
Tervola-lehti
www.tervola-lehti.fi

Miltä mahtaa kylänraitti näyttää, jos jäälyhtyjä riittää 
koko sen pituudelle?

Jäälyhtyjä valmistetaan 
ämpäreissä, joita luulisi 
tervolalaisilta löytyvän.

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 
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Tervolan Vuokratalot Oy  
Vuokrakoti lähellä luontoa 

Hyvää Joulua ja Kodikasta 
Uutta vuotta 2022

Koti etsii vuokralaista.
www.tervolanvuokratalot.fi

040 170 3243
 

O lin nuorena haltiois-
sani, kun Vanttaus-
koskella jäälyhty-

jä oli hautausmaalle vievän 
tien varrella useamman ki-
lometrin matkalla. Sama voi-
taisiin toteuttaa täälläkin.  
Tanja Aula kirjoitti.

Idea otti tulta: Vaara-kon-
serni ja kirkonkylän Sale lu-
pasivat lahjoittaa kynttilöi-
tä. Seurakunta järjesti pai- 
kan valmiille jäälyhdyille, 
jotka talkoolaiset voivat jou-
luksi viedä yleisten teiden 
varsille ja liikenneympyrään. 
Paikka on seurakuntakes-
kuksen seinän vierusta.

– Jos säät eivät ole otolliset 
jouluksi, niin lyhdyt voi sytyt-
tää uudeksi vuodeksi tai lop-
piaiseksi, Aula suunnittelee.

– Jos lyhtyjä ei tule mahdot-
tomasti, ainakin liikenneym-
pyrään ja kaikkiin liikenteen-

Teksti, Teija Laurinolli 
Kuva, Pekka Tuokila

jakajiin laitetaan. Jos ehdi-
tään tehdä enemmän, niitä 
riittää Keskustien varrelle ja 
Castrenintielle.

Tervolan kunnan vapaa-aika-
toimikin on lähtenyt jäälyh-
tytalkoisiin mukaan ja haas-
taa edelleen kuntalaiset. Tie-
dottamista ja kampanjan 
etenemistä voi seurata sekä 
kunnan nettisivuilla että Ter-
volan Ämpäripäät -ryhmäs-
sä. Lisätietoja voi kysellä 
myös sähköpostisoitteesta  
annumop@gmail.com.

Kunta on luvannut kuljettaa 
tempauksen jälkeen lyhdyt 
pois, jos talkoolaiset kerää-
vät ne säkkeihin kunnantalon 
takapihalle.

Lyhtyjen sijoituspaikat ja -ai-
kataulut tarkentuvat lähem-
pänä joulua, kun säätkin ovat 
paremmin selvillä.

– Lähde mukaan ilahdutta-
maan tervolalaisia yhteis-
hengessä, kehotetaan kun-
nan tiedotteessa.

Tervolan Ämpäripäät -Face-
book-ryhmässä kannattaa 
kertoa ääneen hyvät idean-
sa! Tanja Aula ehdotti siellä 
joulukuun alussa, että koro-
napandemian vastapainoksi 
voisi tehdä jotakin mieltä 
nostattavaa, kuten jäälyhtyjä 
teiden varrelle.

Valoa ja iloa kylänraitille  
– jäälyhtykampanja  

etsii tekijöitä

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

Lehti nro 25 – 22.12.2021
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Palveluhakemisto

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

Mitä on joulun ilo? 
Monille lapsille se on kaik- 
kea sitä, mikä liittyy joulu- 
lahjojen odottamiseen ja 
saamiseen, joululauluihin  
ja -leikkeihin tonttuineen. 

A iku isemmatkin  vo ivat  
löytää niistä iloa. Mutta voi 
olla haastetta päästä mu-
kaan lasten riemuun, jossa 
yllätysmomentti ja sadun-
hohto ovat vielä aidosti mu-
kana.

Joulun iloa on yhdessäolo  
hyvässä seurassa hyvän 
 ruuan äärellä. Se ei kuiten-
kaan aina toteudu, niin kuin 
oli odottanut ja toivonut.  
Joulun iloa voi varjostaa  
ännitys siitä, säilyykö sopu, 
säilyykö rauha, säilyykö ilo. 

Joulun iloa voi varjostaa  
myös se, että ei olekaan ke-

Joulun iloa

tään kenen kanssa sitä  
jakaa. Yhdessäolon ilon si-
jaan joutuukin kohtaamaan 
yhdessäolon kaipauksen 
ja ikävän. Se voi iskeä jou-
kon keskellä, ja se voi iskeä  
yksin ollessa.

Todellista joulun iloa on se, 
että Jumala tuli ihmiseksi 
vapahtamaan meidät syn-
nin ja kuoleman vallasta. Par-
haimmillaan se ilo on pa-
kahduttava ja ilonkyynelei-
tä tuottava kokemus, kun  
se avautuu esimerkiksi las-
ten esittämänä jouluevan- 
keliumin kuvaelmasta tai 
kauniin joululaulun sano-
masta. 

Alamikkotervon Akin jou-
luajan bravuureita on rans-
kalaisen runoili jan Cap-
peaun sanoittama ja Adamin  
säveltämä Oi jouluyö. Se  
vaatii laulajalta paljon, mutta 

myös antaa kuulijalle paljon. 
Se vie musiikillisesti vaikut-
tavassa muodossa ajatuk-
set seimeltä ristille. Siinä on  
pelastuksemme koko paketti: 

Oi jouluyö,  

oi autuas sä hetki 

kun ihmiseksi sai  

Herra taivahan 

Synteimme tähden  

henkensä hän antoi 

ja kärsi ristinkuoleman…

Toi rauhan meille  

Herra taivahasta 

ja puolestamme  

astui kuolemaan 

Siis kansat kaikki,  

te  kiittäkäätte Herraa 

Oi jouluyö,  

sä lohtu ihmisten

Ihmiseksi syntynyt Vapah-
taja, Herra Jeesus Kristus, ei 
vain kerran syntynyt ja kuol-
lut. Hän nousi kuolleista ja 
elää. Hän on luvannut tul-
la kerran takaisin. Mutta sii-
nä välissä, eli nyt, hän on lu-
vannut olla kanssamme. Vie-
relläolijaa kaipaavalle, hän on 
lähellä.

Kiitos sulle, Jeesuksemme

kallis Vapahtajamme

kun sä tulit vieraaksemme

paras joululahjamme

Mahdollisimman iloista 
 joulua sinulle!  

toivoo ja rukoilee 
Heikki-pappi

JUMALANPALVELUKSET:
Jouluaattona 24.12. hartaus Ison kirkon 
tapulista klo 14. Siihen voi osallistua hau-
tausmaalla. 
Seurakunnan Youtube-kanavalta voi seu-
rata viime vuonna Ison kirkon tapulista ja 
Isosta kirkosta nauhoitettuja jouluaaton 
hartauksia.
Jouluaamuna 25.12. sanajumalanpalvelus 
Vanhassa kirkossa klo 7.
Tapaninpäivän 26.12. messu Seurakunta-
keskuksen kirkossa klo 10.
Uudenvuoden aattona 31.12. hartaus 
Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 18.
Uudenvuodenpäivänä 1.1. messu Seu-
rakuntakeskuksen kirkossa klo 10. Juma-
lanpalveluksen aikana sytytetään kynttilät 
kuluneen vuoden aikana kuolleiden Tervo-
lan seurakunnan jäsenten muistolle ja yksi 
yhteinen kynttilä muille Tervolaan hauda-
tuille.  
Su 2.1. sanajumalanpalvelus Seurakun-
takeskuksen kirkossa klo 10.
Loppiaisena 6.1. messu Seurakuntakes-
kuksen kirkossa klo 10.
Su 9.1. Messu Seurakuntakeskuksen klo 
10.
Sisätiloissa olevat jumalanpalvelukset strii-
mataan. Linkki jumalanpalveluksiin löytyy 
Facebookista ja Youtubesta Tervolan seu-
rakunnan kanavilta sekä seurakunnan koti-
sivulta: www.tervolanseurakunta.fi.

VIIKKOTOIMINTA:
Jouluaattona 24.12. yksinäisten joulu-
kahvit seurakuntakeskuksessa klo 14:30.
To 13.1. eläkeläisten kerho Seurakunta-
keskuksessa klo 11. 

KIRPPUTORI: avoinna viikoilla 51 ja 52 ma 
ja ke klo 10-17 ja ensi vuonna jälleen ma ja 
ke klo 10-17 sekä la klo 10-15.

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Haudattu: Eero Oskari Kähkölä 93 v, Alli 
Inkeri Nikupeteri 90 v, Sirkka Liisa Tumelius 
88 ja Sointu Irmeli Tiuraniemi 73 v 
Kastettu: Iivar Olavi Vuokila

www.tervolanseurakunta.fi

Kirjasto lahjoittaa Hiihku-pöllöt Tervolan  
varhaiskasvatukseen ja alaluokille

Lapin kirjasto järjesti en-
simmäisen kaikenikäisille  
lapsille suunnatun Huhuu! 
– Lapin lastenkirjallisuus- ja 
sanataidefestivaalin loka-
kuussa 2021. Festivaalin oh-
jelma ammensi iloa lasten-
kirjallisuudesta, lukemisesta 
ja sanataiteesta. Tapahtu-
mia järjestettiin niin per- 
heille, varhaiskasvatusryh-
mille kuin koululuokillekin. 
Osassa Lapin kirjastoja jär-
jestettiin viikon aikana eri-
laisia tapahtumia, ja osa fes-

tivaalin ohjelmasta oli jo  
lähtökohtaisesti verkossa, 
kuten esimerkiksi Siri Kolun 
ja Tapani Baggen virtuaali- 
set kirjailijavierailut. 

Huhuu!-festivaalin teema-
na oli siivekkäät sanat. Sen  
mukaisest i  fest ivaa l i l-
la päästettiin mielikuvitus  
lentoon mitä moninaisim-
milla tavoilla viikon aikana. 
Lapin kirjaston lukumaskotin 
Hiihku-pöllön innoittama-
na myös pöllöt olivat hyvin  

esillä festivaalin tapahtu-
missa ympäri Lappia. Tervo-
lan kirjastoon koottiin mar-
raskuun ajaksi pöllöaiheinen 
askartelunäyttely varhais-
kasvatuksen ja alakoulun 
ryhmien toimittamasta run-
saasta materiaalista. Näyt-
tely herätti ihastusta ja sai 
paljon kiitosta, ja kirjastos-
sa on tarkoitus järjestää tule- 
vaisuudessa vuosittain vä-
hintään kaksi näyttelyä ter-
volalaisten lapsiryhmien as-
kartelu- tai piirrostöistä.

Kirjasto lahjoittaa alkuvuo-
desta 2022 Lapin kirjas-
ton lukumaskotteja, Hiihku- 
pöl löpehmoja,  Tervolan  
koulujen alaluokille, eska-
reille ja varhaiskasvatukseen  
kiitoksena pitkään jatku-
neesta hyvästä ja monipuo-
lisesta yhteistyöstä lasten  
lukemisen edistämiseksi. 
Ehkäpä Hiihku siivittää jat-
kossa yhä enemmän lapsia 
ja nuoria lukuharrastuksen 
ja kirjaston palveluiden pa-
riin!
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KUNNANTALO ON SULJETTUNA 
27.12.2021 – 2.1.2022

Päivystysnumerot ovat:
Tenergia Oy 0400 394 251
Tervolan Vesi  Oy 0400 296 421
Tervolan Vuokratalot Oy 0400 296 421

Sosiaalityöntekijä on kunnantalon sulun  
aikana arkipäivisin tavoitettavissa vain  
puhelimitse klo 8 – 16 välisenä aikana
numerosta 040 537 6525

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA KAIKILLE

TERVOLAN  
KUNNAN JA  
YHTIÖIDEN  

JOULUN AIKA:

VAPAA-AIKA- 
TOIMISTO  

TIEDOTTAA

NUORKKA KIINNI
23.12.2021 - 2.1.2022

Avoinna 3.-9.-luokkalaisille 
ma 3.1. klo 13 - 16.30
ke 5.1. klo 13 - 16.30
pe 7.1. klo 13 – 19

Maanantaina 10.1.2022 palataan  
normaaleihin aukioloaikoihin ja ikärajoihin.

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

VAPAA-AIKATOIMI TOIVOTTAA  
RAUHALLISTA JOULUNAIKAA KAIKILLE!

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

TERVOLASSA  
TAPAHTUU

08.01. klo 13.00  Tervolan Museoseuran  
  syyskokous Tervolan  
   Nuorisoseuralla 
 
11.01. klo 17.00 Ämpäripääpäivien työryhmä  
  kunnantalon kahviossa 

                 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

MUUTOKSIA E-PALVELUISSA 
Lapin kirjaston e-palvelut muuttuvat Poh-
joisen eKirjastoksi, kun Kainuun, Lapin ja 
Pohjois-Pohjanmaan kuntien kirjastot aloit-
tavat e-aineistoyhteistyön. Yhteistyö alkaa 
1.1.2022, mutta osa yhteisistä palveluista 
tulee käyttöön jo joulukuussa. Kokoelmien 
yhdistäminen voi aiheuttaa häiriöitä joidenkin 
palveluiden toiminnassa. Jos jokin sovellus/
palvelu ei toimi, kirjaudu siitä ulos ja yritä kir-
jautua uudelleen. Valitse nyt kirjastoksi Poh-
joisen eKirjasto tai Lapin kirjasto.

ONKO SINULLA JO PIN-KOODI? 
Lainaaminen kirjaston lainausautomaatilla 
vaatii kirjastokortin lisäksi PIN-koodin. Lainoja 
palautettaessa kirjastokorttia tai PIN-koodia 
ei tarvita. PIN-koodin voi pyytää kirjastossa 
käydessäsi asiakaspalvelusta. PIN-koodin 
voi hankkia myös verkkokirjaston Unohditko 
PIN-koodisi -linkin avulla asiakastietoihin 
kirjattuun sähköpostiosoitteeseen. Ilman 
PIN-koodia lainaaminen onnistuu jatkossakin 
kirjaston asiakaspalvelussa. Kirjastokortin 
PIN-koodista on myös muuta hyötyä: sillä 
kirjaudutaan verkkokirjastoon, sitä tarvitaan 
omatoimikirjaston sisäänpääsyyn ja sillä saa 
myös käyttöönsä vuoden 2022 alussa Pohjoi-
sen eKirjaston laajat palvelut.

LEFFAILTA 12.1.2022 
Koko perheen elokuvailta ke 12.1.2022 klo 
17–18.20. Op ja Ed ovat ammoisilta ajoilta 
kotoisin olevia eläimiä, jotka muistuttavat kar-
vapeitteisiä donitseja. Sattuman saattelemana 
kaksikko päätyy aikamatkalle vuoteen 1835. 
Siellä he kuulevat kauhistuttavan uutisen: hei-
dän lajinsa on kuollut sukupuuttoon. Heidän 
on keksittävä keino rotunsa pelastamiseksi. 
Elokuva on puhuttu suomeksi. Ota mukaan 
omat namut!

LAINATTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET 
Kirjastosta voi lainata perinteisen aineiston 
lisäksi myös erilaisia liikunta- ja pelivälineitä. 
Lainattavana on mm. tasapainolautoja, selätti-
miä, eripainoisia kahvakuulia, jumppakeppejä, 
kävelysauvoja sekä suosittuja hulavanteita 
ja lumikenkiä. Liikuntavälineitä voi lainata 
maksutta kirjastokortilla, ja niillä on pääsään-
töisesti neljän viikon laina-aika. Niitä ei voi 
varata.

KIRJASTON NÄYTTELYTILA 
Haluaisitko esille omia taulujasi, valokuviasi 
tai muita käsitöitäsi? Kirjaston lehtisalissa 
voi järjestää erilaisia näyttelyitä erikseen 
sovittavaksi ajaksi ja vaihtelevan laajuisina. 
Näyttelytilan varaaminen on maksutonta. Ota 
rohkeasti yhteyttä kirjastoon niin suunnitellaan 
yhdessä oma näyttelysi!

JOULUN JA VUODENVAIHTEEN  
AUKIOLOAJAT 
Kirjaston aukioloajoissa on poikkeuksia jou-
lunaikaan ja vuodenvaihteessa. Ajantasaiset 
aukioloajat voi tarkistaa kirjaston kotisivuilta 
tai verkkokirjastosta  
https://lapinkirjasto.finna.fi.

Poikkeukselliset aukiolopäivät: 
23.12.  klo 11–15   
24.12. suljettu, ei asiakaspalveluaikaa 
31.12.  klo 11–15   
5.1.  klo 11–15   
6.1.  suljettu, ei asiakaspalveluaikaa

Joulun, uudenvuoden ja loppiaisen aikana 
omatoimikirjastossa voi asioida itsenäisesti 
joka päivä klo 9–21.

Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme kuluneesta 
vuodesta! Rauhallista joulua ja onnellista 
uutta vuotta 2022!

www.tervola-lehti.fi

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Tervo-
lan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on 
14.12.2021 tehnyt tartuntatautilain 58 §:n 
mukaisen päätöksen kokoontumisrajoitusten 
asettamisesta.

Päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 
osoitteessa tervola.ktweb.fi -> Pöytäkirjat -> 
Sosiaali- ja terveyslautakunta -> 14.12.2021

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seit-
semäntenä päivänä siitä päivästä, jona tämä 
kuulutus on julkaistu.

Tämä kuulutus on asetettu nähtäville Tervo-
lan kunnan verkkosivuille 16.12.2021.

Tervolan kunnan sosiaali-  
ja terveyslautakunta

YLEIS- 
TIEDOKSIANTO  

HALLINTO- 
PÄÄTÖKSESTÄ

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/

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset
Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset -  
Tervolan kunta - Kuntarekry

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

 
juttuvinkit 

aineisto@tervola-lehti.fi
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Joulutervehdykset Tervolasta!

Rauhallista 
joulun aikaa

Toivottaa:

Puh. 016-435 720

Lämmin kiitos asiakkailleni 
kuluneesta vuodesta.

Rauhallista Joulua ja Onnea 
vuodelle 2022.

Kampaamo Pirkko

Lämmin kiitos asiakkailleni 
kuluneesta vuodesta.

Rauhallista Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2022

Mettänpeikko
Parturi-Kampaaja Raija Alalahti

Kivalontie 652
95300 Tervola
p. 040 845 8759

24.-25.12. Aatto ja Joulupäivä suljettu. 
26.12. Tapaninpäivänä klo 11.00-19.00

31.12. Uudenvuodenaattona klo 7.00-15.00
1.1. Uudenvuodenpäivänä klo 13-20

Normaalit aukioloajat:  
Ma-La klo 7-20, su klo 12-20

Tervakuksan väki kiittää asiakkaitaan 
kuluneesta vuodesta! 

Tervakuksa Oy, Siltatie 1 Tervola • 016-435 511
tervakuksaoy@pp.inet.fi • www.tervakuksa.fi

Hyvää Joulua ja 
Menestyksekästä 
Uutta vuotta 2022!

 

Rauhallista Joulua toivottaa HV-Heli Oy

Taksi- ja tilausliikenne  
Mika Suorsa Oy/Loca Boys  

Puh. 040 576 5173

Lämmin kiitos asiakkailleni 
vuodesta 2021.

Hyvää Joulua ja Onnea  
vuodelle 2022.

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta

Kiitän asiakkaitani ja yhteistyökumppaneitani 
kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille

       Rauhaisaa Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2022

Rakennussuunnittelu
OLAVI JESTILÄ KY

Puh. 0400 812 248

Lämmin kiitos asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme 

kuluneesta vuodesta.

    Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Kiinteistötyöt Matti Kupari

Lämmin kiitos asiakkaillemme 
kuluneesta vuodesta

Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta!

Tervolan  
Eläkeläiset ry

Toivottaa  
jäsenilleen  

Hyvää Joulua  
ja parempaa 
Uutta Vuotta 

2022.

Kiitämme asiakkaitamme ja  
yhteistyökumppaneitamme  

kuluneesta vuodesta ja toivotamme  
Hyvää Joulua ja  

Onnellista Uutta Vuotta!

Rakennus ja Suunnittelu  
Jouni Vuokila Ky
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Joulutervehdykset Tervolasta!

www.jideart.com
0400 694265

 

Tuunivaarantie 3A Tervola

Puutavaramyynti on suljettu 
23.12.2021-7.1.2022

Rauhallista 
Joulua!

Kiitos asiakkaillemme
päättyvästä vuodesta.

Hyvää Joulua ja 
menestystä vuodelle 2022

Puh. 040 548 1425, 95300 Tervola

LVI-  ja KONETYÖ
KAASILA OY

Hyvää Joulua  
ja Onnea  
vuodelle 

2022

Alina Tervola-Tornio 
Puh. 044 755 6360

Alina on osa Norlandiaa

Tunnelmallista  
joulua ja onnellista  
uutta vuotta 2022!  
Kiitos asiakkaillemme  
kuluneesta vuodesta

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

Joulun aikaa rauhaisaa.Vuotta hyvää alkavaa.
Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta 

Kauneus- ja jalkahoitola 
Marjut Rovanperä

Rauhallista Joulun aikaa
ja Turvallista Uutta Vuotta!

toivottaa VPK:n väki

Liikenneasema Mäkipeuran väki toivottaa
asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2022

Palvelemme 
jouluna:
24.12 08.00-16.00
25.12 10.00-21.00
26.12 09.00-21.00
31.12 06.00-21.00
01.12 09.00-21.00

Liikenneasema Mäkipeura
Nelostie 3079b, 95350 Peura, puh. 016-439277 

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Vasemmistoliiton Tervolan kunnallisjärjestö ry
Vasemmiston valtuustoryhmä

Sähköasennus Aula Oy
Saareksentie 7, Tervola

Antti Vaara • 0405343611 • antti.vaara@outlook.com

Vuosi lähenee loppua ja meillä 
Sähköasennus Aulalla se on 
tarkoittanut uuden sivun 
kääntymistä. Matin ja Antin 
kädenpuristuksen myötä 
Antti on nyt siirtynyt 
vetämään Sähköasennus 
Aulan toimintaa.

Tämän uutisen siivittämänä haluamme toivottaa 

Onnellista Joulua ja Valoisaa Vuotta 2022!

www.tervola-lehti.fi
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T ervolassa on nykyi- 
sin parikymmen-
tä maitotilaa. Ismo 

Ojan omistama Aholan tila 
on yksi näistä. Ojan nave-
tassa on reilu 40 lehmää, 
jotka tuottavat maitoa noin 
400 000 litraa vuodes-
sa. Maidot yrittäjä toimittaa  
Valiolle, joka jalostaa tilan 
maidosta tuotteita market-
tien hyllyille. Ojan menes-
tyksen takana piilee vankka  
kokemus maatalousalalla.

Oikealla asenteella  
menestykseen

 
MTK-Alakemijoki ehdottaa 
vuosittain vuoden maaseu-
tuyrittäjää vuoroin Kemin-
maan ja Tervolan kunnan alu-
eilta. Vuonna 2021 palkin-
nonsaajaksi valittiin Ismo  
Oja ja hänen maitotilansa 
Aholan tila.

Maaseutuyrittäjäpalkin-
to myönnetään menesty-
välle, omaperäiselle ja esi-
merkilliselle yritykselle. Ter-
volan kunnanjohtaja Mika  
Simoskan sanojen mukaan  
Oja on täyttänyt monet kri-

Teksti, kuva Saana Tuisku
teerit palkinnon suhteen  
elinvoimaisella ja kehit- 
t y v ä l l ä  m a it o t i l a l l a a n .
MTK-Alakemijoen puheen-
johtaja Anne Jurva korostaa 
Ojan yrittäjäominaisuuksia.

-  Tässä työssä asenne  
ratkaisee aina ja Ismolla on 
sitä asennetta. Oikeanlai-
nen asenne on se voimavara,  
jol la ratkaistaan pienet  
ja suuret ongelmat, Jurva tii-
vistää.

Vuosien varrella Oja on  
hankkinut tilalle lisää maita 
ja kehittänyt navettaa muun 
muassa laajennuksilla. Yrit-
täjä on myös tehnyt paljon 
yhteistyötä Tervolan kun-
nan kanssa ja ollut mukana  
esimerkiksi kuntopolun laa-
vun rakennuttamisessa. 
Avonaista porttia kuvastava 
yrittäjäpysti on jälleen löytä-
nyt oikeaan osoitteeseen.

Huolenpito  
mahdollistaa  

hyvät tulokset
Joulukuun alkupuolel la ,  
juuri ennen maaseutuyrittä- 
jäpalkinnon jakamistilai- 
suutta, Aholan tilalla poi-
ki lehmä. Ojan onneksi poi-
kiminen sujui hyvin ja hän  

Vuoden maaseutuyrittäjäpalkintoa olivat tänä vuonna jakamassa Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska, MTK-Alake-
mijoen puheenjohtaja Anne Jurva, Tervolan yhteistoiminta-alueen maaseutupäällikkö Tanja Häyrynen sekä Maaseu-
tulautakunnan puheenjohtaja Pekka Juopperi.

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Maitotilallisesta vuoden maaseutuyrittäjä

Vuoden maaseutuyrit-
täjäksi valittu Ismo Oja 
pyörittää sukutilaa kol-
mannessa polvessa.

Aholan tilalla on pitkä historia 1940-luvun 
loppupuolelta lähtien. Nykyinen yrittäjä, 
Ismo Oja, on jatkanut isovanhempiensa 
perustamaa tilaa omien vanhempiensa 
jälkeen vuodesta 2007. Vuoden 2021 joulu-
kuussa Oja valittiin MTK-Alakemijoen  
ehdotuksesta vuoden maaseutuyrittäjäksi.

kerkesi töistä vastaanotta-
maan palkintoaan.

Aholan tila on parsinavetta, 
jossa on paikat 45 lehmälle. 
Automaattista robottilypsyä 
ei navetassa vielä ole, vaan 
lypsy hoituu putkilypsyko-
neella. Tila tekee yhteistyö-
tä toisen tervolalaisen tilan 
kanssa, joka hoitaa Aholan 
tilan vasikoiden kasvattami-
sen hiehoiksi. Lehmien hy-
vinvoinnista huolehditaan 
kesäaikaan laiduntamisella 
ja eläinlääkäriin sekä sorkka- 
hoitajaan ollaan yhteydes-
sä aina kun siihen on tarve. 

- Yrittäjäurani aikana leh-
mämäärä on meillä lähes 
tuplaantunut. 1990-luvul-
la navettaa uusittiin, mut-
ta nyt viime vuosien aika-
na olen itse laajentanut tilo-
ja vielä useammalle lehmälle,  
Oja kertoo.

Tulevaisuudensuunnitelmia 
navetan suhteen on useita, 
mutta yrittäjä haluaa pitää 
ne vielä salaisuutena. Muu-
toksia ja uudistuksia hän ei 
suunnittele itseään varten, 
vaan navetan kehitykses-
sä hän haluaa huomioida tu-
levien sukupolvien tarpeet. 

Maalaiskylän  
hajua vai tuoksua?

Oja on jo lapsena ollut kiin-
nostunut luonnosta ja eläin-
ten kanssa työskentelystä. 
Ennen sukutilan jatkamis-
ta hän toimi toisille tervo-
lalaisille tiloille lomittajana.  
Lomittajan töistä oli helppoa 
jatkaa oman navetan pyö-
rittämiseen, kun kokemus-
ta alalta oli kertynyt vuosien 
aikana sekä kotitilalta että 
muilta tiloilta.

- Maatalous opettaa paljon. 
Olen kokenut tämän työn 

Keskustie 90, 95300 Tervola

TÄYDEN PALVELU
TILITOIMISTOPALVELUA

• Hoidamme yritysten kirjanpidot
• Palvelumme kattaa kaikki yritysmuodot

• Teemme myös välitilinpäätökset

Ota ujostelematta yhteys:
• 0400 161 619 Matti Vaajoensuu
• 040 707 3583 Mervi Juopperi

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen toivotamme
Rauhallista Joulua ja 

Menestyksellistä Uutta Vuotta!

aina omaksi jutuksi ja pää-
syy sille miksi jatkoin Aholan  
tilan yrittäjänä on se, että 
koin osaavani tämän jutun 
parhaiten. Ei ole kyllä tarvin-
nut katua päätöstä jatkaa 
tällä alalla.

Maatalousyrittäjänä Oja  
toivoo ymmärrystä alaa ja 
yrittäjiä kohtaan. Hän nau-
reskelee, että keväisin leijai-
leva lannan haju on menes-
tyvän maalaiskylän merk-
ki. Vaikkakin haju ei kaikkia 
miellytä, se on onneksi ohi-
menevää.
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Äänestä tammikuun aluevaaleissa  

uudelle hyvinvointialueelle aluevaltuusto

Tammikuussa 2022 kan-
nattaa suunnata ääniuurnil-
le, sillä Suomen ensimmäi-
sissä aluevaaleissa valitaan 
uusille hyvinvointialueille 
aluevaltuustot. Eduskunnan 
kesäkuussa hyväksymän So-
te-uudistuksen yhteydessä 
maahan perustetaan 21 hy-
vinvointialuetta.

Tervolan kunta kuuluu La-
pin hyvinvointialueeseen, 
joka vastaa jatkossa Lapin 
sosiaali- ja terveydenhuol-

lon sekä pelastustoimen jär-
jestämisestä. Tammikuus-
sa valittavat aluevaltuus-
tot päättävät muun muassa 
hyvinvointialue- ja palve-
lustrategiasta, pelastustoi-
men palvelutasosta, hyvin-
vointialueen talousarviosta 
ja -suunnitelmasta ja jäsen-
ten valitsemisesta toimieli-
miin.

Hyvinvointialueen yl in-
tä päätösvaltaa käyttävän 
aluevaltuuston toimikausi 

on neljä vuotta. Vaalien eh-
dokkaat asetetaan koko hy-
vinvointialueelle. Äänestäjät 
äänestävät vain oman hyvin-
vointialueensa ehdokkaita ja 
tulos lasketaan hyvinvointi-
aluekohtaisesti. Aluevaali-
en vaalitapa on suhteellinen, 
avoin listavaali samalla ta-
valla kuin kuntavaaleissa.

Kukin aluevaltuusto päät-
tää itse kokonsa, mutta pie-
nimmillä alueilla valitaan vä-
hintään 59 valtuutettua ja 

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

VAALIKULJETUKSET
Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta 
järjestää kuljetuksia Kuntavaalien ennak-
koäänestyspäivänä lauantaina 15.1.2022 
sekä vaalipäivänä sunnuntaina 23.1.2022 
kutsutaksiajona seuraavasti:

VAREJOKI
Kolopetäjän, Sihtuunan, Petäjämaan, Sivak-
kajoen, Polvenojan, Varejoen ja Löylyvaaran 
alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat 
tilata kyydin Make Lampelalta puh. 040 515 
7304.

PAAKKOLA-KAISAJOKI
Paakkolan (kunnanraja - Tossavanperä) Kai-
sajoen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestä-
jät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 
0400 391 757.

KÄTKÄVAARA-LAPPIA - LOUEN TOIMI-
PAIKKA
Sivakkajärven, Luppovaaran, Mustanmaan, 
Kätkävaaran, Nakuväärän, Ketunmaan, 
Kätkäjärven ja Lappian Louen toimipaikan 
alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat 
tilata kyydin Make Lampelalta puh. 040 515 
7304.

KOIVU-PEURA-LOUE
Koivun, Peuran ja Louen alueen kuljetusta 
tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin 
Make Lampelalta puh. 040 515 7304.

REUTUAAPA-SUOLIJOKI-VÄHÄJOKI-SUU-
KOSKI-OSSAUS
Vammavaaran, Suolijoen, Reutuaavan, 
Vähäjoen, Hyössingin, Suukosken, Ossaus ja 
Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänes-
täjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä 
puh. 0400 391 757.

RUNKAUS - PAHTAOJA – LEHMIKUMPU
Jyrkänkosken, Ollakanojan, Rakkaviidan, 
Sirkkelin ja Anttilankankaan alueen äänestä-
jät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 
0400 391 757.

Pahtaojan, Lehmikummun, Kiviojan ja Matti-
sen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät 
voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 
0400 391 757.

YLIPAAKKOLA
Ylipaakkolan - Isopalon alueen kuljetusta tar-
vitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka 
Kähköseltä puh. 0400 391 757.

Kuljetusta voidaan järjestää muistakin 
kuin yllämainituista paikoista jos tarvitsi-
joita on 3 - 4 henkilöä.

Äänestyspaikka ennakkoäänestyksessä 
on kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 
95300 Tervola ja varsinaisena äänestys-
päivänä kunnanvirasto, osoite Keskustie 
81, 95300 Tervola.

Vaalikuljetusta tarvitsevan tulee hyvissä ajoin, 
viimeistään edellisenä päivänä ottaa yhteyttä 
kuljetuksen hoitavaan autoilijaan kyydin saa-
miseksi. Autoilija ilmoittaa aikataulun.

Kuljetuksiin liittyvissä asioissa voi ottaa 
myös yhteyttä Maiju Rahkoon puh. 0400 268 
920.

Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta

suurimmilla vähintään 89 
valtuutettua.  Lapin hyvin-
vointialueella valitaan vähin-
tään 59 valtuutettua. Alue-
vaalit toimitetaan samanai-
kaisesti kuntavaalien kanssa 
vuodesta 2025 lukien. En-
simmäiset aluevaalit toi-
mitetaan kuitenkin erillisi-
nä vaaleinaan sunnuntaina 
23.1.2022. 

Lue aluevaaleista lisää vaalit.
fi ja soteuudistus.fi –verkko-
sivuilta.

näköislehti osoitteessa:  
www.tervola-lehti.fi

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 12.1.  

Aineistot 5.1. mennessä
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Vaaran Palkki luovutti kunnalle 
35 000 euron lahjoituksen

Varat suunnataan lastensuojelun avo-
huoltoon sekä omaishoitajien vapaisiin ja 
vanhusten hoivaan. Yhtiölle lahjoitus on 
erilliskorvaus hakekentästä.

 

LAHJOITUS TERVOLAN KUNNALLE VAARAN PALKKI OY:LTÄ  
Rahasta käytetään lastensuojelun avohuoltoon 20 000 € ja omaishoitajien vapaiden 

toteuttamiseen ja ikäihmisten hoivaa tukevien teknologiaratkaisujen hankintaan 15 000 €.Tervolassa 9. joulukuuta 2021
Janne Vaara

Toimitusjohtaja
Vaaran Palkki Oy

Jussi VaaraHallituksen puheenjohtajaVaara-konserni

Jukka Vaara
Toimitusjohtaja

Veljekset Vaara Oy

35 000 €T  ervolan kunnan ja 
Vaaran Palkin väli-
nen tonttikauppa sai 

lainvoiman jo kesällä, mut-
ta yhtiö halusi suorittaa vie-
lä lahjoituksen muodossa 
erilliskorvauksen kauppaan 
sisältyneestä hakekentästä.

– Tämän kädenojennuk-
sen myötä toivomme, että 
kohu saa pisteen, sanoo Vaa-
ra-konsernin hallituksen pu-
heenjohtaja Jussi Vaara.

Kohulla Vaara viittaa oikaisu-
vaatimukseen, joka kevääl-
lä kaupasta kunnanhallituk-
sessa tehtiin. Oikaisuvaati-
mus kaatui äänestyksessä.

Vaara-konsernin edusta-
jat luovuttivat 35 000 euron 
lahjoituksen kunnalle val-
tuuston kokouksessa 9. jou-

Teksti, Teija Laurinolli
Kuva, Vaara-konserni

lukuuta. Varat on korvamer-
kitty lastensuojelun avo-
huoltoon (20 000 euroa) sekä 
omaishoitajien vapaiden  
järjestelyihin ja ikäihmis-
ten hoivaa tukevien tekno-
logiaratkaisujen hankintaan 
(15 000 euroa).

Tarkemmat linjaukset sum-
mien käytöstä tekee sosiaa-
li- ja terveyslautakunta ensi 
vuonna.

Vuokratontin  
lunastus

sai keväällä  
käänteen

 
Vaaran Palkki lunasti viime 
keväänä 7,8 hehtaarin vuok-
ratonttinsa kunnalta 39 125 
eurolla. Samassa paketissa 
yhtiön haltuun siirtyi tontilla 
sijainnut noin 0,6 hehtaarin 
hakekenttä.

Oikaisuvaatimus koski tätä 
hakekenttää, jonka markki-
na-arvoksi oli vaatimuksen 

Lahjoituksen luovutustilaisuus valtuuston kokouksessa 9. joulukuuta. Kuvassa vasem-
malta Vaaran Palkin toimitusjohtaja Janne Vaara, Veljekset Vaaran toimitusjohtaja 

Jukka Vaara, Vaara-konsernin hallituksen puheenjohtaja Jussi Vaara, valtuuston 
puheenjohtaja Pertti Keränen ja kunnanjohtaja Mika Simoska.

perusteluissa kirjattu perä-
ti 75 000 euroa. Tonttikau-
pan osana sen myyntihinta 
oli noin 3 200 euroa.

– Keskustelua oli käyty sii-
tä, onko hakekentän myyn-
ti tonttikaupan yhteydessä 
laitonta yritystukea. Mis-
sään nimessä siitä ei ollut 
kyse, ja tämä on monelta 
taholta vahvistettu, sanoi 
Veljekset Vaara Oy:n toi-
mitusjohtaja Jukka Vaara  
Lapin Kansan haastatte-
lussa kesäkuussa.

Vastuullisuus- 
raportti laadittu

ensimmäistä kertaa
 
Vaara-konserni on julkaissut 
ensimmäisen vastuullisuus-
raporttinsa joulukuun alku-
puolella.

Raportti painottaa ympäris-
tötekijöiden huomioon otta-
mista, työntekijöiden jaksa-
mista ja turvallisuutta sekä 

lähialueiden elinvoimaisuu-
den edistämistä.

Perheyritys työllistää lähes 
sata henkilöä. Konsernin lii-
kevaihto on noin 40 miljoo-
naa euroa vuodessa.

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 12.1.  

Aineistot 5.1. mennessä
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Nuorten jänisjahti

Tervolan riistanhoitoyhdis-
tys järjesti yhdessä Tervolan 
Eränkävijöiden kanssa nuor-
ten jänisjahdin. Tapahtuma 
oli suunnattu 9-15 -vuotiail-
le ja heidän vanhemmilleen. 
Puolikymmentä innokasta 
nuorta pääsi kokemaan pe-
rinteistä jänisjahtia suome-
najokoiralla. Jänis nähtiin ja 
saatiin tähtäimeenkin mo-
nesti, mutta saalista ei tällä 
kertaa tullut. 

Osallistuvien nuorten kes-
ken riistanhoitoyhdistys ar-

poi pienpetoloukun minkin ja 
näädän metsästykseen. Kii-
toksia päivästä osallistujille, 
Tervolan Eränkävijöille, ruo-
kahuollosta Markku Alata-
lolle sekä koiranohjaajille Vil-
le Alatalolle, Janne Ollitervol-
le ja Jenni Ollitervolle.

Vaikka hirvenmetsästys on 
suosituin ja yleisin seurue-
jahtimuoto, kannustaa riis-
tanhoitoyhdistys metsäs-
tysseuroja järjestämään 
myös pienriistan seuruejah-
tia jäsenilleen. Kettu- tai jäni-

sajo tuo mukavaa vastapai-
noa hirvenmetsästykseen.

Ruoka-apu kaipaa vapaaehtoisia

Ruoka-avun jakopaikka on ollut Nuorisoseuran talo. Se jatkaa tehtävässä edelleen, jos seura löytää tarpeeksi vapaaehtoista väkeä.

L  i i ke n i s i kö  s i n u lt a 
muutama tunti kuu-
kaudessa vapaaeh-

toistyöhön? Tervolan ruoka- 
aputoiminta järjestöjen yh-
teistyönä päättyy tänä vuon-
na. Tervolan Nuorisoseura 
jatkaa toimintaa, jos se löy- 
tää tarpeeksi eli noin kym-
menen vapaaehtoista. 

Seura on etsinyt käsipareja 
sosiaalisessa mediassa. Jou-
lukuun puolivälissä haku oli 
vielä kesken.

Teksti, kuva Teija Laurinolli
– Ilmoittautuneita on toistai-
seksi puolet tarpeesta eli vii-
si, kertoo seuran puheenjoh-
taja Heikki Hepoaho.

– Ruoka-apu tulee todel-
la tarpeeseen. Syyskaudel-
la apua on jaettu kahden vii-
kon välein ja avuntarvitsijoita  
on käynyt 30–40 joka ker-
ralla.

Elintarvikkeet on saatu lah-
joituksina kirkonkylän ja 
Louen Sale-liikkeistä sekä 
K-Market Tervolasta.

– Kauppojen ylijäämäruokaa 
ei voi säilyttää kovin pitkään, 

joten kaksi viikkoa on avunja-
ossa maksimiväli. Viikko taas 
on liiankin lyhyt, joten tarkoi-
tus on jatkaa syyskauden ai-
kataulua, Hepoaho sanoo.
Nuorisoseuralla on jo val-
miiksi tarvittava lupa eli tila 
on hyväksytty elintarvike-
huoneistoksi.

– Työ on käytännössä elin-
tarvikkeiden hakua, lajitte-
lua, pussitusta ja jakamista.

Vapaaehtoisten täytyisi si-
toutua työhön kesäkuun lop-
puun asti.

Ilmoittautumisia ottaa vas-

Tervolan Nuorisoseura 
ottaa ensi vuoden alusta 
avun hoitaakseen, jos se 
saa riittävästi käsipareja 
työhön.

taan Heikki Hepoaho, jolle 
voi kertoa tekstiviestitse tai 
whatsappilla yhteystieton-
sa. Hepoahon puhelinnume-
ro on 040 5726 440.

Monella osallistujalla oli oranssit huo-
miovaatteet, mitkä lisäävät metsäs-
tyksen turvallisuutta etenkin isoissa 
seuruejahdeissa. Oranssit huomio-
vaatteet ovat hirvenmetsästyksessä 
pakolliset.   
 
Kuva Ville Viitanen

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

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

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 12.1.  

Aineistot 5.1. mennessä
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Taivalkosken altaan ja Lapin sodan  
vaikutukset asukkaisiin ja elämään.

Tervolan museon raken-
nuksia Paakkolassa, valta-
tien 4 varressa  on saatu tal-
kootyöllä menneenä kesänä 
kunnostetuksi ja maalatuk-
si vetovoimaiseen kuntoon. 
Museon kahvila on tarkoi-
tus avata kesäksi ja järjes-
tää tutustumismahdollisuus 
Perä-Pohjalaiseen raken-
nusperinteeseen sekä run-

Joulun odotuksen alkajaiseksi Romsin Talli tonttuineen ilahdutti kyläläisiä järjestämällä ensimmäisenä adventtisunnuntaina näyttävän hevoskulkueen.  
Jouluisin asuin varustetut tontut ja hevoset vaelsivat kylän keskustan läpi käyden tervehtimässä myös vanhainkodin asukkaita ja henkilökuntaa. 
Kulkue oli pienessä pakkasessa mukavaa katseltavaa ja matkan varrelle kylän väkeä olikin kertynyt ihan mukavasti. 

Teksti ja kuva Lea Ruotsalainen

saaseen kotiseutu- ja maa-
talousesineistöön.

Museon hiljaiselon jälkeen 
ensi kesänä 2022 on tarkoi-
tus saada museolle moni-
puolista toimintaa mm. pi-
täjäjuhla ja vapaan käden 
piirustusten taideleiri sekä 
puutarhakasvien näyttelyn 
suunnittelua. Myös raken-

nusten kunnostusta jatke-
taan, lähinnä vuotavia päre-
kattoja uusimalla.  
 
Yhtenä lisävirikkeenä on Ter-
volan Museoseura suunni-
tellut kansalaisopiston joh-
dolla toteutettavaksi vuonna 
2002 julkaistun kirjan” Yli-
paakkola. Meän kylä kahen 
puolen jokea” tietojen läpi-

Lukijan kuva

käyntiä. Olisi eduksi jälkipol-
ville, jos Ylipaakkola-kirjassa 
olevista erillisistä ihmisten 
haastatteluista muodostet-
taisiin Kemijokivarren silloi-
sen elämän kokonaiskuva. 
Samalla olisi mahdollisuus 
keskusteluin tuoda esille 
omia kokemuksia Kemijoki-
varren elämän menosta en-
nen ja jälkeen. Voitaisiin sel-
vittää Taivalkosken veden 
nousun aiheuttamien asuin-
paikkojen, ammattien sekä 
asukkaiden ja jopa perillisten 
hyvinvointiin liittyviä muu-
toksia ja niistä selviämisiä.
 
Kansalaisopiston johdolla 
voitaisiin käsitellä myös La-
pin sodan 1944 aikaista his-
toriaa koko Tervolan alueel-
la. Ylipaakkolan kirjan erilli-
sistä kertomuksista sekä eri 
kirjallisuuslähteistä ja suo-
ritetuista selvityksistä on 
mahdollisuus laatia saksa-
laissodan aiheuttamien me-

netysten ja tuhojen sekä so-
dan käynnin kokonaiskuva. 
Myös haastatteluin voitaisiin 
selvittää asukkaiden siirty-
miset saksalaissodan jalois-
ta läheisille metsäkämpil-
le tai evakkoon muille asuin-
paikoille.
 
Todettakoon, että Ylipaak-
kolasta, Kemijoen itåpuolelta 
on parhaillaan Lapin yliopis-
ton johdolla tekeillä julkaisu, 
jossa tiettävästi käsitellään 
perinteitä, maa- ja metsä-
talous-ym.elinkeinoja, Lapin 
sodan historiaa, jälleen ra-
kentamista sekä Kemijoen 
vaikutusta jokivarren elä-
mään ja ihmisiin.
 
Kun väki ikääntyy ja muistot 
hautautuvat on nyt viimei-
nen aika tallentaa Kemijoki-
varren asukkaiden ja elämän 
historiaa. Esittelyjen ja kes-
kustelujen avulla saataisiin 
kulttuurihistoriallisia tietoja 

ja kertomuksia juuriaan etsi-
ville ja pois muuttaneille sekä 
heidän perillisilleen.
 
Myöhemmin mahdollises-
ti julkaistava Kemijokivarren 
elämää kuvaava lisäjulkaisu 
sekä Tervolan Kotiseutumu-
seo ja Peräpohjolan maata-
lousmuseo muodostaisivat 
hyvän kokonaisuuden koti-
seututiedon etsijöille.
 
”Kokemuksia Kemijokivar-
ren elämän menosta” haas-
tattelututkimuksen käynnis-
tymistä esitellään Tervolan 
Museoseura ry:n syyskoko-
uksessa la 8.1.2022 klo 12.00 
Tervolan Nuorisoseuralla.  
Syyskokous alkaa ilmaisella 
ruokailulla.
 
Tervolan Museoseura ry
kuva: Tervolan Museo

Kuva: toimitus
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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

   TILAA
 ILMAISESTA
 NUMEROSTA
PAIKALLISET
 KELA-TAKSIT

LAPISSA
20.12. ALKAEN

 0800 414610

VÄLITTÄÄ

Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta ja toivotamme

Rauhallista Joulua
ja Turvallista Uutta Vuotta!

Tavataan taksissa!
Puh. 040 542 73 19

näköislehti osoitteessa:  
www.tervola-lehti.fi

Tervola-lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät 
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 mediatiedot sekä 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

Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako	oma	julkaisu	Tervola-lehden	

välissä.
Pyydä	tarjous

aineisto@tervola-lehti.fi

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 kos-
kevia kirjoituksia.

Hei Tervolalainen!
Onko sinulla aihe tai vaikka valmis juttu? 

Lähetä se osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Tervola-lehden	toimitus	sekä	Mainostoimisto	Visual	Design	Oy:n
henkilökunta kiittävät kuntalaisia ja yrittäjiä hyvästä yhteistyöstä.

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Toivomme kaikille Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta.

Pidetään	yhteyttä!
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Toimintavaroihin kilisee muhkea lisä  
seuraavat viisi vuotta. Nuoret saavat itse 
vaikuttaa käyttökohteisiin.

O  nko nuorisotoimi 
koskaan aikaisem-
min saanut Tervo-

lassa perintölahjoitusta?  
Ainakaan sivistysjohta-
ja Tarja Leinonen ei muista. 

– Olen työskennellyt kun- 
nassa yli 30 vuotta eikä sinä 
aikana ole perintöjä korva-
merkitty nuorisotyöhön. 
Yleensä niitä ohjataan sosi-
aali- ja terveyspuolelle ja eri-
tyisesti vanhuksille, hän sa-
noo.

Lähes 35 000 euron perin-
tö kanavoitui nuorisotyölle 
kunnan päätöksellä. Kunnal-
le varat ohjautuivat Valtio-
konttorin kautta.

Heinäkuussa 2019 kuolleel-
la tervolalaisella henkilöllä 
näet ei ollut perimään oikeu-
tettuja sukulaisia, joten hä-
nen omaisuutensa siirtyi val-
tiolle. Kunnalla puolestaan 
on oikeus hakea kuolinpesän 
omaisuutta itselleen.

Perillisittä kuolleiden kuo-
linpesiä valvova Valtiokont-
tori asetti ehdoksi sen, että  
kunta ilmoittaa sosiaalisen 
tai kulttuuriin liittyvän käyt-
tötarkoituksen haettavalle 
omaisuudelle.

Syyskuussa 2020 kunnan-
hallitus päätti hakea varo-
ja käytettäväksi nuoriso-
kulttuurin kehittämiseen ja 
nuorten sosiaalisen kans-
sakäymisen edistämiseen. 
Valtiokonttori antoi päätök-
sen kuolinpesän omaisuu-
den luovuttamisesta maalis-
kuussa 2021.

Iloa suurelle
joukolle nuoria

Sivistyslautakunta on tänä 
syksynä toimittanut tarkem-
man käyttösuunnitelman 
kunnanhallitukselle, joka  
hyväksyi sen.

Suunnitelman mukaan saa-
tu 34 600 euron omaisuus  
käytetään vuosina 2022–
26, jolloin vuotuinen lisä  
nuorisotyön toimintavaroi-
hin on lähes 7 000 euroa.

– Nuorisotoimi saa budje-
tista vuosittain toimintara-
haa noin 10 000 euroa, joten 

Teksti, kuva Teija Laurinolli
lahjoitus tuo merkittävän li-
säyksen siihen. Tästä riittää 
iloa moneksi vuodeksi ja isol-
le joukolle nuoria, Leinonen 
sanoo.

Kohderyhmästä melkoi-
nen osa ehtii vaihtua viides-
sä vuodessa, kun nykyiset 
lapset kasvavat nuoriksi ja  
nykyiset nuoret aikuistuvat.

Äänestys 
 vaihtoehdoista

Rahankäytön järjestelyistä 
vastaa nuorisovaltuusto. Si-
vistyslautakunnan suunni-
telmassa edellytetään, että 
rahoitus osoitetaan kah-
teen kohteeseen: vuotui-
seen maksuttomaan päi-
väretkeen sekä nuorille 
merkitykselliseen hank-
keeseen.

Kumpaankin nuoret pää-
sevät itse vaikuttamaan. 
Nuorisovaltuusto suunnit-
telee vuosittain muutaman 
vaihtoehdon sekä retkel-
le että hankkeelle. Yläkoulu- 
ja lukioikäiset nuoret saavat 
äänestämällä päättää, mitkä 
vaihtoehdot toteutuvat.

Suunnitelmassa on arvioitu, 
että noin 2 000 euroa riittää 
40–50 nuoren osallistumi-
sen maksutta päiväretkelle 
bussilla nuorisotyöntekijöi-
den kanssa. Ohjelmassa voi 
olla esimerkiksi teatteria, 
elokuvaa tai konserttia.

Nuorille merkityksellinen 
hanke saisi vuosittain noin 
5 000 euroa.

Suunnitelman mukaan vuo-
tuisissa summissa voi tarvit-
taessa olla hieman vaihtelua.

Päiväretkissä ollut
omavastuuhinta

Päiväretket ovat nuorisotoi-
messa olleet koronan takia 
enimmäkseen tauolla. Niistä 
on osallistujilta peritty aiem-
min pieni omavastuuhinta.

– Tänä vuonna teimme syys-
lomaviikolla retken Ouluun 
ja kävimme muun muas-
sa Tietomaassa, kertoo et-
sivä nuorisotyöntekijä Satu 
Karvonen.

– Aiempina vuosina meil-
lä on ollut esimerkiksi koko 
perheen laskettelureissu-
ja ja kesäretkiä. Päiväretket  
järjestetään yhteistyössä 

vapaa-aikatoimen kanssa.

Karvonen toimii myös nuo-
risovaltuuston sihteerinä.

Nuorkassa uudet
aukiolot ja kuviot

Nuorisotila Nuorkkaan pe-
laamaan tul leet  Halti- 
Matias Manninen ja Pietu 
Ruonakoski eivät äkkisel-
tään keksi, millaiseen hank-
keeseen lisävaroja voisi käyt-
tää. Toiveita kuitenkin on.

– Uudet pingismailat tarvit-
taisiin ja NHL 2022 -peli, he 
vinkkaavat.

Perintövaroja ei näihin ole 
tarvetta käyttää.

– Peli on jo tilattu ihan bud-
jettivaroin, Karvonen sanoo.
Nuorkassa on pingispöydän 
ja Play Station -pelien lisäk-
si biljardipöytä, ilmakiekko- 
ja jalkapallopelit sekä lauta-
pelejä.

Ruuhkaisimpina aikoina tilat 
ovat melko ahtaat, mutta tä-
hän on etsitty ratkaisua uu-
sista kuvioista ja aukioloista.  
 
Nyt ala- ja yläkouluikäisil-
le on erilliset toiminta-ajat: 

3.–6.-luokkalaisille maanan-
taisin ja keskiviikkoisin kel-
lo 13–16 sekä 7.–9.-luok-
kalaisille keskiviikkoisin kel-
lo 16–19 ja perjantaisin kello 
14–17.

Kunta ohjasi  
perintövaroja 
nuorisotyölle

Pietu Ruonakoski (vas.) ja Halti-Matias Manninen käyvät Nuorkassa pelaamassa. 
Uusi peli oli toiveissa, ja se olikin jo ehditty tilata budjettivaroin.


