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T ervolan iäkkäin asu-
kas Kaija Tiuranie-
mi, 97, pohti itse-

näisyyspäivän alla Suomen 
itsenäisyyttä, koettua so-
ta-aikaa, tulevaisuutta – ja 
tietysti itse elämää. Tiura- 
niemi asuu ja viihtyy nyt Ter-
volan keskustassa Palvelu-
keskus Kotikullerossa. Ar-
jessa on aina jotain mukavaa, 
sillä palvelukeskus järjes- 
tää asukkailleen erilaista  
tekemistä ja kokemista.

”Kyllä vanhasta pidetään 
täällä hyvää huolta. Elämä on 
nyt hyvää. Sairauksien kans-
sa on päästy hyvään hoito-
tasapainoon, tosin kihti vai-
vaa vielä oikeaa kättä niin, 
ettei sitä kehtaa naapurille 
tarjota”, Tiuraniemi juttelee 
ja naurahtaa päälle.

Hyvistä olosuhteista huoli-
matta Kaija Tiuraniemi ker-
too ikävöivänsä kotiin, jon-
ka hän perusti  Koivuun 
edesmenneen miehensä 
kanssa. Ikävä on myös lapsia, 

Teksti ja kuva, 
Auni Vääräniemi

ja varsinkin lapsenlapsia  
ja pikkuisia lapsenlapsen- 
lapsia.

Tiuraniemellä on kuusi las-
ta ja ainakin neljätoista las-
tenlasta. Hän nauraa, että  
alkaa varmaan vanhuus tul-
la, kun hän ei muista nyt  
nuorimman sukupolven  
lasten määrää.

”Lapset muuttivat kauas  
ja nuoria asuu ulkomai-
ta myöten. Yksinhän minä  
täällä olen. Mutta ei tämä 
vanha mummo ilman muis-
tamista jää! Kortteja ja kuvia 
tulee ja kyllähän täällä käy-
däänkin. Kun lapset käyvät, 
niin vietämme minun huo-
neessani oikein piknikkiä”.

Palvelukeskuksessa virit- 
täydyttiin joulun ja etenkin  
itsenäisyyspäivän tunnel-
miin viime viikolla. Sen myö-
tä Kaija Tiuraniemi pohti  
sota-aikaa ja itsenäisyyden 
merkitystä. Tiuraniemi pitää 
Suomen itsenäisyyttä hy-
vin tärkeänä. Hän oli 15-vuo-
tias, kun talvisota syttyi ja  
parikymppinen, kun saksa-
laiset oli ajettu pois Lapista  
ja sota päättyi. 

”Elämme sota-aikaan verrattuna 
nyt kultaisia aikoja”

Sota-ajan kokenut Kaija Tiu-
raniemi arvostaa Suomen  
itsenäisyyttä. Hän toivoo, 
että saamme sen säilyttää 
ja että nuoria tuetaan, kun 
he vuorollaan kantavat vas-
tuuta maamme asioista.

”Miehet lähtivät rintamal-
le, ja me naiset jäimme pi-
tämään huolta karjasta,  
tekemään peltotyöt ja kyl-
vämään perunat. Ei se ollut 
hauskaa, mutta niin siitä vain 
selvittiin. Rintamamiehille 
kudoimme sukkia ja lapasia 
ja hyysättiin niitä pakette-
ja heille, kun raukat paleli-
vat pakkasessa. Nyt kun ajat-
telee, niin paljon on Suomi  
joutunut sodasta kärsimään”.

Tiuraniemi muistaa, kuinka 
rintamalta palasi sodan fyy-
sisesti ja henkisesti rampa-
uttamia miehiä. Silti elämän 
oli jatkuttava, vaikka sodan 

pelko kyti rinnassa pitkään. 
Hän toivoo, että Suomessa 
ei enää jouduttaisi kokemaan 
vastaavaa.

”Itsenäisyys on kauhean  
tärkeä asia. Nyt siihen on tul-
lut huolestuttavia piirtei-
tä muiden valtioiden puolel-
ta, mutta toivon, että saam-
me säilyttää itsenäisyyden  
tulevaisuudessakin. Meil-
lä täytyy tukea tämän päivän 
nuoria, jotka ovat nyt vallas-
sa. Muutenkin pitää kantaa 
toisistamme huolta”.

Kaija Tiuraniemen perhe 
eli Koivussa maataloudes-

ta ja metsästä. Perheellä oli  
kymmenpäinen lypsykar-
ja sekä nuorkarjaa. Tallissa  
oli hevonen, jonka kanssa 
peltotyöt tehtiin. Joesta sai 
vielä lohta ja syksyisin mar-
jat haettiin metsästä. Oltiin 
tiukasti maassa kiinni, kuten 
Tiuraniemi sanoo.

”Meillä oli hyvä yhteinen  
koti ja talo rakennettiin yh-
dessä. Sukulaiset olivat  
ympärillä. Moni asia on 
muuttunut noista ajoista”.

Yksi muuttunut asia on  
Tiuraniemen mukaan maa-
talous, ja sen kehitys suu-

ruuteensa jo vähän huvit-
taa häntä. Koneet tekevät  
työt lypsystä lähtien ja pel-
lotkin kynnetään auki talon-
levyisillä auroilla.

”Elämä on kaiken kaikkiaan 
muuttunut. Elämme sota- 
aikaan verrattuna kultaisia 
aikoja. Nuorille toivon hyvää 
elämää ja tukea heille, että  
he pysyisivät tämän isän-
maan kamaralla tai tulisivat 
takaisin. Ei leipä ole muual-
la  maai lmassa parem-
paa. Minulla on juuret niin  
syvällä täällä, että ei minul-
la enää muuta maailmassa  
kuin Tervola”.

Halloween kemut Romsin Tallilla Tervolassa
Tervolassa järjestettiin tois-
tamiseen suuren suosion vii-
me vuonna saavuttaneet 
Halloween juhlat. Järjeste-
lyistä vastasivat Romsin tal-
li yhteistyössä Hyvänmie-
len hevostelijoiden kanssa. 
Talkootyönä toteutetun ta-
pahtuman järjestelyihin käy-
tettiin lukuisia työtunteja. 
Vapaaehtoistyön ansiosta 
voitiin tarjota lapsille ja vähän 
vanhemmillekin ilmaisia elä-
myksiä. Kauhukoristelut py-
rittiin tekemään kierrätysma-
teriaaleista mm. vanhoista la-
kanoista, suihkuverhoista, 
peltipurkeista, hevosenken-
gistä ym. 

Alueesta jaettiin tulijoille kart-
ta, joka ohjasi eri kohteisiin. 
Sokkoratsastus oli taas suo-
sittua. Pietarin ideoima pyö-

röpaalilabyrintti oli sopivan 
pulmallinen. Karkki vai kep-
ponen tehtävä sopi myös per-
heen pienimmille. Kauhuku-
jaa pitkin pääsi Ainon tarina-
tuvalle, hyytävien juttujen 
pariin. Aavehevosmetsä kau-
histutti kulkijoita kammot-
tavilla äänillä ja pimeydessä 
leijuvilla aavehevosilla. Met-
sästä selvinneet pääsivät 
nautiskelemaan vaahtokark-
kien paistosta. Frankensteinin 
laboratoriossa pääsi tunnus-
telemaan ja maistelemaan 
erilaisia kauheuksia.

 Kanttiinista saadut varat käy-
tetään lasten ja nuorten toi-
minnan hyväksi. Runsaslu-
kuinen yleisö vaikutti tyyty-
väiseltä.  
Teksti: Henna Romsi ja kuva 
Hyvän Mielen hevostelijat
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Maaseudulta Käsin –messut 
järjestetään taas 2023
Maaseudulta Käsin -mes-
sut on järjestetty Tervolassa 
24 kertaa, joista 17 Ammat-
tiopisto Lappian Louen toi-
mipisteessä. Koronarajoitus-
ten jälkeen messut saatiin jär-
jestettyä vuonna 2022 parin 
vuoden tauon jälkeen hyvin 
onnistuneesti. Kävijämäärä 
yllätti positiivisesti, sillä mes-
sualueella laskettiin viikonlo-
pun aikana noin 7000 messu-
kävijää. Näytteilleasettajia oli 
myös runsaasti 87 kappaletta.

Kunnanhallitus päätti, että 
Maaseudulta Käsin –messut 
tullaan järjestämään myös 
vuonna 2023. Tulevia mes-
suja on valmistelemassa eril-
linen työryhmä, joka koostuu 
kunnan elinkeinokoordinaat-
torista, hallinto-osaston pal-
velusihteeristä ja vapaa-aika-
ohjaajasta.

Työryhmän puheenjohtajaksi 
valittiin kunnanvaltuuston jä-
sen Hanna Pesonen. Työryh-
män sihteerinä ja organisoi-
jana tulee toimimaan mes-
susihteeri. Ammattiopisto 
Lappiaa pyydettiin myös ni-
meämään oma edustajansa 
työryhmään.

Ohjausryhmän tehtävänä on 
huolehtia vuosittain messu-
jen onnistumisesta hallinnol-
lisesti, eli ohjausryhmä hy-
väksyy budjetin, tarkkailee 
talouden toteutumista sekä 
ideoi messujen sisältöä ja tee-
maa.

Tervolan kunta ja Kemijoki Oy 
tukevat Tervolan museoseu-
ran toimintaa vuosina 2023-
2025
Kunnanhallitus päätti esittää 
kunnanvaltuustolle Tervolan 
Museoseura ry:lle avustus-
ta 15 000 euroa vuodessa ke-
säkahvilan ja opastuksen toi-
mintaan sekä 5 000 euroa per 
vuosi aikavälille 2023-2025. 
Avustuksen myöntäminen 
edellyttää, että Kemijoki Oy 
avustaa myös Tervolan Muse-
oseura ry:tä vähintään 15 000 
euroa vuodessa. Toimeenpa-
no edellyttää, että kunnanval-
tuusto myöntää tarvittavat 
määrärahat avustuksiin.

Tervolan kunnan lausunto 
Suhangon kaivoshankkeen
purkuputken YVA-selostuk-
sesta
Suhanko Arctic Platinum Oy 
suunnittelee kaivoksen avaa-
mista Ranuan kunnan Su-
hangon alueella. Kaivosalu-

een puhdistetut prosessi- ja 
kuivatusvedet on suunnitel-
tu johdettavaksi putkella Ke-
mijokeen Tervolan kunnan 
alueella Ossauskosken vesi-
voimalaitoksen ylä- tai ala-
puolelle.

Vesien johtaminen Kemijo-
keen on katsottu niin merkit-
täväksi ja mahdollisesti ym-
päristön, erityisesti veden 
laatuun, vaikuttavaksi teki-
jäksi että on edellytetty ym-
päristö vaikutusten arviointi-
menettelyä (YVA). Tämä me-
nettely on kaksivaiheinen: 
YVA-ohjelman laatiminen, eli

vaihe, jossa kerrotaan mitä 
hankkeesta tiedetään ja mitä 
aiotaan lisäksi tutkia ja selvit-
tää. YVA- ohjelma -vaiheessa 
on pyydetty lausunnot eri toi-
mijoilta, kuten myös Tervolan 
kunnalta ja kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisena toi-
mivalta Rovaniemen kaupungin 
ympäristölautakunnalta.

Kunnanhallitus päätti yk-
simielisesti antaa seuraa-
van lausunnon: Käsittely- ja 
suunnitteluprosessin aika-
na on tullut selville, että ym-
päristövaikutusten arvioinnin
laadinta on tarpeellinen. Ter-
volan kunta ei hyväksy purku-
putken sijoittamista Kemijo-

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
  Autossa pyörätuoli ja lastenistuin. 

KELAKYYDIT ym kuljetukset

040 5427319
Tervolalainen yrittäjä palveluksessasi!

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 21.12. 

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.

keen, vaan purkuvedet tulee 
johtaa suoraan Perämereen.

Muut asiat
Vasemmiston valtuustoryh-
mä on tehnyt valtuuston ko-
kouksessa 18.2.2021 val-
tuusto-aloitteen valtuuston 
kokouksien lähettämises-
tä suorana netissä. Valtuus-
toaloitteen mukainen asia on 
valmistelussa. Kunnanval-
tuuston kokousten lähettä-
mistä netissä kokeillaan ole-
massa olevilla välineillä tai yh-
teistyössä palveluntarjoajan 
kanssa vielä tällä valtuusto-
kaudella. Saatujen kokemus-
ten perusteella valtuustosalin 
kamera- ja mikrofonijärjes-
telmän uusiminen huomioi-
daan valtuustosalin muutos-
töissä vuonna 2023.

Muut kunnanhallituksen kä-
sittelemät asiat menivät pää-
tösehdotuksen mukaisesti. 
Voit tutustua kokouksen esi-
tyslistastaan tai 18.11.2022 
julkaistavaan pöytäkirjaan 
Tervolan kunnan verkkosi-
vuilla tai suoraan osoitteessa: 
tervola.ktweb.fi

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

•  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 11.12. Messu 3. adventtisunnuntai 
Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10
Su 18.12. Messu 4. adventtisunnuntai 
Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10

VIIKKOTOIMINTA: 
Ke 7.12. Joulukorttipaja Seurakuntakes-
kuksessa klo 12-14
To 8.12. Eläkeläistenkerho Seurakunta-
keskuksessa klo 11
Pe 9.12. Adventtimyyjäiset Seurakunta-
keskuksessa klo 11-14
Su 11.12. Kauneimmat joululaulut Seu-
rakuntakeskuksessa klo 18
Ma 12.12. Kauneimmat joululaulut Kät-
kävaarassa Aino ja Alpo Kynkäällä Luppo-
vaarantie 1900 klo 18
Ti 13.12. Tule mukaan-ilta Seurakunta-
keskuksessa klo 18
Ke 14.12. Rukousilta pappilassa Kirkko-
kuja 4 B klo 18
La 17.12. Kauneimmat joululaulut Paak-
kolan kylätalolla klo 15
Su 18.12. Kauneimmat joululaulut 
Louella Pirjo ja Markku Rytkösellä Louen-
tie 102 klo 18

PÄIVÄKERHOT keskiviikkoisin 10.00-
12.00 ja tiistaisin 17.00-18.30. Ilmoittautu-
miset ja lisätiedot 0504370006 / Sari

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

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu:  Elissa Vilhelmiina Muotka,
Viola Helmi Karoliina Davidila, Anselmi 
Jalmari Ylitalo
Hautaan siunattu: 
Matti Johannes Moilanen 84 v., Hannu 
Pekka Kaarakka 68 v.

www.tervolanseurakunta.fi

Tervolan Hevosjalostusyhdistyksen 
JOULURUOKAILU 
ja kuluvan vuoden parhaiden 
palkitseminen 
Ravintola Rieskapaikassa 
17.12.22 klo. 19.00 
Jäsenille illalliskortti 10€/hlö. 
Illalliskortti tulee olla maksettuna 
9.12. mennessä yhdistyksen tilille 
FI65 5463 0820 0622 88. Maksun 
yhteydessä lisää viestikenttään osallistujan/osallistujien 
nimet. Ilta jatkuu karaoketanssien merkeissä.

Tervetuloa!

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 14.11.2022 – asialistalla 
muun muassa Maaseudulta Käsin – messut 2023, Tervolan  

museoseuran tuki, Tervolan kunnan lausunto Suhangon  
kaivoshankkeen arviointiselostuksesta.
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Lukijan kuva. 
Lähetä ottamasi kuva  

aineisto@tervola-lehti.fi 
niin julkaisemme kuvia lehdessä. 

Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

Harrastamisen Suomen  
mallin kerho-ohjaajia etsitään!

Käynnistämme Harrastami-
sen Suomen mallia Tervolas-
sa, ja etsimme nyt kiinnostu-
neita ohjaajia. Olet sitten yrit-
täjä, järjestötoimija tai muu 
ohjaamisesta kiinnostunut, 
ota yhteyttä ja kerro millais-
ta kerhoa voisit vetää. Ker-
ro myös oletko kiinnostunut 
vetämään kerhoa lukuvuo-
den, lukukauden vai lyhyem-
män ajan. Ohjaustyöstä mak-
setaan palkkio. Voit lukea  

lisää osoitteessa harrastami-
sensuomenmalli.fi/

Ota yhteyttä Satu Karvoseen 
(satu.karvonen@tervola.fi, 
040 151 9735), jos olet kiin-
nostunut tai sinulla on mitä 
tahansa kysyttävää. Tässä 
vaiheessa et vielä sitoudu mi-
hinkään, vaan viralliset tar-
jouspyynnöt tehdään alku-
vuodesta 2023.

KIVALO-OPISTON 
AJANKOHTAISET 
KURSSIT JA LUENNOT: 

Tervola
Tarinasta teatteriksi, to 12.1. - 27.4.2023 klo 
18.00–19.30, Paakkolan kylätalo.
Hulavanteella keskivartalo tiukaksi, pe 13.1. 
- 21.4.2023 klo 18.00–19.00, Tervolan koulukes-
kus.

Verkkokurssit: 
Tietokoneen käyttötaito, kertaus- ja jatkokurssi, 
pe 13.1. - 14.4.2023 klo 10–11.30.
Verkkoyrittäjyyden peruskurssi, ke 8.2. - 22.2. 
2023 klo 17–19.30. 

Avoimet luennot:
Katsaus pohjoisen taiteeseen -Taidehistorian 
yleisöluentosarja. 4.luento - Kuvataide moni-
puolistuu, la 14.1.2023 klo 11.15–15.00, Kemin 
kulttuurikeskus, pieni auditorio tai Teams. Taide-
historian professori Tuija Hautala -Hirvioja. 
Katsaus pohjoisen taiteeseen -Taidehistorian 
yleisöluentosarja. 5.luento - Saamelainen kuva-
taide Suomessa, la 28.1.2023 klo 11.15–15.00, 
Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio tai Teams. 
Taidehistorian professori Tuija Hautala -Hirvioja.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: www.kivalo-opis-
to.fi, puhelimitse p. 040 748 3672 tai toimistoilla.
Emme huomioi tekstiviestillä, sähköpostilla, 
puhelinvastaajaan tai kotisivujen yhteydenottolo-
makkeella tulleita ilmoittautumisia.

Nähdään kursseilla!
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Lisätietoa ja ilmoittautumiset: www.kivalo-opisto.fi, puhelimitse p. 040 748 3672 tai toimistoilla. 
Emme huomioi tekstiviestillä, sähköpostilla, puhelinvastaajaan tai kotisivujen 
yhteydenottolomakkeella tulleita ilmoittautumisia. 

Nähdään kursseilla! 
 
 

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

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

Terveyskeskuslääkärin virka
Hakuaika päättyy 8.12.2022 

ATK-tukihenkilö
Hakuaika päättyy 13.12.2022 

Tekninen johtaja
Hakuaika päättyy 15.12.2022 

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset 
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Opetustoimen lyhytaikaiset sijaiset
Hakuaika päättyy 31.5.2023 

 

LASTEN TAIDENÄYTTELY 
Tervolan varhaiskasvatus- ja esikouluryhmät 
ovat askarrelleet ja piirtäneet kuluvan toimin-
takauden aikana erilaisia ja eriaiheisia töitä. 
Nämä lasten taideteokset ovat esillä kirjaston 
lehtisalissa joulukuun ajan. Tervetuloa tutustu-
maan näyttelyyn!

LAINATTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET 
Kirjastosta voi lainata perinteisen aineiston 
lisäksi myös erilaisia liikunta- ja pelivälineitä. 
Lainattavana on mm. tasapainolautoja, selätti-
miä, eripainoisia kahvakuulia, jumppakeppejä, 
kävelysauvoja sekä suosittuja hulavanteita, 
lumikenkiä ja liukulumikenkiä. Liikuntavälineitä 
voi lainata maksutta kirjastokortilla, ja niillä on 
pääsääntöisesti neljän viikon laina-aika. Niitä 
ei voi varata.

KIRJASTOKINO 
Elokuvien suoratoistopalvelu Kirjastokinon  
käyttö päättyy 31.12.2022 Pohjoisen eKirjas-
ton asiakkailla. Palvelussa olevia elokuvia ja 
ohjelmia voi vielä katsella ikärajojen puitteissa 
vuodenvaihteeseen saakka. Palveluun kirjau-
dutaan kirjastokortilla ja PIN-koodilla. 

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

KAHVIHETKI ikäihmisille
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12. 
Tapaamme loppuvuonna vielä 15.12. Ta-
paamme nuorisotila Nuorkalla Paakonkarin 
kiinteistössä. Tarjolla on kahvia ja teetä. 
Kahvihetken järjestää vapaa-aikatoimi ja 
joukko vapaaehtoisia. Tule piipahtamaan, jut-
telemaan ja viettämään aikaa. Tuo mukanasi 
naapurikin!

JOULUKONSERTTI
Jukka Lamminen konsertoi perjantaina 9.12. 
klo 19 alkaen Nuorisoseuran talolla. Tilaisuu-
dessa on väliaika. Aikuiset 10€ ja 7-17-vuoti-
aat 5€. Alle kouluikäiset ilmaiseksi.

Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!

NUORKKA 
Avoinna 
ma klo 13–16, 3.-6.lk 
ke ja pe klo 14–17, 7.lk-17v 
Ma 12.12. Pikkujoulut (3.-6.lk) 
Pe 16.12. Pikkujoulut (7.lk-17v) 
Ke 21.12. Nuorkka avoinna viimeistä kertaa 
tälle vuodelle. 

YHTEYSTIEDOT
Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen, 
p. 040 1519735, satu.karvonen@tervola.fi
Vapaa-aikaohjaaja Peppi Nyholm, 
p. 0405902699, peppi.nyholm@tervola.fi

 tervolan_nuorisopalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Tulevia tapahtumia 
 

10.12. klo 11-16 Seuran joulu –tapah-
tuma Nuorisoseuran talolla. Myyjäiset 
– käsitöitä! Buffetista kuumaa juomaa, 
torttuja ja joulupuuroa. Joulupukki ja 
pelimannitonttu. Arvontaa ja lapsille on-
gintaa. Pihalla ponikyytiä – suksilla tai 
taluttaen!

16.12. klo 18-20 Tervolan Nuorisoseu-
ran joululauluilta. Tule mukaan laula-
maan yhdessä Tervolan Humppapeli-
mannien kanssa Joululauluja! Buffetti 
pelaa! Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Laita joulutervehdyksesi lehteen 
14.12. mennessä. 

Myös isommat koot mahdollisisa.

www.tervola-lehti.fi

MUISTA
JOULUTERVEHDYKSET

21.12. LEHDESSÄ

Esimerkki:

koko 2x50
hinta 70,00+alv

15.11.2022 klo 15.30 oli hieno taivaanranta Tervolan 
Palonperällä. Kuva: Liisa Karjalainen.
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Pyydä apua -nappi – matalan kynnyksen apua 
lapsiperheille ja nuorille

 

 

 

Nimi Tulos Vertausluku Ääniä
Ollitervo Aino Valittu 246,0 39
Köngäs Jukka Valittu 123,0 27 Uusi
Pietilä Katri Valittu 94,0 37 Uusi
Mäkipeura Teija Valittu 82,0 23 Uusi
Ylimartimo Kaisa Valittu 81,0 20 Uusi
Heikkinen Arja Valittu 61,5 22
Alalahti Maarit Valittu 49,2 19 Uusi
Hietanen Ari Valittu 47,0 28 Uusi
Lehtinen Martti Valittu 41,0 19 Uusi
Saraste Sanna Valittu 40,5 16
Kähkönen Jarmo Valittu 35,1 14 Uusi
Uokkola tanja Valittu 31,3 13 Uusi
Rytkönen Pirjo Valittu 30,8 12 Uusi
Keränen Pertti Valittu 27,3 10
Hanhisuanto Mika Valittu 27,0 15 Uusi
Äijälä Merja Varalla 24,6 10 Uusi
Vaara Päivi Varalla 23,5 12 Uusi
Siitonen Sari Varalla 22,4 10
Oinas Riikka Varalla 20,5 10 Uusi
Vaara Jussi Varalla 20,3 13
Kauppi Erika Varalla 18,9 9 Uusi
Rensujeff Kaisa-Reetta Varalla 18,8 2 Uusi
Antinkaapo Niina Varalla 17,6 7
Korhonen Johanna Varalla 16,4 6 Uusi
Peteri Kalle Varalla 16,2 13
Eilittä Ari Varalla 15,7 2 Uusi
Hietala Pirjo Varalla 15,4 5
Tepsa Kaarlo Varalla 14,5 4 Uusi
Lamminmäki Anna-Reetta Varalla 13,5 4 Uusi

Seurakuntavaaleissa Tervolan seurakunnan kirkkovaltuustoon 
tulivat valituiksi varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi seu-
raavat:

O saakuitenkin mieti-
tyttää miten koko-
naisuus rakentuu ja 

tuleeko muutosta huonom-
paan päin. Tervolan kunnan 
sosiaalijohtaja Henri Izadin 
mukaan palvelut voivat siir-
tymisen jälkeen tulla jopa pa-
rantumaan pienissä kunnis-
sa. ”Esimerkiksi henkilös-
töresurssit voidaan hoitaa 
isommilla hartioilla. Erityis-
osaamista saadaan jatkos-
sa myös pienempien kunti-
en saataville. Tämä on enem-
mänkin positiivinen muutos”, 
kertoo Izadi. 

Positiivista on myös se, 
että Tervolan suurta vuo-
deosastoa tullaan hyvin to-
dennäköisest i  jatkossa 
hyödyntämään Lapin hy-
vinvointialueen toimesta. 
”Vuodeosaston koko on vä-
kilukuun nähden suurem-
pi kuin muissa lähikunnissa. 
Myös henkilökunta on erit-
täin pätevää, joten en nä-
kisi järkeä, miksei hyvin-
vointialue hyödyntäisi 
tätä mahdollisuutta 
toiminnassaan. Yh-
teistyötä tehdään 
jo nyt lähikuntien 
kanssa”, Izadi ker-
too. 

Positiivista on myös 
se, että Tervolan suurta 
vuodeosastoa tullaan hy-
vin todennäköisesti jatkossa 
hyödyntämään Lapin hyvin-
vointialueen toimesta. ”Vuo-
deosaston koko on väkilu-
kuun nähden suurempi kuin 
muissa lähikunnissa. Myös 
henkilökunta on erittäin pä-
tevää, joten en näkisi järkeä, 
miksei hyvinvointialue hyö-
dyntäisi tätä mahdollisuut-
ta toiminnassaan. Yhteistyö-
tä tehdään jo nyt lähikuntien 
kanssa”, Izadi kertoo.  

Mitkä asiat tulevat  
muuttumaan?

 
Muutokset ovat enemmän 
organisaation sisäisesti ta-
pahtuvia. Nykyinen esihen-

Teksti, Susanna Karila
Kuva, Iina Parkkila

kilöstötyöskentely pysyy sa-
mana lukuun ottamatta van-
huspalveluita, jotka jaetaan 
kolmen eri alueellisen esi-
henkilön alle. Ainoastaan eri 
kuntien perusturvajohtajat 
eivät tule vastaamaan enää 
kunnan sosiaali- ja terveys-
palveluista vaan heidät siir-
retään muihin hyvinvointi-
alueen tehtäviin. Jokaiselle 
alueelle tulee omasta toimi-
alueestaan vastaava palve-
luiden johtaja ja esihenkilöt 
toimivat eri palvelupäälliköi-
den alaisuudessa. Näin ta-
pahtuu jokaisessa Lapin kun-
nassa. Ylin päätösvalta on 
jatkossa hyvinvointialueen 
johtajalla Jari Jokelalla.

Muutamia muutoksia kun-
talaisten suuntaan saattaa 
tulla mm. miten antaa asia-
kaspalautetta tai miten säh-
köiset palvelut järjestyvät 
jatkossa. Yhteiset toiminta-
käytännöt saattavat tuoda 
muutoksia myös esim. asia-

Tervolan sosiaali- 
ja terveyspalvelut 

siirtyvät Lapin  
hyvinvointialueelle

Lapin hyvinvointialue vastaa Lapin julkis-
ten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelu-
jen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Uudis- 
tus parantaa palvelujen saatavuutta ja tur- 
vaa resurssien riittävyyden myös tulevai-
suudessa.

kasmaksuihin tai miten ti-
lauskuljetuksia tilataan jat-
kossa. Myös sosiaalityön eri-
tyispalveluiden osalta voi 
tulla muutoksia, sillä tiettyä 
sosiaalityötä tekevän työn-
tekijän palvelua ei välttä-
mättä saa, kuin pari kertaa 
viikossa. Kiireelliset palve-
lut kuntalainen saa jatkossa 
kuitenkin aina. ”Ainoa palve-
lu, joka tässä vaiheessa tie-
detään ei todennäköisesti 
tule jatkumaan sellaisenaan 
Tervolassa, on lastenvalvo-
jan palvelut. Ajan saa varat-
tua niin kuin ennenkin, mutta 
ulkopuolinen työntekijä tu-
lee todennäköisesti jatkossa 
vastaamaan palvelusta tar-
vittavina päivinä paikanpääl-
lä”, Izadi kertoo.

Historialliset  
ajat käsillä

 
Tammikuussa Lapin hyvin-
vointialueen organisaatio-
rakenne on jo hyvin tiedos-
sa ja verkkosivut toiminta-
kunnossa. Odotettavissa on, 
että jotkin asiat vaativat vielä 
järjestelyjä useamman vuo-
den. Izadi neuvookin kunta-

laisia antamaan aktiivises-
ti palautetta palveluiden 

toimivuudesta siirtymi-
sen jälkeen. Palautetta 
antamalla voi vaikuttaa 
asioihin ja palveluiden 
parantamiseen. La-

pin hyvinvointialueelle 
siirtyminen on Suomes-

sa ainutlaatuinen ja histo-
riallisesti merkittävä tapah-

tumaketju.

Siirtyvät palvelut ja  
organisaatiot

Sote- ja pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueen 
järjestettäväksi kaikista näistä lappilaisista organisaa-
tioista:
• KunnatKunnat: Enontekiö, Inari, Keminmaa, Kittilä, Kola-
ri, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Salla, Sa-
vukoski,  Simo, Sodankylä, Tervola, Utsjoki, Ylitornio, Kemi, 
Kemijärvi, Tornio, Rovaniemi.
• Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
• Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kun-
tayhtymä
• Oulunkaaren kuntayhtymä (Simon palvelujen osalta)
• Lapin sairaanhoitopiiri
• Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
• Lapin pelastuslaitos

Pyydä apua -nappi on osa 
perhekeskuskehittämistyö-
tä Lapissa. Perhekeskustoi-
mintamalli tarkoittaa lähi-
palveluiden kokonaisuutta, 
joka pitää sisällään lapsille, 
nuorille ja perheille suunnat-
tuja hyvinvointia ja terveyt-
tä sekä kasvua ja kehitystä 
edistäviä varhaisen hoidon 
ja tuen palveluita. Lisätietoa 
perhekeskuskehittämises-
tä saat halutessasi Tulevai-
suuden sote-keskus Lapis-
sa -hankkeen asiantuntijoil-
ta.

Lisätietoja
Mikko Närhi
Sosiaalihuollon erityis-
asiantuntija, Tulevaisuuden 
sote-keskus Lapissa -hanke
Puh. 040 592 6053
mikko.narhi@poske.fi

Tunnetko jo Pyydä apua 
-napin?
 Tulevaisuuden sote-keskus 
Lapissa -hanke on yhdes-
sä Tervolan kunnan kanssa 
kehittänyt helppokäyttöistä 
matalan kynnyksen palve-
lua, josta nuoret ja lapsiper-
heet voivat kysyä neuvoa eri 
tilanteisiin sekä saada apua 
elämän moninaisiin haas-
teisiin. Pyydä apua -palvelu 
on kehitetty alun perin Rai-
sion perhepalveluissa. Vuo-
den 2022 aikana se on otet-
tu käyttöön useissa Lapin 
kunnissa, joulukuun alusta 
myös Tervolassa.

Avun tarpeen koittaessa on-
gelmana voi olla, ettei tiedä, 
kehen tulisi olla yhteydessä 
tai miten ja mihin aikaan tätä 
henkilöä tulisi lähestyä. Pyy-
dä apua -napin kautta avun-

pyyntöjä ja kysymyksiä on 
mahdollista lähettää vuo-
rokauden ympäri, ja ne löy-
tävät palvelun kautta myös 
oikean vastaanottajan. Pal-
velu toimii sähköisenä pai-
nikkeena Tervolan verk-
kosivuilla, ja sen kautta voi 
jättää vapaamuotoisen yh-
teydenottopyynnön tai ky-
symyksen. Apua voi pyy-
tää joko omaan tai läheisen 
tilanteeseen liittyen. Kun-
nan työntekijät vastaanot-
tavat yhteydenottopyyn-
nön ja ohjaavat sen oikeal-
le henkilölle käsiteltäväksi. 
Palveluun ei tarvitse kirjau-
tua, joten myös nimimerkin 
käyttö oman nimen sijasta 
on mahdollista. Mikään asia 
ei ole niin pieni tai suuri, ett-
eikö siihen voisi pyytää apua 
palvelun kautta.


