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Juttu jatkuu s.4

Tervolan kunta järjesti yhdessä seura- 
kunnan kanssa avoimen keskustelutilai-
suuden Ukrainan vallitsevasta tilanteesta 
seurakuntakeskuksella 11.4. klo 19. 

Keskustelutilaisuus Ukrainan tilanteesta

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 

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 3.5. 

 
Aineistot edellisen viikon keski-

viikkoon klo 12.00 mennessä.KELA-TAKSI
9884

JAAKKO KÄMÄRÄINEN
- HENKILÖAUTO
- LASTENISTUIN

040 5427319

Le
ikk

aa
 ta

lte
en

Le
ikk

aa
 ta

lte
en

Tervola-lehti

S.2 Tipuja ja pupuja 

s.4  Ukrainan sodasta

s.5  Paikallinen Kela- 
 Taksi Tervolasta

s.6  Ämpäripääpäivät

s. 8  Yrittäjän Tervola,  
 Korpihilla

A jatus keskustelu-
tilaisuudesta nou-
si  tarpeel l isek-

si, kun tilanne Ukrainassa  
herätti kuntalaisissa kysy-
myksiä esimerkiksi väes-
tösuojien tilanteesta Ter-
volassa. Vaikka tällä het-
kellä Suomeen ei kohdistu 
turvallisuusuhkaa, niin ym-
märrettävästi monia kun-

talaisia kuitenkin huolet-
taa, kertoo Tervolan kun-
nan viestintäsuunnittelija  
Susanna Karila. 

K e s k u s t e l u t i l a i s u u d e n  
puhujina toimivat Tervo-
lan kunnan kunnanjohta-
ja Mika Simoska, Pohjois- 
Suomen maanpuolustuk- 
s e n  v a l m i u s p ä ä l l i k k ö  
Antti Tölli ja Tervolan seu- 
r a k u n n a n  k i r k k o h e r r a  
Heikki Holma. 

Pakolaistilanne 
Lapissa

 
Lapin vastaanottokeskuk- 
sen t i lasto jen mukaan 
5.4.2022 Lapin alueella on 
majoitettu yhteensä 309  
ukrainalaista, jotka ovat 
enimmäkseen naisia ja lapsia. 

Tervolan kunta on myös va-
rautunut majoitustarpee-
seen 60 hengelle sekä 100 
h ä t ä m a j o i t u s p a i k k a a n .  

Mikäli ukrainalaisia pako- 
laisia sijoittuu Tervolaan, 
tarvitaan tyhjillään olevien 
asuntojen kalustamiseen 
kuntalaisten apua. - Tarvet-
ta on erilaisille kalusteille,  
astiastoille, liinavaatteil-
le, sillä heillä ei ole kuin pie-
net matkatavarat muka-
naan, kertoi kunnanjohta-
ja Mika Simoska. Lisätietoa  
talkoista sekä erilaisista  
tarvittavista keräyksistä on 
tulossa myöhemmin. 

Kuntalaisia on kiinnosta-
nut Tervolan väestösuojien  
tilanne. Tervolassa ei ole  
yleisiä väestöjuojia, kuten 
ei monessa muussakaan 
pienessä Lapin kunnassa.  
Työpaikkakohtaisia kuitenkin 
on, kuten Lapinniemen päi-
väkodilla, paloasemalla, kun-
nanvirastolla ja sahoilla. Siksi 

Teksti, kuvat  
Susanna Karila

onkin tärkeää, että kotitalo-
uksien omatoiminen varau-
tuminen ja suojautuminen 
on kunnossa. 
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Pyydä tarjous:

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus

Rakennuslupakuvat

Vastaava työnjohto 
ja pääsuunnittelu

p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

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...

Palveluhakemisto

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!

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

§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

JUMALANPALVELUKSET:
Su 24.4. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10
Su 1.5. Messu Seurakuntakeskuksen kir-
kossa klo 10

VIIKKOTOIMINTA:
Ke 20.4. Yhteisvastuu-lauluilta Seura-
kuntakeskuksen kirkossa klo 18
Ke 20.4. Kirkkovaltuuston kokous Seu-
rakuntakeskuksessa klo 19
To 21.4. Eläkeläisten kerho seurakunta-
keskuksessa klo 11
Su 24.4. Kristittyjen yhteinen rukous 
Leena ja Kari Halmeella Asematie 24, 
klo 15
Ke 27.4. Veteraanipäivän kunniakäyn-
ti sankarihaudoilla klo 11, hartaus Seu-
rakuntakeskuksen kirkossa klo 11:15, 
ruokailu ja juhla seurakuntasalissa. 
To 28.4. Eläkeläisten kerho Törmävaa-
ran leirikeskuksessa klo 11
Pe 29.4. Miestenpiiri Törmävaaran leiri-
keskuksessa klo 18
Ke 4.5. Rukousilta – Valvomaan ja ru-
koilemaan pappilassa Kirkkokuja 4 B 
klo 18
To 5.5. Eläkeläisten kerho seurakunta-
keskuksessa klo 11
Eläkeläisten kerhoihin on ilmainen taksi-
kyytimahdollisuus koko Tervolan alueelta. 
Lisätietoja Elinalta 050 437 0004

LAPSET:
Päiväkerho 3-6 -vuotiaille seurakuntakes-
kuksen kerhohuoneessa keskiviikkoisin 
klo 10.00-12.00. Kerhoon voi osallistua 
terveenä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
050 437 0006 / Sari Siivola

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

KIRKOLLISET TOIMITUKSET:
Hautaan siunattu: Veikko Edvard Peteri 92 
v. ja Erkki Edvin Hartikainen 64 v.
Kastettu: Neela Hilja Adessa Rautio

www.tervolanseurakunta.fi

Tiput & puput Teksti, kuvat  
Teija Laurinolli

Kevätterveisiä Holstilan tilalta ja Nokko Arctic Experiencen 
harrastuskanalasta ja pupulasta! Pääsiäisviikolla otetuissa 
kuvissa tiput ovat 3–7 päivän ikäisiä ja pikkupuput kuukau-
den vanhoja.

Tiput viihtyvät lähekkäin: kylki kyljessä ja päälletysten. 
Etualalla sulmtaler-rotuinen pikkutipu.

Easter Egger eli pääsiäismunija elämänsä alussa.

Parivuotias kani syntyi samaan aikaan, kun koronaepi-
demia puhkesi, ja sai siksi nimen Pöpöli. Nyt sillä on 
kolme poikasta, joista yksi piiloutui emon selän taakse.

Frisee-sulkainen kääpiökoch-tipu orrella.Osa sulmtaler-poikasista on aivan valkoisia.

Japanin viiriäinen ihmettelee maailmaa Elina Holstilan 
käsissä. Kanalassa kasvaa noin 30 kananpoikasta ja 
kymmenkunta viiriäisenpoikasta.
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Etkö saanut Tervola-lehteä? 
Ilmoita siitä meille.

Juttuvinkit
Lukijan kuvat

Ilmoitukset

Lukijan palsta mm. runot,  
mielipiteet ym. ym.

aineisto@tervola-lehti.fi

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

ENTÄS SITTEN -TEEMALUENTO 27.4. 
Lapin Muistiyhdistys ja Napapiirin Omaishoi-
tajat tuottavat yhdessä Lapin kirjaston kanssa 
teemaluentojen sarjan ”Entäs sitten”. Tarkoi-
tuksena on tuoda näkökulmia siihen, mitä on 
elää muistisairaana, muistisairaan läheisenä, 
toimia omaishoitajana ja paljon muuta. Keski-
viikkona 27.4.2022 klo 17.00–18.30 psykologi, 
omaishoitaja Pirkko Lahti luennoi aiheesta 
Omaishoidon tabut – Saako tästä edes pu-
hua. Linkki luentoon julkaistaan Lapin Muis-
tiyhdistyksen nettisivuilla päivää ennen luen-
toa. Sitä voi myös tulla seuraamaan Tervolan 
kirjaston lehtisaliin. 

SATUSEIKKAILUPASSI 
Hae kirjastosta oma satuseikkailupassi, hyp-
pää seikkailuun ja osallistu arvontaan! Lapin 
kirjastot jakavat lapsille lukumaskotti Hiihkun 
satuseikkailupassia, jonka avulla perheet ja 
päiväkoti- ja esiopetusryhmät voivat sukeltaa 
satuseikkailuun. Satuja luetaan yhdessä ää-
neen. Satuseikkailupassissa on viisi teemaa, 
joista jokaiseen luetaan ainakin yksi kirja. 
Lukuhetkissä on luvassa mm. vauhdikkaita 
seikkailuja ja tutustumista erilaisiin tunteisiin. 
Jos tarvitset vinkkejä lukemisen löytämiseen, 
verkkokirjastoon on koottu listoja eri aiheisiin. 
Täytetyllä satuseikkailupassilla voi osallistua 
arvontaan Tervolan kirjastossa 30.6. saakka. 

LASTEN TAIDENÄYTTELY 
Tervolan varhaiskasvatus- ja esikouluryhmät 
ovat askarrelleet ja piirtäneet kuluvan toimin-
takauden aikana erilaisia ja eriaiheisia töitä. 
Nämä lasten taideteokset ovat esillä kirjaston 
lehtisalissa huhtikuun ajan. Tervetuloa tutustu-
maan näyttelyyn!

ASIAKASPALVELUN KIINNIOLO 5.–6.5. 
Kirjaston asiakaspalvelu on suljettuna torstai-
na 5.5. ja perjantaina 6.5.2022 henkilökunnan 
koulutuksen vuoksi. Omatoimikirjasto on 
avoinna normaalisti klo 9–21.

VAPAA-AIKA- 
TOIMISTO  

TIEDOTTAA

LEIKKIPÄIVÄ LAUANTAINA 23.4.
Leikkipäivä lapsille keskusurheilukentällä 
lauantaina 23.4. klo 12-14. Vapaa-aikatoimi 
mukana omalla rastillaan.

VETERAANIJUHLA KESKIVIIKKONA 27.4. 
Klo 11 kunniakäynti haudoilla
Klo 11.15 Hartaus seurakuntakeskuksen 
kirkossa
Klo 12 Juhlalounas ja veteraanijuhla
Tervehdyssanat lausuu kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Pertti Keränen, nuoren  
puheenvuoron pitää Valtteri Ylimartimo.  
Juhlapuhujana kapteeni Aku Saarelainen.  
Juhlaa sävyttävät musiikkiesitykset.

LIIKUNTAKAMPANJA 25.4.-9.6.
Kampanjan tarkoituksena motivoida omaa 
liikkumista. Kuntokortteja voi hakea 20.4. 
alkaen kunnantalon neuvonnasta, kirjas-
tosta tai kauppojen ilmoitustauluilta. Kortin 
voi tulostaa myös kunnan verkkosivuilta 
itse. Kortin 15.6. mennessä palauttaneiden 
kesken arvotaan liikunnallisia palkintoja. 
Liikunnan iloa!

JÄRJESTÖKAHVIT TIISTAINA 10.5.
Kunnantalon valtuustosalissa klo 18-20. 
Paikalla myös Majakka ry esittelemässä 
toimintaansa. Paikalla Majakan IT-henkilö 
klo 17 alkaen avustamassa järjestötoimijoita 
laitteiden ja verkkoasioiden kanssa. Ennak-
koilmoittautuminen 3.5. klo 12 mennessä tar-
joilujen vuoksi osoitteeseen peppi.nyholm@
tervola.fi

NUORKKA
Ma 25.4. 3.-6.-luokkalaisille pidennetty 
aukioloaika, avoinna klo 13–18, sekä klo 15 
Kolmiottelu joukkuekilpailuna, jossa jokainen 
jäsen osallistuu ottelun yhteen lajiin (3hlö/
joukkue). Lisätietoa Nuorkalta tai nuorisotyön 
somesta.  

Ti 26.4. ja ti 3.5. klo 13–16 Pelipäivät, päivät 
tarkoitettu poikkeuksellisesti 2.-4.-luokkalaisille.

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

Pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuus-
ton kokoussalissa torstaina 5. päivänä 
toukokuuta 2022 alkaen klo 17.00. Paikalle 
saapuvia pyydetään noudattamaan annettuja 
koronaohjeistuksia. Kokouksen esityslista on 
luettavissa yleisessä tietoverkossa osoittees-
sa http://tervola.ktweb.fi/ 28.4.2022 alkaen. 

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoittees-
sa http://tervola.ktweb.fi/ 11.5.2022 alkaen.

Pertti Keränen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUNNAN- 
VALTUUSTON  

KOKOUS

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

Lastenhoitaja, perhepäivähoitaja
Hakuaika päättyy 22.4.2022

Lähihoitaja
Hakuaika päättyy 22.4.2022

Hallintosihteeri
Hakuaika päättyy 25.4.2022

Sairaanhoitaja tai alan opiskelija
Hakuaika päättyy 31.5.2022

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset
Hakuaika päättyy 30.6.2022

Lähihoitaja oppisopimus 
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Sairaanhoitaja
Hakuaika päättyy 31.12.2022

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

Näköislehti  
osoitteessa: 

www.tervola-lehti.fi
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näköislehti osoitteessa:
www.tervola-lehti.fi 

Jatkoa etusivulta

Lehden  
toimitus  

toivottaa 
hauskaa 
vappua!

Omakohtainen  
varautuminen 

kotitalouksissa
 
Monet kunnat pyytäneet 
varautumisinfotilaisuuk-
sia kuntalaisille, vaikka tilan-
ne onkin nyt rauhallinen eikä 
Suomeen kohdistu uhkaa täl-
lä hetkellä. – Omatoimisesta 
varautumisesta kotitalouk-
siin on kuitenkin paljon apua, 
mikäli kotitalouksissa pettää 
esimerkiksi sähköt myrskyn 
aikana, kertoi Pohjois-Suo-
men maanpuolustuksen  
valmiuspäällikkö Antti Tölli.

O m a t o i m i n e n  va r a u t u -
minen 72 tuntia on viran-
omaisten ja  jär jestö jen 
laatima varautumissuosi-
tus kotitalouksille. Kodeis-
sa olisi hyvä olla kotivara, 
joka auttaa pärjäämään ai-
nakin kolme vuorokautta 
häiriötilanteen sattuessa, 
joka keskeyttää normaalin 
elämänkulun.

Kotivara koostuu helposti 
valmistettavasta ja kaikille 
perheenjäsenille sopivas-
ta ruuasta (myös lemmikit 
huomioiden) sekä vedestä. 
Lisäksi kodeissa on hyvä 

Turvattomuuteen 
auttaa oikea tieto 
ja turva Jumalaan 

 
- Maailman poliittinen tilan-
ne on nostanut kaikille var-
masti erilaisia tunteita kuten 
turvattomuutta ja vihaa. Tur-
vattomuuden tunnetta lievit-
tää oikeanlainen tieto Suo-
men valtiovallan toimesta. 
Turvattomuuden tunteeseen 
auttaa myös se, kun on turva 
Jumalassa. Jos rukous kuuluu 
omaan hartauselämään, on 
hyvä muistaa rukouksella uk-
rainalaisia siviilejä, sotilaita ja 
päättäjiä, jotka joutuvat koh-
taamaan oikeudetonta väki-
valtaa. On hyvä rukoilla myös 
venäjän päättäjien ja kansa-
laisten puolesta, jotta päät-
täjät näkisivät asian todelli-
sen rauhan kannalta, kertoi 
kirkkoherra Heikki Holma. 

Ukrainalaiset ovat keskimää-
räisin uskonnollisempia kuin 
eurooppalaiset ja moni kai-
paa myös hengellistä turvaa. 
Monissa seurakunnissa on 
järjestetty erilaisia tilaisuuk-
sia ukrainalaisten auttami-
seksi ja tukemiseksi. Myös 
Tervolan seurakunta on ollut 
yhteydessä Pohjois-Suomen 

Heikki Holma

Antti Tölli

olla paristoilla toimiva ra-
dio sekä paristoja, varavir-
talähde esimerkiksi puhe-
limen lataamista varten, 
retkikeitin, tulitikut, kynt-
tilöitä, taskulamppu, kä-
teistä rahaa, välttämättö-
mät lääkkeet, joditablet-
teja, hygieniatarvikkeita, 
ensiaputarvikkeita, käsi-
sammutin, sammutinpei-
te sekä tilapäinen vessa. 
Kotivaraa on hyvä täyden-
tää säännöllisin väliajoin. 

Lisäksi on hyvä varautua 
lämpimänä pysymiseen, 
jos sähkökatkos yllättää 
talven aikana.

Lisätietoa kotitaulouksien 
varautumisesta voi lukea:

    www.varaudu.info
    www.kodinturvaopas.fi
    www.72tuntia.fi

ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherraan, joka kertoi Va-
rejoen rukoushuoneen ole-
van tarvittaessa avoinna päi-
vittäin. - He myös mielellään 
tulevat järjestämään sin-
ne palveluksia. Tällä tavoin 
voimme myös tukea seura-
kuntana ukrainalaisten hen-
gellisiä tarpeita, Holma kertoi 
keskustelutilaisuudessa.

Jokainen voi monella taval-
la tukea ukrainalaisia niin ko-
timaassa kuin maailmalla. 
Apua voi lahjoittaa paikalli-
silla keräyksillä tai tunnettu-
jen järjestöjen kautta, kuten 

Kirkon Ulkomaan Apu ja Suo-
men Punaisen Ristin kautta. 
Pitkäaikainen apu on hyvin 
todennäköistä, sillä Ukrai-
nassa asuntokanta monessa 
kaupungissa on tuhoutunut 
ja uudelleenrakentamisessa 
tulee menemään aikaa. 

Keskustelutilaisuuden voi 
katsoa vielä tallenteena Ter-
volan seurakunnan YouTu-
be –kanavan kautta linkistä:  

https://www.youtube.com/
watch?v=1P9cQYgu3bE

Tervolan Rauhanyhdistyksellä  
la 30.4. klo 12-14. 

Myytävänä munkkeja ja  
muita leivonnaisia. 

Ruokana hirvenlihakeitto,  
myös kotiin vietäväksi. 

Arvontaa ja lapsille ongintaa. 
 

Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan 
K-ryhmän 100€:n lahjakortti.

Tervetuloa!

VAPPUMYYJÄISET
Viihtyisä, 

elinvoimainen 
Tervola.

Anna palautetta Tervolan kunnan uudesta 
päivitetystä kuntastrategiasta! Kysely on 
avoinna 20.4.-4.5.2022. 

Osallistu kyselyyn osoitteessa www.tervola.fi

Masuvauvan kokemusmaa-
ilmaan tutustuminen on en-
siaskel vanhemman ja vau-
van välisen yhteyden kehit-
tymiselle. Varhainen yhteys 
on pohja toimivan vuorovai-
kutussuhteen ja turvallisen 
kiintymyssuhteen kehittymi-
selle vauvan synnyttyä. Äidin 
kyky asettua vauvan tarpei-
den äärelle ja pohtia vauvaa 
omana itsenään tukevat lap-
sen tervettä kehitystä. Tär-
keää on tunnistaa omia vah-
vuuksia ja selviytymiskeinoja 
vanhempana. Tähän kaikkeen 
ryhmässä äidit saavat eväitä.  

Masuvauvaan tutustutaan 
laulun, leikin, hoivan ja koske-
tuksen kautta sekä tutkitaan 
vauvan elämää kohdussa he-
rättelemällä hänen aistejaan. 
Äideille ryhmä on pysähty-
mispaikka, jossa voi tutustua 
omaan tapaan kasvaa äitiy-
teen. Ryhmässä äidit pohtivat 
millaista hoivaa he ovat saa-
neet lapsena ja millaisia van-
hempia he haluavat olla.  

Hoivaa ja Leiki -etäryhmään 
osallistuneiden äitien koke-
muksia: “On ollu kiva, ku täällä 
on peruttu kerhoja, niin tämä 
nyt ainaki aina on”. “Ryhmään 
pystyi osallistumaan, vaik-
ka oli itse reissussa”. Yksi äiti 
kommentoi, että: “Teki tun-
nutte jo tutuilta, vaikka ei ole 
ikinä nähtykään”. Äidit kertoi-
vat, että heillä oli enemmän 
aikaa ajatella vauvaa ja tun-
nesuhde läheni masuvauvan 
kanssa. “On ollut hyvä pysäh-
tyä näiden asioiden äärelle, ei 
varmaan muuten olisi tullut 
mietiskeltyä niin paljo kaik-
kea”. Äidit pitivät hyvänä väli-
tehtäviä, joiden kautta myös 
isät pääsivät osallistumaan.  

Hoivaa ja Leiki-masuvau-
varyhmä kaikille lappilaisil-
le äideille alkaa 9.5.2022. 
Ryhmä kokoontuu maa-
nantaisin klo 14.00–15.30. 
Ryhmäpäivät ovat 9.5., 16.5., 
23.5. ja 30.5.2022. Tapaami-
set toteutuvat etäyhteydel-
lä Teams -alustalla. Ryhmä-

Hoivaa ja Leiki masuvauvan kanssa, etäryhmä 
vauvaa odottaville äideille alkaa jälleen! 

läiset tavataan etäyhteydel-
lä yksilöllisesti ennen ryhmän 
alkua sekä vauvan synnyttyä. 
Ryhmä on luottamuksellinen 
ja maksuton. Lisätietoja ja  
ilmoittautumiset 2.5. men-
nessä ryhmän vetäjille:  

Minna Naakka, 
p. 040 5751814, 
minna.naakka@lapinentu.fi

Mia Nahkuri, 
p. 040 6307688,
mia.nahkuri@lapinentu.fi 
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Taksialan myllerryksissä on säilynyt jotain 
pysyvääkin. Noin 40 vuotta sitten perus- 
tettu Tervolan taksiasema palvelee ja 
päivystää edelleen.

Taksiasemalta voi varata suoraan nyt 
myös Kela-kyydin

K elan korvaamat 
matkat ovat maa-
seudun taksiyrit-

täjille niin merkittävä osa 
toimeentuloa, että niiden 
menettäminen saattaa hei-
lauttaa nurin pienen kun-
nan taksiaseman. Tervolas-
sa näin oli käydä loppuvuo-
desta 2020.

– Yrittäjä Mika Suorsa jou-
tui  luopumaan aseman  
ylläpitämisestä, koska yl-
lättäen Lapin alueen Kela- 
kilpailutuksen voittanut ete-
läsuomalainen taksikeskus  
ei valinnutkaan häntä Ke-
la-ajoja tekemään vaan Ter-
volan kyydit hoidettiin Ke-
mistä, Torniosta ja Rova- 
niemeltä, kertoo taksin- 
kuljettaja ja taksiaseman 
vastaava Ari Ollitervo.

– Mikalla oli asema ja kol-
me autoa. Oli hilkulla, et-
tei koko toiminta kaatunut.  
Kela-ajot kattavat jopa 
60–80 prosenttia kyydeis-
tä. Onneksi Timo Heiskanen 
Heiskasen Liikenne Oy:stä 
osti Tervolan taksiaseman  
ja kaksi autoa.

Toista niistä ajaa Ari Olliter-
vo, toista Sanna Vierelä. 
1980-luvun alussa perus-

tettu taksiasema palvelee 
ja päivystää vanhassa tu-
tussa paikassa ja numeros-
sa 016 435 555 sunnuntais-
ta perjantaihin kello 7–22 
ja lauantaisin lähes ympäri 
vuorokauden kello 7–5.

– Vuodenvaihteesta läh-
tien myös Kela-kyydin on 
voinut varata suoraan Ter-
volan taksiasemalta. An-
namme varauksen yhtey-
dessä auton numeron, jon-
ka asiakas sitten ilmoittaa     
Ke la-keskukse l le ,  Ar i  
Ollitervo neuvoo.

Lapissa Kela-keskuk-
sen tehtäviä hoitaa kak-
si yritystä: Taksi Hel-
sinki (0800 414 610) ja 
Suomen Lähi logist i ik-
ka (0800 051 54). Kyydin  
tilaaja voi asioida kumman 
keskuksen kanssa tahansa.

Aseman säilyminen
tuo tuloja muillekin

 
Ar i  Ol l itervon mielestä 
jokaisessa kunnassa pitäi-
si säilyä taksiasema, vaikka 
lakisääteistä päivystys- 
velvoitetta ei enää ole.

– Asema tuo tuloja muille-
kin. Työntekijät ovat paikal-
lisia. Tankkaamme Tervolan 
Seo-asemalla ja teetämme 
siellä täyden palvelun huol-
toja.

– Ilman asemaa taksin saa-
minen voisi viikonloppui-
sin olla hankalaa. Itsenäisiä  
taksiyrittäjiä on Tervolas-
sa neljä eikä heillä ole näin  
laajaa päivystystä.

Ollitervo on tyytyväinen 
myös per inteikkääseen 
 
ja vakaaseen työnanta- 
jaansa.

– Heiskasen Liikenne on 
aloittanut jo 1930-luvulla. 
Sillä on kaikkiaan kahdek- 
san taksia, joista Kemissä 
kuusi. Moni matka suuntau-
tuu Tervolasta Kemiin sai-
raalaan, joten ajojen järjes-
tely toimii hyvin. Yksikään 
Kela-kyytimme ei ole myö-
hästynyt. Asiakkaiden mu-
kaan palvelu on muuttunut 
todella parempaan suun-
taan.

Tervolan ajoneuvot soveltu-
vat inva- ja paarikuljetuksiin. 
Heiskasen Liikenteeltä voi 
lainata paarien lisäksi myös 
pyörätuoleja.

Sinetöidyt hinnat
Meri-Lapissa

 
Taksiliikenteen lakimuutok-
set mahdollistivat hintakil-
pailun, joka tosin käytännös-
sä toimii vain isoissa kau- 
pungeissa.

– Niissä sama matka voi 
maksaa mitä tahansa kym-
pin ja satasen välillä. Sii-
tä seurasi oikea villi länsi.  
Meri-Lapin alueen toimijoilla 
on samat, sinetöidyt hinnat, 
Ari Ollitervo sanoo.

– Täällä ei ole myöskään tur- 
vallisuus- tai laatuongelmia. 

Teksti, kuvat  
Teija Laurinolli

Korona on kurittanut kaikkia 
kuitenkin tasapuolisesti.

– Ajot vähenivät reippaas-
ti. Viikonloput olivat nollilla, 
kun ravintolat ja huvipaikat, 
kuten Suukoski ja Tervola- 
hovi, eivät voineet toimia.

Kannattavuutta nielee nyt 
lisäksi polttoaineen reipas 
hinnannousu. Maan hal-
litus päätti vastikään hel-
potuksista, joihin sisältyy 
Kela-kyytien korvauksen 
korottaminen kesken sopi-
muskauden.

Taksiasema on toiminut samalla paikalla Tervolan Keskustiellä 
1980-luvun alusta lähtien. Nyt sitä ylläpitää Heiskasen Liikenne.

Ari Ollitervo vastaa Tervolan taksiaseman toimin-
nasta ja huolehtii viikonloppupäivystyksistä.
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Päivätanssit

Peräkonttikirppis

Nuorkalla kahvila 

Keppihevosrata

Ämpärinheitto Ämpärinheittoareenalla 

Pitäjäjuhla Tervolan kotiseutumuseolla
Ohjelmassa Jumalanpalvelus, suurustauko,
kulttuuriministeri Antti Kurvinen, musiikkia

Saab-kulkue / kokoontumisajotapahtuma

Kirjastossa tapahtuu

Diakoniaseikkailu ja hartaus

Tervolassa 9.-10.7.2022

Murtheella -lausunnan SM-kisat

Ohjelmamuutokset 
mahdollisia.

Tule mukaan toteuttamaan Ämpäripääpäivää!  
Kaikki halukkaat yritykset / yhdistykset / yksityiset ovat tervetulleita toteuttamaan lisää 
ohjelmaa Ämpäripääpäiville! Kokoonnumme 25.4. klo 18 Tervolan kunnantalon kahviossa. 
Ilmoittaudu susanna.karila@tervola.fi tai 040 151 9819.

Etsimme Ämpäripääsoudun toteuttajaa
Etsimme toteuttajia ja juontajaa soutukilpailua varten! Ämpäripääsoutu suoritetaan joen 
varteen tehdyllä radalla, jossa kilpailijat osallistuvat kilpailuun itse tehdyllä kulkuvälineellä. 
Persoonallisesta joukkuepukeutumisesta saa myös pisteitä. Kutsumme myös eri vesilajien 
harrastajia esittelemään omaa toimintaansa. 
Jos kiinnostuit, ota yhteys susanna.karila@tervola.fi tai 040 151 9819.

Met kaikki toivotama sinut tervetulheeksi Tervolhan!
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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

? ?? ? ?

?

? ?? ??

?

Kysy kunnalta?

Kysymys
Vastaus

Kunnantalon esteettömyysasia on ollut pitkään 
keskusteluissa ja pohdinnoissa. Erilaisia suunnitel-
mia on tehty kunnantalon esteettömyyden paran-
tamiseksi, osa niistä on myös toteutettu.  Ulko-ovi-
en luiskien lisäksi ala-aulan keskus on muutettu 
palvelupisteeksi, josta kuntalaiset saavat neuvon-
taa kunnan palveluiden lisäksi myös monista val-
tionhallinnon palveluista. Lisäksi alakerran toimis-
tohuoneita on muutettu neuvottelutiloiksi, joihin 
pääsee esteettömästi.

Haasteena on ollut ja on edelleen kunnantalon kel-
larikerroksen sekä toisen kerroksen saavutettavuus 
sekä kellarikerroksen lattiatasojen korkeuserot. 
Kuntosalin ja yläkerran saavutettavuuden paranta-
miseksi kunnan rakentamisohjelmassa on vuonna 
2024 varauduttu kunnantalon hissin rakentami-
seen.  Tällöin toivottavasti saamme em. ongelmat 
ratkaistua ja myös kunnantalon esteettömäksi.

Mika Simoska, kunnanjohtaja

Esteetön(kö) Tervola

Meitä ihmisiä on monenlaisia, myös liikuntakyvyil-
tämme. Jokainen meistä voi joskus joutua käyttä-
mään apuvälineitä, toiset joutuvat käyttämään nii-
tä koko ajan.

Apuvälineitä on monenlaisia kulloisenkin tarpeen 
mukaan. Erilaiset kävelyä ja tasapainoa tukevat kä-
velykepit, rollaattorit ja pyörätuolit.

Kuinka onnistuu matkanteko ja asioiden hoito sel-
laisella ihmisellä, joka joutuu käyttämään kyseisiä 
apuvälineitä liikkuessaan kirkonkylällä?

Suuren kiitoksen ansaitsee Tervolan kunnankirjas-
to.  Siellä on hyvä asioida myös pyörätuolia käyttä-
vän. Ulko-ovi avautuu käden painalluksella ja siitä 
on helppo jatkaa sisälle kirjastoon ja lukusaliin. Sa-
moin ulos meno onnistuu helposti.

Terveyskeskuksessa asiointi sujuu hyvin sujuvas-
ti ulko-ovelta sisätiloihin asti. Samoin on kaikissa 
vanhusten hoitoyksiköissä.

Tervolan apteekissa on ulko-ovella liiketunnistin, joka 
aukaisee oven. Sisäpuolelta ovet saa avattua seinässä 
olevasta painikkeesta. Näin kulku apteekkiin sisälle ja 
ulos sujuu vaivattomasti.

Myös Tervolan kahdessa ruokakaupassa on esteetön 
kulku sisään ja ulos, sekä myös kaupoissa asiointi.

Entä Tervolan kunnantalo? Kunnantaloa voisi kutsua 
“Tervolan sydämeksi”, sillä siellähän tehdään kunta-
laisia koskevat päätökset erinäisistä asioista. Niinpä 
talon palveluiden kuuluisi olla tasapuolisesti kaikkien 
kunnantalolla asioivien ihmisten saatavilla.

Hyvänä asiana ovat ulkona olevat liuskat, joita myöten 
myös apuvälineitä käyttävät ihmiset pääsevät porras-
tasanteelle asti. Mutta sitten tulee “tenkkapoo”, miten 
saa ulko-oven aukeamaan, että pääsisi sisälle taloon? 
Ulko- ovi on raskas ja vaikea avata.

Jos ja kun pääset sisälle taloon, olet ensimmäisessä 
kerroksessa. Siellä voit liikuntarajoitteisenakin toimit-
taa asiasi. Mutta jos sinulla olisi asiaa talon toiseen 
kerrokseen, niin matkasi tyssäsi siihen, sinne et pääse 
mitenkään itsenäisesti, etkä aina avustettunakaan.

Toisessa kerroksessa on kunnanjohtajan huone sekä 
monia toimistoja. Näihin et pääse asioimaan, koska 
terveydentilasi rajoittaa liikkumistasi.

Vuosittain kunnantalon toisessa kerroksessa järjeste-
tään myös mitä erilaisimpia näyttelyitä. Esillä on mm. 
maalauksia ja muita kädentaitoihin liittyviä töitä. Nämä 
taidenautinnot jäävät kokematta, vaikka niihin olisi 
mukava käydä tutustumassa. Kunnanvaltuustosalissa 
pidetään myös kaikille avoimia tilaisuuksia. Näissä ti-
laisuuksissa käsitellään asioita, jotka koskevat kunta-
laisia. Monelta nämäkin tilaisuudet jäävät kokematta.

Kuntoilu tekee hyvää kaikille! Ensiarvoisen tärkeää se 
on henkilöille, joilla on liikkumisen kanssa vaikeuksia. 
Mutta, mutta kuinka ollakaan, kuntosali sijaitsee kel-

larikerroksessa, monen porrasaskelman takana. 
Kulkeminen sinne on tosi vaikeaa tai mahdotonta 
liikuntarajoitteisilla henkilöillä, saati sitten pyörä-
tuolilla. Heille, jos kelle olisi oltava mahdollisuus 
saada harrastaa kuntosaliliikuntaa. Elämisen laatu 
paranisi niin ruumiillisesti kuin henkisestikin. Liik-
kumisen ilo myös lisääntyisi voimien karttuessa.

Tasapuolisuus ei toteudu kaikkien kuntalaisten 
kesken, ainakaan edellä mainituissa paikoissa.

Avoimeksi jää vielä kysymys; Koska kunnantalosta 
tulee esteetön?

Tarja Hakoköngäs

TERVOLAN
KÄDENTAITONÄYTTELY

Kunnan viraston ylä-aula,

Keskustie 81

www.kivalo-opisto.fi

SUNNUNTAI 24.4 
KLO 11–15.00 

MAANANTAINA 25.4 
KLO 8-15.00 

Tulethan vain terveenä paikalle.
Huomioithan käsi- ja yskimishygienian sekä

turvavälit. Maskisuositus

1!  Kokouskutsu  !  (! ) 1 1
   
   
 14.4.2022  
   

   

KUTSU TERVOLAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN 

Tervolan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 
3.5.2022 klo 18.00 Tervolan Osuuspankin kokousMloissa, osoiNeessa Keskuskatu 95, 95300 Tervola. 

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Esitetään vuoden 2021 Mlinpäätös toimintakertomus, Mlintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston 
lausunto Mlinpäätöksestä ja toimintakertaomuksesta; 

2. Päätetään Mlikauden 1.1.- 31.12.2021 Mlinpäätöksen vahvistamisesta; 

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aiheNa  
Hallitus esiNää, eNä Mlikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuoNo-osuuspääomalle 3,25 %.  

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitus-
johtajalle edelliseltä Mlikaudelta; 

5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä Mlintarkastajien palkkiot seuraavalle toi-
mikaudelle. 

6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarviNavat jäsenet hallintoneuvostoon.  

7. Valitaan Mlintarkastaja 

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan 

9. Lahjoituksista pääNäminen 

   

Kokousasiakirjat 

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 19.4.2022 alkaen pankin internetsivuilla 
hNps://www.op.fi/web/op-tervola 

Tervolassa 14.4.2022 

TERVOLAN OSUUSPANKKI 
Hallitus
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Soita ja sovi  
nuohousaika!

Meiltä myös: 
• piipunhatut

• kattoturvatuotteet 
• Hormitarkastukset

Matti Saukko, nuohooja 
p. 040 1567 811

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Yhden naisen unelma 

A stuessa s isään 
Korpihillan Louel-
la sijaitsevaan uu-

teen tuotantotilaan ensivai-
kutelma on upea. Tuotteita 
on laitettu houkuttelevasti 
esille näyttäviin vitriinikaap-
peihin ja muutama istuma-
paikkakin löytyy. Korpihillan 
omistaja Ritva Korpihilla tu-
lee vastaan iloisesti hymyil-
len.  – Olen aina rakastanut 
sisustamista ja vanhoja esi-
neitä. Sisustaminen on mi-
nulle yksi rakas harrastus 
myös, hän kertoo.  

   Korpihillan toimipiste sijait-
see vanhassa, mutta uudel-
leen remontoidussa kou-
lussa Posiolla ja juomatuo-
tantotilat Tervolassa. – Olen 
todella iloinen siitä, että tuo-
tantotilat löytyivät Tervolas-
ta, sillä tämä on logistises-
ti tuotantotilojen kannalta  
erittäin hyvässä paikassa, 
Korpihilla kertoo hyvillä mie-
lin. 

Miten pohjoisen  
tytöstä tuli yrittäjä

 
Kaikki alkoi siitä, kun Ritva oli 
opiskelemassa hotelli- ja ra-
vintolakoulussa esimieslin-
jalla. - Meidän tuli tehdä jos-
tain aiheesta lopputyö opin-
tojen päätteeksi ja silloin 
mielessä alkoi kypsyä idea 
omasta yrityksestä, hän ker-
too. Eräällä kurssilla käsitel-
tiin kotimaan matkailua ja sil-
lä kurssilla Jorma Hemmin 

kirjoittamasta kirjasta. Kor-
pihilla ymmärsi, ettei ravin-
tola-ala rajoitu pelkästään 
kaupunkeihin, ravintoloihin 
tai hotelleihin vaan se on ni-
menomaan monitahoisem-
pi ja laajempi kokonaisuus. 
Eräänä yönä hän hyppäsi  

ylös sängystä kirjoitta-
maan omaa liikeideaa. Koko  
opinnäytetyö sisälsi kaksi 
eri kokonaisuutta: maaseu-
tumatkailua sekä liikeidea 
Korpihillasta. Kukaan ei ollut 
aiemmin tehnyt opinnäyte-
työtä vastaavasta ja hän sai 
työstään parhaat arvosanat. 
  
Opiskelujen jälkeen Korpi- 
hilla jäi Ikaalisiin töihin. 
Työsopimuksen loputtua  
hän meni työvoimatoimis-
toon keskustelemaan oman 
yrityksen perustamises-
ta. Hän huomasi samalla, 
että Kuusamossa olisi mah-
dollisuus käydä eräkokki-
kurssi, johon hän pääsi työ-
voimatoimiston puoltama-
na. Samoihin aikoihin löytyi  
vanha koulukiinteistö Po- 
siolta jonka Korpihilla osti 
veljensä perheen kanssa yh-

teisesti. Ei kuitenkaan men-
nyt kauaa, kun kiinteistö siir-
tyi kokonaan Kokolle itsel-
leen. 

– Asiat muuttuivat mel-
ko nopeasti. Veljeni per-
he sai töitä muualta ja per-

heen pienin astmaatikko 
sai oireita alkaneen remon-
tin keskellä. Vaikka remontti  
kestikin lopulta useamman 
vuoden, niin se kannatti.  
Nykyään rakennus ja sen  
ympäristö näyttää jo minun 
sielunmaisemaltani, Ritva 
kertoo hymyillen. 

Korpihillan 
nimi syntyy

 
Pudasjärvi on hyvin tunnet-
tu erilaisista metsittyneis-
tä korpisoista, joissa kasvaa 
hillaa. Kor-
pihillat ovat 
yleensä vä-
hän isom-
pia ja mehe-
vämpiä kuin 
normi suo-
hillat. Korpi-
hillan isä vei 
häntä usein 
lapsena si-
s a r u s t e n 
kanssa hil-
laan ja sama 
perinne jat-
kui myös ai-
kuisiälle. - Vaikka minulla ei 
ollutkaan tuolloin vielä lopul-
lista yritysideaa, niin käydes-
säni korpihillaa noukkimassa 
isäni kanssa, sanoin hänelle, 
että yrityksestä tulee sitten 
tulevaisuudessa Korpihilla. 

Ensimmäinen valmistet-
tu tuote oli kuusenkerkkäsii-
rappi, yrttiteet ja muut mar-
jasiirapit. Nykyään tuoteva-
likoima on kasvanut monilla 
muillakin tuotteilla. Tutustu 
tuotevalikoimaan osoittees-
sa: www.korpihilla.fi 

Tuotteiden  
matka tunnetuksi

 
Vuonna 1995 Korpihilla kiin-
nostui erilaisista marjaisis-
ta likööreistä ja lähti opis-
kelemaan niiden valmis-
tusta marjavi inikouluun 
tilaviiniyrittäjäkoulutukseen  
Muuruvedelle. Kahden kou-
lutuksen jälkeen hän opis-
keli myös silloisen puolison-
sa kanssa tekemään helmei-
leviä juomia. Korpihilla oli jo 
aiemmin valmistanut hiili-
hapottomia juomia. - Halusin 
juomista juhlavempia ja läh-
din kehittämään niitä uudelle 
tasolle, hän kertoo.

Tuohon aikaan alkoi myös lä-
hiruokabuumi pääkaupun-
kiseudulla. Korpihilla päätti 
osallistua miehensä kanssa 
Viisi tähteä nimisen ravinto-
la-alan lehden järjestämään 
Suomen paras -kilpailuun. 
Kilpailuun lähettämät hilla-
marmeladit saivat kilpailus-

sa kunniamaininnan. Seuraa-
vana vuonna 2005 kilpailussa 
pääsi jaetulle ykkössijalle al-
koholiton shampanjatyylinen 
Kuohuva Kuusenkerkkäjuo-
ma®. Voitto oli poikkeukselli-
nen silloin, koska alkoholitto-

mia kuohujuomia ei tuolloin 
vielä ollut juurikaan tarjon-
nassa. 

Alkoholittomien juomien ar-
vostus ja kiinnostus on nous-
sut vasta parin viime vuoden 
aikana. Se miten tuote pää-
tyi arvostettuihin ravinto-
loihin olivat ravintola-alan 
pientuottajien puolestapu-
hujien Markus Maulavir-
ran, Eeropekka Rislakin ja 
Aki Ariolan ansiota. Suosi-
tusten myötä myös muut ra-
vintolat ja jälleenmyyjät kiin-
nostuivat tuotteestamme 
ja kysyntä kasvoi asiakkai-
den toimesta niin suureksi, 
että Kuohuva Kuusenkerk-
käjuoma® päätyi myös Alkon 
tuotevalikoimaan myyntiin.  

Myös Korpihillan uusi vegaa-
ninen ja alkoholiton kuohu-
juoma 543210 lanseerattiin 
tänä vuonna Alkon 90-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi. 
Kuohujuoman nimi juontaa 
Alkon historiaan ja vuoteen 
1932, kun yhtiö perustettiin. 
Alko nimittäin aloitti toimin-
tansa 5. huhtikuuta 1932 klo 
10, josta juontuu numero- 
sarja 5-4-3-2-1-0.

Unelma juoma- 
tehtaasta toteutuu

 
- Olen haaveillut juomateh-
taasta jo 20 vuotta ja teh-
nyt erilaisia piirustuksiakin 
rakennuksesta. Alun perin 
suunnittelin tehdasta Posion 
puodin läheisyyteen, mutta 
paikka ei kuitenkaan tuntu-
nut oikealta. Vaikka erosim-
me silloisen mieheni kanssa, 
päätimme kuitenkin pysyä 
työtovereina ja etsimme yh-
dessä parin vuoden ajan tuo-
tantotiloja eri puolelta Lap-
pia. Lopulta sellainen löytyi 
Tervolasta. Tilojen löytämi-
sessä auttoi Tervolan elinkei-
nokoordinaattori Matti Ala-
talo. Hän on auttanut meitä 
todella paljon ja lisäksi kun-

Teksti, kuvat  
Susanna Karila

nan puolesta ollaan oltu tosi 
kannustavia, Ritva kertoo 
iloisesti.

Pariskunta kiersi Tervolas-
sa elinkeinokoordinaatto-
rin kanssa erilaisia toimitiloja 
kunnes he päätyivät Louel-
la sijaitsevaan toimitilaan. 
Kunnostustyö on sujunut 
hyvin vaikka korona aiheutti 
haasteita, sillä laitetoimituk-
set olivat pitkiä. Rakennuk-
sella on myös mukava histo-
ria, sillä se on aiemmin toimi-
nut mm. keramiikkapajana 
sekä maataloustuotteiden 
kauppakunnostuspaikka-
na. Rakennuksen ulkoseinis-
sä on käytetty myös Ter-
volasta aikanaan louhittua 
marmoria. Nyt rakennusta 
kunnostetaan vanhaa kun-
nioittaen. Sisätilojen kun-
nostamisen jälkeen seuraa-
va toimenpide on rakennuk-
sen julkisivun ja piha-alueen 
kohennus. Haaveena on, että 
jossain vaiheessa juomateh-
taan yhteyteen tulisi erillinen  
myymälä, josta voi ostaa 
Korpihillan erilaisia tuotteita. 

Ritva Korpihilla on ollut iloi-
nen ja kiitollinen asioiden jär-
jestymisestä. – Tunnen olo-
ni tervetulleeksi Tervolaan. 
Vastaanotto on ollut avoin 
ja lämmin niin kunnan kuin 
kuntalaisten suunnasta. Se 
on koskettanut minua, hän 
kertoo liikuttuneena. Rit-
van suunnitelmissa on löy-
tää kakkoskoti Tervolasta, 
mutta asuntoa on ollut haas-
teellista löytää. – Minuun voi 
olla yhteydessä niin vuok-
ra-asunnon kuin myytävän 
asunnon suhteen!

Vapaa-ajallaan Ritva Korpi-
hilla viettää mielellään liik-
kuen esimerkiksi murto-
maahiihtäen tai tanssien.  
– Ja kesällä luonnon vedessä 
uimista rakastan yli kaiken!  
Lisäksi puutarhanhoito ja 
astrologia kiinnostavat.

Ritva Korpihilla ja  
Matti Alatalo. 


