Tervola-lehti

Tiedotuslehti Tervolan
kunnan talouksiin.
Lehti nro 16 – 17.8.2022

www.tervola-lehti.fi

Koulutielle suuntasi
Tervolassa 37
ekaluokkalaista
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Elmeri Nikulalla ja Sampo
Moisiolla on Lapinniemen
koulussa 19 luokkatoveria.
Oma opettaja tuli tutuksi jo
esikouluvuoden aikana.

Teksti, kuva Teija Laurinolli

M

iltä tuntuu mennä kouluun?
Hyvältä, sanovat seitsenvuotiaat Elmeri
Nikula ja Sampo Moisio
muutamaa päivää ennen
merkkipaalua. Koulutyö
alkoi Tervolassa 9. elokuuta.
– Elmeri on omasta mielestään käynyt koulua jo
vuoden, huomauttaa äiti
Karoliina Nikula.
Kaverukset tutustuivat
toisiinsa jo taaperoina
Lapinniemen päiväkodissa, jossa he kävivät myös
esikoulun. Sen aikana tutuksi tuli tuleva oma luokanopettaja Susanna Holmsten.
– Hän kävi pitämässä eskarissa yhden tunnin viikossa, kertoo Sampon äiti
Marika Moisio.
– Alkava ekaluokka on Lapinniemen koulussa suuri.
Oppilaita on 21.
Koulussa erityisluokanopettajana työskentelevä Moisio on itsekin tänä
syksynä uuden edessä:
hänet on nimitetty apulaisrehtoriksi.
– Hallinnolliset tehtävät
tulevat lisätyöksi. Jatkan
edelleen erityisopettajana.

Koululaisten
määrä tasainen
Kaikkiaan Tervolassa suuntasi koulutielle elokuussa
37 ekaluokkalaista.
– Mattisen koulussa aloitti yhdeksän, Louella neljä
ja Kaisajoella kolme, laskee sivistysjohtaja Tarja
Leinonen.
Perusopetuksessa on Ter-

volassa tänä lukuvuonna
yhteensä 332 oppilasta,
esikoululaiset ja valmistavassa opetuksessa olevat mukaan lukien. Maahanmuuttajat saavat vuoden valmistavaa oppia
ennen siirtymistä tavalliseen ryhmään.
Yläkoululaisia eli 7.–9.luokkalaisia on perusopetuksen oppilasluvusta hieman alle kolmannes eli 104.
– Koululaisten määrä
on pysynyt suunnilleen
samana vuodesta 2015
lähtien. Sitä ennen oli isompi pudotus, Tarja Leinonen
kertoo.
Lukiolaisia kunnassa on
nyt 33.
– Määrä on ollut pitkään
30–40. Lukiossa aloittaa
nyt toinen ikäluokka, jolle
laajennetun oppivelvollisuuden myötä koulutus
on maksutonta.

Henkilöstössä
pieniä muutoksia
Lapinniemen koulussa
aloittaa esiopettajana
Tarja Vainio.
– Te h t ä v ä s s ä p i t k ä ä n
työskennellyt Marika
Passlin on siirtynyt varhaiskasvatusj o h t a j a k s i ,
Leinonen kertoo.
Vakituisena biologian ja
maantiedon opettajana aloittaa Jenni Savolainen ja määräaikaisena liikunnan tuntiopettajana
Anniina Kulluvaara.
– Muutama rekrytointiprosessi on vielä kesken. Kaikki luokanopettajat ovat meillä jo pitkään
työskennelleitä, samoin
j o h t o t e h t ä v i ä h o it a v a t
p a it s i a p u l a i s re h t o r i n a
aloittava Marika Moisio.

Koronarajoitukset
purettu vihdoin
Koulutyöhön on palattu
lähiopetuksessa.
– Korona-ajan ohjeistukset on purettu, ja työ on
aloitettu liki entiseen, normaaliin tapaan, sivistysjohtaja sanoo.
– Ryhmiä ei enää tarvitse
pitää erillään. Kouluilla voi taas käydä vierailijoita, ja kouluista voidaan
poistua esimerkiksi ret-

kille. Silti edelleen noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hygieniaohjeita käsienpesuineen.
Koulutyössä keskitytään
perusasioihin, kuten oppimisen tukemiseen, oppimisvajeen korjaamiseen
ja hyvinvointiin.

Sivistysjohtaja Tarja Leinosen mukaan on todennäköistä, että myös ruokahuolto siirtyy kunnalta hyvinvointialueen alaisuuteen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suuri uudistus astuu
voimaan vuodenvaihteessa. Lapin hyvinvointialueen
vastuulle siirtyvät koulutoimesta kuraattorien ja
psykologien palvelut.

Ensi- ja toisluokkalaiset
ovat oikeutettuja koulukuljetukseen, jos matkaa
on vähintään kolme kilometriä. Isommilla raja
kulkee viidessä kilometrissä.

Kuljetusraja aluksi
kolme kilometriä

Kaverukset Sampo
Moisio (vas.) ja Elmeri
Nikula ovat valmiita
koulutielle. Muutos ei
tunnu suurelta, koska
poikien mielestä eskarikin oli jo koulua.

Elmeri Nikula aloitti viime
viikolla siten myös koulukyytiuran. Koti on Ylipaakkolassa.
– M e i lt ä ko u l u m a t k a a
tulee kirkonkylän liepeiltä vähän yli kolme kilometriä, mutta Sampo pääsee
kulkemaan äidin kyydissä,
kertoo Marika Moisio.
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Pikkuveljen Hannu
Antinkaapon muistolle
Aviomies, isä, veli, osallistuva kuntalainen ja kyläläinen yrittäjä Hannu Matti
Mikael Antinkaapo menehtyi 8.7.2022 Oulu Yliopistosairaalassa monen sairauden heikentämänä.
Hannu oli syntynyt 9.12.
1958. Meillä oli ikäeroa vuosi joten muistan hänet yhteisiltä vajaan 4 kilometrin koulumatkoilta sillois e e n S u o l i jo e n k a n s a kouluun. Muistan talven
1965-1966, jolloin pakkaset tuntuivat aina vain
kiristyvän ja matkan aina
vain jatkuvan. Hannu oli
jo pienenä paitsi rohkea ja
villi, niin myös herkkä ja
helposti suuttuva. Muistan kuinka suuttunut pikkuveli oli talvipäivänä kun en
ollut jäänyt odottamaan
tunniksi Hannun koulupäivän päättymistä.
Sitten lähdimme oppikouluun. Hannu oli eläväinen
nuori, jolle läksyjen tuoma hyöty oli liian kaukana,
mikä olikin hänelle silloin
totta ja hän kirjoittikin
ylioppilaaksi aikuisopiskelijana 1990 luvulla.
Tulivat nuoruusvuodet omine lähes velvollisuudenomaisine rituaaleineen.
Hannu oli voimakasrakenteinen ja urheilullinen.
Olikohan vuosi 1976, jolloin
yksi juhannuksen juhlijois-

ta pysäytti auton ja hyppäsi Kemijokeen, Hannu hyppäsi epäröimättä perään
ja veti jo pinnan alle vaipuneen rannalle.
Hannu ehti hankkia laajan elämänkaaren,metsätyökämpältä Kemiyhtiön
tehtaalle, käytännön kielitaitoisena hän oli myös töissä Norjassa ja Ruotsissa.
Hannu katseli aina kuitenkin sivuilleen niinpä hän
muuttikin perheineen1989
isoisän maatilalle Vähäjoelle,missä hän töiden ohella jaksoi myös osallistua,
SDPn valtuutettu, kirkkovaltuuettu, kylätoimikunnan puheenjohtaja Suolijoen
näytelmäpiirin ohjaaja Tervolan museon opas, pitäjäseuran sihteeri, Tervolan
matkailuprojektin,maaseutumessujen ja ämpäripääjuhlien keskeinen toimija.
Nyt Hannu on poissa. Aune
puoliso, lapset Niina, Mikko
ja Jaakko ja sisarukset ja
muut jäävät ilman Hannun
temperamenttia ja nasevia kommentteja lähelle ja
kauas.
Itse muistan aina Hannun
ajamassa mopollaan kevätillan toiveikkaassa pimeydessä keväthangen päällä jolloin Hannun valot näyttivät valoja pimeyteen. Nyt
se valo on poissa.
Juha Antinkaapo

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 31.8. Aineistot
edellisen viikon
keskiviikkoon
mennessä.

JUMALANPALVELUKSET:
Su 21.8. Messu Vanhassa kirkossa klo 10
Su 28.8. Messu Vanhassa kirkossa klo 10
ELOSEURAT Su 21.8.
Klo 10 Messu Vanhassa kirkossa
Muistolehdon vihkiminen ja muistomerkin paljastaminen
Lounas seurakuntakeskuksessa
Klo 13 Luento hautausmaiden ja hautamuistomerkkien kehitysvaiheista Suomessa
Kahvitauko
Klo 14 Päiväseurat seurakuntakeskuksessa
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 24.8. Rukousilta – ”Sinun varaasi
kaiken laitan” Törmävaaran leirikeskuksessa klo 18
Ke 31.8. Sinikeltainen rauhan ilta Vanhassa kirkossa klo 18
KIRPPUTORI on avoinna kesäaikana ke
klo 11-17 ja la klo 10-15.
KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Hautaan siunattu: Matti Vilho Hakoköngäs 90 v. ja Pirkko Maria Moisio 71 v.
Avioliittoon vihitty: Mika Antero Hartikainen ja Saana Iida-Eerika Nousiainen
Kastettu: Leevi Lennart Siivola
www.tervolanseurakunta.fi

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

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

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

Tervolan seurakunnassa toimitetaan 20.11.
2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet
kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan
alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille
perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, jonka osoite Kirkkokuja 4, 95300
Tervola.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022
16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on
15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä
oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on
oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen
luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on
luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja
jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, jonka osoite Kirkkokuja 4,
95300 Tervola.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.
Tervola 30.05.2022
Tervolan seurakunnan vaalilautakunnan
puolesta

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

§

Palveluhakemisto Lisätietoja: www.tervola.fi
JoyPack | Asiantuntevaa hoitamista ja laadukkaita koulutuspalveluja vuodesta 2005

Kuulutus äänioikeutettujen
luettelosta

LAINOPILLISET PALVELUT
mm. perunkirjoitukset,
testamentit, avioehdot
ja edunvalvontavaltakirjat

Varanotaari
Maarit Rantakolmonen
Ota yhteyttä puh. 040 835 8923 tai
s-posti: maarit.rantakolmonen@pp.inet.fi

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus
Vastaava työnjohto
ja pääsuunnittelu
Rakennuslupakuvat

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

Puheenjohtaja Vili-Matti Kraatari

Näköislehti osoitteessa
www.tervola-lehti.fi
Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja
henkilökohtaisesti
Tervolan toimisto palvelee
ma, ke 10-14
Juha Laajanen
puh. 040 764 1799
Kestopigmentoinnit
•Kasvohoidot
•Timanttihionta
•Hifu-hoidot
•
• Mikroneulaus
hoidot • LHE -valoimpulsihoidot
•RF-CRYO
Happokuorinta • Sokerikarvanpoisto
•Schrammek
GREEN PEEL
•Caretech Hydrogen-hoito
•Quick lash -ripsien kestotaivutus
•Brow lift -kulmien laminointi
•

JALKOJENHOIDOT (myös koti- ja laitoskäynnit)
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

Kauneus- ja jalkahoitola 040 5255 669

Marjut Rovanperä

Keskustie 95

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

TAKSI-TERVOLA
JAAKKO KÄMÄRÄINEN

040 5427319
- TILA-AUTO - LASTENISTUIN
-INVA-AUTO - PYÖRÄTUOLI
ESTEETÖN MATALA LATTIA
KELA YM. KYYDIT
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Tervetuloa
messuille 27.-28.8.
Maaseudulta Käsin-messuilla ohjelma on keskeinen osa viihtyvyyttä
ja haluammekin panostaa siihen vuosittain. Musiikki on hyvin vahvassa osassa ja tänäkin vuonna erilaisia esiintyjiä nousee lavalle.
Monenlaista muutakin ohjelmaa löytyy myös näytteilleasettajien
pisteiltä. Messuohjelma tarkentuu messujen lähestyessä!
Lauantai aloitetaan Sirkus Taika-ajan esiintymisellä, jonka jälkeen
on Meri-Lappi Areenan paneelikeskustelu ja musiikkia tarjoilee Rehupiikles. Jamekset esiintyvät messuilla lauantaina ja sunnuntaina.
Sunnuntaina koko Suomen oma maalaispoika Mikko Alatalo viihdyttää messuvieraita.
Lampolassa toimintaansa esittelee mm. Suhangon kaivos ja Myrsky Energiayhtiö. Kotieläinpihalla on mahdollisuus nähdä Arkadian eläimiä, sekä lapinlehmiä ja suomenlampaita. Kotieläinpihan
läheisyydestä löytyy myös Hiiri Muori, joka järjestää ohjelmaa
lapsille. Messuilla on myös mukana Lätkässä Lappiin-kiertue.

Rehupiikles
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Käsin 2022

MAASEUDULTA KÄSIN
Monenlaista nähtävää messuilla
-messujen
ohjelma-aikataulu

LAUANTAI klo 10-17.00
Päälavalla
klo 10.00
Messuportit aukeaa
klo 11.00
Sirkus Taika-aika
klo 12.00
Ilmastopaneeli
klo 13.00
Sirkus Taika-aika
klo 14.00
Rehupiikles
klo 16.00
Jamekset
Lampolassa
klo 11.00
Suhangon esittely
klo 11-15
Myrsky Energia

Jamekset yhtye soittaa rockin ja popin tunnettuja klassikoita, unohtamatta kotimaista musiikkia, jota on sovitettu oman
näköiseksi. Yhtye on perustettu alkujaan Kemissä mutta jäseniä ryhmässä on lähes jokaisesta merilapin kunnasta.
Pullat pystyyn! Nähdään messuilla.
Tuukka Hurtig - laulu, Mikko Oinas - kitara, Jyri Keränen - kitara, Markku Paavalniemi - basso, Tommi Tihinen - rummut

Tervolan Maaseudulta
Käsin -messut tulevat
taas kahden vuoden
tauon jälkeen entistä ehompana. Järjestyksessään 23.messut
järjestetään tänäkin
vuonna perinteisesti elokuun viimeisenä viikonloppuna
27.–28.8. ammattiopisto Lappian, Louen toi-

mipisteen tiloissa. Tämän vuoden teemana on itsetekeminen
ja omavaraisuus, kotikutoisuus ja maanläheisyys, koneitakaan
unohtamatta. Messuilta sinulla on mahdollisuus tuoda pala maaseutua kotiisi. Tänä
vuonna olemme panostaneet niin ohjel-

maan, näytteilleasettajiin kuin ympäröivään miljööseen.
Messuille pääset maksuttomalla, esteettömällä messubussilla
myös Kemistä ja Torniosta.
Näytteilleasettajaksi
on ilmoittautunut laaja kattaus pienyrittäjiä,
Hiiri Muori

joten jokainen messuvieras löytää varmasti jotain kotiin vietävää. Ruoka-alueella
voi myös levähtää hyvän ruuan äärellä ja
nauttia rennosta messutunnelmasta. Arkadia tuo kotieläinpihalle monenlaista nähtävää, ja Hiiri Muori
viihdyttää lapsia sen
välittömässä läheisyydessä. Alueella pääsee
myös näkemään lapinlehmiä, suomen- ja
kainuunharmaslampaita.
Vuoden 2022 messuilla on ainutlaatuinen
tilaisuus kokea ihan
uusi lampola näyttelytilana. Lampolassa pääsee kuulemaan
lisää Tervolan mielenkiintoisista hankkeista, esimerkiksi
Suhangon kaivoksen
edustaja esittelee uuden ajan kaivosta lauantaina. Toiminnastaan tulee myös kertomaan suomalainen
energiayhtiö Myrsky.
Lampolaan mahtuu
myös ohjelmaa, kuten
lampaan keritsimisen
SM-kilpailut!
Myös päälavalla on
enemmän kuin mielenkiintoista ohjelmaa.
Lauantai aloitetaan Sirkus Taika-ajan esiinty-

SUNNUNTAI klo 10-17.00
Päälavalla
klo 10.00
Messuportit aukeaa
klo 11.00
Runonlausujat
klo 12.00
Mikko Alatalo
klo 14.00
Mikko Alatalo
klo 15.00
Jamekset
Lampolassa
klo 11-15
Myrsky Energia
Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Vesivek on Suomen johtava ulkopuolisten
kosteudenhallintaremonttien toteuttaja.
Teemme vuosittain yli 5000 kattoremonttia
omakoti- ja rivitaloihin ympäri Suomea, myös
talvella. Lisäksi Vesivek valmistaa ja asentaa
vuosittain yli 15 000 sadevesijärjestelmää ja
kattoturvatuotetta. Vuoden 2021 helmikuusta lähtien palvelemme useilla alueilla asiakkaita myös salaojaremonteilla.

Takuulla vastataan.
vesivek.fi

misellä, jonka jälkeen
on Meri-Lappi Areenan paneelikeskustelu
aiheena Ilmastonmuutoksen torjunta arktisella alueella ja huoltovarmuus muuttuneessa geopoliittisessa
tilanteessa. Paneelin
toteutuksesta vastaa
Ilmastoviisas Meri-Lappi hanke, jota hallinnoi
Metsäkeskus ja hanke
toteutetaan yhteistyönä Suomen ympäristökeskuksen, Lapin AMK:n
ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksen kanssa.

Musiikkia tarjoilee
Rehupiikles. Jamekset esiintyvät messuilla lauantaina ja sunnuntaina. Sunnuntaina koko Suomen oma
maalaispoika Mikko Alatalo viihdyttää
messuvieraita.
Tervetuloa!
Lisätietoja mielellään
antaa messusihteeri
Reetta Davidila sähköpostilla messut@
tervola.fi ja puhelimella 0400959322

Maaseudulta
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-messujen
yhteistyössä mukana

Muutokset mahdollisia.

Tervetuloa
tutustumaan
syyrialaiseen
kulttuuriin!
Uudet
ämpäripäät
osasto B2

Tervetuloa messuille!
Mukana messuilla

Minimeijeri toivottaa
messuväen
tervetulleeksi nauttimaan

PAIKALLISTA
BURGERIA.

Makkara
0€
1
kassi

Olemme mukana messuilla!

Her kku0€
kassi 2

H in ta
...ja nälkä läh

Burger sisältää oman leipomon
tumman sämpylän leipäjuustolla
ja kebabilla höystettynä.
Mukana itse tehdyt soosit ja
lisukkeet. Palan painikkeena
pihlaja limua.

PAAKKOLAN KYLÄYHDISTYS RY, Tervola
VIRKEÄ VAPAAEHTOISTOIMIJA PAAKKOLASSA
JA YLIPAAKKOLASSA –

Naurista, porkkanaa,
salaattia ym...
Tervetuloa!

Kyläyhdistys järjestää Kylätalo Suvantolassa ja
Virkistysniemessä erilaisia tapahtumia, teemallisia
tilaisuuksia sekä virikkeitä ja talkoita alueen asukkaille; edistäen osallisuutta ja kannustaen asukkaita
yhteistoimintaan.
Kyläyhdistys yhtenä toimijana kunnan ja muiden
yhteisöjen kanssa pyrkii parantamaan asukkaiden
viihtyvyyttä, hyvinvointia ja peruspalveluja maaseudulla.
Olemme mukana Maaseudulta Käsin Messuilla.
Tervetuloa kahviotelttaamme
munkkikahville messuilla!
https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/

Länsikoski
www.vanhatalonpuutarha.fi
www.vanhatalonpuutarha.fi

Perinneruokapäivät museolla
19.8., 26.8. ja 3.9 klo11-15
Olemme mukana Maaseudulta
Käsin messuilla
27.-28.8.2022
Tarjolla
Anismunkkeja, Kampanisuja, Korpihillan juomia,
Tervolalaisia kirjoja, sekä museon esittelyä
Tervolan Museoseura ry
puh. 0400 395 004

te e!
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Messukartta

Alue A

Me toivotamme
sinut tervetulleeksi
messuille 27.-28.8.

Alue B

LAMPOLA

Alue D

• Lapin ELY-keskus ja
Peräpohjolan Leader ry
• Tiivi ( Pihla Group Oy )

SISÄOSASTOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OmaYkkönen Oy
PipoPub
ProAgria Lappi
Seija Mikkonen
Hilla Ojennus
Merja Bass
Napikas
Susanna Peura / Aloe Vera forever
Lumimetsä / Hanna Posio
Paula Pispa
Suutari Vilunkinen
Korpikannel 1957ky
Kotikankaan lammastila
Sulo Yarn Shop
HanNature Oy / Ihan Pihkassa
Maahisen tyvär
Lahjan Paikka Oy
Pajuidea
Raija Jarkko
Marilta Käsin

IE

Paakkolan kyläyhdistys ry
Pohjolan Luomuhunaja
Tervolan 4H
Fastfood Festivals Oy
Kiurun Juustola Ky
Kala Ja Liha Pentti Hietaniemi Oy
Harri taimi
Tervolan Museoseura ry
Apupata Oy

VANHAT
KONEET

NÄYTTEILLEASETTAJAT

NT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PIHATTO

RA

Alue C

Lisätietoja näytteilleasettajista
www.maaseudultakasin.info

A
VA
TKÄ
KÄ

•
•
•
•
•
•

Tervolan pakolaiset
Hiiri Muori / Pirjo Rytkönen
Lappia/Oma Makia Oy
ST Tilja Design
Valkoinen Lanka Tmi Anne Sipola
MaRou / Annika Piittisjärvi
Lammaspuoti Pohjolanpässi
Tervolan seurakunta
Runkauksen hunaja
Talismaani-Uistin
Ulla Räisänen
Pipelife Finland Oy
Jospek
Sheikki Teräskatteet
/ Peltisepänliike H.Peura Oy
Eläkeliiton Tervolan yhdistys ry
Muuraus ja Laattatyö
Poropetteri Oy
Lappia X Oma Makia Oy
Gitano Oy
Lapin Perusnaiset ry
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MEÄNLIHA

Vesivek
Routamap Oy
Pohjolan Varmakoti Oy
Tmi: Maahispaja
Lapin Muistiyhdistys ry
ITJ-palvelut
Keskustan Peräpohjolan piiri ry
Luonnonenergiaa T:mi
Korpihilla
Suomenteollisuustyökalut
Arctinen-Hunaja Oy
Matti Ruonavaara
OmaYkkönen Oy
Vanhatalon Puutarha
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Metsä Group
Acgo Suomi
Metsäkeskus
Redronik Ky
Lapin yliopisto
Tervolan kunta

Ota mukaan!

Tervola-lehti
AVOINNA:
AVOINNA
ma-to klo
klo 12-19
12-19
ma-ke
pe
klo
10-17
to, pe klo 10-17
TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa
AUKIOLOAJAT
1.9.2021–30.4.2022.
Asiakaspalveluaikaa
on eloKirjaston
kesäaukioloajat
ovat voimassa
ma–to
klo
12–19
kuun loppuun. Asiakaspalveluaikaa on
pe
klo 10–17
ma–ke klo 12–19
to, pevoi asioida
klo 10–17
Omatoimikirjastossa
joka päivä klo 9–21

välisenä aikana, myös viikonloppuisin.
Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo
9–21
välisenä aikana,
myös viikonloppuisin.
MUUTTUNEET
LIIKENNEJÄRJESTELYT
Koulukeskuksen liikennealueen muutostöiden
NUOTIOTARINOITA
myötä liikenne kirjastoon18.8.
on muuttunut yksiLuontotarinoita
ja luontomuistojen
suuntaiseksi. Saapuva
ajoneuvoliikenne jakamista
ohjataan
nuotion
ääressä
laavulla
torsKurjentien
kautta, Urheilukentän
ja alueelta poistutaan
Itäpuolentaina
klo 18–19.30.
Järjestäjinä
yhteistielle. 18.8.
Itäpuolentieltä
ei voi enää
kääntyä suoraan
koulukeskukseen/kirjastoon.
työssä
Tervolan kirjasto ja kunnan vapaa-aikatoimi. Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa.
POISTOAINEISTON
Voit
ottaa omia eväitäHÄVITTÄJÄISET
mukaan. Säävaraus!
Tule penkomaan poistoaineiston hävittäjäisiin! Jäljellä olevaa kirjaston poistoaineistoa saa ottaa ilKESÄBINGO
maiseksi 1.–8.9.
välisenä aikana.
Kirjaston
kesäbingoon
voi osallistua täyttämällä bingoruudukon 1.6.–30.8.2022 välisenä
LASTENOSASTON TIETOKIRJAHYLLYT
aikana ja palauttamalla sen kirjastoon. LukuRaikkaan oranssit lastenosaston tietokirjahyllyt on
haasteeseen
voi osallistua
myös
useammalla
nyt asennettu paikoilleen.
Kirjojen
tutkailu
on enbingorivillä,
mutta
jokaiselle
riville
tulee
täyttää
tistä sujuvampaa, kun myös useimmat isot
kirjat
oma
ruudukko.
Bingoruudukoita
ohjeineen
mahtuvat hyllyihin oikeinpäin. Uudet hyllyt ovat
saa
aikana
palautemyöskirjastosta.
matalammatKesä-elokuun
kuin entiset, joten
pienet
asiaktut
yhteystiedoilla
varustetut
kaatjayltävät
kirjoihin paremmin
itse.bingoruudukot
osallistuvat kirjapalkintojen arvontaan.
LEFFAILTA 8.9.
Koko perheen
elokuvailta ke 8.9. klo 17–18.40. TaKESÄN
KIRJASTOKAHVIT
rina vie fantasiamaailmaan,
missä
ihmiset
ja lohiKirjastossa
pidetään kesän
ajan
matalan
käärmeet
elivät
kauan
sitten
sopusoinnussa.
Mutta
kynnyksen kahvitteluhetkiä keskiviikkoisin
klo
kun
paha
voima
uhkasi
maata,
lohikäärmeet
uhra17–19 ja perjantaisin klo 12–14. Tervetuloa
sivat itsensä pelastaakseen ihmiskunnan. Nyt, 500
kahveille!
vuotta myöhemmin, sama paha voima on palannut,
ja yksinäisen soturin on löydettävä myyttinen viiDIGITIISTAIT
meinen lohikäärme korjatakseen murtuneen maan
Haluaisitko käyttää kirjaston e-palveluja,
ja palauttaakseen sen hajaantuneet kansat yhteen.
mutta
pääse
alkuun?
Tai Ota
haluaisitko
tietää
Elokuvaeton
suomeksi
puhuttu.
omat herkut
enemmän
jostain
tietystä
palvelusta?
Järjesmukaan!
tämme elo-syyskuussa Pohjoisen eKirjaston
esittelyitä,
minne voi tulla
matalalla kynnykKIRJAILIJAVIERAANA
AAVEMETSÄSTÄJÄ
sellä
maksuttomiin e-palveluihin.
MIKAtutustumaan
NIKKILÄ 16.9.
Valkeakoskelainen
rajatiedon
tutkija Mika
NikkiVoit
ottaa mukaan
oman laitteesi
tai käyttää
lä esitteleetablettia.
Suomen aavemetsästäjät
3 -kirjaajoka
ja
kirjaston
Digitiistai kirjastossa
kertooklo
aavemetsästäjänä
toimimisesta torstaina
tiistai
13–14.
16.9. klo 18 alkaen Nuorisoseurantalolla. Oletko
sinä kohdannut yliluonnollisia ilmiöitä? Tervetuloa
POISTOMYYNTI
kuuntelemaan
ja keskustelemaan!
Poistetun
kirjastoaineiston
myynti jatkuu
31.8. saakka. Myynnissä olevaa valikoimaa
PENTTI KORPELA 27.9.
täydennetään koko ajan. Poistoaineistoa voi
Valokuvaaja ja tietokirjailija Pentti Korpela saapuu
ostaa
vain
kirjaston varsinaisina
asiakaspalkirjaston
kirjailijavieraaksi
ma 27.9. klo
17.00 alveluaikoina,
ei
omatoimiaikana.
Tervetuloa
kaen Nuorisoseurantalolle. Kirjailijavierailu kestää
penkomaan!
noin reilun tunnin, ja sen aikana Korpela kertoo kuvien ja karttojen pohjalta Lounais-Lapin luonto- ja
retkikohteista sekä joidenkin kohteiden historiasta.
Luento on samalla tiivis paketti lähimaantieteestä Hailuodosta Pelloon ulottuvalla alueella. Korpela
esittelee myös erikoisuuksia eli Lounais-Lapin luosaanutluontokuvien
Tervola-lehteä?
lia.Etkö
Korkealaatuisten
lisäksi esitykseen
kuuluu kaksi
lyhyttä
videota.
Tilaisuudessa
Ilmoita siitä meille. voi ostaa Lounais-Lapin retkiopas -kirjan 25 euron hintaan (käteismaksu). Tilaisuuteen on vapaa pääsy,
tervetuloa!

Lukijan palsta mm. runot,
mielipiteet ym. ym.

VAPAA-AIKATOIMISTO
TIEDOTTAA

Karvalakkiooppera
Aiemmin ilmoittautuneille: käythän maksamassa, jos et ole vielä tehnyt niin. Yhteiskuljetus oopperaan lähtee 5.9. klo 17.30.
Paluumatkalle lähdetään näytelmän päätyttyä noin klo 21.15.
Näyttely vanhoista koulutauluista
19.8. alkaen kunnantalon näyttelytilassa
(2.krs) Koivun koulun opetustauluista
Nuorkka
Avaa ovensa kesätauon jälkeen maanantaina 22.8.
Uudet aukioloajat ovat:
Ma klo 13–16, 3.-6.lk
Ke klo 14–17, 7.lk-17v
Pe klo 14–17, 7.lk-17v
Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!
YHTEYSTIEDOT
Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen,
p. 040 1519735, satu.karvonen@tervola.fi
Vapaa-aikaohjaaja Peppi Nyholm,
p. 0405902699, peppi.nyholm@tervola.fi

tervolan_nuorisotyo

AVOIMET
TYÖPAIKAT

aineisto@tervola-lehti.fi

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

Ilmoitushinnat

Etusivu 1,00€ /pmm
Takasivu 0,85€ /pmm
Teksti 0,70€ /pmm

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

Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy
ilmoitushintaan.

Kotikuntoutuksen ohjaaja
Hakuaika päättyy 22.8.2022

Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€/kerta € ja
2x50 mm = 40€/kerta €- vuosisopimus/muutoksitta

Laaja-alainen erityisopettaja
Hakuaika päättyy 31.8.2022
Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori
Hakuaika päättyy 31.8.2022
Kodinhoitaja
Hakuaika päättyy 31.8.2022
Terveyskeskuslääkärin virka
Hakuaika päättyy 31.8.2022

Ilmoitukset

Lukijan kuvat

YKSITYISTEIDEN
JÄRJESTÄYTYMISIIN LIITTYVÄ
INFOTILAISUUS
18.8.2022

Tarinallinen laavuilta
Torstaina 18.8. klo 18-19.30 Urheilukentän
laavulla yhdessä kirjaston kanssa.

Lähihoitaja oppisopimus
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Juttuvinkit
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Palveluhakemisto

Hintoihin lisätään alv. 24%
Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina
klo 16.00 mennessä.

Palstaleveydet:
1 p 38 mm
4 p 164 mm

2 p 80 mm
5 p 206 mm

3 p 122 mm
6 p 248 mm

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

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 31.8. Aineistot
edellisen viikon
keskiviikkoon mennessä.

Graafinen ilme/taitto

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.tervola-lehti.fi

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
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• SEO-BAARI
• AUTOKORJAAMO
• STIHL JA STIGA
-PIENKONEET
• PIENKONE- JA
AUTOVARAOSAT
• KELKKOJEN HUOLTO
JA VARAOSAT
• RENGASMYYNTI
MYYMÄLÄ/KAHVIO
ARK. 7-17, LA 9-14,
SU SULJETTU!
KORJAAMO ARK. 8-16,
VKL. SULJETTU!
MIIKA P. 040 537 6425
miika@vaihtoykkoset.fi

ANTTI P. 0400 137 529

Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

Kuva, toimitus

Lukijalta:
LEVOTON SIELU
Yhdessä ei oltu minuuttiakaan.
Kai minä silti sinua kaivata saan.
Nyt aikaa on ajatella ja katsettasi
muistella.
Iltaisin niin sydämestä riipii.
Menneisyys kun mieleeni hiipii.
Itse kun kadottaa sitä arvokasta.
Kyllä elämä on joskus irvokasta.
Minä kadotin sinut jonnekin silloin.
Toisinaan mietinkin, että milloin.

Maaseudulta Käsin messuilla 27.-28.8.
esiintyy muunmuassa kuvan vauhdikas
Sirkus Taika-aika.
Jos haluat nähdä huimia sirkustemppuja,
niin ole paikalla lauantaina klo 11 ja 13
alkaen messujen päälavalla.

Kovaa kiirettä kun oli illoin.
Eteenpäin aina vain jatkoin.
Usein mietinkin sinua nyt illoin.
Vieläköhän kohdataan ja milloin.
Toisin nyt tekisin kuin silloin.
Asettumaan pystyisin vihdoin.
Levoton sielu kun on ollut.
Tiensä päähän nyt on tullut.
Taaksepäin pysähtynyt katsomaan.
Maaseudulta
Sinua en ole pystynyt unohtamaan.

Minä kadotin sinut jonnekin silloin.
Toisinaan mietinkin, että milloin.
Kovaa kiirettä kun oli illoin.
Eteenpäin aina vain jatkoin.
Usein mietinkin sinua nyt illoin.
Vieläköhän kohdataan ja milloin.
Toisin nyt tekisin kuin silloin.
Asettumaan pystyisin vihdoin.
Ari Saukko, Tervola

Käsin 2022

Maaseudulta
Käsin 2022

