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Kirpputorikauppaa vähävaraisten
ja lähetystyön hyväksi

Tästä lähtee eurolla
kappale! Järjestelytyössä vasemmalta
Arja Järvinen,
Anna-Liisa Hurtig,
Taina Pussinen ja
Eeva Hiltunen.

Vapaaehtoiset pyörittävät
seurakunnan kirppistä ja
kahvilaa kolmena päivänä
viikossa. Iloinen joukko
kaipaisi lisää käsipareja.

Teksti, kuvat
Teija Laurinolli

J

os aikaa liikenee edes
päivä tai pari kuukaudessa ja palkaksi
riittävät hyvä mieli ja seura, kirpputorityö voisi kiinnostaa.

– Meit ä vapaaeht oi si a
työskentelee täällä nyt
kymmenkunta. Vuorossa
on aina kaksi kerrallaan,
kertoo Eeva Hiltunen.

Kirpputori ja sen ohessa
p a l ve leva ka hv i l a ova t
avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin
kello 11–17.

– Työstä kiinnostuneet
voivat ilmoittautua kenelle tahansa meistä käymällä paikan päällä kirpputorin
auk ioloai kana.

– Tässä nykyisessä paikassa entisen Säästöpankin
tiloissa Keskustiellä olemme toimineet pari vuotta.

Seurakunnalla on ollut kirpputori kaikkiaan parikymmentä vuotta. Paikka on
vaihtunut monta kertaa,
Hiltunen sanoo.
Juttu jatkuu s.2

Avoin tilaisuus
Teemme malminetsintää Tervolassa.
Tervetuloa Tervolan virastotalolle

tiistaina 17.5. klo 18

keskustelemaan mitä se käytännössä tarkoittaa.
Kahvitarjoilu.

• 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!

Rio Tinto Exploration Finland

MIIKA P. 040 537 6425
miika@vaihtoykkoset.fi

ANTTI P. 0400 137 529

Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI
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Jatkoa etusivulta

”Tervolan ainoa
vaatekauppa”

Vaatteiden ja muiden tekstiilien lisäksi myynnissä on
hyllymetreittäin esimerkiksi astioita, kirjoja ja koriste-esineitä. Lastenosastolla on oma paikkansa kellarikerroksessa.

Kirpputori saa myytävät tavarat lahjoituksina. Kertyvän tuoton Tervolan seurakunta kohdistaa diakoniaja lähetystyöhön. Diakonivaroista saavat apua taloudelliseen ahdinkoon joutuneet, lähetystyön varoista
nimikkolähetit ja -kohteet.

– Asiakkaita käy talviaikaan arkisin keskimäärin 20–
25, lauantaisin enemmän.
Kesällä on vilkkaampaa. Kahvila on tosi suosittu ympäri vuoden. Monet pyörähtävät asiointireissulla pullakahvilla.

Huhtikuisena maanantaina kirpputorille kokoontuneet vapaaehtoiset AnnaLiisa Hurtig, Leena Ranta, Arja Järvinen ja Taina
Pussinen muistuttavat, että
myytäväksi otetaan vain
puhdasta ja ehjää tavaraa.

Eeva Hiltunen toimii seurakunnan kirpputorin epävirallisena vastaavana.

Maksuvälineeksi kelpaa ainakin toistaiseksi vain käteinen.
Kerran vuodessa kirpputorin yhteydessä on järjestetty myyjäiset lähetystyön
hyväksi. Silloin kaupan on
yleensä myös leivonnaisia.

Suosikkituotteita he eivät
osaa nimetä. Valikoima on
laaja.
– Tämähän on Tervolan ainoa
vaatekauppa, naiset nauravat.

– Joskus olemme myyjäisissä paistaneet vohveleita ja
makkaroitakin, vapaaehtoiset kertovat.

– S ov it u s p a i k k a k i n o n
järjestetty.

Arja Järvinen, Anna-Liisa Hurtig ja Taina Pussinen viihtyvät vapaaehtoistyössä.

JUMALANPALVELUKSET:
Su 8.5. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10. Messun jälkeen äitienpäivän
kirkkokahvit seurakuntasalissa.
Su 15.5. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10. Messun jälkeen kaatuneiden muistopäivän kunniakäynti sankarihaudoilla ja vakaumuksensa puolesta
kaatuneiden haudalla.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 4.5. Rukousilta – Valvomaan ja rukoilemaan pappilassa Kirkkokuja 4 B
klo 18
To 5.5. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11
Ke 11.5. Yhteisvastuu-ilta Paakkolan kylätalolla klo 18
To 12.5. Eläkeläisten kerho Törmävaaran leirikeskuksessa klo 11
Ti 17.5. Raamattuluento kirjastolla klo 17
To 19.5. 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

Astiahyllyt on sijoitettu kahvilan puolelle.

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 18.5.
Aineistot edellisen viikon
keskiviikkoon klo 12.00
mennessä.

Donkkis Big Night -toimintailta pe 13.5.
klo 18-20 seurakuntakeskuksessa.
Donkkis Big Night on 6-13 -vuotiaiden
toiminnallinen ilta. Illan ohjelma sisältää
Raamattuopetusta, draamaa, nukketeatteria ja monia hauskoja toimintapisteitä. Tarjolla myös iltapala. Nyyttäripisteeseen voi
tuoda pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan osallistujien kesken palkintoja.
Donkkis Big Night-iltoihin on vapaa pääsy!
Lisätietoja Donkkis Big Night illoista: http://
www.donkki.net ja Sari Siivola 050 437
0006. Järjestäjinä: Tervolan seurakunta ja
Lapin Ev.lut. Kansanlähetys.
KIRPPUTORI: avoinna ma ja ke klo 11-17
sekä la klo 10-15.

Koristenukke tervehtii tulijoita.

KIRKOLLISET TOIMITUKSET:
Hautaan siunattu: Ulla Maija Aula 79 v.
Mauri Veli Tapio Laine 72 v.
Kastettu: Lenni Esa Gunnar Viippola

Palveluhakemisto
TERVOLAN TAKSIASEMA

016-435555

Kuljetukset kaikkiin
tarpeisiisi...

Nyt voit tilata paikalliset taksit myös Kela kuljetuksiisi.
Soitathan ensin meille ja kerrot tarpeesi:
× KELA KULJETUKSET × VPL KULJETUKSET
× JUNA- JA LENTOKENTTÄKULJETUKSET

www.tervolanseurakunta.fi

UUTUUS!

Hemmottelulahjakortti Äidille!
JALKOJENHOIDOT (myös koti- ja laitoskäynnit)
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

Kauneus- ja jalkahoitola

Marjut Rovanperä

040 5255 669

Näköislehti osoitteessa:
www.tervola-lehti.fi

Keskustie 95

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus
Vastaava työnjohto
ja pääsuunnittelu
Rakennuslupakuvat

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

KELA-TAKSI 9884
JAAKKO KÄMÄRÄINEN

- HENKILÖAUTO- LASTENISTUIN

040 5427319

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

Tervola-lehti
AVOINNA:
AVOINNA

ma-to klo
klo 12-19
12-19
ma-ke
pe pe
klo 10-17
to,
klo 10-17

TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa
KESÄAUKIOLOAJAT
1.9.2021–30.4.2022.
Asiakaspalveluaikaa
on
Kirjaston
kesäaukioloajat
ovat voimassa
ma–to klo 12–19
1.5.–31.8.2022. Asiakaspalveluaikaa on
pe
klo 10–17
ma–ke klo 12–19
to,
pe klo 10–17 voi asioida joka päivä klo 9–21
Omatoimikirjastossa
välisenä aikana, myös viikonloppuisin.
Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo
9–21
välisenä aikana,
myös viikonloppuisin ja
MUUTTUNEET
LIIKENNEJÄRJESTELYT
juhlapyhinä.
Koulukeskuksen liikennealueen muutostöiden
myötä liikenne kirjastoon on muuttunut yksiASIAKASPALVELUN
KIINNIOLO ohjataan
5.–6.5.
suuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne
Kirjaston
suljettu Itäpuolentorstaina
Kurjentienasiakaspalvelu
kautta, ja alueeltaon
poistutaan
tielle.jaItäpuolentieltä
ei voi enäähenkilökunnan
kääntyä suoraan
5.5.
perjantaina 6.5.2022
koulukeskukseen/kirjastoon.
koulutuksen
vuoksi. Omatoimikirjasto on
avoinna normaalisti klo 9–21.
POISTOAINEISTON HÄVITTÄJÄISET
Tule penkomaan
poistoaineiston
JOONAS
BERGHÄLL
9.5. hävittäjäisiin! Jäljellä
olevaa
kirjaston
poistoaineistoa
saa ottaa
ilDokumenttielokuvien ohjaaja Joonas
Berghäll
maiseksi
1.–8.9.
välisenä
aikana.
kertoo esikoiskirjastaan Vaaleanpunainen kirje
Tervolan nuorisoseurantalolla maanantaina
LASTENOSASTON TIETOKIRJAHYLLYT
9.5.
klo 17.30
alkaen.
Tilaisuudessa
on myös
Raikkaan
oranssit
lastenosaston
tietokirjahyllyt
on
mahdollisuus
ostaa
uunituore
kirja
nimikirjoinyt asennettu paikoilleen. Kirjojen tutkailu on entuksella
hintaan kun
25 €.
Kahvitarjoilu,
tervetuloa!
tistä sujuvampaa,
myös
useimmat isot
kirjat
mahtuvat hyllyihin oikeinpäin. Uudet hyllyt ovat
AILA
KÄHKÖSEN
VALOKUVANÄYTTELY
myös matalammat
kuin
entiset, joten pienet asiakKirjastossa
on Aila paremmin
Kähkösen
valokuvanäyttekaat yltävät kirjoihin
itse.
ly Katsokaa taivaan lintuja 2.-31.5.2022 väliLEFFAILTA
8.9.
sen
ajan. Tervetuloa
tutustumaan näyttelyyn!
Koko perheen elokuvailta ke 8.9. klo 17–18.40. Tarina vie fantasiamaailmaan,
missä ihmiset ja lohiMETSÄILTA
11.5.
käärmeet elivätmetsäverotus,
kauan sitten sopusoinnussa.
Mutta
Mietityttääkö
taimikonhoito
tai
kun paha voimaTule
uhkasi
maata, lohikäärmeet
uhrakemera-tuki?
kuulolle
kirjastoon keskisivat itsensä
pelastaakseen
ihmiskunnan.
Nyt, 500
viikkona
11.5.
klo 17 alkaen,
kun Metsänomisvuotta
myöhemmin,
sama
paha
voima
on
palannut,
tajat Lapin asiantuntijat kertovat ajankohtaisisja yksinäisen soturin on löydettävä myyttinen viita metsäasioista. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
meinen lohikäärme korjatakseen murtuneen maan
ja palauttaakseen sen hajaantuneet kansat yhteen.
RAAMATTU - MAAILMAN TUNNETUIN
Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat herkut
KIRJA
mukaan!17.5.
Kevään aikana kirjasto on järjestänyt yhteistyössä
Tervolan seurakunnan
kanssa
KIRJAILIJAVIERAANA
AAVEMETSÄSTÄJÄ
Raamattu-luentosarjan,
jossa perehdytään
MIKA NIKKILÄ 16.9.
kirkkoherra
Heikki
Holmantutkija
johdolla
Valkeakoskelainen
rajatiedon
Mikamaailman
Nikkilä esittelee Suomen
aavemetsästäjät
3 -kirjaa
ja
tunnetuimpaan
kirjaan,
Raamattuun
ja siihen
kertoo
aavemetsästäjänä
toimimisesta
torstaina
miten sitä luetaan ja käytetään. Kevään vii16.9. klokokoontuminen
18 alkaen Nuorisoseurantalolla.
Oletko
meinen
järjestetään tiistaina
sinä
kohdannut
yliluonnollisia
ilmiöitä?
Tervetuloa
17.5. klo 17.00 alkaen kirjaston lehtisalissa.
kuuntelemaan ja
keskustelemaan!
Kahvitarjoilu,
tervetuloa
mukaan!
PENTTI KORPELA 27.9.
SATUSEIKKAILUPASSI
Valokuvaaja ja tietokirjailija Pentti Korpela saapuu
Hae kirjastosta oma satuseikkailupassi, hypkirjaston kirjailijavieraaksi ma 27.9. klo 17.00 alpää
ja osallistu
arvontaan!kestää
Lapin
kaenseikkailuun
Nuorisoseurantalolle.
Kirjailijavierailu
kirjastot
jakavat
lapsille
lukumaskotti
Hiihkun
noin reilun tunnin, ja sen aikana Korpela kertoo kusatuseikkailupassia,
jonka
avulla perheet
vien ja karttojen pohjalta
Lounais-Lapin
luonto-jaja
päiväkotija esiopetusryhmät
voivathistoriasta.
sukeltaa
retkikohteista
sekä joidenkin kohteiden
satuseikkailuun.
luetaan
yhdessä ääLuento on samalla Satuja
tiivis paketti
lähimaantieteestä Hailuodosta
Pelloon ulottuvallaon
alueella.
Korpela
neen.
Satuseikkailupassissa
viisi teemaa,
esittelee
myös erikoisuuksia
eli Lounais-Lapin
joista
jokaiseen
luetaan ainakin
yksi kirja.luolia. Korkealaatuisten
luontokuvien
lisäksi esitykseen
Lukuhetkissä
on luvassa
mm. vauhdikkaita
kuuluu
kaksi
lyhyttä
videota.
Tilaisuudessa
voi osseikkailuja ja tutustumista erilaisiin tunteisiin.
taa
Lounais-Lapin
retkiopas
-kirjan
25
euron
hinJos tarvitset vinkkejä lukemisen löytämiseen,
taan (käteismaksu). Tilaisuuteen on vapaa pääsy,
verkkokirjastoon on koottu listoja eri aiheisiin.
tervetuloa!
Täytetyllä satuseikkailupassilla voi osallistua
arvontaan Tervolan kirjastossa 30.6. saakka.
DIGIOPASTUSTA KIRJASTOSTA
Tarvitsetko apua tietokoneen, älypuhelimen
tai tablettilaitteen käytössä? Kirjasto auttaa
kirjaston omien verkkopalvelujen ja laitteiden
käytössä, tiedonhaussa ja asiakkaan oman
laitteen peruskäytössä. Saat digiopastusta
kirjastossa käydessäsi tai voit soittaa puh.
040 486 6984. Voit myös varata henkilökohtaisen opastusajan. Opastus on maksutonta.

KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS
Torstaina 5. päivänä toukokuuta 2022 on
peruttu.
Pertti Keränen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

VAPAA-AIKATOIMISTO
TIEDOTTAA
LÄHE SIEKI LIIKKEELLE
Työikäisille suunnattu matalan kynnyksen
liikuntatapahtuma Lapinniemen koululla 20.5.
klo 15-19. Luvassa maksuttomia mittauksia,
tietoa ja elämäntapainfoa. Mukana Lapin
liikunta, Lapin muistiyhdistys, Lapin sydänyhdistys, kunnan vapaa-aikatoimi, Terveystalo
sekä Tervolan ulkoilijat. Vapaa pääsy!
TAIDENÄYTTELY ”PIENINÄ PALASINA”
Kunnantalon näyttelytilassa, 2. krs. 27.4.30.5. Maalauksia ja veistoksia esillä taiteilija
Hilla Ojennukselta.
LIIKUNTAKAMPANJA 25.4.-9.6.
Kuntokortteja voi hakea 20.4. alkaen kunnantalon neuvonnasta, kirjastosta tai Salen
ilmoitustaululta. Kortin voi tulostaa myös
kunnan verkkosivuilta itse. Kortin 15.6.
mennessä palauttaneiden kesken arvotaan
liikunnallisia palkintoja. Liikunnan iloa!
NUORKKA
Ma 9.5. 3.-6.-luokkalaisille pidennetty
aukioloaika, avoinna klo 13–18, sekä klo 15
pieniä kisoja turnauksen muodossa. Top 3
palkitaan, tule ajoissa paikalle!
Varaa Nuorkka kaveriporukan käyttöön!
Päivät ja ajat ovat:
Ke 11.5. klo 16–18
Ke 18.5. klo 16–18
To 19.5. klo 14–16, klo 16–18
Varaus tulee tehdä vuoroa edeltävänä
päivänä klo 15 mennessä nuoriso-ohjaajalle
viestillä p. 040 1519735. Viestissä tulee käydä ilmi haluttu päivä ja kellonaika sekä ketkä
tulisivat paikalle. Nuorkka ei ole tuolloin
muille avoinna ja paikalla ollaan koko varattu
aika. Ohjaaja on aina paikalla.
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
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AVOIMET
TYÖPAIKAT
Tervolan kunnan avoimet työpaikat,
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät
Kuntarekrystä osoitteesta
www.kuntarekry.fi
Laaja-alainen erityisopettaja
Hakuaika päättyy 17.5.2022
Kodinhoitaja 2 kpl
Hakuaika päättyy 31.5.2022
Perushoitaja
Hakuaika päättyy 31.5.2022
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

Tervolasa liikuthan!
Liikuntakampanja on jälleen
käynnissä 25.4.-9.6. välillä. Kampanjan tarkoituksena on motivoida tervolalaisia omaehtoiseen liikuntaan.
Kampanjan aikana kuntalaiset voivat täyttää kuntokorttia ja merkitä siihen kaikki vähintään puoli tuntia kestäneet liikuntasuoritukset.
Liikuntalajeja ei ole rajattu, vaan se voi olla mikä tahansa. Kuntokortteja löytyy
kunnantalon neuvonnasta sekä kirjastosta, sen voi
myös itse tulostaa kunnan
verkkosivuilta.
Kampanjan aikana järjestetään myös Lähe sieki liikkeelle –tapahtuma perjantaina 20.5. klo 15-19 Lapinniemen koululla. Lähe sieki
liikkeelle (entiseltä nimeltään
SuomiMies seikkailee) on

vuonna 2007 aloitettu valtakunnallinen konsepti, jonka ensisijaisena tavoitteena
on kannustaa sekä innostaa
terveellisen ja liikunnallisen
elämäntavan pariin. Lapissa
konseptia on toteutettu aktiivisesti vuodesta 2013 lähtien. Tapahtumassa testataan ilmaiseksi, hikoilematta
ja hengästymättä, seuraavat:
kehonkoostumus, puristusvoima, kestävyyskunto sekä
vyötärönympärys. Mittauksiin ei tarvitse valmistautua. Tule siis paikalle sellaisena kuin olet! Mukana tapahtumassa ovat Lapin liikunta,
Lapin muistiyhdistys, Lapin
sydänliitto, Terveystalo sekä
Tervolan ulkoilijat ry.
Lisätietoja kunnan verkkosivuilla!

Lukijalta:
MYYTY OON
Sieltä tanssilavan suunnalta jo kuuluu soitantoa.
Ja haaveitteni prinsessa on kohta lavalla.
Unelmissain syleilyyn hänet tahtoisin minä kietoa.
Suloista lauluaan ainakin saan kuunnella.
Myyty oon kun edessäin mun laulaa.
Tanssilavojen tuo prinsessa hurmaavin.
Silmät tuikkien hän myöskin nauraa.
On hymynsä maailman ihanin.
Ihan lavan eteen onnistun itseni asettamaan.
Tätä hetkeäni en tahdo antaa pois.
Ihailen kuinka kauniisti hän pystyykin laulamaan.
Kunpa ikuisuuksiin laulu kestää vois.

Juttuvinkit:
aineisto@tervola-lehti.fi

Myyty oon kun edessäin mun laulaa.
Tanssilavojen tuo prinsessa hurmaavin.
Silmät tuikkien hän myöskin nauraa.
On hymynsä maailman ihanin.
Ari Saukko, Tervola
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Tervolan riistanhoitoyhdistys 60 vuotta
Tervolan riistanhoitoyhdistys perustettiin 29.7.1962.
Sitä ennen Tervola kuului Simon ja Kemin kanssa samaan
riistanhoitoyhdistykseen.
Tervolalaisilla oli kuitenkin
kova halu saada oma yhdistys ja puuhamiehenä asian
edistämiseksi toimi Väinö
Saarenpää. 60 -luku oli
muutoinkin aktiivista aikaa,
sillä Tervolaan perustettiin
paljon uusia metsästysseuroja esim. Tervolan Erämiehet, Vähä- Suolijoen Metsästäjät, Louen Erämiehet jne.
Alkuaikoina yhdistyksen
toiminta oli aktiivista. Riistanhoitoyhdistys järjesti pilkkikisoja, hirvenhiihtoa,
ammuntoja ym. Vuosikokouksissa kaikille ei riittänyt
tuoleja, kun paikalla oli jopa
300 jäsentä! Tuolloin riistanhoitoyhdistyksellä oli
myös valtaa päättää alueen
hirviluvista ja metsäkanalintujen metsästysajoista. Vanhojen pöytäkirjojen mukaan
keskustelu aiheista olikin
vilkasta.

Paljon ovat ajat muuttuneet.
Tuoleja riittää nyt jokaiselle
vuosikokouksessa ja hirviluvista päättää Suomen riistakeskus. Riistanhoitoyhdistys on kuitenkin säilyttänyt
roolinsa paikallisena riistaviranomaisena, jonka tehtävät on määrätty riistahallintolaissa. Lisäksi riistanhoitoyhdistyksen toimintaa ohjaa
Suomen riistakeskus ja maaja metsätalousministeriö.
Nykyään jotkut riistanhoitoyhdistykset ovat yhdistyneet mm. taloussyistä.
Tämä ilmiö koskettaa lähinnä Etelä-Suomen pieniä yhdistyksiä, eikä Tervolassa
asia ole ajankohtainen. Tervolan riistanhoitoyhdistyksellä menee tällä hetkellä
hyvin. Viime vuosina on panostettu nuorisotoimintaan,
sekä järjestetty kilpailuja ja
koulutuksia. Tervolassa metsästys ja riistanhoito on yhä
monelle tärkeä harrastus.
60 vuotis- juhlakokous pidettiin maaliskuussa nuo-

risoseurantalolla. Lapin alueellinen riistaneuvosto
myönsi Tervolan riistanhoitoyhdistyksen esityksestä
useita ansiomerkkejä.
Kuvassa vasemmalta: Niilo Kurttila (pronssinen ansiomerkki), Hannu Kauppila
(hopeinen ansiomerkki), Enni
Kähkönen (pronssinen ansiomerkki), Henri Kokkonen
(riistanhoidon hopeinen ansiomerkki), Otso Oja (pronssinen ansiomerkki), Antero
Tapalinen (riistanhoidon kultainen ansiomerkki), Kari
Alatossava (kultainen ansiomerkki), Olavi Jestilä (kultainen ansiomerkki), rhy:n puheenjohtaja Jorma Vaara,
Olavi Lustig (hopeinen ansiomerkki) ja rhy:n toiminnanohjaaja Ville Viitanen. Lisäksi
ansiomerkit myönnettiin Severi Körkkö (pronssinen ansiomerkki), Jari Laine (riistanhoidon hopeinen ansiomerkki), Usko Saukko (hopeinen
ansiomerkki) ja Tervolan Erämiehet (riistanhoidon suuri
kunniakirja).

Kodin jätteiden keräyskierros
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17. - 19.5.2022

Keräyskierroksella vastaanotetaan kodin jätteitä, joita ei kokonsa tai materiaalinsa vuoksi voi laittaa kodin jäteastiaan.
Jätteiden tuoja lastaa
Keräyksessä vastaanotetaan max 2m3/asiakas.

itse jätteensä
kuljetusauton kyytiin.

Tiistai 17.5.2022

Maula, ent. baari, 15.00-16.00
Peura, Mäkipeura, 17.00-18.00
Arpela, kauppa, 19.00-20.00

VASTAANOTETTAVAT JÄTTEET
SEKALAISET JÄTTEET

• Huonekalut, patjat, matot, tekstiilit
• Muoviesineet (ämpärit, vadit, jne.)
PALAMATTOMAT JÄTTEET
• Peilit, tasolasit, sulakkeet, kipsilevyt, kaakelit
• Lasi-, posliini-, ja keramiikkaesineet, wc-posliiTorstai 19.5.2022
nit, eristysvillat, hehku- ja halogeenilamput
Raanujärvi, koulu, 15.00-16.00
PUUJÄTTEET
Meltosjärvi, koulu, 16.45-17.45
Mellakoski, ent.kauppa,18.30-19.30 • Puulevyjäte (ovet, kaapit, kalusteet)
• Pinnoitettu puu, parketti, laminaatti, lastulevy
Keräyskierroksella
METALLIROMUT
EI vastaanoteta:
• Polkupyörät, lumikolat, ruohonleikkurit
• yritysten jätteitä
• Pyykkitelineet, puutarhakalusteet,
• vaarallisia jätteitä
• trampoliinit, maalipöntöt (täysin tyhjänä)
• sähkölaitteita

Keskiviikko 18.5.2022

Karunki, kauppa, 16.00-17.00
Vojakkala, kauppa, 18.15-19.15

• painekyllästettyä puuta
• asbestipitoista jätettä
• biojätteitä

MUISTA OTTAA
ASIAKASKORTTI MUKAAN

Keräyskierroksella ei voi maksaa
rahalla eikä pankkikortilla.
Anna palautetta: info@pmjh.fi

Jätteitä EI saa tuoda etu- tai
jälkikäteen pysähdyspaikoille!

Jätteistä peritään
1 asiakaskorttileimaus/kuorma (max 2m3)
Metalliromu vastaanotetaan maksutta.
Lisätietoa: www.jakala.fi

Tervetuloa Tervolan Yrittäjät ry:n
kevätkokoukseen ti 24.05.2022 klo 18.00
Tervolan kunnantalon kahvioon, os. Keskustie 81.
Käsitellään sääntömääräiset asiat,
mm. tilinpäätös ja toimintakertomus 2021.
Ilmoittautuminen 18.05.2022 mennessä:
pirjojurva@gmail.com p. 040-5358553

Tervola-lehti

Kivalo-opisto
Kädentaidot -näyttely
Kahden vuoden tauon jälkeen saimme vihdoin pitää
opiskelijoiden kädentaitojen
tuloksista näyttelyn Tervolan
kunnanviraston ylä-aulassa
su-ma 24-25.4 aikana. Kävijöitä oli mukavasti ja saimme
ihastella kauniita töitä näyttävästi esilletuotuna.

Esillä oli kudonnaisia, vaate
- ja sisustusompeluita, makrameetyöt, neuletyöt mm. islantilais villapaitoja, posliininmaalauksia, lasinsulatustöitä sekä hopeakoruja.
Kädentaitoja Tervolan alueella opettavat Terttu Ranta,
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Mariaana Kola, Paula Salminen ja Vuokko Lammassaari.
Opiston opettajat kiittävät
näyttelyyn töitä toimittaneita oppilaita, ja toivottavat
mukavaa tulevaa kesää. Uudet kädentaito-kurssit alkavat taas syksyllä.
Tervetuloa näyttelyyn!
Mariaana Kola
tuntiopettaja/kädentaidot

Tervola-lehti
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Kysy?kunnalta?
?? ? ?

?

?

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
Ns. mökkiläisten oikeus Tervolan terveydenhuoltoon
Tällä hetkellä Tervolassa sovelletaan kunnassa asuviin
ulkokuntalaisiin - ns. mökkiläisiin - menettelyä, minkä
mukaan heillä on oikeus vain kiireelliseen terveydenhoitoon. Tällaiseksi katsotaan mm. tikkien poisto ja pakottavan hampaan poisto tai paikkaus. Sen sijaan esimerkiksi kortisonipiikin laitto särkevään polveen tai särkevän
hampaan juurihoito, ensiapua lukuunottamatta, ei Tervolassa ole mahdollista.
Selvitykseni mukaan kiireettömän hoidon osalta kunnilla
on oikeus veloittaa käyntimaksu potilaalta ja laskuttaa
loput potilaan kotikunnalta, joten tappiota kunta ei mökkiläisten hoidosta tee. Tästä huolimatta Tervola kieltäy-

tyy tarjoamasta kiireetöntä hoitoa mökkiläisille, ja esittää
Tervolan terveyskeskuksen valintaa ns. omaksi terveyskeskukseksi. Terveyskekuksen vaihto ei kuitenkaan usein ole
mahdollista, mikäli Tervolassa asutaan alle puolet vuodesta.
Ns. mökkiläisillä voidaan tarkoittaa lyhytaikaisia kesäasukkaita, mutta myös asukkaita, jotka asuvat paikkakunnalla
merkittävän osan vuodesta, jopa puolet vuodesta, kuten
me. Ei tunnu reilulta, että suurehkon kiinteistöveron lisäksi
jopa satoja tuhansia euroja rakennuksiin sijoittanut, paikallisia yrittäjiä työllistävä ja kuntakeskuksen palveluja käyttävä
mökkiläinen ei voi käyttää kunnan terveyspalveluja, joista
kunta saa korvauksen.
Useat kunnat toimivat toisin. Netistä selviää, että esimerkiksi Etelä-Savon Kangasniemen kunta näkee mökkiläisten
tuovan mukanaan mökkikuntaa hyödyttäviä etuja, kuten terveyskeskuksen työvoiman määrän säilyminen ja toimenpiteiden yksikkökustannusten lasku. Lisäksi kunnan elinkeinoelämä saa piristysruiskeita terveyskeskuskäyntien mukana
tulevista kunnan kaupallisten palvelujen käytöistä.
Tervolan väkimäärä vähenee, mikä vauhdittanee nykyisten
vähäistenkin palvelujen alasajoa. Tervola on tehnyt joitakin hyviä toimia väestökadon suunnan muuttamiseksi (mm.
kaavoitusta on järkevöitetty ja urheilu- sekä ulkoilumahdollisuuksia on parannettu), mutta lisää tarvitaan nopeasti varsinkin kyläkeskuksen ja sen palvelujen elvyttämiseksi. Palvelut luovat työpaikkoja, ja päinvastoin. On ikävä tunne, kun
ennen vilkkaan kyläkeskuksen läpi ajaessa näkee useinkin
vain 1-2 ihmistä.
Yksi kunnan elvytyskeinoista voisi olla nykyisten hyvien
terveyspalvelujen käyttö vetovoimatekijänä ns. mökkiläis-

Etkö saanut Tervola-lehteä?
Ilmoita siitä meille.
Ilmoitukset

Juttuvinkit

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

aineisto@tervola-lehti.fi

ten osalta. Voitaisiinko yhdessä hyvien mökkitonttien
kaavoituksen kanssa tarjota mökkiläisille mahdollisuus
oman kotikuntansa lisäksi mökkikunnan terveydenhoitoon myös kiireettömän hoidon osalta? Sama tulisi tarjota myös nykyisille mökkiläisille, mikä arvatenkin lisäisi
heidän paikkakunnalla asumistaan. Tämän mahdollisuuden aktiivinen julkituonti tiedotusvälineissä voisi lisätä
myös tonttimaan kyselyjä.
Tulisiko mökkiläiset nähdä virallisen EI-linjan sijasta kuntaa vhvistavana ja kunnan palveluja lisäävänä, aktiivisena
väestönä, johon myös kunta haluaa osaltaan panostaa?
Tämä toivottavasti johtaa jatkokeskusteluihin myös kunnan virallisissa elimissä.
Esa Hurtig

Vastaus
Lain mukaan paikallisen terveyskeskuksen päivystyksellinen hoito tulee antaa paikkakunnasta huolimatta.
Kiireetön hoito kuuluu hoitaa omassa kunnassa. Jos ulkopaikkakuntalainen haluaa käyttää Tervolan terveyskeskuksen palveluja myös kiireettömään hoitoon, tulisi
hänen joko pyytää omasta kunnasta maksusitoumus tähän tai siirtää perusterveydenhuollon palvelut Tervolaan.
Ilman maksusitoumusta emme voi laskuttaa käyntiä kotikunnalta. Tämä on ihan yleinen käytäntö.
Heidi Ylimikkotervo
toimipaikanpäällikkö
Terveystalo Oy

Tervolan nettisivut uudistuvat
Tervolan kunnan nettisivut
uudistuvat elo-syyskuussa ja haluamme kuntalaisten
osallistuvan prosessiin kyselyn kautta. Vastaamalla kyselyyn pääsee tarkastelemaan

myös demo-versiota nettisivuista, jotka on tehty uuden
Tervola -brändin mukaisesti. Lyhytlinkki kyselyyn ja uuden sivuston demoversioon:
https://bit.ly/3KpmKUv

Uusi Kia Stonic

Erä autoja: huolenpitosopimus -50%

Mallisto alk.

20 290 € Huolenpitosopimus 36kk/45tkm vain 17,5€/kk *
Kia on noussut yhdeksi suosituimmista automerkeistä, ollen alkuvuonna jo 3. rekisteröidyin henkilöautomerkki Suomessa. Kian kasvun
takana on myös luokkansa suosikkimalli Stonic, joka tarjoaa palkittua muotoilua, suuret sisätilat ja kattavan valikoiman mukavuus- ja
turvallisuusvarusteita. Lisäksi uusi Stonic on saatavana nyt myös tehokkaan taloudellisena kevythybridinä ja se on varustettu innovatiivisella Kia Connect -auton etähallintajärjestelmällä, joka pitää sinut aina yhteydessä autoosi.

Jälleenmyyjän
logo
Jälleenmyyjän nimi

*Kia-huolenpitosopimus sisältää huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot ja moottoriöljyjen vaihdot, luonnollisesta kulumisesta ja normaalista käytöstä aiheutuvat välttämättömät korjaukset, sopimuksessa erikseen hinnoiteltujen lisävarusteiden luonnollisesta kulumisesta ja Mallikatu xx, Mallikylä
asianmukaisesta käytöstä aiheutuvien huolto- ja korjaustoimenpiteet, ensihuollon, ilmastointijärjestelmän huoltotäytön tarvittaessa, enintään Puh. xx xxx xxx I xxxxxxxx.fi
joka toinen vuosi, Kia 24h-tiepalvelun huolenpitosopimuksen päättymispäivämäärään tai sen irtisanomiseen saakka. Huolenpitosopimus -50%
-tarjous koskee rajattua erää varastossa olevia autoja ja on sovellettavissa vain sopimuksiin, joiden pituus on vähintää 36 kuukautta.
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Harri Määttä
044 299 0601

Arto Parkkonen
044 491 6428

Valtteri Aine
044 057 5645

Valajankatu 3, Kemi
Automyynti: 040 342 2600
Avoinna: ark. 9-17, la 10-14,
www.aine.fi
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Louen kylä,
henkireikä
Tervolassa Louen kylällä asuu
pohjoisen paluumuuttaja, kirjailija ja elokuvaohjaaja Joonas
Berghäll. Berghäll muutti äidin
vanhaan kotitaloon Louejoen
varrelle yli kolme vuotta sitten.
“Elokuva-ala on keskittynyt Suomessa vahvasti Helsinkiin, ja minä en sinne ikinä kunnolla kotiutunut. Asuin
siellä vuosikausia, mutta jossain sydämen perukoilla oli
aina kaipuu pohjoiseen. Vähän yli kolme vuotta sitten toteutin pitkäaikaisen unelmani ja muutin takaisin Louelle.
Kesällä 2021 siirsin yhtiöni
toimiston Rovaniemelle.”
Berghäll on kiertänyt edeltävät 20 vuotta ympäri maailmaa elokuviensa kuvauksissa. Takana on noin kolmekymmentä eri maata ja
maailman suuria metropoleja.
Tervolaan muutto on tuonut
Berghällin elämään kauan
kaivattua vastapainoa kovalle työtahdille. Tasaiseen tahtiin toistuvat pakolliset työmatkat Helsinkiin tuntuvat
pieneltä hinnalta siihen verrattuna, että saa asua rauhassa luonnon keskellä.
Keväällä 2022 yksi työmatka oli ylitse muiden. Berghäll
ajoi kotoaan neljän minuutin
matkan Lappia-opiston Tervolan toimipisteelle. Siellä
hän kävi pitämässä luennon
dokumenttielokuvan käsikirjoittamisesta.

Joonas suojelusenkelinsä Kaisa
Oinaan kanssa
Louella. Kaisa
on ollut Joonaksen tukena aina
lapsuudesta tähän
päivään saakka.
Kuva: Lars Skree

Vaaleanpunainen
kirje
Vuonna 2020 alkoi koronasulku, ja töitä viimeiset 20
vuotta paiskineen elokuvaohjaajan kalenteri tyhjeni.
Silloin Berghäll alkoi kirjoittaa ensimmäistä kirjaansa.
Teos Vaaleanpunainen kirje ilmestyi 28.4. Omaelämäkerrallinen kirja on kirjoitettu
Tervolassa ja rakas kotipaikka vilahtelee kirjan sivuilla tiuhaan tahtiin. Äidin kotitalo
on kiinnepiste, jonne palata.
Vaaleanpunainen kirje on
saanut nimensä Berghällin
Raija-äidin kirjoittaman kirjeen mukaan. Äidillä todettiin vakava aivokasvain, kun
Joonas oli 8-vuotias. Kirjeeseen oli listattu ohjeet, miten toimia jos äiti menehtyy
leikkaukseen. Äiti kuitenkin
selvisi, ja kirje katosi vuosiksi. Raija-äiti menehtyi vuonna 2015 ja kirje löytyi vasta
tämän jälkeen Louen kotitalosta. Kirja on Berghällin kunnianosoitus äidille, joka opetti lempeyttä, tasa-arvoa ja
periksiantamattomuutta.

18.12.2021 Keskellä yötä täysikuu valaisi hypnoottisesti
koko tienoon. Kuva: Joonas Berghäll

Joonas Berghäll, s. 1977

Elokuvaohjaaja, kirjailija, Oktober Oy:n toimitusjohtaja
Tunnettu elokuvista Miesten vuoro, Äidin toive, Miehiä ja
poikia, Punkkisota

Anni Hurme
Oktober Oy

Kirjallinen esikoisteos Vaaleanpunainen kirje ilmestyi
28.4.2022
Näkymä Ateljeelta
Louenjoelle. Kuva:
Joonas Berghäll

Kirjailijavierailulla Tervolan Nuorisoseuran talolla
9.5.2022 klo 17:30

Tervolassa luetaan tänä keväänä luovasti.

Uusiutuvaa energiaa
Ilmastoviisas Meri-Lappi -hanke järjestää
maksuttoman neuvontatilaisuuden
16.5. klo 12–15 Tervolan kunnantalolla
öljystä luopumisen vaihtoehdoista sekä
tuista ja avustuksista. Lisäksi kerrotaan
aurinkosähkön mahdollisuuksista Lapissa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

näköislehti osoitteessa:
www.tervola-lehti.fi

Tervolan kirjastossa toteutetaan tänä keväänä Luovasti Lukien -hanke. Tämä Lapin
Avin tukema hanke on syntynyt tarpeesta innostaa ja
laajentaa lukemisen käsitettä varsinkin nuorten keskuudessa.
Haluamme kokeilla uusia
keinoja saavuttaa varsinkin
niitä nuoria, jotka eivät aktiivisesti lue tai käytä kirjaston
palveluja, kirjastotoimenjohtaja Kati Pyhtilä toteaa.
Hanke toteutetaan työpajamuotoisena, jossa neljän eriteemaisen työpajan kautta lähestytään lukemista ja
tekstejä äkkivääristä näkökulmista. Teemoina ovat laululyriikka, medialukutaito, kirjaston e-aineistot sekä tekstin suhde elävään kuvaan.
Hanketyöntekijänä toimii torniolainen Tiina Väkeväinen.

Tiinalla on nuorisotyöohjaajataustaa, mutta tuntemusta
myös kirjastoalasta, joten oli
ilo saada hänet toteuttamaan
tätä hanketta, Kati kertoo
Kohderyhmäksi valikoitui Ammattiopisto Lappian
1. vuoden maatalousalan
perustutkinto-opiskelijat
Louelta. Kaikkiaan mukana
on 15 opiskelijaa. Työpajoista kolme toteutetaan Louen
toimipisteen tiloissa ja yksi
työpaja on Tervolan kirjastossa. Hanke on monialaisen yhteistyöverkoston tulos,
sillä Lappian lisäksi työpajoissa on mukana myös Tervolan nuorisotoimi ja yhden
työpajan vierailevana luennoitsijaksi on saatu Louella
asuva elokuvaohjaaja/
tuottaja Joonas Berghäll.
Yhteistyö Lappian ja nuorisotoimen kanssa edesauttaa

Hanketyöntekijä Tiina Väkeväinen tutustuttaa opiskelijoita E-aineistoihin mm. videoklipeillä kerrottujen tehtävien
kautta.

hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Joonaksen mukanaolo tuo hankkeelle hienon
lisän ja tuo samalla näkyväksi
sen, että miten paljon yhteistyöllä saakaan aikaan myös
täällä Tervolassa, Kati hehkuttaa.

Hankkeessa toteutettua työpajamuotoista työskentelyä
aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa Tervolan kirjastossa ja hankkeen tietoja jaetaan
hyödynnettäväksi myös muihin Lapin kirjastoihin.

Tervola-lehti
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Uuden lampolan
rakentaminen on alkanut
Louella
Ammattiopisto Lappian opetusmaatilalle muuttaa
elo–syyskuussa suomenlampaita ja kainuunharmaslampaita Pelsosta.
Teksti, Teija Laurinolli

U

uteen lampolaan
siirtyy Pelson vankilan lakkautettavalta maatilalta 225 suomenlammasuuhta, 10–15
suomenlampaan siitospässiä, 25 kainuunharmaslampaan uuhta sekä 5–10 kainuunharmaslampaan siitospässiä.

– Rakennustyö kustannetaan maa- ja metsätalousministeriön hieman yli kolmen
miljoonan euron erityisavustuksella, kertoo koulutuskuntayhtymän johtaja ja rehtori Virpi Lilja.
Suomenlammas ja kainuunharmaslammas ovat alkuperäisrotuja, kuten Pelsosta
Louelle myös siirtyvät pohjoissuomenkarjan lehmät ja

sonnitkin. Geenipankkikarjojen ylläpito keskittyy vastaisuudessa näin Tervolaan.
– Ylläpidon lisäksi toimintaan
sisältyy geenivaratoiminnan säilytystä ja tutkimusta,
eläingeenivarojen hyödyntämistä sekä geenivaroihin liittyvää opetusta ja osaamisen
kehittämistä. Luonnonvarakeskus vastaa koordinaatiosta, Lilja jatkaa.

Uuteen lampolaan tulee kerrosalaa noin 1600 neliötä.
Yle Lapin uutisen mukaan
Lappia avaa Louella myös
lampaanvillan vastaanottopisteen yhteistyössä mikkeliläisen Pirtin Kehräämön
kanssa. Lampaanvillalangan
kysyntä on kasvanut hurjasti
viime vuosina.

Lukijan kuva.
Lähetä ottamasi kuva
aineisto@tervola-lehti.fi
niin julkaisemme kuvia
lehdessä

Koronarokotukset ilman ajanvarausta
Terveyskeskuksessa fysioterapian
päädyssä. Käynti lastauslaiturin kautta.
Pe 6.5 klo 8-12
To 19.5 klo 12-15.30
Ti 31.5 klo 8-15.30
Pe 17.6 klo 12-14
To 30.6 klo 12-15.30
Voit hakea 1., 2., 3. Ja 4. Rokotteen.
Ensimmäisen ja toisen rokotteen väli
vähintään 6 viikkoa.
Milloin kolmannen annoksen voi antaa?
Voimakkaasti immuunipuutteisille suosittelemme kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.
Heille suosittelemme myös neljättä annosta,
kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4
kuukautta.
- 60 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos
voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on
kulunut 3–4 kuukautta.
- 18–59-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmas rokoteannos voidaan antaa 4–6
kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.
- Alle 18-vuotiaille vain voimakkaasti immuunipuutteisille suosittelemme kolmatta
annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut
vähintään 2 kuukautta.
Kenelle neljänsiä koronarokoteannoksia
suositellaan?
THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia kun kolmannesta annoksesta on
kulunut 3–4 kuukautta.
- 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt

Kuva, toimitus

- 80 vuotta täyttäneille
iäkkäiden hoivakodeissa asuville.
Rokotukseen tulija

Ilmastoviisautta Meri-Lappiin
Ilmastoviisas Meri-Lappi järjestää neuvontatilaisuuden yhteistyössä Tervolan kunnan kanssa öljystä
luopumista suunnitteleville ja aurinkosähkön hyödyntämisestä kiinnostuneille
kuntalaisille 16.5.2022. klo
12 - 15 Tervolan kunnantalolla.
Ilmastoviisas Meri-Lappi -hanke tukee kuntia, kuntalaisia ja yrittäjiä vihreässä siirtymässä. Jaamme tietoa sekä kuntiin, yrityksiin,
että kuntalaisille. Meidät voikin tavata hankkeen aikana
useaan otteeseen Meri-Lapin kehittämiskeskuksen toimialueen kunnissa.
Muun muassa energian- ja
ruoantuotannossa sekä ku-

lutuksessa, kuten myös rakentamisessa ja liikkumisessa sekä liikenteessä tarvitaan suuria muutoksia, jos
haluamme saada aikaan vihreän siirtymän sekä hillitä ilmastonmuutosta, luontokatoa ja muita elinympäristöjä
uhkaavia prosesseja.

antuotannon ja vähähiilisen
rakentamisen edistämisestä. Myös hankintakäytännöillä voidaan ottaa huomioon kestävät arvot. Usein
käy niin, että laajemman tason ympäristöratkaisut näkyvät yksinkertaisesti säästeliäisyytenä.

Vihreään siirtymään sitoutuminen aiheuttaa suuren, globaalin murroksen, joka koskee kaikkea yhteiskunnassa
tapahtuvaa toimintaa. Toimintaa ohjaavia strategioita
pitää päivittää ja täsmentää
toimintasuunnitelmiksi, jotta haluttu muutos saadaan
aikaan.

Tarkoituksemme on auttaa
kuntia kehittämään toimintatapojaan ja palvelutuotantoaan vähähiilisemmiksi
hankkeemme monipuolisilla tukitoimilla. Kannustamme kuntia liittymään hiilineutraaliutta tavoittelevien
kuntien Hinku-verkostoon
ja kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.

Käytännön toimia tässä työssä voi löytää muun
muassa uusiutuvan energi-

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa myös arvi-

oidaan vaihtoehtoja kuntien
rakentamistoiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi jo
rakennusten suunnitteluvaiheessa. Siihen voi vaikuttaa
esimerkiksi rakennusmateriaalivalinnoilla ja energiaratkaisuilla. Lisäksi selvitämme
mahdollisuuksia rakennushankkeiden hiilijalanjäljen
kompensoimiseksi paikallisilla toimenpiteillä.
Hankkeen kesto 2/2022–
6/2023. Kokonaisbudjetti hankkeessa 302 200 € ja
EAKR tuki 90 % eli 271 980
€. Hankkeen rahoituksen
myöntäjä on Lapin liitto.
Linkit:
https://ilmastoviisasmerilappi.fi/
https://www.facbook.com/
ilmehanke/

- Tule vain terveenä ja varatulle ajalle
- Käytä maskia
- Desinfioi kädet tullessa ja lähtiessä
- Säilytä turvavälit (2 m) odotustilassa
- Pukeudu siten, että olkavartesi
paljastuu helposti
- Varaudu odottamaan 15 minuuttia
rokottamisen jälkeen ennen poistumista

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita:

0400 211 626

