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Lajittele jo kotona ja pidä
kortti mukana!
Vaikka pakkaset vielä paukkuvat, kevätsiivoukseen voi
jo alkaa valmistautua.
”Jäkälän asiakaskortti on
aina asioidessa oltava
mukana, vaikka toisi ilmaista
jätettä”, muistuttaa Minttu
Mäkitervo Tervolan ekoasemalta. Kortin voi ladata
myös älypuhelimeen.

Teksti, kuva Teija Laurinolli

P

erämeren Jätehuollolla on neljä ekoasemaa, joista kaksi on avoinna joka arkipäivä
maanantaista perjantaihin:
Jätekeskus Jäkälä Torniossa ja Ekoasema Esa ja Pojat
Kemissä. Tervolan ekoasema palvelee maanantaisin kello 8–18 ja Ylitornion
ekoasema perjantaisin kello 12–18.
– Perämeren Jätehuollon alueen asukkaat voivat
viedä jätteitään mille tahansa näistä. Sama Jäkälän
asiakaskortti käy, sanoo
työvalmentaja Minttu
Mäkitervo Tervolan ekoasemalta.

Korttia täytyy aina muistaa
vilauttaa konttorissa, myös
ilmaista jätettä tuotaessa.
Jos ilmaiskuormiin oikeuttavaa kotitalouskohtaista
asiakaskorttia ei vielä ole,
sen saa ekoasemalta.
– Tarvitsemme tiedot tilastointia varten. Konttorista
saa tarvittaessa myös neuvoja ja ohjeita lajitteluun.
Minttu Mäkitervo kehottaa lataamaan asiakaskortin älypuhelimeen, jos
sellainen on. Sovelluskaupasta se löytyy Jäkä l ä - n i m e l l ä . L a t a a m iseen tarvittava pin-koodi
on pahviseen korttiin kirjattu numerosarja.
– Suosittelen sähköistä
korttia siksikin, että pahvi-

HUOMIO
TERVOLALAINEN
NUORI
Tervolan kunta hakee nuoria kesätöihin.
Työsuhteen pituus on kaksi viikkoa.
Työtehtävinä ovat mm. ulkoalueiden hoitotyöt
ja siivoustehtävät.
Kesällä 2022 ovat valintavuorossa ensisijaisesti vuonna 2005 syntyneet nuoret.
Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa
www.kuntarekry.fi.
Työavain 416231.
Hakemukset
pe 18.3.2022 klo 13.00 mennessä.
Lisätietoja numerosta 040 124 2411/
Nina Maikkula

• 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

Tervolan ekoasemalla on talvella melko rauhallista.
Keväällä alkaa vilske, mutta sitä eivät enää lumityöt
lisää. Harjan varressa työntekijä Kari Huhtala.

Kuljetuspalveluilla
olisi kysyntää

nen nuhjaantuu lompakossa
helposti. Sen uusiminen
maksaa viisi euroa.

Kaikilla ei ole autoa, puhumattakaan peräkärrystä
tai pakettiautosta. Naapurien, sukulaisten tai ystävien
apuakaan ei ole aina saatavilla. Kuljetuspalveluita kysytään sekä ekoasemilta että
jäteneuvonnasta jatkuvasti.
Meri-Lapin kaupungeissa tilanne on helpompi: säätiöiden pyörittämät Monitarmo Kemissä ja Ekoterminaali
Torniossa hoitavat noutoja kuljetuspalvelua kohtuuhintaan.

Älypuhelimessa kortti
on aina kunnossa. Jäkäläs ove l l u k s e s s a m u u t k i n
tärkeät tiedot kulkevat aina
taskussa: uutiset, lajitteluohjeet ja tiedot jäteasemista.
– Jätteet kannattaa aina
lajitella jo kotona ennakkoon.
Se helpottaa ja nopeuttaa
asiointia.
Vakituiset asukkaat voivat tuoda vuodessa neljä
peräkärryllistä jätettä veloituksetta, vapaa-ajan
asukkaat kaksi, Mäkitervo
muistuttaa.

– Tervolassa ei ole edes tiedossa, keneltä voisi kysyä. Tällaisia palveluja tarjoavat yritykset voisivat ilmoittautua meille ja Jäkälään,
Minttu Mäkitervo toivoo.

lukutuunaustyöpajat
7.-8. luokkalaisille!
!

aamaan lukemista

n
Tule mukaan tuu

Luovasti lukien -hankkeen Lukutuunaus-työpajoissa
sukelletaan kirjallisuuteen äkkivääristä tulokulmista

to 24.3. klo 14 Laululyriikkaa

to 7.4. klo 14 Tunteita ja tulkintaa
mediateksteissä
to 28.4. klo 14 Ääntä ja e-kirjaa
to 12.5. klo 14 Elävää kuvaa ja kirjallisuutta
Kokoonnumme Nuorkalla tai kirjastossa. Työpajat
alkavat välipalalla klo 14, ja ne kestävät n. 1,5h.
Mukaan mahtuu 10 nuorta, jotka osallistuvat
kaikkiin neljään työpajaan.

Ilmoittautuminen on avoinna vain 1.-4.3.,
joten ilmoittaudu nopeasti hanketyöntekijälle
Tiinalle p. 040-1519 829
Järj. Luovasti lukien -hanke &
Tervolan nuorisotoimi

Seurakunnan
kuulumisia
Työvoimasta

Tervolan seurakunnan henkilöstössä on viime aikoina
tapahtunut muutoksia.
Seurakunnalla on yhteensä
yhdeksän viran- tai toimenhaltijaa. Se on huomattavan
suuri määrä vajaan 2300 jäsenen seurakuntaan. Luku
ei kerro kuitenkaan koko
totuutta. Kaksi tointa on
osa-aikaisia ja neljä virkaa
tai tointa on osittain ulkoistettu.
Nuoristyönohjaajana toimivan Volotisen Tarjan eli Tapin virasta puolet myydään
Tervolan kunnalle koulukuraattorin tehtävinä. Simon
seurakunta ostaa maaliskuun loppuun asti taloussihteerinämme toimivan
Törmäsen Jyrkin työajasta puolet. Ylitornion seurakunnan kanssa on meneillään neuvottelu Jyrkin 40 %
n työpanoksen myymisestä huhtikuun alusta alkaen.
Keminmaan seurakunnalle myydään 20 % suntiona
ja haudankaivajana toimivan Sandbergin Vesan työajasta ja maaliskuun alusta
toistaiseksi tämän vuoden
loppuun myydään Simon
seurakunnalle noin puolet Kallatsan Markuksesta,
joka toimii siis tänä vuonna Tervolan ja Simon seurakuntapastorina.
Abbas AL Hajjaj hoitaa kiinteistönhuollon ja suntion
tehtäviä 80 % työpanoksella ja Siivolan Sari Lapsija nuoristyönohjaajan tehtäviä 70 %n työpanoksella.
Volotisen Elina, Vähäkankaan Sari ja Holman Heikki jatkavat ennallaan; Elina diakonina, Sari kantto-

rina ja Heikki kirkkoherrana.
Seurakunta maksaa palkkoina 8,5 miestyövuotta vastaavasta työmäärästä, mutta oman seurakunnan kustannettavaksi siitä jää noin
6.9 miestyövuoden verran.
Voi sanoa, että tilanne on
ihanteellinen. Henkilöstössä
on särkymävaraa ja työvoimakustannukset ovat kuitenkin kohtuulliset.

Missiosta

Viime syksynä oli tässä lehdessä kirjoitus ensi syksynä toteutettavasta Se löytyi-mediamissiosta. Missio
2022 on koko maan kattava yhteiskristillinen hanke.
Sen tarkoituksena on välittää evankeliumi tuoreella tavalla jokaiseen kotitalouteen
ja jokaisen ihmisen ulottuville median, henkilökohtaisten
kohtaamisten, tapahtumien
ja sosiaalisen avustamisen
välityksellä.
Kun on kyse kristillisestä
hankkeesta, valmistautumiseen kuuluu olennaisena osana rukous. Tule mukaan valmistelemaan Se löytyi-missiota joko yhdessä tai
yksiksesi rukoillen.
Tervolan seurakunta järjestää kerran kuukaudessa
keskiviikkoiltaisin rukoustilaisuuden. Ensimmäinen ja
toinen ovat 9.3. ja 6.4. Törmävaaran leirikeskuksessa.
9.3. ilta on samalla osa rippikoululeirin ohjelmaa. Kerran kuussa sunnuntaisin on
myös kristittyjen yhteinen
rukous-tilaisuus vuorotellen Seurakuntakeskuksessa tai Leena ja Kari Halmeen
kodissa.

Tervola-lehti

2

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Aina on
aikaa
pysähtyä
kuuntelemaan

JUMALANPALVELUKSET:
Su 27.2. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10
Ke 2.3. Tuhkakeskiviikon messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 18
Su 6.3. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Kirkkoon saa tulla, mutta jumalanpalvelukset myös striimataan. Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja Youtubesta
Tervolan seurakunnan kanavilta sekä seurakunnan kotisivulta: www.tervolanseurakunta.fi.

Tervolassa asuva siivous ja kiinteistöpalveluiden yrittäjä Maarja Tomperk
aloittaa työpäivänsä reippain mielin.
Hänelle on työssä tärkeää se, että on
aikaa kuunnella ja kohdata.

Teksti, kuva Susanna Karila

T

omperk on toiminut
myös aikaisemmin
siivoojana ja monista asiakkaista on tullut sitä
myöten läheisiä. Ajan kuluessa Maarja alkoi saada heiltä
myös kysymyksiä oman yrityksen perustamisesta.

hänen äitinsä. – Keskitymme nyt kotisiivoukseen, mutta myöhemmin on tarkoitus
laajentaa myös kiinteistöpalveluihin. Maarjan puoliso
työskentelee vielä pääkaupunkiseudulla ja tavoitteena
on saada myös hänet samalle paikkakunnalle töihin.

Niin syntyi vuodenvaihteessa suomalais-eestiläinen yritys FIN-EST jonka erityisosaamisena on siivous- ja
kiinteistöpalvelut.
Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä Maarja itse sekä

ti ostaa palvelut itselleen haluamastaan yrityksestä. Joillekin asiakkaille on tärkeää,
että tutut ihmiset jatkavat
samassa työssä. Se tuo pysyvyyttä ja turvallisuudentunnetta.

Kilpailu antaa
valinnanvaraa

Palkitsevinta työssä on juuri se, että näkee niin uusia
kuin vanhojakin tuttavuuksia joiden kanssa vaihtaa päivän kuulumisia. - Joskus voin
olla ainoa ihminen sen päivän
aikana, joka käy siivoamassa asiakkaan luona. Silloin on
tärkeää osata pysähtyä juttelemaan ja kuuntelemaan.
Lisäksi iloa tuottaa myös
se, että työnsä jäljen näkee
konkreettisesti asiakkaan
puhtaana kotina, Maarja sanoo.

Tervolassa on jo jonkin verran
siivousalan yrityksiä, mutta
se on Maarjan mielestä vain
hyvä. – Minusta on hienoa,
että kaikki voivat vapaas-

Vastapainoksi työlle Tomberk viettää aikaa perheen
kanssa. – Touhailen lasten
kanssa, kesällä teen pihahommia ja käyn pandemiati-

- Palvelut laajenisivat sen
myötä ruohonleikkuuseen,
pieniin remonttihommiin, lumitöihin sekä muuhun kiinteistötyöhön. Tervolasta on
vähentynyt jonkin verran
kiinteistöalan ihmisiä, joten
sellaiselle työlle saattaisi hyvin olla kysyntää, Tomperk
tuumii.

- Siinä vaiheessa aloin ajatella, että miksipä ei. Pitää vain
olla rohkea! Minulla oli jo hyvin työkokemusta alasta ja se
toi lopulta varmuutta ryhtyä
yrittäjäksi. Lisäksi tykkään
tästä työstä tosi paljon!

VIIKKOTOIMINTA:
To 24.2. 1000 sydäntä -konsertti Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 18.

lanteen salliessa myös Eestissä kotikonnuilla. Muuten
vietän sellaista helppoa yhdessäoloa perheen kanssa
esimerkiksi ulkona makkaraa
paistaen.
Tulevaisuuden tuore yrittäjä näkee valoisana ja toivoo,
että asiakkaita riittäisi niin
uusia kuin vanhojakin. Myös
markkinointiin ollaan panostamassa, jotta yritys tulisi tutummaksi laajemminkin. –
Nettisivut ovat vielä tekeillä, mutta toivon mukaan ne
julkaistaan tässä kevään aikana. Sieltä löytyy jatkossa tarkempaa tietoa siivousja kiinteistöpalveluistamme. Myös sosiaalisen median
kanavat on tarkoitus avata
piakkoin. Toistaiseksi minut
tavoittaa puhelimitse numerosta 040 180 7966.

§

LAPSET:
Päiväkerho 3-6 -vuotiaille seurakuntakeskuksen kerhohuoneessa keskiviikkoisin
klo 10.00-12.00. Kerhoon voi osallistua
terveenä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
050 437 0006 / Sari Siivola
DIAKONIA
Yhteisvastuukeräys on alkanut. Keräyslistoja voi noutaa Seurakuntakeskuksesta.
KIRPPUTORI: avoinna ma ja ke klo 10-17
sekä la klo 10-15.
KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Hautaan siunattu: Airi Annikki Kokkonen
63 v
www.tervolanseurakunta.fi

Mainostoimisto Meri-Lapissa

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

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

Tervola-lehti
AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa
1.9.2021–30.4.2022. Asiakaspalveluaikaa on
KEKSI
E-KIRJASTOLLE
ma–to POHJOISEN
klo 12–19
SLOGAN
pe
klo 10–17
Ehdota Pohjoisen eKirjastolle slogania eli
iskulausetta
19.1.–28.2.2022
välisenä
aikana
Omatoimikirjastossa
voi asioida joka
päivä klo
9–21
välisenä aikana,
myös viikonloppuisin.
kirjaston
nettisivuilta
ja Lapin kirjaston verkkokirjastosta löytyvällä lomakkeella. Pohjoisen
MUUTTUNEET
LIIKENNEJÄRJESTELYT
eKirjasto
voi muokata
ja käyttää ehdotustasi
Koulukeskuksen
liikennealueen
muutostöiden
haluamallaan tavalla mm. markkinoinnissa.
myötä
liikenne
kirjastoon
on
muuttunut
Halutessasi voit jättää yhteystietosi yksimahdollissuuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne ohjataan
ta yhteydenottoa varten.
Kurjentien kautta, ja alueelta poistutaan Itäpuolentielle. Itäpuolentieltä ei voi enää kääntyä suoraan
Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kirjaskoulukeskukseen/kirjastoon.
tot yhdistivät sähköiset eli e-aineistopalvelunsa
vuodenvaiheessa HÄVITTÄJÄISET
Pohjoisen eKirjastoksi.
POISTOAINEISTON
E-aineistopalvelut
sisältävät
e-ääniTule penkomaan poistoaineiston e-kirjoja,
hävittäjäisiin!
Jälkirjoja,
e-lehtiä,
musiikkia
ja elokuvia.
Palvelujellä olevaa
kirjaston
poistoaineistoa
saa ottaa
iljen
käyttö
on asiakkaille
maksutonta. Kirjautumaiseksi
1.–8.9.
välisenä aikana.
miseen tarvitaan kirjastokortti ja PIN-koodi.
LASTENOSASTON TIETOKIRJAHYLLYT
Raikkaan oranssit
lastenosaston tietokirjahyllyt on
TUUNATAAN
LUKEMISTA!
nyt
asennettu
paikoilleen.
Kirjojen
tutkailu
on enTervolan kirjasto järjestää
yhdessä
Tervolan
tistä
sujuvampaa,
kun
myös
useimmat
isot
kirjat
nuorisotoimen kanssa Lukutuunaus-työpajoja
mahtuvat
hyllyihin oikeinpäin.
Uudet hyllyt ovat
7.-8.
luokkalaisille
nuorille maalis-toukokuusmyös
matalammat
kuin
entiset,
joten
pienet asiaksa. Työpajasarja liittyy kirjaston
Luovasti
lukaat yltävät kirjoihin paremmin itse.
kien -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on
laajentaa
lukemisen
käsitettä ja löytää uusia,
LEFFAILTA
8.9.
äkkivääriäkin
tulokulmiakelukemiseen.
Työpajat
Koko perheen elokuvailta
8.9. klo 17–18.40.
Tajärjestetään
nuorisotila Nuorkalla
tai kirjastosrina vie fantasiamaailmaan,
missä ihmiset
ja lohisa.
Työpajojen
vetäjänä
Luovasti Mutta
lukien
käärmeet
elivät kauan
sittentoimii
sopusoinnussa.
-hankkeen
hanketyöntekijä
Tiina Väkeväinen.
kun paha voima
uhkasi maata, lohikäärmeet
uhrasivat itsensä pelastaakseen ihmiskunnan. Nyt, 500
Mukaan
otetaan 10sama
nuorta,
vuotta myöhemmin,
pahajotka
voimaosallistuvat
on palannut,
ja yksinäisen
soturin
on löydettävä
myyttinen viikaikkiin
neljään
työpajaan.
Ilmoittautuminen
meinen
lohikäärme
korjatakseen
murtuneen
maan
on
käynnissä
1.-4.3.2022.
Katso
tarkemmat
ja palauttaakseen
hajaantuneet
kansat yhteen.
tiedot
työpajojensen
sisällöstä
ja ilmoittautumiElokuva
on suomeksi
puhuttu. Ota omat herkut
sesta
erillisestä
ilmoituksestamme!
mukaan!
SIRPA KONTIOKOSKI-RAVANTIN
KIRJAILIJAVIERAANA AAVEMETSÄSTÄJÄ
NÄYTTELY
MIKA NIKKILÄ 16.9.
Kirjastossa on Sirpa Kontiokoski-Ravantin
Valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika NikkiTekniikasta
toiseenaavemetsästäjät
-näyttely 28.2.2022
lä esittelee Suomen
3 -kirjaasaakja
ka.
Vielä
ehdit käydä tutustumassa
näyttelyyn!
kertoo
aavemetsästäjänä
toimimisesta torstaina
16.9. klo 18 alkaen Nuorisoseurantalolla. Oletko
HILLA
OJENNUKSEN
NÄYTTELY
sinä kohdannut
yliluonnollisia
ilmiöitä? Tervetuloa
”KIRKUVIA
VÄREJÄ”
kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Maaliskuussa kirjastossa on Hilla Ojennuksen
näyttely
”Kirkuvia
värejä”, jossa on esillä
PENTTI
KORPELA
27.9.
Valokuvaaja jajatietokirjailija
Pentti Korpelaerilaisia
saapuu
maalauksia
keramiikkaveistoksia,
kirjaston kirjailijavieraaksi
ma 27.9.varrelta.
klo 17.00Töiden
alkokeiluja
ja opetteluja elämän
kaen Nuorisoseurantalolle.
yhdistävä
teema on ilot, Kirjailijavierailu
surut ja pelot,kestää
joita ihnoin reilun
tunnin,
ja sen aikana
Korpela kertoo
kuminen
kohtaa
elämässä.
Näyttelyssä
on huuvien
ja
karttojen
pohjalta
Lounais-Lapin
luontoja
moria ja värejä, ajattelua asioista, joilla meitä
retkikohteista sekä joidenkin kohteiden historiasta.
pelotellaan ja ahdistellaan, mutta kuitenkin
Luento on samalla tiivis paketti lähimaantieteesleikillisesti
ja värejä
tä Hailuodosta
Pelloonkäyttäen.
ulottuvallaTervetuloa
alueella. Korpela
tutustumaan
näyttelyyn!
esittelee myös erikoisuuksia eli Lounais-Lapin luolia. Korkealaatuisten luontokuvien lisäksi esitykseen
kuuluu kaksi lyhyttä videota. Tilaisuudessa voi ostaa Lounais-Lapin retkiopas -kirjan 25 euron hintaan (käteismaksu). Tilaisuuteen on vapaa pääsy,
tervetuloa!

AVOIMET
TYÖPAIKAT
Tervolan kunnan avoimet työpaikat,
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät
Kuntarekrystä osoitteesta
www.kuntarekry.fi
Lastenhoitaja
Hakuaika päättyy 25.2.2022
Hoiva-avustaja
Hakuaika päättyy 25.2.2022
Tekninen johtaja
Hakuaika päättyy 25.2.2022
Kirjastoavustaja
Hakuaika päättyy 28.2.2022
Esiopettaja
Hakuaika päättyy 17.3.2022
Liikunnan tuntiopettaja
Hakuaika päättyy 17.3.2022
Koululaisten kesätyöpaikka (useita)
Hakuaika päättyy 18.3.2022
Matematiikan, fysiikan,
kemian lehtorin sijaisuus
Hakuaika päättyy 31.3.2022
Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset
Hakuaika päättyy 30.6.2022
Sairaanhoitaja
Hakuaika päättyy 31.12.2022
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VAPAA-AIKATOIMISTO
TIEDOTTAA
NUORKKA AVOINNA
TALVILOMALLA 7.3. klo 9-15
PUUHAPÄIVÄ 1.-5.-luokkalaisille
Askartelua, pelejä ja leikkejä. Ulkovaatteet
mukaan! Tarjoamme päivän aikana kaksi
välipalaa ja ruoan. Puuhapäivä on maksuton.
Lapsen ei ole pakko olla paikalla koko päivää. Ennakkoilmoittautuminen tekstiviestillä
numeroon 040 151 9735 28.2. mennessä.
Viestiin lapsen nimi, ikä, allergiat ja tavoitettavissa olevan vanhemman yhteystiedot.
8.3. klo 14 - 18 ACTIONPÄIVÄ 6.-9.-luokkalaisille Luvassa pelejä, kisoja, visoja ja
herkkuja sekä pieniä palkintoja! Tule ajoissa
paikalle, sillä jos talo on tyhjä, ovet suljetaan
klo 17.
ULKONA KUIN LUMIUKKO –kampanja
14.2.-13.3. Rakenna lumiukko ja lisää se laskuriin osoitteessa https://www.suomenlatu.fi/
ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html
Klikkaa itsesi myös Facebookissa kunnan
lumiukkotapahtumaan mukaan.
1.3. KLO 15-19 LUMIUKKOPÄIVÄ
Leijonapuistossa kunnantalon vieressä.
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

Näköislehti osoitteessa: www.tervola-lehti.fi

Lumiukkoja rakentamaan!
Teksti, Teija Laurinolli
Viime talvena suomalaiset
ilmoittivat yli 12 000 lumiukkoa Suomen Ladun laskuriin.
Järjestön tämänvuotinen Ulkona kuin lumiukko -kampanja alkoi 14. helmikuuta.
Tervolan kunta osallistuu ja
innostaa siihen sosiaalisessa mediassa. Suomen Ladun
kampanjan tavoitteena on
saada suomalaiset ulkoile-

maan ja rakentamaan tänäkin vuonna vähintään 10 000
lumiukkoa.
Laskuri osoitteessa suomenlatu.fi/lumiukko toimii ajalla 14.2.–13.3. Sinne
voi syöttää lumiukkotietonsa: paikkakunnan ja taiteiltujen ukkojen määrän. Tulokset ilmestyvät sivulla julkaistuun karttaan. Toistaiseksi kampanjaan on
osallistuttu innokkaasti Ete-

lä-Suomessa, mutta kovin
vaisusti pohjoisessa. Tilanne voi muuttua nopeasti.
Tervolan kuntakin on näet
päättänyt osallistua kampanjaan Facebook-sivullaan.
Sinne perustettuun Lumiukko-tapahtumaan voi jakaa
lumiukkokuvia ja rakentamisvinkkejä. Kunta puolestaan jakaa tapahtumassa omia vinkkejään talviseen ja lumiseen liikuntaan.

Leijonapuiston Lumiukkopäivä

Tule mukaan tekemään lumiukkoja 1.3. klo 15-19 Tervolan kunnantalon takana sijaitsevaan Leijonapuistoon.

miten pakkaslumesta saa
tehtyä lumiukkoja. Rakentelijoille on tarjolla kuumaa
mehua lämmikkeeksi!

Laita lämpimästi päälle ja
tule vaikka porukalla kokeilemaan lumiukkojen rakentelua. Rakentelussa tyyli on
vapaa! Ota mukaasi oma lapio, rekvisiittaa lumiukolle sekä ämpäri, pahvilaatikko
tai saavi. Mikäli pakkasta
piisaa, kokeillaan yhdessä

Lumiukkopäivä toteutuu, jos
pakkasta on alle 20 astetta.
Mikäli et ehdi tapahtumapäivään mukaan, voit käydä tekemässä lumiukon jonain muunakin päivänä
Leijonapuistoon muiden
lumiukkojen kaveriksi. Tai

rakentaa lumiukon kotiin,
koulun- tai päiväkodin pihalle. Suomen Ladun ulkona kuin lumiukko –kampanja
jatkuu nimittäin 13.3. saakka.
Muistathan merkitä oman
lumiukkosi Suomen ladun
lumiukkolaskuriin!
Teksti, Susanna Karila

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 9.3. Aineistot edellisen viikon keskiviikkoon mennessä.

Tietenkin jokainen ukko
on syytä kirjata
Suomen Ladun
laskuriin. Tervolan tavoitteena on päästä
Suomen kymmenen lumiukkoisimman
kunnan
joukkoon!

Tervola-lehti
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Tervolan kunnan koronavirusohje 17.2.2022
Testaus-, jäljitys-, eristys- ja karanteenikäytännöt ovat
muuttuneet 29.1.2022 alkaen. Alueella on tällä hetkellä
niin paljon koronavirustautia, että kaikkia hengitystieinfektioita voidaan pitää koronavirustaudin aiheuttamina.
Epidemiatilannetta ja sen kehitystä seurataan jatkossa
sairaalakuormituksen avulla.

Kotitesti riittää, lieväoireisena ei tarvitse
hakeutua viralliseen koronatestiin

• Lieväoireisena ei ole enää välttämätöntä hakeutua koronatestiin pelkän testin takia. Riittää että sairastaa hengitystieinfektion kotona. Karanteeniohjeet löydät alempaa.
• Oireettomien ei tule hakeutua testiin muuten kuin tartuntatautilääkärin määräyksestä.
• Positiivista kotitestiä ei tarvitse varmistaa virallisella
testillä.
• Käytössä ovat normaalit sairauslomakäytännöt eli jos
sairastat hengitystieinfektiota ja tarvitset asiasta todistuksen niin sen saa virka-aikana työterveyshuollosta tai
omasta terveyskeskuksesta. Puhelinta ja sähköisiä kanavia tulee hyödyntää eikä todistuksen hakuun pidä lähteä
paikan päälle sairaana ilman etukäteen sopimista.
• Työnantajien suositellaan laajentavan omailmoituskäytäntöään työntekijän positiivisen koronatestin jälkeen, jotta tarpeettomien todistusten hankkimiselta vältyttäisiin.

Poikkeuksena koronatestiin hakeutuvat

• Oireiset Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät.
Heidän oireiset perheenjäsenet testataan vain siinä tapauksessa, jos työntekijä ei ole ottanut kolmea rokotetta
(tai kahta rokotetta ja sairastanut koronaa).
• Raskaana olevat ja alle kuuden (6) viikon sisällä synnyttäneet,
koskaheidäntarvetukosriskiäestäväänlääkitykseenarvioidaan.

Sairastuneen eristäytymis- ja
karanteeniohjeet:

• Hengitystieoireiset voivat jäädä kotiin sairastamaan eristäytymällä viiden (5) päivän ajaksi.
• Töihin tai kouluun voi palata kahden (2) oireettoman päivän
jälkeen tai kun oireet ovat selvästi helpottuneet. Kunhan eristäytymisen kokonaisaika on vähintään viisi (5) päivää. Yskä ja
haju- ja makuaistin häiriö voi jatkua pitkään.
• Jos perheessäsi on tartunta:
• Sairastunut noudattaa yllä mainittuja eristäytymis- ja karanteeniohjeita.
• Oireettomille perheenjäsenille suositellaan omaehtoista karanteenia (ensimmäisenä) perheessä sairastuneen oireiden
alusta 5 päivää.
• Jos perheeseen tulee uusia oireisia, niin jo aikaisemmin sairastaneen ei tarvitse jatkaa eristystä.
• Taudin sairastanut noudattaa omien oireiden alusta em.
eristäytymisohjeita.
• Sairastuneen viiden (5) päivän omaehtoista eristystä ei jatketa, vaikka tauti perheessä jatkaisi kiertämistä. Sen sijaan
omaehtoinen karanteeni jatkuu aina viimeisestä sairastuneesta, koska viruksen erittyminen jatkuu perheen sisällä.

Ohje sote-henkilöstölle
• Ilmoita tartunnastasi ja altistumisestasi aina esimiehellesi.
• Mikäli kärsit hengitystieinfektion oireista, poistu työpaikaltasi ja hakeudu koronavirustestiin.
• Jos perheenjäsenelläsi todetaan koronavirusinfektio
(= perhealtistus), voit jatkaa työskentelyä suojattuna, mikäli olet ottanut kolme rokotetta (tai ottanut kaksi rokotetta ja sairastanut koronan). Käytä viikon ajan työskennellessä FFP2-tason hengityssuojainta ja ruokaile ja pidä
tauot ilman kontakteja toisiin ihmisiin.
• Mikäli hengitystieoireita ilmaantuu, hakeudu koronatestiin ja noudata voimassa olevia eristys- ja karanteeniohjeita.

Kaikkien on edelleen hyvä muistaa

• Kasvomaskien käyttö kaikissa tilanteissa, joissa riittäviä
turvavälejä ei voida taata.
• Turvavälien säilyttäminen sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia.
• Koronarokotteen ottaminen (rokotuspäivät löytyvät Tervolan kunnan sivuilta).
Pyydämme kuntalaisia välttämään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kuormittamista koronaohjeisiin liittyvillä kysymyksillä. Kiireettömissä asioissa voi olla yhteydessä tartunnanjäljittäjään Heidi Ylimikkotervoon
sähköpostitse: heidi.ylimikkotervo@terveystalo.com
Ajankohtaiset pandemiatiedotteet ja toimintaohjeet löytyvät Tervolan kunnan verkkosivuilta: www.tervola.fi

Topi Postille ja Saana Peuralle
Tervolan kunnan urheilijastipendit

Sivistyslautakunta palkitsee
vuosittain vähintään SM -tasolla menestyneitä urheilijoita. Vuoden 2021 urheilumenestyksen johdosta palkittiin
kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä 17.2. moottorikelkkailussa menestynyt
Topi Posti ja yleisurheilussa
tulosta tehnyt Saana Peura.
Topi Postin urheiluvuosi sujui hänen mielestään jopa
hieman yli odotusten. SM
-mitaleita tuli Stadion Snowcrossista kultaa ja Snowcrossista hopeaa. Lisäksi palkintokaappi täydentyi
Snowcorossin EM pronssilla.
Tämän vuoden puolella aje-

tut, viime vuoden Norjan
mestaruuskisat toivat myös
kultaa ja hopeaa.
Saana Peura hyppäsi hallikaudella N19 korkeudessa pronssille. Kesän kilpailukausi oli nousujohteinen
ja huipentui nuorten SM -kisoihin. Pituudesta ja korkeudesta tuli hopeaa, 3-loikasta
pronssia ja 7-ottelussa 4 sija.
Jokaisessa lajilla Saana tehtaili omia ennätyksiään.
Lisätiedot: sivistysjohtaja Tarja Leinonen, tarja.leinonen@tervola.fi, p. 0400
218 521.

i
Soita ja iskoav!
nuohousa
Meiltä myös:
• piipunhatut
• kattoturvatuotteet
• Hormitarkastukset
Matti Saukko, nuohooja
p. 040 1567 811

ILMOITUS GEOFYSIIKAN MAASTOMITTAUKSISTA
Osana Inmet Finland Oy:n malminetsintätoimia, aiomme toteuttaa yhteistyössä GRM-Services Oy:n kanssa
geofysiikan maastomittauksia. Mittaukset sijoittuvat kartan osoittamalle alueelle.
Maastomittaukset alkavat 21.2.2022 alkavalla viikolla ja kestävät noin kolme viikkoa. Tuona aikana alueella mittauksia tulee tekemään kahden hengen mittausporukka, jotka liikkuvat alueella pakettiautolla. Mittaukset toteutetaan suurelta osin tieltä käsin ja jotkin mittauspaikat sijaitsevat myös maastossa.
Tarkempia tietoja voi tiedustella:
Puhelin: 040 185 7595
Osoite: Koskikatu 20C 13, Rovaniemi, 96200
Verkkosivut: https://inmetfinlandexplore.fi/
Chris Hunter, vanhempi geologi
sähköposti: chris.hunter@fqml.com
Jaakko Georgi, geologi
sähköposti: jaakko.georgi@fqml.com
Tai jos tapaatte meidät maastossa tai kylillä, poiketkaa juttelemaan – kerromme mielellämme
projektistamme lisää.

