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S aana Peuran, 19, pal-
kintokaapissa ko-
meilee jo seitsemän 

Suomen mestaruuskisojen 
mitalia.

– Voitin 17-vuotiaana prons-
sia kolmiloikassa ja vuosi  
sitten pronssia korkeudes- 
sa, hän kertoo.

Turun elokuisista SM-ki-
soista hän toi tuliaisina ho-
peamitalit korkeus- ja pi-
tuushypystä sekä prons-
sisen kolmiloikasta. Peura 
on melkoinen kilpailija: kai-
kissa mitalilajeissaan hän  
teki tuolloin henkilökoh-
taisen ulkokenttäennätyk- 
sensä: korkeus 1.67, pituus 
5.98 ja kolmiloikka 12.39.

Teksti, Teija Laurinolli 
Kolmiloikkakuva:  
Esa Jokinen 
Palkintojenjakokuva: 
Roope Turunen

Helmikuussa Helsingissä  
järjestetyt nuorten SM- 
hallikisat onnistuivat jäl- 
leen upeasti: kultaa kolmi- 
loikasta ja hopeaa korkeu- 
desta. Kolmiloikan tulos  
1 2 . 3 0  o l i  S a a n a  Pe u-
ran henkilökohtainen hal-
liennätys. Pituudessa hän 
jäi vain sentin omasta halli- 
kisaparhaastaan (5.75).

– Tällä hallikaudella olen  
ensimmäistä kertaa jättä- 
nyt ottelut pois. Aiemmin 
olen kilpaillut viisi- ja seit- 
senotteluissa myös. Vastai-
suudessa keskityn kolmi- 
loikkaan, pituuteen ja kor-
keuteen.

– Olen urheillut viimeiset  
viitisen vuotta tavoitteel-
l isest i  rovaniemeläisen  
Markku Halosen valmen-
nuksessa. Tähtäimessä on 
omien ennätysten paran-
taminen,  onnistuminen 
loppukesän SM-kisoissa 

sekä  pääsy nuorten maa-
joukkueleirille. Ikäluokista 
valitaan sinne aina muutama 
lajinsa paras.

– Olisi hienoa päästä kan-
sainvälisiiin kisoihin.

Kilpailutuloksia
viisivuotiaasta asti

 
Peuran urheilevassa per-
heessä Saana on saanut  
mainion perustan uralleen. 
Meeri ja Eero Peura ovat ur-
heilleet itsekin ja myös kul-
jettaneet lapsiaan pienes-
tä pitäen Tervolan Terävän  
toimintaan.

– Sitä kautta olen saanut  
ekat kokemukset urheilusta 
ja innostunut.

Esimerkkiä ovat näyttä-
neet myös isosiskot Elina ja  
Maria Peura.

Saanan ensimmäiset kil-

pailutulokset ovat vuodel-
ta 2008, jolloin hän oli vain  
viisivuotias.

– Kilpailemisen olen kui-
tenkin aloittanut Tervolas-
sa Hippo-kisoissa heti, kun 
olen oppinut kävelemään  
ja juoksemaan. Hiihto kuu-
lui lajivalikoimaani yläkou-
luun asti.

Urheiluseuran kerhotoi-
minnassa Saana Peura on  
mukana edelleen.

– Vedän lasten urheiluker- 
hoa keskiviikkoisin Lapin- 
niemen koululla. Siellä käy 
10–20 lasta, joista nuo-
rimmat ovat nelivuotiaita 
.

Luokanopettajan
työ haaveena

 
Saana Peura kirjoitti yli- 
oppilaaksi keväällä 2021.

– Päätin pitää välivuoden ja 

Tervolan Terävän yleisurheilutähti  
Saana Peura nousi ensi kertaa SM- 
kisamitaleille pari vuotta sitten. Siitä
lähtien mitalien väri on kisasta toi-
seen kirkastunut. Helmikuussa  
lohkesi ensimmäinen SM-kulta.

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 

Saana Peura loikkasi 
ensimmäisen
SM-kultansa

Metsänomistaja!
Tee puukaupat nyt ja saat hienon 
Orrefors Hunting kylmärepun.

Katso tarkemmat ohjeet ja säännöt nettisivuiltamme: 
www.keitelegroup.fi/kylmareppu 

Olemme juuri nyt kiinnostuneita kesäkorjuu- 
kelpoisista mäntysahapuuta sisältävistä leimikoista.

Ota yhteyttä alueesi hankintaesimieheen 
ja kysy tarjous leimikostasi!

Kylmäreppu säilyttää  
kesäkuumallakin eväät ja 

juomat viileänä.

Hankintaesimies
Eetu Myllylä
Puh. 040 626 3771
eetu.myllyla@keitelegroup.fi

Hankinta-alue: Rovaniemi eteläinen ja 
Tervola

keskittyä urheiluun. Olen 
hakemassa opiskelupaik- 
kaa Rovaniemeltä.  Py-
rin opettajankoulutukseen. 
Vaihtoehtoja en ole miet-
tinyt, koska haluan luo-
kanopettajaksi ja opiskella 
nimenomaan Rovaniemel-
lä valmentajan ja treenimah-
dollisuuksien vuoksi. Kotikin 
on lähellä.

Työkokemusta Peura on jo 
kerännyt työskentelemällä 
sijaisena Tervolan kouluissa. 

– Käyn Rovaniemellä harjoi-
tuksissa 3–4 kertaa viikos-
sa, näin peruskuntokaudella 
vähemmän. Lisäksi treenaan 
Tervolassa punttisalilla ja  
kotona, hän kertoo.

Tervolan Terävä valmistautuu 
Saanan muuttoon etsimällä 
uutta vetäjää kerholle.

– Kyselty on jo. Uskon, että 
joku löytyy.
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Palveluhakemisto

Pyydä tarjous:

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus

Rakennuslupakuvat

Vastaava työnjohto 
ja pääsuunnittelu

p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

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

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

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

JoyPack | Asiantuntevaa hoitamista ja laadukkaita koulutuspalveluja vuodesta 2005

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... §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

Kuntabarometri 2022:  
auta parantamaan  

kuntasi yrittäjämyönteisyyttä

Rasisminvastainen viikko  
21.-27.3. - Toimitaan yhdessä 

rasismia vastaan

Suomen Yrittäjät mittaa jäl-
leen Kuntabarometrikyselyllä 
kuntien onnistumista yrittä-
jyyden edistämisessä. Järjes-
tö kartoittaa yrittäjien mie-
lipiteitä kotikuntansa yrit-
täjämyönteisyydestä, sen 
onnistumisista ja kehittämis-
tarpeista. 

Vastaamalla kyselyyn yrittä-
jäjärjestö voi vaikuttaa pai-
kallisesti, alueellisesti ja val-
takunnallisesti. Tutkimukses-
ta saadut tulokset ovat tärkeä 
työkalu yrittäjien ja kunti-
en yhteistyön kehittämisek-
si ja konkreettisten uudistus-
toimenpiteiden sopimiseksi. 
Samalla saadaan tietoa siitä, 
mitä lappilaiset yrittäjät ajat-
televat kuntien yrittäjämyön-
teisyydestä.

Antamalla palautetta Kunta-
barometrikyselyn kautta:

• Yrittäjä pääsee antamaan 
palautetta ja arvioimaan 
oman kuntansa toimintaa: 
mitkä asiat toimivat, ja mitä 
pitää parantaa.

• Kunnat saavat yrittäjiltä tär-
keää palautetta toiminnas-
taan mm. kunnan tekemien 
julkisten hankintojen merki-
tyksestä yrittäjille.

Suomen Punaisen Ristin 
kampanja haastaa kaikki yh-
teisöt ja yksilöt toimimaan ra-
sismia vastaan. Jokaisella on 
oikeus tulla kohdelluksi yksi-
lönä. Ei sen mukaan miltä ih-
minen näyttää, mikä on hänen 
etninen taustansa tai ihonvä-
rinsä. 

Miten voin itse toimia rasis-
mia vastaan?

1. Pyrin tunnistamaan omat 
ennakkoluuloni ja muutta-
maan käsityksiäni tarpeen 
mukaan. 

2. Pyrin omalla toiminnalla-
ni vaikuttamaan ihmisten ja 
koko yhteiskunnan asentei-
siin. 

3. Tiedostan syrjinnän koke-
musten moninaisuuden. 

4. Puutun rasistisiin tilantei-
siin ja vihapuheeseen arjes-
sani. 

5. Kuuntelen, kouluttaudun ja 
opin.

• Yrittäjäyhdistykset saavat 
tietoa siitä, mihin asioihin hei-
dän pitää jäsentensä puolesta 
kunnassa vaikuttaa.

• Kunnat ja niiden yrittäjiä pal-
velevat yhtiöt saavat yrittäjiltä 
tärkeää palautetta tarjoamis-
taan yrityspalveluista: Paran-
tavatko yrityspalvelut yrittä-
jän arkea ja saako palveluita 
matalalla kynnyksellä? Toteu-
tetaanko julkiset hankinnat 
pk-yrityksiä huomioiden?

Kyselyn tulokset julkistetaan 
Kunnallisjohdon seminaaris-
sa keskiviikkona 18.5.2022. 
Kunnille ja yrittäjäyhdistyk-
sille toimitetaan kyselytut-
kimuksen tulokset. Ne ovat 
myös avoimesti verkossa 
nähtävillä. Kyselyn vastausai-
ka on 1.2.–31.3.2022. Siihen 
voi vastata suomeksi, ruot-
siksi ja englanniksi. Kyselyn 
toteuttaa Iro Research oy, ja 
se lähetetään suoraan tutki-
musluvan antaneiden jäsen-
ten sähköpostiin.

Osallistu kyselyyn Tervo-
lan kunnan nettisivuilla: 
www.tervola.fi tai 
www.yrittajat.fi/lappi

Suomen Punaisen ristin si-
vuilta voi käydä lukemassa li-
sää erilaisia vinkkejä ja vai-
kuttamistapoja rasismin vas-
taiseen toimintaan: www.
punainenristi.fi/rasisminvas-
tainen-viikko

Rasismin vastaisen viikon 
ohjelmaa Tervolassa

Rasismin vastainen viikko nä-
kyy kunnassa tänä vuonna 
monin tavoin. Kunnantalol-
la on meneillään Mielikuvia 
uudesta kodista -valokuva-
näyttely, joka toteutettiin yh-
dessä Lapin ammattikorkea-
koulun KUPO-hankkeen ja 
Tervolaan saapuneiden maa-
hanmuuttajien kanssa. Nuor-
kan ikkunaan, Paakonkarin 
kiinteisöön tulee toiveikku-
na, jossa voi käydä lukemas-
sa maahanmuuttajien toivei-
ta Suomelle ja maailmalle. 

Viikon aikana tulee myös so-
siaaliseen mediaan erilaisia 
postauksia aiheesta eri ta-
hoilta. Kannattaa siis seurata 
Tervolan kunnan Facebookkia 
ja Instagramia!

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Kauneus- ja jalkahoitola 
Marjut Rovanperä

JALKOJENHOIDOT  
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

(myös koti- ja laitoskäynnit)

040 5255 669 
Keskustie 95

UUTUUS!

Kysy lisää!

JUMALANPALVELUKSET:
Su 27.3. Perhemessu Seurakuntakeskuk-
sen kirkossa klo 11.
Su 3.4. Messu Seurakuntakeskuksen kir-
kossa 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 24.3. Eläkeläisten kerho seurakunta-
keskuksessa klo 11.
Pe 25.3. Miesten piiri Törmävaaran leiri-
keskuksessa klo 18.
Su 27.3. Kristittyjen yhteinen rukous 
seurakuntakeskuksessa klo 16.
To 31.3. Eläkeläisten kerho Törmävaa-
ran leirikeskuksessa klo 11.
Ke 6.4. Rukousilta - Myrskyn keskellä 
tyyntä Törmävaaran leirikeskuksessa klo 
18.
To 7.4. Eläkeläisten kerho seurakunta-
keskuksessa klo 11.

Eläkeläisten kerhoihin ilmainen taksikyyti-
mahdollisuus koko Tervolan alueelta. Lisä-
tietoja Elinalta 050 437 0004

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

YHTEISVASTUU:
La 2.4. Leivonnaismyyjäiset Yhteisvas-
tuun hyväksi kirpputorilla klo 10-15.

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

KIRKOLLISET TOIMITUKSET:
Hautaan siunattu: Heimo Juhani Leino-
nen 73 v., Timo Tapani Alatossava 57 v.  

www.tervolanseurakunta.fi

Suomi–Venäjä-seuran

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Torstaina 31.03. klo 19.00 Tervolan Järjestötalolla

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta

MISSÄ ON 
SUOMEN 

PARAS KUNTA 
YRITTÄJÄLLE?

Vastaa 
Yrittäjän kuntabarometriin 

Lapin Yrittäjien verkkosivuilla 
osoitteessa yrittajat.fi/lappi.
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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

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 
Kirjastossa on Hilla Ojennuksen näyttely 
”Kirkuvia värejä”, jossa on esillä maalauksia 
ja keramiikkaveistoksia, erilaisia kokeiluja ja 
opetteluja elämän varrelta. Näyttelyssä on 
huumoria ja värejä, ajattelua asioista, joilla 
meitä pelotellaan ja ahdistellaan, mutta kui-
tenkin leikillisesti ja värejä käyttäen, kantaaot-
tavia lehmämaalauksia unohtamatta. Näyttely 
on esillä 30.3. saakka, joten vielä ehdit käydä 
tutustumassa näyttelyyn!

LUKUHETKI AIKUISILLE 5.4. 
Suo itsellesi kiireetön hetki arjen askareiden 
keskellä! Kirjastossa järjestetään 30 min luku-
hetki aikuisille teekupposen kera tiistaina 5.4. 
klo 17.30 alkaen. Lukuhetken kesto on  
30 min. 

LAINATTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET 
Kirjastosta voi lainata perinteisen aineiston 
lisäksi myös erilaisia liikunta- ja pelivälineitä. 
Uutuutena lainattavaksi on tullut kaksi paria 
liukulumikenkiä. Liikuntavälineitä voi lainata 
maksutta kirjastokortilla, ja niillä on pääsään-
töisesti neljän viikon laina-aika. Niitä ei voi 
varata.

CHAT-PALVELU VERKKOKIRJASTOSSA 
Lapin kirjaston verkkokirjaston Finnan 
chat-palvelukanavassa on nyt käytössä myös 
offline-toiminto. Offline-toiminto mahdollistaa 
yhteydenoton lapinkirjasto.finna.fi -sivun kaut-
ta silloinkin, kun verkkokirjaston chatissa ei 
ole päivystäjää. Chat-ikkunan sijasta sivulla 
on tällöin lomake, johon voi jättää viestinsä 
ja sähköpostiosoitteensa. Saapuneisiin vies-
teihin vastataan seuraavana arkipäivänä. 
Chat-palvelupäivystys on käytössä arkisin ma 
klo 10–18, ti–to klo 11–17 ja pe klo 11–15. 
Chat-palvelun kautta saa nopeasti ohjeistusta 
oikean palvelukanavan löytämiseksi tai tiedon 
etsimiseen. 

Otamme tilauksia vastaan työpajalle arkisin 
klo 8-12 välisenä aikana numeroon:  
040 760 8571/Minttu.

Työpajalla teemme mm. huonekalujen  
entisöintiä ja korjausta. Lisätietoa työpaja- 
toiminnasta lyhytlinkistä: www.bit.ly/3tR5EZn

NUORTEN  
TYÖPAJA

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.2.2022 
hyväksynyt Tervolan kunnan vuotta 2022 
koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n 
mukaisen kaavoituskatsauksen. Katsauk-
sessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, 
niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoituk-
seen vaikuttavia päätöksiä ja toimia.

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnan 
kotisivuilla (Asuminen ja rakentaminen – 
Kaavoitus).

Tervolassa 23.3.2022
Tervolan kunnanhallitus

KUULUTUS  
KAAVOITUS- 

KATSAUS 2022

VAPAA-AIKA- 
TOIMISTO  

TIEDOTTAA

NUORKAN VOI VARATA  
KAVERIPORUKAN KÄYTTÖÖN

Varattavat päivät ovat
ke 6.4. klo 16–17.30, klo 17.30–19
ti 12.4. klo 13- 14.30, klo 14.30–16,
klo 16–17.30
ke 20.4. klo 16–17.30, klo 17.30–19
Varauksen voivat tehdä 3lk-9lk-toisen asteen 
opiskelijat/vanhemmat nuorten puolesta. 
Vuoro varataan nuoriso-ohjaajalta viestillä p. 
040 1519735 viimeistään vuoroa edeltävänä 
päivänä klo 15 mennessä. Viestissä tulee 
käydä ilmi haluttu päivä ja kellonaika sekä 
ketkä kaikki tulisivat paikalle (väh. 2hlö). 
Nuorkka ei ole tuolloin muuten auki ja paikal-
la ollaan koko varattu aika. Ohjaaja on aina 
paikalla. ☺ 

MINÄ JA MUN KAVERIT - 4H ON MUN 
JUTTU! – 4H:n taidekerhon näyttely
Kunnantalon näyttelytila, 2. krs. Näyttelyaika 
noin 4.4.-16.4. Muutokset mahdollisia.

HIRVIMETSÄ–näytelmä
Torstaina 7.4. klo 19 Nuorisoseuran talolla. 
Lippuja saa paikan päältä tai osoitteesta 
www.rovaniementeatteri.fi/esitykset/kiertue.

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

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

Varhaiskasvatuksen opettaja
Hakuaika päättyy 28.3.2022

Matematiikan, fysiikan,  
kemian lehtorin sijaisuus
Hakuaika päättyy 31.3.2022

Lastenhoitaja 
Hakuaika päättyy 4.4.2022

Perhepäivähoitaja
Hakuaika päättyy 14.4.2022

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset
Hakuaika päättyy 30.6.2022

Sairaanhoitaja
Hakuaika päättyy 31.12.2022

AVOIMET  
TYÖPAIKATMaankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n 

mukaisesti ilmoitamme, että Tervolan kun-
nanvaltuuston 14.6.2018/44 § hyväksymä 
Kemijokivarren Tervola-Varejoki osa-alueen 
osayleiskaavamuutos Kaisajoki ja Korpela 
kyläalueille, on saanut lainvoimaisuuden. 

Tervolassa 23.3.2022
Kunnanhallitus

KUULUTUS

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 6.4. 

 
Aineistot edellisen  

viikon keskiviikkoon 
mennessä.
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Soita ja sovi  
nuohousaika!

Meiltä myös: 
• piipunhatut

• kattoturvatuotteet 
• Hormitarkastukset

Matti Saukko, nuohooja 
p. 040 1567 811

Oikaisu ilmoitukseen kuulutuksesta 

Valkiavaaran tuulivoimahank-
keen ympäristövaikutusten
arviointimenettely (YVA-
menettely)
Lapin ELY-keskus ilmoittaa, että Valkiavaaran tuulivoi-
mahankkeen kuulutusaika on 16.3.-19.4.2022, aiemmin
ilmoitetun 16.3.-14.4.2022 sijasta. YVA-asiakirjat ja kuu-
lutus löytyvät www.ymparisto.fi/Valkiavaarantuulivoima-
hankeYVA. Hankkeesta pidetään to 24.3. klo 18–20 ylei-
sötilaisuus Tervolan kunnantalon valtuustosalissa (Kes-
kustie 81). Lisätietoja: yhteysviranomaisen yhteyshenkilö
Riikka Nevalainen, 029 503 7525, etunimi.sukuni-
mi(at)ely-keskus.fi.

Rovaniemellä 23.3.2022
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

ely-keskus.fi

Tempaus onnistui  
yli odotusten

L apinniemen koulun 
ympäristössä kuhisi 
lauantaina 12. maa-

liskuuta. 

-Oli supermahtava päivä, ke-
huu järjestäjäjoukon puoles-
ta Markku Alatalo.

Ohjelmassa oli poni- ja koi-
ravaljakkoajelua, luistelua, 
hiihtoa, Karvakavereiden koi-
rien rapsuttelua.

Teksti, Teija Laurinolli 
Kuvat: Ari Laine ja  
Markku Alatalo

– Grillasimme väelle ainakin 
230 makkaraa. Mehua ja ma-
keisia kului. Kaikki oli perheil-
le ilmaista, Alatalo kertoo.

Alatalon ja Ari Laineen jär-
jestämät hyväntekeväisyys-
tapahtumat ovat jo perinne 
Tervolassa.

– Olemme keränneet nii-
tä varten varoja esimerkiksi 
tansseilla ja joulupukkipalve-
lulla. Rahoilla on sitten viety 
varttunutta väkeä kylpylään 
Ouluun, kehitysvammaisia 
ulkoilemaan sekä annettu 
vähävaraisille lahjakortteja.

NAAPURIT 

    Kun vanhuus iski
   meihin teerävät kyntensä

   tulimme toistaitoisiksi,
   te ilmesyitte ovellemme ,
   lämmin leipä liinan alla.

   Kun sairastuimme ja
   makasimme avuttomina vuoteissamme ,

   te riensitte apuun ,
   ympärillänne kirkas

   myötämielisyyden hohde.

   On niitä vielä ,
   vaikka ei uskois

   tänäkin pelottavina aikoina
enkeleitä !

Mirjemi Lehto 

Lukijalta:  Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

Alatalo ja Laine ovat saa-
neet  tapahtumi in  mu-
kaan innokkaita lahjoitta-
jia. Tällä kertaa esimerkiksi  
Miina Hallikainen toi po-
nit, Päivi Oinas koiravaljakot  
ja Antti Ylimaunu grillit.

– Pienempiä lahjoituksia 
olemme rahoittaneet omas-
ta pussista. Viime talvena 
ostimme yksityiseen päivä- 
kotiin muutaman rattikelkan 
ja pulkan, Markku Alatalo sa-
noo.


