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Teksti, kuvat  
Susanna Karila

Tervolan vanhustenpalveluiden työntekijät järjestivät 1.3. 
laskiaistapahtuman palvelukodin asukkaille. Ulkotapah- 
tumassa oli paikalla myös vapaaehtoisia avustamassa.  
Suurta ihastusta asukkaissa herätti Romsin tallin  
Hyvänolon hevoset. 

Vanhuspalveluiden laskiaistapahtuma 
ilostutti palvelukotien asukkaita

E mme ole päässeet 
pitkään aikaan pan-
demian vuoksi ko-

koontumaan yhteen sisä-
tiloissa, niin päätimme nyt 
järjestää ulkotapahtuman. 
Ulkona voimme kuitenkin  
rajoituksista huolimatta  
v i e t t ä ä  m u k a v a a  p ä i-
vää yhdessä. Virikeohjaa-
jamme Eila Juntikan idea 

oli, että pyydämme asuk-
kaille päivän vetonaulaksi  
Romsin tallin Hyvänolon  
hevoset, kertoi kotikuntou-
tuksen ohjaja Jenni Kuusi-
niemi.

Monelle asukkaalle hevo-
set toivat lämpimiä muis-
toja mieleen lapsuudes-
ta. Asukkaiden into välittyi  
ulkona iloisella puheensori-
nalla vaikka aurinko ei tapah-
tuman aikana pilkahtanut-
kaan. Tarjolla oli ruuan päälle 

laskiaispullaa sekä kuumaa 
mehua ja kahvia. Moni asuk-
kaista pääsi rekiajelulle ja  
osa heikompikuntoisista 
asukkaista pääsi myös ihas-
telemaan sisätiloista rauhal-
lista Kalle hevosta. 

Rekiajelu, hevosten rap-
suttelu ja sokerin syöttämi-
nen olivat asukkaiden mie-
leen. Taustalla kuului iloista 
puheensorinaa sekä yhden 
asukkaan iloisesti sointuva 
laulu Hummani hei.
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Työharjoittelusta oman alan 
yrittäjäksi

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

V uonna 1992 perus-
tettu Sähköasen-
nus Aula Oy vaih-

toi omistajaa vuoden 2022 
vaihteessa Matti Aulalta 
Antti Vaaralle. Yritys oli  
jo ennestään tuttu Antille, 
sillä ensimmäinen työkoke-
mus tuli suoritettua jo am-
mattikoulun työharjoitte-
lun merkeissä. – Kyllä sil-
loin jo heti huomasin, että 
tässä miehessä on selkeästi  
ainesta alalle, Matti toteaa 
hymyillen. 

Antti siirtyi työharjoitte-
lun jälkeen kokoaikaises-
ti toisen yrityksen palveluk-
seen, mutta yhteydenpi-
to harjoittelupaikkaan pysyi 
yli kymmenen vuoden ajan 
erilaisten yhteisten projek-
tien merkeissä. Sitten kipinä  
yrittäjyyteen syntyi työ- 
vuorossa sähköasennus-
korjauksen yhteydessä. – 
Tulin siinä ajatelleeksi, että 
kokoaikainen sähköasen-
nustyö voisi olla mukavaa-
kin, Antti sanoo.  Yrittä-

Teksti, kuva Susanna Karila
jyys oli alkanut kiinnostaa 
häntä myös si inä mie- 
lessä, että työssä saisi itse 
luoda omat aikataulunsa. 

– Sitten yhtenä joulukuun 
päivänä vuonna 2015 Ant-
ti tuli juttusilleni, kun olin  
Kuksalla kahvilla. Hän sanoi 
ohimennen, että myy puolet  
yrityksestäsi minulle. Totesin 
siihen, että ei kun myyn kaik-
ki, Matti hymähtää. 

Monipuolinen työ  
on opettanut  

tekijänsä
 
Vuonna 2016 Antti siirtyi  
kokoaikaisesti  Aula Oy: 
lle töihin. Alkuun työt oli-
vat rästihommia, kunnes 
isompi navettatyömaa tuli  
vastaan. – Se oli ensimmäi-
nen työni jonka tein alusta 
loppuun asti itse. Opiskelin  
noihin aikoihin sähkösuun-
nittelua ja piirtoa itsenäi-
sesti. Oppiminen oli ihan  
erilaista, kun sai ammentaa  
tiedon saman tien käy-
tännössä. Sitä myös oppi  
ja kehittyi nopeasti, Antti 
tuumaa. Vaara on myös työn 
ohessa suorittanut lämpö-

kuvauspätevyyden sekä S2 
sähköpätevyystutkinnon. 

Yritys työllistää Antin täl-
lä hetkellä täyspäiväisesti  
ja Matti on myös mukana  
välillä. Lisätyövoimaa kuten 
harjoittelijoita ja kesätyön- 
tekijöitä on tilanteiden mu-
kaan. Esimerkiksi kahden At-
tendon palvelukodin säh-
kötyöt Espoossa ja Rova-
niemellä työllistivät yrittäjää 
melkoisesti ja silloin palkat-
tiin lisätyövoimaa.

 – Haaste on toki löytää  
osaavia työntekijöitä, jotka 
sitoutuisivat työhönsä. Ym-
märrän, että maailma hou-
kuttelee nuoria, Antti sanoo. 

Sähköasennus Aula Oy:n  
palveluihin kuuluu teolli-
suusasennukset maatiloil-
le, konepajoille, mekaani-
selle metsäteollisuudelle, 
leipomoille, halleille ja kiin-
teistöille. Yritys tekee myös 
sähköurakointia, sähköasen-
nuksia, vika- ja kunnossa-
pitoa, laiteasennuksia, säh-
köpäivystyksiä, sähkösuun-
nitelmia sekä tienvarsi- ja 
valotaulujen asennuksia sekä 

huoltoja. Yrityksellä on myös 
lämpökuvauskamera.

Asiakkaiden  
tyytyväisyys on 
paras palaute

 
Palkitsevimmaksi tuore  
yrittäjä kokee sen, että asiak-
kaat ovat tyytyväisiä. Myös 
oman työn jälki lämmittää 
mieltä, kun sen näkee heti. 
Varsinkin sellaiset projektit, 
jotka hän on saanut toteut-
taa itse alusta loppuun. Työn 
vastapainoksi tuore yrit-
täjä viettää vapaa-aikansa 
mielellään perheensä kans-
sa sekä toimii myös VPK:s-
sa. – Vielä kun pääsisi urhei-
lemaan, niin se tekee hyvää 
vastapainoa työlle, Antti sa-
noo. 

Yrittäjävaihdoksen myö-
tä Matti Aulan mietteet  
ovat levolliset. – Voin sa-
noa, että luottamuksella voi 
kääntyä Antin puoleen niin 
uudet kuin vanhatkin asiak-
kaat. Olen hyvilläni siitä, että  
Antti jatkaa yrittäjänä Aula 
Oy:n yrityksessä, Matti Aula 
sanoo tyytyväisenä.

Tervolalaiset Antti Vaara ja Matti Aula istuvat  
vastakkain keskustelemassa hyväntuulisesti 
kahvipöydän ääressä. Keskustelusta huomaa, 
että yhteistyötä on tehty jo useampi vuosi  
yhdessä. 

Pyydä tarjous:

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus

Rakennuslupakuvat

Vastaava työnjohto 
ja pääsuunnittelu

p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Mainostoimisto Meri-Lapissa

Nyt voit tilata paikalliset taksit myös Kela kuljetuksiisi. 
Soitathan ensin meille ja kerrot tarpeesi:

× KELA KULJETUKSET   × VPL KULJETUKSET
× JUNA- JA LENTOKENTTÄKULJETUKSET

TERVOLAN TAKSIASEMA
016-435555

Kuljetukset kaikkiin
tarpeisiisi...

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

Palveluhakemisto

Vasemmalta, Matti 
Aula ja Antti Vaara. 

JUMALANPALVELUKSET:
Su 13.3. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10
Su 20.3. Sanajumalanpalvelus Seura-
kuntakeskuksen kirkossa klo 10
Kirkkoon saa tulla, mutta jumalanpalveluk-
set myös striimataan. Linkki jumalanpalve-
luksiin löytyy Facebookista ja Youtubesta 
Tervolan seurakunnan kanavilta sekä seu-
rakunnan kotisivulta: www.tervolanseura-
kunta.fi.

VIIKKOTOIMINTA:
To 17.3. Eläkeläisten kerho Törmävaa-
ran leirikeskuksessa klo 11.
To 21.3. Eläkeläisten kerho Seurakunta-
keskuksessa klo 11.

LAPSET:
Päiväkerho 3-6 -vuotiaille seurakunta-
keskuksen kerhohuoneessa keskiviikkoi-
sin klo 10.00-12.00. Kerhoon voi osallistua 
terveenä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
050 437 0006 / Sari Siivola

DIAKONIA:
Yhteisvastuukeräyksen keräyslistoja voi 
noutaa Seurakuntakeskuksesta.
Seurakunnan työntekijöiden puhelinnume-
roita ja päivät, jolloin varmimmin tavatta-
vissa. 
Heikki Holma 0504370001 la-ke
Markus Kallatsa 0504370002 ke-su
Sari Vähäkangas 0504370003 ke-su
Elina Volotinen 0504370004 ma-pe
Tarja Volotinen 0405159198 ti-la
Sari Siivola 0504370006 ke-pe
Jyrki Törmänen 0504370008 ma-pe

KIRPPUTORI: avoinna ma ja ke klo 10-17 
sekä la klo 10-15.

KIRKOLLISET TOIMITUKSET:
Hautaan siunattu: Paavo Siivola 92 v, 
Helinä Anneli Holappa 79, Matti Vilho 
Romsi 77 v. 
Avioliittoon vihitty: Elias Kristian Karppi-
nen ja Jenna Maarit Lakkapää

www.tervolanseurakunta.fi
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TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa 
1.9.2021–30.4.2022. Asiakaspalveluaikaa on  
ma–to  klo 12–19 
pe  klo 10–17

Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21 
välisenä aikana, myös viikonloppuisin. 

MUUTTUNEET LIIKENNEJÄRJESTELYT
Koulukeskuksen liikennealueen muutostöiden 
myötä liikenne kirjastoon on muuttunut yksi-
suuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne ohjataan 
Kurjentien kautta, ja alueelta poistutaan Itäpuolen-
tielle. Itäpuolentieltä ei voi enää kääntyä suoraan 
koulukeskukseen/kirjastoon. 

POISTOAINEISTON HÄVITTÄJÄISET
Tule penkomaan poistoaineiston hävittäjäisiin! Jäl-
jellä olevaa kirjaston poistoaineistoa saa ottaa il-
maiseksi 1.–8.9. välisenä aikana.

LASTENOSASTON TIETOKIRJAHYLLYT
Raikkaan oranssit lastenosaston tietokirjahyllyt on 
nyt asennettu paikoilleen. Kirjojen tutkailu on en-
tistä sujuvampaa, kun myös useimmat isot kirjat 
mahtuvat hyllyihin oikeinpäin. Uudet hyllyt ovat 
myös matalammat kuin entiset, joten pienet asiak-
kaat yltävät kirjoihin paremmin itse.

LEFFAILTA 8.9.
Koko perheen elokuvailta ke 8.9. klo 17–18.40. Ta-
rina vie fantasiamaailmaan, missä ihmiset ja lohi-
käärmeet elivät kauan sitten sopusoinnussa. Mutta 
kun paha voima uhkasi maata, lohikäärmeet uhra-
sivat itsensä pelastaakseen ihmiskunnan. Nyt, 500 
vuotta myöhemmin, sama paha voima on palannut, 
ja yksinäisen soturin on löydettävä myyttinen vii-
meinen lohikäärme korjatakseen murtuneen maan 
ja palauttaakseen sen hajaantuneet kansat yhteen. 
Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat herkut 
mukaan!

KIRJAILIJAVIERAANA AAVEMETSÄSTÄJÄ 
MIKA NIKKILÄ 16.9.
Valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika Nikki-
lä esittelee Suomen aavemetsästäjät 3 -kirjaa ja 
kertoo aavemetsästäjänä toimimisesta torstaina 
16.9. klo 18 alkaen Nuorisoseurantalolla. Oletko 
sinä kohdannut yliluonnollisia ilmiöitä? Tervetuloa 
kuuntelemaan ja keskustelemaan! 

PENTTI KORPELA 27.9.
Valokuvaaja ja tietokirjailija Pentti Korpela saapuu 
kirjaston kirjailijavieraaksi ma 27.9. klo 17.00 al-
kaen Nuorisoseurantalolle. Kirjailijavierailu kestää 
noin reilun tunnin, ja sen aikana Korpela kertoo ku-
vien ja karttojen pohjalta Lounais-Lapin luonto- ja 
retkikohteista sekä joidenkin kohteiden historiasta. 
Luento on samalla tiivis paketti lähimaantietees-
tä Hailuodosta Pelloon ulottuvalla alueella. Korpela 
esittelee myös erikoisuuksia eli Lounais-Lapin luo-
lia. Korkealaatuisten luontokuvien lisäksi esitykseen 
kuuluu kaksi lyhyttä videota. Tilaisuudessa voi os-
taa Lounais-Lapin retkiopas -kirjan 25 euron hin-
taan (käteismaksu). Tilaisuuteen on vapaa pääsy, 
tervetuloa!

AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17

HILLA OJENNUKSEN NÄYTTELY  
Maaliskuussa kirjastossa on Hilla Ojennuk-
sen näyttely ”Kirkuvia värejä”, jossa on esillä 
maalauksia ja keramiikkaveistoksia, erilaisia 
kokeiluja ja opetteluja elämän varrelta. Töiden 
yhdistävä teema on ilot, surut ja pelot, joita ih-
minen kohtaa elämässä. Näyttelyssä on huu-
moria ja värejä, ajattelua asioista, joilla meitä 
pelotellaan ja ahdistellaan, mutta kuitenkin 
leikillisesti ja värejä käyttäen, kantaaottavia 
lehmämaalauksia unohtamatta. Tervetuloa 
tutustumaan näyttelyyn!

LUKUHETKI AIKUISILLE 15.3. 
Suo itsellesi kiireetön hetki arjen askareiden 
keskellä! Kirjastossa järjestetään lukuhetki 
aikuisille teekupposen kera tiistaina 15.3. klo 
17.30 alkaen. Lukuhetken kesto on 30 min. 

RAAMATTU - MAAILMAN TUNNETUIN  
KIRJA 22.3. 
Kevään aikana kirjasto järjestää yhteistyössä 
Tervolan seurakunnan kolmesta kokoontumis-
kerrasta koostuvan sarjan, jossa perehdytään 
kirkkoherra Heikki Holman johdolla maailman 
tunnetuimpaan kirjaan, Raamattuun ja siihen 
miten sitä luetaan ja käytetään. Kokoontumi-
set järjestetään ti 22.3., ti 19.4. ja ti 17.5. klo 
17.30 kirjaston lehtisalissa. Tervetuloa mu-
kaan!

KIRJASTON SOME 
Joko seuraat kirjastoa somessa? Kirjastolla 
on omien nettisivujen lisäksi Facebook- ja 
Instagram-sivut. Näiden kanavien kautta tie-
dotamme erilaisista ajankohtaisista asioista 
kirjastossamme: monipuolisista tapahtumista, 
poikkeuksista aukioloaikoihin, vinkkaamme 
hyviä kirjoja, musiikkia ja elokuvia sekä ker-
romme lisää kirjaston palveluista. Avaamme 
seuraajillemme enemmän myös kirjaston arki-
päivää kulissien takaa. Otamme mielellämme 
vastaan palautetta ja uusia ideoita toimin-
taamme myös somen välityksellä. Klikkaa siis 
itsesi seuraajaksemme niin pysyt ajan tasalla 
siitä, mitä kirjastossasi tapahtuu!

POHJOISEN EKIRJASTO 
Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kir-
jastot yhdistivät voimansa ja tarjoavat nyt 
samat e-sisällöt Pohjois-Suomen 660 000 
asukkaalle. Pohjoisen eKirjaston palveluko-
konaisuuteen kuuluu kaksi e-kirjapalvelua, 
kolme e-lehtipalvelua, kolme musiikkipalvelua 
ja kaksi elokuvapalvelua. 

Kaikki palvelut ovat kirjaston asiakkaille 
maksuttomia. Niiden käyttämiseen tarvitaan 
voimassa oleva kirjastokortti ja siihen liitetty 
PIN-koodi sekä laite, jossa on nettiyhteys. 
Palveluita pääsee käyttämään oman kirjaston 
verkkokirjaston kautta. Palvelut ovat etäkäyt-
töisiä, eli niitä voi käyttää vaikka mökkireis-
sulla, paikasta ja ajasta riippumatta. Poikke-
uksena ePress-palvelu, joka on käytössä vain 
kirjastoissa. Kysy lisää kirjastosta!

Kesätyöseteli on tarkoitettu nuorille  
edistämään työllistymistä yrityksiin.

Kesätyösetelin tarkemmat ehdot ja ohjeet 
löytyvät kunnan verkkosivuilta www.tervola.fi. 

Kesätyösetelihakemuksia on saatavilla 
kunnantalon infopisteessä sekä kunnan 
verkkosivuilla. Hakemuksia otetaan vastaan 
14.3.2022 alkaen. Kesätyösetelit myönne-
tään hakemisjärjestyksessä.

Kunnan kesätöihin työllistyneet eivät voi 
saada kesätyöseteliä.

Lisätietoja: palvelusihteeri Nina Maikkula  
p. 040 124 2411 info@tervola.fi

KESÄTYÖSETELIT  
15-25 -VUOTIAILLE  
TERVOLALAISILLE  

NUORILLE

Avustusta voidaan myöntää pysyvään asu-
tukseen johtavan tien kunnossapitoon vain 
järjestäytyneille yksityisteille, joiden 
- hoitoon on perustettu tiekunta,
- tien tiedot ovat ajantasaiset Väyläviraston  
  Digiroadissa ja
- tiekunnan tiedot ovat ajantasaiset   
  Maanmittauslaitoksen rekisterissä

Avustusta voidaan myöntää myöntämispe-
rusteiden (mm. avustettavat toimenpiteet, 
avustusprosentti, maksatus) ja käytettävissä 
olevien määrärahojen puitteissa.

Lomakkeita saa kunnan kotisivuilta (asumi-
nen-ja-rakentaminen/asuminen/avustukset), 
tekniseltä osastolta tai virastotalon neuvon-
nasta. Kotisivuilta löytyvät myös linkit Väy-
läviraston ja Maanmittauslaitoksen ilmoitus-
sivuille. Hakemus liitteineen tulee toimittaa 
tekniselle osastolle viimeistään 2.5.2022. 
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta 
käsittelyyn.

Tervolassa 23.2.2022
Tekninen lautakunta

Tervolan kunta julistaa  
haettavaksi yksityisteiden

KESÄ- 
KUNNOSSAPITO- 

AVUSTUKSET

VAPAA-AIKA- 
TOIMISTO  

TIEDOTTAA

JOUSIKVARTETIN KONSERTTI
Perjantaina 18.3. Klo 19 Kunnantalon val-
tuustosalissa. Meri-Lapin jousikvartetti ja 
musiikkiopiston pianisti Annaleena Porttikivi.

RASISMIN VASTAINEN VIIKKO 21.-28.3.
Viikon näkyvyys tarkentuu tapahtumakalen-
teriin.

MIELIKUVIA UUDESTA KODISTA  
–valokuvanäyttely 28.3. saakka
Kunnantalon näyttelytila, 2. krs. Lapin 
ammattikorkeakoulun KUPO-hankkeen ja 
Tervolaan saapuneiden maahanmuuttajien 
valokuvaprojekti.

ULKONA KUIN LUMIUKKO –kampanja 
14.2.-13.3. Rakenna lumiukko ja lisää se las-
kuriin osoitteessa https://www.suomenlatu.
fi/ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html Klikkaa 
itsesi myös Facebookissa kunnan lumiuk-
kotapahtumaan mukaan ja käy lukemassa 
talvisia vinkkejä. Myös Leijonapuistossa 
voit käydä rakentamassa lumiukkokuoroon 
vahvistusta.

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

Vapaamuotoiset hakemukset tulee jättää 
29.4.2022 klo 15.00 mennessä kunnanvi-
raston neuvontaan tai osoitteella Tervolan 
kunta, Kunnanhallitus, Keskustie 81, 95300 
TERVOLA tai sähköpostitse  
tervolan.kunta@tervola.fi 

Hakemukseen tulee liittää hyvät perustelut  
ja kustannusarvio. 

Lisätietoja antaa hallintojohtaja  
Sari Tervaniemi, sari.tervaniemi@tervola.fi, 
p. 040 764 0237.

Tervolan kunta julistaa kylä- 
toimikuntien ja kyläyhdistysten 

haettavaksi

AVUSTUKSET KYLIEN 
VIIHTYISYYTTÄ LISÄÄ- 

VIIN HANKKEISIIN

VARHAISKASVATUKSEEN JA  
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 
HAKEMINEN 

Varhaiskasvatusta tarjotaan Lapinniemen 
päiväkodissa, Louen ja Kirkonkylän ryhmä-
perhepäiväkodeissa, perhepäivähoidossa 
sekä palvelusetelillä yksityisessä päiväkoti 
Pikku-Peikon Pesässä. Haku 1.8. alkavaan 
varhaiskasvatukseen on vuosittain 15.3. 
-15.4., haku koskee vain uusia lapsia.  
Hakeminen tapahtuu Wilmassa. 

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta  
040 518 4791 sekä kunnan verkkosivuilta. 

Koululaisten iltapäivätoimintaan voivat hakea 
kaikki 1. ja 2. luokan oppilaat. Toimintaa 
tarjotaan Kirkonkylällä ja Louella. Hakeminen 
tapahtuu Wilmassa. Hakulomake on näkyvis-
sä 15.4.2022 saakka.

Lisätietoja iltapäivätoiminnan koordinaattoril-
ta 040 151 9724 sekä kunnan verkkosivuilta 
löytyvästä iltapäivätoimintasuunnitelmasta.
 

SIVISTYSTOIMI  
TIEDOTTAA

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 23.3. 

 
Aineistot edellisen  

viikon keskiviikkoon 16.3. 
mennessä.

Juttuvinkit: aineisto@tervola-lehti.fi
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I soja ja korkeita pui-
ta, kauniita erikoisia ki-
viä, vuolaana virtaava 

suuri joki, vihreyttä ja veh- 
reyttä, metsäistä luontoa, 
puusta rakennettuja taloja. 
Tältä näyttää Tervola viiden 
juuri saapuneen pakolaisen 
silmin.

Sotaa ja sekasortoa paen-
neille ihmeellistä on myös 
turvallisuus. Vauvan voi  
rauhallisin mielin jättää  

puistossa vaunuihin nuk-
kumaan ja leikkiä isompien  
 
lasten kanssa lähistöllä. Lap-
sen uskaltaa lähettää yksin 
kauppaan asioimaan.

– Jokainen kuvausprojektiin 
osallistunut valitsi näytte-
lyyn viisi itselleen merkityk-
sellisintä kuvaa, kertoo pro-
jektipäällikkö Laura Jokela 
Kulttuurit yhteisellä polulla 
(Kupo) -hankkeesta.

Teksti, kuvat Teija Laurinolli

Lohtua tutusta,  
ihmetystä uudesta

Leijonapuistoon pirteitä  
lumiukkoja

Kuvien oheen li itetyissä  
teksteissä pakolaiset myös 
kertovat, miksi päätyivät 
 juuri  näihin val intoihin.
Kupo-hankkeen valokuva-
usprojektia veti Petri Tam-
minen, jolle se oli samalla so-
sionomitutkinnon opinnäy-
tetyö. Tamminen hyödynsi 
Photo Voice -menetelmää. 
Valokuvan välityksellä voi 
osallistaa ihmisiä, jotka 
muutoin eivät saa ääntään 
kuuluville.

Projektiin sisältyi useita työ-
pajoja. Kamerat olivat ryh-
män jäsenillä lainassa yli  

viisi kuukautta. Näyttelyn  
kuvien poimiminen satojen  
joukosta  o l i  va in  yks i  
mutta yleisölle toki näkyvin 
osa projektia.

Vuosina 2020–22 toteutet-
tavaa Kupo-hanketta tukee 
Euroopan Sosiaalirahasto 
ESR. Siinä kehitetään moni-
kulttuuristen ryhmien luon-
tolähtöistä toimintaa, joka 
on tarkoitus juurruttaa pysy-
väksi. Osallisuuden vahvista-

minen on erityisen tärkeää.
Tervolan kunta on yhtenä or-
ganisaationa mukana La-
pin ammattikorkeakoulun 
hallinnoimassa hankkees-
sa. Muita hanketoimijoi-
ta ovat Luonnonvarakeskus, 
Meriva-säätiö,  Rovalan  
Setlementti sekä Pohjan- 
tähti-opisto.

Kävyistä ja matoista
kotimaa mieleen

Kaikki Suomessa ei ollut 
pakolaisille outoa ja kum-
mallista.

– Nämä kävyt muistutta-
vat minua Syyriasta, sillä 
siellä keräsimme kesällä 
käpyjä säkkeihin ja veim-
me ne sisätiloihin kuivu-
maan. Talvella käytimme 
kuivuneita käpyjä sytyk-
keinä, kertoo Zayda Naa-
san  yhdessä kuvateks-
teistään.

Mohamad Khaled  on ku-
v a n n u t  r ä s y m a t t o j a  j a 
kertoo:
– Syyriassa oli samanlai-
sia mattoja. Äitinikin teki 
joskus sellaisia.

Mostafa Nasaal löysi mu-
seosta tuttuja esineitä: 
– Isäni oli Syyriassa maan- 
viljelijä, ja meillä oli saman-

Tervolaan muuttaneiden kiintiöpakolaisten valoku-
via on esillä kunnanviraston näyttelytilassa. Millai-
sia ovat mielikuvat uudesta kodista? Ihmisen mieli 
hakee turvaa tutusta ja hämmästelee erilaista.

VALKIAVAARAN TUULIVOIMAHANKKEEN 
OSAYLEISKAAVA VIREILLE

Energiequelle Oy (hankkeesta vastaava) 
suunnittelee tuulivoimahanketta Tervolan 
kunnan ja Tornion kaupungin alueelle Valki-
avaaraan. Hankealue sijaitsee 45 kilometriä 
Tornion keskustasta koilliseen ja 15 kilomet-
riä Tervolan keskustasta pohjoiseen.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa 45 
tuulivoimalan (41 Tervolaan ja 4 Tornioon) ja 
niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden 
ja sähköaseman rakentaminen laatimalla 
MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen 
yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan 
tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen 
perusteena. Osayleiskaavat laaditaan kunta-
kohtaisesti.

Tervolan kunta ja Tornion kaupunki ovat 
asettaneet kaavojen osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmat (OAS) julkisesti nähtäville 
14.3.–11.4.2022. Aineisto on nähtävillä 
Tervolan kunnassa (Keskustie 81) ja Tornion 
kaupungintalolla (Suensaarenkatu 4) sekä 
internetsivuilla www.tervola.fi –> Asuminen 
ja rakentaminen –> Kaavoitus ja www.tornio.
fi –> Asuminen ja ympäristö –> Kaavat ja 
kaupunkisuunnittelu.

Jos katsot, että OAS:ssa on puutteita, voit 
esittää siitä mielipiteitä kirjallisesti  
viimeistään 11.4.2022:
- Osoitteeseen Tervolan kunta, Keskustie 81, 
95300 Tervola tai sähköpostitse osoitteeseen 
tervolan.kunta@tervola.fi.
- Osoitteeseen Tornion kaupunki, Suensaa-
renkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse 
osoitteeseen kirjaamo@tornio.fi. 

Hankkeessa pidetään to 24.3. klo 18–20 
yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS:t ja 
YVA-ohjelma, Tervolan kunnantalon val-
tuustosalissa (Keskustie 81). Tilaisuuteen 
voi osallistua paikan päällä tai etänä. Linkki 
tilaisuuteen löytyy kuntien internetsivuilta 
kaavoitusosiosta. Paikan päälle on mahdol-
lista tulla tutustumaan aineistoon ja keskus-
telemaan jo klo 17 alkaen.

Lisätietoja:
Tervolan kunta, Mika Simoska,  
puh. 040 506 2928, mika.simoska@tervola.fi 
ja Tornion kaupunki, Harri Ryynänen,  
puh. 040 704 8720, harri.ryynanen@tornio.fi

KUULUTUS

Kuva omasta pojasta arkisessa 
puuhassa on Mohamad Khale-
dille tärkeä. Uusi kotimaa on niin 
turvallinen, että lapsetkin uskaltaa 
päästää yksin kauppaan.

Valokuvaprojektiin osal-
listuivat Zayda Naasan, 
Mohamad Khaled, Khos-
naf Nasaal sekä Shiraz 
Naasan. Ryhmän viides 
jäsen oli Mostafa Nasaal, 
joka ei päässyt avajaisiin 
paikalle.

la iset  länget hevosel le . 
Laura Jokela kiittää Petri 
Tammisen panosta.

– Hänen ansiostaan pro-
jekti onnistui. Hän näytti ja 
opetti. Tuloksena on hie-
no näyttely, jota on help-
po liikutella esille muual-
lekin. Suunnitteilla on vie-
dä se esimerkiksi Kemiin ja 
Rovaniemelle.

Tu l i j o i d e n  n ä k ö k u l m a t 
ovat ensivaikutelmia. He 
ovat asuneet Tervolassa 
vasta vuoden.

– Nyt osaamme jo neu-
voa ja auttaa jälkeemme 
saapuneita, vertaisohjaa-
javalmennuksessa oleva 
Mohamad Khaled sanoo.

Tervolassa asuu nyt va-
jaan 30 henkilön syyria-
laisyhteisö, viisi perhettä.

Miel ikuvia uudesta ko-
dista -valokuvanäytte-
ly on esillä Tervolan kun-
nanviraston 2.  kerrok-
sen näyttelytilassa 28.3. 
saakka.
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T ervolan vapaa-ai-
katoimi järjesti Lu-
miukkopäivän 1.3. 

kunnantalon takana sijait-
sevaan Leijonapuistoon. Ta-
pahtumassa pääsi kokeile-

Teksti,Susanna Karila
Kuvat, Susanna Karila, 
Peppi Nyholm

Leijonapuistoon pirteitä  
lumiukkoja

SIVISTYSTOIMEN AVUSTUKSET 2022 

Kulttuuritoimen kohdeavustukset 
Kohdeavustusta voivat hakea tervolaiset 
yhdistykset, yhteisöt ja ryhmät, jotka harjoit-
tavat kulttuuritoimintaa. 

Kohdeavustukset yksityisille taiteen- 
harjoittajille ja harrastajille 
Yksityisille taiteenharjoittajille myönnettävil-
lä kohdeavustuksilla pyritään ensisijaisesti 
parantamaan edellytyksiä taiteellisen uran 
luomiseen ja koulutukseen nuorille ja lahjak-
kaille paikallisille taiteilijoille.

Nuorisotoimen kerho- ja kohdeavustukset 
Kerhoavustusta voivat hakea tervolaiset 
nuorisoyhdistykset ja -ryhmät sekä kylätoi-
mikunnat, jotka järjestävät nuoria palvelevaa 
säännöllistä kerhotoimintaa. Kohdeavustuk-
sia voi hakea nuorten leireihin, koulutuksiin, 
matkoihin ja muihin erityiskohteisiin. 

Urheiluseurojen perusavustukset 
Tervolalaisten rekisteröityjen urheiluseurojen 
sääntömääräiseen toimintaan tarkoitettuja 
perusavustuksia haettaessa tulee toimittaa 
hakulomake sekä toiminta- ja tilikertomus 
2021, tilintarkastajien lausunto 2021, toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio 2022 sekä 
jäsenluettelo.

Urheiluseurojen koulutus- ja vuokra- 
avustukset vuodelta 2021
avustussäännön mukaisesti.

Hakulomakkeet on toimitettava koulutoi-
mistoon 31.3.2022 mennessä. Hakulomake 
ja avustussääntö löytyvät www.tervola.fi 
-sivustolta.

Lisäksi Erityisryhmien liikunta-avustukset
ovat haettavissa jatkuvana hakuna.

Lisätietoja sivistysjohtajalta p. 0400 218 521.

SIVISTYSTOIMI  
TIEDOTTAA

HAARNISKA
On haarniskasi nyt jälleen kiillotettu.

Edellisen taiston kolhuista se oikaistu.
Kohti uutta valloittamatonta linnoitusta.

Se sisimmässäsi herättää taas innostusta.

Iskuilta ja osumilta haarniskasi suojaa.
Ulkokuori antaa myös muuta turvaa.

Ei muut näe mitä on haarniskan sisällä.

Lukijalta: Lukijalta:

maan miten pakkaslumes-
ta voidaan tehdä lumiukko. 
Apuväl ineinä käytett i in  
sankoja sekä pahvilaatikoita.
 
Lumiukon koristelukin on-
nistui hyvin vesiväreillä. Tar-
jolla oli myös kuumaa mehua 
rakentelijoille lämmikkeeksi. 
Iltapäivän aikana ehti raken-
tua kymmenen lumiukkoa!

Vielä ehdit osallistua  
lumiukkokampanjaan 

Lumiukkoja voi käydä raken- 
telemassa koko kampanjan 
ajan Leijonapuistoon. Suomen 
Ladun Ulkona kuin lumiuk-
ko –kampanja jatkuu nimittäin 
13.3. saakka. Muistathan mer-
kitä oman lumiukkosi Suomen  
ladun lumiukkolaskuriin!

T E R V O L A
- H I I H T O
Lauantaina 19.3.2022

klo 10.00 – 14.00
L A T U R E T K I T A P A H T U M A  S E K Ä  K O K O  P E R H E E N

U L K O I L U P Ä I V Ä  M A T T I S E N  K Y L Ä N  M A A S T O I S S A

Perinteinen hi ihtolatu 12 km
kansanhiihtolatureiti l lä.
Luistelu-ura ei käytössä tänä
vuonna olosuhteiden vuoksi .

Latu/ulkoilukortti 10 € sisältää:
- Hernekeiton lisukkeineen ja nisukahvit koululla.
- Kodalla tarjolla juomaa, hedelmää ja makkaraa.

Lähtöpa ikka Matt isen kou lu l la
(Opint ie  14) ,  huo ltop iste  l i säks i
Mutter ikoda l la  K i rvesmaassa .

Lisätietoja: 040 538 0175/Matti Tauriainen
Yhteistyössä: Mattisen-Liimatan kyläyhdistys ry, Mattisen Metsästysseura ry ja
Tervolan vapaa-aikatoimi

näköislehti osoitteessa:
www.tervola-lehti.fi 

Ainoastaan sen mitä teet miekkasi terällä.

Jokainen kamppailu voi olla viimeinen.
Kun joku lävistää vihdoin sinun suojauksen.

Koska olet jo käynyt läpi niin monta taistelua.
Ikuisesti et sinäkään pysty välttämään koh-

taloa.

Ari Saukko, Tervola
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Tervolan Museoseura ry:n 
syys-ja kevätkokouksessa 
26.2.2022 Paakkolan kylä-
talolla keskusteltiin vilkkaas-
ti museon pelastumisesta ja 
kuntoon saattamisesta sekä 
kesällä avaamisesta. Lä-
hes kolmenkymmenen väen 
joukko  lähti innolla kehittä-
mään museoa ja sen moni-
puolista perinteistä toimintaa. 

Museoseuran johtokuntaan 
valittiin jatkamaan entiset 
Timo Heikkilä puheenjohta-
jana Oulusta (kakkosasunto 
Paakkolassa) ja Taina Kolmo-
nen, Pekka Juopperi ja Pekka 
Alamaunu Tervolan Paakko-
lasta sekä Soini Saviaro Ter-
volan Pahtaojalta. Uusiksi jä-
seniksi johtokuntaan valittiin 
Paavo Pallari ja Arttu Lehti-
lahti Tervolan Louelta, Mar-
jatta Matinlompolo Pellosta 
(kesämökki  Paakkolassa) ja 
Jarmo Palokangas Tervolan 
Paakkolasta.

Kesäkahvilan pitäjää ja 
museon esittelijää haetaan.
Museon kesäkahvilan ja 
opastuksen toiminta on 
suunniteltu pidettäväksi auki 
neljä kuukautta, ajalla 23.5.-
23.9.2022. Museoseura toi-
voo yhteydenottoja tehtä-
viin haluavilta. Taina Kolmo-
sen vastuulla on kahvilasta ja 
talkootarjoiluista sekä esit-
telyistä vastaaminen.
 
Rapistuneita rakennuksia 
kunnostettu
Kokouksessa iloittiin, että ra-
pistuneet maalatut museo-
rakennukset saivat uudet 
maalipinnat. Puustoa kaa-
tamalla ja pensaistoa rai-
vaamalla saatiin koko mu-
seokokonaisuus näkymään 

Tervolan museo avataan toukokuun lopulla.

valtatielle.  Ahkeralla talkoo-
työllä kukoistava museoalue 
kesäkahviloineen saatiin jo 
viime kesänä vetovoimai-
seksi käyntikohteeksi.

Tämän vuoden tavoitteena 
on saada kahdentoista  ra-
kennuksen vuotavat päre-
katot  uudistetuksi. Raken-
nustyötä on tarkoitus jatkaa 
huhtikuussa pääosin talkoo-
työnä, johon toivotaan lisää 
vapaaehtoisia.

Museon näyttelypuutarha
Louen Lappian Osmo Häk-
kinen ja opiskelijat ovat tu-
tustuneet museon kasvil-
lisuuteen ja entiseen näyt-
telypuistoon. He tulevat 
suunnittelemaan uuden 
näyttelypuiston. Suunnitte-
luun on luvannut  osallistua 
alkuperäisen näyttelypuis-
ton asiantuntijana toiminut  
Sirkka-Liisa Peteri Rovanie- 

men Hirvaalta. Museoseu-
rasta yhdyshenkilönä toimii 
Arttu Lehtilahti.

Kotiseutu- ja maatalousmu-
seon kokoelmien järjestelyyn 
ja esittelykuntoon laittoon  lu-
pautui osallistumaan  Tor-
nionlaakson maakuntamu-
seo  Terhi Tanskan johdolla.

Ford- rautapyöräisten trak-
toreiden  ja Ledrac –te-
laketjuisen vetotrakto-
rin,1920-1930-luvulta     kun-
nostamisista  Mikko Heikkilä 
lupautui ottamaan vastuun 
ja pyytää kunnostustyöstä 
kiinnostuneita ottamaan yh-
teyttä.  Vanhat  traktorit  kiin-
nostavat museon asiakkaita. 

Museon ohjelmallisen 
toiminnan kehittäminen
Museon ohjelma- ja juhlatoi-
mintaan ovat lupautuneet:  
Pirjo Rytkönen (vetäjä) Ter-
volan Louelta,  Päivi Kolmo-
nen Tervolan Paakkolas-
ta, Eemeli Hakoköngäs Hel-
singistä, kotoisin Tervolasta  
ja  Markku Volotinen Kemin-
maasta (kotoisin Varejolta).  
Keskusteluissa todettiin Va-
rejoelta lähteneen Paasilin-
nojen suvun merkitys Ter-
volalle ja koko Suomelle. Se 
voisi näkyä myös museon 
toiminnassa. Arto Paasilin-
nan syntymästä tulee huhti-
kuussa kuluneeksi 80-vuot-
ta. Kittilän Alakylällä syn-
tyneelle, edesmenneelle 
Arto Paasilinnalle asetetaan 
muistolaatta  Kittilän Alaky-
lään 11.6.2022, jonka avajai-
siin osallistutaan myös Ter-
volasta. 

Museon toiminnantarkas-
tajaksi valittiin Esa Hurtig 
Espoosta (kesäasunto Paak-
kolassa) ja varatoiminnan-
tarkastajaksi Seija Törmä-
nen Pellosta (kotoisin Paak-
kolasta). 

Museon talous.
Museoseura on anonut 
avustuksia eri tahoilta kesä-
kahvilan ja opastuksen hen-
kilöiden palkkaamiseen  sekä 
ulkoisten ja sisäistenopas-
teiden, viitoitusten ja opas-
taulujen sekä rakennusten 
korjauksiin. 

Taloutta vahvistaakseen 
museoseura julkaisee  ke-
väällä Tervolan Portti- leh-
den, johon kerätään mainok-
sia sekä vapaaehtoisia lah-
joituksia.  Lehden tuotolla 
ja lahjoituksilla on ratkaise-
va vaikutus talouteen. Vuo-
si sitten Lehden mainostulot 

ja lahjoitukset mahdollistivat 
koulun ikkunoiden kunnos-
tamisen ja maalaamisen. Sii-
tä kiitokset lähes sadalle yri-
tykselle ja yksityisille lahjoit-
tajille. Nyt keräystuloilla on 
tavoitteena saada vuotavat 
pärekatot korjatuksi. 
Tervolan Museoseuraan on 
mahdollisuus liittyä jäsenek-
si 10 eurolla/vuosi. Jäsen-
maksutuloillakin on merki-
tystä.

Kemijokivarren ihmisten 
haastatteluja.
Kivalon kansalaisopiston ja 
Museoseuran yhteistyönä 
on tarkoitus haastatella Tai-
valkosken voimalaitoksen 
vaikutuksista Kemijokivar-
ren ihmisiin ja elämään. Myös 
Lapin sodan aikaisia muis-
teluja kerätään. Tietojen ke-
räyksiä ja haastatteluja suo-
rittavat Kristiina Mäkiter-
vo Kemijokivarren Tervolan 
pohjoinen alueesta  ja Timo 
Heikkilä Kemijokivarren Ter-
volan eteläisestä alueesta. 
Haastattelujen julkaisuista 
päätetään myöhemmin. Toi-
vomme haastateltavien yh-
teydenottoja.

Rentoutumista  p i i r tä -
en-kurssi  museolla 17.-
19.6.2022 , jossa ohjaaja-
na Kaisu Heikkilä TaM, kuva-
taiteilija. Osanottajia otetaan 
vastaan.

Perinteinen Tervolan Pitä-
jäjuhla Museolla järjeste-
tään 10.7.2022. Pitäjäjuhlan 
ohjelmana on klo 11 JP, klo 
12 Ruokailu, klo 13 juhla, jo-
hon puhujaksi on lupautunut 
Opetus- ja kulttuuriministe-
ri Antti Kurvinen. Juhlaan toi-
votaan runsasta osanottoa.

Museoseura toivoo aktiivi-
sia yhteydenottoja ja osallis-
tumisia museon tilaisuuksiin 
ja talkoisiin sekä vierailuihin 
niin kesäkahvilassa kuin mu-
seolla. 

Museolla tavataan!
Tervolan Museoseura ry 
Timo Heikkilä puheenjohtaja 
puh.0400 395 004
Pekka Juopperi varapuheen-
johtaja, yrittäjien yhdydhen-
kilö puh.0400 891 421
Taina Kolmonen sihteeri, 
tarjoilut puh. 040 5201 732
Pirjo Rytkönen toiminta, 
juhlat puh.  0400 323 485

Valkiavaaran tuulivoimahankkeen 
ympäristövaikutusten arviointi-
menettely (YVA-menettely)

Energiequelle Oy suunnittelee korkeintaan 45 
tuulivoimalan rakentamista Valkiavaaran alueel-
le, joka sijaitsee Tervolan kunnan ja Tornion kau-
pungin alueella. Voimaloiden yksikköteho on 
enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 
300 m. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan nykyi-
sen voimajohdon rinnalle uusi, noin 30 km pitkä, 
110 kV tai 400 kV voimajohto ja liityntä tapahtuu 
Rovaniemen Petäjäskosken sähköasemalle.

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mu-
kaista arviointimenettelyä. Hankkeesta vastaava 
on toimittanut YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle. 
Samanaikaisesti ovat vireillä hankkeen kaavoitus-
menettelyjen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS).

YVA-ohjelman kuulutus on nähtävillä 16.3.-14.4.
2022 Tervolan kunnan sekä Rovaniemen ja Tor-
nion kaupunkien sähköisillä ilmoitustauluilla sekä
Lapin ELY-keskuksen internet-sivujen kuulutus-
osiossa. YVA-asiakirjat löytyvät myös ympäris-
töhallinnon internetsivuilta www.ymparisto.fi/
ValkiavaarantuulivoimahankeYVA. YVA-ohjelmaan 
on mahdollisuus tutustua myös mainituilla paikka-
kunnilla ja niiden pääkirjastoissa. 

Hankkeesta pidetään to 24.3. klo 18–20 yleisöti-
laisuus, jossa esitellään OAS:t ja YVA-ohjelma, Ter-
volan kunnantalon valtuustosalissa (Keskustie 81). 
Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä. 
Linkki tilaisuuteen löytyy Tervolan kunnan ja Tor-
nion kaupungin internetsivuilta kaavoitusosios-
ta. Paikan päälle on mahdollista tulla tutustumaan 
aineistoon ja keskustelemaan jo klo 17 alkaen.

Lapin ELY-keskus toimii hankkeen YVA-menet-
telyn yhteysviranomaisena. Mielipiteet YVA-oh-
jelmasta on toimitettava viimeistään 14.4.2022 
kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai Lapin ELY-kes-
kus, Hallituskatu 3 B tai PL 8060, 96101 Rovaniemi. 

Lisätietoja hankkeesta vastaavan puolesta antaa 
Atte Lohman, 050 412 0392, sukunimi(a)energie-
quelle.fi ja YVA-konsultin puolesta Heini Passoja, 050 
370 7513, etunimi.sukunimi(at)sitowise.com. Yh-
teysviranomaisen yhteyshenkilö on Riikka Nevalai-
nen, 029 503 7525, etunimi.sukunimi(a)ely-keskus.fi.

Rovaniemellä 9.3.2022
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ILMOITUS
KUULUTUKSESTA

Kevät tekee 
tuloaan!
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Kirjoitan tätä seitsemänte-
nä päivänä siitä, kun venäjä 
hyökkäsi voimalla ja aggres-
siivisesti Ukrainaan. Lehden 
ilmestyessä on tapahtunut jo 
paljon. Ukraina taistelee yk-
sin, mutta ei ole yksin. Koko 
läntinen maailma on nous-
sut tukemaan ukrainalaisten 
taistelua vapautensa puo-
lesta. 

Venäjän hyökkäys on muut-
tanut myös Suomen turvalli-
suustilannetta ja monen tur-
vallisuudentunne on kokenut 
muutoksen. Mieltä askarrut-
tavissa asioissa voi kääntyä 
muun muassa seurakunnan 
työntekijöiden puoleen. Pu-
helinnumeroita löytyy seu-
rakunnan ilmoituksesta täs-
sä lehdessä. 

Yksi keino osoittaa solidaari-
suutta ukrainalaisia kohtaan 
ja samalla vahvistaa omaa 
turvallisuudentunnetta on 
liittyä ukrainalaisten kristit-
tyjen vetoomukseen rukoilla 
joka päivä klo 17 psalmin 31 
sanoin. Psalmissa on 24 jaet-
ta ja koko psalmi osuu hyvin 
ukrainalaisten tilanteeseen. 
Sen viisi alkujaetta kuuluu 
näin: 

”Herra, sinuun 
minä turvaan. 

Älä milloinkaan hylkää 
minua. 

Sinä olet vanhurskas, 
pelasta minut! 

Ukrainasta ja paastosta

Kuule minua, riennä 
avukseni! 

Ole minulle kallio, jon-
ka suojaan saan paeta, 
vuorilinna, johon mi-

nut pelastat.
Sinä olet minun kal-
lioni ja pakopaikkani. 
Sinä johdatat ja oh-
jaat minua, sillä sinä 
olet minun Jumalani.

Sinä päästät minut ver-
kosta, jonka viholliset 
ovat virittäneet eteeni. 
Sinä olet minun turvani! 
Sinun käsiisi minä us-

kon henkeni. 
Herra, sinä lunastat mi-
nut vapaaksi, sinä us-

kollinen Jumala.” 

Ukraina tarvitsee myös ta-
loudellista apu taisteluun ja 
jälleenrakentamiseen. Kir-
kon ulkomaan apu, Suomen 
kirkon viralliset lähetysjär-
jestöt ja Punainen risti ovat 
varmasti luotettavia avun 
välittäjiä sodasta kärsiville. 

Seurakunta valmistau-
tuu ottamaan vastaan hä-
t ä m a jo it u s t a  t a r v it s e -
via pakolaisia. Seurakun-
talaisten on mahdollista 
tarjota omaa asuntoaan yk-
sityismajoitukseen niin ha-
lutessaan. Tällöin kannat-
taa olla yhteydessä Kotima-
joituksen tuki ry:hyn: https://
kotimajoitusverkosto.fi/.  
Yksityismajoituksesta ei 
makseta korvauksia.

Tuhkakeskiviikkona alkoi 
paastonaika. Jesajan kirjassa 
on tällainen paastokehoitus:  

Toisenlaista paastoa  
minä odotan:
että vapautat  

syyttömät kahleista,
irrotat ikeen hihnat

ja vapautat sorretut,
että murskaat kaikki ikeet,
murrat leipää nälkäiselle,
avaat kotisi kodittomalle,

vaatetat alastoman, 
kun hänet näet,

etkä karttele apua  
tarvitsevaa veljeäsi.

Kirkkomme piispat ovat 
paastokehotuksessaan ot-
taneet myös kantaa Uk-
rainan tilanteeseen. Näin  
piispat:

”Paastonaika kutsuu rauhan 
ja oikeudenmukaisuuden te-
koihin. Venäjän hyökkäys on 
rikos kansainvälistä oikeut-

ta ja synti Jumalaa vastaan. 
Kristinuskon ydinsanoma 
kärsivästä Kristuksesta on 
sanoma sovituksesta, so-
vinnosta ja rauhasta. Kristus 
itse kutsuu rauhantekijöitä 
Jumalan lapsiksi. Vetoamme 
kaikkiin, jotka kantavat vas-
tuun Venäjän sotatoimien 
käynnistämisestä ja mah-
dollistamisesta. Tehkää kaik-
kenne hyökkäyksen pysäyt-
tämiseksi. Vetoamme Venä-
jän ortodoksiseen kirkkoon 
ja muihin Venäjän uskonnol-
lisiin yhteisöihin, että ne toi-
misivat sodan pysäyttämi-
seksi ja rauhan puolesta.”

Seurakuntana olemme si-
toutuneet rukoilemaan Ve-
näjällä olevien lähetyskoh-
teidemme Murmanskin ja 

Lapinniemen yläkoululla oli 
ystävänpäiväteemainen  
erikoisviikko viikolla 7. Joka 
päivälle oli jotakin normaa- 
lista poikkeavaa, kouluviik-
koa piristävää.

Maanantai, eli ystävänpäi-
vä alkoi punaisella tai pin- 
killä väriteemalla. Halutes-
saan sai siis pukeutua ystä-
vänpäivän mukaan. Maanan-
tain viimeisellä tunnilla oli 
ystävänpäiväaiheinen toive-
konsertti. Seuraavina päivinä  
pukeutumisteemoina oli-

Ystäväviikon viettoa Lapinniemen koululla

vat eripariset su-
kat tai kengät, sa-
misvaatteet ja rai-
tapaita. Tiistaina 
ruokailussa oli kah-
vi-suklaasuukko- 
t a r j o i l u a .  V i i k-
ko päättyi ei reppua -päi-
vään. Silloin siis koulukir-
joja kannetti in esimer-
kiksi  lastenrattaissa ja 
koreissa. Pitkin viikkoa oli 
myös piristävien sydän- 
viestien poimintaa ja piilo- 
tettujen paperisydänten  
etsintää ympäri koulua.

Oppilaskunnan hallitus on 
järjestänyt pitkin vuotta 
useita piristäviä aktiviteet-
teja. Esimerkiksi pukeutu-
misteemoja, toivekonsert-
teja ja kahvitteluja on ollut 
aiemminkin. Myös lasten oi-
keuksien viikolle keksittiin 

hauskaa te-
kemistä, kun 
tukioppilaat 
piti tunnistaa 
näiden lap-
suuskuvista. 
Vaikka koro-

na rajoittaa kokoontumista 
ja retkiä, mukavaa tekemistä 
on silti keksitty.

Teksti: Lapinniemen koulun 
syventävän ja luovan kirjoit-
tamisen ryhmä (9. lk.)
 
Kuvat: Lapinniemen ylä-
koulun oppilaskunta

Karatusan 
luterilaisten 
seurakun-
tien puoles-

ta. Myös nuo 
r u k o u k s e t 

ovat tarpeen. 
Karatusalaiset 

ovat syvällä Sipe- 
riassa alttiina Putinin 

propagandalle, mur-
manskilaiset ovat 

enemmän t i-
lanteen tasal-
la. He joutu-

vat syyttömi-
nä kohtaamaan 

valtiollisen johtonsa toi- 
mien seuraukset.

Päätän psalmin 31 kahden 
viimeisen jakeen sanoihin: 

”Rakastakaa Herraa,  
kaikki hänen palvelijansa! 

Herra suojelee uskollisiaan 
mutta rankaisee s 

äälittä niitä, jotka uhmaten 
nousevat häntä vastaan.

Rohkaiskaa mielenne,  
olkaa lujat, 

kaikki te, jotka panette  
toivonne Herraan!”

Heikki Holma

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 23.3.

www.tervola-lehti.fi

 
- Teimme paikallisena perhe-
yrityksenä päätöksen irtaan-
tua Teboilin ketjunohjauk-
sesta. Tämä lyhyesti tarkoit-
taa sitä, että jatkossa sisältä 
liikenneasema ei ole Teboilin 
markkinoinnin piirissä, mak-
supäätteessä ei ole Teboilin 
logoa ja tiliotteella näkyy Te-
boil Tervolan sijasta Liiken-
neasema Mäkipeura. Myös-
kään Teboilin luottokortit 
eivät jatkossa käy aseman si-
sällä maksuvälineenä.

- Näin ollen päätämme ra-
vintolan ja myymälän osal-
ta kaikki vähäisetkin maksut 
Teboilille ja tulemme siirty-
mään myös tukkusopimuk-

Suomeen talvimuuttajat tulevat
Ruotsista ja Norjasta.

Ne asettuvat purojen koskipaikoille.
Visertävät molemmat urokset ja naraat.

Suomessa on kylmänkarkeita
virtaavia vesipuroja, jotka ne ovat ottaneet 

haltuunsa.
Pesäpallon kokoiset, ruskeat höyhenpallot

sukeltavatveteen ja syövät pohjasta nilviäisiä.
Ne pudistelevat höyhenpukunsa

ja ovat hetkessä kuivia.
Ne sukeltavat uudestaan. Niiden jalat ovat 

terävät,
joilla ne pysyttelevät paikoillaan

ettei virta vie niitä.

Marja- Leena Vierelä
Tervola

Lukijalta:Lukijalta:

Liikenneasema Mäkipeura irtaan-
tuu yhteistyöstä Teboilin kanssa 

ravintolassa, kertoo yrittäjä
 Olli-Pekka Mäkipeura

sessa pois Teboilin sopimuk-
sesta. Haluamme näillä pää-
töksillä turvata yrityksemme 
toimintaa ja henkilöstömme 
työn. Tarvittavat vaihdokset 
on tehty 9.3.2022 mennes-
sä. Tällöin kuluttaja voi myös 
luottaa siihen, että liikennea-
semallamme tauolla käydes-
sä hän tukee paikallista yrit-
täjää ja henkilöstöä. Haluam-
me viestiä tästä avoimesti ja 
olla asiakkaiden luottamuk-
sen arvoisia paikallisena toi-
mijana. 

Teboilin toiminta jatkuu mit-
tarikentällä sopimuksen mu-
kaisesti.
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Soita ja sovi  
nuohousaika!

Meiltä myös: 
• piipunhatut

• kattoturvatuotteet 
• Hormitarkastukset

Matti Saukko, nuohooja 
p. 040 1567 811

 TODHIIH-
ek assotsaam nätnekuliehru nalovreT  

  .00.81 olk 2202.3.32

nenimutuattiomlI  
asiaK-aveE  

-040 hup elledhaL
nakiap iat 599 5448  

03.71 olk ällääp  
 .ässennem

  
- 21 ella ikkiak autsillaso taviov niimuthapatoppiH

 .tespal taaitouv
  

ella aj .v01 ella ,v8 ella ,v6 ella ,v4 ella : tajraS  
 .v21

  
  

 .neeskire tavaasik tajop aj tötyT
  

  !notuskam ellikiak no amuthapaT
 !nimiov neehrep okok naameliasik aolutevreT

  
 !ASSIODHIIH-OPPIH NÄÄDHÄN

 assoneM
 :anakum  äväreT nalovreT

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 

T ervolan kirkonkylän 
keskusraitilta katoaa 
pian 1970-luvulla 

rakennettu K-Marketin kiin-
teistö. Purkutyöt on jo aloi-
tettu. Paikalle nousee aivan 
uusi miltei 800-neliöinen lii-
kerakennus.

– Myyntitila kaksinkertais-
tuu noin 540 neliöön, kerto-
vat kauppiaat Pia ja Jukka  
Palokangas.

– Jos kaikki sujuu suunnitel-
lusti, lokakuun alussa pää-
semme uuteen kauppaan.

Si ihen saakka Tervolan 
K-Market palvelee väistö-
myymälässä entisen Siwan 
tiloissa, viereisellä tontil-
la. Muuton vuoksi kauppa oli 

kiinni reilun viikon 19.–27. 
helmikuuta.

– Muutto oli hurja työrupea-
ma. Ihanat asiakkaamme 
ovat onneksi ymmärtäväisiä, 
Pia Palokangas kiittelee.

– Kun nimikkeitä on noin 
4000 ja jokaista on hyllys-
sä useita kappaleita, tava-
ramäärästä saa jonkinlaisen 
käsityksen. Väistötiloissa on 
myyntialaa hieman vähem-
män kuin entisessä kaupas-
sa, noin 260 neliötä. Asiak-
kaiden mukaan tämä kuiten-
kin vaikuttaa isommalta. Tilat 
ovat selkeämmät.

Ennen väistömuuttoa kaup-
piaat myivät tuoretavaraa 
reilulla alennuksella.

Teksti, Teija Laurinolli

Tervolan K-Market muutti väistö- 
tiloihin, aivan uusi kauppa  

valmistuu syksyllä

Teksti, Teija Laurinolli

– Syksyn muutossa emme 
siirrä uuteen kauppaan van-
haa varastoa ollenkaan, joten 
samanlaista voimanponnis-
tusta ei ole silloin tiedossa. 
Asiakkaille vanhan varaston 
myynti näkyy alennettuina 
hintoina.

Kaupan valikoima kasvaa 
syksyllä uusissa tiloissa reip-
paasti.

Tervolan K-Market työllistää 
kauppiaspariskunnan lisäk-
si kuusi vakituista ja neljä tar-
vittaessa töihin kutsuttavaa 
työntekijää.

– Uudessa suuremmassa 
liikkeessä tarvitsemme to-
dennäköisesti ainakin 1–2 
uutta työntekijää, arvioi Pia 
Palokangas.

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

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

Tervolan museolla kaksi työpaikkaa  
kesäksi 2022

Kesäkahvilan pitäjä
Museon esittelijä

Työn kesto on 4 kk ja työaika on ti-su klo 10-
17. Palkka sopimuksen mukaan. Hakijoiden 
työllistämiseen haetaan mahdollisuuksien 
mukaan palkkatukea. Tiedustelut paikoista 
Tervolan Museoseura ry Taina Kolmonen 
puh. 040 520 1732.

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

näköislehti osoitteessa:
www.tervola-lehti.fi 


