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Tiesithän, että tulevissa aluevaaleissa päätetään
kaikkien Lappilaisten, myös Sinun, sosiaali- ja
terveyspalveluiden tulevaisuudesta?
Palveluiden tasapuolinen turvaaminen edellyttää
muun muassa:
• Kahden päivystävän sairaalan mallin säilyttämistä. Kemi-Tornio-alue tarvitsee oman päivystävän sairaalansa.
• Terveys-/ hyvinvointikeskuksen säilyttämistä
jokaisessa Lapin kunnassa

s. 2 Fysioterapian
moniosaaja
viettää juhlavuotta
s. 4-5 Kirjaston
uudet tuulet

Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, että
tulevassa maakuntavaltuustossa kuuluu myös
alueiden ääni!
Terveys ja hyvinvointi kuuluu kaikille, ei harvoille!
Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022
Vaalipäivä sunnuntai 23.12.

s. 8 Aluevaalit ovat
tavallisille lappilaisille lähivuosien
tärkeimmät vaalit

Seuraava
Tervola-lehti
ilmestyy 26.1.
Aineistot edellisen
viikon keskiviikkoon
19.1. mennessä.
aineisto@tervola-lehti.fi

Tervolan Keskustan ehdokkaat aluevaaleissa

Tervolan Perussuomalaiset

järjestää tapahtuman
la 15.1. klo 10-12.00
K-Market Tervolan pihalla.
Aiheena yhdistyksen toiminnan esittely.
Klo 12-15.00 paikallisyhdistyksen jäsenhankintatapahtuma.
Tarjolla jotain purtavaa — Tervetuloa!
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Maarit
Alalahti (sit.)

johtava hoitaja,
palvelualuepäällikkö

• 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 WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

Lähipalvelut ja henkilöstön saatavuus turvattava.

Jussi
Vaara

405

yrittäjä

maanviljelijä

Luodaan kestävä tulevaisuus yhdessä.
Teen työtä koko Lapin
ihmisten hyvinvointia
ajatellen avoimesti ja
luottamuksella.

”Ei ihan missä ssaattttuuuu!”
vaan siellä missä

Eero
Ylimartimo

407

Turvataan tulevaisuus.
Uuteen hyvinvointialueeseen siirtyessä on pidettävä huoli niistä ihmisistä
ja heidän oikeuksistaan,
jotka itse eivät pysty huolehtimaan itsestään.

Tervolan Keskustan aluevaaliehdokkaat tarjoavat

13.1. klo 10 alkaen
hernekeittoa Salen edessä,
jos vain koronarajoitukset sen sallivat.
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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Fysioterapian moniosaaja
viettää juhlavuotta

JUMALANPALVELUKSET:
Su 16.1. ja Su 23.1. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Jumalanpalvelukset striimataan. Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja
Youtubesta Tervolan seurakunnan kanavilta sekä seurakunnan kotisivulta: www.tervolanseurakunta.fi.
KIRPPUTORI: avoinna ma ja ke klo 10-17
sekä la klo 10-15.
KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Haudattu: Lea Annikki Aikio 95 v, Vilho Johannes Väätäinen 81 v, Martti Olavi Savolainen 79 v, Martti Juhani Jounila 74 v ja
Olavi Juhani Jumisko 72 v

Yrityksen toimitiloissa on useita erilaisia
liikuntavälineitä, joita
Kaisa käyttää työnsä
tukena.

www.tervolanseurakunta.fi

Tervolan kuntakeskuksessa sijaitseva Fysioterapiapalvelut
Kaisa Penttilä on hoitanut asiakkaitaan jo 20 vuotta ja yritys
viettää juhlavuottaan. Yrittäjä Kaisa Penttilä-Nikula ajautui
harrastuksensa myötä kouluttautumaan alalle ja tarjoaa
palveluita aina hieronnasta ryhmäliikuntaohjaukseen.
Yhteensä työvuosia liikunta-alalla on kertynyt 35 vuotta.

Palveluhakemisto
Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus
Vastaava työnjohto
ja pääsuunnittelu
Rakennuslupakuvat

Pyydä tarjous:

Teksti, kuva Saana Tuisku

F

ysioterapiayrittäjä Kaisa PenttiläNikula (ft, Yamk,
AmO) on pyörittänyt yritystään Tervolassa parikymmentä vuotta. Varsinaiset
toimitilat yritykselle rakentui kodin yhteyteen vuonna 2013. Fysioterapeutiksi yrittäjä valmistui vuonna
2000, jonka jälkeen lisäopinnot ovat jatkuneet tähän
päivään saakka.
- Olen aina ollut kiinnostunut kehittymään työssäni. Vuonna 2015 kävin
y l e m m ä n a m m a t t i k o rkeakoulututkinnon ja erityisosaamisalaani on mekaanisen diagnosoinnin
terapeuttina (MDT) selänkuntouttaminen. Käyn
vielä nykyäänkin paljon
kursseja, sillä haluan pysyä
fysioterapia-alan kehityksen mukana, Kaisa kertoo.
Yrittäjäksi Kaisa päätyi harrastuksensa kautta. Varsinaisesta yritystoiminnasta hän ei ollut koskaan haaveillut, mutta toimittuaan
pitkään kansalaisopistolle
jumppaohjaajana, hän päätyi aloittamaan yrityksen
tutkintonsa jälkeen.

Perinteisempää
hierontaa sekä
erikoishoitoja
Fysioterapeuttina Kaisa tarjoaa muun muassa syvähierontaa, ikääntyneiden kotikuntoutusta, imukuppihie-

rontaa sekä fysioterapiaa
lääkärin lähetteellä ja ilman
sitä. Erikoishoitoina hän tekee esimerkiksi MDT-terapiaa, jonka avulla kiputilojen hoito toteutetaan henkilökohtaisella tutkimuksella
ja tietyillä valikoiduilla liikkeillä. Kaisa on perehtynyt
myös muun muassa iskiasvaivoihin, sekä erilaisiin ultraääni- ja TENS-sähköhoitoihin. Yrittäjä kertoo, että
maksuvälineinä käyvät myös
ePassi ja Smartum, joiden
avulla työnantajat voivat tukea työntekijöidensä työkyvyn ylläpitämistä.
- Sen lisäksi, että teen hierontoja ja fysioterapiaa,
saavat asiakkaat vielä lähtiessään mukaansa venyttelyohjeita vapaa-ajalle,
vaikka eivät sitä aina haluaisikaan. Olen semmoinen arkiliikunnan puolestapuhuja ja haluan aina korostaa sitä, miten esimerkiksi
pyöräilemällä kauppaan tai
tekemällä lumitöitä voi ylläpitää kuntoa. On tärkeää
myös venytellä säännöllisesti esimerkiksi töiden lomassa, yrittäjä painottaa.
Yrityksen palveluihin kuuluu
myös kuntosaliohjaus ja erilaisten kuntosaliohjelmien
laatiminen. Liikuntaryhmää
Kaisa ohjasi ensimmäisen
kerran 1987 ja vielä nykyisinkin hän tarjoaa ryhmäohjausta ja jumppaa.
- Liikuntaryhmien ohjaaminen on minulle mieleistä
puuhaa ja aikanaan, kun ohjasin kouluilla kansalaisopiston jumppatunteja, alet-

tiin niitä kutsua Kaisan jumpiksi. Kun lähdin ohjaamaan
jumppia, ajattelin sen itsekin enemmän liikuntana, kuin
työntekona – niin mukavaa
se on ollut, Kaisa naurahtaa.
Fysioterapiayrittäjänä Kaisa on toiminut vuodesta
2002. Tänä vuonna Fysioterapiapalvelut Kaisa Penttilä
täyttää 20 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi yrittäjä on suunnitellut muun
m u a s s a a vo i m i e n o v ien päivää sekä arvontaa.

Halua
oppia ja opettaa
Yrittäjänä Kaisalle on tärkeää kehittyä alan mukana
ja oppia uutta muun muassa kurssien kautta. Hän tuumii, että yksittäisenä yrittäjänä voi helposti kangistua tiettyihin tapoihin, jos ei kouluttaudu välillä lisää.
- On mielenkiintoista oppia
uutta. Tekniikat ja välineet
kehittyvät jatkuvasti tällä alalla ja haluaisin aina olla
ajan tasalla työssäni. Olen
myös haaveillut, että pääsisin joskus kouluttamaan
muita kuntoutusalalla. Olisi
hienoa tehdä asiakastyötä ja
kouluttaa samaan aikaan.
Yrittäjä toivoo, että kaikki
asiakkaat tuntisivat olonsa aina mahdollisimman tervetulleiksi ja käyntikerta olisi mukava kokemus. Kaisan mielestä fysioterapeutin
työssä on parasta erilaisten
ihmisten kohtaaminen.
- Tykkään keskustella työn

ohessa asiakkaiden kanssa
ihan arkisista asioista. Joskus
on myös tärkeää, kun asiakas avautuu omasta elämästään, sillä siten voimme yhdessä miettiä onko
esimerkiksi stressaava elämäntilanne johtanut mahdollisiin lihasvaivoihin. Suunnittelen aina hoidot asiakkaalle henkilökohtaisiksi. Asiakkaan tarpeiden
mukaan mietitään, millaiset hoidot sopivat parhaiten. Vaikka hoitoihin
onkin olemassa valmiita kaavoja, täytyy ne aina henkilökohtaistaa.
Lisää Fysioterapiapalvelut
Kaisa Penttilän palveluista
voi lukea yrityksen verkkosivuilta.

p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

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

Juttuvinkit:
aineisto@tervola-lehti.fi
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AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa
SIRPA
KONTIOKOSKI-RAVANTIN
1.9.2021–30.4.2022.
Asiakaspalveluaikaa on
NÄYTTELY
ma–to klo 12–19
pe
klo on
10–17
Kirjastossa
Sirpa Kontiokoski-Ravantin
Tekniikasta toiseen -näyttely 3.1.–28.2.2022
Omatoimikirjastossa
voi asioida
joka päivä näytteklo 9–21
välisen
ajan. Tervetuloa
tutustumaan
välisenä
aikana,
myös
viikonloppuisin.
lyyn!
MUUTTUNEETAVAJAISET
LIIKENNEJÄRJESTELYT
eKIRJASTON
19.1.
Koulukeskuksen
muutostöiden
Lapin
kirjaston liikennealueen
e-palvelut muuttuivat
1.1.2022
myötä liikenne kirjastoon on muuttunut yksialkaen Pohjoisen eKirjastoksi, kun Kainuun,
suuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne ohjataan
Lapin
ja Pohjois-Pohjanmaan
kuntien
kirjasKurjentien
kautta, ja alueelta poistutaan
Itäpuolentot
aloittivat
e-aineistoyhteistyön.
Kirjastossa
tielle. Itäpuolentieltä ei voi enää kääntyä suoraan
esitellään
e-palveluihin tulleita muutoksia ja
koulukeskukseen/kirjastoon.
uusia palveluita keskiviikkona 19.1. klo 12
alkaen.
Tule tutustumaan
uusiin e-palveluihin,
POISTOAINEISTON
HÄVITTÄJÄISET
Tule penkomaan
poistoaineiston
hävittäjäisiin! Jälkahvitarjoilu
koko
päivän!
jellä olevaa kirjaston poistoaineistoa saa ottaa ilmaiseksi 1.–8.9. välisenä aikana.
KORONAPASSI
Kirjaston tapahtumiin osallistuminen edelLASTENOSASTON
TIETOKIRJAHYLLYT
lyttää
jatkossa voimassaolevan
koronapasRaikkaan
oranssit
lastenosaston
tietokirjahyllyt
sin esittämistä. Koronapassina
toimii EU:non
nyt asennettu paikoilleen.
Kirjojen
tutkailu on enkoronatodistus,
jonka saa
Omakannasta
tai
tistä sujuvampaa, kun myös useimmat isot kirjat
tarvittaessa paperisena versiona terveydenmahtuvat hyllyihin oikeinpäin. Uudet hyllyt ovat
huollosta.
myös matalammat kuin entiset, joten pienet asiak-

kaat yltävät kirjoihin paremmin itse.
METSÄVEROILTA 24.1.
Mietityttääkö
metsäverotus, taimikonhoito tai
LEFFAILTA 8.9.
kemera-tuki?
Tule kuulolle
kirjastoon
maananKoko perheen elokuvailta
ke 8.9.
klo 17–18.40.
Tataina
24.1.
klo
16.30
alkaen,
kun
Metsänomisrina vie fantasiamaailmaan, missä ihmiset ja lohitajat
Lapin
asiantuntijat
kertovat
ajankohtaisiskäärmeet
elivät
kauan sitten
sopusoinnussa.
Mutta
kun
paha voima uhkasi
maata, lohikäärmeet
uhrata
metsäasioista.
Tilaisuudessa
on käytössä
sivat itsensä pelastaakseen
ihmiskunnan.
Nyt, 500
koronapassi.
Kahvitarjoilu,
tervetuloa!
vuotta myöhemmin, sama paha voima on palannut,
ja yksinäisen soturin
LEFFAILTA
26.1. on löydettävä myyttinen viimeinen
lohikäärme
korjatakseen
murtuneen
maan
Koko
perheen
elokuvailta
ke 26.1.
klo 17–
ja
palauttaakseen
sen
hajaantuneet
kansat
yhteen.
18.30. Värikkäällä kotiriutallaan iloisesti puliElokuva
on suomeksi
puhuttu.
Ota omat herkut
koiva
bambuhai
huomaa
kauhistuksekseen
mukaan!
joukon ihmisiä varastamassa merestä kalojen
mätiä.
Vaaroja kaihtamatta
urhea pikkueväkäs
KIRJAILIJAVIERAANA
AAVEMETSÄSTÄJÄ
päättää
lähteä
pelastusretkelle
auttamaan
MIKA NIKKILÄ 16.9.
pikkusisarensa
takaisin
kotivesiin
ja pian
usValkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika
Nikkikalias
operaatio
”kalat
kuivalle maalle”
lä esittelee
Suomen
aavemetsästäjät
3 -kirjaaonkin
ja
valmiina
alkamaan. Valkopiikkihai
seuraa
kertoo aavemetsästäjänä
toimimisesta torstaina
16.9. klo ja
18 hieman
alkaen Nuorisoseurantalolla.
Oletko
epäillen
peloissaan ystävänsä
ussinä kohdannut
yliluonnollisiajailmiöitä?
Tervetuloa
komattomia
suunnitelmia
päättää
lähteä
kuuntelemaan
ja keskustelemaan!
mukaan
seikkailuun,
vaikka se veisikin veden
asukkaat aina ihmisten maaperälle saakka.
PENTTI KORPELA 27.9.
Valokuvaaja
ja tietokirjailija Pentti Korpela saapuu
LOUEN
LÄHIKIRJASTO
kirjastonlähikirjasto
kirjailijavieraaksi
ma 27.9.
klo koululla
17.00 alLouen
palvelee
Louen
kaen Nuorisoseurantalolle. Kirjailijavierailu kestää
osoitteessa Louesaarentie 19. Kirjasto on
noin reilun tunnin, ja sen aikana Korpela kertoo kuavoinna
kaksi tuntia
maanantai-iltapäivisin
vien ja karttojen
pohjalta
Lounais-Lapin luonto- jaklo
15–17
koulujen
lukuvuoden
ajan. Koulujen
retkikohteista sekä joidenkin kohteiden
historiasta.
loma-aikoina
lähikirjasto
on
suljettu.
Luento on samalla tiivis paketti lähimaantieteestä Hailuodosta Pelloon ulottuvalla alueella. Korpela
Lainaaminen
lähikirjastossa
tapahtuu
esittelee myös Louen
erikoisuuksia
eli Lounais-Lapin
luoomalla
lainaajanumerolla,
ja asiakkaaksi
voi
lia. Korkealaatuisten
luontokuvien
lisäksi esitykseen
rekisteröityä
ensimmäisellä
lainauskerralla.
kuuluu kaksi lyhyttä
videota. Tilaisuudessa
voi ostaa Lounais-Lapin
retkiopas -kirjan
25monipuoeuron hinLähikirjaston
valikoimaan
kuuluu
taan (käteismaksu).
Tilaisuuteen
on vapaa
pääsy,
lisesti
aineistoa lapsille
ja nuorille.
Aikuisten
tervetuloa!osalta Louen kirjasto toimii aineiston
aineiston
noutopisteenä. Voit pyytää pääkirjastosta
haluamaasi aineistoa Louen kirjastosta
noudettavaksi sen aukioloaikoina.
Lisätietoja kirjastosta!

TERVOLASSA
TAPAHTUU
Ke 12.01. Kirjastossa koko perheen elokuvailta
Ma 24.01. Metsäveroilta kirjastossa
Lisätietoja: www.tervola.fi

KUNTALAISKYSELY
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Näköislehti osoitteessa: www.tervola-lehti.fi

Hei Tervolalainen, kiinnostaako
sinua kuntasi tulevaisuus? Onko
sinulla näkemyksiä Tervolasta?
Tervolan kunta päivittää keväällä 2022
kuntastrategiaansa. Jotta päivitetty strategia
vastaisi asukkaidensa toiveita ja tarpeita,
tarvitsemme kuntalaisten mielipiteitä!
Käy vastaamassa kuntalaiskyselyyn
kunnan verkkosivuilla, osoitteessa:
https://tervola.fi. Vastausaikaa 19.1. saakka.
Kunnan työntekijöille on kyselystä
oma versionsa, kysely löytyy
myös kunnan verkkosivuilta.
Vastausaikaa myös tässä
19.1. saakka.

ALUEKOHTAISET
AURAUSURAKOITSIJAT
Uudet urakoitsijat ovat aloittaneet 1.1.2022 ja
samalla aurauksen tilapäisjärjestelyt päättyvät ja järjestäytymättömien yksityisteiden
auraus päättyy. Muutoksesta on tiedotettu
asianosaisille kirjeitse 21.12.2021.
Kunnan aurausurakoitsijoina
1.1. – 31.5.2022 välisenä aikana toimivat
seuraavat urakoitsijat:
- Alue 1: Ylipaakkola, Paakkola, Kaisajoki,
Kuusikko: OV Urakointi Oy, p. 040 708 3382
- Alue 2: Varejoki, Kätkävaara, Loue, Peura,
Koivu: Mikko Juujärvi, p. 0400 180 044
- Alue 3: Vähäjoki, Suolijoki, Suukoski:
Konetyö Kokkonen Oy, p. 0400 290 423
- Alue 4: Pahtaoja-Runkaus, Korpela,
Mattinen, Kivioja:
Turve Lampela Oy, p. 0400 579 938
- Kaavatiet: HV-Heli Oy, 0400 789 840
Lisätietoja saat kunnan kotisivulta
(Asuminen ja rakentaminen > Asuminen >
Avustukset) tai tekninen johtaja
Mikael Yritykseltä p. 0400 466 705.

VAALIKULJETUKSET
Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta
järjestää kuljetuksia Kuntavaalien ennakkoäänestyspäivänä lauantaina 15.1.2022
sekä vaalipäivänä sunnuntaina 23.1.2022
kutsutaksiajona seuraavasti:
VAREJOKI
Kolopetäjän, Sihtuunan, Petäjämaan, Sivakkajoen, Polvenojan, Varejoen ja Löylyvaaran
alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat
tilata kyydin Make Lampelalta puh. 040 515
7304.
PAAKKOLA-KAISAJOKI
Paakkolan (kunnanraja - Tossavanperä) Kaisajoen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh.
0400 391 757.
KÄTKÄVAARA-LAPPIA - LOUEN TOIMIPAIKKA
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-SUUKOSKI-OSSAUS
Vammavaaran, Suolijoen, Reutuaavan,
Vähäjoen, Hyössingin, Suukosken, Ossaus ja
Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä
puh. 0400 391 757.
RUNKAUS - PAHTAOJA – LEHMIKUMPU
Jyrkänkosken, Ollakanojan, Rakkaviidan,
Sirkkelin ja Anttilankankaan alueen äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh.
0400 391 757.
Pahtaojan, Lehmikummun, Kiviojan ja Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät
voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh.
0400 391 757.
YLIPAAKKOLA
Ylipaakkolan - Isopalon alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka
Kähköseltä puh. 0400 391 757.
Kuljetusta voidaan järjestää muistakin
kuin yllämainituista paikoista jos tarvitsijoita on 3 - 4 henkilöä.

AVOIMET
TYÖPAIKAT
Tervolan kunnan avoimet työpaikat,
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät
Kuntarekrystä osoitteesta
www.kuntarekry.fi
Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/ruoka-ja-siivouspalveluiden-sijaiset-106459-1/

Äänestyspaikka ennakkoäänestyksessä
on kunnanvirasto, osoite Keskustie 81,
95300 Tervola ja varsinaisena äänestyspäivänä kunnanvirasto, osoite Keskustie
81, 95300 Tervola.
Vaalikuljetusta tarvitsevan tulee hyvissä ajoin,
viimeistään edellisenä päivänä ottaa yhteyttä
kuljetuksen hoitavaan autoilijaan kyydin saamiseksi. Autoilija ilmoittaa aikataulun.
Kuljetuksiin liittyvissä asioissa voi ottaa
myös yhteyttä Maiju Rahkoon puh. 0400 268
920.
Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta

Tervola-lehti
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Dekkarit, käsityökirjat sekä erä- ja
kalastusteokset aikuisten
lainaustilaston kärjessä

Tervolan virkeä kirjasto on jatkuvasti kehittyvä
kulttuurin, vapaa-ajan ja tietopalvelun monitoimikeskus, josta voi lainata myös liikuntavälineitä ja
pelejä. Ajan hermolla pysymisessä auttaa asiakasraati. Uutta on luvassa tänäkin vuonna.

Teksti, kuvat Teija Laurinolli

A

siakkaat eivät ole
kirjastosta kaikonneet korona-aikanakaan, vaikka toki vaikutukset tuntuvat.
– Ehkä meillä yhä on tavanomaista hiljaisempaa, ja kävijät asioivat aiempaa pikaisemmin, arvioi kirjastotoimenjohtaja Kati Pyhtilä.
– Toisaalta luultavasti koronan vuoksi ihmiset ovat nopeasti löytäneet omatoimipalvelun, joka alkoi meillä lokakuussa 2020. Viikoittain
kirjautumisia on 20–40. Se
on pienelle kirjastolle paljon.
Viikonloppuisin kirjastossa
asioivat omatoimisesti etenkin lapsiperheet, arkiaamuisin ikäihmiset.
Omatoimikirjasto on avoin-

na joka päivä kello 9–21 eli
silloinkin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Asiakas
voi lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla, noutaa hyllystä varauksia, lukea lehtiä, käyttää kirjaston
tietokoneita ja langatonta verkkoa sekä työskennellä ja opiskella. Ovet avautuvat millä tahansa Lapin
kirjaston kortilla sekä henkilökohtaisella pin-koodilla.
– Palvelusta on tullut kiitoksia kyselyissä. Kirjat
kothin asti -kotipalvelun käyttö sen sijaan ei
ole korona-aikana lisäänt y nyt , va i k ka s e sopisi myös heille, jotka epäröivät henkilökohtaista käyntiä epidemiatilanteen takia,
Pyhtilä suosittelee.

Hevoskirjat, manga
ja fantasia suosiossa
Kirjaston ytimessä ovat

Kirjastoon on koottu aineistoon liittyviä esineitä
muuallakin kuin lasten ja nuorten osastolla. Kirjastotoimenjohtaja Kati Pyhtilä esittelee sotakirjahyllyjä.

edelleen tietysti kirjat.
Mitä tervolalaiset lukevat?
– Aikuisten lainaustilaston kärjessä ovat dekkarit, käsityökirjat sekä eräja kalastusteokset, Kati
Pyhtilä luettelee.
– Lasten ja nuorten suos i o s s a o v a t h e v o s k i rjat, kaikenlainen fantasia
sekä japanilainen sarjakuvagenre manga. Aku Ankka pitää pintansa yhä.
Audiovisuaalinen aineisto ei enää kierrä entiseen
tahtiin. Suoratoistopalveluista on tullut arkisia, eikä
kaikilla ole enää laitteitakaan cd- tai dvd-muotoisen aineiston käyttöön.
– Ko n s o l i p e l it k i i n n o stavat kyllä. Lautapelien
suosio ei näytä myöskään
laantuvan.

Lastenkirjoja on lajiteltu varhaiskasvatuksen toiveesta myös aihepiireittäin.

Tervola-lehti
Heti ovensuussa voi tutustua liikuntavälineiden
valikoimaan.
– Lumikenkiä piti hankkia
lisääkin, koska niitä lainataan ahkerasti. Liikuntavälineitä ei voi varata,
mutta kirjastosta voi toki
soittamalla kysyä, mitä on
vapaana.
Selättimien, kahvakuulien
ja kävelysauvojen joukosta löytyy myös lainattava
kulutusmittari. Sillä ei saa
selville liikunnan kalorikulutusta vaan kodin sähkölaitteen energiankäytön.
Sisäänkäynnin lähelle on
sijoitettu Tenergian lahjoittama puhelinten lat a u s lo ke r i k ko . Py ht i l ä n
mukaan sitä hyödyntävät
ahkerasti etenkin koululaiset.

Asiakasraatiin
ilmoittautumalla
Kirjasto on uusinut tilojaan osastoittain jo muutaman vuoden. Lasten ja
nuorten osaston päivitetty ilme näkyy sisustuksessa ja luokittelussa: paljon värejä, kirjoihin liittyviä pehmoleluja,
säkkituoleja, aihepiireittäin koottuja kirjoja.
– Aihekoontiin päädyimm e va r h a i s k a sva t u ksen väen toiveesta. Myös
suosituimmat aineistot,
kuten Mauri Kunnaksen
kirjat, löytyvät yhdestä
laarista.
– Kunta todella arvostaa
kirjastoa. Se näkyy sivistystoimen investoinneissa, Pyhtilä kehuu.
Suitsutusta saavat myös
t yö k ave r it j a a k t i i v i s e t
asiakkaat.
– Henkilökunta on kehittämismyönteistä, kokei-

levaa ja innostuvaa. Pienessä kirjastossa asiakkaisiin tutustuu hyvin.
Vuoropuhelu on jatkuvaa.
Jo vuosia toimineeseen
asiakasraatiin voi ilmoittautua kuka vain kirjaston kehittämisestä kiinn o s t u n u t . To i m i e l i n o n
v a p a a m u o t o i n e n , v a i kka siihen kuuluu nuorisovaltuuston sekä vanhusja vammaisneuvoston nim e ä m i ä j ä s e n i ä . U u de t
ideat ovat tervetulleita.
– Tänä ja ensi vuonna vuoro s s a o n a i k u i s t e n t ie t ok i r j a os a s t on ke h it t ä minen. Raati kokoontui viimeksi joulukuussa.
Toiveissa oli matalampia
hyllyjä, mukavia lukutuoleja sekä verhoja ja kasveja.
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– Kirjasto tekee paljon yhteistyötä myös varhaiskasvatuksen ja koulujen
kanssa. Se on kantanut
hedelmää. Lasten ja nuorten lainausmäärät ovat lisääntyneet.
Liikkuva pop up -kirjasto
on valmis osallistumaan
muiden järjestämiin tapahtumiin.
– Pöytä, läppäri ja kirjat kulkevat sähköpyörän
päällä. Olemme osallistuneet esimerkiksi syysmarkkinoille ja Ämpäripääpäiville.
Kirjasto huolehtii vammaisten toimintakeskuksen, vuodeosaston ja vanhusten asuntojen pienistä
siirtokokoelmista.

Yhteistyö tämän
vuoden teema
Te r vo l a n k i r j a s t o n vä k i
suunnittelee tapahtumia
puolivuosittain.
– Tämän vuoden teemamme on yhteistyö. Mukana
ovat ainakin seurakunta
sekä vapaa-aika- ja nuorisotyö, kirjastotoimenjohtaja Kati Pyhtilä kertoo.
–Ta p a h t u m i s s a t u l e e
käyttöön koronapassi,
jota edellytetään 16 vuotta täyttäneiltä. Tavalliseen asiointiin ei passia
tarvita.
Satutuokiot jatkuvat tänäkin vuonna, samoin
vaihtuvat taidenäyttelyt.
– Lapsille meillä on suunn it t e i l l a m u u n m u a s s a
pikkuautojen katsastustapahtuma.
Uutta on vuoden kestävä Luovasti lukien -hanke,
jossa nuorisotyö on mukana.

– Vaihdamme aineiston
kerran kuussa. Toimintakeskuksessa käymme pitämässä myös lukuhetkiä.

Elokuvaillat
katkolle
Lapin kirjastojen sähköiset e-palvelut muuttuivat
vuoden alussa Pohjoisen
eKirjastoksi. Yhteistyössä
ovat mukana Lapin, Poh-

Liikuntavälineitäkin kirjastosta voi lainata. Suosituimpia ovat lumikengät.
jois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien kirjastot.
– Sen kautta voi hyödyntää nyt esimerkiksi kirjastokinoa. Tammikuun jälkeen meillä ei enää järjestetä elokuvailtoja, Pyhtilä
kertoo.

Viimeiset ovat ohjelmassa
12. ja 26. tammikuuta.
– Yleisökato on vaivannut,
mutta ehkä tilanne voisi olla jo syksyllä toinen.
Pohjoisen eKirjaston lanseerauspäivää kirjasto
viettää 19. tammikuuta.

Lasten ja nuorten osastolla voi löhöillä säkkituolissa lukemassa. Niko Oinas
näyttää mallia.

Apua, vampyyrejä! Seitsenvuotias Niko Oinas löysi laarista yhden lempikirjoistaan.

Tarjolla on opastusta ja
tietoiskuja.

Tervola-lehti
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Ota talteen!

Tervola-lehti

Tiedotuslehti Tervolan
kunnan talouksiin

www.tervola-lehti.fi

MEDIAKORTTI 2022

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

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 sisäänjättöaikojen mukaisesti.
Peruutetuista, jo tehdyistä ilmoituksista veloitamme 50% ilmoitushinnasta.

Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu

ke 12.1.
ke 26.1.
ke 9.2.
ke 23.2.
ke 9.3
ke 23.3.
ke 6.4.
ke 20.4.
ke 4.5.
ke 18.5.
ke 1.6
ke 15.6.
ke 29.6.

aineisto pvm ke 5.1.
aineisto pvm ke 19.1.
aineisto pvm ke 2.2.
aineisto pvm ke 16.2.
aineisto pvm ke 2.3.
aineisto pvm ke 16.3.
aineisto pvm ke 30.3.
aineisto pvm ke 13.4.
aineisto pvm ke 27.4.
aineisto pvm ke 11.5.
aineisto pvm ke 25.5.
aineisto pvm ke 8.6.
aineisto pvm ke 22.6.

Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu

ke 20.7.
ke 3.8.
ke17.8.
ke 31.8.
ke 14.9.
ke 28.9.
ke 12.10.
ke 26.10.
ke 9.11.
ke 23.11.
ke 7.12.
ke 21.12.

Lehden selattava / ladattava nettiversio löytyy osoitteesta

www.tervola-lehti.fi

Graafinen ilme/taitto

Yhteystiedot
Ilmoitusvalmistus / myynti
Tiina Tuokila
puh. 040 759 9358
aineisto@tervola-lehti.fi

aineisto pvm ke 13.7.
aineisto pvm ke 27.7.
aineisto pvm ke10.8.
aineisto pvm ke 24.8.
aineisto pvm ke 7.9.
aineisto pvm ke 21.9.
aineisto pvm ke 5.10.
aineisto pvm ke 19.10.
aineisto pvm ke 2.11.
aineisto pvm ke 16.11.
aineisto pvm ke 30.11.
aineisto pvm ke 14.12.

Lehden sisältö / myynti
Pekka Tuokila
puh. 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi

Ota talteen!

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Tervola-lehti
Lukijalta:
Vartaloltaan hoikka,
mustat, kiiltävät hiukset.
Katsanto luotettava, iloinen.
Aikoo hoitajaksi.
Kädet lempeät,
rauhallinen,
hänen hoivissa on
turvallinen olla.
Kotona kaksi Vuokkoa odottaa.
Äitini synnytti minut,
Isä lähti heti.
Äiti kertoi isän olevan
ylpeä ja iso mies,
hän on päätä pitempi muita.
Hän on luotettava ja
ajaa kaikkien asioita,
miksi hän jätti meidät.
Hänet tunnet joukosta,
kun hän astuu laivasta.
Minä tunsin hänet vaikka,
olin nähnyt vain hetken.
Vaalea hiustupsu päälaella,
isäni mun.
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Lukijalta:
PIIKITÖN TANGO
Koronapiikkiä älynnyt en mennä ottamaan
Salaliittoteorioita netistä lueskelen vaan
Foliohattua päähän syvemmälle taas kiskaisen
Perustuslaillisesta oikeudestani minä höpisen
Kun suolavettä minuun kuitenkin ne laittaisi
Ja sitten porukalla varmaan vielä nauraisi
Vaan piikitönnä en voi mennä edes kapakkaan
Somempi on sängyn alle vain jäädä
makaamaan
Osa tutuista kolmatta piikkiä jo nyt odottaa
Minua niiden touhut lähinnä niin naurattaa
Vaikka pitävätkin minua ihan foliohattuna
Pelkään, että tulee kohta niitä pakkorokotuksia
Kun suolavettä minuun kuitenkin ne laittaisi
Ja sitten porukalla varmaan vielä nauraisi
Vaan piikitönnä en voi mennä edes kapakkaan
Somempi on sängyn alle vain jäädä makaamaan
Ari Saukko, Tervola

Marja-Leena Vierelä, Tervola

Näköislehti osoitteessa:
www.tervola-lehti.fi
Kuvasatoa lukijoilta.
Lähetä kuvasi osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi
Julkaisemme kuvia lehden
sivuilla.

Lukijalta:
MUUTOKSENTUULIA ( Leena ja Uuno )
-Ajattele, saama olla kahesthan koko
juhula-ajan!
-Mie en etes muista, millon olema niin ollu,
ainahan meillä on väkiä pyöriny.
-Niin semmosia, jokka vain istua lasottvat ko
sie hikihatusa pyörit ja hyörit hellan tykönä.
-Nyt siittä tullee loppu ,mie tehen sen kaikile
seleväksi ,onhan muilaki käet ko sulla!
Me ostaman kaikki valahmina ja meilä on yks
hirvenlihakikura, se riittää kyllä meile.
-Mitä sie nyt, enhän mie ole....
-Me asetuma mukavasti kahenistuttavahan
kiikkustuolihin ja kuuntelema tervasten ritinää
piisisä.
Prrrrr.
-Ek sie kuule ko sinun kännykkä pirisee .
-Haloo, joo,olen mie ruukannu niitä pyhäshen
aikahan leipua, mikäs siinä...
-Mitä? Justhinhan sitä sopvithin.....
-Jaatiset soittivat, että haluaisivat syöhmän
kunnon kotiruokaa, ko ovat lopullisesti kyllästynhet kaupan kassien ruokalähetykshin, ei
mithän shusia, ko pottuja ja läskikastiketta.
Niitten molemmat mummot tullee kans ja kolome koiranpentua .
- Niile nyt eivoi sanua, ettei meile sovi .
-Prrrr
-Honkamaa, joo, no, mikäs siinä, haethan sitte
asemalta...
-Mitä nyt? Ketä haethan oikein asemalta asti!
-Jeren vuokraemäntä haluais kerran elämäsä
istua valahmishen ruokapöythän, poika oli sille
niin kehunu meän juhularuokia, en mie voinu
panna vasthan ko sen tyär oli katkassu jalakansa ja on nyt lasareetisa, sen pojat tullee
nyt mummunsa matkasa tänne .
-Olisit sanonu vaikka olema kauhiasa romuskasa, me emmä etes tunne sitä naista, tiijä
minkälainen kenokaula se on.
-Sulle tuli viesti, jopa nyt meitä muistethan!
-Sisko ilimotti, että Tyyne -täti tulleeki nyt meile, se on niin äyrästäny kaikkien kans, ettei
kukhan halua ottaa sitä ristiksi.
-Mutta eihän nyt ole etes meän vuoro, sitte se
änkää taas ahterinsa nojatuolhin ja komentellee kaikkia ja tullee se kamala, kuolaava
hurtta, joka purree pirruuthan ohikulukiishan.
- Ei se nyt auta, meän häätyy oppia sietämhän kaikenlaisia, ja johan sitä nyt muutaman
päivän kestää, pittää asennoitua siihen.
-Onneksi meilä on pitkä pöytä, pyssyy välimatkat hyvin. Kaikila on titenki koronapassi
ja viimehääsä tehhään pikatesti. Eipä taija
hirvenlihamukura piisata.
Pappa, pappaaa, täältä kiitää papan oma
lintunen, memmä menhetkhän sinne toishen
paikahan, miehän sanoin koko ajan, että
Ämmilä on kaikkein paras paikka!
Mirjami Lehto

ALUEVALTUUSTOON
NUMERO 100
Tavattavissa soppatykin äärellä
pe.21.1. Salen pihassa klo 12 jälkeen

PERTTI HEMMINKI

Kuva ,toimitus

Tervola-lehti
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Aluevaalit ovat tavallisille lappilaisille lähivuosien tärkeimmät vaalit
Koronarokotukset ilman ajanvarausta
Terveyskeskuksessa fysioterapian päädyssä. Käynti lastauslaiturin kautta.
Ruuhkien välttämiseksi rokotusajat ovat
jaettu sukunimen alkukirjaimen mukaan.
Ti 18.1

klo 8.30-11.30 (A-J)
klo 12.30-13.30 (K-T)
klo 16-17.30 (U-Ö)

La 5.2 klo 9-14
(rokotuspaikka tk:n vastaanotto)
Pe 18.2 klo 8.30-10.30 (A-J)
klo 10.30-11.30 (K-T)
klo 12.30-13.30 (K-T)
klo 13.30-15.30 (U-Ö)
Ma 28.2 klo 8.30-10.30 (A-J)
klo 10.30-11.30 (K-T)
klo 12.30-13.30 (K-T)
klo 13.30-15.30 (U-Ö)

Tammikuun 23. päivä Lapissakin valitaan
valtuutetut tulevalle hyvinvointialueelle. Lapin
hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut koko
Lapissa vuoden 2023 alusta lähtien
Lappilaiset siis valitsevat keskuudestaan 59
henkilöä, jotka edustavat heitä sote- ja pelastuspalveluihin liittyvässä päätöksenteossa. Äänestäminen on tärkeää, sillä sote- ja pelastuspalvelut koskevat meitä kaikkia jollakin tavalla.
Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä
päätösvaltaa. Se päättää muun muassa hyvinvointialueen talousarviosta, palveluverkostosta
ja pelastustoimen palvelutasosta, asiakasmaksuista, toiminnan pitkän aikavälin tavoitteista ja
asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista sekä
valitsee hyvinvointialueen johtajan.
Aluevaltuusto myös valitsee suppeamman
aluehallituksen, joka johtaa hyvinvointialueen
toimintaa ja taloutta aluevaltuustoa käytännönläheisemmällä tasolla.

tuusto ja vanhus- ja vammaisneuvostot. Näiden
lisäksi valtuusto voi nimetä muita tarpeelliseksi
katsomiaan elimiä kuten erilaisia lautakuntia tai
valiokuntia.
Aluevaaleissa vaalipiirinä on koko hyvinvointialue, eli äänestää voi ketä vain Lapin hyvinvointialueen ehdokasta. Vaalitapa on suhteellinen,
avoin listavaali, eli puolueet saavat aluevaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin niiden
ehdokkaat saavat ääniä vaaleissa
Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.
Ehdokkaiden äänestysnumerot julkistetaan
23.12.
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy
11.1. klo 16.
Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.1.
Ennakkoäänestys ulkomailla on 12.–15.1.
Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.
Jatkossa aluevaalit ovat kuntavaalien yhteydessä, seuraavan kerran jo vuonna 2025.

Lue lisää osoitteesta vaalit.fi/aluevaalit.
Aluevaltuuston ja -hallituksen lisäksi muita lain
Seuraa Lapin hyvinvointialuetta Faceboomääräämiä toimielimiä ovat tarkastuslautakunta kissa, Instagramissa, Youtubessa, Twitterisja saamen kielen lautakunta sekä nuorisovalsä ja LinkedInissä.

Pe 18.3 klo 8.30-10.30 (A-J)
klo 10.30-11.30 (K-T)
klo 12.30-13.30 (K-T)
klo 13.30-15.30 (U-Ö)
Voit hakea 1., 2., 3. Ja 4. Rokotteen.
Ensimmäisen ja toisen rokotteen väli
vähintään 6 viikkoa.
Voimakkaasti immuunipuutteisille suosittelemme kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.
Voimakkaasti immuunipuutteisille suosittelemme neljättä rokotusannosta, kun
kolmannesta annoksesta on kulunut 3-4
kuukautta.
60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa,
kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4
kuukautta.
Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota
4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.
Rokotukseen tulija
1. Tule vain terveenä ja varatulle ajalle
2. Käytä maskia
3. Desinfioi kädet tullessa ja lähtiessä
4. Säilytä turvavälit (2 m) odotustilassa
5. Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti
6. Varaudu odottamaan 15 minuuttia rokottamisen jälkeen ennen poistumista

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 26.1.
Aineistot edellisen
viikon keskiviikkoon 19.1.
mennessä.
aineisto@tervola-lehti.fi

Kuva, toimitus

