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Jideartin lahjoittamat kukkalaatikot odottivat vielä kesäkuun puolivälissä kuljetusta 
paikoilleen. Kunnanviraston piha toimi välivarastona.

T ervolan kunta lak-
kautti vuosi sitten  
kehittämisjaoston  

ja perusti sen tilalle Ter-
vola-neuvoston. Uudes-
sa yhteistyöfoorumissa  
istuu kunnan ja sidosryh- 
mien edustajia, mutta se 
on myös kaikille Tervolan  
kehittämisestä ki innos- 
tuneil le avoin.

Viimesyksyinen kuulutus  
h e r ä t t i k i n  i n n o s t u s t a :  
useita yksityishenkilöitä 
ilmoittautui mukaan.

– Olemme kokoontuneet  
tähän mennessä kolmesti, 
kertoo neuvoston puheen-
johtaja Tommi Juntikka.

Tervola-neuvoston tehtä-
viin kuuluu muun muassa 
aloitteiden ja esitysten te-
keminen kunnan viranomai-
sille sekä kuntastrategian 
laadintaan osallistuminen.

Joukko on pistänyt hihat  
heilumaan: ensimmäinen 
kokous toukokuussa, en- 
simmäinen ideariihen tulos 
kylänraitilla kesäkuussa.

– Neuvoston varapuheen-
johtaja Markku Jurmu pe-
räänkuulutti korjatun Kes-
kustien koristamista ke- 
sän ajaksi. Hän lupasi, että 
yrityksensä Jideart raken- 
taa ja lahjoittaa kymme- 
nen laatikkoa, jos kahden  
viikon sisällä niihin löytyvät 
kukat.

Kunta tarttui tarjoukseen,  
toimi ripeästi ja hankki  
kukat.

Teksti, kuva Teija Laurinolli
– Isoilla ja pienillä teoilla  
on merkitystä, usein var-
sinkin niillä pienillä, Juntikka  
sanoo.

Elinvoimaa ja
viihtyvyyttä

 
Tervola-neuvosto pyrkii  
k o h e n t a m a a n  k u n n a n 
elinvoimaa, viihtyisyyttä  
ja imagoa.

– Olemme pohtineet esi-
merkiksi  asuinalueiden  
houkuttavuutta ja teh-
neet täsmäaloitteen Has-
tinrinteen harvennuksesta  
puistomaiseksi .  Vasta-
rannan vieressä sijaitseva  
Hastinrinne on mielen-
kiintoinen alue, jossa on jo  
tontteja. Ei tarvitse odot-
taa Vastarannan kaavan  
valmistumista, jos on kiin-
nostunut sijainnista, Tommi 
Juntikka muistuttaa.

– Toinen konkreettinen  
aloite, jonka olemme teh-
neet, on selvityspyyntö  
viljelypalsta-alueen perus-
tamisesta kuntakeskuk- 
sen läheisyyteen.

Ideoita pursuava neuvosto 
on jättänyt aloitteen myös 
kunnantalon rannan kehit-
tämisestä kohtaamis- ja  
palvelupaikaksi.

– Se pitäisi saada käyt-
töön ja viihtyisäksi. Tekni- 
nen toimi tutkii mahdolli-
suutta, voisiko väliaikaisen  
hammashoitolan paikal-
le saada kioski-kahvilan 
j a  e h k ä  e s i i n t y m i s l a -
van. Paikkaa voisi kesäisin 
hoitaa vaikka 4H-järjestö, 
Juntikka suunnittelee.

Puheenjohtajan edustama 

Keskustietä kaunistavat kukkalaatikot 
ovat keväällä työnsä aloittaneen Tervola- 
neuvoston ensimmäinen konkreettinen 
aikaansaannos.

Tervola-neuvoston 
ideariihi on jo  

tuottanut tuloksia

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

Lehti nro 17 – 31.8.2022

www.tervola-lehti.fi

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 14.9. Aineistot edellisen  
viikon keskivikkoon mennessä.

Tervolan yrittäjät on toivo-
nut, että kunta lisää mark-
kinavuoropuhelua yrittä- 
jien kanssa.

– Hankintalainsäädännön 
periaatteet olisi hyvä saada 
läpinäkyviksi ja avoimiksi.

Yrittäjyyteen liittyy toinen- 
kin järjestön esille nostama 
kysymys:

– Miten paikallisia yrittäjiä 
saisi paremmin houkuteltua 
Maaseudulta käsin -mes-
suille? Yrittäjä lähtee mu-
kaan, jos kokee saavansa 
hyötyä.

Jäseniin voi
ottaa yhteyttä

 
Tommi Juntikka toivoo, 
että kuntalaiset rohkaistu-
vat ottamaan neuvoston  
jäseniin yhteyttä ja kerto-
maan kehittämisideoitaan.

– Neuvosto puolestaan  
aikoo parantaa omaa tie- 
dottamistaan, hän lupaa.

Yhteistyöfoorumin toi-
mikausi on kaksi vuotta.  
Kunnanhallitus nimesi vii-
me lokakuun lopussa omik-
si edustajikseen kunnan- 
johtaja Mika Simoskan ,  
kunnanvaltuuston puheen-

johtajan Pertti Keräsen , 
maaseutupäällikkö Tanja  
Häyrysen, elinkeinokoor-
dinaattori Matti Alatalon  
sekä kunnanhall ituksen  
jäsenen Riikka Oinaan.

Markku Jurmu edustaa  
neuvostossa Ylipaakko-
lan kyläyhdistystä, kirkko- 
herra Heikki Holma seura-
kuntaa ja kirjastotoimen- 
johtaja Kati Pyhtilä Lapin- 
niemen kylätoimikuntaa.

Muista ilmoittautuneista 
neuvostoon nimettiin Arja 
Heikkinen, Erkki Löf, Piia 
Mäkelä, Pia Palokangas,  
Tuija Tauriainen ja Heidi 
Ylimikkotervo. Mäkelä on  
sittemmin työ-, opiske-

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 

lu- ja perhekiireissä jättänyt  
jäsenyyden.

Tervola-neuvoston sihtee-

rin tehtävää hoitaa vies- 
tintäsuunnittelija Susanna 
Karila.

Tervolan Sale piha
su 4.9. klo 9-16

Villahousut myös ohuita 
merinovillaisia, merino-
villakerrasto, Jussipaita 
80cm-XXXL, villapaidan 
kaulurit, villasukat ym...
NUUTISENKUTOMO.FI
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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

JUMALANPALVELUKSET:
Su 4.9. Messu Seurakuntakeskuksen kir-
kossa klo 10
Su 11.9. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10

VIIKKOTOIMINTA:
Ke 31.8. Sinikeltainen rauhan ilta Van-
hassa kirkossa klo 18
Su 11.9. Kristittyjen yhteinen rukous 
seurakuntakeskuksessa klo 15
To 15.9. Eläkeläisten kerho seurakunta-
keskuksessa klo 11

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

DIAKONIA: 
To 1.9. Diakonian juhlavuoden kunniaksi 
tarjotaan keittoateria soppatykistä kunnan-
talon pihalla klo 10-15. Jälkiruuaksi pul-
lakahvit!

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Hautaan siunattu: Hilkka Pirkko Aulik-
ki Kettunen 84 v. Kaisa Hannele Keränen 
66 v.
Kastettu: Alisa Elviira Peltola

www.tervolanseurakunta.fi

SEURAKUNNAN
VAPAAEHTOISTEN JUHLA

Kutsumme juuri Sinut, seurakunnan va-
paaehtoinen, juhlaan sunnuntaina 11.9. 
Juhla alkaa messulla seurakuntakeskuk-
sen kirkossa klo 10, minkä jälkeen ruo-
kailu ja ohjelmaa. Juhlassa esiintyy 
kanteleensoittajat Mari, Emmi ja Aada 
Köykkä. 

Sydämellisesti tervetuloa!

www.tervolanseurakunta.fi

Lääninrovasti Matti Salmi-
nen vihki tuhkan sirottelu- 
alueen ja muistomerkin 
21. elokuuta Tervolan seu-
rakunnan hautausmaalla. 
Hirsinen teos niveltyy  
vanhan ja uuden kirkon 
historiaan.

E rityisen merkityk- 
s e n  t ä h ä n  h e t -
keen tuo se, että tä-

män idean ja alueen alulle-
panija ja puuhahenkilö Ulla- 
Maija Bergman on saatet-
tu haudan lepoon vain muu-
tama viikko sitten. Tässä  
ajassa hän ei saanut näh-
dä aloitteensa toteutumista, 
mutta sai iloita sen valmis- 
teluun liittyvistä päätöksis- 
tä ja töiden aloittamisesta,  
sanoi lääninrovasti Matti  
Salminen puheessaan.

– Ulla-Maija Bergman toimi 
noin 20 vuotta seurakunnan 
johtavissa luottamusteh- 
tävissä kirkkoneuvoston  
varapuheenjohtajana ja  

Teksti, Teija Laurinolli
Kuva, Tervolan seurakunta

Vihkimistilaisuudessa vasemmalta kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Rauni Moskuvaara, alueen rakentaja Juha 
Volotinen sekä lääninrovasti Matti Salminen.

kirkkovaltuuston puheen-
johtajana. Hanke oli hänel-
le niin tärkeä, että hänen  
muistorahastonsa varat 
osoitettiin muistolehdon yl-
läpitoon, kertoo Tervolan 
seurakunnan kirkkoherra 
Heikki Holma.

Hirsinen,  r ist inmuotoi-
nen muistomerkki niveltyy  
molempien kirkkojen histo-
riaan.

– Hirret saimme ison kirkon 
kengitysremontin yhtey-
dessä. Vanhaa kirkkoa puo-
lestaan on aikoinaan ympä-
röinyt hirsinen, katettu aita, 
Holma selvittää.

– Ristin muoto kertoo ylös-
nousemuksesta ja toivosta.

Siirtonurmea keskusteok- 
sen ympärille ei vielä vih-

kiäisten aikaan ollut saatu 
paikoilleen.

– Kunhan helteet ovat  
ohitse, saamme alueen val-
miiksi.

Muistolehdon ja -merkin 
ovat suunnitelleet kirkko- 
herra Holma ja seurakun-
nan taloussihteeri Jyrki  
Törmänen sekä rakenta- 
misesta ja toteutuksesta 
vastannut Juha Volotinen.

Maisema-arkkitehti Elina 
Söderströmin ehdotuksen 
perusteella valittiin paikka.

Muistokyltit
seurakunnalta

 
Tyhjän sylin muistopai- 
kalle varataan hirsirististä 
yksi nurkkaus. Se on tarkoi-
tettu lasta eri syistä kaipaa-

ville – lapsettomille tai lap-
sensa menettäneille – loh-
duksi ja hiljentymispaikaksi.

– Paikalla järjestetään har-
taustilaisuus kuolleiden  
lasten muistopäivänä 23. 
syyskuuta, kirkkoherra ker-
too.

Muihin ristin hirsiosiin nau-
lataan alueelle siroteltu-
jen vainajien muistokylttejä,  
joita voi lunastaa seurakun-
nalta ja kaiverruttaa. Yhden-
mukaisuuden vuoksi seura-
kunta hoitaa niiden hankin-
nan.

– Hirsipintaa riittää aika  
pitkäksi aikaa. Kylttejä mah-
tuu satoja, Holma arvioi.

Muistolehto ja  
tyhjän sylin  

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

Sairaanhoitaja
Hakuaika päättyy 12.9.2022 

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset 
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Lähihoitaja oppisopimus
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Lähihoitaja / kodinhoitaja
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Lähihoitaja / kodinhoitaja kotipalvelussa
Hakuaika päättyy 31.12.2022

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

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

TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT 
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat  
voimassa 1.9.2022–30.4.2023. Asiakas- 
palveluaikaa on       ma–to  klo 12–19  
        pe        klo 10–17

Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo 
9–21 välisenä aikana, myös viikonloppuisin. 

KIRJASTOKAHVIT 
Tervetuloa kahvittelemaan kirjastoon keski-
viikkoisin ja perjantaisin klo 12–14.

ANU KOLMONEN 7.9. 
Tervolalaislähtöinen Anu Kolmonen saapuu 
kirjailijavieraaksi Nuorisoseuralle ke 7.9. klo 
17.30 alkaen esittelemään esikoisteostaan 
Partisaanivalssi. Tilaisuudessa on myös mah-
dollisuus ostaa kirja nimikirjoituksella hintaan 
30 €. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu. Lämpimästi 
tervetuloa! 

READ HOUR 8.9. 
Read Hour on Lasten ja nuorten säätiön 
järjestämä kampanja, jonka tarkoitus on in-
nostaa erityisesti lapset ja nuoret lukemaan. 
Osallistu koko Suomen yhteiseen lukutuntiin 
YK:n lukutaitopäivänä 8.9. klo 19–20. Tänä 
vuonna Read Hour -tunnin aikana luetaan ja 
kuunnellaan teoksia, joista välittyy rauhan ja 
ystävyyden sanoma. Jaa parhaat lukuvinkkisi 
ja innosta muita mukaan sosiaalisessa me-
diassa hashtagilla #ReadHour. Read Hour – 
tunti, jolloin koko Suomi lukee!

KESÄBINGO 
Olethan muistanut palauttaa kirjaston kesä-
bingoruudukon kirjastoon? 9.9. mennessä 
palautetut, yhteystiedoilla varustetut bingoruu-
dukot osallistuvat kirjapalkintojen arvontaan.

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. 

POISTOAINEISTON HÄVITTÄJÄISET 
Tule penkomaan poistoaineiston hävittäjäisiin! 
Jäljellä olevaa kirjaston poistoaineistoa saa 
ottaa ilmaiseksi 1.–9.9. välisenä aikana. 

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

Salamointia ja ukkospilviä kuvattuna 17.8.2022

Etkö saanut Tervola-lehteä? 
Ilmoita siitä meille.

Juttuvinkit
Lukijan kuvat

Ilmoitukset

Lukijan palsta mm. runot,  
mielipiteet ym. ym.

aineisto@tervola-lehti.fi

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

Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy 
ilmoitushintaan.

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

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina 
klo 16.00 mennessä.

www.tervola-lehti.fi

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

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

Graafinen ilme/taitto

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Palstaleveydet:
1 p 38 mm 2 p 80 mm 3 p 122 mm
4 p 164 mm 5 p 206 mm 6 p 248 mm

Lukijan kuva. Lähetä ottamasi  

kuva  aineisto@tervola-lehti.fi 

niin julkaisemme kuvia lehdessä. 

Kuvat, toimitusLukijalta:
ELÄMÄN MENUA

Kolme viikkua sitten olima varannu ajan 
mieheleni terffeyskeskuksen lasiseinän 

luukun kautta. Sinitakkinen oli sen kirjannu 
sinne tietokonhele. Siihen oli varrau uttu, että 
tälle päiväle ei sitten muita asioita pantu. Ko 
aika oli varattu, sen mukhan toimithin. Olima 

paikala jo varttituntia ennen, että varmasti 
keriethin. Ootushuonhesa oli vain pari ihmistä 

istumasa. Pari valkotakkista miestä vilahti 
äkkiä ovesta toishen. Lasihuone näytti olevan 

aivan tyhiä. Yksi sinitakkinen puikahti  
käytävän pääsä.

Joku ohikulkija arvaili, misähän se rokotus 
tapahtuu. Joku tiesi, että sielä takana.

Yksi kyläläinen mies tuli istumhan ja oottam-
han. Kyselthin kuulumisia. Kissaansa kehu, 
että sepä saa jänekset pysymhän pois tontil-

ta, eivät pääse omenapuitten varsia  
puremhan. Samasa hänet jo kuttuthinki.

Kello oli jo yli 12, jollon varattu aika oli. Joku 
sano, että kyllä se ottaa täsä vasthan. Kello 
kävi ja lasihuone oli aivan tyhiä. Viimen tuli 
sinitakkinen näköpiirhin , ko kello oli jo puoli 
yksi. Kysyn hältä, mikähän on, ko määräaika 
on jo puoli tuntia sitten menny. Sinitakkinen 
katto tietokonhelta, kysy kelle se aika oli va-
rattu, ja sano, että näkkyy, että se on peruttu.

Lähimä pois, ko vasthanottua ollukhan. 
Kothin tuli mulle puhelinsoitto, että perruutuk-
sesta olis ilmotettu aamula . Koko aamuna ei 
meilä ollu puhelin soinu eikä puhelimesa ollu 
sinä päivänä yhthän viestiäkhän tullu. Tarkas-

tin puhelimesta.

Kävimä kirkola kaupasa. Marioja näyttää 
tulevan. Pakasterasioita piti ostaa. Sitten 
lähimä aivan vasiten Seole kahvile. Sieltä 
lähtiisä kysäsin, olisko heilä akkukäyttöstä 

trimmeriä. Oli, ja tuli hyvä esittely ” Tämä on 
keviä, ja tällä saa kätevästi kukkapenkkien ja 
penshaitten ympärykset siisteiksi”. Tieto jäi 
korvan taka. Kotona sitten huomasima, että 
lähemäpä kirkole takasin ja ostama sen. Niin 

teimä ja alko uusi aikakausi.

Illala hoksasin, että oli miehen syntymäpäivä. 
Kuttuin kaksi mukavaa ihmistä iltakahvile, ja 
niin tuli syntymäpäiväki juhlituksi. Sehän oli 
samala minun äitiniki syntymäpäivä ja van-

himman velieni nimipäivä. Tuli ilonen iltahetki 
ystävien kesken.

12.8,2022, Loue, Liisa Halonen- Laiti
 Näköislehti osoitteessa 

www.tervola-lehti.fi 
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Tule tutustumaan 
uudistetun ekoaseman 

toimintoihin 
ja tuo samalla 

jätteet pois nurkista!

Avoimet ovet
TERVOLAN EKOASEMALLA

Tapiolankangas, Tuunivaarantie 
(kaarihallin eteläpääty)

Jäkälän henkilökunta on paikalla 
antamassa opastusta lajitteluun

Testaa lajittelutaitosi!

Jäteopaskoira 
Herpertti 

on lasten ilona 
paikalla 

klo 14 - 18Tarjolla makkaraa 
ja pullakahvit! 

Osallistu arvontaan!
Arvomme kävijöiden kesken 
kolmen lajitteluastian setin!

Muista ottaa 

asiakaskortti 

mukaasi! 

Teksti, Teija Laurinolli
Kuvat, Rosanna Körkkö  
ja Santeri Körkkö

Tervolalaisyritys etsii hitsaajia tai alasta 
kiinnostuneita.  Työmaat ovat Ruotsissa, 
pääosin Tukholman seudulla. Reissu-
työtä tasapainottaa mahdollisuus pitkiin 
vapaisiin.

Fire Impactin kasvua hidastaa 
vain työvoimapula

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

T ulevaisuuden nä-
kymät ovat vahvat, 
iloitsee Antti Körkkö.

 
– Olemme isojen kauko- 
lämpöverkkohankkeiden  
alihankintaketjussa van- 
kasti eturintamassa mu- 
kana.

Tervolalainen Fire Impact  
Oy asentaa ja hitsaa kauko-
lämpöputkia. Yritystä työl-
listävät uudisrakennus- ja 
korjaustyömaat sijaitsevat 
Ruotsissa.

– Pääosin olemme toimi-
neet Tukholmassa, mut-
ta myös esimerkiksi Upp- 
salassa, Norrköpingissä, 

Örebrossa ja Sundsvallissa.  
Seuraava iso kohde on  
Gävlessä.

Antti ja Heidi Körkön luot-
saama yritys työllistää täl-
lä hetkellä kymmenkunta  
ammattilaista. Puolet väes-
tä on omaa perhettä ja  
puolet ulkopuolisia työn- 
tekijöitä.

–  L äh i p i i r i s t ä  mukana  
ovat kaksi poikaamme ja  
kaksi veljeäni, Antti Körkkö 
kertoo.

Motivoituneille, alasta kiin-
nostuneille tekijöille – mie-
hille tai naisille – olisi töitä.  

Puikko- ja kaasuhitsauksen 
osaajista on pulaa.

– Koulutamme työhön mes-
tar i-k isä l l imenetelmäl-
lä.  Kaukolämpöhitsaus-
ta ei missään koulussa ope-
teta. Työ on opittavissa,  
vaikkei hitsausosaamis-
ta olisi ollenkaan. Reissu-
työhön täytyy olla valmis,  
Heidi Körkkö muistuttaa.

– Voi olla vaikkapa kaksi  
viikkoa töissä ja kaksi va- 
paalla. Alalla on aika hyvät 
palkat, Antti Körkkö kehuu.

– Aidosti voin suositella  
näihin töihin.

Ruotsin kova
taso yllätti

 
N a a p u r i m a a h a n  A n t t i  
Körkön vei sattuma vuon- 
na  2016.

– Tukholmassa asuva ka- 
veri  soitt i  ihan muissa  
asioissa. Tuli puhetta, että 
töitä on tosi paljon. Sanoin 
ensin, että en ole kiinnos-
tunut. Sitten soitin kuiten-
kin veljelleni, että käydään 
katsomassa. Ajattelin, et-
tei haittaa, jos käy kokeile- 
massa. Kaukolämpöpuoli  
oli aivan uutta.

Ruotsalaisten kova taso  
ja työmoraali yllättivät.

– Aluksi  ol i  vaikeuksia  
päästä samalle tasolle,  
niin tehokkaita ammatti- 
laisia täällä on. Kaikki oli  
uutta. Muutos oli maalais- 
pojalle iso, Körkkö kertoo.

Ensimmäisen parin vi i-
kon jälkeen hän oli jo heit- 
tämässä hanskat tiskiin,  
mutta sisuuntui sitten.

– En halunnut tulla maito- 
junalla kotiin. Pari–kol-
me kuukautta kun oli teh-
ty ja treenattu kotona ja il-
taisin, oltiinkin äkkiä ruot- 
salaisten tasol la.  Si inä  
joutui tiristämään itses- 
tään parhaansa, puolit-
tain tekeminen ei riitä. Laa-
dunvarmistajat tarkista-
vat saumat röntgenil lä.  
Ensimmäisen vuoden se  
jännitti, mutta ei enää.

Körkön mukaan ruotsalai-
set tykkäävät suomalaisis- 

ta työntekijöistä, joilta työt 
hoituvat sovitusti.

–  I tse  o len  ihastunut 
täkäläiseen kulttuuriin. Aika 
vapaasti pystyy määritte-
lemään, miten ja milloin te-
kee. Työparin kanssa saa  
toimia itsenäisesti. Ero Suo-
meen on iso: ilmapiiri on  
rennompi ja  vapaampi,  
mutta silti joutuu haasta-
maan itsensä.

Isoja kaupunkeja, 
valtavia verkostoja

Kaukolämpöverkkoja on 
Ruotsissa paljon, ja uusia  
rakennetaan koko ajan.

– Verkostot ovat valtavia, 
Tukholman allakin ihan jär-
kyttävän isoja. On uudis-
linjauksia ja 1960–70-lu-
vuilla vedettyjen korjauksia,  
Antti Körkkö sanoo.

Korona hidasti ja vaikeutti  
joitakin projekteja. Rajan  
yli kulkemisessa oli haas-
teensa.

– Yrityksen toiminta pysyi 
tuloksellisena rajoituksis-
ta huolimatta. Nyt näyttää  
valoisalta.

Antti Körkkö ehti tehdä 15 
vuotta teollisuudessa me-
tallialan kunnossapito- ja  
rakennustöitä.

– Kaipasin  uutta ja  muutosta.  

Nyt ei ole yksitoikkoista. Mai-
semat, olosuhteet ja putki-
koot vaihtuvat. Oli tämä mel-
koinen pomppaus, myöntei-
nen muutos.

Taloushallinto
ja koti Tervolassa

 
Antti vastaa yrityksen ope- 
ratiivisesta johdosta, Hei-
di taloushallinnosta koto- 
na Tervolassa.

– Olen liiketalouden mer-
konomi ja tradenomi, Heidi 
Körkkö kertoo.

– Hyppäys ei  tuntunut  
täällä päässä niin suurel-
ta, koska toiminta on laa- 
jentunut pikku hiljaa. Mi-
nulla oli yritys jo olemassa,  
lähdimme laskuttamaan 
Ruotsin töitä sitä kautta.

Fire Impact on hankkinut  
kalustoa vähitellen ja kou- 
luttanut työvoimaa yksi  
kerrallaan.

– Moni kysyy, miksemme  

tee töitä Suomessa. Resurs-
sit eivät riitä. Hitsaajista on 
kova pula.

Heidi Körkkö työskentelee 
yhä myös perheyrityksen  
ulkopuolella.

– Toimin Veljekset Vaaran  
sahalla tuotannon vuoro-
mestarina.

Fire Impactiin voi tutustua 
netissä osoitteessa 
www.fireimpact.fi ja 
Instagramissa tilillä 
@fireimpactoy.

Antti Körkkö työmaalla Ruotsissa.

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 


