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PERINTEISET

PAAKKOLAN PILKIT
Lauantaina 19.3.2011 Paakkolassa, Kemijoen jäällä
Pilkkikisojen palkinnot ovat jälleen tasokkaat:
Pääpalkintona mönkijä, muina arvopalkintoina mm: raivaussaha ja
kannettava tietokone.

Helmikuun toinen viikonloppu on Tervolassa yhtä talvisen riemun juhlaa.
Mukaan talven kaatoon kutsutaan sekä oman pitäjän ihmiset
että naapurikuntien kansalaiset.
Kirkonkylään keskittyvässä tapahtumassa on nähtävää, kuultavaa,
koettavaa ja sitä paljon puhuttua interaktiivisuutta.
Lystinpitoa on luvassa lapsille, nuorille ja aikuisille;
Talvipitäjässä luistellaan, seurataan Pressan Kattien touhuja,
ajellaan hevoskyydillä ja otetaan muutenkin ilo irti.
Sunnuntaipäivän kruunaa Aki Alamikkotervon konsertti.
Viikonlopun aikana kannattaa pistäytyä myös kirjastossa, jossa on runsaasti
oheistapahtumia. TERVETULOA LÄHELTÄ JA KAUKAA!

Sarjat: Yleinen ja nuoret
Tapahtuman järjestelyt
ovat jo hyvässä vauhdissa.
Pilkkikorttien myynti
on alkamassa
- myyntipaikat ilmoitetaan
seuraavassa Jokipostissa.

TALVI TAINNOKSIIN!

Pilkit järjestetään
Paakkolan Kyläyhdistyksen ja
Tervolan kunnan yhteistyönä.

Tervola tekee sen taas
T

alvi on ollut kaikille varsin
kova vastus, mutta nyt Tervolassa on koottu kaikki voimat Pakkasukon kaatamiseen ja ihmisten
herättelemiseen talviunesta. Viime
talvena näkyi jo enteitä siitä, että
Tervolasta kajahtaa; talven pimeyttä ajettiin mies- ja naisvoimin aina
Pohjan perille asti. Oli siinä joukossa lapsiakin talven häätöloitsuja lukemassa.

Tulkaa suurin joukoin
toteuttamaan Tervolan
talvista suurtapahtumaa!

Talvi Taittuu Taas Tervolassa
oli pitkään sisäpainotteinen kulttuuritapahtuma kirjailija- ja runoilijavieraineen. Luovaa ilmaisua on edelleen mukana, mutta nyt
on löydetty myös talven tarjoamat
mahdollisuudet valkoisine hankineen, lumirakennelmineen ja jääveistoksineen. Hurjat huhut kertovat, että Tervolaan tulee talvitapahtuman vetonaulaksi ryhmä maail-

mankuuluja, kiinalaisia jäänveistäjämestareita?
TTTT-tapahtuman huippuvieraisiin lukeutuu myös pitäjämme
kultakurkku, oopperalaulaja Aki
Alamikkotervo. Paljon tasokasta on
ohjelmassa. Levittäkää sanaa ja tulkaa sankoin joukoin! ❅
✎ (JJ)

Sale on edullinen, tuore,
tu
helppo ja lähellä sinua!

Pysyvästi edullinen lähiostopaikka!
Kulta Katriina

HK Original

Philadelphia

KAHVI

AMERIKANPEKONI

TUOREJUUSTOT

500 g (4,98/kg)

200 g (8,95/kg)

170 g (11,70/kg)

249

199

179

Atria broilerin
hunajamarinoidut

Sunnuntai

Valio

FILEESUIKALEET

VEHNÄJAUHO

ARKIJOGURTTI

2 kg (0,74/kg)

1 kg

pkt

pkt

prk

400 g (8,22/kg)

329
pkt

S-Etukortilla,
voit voittaa
majoitusviikonlopun!

099
prk

Norjan

Serla Toilet kelt.

JAUHELIHA

LOHIFILE

WC-PAPERI

400 g (4,97/kg)

rasiassa

8 rll

rasia

Maksa tammikuussa
mikuusss a

pss

HK sika-nauta

199
Bonusta
jopa 5%

149
990
kg

295
pkt

Palvelemme

Tervola
Kurjentie 1 puh. 044 788 4965
965

Sale - siellä missä sinäkin.

ma-pe 7-21
la 7-18
su 12-21
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Odotuksen tunnelmissa
L

ehtemme ilmestyttyä torstaina, on vain neljä yötä siihen, kun
Tervolan valtuusto kokoontuu päättämään pitäjän historian
merkittävimmästä asiasta: kuntaliitosehdotuksesta. Valtuusto on
siis paljon vartijana tammikuun viimeisenä päivänä.
Kuntajakoselvittäjä Timo A. Säkkisen perusteltu ja kuntaliitoksen puolesta liputtava ehdotus on ollut kaikkien kuntalaisten luettavissa jo monen viikon ajan. Valtuutetut ovat varmaan nähneet jo
unissaankin selvityksen teesejä. Asukkaat ovat saaneet sanoa painavan sanansa Säkkisen kokoamasta aineistosta ja siihen tukeutuvasta kuntien yhdistämisehdotuksesta.
On aivan varmaa, että valtuustosali pullistelee yleisöä ja päättäjien kämmenet hikoavat. Moni valtuutettu on jo kantansa ehdotuksesta lausunut. Aikaa pohdintoihin ja harkintaan on ollut runsaasti – monien mielestä kuitenkin liian vähän.
Kuntalaisille oli varattu kuukauden päivät aikaa antaa huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Tammikuun puolivälissä päättyneen määräajan puitteissa kunnanhallitukselle ei tullut yhtään huomautusta. ❅
✎ Juhani Jaakkola

Tervolan Ambulanssipalvelu
Oy:n yrityskohtaista tietoa
Tervolan ensihoitopalveluista

S

airaankuljetustoiminta edellytti vuosittaista neuvottelua
kunnan edustajien kanssa. Toimme esille vuoden 2009 neuvotteluajan kiirehtimisen ja samalla viiden vuoden määräaikaissopimuksen päättymisvaiheen.
3.6.2009 järjestettiin kunnan
edustajien kanssa neuvottelu, jossa
toimme esille sairaankuljetusliikennöinnin jatkumiseksi uuden päivitetyn sopimuksen vuodesta 2011
eteenpäin.
VALMIUSKORVAUS nousisi perustasolta hoitotasolle. Tervolan Ambulanssipalvelu on vuodesta
2000 alkaen tuottanut hoitotasoista
sairaankuljetusta, ollut Oulun-, ja
Lapin läänien sekä valtakunnallisestikin edelläkävijä hoitotasoisen sairaankuljetus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja. Toimintanne on ollut
täysin luvallista ja ammattitaitoista, hoitovirhettä ei ole sattunut yhtään koko 22-vuotis ensihoitourallamme Tervolassa. Juuri tehokkaan
hoitotasomme ansiosta monia ihmishenkiä on pelastunut ja terveydentila ei ole vaarantunut. Tervolan
kunnan vastattavien sairaala/hoitokustannusten osalta toimintamme
on ollut erittäin taloudellista. Pelastushelikoptereita, ensivasteyksikköjä, lisäambulanssitarvetta ei tehokas
toimintamme ole tarvinnut, poikkeuksena monipotilas –tilanteet. Ja
tästäkin toiminnasta on seurannut
Tervolan kunnalle mittavat säästöt.
KILOMETRIKORVAUS edellyttäisi reilua korotusta, koska
olemme liikennöineet 22 vuotta samalla kilometrikorvauksella (0,50
euroa). Kunnanjohtaja Mika Simoskan ilmaisu mahdollisella 3%:n korotuksella kilometrikorvaus olisi
noussut vain 1 sentin.
3.6.2009 neuvottelun jatkoksi sovimme, että liikennöitsijä tekee kirjallisen päivitysehdotuksen
ja siltä pohjalta kokoonnumme virallisempaan neuvotteluun.
5.8.2009 toimitimme virallisen
ensihoitopalvelun päivitysehdotuksen ja jäimme odottamaan rakentavaa neuvottelutilaisuutta. Tarkoituksena olisi ollut saada laajat ja
selkeät tiedot markkinakohtaisesta
ensihoidosta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille. Lautakunnan jäsenet olisivat saaneet mahdollisuuden tutustua käsiteltäviin asiakir-

joihin ja valmistautua rauhassa tulevaan päätöksentekoon Tervolan
kuntalaisten perusterveydenhuollon hyväksi ensihoidon osalta.
Tervolan Ambulanssipalvelu
ihmettelee, että miksi viralliseen
päivitysehdotukseemme ei vastattu
kunnan taholta millään tavalla. Rakentavia neuvottelutilaisuuksia ei
järjestetty missään vaiheessa. Kunnan edustajat toimivat alusta lähtien hyväntavan vastaisesti. Koska
emme saaneet ensihoitosopimukselle ajankohtaista päivitysmahdollisuutta, toimintamme olisi jatkunut
vanhoilla sopimushinnoilla ja - ehdoilla. Näin ollen ajauduimme irtisanomaan 31.8.2009 ensihoitopalvelusopimuksemme, mutta toimme vielä irtisanomisessakin esille
neuvotteluhalukkuuden liikennöintimme jatkamiseksi 2011 eteenpäin.
Kunnan perusterveydenhuollon turvallisuuden tuottamisesta ovat Tervolan kuntalaiset laajaalaisesti olleet huolestuneita, huoli on ollut pitkäaikaista. Ensihoitoongelma on vain yksi huolenaiheista ja sen mahdollista seuraamusta.
Kuntalaisten turvallisuuden
suojaamiseksi ja parantamiseksi
suosittelemme puolueetonta tutkintapyyntöä sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirastolle (VALVIRA)
Kiitämme Tervolan kuntalaisia
sydämellisistä palautteista ja kannustuksista sairaankuljetusurallamme. Tervolan Ambulanssipalvelun
Oy:n yritystoiminta jatkuu Ruka &
Tervola Loma- ja Eräpalvelun yhtiökumppanina. Yhtiökumppanien
Mikko Hyvärisen/Juhani Ulkuniemen perheiden taloudellinen hyvinvointi ei ole vaarassa. Emme ole
katkeroituneita ja voimme iloisesti
tarinoida kohdatessamme Tervolan
kuntalaisia jatkossakin.
Vuonna 2011 aloittavat uudet
sairaankuljettajat tarvitsevat kuntalaisten hyväksynnän ja tuen kehittyäkseen ja viihtyäkseen ensihoitajina
Tervolassa. Toivotamme onnea ja
menestystä Med Group Oy:lle Tervolan ja Tornion sairaankuljetustoiminnalle.

Luonnon kutsu täytti nuorisoseuratalon
T

ervolan Nuorisoseuralla on
totuttu viihtymään. Talossa
on pidetty tilaisuus jos toinenkin.
Kahden viikon takaisessa Luonto
kutsuu –tapahtumassa oli runsaasti
väkeä. Faktat ja viihde oli kiedottu
nautinnolliseen pakettiin, josta riitti nautittavaa jokaiselle.
Illan ohjelmassa olivat esillä
Teema-hankkeen viitekehykseen
ladatut, ajankohtaiset kehittämishankkeet, joita esitteli kunnanjohtaja Mika Simoska. Tervolan matkailun kehittämisnäkymiä ajatellen
oiva veto oli laulavan eräoppaan,
Kai Hyttisen, tilaaminen illan vetonaulaksi. Hyttisen sanoma puhutteli
ja miehen suosioon siivittäneet laulut kolahtivat kuulijakuntaan.
Mika Simoskalla oli melkoinen urakka tiivistäessään kunnan
hanketynnyrin annin puoleen tuntiin. Mikan piti tuurata hankeillassa myös sairastunutta Harri Pullolaa, joka on viime keväästä lähtien
junaillut Kätkän luonto-hanketta.
- Kätkävaara on ainutlaatuinen
ympäristö, jossa kannattaa retkeillä. Hanke päättyy tämän kuun lopussa. Kätkän kehittäminen kuitenkin jatkuu, sillä Kari Alatossava tekee parhaillaan alueen maisemanhoitosuunnitelmaa, Simoska kertoi.

Kaikkien tervolalaisten
Teema
Simoskan mukaan maisemanhoitosuunnitelman tavoitteena on kartoittaa toimenpiteitä, joiden avulla Kätkän alueesta voidaan saada

Luontoilta aloitettiin railakkaasti naurujoogan hauskalla tempolla.
monipuolisesti ihmisiä palveleva
samoiluympäristö. Kätkä soveltuu
erinomaisesti myös luontomatkailuun – esimerkiksi puhelinyhteydet
ovat tehtyjen investointien ansiosta
seudun parhaat.
Mika Simoska otti esille myös
Teema-hankkeen (Tervolalaisia elämyksiä matkailuun). Hän muistutti, ettei kyseessä ole pelkästään matkailuhanke.
- Elämykset tulevat luonnon,
yrittäjien, yhteistyökumppaneiden
ja muiden tekijöiden kautta. Näin

Kai Hyttinen
tunnelman lähettiläänä
Tervolassa järjestetyn Luonto kutsuu -tapahtuman tähtivieraana oli
laulajana, TV-kasvona ja nyttemmin myös eräoppaana tunnetuksi tullut Kai Hyttinen, joka kertoi
työkokemuksiaan Lapista ja ryyditti talvisen iltapuhteen tunnelmaa
monin lauluin.
Kai Hyttinen lauloi kansan tietoisuuteen jo 60-luvulla. Etelän
mies kierteli taajaan ympäri maata – kävi myös Tervolan tanssiyleisöä viihdyttämässä. Liki kymmenen vuotta sitten hän teki täyskäännöksen, muutti Kilpisjärven maisemiin kouluttauduttuaan eräoppaaksi Muoniossa.
- Laskin hiljattain, että olen nyt
viettänyt yli 13 prosenttia toteutuneesta elinajastani Kilpisjärven
maisemissa; sinne asetuin 2004.
Teen oman firman kautta eräopashommia ja viihdyn nykyisissä haasteissani erinomaisesti. Iloitsen muiden muassa siitä, että pääsin golfriippuvuudestani eroon. Kymmenen vuotta meni joka kesä golf-aikataulujen mukaan. Se alkoi tympäistä, Hyttinen kertoi.
On Hyttisellä ollut totuttelemista Lapinkin elämänmenoon. Lapin taivaan värileikistä haltioitunut
Hyttinen tietää, että paikallisessa
kaupassa puhutaan pitkät tovit – ei

niinkään maailman uutisista, vaan
eilisiltaisen ja öisen taivaan revontulista, auringonlaskun väreistä ja
yleensäkin siitä, mitä korkeuksissa näkyi. Ruuhkaisissa kaupungeissa moiset puheenaiheet eivät ketään
kiinnostaisi.
- Turistit ovat kiinnostuneita
periaatteessa hyvin yksinkertaisista
elämyksistä, kuten nuo mainitsemani taivaan värileikit ja tuntureiden
tuiskut ja ruskan iloittelut. Pohjoisen ihmisille nuo asiat tahtovat olla
jo niin tavallisia ja yksinkertaisia,
ettei niitä oikein osaa enää arvostaakaan, Kai Hyttinen pohdiskeli.
Lapin maisemille sielunsa menettänyt laulava eräopas vie eri
maista tulleita turisteja aistimaan
luonnon voimia, kokeilemaan miltä vihaisesti pauhaava ja lunta kasvoille piiskaava tunturituuli tuntuu
ja millaista on seistä vaelluspolulla, kun kaveri häviää jo muutaman
metrin jälkeen tunturin sumuun.
- Kun on vähän katsottavaa, näkee paljon enemmän. Kyselin kerran suuren ranskalaisryhmän tuntoja tunturivisiitin jälkeen. Olin
kiinnostunut siitä, mikä jäi päällimmäiseksi elämykseksi Ranskaan
vietäväksi. Vastaus oli kaikilla sama:
Öinen Lapin taivas. ❅
✎(JJ)

Keskusteluissa on väläytelty muiden
muassa Vaarojen vaellusta; se reitittyisi Kemijoen länsipuolelle. Vank-

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 30.1. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo
10, johtaa Aku Kähärä. Kolehti oman seurakunnan lapsityölle.
Su 6.2. Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11, johtaa
Heikki Holma. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle, lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Suomessa ja Mosambikissa, Kirkkopalvelut
ry:n kautta. Perhemessun jälkeen jälkeen puurolounas ja yhteisvastuukeräyksestä pieni info ja yhteisvastuulistojen jako. Riisipuurolounaan hinnat: aikuiset 1,50 Ð, lapset alle 15v 1,00 Ð, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi.
VIIKKOTOIMINTA:
To 27.1. Eläkeläisten piiri Peuran koululla klo 10.45. Raamattupiiri seurakuntakeskuksessa klo 18.
Ti 1.2. Ilta lähetykselle seurakuntakeskuksessa klo 17.
Ke 2.2. Sairaalahartaus klo 14.
To 3.2. Hartaus Pihakullerossa klo 10.30, hartaus Kotikullerossa klo
11.15. Eläkeläisten piiri seurakuntakeskuksessa klo 12.
Pe 4.2. Miesten piiri Törmävaaran leirikeskuksessa klo 18.
Ti 8.2. Veteraanien hengellinen tilaisuus seurakuntakeskuksessa klo 11.30. Kuljetus entiseen tapaan, yhteydenotot Pekka Kähkönen, p. 0400-391 757.
Ke 9.2. Hartaus Palvelutalolla klo 13. Sairaalahartaus klo 14.
To 10.2. Eläkeläisten piiri Peuran koululla klo 10.45.
PÄIVÄKERHOTYÖ:
Päiväkerhot jatkuvat viikolla 3 seuraavasti: Päiväkerhot 3-6-vuotiaille. Kokoontumispaikat: Louen koululla perjantaisin klo 12-14. Seurakuntakeskuksessa keskiviikkoisin klo 10-12 sekä torstaisin avoin
päiväkerho klo 10.30-12.15. Avoimeen päiväkerhoon voivat vanhemmat ja huoltajat tulla myös alle 3-vuotiaiden lasten kanssa. Aikuisilla on mahdollisuus virkistyä vertaisseurassa ja osallistua lapsensa kanssa kerho-ohjelmaan. Uusia kerholaisia otetaan koko ajan.
Tiedustelut Leena Holma, puh. 050 437 0006.

MUSIIKKI:
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin seurakuntakeskuksessa
klo17.00, paitsi to 27.1. klo 17.

Juhani Ulkuniemi
Sairaankuljettaja/toimitusjohtaja

Seuraava
Aineiston toimitus viimeistään keskiviikkona 2.2.2011.

Biokunta Tervola?

kaa kannatusta on saanut myös biokunta Tervola. Biokunnan on täytettävä joukko reunaehtoja. Tervolassa ne taitavat valtaosin täyttyä.
Biokunta-ajatukseen hyvin sopiva on myös Metsä-hanke. Kehityskeskusteluissa vilahdellut Metsähanke tarkoittaisi Tervolassa puuvarojen hyödyntämistä siten, että metsäalueiden puistomaisuus säilyisi.
- Erä- ja luontomatkailun kehittäminen Tervolan ehdottomaksi
vahvuudeksi on järkevää ja perusteltua, koska täällä on paljon erämaita ja vaaramaisemaa sekä runsas
riistakanta. Lähes koskematontakin
luontoa on runsain mitoin, Mika Simoska muistutti. ❅
✎ (JJ)

NUORISOTYÖ:
Ti 1.2. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18-20.30
Ke 2.2. Nuorten ilta kunnan nuorisotiloissa klo 18-21.
Ti 8.2. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18-20.30.

Tervolassa 20.12.2010

torstaina 10.2. Talvi taittuu -teemanumerona

ajatellen Teemalla on merkitystä
yritysten syntyyn ja verkostojen kehittämiseen. Laajasti katsoen hanke
koskee koko kuntaa – kaikkia tervolalaisia. Hankkeeseen on jo tässä
vaiheessa sitoutunut lähes 30 tervolalaista yritystä.
Luonnosteluvaiheessa ja kehitteillä on monia hankkeita, joiden
toteutuminen on vielä monista tekijöistä kiinni. Hankerahoitustakin on tarjolla, kunhan perusteluille saadaan riittävästi pontta ja paikalliset kustannusten jakokiemurat suoriksi.

Kai Hyttinen otti yleisönsä puhuttelevan sanomansa ja tietysti tuttujen laulujensa voimalla.

LÄHETYSTYÖ:
Lasten lähetyskerho seurakuntakeskuksessa to 3.2. klo 15.
Ilta lähetykselle seurakuntakeskuksessa ti 1.2. klo 17.
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna arkisin ma-pe 21.2. -4.3.
ja Ma 14.3. klo 10-16. (7.-11.3. kirppis kiinni). Poikkea vaikka kahville! Kirppikseltä mahdollisuus vuokrata pöytä tai tanko, varaukset
Arja Heikkinen, p. 050 437 0011.
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Talvi taittuu kirjastossa

POHJOLAN YÖ -KONSERTTI

Tiistaina 8.2. vietämme Lainan päivää:

Tenori Aki Alamikkotervo ja pianisti Jouni Somero
esiintyvät Tervolan koulukeskuksen salissa
SUNNUNTAINA 13.2. klo 13.00.

• sakoton päivä
palauta kauan lainassa ollut materiaali ilman
maksuja!

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
KEVÄÄN TEATTERIMATKA KEMIIN

Perjantaina 25.2. klo 19 Kemin kaupunginteatterissa Miika
Murasen ohjaama musiikkidraama ”Niin kuin taivaassa”. Matkan
hinta aikuiset 25 €, eläkeläiset 20 € ja opiskelijat/työttömät 15 €.
Varaa paikkasi 8.2. mennessä p. 242465.

TULOSSA TEATTERIVIERAILU

• klo 13.45 – 14.15 kirjastotarkastaja
Kaarina Kyyppä-Ahon tehoisku kirjastoon!
Tarkastuksen jälkeen Kaarina vinkkaa luettavaa.

Lapin alueteatterin kiertue saapuu Tervolaan torstaina 17.2.
klo 18.00. Koulukeskuksen salissa nähdään näytelmä Runar ja
Kyllikki. Lippuja ovelta.

• klo 17–19 Hilla Ojennuksen
”Jokainen voi olla prinsessa/prinssi” -esitys.
Lopuksi askarrellaan omat kruunut.

Tervolalaisten oma laturetkitapahtuma perinteisen tyylin merkeissä hiihdellään lauantaina 26.3. Mattisella. Lähtöpaikka koululla, reitti n. 15 km.
-------------------------------------------------------------------------------

TERVOLA-HIIHTO

• Arvontaa, tietokilpailuja, näyttelyitä ynnä
muuta.
Torstaista lauantaihin 10.–12.2.
poistetun aineiston myyntiä!
Tervetuloa!

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET
Ohjelmassa on Lapinaiheisia lauluja, joita he ovat myös
levyttäneet. Kyseisestä levystä Aki kertoo:
”Olemme tehneet tämän levyn Olavi Virran ja Tapio
Rautavaaran jalanjälkiä seuraten. Olen itse Tervolasta
kotoisin ja Lappi ja sen luontoaiheiset kappaleet ovat
lähellä sydäntäni. Tunnen palaavani juurilleni
kun laulan näitä lauluja.”
Liput 10 Ð (lapset 5 Ð) ovelta

OLEMME MUUTTANEET

Kunnanhallitus kuittasi
kuntajakoselvityksen
V

iime viikolla koolla ollut kunnanhallitus käsitteli kuntajakoselvittäjä Timo A. Säkkisen ehdotusta Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion yhdistämiseksi yhdeksi kunnaksi, jonka nimeksi ehdotuksessa tulisi Tornio, elleivät kunnat toisin sovi ja
että se käyttäisi kaupunkinimitystä ja ottaisi vaakunakseen Kemin
vaakunan.
Joulukuun alussa julkistetussa
esityksessä on riittänyt pureksimista mainittujen kuntien piirissä. Nimestä on käyty kovaa polemiikkia,
vaikka monet ovat pitäneet nimikysymystä toisarvoisena isojen rakennemuutosten rinnalla.
Tervolan kunnanhallitus ei tietenkään voinut sille sälytetyn päätösvallan puitteissa naulata päätöstään seinään – siis päättää puolesta
tai vastaan. Kunnanhallitus päättikin esittää kunnanvaltuustolle, että
se hyväksyisi tai hylkäisi kuntajakoselvittäjä Timo A. Säkkisen joulukuun alussa tekemän ehdotuksen po. kuntien kuntajaon muuttamisesta.
Ennen kuin näin pitkälle kuntajakoselvityksen käsittelyssä päästiin, valmisteluun tarvittiin pitkä
prosessi käsittäen asiantuntijatyötä ja työryhmäpohdintoja, poliittisten päättäjien istuntoja, seminaareja, tilannekatsauksia ynnä muuta.
Keskeistä on myös ollut se, että kuntalaisia on tiiviisti informoitu selvityksen perusteista, johtopäätöksistä
ja ennen muuta mahdollisen kuntaliitoksen vaikutuksesta niin yksit-

täisten kuntalaisten kuin yhteisöjen
ja yritysten elämään ja toimintaan.
Meri-Lapin kuntajakoselvityksen alkutahdit lyötiin keväällä 2010.
Tervolan luottamushenkilöitä kuntajakoselvittäjä on informoinut valtuuston kokouksissa. Lisäksi MeriLapin alueen luottamushenkilöille
on järjestetty selvityksen tiimoilta
yhteisvaltuusto viime marraskuussa. Kuntalaisille on järjestetty kuulemistilaisuuksia.
Kaiken selvitystyön pohjalta
Säkkinen tähdentää tulleensa vakuuttuneeksi siitä, että Meri-Lapin
viiden kunnan strateginen, kehittävä yhdistyminen täyttää kaikki
kuntajakolain neljännessä pykälässä määritellyt edellytykset.
Nuo edellytykset ovat: Kuntajaon muutos parantaa kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan
toimintakykyä. Toisekseen muutos
parantaa alueen asukkaiden palveluja ja elinolosuhteita, kolmanneksi
alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia ja neljänneksi se parantaa alueen yhdyskuntarakenteen
toimivuutta.
Säkkisen mukaan viiden kunnan yhdistyminen tarkoittaa myös
sitä, että viiden kunnan yhdistymä
on selkeästi yksi eheä työssäkäynti- ja asiointialue. ”Uusi kunta tulee
olemaan elinvoimainen ja toimintakykyinen Lapin maakunnan, koko
pohjoisen Suomen ja laajemmin
Kalottialueen näkökulmasta.” ❅
✎ (JJ)

Vanhustenpalveluiden toimistot ovat muuttaneet uusiin tiloihin. Toimistomme löytyvät terveyskeskuksen yhdyskäytävältä, missä tällä hetkellä toimivat vastaanoton ja laboratorion yksiköt.
Postiosoitteemme on Keskustie 78, 95300 TERVOLA. Virkaajan ulkopuolella voi postia toimittaa hammashoitolan sisäänkäynnin vieressä olevaan vanhustenpalveluiden postilaatikkoon.
Jotta voisimme palvella teitä kiireettömästi, pyydämme varaamaan ajan puhelimitse.
Hyvää alkanutta vuotta 2011
Kristiina Kehusmaa, vanhustenhuollon johtaja
p. 016 211 36 10, p. 040 755 61 07
Outi Kinnunen, vanhuspalveluiden ohjaaja
p. 016 211 36 11, p. 040 575 73 63

Kulttuuritoimen kohdeavustukset kevät 2011
Kohdeavustusta voivat hakea tervolaiset yhdistykset, yhteisöt ja
ryhmät, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa. Tarkoitettu kevään
ja kesän toimintaan. Lokakuussa uusi haku syyskauden kohteisiin.
Kohdeavustukset yksityisille taiteenharjoittajille ja
harrastajille kevät 2011
Yksityisille taiteenharjoittajille myönnettävillä kohdeavustuksilla
pyritään ensisijaisesti parantamaan edellytyksiä taiteellisen uran
luomiseen ja koulutukseen nuorille ja lahjakkaille paikallisille taiteilijoille. Lokakuussa uusi haku syyskauden kohteisiin.
Urheiluseurojen perusavustukset 2011
Tervolalaisten rekisteröityjen urheiluseurojen sääntömääräiseen
toimintaan tarkoitettuja perusavustuksia haettaessa tulee toimittaa hakulomake sekä toiminta- ja tilikertomus 2010, tilintarkastajien lausunto 2010, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2011
sekä jäsenluettelo.
Nuorisotoimen perusavustukset 2011
Perusavustusta voivat hakea tervolaiset nuorisoyhdistykset ja
-ryhmät sekä kylätoimikunnat, jotka järjestävät nuoria palvelevaa
säännöllistä kerhotoimintaa.
Nuorisotoimen kohdeavustukset kevät 2011
Kevään ja kesän nuorten leireihin, koulutuksiin, matkoihin ja muihin erityiskohteisiin tarkoitetut kohdeavustukset nuorisoyhdistyksille ja -ryhmille sekä kylätoimikunnille. Lokakuussa uusi haku
syyskauden kohteisiin.
Kaikki yllämainitut avustukset ovat haettavissa 28.2.2011 mennessä. Hakulomakkeita ja -ohjeita saatavana kunnanviraston neuvonnasta ja www.tervola.fi -sivustolta.
Lisäksi Erityisryhmien liikunta-avustukset ovat haettavissa jatkuvana hakuna.
Lisätietoja vapaa-aikasihteeriltä p. 242465.

Minna Romula, toimistosihteeri
p. 016 211 36 12

Kansalaisopiston kuoro
piristi potilaita
T

erveyskeskuksen vuodeosaston potilaat ovat hyvässä hoidossa, mutta piristävistä elämyksistä tahtoo aina olla puute. Moni haluaa nostetta etenkin suurten juhla-aikojen kynnyksellä ja niiden aikoihin. Yksi kaivatuimmista elämäntaipaleen tähtihetkistä osuu
jouluun.
Tämän tiedosti myös vuodeosastolla työskentelevä Marjut
Maikkunen, joka päätti ryhtyä nostamaan pystyyn joululaulutuokiota vuodeosaston potilaille ja heidän omaisilleen. Maikkusen idea ja
haave toteutui 14.12., jolloin osaston tiloihin kokoonnuttiin sankoin
joukoin.
Joulukuusen ympärillä laulettiin monta tuttua joululaulua, joi-

den ryydittäjänä toimi Veli Tikkalan johtama kansalaisopiston kuoro. Laulujen lomassa jutusteltiin ja
mutusteltiin paikallisten yrittäjien
ja kauppiaiden lahjoittamia pipareita ja makeisia.
- Tästä kehkeytyi todella lämminhenkinen ja mukava tilaisuus,
jolle varmasti toivotaan jatkuvuutta. Laulaminen yhdistää ja virkistää. Olen hyvin kiitollinen siitä,
että paikalle tulleet ihmiset ottivat tapahtuman iloisin mielin vastaan. Kiitän myös herkkuja lahjoittaneita yrittäjiä sekä tietenkin Veli
Tikkalaa, joka lämpeni asialle heti,
kun hänelle laulupyyntöni soittelin,
Marjut Maikkunen ylisti kahvittelun lomassa.❅
✎ (JJ)

KIVALOJEN SEUTUOPISTO
Tervolan toimipiste tiedottaa
Osoite: Keskustie 81, 95300 Tervola
Puh. 040 357 2181. Toimisto avoinna arkisin 12.00–15.00.
Rehtori Seppo Suopajärvi puh. 0400 328 435,
tavattavissa kunnanvirastolla joka kuukauden 1. keskiviikko
Kotisivut: http://www.kivalojenseutuopisto.fi
Email: kivalojenseutuopisto@tervola.fi

1104257 Lumoava lasi
Varejoen koululla11.–12.2., 11.–12.3., 8.-9.4.2011. Pe klo 18–
21.15 ja la klo 10–16. Mariaana Kola.Tutustutaan sulatustekniikkaan ja valmistetaan tasolasi- ja muotoonsulatuksella tauluja, vateja, koruja sekä tiffanytekniikalla perinteisiä lasitöitä, lamppuja ja
sulatustöiden viimeistelyjä. Jäännöspaloista lasimosaiikkia. Kurssimaksuun 35 € sisältyy poltto. Kurssilla on vapaita paikkoja.

1104260 Kaunista omin käsin
Suolijoki, Lähteenmäki. Torstaisin klo 10.30–13.Mariaana Kola.
Tiffany ja lasitöitä, koruja helmistä ja hopeasta, hopeasavesta, askartelua ym. oman tarpeen mukaan. Kurssimaksu 25 €. Kurssilla
on vapaita paikkoja.

6198212 Rikkaampaan rakkauteen
Tervolan koulukeskus 26.–27.2. la 9.30–18 ja su 10–16.45. Lauri
Siirala. Rakkaus on elämän suurin rikkaus, ja jokainen rakastaa jotakin. Miten voin rikastaa rakkautta elämässäni? Kurssimme tarkoitus on tutkia rakkauden maaperää ja etsiä syvempää yhteyttä rakkauden ehtymättömään lähteeseen, oman kokemuksemme pohjalta ja oman elämämme piirissä. Tutkimme yhdessä käytännön toimia ja harjoituksia, jotta yhteys rakkauden elävöittävään voimaan
avautuisi meille elämässämme yhä selvemmin. Ilmoittautumiset ennakkoon pe 11.2.2011 mennessä. Kurssimaksu 40 €.

Tervolan
ajankohtaiset tapahtumat
löydät osoitteesta:

Tervola, Kunnanviraston valtuustosali. Eija Kanto. 14.3. klo 18–20
ja 16.3. klo 18–21. Kurssimaksu 50 €. Ilmoittautumiset ennakkoon 4.3. mennessä.

www.tervola.fi/tapahtumakalenteri

Työtön tervolalainen
hyödynnä työ- ja elinkeinotoimistosta saatava
40 €:n arvoinen työttömän opintoseteli.

2198202 Hygieniapassikoulutus

Veli Tikkalan johtama kansalaisopiston kuoro lauloi iloista joulutunnelmaa
vuodeosaston potilaille ja heidän omaisilleen.
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METTÄNPEIKOLLA
1-VUOTISSYNTTÄRIT 5.2.
Synttäripäivänä liikkessä kakkukahvitarjoilu
Nyt saatavana myös hiusten haudehoitoja,
jotka teen laadukkailla Spring-tuotteilla
– kokeile, se on rentouttava kokemus!

TERVOLA
Myönteisiä mahdollisuuksia

32” LX 90632
HD LCD DTV

TUKEVASTI TÖIHIN -HANKE

379 Ð
-30–60%
99 Ð

Pienkoneita
poistomalleja
Kivalontie 652
95300 Tervola
p. 040 845 8759

Liesituuletin
AKR 502

Parturi-Kampaaja Raija Alalahti

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Yrittäjän asialla
ASIANTUNTEVAA
TILITOIMISTOPALVELUA

SKE Tilineuvos
Sari Eilittä

Keskustie 90
95300 Tervola
www.sketilineuvos.net
Puhelin +358 40 707 3583
Fax +358 16 437 003
Sähköposti: sari.eilitta@neuvos.com

Tervolan Lions Clubin perinteinen

Hankkeen toteutusaika 1.1.2011–31.12.2013
Tervolan kunnan alaisuudessa on toiminut yli kymmenen
vuotta nuorten työpaja. Työpajan ikäjakauma on vuosien saatossa laajentunut ja tällä hetkellä työpajalla on kaiken ikäisiä
henkilöitä.
Tukevasti töihin -hankkeen aikana pyritään kehittämään työpajatoimintaa ja vahvistamaan erityisesti valmentavaa näkökulmaa työllistymisessä. Hankkeen aikana pyritään luomaan
pysyvä toimintamalli valmentavasta työtoiminnasta kunnan
alueella ja laatimaan työpajalle kehittämissuunnitelma. Hankkeessa toimivan viranomaisyhteistyön lisäksi pyritään käynnistämään yhteistyö yrittäjien kanssa.

Tervola kunta hakee

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ JA TYÖNOHJAAJAA
1.3.-31.12.2011 väliselle ajalle. Hankkeella on mahdollisuus jatkua vuoden 2012 loppuun saakka Lapin ELY-keskuksen vuoden 2012 määrärahojen varmistuttua.
Projektipäällikön tehtävänä on mm. projektin kokonaishallinto sekä yksilövalmennus. Työnohjaajan tehtävänä on mm. työkohteiden ja -tilausten suunnittelu ja järjestäminen.
Hakijalle katsotaan eduksi tehtävään soveltuva koulutus, nykyaikaisen tietotekniikan hallitseminen ja kokemus hanketoiminnasta. Arvostamme yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja
sekä joustavuutta.
Hakemukset pyydämme toimittamaan asianmukaisine liitteineen ja palkkatoivomuksineen viimeistään 11.2.2011 klo 15.00
mennessä osoitteeseen: Tervolan kunta, Kunnanhallitus, Keskustie 81, 95300 Tervola. Kuoreen maininta ”Tukevasti töihin”.
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mika Simoska, 040 506 2928, mika.
simoska@tervola.ﬁ
Tervolassa 20.1.2011
Kunnanhallitus

UUDENVUODENYÖN LÄMPÖTILAVEIKKAUS
järjestettiin tänäkin vuonna

Hei maa- ja metsätalousyrittäjä!
Maa- ja metsätalouden veroilmoituksen
JÄTTÖAIKA ALKAA OLLA KÄSILLÄ
Ilmoitukset on jätettävä viimeistään 28.2.2011

MERI-LAPIN
MAATALOUSNEUVOS OY
Keskustie 90, 95300 Tervola
puh. 016-437 002 tai Matti 0400 161 619

Lämpötila keskiyöllä klo 0.00 oli reippaasti pakkasen puolella -13,1 astetta.
Oikein arvanneita satojen lämpötilaveikkaukseen osallistuneiden joukossa oli peräti kahdeksan (vuosi sitten kuusi henkilöä)!
Arvonnan sääntöjen mukaisesti oikein arvanneiden joukosta
arvottiin Kemin poliisilaitoksella seuraavat voittajat:
1. palkinto (600 euron matkalahjakortti) Tomi Semeri
2. palkinto (100 euron lahjakortti) Annika Kontio
3. palkinto (60 euron lahjakortti) Lassi Kaiharju
4. palkinto (40 euron lahjakortti) Helena Tiuraniemi
LC Tervola onnittelee voittajia ja kiittää kaikkia lämpötilaveikkaukseen osallistuneita henkilöitä. Kertyneet varat osoitetaan
Tervolan nuoriso- ja kotiseututyön hyväksi.

Matkailuyhteistyö otti loikan eteenpäin
R

unsaan kahdenkymmenen
kiinnostuneen henkilön aivoriihi ratkoi viime viikolla Tervolan
seudun matkailuun liittyviä ongelmia. Koolla oltiin Teeman (Tervolalaisia elämyksiä matkailuun) sateenvarjon alla. Projektipäällikkö
Minna Kurkisen heittämään verkkoon tarttuneet matkailuihmiset ja
matkailuyrittämisestä kiinnostuneet antoivat koko päivän aivosoluilleen kyytiä. Nyt päästiin reippaasti pintaa syvemmälle.
Minna Kurkisen mukaan päivän tavoitteena oli keskustellen
koota ajatuksia ja auttaa ryhmää
muodostamaan erilaisista näkökulmista yhteistä näkemystä ja konkreettista kehittämissuunnitelmaa.

Työpajan veti ansiokkaasti KemiTornion ammattikorkeakoulussa leipäänsä tienaava Timo Luosujärvi.
Päivän mittaan kävi selväksi,
että alueen ja matkailun kehittämisen ongelmiksi koettiin muiden
muassa yhteistyön puute, Tervolan
vähäinen tunnettuus ja turha byrokratia. Ongelmakartoituksen jälkeen osallistujat jaettiin kolmeen
ryhmään, jotka miettivät ja käänsivät ongelmat tavoitetiloiksi.
Iltapäivällä sitten pohdittiin
keinoja tavoitetilojen saavuttamiseksi. Osa ongelmista ei ole kuitenkaan osallistujien ratkaistavissa;
näitä ovat mm. tiehallinnon päätökset opastetornien toteuttamisessa.

Timo Luosujärvi luotsasi työpajan osallistujia ongelmien äärelle.

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys
Arvomme kaikkien

tammi-helmikuussa uuden jätesopimuksen
kanssamme tekevien kesken
ilmaisen jätehuollon vuodeksi 2011.

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

KEHOLLE PIRTEÄ OLO
– HYVÄ MIELI KAUPAN PÄÄLLE!
Olen maanantaisin ja torstaisin ohjaajana
Lappian hierontapysäkillä.
Muistathan, että minulta voi varata hieronta-aikoja
myös iltaisin ja viikonloppuina.
Kaipaisivatko purentalihaksesi hierontaa?
Hoidan senkin puolen kuntoon!
Koulutettu hieroja

Tmi Päivimaria
Seitasaarentie 8 A 1, p. 040 411 6963

Seuraava

Työpajaan osallistuneiden runsas määrä oli pienoinen yllätys järjestäjille.
Asiat koettiin omiksi ja tärkeiksi.
- Useampaan ongelmakohtaan
saatiin kuitenkin nimettyä vastuuhenkilöt ja toteuttamisaikataulut,
joten esimerkiksi informaatioon
liittyvät ongelmat ratkaistaan lähiaikoina, Kurkinen totesi.
Kemijoen Loman yrittäjä Anu
Tammela suitsutti kiitosta työpajalle. Hän kertoi saaneensa vuosien mittaan osallistumistaan koulutuspäivistä, seminaareista ja vastaavista ainoaksi konkreettiseksi muistoksi vain laskun.
- Tämä oli lajissaan ykkösjuttu pitkiin aikoihin. Työpajassa tuli
selkeästi osoitettua verkostoitumisen tärkeys. Keskustelu oli avointa
ja runsasta. Yleensähän on niin, että
pelkiksi kuunteluoppilaiksi tulleet

eivät ole edes kiinnostuneita esille
otetuista ja keskusteluissa tapetille
tulleista asioista. Uskon, että vaatteisiini jäi niin paljon ainesta työpajan pakerruksesta, että hyöty on
siirrettävissä myös omaan yritystoimintaan, Anu Tammela kiitteli.
Tammelan mielestä yksi tiivis aivoriihipäivä on parempi kuin
monta päivää pikku erissä tietoa ja
kokemusta ammentava tapahtuma.
- Oli hienoa, että Tervolan oma
matkailun parissa toimiva yrityskanta tuli hahmotettua yhtenä kokonaisuutena. Joukossa on voimaa
ja verkostoitumisen välttämättömyyttä on edelleen toitotettava,
Anu Tammela kiteytti. ❅
✎(JJ)

ilmestyy 10.2.
Talvi taittuu -teemanumerona.
Aineisto viimeistään 2.2. mervi.hopia-jaakkola@pp.inet.fi.

Tervolan alueen
paikallislehti
14. vsk
Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747
Toimituskunta:
Juhani Jaakkola, Marjaana Kamula
Kummu, Hilkka Ollikkala
Sivunvalmistus ja painopaikka:
Tornion Kirjapaino Ky
Jakelu:
Tervolan kunnan alueella
joka talouteen – jakajana Itella Oyj

Aineisto:
Tiedotustoimisto Viestintäneuvos
Heikkiläntie 12, 94400 Keminmaa
mervi.hopia-jaakkola@pp.inet.fi
Palstamillimetri 0,70 euroa = 70snt
Järjestöilmoitukset 45 snt/pmm
Seuraavaan lehteen tulevan aineiston
on oltava toimituksessa (kts. aineisto) ilmestymispäivää edeltävän viikon keskiviikkona. Toimitus ei vastaa pyytämättä
tai tilaamatta toimitetusta aineistosta.

