
Tervola-lehti

V apaa-aikaohjaaja  
Peppi Nyholmin  
ei onneksi tarvin- 

nut kauaa partioida pakkas-
säässä Tervolan kylänrai- 
tilla. Vastaan käveli Aatu 
Kähkönen, 14, kaverinsa 
Lassi Lampelan, 11, kanssa.

- Saimme K-Market Tervo-
lasta seitsemän kappaletta  
kymmenen euron arvoisia  
lahjakortteja jaettaviksi 
nuorille palkkioksi hyvästä  
liikennekäyttäytymisestä.  
Tarkkailemme esimerkik-
si heijastimien ja kypärien  
käyttöä, Nyholm kertoo.

Loput lahjakortit nuoriso- 
työn väki aikoo jakaa myö-
hemmin. Nuorisotila Nuor-
kassa 25.  marraskuuta  
järjestetyn Liikenneturva- 
iltapäivän aikana ei ehditty 
löytää riittävästi palkittavia. 

Ohjelmassa oli näet paljon 
muutakin, kuten Liikenne- 
turvan Kahoot-pelejä sekä 
Nuorkan sisätiloihin piilo-
tettujen li ikennemerkki- 
a ihe isten  kuvakortt ien  
etsintää. 

Palkintoina oli jaossa tikka- 
reita sekä Liikenneturvan 

Teksti, kuvat Teija Laurinolli

Lahjakortti heijastintakista,  
kisailuja Nuorkassa – nuoret 

osallistuivat innokkaasti  
Liikenneturva-iltapäivään

lahjoittamia jousiheijasti-
mia. Lisäksi jokainen kävi-
jä sai ilmaisen pyöränvalon.   
 
- Niitäkin jää annettavaksi 
myöhemmin, koska saimme 
niitä 40 kappaletta, Nyholm 
sanoo.

Uudenlainen
tapahtuma 

 
Nuorkassa ei ole aiemmin 
järjestetty vastaavanlais-
ta teemailtapäivää.

- Jotain pientä liikennetur- 
vall isuuteen l i ittyvää on 
toki  ol lut,  kertoo etsivä 
nuorisotyönteki jä ,  nuo-
riso-ohjaaja  Satu Karvo-
nen. 

Nuoret  o l ivat  tapahtu -
maan oikein tyytyväisiä. 
Vai  jä ikö jotain puuttu-
maan.
 
– Hyvä sisältö, kehuivat 
1 3-v u o t i a a t  s e r k u k s e t 
Aleksi ja Joonas Ylimikko-
tervo.
 
Teemai ltapäivään osal-
l istui  lopulta 16 nuorta 
5.–9.-luokkalaista.

– Kahoot-pelejä kisattiin 
kolme kertaa, ja jokaiseen 
osallistuttiin innokkaasti, 

Koskaan ei voi tietää, minkä nurkan takana 
odottaa yllätyspalkinto. Aatu Kähköstä sellainen 
vaani Nuorkan kulmilla. Kympin lahjakortti lähi- 
kauppaan heltisi liikenneturvallisesta toimin-
nasta: Aatun takki näkyy loistavasti pimeällä.

 
Joulun lehti ilmestyy  

22.12. 
Varaa joulutervehdyksesi 14.12.  

klo 16:00 mennessä. 
aineisto@tervola-lehti.fi

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 
ANTTI P. 0400 137 529
Marjamiehentie 1, Tervola 

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

Lehti nro 24 – 8.12.2021

www.tervola-lehti.fi

Aatu Kähkösen kannatti 
kävellä kaverinsa Lassi 
Lampelan kanssa kylällä 
25. marraskuuta. Nuo-
risotyön väki jakoi yllätys-
palkintoja liikenneturvalli-
suusansioista.

p. 040 5255 669, Keskustie 95
SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Tervetuloa!

 
 
JALKOJENHOITO (myös koti- ja laitoskäynnit)                         
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT 
                        -MEIKIT  
- meikkivoiteet, puuterit, huulipunat, ripsivärit ym.
HOITOLA TÄYNNÄ KIVOJA LAHJAIDEOITA: Hopea Puron hopeakoruja 
Laadukkaat hoitavat kasvo-  
vartalo- ja hiustenhoitotuotteet. 

Kauneus- ja jalkahoitola 
Marjut Rovanperä

Ilahduta läheistäsi lahjakortilla!
• Hifu-hoidot • Timanttihionta • Sokerointi  
• Mikroneulaus • Kestopigmentointi   
• Quick lash -ripsien kestotaivutus  
• Brow lift -kulmien laminointi

www.tervola-lehti.fi

Peppi  Nyholm 
kertoo.
 
– Ihan koko 
i ltapäivä ei 
o l lut  pe lk-
kää l i iken-
n e t u r v a a . 
Ohjelmassa 
oli myös nor-
maalia Nuork-
ka-toimintaa ja 
välipala. 

Nuorkka sai Liikennetur-
valta niin laajan lahjoituk-
sen, että siitä riittää iloa 
muillekin kuin nuorille. 

Nuorisotyö on lahjoitta-
nut saamiaan liukuestei-
tä ja heijastinkasseja ke-
hitysvammaisten ja elä-
keläisten käyttöön.

Nuoret ehtivät Liikenneturva-kisailun 
lomassa myös tehdä läksyjä ja pelata 
biljardia. Pöydän ääressä istumassa 
Aurora Suokas ja Joonas Ylimikkoter-
vo. Pöydän päässä seisomassa Aleksi 
Ylimikkotervo. Taustalla Emma Pallari.

www.jideart.com
0400 694265

 

Tuunivaarantie 3A Tervola

PUUTAVARAMYYNTI
Avoinna arkisin klo 8-16

Talouslaadun hirsipaneelit:
 16 x 95    1€/m
 28x195/220      alk. 4€/m

Pelletti  500kg  125€

Puutavaramyynti on suljettu 
23.12.2021-7.1.2022

Juttuvinkit: aineisto@tervola-lehti.fi
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Palveluhakemisto

Pyydä tarjous:

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus

Rakennuslupakuvat

Vastaava työnjohto 
ja pääsuunnittelu

p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

S veitsistä Suomeen 
muuttanut Rachel 
Frei Bandieri on tuo-

reimpia yrittäjiä Tervolas-
sa. Rachel ihastui jo vuosia  
sitten lappilaiseen luon- 
toon, mutta lopullisen pää-
töksen Suomeen muutos-
ta hän teki, kun koiramäärä  
alkoi kasvaa.
 
Rachel on aiemmin käynyt 
vaelluksilla pohjoisessa. Hän 
työskenteli myös lappilai- 
sella huskytarhalla, jossa  
palo koirien kanssa työs-
kentelyyn kasvoi entises-
tään. Kun koronapandemia 
iski matkailuun, myös hus-
kytarhat olivat vaikeuksissa. 
Osalle rekikoirista täytyi löy-
tää uusi koti ja Rachel tarttui 
tilaisuuteen  – hän alkoi ot-
taa laumaansa vaikeuksissa  
olevia huskyja.

Hännät huiskivat 
Louen koiratalolla

 
Pikkuhiljaa laumaan liittyi li-
sää entisiä rekikoiria ja nyt 
koiria on yhteensä kymme-
nen. Koirien kuljettaminen 

Teksti, kuva Saana Tuisku

The Striders Adventures – 
seikkailua koirien kanssa

Sveitsiin ei tuntunut Rache-
lin mielestä hyvältä ajatuk-
selta, vaan hän halusi jäädä 
Suomeen. Louen koiratalo  
oli valmis ottamaan uudet 
asukkaansa vastaan.

The Striders Adventures  
tarjoaa muun muassa luon-
toaktiv iteetteja koir ien  
kanssa. Hännänheilutta-
jan voi esimerkiksi viedä  
kävelylle tai sen kanssa voi 
lähteä metsävaelluksel-
le. Talvisin voi varata ajan  
myös vauhdikkaaseen re-
kiajeluun, mutta perinteisiä 
rekisafareita yritys ei tarjoa. 

– Palveluita tarjoan koi-
rien ehdoilla ja siksi haluan 
pitää ryhmäkoon melko  
pienenä. Pari perhettä tai  
noin neljän hengen ryh-
mä ovat sopivan kokoinen  
porukka, sillä silloin koirille  
ja ihmisille on helpompaa  
tutustua toisiinsa, Rachel 
kertoo.

Yrittäjällä on koira-aktivi-
teettien lisäksi koulutus 
eläinkommunikaatioon ja 
energiahoitoon. Rachel tar-
joaa ongelmaratkaisuapua 
esimerkiksi eläimen käytök-
sen selvittämiseen. Apua  
voi saada muun muassa  

The Striders Adventures avasi ovensa joulukuun alus-
sa Tervolassa. Yrittäjä Rachel Frei Bandieri järjestää 
matkailijoille sekä paikallisille muun muassa luonto- 
aktiviteetteja yhdessä koiriensa kanssa. Myös eläin-
kommunikaatio on Rachelin erityisosaamisalaa.

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Rachel Frei 
Bandierin mu-
kana Suomeen 
muuttivat myös 
Ola-hevonen ja 
Sparta-rescue-
koira.

käytösongelmiin tai eläi- 
men traumoihin.

– Olen käyttänyt hoito-
muotoani esimerkiksi omiin  
koiriini. Osa koiristani oli to-
della arkoja tullessaan lau-
maani, mutta kommuni-
kaation ja hoidon ansios-
ta ne ovat alkaneet avautua  
enemmän ja traumat ovat 
helpottaneet.

The Striders Adventures ei 
aio tarjota julkista koirahoi-
tolapalvelua. Yrittäjä kui-
tenkin lupailee, että Tervo-
lassa asuvia koiria hän voi 
ottaa hoitoon esimerkiksi 
omistajan loman ajaksi. Hän 
myös vuokraa yrityksen tiloja  
ulkopuoliseen käyttöön. 
Muun muassa juoksutarha 
mahdollistaa koiran liikut-
tamisen vapaasti ja turvalli-
sesti.

Magic, difference, 
adventures and fun

 
Palveluiden ja aktiviteet-
tien lisäksi Rachel harjoit-
taa koirien adoptiotoimin-
taa Louella. Yrittäjän luo tulee 
rekitoiminnasta poistunei-
ta huskyja, jotka hän koulu-
tuksensa jälkeen adoptoi uu-
siin perheisiin. Adoptiotoi-

minnassa hän pitää huolen,  
että kotia vaihtavat koirat  
sopivat uuden perheen elä-
mäntilanteeseen ja koira saa 
ansaitsemansa loppuelä- 
män kodin.

– Joulukuun lopuilla minul-
le tulee neljä koiraa, jotka 
siirtyvät adoptioon. Aiem-
min minulla oli muutamia ko-
dinvaihtajia, jotka löysivät  
uuden perheen kautta-
ni.  Adoptoitavat huskyt  
vat aina hyvin sosialisoitu-
ja. Ne ovat viettäneet aikaa  
sisätiloissa ja ovat siis poik-
keuksetta lähes täysin sisä-
koiriksi opetettuja.

The Striders Adventures:in 
yritystoiminta on vasta aluil-
laan. Rachel toivoo, että voi 
tarjota asiakkailleen jotain 
taianomaista ja erilaista – 
hauskan seikkailun yhdes-
sä koirien kanssa. Toimin-
nan aloittamista Tervolassa 
tuki merkittävästi Tervolan 
elinkeinoyhtiö Riverban-
kilta saatu käytännön neu-
vonta ja apu, josta yrittäjä on  
mielissään.

The Striders Adventures:in 
verkkosivuilta voi tutustua 
uuden tervolalaisen yrityk-
sen toimintaan lisää.

• 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.

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

JUMALANPALVELUKSET:
Su 12.12. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10.
Su 19.12. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10.
Jumalanpalvelukset striimataan. Linkki ju-
malanpalveluksiin löytyy Facebookista ja 
Youtubesta Tervolan seurakunnan kanavil-
ta sekä seurakunnan kotisivulta: 
www.tervolanseurakunta.fi.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT:
La 11.12. Paakkolan kylätalolla klo 15. 
Vahva maskisuositus! 
Su 12.12. Seurakuntakeskuksen kirkos-
sa klo 18. Tilaisuuteen voi paikan päällä 
osallistua enintään 50 henkilöä. Osallistu-
minen edellyttää maskin käyttöä ja ilmoit-
tautumista. Jos ilmoittautuneita tulee yli 50, 
voidaan tarvittaessa järjestää toinen lau-
lutilaisuus kello 19 alkaen. Ilmoittautua voi 
Markukselle p. 050 4370002 pe 10.12. klo 
13 mennessä. Tilaisuus striimataan seura-
kunnan Youtube-kanavalle, joten siihen voi 
osallistu myös kotona. Tervolan kaupoissa 
on jaossa Kauneimmat joululaulut-lauluvih-
koja.

VIIKKOTOIMINTA:
To 9.12. Eläkeläisten kerho Törmävaa-
ran leirikeskuksessa klo 11. Kerhokul-
jetusmahdollisuus länsipuolella asuville. 
Kyytiä tarvitessasi ota yhteyttä Elinaan 050 
4370004.
Pe 10.12. Adventtimyyjäiset Seura-
kuntakeskuksessa klo 10-13. Myytävänä 
hernekeittoa, leivonnaisia, arpoja, ym. (her-
nekeittoa myydään myös kotiin, ota astia 
mukaan!)
Lahjoituksia myyntipöytiin otetaan vastaan.

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

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Haudattu: Sinikka Kyllikki Keskimaunu 
79 v ja Elli Inkeri Harri 74 v 

www.tervolanseurakunta.fi

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
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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

KIRJASTO KIINNI 8.12. 
Keskiviikkona 8.12. kaikki Lapin kirjastojen 
toimipisteet ovat kiinni kirjastojärjestelmän 
päivitystöiden takia. Myöskään kirjastojen 
omatoimikäyttö ei ole mahdollista. 

Verkkokirjasto on avoinna, mutta siihen ei voi 
kirjautua. Sen takia omien tietojen katsomi-
nen, lainojen uusiminen tai varausten tekemi-
nen ei ole mahdollista. Eräpäivämuistutuksia 
tai muita automaattisia viestejä ei lähetetä. 

JOULURUNOILTA 13.12. 
Kirjastossa lausutaan jouluisia runoja maa-
nantaina 13.12. klo 17.30 alkaen. Jouluru-
noillassa esiintyy myös tervolalainen Runonai-
set-ryhmä. Glögi- ja piparitarjoilu. Tapahtuma 
järjestetään yhteistyössä Tervolan seurakun-
nan kanssa. Lämpimästi tervetuloa!

LEFFAILTA 15.12. 
Koko perheen elokuvailta ke 15.12. klo 
17–18.30. Pirteässä komediassa alakoulun 
opettaja saa tehtäväkseen kasata oppilaiden-
sa tähdittämä joulunäytelmä. Tonttumaisen 
avustajan möläytyksestä hänen lumenval-
koinen valhe saa siivet ja oppilaat vanhem-
pineen innostuvat opettajan lupaamasta Hol-
lywood-tuottajan vierailusta. Opettaja ei raaski 
tarkentaa kyseisen tuottajan olevan hänen 
ex-tyttöystävänsä, jonka kanssa sukset ovat 
pahasti ristissä. Haihtuuko joulun taika vai 
toteutuvatko tähtien toiveet? Elokuva on pu-
huttu suomeksi. Ota omat herkut mukaan!

JOULUINEN NENÄTONTTUKISA 
Kuinka monta nenätonttua löydät kirjastosta? 
Jouluinen kisa on käynnissä 1.-20.12., eli 
muutaman viikon ajan ehtii käydä laskemassa 
kirjastosta löytyvät nenätontut. Vastanneiden 
kesken arvotaan jouluiset yllätyspalkinnot!

LAPIN KIRJASTON ASIAKASKYSELY 
Kiitos kaikille Lapin kirjaston asiakaskyselyyn 
osallistuneille! Saimme arvokasta tietoa kir-
jastomme palveluista, tiloista ja kokoelmista. 
Arvoimme yhteystietonsa jättäneiden Tervolan 
kirjaston käyttäjien kesken kirjapalkintoja, ja 
voittajat on tavoitettu. Asiakaskyselyllä ke-
rättyä tietoa tullaan hyödyntämään kirjaston 
toiminnan kehittämisessä.

Seitakuoron joululaulukiertue 

Yön keskellä tähtönen loisti
saapuu Tervolaan sunnuntaina 12.12.

Seitakuoro tuo rakkaimmat perin-
teiset joululaulut jälleen yleisöjen 
kuultavaksi, tällä kertaa jopa kuudel-
la paikkakunnalla ympäri Lappia. 
Kuoro saapuu Tervolan Lapin-
niemen koululle sunnuntaina 
12.12.2021 klo 14.00.

Tänäkin vuonna Seitakuoron joulukonserteissa 
kaikuvat tutut sävelet Maa on niin kaunis, Jou-
luyö, juhlayö, Arkihuolesi kaikki heitä ja En etsi 
valtaa, loistoa. Mukana on kuitenkin myös hieman 
harvinaisempia, mutta herkkyydessään yhtä tun-
nelmallisia lauluja, kuten Vuotaa armo, taivaan ilo, 
Aattoilta ja Jeesuslapsen joululahjat. Iloisempaa 
osastoa edustavat mm. reippaat Joulu tullut on 
sekä God rest you merry, gentlemen. 
Konsertin nimikappaleena on Erkki Melartinin 
toiveikas Yön keskellä tähtönen loisti.

Konsertin johtaa Kadri Joamets.

Konserttiin pääsy edellyttää voimassa 
olevan koronapassin esittämistä. 

Lisätietoa koronapassista alta ja 
vapaa-aikaohjaajalta numerosta 
040 590 2699.

Koronapassina toimii EU:n korona-
todistus, jonka saa Omakannasta tai 

tarvittaessa paperisena versiona tervey-
denhuollosta. Koronapassin käyttö on vaihto-

ehto alueellisille koronarajoituksille, jolloin passi 
mahdollistaa terveysturvallisen sisäänpääsyn 
erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 

Mikäli et pysty tallentamaan koronapassia Oma-
kannasta, saat koronapassin itsellesi myös pape-
risena versiona Tervolan kunnan terveyskeskuk-
sen vastaanotosta ilman ajanvarausta. Haethan 
koronapassin hyvissä ajoin, jotta vältämme 
terveydenhuollon liiallisen kuormituksen.

Vapaa pääsy – Tervetuloa!

URHEILIJASTIPENDIT HAETTAVANA 

Urheilijastipendi voidaan myöntää urheilijalle 
tai joukkueelle, joka on vuonna 2021 saavut-
tanut mitalin avointen SM -kisojen ohjelmaan 
sisältyvässä urheilulajissa. Palkitsemisen 
edellytyksenä on, että sarjassa on ollut 
vähintään neljä kilpailijaa. Ko. urheilijan on 
oltava kirjoilla Tervolan kunnassa ja palkit-
tavan joukkueen tai ryhmän on edustettava 
Tervolassa rekisteröityä urheiluseuraa.  
 
Lisätietoja saa sivistyslautakunnan avus-
tussäännöstä, joka löytyy Tervolan kunnan 
www-sivuilta. Vapaamuotoinen hakemus, 
jossa luettelonomainen selvitys vuoden 2021 
menestyksestä tulee toimittaa  
sivistysjohtajalle 15.1.2022  
mennessä.

SIVISTYSTOIMI  
TIEDOTTAA

TERVOLASSA  
TAPAHTUU

09.12. klo 09.30 Satuhetket kirjastossa
12.12. klo 14.00 Seitakuoron konsertti  
  Lapinniemen koululla
13.12. klo 17.30 Jouluinen runoilta kirjastossa 

                 Lisätietoja: www.tervola.fi

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/

Johtavan lääkärin viransijaisuus
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/johta-
van-laakarin-viransijaisuus-396655/

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

VAPAA-AIKA- 
TOIMISTO  

TIEDOTTAA

HOX! UUDET AUKIOLOAJAT  
NUORKALLA! 7.12. alkaen. 

Maanantaisin klo 13-16 3.-6.-luokkalaiset

Keskiviikkoisin klo 13-16 3.-6.-luokkalaiset  
JA klo 16-19 7.-9.-luokkalaiset

Perjantaisin klo 14-17 7.-9.-luokkalaiset

PIKKUJOULUT NUORKALLA
15.12 klo 16-19 7.-9.-luokkalaisille
20.12. 13-16 3.-6.-luokkalaisille. Luvassa 
pientä tarjoilua ja jouluisia kisoja!

SEITA-KUORON KONSERTTI
12.12. klo 14 Lapinniemen koulun salissa. 
Konserttiin pääsy vain koronapassilla. Tulet-
han ajoissa paikalle, jotta konsertti pääsee 
alkamaan ajallaan koronapassin tarkistuk-
sesta huolimatta. Vapaa pääsy!

HEIJASTINPUU
Heijastinpuu säihkyy toimintakeskuksen 
edessä tammikuun loppuun saakka. Tuo 
heijastimia tullessasi ja vie mennessäsi! 

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
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T ervolan Yrittäjät pal-
kitsi vuosikokouk-
sessaan 26. marras-

kuuta ansioituneita yrittäjiä.

Vuoden 2021 Nuori Yrittäjä 
-palkinnon pokkasivat Kra-
vitech Oy:n Joonas Kraata-
ri ja Vili Kainulainen. Sisu-
puukon saivat Tervolan Saha 
ja Höyläämö Oy:n Lea ja Juha 
Kokkonen.

Vuonna 2015 perustettu 
Kravitech on kasvanut ja in-
vestoinut. Nyt yritys työl-
listää kaikkiaan kahdeksan 
henkilöä, ja sen liikevaih- 
tokin ylittää tänä vuonna mil-
joona euroa.

Tervolan Sahan ja Höylää-
mön tuorein investointi on 
kaksi kertaa yrityksen liike-
vaihdon kokoinen. Yritys il-
moitti kesällä uudistavan-
sa sahansa yli 20 miljoonalla 
eurolla, kaksinkertaistavan-
sa tuotannon ja aloittelevan-
sa vientiä.

Yrittäjäyhdistyksen mukaan 
tämä vaatii rohkeutta, sisua 
ja uskallusta, vaikka takana 
onkin pitkäaikainen ja mää-
rätietoinen yrittäjyys.

Vuosikokous valitsi yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi edel-
leen Tommi Juntikan.

Tervolan Yrittäjät  
palkitsi nuoria 
 ja sisukkaita

Teksti, Teija Laurinolli

K -Market Tervola on 
kunnan mittakaa-
vassa iso työllistä-

jä: sen palkkalistoilla on yrit-
täjäpariskunnan lisäksi vii-
si vakituista työntekijää ja 
saman verran tarvittaessa  
töihin tulevia. Henkilöstön 
keski-ikä on noin 30 vuotta.

Kauppiaat Pia ja Jukka Palo-
kangas saivat Tervolan kun-
nan vuoden 2021 yrittäjä-
palkinnon erityisesti nuorten 
työllistämisestä.

– Yksi kauppiasuramme 
merkittävimpiä asioita on  
ollut hyvä yhteistyö Lappian 

Teksti, kuva Teija Laurinolli

Nuorten työllistäjät saivat 
yrittäjäpalkinnon

kanssa oppisopimuskoulu-
tuksessa. Kaikki koulutet-
tavat eivät ole olleet kovin  
motivoituneita, mutta jouk-
koon on mahtunut paljon hel-
miä, Pia Palokangas kertoo.

– Työpaikkakouluttajana  
tuntee onnistumisen iloa 
erityisesti silloin, kun nuo-
ret pärjäävät hienosti työ- 
urallaan. Meidän koulutta- 
mia osaajia työskentelee 
muun muassa myymäläpääl-
likkönä, osastovastaavina ja 
eri esimiestehtävissä muual-
lakin kuin päivittäistavara- 
kaupan alalla.

Palokankaat omistavat pal-
kintonsa omillle lapsilleen, 
18-vuotiaalle Villelle  ja 
16-vuotiaalle Josefiinalle.

K-Market Tervolan kauppiaat Pia ja Jukka Palokangas toivo-
vat, että entistä useampi nuori jäisi kotikuntaan. Silti he ovat 
ylpeitä myös kouluttamistaan helmistä, jotka ovat menesty-
neet kaupan alalla muualla Suomessa.

Onnellisissa tunnelmissa yrittäjäpalkinnon vastaanotta-
misen jälkeen. Jukka ja Pia Palokangas ovat pitäneet 
yhtä 19-vuotiaista asti. Edelleen he ovat toistensa paras 
tuki ja turva.

– Hekin ovat jo ehtineet  
tehdä K-Marketissa töi-
tä. Kumpikin tosin on nyt 
sitä mieltä, etteivät he ikinä 
itse ala yrittäjiksi, kauppiaat  
naurahtavat.

– Lasten kannalta ei aina ole 
ollut kivaa, että vanhem-
pien puheissa menevät te-
rassit ja lastauslaiturit sekai-
sin ja että kesken vapaa-ajan  
vieton joutuu lähtemään 
kauppaan ratkaisemaan  
äkkinäistä ongelmaa.

Toimiva työnjako ja
keskinäinen tuki

Pia ja Jukka Palokangas ker-
tovat olevansa toistensa  
paras tuki ja turva. Työnjako 
toimii.

– Jukka pyörii kaupan puolel-
la ja minä teen kaiken tausta-
työn. Hoidan henkilöstöasiat 
ja kirjanpidon sekä vastaan 
tavaravarastosta, Pia Palo-
kangas sanoo.

Palaute ja yhteydet asiakkai-
siin ovat välittömiä. Kaupan 
toimistoon saatetaan tulla 
suoraan pyytämään vaikkapa 
kirnupiimää valikoimaan.

Ruokaa ja taloustarvikkeita  
tarvitaan aina, myös kriisi-
tilanteissa. Korona-aikana  
kaupassa on tehty uudistuk-
sia.

– Meillä ei ollut ennen sitä 
verkkokauppaa, mutta nyt 
on. Epidemian alkuvaihees-
sa puhelintilauksia tuli niin 

paljon, että yksi työnteki-
jä oli irrotettava niiden vas-
taanottamiseen täysipäiväi-
sesti. Verkkokauppa helpot-
ti ruuhkaa, ja se oli helppo  
perustaa, koska Keskolla oli 
valmis konsepti, Jukka Palo-
kangas kertoo.

– Nyt teemme yhteistyö-
tä myös paikallisen kotipal-
velun kanssa. Toimitamme  
ruokatarvikkeita vanhuksille.

Ura alkoi puhelusta
hyvälle ystävälle

Palokankaat ryhtyivät K- 
Market Tervolan kauppiaik-
si vuonna 2004. Uusi ura  
urkeni puolivahingossa.

– Olin puolustusvoimien pal-
veluksessa Tervolan varikol-
la ja Pia kunnalla töissä. Kai-
pasin toisenlaista tekemistä 
ja mietin, mihin kannattai-
si suunnata. Hyvä ystävä-
ni toimi K-kauppiaana Kem-
peleessä. Hän heitti puhe-
linkeskustelussa, että ala 
kauppiaaksi ja tule hänelle 
työharjoitteluun. Lupasi, et-
tei tekeminen lopu, muiste-
lee Jukka Palokangas.

– Sanoin Pialle, että olikohan 
se tosissaan.

Oli se. Kempeleessä vieräh-
ti pari vuotta. Jukka teki töitä 
ystävän kaupassa ja Pia sa-

malla paikkakunnalla K-ryh-
mään tuolloin kuuluneen  
Rimi-ketjun liikkeessä.

Elämä muuttui muuten-
kin samaan aikaan. Vuon-
na 2003 syntyi Ville ja 2005  
Josefiina.

– Kaikki oli aluksi kauppiaa- 
na uutta. Kunnan töistä oli yl-
lättäen paljon hyötyä. Olin 
työskennellyt kymmenen 
vuotta erilaisissa sijaisuuk-
sissa, esimerkiksi palkan-
laskennassa ja työllistämis- 
palveluissa, Pia Palokangas 
sanoo.

K-Market Tervolalla oli jo 
vuonna 2004 kahdeksan 
työntekijää. Henkilöstö- 
määrä ei ole vuosien mit-
taan siis juuri muuttunut, 
mutta työnkuva on kokenut  
melkoisen murroksen.

– Tietotekniikka on kehitty-
nyt valtavasti. Esimerkiksi  
inventaarioita ei enää tarvita, 
koska tavaran kulun näkee 
koneelta koko ajan, kauppi-
aat kertovat.

Palokankaat eivät ole katu-
neet uramuutostaan.

– Tämä on ollut mahtava 
elämänkokemus. Muuten-
kin meillä on mottona, että 
taaksepäin ei kannata kat- 
soa vaan aina eteenpäin!

KUULUTUS
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23. päi-
vänä tammikuuta 2022 kello 9.00–20.00.

Äänestysalue  
Äänestysalue 1 Tervolan kunta 

Äänestyspaikka
Kunnanvirasto 
Osoite: Keskustie 81
95300 TERVOLA
Äänestyspaikalla suositellaan maskin käyt-
töä.

Tervolan kunta muodostaa yhden äänestysalueen. 

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 
12.–18.1.2022.
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana 
Tervolan kunnan kunnanvirasto, osoite 
Keskustie 81, 95300 Tervola. 

Ennakkoäänestys arkipäivinä klo 9.00–18.00, 
lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00–15.00.

Äänestyspaikalla suositellaan maskin käyttöä. 

Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys 
henkilöllisyydestään. Säännönmukaisessa 
tapauksessa äänestäjän tulee esittää henki-
löllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu 
henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos ääni-
oikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa 
henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi 
myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin 
äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia 
haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi 
poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on 
siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ää-
nestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää enna-
kolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty 
äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää ko-
tiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa ta-
loudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa 
laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos 
kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisteris-
sä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun 
perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen 
yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoää-
nestys ajanjaksoon (12.–18.1.2022) sattuvana 
päivänä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 
9:n ja 20:n välisenä aikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai 
puhelimitse, puh.0400 268 920, ilmoitettava 
halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan 
kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeis-
tään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.  

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä 
tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus, 
joka on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen 
tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Lomak-
keita on saatavana keskusvaalilautakunnan 
sihteeriltä Maiju Rahkolta puh.0400 268 920.
Osoite: Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta, 
Keskustie 81, 95300 Tervola. Lomake on saata-
vissa myös oikeusministeriön vaalisivulta http://
www.vaalit.fi/aanestaminen-kotona

LAITOSÄÄNESTYS
Äänestyksistä laitoksissa ilmoittaa vaalitoimi-
kunta laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

Tervolassa 17.11.2021.

Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta

 Vili-Matti Kraatari Maiju Rahko
 puheenjohtaja  sihteeri


