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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Tervolahovi panostaa
palveluun
Tilaus- ja ohjelmapalvelut sekä majoitustoiminta ovat yrityksen kivijalkoja. Ravintola
on avoinna yleisölle lauantaisin.
Teksti, kuvat Teija Laurinolli

T

ervolahovi tarjoaa
majoitusta monenlaiseen tarpeeseen.

– Tällä hetkellä meillä on
viisi huonetta, joissa on
suihku, wc ja minikeittiö,
kertoo yrittäjä Tenho Kakko.
Lisäksi yrityksellä on paikkoja karavaanareille ja
telttailijoille.
– Haaveissa olisi saada
läheltä tontti pienelle vaunu- ja mökkialueelle.
Te n h o K a k o n j a M a r i
Starck-Kakon luotsaama
Tervolahovi on selviytynyt
koronakurimuksesta ilman
yhteiskunnan apua. Haetut
tuet jäivät saamatta.
– Nyt huolestuttavat etenkin nousevat energianhinnat. Työntekijöiden löytäminen on muuttunut
haasteelliseksi, koska koronasulkujen aikana niin
moni siirtyi muille aloille,
Kakko sanoo.
– Aika paljon olemme joutuneet Marin kanssa paiskimaan kahdestaan töitä.

– Aloitimme majoitus- ja
kokouspalveluista. Ensimmäiset 4–5 vuotta toimimme ilman ravintolaa, Tenho
Kakko kertoo.
– Vähitellen mukaan tulivat tilaus- ja ohjelmapalvelut, kuten juhlien ja
virkistyspäivien järjestäminen, saunaosaston
vuokraus ja limusiiniajeluiden tarjoaminen.
Nyt järjestämme vaikka Paintball-pelejä, helikopterilennätyksiä tai
hevosajeluita. Teemme
yhteistyötä paikallisten
yrittäjien kanssa.
Tenho Kakko haluaa kiittää myös ystäväänsä Janne
Pohjasta, Pohjaset Oy:n
toimitusjohtajaa.
– Hänen ansiostaan remontoimme ravintolan koulun entisestä ruokalasta.
Janne sanoi, että olisi hyvä
olla paikka, jossa istua iltaa.

Vuosien mittaan Kakot ovat
remontoineet koko rantaalueen uusiksi. Terasseilla
on useita saunoja, grillikota, porealtaita. Vesille pääsee jetillä tai suppilaudoilla.
– I s o t y r it y s a s i a k k a a t
ovat meille tärkeitä. Haluamme tarjota viimeisen päälle hyvää palvelua.
Ravintolapuolen yrittäjät voisivat luovuttaa
vuokralaisenkin hoitoon.

Rannan isolle terassille on pystytetty neljä saunaa, joista yhteen mahtuu 60 henkeä,
kahteen 15 henkeä ja pienimpään 6 löylynheittäjää. Kylpijöillä on käytössään myös
kaksi poreallasta ja kylpytynnyri sekä grillikota.

– Tietenkin myös meille
ovat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat ja muualta tulevat asiakkaat tärkeitä. Tervolalaisia näkisi
mielellään silti enemmän
kävijöiden joukossa.
Yrittäjäpari auttaa puolestaan paikallisia eri tavoin.

Hyväntekeväisyys
tärkeää

Tervolahovi on vuosia osallistunut merilappilaisten
motoristien hyväntekeväisyystempauksiin ja tukenut esimerkiksi urheiluseuroja.

Tenho Kakko toivoisi, että
kuluttajat tukisivat mahdollisuuksiensa mukaan
paikallisia yrittäjiä ja käyttäisivät paikallisia palveluita.

– Torniolaisen Free Bikers
-seuran vetämissä tapahtumissa kaikki tulot menevät lyhentämättöminä hyväntekeväisyyteen. Se on
hieno asia.

– Olisi mahdollisuus keskittyä majoitus-, tilaus- ja ohjelmapalveluihin.

Nyt karaokebaari ja yökerho ovat avoinna yleisölle
lauantaisin kello 22–04.
– Ruokapuolta ei ole kannattavaa pitää koko ajan
tarjolla, mutta tilauksesta sekin järjestyy, Kakko
muistuttaa.

Yritystä kehitetty
pikku hiljaa
Kakot ostivat entisen
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen Lappialta
kesällä 2009.

Tervolahovilla on loistosijainti komeissa Kemijoen rantamaisemissa.

Tenho Kakko luotsaa Tervolahovia yhdessä
vaimonsa Mari Starck-Kakon kanssa.

Sisäänkäyntiä somistavat muun muassa liikennevalot.

Diakoniatyö tutuksi Tervolan
kirjastossa lokakuussa
Tervolassa ollaan syksyllä liikkeellä lähimmäisen
asialla, kun kirjasto ja seurakunta järjestävät yhteistyössä erilaisia tilaisuuksia,
jotka kutsuvat keskustelemaan ja viettämään aikaa
yhdessä. Diakoniatyön monimuotoisuuden lisäksi tutustutaan myös maailman
tunnetuimpaan kirjaan,
Raamattuun.
Diakoniatyö viettää tänä
vuonna juhlavuottaan, kun
syyskuun alussa tuli kuluneeksi 150 vuotta Suomen ensimmäisen diakonissan nimittämisestä. Diakoniajuhlavuoden merkeissä
Tervolan kirjasto ja Tervolan
seurakunta järjestävät yhteistyössä syksyn aikana erilaisia tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia, jotka pidetään kirjastossa.
Tervolan seurakunnan koostama juhlavuoden näyttely
on esillä kirjastossa lokakuun
ajan. Näyttelyyn voi tutustua
kirjaston aukioloaikojen mukaisesti 3.10. alkaen. Näyttely esittelee diakoniatyötä kokonaisvaltaisesti ja havainnollistaa erilaisin keinoin
diakoniatyön monimuotoisuutta ja vaikuttavuutta, historiaa unohtamatta. Näyttelyn on ideoinut ja koonnut
Tervolan seurakunnan diakoni Elina Volotinen yhdessä
vapaaehtoisten kanssa.
Kirjaston ja seurakunnan yhteistyössä toteutettavien
keskustelutilaisuuksien sarja
alkaa torstaina 6.10. diakoni
Elina Volotisen järjestämällä
kahvittelutuokiolla, jossa on
luvassa vapaamuotoista turinaa ja porinaa. Keskiviikkona 13.10. järjestetään Naistenilta, jolloin tutkijatohtori
Laura Kallatsa kertoo aiheesta Äidiltä tyttärelle - suomalaisnaiset arvojen ja katsomusten välittäjinä. Keskiviik-

kona 19.10. ääneen pääsevät
miehet, kun on Miesten vuoro – puhua. Vetäjinä ovat dokumenttielokuvien ohjaaja,
Meri-Lapin vuoden seutukuntalaisena palkittu Joonas
Berghäll sekä seurakuntapastori Markus Kallatsa. Keskiviikkona 26.10. jokaisella
on mahdollisuus palata rakkaimpien riparilaulujen pariin, kun Tervolan seurakunnan kanttori Sari Vähäkangas
laulattaa Toivelauluillassa.
Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy, ja ne ovat avoimia
kaikille kiinnostuneille.
Syyskuussa jatkuvat myös
Tervolan kirkkoherra Heikki
Holman Raamattu-aiheiset
luentoillat Tervolan kirjastossa. Syksyn aikana kuulijat
johdatellaan suomalaisten
raamatunkäännösten pariin. Tiistaina 20.9. aiheena
on Suomalaiset Raamatut
1500-luvulta nykypäivään.
Tiistaina 18.10. luentosarja jatkuu aiheella Katoavatko sanat – muuttuuko merkitys? Syksyn luentosarjan
päättää 15.11. luento Virallisten painosten erilaisista
tulkinnoista. Suomalaisiin
raamatunkäännöksiin keskittyvät luennot ovat jatkumoa suositulle Raamattu
– maailman tunnetuin kirja
-luentosarjalle, joka toteutettiin Tervolan kirjastossa
keväällä 2022.
Lisätietoja:
Kati Pyhtilä, kirjastotoimenjohtaja, Tervolan kirjasto,
puh. 040 486 6994,
kati.pyhtila@tervola.fi
Elina Volotinen, diakoni,
Tervolan seurakunta,
puh. 050 437 0004,
elina.volonen@evl.fi
Heikki Holma, kirkkoherra,
Tervolan seurakunta,
puh. 050 437 0001,
heikki.holma@evl.fi
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Tervolan kunnanhallitus kokoontui 12.9.2022
– asialistalla mm. MeriLapin työllisyysalueen valmistelu, vauvarahan korotus, Lapinniemen päiväkodin liikenneturvallisuuden
parantaminen ja talousarvion toteutuminen
Tervolan kunta osallistuu
Meri-Lapin työllisyysalueen
valmisteluun
TE 2024 uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka tukee työntekijöiden nopeaa työllistymistä
ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja
monipuolisuutta. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta ja alueen
elinkeinoelämän tarpeita.
Kunnanhallitus päätti, että

Tervolan kunta sitoutuu Meri-Lapin kuntien työllisyysalueen valmisteluun ja mahdolliseen perustamiseen
lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Perustamispäätös tuodaan myöhemmin kaupunkien ja kuntien
käsiteltäväksi. Työllisyysalueen valmistelussa on mukana Tornio, Kemi, Keminmaa,
Tervola, Simo ja Ylitornio.
Kunnanvaltuustolle esitetään vauvarahan korotusta
vuodesta 2023 lähtien
Ku n n a n h a l l it u s e s it t ä ä
22.9.2022 kokoontuvalle valtuustolle vauvarahan
korotusta vuodesta 2023
lähtien. Esityksen mukaan
maksamisen edellytyksenä olisi, että perhe on kirjoilla Tervolassa. Syntymävuonna vauvarahaa maksettaisiin 2000 euroa ja sen jälkeen
seuraavina neljänä vuotena
1000 euroa per vuosi.

Lapinniemen päiväkodin
parkkialueen turvallisuutta
parannetaan
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi teknisen lautakunnan
antaman lausunnon Lapinniemen päiväkodin parkkialueen turvallisuutta koskevaan valtuustoaloitteeseen.
Lausunnon mukaan Lapinniemen päiväkodin paikoitusalueen liikennesuunnittelun suunnitelma on valmistunut. Suunnitelma sisältää
nykyisen katusuunnitelman
muutoksen.
Hanke toteutetaan syksyn
2022 aikana. Hankkeessa
mm. uudelleen järjestellään
paikoitusalueen ja Päiväkodintien liikenne sekä uusitaan päiväkodin jätekatos.
Tervolan talousarvio toteutui budjetoitua paremmin
Tervolan kunnan talousar-

vio on alkuvuodesta toteutunut budjetoitua paremmin.
Vuosikate 30.6.2022 oli 1,6
milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt 1,8 milj. euroa,
joka on 51 % koko vuodelle
budjetoidusta. Toimintamenot ovat pysyneet hyvin raameissa ja olivat 12,5 milj. euroa. Hyvään tulokseen ovat
vaikuttaneet lisäksi verotulojen (yht. 5,8 milj. euroa) ja
muiden rahoitustuottojen
(0,7 milj. euroa) kertyminen
budjetoitua paremmin.
Muut asiat
Muut kunnanhallituksen
käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallituksen
käsittelemiin asioihin voi
tutustua kokouksen esityslistasta tai 16.9.2022 julkaistavasta pöytäkirjasta
Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.

Kirjailija kiittää tervolalaisia
Minulla oli ilo tavata tervolalaisia kirjallisuuden ystäviä Tervolan nuoriseuran ja kirjaston yhteisessä tilaisuudessa 7.9.2022.
Peräpohjalainen nuorisoseurantalo pullisteli väen
paljoudesta, puheensorinassa soi tuttu murre, josa
hoo osathin panna oikiihan
välhin, muttei joka rakhon
ja tutut kasvot hymyilivät.
Kahvi tuoksui.
Esikoisromaanini Partisaanivalssi on julkaistu elokuussa. Teoksen tapahtumat sijoittuvat pääosin Peräpohjolaan, molemmille puolille
Kemijokea. Romaanin henkilöiden esikuvina ovat vahvat Peräpohjolan naiset.
Tervolan kieli, kulttuuri ja
luonto ovat omaleimaisia ja

erityisiä Suomen mittakaavassa ja kansainvälisestikin.
Tervolalainen vieraanvaraisuus ja toisten ihmisten kunnioittaminen sekä kyky elää
rinnakkain sulassa sovussa erilaisiakin näkemyksiä
arvostaen on tervolalaisuutta parhaimmillaan.
Suullinen tarinankerrontaperinne elää ja on voimissaan Tervolassa. Tervolalaiset elävät luonnossa ja
luonnosta.
Peräpohjolassa riittää ammennettavaa kaunokirjallisuuteen. Myös seuraava romaanini tulee sijoittumaan
tähän arvokkaaseen kieli- ja
kulttuuriympäristöön. Kirjailijana voin todeta, että minulla on ollut onni syntyä ja
kasvaa ihmisten, tarinoiden
ja joen Tervolassa.

Palveluhakemisto
Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus
Vastaava työnjohto
ja pääsuunnittelu
Rakennuslupakuvat

Pyydä tarjous:

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

VIIKKOTOIMINTA:
To 29.9. Eläkeläisten kerho Seurakuntakeskuksessa klo 11
Pe 30.9 Miestenpiiri Törmävaaran leirikeskuksessa Leiritie 11, klo 18
Ke 5.10. Seurakuntailta Aino ja Kalevi Ollitervolla Nelostie 309 a, klo 18
To 6.10. Vanhustenviikon juhla Seurakuntakeskuksessa klo 13
To 6.10. Pannu kuumana, porinaa ja turinaa Elina-diakonin kanssa kirjastolla klo
17-18.30. Tervetuloa kahville!
Pe 7.10. Se löytyi-Missio 2022 alueellinen päätapahtuma Alatornion kirkossa klo
18, mukana mm. Pekka Simojoki, Sami
Asp ja Jukka Jämsen. Omallakin autolla
voi mennä. Ilmainen kuljetus seurakuntakeskukselta, jota varten ilmoittautuminen
ma 3.10. klo 13 mennessä joko verkkokaavakkeella (Tervolan seurakunta.fi)
tai puhelimitse 050 437 0000. Voit jättää
myös ääni- tai tekstiviestin.
La 8.10. Kuunteleva rukous, rukousopetusta Seurakuntakeskuksessa klo 14-19.
Kouluttajana Jukka Jämsen. Ruokailua ja
kahvia (yht. 7 €) varten ilmoittautuminen
ma 3.10. klo 13 mennessä kuten edelliseen.
Ke 12.10. Naistenilta kirjastolla klo 17
teemalla Äidiltä tyttärelle – Suomalaisnaiset arvojen ja katsomusten välittäjinä, tutkijatohtori TT Laura Kallatsa
PÄIVÄKERHOT keskiviikkoisin 10.0012.00 ja 17.00-18.30. Ilmoittautumiset ja
lisätiedot 0504370006 / Sari

Kuva: Viivi Vuorela
Nuorisoseuran kirjailijavierailussa sain osakseni sylikaupalla tervolalaista vieraanvaraisuutta ja sydämellisyyttä. Siitä lämmin
kiitokseni jokaiselle paikalla
olleelle.

Anu Kolmonen,
kirjailija, kuvataiteilija,
KM kasvatuspsykologi

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

p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

TAKSI-TERVOLA
JAAKKO KÄMÄRÄINEN

JUMALANPALVELUKSET:
Su 2.10. Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11
Su 9.10. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10

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

VARHAISNUORET
La 8.10. Donkkis Big Night-tapahtuma
6-9 -vuotiaille, seurakuntakeskuksessa klo
12.00-14.00. Ohjelma sisältää Raamattuopetusta, draamaa, nukketeatteria ja hauskoja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen
voi tuoda pientä naposteltavaa. Lopuksi arvotaan osallistujien kesken palkintoja. Varaathan ulkovaatteet! Donkkis Big
Night-tapahtumaan on vapaa pääsy! Lasten vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan illan kulkua. Lisätietoja: http://www.
donkki.net ja Sari Siivola p. 050 437 0006.
Järjestäjinä: Tervolan seurakunta ja Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
DIAKONIA:
Diakonian juhlavuoden näyttely on esillä kirjastossa lokakuun ajan. Näyttelyyn
voi tutustua kirjaston aukioloaikojen mukaisesti 3.10. alkaen. Näyttely esittelee
diakoniatyötä kokonaisvaltaisesti ja havainnollistaa erilaisin keinoin diakoniatyön
monimuotoisuutta ja vaikuttavuutta, historiaa unohtamatta.
KIRPPUTORI on avoinna ke klo 11-17 ja
la klo 10-15. Lahjoituksena vastaanotetaan käyttökelpoista puhdasta ja ehjää.
www.tervolanseurakunta.fi

Näköislehti osoitteessa
www.tervola-lehti.fi
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TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa
DIAKONIATYÖ
TUTUKSI
1.9.2021–30.4.2022.
Asiakaspalveluaikaa on
Diakonian
kunniaksi kirjasto ja
ma–to klojuhlavuoden
12–19
seurakunta
yhteistyössä erilaisia
pe
klo järjestävät
10–17
tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia lokakuussa.
Merkkaa tulevatvoi
tilaisuudet
kalenteriisi!
Omatoimikirjastossa
asioida jokajopäivä
klo 9–21
välisenä aikana, myös viikonloppuisin.
• PANNU KUUMANA! 6.10. klo 17
MUUTTUNEET
LIIKENNEJÄRJESTELYT
Pannu kuumana!
– turinaa ja porinaa, terKoulukeskuksen
liikennealueen
vetuloa kahville!
Diakonimuutostöiden
Elina Volotinen.
myötä liikenne kirjastoon on muuttunut yksisuuntaiseksi.
Saapuva 12.10.
ajoneuvoliikenne
• NAISTENILTA
klo 17 ohjataan
Kurjentien
kautta,
ja
alueelta
poistutaan
ItäpuolenNaisten ilta: Äidiltä tyttärelle – suomalaistielle.naiset
Itäpuolentieltä
ei
voi
enää
kääntyä
suoraan
arvojen ja katsomusten välittäjinä.
koulukeskukseen/kirjastoon.
TT, tutkijatohtori Laura Kallatsa
POISTOAINEISTON
HÄVITTÄJÄISET
• MIESTEN VUORO
19.10. klo 17
Tule penkomaan poistoaineiston hävittäjäisiin! JälMiesten vuoro – puhua. Dokumenttielokujellä olevaa kirjaston poistoaineistoa saa ottaa ilvien1.–8.9.
ohjaaja
Joonas
Berghäll ja seurakunmaiseksi
välisenä
aikana.
tapastori Markus Kallatsa. Myynnissä Berghällin esikoisteosta
Vaaleanpunainen kirje.
LASTENOSASTON
TIETOKIRJAHYLLYT
Raikkaan oranssit lastenosaston tietokirjahyllyt on
• asennettu
TOIVELAULUILTA
26.10. tutkailu
klo 17 on ennyt
paikoilleen. Kirjojen
riparilaulut.
Kanttori
Sari
tistäRakkaimmat
sujuvampaa, kun
myös useimmat
isot kirjat
Vähäkangas.
mahtuvat
hyllyihin oikeinpäin. Uudet hyllyt ovat
myös matalammat kuin entiset, joten pienet asiakDIAKONIATYÖN
kaat yltävät kirjoihinNÄYTTELY
paremmin itse.
Kirjastossa on diakonian juhlavuoden näyttely
LEFFAILTA
8.9.3.10. alkaen. Tervetuloa tutuslokakuun
ajan
Koko perheen
elokuvailta ke 8.9. klo 17–18.40. Tatumaan
näyttelyyn!
rina vie fantasiamaailmaan, missä ihmiset ja lohikäärmeet elivät kauan sitten sopusoinnussa. Mutta
VANHUSTENVIIKKO
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4.10. uhkasi
SeniorSurf
12–
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Nyt,
500
15. Pohjoisen eKirjaston esittelyä eli kuunnelvuotta myöhemmin, sama paha voima on palannut,
tavaa, luettavaa ja katseltavaa älypuhelimelle,
ja yksinäisen soturin on löydettävä myyttinen viitabletille
tai kannettavalle
tietokoneelle.
Ota
meinen lohikäärme
korjatakseen
murtuneen maan
oma
laite sekä kirjastokortti
mukaan.
ja palauttaakseen
sen hajaantuneet
kansat Kahviyhteen.
tarjoilu!
Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat herkut
mukaan!
Testaa kasvi- ja ötökkätietämyksesi vanhustenviikon
aikana kirjaston
”luontopolulla”!
KIRJAILIJAVIERAANA
AAVEMETSÄSTÄJÄ
Kaikkien
yhteystietonsa
jättäneiden kesken
MIKA NIKKILÄ
16.9.
Valkeakoskelainen
rajatiedon
tutkija Mika Nikkiarvotaan
maistuva
palkinto.
lä esittelee Suomen aavemetsästäjät 3 -kirjaa ja
kertoo aavemetsästäjänä toimimisesta torstaina
KIRJASTOKAHVIT
16.9. klo 18 kahvittelemaan
alkaen Nuorisoseurantalolla.
Tervetuloa
kirjastoonOletko
keskisinä
kohdannut
yliluonnollisia
ilmiöitä?
viikkoisin ja perjantaisin klo 12–14!Tervetuloa
kuuntelemaan ja keskustelemaan!
YÖKIRJASTO TULEE TAAS!
PENTTI KORPELA
Suosittu
Yökirjasto 27.9.
tulee taas perjantaina
Valokuvaaja
ja tietokirjailija
Korpela
saapuu
14.10. klo 19–23
erilaisinPentti
kujein
ja kepposin.
kirjaston kirjailijavieraaksi ma 27.9. klo 17.00 alLuvassa on kaikenlaista hauskaa ja hulvatonkaen Nuorisoseurantalolle. Kirjailijavierailu kestää
ta
8–12
-vuotiaille
alkajaisiksi.
noin
reilun
tunnin, jasyysloman
sen aikana Korpela
kertoo Mukukaan
pääsee
14
nopeimmin
ilmoittautunutta.
vien ja karttojen pohjalta Lounais-Lapin luonto- ja
Viimeinen
ilmoittautumispäivä
on perjantaina
retkikohteista
sekä joidenkin kohteiden
historiasta.
7.10.
ilmoittautumiset
kirjastoon!
LuentoSitovat
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!

VAPAA-AIKATOIMISTO
TIEDOTTAA
KAHVIHETKI ikäihmisille
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12.
Aloitamme 22.9. Tapaamme nuorisotila
Nuorkalla Paakonkarin kiinteistössä. Tarjolla
on kahvia ja teetä. Kahvihetken järjestää vapaa-aikatoimi ja joukko vapaaehtoisia. Tule
piipahtamaan, juttelemaan ja viettämään
aikaa. Tuo mukanasi naapurikin!
VANHUSTENVIIKKO 2.-9.10.
Vanhustenviikon ohjelma löytyy myös kunnan verkkosivujen tapahtumakalenterista.
Vanhustenjuhlaan torstaina 6.10. seurakuntakeskukseen on saatavilla maksuton kyyti.
Ilmoittaudu 4.10. mennessä vapaa-aikaohjaajalle p. 040 590 2600 tai peppi.nyholm@
tervola.fi, jos tarvitset kyydin juhlaan.

Tervolan kunnan avoimet työpaikat,
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät
Kuntarekrystä osoitteesta
www.kuntarekry.fi
Kodinhoitaja x2
Hakuaika päättyy 30.9.2022
Terveyskeskuslääkärin virka
Hakuaika päättyy 30.9.2022
Lähihoitaja
Hakuaika päättyy 12.10.2022
Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset
Hakuaika päättyy 31.12.2022
Lähihoitaja oppisopimus
Hakuaika päättyy 31.12.2022

NUORKKA
Avoinna
Ma klo 13–16, 3.-6.lk
Ke klo 14–17, 7.lk-17v
Pe klo 14–17, 7.lk-17v
NUORKAN YÖTÖN YÖ 7.-9.luokkalaisille
Tiistaina 18.10. – keskiviikkona 19.10. Aloitamme tiistaina klo 21 ja lopetamme keskiviikkona klo 8. Tällä välillä tilasta ei voi poistua. Sitova ILMOITTAUTUMINEN viestillä
10.10. klo 15 mennessä Satulle (p. 040 151
9735) . Laita viestiin nimi, huoltajan yhteystiedot, allergiat. Hae lupalappu nuorisotilalta.
Ilman lupalappua ei voi osallistua.
YHTEYSTIEDOT
Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen,
p. 040 1519735, satu.karvonen@tervola.fi
Vapaa-aikaohjaaja Peppi Nyholm,
p. 0405902699, peppi.nyholm@tervola.fi
tervolan_nuorisotyo

Seniori kuntosali on aloittanut taas toiminnan 6.9.2022. Ryhmät kokoontuvat Tervolan
Kuntosalilla klo. 12.00 ja 13.15.
Kuntoilijalla tulee olla voimassa oleva seniorikuntosalikortti.
Tulethan kuntoilemaan vain täysin terveenä
ja huolehdithan hyvästä käsihygieniasta
sekä turvaväleistä.
TERVETULOA kaikki mukaan!
Matti Niiranen
Fysioterapeutti
Terveystalo Tervola kuntaulkoistus
P. 040 195 0228

TUULIVOIMAKYSELY

MATTISEN KOULU
100-VUOTTA
Avoimet ovet Mattisen koululla
perjantaina 7.10. klo 9.00 – 11.00.
Ohjemassa: tervetuliaispuhe, oppilastöiden
näyttely, kurkistuksia vanhanajan opetukseen, pelejä ja askarteluita sekä ruokailu
soppatykistä.

Kahvitarjoilu

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 12.10.
Aineistot edellisen viikon
keskiviikkoon mennessä.

AVOIMET
TYÖPAIKAT

Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!

Ohjelman ja ruokailun vuoksi yleisön toivotaan saapuvan paikalle klo 9.00.

Kuva: toimitus

3

Tervetuloa!

Hei Tervolassa asuva, kerro näkemyksesi
tuulivoimasta. Vastaa kyselyyn kunnan
verkkosivuilla, osoitteessa www.tervola.fi.
Kysely on avoinna 23.9.–30.10.2022.

www.tervola-lehti.fi

Perinteiset Tervolan markkinat

kunnanviraston pihalla
su-ma 9-10.10.2022
Järjestää: Tervolan hevosjalostusyhdistys ry

Tervetuloa!

Tervola-lehti
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Valikoima kasvaa ja
palvelut lisääntyvät
aiempaa laajempi lähiruokavalikoima. Kauppa saa
myös Candy Kingin irtokarkkipisteen.
Myymälän aukiolot säilyvät entisellään: maanantaista lauantaihin kello
7–21 ja sunnuntaisin kello
9–21.

Autolatauksesta
tehty varaus
Uusi K-Market Tervola laajentaa myös palveluitaan.

Hienolta näyttää eikä kaikkia yllätyksiä vielä paljasteta! Ensimmäinen toimintavuosi
kaksi kertaa aiempaa suuremmassa myymälässä jännittää kauppiaspariakin. Aika
monta asiaa muuttuu.

K-Market Tervolan uudisrakennus on valmistumassa aikataulussa. Ovet avautuvat
asiakkaille 20. lokakuuta kello 10. Uusina
palveluina myymälä tarjoaa muun muassa itsepalvelukahvion, paistopisteen sekä
asiakas-wc:n. ”Kaikkea emme edes kerro
etukäteen”, vihjaavat kauppiaat.

Teksti, kuvat Teija Laurinolli

Y

li puolen vuoden
odotus alkaa olla
ohi: K-Market Tervola pääsee pian palaamaan väistötiloista oman
upouuden katon alle.
– Rakennustyöt etenivät
uskomattoman hyvin aikataulussa. Välillä tuli viikkojenkin viivästyksiä, mutta ne kurottiin kiinni. Loistava rakennusporukka on
ollut tehokas, kertovat
kauppiaat Pia ja Jukka
Palokangas.
Pian avattava myymälä on
Keskon uuden konseptin
mukainen. Pääurakoitsijana
työstä on vastannut KTC
Group.

– Energian kokonaiskulutus putoaa uuden teknologian ansiosta. Automatiikka
huolehtii tasaisista lämpötiloista ja ilmanvaihdosta
kaikkialla.
Energiansäästöön kauppiaat ovat kiinnittäneet
huomiota jo aiemminkin
muun muassa kytkemällä juomakaappien jäähdytyksen yöksi pois.
Muuton vuoksi K-Market Tervola on kiinni reilun
viikon lokakuussa.
– Sitä ennen myymme
vanhaa varastoa alennuksella.

Pienrautaa ja
käyttötavaroita
Kaupan myyntiala kaksinkertaistuu entiseen verrattuna
noin 550 neliöön.
Kaikkiaan uudessa rakennuksessa on pinta-alaa
lähes 800 neliötä.
Putki Poke
Oy:n lvi-asentaja Markku
Ukkola työmaalla 14.
syyskuuta.
Rakennustyöt
valmistuvat
aikataulussa.
Komea julkisivu
on Keskon uuden konseptin
mukainen.

– Valikoima kasvaa kaikissa tuoteryhmissä. Kun
aiemmin olimme Keskon
valikoimaluokassa koossa
A ja B, nyt saavutamme
D- ja E-tasot, Pia Palokangas sanoo.
– Muutos on iso. Se tarkoittaa muun muassa
pienraudan ja käyttötavaroiden tarjonnan kasvua.
Asiakastoiveisiin vastataan tuomalla myyntiin
esimerkiksi kiuaskiviä,
siveltimiä, astioita, peittoja
ja vuodevaatteita.
– Rautapuolella ja autotarvikkeissa emme halua kilpailla SEO:n kanssa
vaan täydentää paikallista tarjontaa. Tähänkin
asti olemme kuunnelleet
herkällä korvalla asiakk a i d e n t o i v e i t a , m u tta nyt pystymme toteuttamaan niitä entistä paremmin, kauppiaat muistuttavat.
Ruokaosastolle on tulossa

– Itsepalvelukahviossa on
kuusi paikkaa. Matalat tuolit soveltuvat hyvin iäkkäämmällekin väestölle,
Palokankaat huomauttavat.
– Asiakaskäyttöön tulee
mikrouuni, jossa voi vaikka
lämmittää vauvanruokaa.
Kahvion läheisyyteen sijoittuu paistopiste.
Invamitoitettu asiakas-wc
helpottaa kirkonkylällä asioivien hätätilanteita. Julkisia wc-tiloja ei Tervolan keskustassa juuri ole varsinkaan
iltaisin ja viikonloppuisin.
Uuden kaupan pysäköintialueella on kaikkiaan 17
parkkipaikkaa. Sähköauton latauspisteestä on tehty
varaus. Se on tarkoitus ottaa myöhemmin käyttöön.
– Tervolassa taitaa toistaiseksi olla vain kaksi sähköautoa, mutta määrä lisääntyy varmasti, Palokankaat uskovat.
Latauspiste palvelee tietenkin myös ohikulkijoita
ja matkailijoita.

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita:

0400 211 626

• 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

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
etallia, puuta,
Vastaanotamme m
hvia,
puutarhajätteitä, pa
sähkölaitteita,
vaarallisia jätteitä,
ja
kaatopaikkajätettä
ttä
te
jä
a
va
poltetta

Muista ottaa
n!
asiakaskortti mukaa

Vakituista
työtä tarjolla
K-Market Tervola työllistää
kauppiasparin lisäksi viisi
vakituista sekä tarvittaessa
töihin tulevia.
– Nyt tarvitsemme 1–2 vakituista lisää. Kaupan alan
koulutus ja kokemus ovat
hyödyksi, mutta ensi sijassa haemme hyviä tyyppejä. Myös oppisopimus on
mahdollinen, kertoo Pia Palokangas.
– Kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä suoraan kauppaan.

Jätekeskus Jäkälä
Kalkkimaantie 614, Tornio
p. 0400 181 456
Tervolan Ekoasema
Tuunivaarantie, Tervola
p. 0400 181 456 (Jäkälä)

Ekoasema Esa ja pojat
Uusiokatu 5, Kemi
p. 0400-867 680
Ylitornion ekoasema
Teollisuustie 20, Ylitornio
p. 0400 399 257

0408232779

Markus Karjalainen
95300 Tervola
m.karjalainen1986@gmail.com

Näköislehti osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

