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H yvin nämä ovat  
sopeutuneet, ke-
huu maatalous- 

työnohjaaja Marita Kurki- 
nen lehmäaitauksen vie-
rellä.

Pelson lakkautettavalta  
vankilatilalta tuotiin alku-
peräiskarjoja useassa kul-
jetuksessa kesäkuussa 
sekä elokuun loppupuo- 
lella.  Louelle Lappian Maa-
seutuyrittäjyyden osaa- 
miskes k uk s ee n muutt i  
satapäinen lapinlehmä- 
karja, noin 240 suomen- 
lammasta ja 35 kainuun- 
harmaslammasta.

Teksti, kuvat Teija Laurinolli
Viimeinen kuljetus ajoit-
tui juhlapäivään 29. elo- 
kuuta. Iltapäivän kestä- 
neeseen tilaisuuteen sisäl-
tyi muun muassa Pelson  
alkuperäiskarjojen omis- 
tusoikeuden ja lahjakir- 
jan luovutus Kemi-Tornion-
laakson koul u t u s k u n t a - 
yhtymälle.

Viral l isen tervehdyksen  
juhlaan toi maa- ja metsä- 
talousministeriön kans-
liapäällikkö Jaana Husu- 
Kallio.

Pelson vankila on toimi-
nut pohjoissuomenkarjan  
eli lapinlehmän sekä suo-
menlampaan ja kainuun-
harmaslampaan elävänä 
geenivarastona 1980-lu-

Viimeiset lapinlehmät saapui- 
vat Vaalasta Tervolaan 29. 
elokuuta. Kaikki kainuun-
harmas- ja suomenlampaat 
olivat matkustaneet uuteen 
kotiinsa Louelle jo aiemmin.

Alkuperäiskarjat totuttelevat  
uuteen kotiin Louella
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vun puolivälistä lähtien.  
Laitos  pelasti Lapin oman 
uhanalaisen alkuperäis- 
rodun sukupuutolta.

Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö valitsi Lappian jat-
kamaan arvokasta työtä. 

Karjojen ylläpidon lisäksi  
toimintaan sisältyy gee- 
nivaratoiminnan säilytystä  
ja tutkimusta, eläingeeni- 
varojen hyödyntämistä 
sekä geenivaroihin liittyvää  
opetusta ja  osaamisen  
kehittämistä.

Luonnonvarakeskus (Luke) 
vastaa Kansallisen geeni- 
varaohjelman eläingeeni- 
varoja koskevista koordi- 
naatiosta. Lappia ja Luke  
ovat solmineet toiminnasta 
yhteistyösopimuksen.

Roihutar sai
uuden lauman

 
Aitauksessa märehtivät  
lehmät eivät juhlista tie-
dä. Osa huutelee kovaääni- 
sesti kaipuutaan laitumelle. 
Sitä ei aivan navettaraken-
nuksen vieressä ole kaikille 
tarjolla.

Laidunkauden päätös alkaa 
joka tapauksessa lähestyä. 
Lapinlehmät kestävät hyvin 
kylmiä säitä.

– Ne pääsevät talvella-
kin kulkemaan automaatti- 
ovesta ulos, Marita Kurkinen 
kertoo.

Pihattonavetan peruskor- 
jaus valmistui elokuussa.

– Tosi kesyjä nämä ovat,  
vaikka tietysti persoonaero-
ja on. Toiset ovat uteliaam- 
pia, toiset arempia. Pelsol-
la niistä on selvästi pidetty  
todella hyvää huolta.

Lypsyrobottiin totuttelu vie 
joiltain yksilöiltä aikaa. Pai-
kall isoppaana laumassa 
häärii kolmevuotias Roihu-
tar, joka on syntynyt Louel-
la. Sekin on lapinlehmä, vaik-
ka sen väritys on rodulle 
harvinaisempi musta-valko- 
kirjava.

Karitsat ja pässit
ensin sisälle

Vasta valmistuneessa upo-
uudessa lampolassa on jo 
vilskettä, vaikka osa mää-
kijöistä on vielä laitumella.  

Keväällä syntyneet uuhi- 
karitsat on aidattu omalle 
puolelleen. 

Toisella laidalla majailevat 
siitospässit ja pässikaritsat.

Kalusteet lampolaan on  
toimittanut ylistarolainen 
Retronik Ky, jota luotsaavat 
Reino ja Raija Louko.

– Olemme tehneet lam- 
maskalusteita 28 vuotta  
ja toimineet itsekin lam- 
paankasvattajina 27 vuot- 
ta,  Reino Louko kertoo.

– Kotimaista materiaalia  
on käytetty mahdollisim- 
man paljon.

K o u l u t u s k u n t a y h t y m ä  
päätyi  val itsemaan pe- 
rinteisen lampolan, vaik-
ka tutkikin aluksi moder- 
neja vaihtoehtoja. 1600- 
neliöisessä rakennukses-
sa on parvi,  jonne pääsee  
katsomaan eläimiä.

Lampaiden hoidosta
ja tutkimuksesta työ
 
Tervolalainen Silja Jokiniemi  
aloitti Louella lampaiden  
vakituisena hoitajana ja 
maataloustyönohjaajana 
elokuun alussa.

Vanhalan lammasti lal la  
Ylipaakkolassa kasvanut  
Jokiniemi on opiskel lut  
He l s i n g i n  y l io p i s t o s s a  
kotieläintiedettä ja erityi- 
sesti kotieläinten jalos- 
tusta. Hän on valmistumas- 
sa maatalous- ja metsätie-
teiden maisteriksi. Gradun-
sa hän teki suomenlam- 
paiden isälinjoista.

– Paimenkoiriakin lammas-
laitumille on todennäköi- 
sesti myöhemmin tulossa, 
hän kertoo.

Geenipankkikarjan saa- 
puminen Tervolaan tuo  
kuntaan uusia työpaik- 
koja siten myös koirille.

Herkkuja tarjolla? Suomenlampaiden ja kainuunharmaslampaiden laidunlaumasta 
irtosi toiveikas lähetystö tiedustelutehtäviin.

Silja Jokiniemi sai vakituisen työpaikan kotikunnastaan.

Lapinlehmät ovat pienikokoisia ja väritykseltään yleensä hyvin vaaleita.

Lapinlehmän voimisteluesitys. Louella syntynyt mus-
ta-valkokirjava Roihutar elää nyt uudessa laumassa.
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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

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

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

JoyPack | Asiantuntevaa hoitamista ja laadukkaita koulutuspalveluja vuodesta 2005

§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
SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Kauneus- ja jalkahoitola 
Marjut Rovanperä

JALKOJENHOIDOT  
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

(myös koti- ja laitoskäynnit)

040 5255 669 
Keskustie 95

•Kasvohoidot • Kestopigmentoinnit 
•Hifu-hoidot • Timanttihionta • Mikroneulaus 
•RF-CRYO hoidot • LHE -valoimpulsihoidot  
•Happokuorinta • Sokerikarvanpoisto 
•Schrammek GREEN PEEL 
•Caretech Hydrogen-hoito 
•Quick lash -ripsien kestotaivutus  
•Brow lift -kulmien laminointi 

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

Tervolan toimisto palvelee 
ma, ke 10-14 
Juha Laajanen 
puh. 040 764 1799

JUMALANPALVELUKSET: 
Su 18.9. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10
Su 25.9. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10

VIIKKOTOIMINTA:
To 15.9. Eläkeläisten kerho seurakunta-
keskuksessa klo 11
Ti 20.9. Raamattuluento Kirjastossa 
klo 17
Ke 21.9. Seurakuntailta Rauni Mosku-
vaaralla Ahontie 6 as 3 klo 18
Pe 23.9. Kuolleiden lasten muistopäi-
vän hartaus Hautausmaalla Tyhjän sylin 
muistopaikalla klo 18

PÄIVÄKERHOT käynnistyvät ke 21.9. 
Kerhoajat ovat keskiviikkoisin 10.00-12.00 
ja 17.00-18.30. Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot 0504370006 / Sari

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

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Hautaan siunattu: Kaarina Helena 
Saares 76 v

www.tervolanseurakunta.fi

Seuraava Tervola-lehti 
ilmestyy 28.9.
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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

SATUHETKI 15.9. 
Satu kutsuu lapsia tarinoiden maailmaan kir-
jastoon kerran kuussa torstaisin! Satutuokiolla 
luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnel-
laan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mu-
kavaa. Syyskauden ensimmäinen satuhetki 
pidetään to 15.9. klo 9.30–10.00. Tervetuloa 
mukaan!

SUOMALAISET RAAMATUNKÄÄNNÖKSET 
-LUENTO 20.9. 
Syksyn aikana kirjasto järjestää yhteistyössä 
Tervolan seurakunnan kolmesta kokoontumis-
kerrasta koostuvan luentosarjan, jossa pe-
rehdytään kirkkoherra Heikki Holman johdolla 
maailman tunnetuimpaan kirjaan, Raamat-
tuun ja suomalaisiin raamatunkäännöksiin. 
Kokoontumiset järjestetään ti 20.9., 18.10. ja 
15.11. klo 17.00 alkaen kirjaston lehtisalissa. 
Tervetuloa mukaan!

ELOKUVAILTA 21.9. 
Koko perheen elokuvailta ke 21.9. klo 17—
18.30. Elokuvana on Ellin seikkailut. Pieni 
orpotyttö Elli elää Sumuvaaran kaduilla. Hän 
selviytyy kolmen kesytetyn näätänsä kanssa 
varastamalla ruokaa sijaishallitsija Tiitukselta, 
joka on kaapannut valtaistuimen. Yhtenä päi-
vänä paetakseen vartijoita Elli pukee päälleen 
prinsessan mekon. Siitä alkaa henkeäsalpaa-
va seikkailu Rikhard-kruununperijän pelasta-
miseksi, joka on muutettu kirouksen voimasta 
Kiskanaksi (puoliksi kissa, puoliksi kana). 
Elokuva on puhuttu suomeksi. Vapaa pääsy, 
tarjolla popparit ja limua!

JÄKÄLÄN JÄTENEUVOJA 28.9. 
Perämeren Jätehuollon Jäkälän jäteneuvoja 
tulee kertomaan jätehuollosta, lajittelusta, 
jätteensynnyn ehkäisystä ja mm. kompos-
toinnista kirjastoon ke 28.9. klo 17.30 alkaen. 
Kahvitarjoilu!

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

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

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

Etkö saanut Tervola-lehteä? 
Ilmoita siitä meille.

Juttuvinkit
Lukijan kuvat

Ilmoitukset

Lukijan palsta mm. runot,  
mielipiteet ym. ym.

aineisto@tervola-lehti.fi
 Näköislehti osoitteessa 

www.tervola-lehti.fi 

pidetään kunnanvirastolla, kunnanval-
tuuston kokoussalissa torstaina 22. 
päivänä syyskuuta 2022 alkaen klo 17.00. 
Paikalle saapuvia pyydetään noudattamaan 
annettuja koronaohjeistuksia. Kokouksen 
esityslista on luettavissa yleisessä tietover-
kossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 
15.9.2022 alkaen. 

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoittees-
sa http://tervola.ktweb.fi/ 28.9.2022 alkaen.

Pertti Keränen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUNNAN- 
VALTUUSTON  

KOKOUS

KAHVIHETKI ikäihmisille
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12. 
Aloitamme 22.9. Tapaamme nuorisotila 
Nuorkalla Paakonkarin kiinteistössä. Tarjolla 
on kahvia ja teetä. Kahvihetken järjestää va-
paa-aikatoimi ja vapaaehtoisia. Tule piipahta-
maan, juttelemaan ja viettämään aikaa. Tuo 
mukanasi naapurikin!

MUSEOVIERAILU
Museovierailu kotiseutumuseolla lauantaina 
17.9. Maksuton bussikuljetus kunnantalolta 
museolle lähtee klo 12 ja paluukyyti museol-
ta kunnantalolle klo 15. Paikalla esittelykier-
ros. Lounas tarjolla omakustannushintaan 
10,-.  Ilmoittaudu kyytiin vapaa-aikaohjaajalle 
040 590 2699/peppi.nyholm@tervola.fi 15.9. 
klo 16 mennessä.

SAUVAKÄVELYTUOKIO
Keskiviikkona 21.9. klo 17.30-18.30. Ko-
koonnumme seurakuntakeskuksen pihassa. 
Pientä tekniikkaopastusta ja hyvää seuraa. 
Hox! Samaan aikaan seurakunnan keskiviik-
kokerho 3-6-vuotiaille klo 17-18.30.

NUOTIOTARINOITA VOL. 2
Tiistaina 27.9. klo 17.30-19 tarinallinen nuo-
tioilta keskusurheilukentän laavulla. Yhteis-
työssä vapaa-aikatoimi ja kirjasto.

MAJAKAN TOIMIJATREFFIT
Torstaina 29.9. järjestötietokeskus Majakan 
toimijatreffit Nuorisoseuran talolla klo 17-20. 
Teemana ”Missä ne nuoret luuraa?” Ilmoit-
tautuminen osoitteessa bit.ly/tervolantref-
fit2022.

VANHUSTENVIIKKO 2.-9.10.
Vanhustenviikon ohjelma löytyy myös kun-
nan verkkosivujen tapahtumakalenterista. 
Vanhustenjuhlaan torstaina 6.10. seurakun-
takeskukseen on saatavilla maksuton kyyti. 
Ilmoittaudu 4.10. mennessä vapaa-aikaoh-
jaajalle p. 040 590 2600 tai peppi.nyholm@
tervola.fi, jos tarvitset kyydin juhlaan.

Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!

 tervolan_nuorisotyo

VAPAA-AIKA- 
TOIMISTO  

TIEDOTTAA
NUORKKA

Avoinna
Ma klo 13–16, 3.-6.lk
Ke klo 14–17, 7.lk-17v
Pe klo 14–17, 7.lk-17v

Pe 16.9. klo 17–20 pidetty aukioloaika ja 
ikäraja tuolloin 7.lk-19v.

Ma 19.9. Seiskojen ilta
klo 16.30–19, pelejä, bingoa, pientä napos-
teltavaa

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö on 15–28-vuotiaita nuoria 
varten. Apua saat pieniin ja suuriin mieltä 
askarruttaviin asioihin. Toiminta on luotta-
muksellista ja vapaaehtoista. Ota etsivään 
nuorisotyöntekijään yhteyttä jos:

• tulevaisuus mietityttää

• työ- tai harjoittelupaikka  
  on hakusessa

• mietit koulu- tai opiskeluasioita

• sinulla on kova halu itsenäistyä, 
  mutta et tiedä mistä aloittaa

• kaipaat jotakin tekemistä/ 
  harrastusta

• virastoissa asiointi ja lomakkeiden 
  täyttäminen tuntuu vaikealta

• kaipaat tukea pulmallisessa  
  elämäntilanteessasi. 

• haluat vain jutella

Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen, 
p. 040 1519735, satu.karvonen@tervola.fi

Vapaa-aikaohjaaja Peppi Nyholm, 
p. 0405902699, peppi.nyholm@tervola.fi

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 
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M aaseudulta Käsin 
messut järjes- 
tettiin elokuun 

viimeisenä viikonloppuna 
27.-28.8. Louella Ammat-
tiopisto Lappialla. Vaikka  
sää välillä meinasi kään-

Teksti, kuvat Susanna Karila
tyä sateen puolelle, ei se  
kävi jöitä tuntunut hait- 
taavan. Erilaiset esiintyjät ke-
räsivät yleisöä mukavasti.

Messut tarjosivat yli 7000  
k ä v i j ä l l e  t ä n ä  v u o n n a  
m o n i p u o l i s t a  n ä h t ä -
vää  ja  koettavaa kai-
ken ikäisille niin näytteil-
leasettajien kuin  esiinty- 

Maaseudulta Käsin messujen kävijämäärä 
yllätti positiivisesti

j ienkin toimesta.

Messutyöryhmä ki ittää  
kaikkia yhteistyökumppa-
neita, talkoolaisia ja mes-
sukävijöitä onnistuneista  
messuista!

Katso kuvakollaasi messu- 
viikonlopun tunnelmista.

Musiikkiesitykset keräsivät hyvin kuulijoita.

Sisäosastojen tarjonta herätti kiinnostusta.

Hiirimuori ilahdutti perheen pienimpiä.
Nuorille oli tarjolla Lätkässä Lappiin -pelipiste.

Talutusratsastusta järjesti Romsin Talli yhteistyössä Hyvänmielen hevostelijoiden kanssa.

Sympaattiset 
ja rauhalliset 
koirakaverit 
nauttivat mes-
suvieraiden 
rapsutuksista. 
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Hippo-yleisurheilukisat  
innostivat lapsia

Aurinkoisena elokuun viimei-
senä päivänä pidetyt Hippo 
yleisurheilukisat olivat kai- 
kin puolin mukava urheilu-
tapahtuma. Paikalla oli 91 
pientä hippoilijaa ja paljon 
vanhempia sekä muita kan-
nustajia. Nuorimmat juoksi-
jat olivat vasta vuoden ikäi-
siä ja vanhimmat tytöt ja po-

jat vuonna 2010 syntyneitä. 

Pienimmät juoksivat ja viisi-
vuotiaista alkaen oli kaksiot-
telu, juoksun lisäksi oli joko 
pallonheitto tai pituushyp-
py. Ottelijoiden paremmuus  
selvisi sijalukupisteiden pe-
rusteella.

T4 20m juoksu           
1.    Seela Jankkila            5.93   
2.    Helmi Heinonen       6.67   
3.    Ellen Alatalo              7.82   
4.    Janna Karjalainen    14.59   
5.    Selina Moilanen     18.43   
6.    Lotta Peteri             21.93   
           
P4 20m juoksu           
1.    Kalle Alatalo              5.57   
2.    Aaron Tarkiainen     5.98   
3.    Valtteri Vuolukka     6.09   
4.    Eino Tuisku                6.41   
5.    Aarni Harjuniemi     6.43   
6.    Eemi Vuokila             6.87   
7.    Riku Lehkonen          6.88   
8.    Vili Vuokila                 6.94   
9.    Luukas Vaara            8.20   
10.  Ebbe Vaara                8.36   
11.  Jalo Vedenoja            9.06   
12.   Jeremia Kivilompolo    9.31   
13.  Kaapo Vaara           10.19   
14.  Vilho Jurva               11.22   
15.  Reino Jurva             16.33   
16.  Eino Nikupeteri      19.19   
           
T6 40m juoksu ja 
pallonheitto           
1.    Sofia Karjalainen            3   
2.    Eevi Vuolukka                  5   
3.    Aino Rautio                      6   
4.    Ada Springare                 9   
4.    Aliisa Vaara                      9   
6.    Saimi Oinas                   10   

Hippo-kisojen tulokset 31.8.2022           
           
Hienossa syyskesäisessä säässä pidetyissä Hippo-kisoissa 
oli kaikkiaan hurjat 91 osallistujaa.  Pienimmät juoksivat ja 
isommat hyppäsivät pituutta  
tai heittivät palloa juoksun  
lisäksi. Tulokset määräytyivät  
sijalukupisteiden perusteella.  

           
P6 40m juoksu ja  
pallonheitto           
1.    Peetu Jankkila                 2   
2.    Elmeri  Takkunen           5   
3.    Onni Heinonen                8   
4.    Leo Vedenoja                  9   
4.    Leonel Kivilompolo        9   
6.    Anton Mäenalanen     10   
7.    Iivari Vuolukka              13   
8.    Jooa Karjalainen           16   
9.    Niilo Mäkelä                  18   
           
T8 40 juoksu ja  
pallonheitto           
1.   Deborah Karjalainen      4   
1.    J enny-Maija Ylimartimo    4   
3.   Saaga Mattinen               8   
4.   Anni Oinas                        9   
5.   Merida Tomperk           12   
6.   Ellen Vuokila                  13   
6.   Aino Kuittinen               13   
8.   Diljin Nasaan                 14   
9.   Sonja Heikkinen            15   
10. Noora Lehkonen          19   
11.  Lilja Kola                        21   
           
P8 40m juoksu ja  
pallonheitto           
1.    Kasperi Hartikainen      2   
2.    Niko Oinas                       7   
2.    Alpi Oja                             7   
4.    Ville Harjuniemi              9   
5.    Urho Peteri                    13   
5.    Joose Vaara                   13   
7.    Eemil Takkunen           14   
8.    Esko Lampela               16   
9.    Elmeri Nikula                17   
10.  Viljami Kallojärvi          22   
10.  Jare Karjalainen           22   
           

T10 60m juoksu ja 
pituushyppy           
1.    Jamina Korkia-aho         4   
1.    Vilma Ylimartimo           4   
3.    Minea Vuokila                 7   
4.    Rosanna Körkkö          10   
4.    Seela Harjuniemi         10   
6.    Sofia Hartikainen        12   
7.    Amalia Pauna               14   
8.    Yasemin Dogan            15   
8.    Oona Vuokila                15   
10.  Ellen Nikula                  18   
           
P10 60m juoksu ja  
pituushyppy           
1.    Toivo-Taneli Pauna        2   
2.    Topi Ylimartimo              5   
3.    Olavi Peteri                      6   
4.    Razzak Alhaj                    7   
5.    Lenni Harjuniemi         12   
5.    Hazan Alhaj                   12   
5.    Zeinal Kahled                12   
8.    Niklas Karjalainen       15   
9.    Lenne Laine                  19   
9.    Taha Al Taha                 19   
           
T12 60m juoksu ja  
pituushyppy           
1.    Hilma Peteri                    2   
2.    Saga Tarkiainen              4   
3.    Fatima Al Ibrahim          6   
4.    Rimes Hantomeni         8 
  
P12 60m juoksu ja  
pituushyppy           
1.    Elias Myllykoski              2   
2.    Tauno Peteri                    5   
3.    Anton Rajakangas         6   
4.    Naser Al Ibrahim            7   
5.    Otso Oja                           9   
6.    Juan Kahled                   12   
7.    Leo Laine                       14   
8.    Veeti Rautio                  16   
           

Tervolan osuuspankki tarjo-
si kaikille osallistujille kahvia, 
mehua ja pullaa. 

Urheilutoiminnasta vastasi-
Tervolan Terävä ry:n.

Eeva-Kaisa Lahti

Nuorille oli tarjolla Lätkässä Lappiin -pelipiste.

Talutusratsastusta järjesti Romsin Talli yhteistyössä Hyvänmielen hevostelijoiden kanssa.
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0408232779
Markus Karjalainen 

95300 Tervola 
m.karjalainen1986@gmail.com

Amis, AMK ja TE-palvelut rattailla -kiertue Tervolassa 14.9.
Osallistu oman kuntasi kiertueeseen!

Nyt ovat yhdessä rattail-
la ammatilliset oppilaitok-
set, Lapin ammattikorkea-
koulu ja TE-palvelut. Tule 
keskustelemaan ajankoh-
taisista osaamiseen tai työl-
listymiseen liittyvistä palve-
luista Meri-Lapin alueella. 
Palvelut ovat rattailla Kemin- 
maassa 7.9., Tervolassa 14.9. 
ja Simossa 21.9.2022.

Kiertueen tavoitteena on  
tavoittaa kuntalaisia, yrit-
täjiä, työnhakijoita, opiske- 
lusta kiinnostuneita ja yh-
teistyökumppaneita sekä 
tuoda palvelut lähelle yh- 
den päivän ajaksi. Hyppää  
sinäkin kyytiin, tule kat- 
selemaan ja kyselemään. 

Luvassa monipuolista oh- 
jelmaa ja henkilökohtaisia 
kohtaamisia.

Yrittäjille ja yritysten edus- 
tajille järjestetään Yrittäji-
en AamuCocktail klo 9.00 - 
10.30 Ammattiopisto Lap-
pian Maaseutuyrittäjyyden 
osaamiskeskuksessa Lou- 
ella. Yhteiseen huolenai- 
heeseen eli yritysten osaa-
japulaan haetaan ideoita ja  
ratkaisuja.

Kuntalaisi l le on tarjol la  
henkilökohtaista neuvon-
taa klo 9.00 - 15.00 Tervo-
lan kunnantalolla. Neuvon-
taa ja ohjausta opiskeluun,  
koulutuksi in ja työnha-
kuun liittyen. Voit laittaa pai-
kan päällä myös omat haku-
asiakirjat kuntoon ja vara-
ta ajan vaikkapa iltapäivän  
Mini-Mätsikseen. 

Meän liha ja FIN-EST siivous- 
ja kiinteistöpalvelu hake- 

vat työntekijöitä ja ovat 
rekrytoimassa klo 14.00-
15.00 Tervolan kunnan-
talolla. Vain tulemalla pai- 
kal le,  saat l isää t ietoa  
näistä!

Tapahtumassa myös muu-
ta mielenkiintoista, kuten 
tietoa tulevaisuuden älyko-
deista.

Kaikille kiinnostuneille vielä 
illalla klo 18.00 - 19.00 Am-
mattiopisto Lappian Maa-
seutuyrittäjyyden osaa- 
miskeskuksessa Louel-
la ajankohtaisinfoa ja kahvi- 
tarjoilu. Olet ehkä kuullut, 
että niin työ- ja elinkeino- 
palveluissa kuin koulutus-
puolella tapahtuu kovas-
ti muutoksia ja uusia tuu-
lia on ilmassa. Mietit ehkä, 
miten ne kytkeytyvät sinun 

tai perheesi tai työsi arkeen.  

Tule mukaan ihmettele- 
mään! Ja aina tietenkin  
arvontaa.

Te r vet u lo a  t o i vot t ava t  
Ammatt iop isto  Lappia ,  
L a p i n  k o u l u t u s k e s k u s 
Redu, Luovi, Lapin ammat-
tikorkeakoulu, TE-palvelut,  
Keminmaan, Tervolan ja  
Simon kunnat.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori  
Mirva Moisanen,  
puh. 040 193 2580,  
mirva.moisanen@lappia.fi

Asiantuntijat palveluksessanne

Lukijalta:

SYKSYISIÄ MIETTEITÄ

Sammunut on kesän tähti,
joutsenet jo eilen lähti.

Koleita on syksyn tuulet,
poissa kesän hymyhuulet.
Jos muutoksia kaipailen.
Niin miksi täällä haikailen.
Tavoittelee jo syksyn syli,
kuinka pärjään talven yli.
Jossain se lumeton maa,

sinne kesälinnut suunnistaa.
Jos muutoksia kaipailen.
Niin miksi täällä haikailen.

Haaveistain hetkeksi herään,
katson muuttajien perään.

Jos sinne löytäisin minäkin,
olisitko siellä myös sinäkin.
Jos muutoksia kaipailen.
Niin miksi täällä haikailen.

Syksyn hetki on haikeaa,
lähteminenkin niin vaikeaa.

Pitäisi ensin suunnitella,
ennen kuin talvi ovella.

Syksyn hetki on haikeaa,
lähteminenkin niin vaikeaa.

Pitäisi ensin suunnitella,
ennen kuin talvi ovella.

Odottelen jo ensi kesää,
hetkeksi taas henkiin herää.
Kuuluu lintusien sirkutukset,

muutkin kesäiset houkutukset.
Jos muutoksia kaipailen.
Niin miksi täällä haikailen.
Syksyn hetki on haikeaa,

lähteminenkin niin vaikeaa.
Pitäisi ensin suunnitella,
ennen kuin talvi ovella.

Syksyn hetki on haikeaa,
lähteminenkin niin vaikeaa.

Pitäisi ensin suunnitella,
ennen kuin talvi ovella.

Ari Saukko, Tervola

Tervolan kunta uudisti  
kotisivunsa

U udet kotisivut au-
kesivat 13.9.2022. 
Tervolan kunnan 

brändityö saatiin valmiik-
si vuonna 2021, jonka jäl-
keen keväällä 2022 luon- 
tainen jatkumo oli saada 
myös kotisivut vastaamaan 
brändiä. Uusissa nettisi- 
vuissa on huomioitu erityi-
sesti saavutettavuus käyt- 
täjiä ajatellen.  

Teksti, Susanna Karila
Sivuston suunnitteluun ovat 
osallistuneet niin kunta- 
laiset kuin kunnan työnteki-
jät. Aikaisemmin keväällä to-
teutettiin kaikille avoin palau-
tekysely sivuston demo-ver-
siosta, jossa raikas ja selkeä 
ulkoasu sai jo tuolloin kiitosta. 

Brändityö voitti  
kansainvälisessä 
kilpailussa kultaa

Tervolan kunta on huomat-
tu myös maailmalla, sillä Ber-
ry Creativen kanssa yhteis-

Lukijalta:

 VILLASUKKAVILLITYS KÄYNTIIN 

Kun illat jo pimenevät ja kohta pakkanen 
nurkissa hampaita narisuttelee, olisi varmaan 
aika varustautua talveen, varsinkin kun ener-
giapulan vuoksi voidaan joutua alentamaan 

kotien lämpötilaa.
Turvallisinta olisi puhaltaa käyntiin oikea 

villasukkavillitys, niin että kaivetaan kaikki 
pienimmätkin villalankakerän nystyrät esiin 

ja aletaan säpsäkästi heiluttaa puikkoja! Eikä  
käytetä mitään  sekoituslankoja vaan ihka 

oikeaa pässinpökkimää lankaa. Se lämmittää 
varmasti ja auttaa kolotuksiin. Päästetään nyt 

kerralla kaikki lovuus valloilleen, kudotaan 
riemunkirjavia-tupsuhupsuja - hissuhassuja 
- bottuvarvas -kukallisia - raidallisia sukkia, 

kudotaan niin että puikot soivat!
Pian joka huushollissa ovat kotiin tulijoita 
odottamassa  sipsuttelusukat . Voitaisiin 

myös antaa  lämpösukat  yksinäisille ja lä-
hiystäville.  Ei muuta kuin töpinäksi  ja puikot 
soimaa, sitten sipsutellaan  pehmeästi ja si-

rosti  värikkäissä iltasukissa. Meitä ei kylmyys 
kangista, eikä pimeys lannista!

 Mirjami Lehto 

työssä luotu brändityö voit-
ti kultaa mainostoimistojen 
kansainvälisessä kilpailussa 
Transform Awardsissa Tuk-
holmassa 31.8.2022.

Transform Awards on vuo-
sittain järjestettävä kilpai-
lu viestintä- markkinointi- 
ja mainostoimistoile ympäri 
maailman. Kilpailussa palki-
taan luovia maine- ja brän-
distrategiaratkaisuja.

- Olemme todella iloisia ja 
yllättyneitä voitosta! Täs-

tä on hienoa jatkaa ja miet-
tiä lisää ratkaisuja tulevaan, 
jotka lisäävät kiinnostusta 
ja muuttoliikettä Tervolaan, 
kertoo viestintäsuunnit- 
telija Susanna Karila.
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Kalankäsittely on tärkeä taito osata.

Ossauksella opeteltiin  
kalastustaitoja

Elokuun alussa Tervolan 4H- 
ja riistanhoitoyhdistys jär-
jestivät lasten erä- ja kalas-
tusleirin. Leiripaikkana toi-
mi Peuran vanha koulu, jonka 
omistaa Ala-Kemijoen Peu-
rat metsästysseura. Tervo-
lan vanhimpia rakennuksia 
oleva koulu ja vieressä oleva 
Kemijoki tarjosivat hyvä puit-
teet leirin toteuttamiseen.

Leirillä oli mukana paljon vie-
raita kuten, Meri-Lapin Ur-
heilukalastajat, Lapin Va-
paa-ajan kalastajat, Juha 
Mäkimartti, Kemijoki Oy ja 
Kemi-Tornion lintuharrasta-
jat Xenus. Leiriläiset saivat-
kin todella monipuolista ope-
tusta mm. kalanbiologiasta, 
lintujen tarkkailusta, met-
sästyksestä ja eri kalastus-
muodoista. Lisäksi Kemijoki 

Oy lahjoitti lapsille pelastus-
liivit. Koivukylän osakaskun-
ta antoi myös oman tukensa 
tapahtuman järjestämiseen.
Tervolassa eri yhdistysten ja 
muiden toimijoiden välinen 
yhteistyö toimii hyvin. Lei-
rit ym. tapahtumat ovat aina 
kiinnostavampia, kun muka-
na on vierailijoita. Leirit eivät 
myöskään onnistuisi ilman 
talkooapua mm. riittävän val-
vojamäärän suhteen.

Kiitos kaikille jälleen onnistu-
neesta tapahtumasta!

Ville Viitanen, Tervolan 
riistanhoitoyhdistys

Tiina Kämäräinen, 
Tervolan 4H-yhdistys

Kuva: Ville Viitanen

Lukijan kuva. Lähetä ottamasi  

kuva  aineisto@tervola-lehti.fi 

niin julkaisemme kuvia lehdessä. 

Kuva, toimitus

www.tervola-lehti.fi
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Vaarallisen jätteen keräysauto:
- Maalit, liimat
- Ohenteet, liuottimet
- Hapot ja emäksiset pesu-aineet
- Energiansäästölamput
- Loisteputket
- Ajoneuvojen akut
- Ajoneuvojen nesteet
- Torjunta ja kasvinsuojeluaineet 

Sähkölaitteiden keräysauto:
- Pienet kodin sähkölaitteet
- Televisiot, tietokoneet
- Mikrot, imurit
- Hellat, jääkaapit, pakastimet
- Pesukoneet

Jäteöljyn keräysauto:
- Mustat ja kirkkaat öljyt

Toimita jätteet vastaanottopaikalle aika-
taulun mukaisena aikana. Älä tuo jätteitä 

keräyspaikalle etu- tai jälkikäteen.

Vaarallisten jätteiden ja 
sähkölaitteiden keräyskierros

Kuntalaisten vaaralliset jätteet ja sähkölait-
teet vastaanotetaan veloituksetta. Muita 

jätteitä ei vastaanoteta keräyskierroksella.

27. - 29.9.2022
Tiistai 27.9.2022
Maula, ent. baari, 8.00 - 9.00
Tervola, SEO, 9.45 – 10.45
Peura, Liikenneasema Mäkipeura, 11.15 – 12.15
Varejoki, koulu, 13.45 – 14.15
Mellakoski, ent.kaupan piha, 15.00-16.00

Keskiviikko 28.9.2022
Raanujärvi, koulu 8.00 – 9.00
Meltosjärvi, koulu 9.30 – 10.15
Tengeliö, kansantalo, 11.00 - 11.30
Kauliranta, monitoimitalo, 12.30 – 13.00
Kainuunkylä, levike, 13.45 – 14.30 
 (HOX! Poikkilahden risteyksestä 300 m etelään)
Karunki, kauppa, 15.15 – 16.30

Torstai 29.9.2022
Arpela, kauppa, 11.00 – 12.00
Vojakkala, kauppa, 12.30 – 13.45
Kaakamo, ent. op, 14.30 – 15.30
Kemi, S-market Hahtisaari, 16.30 – 17.30
Kemi, Neste Lapintuuli, 18.00 – 19.00

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 28.9. Aineistot edellisen  
viikon keskivikkoon mennessä.

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 

Hox! Nyt kokeiluluontoisesti!
Tervolan ekoasema

on poikkeuksellisesti avoinna 
kahtena syyslauantaina! 

   la 24.9. klo 9.00 - 14.00 
la 1.10. klo 9.00 - 14.00

Vastaanotamme metallia, puuta,

 puutarhajätteitä, pahvia,

 vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, 

kaatopaikkajätettä ja 

poltettavaa jätettä

Ekoasema Esa ja pojat
Uusiokatu 5, Kemi

p. 0400-867 680

Ylitornion ekoasema
Teollisuustie 20, Ylitornio

p. 0400 399 257

Jätekeskus Jäkälä
Kalkkimaantie 614, Tornio

p. 0400 181 456

Muista  ottaa

asiakaskortti mukaan!

Tervolan Ekoasema
Tuunivaarantie, Tervola
p. 0400 181 456 (Jäkälä)

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

Laaja-alainen erityisopettaja
Hakuaika päättyy 16.9.2022 

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori
Hakuaika päättyy 16.9.2022 

Kodinhoitaja x2
Hakuaika päättyy 30.9.2022 

Terveyskeskuslääkärin virka
Hakuaika päättyy 30.9.2022 

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset 
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Lähihoitaja oppisopimus
Hakuaika päättyy 31.12.2022

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

Suhanko Arctic Platinum Oy suunnittelee 
purkuputken rakentamista Suhangon 
kaivoshankkeen alueelta Kemijoelle ja 
kaivoksen purkuvesien johtamista pur-
kuputken kautta Kemijokeen. Suunniteltu 
putki on pituudeltaan 44 tai 50 km ja pur-
kupaikka sijoittuu Ossauskosken voima-
laitoksen läheisyyteen.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuk-
seen (YVA-selostus) on koottu tiedot 
hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä 
arviointi hankkeen ympäristövaikutuk-
sista. Kuulutus on nähtävillä 14.9.2022 - 
31.10.2022 välisenä aikana Lapin elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
(ELY-keskus) verkkosivuilla 
www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi → 
Ajankohtaista → Kuulutukset ja ilmoituk-
set → Ympäristö ja luonnonvarat. Kuulu-
tus ja YVA-selostus on nähtävillä myös 
ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoit-
teessa 
https://www.ymparisto.fi/suhangonkai-
voksenpurkuputkiYVA.

Kuulutus ja YVA-selostus on nähtävillä 
lisäksi Tervolan, Keminmaan ja Ranuan 
kuntien verkkosivuilla 
https://tervola.fi/kategoria/kuulutukset/
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=-
Tiedotteet
https://www.ranua.fi/Kunta-Paatokset/
Kuulutukset-ja-ilmoitukset

Verkkoympäristön lisäksi YVA-selos-
tus on nähtävillä paperiversiona Lapin 

ILMOITUS
KUULUTUKSESTA

Suhangon kaivoshankkeen
purkuputki, ympäristövaikutusten 

arviointiselostus
ELY-keskuksessa ja Tervolan, Keminmaan 
ja Ranuan kunnantalolla sekä em. kunta-
keskusten pääkirjastoissa.

Arviointiselostusta esitellään ja siitä 
voidaan keskustella yleisötilaisuudessa 
Tervolan kunnantalon valtuustosalissa 
(Keskustie 81) torstaina 29.9.2022 klo 
15 alkaen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 
Yleisötilaisuutta voi seurata myös etäyh-
teydellä, linkki tilaisuuteen löytyy ympä-
ristöhallinnon verkkosivulta yllä esitetystä 
osoitteesta sekä hankkeesta vastaavan 
internet-sivuilta osoitteesta https://www.
suhanko.com/linkit, linkki toiminnassa 
29.9.2022 alkaen.

Lapin ELY-keskus toimii hankkeen 
YVA-menettelyn yhteysviranomaisena. 
Mielipiteet YVA-selostuksesta on toi-
mitettava viimeistään 31.10.2022 säh-
köisesti osoitteeseen kirjaamo.lappi@
ely-keskus.fi tai kirjallisena osoitteeseen 
Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3 B 96100 
Rovaniemi tai PL 8060, 96101 Rovaniemi. 
Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään 
mainitsemaan diaarinumero LAPE-
LY/861/2021.

Rovaniemellä 14.9.2022
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus 


