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Lapinlehmän maito heraksi ja juustoksi
Koulutukseen osallistuneet Valtteri Änkö ja Sofia Pakanen pääsivät arvioimaan lapinlehmän maidosta edellispäivänä valmistettuja
tuorejuustoja.

Lappari-elinkeino-hankkeen koulutus houkutti osallistujia
eri puolilta maata. Tervolasta tulee pian alkuperäisrodun
vankka asuinsija, kun Louelle muuttaa geenipankkikarja
Vaalasta.
LUE JUTTU sivulta 4.

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 20.4.
Aineistot edellisen viikon keskiviikkoon klo 12.00 mennessä.

S.2 Seurakunnan
tervehdys
s.4 Lapinlehmä
s.6 Hippo-hiihdot
s.8 Tervolan uusi 		
viestintäsuunnittelija esittäytyy

• 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
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Hiljainen viikko ja pääsiäisviikko – kaksi ääripäätä
kirkossa

M

aaliskuun alussa, laskiaisen jälkeisenä keskiviikkona eli tuhkakeskiviikkona alkanut paastonaika
huipentuu hiljaiseen viikkoon. Pääsiäistä edeltävää
hiljaista viikkoa kutsutaan
joskus myös piinaviikoksi
tai suureksi viikoksi. Sen sijaan pääsiäisviikoksi kutsutaan vasta pääsiäisen jälkeistä viikkoa. Pääsiäisviikkoa kutsutaan joskus myös
riemuviikoksi. Kaikki nämä
nimet kertovat jotain näiden
viikkojen sisällöstä ja merkityksestä kirkolle.
Hiljaisella viikolla seuraamme Jeesuksen kärsimystie-

tä kohti kuolemaa. Hiljaisen
viikon huippukohta (tai syvin
kuilu) on pitkäperjantai. Se
on kirkkovuoden synkin ja
surullisin päivä. Silloin muistamme Jeesuksen kuolemaa
ristillä. Kuolemallaan hän
sovitti ihmiskunnan synnit,
pahat teot. Kuolemallaan
hän myös korjasi syntiinlankeemuksessa rikkoontuneet
ihmiskunnan ja Jumalan välit.
Synkkyyttä ei kuitenkaan
kestä kauan, vaan pari päivää pitkäperjantain jälkeen
koittaa pääsiäinen. Pääsiäinen on kirkkovuoden suurin
ja iloisin juhla. Silloin muistamme sitä, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista

kolmantena päivänä. (Kuolinpäivä lasketaan ensimmäiseksi päiväksi, joten ylösnousemus tapahtui kolmantena päivänä.) Pääsiäisen
vietto kestää kirkossa seitsemän viikkoa eli helluntaihin asti.
Itse asiassa jokainen sunnuntai on pieni pääsiäinen,
ylösnousemuksen juhla.
Silloin kristityt ympäri maailmaa kokoontuvat viettämään jumalanpalvelusta
ja useimmiten myös viettämään ehtoollista. Ensimmäiset kristityt alkoivat noin
pari tuhatta vuotta sitten
viettää sunnuntaita Jeesuksen kuolleista nousemisen

muistoksi. Keskeistä heidän
kokoontumisissaan oli ehtoollisen viettäminen Jeesuksen käskyn mukaisesti.
Siksi yhä edelleen sunnuntai on kirkolle viikon tärkein
päivä ja messu eli ehtoollisjumalanpalvelus on monille
kristityille viikon kohokohta.
Hyvää ja siunattua hiljaista
viikkoa ja pääsiäistä!
Markus Kallatsa
seurakuntapastori
Tervolan seurakunta

JUMALANPALVELUKSET:
Su 10.4. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10
Ma 11.4. Hiljaisen viikon iltakirkko Vanhassa kirkossa klo 18
Ti 12.4. Hiljaisen viikon iltakirkko Vanhassa kirkossa klo 18
To 14.4. Viikkomessu Vanhassa kirkossa klo 18
Pe 15.4. Sanajumalanpalvelus Vanhassa
kirkossa klo 10
Su 17.4. Konfirmaatiomessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10
Ma 18.4. Perhekirkko Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11
Tervetuloa kirkkoon! Jos et pääse paikalle,
voit osallistua myös striimauksen välityksellä. Linkit striimauksiin löytyvät Tervolan
seurakunnan Facebookista ja YouTubesta
sekä seurakunnan kotisivulta: www.tervolanseurakunta.fi.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 6.4. Rukousilta - Myrskyn keskellä
tyyntä Törmävaaran leirikeskuksessa klo
18
To 7.4. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11
Ma 11.4. Keskustelutilaisuus Ukrainan
tilanteesta seurakuntakeskuksessa klo 19
Ke 13.4. Meri-Lapin oratoriokuoron Johannes-passio seurakuntakeskuksessa
klo 19
To 14.4. Eläkeläisten kerho Törmävaaran leirikeskuksessa klo 11
Ti 19.4. Raamattuluento kirjastolla klo 17
To 21.4. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11
Eläkeläisten kerhoihin on ilmainen taksikyytimahdollisuus koko Tervolan alueelta.
Lisätietoja Elinalta 050 437 0004
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
YHTEISVASTUU:
Ke 20.4. Yhteisvastuu-lauluilta seurakuntakeskuksessa klo 18

Palveluhakemisto

KIRPPUTORI:
avoinna ma ja ke klo 11-17 sekä la klo 10-15.
UUTUUS!

Kysy lisää!

JALKOJENHOIDOT (myös koti- ja laitoskäynnit)
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

Kauneus- ja jalkahoitola

Marjut Rovanperä

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

040 5255 669

Vastaava työnjohto
ja pääsuunnittelu
Rakennuslupakuvat

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

www.tervolanseurakunta.fi

Etkö saanut Tervola-lehteä?
Ilmoita siitä meille.

Keskustie 95

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus

KIRKOLLISET TOIMITUKSET:
Hautaan siunattu: Anna-Liisa Harjuniemi 88 v.
Kastettu: Elja Aleksanteri Vaara

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

Juttuvinkit
Lukijan kuvat
Lukijan palsta mm. runot,
mielipiteet ym. ym.
Ilmoitukset

aineisto@tervola-lehti.fi

Tervola-lehti
AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa
PÄÄSIÄISEN
AUKIOLOAJAT
1.9.2021–30.4.2022.
Asiakaspalveluaikaa on
Kirjaston
aukioloajoissa
on poikkeuksia pääma–to klo 12–19
siäisen
aikaan.
Ajantasaiset aukioloajat voi
pe
klo 10–17
tarkistaa kirjaston kotisivuilta tai verkkokirjasOmatoimikirjastossa
voi asioida joka päivä klo 9–21
tosta
https://lapinkirjasto.finna.fi.
välisenä aikana, myös viikonloppuisin.
Poikkeukselliset aukiolopäivät:
MUUTTUNEET LIIKENNEJÄRJESTELYT
Koulukeskuksen
liikennealueen muutostöiden
14.4.
klo 11–15
myötä liikenne kirjastoon on muuttunut yksisuuntaiseksi.
Saapuva
ajoneuvoliikenne ohjataan
15.4.
suljettu,
ei asiakaspalveluaikaa
Kurjentien kautta, ja alueelta poistutaan Itäpuolentielle. Itäpuolentieltä
ei voi enää kääntyä suoraan
18.4.
suljettu, ei asiakaspalveluaikaa
koulukeskukseen/kirjastoon.
Pääsiäisen juhlapyhinä omatoimikirjastossa
POISTOAINEISTON
HÄVITTÄJÄISET
voi
asioida itsenäisesti
joka päivä klo 9–21.
Tule penkomaan poistoaineiston hävittäjäisiin! Jäljellä olevaa kirjaston
poistoaineistoa saa ottaa ilRAAMATTU
- MAAILMAN
maiseksi 1.–8.9.KIRJA
välisenä19.4.
aikana.
TUNNETUIN
Kevään aikana kirjasto järjestää yhteistyössä
LASTENOSASTON TIETOKIRJAHYLLYT
Tervolan seurakunnan kolmesta kokoontumisRaikkaan oranssit lastenosaston tietokirjahyllyt on
kerrasta
koostuvan
sarjan,
jossa
perehdytään
nyt asennettu
paikoilleen.
Kirjojen
tutkailu
on enkirkkoherra
Heikki
Holman
johdolla
maailman
tistä sujuvampaa, kun myös useimmat isot
kirjat
tunnetuimpaan
kirjaan,
Raamattuun
ja ovat
siihen
mahtuvat hyllyihin
oikeinpäin.
Uudet hyllyt
miten
sitä
luetaan
ja
käytetään.
Kokoontumimyös matalammat kuin entiset, joten pienet asiakset
ti 19.4.
ja ti 17.5.
kaatjärjestetään
yltävät kirjoihin
paremmin
itse. klo 17.00
alkaen kirjaston lehtisalissa. Tervetuloa muLEFFAILTA 8.9.
kaan!
Koko perheen elokuvailta ke 8.9. klo 17–18.40. Tarina vie fantasiamaailmaan,
missä ihmiset ja lohiLASTEN
TAIDENÄYTTELY
käärmeet
elivät
kauan
sitten
Mutta
Tervolan varhaiskasvatus-sopusoinnussa.
ja esikouluryhmät
kun
paha
voima
uhkasi
maata,
lohikäärmeet
uhraovat askarrelleet ja piirtäneet kuluvan toiminsivat itsensäaikana
pelastaakseen
Nyt,
500
takauden
erilaisiaihmiskunnan.
ja eriaiheisia
töitä.
vuotta myöhemmin, sama paha voima on palannut,
Nämä lasten taideteokset ovat esillä kirjaston
ja yksinäisen soturin on löydettävä myyttinen viilehtisalissa
huhtikuun
ajan. Tervetuloa
meinen lohikäärme
korjatakseen
murtuneentutustumaan
maan
näyttelyyn!
ja palauttaakseen sen hajaantuneet kansat yhteen.
Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat herkut
mukaan!
KIRJAILIJAVIERAANA AAVEMETSÄSTÄJÄ
MIKA NIKKILÄ 16.9.
Valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika Nikkilä esittelee Suomen aavemetsästäjät 3 -kirjaa ja
kertoo
aavemetsästäjänä toimimisesta torstaina
Keskustelutilaisuus
16.9. klo 18 alkaen Nuorisoseurantalolla. Oletko
Ukrainan
vallitsevasta
sinä
kohdannut yliluonnollisia
ilmiöitä? Tervetuloa
kuuntelemaan
ja keskustelemaan!
tilanteesta
11.4. klo 19.00

Otamme tilauksia vastaan työpajalle arkisin
klo 8-12 välisenä aikana numeroon:
040 760 8571/Minttu.
Työpajalla teemme mm. huonekalujen
entisöintiä ja korjausta. Lisätietoa työpajatoiminnasta lyhytlinkistä: www.bit.ly/3tR5EZn

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 20.4.

KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS
Pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina 7. päivänä
huhtikuuta 2022 alkaen klo 16.00. Paikalle
saapuvia pyydetään noudattamaan annettuja
koronaohjeistuksia. Kokouksen esityslista on
luettavissa yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 31.3.2022 alkaen.

Toimintakeskuksessa on myynnissä keväisiä
käsitöitä sekä pääsiäisaiheisia askarteluja.
Tule käymään ostoksilla ja pyöräytä euron
onnenpyörää.
Toimintakeskus on avoinna maanantaistatorstaihin klo 08-14.00

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 13.4.2022 alkaen.

Tervetuloa

Pertti Keränen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

AVOIMET
TYÖPAIKAT

VENEPAIKKOJEN
VUOKRAUS

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

Tervolan kunnalla on Jurvanojan venelaiturissa 14 vuokrattavaa venepaikkaa, joiden
vuokrauksessa noudatetaan seuraavia
käytäntöjä

Pakolaisohjaajan määräaikaisen toimen
sijaisuus
Hakuaika päättyy 7.4.2022

- vuokrauskausi on touko - lokakuu
(sääolojen mukaan)
- paikkavuokra on 50 €/kausi ja
avainpanttimaksu on 20 €/kausi
- varauksia otetaan vastaan huhtikuun
alusta lukien

Perhepäivähoitaja
Hakuaika päättyy 14.4.2022
Lähihoitaja
Hakuaika päättyy 22.4.2022

Venepaikka tulee ensin varata puhelimitse
(p. 040 1519743, 040 1519744) tai sähköpostitse (tekninen.osasto@tervola.fi).
Varauksen yhteydessä saat lisätietoja
varauksen kestosta, maksujen suorittamisesta ja avaimen hakemisesta.

Sairaanhoitaja tai alan opiskelija
Hakuaika päättyy 31.5.2022
Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset
Hakuaika päättyy 30.6.2022
Sairaanhoitaja
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Tekninen osasto

?? ? ?
Kysy kunnalta?
?? ? ? ?

?

SIVISTYSTOIMI
TIEDOTTAA

?

NUORTEN
TYÖPAJA

TOIMINTAKESKUS
TIEDOTTAA

?

seurakuntakeskuksessa
PENTTI
KORPELA 27.9.
Valokuvaaja ja tietokirjailija Pentti Korpela saapuu
Tervolan
kunta järjestää
kirjaston
kirjailijavieraaksi
mayhdessä
27.9. kloseurakun17.00 alnan
kanssa
avoimen
keskustelutilaisuuden
kaen Nuorisoseurantalolle. Kirjailijavierailu kestää
Ukrainan
vallitsevasta
tilanteesta
seura-kunoin
reilun tunnin,
ja sen aikana
Korpela kertoo
kuntakeskuksella
11.4.
klo 19. Tilaisuus
onja
vien
ja karttojen pohjalta
Lounais-Lapin
luontomahdollistasekä
katsoa
suorana
lähetyksenä
retkikohteista
joidenkin
kohteiden
historiasta.
Luento
samalla tiivis
paketti lähimaantieteessekä on
myöhemmin
tallenteena
Tervolan seutä rakunnan
Hailuodosta
Pelloon-kanavan
ulottuvallakautta.
alueella. Korpela
YouTube
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!
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Kysy kunnalta? -palsta kuntalaisille,
jotka haluavat tietoa jostakin mieltä
askarruttavasta asiasta. Asioihin vastaa
kyseisen vastuualueen kunnan edustaja.
Kysymykset voi lähettää myös
nimimerkillä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Kysymys
Kysy kunnalta jokin mieltä askarruttava
kysymys.

Vastaus
Kunnan edustaja vastaa kysymykseen.

VARHAISKASVATUKSEEN JA
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
HAKEMINEN
Varhaiskasvatusta tarjotaan Lapinniemen
päiväkodissa, Louen ja Kirkonkylän ryhmäperhepäiväkodeissa, 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 näkyvissä 15.4.2022 saakka.
Lisätietoja iltapäivätoiminnan koordinaattorilta 040 151 9724 sekä kunnan verkkosivuilta
löytyvästä iltapäivätoimintasuunnitelmasta.

Tervola-lehti
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Lapinlehmän maidon jalostus innosti
koulutukseen väkeä ympäri maan

Ammattiopisto Lappian järjestämässä työpajassa Torniossa opeteltiin heratuotteiden ja
tuorejuuston valmistusta. Lappian koulutustilalla Tervolan Louella märehtii syksyyn mennessä noin sata lapinlehmärodun edustajaa.
Pudasjärveltä ja Rovaniemeltä.

Lapinlehmä ehti
jo lähes kadota

P

– Ensimmäiset lapinlehmän maidon jalostamiseen
keskittyneet koulutuspäivät järjestettiin marraskuussa, toinen kaksipäiväinen
työpaja nyt maaliskuun lopulla, selvittää projektikoordinaattori Anne Tuomivaara.

– Se on jogurtin tapainen tuote, joka on koostettu herasta
ja kasviproteiinista, kertoo
kouluttaja Johanna Aho.

Tuomivaara luotsaa Lappari-elinkeino-nimistä tutkimus- ja kehittämishanketta, joka tuottaa uutta tietoa
lapinlehmän pidosta, ominaisuuksista ja erityispiirteistä. Tietoa hyödynnetään
lapinlehmään liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Maaliskuun koulutukseen
maito tuli torniolaiselta tilalta. Vastaisuudessa alkuperäiskarjaa lypsetään ahkerasti myös Tervolassa. Lappian koulutustilalle Louelle
muuttaa Vaalasta Pelson
lakkautettavan vankilatilan lapinlehmäkarja, joka
toimii geenipankkina.

Teksti, kuvat
Teija Laurinolli
öytä notkuu eri tavoin maustettuja
tuorejuustoja. Jääkaapissa maistelua odottavat hegurtit, smoothiet ja
palautusjuomat. Mikä ihmeen hegurtti?

Aho on saapunut Salosta
Varsinais-Suomesta opettamaan juustonvalmistuksen
teoriaa, heratyyppien ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia, omavalvontaa ja tuotekehitystä. Hän
on yrittäjä, meijerialan ammattilainen ja elintarviketieteiden maisteri.
Opiskelijoita työpaja on
houkuttanut paitsi lähitienoilta Tervolasta ja Ylitorniolta, myös esimerkiksi Ikaalisista, Mikkelistä, Kajaanista,

Tärkeä osa projektia on
myös rodun kulttuurihistoria
eli kasvattajien kokemukset
ja tarinat.
Hankkeessa ovat mukana
Ammattiopisto Lappian lisäksi Lapin yliopiston Arktinen keskus ja Luonnonvarakeskus.

Kouluttaja Johanna
Aholle Lappian opetuskeittiö on jo tuttu paikka.
Hän veti työpajaa
Torniossa myös
marraskuussa.

– Louella on toistaiseksi
vain muutama lapinlehmä.
Kesäkuussa Vaalasta tulee
viisi eläintä. Loput noin sata
saapuvat elo–syyskuussa.
Näistä puolet on lypsäviä, toinen puolisko nuorta
karjaa, Tuomivaara laskee.
– Louen nykyinen karja
edustaa valtarotua holsteinia. Sitä ollaan myymässä navettaremontin tieltä. Remontissa tilat muutetaan lapinlehmälle sopivaksi.

Lapinlehmä
on pienikokoinen.
Se ei suinkaan ole
huono ominaisuus.
– Se syö vähän ja vie
vähän tilaa, mutta tuottaa
laadukasta maitoa. Hankkeessa on alkamassa kannattavuusvertailu, jossa ovat
mukana valtarodut ja lapinlehmä, Anne Tuomivaara
kertoo.
– Kun rotua lähdettiin pelastamaan, ainoastaan
Suomessa elävässä uhanalaisessa pohjoissuomenkarjassa oli jäljellä 28
lypsävää yksilöä. Nyt eläimiä
on Suomessa noin 2000, joista 850 on lypsyikäisiä naaraita. Lapissakin lapinlehmien määrä lisääntyy, mutta valtaosa elää tällä hetkellä
eteläsuomalaisilla tiloilla.
Rotua voi edelleen pitää uhanalaisena, koska lisääntyviä
naaraita on alle tuhat.

Sofia Pakanen ja projektikoordinaattori
Anne Tuomivaara maistelupuuhissa.

Johanna Ahon mukaan lapinlehmän maito ei suoranaisesti eroa millään tavoin
muiden rotujen maidosta.
– Laatuun ja maidon makuun vaikuttaa niin moni
tekijä lehmän ruokavalios-

ta ja maidon käsittelystä
lähtien. Työpajoihin saatu maito juustoutui hienosti. Saanto oli hyvä eli tuotteita tuli paljon maitokiloa
kohden, Aho kehuu.
Lappari-elinkeino-hankkeessa tutkitaan lapinlehmän maidon ja lihan erityisominaisuuksia. Aiempien
tutkimusten mukaan Suomen kaikkien alkuperäisrotujen maidon omega 3 -rasvahappojen suhteellinen
osuus on korkeampi kuin valtarotujen maidon.

Opiskeluhaaveita
ja ammattioppia
Ylitorniolainen Sofia Pakanen hakeutui koulutukseen
kahdesta syystä: meijeriala ja alkuperäisrodut kiinnostavat.
– Työskentelen tällä hetkellä
navetassa, jossa ei ole alkuperäiskarjaa. Pohdin parhaillaan hakemista Hämeen ammatti-instituuttiin Hämeenlinnaan meijerialan tutkintoa
opiskelemaan, hän kertoo.
Hämeen ammatti-instituutti
on Suomen ainoa oppilaitos,
josta valmistuu meijerialan
ammatillisen perustutkinnon suorittaneita meijeristejä.

Ikaalisista Tornioon oli saapunut kokki ja juustonvalmistaja Valtteri Änkö.
– Työskentelen Häijään
Herkkujuustolassa Sastamalassa ja kotonani on
lypsykarjaa. Tällaisia kursseja järjestetään harvoin.
Osallistuin myös marraskuun työpajoihin, joissa keskityttiin hapanmaitotuotteisiin.
Hanke järjestää ensi syksynä lapinlehmän lihan
käsittelyyn ja jatkojalostukseen liittyvät kaksi kaksipäiväistä työpajaa.
– Ensi vuoden puolella on
luvassa kiertävä näyttely
lapinlehmästä sekä julkaisuja ja tutkimustuloksia.
Hanke päättyy maaliskuun
2023 lopussa, Anne Tuomivaara kertoo.
Lisätietoja hankkeesta:
https://www.arcticcentre.
org/FI/Lappari/Etusivu
Facebookissa ryhmä nimeltä Lapinlehmän monet mahdollisuudet

Tervola-lehti
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Metsänomistaja!
Tee puukaupat nyt ja saat hienon
Orrefors Hunting kylmärepun.
Katso tarkemmat ohjeet ja säännöt nettisivuiltamme:
www.keitelegroup.fi/kylmareppu
Olemme juuri nyt kiinnostuneita kesäkorjuukelpoisista mäntysahapuuta sisältävistä leimikoista.

Ota yhteyttä alueesi hankintaesimieheen
ja kysy tarjous leimikostasi!

Pääsiäismunien etsintä!

Lehden sivuille on piilotettu
kuvassa oleva pääsiäismuna.
Kuinka monta löysit?
Oikea vastaus takasivulla.

Hankintaesimies
Eetu Myllylä
Puh. 040 626 3771
eetu.myllyla@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Rovaniemi eteläinen ja
Tervola

Kylmäreppu säilyttää
kesäkuumallakin eväät ja
juomat viileänä.

www.tervola-lehti.fi
Lappilaisten elämää
turvaamassa
– paikallisesti ja
henkilökohtaisesti
Haluamme olla mukana arkesi kaikissa hetkissä
taloutesi, terveytesi ja turvallisuutesi kumppanina.
Kun haluat hoitaa vakuutusasiasi kuntoon tai
keskustella säästämisen ja sijoittamisen
palveluista, asioit kanssamme helposti
verkkotapaamisessa, puhelimitse tai toimistoilla.
Soita tai tule käymään! Voit myös varata
ajan elämänturvatapaamiseen
osoitteessa lahitapiola.fi/ajanvaraus
Tervolan toimisto palvelee ma, ke 10-14 sekä
muina aikoina ajanvarauksella.

Juha Laajanen
puh. 040 764 1799

näköislehti osoitteessa:
www.tervola-lehti.fi
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Hippo-hiihdot innostivat lapsia ladulle

Hippo-hiihdot Urheilukentän maastossa
23.3.2022

Aikojen tarkistuslaskennassa huomattiin, että poikien 8
vuotiaiden sarjassa tulokset ja järjestys olivat väärin. Voittaja
oli Sampo Moisio,
toinen Alpi
Oja ja kolmas
Jooa Vuokila.
Hippo-hiihdot
Urheilukentän
maastossa
23.3.2022
Voittajaan ollaan yhteydessä ja hän saa hiihtämänsä
Aikojen tarkistuslaskennassa
huomattiin,
että poikien
vuotiaiden sarjassa t
kultamitalin.
Pahoittelemme
tapahtunutta
ja 8kiitämme
olivat väärin. Voittaja
oli Sampo
Moisio,huomion
toinen Alpi
Oja ja kolmas Jooa Vuok
tarkkaavaista
katsojaa,
joka kiinnitti
virheeseen.

Voittajaan ollaan yhteydessä ja hän saa hiihtämänsä kultamitalin. Pahoittele
kiitämme tarkkaavaista
Tarkistetut
tulokset: katsojaa, joka kiinnitti huomion virheeseen.
Tarkistetut tulokset:
T4
1.
2.
3.
4.

Viivi Kupari
Lotta Peteri
Selma Järvelä
Elviira Turtinen

0,32
0,58
1,02
1,15

P4
1.
2.

Kaiku Nieminen
Ebbe Vaara

0,15
0,47

T6
1.
2.

Alma Harjuniemi
Alina Turtinen

3,03
4,33

P6
1.
2.

Jasper Ylimäki
Iivari Vuolukka

1,59
2,49

Ella Luokkala
Tähti Nieminen
Aada Kola
Aada Hemminki
Saaga Mattinen
Aino Kuittinen
Iita Turtinen
Elviira Paldanius
Venla Ylimartimo
Elsa Turtinen

1,28
1,43
2,12
2,15
2,27
2,29
2,29
2,39
2,46
2,58

T8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

Kahden vuoden korona tauon jälkeen Tervolassa saatiin
vihdoin järjestää Hippo-hiihdot. Keskiviikkona 23.3 kauniina talvi-iltana paikalla oli
viisikymmentä hiihtäjää ja
ainakin sama määrä kannustajia. Hiihtomatkat oli valittu sellaisiksi, etteivät ne tule
kenellekään kohtuuttoman
raskaiksi. Jokainen hiihtäjä
palkittiin Hippo-mitalilla.

Tilaisuuden avasi Tervolan
Osuuspankin toimitusjohtaja Jussi Kuittinen, joka oli
näissä karkeloissa ensimmäistä kertaa. Hän myös
jakoi palkinnot hiihtäjille.
Pankki tarjosi kaikille osallistujille kahvia ja mehua pullan
kera. Tervolan Terävä vastasi hiihtojen käytännön järjestelyistä.

Nuorimmat hiihtäjät olivat vuonna 2019 syntyneitä
tyttöjä ja poikia. Vanhimmat
Hippo-hiihtäjät olivat 2010
syntyneitä. Kesällä heillä on
vielä viimeinen mahdollisuus Hippo-kesäkisoissa.
Kisat saatiin pienten kommellusten jälkeen näppärästi läpi vietyä, eikä pimeä tai
iltaväsymys päässyt pieniä

hiihtäjiä yllättämään. Paljon
onnistumisen kokemuksia
ja muutamia kyyneleitä nähtiin, niin kuin urheilutapahtumaan kuuluu.
Teksti, Eeva-Kaisa Lahti
Kuvat, Teresa Vaara

P8 (korjattu järjestys)
1.
Sampo Moisio
2.
Alpi Oja
3.
Jooa Vuokila
4.
Olaus Hanhisuanto
5.
Viljami Kangas
6.
Eelis Kupari
7.
Akseli Rensujeff

1,41
1,48
2,04
2,09
3,06
3,12
3,21

T10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vilma Ylimartimo
Seela Harjuniemi
Lilli Heikkilä
Iida-Maria Kupari
Henriikka Hanhisuanto
Eevi Pallari
Oona ´Vuokila
Lotta Siivola

P10
1.
2.
3.
4.

Havu Nieminen
Topi Pesonen
Lenne Laine
Olavi Peteri

4,35
5,48
6,13
7,45

T12
1.

Eveliina Kupari

6,40

P12
1.
2.
3.
4.
5.

Nalle Nieminen
Otso Oja
Tauno Peteri
Leo Laine
Hermanni Kraatari

2,54
4,23
5,31
5,37
6,43

4,08
4,58
6,43
8,00
8,07
8,24
9,38
12,03

Näköislehti
osoitteessa:
www.tervola-lehti.fi
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Ota talteen!

Tervola-lehti

Tiedotuslehti Tervolan
kunnan talouksiin

www.tervola-lehti.fi

MEDIAKORTTI 2022

Palstaleveydet
1 p 38 mm
2 p 80 mm
3 p 122 mm
4 p 164 mm
5 p 206 mm
6 p 248 mm

Lehden formaatti Tabloid, 6-palstainen. Painopinta-ala 248x365 mm.
Aineistovaatimukset
PDF-tiedostona
Word- tai Powerpoint -tiedostoissa pelkkä teksti, kuvat erillisinä

Tekniset vaatimukset
• Fontit konvertoitava poluiksi
• Väri-ilmoituksessa tulee käyttää aina prosessivärejä (CMYK).
• Kuvat CMYK-muodossa.
• Kuvan resoluutio tulee olla vähintään 220 pikseliä tuumalle, asemoituna 1/1 koossa, TIFF-, EPS- tai JPEG-muodossa
Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00€ /pmm
Takasivu 0,85€ /pmm
Teksti 0,70€ /pmm
Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy ilmoitushintaan.
Palveluhakemisto
Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€/kerta € ja 2x50 mm = 40€/kerta €- vuosisopimus/muutoksitta
Hintoihin lisätään alv. 24%
Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä.
Ilmoitusaineiston jättö
Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen aineisto edellisen viikon keskiviikkona klo 16.00 mennessä, valmiit aineistot edellisen viikon torstaina klo 12.00 mennessä osoitteeseen aineisto@tervola-lehti.fi (kts. aineistovaatimukset).
Peruutukset
Määräpaikka ilmoitukset on sovittava ennakolta. Ilmoituksen peruutukset tehtävä sisäänjättöaikojen mukaisesti.
Peruutetuista, jo tehdyistä ilmoituksista veloitamme 50% ilmoitushinnasta.

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

ke 20.4.
ke 4.5.
ke 18.5.
ke 1.6
ke 15.6.
ke 29.6.
ke 20.7.
ke 3.8.
ke17.8.

aineisto pvm ke 13.4.
aineisto pvm ke 27.4.
aineisto pvm ke 11.5.
aineisto pvm ke 25.5.
aineisto pvm ke 8.6.
aineisto pvm ke 22.6.
aineisto pvm ke 13.7.
aineisto pvm ke 27.7.
aineisto pvm ke10.8.

Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu
Jakelu

ke 31.8.
ke 14.9.
ke 28.9.
ke 12.10.
ke 26.10.
ke 9.11.
ke 23.11.
ke 7.12.
ke 21.12.

Lehden selattava / ladattava nettiversio löytyy osoitteesta

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

aineisto pvm ke 24.8.
aineisto pvm ke 7.9.
aineisto pvm ke 21.9.
aineisto pvm ke 5.10.
aineisto pvm ke 19.10.
aineisto pvm ke 2.11.
aineisto pvm ke 16.11.
aineisto pvm ke 30.11.
aineisto pvm ke 14.12.

www.tervola-lehti.fi

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

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Kuva, toimitus

Lukijan kuva.
Lähetä kuvaamasi kuva
aineisto@tervola-lehti.fi
niin julkaisemme niitä
lehdessä.

Tervola-lehti
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Tervolan 4H-yhdistys ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS
ti 19.4.2022 klo 18
Tervolan kunnantalon valtuustosalissa.
Noudatamme AVI:n voimassa olevia
kokoontumisrajoituksia.
Tervetuloa!
Hallitus
Mainostoimisto Meri-Lapissa

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Tervolan uusi viestintäsuunnittelija aloitti toimessaan

T

ervolan kunnassa
aloitti vuodenvaihteessa uusi viestintäsuunnittelija Susanna Karila. Seurakuntaviestinnän
parissa jo useamman vuoden toiminut Karila koki kuntaviestintään hyppäämisen
tervetulleeksi tuulahdukseksi. Kuntaviestintään hän
on perehtynyt positiivisella
asenteella.
– Toki uuden toimintaympäristön haltuunotossa menee oma aikansa, mutta niin
se menee kaikissa uusissa
työpaikoissa. Edeltäjäni on

tehnyt täällä hyvää työtä ja
siksi tähän on ollut mukava
tulla. Myös työtoverit ovat
ottaneet minut lämpimästi
vastaan, hän kertoo.
Tervolaan muuttaminen
vuonna 2021 kesällä tuntui luontaiselta, sillä Susanna on itsekin kotoisin maaseutupitäjästä. – Maaseutu on aina ollut lähellä sydäntäni. Siksi olo on varmaan
tuntunut alusta saakka kotoisalta. Hauska yllätys muuton myötä on ollut myös se,
että mieheni sukujuuret ulottuvat Tervolaan, hän sanoo
hymyillen. Karila toivookin,
että uuden työn myötä myös
monet tervolalaiset tulevat
tutuksi.

Viestintäsuunnittelija yrittäjien ja
yhdistysten apuna
Tervolan elinkeinoyhtiö Riverbank Oy:n viestintäsuunnittelijan toimenkuvaan kuuluu kunnan viestinnän kehittäminen sekä auttaa ja
neuvoa myös yrityksiä ja yhdistyksiä viestinnän ja markkinoinnin kehittämisessä. Viestintäsuunnittelija voi
auttaa esimerkiksi tapahtumamarkkinoinnissa, sisällöntuotannossa, sosiaalisen
median hyödyntämisessä
sekä monissa muissa viestintään liittyvissä asioissa.
– Tervolan kunnan Yrittäjät tutuksi -juttusarjan osal-

näköislehti osoitteessa:
www.tervola-lehti.fi

ta otan mielelläni yhteydenottoja! Olen myös taustaltani
graafinen suunnittelija, joten minulta voi kysyä neuvoja myös visuaalisen suunnittelun kehittämisessä. Kaikki
Riverbank Oy:n palvelut ovat
maksuttomia tervolalaisille
yrittäjille ja yhdistyksille, Karila kertoo.

i
Soita ja iskoav!
nuohousa
Meiltä myös:
• piipunhatut
• kattoturvatuotteet
• Hormitarkastukset

Mikäli yhdistyksesi tai yrityksesi kaipaa neuvoja, ole yhteydessä lähi- tai etätapaamisen sopimiseksi!
Susanna Karila
viestintäsuunnittelija
susanna.karila@tervola.fi
040 151 9819

Matti Saukko, nuohooja
p. 040 1567 811

Lukijalta:

VAPAA-AIKATOIMISTO
TIEDOTTAA

KUTSU MYYJÄÄ NAPPI
Pianoa koskaan ei ole tullut hankittua,
kitaraa nuorempana vähän tuli soiteltua.
Muistoja siis verestän, muitakin piristän.
Kera sulosävelin, kun kassalle minä kävelin.
Lähikaupan pianoa on helppo soittaa,
soittotaitoa toisinaan on tapana koittaa.
Vain yksi kosketin, kassan luona se on.
Rohkeasti vaan, aloin musisoimaan.

MINÄ JA MUN KAVERIT - 4H ON MUN
JUTTU! – 4H:n taidekerhon näyttely
Kunnantalon näyttelytila, 2. krs. Näyttelyaika
noin 1.4.-21.4. Muutokset mahdollisia.

Kutsu myyjää napin äänestä voi hullaantua.
Myyjät musisoinnista vain eivät tahdo innostua.
Kutsu myyjää napin äänestä voi hullaantua.
Toiset asiakkaatkin alkavat myös kiusaantua.

Pe 8.4. 7.lk-19-vuotiaille avoinna myös
klo 17–20. Mikäli tila on tyhjillään,
suljetaan ovet klo 19.
Nuorkka suljettu pääsiäisenä 15.4.–18.4.
YHTEYSTIEDOT
Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen,
p. 040 1519735, satu.karvonen@tervola.fi
Vapaa-aikaohjaaja Peppi Nyholm,
p. 0405902699, peppi.nyholm@tervola.fi

tervolan_nuorisotyo

Pääsiäismunien etsintä! Oikea vastaus 7.

NUORKKA
Aukioloajat 28.3.2022 alk.
Ma klo 13–16, 3.-6.-luokkalaiset
Ke klo 13–16, 3.-9.-luokkalaiset
Pe klo 14–17, 7.lk-19-vuotiaat

Mielestäni bravuurini ihan parasta se on,
yhdellä koskettimella kun pistelen soitantoa.
Täysillä kun tykitän, ja lanteitani hytkytän.
Pling blong melodiaa, nyt kuunnella saa.
Pling blong fanfaarit myymälässä kantautuu,
myyjä nopeasti kuitenkin soittoon harmistuu.
Pahasti jo mulkoilee, porttarillakin uhkailee.
Soitto nyt heti seis, tai poliisit soittajan veis.
Kutsu myyjää napin äänestä voi hullaantua.
Myyjät musisoinnista vain eivät tahdo innostua.
Kutsu myyjää napin äänestä voi hullaantua.
Toiset asiakkaatkin alkavat myös kiusaantua.
Ari Saukko, Tervola

