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PERHERETKI OULUUN Nadia perusti ratsastusfirman Louelle
JHL, Metalli, Puu ja Erityisalojen ja Rakennusliiton
Y
Tervolan paikallisosastot
litorniolta kotoisin oleva Nadia Ammouri toteutti monivuotisen haaveensa ja perusti 3.10.
Tervolan ensimmäisen ratsastuspalveluita tarjoavan yrityksen, jolle antoi oman romanttissävyisen nimensä. T:mi Nadia Ammouri antaa ratsastustunteja, järjestää tai on mukana erilaisissa ratsastus- ja hevosurheilutapahtumissa, valmentaa ja antaa ammattitaitoista opetusta ratsas-

tarjoavat jäsenille perheineen

Kylpylä- ja ostosmatkan Ouluun
lauantaina 12.11.2011
Lähtö linja-autoasemalta klo 8.30
ja paluu noin klo 19.00.
Osa yhdistyksistä tarjoaa
myös ruokailun Eedenissä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
27.10. mennessä
Terttu Tauriaiselle
puh. 044 513 2204

tuksen kiehtovaan maailmaan.
- Meillä ei ollut lapsuuteni kodissa hevosia, mutta vietin jo pienestä pitäen enimmät vapaa-aikani
naapurimme talleilla ja ratsastuksen alkeita opetellen. Harrastus on
vuosi vuodelta vain syventynyt ja
nyt rohkaistuin ottamaan askeleen
myös alan yrittäjäksi. Eli kun annat harrastukselle pikkusormen, se
tempaa sinut lopulta ihanalla taval-

la kokonaan mukaansa, ja nyt ammattilaiseksi, Nadia kertoo.

Harjoitusmatkat lyhenevät
Hän opiskeli LLAI:n ammattiopistossa Louella jokunen vuosi sitten
ja lähti sitten Pudasjärvelle. Siellä Nadia on opiskellut ratsastuksen ohjaajan tutkintoon vaadittavia opintoja; ne ovat sinettiä vail-

le valmiit. Yrittäjyydelle energinen
nainen näki oivan tilaisuuden, sillä hevosiin liittyvät harrastukset ja
aktiviteetit ovat Tervolassa selkeässä nousussa.
- Merkittävä vaikutin on lisäksi ollut se, että Tervolasta on melko
pitkä matka lähimpiin ratsastuskeskuksiin Keminmaahan ja Rovaniemelle. Monille tulee helposti yli sadan kilometrin autoilureissu harjoituspaikalla käydessään. Se on melkoinen lovi kukkaroon, etenkin aktiivisille harrastajille, Nadia sanoo.
Ammourilla on yritystoimintaansa oma hevonen, kaksi ponia ja
lisäresurssina oppilaitokselta vuokrattavat hevoset. Hän saa käyttää
koulun tiloja ja kenttää. Haavelistan kärkipaikalla on maneesin saanti Louelle.

Yrittäjällä riittää haasteita
- Tervolassa on aitoja ja ihania ihmisiä, joilta saa apua ja tukea. Yritykseni on otettu lämpimästi vastaan ja tuntien varauskirja on mukavasti täyttynyt. Haasteenani on
opettaa nuoria ratsastamaan ja tarjota myös varttuneemmalle väelle
ratsastuksen elämyksiä. Teen tiivistä yhteistyötä Tervolan Ratsastajien
kanssa ja olen avoin kaikille raikkaille ideoille ja yhteistyökuvioille,
Nadia Ammouri sanoo iloisesti hymyillen. ❅
✎ (JJ)

Nyt meillä myös RENGASHOTELLI

BROILERIN
KOIPIREISI
n. 1,2 kg

169
kg

(hinta ilman korttia 2,35 kg)

Rainbow
KERMAJUUSTO
1 kg
myös 17%

495
pkt

(hinta ilman korttia 6,29 pkt)

Lapin Liha

Kylmäsen

KOTASAVUPALVI

PORONKÄRISTYS

500 g (3,98/kg)

270 g pakaste (14,62/kg)

199
pkt

(hinta ilman korttia 2,99 pkt)

Vaasan Isoäidin
KARJALANPIIRAKAT
6 kpl 390 g (3,56/kg) ja

RUKIISET PIKKUPIIRAKAT
9 kpl 315 g (4,41/kg)

395
pkt

A

Atria marinoitu

Etuhint

HK rypsiporsaan

Rainbow

Valio

LIHASUIKALEET

METWURSTI

JOGURTIT

400 g (6,22/kg)

400 g (6,72/kg)

200 g (1,65/kg)

269

033

249
pkt

pkt
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Rainbow suomalainen

HK Popsi

Valio Polar 15

BROILERIN
FILEESUIKALEET

GRILLINAKI

VIIPALEJUUSTO

300 g (4,63/kg)

300 g (8,83/kg)

300 g (11,96/kg)

265
pkt

139

Kylmänen

HK mikrovalmiit

Antell Tuhti

MAALAISHYYTELÖ

ATERIAKIUSAUKSET

SÄMPYLÄT

ptk

300 g (9,83/kg)

300 g (4,96/kg)

(hinta ilman korttia 5,59 pkt)

39

295

149

pkt

pkt

359
pkt

6 kpl 410 g
(4,85/kg)

199

(hinta ilman korttia 1,95 pss)

Tervola
Kurjentie 1 puh. 044 788 4965
Bonusta
t jjopa 5%
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Asiakasomistajan oma kauppa!
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Nadian silmäterä on 10-vuotias puoliverinen Duglass II, joka on syntynyt Latviassa. Nadia korostaa, että
hevosyrittäjyys merkitsee jatkuvaa
kouluttautumista. – Tällä alalla ei
ole koskaan valmis, hän muistuttaa.

Sale - siellä missä sinäkin.

pss
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Vaarojen vaellus todentuu
K

unnanhallitus käsitteli viime
viikon kokouksessaan muiden muassa rahoituksen hakemista
Vaarojen vaellus –esiselvityshankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on
suunnitella laadukas ulkoilureitistö palvelemaan matkailijoita ja alueen asukkaita.
Kunhan reitistö aikanaan toteutuu, se tuo erämaan ihmeet ikään
kuin lähemmäksi kuntalaisia. Tarkoitus on, että reitistö olisi kuljettavissa sulan maan aikana jalkaisin ja maastopyörällä sekä osittain
ratsastamalla. Moottorikäyttöisillä vempaimilla reitille ei olisi asiaa
jo maaston kulumisenkin vuoksi.
Talvella reitistöllä voisi kulkea
lumikengillä ja ideana on, että ainakin osaa reitistöstä voitaisiin taivaltaa sivakoiden; näin Vaarojen
vaellusta voitaisiin harrastaa ympäri vuoden. Lopullisena tavoitteena
on suunnitella Tervolaan monipuolinen ulkoilureitistö, joka parantaisi niin paikallisten asukkaiden kuin
matkailijoidenkin virkistymis- ja
ulkoilumahdollisuuksia.
Paikalliset asukkaat ovat muutenkin tärkeässä roolissa, nimittäin
reitistö voi tuoda uusia mahdolli-

suuksia elinkeinon harjoittamiseen
ennen muuta matkailijoiden palvelutarpeita ajatellen. Suunnitelman
toteutumisen uskotaan vahvistavan
myös alueen piirissä jo nyt toimivien matkailuyritysten toimintamahdollisuuksia.
Vaarojen vaellus-reitistön on
suunniteltu sijoittuvan Kemijoen
länsipuolelle. Reitistö esittelisi perinteistä tervolalaista luontoa ja
sen monimuotoisuutta. Esiselvityshankkeen aikana on tarkoitus tutkia
mahdollisuudet liittää jo olemassa
olevat reitit ja rakennelmat osaksi
uutta reitistöä.
Ulkoilureitistö on tarkoitus
suunnitella yhdessä ulkoilureittien
ammattilaisten, tervolalaisten matkailuyrittäjien, maanomistajien ja
alueen asukkaiden kanssa.
Kunnanhallitus hyväksyi Vaarojen vaellus-esiselvityshankkeen
hanketukihakemuksen (25 000 euroa). Tukihakemuksen osoitteena
on Peräpohjolan kehitys ry. Suunnitelman mukaan esiselvitys tehtäisiin 1.11.2011–29.2.2012. Kunnan
omarahoitusosuus on 10 % hankebudjetista. ❅
✎ (JJ)

MLL:n Tervolan yhdistys on
pirteä kahdeksankymppinen
annerheimin Lastensuojeluliiton Tervolan yhdistys vietti lokakuun toista viikonloppua 80
vuotta jatkuneen toiminnan juhlistamisen merkeissä. Yhdistys on
vuosikymmenten aikana pystynyt
hyvin mukautumaan kulloisiinkin oloihin ja on edelleen edukseen
Suomen satojen MLL-yhdistysten
joukossa.
Juhlaviikonloppua sävyttivät
monet tapahtumat, jotka oli suunnattu erityisesti lapsille, nuorille
ja lapsiperheille. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Niemi kertoi, että
Nuorkalla perjantaina järjestettyyn
bänditapahtumaan osallistui nelisenkymmentä nuorta.

M

Tuon päihteettömän tapahtuman vetonauloina olivat bändit: Infected Disaster ja Timekillers. Meno
oli vauhdikasta ja nuoriso viihtyi
mainiosti musiikista ja pienestä naposteltavasta nautiskellen.
- Nuoria osallistui perjantain
JuhlaNuorkkaan kiitettävän runsaasti. Erityisesti minua ilahdutti
se, että niin sanottujen vakiokävijöiden joukossa näkyi paljon uusia
kasvoja. Sitä vastoin lauantain ihmismäärä oli pienoinen pettymys;
väkeä olisi mahtunut koulukeskuksen saliin paljon enemmänkin. Nyt
Lasten Lauantai kokosi kolmisenkymmentä aikuista ja puolensataa
lasta, Sirpa Niemi kertoi.

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 23.10. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo
10, johtaa Heikki Turunen. Kolehti hiippakunnalliseen toimintaan nuoriso-ja kasvatustyön, lähetystyön ja diakoniatyön saralla Oulun hiippakunnassa.
Su 30.10. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10. Kolehti oikeudenmukaisuuden puolesta työskentelemiseen maailmassa Vastuuviikon
kautta, Suomen Ekumeenisen Neuvoston ry kautta.

MLL:n toimintauutuus, Salatut tehtävät, on jo tullut tutuksi suurelle yleisölle. Tässä Heikki Hepoaho palkitsee menestyneitä salkkarilaisia.

Ryömintäputki on aina suosittu lastentapahtumissa. Leikki-ikäiset sujahtavat sähäkästi putkeen ja siitä ulos.
Peräpohjolan opiston opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat seikkailutehtävän, joka oli suunnattu yli
10-vuotiaille nuorille. Ideana oli kohentaa nuorten kotiseututuntemusta. Kisailijat saivat otettujen valokuvien perusteella etsiä kuvatut paikat kylämiljööstä. Seikkailutehtävän vetovoima toimi varsin hyvin.
Tervolan yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Niemi arvioi, että
MLL:n juhlaviikonloppu kokosi
yhteensä pyöreät 150 tervolalaista.
- Synttärivuoden kunniaksi järjestetyt tapahtumat kakkutarjoiluineen olivat mielestäni jälleen kerran
hyvä osoitus siitä, että yhdistys koetaan tarpeelliseksi ja että se tavoittaa
hyvin ihmisiä. Päivistä jäi positiivinen ja tulevaisuuteen uskova tun-

VIIKKOTOIMINTA:
To 20.10. Eläkeläisten piiri Peuran koululla klo 10.45.
Ke 26.10. Sairaalahartaus klo 14.
To 27.10. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40. Hartaus Pihakullerossa
klo 11.15. Eläkeläisten piiri seurakuntakeskuksessa klo 11. Huom aika!
Ma 31.10. Ilta lähetykselle seurakuntakeskuksessa klo 17.30.
Ti 1.11. Veteraanien hengellinen tilaisuus seurakuntakeskuksessa klo 11.30.
Ke 2.11. Sairaalahartaus klo 14.
To 3.11. Eläkeläisten piiri Peuran koululla klo 10.45.
PYHÄKOULUTYÖ
Tiistaina 1.11.klo 9.30 aamupyhäkoulu seurakuntakeskuksen päiväkerhohuoneessa. 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, Seurakuntakeskusessa. 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. Päiväkerhoihin otetaan uusia lapsia koko kerhovuoden ajan. Tiedustelut Leena Holma p. 050 437 0006.
PARTIOTYÖ
Tervolan Jatulitytöt ja -pojat lippukuntaan otetaan uusia, 7-vuotta täyttäneitä partiolaisia kirkonkylällä kokoontuviin ryhmiin. Viikkotoiminnasta tarkempia tietoja Johanna Alamikkotervolta p. 0414596657 ja Pirjo
Rytköseltä p. 0400323485.
NUORISOTYÖ:
Ti 25.10. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18–20.30
Ke 26.10. Nuorten ilta kunnan nuorisotiloissa klo 18–21.
Pe 28.10. Nuorten Raamisilta seurakuntakeskuksessa klo 16.
Ti 1.11. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18–20.30
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna 24.10.–7.11. Vaatteiden tulee olla puhtaita ja ehjiä. (Huom. emme ota vastaan kesävaatteita säilytystilojen puutteen vuoksi). Poikkea vaikka kahville! Kirppis
auki ma–pe klo 10–17, paitsi 7.11. klo 10–16.
Lasten lähetyskerho ti 25.10. Louen koululla klo 14.30–15.30.
Ilta Lähetykselle seurakuntakeskuksessa 31.10. klo 17.30.
DIAKONIATYÖ:
Pyhäinpäivänä 5.11. vietetään vanhusten ja omaishoitajien kirkkopyhää. Messu klo 10, jonka jälkeen diakoniatyön johtokunnan tarjoamat
kirkkokahvit srk-keskuksessa. Kirkkokyytimahdollisuus: taksiin vähintään 4 henkilöä, taksin omavastuu 3 €/hlö.
KIRKKOMUSIIKKI:
Kirkkokuoro
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 17.
Virsi-illat
Virret tutuiksi! Tervetuloa laulamaan virsiä tutuiksi seuraavina keskiviikkoina: 26.10. klo 18.30 Usko Jeesukseen.
9.11. klo 18.30 Kirkkovuoden päätös.
23.11. klo 18.30 Adventti.
HUOM!
Taloustoimisto on suljettuna 17.–21.10. ja kirkkoherranvirasto
suljettuna 19–21.10 työntekijöiden lomien vuoksi.

Peräpohjolan opiston opiskelijat Mirella Hoikka ja Inka Mesilaakso tulivat leikittämään ja liikuttamaan pikkuväkeä.

Nuorisoseuralla nautittiin
jousikvartetista
T
orstai-iltana 22.9. vihmoo vettä kylmästi, mutta Tervolan
nuorisoseuran ikkunoista loistaa
valoa, ja ihmisiä virtaa sisään tasaiseen tahtiin. Tervolalaiset ovat taas
saaneet vieraakseen Länsi-Pohjan
jousikvartetin ja paikalle saapuneet lähes neljäkymmentä onnekasta pääsevät nauttimaan hienosta parituntisesta konsertista, nimeltään ”Tasakymmenin Oulusta
Ameriikkaan.”
Illan ohjelmisto sisälsi neljän
säveltäjän teoksia. Aluksi kuultiin
Suomen ensimmäisenä säveltäjänä pidetyn Erik Tulidbergin (17611814) Jousikvartetto nro 1, joka on
sävelletty todennäköisesti vuonna 1780. Kvartetti puhalsi vanhaan
teokseen hienon hengen ja kokonaisuus soi upeasti.
Seuraavaksi kuultiin Alan Hovhanessin (1911-2000) säveltämät
neljä lyhyttä Bagatellia, joita on
syystäkin kuvailtu maailmamusiikiksi ja etnohenkisiksi. Väliajan jälkeen kuultiin konsertin uusin teos,
Kiimingistä kotoisin olevan Ilmari
Mäenpään (1971-) säveltämä Jou-

sikvartetto nro 1. Mainio ja menevä teos ei jättänyt varmasti ketään
kylmäksi.
Illan päätöksenä yleisölle tarjottiin vielä Bernard Herrmannin
(1911-1975) jännittävä kymmenosainen Echoes eli kaikuja. Säveltäjän työn kulmakivenä ovat olleet ennen kaikkea elokuvamusiikki mm. Alfred Hitchcockin klassikoihin.
Hienon konsertti-illan päätteeksi herää vain kysymys, miksi
tervolalaiset eivät ole runsaammalla joukolla löytäneet tietään näihin
ainutlaatuisiin vierailukonsertteihin? Kun konseptina on ilmainen
laadukas konsertti, kahvia, pullaa
ja muiden kyläläisten seuraa, luulisi ettei kellään ole halua jäädä istumaan kotisohvalle.
Konsertin miellyttävyyttä lisää
vielä se, että sävelistä saadaan välillä nauttia vanhojen tervolalaisten
perinnetalojen kattojen alla. Kiitoksen hienojen konserttien järjestämisestä ansaitsee Tervolan vapaaaikatoimi. ❅
✎ (AH)

to. Meidät otettiin ihanasti vastaan,
Sirpa Niemi kuvaili tuntojaan juhlinnan päättyessä.
Niemen mukaan MLL:n Tervolan yhdistyksen tulevaisuus näyttää
valoisalta, sillä nuoria ja hyvävoimaisia aikuisia on toiminnan piirissä ilahduttavan paljon. Jäsenmäärä
on tätä nykyä lähellä kolmeasataa.
Yhdistyksellä on joka vuosi erilaisia teemoja ja tapahtumia, jotka yhdistävät paikallisia perheitä ja muitakin tervolalaisia. Yhdistyksen uudeksi menestystuotteeksi
on kehkeytynyt messuilla kolmatta kertaa järjestetty Salatut tehtävät, jonka puheenjohtaja toi tuliaisinaan eräältä matkaltaan. Niemi uskoo, että ”salkkarit” kehittyvät vielä
nykyisestään ja saavat lisää osallistujia. Alku on ainakin ollut lupaava.
- Yhdistyksemme olemassaolo
ei tietenkään ole mikään itsetarkoitus. Se lunastaa paikkansa ja merkityksensä ihmisten arjessa tuoden
mielekästä toimintaa. Ihmiset tulevat kyllä mukaan, kun kokevat, että
heidän parhaakseenhan tässä toimitaan. Olemme yksi virkistyksen
ja yhdessä kasvamisen lenkki pitäjässämme, jonka kulttuuriarvot ovat
osaltaan toimintamme kulmakivenä, Sirpa Niemi muistuttaa.
Tervolan yhdistystä ei ole vaivannut monien seurojen potema
vetäjäpula. Lasten ja nuorten hyväksi aikaansa käyttäviä nuoria ja nuoria aikuisia on mukavasti löytynyt.
- Toivomme, että lisääkin tulee.
Olemme iloisia myös siitä, että Perhekahvila on koettu tärkeäksi hengähdyspaikaksi lastensa kanssa touhuaville aikuisille. Tiistaisin Nuorisoseuralla toimivaan kahvittelu- ja rupattelupaikkaan ovat kaikki lämpimästi tervetulleita, Niemi
kutsuu. ❅
✎ (JJ)
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TERVOLAN KUNTA
Kunta julistaa haettavaksi
31.10.2011 klo 14.00 mennessä

KODINHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN
TOIMEN ajalle 19.11.2011-29.09.2012
Kodinhoitajan tämänhetkinen sijoituspaikka on vanhusten
Palvelukoti Pihakullero. Palvelukoti Pihakullero tuottaa tehostettua palveluasumista 15 vanhukselle. Työ on kolmivuo-rotyötä. Kodinhoitajat vastaavat Palvelukodin asukkaiden hoidosta, hoivasta ja huolenpidosta sekä tilojen siisteydestä. Tarvittaessa kodinhoitajat siirtyvät muualle kotipalveluun kuin
ryh-mäkotiin.
Kodinhoitajilta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005)
8 § mukaista kelpoisuutta. (lähihoitaja, tehtäviin soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto).
Edellytämme koulutuksessa vanhustyön tai sairaanhoidon ja
huolenpidon suuntautumisvaihtoehtoa sekä työkokemusta vanhustenhuol-losta. Oman auton käyttömahdollisuus on
välttämätöntä toimen hoitamiseksi.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen
toimen vastaanottamista toimitetta-va hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Toimen täytössä noudatetaan 4 kuukauden koe-aikaa.
Hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja jäljennökset opinto- ja työtodistuksista, osoi-tetaan Tervolan kunnan
sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitteeseen Tervolan kunta, Minna Romula, Keskustie 78, 95300 TERVOLA. Kirjekuoreen merkintä HAKEMUS KODINHOITAJAN TOIMEEN. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja antaa vanhuspalveluiden ohjaaja Outi Kinnunen puh. 040- 575 7363. Sähköposti: outi.kinnunen@tervola.ﬁ

TERVOLAN KUNTA
KUULUTUS
Tervolan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
Tervolan kunnan rakennusjärjestys uusitaan vuosien 2011
- 2012 aikana. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään MRL 63 §:n mukaisesti nähtävillä 20.10.2011 alkaen kunnan neuvonnassa, teknisellä osastolla ja kunnan internet-sivuilla www.tervola.ﬁ. Kunnan asukkaat, maanomistajat, yritykset, yhdistykset ja muut
OAS:ssa mainitut osalliset voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti OAS:sta rakennusjärjestyksen valmisteluaikana.
Mahdolliset OAS:aa koskevat osallisten kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteella: Tervolan tekninen lautakunta, Keskustie 81, 95300 TERVOLA tai sähköpostitse osoitteeseen tervolan.kunta@tervola.ﬁ
Lisätietoja antavat rakennustarkastaja Virpi Mäki-Iso, puh.
0400 546 246, virpi.maki-iso@tervola.fi ja tekninen johtaja Veikko Kähkölä p.0400 466 705, veikko.kahkola@tervola.ﬁ
Tekninen lautakunta

TERVOLAN KUNTA

RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN
TOIMEN SIJAISUUDEN
ajalle 15.11.2011 - 31.05.2013

Paakkola Conveyors Oy:lle
lapsille lahjoitetuista turvaliiveistä!
Lapinniemen päiväkodin lapset ja henkilökunta

Tervolassa 11.10.2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kiitokset

Ennakointia ja uusia tuulia hyvinvointipalvelujen
palvelutarjontaan – yhteistyötä ja uusimuotoista
yrittäjyyttä
YRTESin tuloksia työpajatyön taustana
S

Kuvat Marita Turulin

yyskuun lopulla Rovaniemellä
pidettiin työpajatilaisuus hyvinvointipalvelujen tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista Lapissa.
Kyseessä oli avoin kutsutilaisuus ja
samalla kolmivuotisen ESR-rahoitteisen YRTES 2008–2010 -hankkeen
päätöstilaisuus. Tilaisuuteen osallistui parikymmentä aktiivista toimijaa: alan yrittäjiä, kuntien ja oppilaitosten edustajia sekä erilaisissa kehittämishankkeissa toimivia henkilöitä.
Toimitusjohtaja Anne Bland toi
tilaisuuteen mielenkiintoisia terveisiä Isosta -Britanniasta ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä, joka on siellä noussut yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi sosiaali- ja terveys-

Toimitusjohtaja Anne Bland painotti hyvää yhteistyötä kuntien kanssa.

palveluiden tuottamisessa. Yhteiskunnallinen yrittäjyys tarkoittaa liiketoimintamallia, jonka tavoitteena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen.
Uudenlaisen arvopohjan omaava toiminta korostaa voitontavoittelun sijasta yhteisöllisyyttä, avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria ja toimijoiden osallisuutta. Esitys
herätti osallistujat miettimään, mahdollistaako tällainen toimintatapa
palvelujen tuottamisen esimerkiksi
keskuksista etäällä oleviin kyliin tai
ennaltaehkäisevien palvelukokonaisuuksien tarpeisiin? Onko tämän liiketoimintamallin arvopohja ratkaisu tilanteisiin, joissa nykyinen palvelutuotantomalli ei omaa mahdollisuuksia palvelujen tuottamiseen?
Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden
tutkimuskeskuksesta, Turun yliopistosta, veti työpajoja, joissa pohdittiin
tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen
merkitystä kansalaisten hyvinvoinnin ja onnellisuuden tukemisessa.
Voisivatko hyvinvointipalvelut olla
uudenlaisen laadullisen talouskasvun veturi? Tai miten palvelut tuotetaan uudenlaisen taloudellisen niukkuuden oloissa ja tilanteissa, joissa
asiakkaat vaativat ja haluavat yksilöllisyyttä ja laadukasta palvelua. Onko
ratkaisu palvelujen yhteistuottaminen ja yhteisluominen verkostomaisesti? Miten mahdollistetaan tämä
uudenlaisen yhteisöllisyyden ja osallisuuden onnistuminen?

LIIKKUVUUS- JA VENYTTELYHARJOITTELU
KOULUTUS

tiistaina 1.11.2011 klo 17.30–20.00 kunnanviraston nuorisotiloissa. Koulutus sisältää tietoa harjoitusten periaatteista ja vaikutuksista, tehokkaat ja helpot harjoitteet ja nivelliikkuvuuden testaamisen kotikonstein. Koulutus soveltuu mm. liikuntaryhmien ohjaajille, eri-ikäisten kanssa työskenteleville sekä kaikille kehon huoltamisesta kiinnostuneille. Kurssimaksu 25 €. Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon p. 040 590 2699 27.10.2011 mennessä.
Kurssin järjestävät yhteistyössä Lapin Liikunta ja Tervolan vapaaaikatoimi.

KIRKONKYLÄN LATU LYHENEE TOISTAISEKSI

Kirkonkylän valaistulle ladulle tulee reittimuutoksia tulevalle hiihtokaudelle. Teollisuusalueen laajeneminen katkaisee latureitin ja
tästä johtuen lukion päästä lähtevä latuosuus poistuu käytöstä.
Hiihtämään pääsee jatkossa ainoastaan huoltorakennukselta. Pururadan lisäksi reitti jatkuu pistona vanhaa reittipohjaa myöten
moottorikelkkauran risteyskohtaan ja palaa siitä takaisin. Tällöin
reitin kokonaispituudeksi tulee n. 2,2 km. Lisäksi tehdään entiseen tapaan 450 m lisäreitti urheilukentän ympäri. Alueelle ollaan paraikaa laatimassa uutta asemakaavaa. Sen valmistumisen
rinnalla valmistellaan uutta korvaavaa latureittiä nyt poistuvan
tilalle. Rakentamisohjelmassa sen rakentaminen ajoittuu vuosille 2013–2014.

Tervolan kunta julistaa haettavaksi
21.10.2011 klo 14.00 mennessä

Ravitsemistyöntekijältä edellytetään tehtävään soveltuvaa
vähintään ruokapalvelun perustutkintoa. Toimeen valittavalla tulee olla voimassa oleva hygieniaosaamistodistus.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen
toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus
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 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOIMIHAKEMUS. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja antaa ravitsemispäällikkö Tarja Kaasila, puh 040519 2725. Sähköposti: tarja.kaasila@tervola.ﬁ

Tervolassa 11.10.2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

YRTES 2008–2010 -hankkeen tehtävänä oli tunnistaa uutta liiketoimintapotentiaalia sosiaali- ja terveystoimialalla Lapissa sekä löytää uusia kumppanuuteen perustuvia toimintamalleja palvelujen tuottamiseen. Työn tuloksia:
1. Palvelujen tuottajien ja käyttäjien uudenlainen ajattelutapa ja asennoituminen
palveluihin, niiden sisältöihin ja hankintaan. Uusia palvelutuotteita ja tuotantotapoja suunniteltaessa tulee huomioida ja hyödyntää toimialarajojen yli menevät mahdollisuudet, palvelutarpeiden ennakointitietoja ja asiakasläheistä toimintakulttuuria. Uuden liiketoimintapotentiaalin syntyminen edellyttää asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutosta ja uusimuotoisen ostokulttuurin syntymistä hyvinvointipalveluihin.
2. Uusia toimintatapoja palvelujen tuottamiseen uusimuotoisen yrittäjyyden ja
liiketoimintamallien kautta. Esimerkiksi uusimuotoisessa osuustoiminnassa tai
yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä toiminta rakentuu uudenlaisen, pehmeämmän arvopohjan, osallisuuden, verkostoitumisen ja kumppanuuden sekä yhteisen hyvän tuottamisen periaatteiden varaan.
3. Tärkeimpänä asiana uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymiselle ja jo
olemassa olevan yritystoiminnan toimintamahdollisuuksille ovat kuntien päätökset palvelujen hankinnoista, hankintamenettelyistä ja yhteistyön muodoista. Hankintamenettelyn ja hankintakriteerien kehittäminen edelleen sekä kuntien palvelustrategioiden ja konkreettisten palveluhankintasuunnitelmien merkitys tiedottamisen ja yhteistyön välineinä korostuvat tulevaisuudessa. Yritysten oma aktiivisuus kunnan suuntaan erilaisina markkinointitoimenpiteinä ja
muuna tiedottamisena on vähintään yhtä tärkeää.

Avoimuutta ja yhteistyötä
Keskusteluissa toivottiin muutosta
nykyiseen toimintakulttuuriin. Avoimuus, sopimuksellisuus sekä laajapohjainen ja vastavuoroinen yhteistyö tulisi tulla kaiken toiminnan perustaksi. Työryhmissä mietittiin ratkaisuvaihtoehtoja esimerkiksi siihen,
miten yrittäjät ja asiakkaat saataisiin mukaan hankintamenettelyyn,
erityisesti hankinnan suunnitteluvaiheeseen, jossa hankintojen arvopohja ja kriteerit luodaan. Näin asiakkaiden ja palvelutuottajien tarpeet
ja asiakaspalautteet saataisiin entistä paremmin huomioitua jo hankin-

takriteerejä laadittaessa. Yhteinen
keskustelu ja suunnittelu edistäisivät vastavuoroisuutta ja parantaisivat
asiakasnäkökulman huomioimista.
Toisaalta yhteistyön mahdollisuuksia arvioitiin myös kriittisesti.
Voidaanko yhteistyöllä saada aikaan
laadukkaampia ja edullisempia palveluita? Tai mitä lisäarvoa voisi tuoda lähikuntien kanssa tuotetut yhteiset palvelut? Löytyykö niistä ratkaisuja myös pienten kylien palvelujen turvaamiseen? Mietintää aiheutti myös itse palvelujen tuottamisen prosessit. Onko yksityinen palvelutuotanto rakenteeltaan joustavampaa ja miten tämän joustavuu-

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

Kädentaidot
1104229 Tilkkutyöpaja. Tervolan koulukeskus. Hellevi Loukola. Lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10–16. Ensimmäinen kokoontuminen 29.–30.10. Kurssimaksu 35 €. Ilmoittautumiset opiston
toimistoon.
1104281 Valoa ja keramiikkaa. Tervolan koulukeskus. Anne
Aho. Lauantait 12., 19. ja 26.11. klo 11–16. Valmistetaan keramiikasta vapaamuotoinen astia/esine, johon sommitellaan luonnonmateriaaleista ja valoköynnöksestä asetelma. Ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta keramiikan muotoilusta. Materiaalit opettajalta. Kurssimaksu 15 € + materiaalit. Ilm. 4.11. mennessä. Uusi
kurssi!

Musiikki
1101206 Yhteislauluillat, Koivun koulu. Leelo Köngäs. Kokoontuminen kk:n 1. torstai klo 19–19.45. Huomaa muuttunut alkamisaika!
1101221 Rumpalikoulu. Kunnanviraston bänditila. Tuomo Jakku. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 1.11. klo 17.30–19.30 on
ryhmätunti, jossa sovitaan henkilökohtaiset soittoajat sekä tutustutaan eri lyömäsoittimiin ja soitetaan ryhmässä.

Majoitus- ja ravitsemisala
8101201 Hygieniapassi. Kunnanviraston valtuustosali. Eija Kanto. ma 7.11. klo 18–20 ja ke 9.11. klo 18–21. Kurssimaksu 50 €.
Ilmoittautumiset opiston toimistoon.

Näyttämötaiteet
1102201 Kesäteatterin taikaa. Tervolan koulukeskus. Päivi Kolmonen. 29.10. klo 11–14.15 alkaen joka toinen lauantai klo 11–
14.15, kevätlukukaudella tiheämmin. Kurssilla harjoitellaan erilaisia teatteri-ilmaisun muotoja leikkiä ja naurua unohtamatta. Tavoitteena on tuottaa Tervolan Ämpäripää-päiville teatteriesitys, joka
pohjautuu väljästi Erno Paasilinnan tuotantoon.
Työtön tervolalainen hyödynnä työ- ja elinkeinotoimistosta saatava 40 €:n arvoinen työttömän opintoseteli.

den saisi siirrettyä myös julkiseen
palvelutuotantoon? Puuttuuko sieltä ”raskas väliporras” monine organisaatiotasoineen, joita kunnissa on
ja johtuuko siitä myös yksityisen palvelun tuottamisen edullisempi yksikköhinta.
Tervolan kunta osallistui hankkeen kehittämistyöhön selvittämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden
osalta palvelusetelin käyttöönoton
mahdollisuuksia sekä vahvistamalla henkilöstön talousosaamista koulutuksin. ❅
✎ Marja Lempiäinen
yrittäjyyden lehtori, Matkailualan
tutkimus- ja koulutusinstituutti

Tilaisuuden fasilitaattorina toiminut Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden
tutkimuskeskuksesta korosti tekemisen meininkiä ja tekoja pelkkien julkilausumien sijaan.
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THOMSON

499 Ð
LCD – TV
• 42” LD 420

LCD – TV
• 40” FR 5634

549 Ð

KIITOS

muistamisesta
1.10.

Teitte päivästäni
ikimuistoisen!
Lapinniemen koulu kiittää
kunnostusrahoista.
Ritva Starck

799 Ð

LED – TV
• 42” LV 550 W

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Kenelle
kellot
soivat?
Nyt on viimeiset
hetket varata
pikkujoulupaikka!

- Soita
044 291 8011

TERVOLATALO
Menu:
www.tervolatalo.fi

Korjaus
Y

hdistyksemme lähettämässä
juhlajutussa oli kuvatekstivirhe: ansiomerkkien saajissa olisi pitänyt olla Liisa Ollitervon tilalla Lii-

sa Myllyaho ja vastaavasti poissaolleiden nimiluettelossa Liisa Ollitervo. Pahoittelemme erhettä. ❅
✎ Heikki Haapakoski

Haluatko pirteyttä ja vetreyttä päivääsi?
Hyvä mieli tulee kaupan päälle!

Muistathan,
että minulta vo
varata hieronta i
-aikoja
myös iltaisin.

Milloin purentalihaksesi hierottiin
viimeksi kuntoon?
• Hoidan senkin puolen kuntoon.

Kroppa vetreäksi: osahieronta (40 min) 30 €,
½ hieronta (60 min) 35 € ja
kokohieronta (2 h) 70 €

Koulutettu hieroja

Jokiposti netissä:

www.tervola.fi

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

SUURI KULTTUURIKYSELY

Lentopalloilijoilla
vauhdikas aloitus
K

ivalojen seutuopiston Tervolan lentopalloryhmät ovat
aloittaneet syyskauden kovalla ryminällä. Tyttöjä on 12, poikia 10 ja
naisia 10.Tyttöjen ja poikien ryhmään on tullut harjoittelemaan
muutama uusi pelaaja.
Naisten joukkue ja koottu poikien joukkue saivat molemmat hopeaa Torniossa syyskuussa pelatussa starttiturnauksessa. Naisten lentopallon kotiturnaus pelataan lauantaina 12.11. kello 9.30 alkaen.
Mukana on viisi joukkuetta ympäri Lappia. Peliareenalle on vapaa
pääsy. Tule, niin näet tasokasta lentopalloa.
Naisten joukkue on saanut hankittua sponsoreiden tuella uudet
treenipuvut ja pelipaidat. Sponsoreina toimivat Sale Tervola, Taloasennus Antti Kaiharju, Saares

Mobisystem Oy ja
Meri-Lapin Maatalousneuvos.
Tytöille ollaan
myös hankkimassa
uusia treenipaitoja,
joita sponsoroi Pihaja Vihertyö K.Leinonen. Poikien joukkue kiittää myös Kiinteistötyöt Matti Kuparia turnausmaksun suorittamisesta. Opettajana toimiva puuhamies Juha Joutulainen
on innoissaan lentopalloilun suosiosta Tervolassa. Joutulainen toimii
myös naisjoukkueen valmentajana
kotiturnauksessa.
Juha kiittää seutuopistoa ja toivottaa kaikille hyvää syksyä ja kutsuu kansan sankoin joukoin seuraamaan pelejä, joiden tiimellyksessä vanhakin nuortuu ja elämyksiä riittää! ❅
✎ (JJ)

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

Kulttuurifoorumihanke ja Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskus
toteuttavat yhdessä kulttuurifoorumihankkeen.
Kyseessä on SUURI KULTTUURIKYSELY,
johon kaikki 15 vuotta täyttäneet kuntalaiset voivat osallistua
Tervolan kunnan nettisivustolla.
Osallistu ihmeessä!

torstaina
3.11.

va
Seuraa

JOKIPOSTI

Aineiston toimitus viimeistään keskiviikkona 26.10.2011.

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys

Tervolan alueen
paikallislehti
14. vsk
Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747

Tervolan
Jätehuolto Oy

Toimituskunta:
Juhani Jaakkola, Marjaana Kamula
Kummu, Hilkka Ollikkala

Puh. 040 513 4725

JOKIPOSTI

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.

