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Lämmin sää helli metsäretkeläisiä

Alkusyksyn tarjouksilla
piristystä elämään!

Kanervat
Koristekurpitsat
1 kpl 4,50 € 1 kpl 2 € Loput isot
3 kpl 12 € 3 kpl 5 € Krysanteemit
6 kpl 20 €
1 kpl 5 €

Syklaamit 1 kpl 5

€

Myös näyttäviä
callunoita eri kokoisina!

Palvelemme: arkisin 10–17, lauantaisin 9–13

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi
Osuuspankin talo, puh. 438 100, fax 438 102

iidentoista lämpöasteen lukema on harvinaista herkkua
perinteiselle Lapinniemen koulun
metsäretkelle. Näin mellevä lämpö sai hien kihoamaan kymmenien kasiluokkalaisten reippaalle
joukolle, joka kaksi viikkoa sitten
kilvoitteli metsätietojen ja –taitojen jalossa kamppailussa. Taito Kempen (Metsäkeskus Lappi)
suunnittelema visailupolku halkoi Iso Polvenahon kuusikkoa Sivakkajoen varressa.
Kysymykset ja tehtävät olivat
melko vaativia – niihin jouduttiin

V

vähän arvailemaankin, mutta kohtalaisen hyvin oppilaat kahdeksan rastin tulikokeesta selvisivät.
Rasteilla piti määrittää sammalia, puun pituus ja keskiläpimitta
ikä sekä tilavuus. Läheisen soranottopaikan rinteessä oleva asuinpaikka tuotti sopivasti päänvaivaa:
oliko kyseessä supikoiran, karhun,
vaiko ketun pesä. Moni tiesi kaivannon ketunpesäksi.
Rasteilla oli myös varpukasvien määrityspähkinä ja jäkälämääritystehtävä. Kärkipisteisiin yltäneiden oppilaiden kesken suorite-

tussa arvonnassa palkinnoille pääsivät Arttu Hepoaho, Annu-Inkeri Rytkönen, Matias Alaraatikka
ja Sara Maunu.
Hienon retkipäivän ohjelmassa oli läheisen korjuutyömaan
esittely, jonka veti tervolalaisille
metsäihmisille tutuksi tullut Stora Enson ostomies Jarmo Kittilä.
Oppilaat saivat hyvää havaintoopetusta siitä, miten nykyaikainen
puunkorjuu hoituu ammattilaisten yhteistyönä ja modernia tekniikkaa hyväksi käyttäen.
Nuotiolla paistettiin StoraEn-

son tarjoamat makkarat kauniin
ruskeiksi ja rapeiksi, syötiin keittiöemäntien paketoimat voileivät
ja palan painikkeeksi kuunneltiin
ajankohtaista asiaa lintujen syysmuuttorintamalta. Koululaisten
linja-autokuljetuksen, polttopuut
ja makkaratikut junaili Kari Halme Metsähallituksen Ranuan tiimistä. Tervolan osuuspankin toimitusjohtaja Hannu Neuvonen
jakoi pankin lahjoittamat metsävisapalkinnot. ❅
✎ (JJ)

TORNIKAIUTIN
SPL PRO TOWER 1
• tehonkesto 200 W

119 Ð

/pari

5.1 KAIUTINSARJA
Harman / Kardon HKTS 9
- sisältää 4 kpl sat,
1 kpl center,
kaapelit,
subwoofer,
seinäkiinnikkeet

490 Ð
TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Metsätaitoradalle valmistautuminen toi kisapaikalle melkoisesti säpinää.

Asiakasomistajan oma kauppa!
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Kulta Katriina
KAHVI
500 g (6,98/kg)

Arla
POWER COWVANUKKAAT

Fazer

BROILERIN
FILEESUIKALEET

PULLAVA-PULLA
V
VIIPALOITU

300 g (8,83/kg)

450 g (4,87/kg)

265

219

Rönkä

Valio

NAUTAJAUHELIHA

500 g (8,90/kg)

pkt

pkt

500 g (2,78/kg)

3

49
pkt

(hinta ilman korttia 4,39)

0

25
prk

(hinta ilman korttia 0,35)

Atria

Saarioinen

OHUT SAUNAPALVISIIIVUT

PIZZAT
200 g (4,45/kg)

300 g (5,97/kg)

1

79

rasia

(hinta ilman korttia 2,85)

Valio
GEFILUS-MEHUT
1l

0

89
pkt

(hinta ilman korttia 1,39)

159
prk

(hinta ilman korttia 2,19)

Ingman

Rainbow

OLTERMANNIT

400 g (7,88/kg)

3

4

45
pss

15
pkt

LOIMULOHIFILEEPALA

Rainbow

250 g (2,78/kg))

400 g (5,73/kg)

RAEJUUSTO

229

pkt

1l

159
pkt

Nalle
4-VILJAN
HIUTALEET
700 g (2,07/kg)

145
pkt

Lapin Kulta

Hätälä

695

VANILJAKERMAJÄÄTELÖ

prk

OLUT III 0,33 PLL
6-PACK
(3,18/l) sis. pantit
Hinta voimassa alk. 1.9.

690

Tervola
Kurjentie 1 puh. 044 788 4965
Bonusta jopa 5%

Sale - siellä missä sinäkin.

pack
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Alli Jestilää lämmöllä muistaen
eille kaikille tervolalaissyntyisille ja lukemattomille muillekin
niin tuttu henkilö, Alli Jestilä, arvosti suuresti Mannerheimin
lastensuojeluliiton toimintaa. Koskaan ei ollut sellaista pinssi- tai
muuta tuotemyyntiä, ettei Alli olisi halunnut osallistua. Yleensä hän
käveli jo raha kädessä meitä vapaaehtoisia kohti ja tuotteen ostettuaan antoi sen ohikulkevalle lapselle tai meille takaisin myyntiin. Sen
jälkeen juttelimme vapaaehtoistyön tärkeydestä, lapsista ja nuorista.
Nyt kesällä yhdistyksemme sai kuulla, että Alli Jestilä halusi viimeisenä toiveenaan osoittaa muistorahansa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tervolan yhdistykselle käytettäväksi lapsille ja nuorille
suunnattuun toimintaan.
Lukuisat henkilöt kävivät kukkakaupassa keräyslistan ääressä tai
kartuttivat Allin toivomuksen mukaisesti pankkitiliämme muistaen
ja kunnioittaen näin Allin elämäntyötä. Muistorahoja kertyi 1685 euroa, jotka MLL:n Tervolan yhdistys tulee käyttämään Allin toiveen
mukaisesti lasten ja nuorten hyväksi.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tervolan yhdistys kiittää Alli
Jestilää ja hänen omaisiaan saamastaan huomionosoituksesta. Työ
lasten, nuorten ja lapsiperheiden parhaaksi jatkuu. ❅
✎ MLL:n Tervolan yhdistys

M

Lukiolaisten minäkuvaan saadaan hyvää valmennusta
H

arva ihmisen luonteenpiirre tai henkinen ominaisuus
on jalostamattomana kantajalleen
eduksi ja onneksi tässä kovien vaatimusten sävyttämässä maailmassa.
Nuori ihminen on enimmäkseen
avoin muutoksille ja halukas oppi-

maan vaikkapa itsetuntonsa vahvistamiseen liittyviä asioita; tämä
on nähty esimerkiksi Tervolan lukiossa, jossa alkoi hiljattain nuorille
suunnattu projektimuotoinen paja,
jonka tavoitteena on vahvistaa nuoren identiteettiä ja minäkuvaa – ne-

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 25.9. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10. Kolehti Venäjän lähetykselle seurakuntatyöhön; opetus ja diakonia, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta.
Su 2.10. Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11. Jumalanpalvelus on samalla uusien rippikoululaisten ensimmäinen oppitunti ja siinä
kerrotaan jumalanpalveluksen eri osien merkityksistä. Kolehti seurakuntien lapsityön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotoiminnan tukemiseen
ja kehittämiseen Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n kautta. Perhemessun jälkeen ilmainen kahvi ja maksullinen puurolounas seurakuntakeskuksessa. Puurolounaan hinnat: aikuiset 1,50 €, alle 15 v. 1 €, rippikoululaiset ja alle 3 v. ilmainen. Lounaan jälkeen tiedotustilaisuus rippikoululaisille ja heidän huoltajilleen.
VIIKKOTOIMINTA:
To 22.9. Eläkeläisten piiri Peuran koululla klo 10.45.
Su 25.9. Raamattuilta Kaisajoella Leena ja Heikki Holmalla Paakkolantie 1212 klo 18. Tunteroinen rennosti Raamatun kanssa ja laulellen. Lapsille hoito.
Ke 28.9. Sairaalahartaus klo 14.
To 29.9. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40. Hartaus Pihakullerossa klo
11.15. Eläkeläisten piiri seurakuntakeskuksessa klo 12.
Pe 30.9. Miesten piiri Törmävaaran leirikeskuksessa klo 19.
Ti 4.10. Veteraanien hengellinen tilaisuus seurakuntakeskuksessa klo 11.30.
Ke 5.10. Sairaalahartaus klo 14.
To 6.10. Eläkeläisten piiri Peuran koululla klo 10.45.
PYHÄKOULUTYÖ
Aamupyhäkoulu tiistaina 4.10. klo 9.30. Aamupyhäkoulu kokoontuu
seurakuntakeskuksen päiväkerhohuoneessa joka toinen tiistai (parilliset viikot). Pyhäkoulu kestää noin 35 min. Siihen sisältyy havainnollistettu raamattuhetki, laulua, laululeikkejä, pienimuotoista askartelua. Pyhäkouluun
voivat lapset tulla vanhempansa tai hoitajansa kanssa.
PÄIVÄKERHOTYÖ
Kerhot 3-6-vuotiaille: keskiviikkoisin klo 10-12, Seurakuntakeskuksessa, Kirkkokuja 4, perjantaisin klo 12-14, Louen koululla
AVOIN päiväkerho 0-6-vuotiaille:
torstaisin klo 10.30-12.15, Seurakuntakeskuksessa. Avoimeen päiväkerhoon voivat lapset tulla vanhempansa tai hoitajansa kanssa, yli 3-vuotiaat
myös yksikseen. Osa kerho-ohjelmasta on kaikille yhteinen, osan aikaa on
aikuisilla mahdollisuus virkistyä myös keskenään kerhohuoneen viereisessä huoneessa. Tiedustelut Leena Holma, p. 050 437 0006 tai sähköpostitse leena.holma@evl.fi
PERHETYÖ
Äitien virkistysviikonloppu 7.–9.10. Torniossa Antinsaaren leirikeskuksessa. Osallistumismaksu 30 €. Ilmoittautuminen ma 26.9. mennessä Tornion kirkkoherranvirastoon p. 040 556 8676. Tiedustelut myös Leena Holma, p. 050 437 0006. Jos tarvitset kyytiä, ota yhteyttä!
PARTIOTYÖ
Tervolan Jatulitytöt ja -pojat lippukunnan syksyn toiminta alkaa. Uusia,
7-vuotta täyttäneitä partiolaisia otetaan Kirkonkylällä kokoontuviin ryhmiin. Viikkotoiminnasta tarkempia tietoja Johanna Alamikkotervolta p.
0414596657 ja Pirjo Rytköseltä p. 0400323485.
NUORISOTYÖ:
Ti 27.9. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18–20.30.
Ke 28.9. Nuorten ilta kunnan nuorisotiloissa klo 18–21.
Ti 4.10. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18–20.30.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna seuraavan kerran 26.9.–
10.10. Vaatteiden tulee olla puhtaita ja ehjiä. (Huom. emme ota vastaan
kesävaatteita säilytystilojen puutteen vuoksi). Poikkea vaikka kahville!
DIAKONIATYÖ:
Hei Sinä vapaaehtoistyöntekijä! Olitpa sitten myyjäisten järjestäjä, sukankutoja, yhteisvastuukerääjä, avustaja, kahvipöytien kattaja tai muuten vapaaehtoisena toimiva, olet tervetullut Kemi-Tornion rovastikunnan yhteiseen
vapaaehtoisten koulutuspäivään lauantaina 15.10. Keminmaahan.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Elinalle 6.10. mennessä p. 050 437 0004.
KIRKKOMUSIIKKI:
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 17.
Virsi-illat: Virret tutuiksi! Tervetuloa laulamaan virsiä tutuiksi seuraavina
keskiviikkoina: 28.9. klo 18.30 Mikkelinpäivä ja Lapset.
26.10. klo 18.30 Usko Jeesukseen. 9.11 klo 18.30 Kirkkovuoden päätös.
23.11. klo 18.30 Adventti.
RAUHANYHDISTYS
La 24.9 aviopuolisoilta Lea ja Kalervo Vuokilan mökillä Kivijärvessä klo
18.30.
Su 25.9 seurat seurakuntakeskuksessa klo 17, Pentti Eskola, Jorma
Vuorma.
TOIMITUKSET:
Kastettu: Malla-Inari Manninen
Hautaan siunattu: Pauli Jaakko Ranta 60 v, Aarne Ilmari Lustig 85 v,
Meeri Siviä Kähkölä 87 v, Paavo Anttila 88 v.

Askel lähempänä minuutta otsikoitu työpaja ei jätä ketään kuunteluoppilaaksi. Tässä ovat tunneilmaisun harjoitustilanteessa Aija Karjalainen ja taustatukena oleva pajan vetäjä Tiina-Kaisa Niva.

hän ovat toisiinsa kytköksissä olevia käsitteitä.
Työpajaan on tähän mennessä tullut liki kymmenen lukiolaista. Pajaa vetävän opettaja-näyttelijä Tiina-Kaisa Nivan mukaan pajan ovi on avoinna myös myöhemmin mukaan uskaltautuville nuorille. Pajaidean kehitellyt Niva on Tervolan lukiolaisten parissa kuin kala
vedessä; hänellä on kokemusta sekä
opettajan työstä että teatterin keinojen käyttämisestä kasvatustyössä.
Niva hallitsee myös vuorovaikutusja ilmaisutaidon opetusmenetelmiä.
Viime viikolla pajassa läpivalaistiin tunneilmaisun myönteisiä
ja kielteisiä piirteitä. Keskustelu oli
vilkasta. Lukiolaiset saivat aikaiseksi pitkän listan sekä plus- että miinusmerkkisiä tunnepiirteitä. Paljon
pohdiskelua syntyi myös suomalaisten huonosta itsetunnosta. Ilahduttava taustavire keskusteluille oli se,
että Tervolan lukion opiskelijajoukkoa kehuttiin pajaväen suulla hyvän
itsetunnon omaavaksi joukkueeksi.
- Lukiomme on pieni. Kaikki
kuuntelevat herkällä korvalla toistensa sydänääniä. Ainahan jollakulla on murheita ja paineita, mutta tässä joukossa on aina olkapäätä,
johon nojata, työpajan aktiivisesti

keskustelevat tytöt antoivat selvästi ymmärtää.
Työpajassa käsitellään syksyn
mittaan monia mielenkiintoisia teemoja: aikuisuutta, itsenäisyyttä, ammattia ja nuoren suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Suurennuslasin
alle otetaan minäkuva, identiteetti, itsetunto ja unelmat – kaikki toisiinsa tavalla tai toisella liittyviä käsitteitä. Etenkin itsetunnon vahvistaminen on aikuisuuden kynnyksellä elävälle nuorelle iso juttu. Pajan muita tavoitteita ovat vuorovaikutustaitojen kehittäminen, erilaisuuden hyväksyminen sekä sosiaalisten suhteiden luominen – nekin
ihmisyyden peruspilareita.
- Pajalla on suurena tavoitteena
ehkäistä myös nuoren syrjäytymistä
peruskoulun ja lukion nivelvaiheessa. On tosiasia se, että syrjäseudun
harrastusmahdollisuudet ovat niukemmat kuin kaupungeissa. Erityisesti lukioikäiset, jotka suunnittelevat jo tulevaa ammattia, tarvitsevat tukea ja vahvistusta omiin valintoihinsa. Paja parantaa itseilmaisua, esiintymistaitoja ja itsetuntemusta sekä sosiaalisia taitoja, Niva
painottaa. ❅
✎ (JJ)

Jyrki sai hyvät eväät Riverbank Oy:ltä
H

yvät kädentaidot omaava Jyrki Laapotti perusti viime talvena koti- ja mökkitalkkariyrityksen. Jyrkin Hyvä renki-niminen yritys pitää tukikohtaansa Koivun kylässä – työmaana on silti koko Tervolan laaja pitäjä. Tarvittaessa miehen saa kauemmaksikin, vaikka remonttihommiin.
Jyrki Laapotti kertoo, että yritystoiminta on lähtenyt käyntiin
jopa odotettua paremmin. Sujuvasta startista hänen mukaansa iso kiitos kuuluu Riverbankille, Tervolan
kunnan omistamalle elinkeinoyhtiölle, jonka palveluista Laapotti antaa kiitettävän arvosanan.
- Riverbank on ollut suuri apu

yritykseni syntymisessä. Jos yksin
olisi pitänyt kaikki laskelmat tehdä,
niin luultavasti yritykseni perustamiseen olisi mennyt aikaa paljon
enemmän. Pahimmassa tapauksessa koko firmani olisi jäänyt perustamatta alkukiemuroiden kanssa tuskaillessa, Jyrki Laapotti sanoo.
Jyrki reissasi laskujensa mukaan
vähintään kymmeneen ilmaiseen
palaveriin, jotka pidettiin elinkeinokoordinaattorin työhuoneessa.
Valaisevia istuntoja oli sekä ennen
yrityksen perustamista että sen jälkeen – siis yrittäjän kannalta kriittisimpinä aikoina.
- Nämä palaverit ovat ilman
muuta opettaneet paljon alkavaa

Ritva Starck on käsite Tervolassa
ättentaitojen kehittämisen ja
vaalimisen parissa elämäntyönsä tehnyt Ritva Starck on jo
käsite – ei vain Tervolassa, vaan
laajemminkin: koko Peräpohjolassa. LLAI:n apulaisrehtorin tehtävistä eläköitynyt Starck on kaikkea
muuta kuin peruseläkeläinen; hänellä riittää ideoita ja virtaa vaikka
muille jakaa.
Viimeaikoina Starckin päivät
ovat kuluneet paljolti Tervolan vanhimman pystyssä olevan koulun,
Lapinniemen kansakoulun, ylläpidossa ja hänen koulun suojiin keräämiensä käsityönäytteiden ja vanhojen esineiden kartuttamisessa.
Ritvan kokoelmiin on ehtinyt tutustua parin viime vuoden aikana jo yli
2000 ihmistä.
Erityisen ylpeä Ritva Starck on
käsin tehdyistä kahdeksasta suuresta peitosta, joiden valmistamiseen on tarvittu paitsi kärsivällisyyttä myös taitoa.
- Olen ajatellut antaa nämä joskus lastenlapsilleni. Jokaisen peiton valmistamiseen on tarvittu noin
kuukauden työpanos, joten mitään
pikku puuhastelua tämä ei ole ollut.
En antaisi näitä miksikään koiran-

K

Ritva Starck esittelee ylpeänä peittojaan, joiden valmistaminen on ollut
pitkäjänteistä puurtamista.

peitoiksi tahi autonpeitoiksi, Ritva
Starck lausahtaa tiukkaan sävyyn.
Ritva Starckia voi luonnehtia
paikallisen käsityöosaamisen pioneeriksi, onhan hän edistänyt kättentaitoja Tervolan seudulla jo runsaan neljän vuosikymmenen ajan.
- En vaihtaisi näistä kehityksen rikkaista vuosista yhtäkään päivää pois. Luin historialähteistä, että
eräs 1800-luvun Tervolan papeista olisi saanut tänne toisen pappisviran, mutta hänen tiedetään antaneen virkaan osoitetut varatut kansakoulun perustamiseen. Se oli todella viisas ja kauaskantoinen ratkaisu, Starck sanoo.
Lokakuun ensimmäisenä päivänä 70 vuotta täyttävä Starck on huolissaan – ei niinkään kättentaitojen
säilymisestä – vaan ihmisten motoristen taitojen häviämisestä.
- Ennen vanhaan emännät kiikuttivat samanaikaisesti kehtoa,
kehräsivät ja lauleskelivat nuotilleen
silloisia laulujaan. Nyt ei oikein kyetä tekemään kuin yhtä asiaa ja sitäkin ohjeiden mukaan. Iloinen asia
sen sijaan on se, että nuoret ovat jälleen kiinnostuneita kättentaidoista,
joten käsityöasioille on jatkumoa,
varsinkin täällä Tervolassa. Käsityöalan kouluja on vielä toimivaksi
verkostoksi asti, vaikka määrällisesti kato on käynytkin, Starck pohtii.
Starck juhlii koulunsa naapurissa olevassa Tervolahovissa 1.10. klo
13-17. Kutsu on osoitettu kaikille, ja
muistamiset pyydetään osoittamaan
vanhan koulun ylläpitotilille (katso
takasivun ilmoitus). ❅
✎ (JJ)

yrittäjää. Olen saanut paljon tietoa
siitä, mitä yrittäminen on ja mitä
siihen liittyy. Yrittämiseen on tarjolla monenlaista tukea ja avustusta; olisin tyrmääntynyt niiden monimutkaisuuteen, ellei Riverbank
olisi ollut apuna. Olen silti vahvasti
sitä mieltä, että yrittäminen ja yrityksen menestyminen ovat kuitenkin enimmäkseen yrittäjästä itsestään kiinni. Ei voi muita syyttää,
jos yrittäminen ei suju, Jyrki pohtii.
Laapotti on hyvillään siitä, että
Hyvä renki on löydetty. Yrittäjä panostaa luonnollisesti kehittymiseensä yrittäjänä. Jyrki tähdentää
sitä, että yrittäjän pitää jatkuvasti
panostaa toiminnan laatuun, luotettavuuteen ja palveluun kokonaisuutena.
- Yrittäjän on ennen muuta pi-

Jyrki Laapotti on tyytyväinen yrityksensä saamaan vastaanottoon. Hänen mielestään asiakkaiden luottamus on aidosti ansaittava.
dettävä työstään, jota hän on itsenäisesti ryhtynyt tekemään. Jos
tämä ajatus tuntuu vieraalta tai peräti vastenmieliseltä, on vielä mietittävä yrittäjätaipaleelle lähtöä, Jyrki muistuttaa. ❅
✎ (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
Kotisivut: www.kivalojenseutuopisto.fi
Email: kivalojenseutuopisto@tervola.fi

Kuvataiteet
1103201 Posliininmaalaus, Loue. Louen koulu. Paula Salminen.
Ensimmäinen kokoontuminen la 24.9. klo 10–15. Kurssimaksu 45
€. Pikaiset ilmoittautumiset opiston toimistoon.

Kädentaidot
1104229 Tilkkutyöpaja. Tervolan koulukeskus. Hellevi Loukola. Lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-16. Ensimmäinen kokoontuminen 29.–30.10. Kurssimaksu 35 €. Ilmoittautumiset opiston
toimistoon.
8301216 Selkäryhmä, Tervolan kuntosali/kunnanviraston nuorisotila. Kaisa Hurtig. 14.9. alkaen keskiviikkoisin klo 12.30–14.
Kurssimaksu 35 €. Yhteistyössä Länsi-Pohjan Suoraselkäiset ry:n
kanssa. Kurssilla tilaa!
1104233 Huonekalujen verhoilukurssi. Tervola, kunnanviraston taidepaja. Terttu Ranta. Tiistaisin klo 18-20.30. Kurssimaksu
45 €. Pikaiset ilmoittautumiset opiston toimistoon. Kurssilla tilaa!

Musiikki
1101206 Yhteislauluillat, Koivun koulu. Leelo Köngäs. Kokoontuminen kk:n 1. torstai 6.10. alkaen klo 19-19.45. Huomaa muuttunut alkamisaika!
Ota yhteyttä seutuopiston toimistoon,
mikäli kotiisi ei jaettu opinto-ohjelmaa.
Työtön tervolalainen hyödynnä työ- ja elinkeinotoimistosta saatava 40 €:n arvoinen työttömän opintoseteli.
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TERVOLAN KUNTA
KUULUTUS
Tällä kuulutuksella asetetaan nähtäville Tervolan kirkonkylän
asemakaavan muutos Välikujan alueelle.
Tervolan tekninen lautakunta on 8.9.2011/77§ päättänyt
asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi (MRL
65 §, MRA 27 §).
Asemakaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa 22.9.–24.10.2011 välisen ajan sekä kunnan internet-sivuilla. Osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus
esittää mielipiteensä kaavaehdotuksesta.
Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti
nähtävänäoloaikana Tervolan kunnanhallitukselle, osoite Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Tervolassa 22.9.2011
Tekninen lautakunta

TERVOLAN KUNTA
RAKENNUSJÄRJESTYKSEN
UUDISTAMINEN
Tervolan kunnan tekninen lautakunta on aloittanut rakennusjärjestyksen uudistustyön.
Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja
luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilymisen kannalta tarpeelliset määräykset. Määräykset koskevat rakennuspaikkaa, rakennuksen
kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.
Uudistustyön vaiheista tullaan tiedottamaan kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä Jokiposti-lehdessä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Veikko Kähkölä (p.
0400 466 705) ja rakennustarkastaja Virpi Mäki-Iso (p. 0400
546 246).

TERVOLAN KUNTA
TERVOLAN KUNNAN
PUHELINNUMEROT MUUTTUVAT
Tervolan kunnan puhelinvaihde on uusittu syksyn aikana.
Uudistuksen myötä vanhat lankanumerot poistuvat käytöstä 1.10.2011 lähtien ja ne korvataan matkapuhelinnumeroilla. Uudet numerot ovat jo toiminnassa.
Uudet puhelinnumerot päivitetään Tervolan kunnan Internet-sivuille syyskuun aikana sekä julkaistaan Jokipostissa. Alla
on tärkeimpien toimintojen uudet puhelinnumerot
Keskus
040 124 2411
Terveyskeskus ajanvaraus 040 151 9700 tai 040 151 9701
Hammashoitola ajanvaraus 0400 392 430
Kunnan puhelinvaihde/neuvonta palvelee asiakkaita entiseen tapaan.

KIRJASTON
AUKIOLOAJAT
1.10.2011 lähtien

MA–TO
12–19
PE
12–17
LA ja juhlapyhien aattoina 11–15
Tervetuloa!

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kiinnostaako
oma turvallisuutesi
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan
arjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin
edistämisestä Tervolan kylissä
28.9.2011 klo 18 alkaen
Tervolan kunnan valtuustosaliin
Mukana Aluehallintoviraston, SPR:n ja
Taatusti turvassa – huolehtiva
kyläyhteisö -hankkeen edustajia.
Tilaisuus on avoin kaikille!

TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
Mielenterveysasema:
Mielenterveysasema
on muuttanut osoitteeseen
Keskustie 94,
entinen työvoimatoimiston tila.
Puhelin 040 352 5241.

Juntikat satsasivat lasten
liikenneturvallisuuteen
P

aakkolan Conveyors Oy lahjoitti hiljattain Tervolan keskustan päiväkodin lasten käyttöön
turvaliivejä, jotta lapset näkyisivät paremmin liikkuessaan ulkona. Kun illat vähitellen pimenevät
ja näkyvyys autoista huononee syksyn sateista ja kurakeleistä johtuen,
on pieniä lapsia vaikea huomata liikenteessä.
Paakkola Conveyors Oy:n talouspäällikkö Leila Juntikka, työsuojeluvaltuutettu Matti Lampela
ja hallituksen puheenjohtaja Tuomo Juntikka kävivät luovuttamassa
turvaliivit päiväkotilapsille.
Tuomo Juntikka kertoi, että idean lahjoitukseen antoi työsuojeluvaltuutettu Matti Lampelan Raija
vaimo, joka on työssä Lapinniemen
päiväkodissa, jonne turvaliivit käytiin luovuttamassa.
Raija Lampela oli kertonut
miehelleen, että tarhassa vanhemmat lapset eivät oikein mielellään
haluaisi pitää samanlaisia turvalii-

Vastaanotto:
Vastaanoton puhelinnumerot ovat muuttuneet,
uudet numerot:
040-151 9700 tai 040-151 9701.

www.tervola.fi/tapahtumakalenteri

Tuomo Juntikalla oli mieluisa tehtävä sovitella turvaliivejä päiväkotilasten ylle.

vejä kuin tarhan pienimmät lapset. Sen vuoksi olisi hyvä, jos vanhemmille lapsille olisi antaa eriväriset liivit kuin tarhan pienimmille.
- Matti tietysti työsuojeluvaltuutettuna ja isänä ja isoisänä tarttui heti asiaan ja esitti työpaikallaan Paakkolassa, että eikö Paakkola Conveyors voisi sponsoroida
tällaisten liivien hankintaa. Olimme heti valmiita tukemaan ideaa hankkimalla liivit. Koimme tämän tärkeäksi jo siitäkin syystä, että
useimmilla yrityksemme henkilöstöön kuuluvilla on omia lapsia ja
onpa joillakin lastenlapsiakin, joiden turvallisuudesta haluttiin yhteisesti kantaa huolta, Tuomo Juntikka kertoo.
Päiväkodin työntekijät ja Paakkolan edustajat olivat liikuttavan
yksimielisiä siitä, että pieniä lapsia
on erittäin vaikea havaita auton ratin takaa pimeänä aikana, varsinkin
jos heillä on tummat vaatteet yllään.
Sen vuoksi tällaiset huomioväriset,
heijastinpinnoilla varustetut huomioliivit ovat ehdottoman tärkeitä
ja tarpeellisia.
Yhteinen toivomus oli myös,
että vanhemmat pukisivat turvaliivit lastensa ylle myös silloin, kun
lapset eivät ole päiväkodin vastuulla.
- Varttuvien jälkipolvien tulevaisuudesta kannattaa pitää huolta.
Lapsissa on meidän kaikkien tulevaisuus, Paakkola Conveyors Oy:n
työsuojeluvaltuutettu Matti Lampela muistutti. ❅
✎ (JJ)

TERVOLAN KUNTA
KUULUTUS
Tällä kuulutuksella asetetaan nähtäville Tervolan kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus Viia-Kiviahon aluelle.
Tervolan tekninen lautakunta on 8.9.2011/77§ päättänyt
asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi (MRL
65 §, MRA 27 §).
Asemakaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa 22.9.–24.10.2011 välisen ajan sekä kunnan internet-sivuilla. Osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus
esittää mielipiteensä kaavaehdotuksesta.
Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti
nähtävänäoloaikana Tervolan kunnanhallitukselle, osoite Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Tervolassa 22.9.2011
Tekninen lautakunta

TERVOLAN KUNTA
Tervolan kunta julistaa haettavaksi
26.10.2011 klo 14.00 mennessä

LAITOSAPULAISEN MÄÄRÄAIKAISEN
TOIMEN ajalle 1.12.2011-31.12.2012
Tämän hetkinen pääasiallinen sijoituspaikka on terveyskeskuksen vuodeosasto. Työtehtäviä on myös muualla sosiaalija terveystoimessa. Työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä.
Toimen pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto tai vastaava koulutus. Eduksi katsotaan työkokemus sosiaali- ja terveystoimessa.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen
toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen täytössä noudatetaan 4
kuukauden koeaikaa.
Hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja jäljennökset opinto- ja työtodistuksista, osoitetaan Tervolan kunnan
sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitteeseen Tervolan kunta,
sosiaaliosasto Rauha Niemelä, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Kirjekuoreen merkintä HAKEMUS LAITOSAPULAISEN TOIMEEN. Hakemuksia ei palauteta
Lisätietoja antaa vuodeosaston osastonhoitaja Paula Pullola puh. 016-242 204 tai 040 1519 707. Sähköposti: paula.pullola@tervola.ﬁ.
Tervolassa 31.8.2011

Sosiaali- ja terveyslautakunta

SENIORIKUNTOSALI
alkaa jälleen
tiistaina 27.9. klo 12.00.
Tervetuloa!

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
IKÄIHMISTEN PÄIVÄJUMPAT

Vapaa-aikatoimen järjestämät maksuttomat ikäihmisten päiväjumpparyhmät käynnistyvät torstaina 22.9. alkaen.
Kaksi ryhmää:
I klo 12.00
II klo 13.00
Helpoin harjoituksin kehitämme voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Ilmoittautumiset ennakkoon p. 040 5902699. Uudet ja entiset jumpparit tervetuloa!

KONSERTTI

Länsi-Pohjan jousikvartetin konsertti ”Tasakymmenin Oulusta
Ameriikkaan” Tervolan Nuorisoseuralla torstaina 22.9. klo
19.00. Vapaa pääsy, kahvio.

TEATTERIMATKA

”Niskavuoren nuori emäntä” Kemin kaupunginteatterissa lauantaina 1.10. klo 19.00. Lähtö kunnanviraston pihalta klo 17.45.
Liput matkoineen 20/18/10 € maksettava vapaa-aikatoimistoon
keskiviikkoon 28.9. mennessä. Lisätietoja p. 040 5902699
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VANHUSTENVIIKKO
TERVOLASSA
Valtakunnallista
vanhusten päivää
vietetään sunnuntaina 2.10.
ja sitä seuraava viikko on
vanhustenviikko.
Tänä vuonna viikon
teemana on
”Vapaaehtoisuus voimana!”

MLL Tervola ry 80 vuotta
JuhlaNuorkka
pe 7.10.2011
klo 19–23 Nuorkalla.
Luvassa pientä
naposteltavaa ja bändejä.
Tapahtuma on
päihteetön.

Lasten Lauantai
1-10 vuotiaille
tekemistä ja toimintaa

La 8.10.2011
klo 13-16

Viikon ohjelmaa Tervolassa:
Sunnuntaina 2.10. klo 11.00 Perhemessu
Seurakuntakeskuksen kirkossa

Maanantaina 3.10. klo 13.00–14.30 karaokelaulantaa Pihakullerossa kansanlaulujen, virsien ja iskelmien tahtiin.

Tiistaina 4.10. klo.12.00–16.00
”TUU SIEKI MEÄN VÖLIHYN”
Tietoa ikäihmisille, terveys- ja toimintakykytestejä
ja tunnelmaa. Opiskelijoiden kahvila avoinna iltapäivän ajan.
Tervolan vanhustenpalvelut, vanhusneuvosto ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijat järjestävät toiminnallisen iltapäivän ikäihmisille
Tervolan kunnantalolla.

Torstaina 6.10. vietetään valtakunnallista
IÄKKÄIDEN ULKOILUPÄIVÄÄ ”Vie vanhus ulos”
Tervetuloa Kotikulleroon klo 13.00 ulkoiluttamaan
asukkaita tai ulkoilemaan yhdessä oman vanhuksesi/tuttavasi kanssa. Mukana ulkoiluttamassa SRP:n
ystäväpalvelu.
Vaikka et pääsisi osallistumaan ulkoilutapahtumaan,
tee hyvä teko ja toimi ulkoiluystävänä naapurissa tai
lähipiirissäsi olevalle vanhukselle!

Koulukeskuksen sali.
Tapahtumaan
vapaa pääsy.

Yli 10-vuotiaille

Seikkailutehtävä
ulkona
La 8.10.2011 klo 13–16
Kokoontuminen
koulukeskuksen
ala-aulaan.
Tapahtumaan
vapaa pääsy.

Synttärivuoden
kunniaksi

kakkutarjoilu
koulukeskuksen
ala-aulassa!
Perhekahvila kokoontuu jälleen Nuorisoseuralla
tiistaisin klo 10–12! Tervetuloa mukaan!
Kuvataidekerho 4–6-vuotiaille
Lokakuusta lähtien tiistai-iltaisin iltapäiväkerhon tiloissa,
mikäli ilmoittautuneita saadaan vähintään 5.
Hinta 15 €/Mll:n jäsen/lukuvuosi, 20 €/ei-jäsen/lukuvuosi.
Ilmoittautumiset Amandalle 30.9.2011 mennessä
iltaisin nroon 0400 949 316.
Vuosi 2011 on vapaaehtoistoiminnan vuosi. Haluaisitko Sinä
lahjoittaa aikaasi tervolalaisten lasten ja nuorten hyväksi?
Ota yhteyttä numeroon 040 7710 745 ja tule mukaan toimintaan!

Tervolan Osuuspankki tiedottaa:

Nyt meillä myös RENGASHOTELLI

Perjantaina 23.09. 2011
suljemme poikkeuksellisesti jo klo 15:30
henkilökunnan koulutuksen vuoksi.
Verkkopankki op.fi ja automaatit toimivat normaalisti.
Valtakunnallinen puhelinpalvelu palvelee
numerossa 0100 0500.
Pahoittelemme mahdollista haittaa.

Vietämme OP-viikkoa
3.10.–7.10.2011.
Tarjoamme kahvit
pankissamme
ma 3.10.2011.
Tervetuloa!

Ilmaista tienhoitoa
tarjolla!
Omistatko 2–4 kilometrin pätkää metsäautotietä,
jonka haluaisit pidettävän kunnossa ilmaiseksi?!
Tämä ei ole mitään syksyn sössötystä,
vaan täyttä totta!
Ota pikaisesti yhteys Tenho Kakkoon,
niin kuulet mistä tässä hurjalta kuulostavassa
kyselyssä on kysymys.
Tenhon tavoitat numerosta 040 537 5059

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys

Tervolan
Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

va
Seuraa OKIPOSTI torstaina
6.10.

J

Aineiston toimitus viimeistään keskiviikkona 28.9.2011.

Tervetuloa syntymäpäivilleni

Yrittäjän asialla

Tervolahoviin 1.10.2011 klo 13–17
Tässä ilmoituksessa olevat kukat riittävät,
joten toivon muistamiset
tilille FI 4654630820012093.
Rahat käytetään vanhan
Lapinniemen koulun kunnostamiseen.
Olet sydämellisesti tervetullut!
Ritva Starck

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

JOKIPOSTI

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
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.

