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Vastuulla liikuntapaikat,  
uimarannat ja laavut

H yvä on sekin, että 
kuntalaiset ovat 
aktiivisia.

– Kaikkea ei millään ehdi  
eikä voi jatkuvasti valvoa. 
Viestit korjaustarpeista aut-
tavat työssä, sanoo liikun-
tapaikkojen hoitaja Martti 
Koiksniemi.

– Tervolan kunta on sat-
sannut aika paljon liikunta- 
paikkoihin. Esimerkiksi kes-
kusurheilukenttä ja Kurkia-
reena on korjattu ja hyvässä 
kunnossa. Työni on lähinnä 
ylläpitoa ja huoltoa.

Talvella Koiksniemen teh-
täviin kuuluu ulkoalueiden 
puhtaanapitoa. Hän huoleh-
tii päiväkodin, Lapinniemen 
koulun ja lukion lumitöistä.

– Työturvallisuuden vuok-
si ne on hoidettava hyvissä 
ajoin ennen oppilaiden saa-
pumista. Pikkupoikia kiin-
nostaa mönkijä vähän liian-
kin kanssa.

Teksti, kuva Teija Laurinolli
Urakoitsija hoitaa luiste-
lukenttien jäädytykset ja 
auraukset sekä tekee la-
dut. Koiksniemen vastuul-
le ei kuulu myöskään kun- 
nan kuntosali.

– Siitä huolehtii työpaja.  
Ulkokuntosalista keskusur-
heilukentän vieressä vas-
taan minä.

Kaukalourakka
kahdesti vuodessa

 
Liikuntapaikkojen hoitajalla 
on iso urakka Kurkiareenalla 
kahdesti vuodessa. Keväällä 
on purettava jääkiekkokau-
kalo.

– Se on 3–4 päivän homma. 
Pystytys syksyllä on hitaam-
paa, koska elementit on saa-
tava tarkasti paikoilleen.

Asfalttipohjalle Koiksniemi 
kunnostaa keväisin tennis- 
 ja sulkapallokentät.

– Tässä on omat hankaluu-
tensa. Kaukalon jää tehdään 
suoraan asfaltin päälle. Se 
imee paljon vettä. Pohja on 
aikoinaan tehty kaarevaksi, 
joten sulamisvedet valuvat 

sitten hallin reunoille. Kauka-
loelementit kuluvat, kun niitä 
kahdesti vuodessa puretaan 
ja kootaan.

Ruohonleikkuuta
ja rantojen siivousta

 
Keskusurheilukentän nur- 
mikaan ei kasva itsekseen.

– Kun lumi on sulanut ja nur-
mi kuivunut, teen kenttään 
reikiä ja levitän lannoitteet. 
Korkeus- ja pituushyppy- 
paikat on laitettava kesäksi 
kuntoon, Martti Koiksniemi 
luettelee ajankohtaisia teh-
täviään.

– Kentän vierestä lähte-
vän pururadan routakuop-
pia olen juuri tasoittanut.  
Purua ei muuten enää käy- 
tetä vaan kivituhkaa. Rata 
kaipaisi peruskorjausta.

Kesällä liikuntapaikkojen  
hoitaja kiertää huolehtimas-
sa uimarannoista, joita kun-
nan hallinnassa on lukuisia.

– Kirkonkylän ja Kaisajoen 
uimarannoilla käydään joka 
päivä. Kauempana kylillä, ku-
ten Paakkolassa, Ylipaakko-

lassa, Louella ja Koivussa sii-
votaan kerran viikossa. La-
sinsirut ovat pahimpia, niitä ei 
toivoisi löytävänsä.

Vakinaisena pian
20 vuotta

 
Kunnan liikuntapaikat ovat 
työllistäneet Martti Koiks- 
niemeä 1990-luvulta asti.

– Ensin olin pätkätöissä. 
Vuonna 1996 aloitin kaksi-
vuotisen oppisopimuskoulu-
tuksen. Toimi muuttui vaki-
naiseksi ja ympärivuotiseksi 
vuonna 2003.

Liikuntapaikkojen hoitaja 
kohtaa työssään harvoin yl-
lätyksiä.

– Joskus vuosia sitten kes-
kusurheilukentälle tuli poro-
ja, joiden häätämisessä meni 
kokonainen päivä.

Poro- tai ihmishäiriköt eivät 
taatusti jää Koiksniemeltä 
huomaamatta.

– Teen usein kentällä iltaisin 
ja viikonloppuisinkin kierrok-
sen. Se ei ole iso vaiva, koska 
asun 600 metrin päässä.

Martti Koiksniemen työssä parasta on, että sen voi 
hoitaa omaan tahtiin. ”On hyvä merkki, jos palautetta 
ei tule kovin paljon.”

Martti Koiksniemeä työllistivät toukokuussa erityisesti Kurkiareenan ja keskusurheilukentän kesäkunnostukset. 

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 

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

Lehti nro 11 – 15.6.2022

- KUNNALLA TÖISSÄ -
TERVOLASSA  

TAPAHTUU

1.6.-13.7. Lasten ja nuorten kesätoiminta- 
kalenteri julkaistu kunnan verkkosivuilla

12.6. Kuntoratamaraton urheilukentällä 
Tervola maratonikuntakartalle! Su 12.6. klo 9 
alkaen

9.-10.7. Ämpäripääpäivät

               Lisätietoja: www.tervola.fi

 Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 
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Palveluhakemisto

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 15.6. 

 
Aineistot edellisen  

viikon keskiviikkoon 
mennessä.

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...

KELA-TAKSI 9884
JAAKKO KÄMÄRÄINEN

- HENKILÖAUTO- LASTENISTUIN

040 5427319

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

JUMALANPALVELUKSET:
Su 5.6. Messu Vanhassa kirkossa klo 10.
Su 12.6. Messu Vanhassa kirkossa klo 10.

VIIKKOTOIMINTA:
Ke 1.6. Rukousilta Törmävaaran leirikes-
kuksessa klo 18.
Pe 10.6. Kukkapäivä hautausmaalla klo 
9-11.

LAPSET:
Kesäkerho seurakuntakeskuksen piha-
maalla (sateella sisällä) keskiviikkoisin klo 
13-15 kesäkuun ajan. Lisätietoja Sari Sii-
vola 050 437 0006.

Lastenleirit Törmävaaran leirikeskukses-
sa 6-9-vuotiaat 4.-6.7. ja 10-12-vuoti-
aat 11.-13.7. Leirille mahtuu 16 lasta/leiri. 
Leirin hinta on 15 €/lapsi. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 19.6. mennessä 050 437 
0006 tai kotisivuilla sähköistä lomaketta 
käyttäen. Ilmoittautuneille lähetetään leiri-
kirje, jossa tarkemmat tiedot leiristä. Lisä-
tietoja Sari Siivola 050 437 0006

DIAKONIA:
Seurakunnan eläkeläisten kerhojen retki 
kotieläinpuisto Arkadiaan ja Kemin kirk-
koon to 9.6. Retkimaksu 20 € sisältäen 
kuljetuksen, pääsyliput ja ruokailun. Lisä-
tietoja ja ilmoittautumiset ma 6.6. mennes-
sä diakoni Elina p. 050 4370004. 

KIRKKOHERRANVIRASTO on suljettu 
ke 1.6.

KIRPPUTORI: avoinna kesäaikana 1.6. 
alkaen ke klo 11-17 ja la klo 10-15.

KIRKOLLISET TOIMITUKSET:
Hautaan siunattu: Saara Kaarina Ylimau-
nu 93 v, Eino Antero Launonen 81 v, Mirja 
Liisa Kuronen 77 v Tuula Kaarina Koriala 
71 v, Tauno Kalevi Suorsa 66 v ja Rainer 
Tapani Ylimaunu 56 v
Kastettu: Oliver Juho Henrik Jeremejeff ja 
Aatos Eliel Pauna

www.tervolanseurakunta.fi

Liikutko huomaamattasi?

Tervolasa liikuthan –kam-
panja on käynnissä vielä vä-
hän aikaa, ja haastaa jokaisen 
tarkkailemaan omaehtoista 
liikuntaa. Mutta oletko kos-
kaan pohtinut kuinka paljon 
päivän aikana todella liikut? 
Joku haravoi, toinen myllää 
kukkapenkkiä, kolmas hippaa 
lasten kanssa taloa ympä-
ri. Ehkä nouset etätyöläise-
nä keittämään kahvit ja käyt-

tämään koiran säännöllisesti. 
Kenties pilkot puita naapureil-
lekin tai postilaatikolle on ki-
lometrin matka. Liikuntasuo-
rituksia kuntokorttiin merki-
tessä voi kiinnittää huomiota 
myös hyötyliikuntaan ja sen 
mahdollisuuksiin. Saatat liik-
kua huomaamattasi paljon-
kin. Liike on lääke moneen 
etenkin istumisen tuotta-
maan vaivaan!

VAPAA-AIKA- 
TOIMISTO  

TIEDOTTAA

LEMPEÄÄ LIIKUNTAA 1.6.-29.6.
Lempeää liikuntaa aikuisille kesäkuun ajan 
keskiviikkoisin klo 13.15-14.45. Lämpimällä 
säällä venyttelyä ja rentoutusharjoituksia, 
sadesäällä kävelylenkki ajatuksia vaihtaen. 
Vapaa pääsy! Kokoonnumme seurakunta-
keskuksen pihassa. Huom.! Samaan aikaan 
nuorisotila auki ja seurakunnan lastenkerho, 
joihin ehtii viedä lapset viihtymään.

LIIKUNTAKAMPANJA 25.4.-9.6.
Kuntokortteja voi hakea 20.4. alkaen kun-
nantalon neuvonnasta, kirjastosta tai Salen 
ilmoitustaululta. Kortin voi tulostaa myös 
kunnan verkkosivuilta itse. Kortin 15.6. 
mennessä palauttaneiden kesken arvotaan 
liikunnallisia palkintoja. Liikunnan iloa!

NUORTEN RETKI ROVANIEMELLE 17.6.
Käymme Pilkkeessä, jonka jälkeen vapaata 
kiertelyä kaupungilla. Ilmoittaudu kunnan-
talon neuvontaan 8.6. klo 15 mennessä. 
12-19-vuotiaille. Koko retken hinta 5€.

NUORKKA
Nuorkalla vietetään koulujen päättäreitä 
lauantaina 4.6. klo 18–22. 
3.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille. 
Alle 11-vuotiaiden kotiinlähtöaika klo 20. Lu-
vassa mukavaa ohjelmaa ja herkuttelua. 

Nuorkka avoinna kesällä keskiviikkoisin 
8.6.–29.6. klo 13–16, 3.-luokkalaisille ja 
sitä vanhemmille nuorille. 

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

Lukijan kuva. 
Lähetä ottamasi kuva  

aineisto@tervola-lehti.fi 
niin julkaisemme kuvia  

lehdessä

Kuva: toimitus

Paakontielle ei enää saa viedä  
puu- ja puutarhajätettä

Paakontiellä uimarannan  
lähellä on kaksi vuotta ol-
lut haketettavan puujätteen, 
oksien ja muun puutarha-
jätteen keruupaikka. Paikka 
on kunnan teknisen toimen  
mukaan soveltunut huonos-
ti tarkoitukseen tulvaongel-
man vuoksi.

– Paakontien keruupaik-
ka on suljettu. Sinne ei saa 
enää viedä jätettä. Kunta-
laiset voivat toimittaa puu-
tarhajätettä maksutta Ter-
volan ekoasemalle. Se on  
avoinna maanantaisin kel-
lo 8–18, muistuttaa teknisen 
toimen väki.
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Tervolan kirjaston kesäbingo
1.6.-31.8.2022

Aineiston tulee vastata bingoruudukossa annettuja aiheita ja muodostaa
neljän (4) ruudun suora
Lukuhaaste voidaan suorittaa lukemalla kirjoja, e-kirjoja, e-lehtiä,  tai
katselemalla dvd-levyjä tai Pohjoisen ekirjaston suoratoistopalvelua
Bingoruudukoita saa lisää kirjastosta

 

1.
 

Teoksessa
mainitaan
Tervola

2.
 

Teoksen
kannessa on
jokin eläin

3.
 

Teos on
eräaiheinen

4.
 

Teos on elokuva
Pohjoisen
eKirjaston

elokuvapalvelusta
Viddlasta tai

Kirjastokinosta

5.
 

Teos on
jännitysaiheinen

tai
salapoliisiromaani

6.
 

Teos on
sarjakuva

7.
 

Teos on
elämäkerta

8.
 

Teos on
kotimainen

kaunokirja tai
elokuva

9.
 

Teos on
klassikkoteos

10.
 

Teos on
tietokirja tai
dokumentti-

elokuva

11.
 

Paasilinnan
teos

12.
 

Teos on
aikakauslehti

Pohjoisen eKirjaston
lehtipalvelu
e-Magzista

13.
 

Teos on
runokirja

14.
 

Teos on e-äänikirja
Pohjoisen eKirjaston
äänikirjapalvelusta

15.
 

Teoksen
tapahtuma-
aika on kesä

16.
 

Teos on käännetty
kaunokirja tai
ulkomainen

elokuva

Rakennusvalvontatoimisto on suljettu  
kesälomien vuoksi 11.7.- 5.8.2022

Rakentajia pyydetään toimittamaan lupa-
hakemukset ja pyytämään katselmukset 
hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennus-
lupia ei myönnetä edellä mainittuina aikoina. 
10.6.2022 mennessä toimitetut myöntämis-
kelpoiset lupahakemukset pyritään käsittele-
mään ennen lomataukoa. 

Myöntämiskelpoisia ovat hakemukset, joissa 
on mukana kaikki tarvittavat liitteet ja lau-
sunnot sekä kaikkien naapurien kuuleminen 
on suoritettu. Mikäli naapurien kuuleminen 
annetaan rakennusvalvonnan tehtäväksi ja 
hakemus halutaan käsittelyyn ennen loma-
taukoa, lupahakemus liitteineen on toimitetta-
va rakennusvalvontaan viimeistään 6.6.2022.
 
TEKNINEN OSASTO

RAKENNUS- 
LUPIEN KÄSITTELY 

KESÄN AIKANA

Rakennusvalvontatoimisto on suljettu  
kesälomien vuoksi 11.7.- 5.8.2022

Rakentajia pyydetään toimittamaan lupa-
hakemukset ja pyytämään katselmukset 
hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennus-
lupia ei myönnetä edellä mainittuina aikoina. 
10.6.2022 mennessä toimitetut myöntämis-
kelpoiset lupahakemukset pyritään käsittele-
mään ennen lomataukoa. 

Myöntämiskelpoisia ovat hakemukset, joissa 
on mukana kaikki tarvittavat liitteet ja lau-
sunnot sekä kaikkien naapurien kuuleminen 
on suoritettu. Mikäli naapurien kuuleminen 
annetaan rakennusvalvonnan tehtäväksi ja 
hakemus halutaan käsittelyyn ennen loma-
taukoa, lupahakemus liitteineen on toimitetta-
va rakennusvalvontaan viimeistään 6.6.2022.
 
TEKNINEN OSASTO

RAKENNUS- 
LUPIEN KÄSITTELY 

KESÄN AIKANA

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

KIRJASTO KIINNI 7.-8.6. 
Kaikki Lapin kirjastojen toimipisteet ovat kiinni 
kirjastojärjestelmän päivitystöiden takia 7.–
8.6.2022. Myöskään kirjastojen omatoimikäyt-
tö ei ole mahdollista. Verkkokirjasto on avoin-
na, mutta siihen ei voi kirjautua. Sen takia 
omien tietojen katsominen, lainojen uusiminen 
tai varausten tekeminen ei ole mahdollista. 
Eräpäivämuistutuksia tai muita automaattisia 
viestejä ei lähetetä. 

”JÄIKÖ JOTAIN KIRJAN VÄLIIN?”  
-NÄYTTELY 
Palautuskirjojen välistä löytyy mitä merkillisim-
piä kirjanmerkkejä. Kirjasto on koonnut näyt-
telyn näistä kirjojen väliin jääneistä ”kirjanmer-
keistä”. Näyttely on esillä kirjaston lehtisalissa 
kesäkuun ajan. Tervetuloa tutustumaan nitei-
den välistä löytyneisiin aarteisiin, tunnistatko 
omasi?

KOULULAISTEN KESÄTOIMINTA 
Kirjasto järjestää erilaista kivaa puuhaa, tou-
hua ja ohjattua toimintaa koululaisille kesä-
kuussa tiistaisin 7.6. alkaen. Kaikkiin tapahtu-
miin on vapaa pääsy.

     ti 7.6.2022 klo 13–14.30 
Kirjastorastit. Suunnistetaan kirjaston pihalla 
rastilta toiselle ja tehdään monenlaisia tehtä-
viä. Huonon sään sattuessa olemme sisällä.

     ti 14.6.2022 klo 13–14.30  
Villasukasta keppariksi. Tehdään omat keppa-
rit. Kirjasto tarjoaa tarvikkeet.

     ti 21.6.2022 klo 13–14.30  
Soturikissapäivä. Kaikki Soturikissafanit kool-
le! Tarjolla väritystehtäviä, kasvomaalauksia 
kissamaiseen tyyliin, selfieseinä, painetaan 
soturikissapinssejä, nimigeneraattori ja voit-
taapa pari onnekasta vielä uuden Soturikissat 
-kirjan!

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

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

Pakolaisohjaajan määräaikaisen  
toimen sijaisuus
Hakuaika päättyy 3.6.2022

Pääkirjanpitäjä
Hakuaika päättyy 6.6.2022

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 

Juttuvinkit:
aineisto@tervola-lehti.fi

Pidetään kunnanvirastolla, kunnanval-
tuuston kokoussalissa torstaina 16. 
päivänä kesäkuuta 2022 alkaen klo 17.00. 
Paikalle saapuvia pyydetään noudattamaan 
annettuja koronaohjeistuksia. Kokouksen 
esityslista on luettavissa yleisessä tietover-
kossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 
9.6.2022 alkaen

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoittees-
sa http://tervola.ktweb.fi/ 22.6.2022 alkaen.

Pertti Keränen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUNNAN- 
VALTUUSTON  

KOKOUS

Paakontielle ei enää saa viedä  
puu- ja puutarhajätettä
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Tervolan kirjaston kesäbingo
1.6.-31.8.2022

Pelaa kesäbingoa lukemalla, katselemalla ja kuuntelemalla

Aineiston tulee vastata bingoruudukossa annettuja aiheita ja muodostaa
neljän (4) ruudun suora
Yhdellä kirjalla/teoksella saat rastin vain yhteen ruutuun
Voit bingota monta riviä, mutta muista rastia jokainen bingorivi eri lapulle!
Jokaisella täytetyllä bingorivillä saa yhden (1) osallistumisen arvontaan
31.8.2022 mennessä palautetut laput osallistuvat arvontaan

YHTEYSTIETOSI

BINGOSI

Kirjoita tähän ruudun numero ja teos jonka luit, katselit tai kuuntelit.
Esim. 1. Mauri Hast: Kymmenen virran maa

Nimi: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Sähköposti: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Puh.nro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Sisäalueiden puhtaanapito
Bussikuljetukset molempina päivinä
Jätehuolto

Liikenteenohjaus 1700€
Pääsylippujen myynti/tarkastus 1200€
Yöpäivystys 700€
Ulkoalueiden messuaik. siivous 600€
Messualueen loppusiivous 400€

Pyydämme tarjousta seuraavista
palveluista messuille:

Tarjoamme myös yhdistyksille/
muille tahoille talkootyönä:

Tarjoukset 13.6.2022 klo 15.00 mennessä messut@tervola.fi 
Lisätietoa ja ohjeet: www.maaseudultakasin.info 

0400 959 322

Luonnollista hyvinvointia messuilta!
Tervolan Maaseudulta Käsin 
-messut tulevat taas kahden 
vuoden tauon jälkeen entis-
tä ehompana. Järjestykses-
sään 23. messut järjestetään 
tänäkin vuonna perinteisesti 
elokuun viimeisenä viikonlop-
puna ammattiopisto Lappian, 
Louen toimipisteen tiloissa. 
Tämän vuoden teemana on 
itsetekeminen ja omavarai-
suus, kotikutoisuus ja maan-
läheisyys, koneitakaan unoh-
tamatta. Messuilta sinulla 
on mahdollisuus tuoda pala 
maaseutua kotiisi. Paneu-
dumme aiheeseen niin ohjel-
man, näytteilleasettajien kuin 
ympäröivän miljöön avustuk-
sella unohtamatta viihdettä, 

tekemisen meininkiä ja iloisia 
kohtaamisia ihmisten kesken. 

Vuoden 2022 messut jär-
jestetään hyväksi havaitul-
la uudistuneella konseptil-
la. Ammattiopisto Lappian 
piha-alue on jaettu kolmeen 
kokonaisuuteen; pienyrittäjä-
alueeseen, street food-aluee-
seen sekä sponsorialuee-
seen. Pienyrittäjä-alueen ja 
street food-alueen risteys-
kohtaan on sijoitettu päälava, 
jonne nousee messujen aika-
na useita erilaisia esiintyjiä ja 
artisteja. Sponsorialue sijait-
see asfaltoidulla pihalla, jon-
ne voi saapua raskaammalla-
kin kalustolla.

Messujen järjestelyt ovat 
nyt siinä pisteessä, että uusi 
messusihteeri Reetta Davi-
dila on aloittanut työnsä. Li-
säksi messujen pääesiintyjät 
ovat kiinnitetty ja messupaik-
koja on alettu myydä. Messu-
paikan voi varata Maaseudul-
ta Käsin messujen verkkosi-
vuilta.

Tervolalaiset yhdistykset ja 
yritykset ovat oikeutettuja 
3x3 kokoiseen messuosas-
toon veloituksetta.

Lisätietoja: Messusihtee-
ri Reetta Davidila sähköposti 
messut@tervola.fi ja puhelin 
0400959322

Kukkosentie – Lehto tasoristeys
turvallisuuden  parantaminen, rata
suunnitelma, Tervola, Keminmaa

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Kukkosentie 
– Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, 
ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa 

Ratasuunnitelma koskee Tervolan ja Keminmaan 
kunnissa sijaitsevien tasoristeysten välillä Kukko-
sentie – Lehto tasoristeysturvallisuuden paranta-
mista. Tasoristeykset sijaitsevat Laurila – Rovaniemi 
rataosalla ratakilometrivälillä 886+371 (Kukkosentie) 
– 898+226 (Lehto).

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden 
parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on 
myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, 
jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa 
ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä 
tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen 
tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rau-
tateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRA-
FI/8591/03.04.02.00/20214) kriteerit.

Suunnitelmasta järjestetään sekä yleisötilaisuus että 
vuorovaikutus verkossa:

Aika 14.06.202 klo 17:00-19:30

Paikka Tervola Kunnanvirasto, Keskustie 81,  
95300 Tervola

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin 
ja esittää niistä mielipiteensä. Suunnitelmiin voi tulla 
tutustumaan jo paikan päälle klo 15:30 alkaen. Suun-
nitelmaluonnokset ovat myös esillä 31.5.2022 alkaen 
verkko-osoitteessa: https://vayla.fi/tasoristeysoh-
jelma/kukkosentie-lehto-tervola-keminmaa.

Lisätietoja hankkeesta voit lukea hankkeen em. 
verkkosivuilla.

Suunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa mie-
lipiteitä 30.6.2022 saakka sähköpostitse osoitteisiin 
raineri.virtanen@ains.fi ja henri.lindholm@proxion.fi.

Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maan-
omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Osallistuminen tilaisuuteen Teams välityksellä ta-
pahtuu em. verkko-osoitteeseen tallennetun linkin 
välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams -sovel-
lusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen 
liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää 
tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, 
tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja. 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väyläviraston  
projektipäällikkö Juhan Tyrväinen,  
puhelin 029 534 3891 ja etunimi.sukunimi@vayla.fi. 

Väylävirasto

Kutsu  
vuorovaikutukseen

Näköislehti osoitteessa: www.tervola-lehti.fi
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TERVOLAN LUKIO 
Alamikkotervo Tuuli,  
Alaollitervo Johan, 
 Alaollitervo Viola,  
Alatossava Maria,  

Ekorre Jade,  
Hanhisuanto Sofianna,  

Keskipalosaari Aku,  
Niiranen Eetu,  
Ranta Emilia,  
Romsi Aino,  
Siivola Elina,  
Siivola Jyri,  

Tepsa Emma,  
Toivanen Anne

AMMATTIOPISTO LAPPIA
Kevätlukukaudella 2022 valmistuneet

Ilmoituksessa julkaisuluvan antaneet opiskelijat 

Kemin toimipaikka
Puualan perustutkinto, puuseppä

Rovanperä Konsta, Tervola

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Huhtamella Sari ,Tervola

Sairaanhoito ja huolenpito
Vuokila Alina-Elviira, Tervola

Hieronnan ammattitutkinto
Vuokila Milka, Tervola

Louen toimipaikka
Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja

Jolanki Hanna-Liisa, Tervola

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä
Liikanen Niko, Tervola,  

Romsi Aino, Tervola (kolmoistutkinto)

Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri
Kämäräinen Tiina, Tervola

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto 
Oinas Päivi, Tervola

Tornion toimipiste
Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Rautio Eija, Tervola

Lehden toimitus 

onnittelee  

valmistuneita!

Keväällä 2022 

valmistuneet

Luonnollista hyvinvointia messuilta!

Kuva: Pixabay
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TERVOLAN YHTEISLUPA-ALUE KALASTUSSÄÄNNÖT VUODELLE 2022

Alapaakkolan, Ylipaakkolan, Lapinniemen, Runkauskylän ja Koivukylän osakaskunnat sekä metsähallitus
muodostavat yhteislupa-alueen, joka alkaa Taivalkosken voimalaitokselta päättyen Tervolan ja
Rovaniemen kunnan rajaan Jaatilaan.
Sisältäen em. välillä Kemijoen pääuoman sivujokineen Tervolan kunnan alueella.

Yhteisluvalla voi kalastaa rannalta sekä veneestä.
Kemijoki on luokiteltu vaelluskalavesistöksi. Onkiminen ja pilkkiminen on kuitenkin sallittu
Ely-keskuksen päätöksellä.
Kalastusvapa määrää ei ole rajattu.
Plaanarin käyttö on kielletty Tervolan Sillan ja Ossauskosken voimalan välillä.
Ravustus,- verkko- ja katiskalupaan tarvitset erillisen aluekohtaisen luvan vesialueen omistajalta.

Vaelluskalavesistöön viehe kalastaja tarvitsee seuraavat luvat alueelle.

Alle 18 v 18-64 v 65 täyttänyt
Valtion kalastuksenhoitomaksu. EI KYLLÄ EI
Tervolan yhteislupa. KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

Kalastusluvan hinnoittelu. Netti luvan myynti: www.kalakortti.com
tai skannaa QR-koodi puhelimella

            Henkilökohtaiset luvat 2022:
            2 vrk 10 €
            Viikko 15 €
            Kausilupa 40 €

Kausilupa voimassa ostopäivästä  
kalenterivuoden loppuun.

Valtion kalastuksenhoitomaksun voit lunastaa eräluvat.fi sivulta www.eraluvat.fi

Kalojen alamitat ja rauhoitukset kalastusasetuksen mukaisesti:

Harjus 35 cm 1.4 - 31 5 Rauhoitettu
Taimen rasvaevällinen 60 cm 1.9 - 30.11 Rauhoitettu
Taimen rasvaevä leikattu 50 cm 1.9 - 30.11 Rauhoitettu
Lohi 60 cm 1.9 - 30.11 Rauhoitettu
Kuha 42 cm  ----
Siika  ---- 1.9 -30.11 Rauhoitettu

Huomioi veden korkeuden vaihtelu sekä jään ja virtausten aiheuttamat muutokset jokialueella.
Vastuu veneilyssä on aina venekunnan päälliköllä.
Tutustu myös alueen syväyskäyriin esim. retkikartat.fi, MML:n karttapalvelusta, karttaselain.fi  

Voit hankkia luvat vaivatta QR-koodin kautta tai hankkimalla paperinen lupa Sale Loue, Seo
TB Mäkipeura, Rieskapaikka, Tervakuksa, Sale Tervola sekä Caravaanarit Ryynäsenniemi.

         Tervolan yhteislupa-alue toivottaa kireitä siimoja !!

Lämmintä kesää 

kaikille!

Kuva: Pixabay

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.

Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät 

Jakelu  ke 1.6  aineisto pvm ke 25.5.
Jakelu  ke 15.6.  aineisto pvm ke 8.6. 
Jakelu  ke 29.6.   aineisto pvm ke 22.6.
Jakelu  ke 20.7.   aineisto pvm ke 13.7.
Jakelu  ke 3.8.    aineisto pvm ke 27.7.

Jakelu ke17.8.   aineisto pvm ke10.8.
MUKANA MAASEUDULTA KÄSIN MESSULIITE

Jakelu  ke 31.8.   aineisto pvm ke 24.8.
Jakelu  ke 14.9.   aineisto pvm ke 7.9. 
Jakelu  ke 28.9.   aineisto pvm ke 21.9.
Jakelu  ke 12.10. aineisto pvm ke 5.10. 
Jakelu  ke 26.10.  aineisto pvm ke 19.10.
Jakelu  ke 9.11.   aineisto pvm ke 2.11.
Jakelu  ke 23.11.   aineisto pvm ke 16.11.
Jakelu  ke 7.12.   aineisto pvm ke 30.11.
Jakelu  ke 21.12.   aineisto pvm ke 14.12.
Lehden selattava / ladattava nettiversio löytyy 
osoitteesta  www.tervola-lehti.fi
Yhteystiedot

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

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

Graafinen ilme/taitto

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

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
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Etkö saanut Tervola-lehteä? 
Ilmoita siitä meille.

Juttuvinkit Lukijan kuvatIlmoitukset

Lukijan palsta mm. runot,  
mielipiteet ym. ym.

aineisto@tervola-lehti.fi

Kuva, toimitus

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Mainostoimisto Meri-Lapissa

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 15.6. 

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.

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 vasaral-
la 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 tek-
nikkoja. 

Kallioperäkartoituksen lisäksi alueella tullaan tekemään geofysiikan lentomittauksia drone-lennokilla 
sekä jatkamaan painovoimamittauksia teiden varsilla. 

Inmet Finland Oy järjestää malminetsintätoimiaan koskevan yleisötilaisuuden Tervolan kunnantalolla. Ti-
laisuus on kaikille kuntalaisille avoin ja paikalla on kahvi- ja pullatarjoilua. Tervetuloa kuulemaan, tutustu-
maan ja osallistumaan.

Tervolan yleisötilaisuus
Paikka: Tervolan kunnanviraston valtuustosali

Aika: perjantaina 3.6.2022 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.

KUULUTUS 

Maanmittauslaitos on 21. huhtikuuta 2022 
päätöksellään MML 2578/03 04/2022 
myöntänyt Fingrid Oyj:lle luvan suorittaa 
maastotutkimuksia 400 kV + 110 kV voi-
mansiirtojohdon suunnan määräämiseksi 
Petäjäskosken sähköaseman ja Nuojuan-
kankaan sähköaseman välille.
 
Asianomaisten maanomistajien tiedoksi 
ilmoitetaan, että tutkimukset suunnitellun 
kokonaispituudeltaan noin 94 km:n pitui-
sen voimansiirtojohdon Petäjäskoski-
Herva 400 kV + 110 kV suunnan määrää-
miseksi aloitetaan lähiaikoina Tervolan 
kunnan alueella. Kaikki tiedossamme 
olevat maanomistajat tiedotetaan henkilö-
kohtaisilla kirjeillä ennen tutkimusten 
aloittamista. Kuulutuksen asiakirjat ovat 
nähtävillä Tervolan kunnan virallisella ilmoi-
tustaululla (Keskustie 81, 95300 Tervola) 
sekä internetsivuilla 30.5.2022 lähtien 30 
vuorokauden ajan. 

Helsingissä 23.5.2022 

FINGRID OYJ
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Helsingissä 23.5.2022 
 

FINGRID OYJ 
 

Lions Club Tervola tekee 
 jälleen yhteistyötä 

seurakunnan kanssa

Seuraava hautakivien suoris-
tuspalvelu on seurakunnan 
kukkapäivänä pe 10.6.2022. 
Hautakiven suoristaminen 
maksaa 20e/kivi ja voimme 
suoristaa ainoastaan mies-
voimin siirtyviä hautakiviä. 
Isommat kivet täytyy hoitaa 

koneilla seurakunnan kans-
sa. Jos omaistenne hautaki-
vet vaativat suoristusta, voit-
te ottaa yhteyttä Minna Tu-
meliukseen (0400-663698) 
tai tulla paikanpäälle ja vetäis-
tä hihasta.

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 
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4-H-kerhossa kumilehmän lypsyä ja muuta hauskaa

Maatilankerhon päättäjäiset Lahden 
tilalla vietettiin laitumelle laskun tee-
malla. Talven aikana kerhossa käyneet 
nuoret päästivät lehmät ulos ja muut 
tilaisuuteen osallistuneet seurasivat 
turvallisesti aidan takana. Ruoho ei vie-
lä ollut kasvanut syöttömittaan, joten 
varsinaista laidunta lehmät eivät pääs-

seet syömään, mutta ulkoilua kauniissa 
kevät säässä oli tarjolla. 

Ulkoilun lisäksi harjoiteltiin kumilehmän 
lypsyä, seurusteltiin vasikoiden ja kano-
jen kanssa sekä istutettiin pussiperu-
noita. Tervolan 4H-yhdistyksen toimin-
nanjohtaja Tiina Kämäräinen huolehti 

osallistujien kahvituksesta.

Erityinen kiitos Ammattiopisto Lappialle, 
kun lainasivat kumilehmän.

Järjestäjät: Tervolan 4-H-yhdistys ja  
Eeva-Kaisa Lahti


