. klo 19   Kemin kaupunginorkesteri  
   Mozartin Requiem Tervolan  
   kirkossa
4.11. klo 9.30  Satuhetki kirjastossa 

                 Lisätietoja: www.tervola.fi

KURKIAREENAN  
HARJOITUSVUOROT HAETTAVANA 

Kurkiareenan harjoitusvuorot jääkaudelle 
2021 - 2022 ovat haettavissa kunnan koti-
sivuilta löytyvällä Sali- ja kenttävuorohake-
muksella sähköpostitse 30.11.2021 mennes-
sä  tarja.leinonen@tervola.fi.

SIVISTYSTOIMI  
TIEDOTTAA

Pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuus-
ton kokoussalissa torstaina 4. päivänä 
marraskuuta 2021 alkaen klo 17.00. 
Paikalle saapuvia pyydetään noudattamaan 
annettuja koronaohjeistuksia. Kokouksen 
esityslista on luettavissa yleisessä tietover-
kossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/  
27.10.2021 alkaen.  

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoit-
teessa http://tervola.ktweb.fi/  
10.11.2021 alkaen. 

Tervolassa 27.10.2021
Pertti Keränen,  
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUNNAN- 
VALTUUSTON 

KOKOUS

L   apin aluehal l into-
virasto pyytää eh-
d o t u k s i a  v u o -

den 2021 ä it ienpäivä-
kunniamerkkien saajiksi.  
 
Äitienpäiväkunniamerkki- 
ehdotukset tulee toimit-

Vuoden 2022 äitienpäiväkunniamerkit haettavissa

taa Lapin aluehallintoviras-
toon pe 5.11.2021 mennes-
sä osoitteella Lapin aluehal-
lintovirasto,PL 3, 13035 AVI.   
 
Lisätiedot ja ohjeet lomak-
keisiin sekä vaadittavat 
Ritarikuntien kunniamerk-

kiehdotuslomake ja l i i-
t e lo m a ke  o s o it t e e s s a : 
h t t p : // s t m . f i / a i t i e n -
p a i v a k u n n i a m e r k i t  

(kohdasta hakulomakkeet).  
Lisäksi lomakkeet voi tilata 
aluehallintovirastosta.



Tervola-lehti

A rctic Emotions on 
vuonna 2016 toi-
mintansa aloitta-

nut tervolalainen matkailu-
yritys, joka tarjoaa luonto-
lähtöisiä palveluita kestävän 
kehityksen periaattein. Yri-
tystoiminnan aloittaminen 
oli Miettuselle haaveiden 
täyttymys.

Aktiviteetit  
suunnitellaan  

luontolähtöisesti

- Päätimme aloittaa yritys-
toiminnan kollegani Pau-
liina Myllylän kanssa pit-
kän haaveilun jälkeen. Meil-
lä on pitkä yhteinen historia 
luonnossa liikkuen. Olem-
me myös perehtyneet luon-
non hyvinvointivaikutuksiin, 
kouluttautuneet mm. Met-
sämieli-ohjaajiksi ja Pau- 
liina myös mindfulness-oh-
jaajaksi. Halusimme läh-
teä tarjoamaan hyvinvoin-
tia vahvistavia luontoretkiä, 
Miettunen kertoo.

Arctic Emotions tarjoaa te-
kemistä sekä kesä- että tal-
visesongille, suomalaisille ja 
ulkomaalaisille vierailijoille.

- Ohjelmassa voi olla esi- 
merkiksi talvella lumen veis-
tämistä, mikä onkin yrityksen 
erityisosaamisalaa. Lumen-
veisto käy hyvin myös työ-
porukoiden tykypäivän oh-
jelmaksi ja sopii kaiken kun-
toisille. Metsämieli-retkiä 
tehdään ympäri vuoden, tal-
vella lumikenkäillen.

Vierailijoiden toiveiden mu-
kaan räätälöidään mieleinen 
paketti tekemistä, joka voi si-
sältää myös paljuilua, sauno-
mista ja ruokailun yrityksen 
toimipaikassa Louella. 

Tokion vilskees-
tä Kätkävaa-
ran syleilyyn

Matkailuyrittäjänä Miettu-
nen haluaa tuoda luonnon lä-
helle ihmistä. Hänelle on tär-
keää, että vierailija viihtyy ja 
kokee elämyksiä.

- Mieleeni on jäänyt japani- 
lainen matkailijaryhmä, joka 

Teksti, kuva Saana Tuisku

Hyvinvoinnin  
edistämistä ulkoillen

tuli suoraan Tokiosta. Veim-
me heidät Tervolassa Kätkä-
vaaraan ja oli upeaa nähdä, 
kuinka he viihtyivät. Teim-
me Metsämieli-harjoituk-
sia ja tulistelimme nuotiolla.  
Pimeällä vaaralla he olivat  
aivan häkeltyneitä luontom-
me hiljaisuudesta, Miettu-
nen muistelee ja toteaa juuri  
sellaisten hetkien olevan 
koko jutun suola.

Parasta palautetta on, kun 
asiakas kertoo olevansa val-
mis tulemaan myös uudel-
leen. Iloiset ihmiset, jotka  
kokevat tulleensa tervetul-
leiksi, ovat Miettusen mie-
lestä parasta yrittäjänä ole-
misessa.

- Viimeisin vierailijani oli äiti  
ja hänen lapsensa. Mieleeni 
jäi, kun lähtiessään lapsi to-
tesi, että ei haluaisi vielä läh-
teä pois. Siitä jäi hyvä mieli.

Luontomatkailua 
ympäristön ehdoilla

Miettunen kokee, että Ter-
volassa olisi hyvät mahdol-
lisuudet kehittää matkailua. 
Tervolan kohteista hän nos-
taa esille Kätkävaaran ja sen 
monipuolisuuden luonto-
matkailussa.

- Viimeaikoina Kätkävaara ja 
sen luontopolku ovat alka-
neet saada suosiota. Kävi-
jöitä on aina vain enemmän 
ja minusta olisi tärkeää, että 
paikkaa vaalittaisiin sen mo-
nimuotoisuuden vuoksi. Lä-
helle kaavailtu tuulimyllyalue 
kuitenkin uhkaa sekä Kät- 
kävaaran ympäristöä, että 
Tervolassa toimivia matkai-
luyrittäjiä, joiden toiminta si-
joittuu vaaran ympärille.

Miettunen pyrkii tarjoamis-
saan matkailupalveluissa 
rauhoittumiseen ja rentou-
tumiseen. Osallistuvat ryh-
mäkoot ovat pieniä, jolloin 
tunnelmakin on läheisem-
pi. Luontoa kunnioittaen ta-
pahtuva matkailu, kestä-
vän kehityksen periaatteiden 
noudattaminen ja laadukas 
asiakaspalvelu ovat tärkei-
tä valtteja Miettuselle yrit-
täjänä.

Louella, Vaarakoskentiellä, sijaitsee Arctic Emotions:in 
toimipiste. Matkailuyrityksen pihassa on alun perin he-
vostalliksi suunniteltu puovi, jota Elina Miettunen nykyi-
sin vuokraa esimerkiksi kokoustilana. Idyllisesti sisus-
tettu puovi huokuu maalaistunnelmaa ja lämmin takkatuli 
toivottaa tulijat tervetulleiksi tupaan.

ILMOITUS AVOIMESTA YLEISÖTILAISUUDESTA
 
Inmet Finland Oy järjestää malminetsintähankettaan koskevan yleisötilaisuuden Tervolan kunnantalolla. 
Tilaisuudessa keskustellaan muun muassa yhtiön uusista malminetsintälupahakemuksista sekä siitä, 
miten hanke todennäköisesti etenee lähivuosina. Alueet, joille hakemuksia on tehty, on valittu viime 
kesän aikana suoritettujen kallioperäkartoituksien perusteella. Tavoitteenamme on tehdä malminetsin-
tälupien nojalla tarkempia jatkotutkimuksia, joiden perusteella voimme arvioida alueiden kallioperän 
malmipotentiaalia paremmin. Tilaisuus on kaikille kuntalaisille avoin ja paikalla on kahvi- ja pullatarjoi-
lua. Tervetuloa kuulemaan, tutustumaan ja osallistumaan.

 
TERVOLAN YLEISÖTILAISUUS

Paikka: Tervolan kunnanviraston valtuustosali
Aika: perjantaina 12.11.2021 klo 17:00 – 18:00

 
Tarkempia tietoja voi tiedustella: Puhelin, 040 185 7595, Osoite, Koskikatu 20C 13, Rovaniemi, 96200

Verkkosivut: https://inmetfinlandexplore.fi/ 

Chris Hunter, vanhempi geologi, sähköposti: chris.hunter@fqml.com 
Jaakko Georgi, geologi, sähköposti: jaakko.georgi@fqml.com  

Tai jos tapaatte meidät maastossa tai kylillä, poiketkaa juttelemaan 
 – kerromme mielellämme hankkeestamme lisää.

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

• SEO-BAARI 
• AUTOKORJAAMO 
• STIHL JA STIGA  
   -PIENKONEET 
• PIENKONE- JA  
   AUTOVARAOSAT 
• KELKKOJEN HUOLTO  
  JA VARAOSAT 
• RENGASMYYNTI 

MYYMÄLÄ/KAHVIO 
ARK. 7-17, LA 9-14,  
SU SULJETTU!

KORJAAMO ARK. 8-16, 
VKL. SULJETTU! 

MIIKA P. 040 537 6425 
miika@vaihtoykkoset.fi 
VILLE P. 040 587 5055
Marjamiehentie 1, Tervola 

Puovi pysyy myös 
talvisin lämpimänä Elina 
Miettusen pihapiirissä.

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Mainostoimisto Meri-Lapissa


