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Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

Töitä tarjolla siivouksessa
ja keittiössä s. 4
Tervola-lehti tiedottaa!
12.1. ilmestyneestä lehdestä on tullut väärä versio jakeluun, painossa tapahtuneen
sekaannuksen vuoksi.
Oikea versio on nähtävillä
osoitteesta https://www.visualdesign.fi/tervola-lehti/

Juttuvinkit: aineisto@tervola-lehti.fi

Kuva viime talvelta, jolloin Topi
Posti ajoi EM-pronssille kisoissa
Rovaniemen Mäntyvaarassa.

Lehdestä puuttui ilmoitus sivulta 7.
Lehden toimitus pahoittelee
tapahtunutta.

Kirkko oli tänhään (9.1.2022) niin komeasti kuuran peitossa. Kuva Meri Koivumaa.

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 9.2.
Aineistot edellisen viikon
keskiviikkoon mennessä.

Topi Posti on vuoden
moottorikelkkailija
Teksti, Teija Laurinolli

Tervolan LentopalloPojat menestyy. Kolmesta turnauksesta 2 voittoa ja neljäs sija. Kiitämme sponsoreita Pasi Syväkuru, Tervolan Apteekki, Tervolan Lomamajat Tammela, Kalevi Saari Oy, Pirjo Jurva, Parturi-Kampaamo Mettänpeikko ja
Insinööritoimisto Juha Kupari, Artic Drilling Company Timo
Kämäräinen ja Veljekset Vaara Oy sekä Auraus Urakoitsija
Mikko Juujärvi 0400180044. Keväällä vielä kolme turnausta!
Terveisin Juha Joutulainen

Urheilutoimittajain Liitto on
valinnut tervolalaisen Topi
Postin vuoden moottorikelkkailijaksi. Liitto nimesi
vuoden 2021 parhaat kaikkiaan 77 lajissa.
Posti edustaa Kemijärven
Moottorikerhoa. Hän voit-

ti viime vuonna snowcrossin
Euroopan mestaruuspronssia sekä stadioncrossin
Suomen mestaruuden.
Urheilutoimittajain Liitto
on nimennyt lajien parhaita
vuodesta 1946 ja Vuoden urheilijan vuodesta 1947. Vuoden urheilija 2021 -tittelin
voitti äänestyksessä uimari
Matti Mattsson.

Sirpa Kontiokoski-Ravantin näyttelyä voisi kutsua 7 sortin kimaraksi. Näyttely on kuin useamman taiteilijan yhteistyö. Etelän Vares ei vieläkään halua pitäytyä yhdessä tavassa kuin tyylissä. Taiteilijan vapautta tuumaa hän. Tilassa on
joistakin näyttelyistä lehtijuttuja luettavaksi kiinnostuneille.
Jos jokin teos kiinostaa, kannattaa ottaa yhteys taiteilijaan.
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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Kuriirin tavarakuljetus
vaihtuu henkilökuljetuksiin
Kuriiri Kämäräisen
tunnus koristaa
nykyään Jaakko
Kämäräisen
henkilöautotaksia.

Tervolalainen Jaakko Kämäräinen on lähes aina
tehnyt töitä tien päällä. Kuljetusalan ammattilainen
kerkesi ajaa reilu 30 vuotta tavaraliikennettä, mutta
uudelle vuodelle on uusia suunnitelmia henkilöliikenteen parissa.
Teksti, kuva Saana Tuisku

K

uriiri Kämäräisenä tunnettu Jaakko
Kämäräinen aloitti yritystoiminnan vuonna
2012. Töitä hän on lähes koko
ikänsä tehnyt liikenteessä, ajaen rekkaa jopa ulkomailla asti. Yrittäjäuransa
ajan Jaakko on kuriirina kuljettanut lähetyksiä EteläLapin alueella, mutta päätti lopettaa tavarakuljettajana ja alkaa ajaa Kela-taksia
alkuvuonna 2022, kun oli toipunut sairastumisesta.

la-kyydin saannin mahdollisuus, sillä itse en olisi aina
jaksanut ajaa. Nyt toipuneena jaksan ja haluan,
koska koen työn tärkeäksi.

palveluksessa työskentelee paikallisia takseja Kelaajojen parissa. Näistä kyytipalveluista Jaakko on aloittanut työt Taksi Helsingille.

Jaakko kulki sairastumisensa vuoksi Kela-taksin avulla kodin ja sairaaloiden väliä. Hän sai sitä kautta nähdä,
millaista Kela-taksikuljettajan työ on. Omien kokemustensa myötä yrittäjä päätti, että haluaa toivuttuaan
alkaa tehdä samaa työtä kuriirin työn sijaan ja nyt hän
ajaa Kela-kuljetuksia henkilöautotaksillaan.

Kelan mukaan korvauksen
taksimatkasta voivat saada henkilöt, joilla terveydentila tai puutteelliset liikenneolosuhteet vaikuttavat
liikkumiseen. Terveydentilasta tulee olla terveydenhuollon antama todistus Kela-taksimatkaa varten ja
matka tilataan alueellisesta tilausnumerosta. Muut
ajot voi tilata taksikuskeilta suoraan puhelimitse.

Vuoden 2022 alusta alkaen Lapissa on ollut mahdollisuus valita Kela-taksikuljetus kahden helsinkiläisen palveluntuottajan väliltä:
Taksi Helsingiltä tai Suomen
Lähilogistiikalta. Molempien

- Vuosi 2021 oli raskas. Sairastuminen, tutkimukset,
syöpäleikkaus ja jälkihoidot vaativat useita matkoja Ouluun ja Kemiin. Onneksi Suomessa on tämä Ke-

Isot ajoneuvot
vaihtuneet
henkilöautotaksiksi
Jaakko aloitti ensimmäisen
kerran työt liikennöintialal-

la 1980-luvun loppupuolella. Hän kertoo, että autoilijan poikana alan työt tulevat
verenperintönä ja oikeastaan mikään muu ala ei ole ollut vaihtoehtona. Vaikka työ
rekkakuskina oli mieleistä,
alkoi tuntua siltä, että ei ole
tarpeeksi aikaa olla kotona. Niinpä Jaakko päätti palata kotikulmille Tervolaan
17 vuoden tauon jälkeen ja
aloittaa työt yrittäjänä. Oma
kuljetusalan yritys helpotti työaikojen suunnittelua
ja paketit sekä muut lähetykset vaihtoivat sujuvasti osoitettaan pakettiauton
avulla Etelä-Lapin alueella,
kunnes työt loppuivat.
- Kerkesin tehdä kuriirina töitä 10 vuoden ajan. Jouduin
kuitenkin jäämään töistä
pois 10 kuukauden ajaksi
sairastumiseni vuoksi ja

§

JUMALANPALVELUKSET:
Su 30.1. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10
Su 6.2. Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11.
Kirkkoon saa tulla, mutta jumalanpalvelukset myös striimataan. Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja Youtubesta
Tervolan seurakunnan kanavilta sekä seurakunnan kotisivulta: www.tervolanseurakunta.fi.
LAPSET:
Päiväkerho 3-6 -vuotiaille seurakuntakeskuksen kerhohuoneessa keskiviikkoisin klo 10.00-12.00. Ensimmäinen kerho
26.1. Eväät mukaan! Kerhoon voi osallistua terveenä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
050 437 0006 / Sari Siivola
DIAKONIA
Kiitos raha- ja tavaralahjoituksista jouluna
2021! Kiitos K-Market Tervola, Kukka- ja
Hautauspalvelu K. Kreivi, Paakkolan kyläyhdistyksen Puuha-Pirkot, Sale Tervola, Tervolan Apteekki ja Vaaran Metsä Oy.
Iso kiitos kaikille sukankutojille ja yksityisille
lahjoittajille! Lahjoitukset ovat ilahduttaneet
monia, mm. eläkeläisten kerholaisia, myyjäisissä käyneitä ja vähävaraisia lapsiperheitä.
KIRPPUTORI: avoinna ma ja ke klo 10-17
sekä la klo 10-15.
KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Hautaan siunattu: Viljo Lauri Lehto 93 v.,
Laina Maria Alaraatikka 90 v.,Väinö Matti
Pajari 88 v., Olavi Antero Moisio 70 v.
www.tervolanseurakunta.fi

menetin kuljetustyöt sinä
aikana. Nyt ajan ainakin seuraavat kolme vuotta näitä
Kela-ajoja.
Jaakko kuvailee, että uusi
vuosi on tuonut uudet kujeet myös Tervolan taksi-tar-

jontaan, kun hänen 10-vuotinen ura tavaraliikenteessä
vaihtuu henkilöliikenteeksi. Pakettiauton ja tavarakuljetukset korvaa henkilöautotaksi ja kyydin lisäksi
Jaakolta saa halutessaan
myös vertaistukea.

Palveluhakemisto
TERVOLAN TAKSIASEMA

016-435555

Kuljetukset kaikkiin
tarpeisiisi...

Nyt voit tilata paikalliset taksit myös Kela kuljetuksiisi.
Soitathan ensin meille ja kerrot tarpeesi:
× KELA KULJETUKSET × VPL KULJETUKSET
× JUNA- JA LENTOKENTTÄKULJETUKSET

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus
Vastaava työnjohto
ja pääsuunnittelu
Rakennuslupakuvat

Pyydä tarjous:
p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

LAINOPILLISET PALVELUT
mm. perunkirjoitukset,
testamentit, avioehdot
ja edunvalvontavaltakirjat

Varanotaari
Maarit Rantakolmonen
Ota yhteyttä puh. 040 835 8923 tai
s-posti: maarit.rantakolmonen@pp.inet.fi

JoyPack | Asiantuntevaa hoitamista ja laadukkaita koulutuspalveluja vuodesta 2005

• Kalevalainen jäsenkorjaus
• AquaDetox -puhdistushoidot
• Intialainen päähieronta ja
kurssit
• AuraTransformaatio™
-hoidot ja -tasapainotukset
• Auravälittäjä™ -kurssit

Johanna Saari | 044 5642 668 | www.joypack.fi

•Kasvohoidot•Kestopigmentoinnit•Hifu-hoidot
•Timanttihionta•Mikroneulaus•RF-CRYO hoidot
•LHE -valoimpulsihoidot•Sokerikarvanpoisto
•Schrammek GREEN PEEL•Happokuorinta
•Quick lash -ripsien kestotaivutus
•Brow lift -kulmien laminointi
JALKOJENHOIDOT (myös koti- ja laitoskäynnit)
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

Kauneus- ja jalkahoitola

Marjut Rovanperä

040 5255 669
Keskustie 95

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja
henkilökohtaisesti
Tervolan toimisto palvelee
ma, ke 10-14
Juha Laajanen
puh. 040 764 1799
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Lukijalta:
AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa
POHJOISEN EKIRJASTO
1.9.2021–30.4.2022. Asiakaspalveluaikaa on
Kainuun,
Lapin
ja Pohjois-Pohjanmaan kirma–to klo
12–19
jastot
yhdistävät
pe
klo 10–17voimansa ja tarjoavat nyt
samat e-sisällöt Pohjois-Suomen 660 000
asukkaalle.
Pohjoisen
eKirjaston
palvelukoOmatoimikirjastossa
voi asioida
joka päivä
klo 9–21
konaisuuteen
kaksi e-kirjapalvelua,
välisenä aikana, kuuluu
myös viikonloppuisin.
kolme e-lehtipalvelua, kolme musiikkipalvelua
MUUTTUNEET
LIIKENNEJÄRJESTELYT
ja
kaksi elokuvapalvelua:
Koulukeskuksen liikennealueen muutostöiden
kirjastoon one-kirjoja
muuttunut
yksi•myötä
Ellibsliikenne
- suomenkielisiä
ja äänikirjoja
ajoneuvoliikenne
ohjataan
•suuntaiseksi.
OverDrive Saapuva
- englanninkielisiä
e-kirjoja
ja
Kurjentien
kautta, ja alueelta poistutaan Itäpuolenäänikirjoja
Itäpuolentieltä
ei voi enää
kääntyä suoraan
•tielle.
ePress
- suomenkielisiä
sanomalehtiä
koulukeskukseen/kirjastoon.
• eMagz Remote - suomenkielisiä aikakauslehtiä
POISTOAINEISTON
HÄVITTÄJÄISET
•Tule
PressReader
- kansainvälisiä
sanoma- Jälpenkomaan poistoaineiston
hävittäjäisiin!
ja
aikakauslehtiä
jellä olevaa kirjaston poistoaineistoa saa ottaa il•maiseksi
Rockway
- soitonja aikana.
laulunopetuskursseja
1.–8.9.
välisenä
• Naxos Music Library - taidemusiikkia
LASTENOSASTON
TIETOKIRJAHYLLYT
suoratoistona
oranssit
lastenosaston
tietokirjahyllyt
•Raikkaan
Medici.tv
– klassisen
musiikin
ja jazzin on
nyt
asennettu paikoilleen.
Kirjojen tutkailu on envideotaltiointeja
suoratoistona
sujuvampaa,
kun myössuoratoistona
useimmat isot kirjat
•tistä
Kirjastokino
- elokuvia
Uudet hyllyt ovat
•mahtuvat
Viddla - hyllyihin
elokuviaoikeinpäin.
suoratoistona
myös matalammat kuin entiset, joten pienet asiakkaat yltävät
kirjoihin
Kaikki
palvelut
ovatparemmin
kirjastonitse.
asiakkaille

maksuttomia. Niiden käyttämiseen tarvitaan
LEFFAILTA 8.9.
voimassa
oleva
kirjastokortti
liitetty
Koko perheen
elokuvailta
ke 8.9.jaklosiihen
17–18.40.
TaPIN-koodi
sekä
laite,
jossa
on
nettiyhteys.
rina vie fantasiamaailmaan, missä ihmiset ja lohiPalveluita
pääsee
oman kirjaston
käärmeet elivät
kauankäyttämään
sitten sopusoinnussa.
Mutta
verkkokirjaston
kautta.
Palvelut
ovat etäkäytkun paha voima uhkasi
maata,
lohikäärmeet
uhratöisiä,
eli niitä
voi käyttääihmiskunnan.
vaikka mökkireissivat itsensä
pelastaakseen
Nyt, 500
vuottaPoikkeuksena
myöhemmin, sama
paha voima on palannut,
sulla.
ePress-palvelu,
joka on
ja yksinäisen
soturin
on löydettävä
myyttinen
viikäytössä
vain
kirjastoissa.
Pohjoisen
eKirjasto
meinen
lohikäärme
korjatakseen murtuneen
on
jo auki!
Käy tutustumassa
sisältöihinmaan
ja
ja palauttaakseen
sen hajaantuneet
kansat yhteen.
palveluihin
paikasta
ja ajasta riippumatta.
Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat herkut
mukaan!KONTIOKOSKI-RAVANTIN NÄYTTELY
SIRPA
Kirjastossa on Sirpa Kontiokoski-Ravantin
KIRJAILIJAVIERAANA AAVEMETSÄSTÄJÄ
Tekniikasta toiseen -näyttely 3.1.–28.2.2022
MIKA NIKKILÄ 16.9.
välisen
ajan. Tervetuloa
tutustumaan
näytteValkeakoskelainen
rajatiedon
tutkija Mika Nikkilyyn!
lä esittelee Suomen aavemetsästäjät 3 -kirjaa ja
kertoo aavemetsästäjänä toimimisesta torstaina
LEFFAILTA
26.1.Nuorisoseurantalolla. Oletko
16.9. klo 18 alkaen
Koko
perheen
elokuvailta ke
26.1. Tervetuloa
klo 17–
sinä kohdannut yliluonnollisia
ilmiöitä?
18.30.
Värikkäällä
kotiriutallaan iloisesti pulikuuntelemaan
ja keskustelemaan!
koiva bambuhai huomaa kauhistuksekseen
PENTTIihmisiä
KORPELA
27.9.
joukon
varastamassa
merestä kalojen
Valokuvaaja
ja tietokirjailija
Pentti
Korpela
saapuu
mätiä.
Vaaroja
kaihtamatta
urhea
pikkueväkäs
kirjaston lähteä
kirjailijavieraaksi
ma 27.9. klo
17.00 alpäättää
pelastusretkelle
auttamaan
kaen Nuorisoseurantalolle.
Kirjailijavierailu
kestää
pikkusisarensa
takaisin kotivesiin
ja pian
usnoin
reilun
tunnin,
ja
sen
aikana
Korpela
kertoo
kukalias operaatio ”kalat kuivalle maalle” onkin
vien ja karttojen pohjalta Lounais-Lapin luonto- ja
valmiina alkamaan. Valkopiikkihai seuraa
retkikohteista sekä joidenkin kohteiden historiasta.
epäillen
hieman
peloissaan
ystävänsä usLuento onjasamalla
tiivis
paketti lähimaantieteeskomattomia
suunnitelmia
ja
päättää
lähteä
tä Hailuodosta Pelloon ulottuvalla alueella.
Korpela
mukaan
seikkailuun,
vaikka
se
veisikin
esittelee myös erikoisuuksia eli Lounais-Lapinveden
luoasukkaat
aina ihmisten
maaperälle
lia. Korkealaatuisten
luontokuvien
lisäksi saakka.
esitykseen
kuuluu kaksi lyhyttä videota. Tilaisuudessa voi osLAINAN
PÄIVÄ retkiopas
8.2.
taa Lounais-Lapin
-kirjan 25 euron hinKirjastojen
perinteistä
juhlapäivää
Lainan
taan (käteismaksu). Tilaisuuteen
on vapaa
pääsy,päitervetuloa!
vää
vietetään jälleen 8.2. Kirjastossa on silloin
sakoton päivä. Lainan päivänä kirjastossa
asioivilta ei siis peritä myöhästyneestä aineistosta muistutusmaksuja, ja samalla mahdolliset vanhat muistutusmaksut poistetaan. Varausmaksuja ja laskutetun aineiston maksuja ei
kuitenkaan poisteta.
Lainan päivänä pidetään myös 30 min lukuhetki aikuisille teekupposen kera klo 17.30
alkaen. Tarjolla on myös energiaa ja immuniteettia kohottavia inkiväärishotteja à la Seija
klo 12–15!

Näköislehti osoitteessa: www.tervola-lehti.fi

AVOIMET
TYÖPAIKAT

BALLADI SAAMATTOMUUDESTA
Yksin vaeltelen, sinusta yhä haaveilen
Ainoastaan katsoa, en osannut sanoa
Olit kaikkeni, punainen lankani
Saamattomuus oli oma ansani

Tervolan kunnan avoimet työpaikat,
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät
Kuntarekrystä osoitteesta
www.kuntarekry.fi

Tunsin kuinka sinäkin katselit
Lämpimästi aina niin hymyilit
Lähellä sydäntäni lymyilit
Ratkaisevaa askelta kun sinäkin epäilit

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset
Hakuaika päättyy 30.6.2022

Saamattomuutta ollut aikaa katua
Tunteet ääneen pitäisi sanoa
Mielestäni en sinua kadota
Ehkä joskus vielä voidaan kohdata

Matematiikan, fysiikan,
kemian lehtorin sijaisuus
Hakuaika päättyy 31.3.2022

Vuosien aikana ei tunteet katoa
Haaveineen yöt vieläkin valvoa

Koulunkäynninohjaaja
Hakuaika päättyy 9.2.2022

Katsettasi ja hymyäsi kaivaten kun muistelen
Saamattomuudelle päätä puistelen
Mietitköhän sinäkin
Yhtä saamaton kuin minäkin

Sosiaalijohtaja
Hakuaika päättyy 7.2.2022

Tunsin kuinka sinäkin katselit
Lämpimästi aina niin hymyilit
Lähellä sydäntäni lymyilit
Ratkaisevaa askelta kun sinäkin epäilit

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 9.2.
Aineistot edellisen viikon
keskiviikkoon mennessä.

Saamattomuutta ollut aikaa katua
Tunteet ääneen pitäisi sanoa
Mielestäni en sinua kadota
Ehkä joskus vielä voidaan kohdata
Tuskin lämpimistä tunteista me puhuttaisiin
Jos vielä tavattaisiin
Samaa saamatonta kiertelyä, kaartelua
Toisten ajatusten arvailua
Jatketaan siis haaveissa seikkailua
Ari Saukko, Tervola

Hae koronarokote
ilman ajanvarausta
rokotuspäivissä!

Mainostoimisto Meri-Lapissa

Rokotuspäivät järjestetään Terveyskeskuksessa
fysioterapian päädyssä. Käynti lastauslaiturin
kautta. Rokotusajat on jaettu sukunimen
alkukirjaimen mukaan. Katso tulevat
rokotuspäivät lyhytlinkistä: bit.ly/3GAdprJ

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

5-11-vuotiaiden lasten rokotuksista
lisätietoa ja tulostettava suostumuslomake
lyhytlinkistä: bit.ly/3KoW4En

www.visualdesign.fi
Lukijalta:

VAALIHUUMAA TERVOLASA

julisthen paikka oli yön aikana siirtyny.

Vaalit alkovat keskiviikkona 12.1.2022.Menin
ennakkoäänestyspaikale kunnantalole. Kattoin
ensin kaikki vaalijulisthet kymmenen yli kakstoista. Kaikki olivat kunnanviraston vaalijulistepaikala kunnosa. Kun varttia vaile kaksi ajoin
siittä ohi, huomasin, että yksi paikka, misä
rapia tunti sitten oli juliste, oli nyt tyhiä.

Misthän tämmöset tapahtumat johtuvat?
Oliskhan niin, että joku ei halunnu, että se juliste on koko julistelinian keskimäisenä?
Ja olisko joku niin kovasti hermostunu siittä
julisthesta, että kävi sen kerta kaikkiihan repäsemäsä kokonhan pois?
Mikä lie ollu syy ja kuka tekijä, mutta niin vain
kävi. Melkeinpä kiusanteolta tuo vaikuttas.

Menin lähempää kattomhan ja huomasin, että
siinä oli vain pienet palat jääny nitojan nastojen ympärile oranssinväristä paperia. Kattelin
ympärile. Jonku metrin pääsä telinhestä oli
hangela pieni oranssinvärinen paperinpala, siinä 15 senttiä pitkä ja 4-5 senttiä leviä toishen
päähän suippeneva paperinpala. Siittä näki,
että se oli julisthen vasemasta alakulmasta.
Kaksi sivua olit suoria ja vino pitkä sivu revitty.
Kuulin, että juuri sillä julisthela oli ollu erinäisiä
vaihheita jo siihen mennesä. Se oli alunperin
pantu koko telinhen keskimäisele paikale siinä
vaihhesa, ko muita julistheita ei vielä ollu. Mutta kas kummaa: seuraavana aamuna se oliki
koko telinhen oikianpuolimaisesa paikasa. Julisthen laittajala ei ollu tietua, miksi ja mitenkä

Asianomanen varmasti käy laittamasa uuen
julisthen kovia kokenhen tilale. Siittä aiheutu
hälle ylimäärästä vaivaa.
Ja olihan tuomonen vaalijulisthen tärvely ja
hävittäminen vaalirauhan rikkomista.
Kaikilahan pitäs olla sananvaphaus ja oikeus
panna vaalijulisthensa esile kunnan sitä varten
pystyttämhin telinheishin.
Ko tämmöstä tapahtuu, olis jollaki aihetta vähän mennä ithensä. Eikhän vaalijulisthet pitäs
jättää aivan rauhhan .
12.1.2022, Loue
Liisa Halonen-laiti
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Huutava pula
siivous- ja
keittiötyöntekijöistä

Katri Kunnari pakkaa
annoksia matkaan
keskuskeittiössä.

Ammattilainen tai alasta kiinnostunut,
nyt olisi töitä tarjolla! Tervolan
kunnan tukipalvelukeskuksessa on
jatkuva tarve sijaisille ja aika ajoin
myös uudelle vakiväelle.

Teksti, kuvat Teija Laurinolli

R

uoka ja puhtaus
ovat perustarpeita,
joita ei voi laiminlyödä missään maailmantilanteessa. Työpaikat ovat
koronakurimuksen aikana
olleet tuulisia ravintoloiden

keittiöissä, mutta kunnassa
ruokapalvelut on hoidettava
aina. Siivoustyötä epidemia
on selvästi lisännyt.

lut pahan kerran ongelmissa. Sillä näet on kova pula
tekijöistä. Sijaisten tarve on
jatkuva.

- Onneksi työntekijämme
ovat pysyneet terveinä,
sanoo tukipalvelukeskuksen esimies Tarja Kaasila.

Vakityötäkin voisi olla tarjolla. Esimerkiksi siivouspuolelta on jäämässä kaksi
henkilöä eläkkeelle tänä
keväänä.

Muuten keskus olisikin ol-

- Tervetulleita ovat ammattilaiset tai näistä aloista
kiinnostuneet henkilöt, joilla on hyvä työmotivaatio. Sijaistyöt sopivat vaikkapa
työkokeilijoille tai opiskelijoille. Jos löytyy hyvä tyyppi, oppisopimuskoulutuskin
on mahdollinen. Näitä aloja voi opiskella Lappiassa,
vinkkaavat Kaasila ja siivooja
Katja Juntikka.
– Rohkeasti vaan ottamaan
meihin yhteyttä!

Keskuksessa lähes
30 vakityöntekijää
Tervolan kunnan tukipalvelukeskuksessa on 29 vakituista työntekijää, joista
12 työskentelee keittiössä
ja 17 siivouksessa. Ruokaa
ja puhtautta tarvitaan joka
päivä, joten työvuoroja on myös viikonloppuisin ja
juhlapyhinä.
Keskuskeittiö sijaitsee
terveyskeskuksen kiinteistössä. Muita toimipisteitä ovat lukio, Lapinniemen päiväkoti

Anne Hyvärinen siivoaa vuodeosaston käytävää. Sijaisia kaivataan erityisesti
vuodeosaston ja poliklinikan siivoustyöhön.

sekä Lapinniemen, Mattisen
ja Kaisajoen koulut.
Keskuskeittiö valmistaa
päivittäin noin 650 lounasta eri käyttäjäryhmille, myös
valmiina annoksina kotipalvelun kautta vanhuksille. Siivouspuolella kohteita on 25.
- Näitä ovat muun muassa koulut, asumisyksiköt,
eläinlääkäri sekä terveydenhuollon toimipisteet. Sijaisia kaivataan erityisesti vuodeosastolle ja poliklinikalle,
Katja Juntikka kertoo.
Asumisyksikössä ja terveydenhuollon kohteissa työskentelevillä on oltava kausi-influenssarokotus. Koronarokotustakin
suositellaan.
- Meillä on nykyaikaiset
koneet ja laitteet, mukava työympäristö ja mukavat
työkaverit, Kaasila ja Juntikka kehuvat.

Työvoimapulaa
viitisen vuotta
Joitakin uusia käsipareja tukipalvelukeskus on ihan hiljattainkin onnistunut rekrytoimaan.
- Tulin keskuskeittiöön ke-

säksi, mutta sen jälkeen töitä onkin ollut koko ajan, kertoo Johanna Kukkonen.
Kokiksi kouluttautunut Kukkonen muutti Haukiputaalta
Tervolaan vuonna 2018.
Keskuskeittiössä ahertaa myös 10. tammikuuta
työt aloittanut sijainen Katri
Kunnari.
Keittiö- ja siivouspalveluiden
työvoimapula ei ole vain Tervolan ongelma.
- Alat eivät jostain syystä
kiinnosta nuoria. Ehkä mielikuvat ovat vanhentuneita. Työt eivät kuitenkaan ole
enää raskaita, koska käytössä on modernit välineet, Katja Juntikka ja Tarja Kaasila
muistuttavat.
Kaasila arvioi, että työvoimatilanne oli viimeksi hyvä viitisen vuotta sitten.
- Sen jälkeen on menty
pitkälti eläkeläisten varassa.

