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Kerhot, leirit, kurssit ja retket ovat yhä
4H-toiminnan ydintä

Sirpa Vuokila ehti luotsataTervolan 4H-yhdistystä yli 23
vuotta. Kunnassa on väki vähentynyt, mutta aktiivisen
yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt ennallaan. Uutena
toiminnanjohtajana aloitti 1. toukokuuta Tiina Kämäräinen.
Teksti, kuvat Teija Laurinolli

K

un nyt eläkkeelle
siirtynyt Sirpa Vuokila aloitti työnsä marraskuussa 1998,
Tervolan 4H-yhdistyksellä
ei ollut edes tietokonetta.
- Siihen ei ollut varaa, ennen
kuin sponsorit tulivat avuksi. Moni asia on muuttunut
pestini aikana.

tamia kerhoja ryhdyttiin järjestämään etänä, Vuokila
kertoo.
4H-toiminnan ydin on maailman myllerryksestä sekä
digi- ja someaikaan astumisesta huolimatta säilynyt
ennallaan.
- Lasten ja nuorten kerhot
ja leirit ovat pääjuttu.

Uusinta uutta on etätyöhön
ja -tapaamisiin tarkoitetun
Teams-ohjelman käyttö.

Kerhoissa ja kursseilla opetellaan erilaisia taitoja, kuten
käsitöitä, viljelyä, eläintenhoitoa, kokkausta, liikuntaa,
taidetta, työelämää ja yrittäjyyttä.

- Koronarajoitukset eivät
keskeyttäneet kaikkea toimintaa mutta muuttivat
sitä. Kerholaisille laadittiin
etätehtäviä sähköpostin ja
Youtuben välityksellä. Muu-

- Ysit töihin -mallissa nuoret voivat suorittaa työelämän ajokortin. Koulutus auttaa kesätöiden hankinnassa.
Vuosi sitten opin suoritti 34
tervolalaista yhdeksäsluok-

kalaista, Vuokila laskee.
Tervolan 4H-yhdistyksen jäsenmäärä on pysytellyt 200–
250:ssä jo vuosia.
- M a a nv i l je l i j ä p e r h e it ä
on kunnassa enää vähän,
mutta maatilakerhot ovat
todella suosittuja. Nytkin
sellainen pyörii joka toinen viikko Rosa ja Tuomo
Niemisen tilalla ja joka toinen viikko Eeva-Kaisa Lahden tilalla. Kun luontaisia
yhteyksiä maatiloille ei
monellakaan ole, kerhoon
houkuttelee eksotiikka.
Yhden toimintamuodon yhdistys joutui koronan takia
perumaan pariksi vuodeksi
lähes kokonaan.
- Olemme vieneet alakoululaisia metsään sekä yläkoululaisia tehdas- ja yritysvie-

Seuraaja ja konkari, Tiina Kämäräinen ja Sirpa Vuokila,
kunnanviraston pihamaalla. Tervolan 4H-yhdistyksen
toimisto sijaitsee kunnanviraston kakkoskerroksessa.

railuille. Yleensä matkaan on
lähdetty isolla joukolla linja-autolla. Viime syksynä
pystyimme järjestämään retkiä vain pikkuluokille ja pienryhmille.

Tervola kahminut
palkintoja
Tervolan 4H-yhdistyksen aktiivisuus on poikinut valtakunnallista tunnustusta lähes joka vuosi ainakin viimeiset 15 vuotta. Viimeisimmät
palkitut ovat Sirpa Vuokila
(toimihenkilöstipendi 2019),
Jonna Kokkonen (Eeno Pusa
-stipendi 2020) ja Anne
Toivanen (valtakunnallinen
stipendi 2021).
Meri-Lapissa on enää kolme
4H-yhdistystä.
Juttu jatkuu s.2

• 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 WWW.VAIHTOYKKOSET.FI
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Jatkoa etusivulta
- Tervolan lisäksi toimintaa
on Torniossa ja Ylitorniolla.
Simon yhdistys lakkautettiin
viimeisimpänä vuonna 2021.
Tiivis alueellinen yhteistyö
on typistynyt paljon. Tornion yhdistyksen kanssa
meillä on vuosittain ollut
yhteinen kerhonohjaajakurssi, Sirpa Vuokila kertoo.
- 4H-piirit on lakkautettu jo
vuosia sitten. Yhdistykset
toimivat nykyään suoraan
valtakunnallisen liiton alaisuudessa.

JUMALANPALVELUKSET:
Su 22.5. Perhekirkko Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11
Helatorstai 26.5. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10. Messun jälkeen
seurakunnan eläkeläisten kerhojen kevätjuhla.
Su 29.5. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10

tusta. Kerhotoimintaan
voi hakea vuosittain avustusta Aluehallintovirastosta.

Jatko Tervolassa on hyvissä käsissä.

VIIKKOTOIMINTA:
To 19.5. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11
Su 22.5. Kristittyjen yhteinen rukous
seurakuntakeskuksessa klo 15
Pe 27.5. Miesten piiri Törmävaaran leirikeskuksessa klo 18
Ke 1.6. Rukousilta – ”Kun on turva Jumalassa” Törmävaaran leirikeskuksessa
klo 18

- Valtionapua saamme toiminnan mukaan tulosten
perusteella. Mittareita ovat
muun muassa jäsenmäärä ja aktiivisuus. Yhteistyökumppanit sponsoroivat,
kuten Metsäsäätiö koululaisten metsäretkiä.

- Tiina aloitti toiminnanjohtajan työn opettelun oppisopimuskoulutuksena
puolitoista vuotta sitten. Viime syksynä kerhotoiminta
siirtyi hänen vastuulleen.

Tervolan 4H-yhdistys saa
säännöllistä tuloa tällä hetkellä kunnanviraston henkilökunnan kahvion pitämisestä.

Tiina Kämäräisellä on monipuolinen tausta. Hän on kouluttautunut kasvatustieteiden maisteriksi ja yo-artesaaniksi sekä suorittanut
ruokapalveluiden ammattitutkinnon.

- Siinä työllistyy kerrallaan
yksi henkilö. Saamme palkkaamiseen tukea työ- ja
elinkeinotoimistosta. Kunta maksaa tietyn summan
kahvion hoitamisesta.

- Olen työskennellyt esimerkiksi puutarhurina ja
yrittäjänä, Kämäräinen lisää.

Rahoitus omissa
käsissä, tukia vähän

Sirpa Vuokilan toiminnanjohtajakauden alussa yhdistyksellä ei ollut edes tietokonetta. Nyt digi ja some ovat
arkipäivää.

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

- Iso ponnistus on osallistuminen Maaseudulta käsin
-messuille, jonka järjestelytyöryhmässä olemme mukana. Olemme hoitaneet viime kertaa lukuun ottamatta alueen siivouksen. Nuoret
ovat pitäneet messukahviota
4H-yrityksenä. He pääsevät
kauttamme vähän tienaamaan sekä kerhonohjaajina
että tällaisissa projekteissa,
Vuokila muistuttaa.

Toiminnanjohtajan on kaiken muun ohessa hankittava rahoitus jopa omaan palkkaansa.
- Alussa oli oppimista heikkoon talouteen. Esimerkiksi 15 vuotta sitten järjestimme metallinkeräyksen,
jotta saimme talouden tasapainoon, Sirpa Vuokila muistelee.

Tarkempia tietoja toiminnasta osoitteessa https://
tervola.4h.fi. Tulossa muun
muassa viikon mittaiset kesäpäiväleiri ja ruokakoulu kesäkuussa sekä erä- ja kalastusleiri elokuussa.

- Kunta avustaa toki, mutta summa on ollut sama
viimeiset 23 vuotta. Kerhoja leiritoimintaan saamme
kunnalta myös kohdeavus-

KIRKOLLISET TOIMITUKSET:
Hautaan siunattu: Hilja Mirjam Moilanen
95 v., Reino Matias Alafrantti 68 v., Eija
Maria Lehtiniemi 61 v.
Kastettu: Saaga-Maria Lassila, Minja-Lotta
Josefina Toljamo
www.tervolanseurakunta.fi

KELA-TAKSI 9884
JAAKKO KÄMÄRÄINEN

- HENKILÖAUTO- LASTENISTUIN
Tiina Kämäräinen aloitti uutena toiminnanjohtajana
toukokuun alussa.

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

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus
Vastaava työnjohto
ja pääsuunnittelu
Rakennuslupakuvat

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

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

§

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

JoyPack | Asiantuntevaa hoitamista ja laadukkaita koulutuspalveluja vuodesta 2005

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

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

040 5427319

Kestopigmentoinnit
•Kasvohoidot
•Timanttihionta
•Hifu-hoidot
•
• Mikroneulaus
hoidot • LHE -valoimpulsihoidot
•RF-CRYO
Happokuorinta • Sokerikarvanpoisto
•Schrammek
GREEN PEEL
•Caretech Hydrogen-hoito
•Quick lash -ripsien kestotaivutus
•Brow lift -kulmien laminointi
•

JALKOJENHOIDOT (myös koti- ja laitoskäynnit)
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

Kauneus- ja jalkahoitola 040 5255 669

Marjut Rovanperä

Keskustie 95

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja
henkilökohtaisesti
Tervolan toimisto palvelee
ma, ke 10-14
Juha Laajanen
puh. 040 764 1799
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AVOINNA:
AVOINNA

ma-to klo
klo 12-19
12-19
ma-ke
pe
klo
10-17
to, pe 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
20.5.
suuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne
Kirjaston
suljettu ItäpuolenperjanKurjentienasiakaspalvelu
kautta, ja alueeltaon
poistutaan
tielle. 20.5.2022
Itäpuolentieltä
ei voi enää kääntyä
suoraan
taina
henkilökunnan
koulutuksen
koulukeskukseen/kirjastoon.
vuoksi.
Omatoimikirjasto on avoinna normaalisti klo 9–21.
POISTOAINEISTON HÄVITTÄJÄISET
Tule penkomaan
poistoaineiston
hävittäjäisiin!
ENTÄS
SITTEN
-TEEMALUENTO
25.5. Jäljellä
olevaa
kirjaston
poistoaineistoa
saa
ottaa
ilLapin Muistiyhdistys ja Napapiirin Omaishoimaiseksi
1.–8.9.
välisenä
aikana.
tajat tuottavat yhdessä Lapin kirjaston kanssa
teemaluentojen sarjan ”Entäs sitten”. TarkoiLASTENOSASTON TIETOKIRJAHYLLYT
tuksena
tuoda
näkökulmiatietokirjahyllyt
siihen, mitä on
on
Raikkaan on
oranssit
lastenosaston
elää
muistisairaana,
muistisairaan
läheisenä,
nyt asennettu
paikoilleen.
Kirjojen tutkailu
on entoimia
omaishoitajana
ja useimmat
paljon muuta.
Keskitistä sujuvampaa,
kun myös
isot kirjat
viikkona
klo 17.00–18.30
muistisaimahtuvat25.5.2022
hyllyihin oikeinpäin.
Uudet hyllyt
ovat
raan
Satu Saari
”Pitääkö
myöstytär
matalammat
kuin puhuu
entiset, aiheesta
joten pienet
asiakkaat yltävät
kirjoihinäitini
paremmin
itse. Hän on
kaikesta
taistella
puolesta?”
avannut tuntemuksiaan blogikirjoituksissa
LEFFAILTA
8.9.palvelut eivät toimi. Mukana
ja
kysyy, miksi
Koko
perheen
8.9. klo 17–18.40.
Takeskustelussaelokuvailta
on myöskekokemustoimija
Maurina
vie
fantasiamaailmaan,
missä
ihmiset
ja
lohiri Tiainen. Linkki luentoon julkaistaan Lapin
käärmeet elivät kauan sitten sopusoinnussa. Mutta
Muistiyhdistyksen nettisivuilla, ja sitä voi myös
kun paha voima uhkasi maata, lohikäärmeet uhratulla
kirjaston
lehtisaliin.Nyt, 500
sivat seuraamaan
itsensä pelastaakseen
ihmiskunnan.
vuotta myöhemmin, sama paha voima on palannut,
HELATORSTAI
26.5.
ja yksinäisen soturin
on löydettävä myyttinen viiHelatorstain
aattona
ke 25.5. murtuneen
kirjaston asiameinen lohikäärme korjatakseen
maan
kaspalvelu
on
avoinna
klo
11–15
ja suljettu
ja palauttaakseen sen hajaantuneet kansat
yhteen.
helatorstaina
26.5. puhuttu. Ota omat herkut
Elokuva on suomeksi
mukaan!
AILA KÄHKÖSEN VALOKUVANÄYTTELY
Kirjastossa
on Aila Kähkösen
valokuvanäytteKIRJAILIJAVIERAANA
AAVEMETSÄSTÄJÄ
NIKKILÄ
16.9.lintuja 2.-31.5.2022 välilyMIKA
Katsokaa
taivaan
Valkeakoskelainen
rajatiedon
tutkija Mika
Nikkisen
ajan. Tervetuloa
tutustumaan
näyttelyyn!
lä esittelee Suomen aavemetsästäjät 3 -kirjaa ja
kertoo aavemetsästäjänä
toimimisesta torstaina
DIGIOPASTUSTA
KIRJASTOSTA
16.9. klo 18 alkaen
Nuorisoseurantalolla.
Oletko
Tarvitsetko
apua tietokoneen,
älypuhelimen
sinä
kohdannut
yliluonnollisia
ilmiöitä?
Tervetuloa
tai tablettilaitteen käytössä? Kirjasto auttaa
kuuntelemaan
ja keskustelemaan!
kirjaston
omien
verkkopalvelujen ja laitteiden
käytössä, tiedonhaussa ja asiakkaan oman
PENTTI KORPELA 27.9.
laitteen
peruskäytössä.
Valokuvaaja
ja tietokirjailijaSaat
Penttidigiopastusta
Korpela saapuu
kirjastossa
käydessäsi
tai
puh.
kirjaston kirjailijavieraaksi ma voit
27.9.soittaa
klo 17.00
al040
486
6984.
Voit
myös
varata
henkilökohkaen Nuorisoseurantalolle. Kirjailijavierailu kestää
taisen
opastusajan.
Opastus
on maksutonta.
noin reilun
tunnin, ja sen
aikana Korpela
kertoo kuvien ja karttojen pohjalta Lounais-Lapin luonto- ja
retkikohteista sekä joidenkin kohteiden historiasta.
Luento on samalla tiivis paketti lähimaantieteestä Hailuodosta Pelloon ulottuvalla alueella. Korpela
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!

Myytävänä

RIVITALOKOLMIO
Kemijoen rannassa Tervolassa
Päivihellen Luoma
0400455515

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 1.6.
Aineistot edellisen
viikon keskiviikkoon
mennessä.

AVOIMET
TYÖPAIKAT
Tervolan kunnan avoimet työpaikat,
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät
Kuntarekrystä osoitteesta
www.kuntarekry.fi
Lähihoitaja
Hakuaika päättyy 20.5.2022
Vanhuspalveluiden ohjaaja
Hakuaika päättyy 20.5.2022
Osastonhoitajan virka
Hakuaika päättyy 23.5.2022
Terveyskeskuslääkärin virka
Hakuaika päättyy 23.5.2022
Laaja-alainen erityisopettaja
Hakuaika päättyy 25.5.2022
Liikunnan tuntiopettaja
Hakuaika päättyy 25.5.2022
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

Vasemistoliiton Tervolan kunnallisjärjestö ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
ma 30.5. klo 18
Tervolan Järjestötalolla
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
———————————————————
Tervolan Järjestöyhdistys ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
ma 30.5. klo 19
Tervolan Järjestötalolla
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta
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VAPAA-AIKATOIMISTO
TIEDOTTAA
KARVALAKKIOOPPERA
Kunta on varannut 40 lippua syksyllä esitettävään Karvalakkioopperaan 5.9. järjestettävään näytökseen. Järjestämme
maksuttoman yhteiskuljetuksen esitykseen.
Voit varata lippusi kunnantalon neuvonnasta
30.5. mennessä. Lipun hinta on aikuiselle
40€, eläkeläiselle 35€ ja opiskelijalle 30€.
Maksutiedot toimitetaan, kun osallistujamäärä varmistuu. Tarkempia tietoja kunnan
tapahtumakalenterissa ja osoitteessa
www.karvalakkiooppera.fi
TORITILAISUUS 3.6.
Pienimuotoinen toritilaisuus kunnantalon
pihalla ja kahviossa 3.6. klo 14-17. Yrittäjät,
järjestöjen edustajat ja kuntalaiset, varatkaa
paikka kunnantalon neuvonnasta 30.5. mennessä, paikkoja rajoitetusti. Lisätietoja voi
kysyä vapaa-aikaohjaajalta peppi.nyholm@
tervola.fi tai 040 590 2699. Tapahtuman
toteutumisesta tiedotetaan kunnan verkkosivuilla.
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!
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

Näköislehti osoitteessa
www.tervola-lehti.fi
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YKSITYISTEIDEN
KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET
V. 2022
Tekninen lautakunta on kokouksessaan
27.4.2022 hyväksynyt Tervolan kunnassa
noudatettavat yksityistieavustusten myöntämisperusteet. Samalla lautakunta on päättänyt julistaa aurausavustukset haettavaksi.
Aurausavustus tiekunnille
Avustusta voidaan myöntää vain yksityistielain mukaiset edellytykset täyttäville tiekunnille silloin kun pysyvään asutukseen johtavan
tien pituus on vähintään 100 m yhdensuuntaisesti mitattuna. Avustusmäärä on enintään
0,70 €/m. Hakemukset liitteineen tulee jättää
viimeistään 12.9.2022.
Auraus kunnan suorittamana
Pysyvään asutukseen johtavaa tietä voidaan
hakea kunnan aurausohjelmaan jatkuvalla
haulla.
Avustusta voivat hakea tiekunnat ja sellaiset sopimus/pihatien käyttäjät, joiden tiehen
ei kohdistu rasitteita. Lisäksi tien pituuden
tulee olla pääsääntöisesti vähintään 100 m
yhdensuuntaisesti mitattuna. Muut ehdot
löytyvät myöntämisperusteista. Aiempien
hyväksymispäätösten voimassaolo päättyy
tähän kevääseen, joten kaikkien tulee uusia
hakemuksensa.
Tutustuttehan uusiin muuttuneisiin myöntämisperusteisiin ennen hakemuksen
jättämistä.
Perusteet ja hakulomakkeet löytyvät kunnan
kotisivuilta (asuminen ja rakentaminen – asuminen - avustukset). Lomakkeita saa myös
kunnan infopisteestä ja tekniseltä osastolta.
Avustukset myönnetään lautakunnan hyväksymien myöntämisperusteiden mukaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
Tervolassa 2.5.2022
Tekninen lautakunta

Ilmoitus malminetsintätöistä ja avoimesta yleisötilaisuudesta
Inmet Finland Oy jatkaa malminetsintätoimiaan tänä kesänä Tervolan kunnan alueella. Maastossa tulee
liikkumaan kolme kahden hengen ryhmää, jotka tekevät alueella kallioperäkartoitusta ja ottavat vasaralla kivinäytteitä kallioperästä sekä lohkareista. Suunnitellut toimenpiteet ovat kaivoslain (621/2011) 7§:n
mukaisia etsintätöitä, joista ei aiheudu haittaa ympäristölle tai ulkopuolisille. Yhtiön henkilökunnan lisäksi
maastossa tulee työskentelemään geologian opiskelijoita Aurora Exploration Oy:ltä ja Palsatech Oy:n teknikkoja.
Kallioperäkartoituksen lisäksi alueella tullaan tekemään geofysiikan lentomittauksia drone-lennokilla
sekä jatkamaan painovoimamittauksia teiden varsilla.
Inmet Finland Oy järjestää malminetsintätoimiaan koskevan yleisötilaisuuden Tervolan kunnantalolla.
Tilaisuus on kaikille kuntalaisille avoin ja paikalla on kahvi- ja pullatarjoilua. Tervetuloa kuulemaan,
tutustumaan ja osallistumaan.
Tervolan yleisötilaisuus
Paikka: Tervolan kunnanviraston valtuustosali
Aika: keskiviikko 25.5.2022 klo 17:00 – 19:00
Tarkempia tietoja voi tiedustella:
Puhelin: 040 185 7595
Osoite: Koskikatu 20C 13, Rovaniemi, 96200
Verkkosivut: https://inmetfinlandexplore.fi/
Chris Hunter, vanhempi geologi
sähköposti: chris.hunter@fqml.com
Jaakko Georgi, geologi
sähköposti: jaakko.georgi@fqml.com
Tai jos tapaatte meidät maastossa tai kylillä, poiketkaa juttelemaan – kerromme mielellämme
hankkeestamme lisää.

Näköislehti osoitteessa
www.tervola-lehti.fi
Lukijalta:
LAPSI JA SOTA
-Äitii,äitii,miksi sireeni taas ulvoo,
vastahan me tulima kellarista?
-Voi lapsikulta, tälläistä sota on,olimahan me
toissayönäki kolomesti paosa.
-Pertti, herrää villapuku äkkiä pääle, pittää mennä
kellarhin, älä nuku ennään, tule, mie piän käestä.
Äiti, miksimeitä ei päästetty Kauppayhtiön
pommisuohjan?
-Se oli kuuleman tarkotettu vain heän väelle.
-Mie en halua mennä Leppäluovon suohjan,
sielä oin niin ahasta ja haisee pahale.
-Ei meilä lapsriepu muutakhan suojapakkaa ole.
- Miepä tiijän, että me jäämä sinne ko rotat loukhun,
mummu kerto,että ko pomi räsähti apteekin talhon,
niin kaikki, isä, äiti ja kolme tyttyä litisty kuoliihaksi.
- Äläpä nyt, ne ovat vanhoja juttuja.

-Joo ja pommi putosi sairaalhanki juuri ko sinne oli
potilhatraahattu suohjan,
sinne liskaantuvat tiilimurskan alle!
-Nyt lopeta! Voi tuota sinun mielikuvitusta!
Mie vain laitan Kari-vauvan takasin lammasnahkapusshin, oli raukka ihan umpihiesä, ja sitte menthin!
-Tuula unohtu, mie hakasen sen otan vaunut matkahan, että voin sitä keinuttaa ko sitä pelottaa sielä
kamalasa loukosa.
- Ei, nyt ala tulla, nuken voi ottaa,
vaunuja et, ala joutua!
Viiltävän teräviä ovat pikkutytön muistikuvat vielä
vuosikymmenien takaa ja vielä kauan sodan loputtua
sai sireenin ääni vatsan kouristelemaan ja eliniäksi
jäi suljetun paikan kammo.

Meidän on helppo samaistua maahan tulevien pakolaisten tuntemhuksiin, koska olemme kokeneet
piilopirtit ja evakkomatkat.
Kun irakilaiset 2015 pakenivat, he eivät edes tienneet,
mihin maahan joutuivat. Ukrainalaisilla sentään on
sukulaisia ja tuttavia ympäri Eurooppaa.
Meidän on ehkä helpompi ymmärtää
ukrainalaisia, koka heidän kulttuurinsa on kuitenkin
perustaltaan enemmän omamme kaltainen, ja sekin
vaikuttaa asenteeseemme, että
Irakista pakenivat raavat miehet, Ukrainasta kaikkein
haavoittuvimmat,naiset ja lapset.
Niin se on, historiasta ei ikinä opita mitään
-RanskaVenäjä, USA-Vietnam, Venäjä-Suomi.....
Mirjami Lehto

Tervola-lehti
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Museo etelästä. Vas. kahvio, koulu,
koulun piharakennus, lainajyvämakasiini ja Mustamaa

Tervolan kotiseutumuseon kesätoiminta käynnistyy
Te r vo l a n kot i s e u t u m u seon saaminen eläväksi
käynnistettiin viime vuonna 2021. Rakennukset on
maalattu ja vuotavien kattojen kunnostaminen aloitettu. Ohikulkijatkin ovat
antaneet tunnustusta museon rappeutuneiden rakennusten kunnostamisesta. Museoalue rakennuksineen on muuttunut valtatien
varressa vetovoimaisek-

si. Museoalueen ja kesäkahvilan havaittavuutta on parannettu asettamalla valtatien varteen uudet opasteet.
Museoalueen sisäisten
kohteiden löytämistä varten asennetaan tienviittoja, sekä rakennuksien historiaa osoittavat ulkotaulut. Ulkotaulusta ilmenee, mistä ja
kenen rakennus on aikanaan
siirretty ja millaista käyttöä
entisaikaan sillä on ollut. Ul-

kotaulut ovat myös englannin kielellä.
Kesän 2022 aikana on museon toimintaa entiselleen:’
• Kesäkahvila ja museon
esittely on auki 4 kuukauden ajan, 23.5.-23.9.2022.
Aukiolo ti-su klo 10-17.
Ma kiinni.
• Museon avajaiset pidetään
la 28.5.2022 alkaen klo 10.
Kahvilatarjoilua ja grillimakkaraa. Hevosajeluja ja muuta
ohjelmaa lapsille.
• Rentoudu piirtäen-Havaintopiirtämisen- lyhyt kurssi
17.-19.6.2022. Kaisu Heikkilä. taiteilija. Osanottajamaksu 27 €.

Paakkolan koulu ja piharakennus, jossa toimi emännän
asunto, keittola, halkoliiteri ja käymälät

• Tervolan Pitäjäjuhla monipuolisine ohjelmineen pidetään su 10.7.2022. Juhlan
ohjelmarunko: klo 11 JP, klo
12 ruokailu ja klo 13 Pitäjäjuhla, johon on maa-ja metsätalousministeri Antti Kurvinen lupautunut juhlapuhujaksi.

Museon tiloja on mahdollisuus varata erilaisiin kokoontumisiin esim. yritysten ja yhdistysten virkistyspäiviin,
sukujuhliin, entisajan kouluihin tutustumisiin ja perinnevierailuihin.
Tervolassa on kulttuurihistoriallisesti ja kauniine ympäristöineen mielenkiintoisia
retkikohteita.
Tällaisia kohteita ovat mm:
1) Museon Alakuirin peräpohjalaisen kartanon ja
Paakkolan koulun pihapiirit
sekä muut historialliset rakennukset (30 kpl) ja kotiseutu- ja maatalousesineet
(3000 kpl).
2) Paakkolan vanhan ajan
museokoulu ja koululla oleva veteraaninäyttely. Sieltä hyvä jatkaa matkaa sotahistorian muistomerkeille ja
jääkäreiden etappireiteille
Tervolan kirkolle ja Lainkumpuun.

Kahvila, palvelutalo. Peräisin Jaatilasta Matinmikolta
3) Matias Aleksanteri Castrenin Suomen kielen ensimmäisen professorin näyttely Tervolan uuden kirkon sakastissa.
4) Paasilinnojen monumentti ja Tervolan kirjaston Paasilinnaosasto vaalivat Paasilinnojen perintöä.
5) Tervolan Törmävaara on
kivikautisten metropolien
aarreaitta. Annemari Tranberg Arkeologi, Tornionlaakson museo.
6) Alkuperäisen Lapin lehmän rodun siirtyminen elokuussa Louelle Lapin maa-

talouskeskukselle, lakkautetusta Pelson vankilasta on
mielenkiinnon kohde.
7) Paikallista yhteistyötä
vaelluskalakantojen vahvistamiseksi-edistetään Kemijoki Oy:n toimesta. Kalauoma
tullaan rakentamaan Taivalkosken voimalaitoksen kohjdalle.
Tervolan museo on peräpohjalaisen rakennuskulttuurin sekä kotiseutu- ja maatalousesineistön aarreaitta jälkipolville. Järjestämme
opastuksia ja esittelyjä pyydettäessä.
Tervolan Museoseura r.y.

Alakuirin pihapiiri. Vas. päärakennus, puovi ja navetta

Tervola-lehti
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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

www.tervola-lehti.fi

Graafinen ilme/taitto

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.

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

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Tervola-lehti

Lukijan kuva.
Lähetä ottamasi kuva
aineisto@tervola-lehti.fi
niin julkaisemme kuvia
lehdessä
Mainostoimisto Meri-Lapissa
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Kuva, toimitus

Etkö saanut Tervola-lehteä?
Ilmoita siitä meille.
Ilmoitukset

Visual Design

Lukijan palsta mm. runot,
mielipiteet ym. ym.

Juttuvinkit

Lukijan kuvat

aineisto@tervola-lehti.fi

Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Lukijalta:
VARHAISKASVATUSTA VERRATONTA

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 1.6.
Aineistot edellisen
viikon keskiviikkoon
mennessä.
Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita:

0400 211 626

Varhaiskasvattaja vartoavi
Ovensuussa odottavi
Lausuu lempeän lauseen
Huomenen huolehtivaisen
Pienelle pullaposkelle
Lapselle luottavaiselle
Lasten vasut laatihivi
Lorut lapsille lukevi
Laulut iloiset laulaen
Veisut virkeät visertäen
Aina muksua auttava
On päiväkodin hoitaja
Hoitaa vuoden, hoitaa toisen
Tupukoista viskariin
Lopulta luovuttaa eskariin
Keittiössä keittelevi
Hellan eessä heiluttelevi
Aamupalan auvoisan
Neljän viljan makoisan

Puuron pienille pehmeän
Tarjolle tuo sapuskan
Ruuan mainion maittavan
Lystikkäät leikit leikitty
Jumppasalissa juhlittu
Vaatteet likaiset vaihdettu
Posket pyöreät pyyhitty
Tunneilmaisuja tuettu
Surut suuret sanoitettu
Tule kotiin lapsoseni
Pirtin lämpöön pienoseni
Huomenna taas tavataan
Hoitajat hyvät huolehtivat
Aamulla sua oottavi
Ovella vastassa vartovi
Tarhan tuttu työläinen
Kiitos täältä kajahtaen
Kaunis kiitos kehuna

Ottakaa te Lapinniemen
Lasten luottoaikuiset
Kunnalle kuuluu kiitokset
Kädenojennuksesta isosta
Laskuja lastenhoidosta
Ei juuri ensi vuonna
Huoltajille humpsahda
Verkkopankkiin vipellä
Koska kunta tarjoaa
Vuoden verran maksutonta
Varhaiskasvatusta verratonta
Vaikka kymmenys kuluista
Pieni osa penneistä
Me maksuina maksetaan
Menoista hoidon katetaan
Silti saamme nautiskella
Vuoden verran maksutonna
Tiina Havela

Tervola-lehti
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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Romsin tila tunnetaan luomulihasta ja hevostallista

Romsien tilamyymälä löytyy aivan päärakennuksen vierestä. Aino ja Henna Romsin emännöimällä esittelykierroksella seuraa terävänä
mukana myös Pontus-pentu.

Monipuolisen perheyrityksen
tilamyymälästä voi ostaa
lihan lisäksi kananmunia ja
valkosipulia. Romsit kehittävät koko ajan uutta: viime
elokuussa he avasivat kepparimaailman, nyt suunnitteilla
on kotieläinpiha.
Teksti, kuvat
Teija Laurinolli

M

aalaisidylli keskellä kirkonkylää on harvinainen
helmi. Tervolasta sellainen löytyy Henna ja Heikki Romsin tilalta kauppojen, palveluiden ja koulujen naapurista. Yritys toimii
maatalousyhtymänä, jonka omistajia ovat Henna
ja pariskunnan 22-vuotias poika Pietari Romsi.
Heikki on jäänyt eläkkeelle.
- Heikin vanhemmat Aino
ja Eero Romsi perustivat
maitotilan 1950-luvulla.
Heikin nimiin se siirtyi vuonna 1980. Samalla vuosikymmenellä lehmistä luovuttiin. Tila alkoi kasvattaa lihakarjaa ja lampaita, joita oli
parhaimmillaan noin 600,
Henna Romsi kertoo.
Luomutuotannon tila aloitti
vuonna 1990.
- Eläimet ovat vähitellen
vaihtuneet hevosiin ja ylämaankarjaan.
Ratsutallin sekä sen tapahtumien ja palveluiden välityksellä Romsien suomenhevoset ja shetlanninponit
ovat tulleet tutuiksi tervolalaisille ja muillekin merilappilaisille.
- Meillä on 22 hevosta, joista puolet on omia ja puolet
hoitoeläimiä, laskee Henna
Romsi.

vilistää kolme kissaa. Kahden
mopsin ja yhden paimenkoiran laumaan liittyi vastikään
sekarotuinen Pontus-pentu.

Suomenhevostammat
Tuuli (vas.) ja Kielo
varsovat pian, kertoo
Henna Romsi.

Siitossonni Onnilla on pitänyt kiirettä. Se on monikymmenpäisen nuoren karjan isä.

- Unelmissa on esteettömän
kotieläinpihan perustaminen. Myös majoitustarjontaa
on tarkoitus laajentaa.

Lihaa kaupasta
ja tilauksesta
Ympäri vuoden ulkona viihtyvää ylämaankarjaa Romseilla on noin 120 päätä kolmella laitumella eri puolilla
Tervolaa.
- Karjanpito ei ole tehotuotantoa, vaikka luomuliha
onkin nyt päätuotantosuuntamme. Ylämaankarja kasvaa nelisen vuotta. Ensimmäiset eläimet tulivat meille
vuonna 2015, ja vasta nyt
meillä alkaa olla täysi määrä emolehmiä eli noin 70,
Henna Romsi kertoo.
- Viime vuonna syntyi nelisenkymmentä vasikkaa.

- Kaikki liha menee. Isompia
määriä olemme myyneet tilauksesta Rovaniemelle, Kemiin sekä Torandaan Tornioon.
- Haluaisimme perustaa lihaja lähiruokakaupan kylälle, mutta siihen tarvittaisiin
kunnan ja elinkeinopalveluiden tukea. Toistaiseksi sitä
ei ole yrityksistä huolimatta
saatu. Joillakin voi olla kynnys lähteä ostoksille toisten
pihaan.
Vihanneksia Romsit eivät
enää viljele myyntiin – paitsi
valkosipulia.

Ratsastajia
50–70 joka viikko
Koronaepidemia ei juurikaan
vaikuttanut Romsin tilan ja
tallin toimintaan.
- Ratsutallissa toimitaan ulkona. Meillä käy 50–70 ratsastajaa joka viikko, mikä on
mielestäni paljon Tervolan
kokoisessa kunnassa. Osa
toki tulee esimerkiksi Torniosta ja Keminmaasta, sanoo
Henna Romsi.
Romsin tallin erikoispalvelu
on pararatsastusmahdollisuus liikuntarajoitteisille.
- Kunnastakin käy esimerkiksi kehitysvammaisia aikuisia ja lapsia tätä hyödyntämässä.

Henna ja Aino Romsi majoitusmökkien edustalla.
Päätilalla asuu muitakin
otuksia: lampolassa pässi, muutama uuhi ja karitsa
sekä kanalassa viitisenkymmentä kotkottajaa. Tallissa

Asiakkaat ovat löytäneet tilamyymälän. Se on avoinna aina, kun talonväki on kotona. Varmistussoitto ennen
asiointia on paikallaan.

Viime elokuussa tallille
perustettiin keppihevosmaailma.
Sillä on ollut käyttöä sen jälkeen koko ajan: arkena, kepparikerhossa ja tapahtumissa.

Ratsastusleirejä Romsit järjestävät kesäisin sekä syysja hiihtolomaviikoilla.
- Seuraavaksi leirejä on tarjolla koko kesäkuun.
Leiriläisiä ja muitakin kävijöitä varten tilalle on rakennettu
ulkosauna paljuineen, laavu
sekä kaksi majoitusmökkiä.

Maatiaiskanoja paimentaa värikäs kukko.

- Meille ovat tervetulleita
monenlaiset ryhmät. Palvelut soveltuvat vaikkapa työhyvinvointipäivän viettoon.

Tapahtumia ja
tempauksia
Romsin tallilla toimii myös
vasta perustettu uusi ratsastusseura Hyvän Mielen Hevostelijat. Se järjestää kerhoja, kursseja, teemapäiviä,
retkiä, kilpailuja ja tapahtumia. Jäsenmaksulla saa etuja
ja alennuksia esimerkiksi hevostarvikkeista.
- Yhdistys järjestää 22. toukokuuta retken Simon Maksniemeen Kotieläinpuisto Arkadiaan, Henna Romsi vinkkaa.
Tilan väki on kekseliästä:
joulukulkueesta kirkonkylän
läpi on tullut jo perinne. Viime
syksynä nähtiin myös halloween-kulkue.
- Ensimmäistä kertaa järjestimme lapsille tilalla halloween-tapahtumankin. Laskiaisrieha kevättalvella on
ollut suosituin tapahtumamme. Oli isot pulkkamäet, hankimaalausta, mönkijä- ja rekiajelua.
Yritykseltä voi muutoinkin

Tyttöporukka laitumella. Vasemmalta Tuhkimo, Neula,
Kehäkukka, Velho, Lemmikki ja puolikas Rubiinia.

tilata kärry- ja rekiajeluita
sekä maastoratsastuksia.
- Nyt olemme kehittäneet
myös sunnuntaikävelyt koirien kanssa. Yhdistys on luonut tätä varten noin 4,5 kilometrin reitin, joka kiertää
Lapinjängän ja Lehmikummuntien kautta.

Rehuviljelyä ja
koneurakointia
Romseilla on 180 hehtaaria
peltoa.
- Kasvatamme itse kaikki tarvitsemamme rehut ja heinät.
Omavaraisuus on tärkeää.
Konekanta on kattava, jo-

ten Maatalousyhtymä Romsi tarjoaa urakointina ulkopuolisille niittoa, pyöröpaalausta, lumenaurausta ja
muita traktoritöitä. Kaivinkoneitakin yrityksellä on kaksi.
Vastaisuudessa yrityksen omistajiin saattaa liittyä
myös perheen tytär Aino.
- Valmistun tänä keväänä
ylioppilaaksi ja maatalousyrittäjäksi. Pyrin Rovaniemelle ja Kemiin opiskelemaan, joten pysyn joka tapauksessa toiminnassa
edelleen mukana, hän kertoo.
Perheen vanhin lapsi Esko
opiskelee Oulun yliopistossa
historiaa.

