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Teksti, kuvat Teija Laurinolli

Aki Väätäinen pääsi 
mukaan perhekahvi-
laan, kun maanantaik-
si osui vapaapäivä. 
Kahvilaa vetää Niina 
Antinkaapo muka-
naan oman perheensä 
pienimmäinen Aaron.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tervolan paikallisyhdis-
tys on tänä syksynä viritellyt toimintaansa koronatauon 
jälkeen. Perhekahvila on kokoontunut syyskuusta lähtien 
Nuorkalla, lokakuussa juhlittiin synttäreitä ja marraskuun 
lopussa on luvassa perinteiset myyjäiset.

V i i s ikuukaut inen 
Aaron herää tor-
kuilta sumuiseen 

marraskuun aamupäivään. 
MLL:n perhekahvilassa on 
ehkä Aaroninkin mieles-

tä harvinaisen hiljaista: pai-
kalla ovat toimittajan lisäksi  
vain tutut äiti ja isä, Niina  
Antinkaapo ja Aki Väätäi-
nen.

– Äitiyslomalaisena ehdin 
ryhtyä perhekahvilan vetä-
jäksi. Se kokoontuu Nuor- 
kalla joka maanantai  kello  

Aaron Väätäinen lukee 
kirjaa äitinsä Niina Antin-
kaapon sylissä.

>> jatkuu seuraavalla 
sivulla...

10–12. Parhaimmil laan  
täällä on ollut 15-henkinen 
porukka, Antinkaapo kertoo.

Vuorotyötä tekevä Väätäi- 
nen pääsi tällä kertaa mu-
kaan, koska vapaapäivä osui 
sopivasti maanantaiksi. Mo-
lemmat muistuttavat, että 
isät ovat yhtä lailla tervetul-
leita MLL:n toimintaan.

– Olemme miettineet, että 
perhekahvilan voisi järjes- 
tää vaikka kerran kuus-
sa myös lauantai-iltapäivi-
sin näiden maanantaitapaa-
misten lisäksi. Tämä on vasta 
 ajatus, päätöksiä ei ole tehty.

Päätöksentekijöiden pakeil-
le ei ole pitkä matka: Antin- 
kaapo toimii MLL:n Tervo-
lan yhdistyksen puheenjoh-
tajana.
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Pyydä tarjous:

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus

Rakennuslupakuvat

Vastaava työnjohto 
ja pääsuunnittelu

p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 24.11. 
Aineistot edellisen viikon keskiviikkoon mennessä.

Palveluhakemisto

JUMALANPALVELUKSET:
Su 14.11. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10. VPK tarjoaa kirkkokahvit.
Su 21.11. Messu Seurakuntakeskuksen 
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 11.1. Eläkeläisten kerho Törmävaa-
ran leirikeskuksessa klo 11. Kerhokul-
jetusmahdollisuus länsipuolella asuville. 
Kyytiä tarvitessasi ota yhteyttä Elinaan 050 
4370004.
To 18.11. Eläkeläisten kerho Seurakun-
takeskuksessa klo 11. Kerhokuljetus-
mahdollisuus itäpuolella asuville. Kyytiä 
tarvitessasi, ota yhteyttä Elinaan 050 
4370004.
Su 21.11. Raamattupiiri Seurakuntakes-
kuksessa klo 11:15 ja Kristittyjen yh-
teinen rukous Leena ja Kari Halmeella 
Asematie 24 klo 15 sekä Itsemurhanteh-
neiden muistohetki muualle haudattujen 
muistomerkillä klo 18.

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

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu: Riku Aleksanteri Komulainen
Hautaan siunattu: Ulla Matilda Pesola 92 
v, Matti Ilmari Kanto 87 v, Helmi Maria Vaa-
joensuu 68 v ja Esa Lauri Tapio Väätäinen 
54 v.

www.tervolanseurakunta.fi

KOKOUSKUTSU
Tervolan maaseutuseuran yleinen 
kokous 15.11.2021 klo 15 Tervolan 

kunnantalon kahviossa.  
 

Asialistalla seuran lakkautus ja  
omaisuuden jakaminen.

T. Johtokunta

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

Kunta tarjoaa tilat perhekahvi-
lalle, ja kirjaston väki tuo hyllyyn 
luettavaa lapsille. MLL puoles-
taan tarjoaa kävijöille kahvia ja 
purtavaa.

Satavuotias liitto,
90-vuotias yhdistys

Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto pääsi tänä vuonna juh-
limaan satavuotista taival-
taan koronaepidemian vuok-
si hieman myöhässä. Liitto 
perustettiin vuonna 1920. 
Sen kokoava voima oli las-
tensuojelusta huolestunut 
sairaanhoitaja Sophie Man-
nerheim, kenraali Carl Gus-
taf Mannerheimin sisar.

Tuolloin Suomessa oli kol-
me miljoonaa asukasta, jois-
ta kolmannes alle 15-vuotiai-
ta. Köyhyys oli yleistä ja lapsi-
kuolleisuus suurta. Järjestön 
ohjelman ydinajatus oli, että 
kaikilla lapsilla on oikeus 
 hyvään hoitoon ja huoltoon.

Tervolan paikallisyhdistyk-
sen virallinen perustamis-
päivä on 7. lokakuuta 1931. 
Keskeiset perustajajäsenet 
olivat ruustinna Helmi Erva-
maa ja kunnanlääkärin puoli-
so Göta Väisänen.

– Alkuvuosina toiminta kes-
kittyi myyjäisiin, kuvatai-
dekerhoon ja neuvoloihin,  
kertoo Niina Antinkaapo.

Tervolan kunnan historiate-
oksessa kerrotaan, että MLL 
vaikutti merkittävästi esi-
merkiksi tuberkuloosihoidon 
ja hammashoidon aloitta-
miseen kunnassa. Tervolas-
sa toimi sodan jälkeen 1940- 
luvun lopulla myös MLL:n 
palkkaama kodinhoitaja, jon-
ka palkkauksen kunta otti 
vastuulleen vuonna 1948.

– Aktiivisuus hiipui välil-
lä mutta sitä heräteltiin uu-
delleen 1980-luvulla, jolloin 
Leena Leväsvirta nousi pu-
heenjohtajaksi. Neuvolatoi-
minta oli edelleen näkyvin- 
tä. Neuvoloihin jaetaan yhä 
lehtisiä.

>> jatkoa edelliseltä 
sivulta...

Yhdistys alkoi järjestää  
koululaisten iltapäiväkerhoja 
1990–2000-luvuilla. Vetäjä-
nä oli tuolloin Eeva Kaiharju. 

– Iltapäivätoiminta muut-
tui sittemmin lakisääteisek-
si ja siirtyi kunnan vastuulle. 
Teemme paljon yhteistyötä 
kunnan, 4H-yhdistyksen ja 
muiden järjestöjen kanssa, 
Antinkaapo sanoo.

Paikallisyhdistyksen kel-
pasi siis juhlia lokakuun en-
simmäisenä viikonloppu-
na! Tuolloin se järjesti ensin 
lauantaina Synttärinuorkat 
yläkouluikäisille sekä 3.–6.- 
luokkalaisille. Sunnuntaina 
oli vuorossa maksuton las-
tenkonsertti, jossa esiintyi 
Miska Pressan Katti.

Lokakuun 3. päivänä jär-
jestettiin kekkereitä ympä-
ri maan MLL:n satavuotis-
juhlinnan huipennukseksi. 

Kiinnostaisiko
lastenhoito? 

Tällä hetkellä Tervolan pai-
kallisyhdistyksellä ei ole  
tarjota suosittua lastenhoi-
topalvelua. Se ei ole vapaa-
ehtoistyötä vaan perheille 
maksullista ja hoitajille pal-
kallista.

– Entiset tekijät ovat joko 
jääneet äitiyslomalle tai 
muuttaneet muualle. Koulu-
tamme hoitajat, ja kunta tu-
kee tätä toimintaa, kertoo 
Niina Antinkaapo.

– Kiinnostuneet voivat ot-
taa yhteyttä sähköpostiini  
niinaoinas@hotmail.com.

MLL:n toimintaa voi tukea 
myös muuten.

– Järjestämme perintei-
set joulumyyjäisemme lau-
antaina 27. marraskuuta.  
Perhekahvilaan voi lahjoit- 
taa värityskirjoja, kyniä ja  
paperia. Vauva- ja taaperoi-
käisten leluillakin on käyttöä.

Yhdistykseenkin toki voi  
aina liittyä. Jäsenet saa-
vat etuja, kuten edullisem-

• 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.

pia osallistumismaksuja  
esimerkiksi retkille.

– Niiden lisäksi järjestäm- 
me myös pienimuotoisia ta-
pahtumia lapsille, nuorille  
ja lapsiperheille.
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TERVOLASSA  
TAPAHTUU

1.10-26.11.   Tervolasa liikuthan! -kampanja
15.11. klo 17.30  Mauri Tammelan 
    kirjailijavierailu kirjastolla
23.11. klo 17.20  Energia- ja korjausilta 
    kunnanvirastolla
18.11. klo 18.00  Ämpäripääpäivien 2022 
    työryhmän 1. kokous   
    kunnanvirastolla 
16.11. klo 18.00  Tervolan ulkoilijoiden syys- 
    kokous kunnantalon kahviossa
27.11. klo 12.00  MLL Tervolan perinteiset  
    Joulumyyjäiset Lapin- 
    niemen yläkoululla

 Lisätietoja: www.tervola.fi

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

PELIVIIKKO 
Peliviikkoa vietetään 8.-14.11. Peliviikolla 
kirjastossa voi kokeilla pöytäcurlingia, koota 
palapeliä ja kokeilla lautapelejä runsaasta 
lautapelivalikoimastamme. Peliviikolla on 
myös PS4 peli-illat ke 10.11. ja to 11.11. klo 
17–19. PS4 pelikone ja VR-lasit ovat käytet-
tävissä kirjastossa 4.-16.11. välisenä aikana 
kirjaston asiakaspalveluaikojen puitteissa.

MAURI TAMMELA 15.11. 
Kittiläläissyntyinen kirjailija Mauri Tammela 
saapuu kirjastoon kirjailijavieraaksi ma 15.11. 
klo 17.30–19.30 esittelemään esikoisteostaan 
Meni tai ei - Maukka-pappa pakisee kiehisiä. 
Se on kokoelma kiehisiä, joiden tarinat perus-
tuvat osin tosiasioihin ja osin kirjoittajan mieli-
kuvituksen tuotoksiin. Kiehisissä on kepeyttä 
ja huumoria, ja vakavammatkin tarinat päätty-
vät onnellisesti. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

LEFFAILTA 17.11. 
Koko perheen elokuvailta ke 17.11. klo 
17–18.30. Pystytukkainen teinipoika on kor-
kea-arvoisen ihmissusien sukuun kuuluva 
perijä. Menetettyään isänsä hän päättää, että 
hänestä tulee susimaisin ihmissusi ja kaupun-
kinsa katuja partioiva ja ihmisiä pelastava yön 
kuningas, kuten isänsäkin oli. Suuret suunni-
telmat menevät kuitenkin mönkään, kun hän 
huomaa olevansa pelottava…puudeli. Elo-
kuva on puhuttu suomeksi. Ota omat herkut 
mukaan.

HUHUU!-ASKARTELUNÄYTTELY 
Huhuu! - Lapin lastenkirjallisuus- ja sanatai-
defestareita vietettiin aiemmin lokakuussa, 
ja sen tiimoilta Tervolan varhaiskasvatus- ja 
koululaisryhmät ovat askarrelleet ja piirtäneet 
erilaisia pöllöaiheisia töitä. Nämä lasten taide-

teokset ovat esillä kirjaston lehtisalissa marras-
kuun ajan. Tervetuloa tutustumaan  
näyttelyyn!

PIN-KOODIN KÄYTTÖÖNOTTO  
LAINAUSAUTOMAATILLA 
Marraskuun alusta lähtien lainaaminen kirjaston 
lainausautomaatilla vaatii kirjastokortin lisäk-
si PIN-koodin. PIN-koodin käytöllä estämme 
kirjastokortin väärinkäyttöä ja parannamme 
kirjaston asiakkaiden tietosuojaa. Kirjastokortin 
PIN-koodista on myös muuta hyötyä: sillä kir-
jaudutaan verkkokirjastoon, sitä tarvitaan oma-
toimikirjaston sisäänpääsyyn ja sillä saa myös 
käyttöönsä vuoden 2022 alussa Pohjoisen 
eKirjaston laajat palvelut. Lainoja palautettaes-
sa kirjastokorttia tai PIN-koodia ei jatkossakaan 
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 lainaa-
minen onnistuu jatkossakin kirjaston asiakas-
palvelussa. Lapsiasiakkaille voidaan antaa 
PIN-koodi ilman huoltajan/takaajan suostumus-
ta. Pelkällä PIN-koodilla ei pääse omatoimikir-
jastoon, ellei huoltaja ole antanut omatoimikäy-
tölle lupaa. 

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 18.11. mennessä!

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.

Influenssarokotuksen yhteydessä sinulle 
tarjotaan automaattisesti kolmatta korona- 
rokotusta jos toisesta rokotteesta  
on kulunut yli 6kk.

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

TERVOLAN KUNTA
INFLUENSSA- 
ROKOTUKSET  

2021-2022

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/ 

Vanhuspalveluiden ohjaaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/vanhus-
palveluiden-ohjaaja-390989-1/ 

AVOIMET  
TYÖPAIKAT
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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

Millä kriteereillä hiihtolatuja ja  
luistelukenttiä hoidetaan?

Kuka vastaa ulkoliikuntapaikkojen  
kunnossapidosta?

Mistä saa tietoa hiihtoladun/ 
luistelukentän kunnossapidon tasosta?

Millä kriteereillä hiihtolatuja ja luistelukenttiä 
hoidetaan?
Kunnossapitosopimukseen piiriin kuuluvat ladut:
• Kirkonkylän latu-urat (valaistu 4,5 km)
• Törmävaaran latu-urat  
(valaistu 3 km, lisälenkit 2 km ja kilpailujen vaa-
timat väliladut ja stadion)
• Koulujen liikuntatuntiladut 
 (Kaisajoki, Loue, Mattinen)
• Hastinkangas - Törmävaara -latu
• Muut erikseen sovittavat latu-urat (sisältää 
myös alkukauden latupohjien tamppaukset)
Hoitoon kuuluu latujen kunnostaminen  sekä 
perinteiseen että luisteluhiihtoon mikäli la-
tupohjan leveys sen sallii. Latupohjien teko 
aloitetaan poljettamisella, kun ensilumi sataa ja 
jatketaan kunnes lunta on riittävästi, jotta ladut 
voidaan avata käyttäjille.  

Toimenpiteitä ei suoriteta 24. - 25.12. jouluaat-
tona ja joulupäivänä. 

Lumisateen tai tuiskun jälkeen kunnostus aloi-
tetaan välittömästi. Ensimmäisenä kunnoste-
taan kirkonkylän latu. Sen jälkeen kunnostetaan 
koulujen ladut (vk 8 - 15), Törmävaaran ladut ja 
viimeisenä muut mahdollisesti sovitut ladut 

Pitempiaikaisen jatkuvan sateen aikana kunnos-
tetaan tarvittaessa kirkonkylän latu (sovitaan 
tilaajan kanssa). 

Ns. sanottujen kylälatujen kunnossapitoa kunta 
avustaa polttoainekorvauksilla.

? ?? ?

?

? ?? ??

?

Kysy kunnalta?

Kysymys

Vastaus

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. 
Kortin palauttaneiden kesken arvotaan pieniä 
palkintoja.

LASTEN HULINAT
20.11. klo 10-13 Lapinniemen koulun salissa. 
Luvassa puuharasteja, joihin lapset voivat 
osallistua vanhempiensa kanssa sekä pientä 
tarjoilua.

LIIKENNETURVALLISUUS-PÄIVÄ
24.11. klo 13-18 Nuorkalla. Ohjelmassa lii-
kennetietoa, pieniä kisoja ja pieniä palkintoja 
Liikenneturvalta.

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

Kunnossapitosopimuksen piiriin kuuluvat jääkentät:
• Kirkonkylän katettu kaukalo
• Kirkonkylän hiekkakenttä
• Kaisajoen kenttä
• Mattisen kenttä
• Louen kenttä
• Muut mahdolliset erikseen sovittavat kentät
Urakkaan kuuluu pohjatöiden tekeminen kohtei-
siin. Aloitusajankohta sovitaan erikseen tilaajan 
kanssa, samoin keväällä kauden lopetusajankohta. 

Kirkonkylän katettu kaukalo puhdistetaan ja 
jäädytetään aamuisin päivittäin. Lisäksi kaukalo 
voidaan puhdistaa ja jäädyttää tarvittaessa myös 
iltakäyttöä varten ennen harjoitusvuoroja, mikäli 
käyttö/kulutus on runsasta. Mikäli käyttö selvästi 
vähenee, jäädytystä voidaan harventaa. 

Kirkonkylän hiekkakenttä puhdistetaan päivittäin 
aamuisin ennen koulutyön alkua ja jäädytetään 
tarpeen (kulutuksen) mukaan noin 2 krt/vko. 

Kaisajoen, Louen ja Mattisen kentät puhdistetaan 
koulupäivisin aamuisin (tarvittaessa myös viikon-
loppuisin) ennen koulutyön alkua ja jäädytetään 
tarpeen (kulutuksen) mukaan noin 1 krt/vko. 

Toimenpiteitä ei suoriteta 24.- 25.12., jouluaatto-
na ja joulupäivänä.

Kuka vastaa ulkoliikuntapaikkojen kunnossapi-
dosta?
Liikuntapaikojen hoidosta vastaa rakennusin-
sinööri Sauli Jalasmäki. Kunnalla on yksi palkattu 
liikuntapaikkojen hoitaja. Latujen ja jääkenttien 
kunnossapito on ulkoistettu urakoitsijoille. 

Mistä saa tietoa hiihtoladun/luistelukentän kun-
nossapidon tasosta?  
Tällä hetkellä ajantasaista tietoa ei ole saatavilla. 
Suunnitelmissa on hankkia seurantaohjelma joka 
välittäisi tiedon kunnostustilanteesta kunnan 
kotisivulle.

Vastaajana: Sauli Jalasmäki 
rakennusinsinööri/ rakennustarkastaja
Tervolan kunta / Tekninen osasto

Sataa, sataa, sataa.
Päivästä toiseen 
sataa.
Joesta nousee  
paksu usva.
Ja sataa.

Tuuli siirtää lehtiä,
haapa seisoo  
punaisena
lehtiruodistaan kiinni 
ja yksinäinen  
oleva lehti
pyörii tuulessa.
Koivut seisovat  
melkein alastomina.

Sataa vettä,  
vettä sataa.
Lehtikuusi on  
keltainen
se varistaa lehtensä 
puun juurelle.
Tavalliset kuuset ja 
mänty odottavat
lunta oksilleen.

Sataa vettä.

Marja-Leena Vierelä
Tervola

Lukijalta:Missio 2022
Medialähetysjärjestö IRR-TV on yhdessä useiden hen-
gellisten järjestöjen kanssa suunnittelemassa ja toteut-
tamassa koko maan kattavaa SE LÖYTYI-mediamissiota 
ensi syksylle. Mission medianäkyvyys toteutetaan 19.9. 
– 16.10.2022.Tervolan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 
olla hankkeessa mukana.

M ukanaolo tarkoit-
taa sitä, että seu-
rakunta varus-

taa ennen elokuuta 2022 
jäseniään kertomaan evan-
keliumin sanoman luon-
tevasti omassa elinympä-
ristössään ja suunnittelee, 
kuinka seurakuntamme hyö-
dyntää missiota toiminnas-
saan ennen missiota, mis-
sion aikana sekä mission jäl-
keen. Seurakunta sitoutuu 
myös yhteistyöhön alueen 

muiden seurakuntien kans-
sa ja osallistuu hankkeen 
kustannuksiin 1500 eurolla.  
 
Missiossa on neljä ulottu-
vuutta

Media
Jokaiseen suomalaiseen  
kotitalouteen, jossa ei ole il-
maisjakelukieltoa, jaetaan 
kirja. Mission laaja näky-
vyys toteutetaan sanoma-
lehdissä, internetissä, ul-
komainonnassa, televisi-

ossa, radiossa. Sosiaalisen 
median kampanja suun-
nataan erityisesti nuorille. 

Tapahtumat
Seurakunnat järjestävät yk-
sin ja yhdessä toisten seu-
rakuntien kanssa tavoitta-
via tapahtumia lettukojuis- 
ta ystäväiltoihin ja konsert-
teihin. Suurtapahtumapäi- 
vät järjestetään maakun-
takeskuksiin. Ne koostu- 
vat lastentapahtumista, 
missiojuhlista ja nuorten- 

tapahtumista.

Henkilökohtaisuus
Missiossa mukana olevat 
seurakunnat varustetaan  
siten, että jokainen seura-
kuntalainen osaisi ja haluai- 
s i  kertoa evankel iumin 
omassa lähiympäristös-
sään luontevalla tavalla.  
Missio-organisaatioon ote-
taan myös median kaut-
ta yhteyttä ja seurakun-
tien vapaaehtoiset lähtevät  
kohtaamaan näitä ihmisiä.

Diakonia
Mission diakoninen ulottu-
vuus kohdistuu yksinäisiin 
ihmisiin. Yksinäisyys koros-
tuu koronan jälkeisenä ai-
kana ja sitä koetaan kaikis- 
sa ikäryhmissä. Missio luo 
työkaluja ja tapoja seurakun-
nille löytää omalta alueel-
taan ihmisiä, jotka kaipaavat  
ystävää.

Mission paikallisessa val- 
mistelussa ja toteutumises-
sa on paljon tarjolla mah-
dollisuuksia osallistumi-
seen ja omien lahjojen käyt-
tämiseen. Tarjolla olevista  
tehtävistä ja koulutuksista  
ilmoitellaan tuonnempana. 

Tällä hetkellä ajankohtaisin-
ta on rukous Suomen ja val-
misteilla olevan mission puo-
lesta. 

Heikki Holma 
Kirkkoherra
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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.

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?
Allon harjalla ei ole helppo keikkua.
Varjot pitenevät ja yöt tummuvat.
Sitä hän juuri toivoi, ripustautui  
epävarmuuden lehdelle ja odotti.

Marja-Leena Vierelä
Tervola. 

SYKSYÄ ILMASSA

Pienet lumet maassa käytti
Hetken talvelta jo näytti
On myönnettävä, että kesä mennyt on
Tuuli lehdet puista riipii
Illoin hämäräkin hiipii
Edessä on jälleen talvi loputon

Osa innoissaan ruskasta
Ottaa kuvatkin puskasta
Niitä sitten hymyhuulin verrataan
Paljon soilla karpaloita
Jotkut poimii kyllä noita
Itse vielä päässyt ole kertaakaan

Joutsenetkin jo poispäin
Eilen vielä pääskyt näin
Langalla lähtövalmiina siinä istuivat
Ilmassa on syksyn tuoksu
Omat juoksut on juostu
Jäljellä on muistot aikojen kultaamat

Hieman aamuisin pakkasta
Vielä ihan liian aikaista
Kyllä talvella ehtii palella aivan tarpeeksi
Nyt jo autonlasit jäässä
Piti asioillekin päästä
Jääravan omistaminenkin jäänyt haaveeksi

Jahtihommatkin ne alkoi
Ammuskelusta metsä raikui
Entisiä ohilaukauksia aion itse muistella
Ehkä kävelen pienen lenkin
Ilman haulikkoa toki senkin
Ehkä makkaran edestä voin jopa tulistella

Ruskamatkailijoita Lappiin
Bensanhinnatkin taas tappiin
Viikonlopuksi täällä aina kyllä nostetaan
Maskit päässä kekkuloivat
Uudet variantit toivat
Kyllä alkaa pikkuhiljaa nyt harmittamaan

Ari Saukko, Tervola

Lukijalta:

Lukijalta:

Maksuton energia- ja 
korjausilta perehdyttää 

uusiutuviin vaihto- 
ehtoihin

T iesitkö, että valtio  
tukee nyt öljylämmi-
tyksestä luopumista? 

 
Pohditko energiatehok- 
kuutta ja korjausrakentamis-
ta?

Energia- ja korjausillassa 
23. marraskuuta on tarjol-
la vastauksia ja vaihtoehtoja.  
Tervolan kunnanvirastos-
sa kello 17.30–19.00 jär-
jestettävässä tilaisuudessa 
kerrotaan esimerkiksi tuki-  
ja avustusmahdollisuuk-

sista ja asiantuntijoiden  
palveluista.

Paikalle saapuu Vanhustyön 
Keskusliiton korjausneuvo-
ja ja paikallisten LVI-yritys-
ten edustajia. Yritykset esit-
televät muun muassa ilma- 
vesilämpöpumppuja, ilma-
lämpöpummpuja ja maaläm-
pöä.

Illan viimeinen puolituntinen 
on varattu neuvontaklikinal-
le eli keskustelulle ja kysy-
myksille.

Tilaisuuden järjestää Suo-
men Metsäkeskuksen koor-
dinoima Vähähiilinen Lappi 
-verkosto.

Syksyn kuvasatoa  
lehden toimitukselta

Lähetä omasi aineisto@tervola-lehti.fi
julkaisemme parhaat lehden sivuilla.

Teksti, Teija Laurinolli
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Tervola-lehti
www.tervola-lehti.fi

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

MEDIATIEDOT 2022
Lehden formaatti Tabloid, 6-palstainen. Painopinta-ala 248x365 mm.

Aineistovaatimukset
PDF-tiedostona
Word- tai Powerpoint -tiedostoissa pelkkä teksti, kuvat erillisinä

Tekniset vaatimukset
•  Fontit konvertoitava poluiksi
•  Väri-ilmoituksessa tulee käyttää aina prosessivärejä (CMYK). 
•  Kuvat CMYK-muodossa. 
•  Kuvan resoluutio tulee olla vähintään 220 pikseliä tuumalle, 
 asemoituna 1/1 koossa, TIFF-, EPS- tai JPEG-muodossa

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

Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy ilmoitushintaan.

Palveluhakemisto
Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€/kerta € ja 2x50 mm = 40€/kerta €- vuosisopimus/muutoksitta

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä.

Ilmoitusaineiston jättö
Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen aineisto edellisen viikon keskiviikkona 
klo 16.00 mennessä, valmiit aineistot edellisen viikon torstaina klo 12.00 mennessä 
osoitteeseen aineisto@tervola-lehti.fi (kts. aineistovaatimukset).

Peruutukset
Määräpaikka ilmoitukset on sovittava ennakolta. Ilmoituksen peruutukset tehtävä sisäänjättö-
aikojen mukaisesti. Peruutetuista, jo tehdyistä ilmoituksista veloitamme 50% ilmoitushinnasta.

Lehden julkaisu- ja aineistopäivä-
määrät vuosi 2022

Jakelu  ke 12.1.   aineisto pvm ke 5.1.
Jakelu  ke 26.1.   aineisto pvm ke 19.1.
Jakelu  ke 9.2.    aineisto pvm ke 2.2. 
Jakelu  ke 23.2.   aineisto pvm ke 16.2. 
Jakelu  ke 9.3    aineisto pvm ke 2.3. 
Jakelu  ke 23.3.   aineisto pvm ke 16.3. 
Jakelu  ke 6.4.    aineisto pvm ke 30.3.
Jakelu  ke 20.4.   aineisto pvm ke 13.4. 
Jakelu  ke 4.5.   aineisto pvm ke 27.4.
Jakelu  ke 18.5.  aineisto pvm ke 11.5. 
Jakelu  ke 1.6  aineisto pvm ke 25.5.
Jakelu  ke 15.6.  aineisto pvm ke 8.6. 
Jakelu  ke 29.6.   aineisto pvm ke 22.6.
Jakelu  ke 20.7.    aineisto pvm ke 13.7.
Jakelu  ke 3.8.    aineisto pvm ke 27.7.
Jakelu  ke17.8.    aineisto pvm ke10.8.
Jakelu  ke 31.8.    aineisto pvm ke 24.8.
Jakelu  ke 14.9.    aineisto pvm ke 7.9. 
Jakelu  ke 28.9.    aineisto pvm ke 21.9.
Jakelu  ke 12.10.  aineisto pvm ke 5.10. 
Jakelu  ke 26.10.   aineisto pvm ke 19.10.
Jakelu  ke 9.11.    aineisto pvm ke 2.11.
Jakelu  ke 23.11.    aineisto pvm ke 16.11.
Jakelu  ke 7.12.   aineisto pvm ke 30.11.
Jakelu  ke 21.12.    aineisto pvm ke 14.12.Lehden selattava / ladattava nettiversio löytyy osoitteesta  www.tervola-lehti.fi

Yhteystiedot

Ilmoitusvalmistus / myynti  Lehden sisältö / myynti 
Tiina Tuokila    Pekka Tuokila
puh. 040 759 9358   puh. 0400 587 957
aineisto@tervola-lehti.fi  pekka.tuokila@visualdesign.fi

Graafinen ilme/taitto

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

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

Loppuvuoden lehdet ilmestyvät 
seuraavasti:
ke 24.11.    aineisto pvm ke 17.11.
ke 8.12.    aineisto pvm ke 1.12.

JOULUNUMERO
ke 22.12.    aineisto pvm ke 15.12.

TÄHÄN JOULUTERVEHDYKSET!

Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako oma julkaisu Tervola-lehden 

välissä.
Pyydä tarjous

aineisto@tervola-lehti.fi

Yleisönosastokirjoitukset
Yleisönosastoon voi kirjoittaa itseään kiin-
nostavasta 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.

Hei Tervolalainen!
Onko sinulla aihe tai vaikka valmis juttu? 

Lähetä se osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi
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ÄMPÄRIPÄÄPÄIVIEN 
SUUNNITTELIJAKSI?

Koetko, että Tervolan Ämpäripääpäivät-tapahtu-
maan olisi tuotava uutta potkua ja lisää eloa? Nyt 
sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ja toteuttaa ideasi, 
sillä Ämpäripääpäivien työryhmään haetaan  
tekijöitä, joilta ei puutu intoa tapahtuman  
toteutukseen.

Työryhmän tavoitteena on kehitellä ja jär- 
jestää Ämpäripääpäivät kesälle 2022.  
Ideointi ja suunnittelu tapahtuvat työryh- 
mälle sopivina aikoina, esimerkiksi kerran  
kuukaudessa.

Ensimmäinen kokous jär-
jestetään torstaina 18.11. 

kunnanvirastolla kello  
18-20. Kokoukseen on 
vapaa pääsy ja osallis- 
tuminen ei ole sitova.

Lämpimästi tervetuloa!

Lehden toimitus  
toivottaa hyvää isänpäivää 

14.11.

Juttuvinkit:  
aineisto@ 

tervolalehti.fi

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Mainostoimisto Meri-LapissaRaimo Puikko Lappian 
valtuuston johtoon

K oulutuskuntayhty-
mä Lappia uusi val-
tuusto valitsi lo-

kakuun alussa pitämässään 
kokouksessa uudet luotta-
mushenkilöt tulevalle val-
tuustokaudelle.

Yhtymävaltuuston puheen-
johtajaksi valittiin Raimo 
Puikko Tervolasta ja yhtymä-

hallituksen puheenjohtajaksi 
Outi Keinänen Torniosta.

Lappia on kahdeksan alueen 
kunnan muodostama koulu-
tuskuntayhtymä jossa on n. 
3500 opiskelijaa, sekä kiinteä 
toimipiste neljän eri jäsen-
kunnan alueella, mm. Maa-
seutuyrittäjyyden osaamis-
keskus Tervolan Louella.

OMAN ELÄMÄNSÄ KOOMIKOT

Tasaisesti kahvipöydät vaihtuvat
Aina jossain tarinoitaan kertovat
Vakavatkin asiat vitseiksi kääntävät
Ihan kaikesta huulta heittävät
Jotain kestävää hekin kyllä etsivät
Kunhan vain vitsailuiltaan ehtivät
Itsehän ovat roolinsa valinneet
Vaikka eivät sitä edes halunneet

Nuo oman elämänsä koomikot
Nämä ikuiset myös romantikot
Ajat sitten oman onnensa ohi vitsailleet
Sitä eivät vain itsekään he huomanneet

Jostain joskus kaikki kun alkoikin
Ehkäpä se sinne sitten loppuukin
Lähtöpisteeseen jos palataan
Kollegat kaikki pöydässä tavataan
Tarinoita porukalla verrataan
Niille vedet silmissä nauretaan
Ympyröillä tapana on sulkeutua
Koomikot ei voi lopettaa vitsailua

Nuo oman elämänsä koomikot
Nämä ikuiset myös romantikot
Ajat sitten oman onnensa ohi vitsailleet
Sitä eivät vain itsekään he huomanneet

Ari Saukko, Tervola

Lukijalta:

Näköislehti osoitteessa: 
www.tervola-lehti.fi

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 24.11. 
Aineistot edellisen viikon keskiviikkoon 

mennessä.
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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Teksti, kuvat Saana Tuisku

Kukkakaupan puolelta 
voi tilata mieleisensä 
kimpun sekä arkeen 
että juhlaan. Oranssi 
kimppu on Katja Kreivi- 
Lampelalle itselleen 
mieleinen.

Myymälän puolella on alettu valmistautua jo joulusesonkiin.

Kukka- ja hautaus- 
palvelut  

suurella sydämellä

Tervolan kirkonkylän raitilla palvelee kuntalaisille tuttu 
Kukka- ja hautauspalvelu K. Kreivi-Lampela. Lähes 20 
vuotta toiminnassa ollut liike tarjoaa monipuoliset palvelut 
sekä kukka- että hautausasioissa.

V uonna 2004 Katja  
Kreivi-Lampela 
avasi yrityksensä 

ovet Tervolan kylällä. Ylitor-
niolta lähtöisin oleva yrittä-
jä on kouluttautunut floris-
tiksi, ja ennen oman yrityk-
sensä perustamista hän jo 
työskenteli kukkakaupassa.  
Kreivi-Lampela kuitenkin ha-
lusi kukkakauppiaan uran li-
säksi alkaa toteuttaa toista 
omaa juttuaan, hautauspal-
veluyrittäjyyttä.

Pienellä paikkakun-
nalla täytyy tarjota  

suuret palvelut
Alun perin Kreivi-Lampelan 
oli tarkoitus jatkaa yrittäjänä 
kukkakaupassa, jossa työs-
kenteli ennen omaa yritys-
tään. Monien mutkien kautta 
hän kuitenkin päätti perustaa 
omalla nimellänsä yrityksen, 
jossa saisi tarjota hänelle tär-
keitä palveluita.

- Maailman muuttuessa on 
tärkeää, että pienellä paik-
kakunnalla yrityksen pal- 
velut ovat kattavat. Kukkia 

löytyy nykyään paljon myös 
marketeista, eli esimerkiksi 
pelkkänä kukkakauppiaana ei 
täällä oikein voisi enää menes- 
tyä, Kreivi-Lampela kertoo.

Yrityksen tiloista löytyy 
muun muassa viherkasve-
ja, lahjatavaraa ja sisustu-
sesineitä. Kukkakimppuja on 
valmiiksi sidottuina, mut-
ta asiakas pystyy myös ti-
laamaan esimerkiksi juhlan  
teemaan sopivan kimpun, oli 
sitten kyseessä ylioppilas-
juhlat tai joulu. Myös lähes-
tyvään isänpäivään pystyy 
suunnittelemaan isälle sopi-
van lahjakimpun.
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Kukkakaupan lisäksi tarjol-
la on hautauspalvelut. Yrityk-
seltä on mahdollisuus tilata 
hautajaisia varten sekä ark-
ku että kivi. Myös adressit, 
kuljetukset, hautajaisten pi-
topalvelut ja muistotilaisuu-
det on mahdollistaa järjes-
tää yhdessä Kreivi-Lampelan 
kanssa. Yrittäjänä hänelle on 
tärkeää, että kaikki tehdään 
asiakaslähtöisesti ja asiat 
hoidetaan, kuten on sovittu.

- On ensisijaista, että asiakas 
luottaa minuun ja pystymme 
yhdessä suunnittelemaan 
asiakkaan toiveiden mukai-
sen tilaisuuden. Haluan aina 
palvella asiakkaitani siten, 
miten haluaisin itse tulla pal-
velluksi.

Ovet auki haasta-
vinakin aikoina

Tervolan kokoisessa kunnas-
sa yrittäjillä on omat haas-
teensa menestyä. Krei-
vi-Lampela ajattelee, että 
vaikka ostovoima on vähäis-
tä, hänen mielestään on mu-
kavaa, miten pienellä paik-
kakunnalla asiakkaista tulee 
tuttuja ja asiakaspalvelu- 
tilanteet ovat läheisempiä.

- Mielestäni on kivaa, kun 
asiakkaat tulevat jutuste-
lemaan kanssani. Joskus 
myös olemme itse saaneet 
asiakkailta lahjana esimer-
kiksi päiväkahvitarvikkeet 
tai muuta pientä. On todella  
ihana tunne, kun tutut asi-

akkaat muistavat yrittäjää.  
Se on todella mieltä läm- 
mittävää, yrittäjä muistelee.

Yrittäjille haastetta on tuo- 
nut myös pitkään jatku-
nut poikkeusaika korona-
epidemian vuoksi. Vaikka 
haasteellinen aika vaikeut-
taa pienen yrityksen toimin-
taa, Kreivi-Lampela kertoo,  
että asiakkaita on riittänyt. 
Hänen mielestään hienoa  
on myös se, että jopa ul-
kopaikkakuntalaiset ovat  
löytäneet hänen palvelui-
densa luokse.


