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Ämpäripääpäivät juhlistaa tänä
vuonna erityisesti järjestöjä

Ämpäripääpäiviä järjestää tänä vuonna 10–15-henkinen vapaaehtoisten joukko. Kuvaan ehti heistä vain Tommi Juntikka. Kunnantalon ranta
on yksi tapahtuman keskeisistä paikoista.

s.2 Louen koulun toukokuisia
tapahtumia
s.4-5 Maaseudulta käsin -messut

Tapahtumien superviikonlopun ohjelmaan sisältyy myös pitäjäjuhla kotiseutumuseolla.

Teksti, kuva Teija Laurinolli

T

ervolalaiset yhdistykset, tervetuloa
esittelemään toimintaan ne Ämpä rip ä äpäiville 8.–10. heinäkuuta!
– Päätimme, että nyt on
järjestöjen ja myönteisen kansalaisaktiivisuuden
teemavuosi. Toiminnan sisällöt ja tarinat kiinnostavat erityisesti. Jos vaikkapa Paakkolan kyläyhdistys
ei halua jakaa munkkireseptiään, se voi kertoa sen tarinan, kannustaa tapahtuman
järjestäjiä edustava Tommi
Juntikka Tervolan Yrittäjistä.

Harrastusmahdollisuuksia
on kunnassa paljon. Tavoitteena on saada yhdistykset
ja tekemistä kaipaavat kohtaamaan. Esittelypaikoista
ei peritä maksua järjestöiltä
eikä yrityksiltä.
– Sähköäkin on rajallisesti
saatavilla.
Ämpäripääpäivien järjestäminen on vapaaehtoisten
jokavuotinen yhteisponnistus. Virallista organisaatiota tapahtumalla ei ole. Mukana joukossa ovat tänä vuonna Juntikan lisäksi muun
muassa kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Pertti Keränen, kirjastotoimenjohtaja Kati Pyhtilä, nuorisoohjaaja Satu Karvonen,

K-kauppias Pia Palokangas
ja kirkkoherra Heikki Holma.
– Kaikki halukkaat ovat
tervetulleita toteuttamaan
ohjelmaa Ämpäripääpäiville, Juntikka muistuttaa.

Yllätysnumero
suunnitteilla
Tapahtuman ohjelma vaihtelee tietenkin vuosittain.
Lisätietoja löydät tässä
lehdessä julkaistusta aukeaman ilmoituksesta.
Pe r i nt e i n e n p it ä j ä j u h l a
kotiseutumuseolla Paakkolassa sekä Tervolahovi tapahtumineen ovat tulleet
uusina Ämpäripääpäivien

s.6 Louen lampolan ja navetan
harjannostajaisia vietettiin
8.6.2022

ohjelmatarjontaan.
- Yhteinen näkyvyys hyödyttää kaikkia.
Tänä kesänä on mahdollisuus esimerkiksi purjehtia
kirkkoherra Heikki Holman
kanssa.
– Hänellä on pieni purjevene,
jonka kyytiin voi päästä, vinkkaa Tommi Juntikka.
Juntikka kertoo, että kunnantalon rantaan suunnitellaan myös yllätysnumeroa.
Siitä ei tietenkään voi tässä
vaiheessa paljastaa enempää.

• 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

Tervola-lehti

2

Louen koulun toukokuisia tapahtumia
Louen koulu on korona-arjesta vapauduttuaan ollut täynnä tarmoa, ja toukokuussa
oppilaat mm. kävivät maatilavierailulla ihailemassa pikkukaritsoja, siivosivat kyläyhdistyksen kanssa ulkoalueita, järjestivät kevättapahtuman koululla ja
6.-luokkalaiset kävivät kokeilemassa ruotsin kielen
osaamistaan Haaparannalla.

poikaa kilpaili välitunnilla
keskenään, kumpi saa potkaistua kengän jalastaan pidemmälle. Toisen pojan kumisaapas lensi korkealle koivuun ja juuttui niin tiukasti
oksaan, ettei sitä saatu alas,
vaikka sitä yritettiin heitellä palloilla. Onneksi pappa oli hakemassa sinä päivänä koulusta, ettei tarvinnut muovipussi jalassa

Lampolavierailusta
kiitokset Kurtheille!
Ruotsin reissusta ja
kevätjuhlan tarjoiluista
kiitokset Louen koulun
vanhempainyhdistykselle!

Teksti: Louen koulun
5.-6. -luokka
Kuvat :
Päivi Kolmonen

ollut nimeä. Minä poika kävin hakemassa sen äidilleni.
Seuraavassa Louen koulun
5.-6. -luokkalaisten kirjoituksia kokemuksistaan.
Kävelimme aamulla luokan
kanssa läheiselle maatilalle.
Menimme katsomaan sinne
lampaita ja muita eläimiä.
Oli tosi kivaa, mutta olin allerginen, niin nenä oli tukossa.
Meidän koulun kevätjuhlaan
oli valmistauduttu koristelemalla ulkokatos perhosilla ja
kukilla. Meidän luokka juonsi tapahtumaa. 0.-2 -luokkalaiset lauloivat erittäin kovaäänisesti Siirin aakkoset. 3.4. -luokkalaisilla oli kevätruno. Kaikilla oli myös saappaan
heittoa, johon idea tuli siitä, kun kaksi meidän luokan

kävellä kotiin. Sarjojen voittajat palkittiin hiihtomitaleilla, kun ope kertoi, ettei
saappaanheittoon ollut mitaleita löytynyt. Lopuksi
laulettiin Suvivirsi ja koristeltiin kiitoksilla ja kesätoivotuksilla koivu.
Meinasin jo melkein unohtaa
tärkeimmän asian eli lopussa saimme kahvia ja pullaa ja mehua. Ja ne olivat
todella hyviä ja hauskinta
oli niiden tyhjien mehupurkkien räjäyttely. Äiti
meni hakemaan äitienpäiväkukkaa luokasta,
jonka olin koulussa kasvattanut. Mutta hetken päästä äiti tuli takaisin ilman sitä kukkaa, kun kukassa ei

Perjantaina 27.5. oltiin keräämässä roskia. Se oli kyllä aika ärsyttävää, koska satoi vettä ja roskat oli märkiä.
Sieltä löytyi muovia, paperia, nuuskapurkkeja, tölkkejä, auton led-paneeli, mutta
eniten oli paperia ja pahvia.
Roskia oli älyttömän paljon,
niitä löytyi vielä kun käveltiin takaisin koululle. Kisailtiin
siitä, että jos

näkee jotakin keltaista, saa
yrittää ”lyödä” toista. Parasta roskien keräämisessä oli,
että se teki hyvää luonnolle.
Ruotsiin lähdettiin Pekan
taksilla. Kun pääsimme perille, mentiin seisomaan jollekin torille. Sitten sinne tuli
”mukamas joku random ihminen”(mutta se olikin opettajan tuttu), jolta kyseltiin,
missä mikäkin paikka on –
ruotsiksi. Kun oltiin puhuttu ruotsia, niin sitten lähdettiin tallustelemaan
ympäri Haaparantaa. Käytiin syömässä,
kaikki syötiin
Mona Lisa -pizza. Oli muuten
hyvää. Lähettiin
käveleen Candy Worldiin, jossa
pähkäiltiin mitä
karkkia ostetaan.
Lopputulokseksi tuli, että otettiin
vaan jotain. Sitten
oli jo aika lähteä,
koska Pekka odotti pihalla. Taksissa alettiin maistelemaan karkkeja. Siinä
se loppumatka menikin ja sitten oltiinkin
jo koululla ja lähdettiin kotiin. LOPPU.

JUMALANPALVELUKSET:
Su 3.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10.
Su 10.7. Sanajumalanpalvelus museolla
(Nelostie 373, Paakkola) klo 11.
Su 17.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 29.6. Rukousilta Vanhassa kirkossa
klo 18.
Pe 8.7. Hartaus Vanhassa kirkossa klo 18.
Su 17.7. Kristittyjen yhteinen rukous
seurakuntakeskuksessa klo 15.
DIAKONIA:
Lauantaina 9.7. seurakunnassa DIAKONIAPOLKU. Tervetuloa rastiradalle, jossa
erilaisia diakoniatyön tilanteita tai muuta diakoniaan liittyvää. Diakoniapolku on
avoinna klo 11-12 ja klo 13-14.
KIRPPUTORI: avoinna kesäaikana
ke klo 11-17 ja la klo 10-15.

www.tervolanseurakunta.fi

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

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

KELA-TAKSI 9884
JAAKKO KÄMÄRÄINEN

- HENKILÖAUTO- LASTENISTUIN

040 5427319
0800-414610
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TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat
ÄMPÄRIPÄÄPÄIVÄT
9.7. ovat voimassa
1.9.2021–30.4.2022.lauantaina
Asiakaspalveluaikaa
on on
Ämpäripääpäivänä
9.7. kirjasto
ma–to
klo
12–19
poikkeuksellisesti avoinna klo 11–15. Kirjasto
pe
klo 10–17
toteuttaa päivän aikana asiakaskyselyn Pohjoisen
eKirjastoon liittyen.
Vastaajien
Omatoimikirjastossa
voi asioida
joka päivä kesken
klo 9–21
arvotaan
kesäisiä
tuotepaketteja.
välisenä aikana, myös viikonloppuisin.
POISTOMYYNTI
ALKAA
MUUTTUNEET LIIKENNEJÄRJESTELYT
Ämpäripääpäivänä
alkaa myös
odotettu poisKoulukeskuksen liikennealueen
muutostöiden
tomyynti,
jokakirjastoon
jatkuu elokuun
loppuun
saakka.
myötä liikenne
on muuttunut
yksiTarjolla
on poistettua
kirjastoaineistoa
halvoin
suuntaiseksi.
Saapuva ajoneuvoliikenne
ohjataan
Kurjentien
kautta,
ja alueelta
poistutaan
hinnoin:
kirjat
0,20
€/kpl, lehdet
0,10Itäpuolen€/kpl,
tielle. Itäpuolentieltä
enää kääntyä
suoraan
CD-levyt
0,50 €/kpleijavoi
DVD-levyt
1,00
€/kpl.
koulukeskukseen/kirjastoon.
Kassillinen
aineistoa maksaa 2,00 €. Poistoaineistoa voi ostaa vain kirjaston varsinaisina
POISTOAINEISTON HÄVITTÄJÄISET
asiakaspalveluaikoina,
ei omatoimiaikana.
Tule penkomaan poistoaineiston hävittäjäisiin! JälTervetuloa penkomaan!
jellä olevaa kirjaston poistoaineistoa saa ottaa ilmaiseksi 1.–8.9. välisenä aikana.
KESÄBINGO
Kirjaston
kesäbingoon
voi osallistua täyttäLASTENOSASTON
TIETOKIRJAHYLLYT
mällä
bingoruudukon
1.6.–30.8.2022
välisenä
Raikkaan oranssit lastenosaston tietokirjahyllyt
on
aikana
ja
palauttamalla
sen
kirjastoon.
nyt asennettu paikoilleen. Kirjojen tutkailu onLukuenhaasteeseen
voikun
osallistua
myös useammalla
tistä sujuvampaa,
myös useimmat
isot kirjat
bingorivillä,
muttaoikeinpäin.
jokaiselleUudet
rivillehyllyt
tuleeovat
täyttää
mahtuvat hyllyihin
myösruudukko.
matalammatBingoruudukoita
kuin entiset, jotenohjeineen
pienet asiakoma
kaat kirjastosta.
yltävät kirjoihin
paremmin itse.
saa
Kesä-elokuun
aikana palautetut ja yhteystiedoilla varustetut bingoruudukot
LEFFAILTA 8.9.
osallistuvat
kirjapalkintojen arvontaan.
Koko perheen elokuvailta ke 8.9. klo 17–18.40. Tarina vie fantasiamaailmaan, missä ihmiset ja lohikäärmeet elivät kauan sitten sopusoinnussa. Mutta
kun paha voima uhkasi maata, lohikäärmeet uhrasivat itsensä pelastaakseen ihmiskunnan. Nyt, 500
vuotta myöhemmin, sama paha voima on palannut,
ja yksinäisen soturin on löydettävä myyttinen viimeinen lohikäärme korjatakseen murtuneen maan
ja palauttaakseen sen hajaantuneet kansat yhteen.
Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat herkut
mukaan!

TERVOLASSA
TAPAHTUU

KIRJAILIJAVIERAANA AAVEMETSÄSTÄJÄ
MIKA NIKKILÄ 16.9.
Valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika Nikkilä esitteleeLasten
Suomenjaaavemetsästäjät
3 -kirjaa ja
1.6.-13.7.
nuorten kesätoimintakertoo
aavemetsästäjänä
toimimisesta
torstaina
kalenteri julkaistu kunnan verkkosivuilla
16.9.
klo
18
alkaen
Nuorisoseurantalolla.
Oletko
– seuraathan tiedotusta!
sinä kohdannut yliluonnollisia ilmiöitä? Tervetuloa
kuuntelemaan
ja keskustelemaan!
1.7.-31.8.
Kätkävaaran
luontokeskus.

Avoinna joka päivä 10-22. Luontonäyttely
PENTTI KORPELA 27.9.
avoinna
15-21.
Valokuvaaja
ja tietokirjailija Pentti Korpela saapuu

kirjaston kirjailijavieraaksi ma 27.9. klo 17.00 al9.-10.7.
ÄmpäripääpäivätKirjailijavierailu kestää
kaen Nuorisoseurantalolle.
noin reilun tunnin, ja sen aikana Korpela kertoo ku10.7.
Tervolan
kotiseutuvien ja
karttojenpitäjäjuhlat
pohjalta Lounais-Lapin
luonto- ja
retkikohteista
sekä joidenkin kohteiden historiasta.
museolla
Luento on samalla tiivis paketti lähimaantieteestä Hailuodosta
Pelloon ulottuvalla alueella. Korpela
3.8.
Lailan tähtihetket
esittelee myös erikoisuuksia eli Lounais-Lapin luolia. Korkealaatuisten luontokuvien lisäksi esitykseen
kuuluu kaksi lyhyttä videota. Tilaisuudessa voi osLisätietoja: www.tervola.fi
taa Lounais-Lapin retkiopas -kirjan 25 euron hintaan (käteismaksu). Tilaisuuteen on vapaa pääsy,
tervetuloa!

KOULUTOIMI
TIEDOTTAA
KOULUJEN ALKAMINEN LUKUVUONNA
2022 - 2023
Koulutyö käynnistyy Tervolan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa tiistaina
9.8.2022 klo 8.00.
Iltapäivätoiminta käynnistyy Kirkonkylällä ja
Louella tiistaina 9.8.2022.

AVOIMET
TYÖPAIKAT
Tervolan kunnan avoimet työpaikat,
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät
Kuntarekrystä osoitteesta
www.kuntarekry.fi
Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset
Hakuaika päättyy 30.6.2022
Lähihoitaja
Hakuaika päättyy 30.6.2022
Laaja-alainen erityisopettaja, sijaisuudet
(2 kpl)
Hakuaika päättyy 4.8.2022
Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori
Hakuaika päättyy 4.8.2022
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KUNNANTALO
ON SULJETTUNA
11.7. – 24.7.2022
Sulkuaikana tavoitat sosiaalityöntekijän
ma–pe klo 9 – 16 numerossa
040 537 6525.
Sosiaalipäivystysnumerossa EI hoideta
toimeentulotukeen, lastenvalvonnan elatus-,
huolto- ja tapaamissopimuksiin liittyviä asioita tai muita vastaavia, kiireettömiä asioita.
MUUT PÄIVYSTYSNUMEROT OVAT:
Tervolan Energia ja Vesi Oy, energia
0400 394 251
Tervolan Energia ja Vesi Oy, vesi
0400 296 421
Tervolan Vuokratalot Oy
0400 296 421

Kodinhoitaja
Hakuaika päättyy 31.8.2022
Lähihoitaja oppisopimus
Hakuaika päättyy 31.12.2022
Sairaanhoitaja
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Näköislehti osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

VAPAA-AIKATOIMISTO
TIEDOTTAA
KARVALAKKIOOPPERA
Karvalakkioopperan retki toteutuu, ja voit
käydä maksamassa varaamasi lipun kunnantalon infoon juhannuksen jälkeen. Kuljetus
lähtee maanantaina 5.9. klo 17.30 kunnantalon pihasta, tulethan hyvissä ajoin paikalle.
Näytelmä alkaa klo 19. Kyyti takaisin Tervolaan lähtee heti näytelmän loputtua.
NUORKKA
SpessuNuorkka la 9.7. klo 18–22.
3.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille
nuorille. Alle 11-vuotiaiden kotiinlähtöaika
klo 20. Luvassa visoja, kisoja ja herkuttelua.
Nuorkka-toiminta jää illan jälkeen kesätauolle, ovet avataan taas elokuussa.
Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!

KUTSU AVOIMEEN
TILAISUUTEEN
TUULIVOIMASELVITYSHANKKEESTA
Lapin liitto järjestää yleisen työpajafoorumin
Lapin tuulivoimatulevaisuudesta.
Tervetuloa kaikille avoimeen tilaisuuteen
tiistaina 9.8.2022 klo 17.00–19.00 Tervolan
kunnantalon kunnanvaltuustosaliin, 2 krs.
Lisätietoja saa Lapin liiton projektipäälliköltä
ja osallisuuden asiantuntijalta Mikko Kellokummulta sähköpostilla mikko.kellokumpu@
lapinliitto.fi tai puhelimella 040 489 0738.
Tilaisuuteen varataan kahvitarjoilu, ilmoitathan osallistumisestasi 1.8.2022 mennessä
tuulivoimastrategiatyöryhmän sihteerille sähköpostiosoitteeseen maiju.rahko@tervola.fi.

LAPINNIEMEN KYLÄTOIMIKUNTA JÄRJESTÄÄ

ÄMPÄRIPÄÄPÄIVÄNÄ

LAUANTAINA 9.7.
KLO 11-15

PAASILINNAN PUISTOTIELLÄ &
LAPINNIEMEN KOULUN
PARKKIPAIKALLA

YHTEYSTIEDOT
Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen,
p. 040 1519735, satu.karvonen@tervola.fi
Vapaa-aikaohjaaja Peppi Nyholm,
p. 0405902699, peppi.nyholm@tervola.fi
tervolan_nuorisotyo

Juttuvinkit:
aineisto@tervola-lehti.fi
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Laitetaan tarpeettomat tavarat kiertoon!
Voit tulla myymään tavaroitasi ilmaiseksi,
ei ennakkoilmoittautumista.
Muista varata käteistä mukaan!

Maaseudulta käsin -messunumero ilmestyy 17.8.2022

Tervola-lehti
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Tervolassa pe-su 8.-10.7.2022

Ohjelmassa mm:

Peräkonttikirppis
Keppihevosrata
Ämpäripää-tanssit Suukoskella
Ämpärinheitto Ämpärinheittoareenalla
VPK nuorten sammutusnäytös
Panhan paremmaksi murtheela -tapahtuma
Saab-kulkue / kokoontumisajotapahtuma
Diakoniaseikkailu ja hartaus
Pitäjäjuhla Tervolan kotiseutumuseolla
Ohjelmassa Jumalanpalvelus, suurustauko,
kulttuuriministeri Antti Kurvinen, musiikkia

Kirjastossa tapahtuu
Nuorkalla kahvila
Ohjelmamuutokset
mahdollisia.

Tapahtuma on avoin kaikille.
Ämpäripäätoimikunta kutsuu mukaan kaikki
tervolalaiset seurat ja järjestöt esittelemään
toimintaansa ja houkuttelemaan uusia jäseniä.

Met kaikki toivotama sinut tervetulheeksi Tervolhan!

Tervola-lehti
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Tervolassa pe-su 8.-10.7.2022

SEURAKUNTA / KIRKOT

• pe klo 18 hartaus vanhassa kirkossa
• la Diakonia -polku klo 11-12
Ajala13-14,
-R
seurakuntakeskuksessa ja kirkoissa uikka
• la seurakunnan kirpputori avoinna 11-15

NUORISOSEURA

•

• pe klo 19 Panhan paremmaksi murtheella -tapahtuma,
kahvio auki
• la Vohvelikahvila avoinna 11-15

P

• la Ämpäriheittoa lapset ja nuoret, 11.00 aikuiset 13.00
ja palkintojen jako 14.00

KUNNANTALON TAPAHTUMA-ALUE

• la Lapin liikenneturvallisuusryhmä
• VPK Juniorit, näytös ja kalustoesittelyä
• vanhojen koulutaulujen näyttely kunnantalon yläaulassa
• mahdollisuus päästä purjeveneen kyytiin 11-15
• yhdistysten ja järjestöjen esittelyjä
• yritysten myyntiä ja esittelyitä
• Ruokatorilla mm. Paakkolan kyläyhdistys, kahvia ja munkkeja
• Romsin talli ja hyvänmielen hevostelijat klo 11–15 keppihevosrata
ja talutusratsastusta poneilla

57

S.talo

•

1

Urh.

Koulu

•

KIRJASTO

19

Ζ

ÄMPÄRINHEITTOAREENA,
LAPINNIEMEN KOULUN ALUE

ERVOLA
• la klo 11-15 Kirjasto avoinna,Tmm.
• lasten piirrustuspiste
• kirjojen poistomyyntiä
K.talo
• arvontaa
• Peräkonttikirppis klo 11–15 Paasilinnan puistotiellä ja
yläasteen parkkipaikalla. Ei paikkavarauksia eikä -maksuja
4 0. 0
järjestää Lapinniemen kylätoimikunta
NUORKKA

•

• la klo 18-22. 3.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille.
Luvassa visoja, kisoja ja herkuttelua.

TERVOLA-HOVI

SUUKOSKEN KEIDAS
• la tanssit, Leif Lindeman & Amore
sekä Mika Jefremoff
yhtyeineen. Ilmainen
bussikyyti edestakaisin
•

•

•
•

Terveysk
•

eskus

Sponsored by RiverBankk

Lisätietoa ohjelmasta ja ohjeet rastikilpailuun osoitteesta
https://tervola.fi/tapahtuma/amparipaapaivat/
•

•

rv

Ju

Ζ

• la Saab-kulkue klo16.30
• 60-luvulla ja 90-luvulla syntyneiden tapaamiset
• illalla avoinna kaikille. Esiintyjä: Mr X
•
RAVINTOLA ZARA
• pe bändi ”Vietnam Twist” 20.30 alkaen
• la iltakaraoke
lisäksi...

ja

o
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Alkuperäiskarjojen uudet
kodit alkavat valmistua
Louella vietettiin uuden lampolan ja navetan peruskorjauksen harjannostajaisia 8.
kesäkuuta.

Teksti, kuvat Teija Laurinolli

L

oppukesästä Tervolaan muuttavat lapinlehmät sekä suomen- ja kainuunharmaslampaat eivät vielä tiedä, miten
hienot asuinsijat niitä odottavat.
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialla on Louella Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskus
ja opetusmaatila. Sinne pystytetty upouusi lampola alkaa pian valmistua, kuten
myös pihattonavetan peruskorjaus.
– Työmaat ovat aikataulussa, kuntayhtymän talousjohtaja Juha Kallo kertoo.
– Lampola on valmis heinäkuun puolivälissä ja navetan
saneeraus 19. elokuuta.
Investoinnit maksaa maaja metsätalousministeriö. Niiden yhteenlaskettu
hintalappu on yli kolme
miljoonaa euroa.
Rakennustarvikkeiden hintojen nousu ei ehtinyt vaikuttaa loppulaskuun,koska kilpailutukset ja hankinnat ehdittiin tehdä viime vuonna.
Lampolatyömaan pääurakoitsija on IP-Heikkilä Oy,
navettasaneerauksen YIT.
LVi-urakoista vastaa molemmilla työmailla LVI-Vanhatalo Oy ja sähköurakoista
Sähköasennus Kivilompolo Oy.
Louen opetusmaatilan
työntekijämäärä kasvaa
hankkeen myötä hieman.
– Tiimiin tulee kaksi uutta työntekijää navettaan ja
yksi peltopuolelle, kertoo

toimipaikkapäällikkö Jarmo
Saariniemi.
Hän hahmottelee Louelle matkailupysäkkiä, jonka
vetonaula olisi alkuperäiskarjoihin tutustuminen.
– Samalla voisi asioida lähiruokamyymälässä ja kahviossa.

Lampolassa parvi
vierailijoille
Uuteen lampolaan siirtyy
Pelson vankilan lakkautettavalta maatilalta Vaalasta 225 suomenlammasuuhta, 10–15 suomenlampaan
siitospässiä, 25 kainuunharmaslampaan uuhta sekä
5–10 kainuunharmaslampaan siitospässiä.

Harjakaisväkeä remontoidun pihattonavetan esittelyssä.

– Päädyimme perinteiseen
lampolaan, vaikka aluksi
tutkimme moderneja vaihtoehtoja. Totesimme kuitenkin, että turvallisuus ja
terveys ovat etusijalla.
Norjassa on modernimmat
lampolat mutta sairaammat yksilöt ja antibioottien
käyttö runsasta, Juha Kallo
muistuttaa.
Lampolassa on vajaat 1600
neliötä, joista eläinhallissa
1275.
– Hallin keskelle tulee ruokintapöytä, reunoille huoltokäytävät. Parvelle pääsee
katsomaan eläimiä. Lisäksi rakennetaan esimerkiksi toimistotilat, rehukeittiö
ja rehunjakotilat, luettelee
Lappian tilapalvelupäällikkö
Tomi Saapunki.

Tulokkaat lypsyrobotti oppiin
Lappia myi entisen noin satapäisen nautakarjansa. Tilalle tulee samankokoinen
lapinlehmäkarja. Alkuperäisrotu on kuitenkin paljon

pienikokoisempi kuin aiemmin Louella märehtineet, joten muutoksia on tarvittu.
Peruskorjauksessa uusitaan
parsirakenteet, kaikki ulko-ovet, lypsyrobotti ja tilatankki sekä rakennetaan uusi
talvilaidunalue, jonne pääsee
älyporteista.
Eläintila on puhdistettu perusteellisesti. Pihattonavetassa on kerrosalaa 1600
neliötä, joista eläintilaa 1335
neliötä.
Saapuvista noin puolet on
lypsäviä, puolet nuorta karjaa.
– Tulokkaat on opetettava
käyttämään lypsyrobottia.
Ne elävät nyt parsinavetassa, Saariniemi sanoo.
Pihatossa eläimet voivat
liikkua vapaasti.

huolehtiminen, sanoo investoinnin suunnitteluryhmän
puheenjohtaja Timo Jokelainen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ely).
Karjojen ylläpidon lisäksi toimintaan sisältyy geenivarojen säilytystä, tutkimusta ja
hyödyntämistä sekä niihin
liittyvää opetusta ja osaamisen kehittämistä.
L u o n n o n v a r a ke s k u k s e n
(Luke) tutkimusprofessori Juha Kantanen suitsuttaa
karjan siirtoa ”lottovoitoksi
Lappialle”.
– Lappiin yhdistetään poro.
Toivon, että lapinlehmästä
tulee myös maakunnan nimikkoeläin, onhan se pohjoisen kairoilla kehittynyt
rotu. Alkuperäiskarjat saavat
Tervolassa hienot puitteet.

”Lottovoitto Lappialle,
Lapin nimikkoeläin”

Kantanen painottaa alkuperäiskarjojen taloudellista
ja biologista merkitystä.

– Tämä on hieno ja iso hanke. Lapinlehmät palaavat
kotiin. Suurempana tavoitteena on tietysti alkuperäiskarjojen geenivarannosta

– Ilmastonmuutos tekee
todennäköisesti tuotantoympäristöstä sairaamman.
Biologisesti monimuotoisia
karjoja tarvitaan.

Karjojen siirtohanke alkoi
realisoitua vuonna 2019,
kun Kantanen otti ensimmäisen kerran yhteyttä Louelle. Luonnonvarakeskus vastaa Kansallisen geenivaraohjelman eläingeenivaroja
koskevasta koordinaatiosta.

Tontilla on jo lihan- ja maidonjalostukseen keskittyneitä
yrityksiä.

– Karjan uudelleensijoitusta koskevaan kilpailutukseen osallistui 17 toimijaa,
Saariniemi kertoo.

Ekologisuus on Louella
arkipäivää.

– Louen toimipisteen yritysyhteistyö-, jatkojalostusja tuotteistamisosaaminen
painoivat vaa’assa.

Uusi toimija on Pirtin Kehräämö, joka alkaa hoitaa villan
vastaanottopistettä.

– Luomutilalla esimerkiksi
lietelanta kierrätetään biokaasulaitoksen kautta pellolle. Ei ole tarvetta ostaa väkilannoitetta, Jarmo Saariniemi kertoo.

Tervola-lehti
Maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen vierailee
Tervolan pitäjäjuhlassa
Tehtyjen kunnostustöiden
ansiosta pitäjäjuhla palaa
vuosien tauon jälkeen Tervolan kotiseutumuseolle tänä
kesänä. Pitäjäjuhlaa vietetään museolla sunnuntaina
10. heinäkuuta. Ohjelmassa on luvassa muun muassa musiikkia, tervolalaista runoutta ja rentoa yhdessäoloa.
Päävieraana kuullaan maaja metsätalousministeri Antti Kurvista. Juhlan yhteydessä on hyvä tilaisuus tutustua
museoalueeseen, jossa kunnostustyöt ja näyttelyiden

uusiminen jatkuvat edelleen.
Tervolan museo on peräpohjalaisen rakennuskulttuurin
sekä kotiseutu- ja maatalousesineistön aarreaitta. Kaikki perinteestä ja kulttuurista
kiinnostuneet ovat tervetulleita juhlaan!
Juhla alkaa 10. heinäkuuta
klo 13. Ennen juhlaa sanajumalanpalvelus kotiseutumuseolla (Nelostie 372, 95325
Tervola) klo 11 alkaen sekä
mahdollisuus ruokailuun (klo
12).
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Täytyy tikallakin olla nälkä kun oravan kanssa samassa pöydässä. Kuva Ari Saukko, KOIVU

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 20.7. Aineistot edellisen viikon keskiviikkoonmennessä.

Kuva: Toimitus
Haarapääsky odottelee puolisoaan

Perämeren jätelautakunnan alueen
jätehuoltomääräysten
päivittäminen
Perämeren jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 14.6.2022 asettaa jätelain 91 §:n mukaisten kunnan jätehuoltomääräysten päivitetyn
luonnoksen perusteluineen nähtäväksi mielipiteitä
ja kommentteja varten.
Jätehuoltomääräykset ovat jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia,
kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.
Jätehuoltomääräykset koskevan Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntia. Jätehuoltomääräyksiin on tehty jätelainsäädännön
muutoksesta johtuvia muutoksia, joiden tavoitteena on kierrätettävien jätteiden hyötykäytön lisääminen. Jätehuoltomääräyksissä tarkennetaan
muun muassa jätelaissa ja asetuksessa annettuja
jätteiden erilliskeräysvelvoitteita sekä kiinteistökohtaista kompostointia ja siitä ilmoittamista.
Jätehuoltomääräysten luonnokseen on mahdollista vaikuttaa esittämällä kirjallisia mielipiteitä. Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävillä Tornion
ja Kemin kaupunkien sekä Keminmaan, Ylitornion
ja Tervolan kuntien verkkosivuilla 20.6.-7.9.2022.
Luonnoksesta voi ilmaista kirjallisia mielipiteitä
7.9.2022 mennessä Perämeren jätelautakunnalle sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta@
tornio.fi tai postitse osoitteeseen Perämeren
jätelautakunta, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.
Mielipiteen voi antaa myös otakantaa.fi -palvelun
kautta.
Lisätietoja asiasta antaa jäteasiamies puh. 050
566 4195, jatelautakunta@tornio.fi.
Perämeren jätelautakunta

Ilmoitus malminetsintätöistä
Inmet Finland Oy suorittaa tänä kesänä malminetsintätoimiin liittyviä magneettisia lentomittauksia Tervolan kunnan alueella sijaitsevilla malminetsintälupahakemusalueilla (kuva). Lentomittauksen toteuttaa
Radai Oy kevyellä lennokilla (drone) ja tarkoituksena on kerätä tietoa kallioperän magneettisesta vasteesta. Äänitaso suoraan lennokin alapuolella on noin 30dB ja mittaus suoritetaan noin 40 m korkeudella
maanpinnasta. Mittaukset suoritetaan kahdessa osassa, joista ensimmäinen (alue 1) suoritettiin kesäkuussa viikolla 25 ja toinen (alue 2) lennetään elokuussa.
Lisäksi jatkamme alueella kesän ajan kallioperäkartoitusta keräten vasaralla kivinäytteitä kallioista ja
lohkareista.
Tarkempia tietoja voi tiedustella:
Puhelin: 040 630 9963
Osoite: Koskikatu 20C 13, Rovaniemi, 96200
Jaakko Nurkkala, geologi
sähköposti: jaakko.nurkkala@fqml.com
Tai jos tapaatte meidät maastossa tai kylillä, poiketkaa juttelemaan – kerromme mielellämme
hankkeestamme lisää.
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Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys

27.-28.8.
Tervolassa

Sakokaivojen
tyhjennykset
soita:

0400 211 626
Mainostoimisto Meri-Lapissa

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Lehtemme julkaisee
MESSUNUMERON

17.8.2022

Numerossa kaikki
info messuista ja
messualueesta.

NYT ON KANSAA
LIIKKEELLÄ!
Mainosta palveluitasi:
Ilmoitusesimerkki:
koko 2x50
hinta 70,00+alv

Varaa mainostilasi lehteen 9.8. mennessä
aineisto@tervola-lehti.fi tai Tiina Tuokila puh. 040 759 9358
Myös isommat koot mahdollisia.

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.

Palstaleveydet:
1 p 38 mm
4 p 164 mm

2 p 80 mm
5 p 206 mm

3 p 122 mm
6 p 248 mm

Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät
Jakelu ke 20.7.
Jakelu ke 3.8.
Jakelu ke17.8.

aineisto pvm ke 13.7.
aineisto pvm ke 27.7.
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.

www.tervola-lehti.fi

