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Palkkasihteerin on hallittava  
monta muuttujaa

S i jaisuus toi  palk-
kasihteer i  Minna  
Karpoffinkin aikoi-

naan Tervolan kunnan pal- 
velukseen.

– Tulin vuonna 1988 toimis-
toapulaisen äitiysloman si-
jaiseksi. Kesken pestin pe-
rustettiin uusi palkanlaskijan 
virka, johon tulin valituk- 
si, hän kertoo.

– Tervolaan muutin vuonna 
1987, miehen perässä tie-
tenkin. Olen kotoisin Pel- 
losta. Onneksi töitä löytyi, 
tämä on ollut hyvä paikka 
asua.

Karpoff on kauppaopiston 
käynyt merkonomi. Vuosien 
mittaan tehtävänimikkeet 
ovat muuttuneet. Toimistoa-
pulaisten sijaan kunnissa on 
hallintosihteereitä, leukaili-
joita innostaneiden palkan-
laskijoiden sijaan palkkasih-
teereitä.

– Viratkin muutettiin 2000- 
luvulla pääosin toimiksi.

Teksti, kuva Teija Laurinolli
Byrokraattiset säädöt ovat 
pieniä isojen murrosten rin-
nalla.

– Henkilöstö vaihtuu ko-
vaa tahtia erityisesti sosi- 
aali- ja terveyspuolella.  
Sijaisia ja muita pätkätyön-
tekijöitä on tosi paljon, ja 
tilanne elää koko ajan. Yh- 
dellä ihmisellä saattaa olla 
samassa palkanmaksus-
sa jopa kymmenen lyhyttä  
sijaisuuspätkää, Karpoff  
sanoo.

– Ensi vuoden alusta soten 
väki siirtyy Lapin hyvinvoin-
tialueen palvelukseen. Siir-
ron valmistelu työllistää tänä 
vuonna. Toisessa päässä  
on paljon uusia ihmisiä palk-
kahallinnossa, eikä tämä  
tosiaankaan ole helppoa  
työtä. Perehdyttäminen vie 
aikaa, koska on niin paljon 
huomioitavia ja muuttuvia 
elementtejä.

Yksi kunnan työntekijöitä 
erityisesti ilahduttanut ele-
mentti astui Tervolassa voi-
maan kesäkuun alussa: kun-
nanhallituksen päätöksen 
mukaan kaikkien palkkoja 
nostettiin jopa 1–3 prosent-
tia yli yleiskorotusten.

”Helsingin kollegat
käyvät sääliksi”

 
Palkkasihteerin työtä sää-
televät aikataulut, laki- ja  
päätöspykälät, työehtoso-
pimukset ja palkkahallinnon 
ohjelmat.

– Tietotekniikan kehitys  
on helpottanut joitakin teh-
täviä, mutta tuonut toisiin li-
sätyötä. Aikaisemmin palk-
kojen tekeminen vei eniten 
aikaa, kaikki muu vähemmän. 
Nyt on toisin päin. On paljon 
setvimistä, kun asiat eivät 
toimi, kuten pitäisi.

– Sääliksi käy kollegoita  
Helsingissä.

Minna Karpoff viittaa pää-
kaupungin kuukausia jat- 
kuneisiin palkanmaksuon-
gelmiin, jotka juontuvat  
tietokoneohjelman vaih-
dokseen ja henkilöstösääs- 
töihin palkkahallinnossa.

– Edelleen on paljon asioi-
ta, jotka joutuu tekemään  
käsin. Excel-ohjelma pelas- 
t a a  m o n e s t a  p a h a s t a .  
Suoraan eivät kaikki tiedot 
ole siirtyneet vielä koskaan, 
vaikka tuorein ohjelmisto  

on viime vuonna päivitetty.

Yhden henkilön varaan tär-
keää työtä ei voi jättää, jo-
ten Tervolan kunnassakin on  
oltava vähintään kaksi palk-
kasihteerin tehtävät hallit-
sevaa henkilöä. Tanja Vaara  
hoitaa puoliksi palkkoja,  
puoliksi kirjanpitoa.

Karpoff ja Vaara vastaavat 
myös kunnan yhtiöiden eli 
Tervolan Energian ja Veden, 
Tervolan Vuokratalojen ja Ri- 
verbankin palkkahallinnosta.

Vuosien mittaan pois ovat 
jääneet muun muassa käsi- 
ja taideteollisuusoppilaitok-
sen sekä maatalouslomitta-
jien palkanmaksut.

– Lomittajien asioita hoitaa 
nykyään Ylitornio keskitetys-
ti. Se on iso työsarka, Karpoff 
muistuttaa.

Jatkuvissa muutoksissa tu-
levaisuutta on vaikea enna-
koida.

– Veikkaan, että työllistä-
mispuolesta tulee tekemistä, 
kun työttömien palvelut siir-
tyvät lähivuosina työ- ja elin-
keinotoimistoista kunnille.

Iso muutos Minna Karpoffin pitkän työuran aikana on  
ollut sijaisten ja muiden pätkätyöntekijöiden määrän  
kova kasvu ja vaihtuvuus. Vielä 1980- ja 1990-luvuilla  
kunnan palkkalistoilla oli enimmäkseen vakiväkeä.

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

Lehti nro 15 – 3.8.2022

- KUNNALLA TÖISSÄ -

KOULUJEN ALKAMINEN LUKUVUONNA 
2022 - 2023
Koulutyö käynnistyy Tervolan esi- ja perus- 
opetuksessa sekä lukiossa tiistaina 
9.8.2022 klo 8.00.

Koulukuljetusreitit ovat entiset.

Aikataulutiedustelut:
Heiskasen liikenne Oy 0400 690 569 
(aamu/ip Koivu-Loue-Ossaus-Mattinen- 
Lapinniemi)
Kemin Taksipalvelu Oy 0400 690 387 
(aamu Paakkola ja Ylipaakkola, ip Ossaus ja 
Ylipaakkola)
Pekka Kähkönen  0400 391 757
(aamu/ip Reutuaapa-Suukoski-Mattinen- 
Lapinniemi, ip Loue-Koivu)
Mika Suorsa    040 576 173 
(aamu/ip Luppovaara-Varejoki-Kaisajoki- 
Lapinniemi, ip Paakkola, Lehmikumpu, 
Ylipaakkola ja Iltapäivätoiminta Kaisajoki- 
Lapinniemi)
Make Lampela   040 515 7304
(aamu/ip Koivu-Loue-Lapinniemi ja Iltapäivä-
toiminta Mattinen-Lapinniemi, aamu Lapin-
niemi-Loue Lappia)

Iltapäivätoiminta käynnistyy Kirkonkylällä ja 
Louella keskiviikkona 9.8.2021. 

LIIKUNTASALIEN HARJOITUSVUOROT
2023 - 2023 HAETTAVANA
Lapinniemen, Kaisajoen, Louen ja Mattisen  
salivuorot ovat haettavissa 31.8.2022 men-
nessä. Sähköinen hakemuslomake löytyy 
Tervolan kunnan www-sivuilta ja se lähe-
tetään lomakkeesta löytyvään sähköposti-
osoitteeseen tai toimitetaan asianomaiselle 
koululle. 

Lisätietoja kouluilta:
Lapinniemi  0400 755 094 Essi Varajärvi
Kaisajoki     040 151 9801 Minna Kähkönen
Loue            040 151 9800 Meeri-Sisko Peura
Mattinen      040 151 9799 Pasi Jeremejeff

KOULUTOIMI
TIEDOTTAA
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Palveluhakemisto

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...

TAKSI-TERVOLA
JAAKKO KÄMÄRÄINEN

040 5427319
- TILA-AUTO - LASTENISTUIN 
-INVA-AUTO - PYÖRÄTUOLI
ESTEETÖN MATALA LATTIA

KELA YM. KYYDIT

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

 Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

Ehdokasasettelua koskeva 
kuulutus

Tervolan seurakunnassa toimitetaan kirkko-
lain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukai-
sesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa 
vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskau-
deksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikel-
poinen seurakunnan edellä mainittuun (mai-
nittuihin luottamustoimiin) on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty  
 tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäse-
 neksi, 
2)	joka	on	konfirmoitu	viimeistään	15.9.2022,	
 ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään   
 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tun-
 nettu, 
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksen
 sa ehdokkaaksi asettamiseen, 
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija 
 tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja   
liitteineen mainittua vaalia varten on toimitet-
tava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Ter-
volan seurakunnan kirkkoherranvirastoon , 
joka	on	avoinna	ma,	ke,	pe	09.00‒13.00	sekä	
15.9.2022	kello	09.00‒16.00.

Kirkkoherranviraston osoite on:  Kirkkokuja 4, 
95300 Tervola.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liit-
teineen on saatavana Tervolan seurakunnan 
kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta 
info.seurakuntavaalit.fi.

Tervola 30.05.2022

Tervolan seurakunnan vaalilautakunnan 
puolesta 

Puheenjohtaja Vili-Matti Kraatari

JUMALANPALVELUKSET:
Su 7.8. Messu Vanhassa kirkossa klo 10
La 13.8. Viikkomessu Vanhassa kirkos-
sa klo 18
Su 14.8. Sanajumalanpalvelus Vanhas-
sa kirkossa klo 10

VIIKKOTOIMINTA:
Ma 8.8. Kouluun lähtevien siunaaminen 
Vanhassa kirkossa klo 18. Esikoulun ja 
ensimmäisen luokan aloittavat kutsutaan 
siunattavaksi koulutielle.
Su 14.8. Kristittyjen yhteinen rukous 
Leena ja Kari Halmeella (Asematie 24) 
klo 15

KIRPPUTORI on avoinna kesäaikana ke 
klo 11-17 ja la klo 10-15.

KIRKKOHERRANVIRASTO on avoinna 
viikoilla 29-32 ke ja pe klo 9-13.

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Haudattu: Laila Kaisa Bergman 88 v. Ul-
la-Maija Bergman 87 v. Kaarlo Olavi Ma-
tinmikko 86 v, Antti Jaakko Tauriainen 67 
v. Pentti Matias Davidila 66 v. ja Hannu 
Matti Mikael Antinkaapo 63 v.
Avioliittoon vihitty: Niko Antero Johan-
nes Kakko ja Henna-Sofia Peltoniemi
Kastettu: Peppi Kaarina Kakko

www.tervolanseurakunta.fi

Veljekset Vaara Oy - Historialli-
nen vuosi oli vaiherikas ja  
taloudellisesti positiivinen 

Vuosi 2021 oli konsernil-
le historiallinen; Veljekset 
Vaara Oy juhlisti 40-vuotis-
ta taivaltaan ja yritys laajen-
si keväällä liiketoimintaansa 
painumattomien hirsiaihioi-
den tuotantoon Vaaran Palk-
ki Oy:n toiminnan käynnis-
tyessä.

Historiallinen vuosi oli myös 
taloudellisesti positiivinen. 
Tilikauden aikana konsernin 
liikevaihto kasvoi kolman-
neksella edellisvuodesta ol-
len 40 miljoonaa euroa (ed.
vuonna 30 milj. €). Taseen 
loppusumma oli 32 miljoo-
naa euroa (ed.vuonna 21,9 
milj. €). Konsernin liikevoitto 
kasvoi reilulla neljällä miljoo-
nalla eurolla 6,3 miljoonaaan 
euroon (ed.vuonna 1,9 milj. 
€). Viennin osuus liikevaih-
dosta oli 17 % (ed.vuonna 22 
%). Tilikauden tuloksen taus-
talla on kasvanut tuotanto-
määrä, jalostusaste ja suo-
tuisa markkinatilanne.

– Konserni onnistui hyödyn-
tämään historiallisen suh-
danteen toiminnassa, toteaa 
Veljekset Vaara Oy:n toimi-
tusjohtaja Jukka Vaara.

Rakennus- ja remontoin-
ti-innon lasku aiheuttaa 
markkinoille haasteita

Suhdanne jatkui hyvänä ke-
säkuulle 2022 saakka, mut-
ta tämän jälkeen korkea in-
flaatio on tiputtanut raken-
nus- ja remontointi-intoa 
merkittävästi. Loppuvuo-

desta odotetaankin markki-
noille haastavaa. Sahatava-
ran saatavuus on parantu-
nut kuluttajien suunnatessa 
kulutusta myös palveluihin ja 
matkailuun. Pitkällä aikavä-
lillä tilanne näyttää kuitenkin 
hyvältä ja puurakentamisen 
suosio kasvaa. Esimerkiksi 
ekologinen hirsirakentami-
nen on kasvattanut suosio-
taan. Painumattoman raken-
teen sekä hengittävän mate-
riaalin ansiosta yhä useampi 
yksityinen ja julkinen tila ra-
kennetaan hirrestä, mikä tu-
kee konsernin kasvua myös 
tulevina vuosina.

Vaara-konserni jatkaa toi-
minnan kehittämistä ja kulu-
vana vuonna valmistuu nel-
jä uutta kuivaamoa ja uudelle 
hirsitehtaalle tehdään yli 600 
m2 laajennus puutavaran 
lämmitystilaksi. Konsernis-
sa on panostettu työturvalli-
suuden kehittämiseen työta-
paturmien ja niistä johtuvien 
sairauspoissaolojen vähen-
tämiseksi. Uudet ja modernit 
työskentelyolosuhteet yh-
distettynä jatkuvaan koulut-
tautumiseen ovat mahdollis-
tamassa kehitystä kohti ta-
paturmavapaata konsernia.

Vaaran Metsä teki puukaup-
paa vilkkaasti läpi vuoden 
2021 ja puukauppaa tehdään 
tasaisesti vuonna 2022. Suo-
siotaan on kasvattanut koko-
naisvaltaiset palvelut met-
sänomistajille ja organisaa-
tiota on vahvistettu uudella 
metsäasiantuntijalla.

Kuva, toimitus

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

Myös isommat koot mahdollisia.

www.tervola-lehti.fi

27.-28.8.
Tervolassa

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

TERVOLASSA  
TAPAHTUU

1.7.-31.8. Kätkävaaran luontokeskus.  
Avoinna joka päivä 10-22. Luontonäyttely 
avoinna 15-21. 

3.8. Lailan tähtihetket klo 18. Suukosken 
Keidas 

28.8. Kranniteatteri – Rauhaa ja rakkautta 
klo 15- 17. Suukosken Keidas 

               Lisätietoja: www.tervola.fi
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Muistutamme kuntalaisia, että aiemmat teiden 
aurausohjelmaan hyväksymistä koskevat 
myöntöpäätökset eivät ole enää voimassa, 
joten kaikkien aurausta haluavien tulee jättää 
uusi avustushakemus. 

Aurausavustus tiekunnille
Avustusta voidaan myöntää vain yksityistielain 
mukaiset edellytykset täyttäville tiekunnille 
silloin kun pysyvään asutukseen johtavan 
tien pituus on vähintään 100 m yhdensuun-
taisesti mitattuna. Avustusmäärä on enintään 
0,70 €/m. Hakemukset liitteineen tulee jättää 
viimeistään 12.9.2022. 

Auraus kunnan suorittamana 
Avustusta voivat hakea tiekunnat ja sellaiset 
sopimus/pihatien käyttäjät, joiden tiehen ei 
kohdistu rasitteita. Lisäksi pysyvään asutuk-
seen johtavan tien pituuden tulee olla pää-
sääntöisesti vähintään 100 m yhdensuuntai-
sesti mitattuna. 

Huomioittehan, että yksityistielain (560/2018) 
mukaan tietä ei voida ottaa kunnan aurauk-
seen, mikäli tiehen tai sen osaan kohdistuu 
tierasite, mutta sen hallintoa ja tienpitoa var-
ten ei ole perustettu tiekuntaa tai sen tiedot ei-
vät ole ajantasaiset Väyläviraston Digiroadissa 
ja Maanmittauslaitoksen rekistereissä. Kunta 
järjestää infotilaisuuden tiekunnan perustami-
sesta 18.8.2022.

Muut ehdot löytyvät 22.4.2022 hyväksytyistä 
myöntämisperusteista. Perusteet ja hakulo-
makkeet löytyvät kunnan kotisivuilta (asumi-
nen ja rakentaminen - asuminen - avustukset). 
Lomakkeita saa myös kunnan infopisteestä ja 
tekniseltä osastolta.

Tekninen osasto

AURAUS- 
AVUSTUKSET  
HAETTAVANA

Tervolan kunnan yksityistieavustusten 
myöntämisperusteet ovat muuttuneet mm. 
yksityistielainsäädännön muuttumisen vuok-
si. Nykyisin rasitetien avustamisen (kunnan 
suorittama auraus, aurausavustus, kesä-
kunnossapitoavustus) yhtenä edellytyksenä 
on, että tielle on perustettu tiekunta ja se 
toimii itsenäisesti. Perusteet löytyvät kunnan 
kotisivulta (asuminen ja rakentaminen-asu-
minen-avustukset).

Kunta on käynnistänyt hankkeen, jonka 
tarkoituksena on auttaa asukkaita tiekuntien 
perustamisessa. Hankkeen puitteissa järjes-
tetään yksityiskohtaista neuvontaa ja asian-
tuntijana toimii YT Isännöinti Oy/Mika Rahja.

Yksityisteiden järjestäytymisestä järjestetään 
infotilaisuus torstaina 18.8.2022 klo 17.00 
Tervolan kunnantalon valtuustosalissa. 

Kaikkien aiempien myöntöpäätösten voimas-
saolo on päättynyt tänä keväällä, joten kaik-
kien tulee jättää uudet avustushakemukset 
ja ne käsitellään uusien myöntämisperustei-
den mukaisesti (mm. tiekunnan voimassaolo 
rasiteteillä). 

Tervetuloa! 

Tekninen osasto

YKSITYISTEIDEN 
JÄRJESTÄYTY-

MISIIN LIITTYVÄ 
INFOTILAISUUS 

18.8.2022

Vähä-Suolijoen
metsästäjät 

pitää kesäkokouksen
13.8.2022 Metsomajalla 

klo 11.00 alkaen. 
Johtokunta kokoontuu 

klo 10.00.
Kokouksessa käydään läpi

sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Juhannus vieraat etsivät pihalta pikkupurtavaa.  
Kuva Ari Saukko

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

POISTOMYYNTI 
Poistetun kirjastoaineiston myynti on me-
nossa, ja se jatkuu 31.8. saakka. Myynnissä 
olevaa valikoimaa täydennetään koko ajan. 
Poistoaineistoa voi ostaa vain kirjaston varsi-
naisina asiakaspalveluaikoina, ei omatoimiai-
kana.

Tarjolla on poistettua kirjastoaineistoa hal-
voin hinnoin: kirjat 0,20 €/kpl, lehdet 0,10 €/
kpl, CD-levyt 0,50 €/kpl ja DVD-levyt 1,00 €/
kpl. Kassillinen aineistoa maksaa 2,00 €, oma 
kassi mukaan. Kannattaa tulla penkomaan!

KESÄBINGO 
Kirjaston kesäbingoon voi osallistua täyttä-
mällä bingoruudukon 1.6.–30.8.2022 välisenä 
aikana ja palauttamalla sen kirjastoon. Luku-
haasteeseen voi osallistua myös useammalla 
bingorivillä, mutta jokaiselle riville tulee täyttää 
oma ruudukko. Bingoruudukoita ohjeineen 
saa kirjastosta. Kesä-elokuun aikana palaute-
tut ja yhteystiedoilla varustetut bingoruudukot 
osallistuvat kirjapalkintojen arvontaan.

KESÄN KIRJASTOKAHVIT 
Kirjastossa tarjoillaan kesän ajan matalan 
kynnyksen kahvitteluhetkiä keskiviikkoisin klo 
17–19 ja perjantaisin klo 12–14. Tervetuloa 
kahveille!

DIGITIISTAIT 
Haluaisitko käyttää kirjaston e-palveluja, 
mutta et pääse alkuun? Tai haluaisitko tietää 
enemmän jostain tietystä palvelusta? Järjes-
tämme elo-syyskuussa Pohjoisen eKirjaston 
esittelyitä, minne voi tulla matalalla kynnyk-
sellä tutustumaan maksuttomiin e-palveluihin. 
Voit ottaa mukaan oman laitteesi tai käyttää 
kirjaston tablettia. Digitiistai kirjastossa joka 
tiistai 2.8. alkaen klo 13–14. 

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

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 

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 Kello-
kummulta sähköpostilla mikko.kellokumpu@
lapinliitto.fi tai puhelimella 040 489 0738.

Tilaisuuteen varataan kahvitarjoilu, ilmoitat-
han osallistumisestasi 1.8.2022 mennessä 
tuulivoimastrategiatyöryhmän sihteerille säh-
köpostiosoitteeseen maiju.rahko@tervola.fi.  

KUTSU AVOIMEEN 
TILAISUUTEEN  
TUULIVOIMA- 

SELVITYS- 
HANKKEESTA

Seuraava  
Tervola-lehti  
ilmestyy 17.8.  

Aineistot  
edellisen viikon  
keskiviikkoon 

mennessä.

Lukijan kuva. Lähetä ottamasi kuva  

aineisto@tervola-lehti.fi niin  

julkaisemme kuvia lehdessä. 

Maaseudulta käsin  
-messu-numero 

ilmestyy 17.8.2022 
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Meän Liha myy laadukkaita  
lähituotteita ja -palveluja

Ari-Pekka Juuso esittelee Meän Lihan tuotantotiloja. 
Etualalla oikealla hampurilaispihvikone, taustalla  
vannesaha.

Juustoinen nautarillimakkara on yksi Meän Lihan grilli-
makkaroista. Reseptit ovat Ritva Mansikkasalon kehittä-
miä.

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

M istä kaikki alkoi  
ja miten torni-
olaiset ja rova-

niemeläiset tilalliset pää-
tyivät Louelle yrittäjiksi?  
Tervolaan rekisteröidyn  
Meän Liha Oy:n perustivat 
marraskuussa 2016 Sari ja 
Ari-Pekka Juuso ja Satu ja 
Keijo Rantamaa sekä Ritva 
ja  Pekka Mansikkasalo.

– Meillä oli ollut suoramyyn-
tiä Pohjasenahon pihvi- 
karjatilalta jo noin 12 vuot-
ta, Mansikkasaloilla Koivu- 
salon Angus -tilalta vie-
lä kauemmin. Leikkuu- ja ja-
lostuspalveluita oli hanka-
la saada. Vuosien mittaan 
oli monenlaisia suunnitel-
mia, selvityksiä, hankkeita  
ja  kou lutuks ia ,  kertoo 
Ari-Pekka Juuso.

Teksti, kuvat Teija Laurinolli
Kun yritys alkoi hahmottua, 
mukaan tulivat lammasti-
laa pitävät Rantamaat. He 
kuitenkin luopuivat osak-
kuudestaan työ- ja lapsiper- 
hekiireiden vuoksi heinä-
kuussa 2018.

– Tavoitteena oli loihtia  
maistuvia ja laadukkaita li-
hatuotteita omien tilojen 
ja tuottajakollegoiden raa-
ka-aineista. Meiltä voi tila-
ta teurastuksen, leikkuun ja  
jalostuksen, jolloin tuottaja 
voi keskittyä markkinointiin 
ja myyntiin, Juuso sanoo.

Valmiit verkostot takasivat 
asiakaskunnan ja kysynnän.

– Nyt meillä on vakioasiak-
kaita 10–15, joista osa myös 
naapurimaakunnasta Poh-
jois-Pohjanmaalta. Satun-
naisia asiakkaita on saman 
verran. Toistaiseksi viidak-
korumpu on riittänyt markki-

nointiin, johon meillä ei tähän 
asti ole ollut oikein aikaakaan.
Isoja tervolalaisia tuotta-
ja-asiakkaita ovat Niemi-
sen ja Romsin tilat. Erityi- 
sesti ylämaankarjan jalos-
tusmatka on ollut aiemmin 
ongelma, koska suuret teu-
rastamot ovat vieroksuneet 

pitkine sarvineen paljon ti-
laa vievää ja muhkeakar- 
vaista eläintä.

Tuotantotilat jo
hieman ahtaat

 
Yritysti lojen etsinnässä 
Ari-Pekka Juuso päätyi tut-

Kauan vaalitusta unelmasta tuli vihdoin totta, kun Meän  
Lihan toiminta Louella Lappian vuokralaisena alkoi maalis-
kuussa 2017. Kahden pariskunnan omistama yritys valmis- 
taa ja myy paitsi omia tuotteitaan myös palveluja muille  
lihantuottajille.

kimaan muun muassa Am-
mattiopisto Lappialta tyh-
jiksi jääneitä neliöitä Kemin-
maassa.

– Keskusteluissa Lappian 
talousjohtajan Juha Kal-
lon kanssa nousi esille Loue. 
Neuvotteluja käytiin myös 
Tervolan kunnan kanssa. 
Lappia sitten rakensi meille 
tilat, joista teimme vuokra-
sopimuksen ja jotka valmis-
tuivat maaliskuussa 2017. 
Neliöitä on 250, joista tuo-
tantotilaa vajaat 200.

– Nyt alkaa vaikuttaa sil-
tä, että tilaa saisi olla enem- 
mänkin. Meillä on kaksi ulko-
puolista työntekijää, tervola-
laisia molemmat. Omistajis-
ta kolme käy säännöllisesti 
yrityksessä töissä.

Loue on osoittanut mai- 
nioksi paikaksi.

– Matkaa Leivejoen Liha Oy:n 
pienteurastamoon on vain 
30–40 kilometriä. Meri-La-
pin lihakarja on keskittynyt 
Tervolaan, Tornioon ja Ro-

vaniemelle, joten olemme  
keskellä tuotantoaluetta. Si-
jainti nelostien varressa on 
kätevä, Juuso luettelee.

Meän Liha jalostaa tuottei-
ta myös Lappialle. Jos Louen 
toimipaikasta muotou-
tuu matkailupysäkki, Lappia 
hyötyy lähijalostajan tuotan-
nosta ja toisin päin. Tätä on 
suunniteltu nyt, kun syksyllä 
toimipaikasta tulee alkupe-
räiskarjojen eli lapinlehmien 
sekä suomen- ja kainuun-
harmaslampaiden kotipesä
.
– Meän Lihalla olisi myös  
valmius järjestää opetus-
yhteistyötä. Jonkin verran 
meillä on ollut harjoittelijoita  
Rovaniemen ammattiopis-
tosta.

Kuluttajille ja
ammattikeittiöihin

 
Meän Lihan omia tuottei-
ta saa Meri-Lapin ja Ro-
v a n i e m e n  P r i s m o i s t a ,  
Tervolan ja Louen Sale 
-myymälöistä sekä yksit-
täisistä K-marketeista Tor-
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Meän Lihan tuotevalikoimaa. Nimet ovat kekseliäitä, 
kuten Muumakkara, vähän niinkö soritso

niossa ja Rovaniemellä. 

– Prismoissa meillä on omat 
tiskit, jotka käymme itse  
vi ikoittain täyttämässä.  
Grillimakkaroiden, lämmin-  
ja kylmäsavuleikkeiden,  
savukasslerin, savuste-
tun possun ulkofilesiivujen 
sekä possun palkikylkipa-
lojen lisäksi tuotamme ku-
luttajamyyntiin savustet-
tua kermajuustoa. Kaikki 
reseptit ovat Ritva Mansik- 
kasalon kehittämiä.

Ammattikeittiöasiakkaina  
on muun muassa ravinto-
loita, kuten keminmaalai-
nen Käpylä, torniolainen  
Leken baari eli Holman-
tien grilli sekä tervolalainen  
Mäkipeura.

– Toimitamme ravintoloil-
le esimerkiksi hampurilais-
pihvejä, kebabia ja kypsää 
nautakäristystä. Suurkeit-
tiöpuolta lisäisimme mielel-
lämme. Mansikkasaloilla on 
toimitussopimus Sodanky-

Kuva: Rehupiikles

Rehupiikles, Jamekset ja  
Sirkus Taika-Aika esiintyvät messuilla

Maaseudulta käsin -messujen  
ohjelma on täydentynyt.

S i r k u s  Ta i k a -A i k a 
sekä huumoripitoi-
nen rock-jazz-kantri 

-blues-kansanmusiikki-yh-
tye Rehupiikles esiintyvät 
Maaseudulta käsin -mes-
suilla lauantaina. Bilebän- 
diksi itseään kuvaileva pai-
kallinen Jamekset nousee  

Teksti, Teija Laurinolli

lavalle molempina tapahtu- 
mapäivinä.

Messut järjestetään elo-
kuun viimeisenä viikon-
loppuna 27.–28.8. Louel-
la ammattiopisto Lappian 
tiluksilla. Sunnuntain pää- 
esiintyjä on kerottu jo ai- 
emmin: Mikko Alatalo.

Maaseutumessuille hou- 
kuttavat paitsi lavatähdet 

myös eläimet.

– Ohjelmassa on lampaiden 
keritsemisen Suomen mes-
taruuskisat. Kotieläinpuis-
to Arkadia tuo kotieläinpihan. 
Hyvän Mielen Hevostelijat ja 
Romsin talli tarjoavat talu-
tusratsastusta ja keppihe-
vosradan, kertoo messusih-
teeri Reetta Davidila.

Vanhojen koneiden näytte-
lyssä voi ihailla toisenlaisia 
hevosvoimia.

– Uudesta lampolaraken-
nuksesta tulee hanke-esit-
telytila, jonne saapuvat aina-
kin tuulivoimayhtiö Myrsky 

län kunnan keskuskeittiön 
kanssa. Nekin tuotteet val-
mistetaan Louella, Ari-Pekka 
Juuso kertoo.

– Tornion kouluille olem-
me toimittaneet lämminsa-
vurouhetta sekä kebablas- 
tuja. Myös Tervolan kes-
kuskeittiölle olemme teh-
neet muutamia toimituksia.  
Mieluusti laajentaisimme 
paikallista yhteistyötä.

Pohjasenahon tilan toimin-

ta on loppumassa, joten 
Ari-Pekka Juuso voi keskit-
tyä entistä enemmän Meän 
Lihan kehittämiseen.

– Verkkokauppaan ja markki-
nointiin panostamista pidän 
tärkeänä. Tuotantoa pys-
tymme tarvittaessa lisää-
mään, mutta tuotepalettia 
pitäisi kysynnän kasvaessa 
pohtia. Sen rajaaminen muu-
tamaan kärkituotteeseen 
voisi olla hyvä vaihtoehto.

Lohijokitiimi ry tiedottaa

Lapin Kansassa julkaistiin  
kesäkuussa artikkeli otsikolla 
”Lohet erehtyivät joesta” ja 
jatkaa seuraavasti: Geneet-
tinen selvitys osoittaa, että 
Kemijoen alaosan villit lohet 
olivat lähes poikkeuksetta 
Torniojoessa syntyneitä.

Kyseinen ilmiö Kemijoella ei 
ole uusi ja rasvaevällisiä lo-
hia on Isohaaran kalateillä ta-
vattu jo vuosien ajan. Kyseis-
ten lohien määrät ovat olleet 
kasvussa niiden havaitsemi-
sesta lähtien. Vuonna 2021 
esim. Vallitunsaaren kala-
tiestä nousseista lohista lo-
hen nousukauden aikana oli 
rasvaevällisiä yli 90 %.

Edelleen ”kalajutussa” tie-
dustellaan, että mistä olivat 
ko. lohet peräisin. Kemijoen 
velvoitteen hoidossa käyte-
tään istutuskalana Tornio-
joen lohta, jonka emokala-
parvet uusitaan 2-3 vuoden 
välein Torniojokisuun Leton 
pyyntipaikoilta pyydetyillä 
lohilla. Eli on siis selvää, että 
kalateissä esiintyvät lohet 
ovat geneettiseltä taustal-
taan Torniojoen lohta.

Nämä rasvaevälliset kalat 
ovat näkemyksemme mu-
kaan Isohaarasta Ounas- ja 
Kemijoelle siirrettyjen  Tor-
niojokisten ns. Kemijoen vel-
voitekalojen jälkeläisiä. Olim-

me viikolla 26 yhteydes-
sä LUKE:n tutkijaan, joka oli 
laatinut kyseisen geneetti-
sen selvityksen. Tutkijan vas-
taus kysymykseen, voidaan-
ko selvityksen pohjalta mää-
ritellä missä joessa kyseiset 
kalat olivat syntyneet Tor-
nio- vai Ounas/Kemijoessa 
oli vastaus selkeä: tällä sel-
vityksellä saadaan ainoas-
taan informaatiota siitä, min-
kä joen kantaa kalat ovat, ei 
siitä, missä joessa kalat ovat 
syntyneet. Mikäli ko. asia ha-
lutaan selvittää, tulee yli-
siirtokaloista ottaa gee-
ni- näytteet, joita verrataan 
tulevaisuudessa joesta meri-
vaelluksella pyrkivien poikas-
ten tai kalateihin hakeutuvien 
rasvaevällisten lohien näyt-
teisiin. Tämä on ainoa luo-
tettava tapa selvittää ko. lo-
hien alkuperä. Sovimme myös 
alustavasti, että talvella 2023 
selvitetään mahdollisuus laa-
tia hankkeelle tutkimus sekä 
rahoitussuunnitelma.

Tässä kohdassa tulee luki-
joiden kiinnittää huomiota 
medianlukutaitoon ja miet-
tiä, miksi ko. tason artikkeleja 
laaditaan. Me emme tietääk-
semme ole sodassa vaellus-
kalojen palauttamisen suh-
teen, vai olemmeko sittenkin?
Kannattaa myös miettiä kir-
joittajan taustoja, löytyykö 
sieltä tekijöitä, jotka innoit-

tavat ko. artikkelin laadin-
taan. Vuosien varrelta on ko-
kemusta kertynyt näistäkin 
tapauksista ja lähes aina si-
doksia löytyy. Liikkeelle pa-
neva voimahan on tässä ar-
tikkelissa lähtöisin Kemijoki 
Oy:n ja PVO Vesivoima Oy:n 
omistaman osakeyhtiön Voi-
malohi Oy:n toimitusjohta-
jan kannanotoista. Aiem-
massa työsuhteessaan hän 
oli LUKEN tutkija, joka oli mu-
kana laatimassa mm. Kemi-
joen velvoitteenmuutosesi-
tystä Lapin Ely-keskuksel-
le. Esityksen valmistuttua ko. 
henkilö loikkasikin Voimalohi 
Oy:n toimitusjohtajaksi.
 
Hieman ihmetyttää mitkä 
ovat Voimalohi Oy:n toimi-
tusjohtajan tarkoitusperät, 
kun hän ottaa tässä artikke-
lissa myös esille ”istutusre-
kisteriasian”?

Yhdistys on saanut ylisiirto-
jen toteutukseen vuosittain 
varoja, joissa yhtenä edel-
lytyksenä on ollut, että toi-
menpiteestä laaditaan ra-
portti, jossa tulee käydä jul-
ki, mitä kalaa siirretään ja 
minne, istutusajankohta ja 
ja -määrä, ym. Tämän ra-
portin kalatalousviranomai-
nen sekä istutusalueen Ka-
latalousalueet ovat saaneet 
vuosittain. Se, että kaloja ei 
ole merkitty istutusrekiste-

riin, johtuu pelkästään siitä, 
että kukaan ei ole sitä meil-
tä vaatinut emmekä myös-
kään ole ylisiirtoja toteut-
tavista tahoista ainoa taho, 
joka näin on menetellyt. Is-
tutusrekisteriin merkitään 
yleensä velvoiteistutuk-
set tai muut kaupalliset is-
tutukset. Ylisiirroissa on ky-
symys vapaaehtoisesta toi-
minnasta, jonka tavoitteena 
on edesauttaa vaelluskalo-
jen palauttamista Kemi- ja 
Ounasjokeen. Kalatalousvi-
ranomainen on nyt ilmaisut, 
että myös ylisiirtokalat tuli-
si merkkauttaa istutusrekis-
teriin. Rekisteri on kannatet-
tava ja olemmekin luvanneet 
ilmoittaa siirtokalamme re-
kisteriin tämän vuoden syk-
syyn mennessä, koska tällä 
aikataululla saamme siihen 
myös vuoden 2022 kalat.

Tänä keväänä lohien määrät 
Kemijokisuun jokiosuudella 
ja kalateillä ovat olleet todella 
vähäiset. Verkko- ja vapaka-
lastajista vain harva on lohen 
saaliksi saanut. Tähän yhte-
nä syynä pidämme Kemijoen 
ja Isohaaran voimalaitosten 
katkokäyttöä, jos mm. Iso-
haaran voimalaitokset voi-
vat olla yhtä aikaa suljettui-
na 6 - 10 tuntia. Tänä vuonna 
katkokäyttö käynnistyi jo en-
nen juhannusta. Saamam-
me informaation mukaan 

Kemijokisuun merialueel-
ta lohta kyllä saadaan, mut-
ta joesta ja kalateiltä ei. Tie-
tenkin veden lämpötilalla on 
oma vaikutuksensa, mutta 
vaikuttaa tällä hetkellä siltä, 
että jokialueen lohimäärä on 
poikkeuksellisen vähäinen. 
Kesäkuun loppuun mennes-
sä kalateihin oli noussut ai-
noastaan 2 lohta. Oletamme, 
että katkoksen aikana kalo-
jen navigointikyky heikke-
nee /häiriintyy kun joesta ei 
ko. hetkellä tule yhtäjaksois-
ta virtausta. On myös ole-
tettavaa, että Kemijoen lo-
hen harhautumismahdolli-
suus Torniojokeen kasvaa. Eli 
päinvastoin, mitä Lapin kan-
san artikkelissa arvioidaan. 
Katkokäyttöä on toteutettu 
jo vuosien ajan ja sen käytöllä 
voidaan haluttaessa vaikut-
taa kalojen hakeutumiseen 
Kemijokeen sekä viime kä-
dessä kalateihin. Lisäksi sillä 
on myös merkittävä vaikutus 
merivaellukselle pyrkivien 
vaelluspoikasten selviyty-
miseen. Katko- käyttö lisää 
vääjäämättömästi vaellus-
poikasten petokala- ja turbii-
nihävikkiä. Ko. seikkaa ei ole 
huomioitu mm. Lohen popu-
laatiomallinnuksessa.

Yhtiöt / Voimalohi Oy saa-
vat eri tutkimustulosten oma 
ehtoisella tulkinnalla / tie-
dottamisellaan aikaan pal-

jon negatiivista, ennen kaik-
kea vaelluskalojen palautta-
misen ja tässä tapauksessa 
myös Luken uskottavuuteen. 
Yhdistyksen keskeinen ta-
voite on vaelluskalojen pa-
lauttamisen edistäminen 
Kemi- ja Ounasjokeen. Kan-
natamme myös avointa re-
aaliaikaista tiedottamis-
ta ja yhteistyötä. Toivotaan, 
että näin on myös muilla 
asianosaisilla. Mikäli Kemi- 
ja Ounasjoessa luontaista li-
sääntymistä halutaan sel-
vittää, tarkoittaa se sitä, että 
yhtiöiden tulisi muuttaa voi-
malaitostensa juoksutus-
käytäntöään siten, että lohi 
löytää tulevaisuudessa hel-
pommin Kemijoen ja sen en-
simmäiset kalatiet ja näin 
myös ylisiirrot olisivat mah-
dollisia ja helpommin toteu-
tettavissa. Kemijoella se tar-
koittanee kuitenkin ilmei-
sesti ympäristövirtaaman 
määrittelyä ja sitä, että Ke-
minmaan kunta ei harkitse 
kalateiden myyntiä toistai-
seksi voimayhtiöille. 

Lohijokitiimi Ry:n psta
Jyrki Kehus
Puheenjohtaja                                

Jukka Viitala
Toiminnanohjaaja

Energia sekä kaivoshanket-
ta kehittävä Suhanko Arctic  
Platinum Oy.

Davidila muistuttaa, että  
tervolalaisille näytteilleaset-
tajille on luvattu ilmaiset esit-
telypaikat.

– Lippujen sijaan myymme 
tapahtumaan rannekkeita. 
Viiden euron hintaan pääsee 
nauttimaan koko viikonlopun 
tarjonnasta, koska lauantai-
na hankittu ranneke takaa si-
säänpääsyn myös sunnun-
taina, Davidila muistuttaa.

Tapahtuma järjestetään nyt 
23. kerran.
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www.tervola-lehti.fi

Tervola-lehti
MESSULIITEVirallinen messulehti 

joka talouteen* Tervolassa!

Lehden julkaisu- ja 
aineistopäivämäärät:

Aineistot ke 10.8.
Jakelu ke 17.8.

MAASEUDULTA KÄSIN 
messut Tervolassa 27.-28.8.2022

 
Varaa myyntipaikkasi osoitteessa:

www.maaseudultakasin.info

Lehden selattava / ladattava nettiversio 
löytyy 17.8. alkaen osoitteesta  
www.tervola-lehti.fi

Graafinen ilme/taitto

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

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

Ilmoitushinnat
Teksti 0,70€ /pmm

Esimerkki ilmoitukset:
2x50 (80x50mm) hinta 70€ + alv 24%
2x100 (80x100mm) hinta 140€ + alv 24%
- myös isompia kokoja tarpeen mukaan

Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy 
ilmoitushintaan.

Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon 
tiistaina 9.8. klo 16.00 mennessä ja
aineistot ke 10.8. klo 14.00 mennessä.

* + nippujakelut,
   ei mainoskieltotalouksiin

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

Musiikkiteatteri  
Rauhaa & Rakkautta

Kranniteatteri esittää tänä 
kesänä iloisen musiikkiteat-
terin Rauhaa & Rakkautta. 
”Nyt me lähetään eka kertaa 
oikealle kiertueelle ja meil-
lä on vain yks esitys joka pai-
kassa”, kertoo Kranniteat-
terin manageri Johanna 
Mattila. Esityksiä on heinä-
kuussa Torniossa, Kemissä, 
Kuivaniemellä, Rovaniemel-
lä ja Aavasaksalla sekä sit-
ten elokuussa Kaakamossa,  
Oulussa ja Suukoskella.

Meillä on esityksissä aina 
teatteria, live-musiikkia ja 
-laulua, tanssia sekä iloista 
mieltä, sanoo ohjaaja/käsi-
kirjoittaja Anne Angeria. Olen 
aina luottanut paikalliseen 
kulttuuriin ja siksi teen teat-
teria täysin paikallisin voimin 
ensimmäisestä vuorosanas-
ta valmiiseen esitykseen,  
lisää Angeria. 

”Met haluamma, että ihmi- 
sillä on hyvä mieli, ko net kat-
too tätä esitystä. Nyt meil-
lä on esityksen nimenä ajan-
kohtanen ”Rauhaa & Rak-
kautta”, mutta mikhään 
synkkä esitys ei todellakhaan 
ole kysseessä, vaan taas on 
huumoria ja iloa luvassa”, jat-
kaa Angeria.

Tämän kesän tarinassa kylän 
asukkaat osallistuvat Vuo-
den Kylä -kilpailuun. Mut-

ta vaikea rakkaus, muut-
to isompaan kylään ja jopa  
vääränlainen vaatetus ai-
heuttavat sekaannuksia. 
Mukana menossa myös näh-
dään Anne Angerian sket-
sihahmo ”Kälkkä”, joka tuo 
oman lisänsä kilpailun kul-
kuun. Kylällä tehdään veden 
laaduntestausta, jumpataan 
ja haaveillaan romansseista! 
Paljon tapahtuu kylätalolla, 
jossa laulu raikaa ja soitto soi!

Kylällä asuvat sisarukset  
Eino ja Irma sekä Heikki ja Sel-
ma, jotka kohtaavat toisian-
sa kylätalolla. Lisäksi kyläl-
lä asuu ihana Rauha, joka on 
tietenkin jokaisella mielessä! 
Siskot yrittävät löytää veljil-
leen puolisoita ja Rauha vain 
haaveilee suuremmista ky-
listä ja jopa ulkomaista. Esi-
tyksessä kuullaankin lauluis-
sa myös ranskaa ja italiaa! Ja 
nähtäväksi jää, että riittääkö 
pieni kylä Rauhalle, löytyy-
kö veljille rakkautta ja ehtiikö 
kukaan tässä kaiken kiireen 
keskellä edes osallistua Vuo-
den Kylä -kilpailuun.

Rauhaa & Rakkautta käsi-
kirjoituksen Angeria teki val-
miiksi kevään aikana. Kä-
sikirjoituksessa hän ottaa  
huomioon esittäjät ja muok-
kaa roolihahmoa myös sen 
mukaan, että millaista inspi-
raatiota hän jokaisesta per-

Kranniteatteri: Rauhaa & Rakkautta 

ohjaus/käsikirjoitus: Anne Angeria

Esityspäivä ja -paikka:
SU  28.8.  klo 15     Suukoski, Suukosken Keidas
Itäpuolentie 4064 • 95355 Koivu

Liput 20€

Yhteystiedot:
Johanna Mattila, puh. 040 718 5448
Anne Angeria, puh. +46 70 211 8989
Kuva: Kranniteatteri

soonasta itse 
ammentaa. 

Tämä on har-
vinainen kon-
septi ja täm-
möiseen en itse 
kyllä ole muual-
la törmännyt, 
toteaa teatte-
rin manageri 
Johanna Mat-
tila. Täysin pai-
kallisin voimin 
tämäkin pro-
duktio toteute-
taan ja kyllähän 
met jo joulus-
howtaki tän-
ne suunnitte-
lemma, vinkkaa 
Mattila.

Tänä vuonna 
Kranniteatte-
rin esityksessä 
nähdään tangolaulaja Tuo-
mas Heinikoski, laulaja/lau-
lunopettaja Eveliina Halme, 
musiikin monitoiminainen 
Anni Mesilaakso, virtuoosi-
mainen pianisti Harry Wui-
te, manageri Johanna Matti-
la sekä ohjaaja/käsikirjoittaja 
Anne Angeria.

Kranniteatterin tyyhliin  
musiikkiteatteri: 
Rauhaa & Rakkautta, jossa 
tunteet jäävät elämään.  Jäi-
vät mieleen, eikä lähteneet 

menemään.  Rakkaita voi 
aina tulla ja mennä,  muttei 
laulut pois sydämestä lennä. 

Melodiat matkaavat tarinan 
armoilla, tanssivat musiikin 
nuoteilla varmoilla.

KRANNiTEATTERi tuli taloon,
nosti Rauhan uuteen valoon.
Tunteet tanssii, laulut lentää,
kun Krannit lavalle entää.

Nyt on tullut kesän aika,
johon kuuluu teatterin taika!
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Tervolan kotiseutumuseolla 
vietettiin lauantaina 10. hei-
näkuuta pitäjäjuhlaa. Usean 
vuoden tauon jälkeen järjes-
tetty juhla kokosi museolle 
130 henkeä. Perinteistä ti-
laisuutta saattoi ensi kerran 
seurata myös etänä interne-
tin välityksellä.

Sateisen sään takia tilaisuus 
järjestettiin Alakuirin talossa. 
Rakennus tarjosi historial-
liset puitteet yhteiselle juh-
lahetkelle. Vanhin osa talos-
ta on peräisin 1770-luvulta. 
Tunnelma juhlassa olikin kuin 
vanhan ajan pirttiseuroissa 
tai tupaillassa. Tervolan seu-
rakunta huolehti äänentois-
tosta, jotta peräkamareissa-
kin voitiin seurata pirtin ta-
pahtumia.

Juhlapäivä alkoi sanajuma-
lanpalveluksella, jossa lau-
lettiin kansanlaulukirkon sa-
noin ja sävelin. Tervolan Mu-
seoseuran emännät olivat 
loihtineet väliajalle maistu-
van lohikeitto- ja rieskakat-
tauksen.

Kunnanhallituksen puheen-
johtaja, maanviljelijä Eero 
Ylimartimo kiinnitti puhees-
saan huomion maatalouden 
vaikeaan nykytilanteeseen ja 
maatalouden historialliseen 
ja yhä vahvaan merkitykseen 
Tervolan kunnassa. Maa- 
ja metsätalousministeri  

Antti Kurvinen  käsitte-
li omassa puheenvuoros-
saan museoiden ja kulttuu-
ritoiminnan mahdollisuuksia 
kuntien vetovoimaisuuden li-
säämiseksi.

Juhlassa nähtiin harvinainen 
huomionosoitus, kun minis-
teri Kurvinen ja museoseu- 
ran puheenjohtaja Timo 
Heikkilä luovuttivat Maila  
Jurvalle Kotiseutul i iton 
myöntämän kultaisen ansio-
mitalin pitkään jatkunees-
ta työstä Tervolan museotoi-
minnan hyväksi.

Pekka Juopperi toi kiinnos- 
tavasti esiin museon synty-
vaiheet. Vuonna 1978 ylei-
sölle avatun museon raken-
taminen sai sysäyksen, kun 
voimalaitosrakentamisen 
myötä erityisesti Paakkolan 
kylä joutui kärsimään joen 
veden pinnan noususta. Vuo-
desta 2021 alkaen museon 
rakennuksia on kunnostettu 
ja museo on taas vetovoimai-
nen nähtävyys.

Juhlassa nähtiin ja kuultiin 
myös monipuolisesti paikal-
lista kulttuuriohjelmaa. Sari 
Vähäkankaan johtama seu-
rakunnan naisten kuoro esit-
ti kesäisiä lauluja. Tervolan 
nuorisoseuran runoryhmä 
esiintyi kokoelmalla Marjat-
ta Kaasilan runoja. Esityksen 
oli ohjannut Päivi Kolmonen. 

Tunnelmallinen pitäjäjuhla 
Tervolan kotiseutumuseolla

Pitkän päivätyön yhteiskun-
nallisissa tehtävissä sekä va-
paaehtoisjärjestöissä teh-
nyt tervolalainen perushoi-
taja  Ulla-Maija Bergman (os. 
Saarenpää) menehtyi lyhyen 
aikaa sairastettuaan Län-
si-Pohjan keskussairaalassa 
4. heinäkuuta.

Ulla-Maija Bergman oli syn-
tynyt Kouvolassa 13.5.1935. 
Neljä luokkaa Riihimäen kes-
kikoulussa suoritettuaan hän 
tunsi kutsumuksen hoito-
alalle ja hakeutui ensin har-
joittelijaksi Riihimäen lasten-
seimeen ja sen jälkeen Tervo-
lan kunnansairaalaan.

Ulla-Maija suorittikin valtion 
apuhoitajakurssin Helsingin 
yleisessä sairaalassa vuon-
na 1957. Tervolan kunnan-
sairaalassa hän aloitti työnsä 
apuhoitajana harjoittelujak-
son jälkeen. Työ jatkui, vaikka 
työnantajan nimi vaihtui en-
sin Tervolan kunnan terveys-
keskukseksi ja sitten Kemin 
mlk:n ja Tervolan kansanter-
veystyön kuntainliitoksi.

Tulevaan aviomieheensä Ul-
la-Maija tutustui työssään, 
kun Esa Bergman hakeutui 
vastaanotolle ompelutta-
maan vahingoittunutta kät-
tään. Lempi leimahti ja Ul-
la-Maija ja Esa avioituivat ke-
säkuussa vuonna 1959.

Bergman oli kiinnostunut 
yhteiskunnallisista asioista 
ja antautui täydellä tarmol-
la myös vapaaehtoistyöhön. 
Tervolan kunnanvaltuus-
toon hänet valittiin ensim-
mäisen kerran vuonna 1989. 
Uudesta valtuutetusta tuli 
kertaheitolla myös kunnan-
hallituksen jäsen. Hän ehti 
vaikuttaa myös useassa lau-
takunnassa joko jäsenenä tai 
puheen-/varapuheenjohta-
jana.

Kunnallinen vaikuttaminen 
toi mukanaan myös ylikun-

Kun kääntyy 4-tien katkea-
mattomasta autoletkas-
ta Louen kylän kohdalla Kur-
vilantienviitasta, ilmestyy 
kohta esiin rehevä jokivar-
si niittyineen. Könkään ti-
lan kohdalla tervehtii kulkijaa 
niittyleinikkien keskellä van-
ha aitta. Itse piha huolellises-

nallisia luottamustoimia, ku-
ten Kolpeneen palvelukes-
kuksen yhtymävaltuuston 
jäsenyyden, Lapin kehitys-
vammapiirin ja erityishuol-
topiirin yhtymävaltuustojen  
jäsenyyden.

Ulla-Maija Bergman vaikut-
ti aktiivisesti Suomen Nuori-
son Liitossa ja Lapin Nuorison 
Liitossa. Hän osallistui palo-
kuntanaisten ja partiolais-
ten toimintaan, mutta myös 
maanpuolustustyö oli lähel-
lä hänen sydäntään.

Tasavallan presidentti myön-
si Bergmanille Suomen Val-
koisen Ruusun ritarikunnan I 
luokan mitalin vuonna 1988. 
Kuntaliiton kultaisen ansio-
merkin hän sai tunnustuk-
sena 30-vuotisesta ansiok-
kaasta työstä kunnallishal-
linnon hyväksi vuonna 1993.

Lapin reserviläisjärjestöt luo-
vuttivat hänelle mitalin va-
paaehtoisen maanpuolus-
tuksen hyväksi tehdystä 
työstä ja Lotta Svärd -järjes-
tö Lottamuistomitalin.

Ulla-Maija Bergmanin an-
sioluetteloon kuuluvat myös 
muun muassa perushoitaja-
liiton hopeinen ansiomerkki, 
Suomen Nuorison Tuki -sää-
tiön luovuttama Hermans-
kan arvonimi sekä seura-
kuntatyön pronssinen an-
siomerkki. Suomen Nuorison 
Liiton kultaisen ansiomerkin 
hän sai yhdessä puolisonsa 
kanssa.

Bergmania jäävät lähinnä 
kaipaamaan puoliso Esa sekä 
lapset Marja ja Olli-Pekka 
perheineen ja veli Seppo per-
heineen.

Ulla-Maija Bergman on saa-
tettu haudan lepoon läheis-
ten läsnäollessa.

ILPO KIURU
Kirjoittaja on Ulla-Maija  
Bergmanin vävy.

ti hoidettuine rakennuksi-
neen henkii kiireetöntä kesä-
päivää. Puovirakennuksessa 
on  kesäisin taidenäyttely ja 
toinen puovi toimii kahviona, 
jossa voi kahvin lisäksi naut-
tia paikallisten maidontuot-
tajien kuusenkerkkä-puna-
herukkajäätelöä. Tänä ke-

Pitäjäjuhlavieraita Alakuirin pirtissä. Kuva: Timo Heikkilä

Juhlan lopuksi Kymmenen 
virran maa kajahti niin pon-
tevasti, että aurinkokin tuli 
esiin pilvien takaa.

Nelostien varressa hyvällä 
paikalla sijaitsevassa muse-
ossa on tänä kesänä vierail-
lut jo toistatuhatta kävijää. 
Museon kahvila palvelee aina 

syyskuulle asti, joten jokai-
sen kannattaa nyt pistäytyä 
katsomaan miltä museolla 
näyttää. Museolla on myyn-
nissä paikallisia tuotteita, 
jotka sopivat hyvin lahjoiksi 
tai itselle kotiin viemisiksi.

Eemeli Hakoköngäs

Suomen Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki luovutet-
tiin Maila Jurvalle (kesk.). Oikealta maa- ja metsätalous-
ministeri Antti Kurvinen, Museoseuran pj. Timo Heikkilä 
ja vpj. Pekka Juopperi. Kuva: Timo Heikkilä

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen käsitteli 
puheessaan museoiden merkitystä kuntien vetovoimalle. 
Kuva: Timo Heikkilä

 Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

Ulla-Maija Bergman oli 
aktiivinen vaikuttaja

Taidepysäkillä

sänä on vuorossa taiteilija 
Tabellin naivistisia töitä, töis-
sä lentävät lapsoset kodis-
ta maailmalle, talvenrakas-
taja halailee lumiu-ukkoa... 
Iloisia, värikkäitä töitä, mutta 
myös ajattelemaan panevia. 

Tällaiset taidepajat ovat to-

della tarpeellisia; niiden 
kautta pääsevät lahjakkuu-
det laajempaan tietoisuu-
teen  ja ne, joilla ei ole mah-
dol l isuuksia matkustaa  
asutuskeskuksiin voivat 
nauttia monipuolisesta tai-
teesta.  Suurkiitokset Juk-
ka-Pekka Könkäälle, hän 

on tehnyt ison palveluksen  
koko kunnalle  salliessaan 
taiteelle tilaa, taide yhdis-
tettynä upeaan  maisemaan 
aikaansaa  katsojassa vä-
kevän elähdyttävän koko-
naisvaltaisen kokemuksen. 
Pienillä paikkakunnilla ei ole 
taloudellisesti mahdolli-

suutta saada jotain megata-
pahtumaan paikaikalle, sitä 
paitsi, vastoin yleistä luu-
loa, on myös niitä, jotka kai-
paavat melutonta hetkeä tai-
teen parissa sielun levok-
si ja  ”ylösrakennukseksi ”. 

Mirjami Lehto
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Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Mainostoimisto Meri-Lapissa

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 

PERHENEUVOLA
 
Tervolan perheneuvola sijaitsee mielenter- 
veysasemalla, osoitteessa Keskustie 94. 
Työntekijöinä toimivat psykologi Nina Kerä- 
nen ja sosiaalityöntekijä Aino-Maria Koisti-
naho. Ajanvaraukset tehdään terveydenhoi-
tajien kautta: Riitta Kanto 040 525 4783, 
Anna Niemelä 040 188 1552 ja Arja Mommo 
040 525 4786.  Perheneuvolakäynnit ovat 
perheelle maksuttomia. Perheneuvola tekee 
tarpeen mukaan yhteistyötä muiden lapsi-
perheitä lähellä olevien tahojen, kuten kou-
lun, varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa.  

Seuraavat perheneuvola päivät
Pe 12.8.
Pe 16.9.
Pe 21.10.
Pe 18.11.
Pe 9.12.
 
Voit olla yhteydessä perheneuvolaan 

• halutessasi keskustelutukea vanhemmuu-
teen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa, 
esimerkiksi perheen sisäiseen vuorovaiku-
tukseen tai rajojen asettamiseen liittyen.
 
• kun lapsellasi on haasteita vapaa-ajalla, 
kaverisuhteissa, päiväkodissa tai koulussa.
 
• kun olet huolissasi lapsellasi käyttäytymi-
sestä tai kehityksestä. 

• perheenne kohdatessa kriisin, esimerkiksi 
surua tai traumaattisen kokemuksen.
 
• tarvittaessanne tukea parisuhdeasioissa.
 
• kun perheessänne harkitaan eroa tai tarvit-
sette apua erosta selviytymiseen.

Ole rohkeasti yhteydessä! Voit saapua 
ensimmäiselle käynnille yhdessä perheen-
ne yhteistyötahon (esim. neuvolan tervey-
denhoitaja tai psykiatrinen sairaanhoitaja) 
kanssa.  

Hyödyllisiä linkkejä vanhemmuuteen ja pari-
suhteeseen liittyen: www.hyvakysymys.fi

Koronarokotukset ilman ajanvarausta
Terveyskeskuksessa fysioterapian  
päädyssä. Käynti lastauslaiturin kautta.

Ke 10.8 klo 12-15.30
To 25.8 klo 8-11.30
To 8.9 klo 8.30-11.30
Ke 21.9 klo 12-15.30
Ke 5.10 klo 8.30-11.30

Voit hakea 1., 2., 3. Ja 4. Sekä 5. Rokotteen. 
Ensimmäisen ja toisen rokotteen väli  
vähintään 6 viikkoa.
 
Milloin kolmannen annoksen voi antaa?
Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 
vuotta täyttäneille suosittelemme kolmatta 
annosta, kun toisesta annoksesta on kulu-
nut vähintään 2 kuukautta. 

60 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttä-
neille riskiryhmiin kuuluville kolmas roko-
teannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuk-
sesta on kulunut 3–4 kuukautta.

18–59-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, 
kolmas rokoteannos voidaan antaa 4–6 kuu-
kauden kuluttua toisesta annoksesta.

12–17-vuotiaille kolmas rokoteannos voidaan 
antaa 6 kuukauden kuluttua toisesta annok-
sesta. 

Kenelle neljänsiä koronarokoteannoksia 
suositellaan?
THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannok-
sia kun kolmannesta annoksesta on kulunut 
3–4 kuukautta.
 
• 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti 
  immuunipuutteisille
• kaikille 60 vuotta täyttäneille
• lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville    
  18–59-vuotiaille 

Voimakkaasti immuunipuutteisten viiden-
net annokset

THL suosittelee voimakkaasti immuunipuuttei-
sille yli 12-vuotiaille viidettä koronarokotean-
nosta. 

Tehosteannoksen voi antaa, kun neljännestä 
annoksesta on kulunut 4–6 kuukautta.

Sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta

Sairastettu koronavirustauti muodostaa 
immuunivasteen samalla tavoin kuin roko-
teannos. Tutkimusten perusteella taudin 
sairastanut saa yhdestä rokoteannoksesta 
vähintään yhtä hyvän vasteen kuin tautia 
sairastamattomat saavat kahdesta annok-
sesta.

Jos rokotettu henkilö sairastuu korona-
virustautiin, vahvistaa sairastettu tauti 
rokottamalla aikaansaatua suojaa samal-
la tavoin kuin taudin sairastamattomilla 
seuraava rokoteannos. On kuitenkin 
huomattava, että rokoteannoksen ja koro-
navirustartunnan välin on oltava riittävän 
pitkä, vähintään 6 viikkoa, jotta tartunnan 
voidaan katsoa vastaavan yhtä rokotean-
nosta. 

Rokotukseen tulija
1. Tule vain terveenä ja varatulle ajalle
2. Käytä maskia
3. Desinfioi kädet tullessa ja lähtiessä
4. Säilytä turvavälit (2 m) odotustilassa
5. Pukeudu siten, että olkavartesi  
    paljastuu helposti
6. Varaudu odottamaan 15 minuuttia          
    rokottamisen jälkeen ennen poistu-  
    mista

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

Myös isommat koot mahdollisia.

www.tervola-lehti.fi

27.-28.8.
Tervolassa

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
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