
Mattisen koulun entiset oppilaat Eila Harjuniemi ja Erkki 
Harjuniemi tulivat äitinsä Helli Harjuniemen kanssa kat- 
somaan, millaista on Eilan lastenlasten Ville ja Lenni 
Harjuniemen sekä Erkin lastenlasten Alma ja Seela 
Harjuniemen kouluarki.

Koulun jumppasalissa vietettiin yhteinen puolituntinen Mattisen koulun avointen ovien päivän alkajaisiksi. Kunnan tervehdyksen toi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pertti Keränen.
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Marjamiehentie 1, Tervola 

Mattisen koulu avasi ovensa juhlapäivänään

M attisen koulun 
väki päätti loka-
kuisena syyspäi-

vänä juhlistaa 100-vuotias- 
ta kouluaan avoimien ovi-
en päivällä. Avointen ovi-
en päivänä kuntalaiset, Mat-
tisen kyläyhteisön jäsenet 
sekä oppilaiden vanhemmat  
ja läheiset pääsivät nautti-
maan koululaisten touhuista 
ja heidän valmistelemistaan 
toimintapisteistä. 

Teksti ja kuvat, 
Auni Vääräniemi

”Halusimme järjestää perin-
teisen juhlan sijaan mukavan 
yhteisen aamupäivän, jonka 
olemme oppilaiden kanssa 
yhdessä valmistelleet. Mei-
dän koulullamme ovat asiat 
hyvin, sillä luottamus ko-
din ja koulun välillä on sata-
prosenttinen. Myös kyläyh-
teisön tuki on merkittävä”,  
Mattisen koulun johtaja  
Pasi Jeremejeff kertoi.

Vanhoja  
muistelemassa

 
Avointen ovien päivänä van-
hemmat ja muut läheiset, 
kyläläiset ja entiset oppi-

laat kiertelivät luokissa kat-
somassa oppilaiden käden- 
taitoja, vanhoja luokkaku-
via ja katsauksia koulun en-
tisajan opetukseen. Yhteisen  
aamupäivän kruunasivat 
Mattisen kyläläisten soppa-
tykillä keittämä hernesoppa 
ja kakkukahvit.

Kaksoissisarukset Erkki  
Harjuniemi ja Eila Harjunie-
mi tulivat Mattisen koululle 
katsomaan entistä opinah-
joaan, mutta myös tutustu-
maan omien lastenlasten-
sa kouluarkeen. Mukana oli 
myös sisarusten äiti Helli 
Harjuniemi. 

Harjuniemen sisarukset as-
tuivat koulutielleen vuon-
na 1963 juuri Mattisen kou-
lussa. Lapsia oli tuolloin kou-
lussa paljon. Monia asioita  
on kouluajalta unohtunut, 
mutta mieleen jäänyt on mo-
lemmilla se, että kotoa piti 
tuoda kouluun tyhjä pullo  
kalanmaksaöljyä varten.

”Se täytettiin koulussa ja 
päivittäin siitä sitten otet-
tiin hörppy”, Eila Harjuniemi 
muistelee.

”Opettajan kysymyksiin vas-
tatessa piti aina nousta ylös”, 

Erkki Harjuniemi puolestaan 
kertoo.

Monivaiheinen  
perustaminen

 
Viralliset puheet ja historii-
kit oli kuultu aamulla koulun  
liikuntasalissa. Mattisen ky-
läläinen ja kunnanvaltuu-
tettu Pertti Hemminki (vas.) 
kertasi Mattisen koulun his-
toriaa, jonka juuret luikerte-
levat 1900-luvun alkupuo-
lelle. Tuolloin oli talollinen 
Adolf Jestilä esittänyt, että 
Tervolan itäpuolelle perus- 
tetaan koulu, mutta kunta ei 
tähän ryhtynyt. 

”Valituksen jälkeen vuonna 
1915 kuitenkin tuli määräys, 
että koulu on perustetta-
va. Meni silti vielä aikaa vuo- 
teen 1922, ennen kuin tämä 
koulu perustettiin Runkaus-
kylän kouluna. Mattisen kou-
luksi nimi muuttui vuonna 
1949”, Hemminki kertoi.

Mattisen koulu on Tervolan 
kunnan historiassa seitse-
mäntenä varsinaisena kan-
sakouluna perustettu kou-
lu. Saman ikäinen on vielä 
myös toiminnassa oleva Kai-
sajoen koulu. Vanhin toimin-
nassa oleva koulu Lapinnie-

men koulu on peräti vuodel-
ta 1875. 

Mattisen koulun oppilas-
määrä on kasvamassa yli 40 
koululaiseen. Kolmiopetta-
jaisen koulun tulevaisuus  
on tällä hetkellä turvat-
tu, kertoi kunnanvaltuuston  
puheenjohtaja Pertti Kerä-
nen (vas.) koulun avointen 

ovien päivänä.

Koulun jättöpaikkaa kehi- 
tetään tällä hetkellä turvalli-
semmaksi. Lisäksi Tervolan 
kunta osallistuu neljä miljoo-
naa maksavan kirkonkyläl-
tä Mattiseen suuntautuvan 
kevyenliikenteenväylän to-
teuttamiseen kahdella mil-
joonalla.

Tänä vuonna 100 vuotta täyttävä Mattisen koulu elävöittää ja 
piristää koko kyläyhteisöä. Koulun tulevaisuus näyttää tällä 
hetkellä Tervolassa hyvältä.
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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

 Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

uskottu
toivottu
rakastettu

Tulevaisuuden kirkko

#SEURAKUNTAVAALIT

Äänestyspaikat ja vaalikone: seurakuntavaalit.fi 

ENNAKKOÄÄNESTYS  8.– 12.11.2022
VAALIPÄIVÄ  20.11.2022

Maailman myllerrysten keskellä kirkkoa tarvitaan. Seurakuntavaaleissa 
valittavat luottamushenkilöt vaikuttavat siihen, mitä seurakunnassasi 
tulevina vuosina tapahtuu. Mistä säästetään, mitä toteutetaan. Avaa 
ovet tulevaisuuteen. Vaikuta seurakuntavaaleissa, sellaisena kuin olet.
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Ilmoitus
Tervolan seurakunnassa 20.11.2022 toimitet-
tavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yh-
distelmät ovat nähtävänä 30.10.–20.11.2022 
seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustau-
lulla, osoite Kirkkokuja 4, 95300 Tervola.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana 
kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina ma, 
ke, pe klo. 09.00–13.00. Lisätietoja löytyy 
myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi 
ja tervolanseurakunta.fi

Tervola 03.10.2022
Tervolan seurakunnan vaalilautakunnan 
puolesta
Puheenjohtaja Kari Alatossava

Kuulutus seurakuntavaaleista
Tervolan seurakunnassa toimitetaan 
20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan 
vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskau-
deksi 15 jäsentä kirkkovaltuustoon. 

Vaalit toimitetaan Seurakuntakeskuksen kir-
kossa 20.11.2022 kello 11.00 – 20.00. 

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan 
läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeis-
tään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen 
saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy 
tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoittees-
ta www.tervolanseurakunta.fi sekä osoitteesta 
seurakuntavaalit.fi.

Tervola 03.10.2022
Tervolan seurakunnan vaalilautakunnan 
puolesta
Puheenjohtaja Kari Alatossava

Kuulutus seurakuntavaalien 
ennakkoäänestyksestä
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 
20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaa-
lien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–
12.11.2022 joka päivä Tervolan seurakun-
takeskuksessa, Kirkkokuja 4, 95300 Tervola 
kello 9.00–18.00 sekä erikseen määrätyissä 
muissa ennakkoäänestyspaikoissa:

 • Paakkolan kylätalo, Paakkolantie 345,  
  Paakkola, Tiistaina 8.11.2022 kello  
  16:00 – 18:00 
 • Mattisen koulu, Opintie 14, Tervola,  
  Keskiviikkona 9.11.2022 kello 10:00 –  
  11:00 
 • Ammattiopisto Lappia, Louen toimi
  paikan päärakennus, Kätkävaarantie  
  69, Loue, Keskiviikkona 9.11.2022 kello  
  10:30 – 12:30
 • Kätkävaara Riekkopoikien saunatupa, 
  Mustamaa, Tervola, Keskiviikkona   
  9.11.2022 kello 13:30 – 14:30  
 • Vähäjoki Lähteenmäki, Suolijoentie  
  1086, Tervola, Keskiviikkona 9.11.2022  
  kello 14:45 - 16:00
 • Tervolan Lukio, Lukiontie 2, Tervola,  
  Tiistaina 8.11.2022 kello 9:30 – 11:00. 
 • Peuran koulu, Peurantie 34, Tervola,  
  Torstaina 10.11.2022 kello 12:00 –  
  14:00. 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänes-
tää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan 
ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittau-
tumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henki-
lötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen 
henkilöllisyydestään. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on 
rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen 
tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitet-
tava oman seurakunnan vaalilautakunnalle 
kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranviras-
toon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
myös omaishoidon tuesta annetussa laissa 
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänes-
tykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana 
kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta 
info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukiolo-
aikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 
4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranvi-
raston puhelinnumero on 050 437 0000.

Tervolan seurakunnan ennakkoäänestystä kos-
keva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävä-
nä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvi-
rastossa 31.10.–12.11.2022, osoite Kirkkokuja 
4, 95300 Tervola.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikois-
ta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta 
osoitteesta www.tervolanseurakunta.fi ja osoit-
teesta seurakuntavaalit.fi

Tervola 03.10.2022
Tervolan seurakunnan vaalilautakunnan 
puolesta
Puheenjohtaja Kari Alatossava

JUMALANPALVELUKSET: 
Su 30.10. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10
Pyhäinpäivä 5.11. Messu Seurakunta-
keskuksen kirkossa klo 10
Su 6.11. Perhekirkko / Familjeguds-
tjänst Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11

VIIKKOTOIMINTA: 
Ke 26.10. Toivelauluilta kirjastolla klo 17. 
Rakkaimmat riparilaulut. Kanttori Sari Vä-
häkangas.
To 27.10. Eläkeläisten kerho Seurakun-
takeskuksessa klo 11
Pe 28.10. Miestenpiiri klo 18 Törmävaa-
ran leirikeskuksessa
Su 6.11. Kristittyjen yhteinen rukous klo 
15 Seurakuntakeskuksessa.
Ti 8.11. Tule mukaan-ilta Seurakuntakes-
kuksessa klo 18.

PÄIVÄKERHOT  keskiviikkoisin 10.00-
12.00 ja 17.00-18.30. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot 0504370006 / Sari

DIAKONIA:
Diakonian juhlavuoden näyttely on esillä 
kirjastossa lokakuun ajan. 

SEURAKUNTAVAALIT:
Ti 1.11. Vaalipaneeli Seurakuntakeskuk-
sessa klo18 
Ti 8.11. - pe 12.11. Ennakkoäänestys. 
Katso tarkemmin Kuulutus seurakuntavaa-
lien ennakkoäänestyksestä.

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

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu: Juho Akseli Hietanen, Emma 
Aurora Hietanen, Veera Alisa Hietanen,
Aino Marianne Hietanen, Antti Juhani Hie-
tanen

www.tervolanseurakunta.fi

www.tervola-lehti.fi 
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Energia-asiat ovat tällä hetkellä tärkeitä  
yrityksille, maatiloille sekä kuntalaisille.  

Kannattaako öljystä luopumista enää lykätä? 
Onko aurinkosähkön pientuotanto kannattavaa? 
Millä investointeja voisi rahoittaa? 

Tervetuloa kuulemaan vastauksia näihin  
kysymyksiin Energiailtaan.

• Rahoitusinfo yrittäjille klo 17–18
• Keskustelua ja kahvitarjoilu klo 18–18.30
• Energiainfo kuntalaisille klo 18.30–19.30

Tapahtuma on maksuton. 

Lisätiedot: Antti Sirkka, p. 050 455 2529 
  antti.sirkka@metsakeskus.fi 

Energiailta yrittäjille ja kuntalaisille
ke 2.11.2022 klo 17–19.30 

Kunnantalo, Keskustie 81, Tervola

 

KIRJASTON YÖ 28.10. 
Perjantaina 28.10. tunnelmavalaistu kirjasto on 
poikkeuksellisesti avoinna klo 23 saakka, ter-
vetuloa Kirjaston yöhön! Kaikki kirjaston pal-
velut ovat käytettävissä, ja asiakaspalvelussa 
häärivät hieman erinäköiset työntekijät. 
Illan aikana on luvassa mm.:

• klo 17.30 alkaen Tarja Leutolan meditaatio/   
  energiahoito-ryhmätilaisuus, kesto n. 1 t

• Hoitohuone Helmiinan tekemiä enkelienergia- 
  hoitoja, 20 min 20 €/hlö sisältäen kanavoi- 
  dun valonviestin sekä enkelikorttitulkinnan

• tapahtumaan voi hilpaista teema-asussa ja  
  uskaltautua kuvattavaksi Kirjaston Kauhu 
  Katalogiin! Tapahtuman jälkeen äänestetään  
  kirjaston Facebookissa osallistujien joukosta     
  kammottavin Halloween-asu

• kauhukirjanäyttely

• lukuhetket klo 19 ja klo 20

• klassikkokauhuleffa lehtisalissa klo 21

NUOTIOTARINOITA 31.10. 
Luontosatuja ja luontomuistojen jakamista 
nuotion ääressä Urheilukentän laavulla maa-
nantaina 31.10. klo 17.30 alkaen. Järjestäjinä 
yhteistyössä Tervolan kunnan vapaa-aikatoimi 
ja kirjasto. Tarjolla kahvia, teetä ja pientä pur-
tavaa. Voit ottaa omia eväitä mukaan. Sääva-
raus, seuraa tiedotusta!

PYHÄINPÄIVÄ 
Pyhäinpäivä aiheuttaa muutoksia kirjaston 
normaaleihin palveluaikoihin. Pyhäinpäivän 
aattona perjantaina 4.11.2022 kirjaston asia-
kaspalvelu on avoinna aattoaukioloaikojen 
mukaisesti klo 11–15. Omatoimikirjastossa voi 
asioida itsenäisesti joka päivä klo 9-21.

LAPIN VALKEA LEHMÄ -MUISTELUILTA 
8.11. Lapinlehmä on ollut läsnä suomalaisten 
historiassa jo pitkän aikaa. Torniolaakson mu-
seo ja kirjasto järjestävät yhteistyössä muis-
telu- ja keskusteluillan lapinlehmistä tiistaina 
8.11. klo 17.00 alkaen. Tilaisuudessa keskus-
telua alustetaan vasta päättyneen Snöhvit, 
Punakorva, Fjellblom – Pohjoisten tunturikarjo-
jen historia, nykypäivä ja tulevaisuus -näyttelyn 
materiaaleilla. Myös osallistujien omat valoku-
vat ja muu materiaali on erittäin tervetullutta. 
Kahvitarjoilu, tervetuloa jakamaan muistosi 
lapinlehmistä!

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

Asiakaspalveluajat ma-to 12-19, pe 10-17.
Palveluaikojen ulkopuolella omatoimikirjasto  
palvelee ma-su 9-21. Tervetuloa! 

INFLUENSSAROKOTUKSET 2022-2023 

Rokotuspäivät (ilman ajanvarausta)
Ke 2.11. klo 8.30 – 15.30
Pe 4.11. klo 8.30 – 14.00
To 10.11. klo 8.30 – 15.30
 
Paikka: Terveyskeskus fysioterapian pää. 
Käynti terveyskeskuksen sivulta, lastaus- 
laiturin kautta.
• Pue lyhythihainen paita rokotuksen 
  helpottamiseksi.
• Käytä kasvomaskia.
• Muista turvaväli
 
Influenssarokotuspäivinä voit tehostaa myös 
koronarokotteesi. 2.11 alkaen influenssa ro-
kotuksia tarjotaan myös koronarokotuspäivinä
Katso koronarokotusohje: THL.fi

Ilmaisrokotuksiin ovat oikeutettuja:
1. 6kk-6v ikäiset lapset
2. Raskaana olevat
3. 65 v täyttäneet
4. Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat
(mm. sydän- ja keuhkosairaat, diabeetikot)
5. Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden 
lähipiiri
6. Potilas- ja hoivatyötä tekevä terveys- ja 
sosiaalialan henkilökunta
7. Tammikuussa 2023 varusmiespalveluk-
seen astuvat 

- Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, 
saat rokotereseptin terveyskeskuksesta.
Tietoa kausi-influenssasta:
www.kausi-influenssa.fi

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

Kirjanpitäjä-palkkasihteeri
Hakuaika päättyy 27.10.2022

Sairaanhoitaja
Hakuaika päättyy 27.10.2022

Laaja-alainen erityisopettaja
Hakuaika päättyy 31.10.2022 

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori  
Hakuaika päättyy 4.11.2022 

Kodinhoitaja x2
Hakuaika päättyy 30.11.2022 

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset 
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Lähihoitaja oppisopimus
Hakuaika päättyy 31.12.2022

 
KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuus-
ton kokoussalissa torstaina 3. päivänä 
marraskuuta 2022 alkaen klo 17.00.
Paikalle saapuvia pyydetään noudattamaan 
annettuja koronaohjeistuksia. Kokouksen 
esityslista on luettavissa yleisessä tietover-
kossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 
27.10.2022 alkaen. 

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoittees-
sa http://tervola.ktweb.fi/ 9.11.2022 alkaen.

Pertti Keränen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

KUULUTUS

Seuraava Tervola-lehti 
ilmestyy 9.11. 

Aineistot edellisen viikon  
keskiviikkoon mennessä.

Lisää tapahtumia:

www.tervola.fi/tapahtumat

Tervolalainen tapahtumajärjestäjä,  
ilmoita meille tapahtumasi! 

Tiesitkö, että voit ilmoittaa oman Tervolassa järjestettävän tapahtumasi maksutta kunnan 
verkkosivujen tapahtumakalenteriin? Tapahtumakalenteriin laitetut tiedot tulevat myös nosto-

na seuraavaan ilmestyvään Tervola-lehteen.  

Ilmoita tapahtuma lyhytlinkistä: bit.ly/3RB8RpE

Tervola-lehden aineistoaikataulut (mediakortti): visualdesign.fi/tervola-lehti 
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SEMINAARI: Johtajan itsensä johtaminen
28.10.2022, klo 9–12  

Juopperin kartano, Tervolantie 1967, 
Keminmaa & Etäyhteys  

Miten esihenkilö tai johtaja johtaa itseään? 
Miten hallita itsensä johtamista?

Tule Johtajan itsensä johtaminen
-seminaariin kuulemaan aiheen huippuasian-
tuntijoilta, miten itsensä johtamisen keinoin 
voidaan edistää yritysten ja organisaatioiden 
työhyvinvointia sekä tuottavuutta!
 
Tilaisuuden kiehtovan Keynote-puheenvuo-
ron ”Armollinen itsensä johtaminen” toimittaa 
aiheesta väitellyt työelämän ja johtamisen 
kehittäjä Krista Kohtakangas. 
Inspiraatiopuheenvuoron puhujana puolestaan 
toimii Lauri Järvilehto, filosofian tohtori, työelä-
mäprofessori, sarjayrittäjä sekä tietokirjailija. 

Seminaari tarjoaa: 

·    Asiantuntijatietoa itsensä johtamisesta 
·     Käyttöösi kehittämisen työkaluja 
·     Vertaisoppimista ja tilaisuuden 
 verkostoitumiseen  

Tervetuloa mukaan kuulemaan, keskustele-
maan ja verkostoitumaan! 
Tarjoamme seminaariin osallistuneille aamu-
palan Juopperin kartanossa. 

Ilmoittaudu maksuttomaan seminaariin
26.10.2022 klo 16.00 mennessä sähköisellä 
lomakkeella osoitteessa https://link.webro-
pol.com/s/pojof 
 
Tilaisuuteen on etäosallistumismahdollisuus.

Lisätietoja: projektipäällikkö Markus Pellikka, 
040 483 8313, REDU. 

Tervolan kunta osallistuu energiansäästötalkoisiin – 
säästöä tulossa arviolta kymmeniä tuhansia euroja.

Tervolan kunta suunnittelee asuntopulaan ratkaisuja

Meneillään oleva kansalli-
set energiasäästötoimen-
piteet alkavat näkyä myös 
Tervolassa tulevana talve-
na.

Energiasäästöä tullaan teke-
mään mm. laskemalla läm-
pötilaa kunnan kiinteistöis-
sä ja toimitiloissa viikonlop-
puisin sekä yöaikoina. Myös 
vanhoja katuvalaisimia vaih-
detaan energiaa säästäviin 
led-valaisimiin, joiden ener-
giatehoa säädetään pylväs-
kohtaisesti. Vanhojen ka-

Tervolan kuntaan on suun-
nitteilla hankkeen muodossa 
uusi puurakenteinen rivitalo, 
jonka on tarkoitus helpottaa 
nykyistä asuntotilannetta.

Tervolaa, kuten monia mui-
takin Lapin kuntia on pit-
kään vaivannut pula uusista, 
moderneista vuokra-asun-
noista. Asiaan on haettu pit-
kään ratkaisuja markkinoil-
la toimivilta rakennuttajilta, 
Tervolan kunta on ollut osal-
taan valmis osallistumaan 
yksityisen toimijan toteutta-
maan vuokra-asuntohank-

tuvalojen ohjausta tullaan 
muuttamaan myös siten, 
että osa valaisimista ei pala 
pimeään aikaan.

Tervolan kunta säästää näil-
lä energiatoimenpiteillä ar-
violta noin kymmeniä tu-
hansia euroja vuositasolla. 
Säästötoimenpiteet tulevat 
voimaan tulevan syksyn ai-
kana.

Jokaisen on hyvä varautua 
mahdollisiin sähkökatkoksiin
Tulevana talvena voi tul-

keeseen. Tästä huolimatta 
kiinnostuneita tahoja ei ole il-
maantunut hankkeen toteut-
tajaksi.

Asiasta tehtiin myös valtuus-
toaloite keväällä 2022. Aloit-
teen pohjalta asiaa on val-
misteltu pohtien eri vaih-
toehtoja. Eri vaihtoehtojen 
kartoituksessa mukana on 
ollut Lapin ammattikorkea-
koulu sekä ilmastoviisas Me-
ri-Lappi -hanke. Samalla sel-
vitetään, onko hankkeelle 
mahdollista saada ulkopuo-
lista rahoitusta.

la mahdollisesti myös säh-
köpulan aiheuttamia säh-
kökatkoja, joita pyritään 
verkkoyhtiöiden toimesta 
järjestämään siten, että niis-
tä on mahdollisimman vähän 
haittaa kriittisille kohteil-
le. Kunta kuitenkin varautuu 
mahdollisiin sähkökatkoksiin 
esim. varavoimakoneilla, jot-
ta elintärkeät toiminnot saa-
daan kunnassa turvattua.

Myös kuntalaisten on hyvä 
varautua mahdollisiin tal-
vella tapahtuviin sähkökat-

Kustannusarvio rakentamis-
hankkeelle tullaan tekemään 
perusteellisen alkukartoi-
tuksen jälkeen, eli päätök-
siä asian suhteen ei ole vielä 
tehty. Alkukartoitusta on val-
mistelemassa Lapin ammat-
tikorkeakoulu yhdessä Ter-
volan kunnan sekä Tervolan 
Vuokratalot Oy:n kanssa.

Mikäli päädytään esittä-
mään uuden rivitalon raken-
tamista, rivitalohankkeen 
suunnitelma ja kustannus-
arvio tulevat myöhemmin 
kunnanhallitukselle ja kun-

koksiin. Hyviä ohjeita varau-
tumiseen löytyy esimerkiksi 
osoitteesta: www.72tuntia.fi

Lisätiedot:
Mika Simoska 
kunnanjohtaja 
040 506 2928
 mika.simoska@tervola.fi

Mika Grönvall
tekninen johtaja 
0400 466 705 
mika.gronvall@tervola.fi

nanvaltuustolle käsiteltä-
väksi. Jos suunnitelmat hy-
väksytään, hanke tullaan 
huomioimaan tulevan raken-
tamis-suunnittelukauden 
ohjelmassa ja siitä järjeste-
tään myöhemmin hankinta-
lainmukainen tarjouskilpailu.

Lisätiedot:
Mika Simoska 
kunnanjohtaja 
040 506 2928
 mika.simoska@tervola.fi

Mika Grönvall
tekninen johtaja 
0400 466 705 
mika.gronvall@tervola.fi

Tulistelua ja makkaran paistoa eräilyn lomassa. Kuva toimitus

Lukijalta:

TANSSIINKUTSU

Tanssiinkutsusta kieltäytyminen onkin vaikeaa.
Seuraavaa kertaa toinenkin hymyhuulin odottaa.

Lähes huomaamaton käden käteen hipaisu.
Kielen kärjellä viehkeä niin huulien lipaisu.

Salaperäistä kutsuvaa säihkettä näkyykin silmis-
sä,

kaihoisia katseita luodaan perään kuin Suomi-fil-
missä.

Tanssiinkutsussa on aina sitä potkua,
tuntuu siellä vatsanpohjassa.

Lähenevään kaamokseen tuokin lohtua,
kun on tanssiinkutsu voimassa.

Aidot naururypyt näkyvät siellä silmäkulmissa.
Vilkaisua pidempään ollaankin katsekontaktissa.

Keskustelussa ympäristö täysin unhoon jää.
Jännittävä väristys läpi koko kehon leviää.

Salaperäistä kutsuvaa säihkettä näkyykin silmis-
sä,

kaihoisia katseita luodaan perään kuin Suomi-fil-
missä.

Tanssiinkutsussa on aina sitä potkua,
tuntuu siellä vatsanpohjassa.

Lähenevään kaamokseen tuokin lohtua,
kun on tanssiinkutsu voimassa.

Ari Saukko, Tervola

Nyt on aika tarkistaa tulevan vuoden ajankohtaiset hoitokoh-
teet ja tehdä  taimikoiden hoitosuunnitelmat. On aika laatia 
KEMERA tukianomukset, koska työskentelyaikaa on ensi 
keväästä pitkälle syksyyn. 

Ota yhteyttä joko sähköpostilla tai soittele. 
Kemera tuet käyttöön, taimikot ja nuoret metsät kuntoon!

Sopimuksen mukaan joko urakkahinnalla tai tuntihintaperus-
teisesti. Myös linjaraivaukset, puunkaadot, maisemointi-
raivaukset yms.

Tmi: Metsä ElMa/Markku Uusitalo
Loue, puh 040 8657052, markkuu762@gmail.com

Metsän omistaja: 
Älä enää itseäsi vaivaa, taimikot Metsä ElMa raivaa.Metsä ElMa
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Lehmikummun  
Kylät ry:n  

kokous  
sunnuntaina  

30.10.2022 klo 13  
Helena ja Raimo  

Hartikaisella  
Kivalontie 2159.

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 3.10.2022 –
asialistalla muun muassa Kätkävaaran luontopolun

parkkipaikoituksen uusiminen ja Lappi-Aasian
hyvinvointimatkailun kehittämishanke.

Kätkävaaran luontopolun 
parkkipaikoitus uusitaan

Sitoutumattomien valtuus-
toryhmä on jättänyt aloitteen 
Kätkävaaran luontopolun 
parkkipaikoituksen paranta-
miseksi. Nykyinen haaste on 
ollut parkkipaikoituksen riit-
tämättömyys runsaaseen 
kävijämäärään nähden.

Parkkipaikoituksen paran-
taminen on ollut selvityk-
sen alla jo ennen valtuusto-
aloitteen tekoa ja parannus 
toteutetaan Kätkän luolat ja 
rotkot –hankkeen yhteydes-
sä tai omana rakennushank-
keenaan. Uusi parkkipai-

koitus on huomioitu vuoden 
2023 rakentamisohjelmas-
sa.

Lisätietoa :
tekninen johtaja 
Mika Grönvall
mika.gronvall@tervola.fi 
tai 0400 466 705.

Tervolassa käynnistetään 
Lappi-Aasia hyvinvointi-
matkailun kehittämishanke

Hankkeessa luodaan toimin-
tamalli, jossa palvelumuotoi-
lun avulla voidaan jatkossa 
tuotteistaa ja paketoida lap-
pilaisia hyvinvointi- ja mat-
kailupalveluita Aasian (lähin-

nä Japanin) markkinoille.

Hankkeen tavoitteena on ke-
hittää lappilaista alueellis-
ta palveluntuotantoa kohde-
ryhmänään aasialaiset hy-
vinvointipalveluita käyttävät 
matkailijat. Hanke käynnis-
tetään Tervolan ja Meri-La-
pin alueella.

Konkreettisena tavoittee-
na on tunnistaa ja mahdol-
listaa helposti saavutettavia 
hyvinvointimatkailupaket-
teja, joiden sisältö olisi esi-
merkiksi erilaisia terapiahoi-
toja, eläinavusteista terapi-
aa, tutustumista paikalliseen 
elämään ja arkeen, käsitöi-

den tekemistä, osallistumis-
ta arjen töihin ja majoittumis-
ta paikallisiin pieniin majoi-
tusyrityksiin. Onnistuessaan 
tuotepaketit voisivat paran-
taa konkreettisesti paikallis-
ten yritysten työllistymistä ja 
pidentää sesonkia ja ympäri-
vuotista matkailua.

Hanke käynnistyy loppuvuo-
den aikana, mikäli hanke saa 
myönteisen rahoituspäätök-
sen. Hankkeeseen on haet-
tu Peräpohjolan Leaderin ke-
hittämisrahaa, jonka tuki on 
80 %. Hankkeen kustannus-
arvio on 53100 €, josta Ter-
volan kunnan osuus on 8100 
€, mukaan tuleville yrityksil-

le on laskettu omarahoitus-
osuutta 2500 €.

Lisätietoja hankkeesta ker-
too elinkeinokoordinaattori 
Matti Alatalo
matti.alatalo@tervola.fi 
tai 040 5012850.

Muut asiat
Omailmoituskäytännön muut-
tamisen osalta kunnanhallitus 
päätti, että enintään 7 päivän 
poissaolosta voi esittää ter-
veydenhoitajan tai sairaan-
hoitajan todistuksen eli sai-
raanhoitajan todistuksen ei 
tarvitse olla terveyskeskuk-
sen vastaanoton sairaanhoi-
tajan antama todistus.

Kunnanhallitus päätti, että 
rekrytointihaasteeseen vas-
tataan 500 euron vihjepalk-
kiolla, jonka maksaminen ei 
päätösehdotuksesta poike-
ten edellytä ensin normaalia 
rekrytointimenettelyä.

Vihjepalkkio maksetaan 
työntekijälle (pl. esimiehet), 
jonka vihje johtaa henkilöön 
palkkaamiseen vähintään 3 
kuukauden sijaisuuteen tai 
vakinaiseen palvelussuhtee-
seen.

Muut kunnanhallituksen kä-
sittelemät asiat menivät 
päätösehdotuksen mukai-
sesti.

Kunnanhallituksen käsitte-
lemiin asioihin voi tutustua 
kokouksen esityslistasta tai 
7.10.2022 julkaistusta pöy-
täkirjasta Tervolan kunnan 
verkkosivuilta 
tervola.ktweb.fi

Pähkinähakki, uusi tulokas lintulaudallamme. 
Kuva:Tarja Saukko

Lukijan kuva. 
Lähetä ottamasi kuva aineisto@tervola-lehti.fi 

niin julkaisemme kuvia lehdessä. 
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! Seuraava tapaaminen 
3.11.

NUOTIOTARINOITA VOL. 3
Maanantaina 31.10. klo 17.30-19 tarinallinen 
nuotioilta keskusurheilukentän laavulla. Yh-
teistyössä vapaa-aikatoimi ja kirjasto.

Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!

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 elämän- 
  tilanteessasi.
• haluat vain jutella
 
Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen
p. 040 1519735, satu.karvonen@tervola.fi

 tervolan_nuorisotyo

Vapaa-aika ja nuoriso

Muista isää  
9.11. lehdessä 
Ilmoitukset  

2.11. mennessä. 
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www.tervola-lehti.fi

Lukijalta:

SYKSY SYDÄMET

Syksyn lemmekkäät, salaperäiset silmäykset.
Raikas ensipakkanen sielut synnyttää uudestaan.

Iskut rytmikkäät, lämpimät nuo henkäykset.
Kun kuulaassa syksyssä sydämet herää kukois-

tamaan.
Luonto väriloistossaan kehottaa rakastumaan.

Syksyhän on juuri nyt kauneimmillaan.
Hetken syksy kestää, ei sydäntä voi estää.
Kanssa toisen syksy sydämen se kiehnää.

Lehdet pudonneet, on puista pois.
Ja talvea kohti yksinään käy syksy sydämet.

On lupaukset rauenneet, voi kunpa tois.
Uusi syksy yhteen syksy sydämet nuo ikuiset.
Luonto väriloistossaan kehottaa rakastumaan.

Silloin kun syksy on taas kauneimmillaan.
Hetken syksy kestää, ei sydäntä voi estää.
Kanssa toisen syksy sydämen se kiehnää.

Ari Saukko, Tervola

Apua on aina saatavilla

Perustoimeentulo- 
tukea Kelasta

Perustoimeentulotukea  
voi saada henkilö tai per-
he, jonka tulot ja varat eivät  
riitä välttämättömiin joka-
päiväisiin menoihin tai las-
kuihin.

Tukea tulee pääsääntöi- 
sesti hakea samassa kuu-
kaudessa, kun laskut erään-
tyvät .  Tukihakemuksen 
voi poikkeuksellisesti teh-
dä myös seitsemän päivän  
aikana kuluneesta tuki- 
kuukaudesta. 

Sähköisen hakemuksen  
voit tehdä Kelan verkko-
sivuilla (www.kela.fi/toi-
meentulotuki) kirjautumalla  
OmaKelaan, joko puhelimella 
tai tietokoneella. Tarvitset 
tätä varten pankkitunnuk-
set tai mobiilivarmenteen.  
Voit hakea etuutta myös pa-
perisella lomakkeella, joi-
ta saa Tervolan kunnantalon  
infopisteestä. Voit olla yh- 
teydessä myös Kelan ylei-
seen puhelinpalveluun tai 
Tervolan kunnantalolla si-
jaitsevaan etäpalvelupis- 
teeseen mikäli sinulla he-

Teksti, Susanna Karila
Lähteet: www.kela.fi/
toimeentulotuki

rää kysyttävää hakemuk-
sen suhteen. Etäpalvelupis- 
teellä voit ottaa suoraan 
kuva- ja puheyhteyden Kelan 
asiakaspalvelijaan. Voit ky-
syä neuvoa palvelun käytös-
tä infopisteen työntekijöiltä.  

Saat hakemuksen teon jäl-
keen päätöksen tuen saa-
misesta seitsemän arkipäi-
vän kuluessa. Muista toimit-
taa Kelaan kaikki tarvittavat 
tiedot ja liitteet hakemuksen 
käsittelyä varten. Näet Oma-
Kelassa, kun hakemuksesi  
on käsitelty.

”Ohjausta ja neuvontaa ta-
lousasioihin saa sekä sosi-
aalitoimesta että seurakun-
nasta.”

Täydentävä ja  
ehkäisevää  

toimeentulotukea  
sosiaalitoimesta

 
Kelan sivuilta löytyy myös 
laskuri, jolla voit etukä-
teen laskea mahdollisuu-
tesi toimeentulotukeen.  
Mikäli ehdot eivät täyty,  
voit silti laittaa hakemuk- 
sen Kelaan ja pyytää ha- 
ke m u k s e n  y h t e y d e s s ä  
siirtämistä suoraan kun-
nan sosiaalitoimeen. I l-
moita siis hakemukses-
sa, jos haet täydentävää 
tai ehkäisevää tukea eri-

tyisiin menoihin, joihin et 
voi saada perustoimeen-
tulotukea. Hae ensin pää-
tös perustoimeentulotues-
ta Kelasta. 

Kunta voi tarjota myös erilai-
sia sosiaalihuollon palveluja, 
jos tarvitset niitä elämänti-
lanteesi tueksi. 

Sosiaaliohjaaja on sinuun 
myöhemmin yhteydessä  
ja kertoo mitkä liitteet sinun 
on hyvä ottaa mukaan ta- 
paamiseen.

Apua ja tukea  
seurakunnasta

 
Voit olla myös yhteydes-
sä seurakunnan diakonia- 
työntekijään mikäli  jäät  
tukien ulkopuolelle. Dia-
koniatyöllä on mahdollis-
ta avustaa akuutissa hä-
tätilanteessa. Talouson-
gelmissa tulee olla ensin  
yhteydessä Kelaan ja kun-
nan sosiaalitoimistoon.

Seurakunnan antaman ta- 
loudellisen avun tarkoituk-
sena on auttaa akuutin hä-
tätilanteen yli. Apu voi olla 
esimerkiksi maksusitoumus 
ruokakauppaan. Avun tar-
ve ja avun muoto harkitaan 
aina yksilöllisesti. Kirkon ta-
loudellinen avustaminen 
on pääsääntöisesti kerta- 

luonteista kriisiapua. 

Ota yhteyttä suoraan 
diakoniatyöntekijään: 
elina.volotinen@evl.fi 
tai puh. 0504370004. 

Ruoka-apua  
tervolalaisille

 
Tarvitsetko ruoka-apua?  
Tervolan Nuorisoseura ry  
jakaa vapaaehtoisten voi-
min kahden viikon välein  
ilmaista ruoka-apua Tervo-
lan nuorisoseuran tiloissa 
(os. Seuratie, 95300 Tervo-
la). Jaettavat elintarvikkeet 
saadaan lahjoituksena Ter-
volan kaupoista ja jaettavan 
määrä vaihtelee jakokerroit-
tain. Tervolan ruoka-apu on 
tarkoitettu niille, jotka sitä 
tarvitsevat; perheille ja yk-
sinasuville. Apu jaetaan ta-
sa-arvoisesti ketään syrji-
mättä. Ruokajakopäivät ja 
kellonajat näet verkkosivuil-
ta www.nuorisoseura.net 
tai Tervolan Nuorisoseuran 
Facebook -sivuilta.

Jos haluat tulla mukaan 
avustustoimintaan ruoka-
lahjoitusten muodossa tai 
vapaaehtoiseksi ruokaja-
kelun toimintaan ole yhtey- 
dessä: 040 572 6440.

Hallituksen energiatuki vuonna 2023

Tiesitkö että hallitus valmistelee energiatukipa-
kettia ensi vuodelle? Kerromme Tervola-lehdes-
sä lähempänä vuodenvaihdetta mitä erilaisia tu-
kimahdollisuuksia hallituksen viranomaistaho on 
valmistellut tukien suhteen. 

Useimmista meillä on elämäntilanteita, jossa jokainen voi 
tarvita apua. Joskus talous voi mennä solmuun itsestä riip-
pumattomista syistä. Silloin elämän huolien ja murheiden 
kanssa ei tarvitse jäädä yksin vaan apua on saatavilla mo-
nissa eri muodoissa.

Tukipolku
Tervolassa

Taloudellisessa

ahdingossa, hae

ensin toimeen-

tulotuki Kelasta.

(Saat päätöksen 

7 päivän kuluttua.)

Jos ehdot eivät täyty,

laita silti hakemus

Kelaan ja pyydä

hakemuksen

siirtämistä kunnan

sosiaalitoimeen.

Voit olla myös

yhteydessä

seurakunnan

diakoniatyöntekijään

mikäli jäät tukien

ulkopuolelle.

Tervolassa jaetaan myös

ruoka-apua tarvitseville:

perheille ja yksinasuville.

Apu jaetaan tasa-

arvoisesti ketään syrjimättä. 

Lue lisää jutusta!

Kunta voi tarjota

taloudellisen avun 

lisäksi myös erilaisia

sosiaalihuollon palveluja,

jos tarvitset niitä

elämäntilanteesi

tueksi.

YHDESSÄ SEURAKUNNAN PARHAAKSI 
- uskoen, toivoen ja rakastaen!

16 23 26 30
Heikkinen Arja
lähetyssihteeri,
kirkolliskokousedustaja, 
hiippakuntavaltuutettu,
kirkkovaltuuston ja 
kirkkoneuvoston jäsen

Lehtinen Martti
yrittäjä, eläkkeellä,
seurakunnan parhaaksi

Ollitervo Aino
kirkkovaltuuston ja 
kirkkoneuvoston jäsen,
diakoniatyön vastuuryhmän 
jäsen

Äijälä Merja
koulunkäynninohjaaja, 
maallikko seurakuntatyössä

Maksaja: Keskustan Tervolan paikallisyhdistys
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Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00€ /pmm
Takasivu 0,85€ /pmm
Teksti 0,70€ /pmm

Mainostomistotasoinen suunnittelu sisältyy 
ilmoitushintaan.

Palveluhakemisto (jokaisessa lehdessä)
Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€/kerta 
ja 2x50 mm = 40€/kerta - vuosisopimus

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset 
edellisen viikon keskiviikkona 

klo 16.00 mennessä

Kuvat: toimitus

Ilmoitusaineiston jättö
Valmistettavat aineistot sekä toimituksel-
linen aineisto edellisen viikon tiistaina klo 
16.00 mennessä, valmiit aineistot edelli-
sen viikon keskiviikkona klo 12.00 men-
nessä osoitteeseen 
aineisto@tervola-lehti.fi

Lehtitoimikunnan jäsenet
Susanna Karila - Tervolan kunta
Tiina Tuokila - Visual Design Oy
Pekka Tuokila - Visual Design Oy
Heikki Holma - Tervolan seurakunta
Tervolan Yrittäjät ry

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 Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy

Jakelu
Suomen Suoramainonta

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Tiedotuslehti joka 
taulouteen Tervolan 
kunnan alueella

Myönteisiä mahdollisuuksia

Tervola-lehti

Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako oma julkaisu Tervola-lehden 

välissä.
Pyydä tarjous

aineisto@tervola-lehti.fi

Etkö saanut
Tervola-lehteä?

Ilmoita jakeluhäiriöistä sähköpostitse
aineisto@tervola-lehti.fi

Lehti on myös jaossa Tervolan huoltoasemilla 
sekä kuntakeskuksen Salessa ja K-marketissa.

Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu 

ilmoituksesta maksetun määrän 
palauttamiseen.

Yleisönosastokirjoitukset
Yleisönosastoon voi kirjoittaa itseään kiin-
nostavasta tai askarruttavasta asiasta. Se voi 
olla myös runo, ajatelma tai kuvia. Julkaisun 
edellytyksenä asiallisuus sekä kirjoittajan nimi 
(voi olla myös nimimerkki).
Emme julkaise poliittisia mielipiteitä koskevia 
kirjoituksia.

Hei Tervolalainen!
Onko sinulla aihe tai vaikka valmis juttu? 

Lähetä se osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

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

MEDIATIEDOT

Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät 2022
Jakelu  ke 9.11.   aineisto pvm ke 2.11.
Jakelu  ke 23.11.   aineisto pvm ke 16.11.
Jakelu  ke 7.12.  aineisto pvm ke 30.11.
Jakelu  ke 21.12.   aineisto pvm ke 14.12. *)

*)  JOULUNUMERO – JOULUTERVEHDYKSET

Lehden selattava / ladattava nettiversio löytyy osoitteesta  www.tervola-lehti.fi
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Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 

Etkö saanut Tervola-lehteä? 
Ilmoita siitä meille.

Juttuvinkit

Lukijan kuvat

Ilmoitukset

Lukijan palsta mm. runot,  
mielipiteet ym. ym.

aineisto@tervola-lehti.fi

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Mainostoimisto Meri-Lapissa

K-Market Tervola avasi 
uusissa tiloissa

Kaupan neliöt ja palvelut laajenivat uudistuksen myötä tun-
tuvasti, kertovat K-Market Tervolan kauppiaat Pia ja Jukka 
Palokangas.

V anhan K-Marke-
tin paikalle raken-
netun uuden kaup-

patilan avajaisia vietettiin  
Tervolassa 20. lokakuuta  
juhlavasti täytekakkukah-
vien merkeissä. Uusissa ti-

Teksti ja kuva, 
Auni Vääräniemi

loissa on nyt katseltavaa,  
sillä moderni kaupparaken- 
nus on tuplaten niin suuri  
kuin hyvin palvellut vanha  
rakennus.

”Edellisessä kaupassa oli  
280 nel iötä myyntipin-
ta-alaa. Uudessa nautim-
me 550 neliön myyntipin-
ta-alasta ja kaikkiaan ra-
kennus on 880-neliöinen”, 
kertovat K-Market Tervolan 

kauppiaina 19 vuotta olleet 
Pia ja Jukka Palokangas.

Uusi tilavampi rakennus 
mahdollistaa myös laajem-
mat palvelut. K-Markettiin 
tulee kaikki Postin paket-
tipalvelut ja lisäksi Matka- 
huollon ja Postin pakettiau-
tomaatit. Myymälätiloissa on 
nyt pieni kahvila, paistopiste, 
Candy King -irtokarkkihylly  
ja paristojen sekä piensäh- 

kölaitteiden kierrätys. Kau-
pan invavessa korvaa sen 
puutteen, että kylällä ei ole 
ollut julkista wc-tilaa. Muut 
uudistukset ja uudet palve- 
lut selviävät kauppaan tu- 
tustumalla ja kysymällä.

”Ihmisiä varten me tääl-
lä olemme. Haluamme myy-
dä niitä tuotteita, joita asiak- 
kaat haluavat ostaa”, Palo-
kankaat sanovat.

K-Market Tervola on Jukka ja Pia Palokankaan kauppiasuran aikana kokenut nyt suurimman muutoksen, kun uusi kauppa on avattu. Kauppiaat ja osa työntekijöistä ehti yhteisku-
vaan avajaisia edeltävänä päivänä järjestelykiireiden keskellä.

Muista isää 9.11. lehdessä 
Ilmoitukset 2.11. mennessä. 

 
Esimerkkihinta 1

1x50 koko 
hinta 35€

Esimerkkihinta 2
2x50 koko   
hinta70€

Seuraava Tervola-lehti 
ilmestyy 9.11. 

Aineistot edellisen viikon  
keskiviikkoon mennessä.


