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- KUNNALLA TÖISSÄ -

Palkkasihteerin on hallittava
monta muuttujaa

KOULUTOIMI
TIEDOTTAA
KOULUJEN ALKAMINEN LUKUVUONNA
2022 - 2023
Koulutyö käynnistyy Tervolan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa tiistaina
9.8.2022 klo 8.00.
Koulukuljetusreitit ovat entiset.
Aikataulutiedustelut:
Heiskasen liikenne Oy 0400 690 569
(aamu/ip Koivu-Loue-Ossaus-MattinenLapinniemi)
Kemin Taksipalvelu Oy 0400 690 387
(aamu Paakkola ja Ylipaakkola, ip Ossaus ja
Ylipaakkola)
Pekka Kähkönen
0400 391 757
(aamu/ip Reutuaapa-Suukoski-MattinenLapinniemi, ip Loue-Koivu)
Mika Suorsa
040 576 173
(aamu/ip Luppovaara-Varejoki-KaisajokiLapinniemi, ip Paakkola, Lehmikumpu,
Ylipaakkola ja Iltapäivätoiminta KaisajokiLapinniemi)
Make Lampela
040 515 7304
(aamu/ip Koivu-Loue-Lapinniemi ja Iltapäivätoiminta Mattinen-Lapinniemi, aamu Lapinniemi-Loue Lappia)

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.
Teksti, kuva Teija Laurinolli

S

ijaisuus toi palkkasihteeri Minna
Karpoffinkin aikoinaan Tervolan kunnan palvelukseen.
– Tulin vuonna 1988 toimistoapulaisen äitiysloman sijaiseksi. Kesken pestin perustettiin uusi palkanlaskijan
virka, johon tulin valituksi, hän kertoo.
– Tervolaan muutin vuonna
1987, miehen perässä tietenkin. Olen kotoisin Pellosta. Onneksi töitä löytyi,
tämä on ollut hyvä paikka
asua.
Karpoff on kauppaopiston
käynyt merkonomi. Vuosien
mittaan tehtävänimikkeet
ovat muuttuneet. Toimistoapulaisten sijaan kunnissa on
hallintosihteereitä, leukailijoita innostaneiden palkanlaskijoiden sijaan palkkasihteereitä.
– Viratkin muutettiin 2000luvulla pääosin toimiksi.

Byrokraattiset säädöt ovat
pieniä isojen murrosten rinnalla.
– Henkilöstö vaihtuu kovaa tahtia erityisesti sosiaali- ja terveyspuolella.
Sijaisia ja muita pätkätyöntekijöitä on tosi paljon, ja
tilanne elää koko ajan. Yhdellä ihmisellä saattaa olla
samassa palkanmaksussa jopa kymmenen lyhyttä
sijaisuuspätkää, Karpoff
sanoo.
– Ensi vuoden alusta soten
väki siirtyy Lapin hyvinvointialueen palvelukseen. Siirron valmistelu työllistää tänä
vuonna. Toisessa päässä
on paljon uusia ihmisiä palkkahallinnossa, eikä tämä
tosiaankaan ole helppoa
työtä. Perehdyttäminen vie
aikaa, koska on niin paljon
huomioitavia ja muuttuvia
elementtejä.
Yksi kunnan työntekijöitä
erityisesti ilahduttanut elementti astui Tervolassa voimaan kesäkuun alussa: kunnanhallituksen päätöksen
mukaan kaikkien palkkoja
nostettiin jopa 1–3 prosenttia yli yleiskorotusten.

”Helsingin kollegat
käyvät sääliksi”
Palkkasihteerin työtä säätelevät aikataulut, laki- ja
päätöspykälät, työehtosopimukset ja palkkahallinnon
ohjelmat.
– Tietotekniikan kehitys
on helpottanut joitakin tehtäviä, mutta tuonut toisiin lisätyötä. Aikaisemmin palkkojen 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 pääkaupungin kuukausia jatkuneisiin palkanmaksuongelmiin, jotka juontuvat
tietokoneohjelman vaihdokseen ja henkilöstösäästöihin palkkahallinnossa.
– Edelleen on paljon asioita, jotka joutuu tekemään
käsin. Excel-ohjelma pelastaa monesta pahasta.
Suoraan eivät kaikki tiedot
ole siirtyneet vielä koskaan,
vaikka tuorein ohjelmisto

on viime vuonna päivitetty.
Yhden henkilön varaan tärkeää työtä ei voi jättää, joten Tervolan kunnassakin on
oltava vähintään kaksi palkkasihteerin tehtävät hallitsevaa henkilöä. Tanja Vaara
hoitaa puoliksi palkkoja,
puoliksi kirjanpitoa.
Karpoff ja Vaara vastaavat
myös kunnan yhtiöiden eli
Tervolan Energian ja Veden,
Tervolan Vuokratalojen ja Riverbankin palkkahallinnosta.
Vuosien mittaan pois ovat
jääneet muun muassa käsija taideteollisuusoppilaitoksen sekä maatalouslomittajien palkanmaksut.
– Lomittajien asioita hoitaa
nykyään Ylitornio keskitetysti. Se on iso työsarka, Karpoff
muistuttaa.
Jatkuvissa muutoksissa tulevaisuutta on vaikea ennakoida.
– Veikkaan, että työllistämispuolesta tulee tekemistä,
kun työttömien palvelut siirtyvät lähivuosina työ- ja elinkeinotoimistoista kunnille.

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 mennessä. Sähköinen hakemuslomake löytyy
Tervolan kunnan www-sivuilta ja se lähetetään lomakkeesta löytyvään sähköpostiosoitteeseen 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

s.4 Yrittäjän Tervola,
Meän Liha
s.5 Rehupiikles,
Jamekset ja
Sirkus Taika-Aika
esiintyvät messuilla
s.6 Kranniteatteri,
Rauhaa ja rakkautta
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Veljekset Vaara Oy - Historiallinen vuosi oli vaiherikas ja
taloudellisesti positiivinen
Vuosi 2021 oli konsernille historiallinen; Veljekset
Vaara Oy juhlisti 40-vuotista taivaltaan ja yritys laajensi keväällä liiketoimintaansa
painumattomien hirsiaihioiden tuotantoon Vaaran Palkki Oy:n toiminnan käynnistyessä.
Historiallinen vuosi oli myös
taloudellisesti positiivinen.
Tilikauden aikana konsernin
liikevaihto kasvoi kolmanneksella edellisvuodesta ollen 40 miljoonaa euroa (ed.
vuonna 30 milj. €). Taseen
loppusumma oli 32 miljoonaa euroa (ed.vuonna 21,9
milj. €). Konsernin liikevoitto
kasvoi reilulla neljällä miljoonalla eurolla 6,3 miljoonaaan
euroon (ed.vuonna 1,9 milj.
€). Viennin osuus liikevaihdosta oli 17 % (ed.vuonna 22
%). Tilikauden tuloksen taustalla on kasvanut tuotantomäärä, jalostusaste ja suotuisa markkinatilanne.
– Konserni onnistui hyödyntämään historiallisen suhdanteen toiminnassa, toteaa
Veljekset Vaara Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vaara.

Rakennus- ja remontointi-innon lasku aiheuttaa
markkinoille haasteita
Suhdanne jatkui hyvänä kesäkuulle 2022 saakka, mutta tämän jälkeen korkea inflaatio on tiputtanut rakennus- ja remontointi-intoa
merkittävästi. Loppuvuo-

desta odotetaankin markkinoille haastavaa. Sahatavaran saatavuus on parantunut kuluttajien suunnatessa
kulutusta myös palveluihin ja
matkailuun. Pitkällä aikavälillä tilanne näyttää kuitenkin
hyvältä ja puurakentamisen
suosio kasvaa. Esimerkiksi
ekologinen hirsirakentaminen on kasvattanut suosiotaan. Painumattoman rakenteen sekä hengittävän materiaalin ansiosta yhä useampi
yksityinen ja julkinen tila rakennetaan hirrestä, mikä tukee konsernin kasvua myös
tulevina vuosina.

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

Vaara-konserni jatkaa toiklo 11-17 ja la klo 10-15.
minnan kehittämistä ja kuluvana vuonna valmistuu nelKIRKKOHERRANVIRASTO on avoinna
jä uutta kuivaamoa ja uudelle
viikoilla 29-32 ke ja pe klo 9-13.
hirsitehtaalle tehdään yli 600
m2 laajennus puutavaran
KIRKOLLISET TOIMITUKSET 27.-28.8.
lämmitystilaksi. KonsernisHaudattu: Laila Kaisa Bergman 88 v. Ulsa on panostettu työturvalliTervolassa
la-Maija Bergman 87 v. Kaarlo Olavi Masuuden kehittämiseen työtatinmikko 86 v, Antti Jaakko Tauriainen 67
paturmien ja niistä johtuvien
sairauspoissaolojen vähenv. Pentti
Matias Davidila 66 v. ja Hannu
Lehtemme
julkaisee
NYT ON KANSAA
tämiseksi. Uudet ja modernit
Matti
Mikael
Antinkaapo 63 v.
MESSUNUMERON
LIIKKEELLÄ!
työskentelyolosuhteet yhAvioliittoon vihitty: Niko Antero Johandistettynä jatkuvaan koulutMainosta
palveluitasi:
nes Kakko ja Henna-Sofia Peltoniemi
tautumiseen ovat mahdollisIlmoitusesimerkki:
Kastettu:
Peppi Kaarina Kakko
Numerossa
kaikki
tamassa kehitystä kohti takoko 2x50
info
messuista
ja
paturmavapaata konsernia.
hinta 70,00+alv
www.tervolanseurakunta.fi

Ehdokasasettelua koskeva
kuulutus
Tervolan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa
vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.
KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun (mainittuihin luottamustoimiin) on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty
tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022,
ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään
20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
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.

17.8.2022

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Tervolan seurakunnan kirkkoherranvirastoon ,
joka on avoinna ma, ke, pe 09.00‒13.00 sekä
15.9.2022 kello 09.00‒16.00.

messualueesta.

Kirkkoherranviraston osoite on: Kirkkokuja 4,
95300 Tervola.

Vaaran Metsä teki puukauppaa vilkkaasti läpi vuoden
2021 ja puukauppaa tehdään
tasaisesti vuonna 2022. Suosiotaan on kasvattanut kokonaisvaltaiset palvelut metsänomistajille ja organisaatiota on vahvistettu uudella
metsäasiantuntijalla.

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

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Tervolan seurakunnan
kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta
info.seurakuntavaalit.fi.
Tervola 30.05.2022
Tervolan seurakunnan vaalilautakunnan
puolesta
Puheenjohtaja Vili-Matti Kraatari

TERVOLASSA
TAPAHTUU

Näköislehti osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

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
Kuva, toimitus

Lisätietoja: www.tervola.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

TAKSI-TERVOLA
JAAKKO KÄMÄRÄINEN

040 5427319
- TILA-AUTO - LASTENISTUIN
-INVA-AUTO - PYÖRÄTUOLI
ESTEETÖN MATALA LATTIA
KELA YM. KYYDIT
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AVOINNA:
AVOINNA

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

TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa
POISTOMYYNTI
1.9.2021–30.4.2022.
Asiakaspalveluaikaa
on
Poistetun
kirjastoaineiston
myynti on mema–to jaklo
nossa,
se12–19
jatkuu 31.8. saakka. Myynnissä
pe
klo 10–17
olevaa valikoimaa täydennetään koko ajan.
Poistoaineistoa
voi voi
ostaa
vain
kirjaston
Omatoimikirjastossa
asioida
joka
päivä klovarsi9–21
naisina
asiakaspalveluaikoina,
ei
välisenä aikana, myös viikonloppuisin. omatoimiaikana.
MUUTTUNEET LIIKENNEJÄRJESTELYT
Tarjolla
on poistettua
kirjastoaineistoa
halKoulukeskuksen
liikennealueen
muutostöiden
voin
hinnoin:
0,20on
€/kpl,
lehdetyksi0,10 €/
myötä
liikennekirjat
kirjastoon
muuttunut
kpl,
CD-levytSaapuva
0,50 €/kpl
ja DVD-levyt
1,00 €/
suuntaiseksi.
ajoneuvoliikenne
ohjataan
Kurjentien
kautta,aineistoa
ja alueeltamaksaa
poistutaan
Itäpuolenkpl.
Kassillinen
2,00
€, oma
tielle. mukaan.
Itäpuolentieltä
ei voi enää
kääntyä
suoraan
kassi
Kannattaa
tulla
penkomaan!
koulukeskukseen/kirjastoon.
KESÄBINGO
POISTOAINEISTON
HÄVITTÄJÄISET
Kirjaston
kesäbingoon
voi osallistua täyttäTule penkomaan
poistoaineiston
hävittäjäisiin!
Jälmällä
bingoruudukon
1.6.–30.8.2022
välisenä
jellä olevaa
kirjaston poistoaineistoa
saa ottaaLukuilaikana
ja palauttamalla
sen kirjastoon.
maiseksi 1.–8.9. välisenä aikana.
haasteeseen voi osallistua myös useammalla
bingorivillä,
mutta jokaiselle
riville tulee täyttää
LASTENOSASTON
TIETOKIRJAHYLLYT
oma
ruudukko.
Bingoruudukoita
ohjeineenon
Raikkaan oranssit lastenosaston tietokirjahyllyt
saa
kirjastosta.
Kesä-elokuun
aikana
nyt asennettu paikoilleen. Kirjojen tutkailu palauteon entut
jasujuvampaa,
yhteystiedoilla
varustetut
bingoruudukot
tistä
kun myös
useimmat
isot kirjat
osallistuvat
kirjapalkintojen
arvontaan.
mahtuvat hyllyihin
oikeinpäin. Uudet
hyllyt ovat
myös matalammat kuin entiset, joten pienet asiakKESÄN
KIRJASTOKAHVIT
kaat yltävät
kirjoihin paremmin itse.
Kirjastossa tarjoillaan kesän ajan matalan
LEFFAILTAkahvitteluhetkiä
8.9.
kynnyksen
keskiviikkoisin klo
Koko perheen
elokuvailtaklo
ke12–14.
8.9. klo Tervetuloa
17–18.40. Ta17–19
ja perjantaisin
rina
vie
fantasiamaailmaan,
missä
ihmiset
ja lohikahveille!
käärmeet elivät kauan sitten sopusoinnussa. Mutta
kun paha voima uhkasi maata, lohikäärmeet uhraDIGITIISTAIT
sivat itsensä pelastaakseen
ihmiskunnan.
Nyt, 500
Haluaisitko
käyttää kirjaston
e-palveluja,
vuotta myöhemmin, sama paha voima on palannut,
mutta et pääse alkuun? Tai haluaisitko tietää
ja yksinäisen soturin on löydettävä myyttinen viienemmän
jostain korjatakseen
tietystä palvelusta?
Järjesmeinen lohikäärme
murtuneen
maan
tämme
elo-syyskuussa
Pohjoisen
eKirjaston
ja palauttaakseen sen hajaantuneet kansat yhteen.
esittelyitä,
minne voi
tulla matalalla
Elokuva on suomeksi
puhuttu.
Ota omatkynnykherkut
sellä
tutustumaan
maksuttomiin
e-palveluihin.
mukaan!
Voit ottaa mukaan oman laitteesi tai käyttää
KIRJAILIJAVIERAANA
AAVEMETSÄSTÄJÄ
kirjaston
tablettia. Digitiistai
kirjastossa joka
MIKA2.8.
NIKKILÄ
tiistai
alkaen16.9.
klo 13–14.
Valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika Nikkilä esittelee Suomen aavemetsästäjät 3 -kirjaa ja
kertoo aavemetsästäjänä toimimisesta torstaina
16.9. klo 18 alkaen Nuorisoseurantalolla. Oletko
sinä
kohdannut yliluonnollisia ilmiöitä?
Tervetuloa
Seuraava
Vähä-Suolijoen
kuuntelemaan
ja keskustelemaan!
metsästäjät
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pitää kesäkokouksen
ilmestyy 17.8.
13.8.2022
PENTTI Metsomajalla
KORPELA 27.9.
klo 11.00 alkaen.
Valokuvaaja
ja tietokirjailija Pentti Aineistot
Korpela saapuu
Johtokunta kokoontuu
kirjaston
kirjailijavieraaksi
ma
27.9.
klo 17.00 alklo 10.00.
edellisen kestää
viikon
kaen Nuorisoseurantalolle.
Kirjailijavierailu
Kokouksessa
käydään läpi
keskiviikkoon
noin reilun tunnin,
ja sen aikana
Korpela kertoo kusääntömääräiset
asiat.
vien ja karttojen
pohjalta Lounais-Lapin
luonto- ja
Kahvitarjoilu,
tervetuloa!
mennessä.

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 yhdensuuntaisesti 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 asutukseen johtavan tien pituuden tulee olla pääsääntöisesti vähintään 100 m yhdensuuntaisesti mitattuna.
Huomioittehan, että yksityistielain (560/2018)
mukaan tietä ei voida ottaa kunnan auraukseen, mikäli tiehen tai sen osaan kohdistuu
tierasite, mutta sen hallintoa ja tienpitoa varten ei ole perustettu tiekuntaa tai sen tiedot eivät ole ajantasaiset Väyläviraston Digiroadissa
ja Maanmittauslaitoksen rekistereissä. Kunta
järjestää infotilaisuuden tiekunnan perustamisesta 18.8.2022.
Muut ehdot löytyvät 22.4.2022 hyväksytyistä
myöntämisperusteista. Perusteet ja hakulomakkeet löytyvät kunnan kotisivuilta (asuminen ja rakentaminen - asuminen - avustukset).
Lomakkeita saa myös kunnan infopisteestä ja
tekniseltä osastolta.
Tekninen osasto
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Tervolan kunnan yksityistieavustusten
myöntämisperusteet ovat muuttuneet mm.
yksityistielainsäädännön muuttumisen vuoksi. Nykyisin rasitetien avustamisen (kunnan
suorittama auraus, aurausavustus, kesäkunnossapitoavustus) yhtenä edellytyksenä
on, että tielle on perustettu tiekunta ja se
toimii itsenäisesti. Perusteet löytyvät kunnan
kotisivulta (asuminen ja rakentaminen-asuminen-avustukset).
Kunta on käynnistänyt hankkeen, jonka
tarkoituksena on auttaa asukkaita tiekuntien
perustamisessa. Hankkeen puitteissa järjestetään yksityiskohtaista neuvontaa ja asiantuntijana toimii YT Isännöinti Oy/Mika Rahja.
Yksityisteiden järjestäytymisestä järjestetään
infotilaisuus torstaina 18.8.2022 klo 17.00
Tervolan kunnantalon valtuustosalissa.
Kaikkien aiempien myöntöpäätösten voimassaolo on päättynyt tänä keväällä, joten kaikkien tulee jättää uudet avustushakemukset
ja ne käsitellään uusien myöntämisperusteiden mukaisesti (mm. tiekunnan voimassaolo
rasiteteillä).
Tervetuloa!
Tekninen osasto

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.

• SEO-BAARI
• AUTOKORJAAMO
• STIHL JA STIGA
-PIENKONEET
• PIENKONE- JA
AUTOVARAOSAT
• KELKKOJEN HUOLTO
JA VARAOSAT
• RENGASMYYNTI

Tilaisuuteen varataan kahvitarjoilu, ilmoitathan osallistumisestasi 1.8.2022 mennessä
tuulivoimastrategiatyöryhmän sihteerille sähköpostiosoitteeseen maiju.rahko@tervola.fi.

MYYMÄLÄ/KAHVIO
ARK. 7-17, LA 9-14,
SU SULJETTU!
KORJAAMO ARK. 8-16,
VKL. SULJETTU!
MIIKA P. 040 537 6425
miika@vaihtoykkoset.fi

Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

YKSITYISTEIDEN
JÄRJESTÄYTYMISIIN LIITTYVÄ
INFOTILAISUUS
18.8.2022

AURAUSAVUSTUKSET
HAETTAVANA

retkikohteista sekä joidenkin kohteiden historiasta.
Luento on samalla tiivis paketti lähimaantieteestä Hailuodosta Pelloon ulottuvalla alueella. Korpela
esittelee myös erikoisuuksia eli Lounais-Lapin luolia. Korkealaatuisten luontokuvien lisäksi esitykseen
kuuluu kaksi lyhyttä videota. Tilaisuudessa voi ostaa Lounais-Lapin retkiopas -kirjan 25 euron hintaan (käteismaksu). Tilaisuuteen on vapaa pääsy,
tervetuloa!

ANTTI P. 0400 137 529
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Juhannus vieraat etsivät pihalta pikkupurtavaa.
Kuva Ari Saukko

Maaseudulta käsin
-messu-numero
ilmestyy 17.8.2022

Tervola-lehti
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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Meän Liha myy laadukkaita
lähituotteita ja -palveluja

Kauan vaalitusta unelmasta tuli vihdoin totta, kun Meän
Lihan toiminta Louella Lappian vuokralaisena alkoi maaliskuussa 2017. Kahden pariskunnan omistama yritys valmistaa ja myy paitsi omia tuotteitaan myös palveluja muille
lihantuottajille.
Teksti, kuvat Teija Laurinolli

M

istä kaikki alkoi
ja miten torniolaiset ja rovaniemeläiset tilalliset päätyivät 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 suoramyyntiä Pohjasenahon pihvikarjatilalta jo noin 12 vuotta, Mansikkasaloilla Koivusalon Angus -tilalta vielä kauemmin. Leikkuu- ja jalostuspalveluita oli hankala saada. Vuosien mittaan
oli monenlaisia suunnitelmia, selvityksiä, hankkeita
j a ko u l u t u k s i a , ke r t o o
Ari-Pekka Juuso.

Kun yritys alkoi hahmottua,
mukaan tulivat lammastilaa pitävät Rantamaat. He
kuitenkin luopuivat osakkuudestaan työ- ja lapsiperhekiireiden vuoksi heinäkuussa 2018.
– Tavoitteena oli loihtia
maistuvia ja laadukkaita lihatuotteita omien tilojen
ja tuottajakollegoiden raaka-aineista. Meiltä voi tilata teurastuksen, leikkuun ja
jalostuksen, jolloin tuottaja
voi keskittyä markkinointiin
ja myyntiin, Juuso sanoo.

nointiin, johon meillä ei tähän
asti ole ollut oikein aikaakaan.
Isoja tervolalaisia tuottaja-asiakkaita ovat Niemisen ja Romsin tilat. Erityisesti ylämaankarjan jalostusmatka on ollut aiemmin
ongelma, koska suuret teurastamot ovat vieroksuneet

pitkine sarvineen paljon tilaa vievää ja muhkeakarvaista eläintä.

Tuotantotilat jo
hieman ahtaat
Yritystilojen etsinnässä
Ari-Pekka Juuso päätyi tut-

kimaan muun muassa Ammattiopisto Lappialta tyhjiksi jääneitä neliöitä Keminmaassa.

vaniemelle, joten olemme
keskellä tuotantoaluetta. Sijainti nelostien varressa on
kätevä, Juuso luettelee.

– Keskusteluissa Lappian
talousjohtajan Juha Kallon kanssa nousi esille Loue.
Neuvotteluja käytiin myös
Tervolan kunnan kanssa.
Lappia sitten rakensi meille
tilat, joista teimme vuokrasopimuksen ja jotka valmistuivat maaliskuussa 2017.
Neliöitä on 250, joista tuotantotilaa vajaat 200.

Meän Liha jalostaa tuotteita myös Lappialle. Jos Louen
toimipaikasta muotoutuu matkailupysäkki, Lappia
hyötyy lähijalostajan tuotannosta ja toisin päin. Tätä on
suunniteltu nyt, kun syksyllä
toimipaikasta tulee alkuperäiskarjojen eli lapinlehmien
sekä suomen- ja kainuunharmaslampaiden kotipesä
.
– Meän Lihalla olisi myös
valmius järjestää opetusyhteistyötä. Jonkin verran
meillä on ollut harjoittelijoita
Rovaniemen ammattiopistosta.

– Nyt alkaa vaikuttaa siltä, että tilaa saisi olla enemmänkin. Meillä on kaksi ulkopuolista työntekijää, tervolalaisia molemmat. Omistajista kolme käy säännöllisesti
yrityksessä töissä.

Valmiit verkostot takasivat
asiakaskunnan ja kysynnän.
– Nyt meillä on vakioasiakkaita 10–15, joista osa myös
naapurimaakunnasta Pohjois-Pohjanmaalta. Satunnaisia asiakkaita on saman
verran. Toistaiseksi viidakkorumpu on riittänyt markki-

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

Loue on osoittanut mainioksi paikaksi.

Juustoinen nautarillimakkara on yksi Meän Lihan grillimakkaroista. Reseptit ovat Ritva Mansikkasalon kehittämiä.

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

Kuluttajille ja
ammattikeittiöihin
Meän Lihan omia tuotteita saa Meri-Lapin ja Rovaniemen Prismoista,
Tervolan ja Louen Sale
-myymälöistä sekä yksittäisistä K-marketeista Tor-

Tervola-lehti
niossa ja Rovaniemellä.
– Prismoissa meillä on omat
tiskit, jotka käymme itse
viikoittain täyttämässä.
Grillimakkaroiden, lämminja kylmäsavuleikkeiden,
savukasslerin, savustetun possun ulkofilesiivujen
sekä possun palkikylkipalojen lisäksi tuotamme kuluttajamyyntiin savustettua kermajuustoa. Kaikki
reseptit ovat Ritva Mansikkasalon kehittämiä.

Ammattikeittiöasiakkaina
on muun muassa ravintoloita, kuten keminmaalainen Käpylä, torniolainen
Leken baari eli Holmantien grilli sekä tervolalainen
Mäkipeura.
– Toimitamme ravintoloille esimerkiksi hampurilaispihvejä, kebabia ja kypsää
nautakäristystä. Suurkeittiöpuolta lisäisimme mielellämme. Mansikkasaloilla on
toimitussopimus Sodanky-

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

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

– Tornion kouluille olemme toimittaneet lämminsavurouhetta sekä kebablastuja. Myös Tervolan keskuskeittiölle olemme tehneet muutamia toimituksia.
Mieluusti laajentaisimme
paikallista yhteistyötä.

– Verkkokauppaan ja markkinointiin panostamista pidän
tärkeänä. Tuotantoa pystymme tarvittaessa lisäämään, mutta tuotepalettia
pitäisi kysynnän kasvaessa
pohtia. Sen rajaaminen muutamaan kärkituotteeseen
voisi olla hyvä vaihtoehto.

Pohjasenahon tilan toimin-
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Meän Lihan tuotevalikoimaa. Nimet ovat kekseliäitä,
kuten Muumakkara, vähän niinkö soritso

Rehupiikles, Jamekset ja
Sirkus Taika-Aika esiintyvät messuilla
Maaseudulta käsin -messujen
ohjelma on täydentynyt.

Teksti, Teija Laurinolli

S

i r k u s Ta i k a - A i k a
sekä huumoripitoinen rock-jazz-kantri
-blues-kansanmusiikki-yhtye Rehupiikles esiintyvät
Maaseudulta käsin -messuilla lauantaina. Bilebändiksi itseään kuvaileva paikallinen Jamekset nousee

lavalle molempina tapahtumapäivinä.
Messut järjestetään elokuun viimeisenä viikonloppuna 27.–28.8. Louella ammattiopisto Lappian
tiluksilla. Sunnuntain pääesiintyjä on kerottu jo aiemmin: Mikko Alatalo.
Maaseutumessuille houkuttavat paitsi lavatähdet

myös eläimet.
– Ohjelmassa on lampaiden
keritsemisen Suomen mestaruuskisat. Kotieläinpuisto Arkadia tuo kotieläinpihan.
Hyvän Mielen Hevostelijat ja
Romsin talli tarjoavat talutusratsastusta ja keppihevosradan, kertoo messusihteeri Reetta Davidila.
Vanhojen koneiden näyttelyssä voi ihailla toisenlaisia
hevosvoimia.
– Uudesta lampolarakennuksesta tulee hanke-esittelytila, jonne saapuvat ainakin tuulivoimayhtiö Myrsky

Energia sekä kaivoshanketta kehittävä Suhanko Arctic
Platinum Oy.
Davidila muistuttaa, että
tervolalaisille näytteilleasettajille on luvattu ilmaiset esittelypaikat.
– Lippujen sijaan myymme
tapahtumaan rannekkeita.
Viiden euron hintaan pääsee
nauttimaan koko viikonlopun
tarjonnasta, koska lauantaina hankittu ranneke takaa sisäänpääsyn myös sunnuntaina, Davidila muistuttaa.
Tapahtuma järjestetään nyt
23. kerran.

Kuva: Rehupiikles

Lohijokitiimi ry tiedottaa
Lapin Kansassa julkaistiin
kesäkuussa artikkeli otsikolla
”Lohet erehtyivät joesta” ja
jatkaa seuraavasti: Geneettinen selvitys osoittaa, että
Kemijoen alaosan villit lohet
olivat lähes poikkeuksetta
Torniojoessa syntyneitä.
Kyseinen ilmiö Kemijoella ei
ole uusi ja rasvaevällisiä lohia on Isohaaran kalateillä tavattu jo vuosien ajan. Kyseisten lohien määrät ovat olleet
kasvussa niiden havaitsemisesta lähtien. Vuonna 2021
esim. Vallitunsaaren kalatiestä nousseista lohista lohen nousukauden aikana oli
rasvaevällisiä yli 90 %.
Edelleen ”kalajutussa” tiedustellaan, että mistä olivat
ko. lohet peräisin. Kemijoen
velvoitteen hoidossa käytetään istutuskalana Torniojoen lohta, jonka emokalaparvet uusitaan 2-3 vuoden
välein Torniojokisuun Leton
pyyntipaikoilta pyydetyillä
lohilla. Eli on siis selvää, että
kalateissä esiintyvät lohet
ovat geneettiseltä taustaltaan Torniojoen lohta.
Nämä rasvaevälliset kalat
ovat näkemyksemme mukaan Isohaarasta Ounas- ja
Kemijoelle siirrettyjen Torniojokisten ns. Kemijoen velvoitekalojen jälkeläisiä. Olim-

me viikolla 26 yhteydessä LUKE:n tutkijaan, joka oli
laatinut kyseisen geneettisen selvityksen. Tutkijan vastaus kysymykseen, voidaanko selvityksen pohjalta määritellä missä joessa kyseiset
kalat olivat syntyneet Tornio- vai Ounas/Kemijoessa
oli vastaus selkeä: tällä selvityksellä saadaan ainoastaan informaatiota siitä, minkä joen kantaa kalat ovat, ei
siitä, missä joessa kalat ovat
syntyneet. Mikäli ko. asia halutaan selvittää, tulee ylisiirtokaloista ottaa geeni- näytteet, joita verrataan
tulevaisuudessa joesta merivaelluksella pyrkivien poikasten tai kalateihin hakeutuvien
rasvaevällisten lohien näytteisiin. Tämä on ainoa luotettava tapa selvittää ko. lohien alkuperä. Sovimme myös
alustavasti, että talvella 2023
selvitetään mahdollisuus laatia hankkeelle tutkimus sekä
rahoitussuunnitelma.
Tässä kohdassa tulee lukijoiden kiinnittää huomiota
medianlukutaitoon ja miettiä, miksi ko. tason artikkeleja
laaditaan. Me emme tietääksemme ole sodassa vaelluskalojen palauttamisen suhteen, vai olemmeko sittenkin?
Kannattaa myös miettiä kirjoittajan taustoja, löytyykö
sieltä tekijöitä, jotka innoit-

tavat ko. artikkelin laadintaan. Vuosien varrelta on kokemusta kertynyt näistäkin
tapauksista ja lähes aina sidoksia löytyy. Liikkeelle paneva voimahan on tässä artikkelissa lähtöisin Kemijoki
Oy:n ja PVO Vesivoima Oy:n
omistaman osakeyhtiön Voimalohi Oy:n toimitusjohtajan kannanotoista. Aiemmassa työsuhteessaan hän
oli LUKEN tutkija, joka oli mukana laatimassa mm. Kemijoen velvoitteenmuutosesitystä Lapin Ely-keskukselle. Esityksen valmistuttua ko.
henkilö loikkasikin Voimalohi
Oy:n toimitusjohtajaksi.
Hieman ihmetyttää mitkä
ovat Voimalohi Oy:n toimitusjohtajan tarkoitusperät,
kun hän ottaa tässä artikkelissa myös esille ”istutusrekisteriasian”?
Yhdistys on saanut ylisiirtojen toteutukseen vuosittain
varoja, joissa yhtenä edellytyksenä on ollut, että toimenpiteestä laaditaan raportti, jossa tulee käydä julki, mitä kalaa siirretään ja
minne, istutusajankohta ja
ja -määrä, ym. Tämän raportin kalatalousviranomainen sekä istutusalueen Kalatalousalueet ovat saaneet
vuosittain. Se, että kaloja ei
ole merkitty istutusrekiste-

riin, johtuu pelkästään siitä,
että kukaan ei ole sitä meiltä vaatinut emmekä myöskään ole ylisiirtoja toteuttavista tahoista ainoa taho,
joka näin on menetellyt. Istutusrekisteriin merkitään
yleensä velvoiteistutukset tai muut kaupalliset istutukset. Ylisiirroissa on kysymys vapaaehtoisesta toiminnasta, jonka tavoitteena
on edesauttaa vaelluskalojen palauttamista Kemi- ja
Ounasjokeen. Kalatalousviranomainen on nyt ilmaisut,
että myös ylisiirtokalat tulisi merkkauttaa istutusrekisteriin. Rekisteri on kannatettava ja olemmekin luvanneet
ilmoittaa siirtokalamme rekisteriin tämän vuoden syksyyn mennessä, koska tällä
aikataululla saamme siihen
myös vuoden 2022 kalat.
Tänä keväänä lohien määrät
Kemijokisuun jokiosuudella
ja kalateillä ovat olleet todella
vähäiset. Verkko- ja vapakalastajista vain harva on lohen
saaliksi saanut. Tähän yhtenä syynä pidämme Kemijoen
ja Isohaaran voimalaitosten
katkokäyttöä, jos mm. Isohaaran voimalaitokset voivat olla yhtä aikaa suljettuina 6 - 10 tuntia. Tänä vuonna
katkokäyttö käynnistyi jo ennen juhannusta. Saamamme informaation mukaan

Kemijokisuun merialueelta lohta kyllä saadaan, mutta joesta ja kalateiltä ei. Tietenkin veden lämpötilalla on
oma vaikutuksensa, mutta
vaikuttaa tällä hetkellä siltä,
että jokialueen lohimäärä on
poikkeuksellisen vähäinen.
Kesäkuun loppuun mennessä kalateihin oli noussut ainoastaan 2 lohta. Oletamme,
että katkoksen aikana kalojen navigointikyky heikkenee /häiriintyy kun joesta ei
ko. hetkellä tule yhtäjaksoista virtausta. On myös oletettavaa, että Kemijoen lohen harhautumismahdollisuus Torniojokeen kasvaa. Eli
päinvastoin, mitä Lapin kansan artikkelissa arvioidaan.
Katkokäyttöä on toteutettu
jo vuosien ajan ja sen käytöllä
voidaan haluttaessa vaikuttaa kalojen hakeutumiseen
Kemijokeen sekä viime kädessä kalateihin. Lisäksi sillä
on myös merkittävä vaikutus
merivaellukselle pyrkivien
vaelluspoikasten selviytymiseen. Katko- käyttö lisää
vääjäämättömästi vaelluspoikasten petokala- ja turbiinihävikkiä. Ko. seikkaa ei ole
huomioitu mm. Lohen populaatiomallinnuksessa.
Yhtiöt / Voimalohi Oy saavat eri tutkimustulosten oma
ehtoisella tulkinnalla / tiedottamisellaan aikaan pal-

jon negatiivista, ennen kaikkea vaelluskalojen palauttamisen ja tässä tapauksessa
myös Luken uskottavuuteen.
Yhdistyksen keskeinen tavoite on vaelluskalojen palauttamisen edistäminen
Kemi- ja Ounasjokeen. Kannatamme myös avointa reaaliaikaista tiedottamista ja yhteistyötä. Toivotaan,
että näin on myös muilla
asianosaisilla. Mikäli Kemija Ounasjoessa luontaista lisääntymistä halutaan selvittää, tarkoittaa se sitä, että
yhtiöiden tulisi muuttaa voimalaitostensa juoksutuskäytäntöään siten, että lohi
löytää tulevaisuudessa helpommin Kemijoen ja sen ensimmäiset kalatiet ja näin
myös ylisiirrot olisivat mahdollisia ja helpommin toteutettavissa. Kemijoella se tarkoittanee kuitenkin ilmeisesti ympäristövirtaaman
määrittelyä ja sitä, että Keminmaan kunta ei harkitse
kalateiden myyntiä toistaiseksi voimayhtiöille.
Lohijokitiimi Ry:n psta
Jyrki Kehus
Puheenjohtaja
Jukka Viitala
Toiminnanohjaaja

Tervola-lehti
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Musiikkiteatteri
Rauhaa & Rakkautta
Kranniteatteri esittää tänä
kesänä iloisen musiikkiteatterin Rauhaa & Rakkautta.
”Nyt me lähetään eka kertaa
oikealle kiertueelle ja meillä on vain yks esitys joka paikassa”, kertoo Kranniteatterin manageri Johanna
Mattila. Esityksiä on heinäkuussa Torniossa, Kemissä,
Kuivaniemellä, Rovaniemellä ja Aavasaksalla sekä sitten elokuussa Kaakamossa,
Oulussa ja Suukoskella.
Meillä on esityksissä aina
teatteria, live-musiikkia ja
-laulua, tanssia sekä iloista
mieltä, sanoo ohjaaja/käsikirjoittaja Anne Angeria. Olen
aina luottanut paikalliseen
kulttuuriin ja siksi teen teatteria täysin paikallisin voimin
ensimmäisestä vuorosanasta valmiiseen esitykseen,
lisää Angeria.
”Met haluamma, että ihmisillä on hyvä mieli, ko net kattoo tätä esitystä. Nyt meillä on esityksen nimenä ajankohtanen ”Rauhaa & Rakkautta”, mutta mikhään
synkkä esitys ei todellakhaan
ole kysseessä, vaan taas on
huumoria ja iloa luvassa”, jatkaa Angeria.
Tämän kesän tarinassa kylän
asukkaat osallistuvat Vuoden Kylä -kilpailuun. Mut-

ta vaikea rakkaus, muutto isompaan kylään ja jopa
vääränlainen vaatetus aiheuttavat sekaannuksia.
Mukana menossa myös nähdään Anne Angerian sketsihahmo ”Kälkkä”, joka tuo
oman lisänsä kilpailun kulkuun. 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 Selma, jotka kohtaavat toisiansa kylätalolla. Lisäksi kylällä asuu ihana Rauha, joka on
tietenkin jokaisella mielessä!
Siskot yrittävät löytää veljilleen puolisoita ja Rauha vain
haaveilee suuremmista kylistä ja jopa ulkomaista. Esityksessä kuullaankin lauluissa myös ranskaa ja italiaa! Ja
nähtäväksi jää, että riittääkö
pieni kylä Rauhalle, löytyykö veljille rakkautta ja ehtiikö
kukaan tässä kaiken kiireen
keskellä edes osallistua Vuoden Kylä -kilpailuun.
Rauhaa & Rakkautta käsikirjoituksen Angeria teki valmiiksi kevään aikana. Käsikirjoituksessa hän ottaa
huomioon esittäjät ja muokkaa roolihahmoa myös sen
mukaan, että millaista inspiraatiota hän jokaisesta per-

soonasta itse
ammentaa.
Tämä on harvinainen konsepti ja tämmöiseen en itse
kyllä ole muualla törmännyt,
toteaa teatterin manageri
Johanna Mattila. Täysin paikallisin voimin
tämäkin produktio toteutetaan ja kyllähän
met jo joulushowtaki tänne suunnittelemma, vinkkaa
Mattila.
Tänä vuonna
Kranniteatterin esityksessä
nähdään tangolaulaja Tuomas Heinikoski, laulaja/laulunopettaja Eveliina Halme,
musiikin monitoiminainen
Anni Mesilaakso, virtuoosimainen pianisti Harry Wuite, manageri Johanna Mattila sekä ohjaaja/käsikirjoittaja
Anne Angeria.
Kranniteatterin tyyhliin
musiikkiteatteri:
Rauhaa & Rakkautta, jossa
tunteet jäävät elämään. Jäivät mieleen, eikä lähteneet

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

Kranniteatteri: Rauhaa & Rakkautta

Melodiat matkaavat tarinan
armoilla, tanssivat musiikin
nuoteilla varmoilla.

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

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

Liput 20€

Nyt on tullut kesän aika,
johon kuuluu teatterin taika!

ohjaus/käsikirjoitus: Anne Angeria

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

Tervola-lehti
www.tervola-lehti.fi

Virallinen messulehti
joka talouteen* Tervolassa!
Ilmoitushinnat
Teksti 0,70€ /pmm

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

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.
Palstaleveydet:
1 p 38 mm
2 p 80 mm
4 p 164 mm
5 p 206 mm

ITE

I
MESSUL

3 p 122 mm
6 p 248 mm

Lehden julkaisu- ja
aineistopäivämäärät:
Aineistot ke 10.8.

Jakelu ke 17.8.

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

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

MAASEUDULTA KÄSIN
messut Tervolassa 27.-28.8.2022

* + nippujakelut,

ei mainoskieltotalouksiin

Varaa myyntipaikkasi osoitteessa:
www.maaseudultakasin.info

Lehden selattava / ladattava nettiversio
löytyy 17.8. alkaen osoitteesta

www.tervola-lehti.fi

Tervola-lehti
Ulla-Maija Bergman oli
aktiivinen vaikuttaja
Pitkän päivätyön yhteiskunnallisissa tehtävissä sekä vapaaehtoisjärjestöissä tehnyt tervolalainen perushoitaja Ulla-Maija Bergman (os.
Saarenpää) menehtyi lyhyen
aikaa sairastettuaan Länsi-Pohjan keskussairaalassa
4. heinäkuuta.
Ulla-Maija Bergman oli syntynyt Kouvolassa 13.5.1935.
Neljä luokkaa Riihimäen keskikoulussa suoritettuaan hän
tunsi kutsumuksen hoitoalalle ja hakeutui ensin harjoittelijaksi Riihimäen lastenseimeen ja sen jälkeen Tervolan kunnansairaalaan.
Ulla-Maija suorittikin valtion
apuhoitajakurssin Helsingin
yleisessä sairaalassa vuonna 1957. Tervolan kunnansairaalassa hän aloitti työnsä
apuhoitajana harjoittelujakson jälkeen. Työ jatkui, vaikka
työnantajan nimi vaihtui ensin Tervolan kunnan terveyskeskukseksi ja sitten Kemin
mlk:n ja Tervolan kansanterveystyön kuntainliitoksi.
Tulevaan aviomieheensä Ulla-Maija tutustui työssään,
kun Esa Bergman hakeutui
vastaanotolle ompeluttamaan vahingoittunutta kättään. Lempi leimahti ja Ulla-Maija ja Esa avioituivat kesäkuussa vuonna 1959.
Bergman oli kiinnostunut
yhteiskunnallisista asioista
ja antautui täydellä tarmolla myös vapaaehtoistyöhön.
Tervolan kunnanvaltuustoon hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 1989.
Uudesta valtuutetusta tuli
kertaheitolla myös kunnanhallituksen jäsen. Hän ehti
vaikuttaa myös useassa lautakunnassa joko jäsenenä tai
puheen-/varapuheenjohtajana.
Kunnallinen vaikuttaminen
toi mukanaan myös ylikun-

nallisia luottamustoimia, kuten Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymävaltuuston
jäsenyyden, Lapin kehitysvammapiirin ja erityishuoltopiirin yhtymävaltuustojen
jäsenyyden.
Ulla-Maija Bergman vaikutti aktiivisesti Suomen Nuorison Liitossa ja Lapin Nuorison
Liitossa. Hän osallistui palokuntanaisten ja partiolaisten toimintaan, mutta myös
maanpuolustustyö oli lähellä hänen sydäntään.
Tasavallan presidentti myönsi Bergmanille Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I
luokan mitalin vuonna 1988.
Kuntaliiton kultaisen ansiomerkin hän sai tunnustuksena 30-vuotisesta ansiokkaasta työstä kunnallishallinnon hyväksi vuonna 1993.
Lapin reserviläisjärjestöt luovuttivat hänelle mitalin vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi tehdystä
työstä ja Lotta Svärd -järjestö Lottamuistomitalin.
Ulla-Maija Bergmanin ansioluetteloon kuuluvat myös
muun muassa perushoitajaliiton hopeinen ansiomerkki,
Suomen Nuorison Tuki -säätiön luovuttama Hermanskan arvonimi sekä seurakuntatyön pronssinen ansiomerkki. Suomen Nuorison
Liiton kultaisen ansiomerkin
hän sai yhdessä puolisonsa
kanssa.
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Tunnelmallinen pitäjäjuhla
Tervolan kotiseutumuseolla
Tervolan kotiseutumuseolla
vietettiin lauantaina 10. heinäkuuta pitäjäjuhlaa. Usean
vuoden tauon jälkeen järjestetty juhla kokosi museolle
130 henkeä. Perinteistä tilaisuutta saattoi ensi kerran
seurata myös etänä internetin välityksellä.
Sateisen sään takia tilaisuus
järjestettiin Alakuirin talossa.
Rakennus tarjosi historialliset puitteet yhteiselle juhlahetkelle. Vanhin osa talosta on peräisin 1770-luvulta.
Tunnelma juhlassa olikin kuin
vanhan ajan pirttiseuroissa
tai tupaillassa. Tervolan seurakunta huolehti äänentoistosta, jotta peräkamareissakin voitiin seurata pirtin tapahtumia.
Juhlapäivä alkoi sanajumalanpalveluksella, jossa laulettiin kansanlaulukirkon sanoin ja sävelin. Tervolan Museoseuran emännät olivat
loihtineet väliajalle maistuvan lohikeitto- ja rieskakattauksen.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, maanviljelijä Eero
Ylimartimo kiinnitti puheessaan huomion maatalouden
vaikeaan nykytilanteeseen ja
maatalouden historialliseen
ja yhä vahvaan merkitykseen
Tervolan kunnassa. Maaja metsätalousministeri

Antti Kurvinen käsitteli omassa puheenvuorossaan museoiden ja kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia
kuntien vetovoimaisuuden lisäämiseksi.
Juhlassa nähtiin harvinainen
huomionosoitus, kun ministeri Kurvinen ja museoseuran puheenjohtaja Timo
Heikkilä luovuttivat Maila
Jurvalle Kotiseutuliiton
myöntämän kultaisen ansiomitalin pitkään jatkuneesta työstä Tervolan museotoiminnan hyväksi.
Pekka Juopperi toi kiinnostavasti esiin museon syntyvaiheet. Vuonna 1978 yleisölle avatun museon rakentaminen sai sysäyksen, kun
voimalaitosrakentamisen
myötä erityisesti Paakkolan
kylä joutui kärsimään joen
veden pinnan noususta. Vuodesta 2021 alkaen museon
rakennuksia on kunnostettu
ja museo on taas vetovoimainen nähtävyys.
Juhlassa nähtiin ja kuultiin
myös monipuolisesti paikallista kulttuuriohjelmaa. Sari
Vähäkankaan johtama seurakunnan naisten kuoro esitti kesäisiä lauluja. Tervolan
nuorisoseuran runoryhmä
esiintyi kokoelmalla Marjatta Kaasilan runoja. Esityksen
oli ohjannut Päivi Kolmonen.

Suomen Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki luovutettiin Maila Jurvalle (kesk.). Oikealta maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, Museoseuran pj. Timo Heikkilä
ja vpj. Pekka Juopperi. Kuva: Timo Heikkilä
Juhlan lopuksi Kymmenen
virran maa kajahti niin pontevasti, että aurinkokin tuli
esiin pilvien takaa.
Nelostien varressa hyvällä
paikalla sijaitsevassa museossa on tänä kesänä vieraillut jo toistatuhatta kävijää.
Museon kahvila palvelee aina

syyskuulle asti, joten jokaisen kannattaa nyt pistäytyä
katsomaan miltä museolla
näyttää. Museolla on myynnissä paikallisia tuotteita,
jotka sopivat hyvin lahjoiksi
tai itselle kotiin viemisiksi.
Eemeli Hakoköngäs

Bergmania jäävät lähinnä
kaipaamaan puoliso Esa sekä
lapset Marja ja Olli-Pekka
perheineen ja veli Seppo perheineen.
Ulla-Maija Bergman on saatettu haudan lepoon läheisten läsnäollessa.
ILPO KIURU
Kirjoittaja on Ulla-Maija
Bergmanin vävy.

Näköislehti osoitteessa
www.tervola-lehti.fi
Pitäjäjuhlavieraita Alakuirin pirtissä. Kuva: Timo Heikkilä

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

Taidepysäkillä
Kun kääntyy 4-tien katkeamattomasta autoletkasta Louen kylän kohdalla Kurvilantienviitasta, ilmestyy
kohta esiin rehevä jokivarsi niittyineen. Könkään tilan kohdalla tervehtii kulkijaa
niittyleinikkien keskellä vanha aitta. Itse piha huolellises-

ti hoidettuine rakennuksineen henkii kiireetöntä kesäpäivää. Puovirakennuksessa
on kesäisin taidenäyttely ja
toinen puovi toimii kahviona,
jossa voi kahvin lisäksi nauttia paikallisten maidontuottajien kuusenkerkkä-punaherukkajäätelöä. Tänä ke-

sänä on vuorossa taiteilija
Tabellin naivistisia töitä, töissä lentävät lapsoset kodista maailmalle, talvenrakastaja halailee lumiu-ukkoa...
Iloisia, värikkäitä töitä, mutta
myös ajattelemaan panevia.
Tällaiset taidepajat ovat to-

della tarpeellisia; niiden
kautta pääsevät lahjakkuudet laajempaan tietoisuuteen ja ne, joilla ei ole mahdollisuuksia matkustaa
asutuskeskuksiin voivat
nauttia monipuolisesta taiteesta. Suurkiitokset Jukka-Pekka Könkäälle, hän

on tehnyt ison palveluksen
koko kunnalle salliessaan
taiteelle tilaa, taide yhdistettynä upeaan maisemaan
aikaansaa katsojassa väkevän elähdyttävän kokonaisvaltaisen kokemuksen.
Pienillä paikkakunnilla ei ole
taloudellisesti mahdolli-

suutta saada jotain megatapahtumaan paikaikalle, sitä
paitsi, vastoin yleistä luuloa, on myös niitä, jotka kaipaavat melutonta hetkeä taiteen parissa sielun levoksi ja ”ylösrakennukseksi ”.
Mirjami Lehto

Tervola-lehti
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Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita:

0400 211 626
Mainostoimisto Meri-Lapissa

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.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

Tervolan perheneuvola sijaitsee mielenterveysasemalla, osoitteessa Keskustie 94.
Työntekijöinä toimivat psykologi Nina Keränen ja sosiaalityöntekijä Aino-Maria Koistinaho. Ajanvaraukset tehdään terveydenhoitajien 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 lapsiperheitä lähellä olevien tahojen, kuten koulun, varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa.
Seuraavat perheneuvola päivät
Pe 12.8.
Pe 16.9.
Pe 21.10.
Pe 18.11.
Pe 9.12.

THL suosittelee voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille viidettä koronarokoteannosta.
Tehosteannoksen voi antaa, kun neljännestä
annoksesta on kulunut 4–6 kuukautta.

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 kulunut vähintään 2 kuukautta.
60 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

PERHENEUVOLA

Voimakkaasti immuunipuutteisten viidennet annokset

18–59-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin,
kolmas rokoteannos voidaan antaa 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.
12–17-vuotiaille kolmas rokoteannos voidaan
antaa 6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.
Kenelle neljänsiä koronarokoteannoksia
suositellaan?
THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia 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

Sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta
Sairastettu koronavirustauti muodostaa
immuunivasteen samalla tavoin kuin rokoteannos. Tutkimusten perusteella taudin
sairastanut saa yhdestä rokoteannoksesta
vähintään yhtä hyvän vasteen kuin tautia
sairastamattomat saavat kahdesta annoksesta.
Jos rokotettu henkilö sairastuu koronavirustautiin, vahvistaa sairastettu tauti
rokottamalla aikaansaatua suojaa samalla tavoin kuin taudin sairastamattomilla
seuraava rokoteannos. On kuitenkin
huomattava, että rokoteannoksen ja koronavirustartunnan välin on oltava riittävän
pitkä, vähintään 6 viikkoa, jotta tartunnan
voidaan katsoa vastaavan yhtä rokoteannosta.

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 poistumista

Voit olla yhteydessä perheneuvolaan
• halutessasi keskustelutukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa,
esimerkiksi perheen sisäiseen vuorovaikutukseen tai rajojen asettamiseen liittyen.

27.-28.8.
Tervolassa

• kun lapsellasi on haasteita vapaa-ajalla,
kaverisuhteissa, päiväkodissa tai koulussa.
• kun olet huolissasi lapsellasi käyttäytymisestä tai kehityksestä.
• perheenne kohdatessa kriisin, esimerkiksi
surua tai traumaattisen kokemuksen.
• tarvittaessanne tukea parisuhdeasioissa.
• kun perheessänne harkitaan eroa tai tarvitsette apua erosta selviytymiseen.
Ole rohkeasti yhteydessä! Voit saapua
ensimmäiselle käynnille yhdessä perheenne yhteistyötahon (esim. neuvolan terveydenhoitaja tai psykiatrinen sairaanhoitaja)
kanssa.

Lehtemme julkaisee
MESSUNUMERON

17.8.2022
Lehtemme julkaisee
MESSUNUMERON
Numerossa
kaikki
17.8.2022
info messuista ja
Numerossa kaikki
messualueesta.
info messuista ja
messualueesta.

NYT 27.-28.8.
ON KANSAA
Tervolassa
LIIKKEELLÄ!
Mainosta
palveluitasi:
NYT ON KANSAA
Ilmoitusesimerkki:
LIIKKEELLÄ!
2x50
Mainosta koko
palveluitasi:
Ilmoitusesimerkki:
hinta
70,00+alv
koko 2x50
hinta 70,00+alv

Varaa mainostilasi lehteen 9.8. mennessä
Varaa mainostilasi lehteen 9.8. mennessä
aineisto@tervola-lehti.fi
taitaiTiina
Tuokila
puh.
aineisto@tervola-lehti.fi
Tiina Tuokila
puh. 040
759040
9358 759 9358
isommat koot
koot mahdollisia.
MyösMyös
isommat
mahdollisia.

Hyödyllisiä linkkejä vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen: www.hyvakysymys.fi

www.tervola-lehti.fi

www.tervola-lehti.fi

