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Lahjoituksilla runsaasti iloa vuodepotilaille
T

ervolan vuodeosastolla oli
joulunalusviikolla hyvä syy
järjestää pienimuotoinen kahvitilaisuus: Hyväsydämiset terveyskeskusenkelit kävivät tuomassa valtavan
lahjoitustelevision potilaiden pitkiä
päiviä elävöittämään.
Hyvän tahdon enkeleinä toimivat näissä merkeissä jo tutuiksi tulleet Matti Aula ja Ari Laine. Mie-

het sanoivat haluavansa tuottaa ihmisille iloa – etenkin näin jouluna.
Lahjoitusta olivat vastaanottamassa kuntajohdon ja –hallinnon puolelta kunnanjohtaja Mika Simoska
ja valtuuston II varapuheenjohtaja
Markku Alatalo ja terveyskeskuksen puolelta johtava lääkäri Jouko
Autio ja vuodeosaston osastonhoitaja Paula Pullola.

Vastaanottajat kiittelivät runsain sanoin hyvän mielen tuojia.
Telkkari on monelle potilaalle päivän ilonaihe, jopa kumppani, kun
kaikilla ei kävijöitä tahdo olla. Telkkareita ei ole tämän jälkeenkään
vielä liikaa terveyskeskuksen tiloissa, mikä noteerattiin vinkkinä vastaisuuden varalle.

Kahvittelutuokiossa muistettiin lämpimin tunnoin myös komean nahkatuolin lahjoittanutta Tammelan sukua. Tarpeeseen tullut tuoli löytää Pullolan mukaan paikkansa saattohuoneesta. Kiitollista mieltä toi niin ikään se, että tervolalaisten suosikkilaulaja, Lasse Hoikka,
toi potilaille joulutuomisinaan ison
pinon levyjä. ❅
✎(JJ)

LCD-TV 26”
LK330N

299 Ð
LED-TV 37”
LV550W

699 Ð

* DVB T2 viritin
* 100 Hz

LED-TV 42” LV550W
* DVB T2 viritin * 100 Hz

799 Ð

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Henkilökohtaista
palvelua
myyntineuvottelija Juha Junes
Pohjois-Suomen Lähivakuutusyhdistys
Keskustie 94, 95300 TERVOLA
Puh. 020 522 4740 tai 050 596 2168
juha.junes@lahivakuutus.ﬁ
Toimisto avoinna maanantaisin klo 9:30-16:30
Pannu kuumana koko päivän.
Television lahjoittajat, Matti Aula ja Ari Laine, saivat eleellään ilon pintaan terveyskeskuksessa järjestetyssä kahvittelutilaisuudessa.

www.lahivakuutus.fi

Heijastimet
ahkerassa käytössä
L

ehmikummun koulussa oli
joulunalusviikolla iloiset mutta samalla myös haikeat tunnelmat.
Iloa tuotti se, että joulunodotustunnelmissa saatiin palkita tunnolliset
heijastimen käyttäjät. Koko koulu
on kunnostautunut elämää suojelevien heijastinten käyttäjänä. Oppilaat ovat muistaneet Tervolan liikenneturvallisuustyöryhmän evästyksen: joka takkiin heijastin!

Lehmikummun koululaiset olivat mukana liikenneturvallisuustyöryhmän masinoimassa kampanjassa, joka oli suunnattu Tervolan kouluille. Heijastimen käyttöä
seurattiin tehostetusti kuukauden
ajan 0-6 –luokkalaisten koulutiellä.
Lehmikummussa kukin oppilas askarteli käsityötunnilla mieleisensä
heijastimen. Ilahduttavaa oli sekin,
että lasten vanhemmat olivat kampanjassa täysillä mukana. ❅ ✎(JJ)

Nyt meillä myös RENGASHOTELLI

JOULUKUUSTEN VASTAANOTTO
Perämeren Jätehuolto vastaanottaa joulun jälkeen veloituksetta ekoasemilla ja Jätekeskus Jäkälässä kotitalouksien ja yritysten joulukuuset.
Tervolassa vastaanottopisteenä on Tapiolankankaan Ekoasema, joka
on avoinna ma 8.00–18.00.
Kuuset hyödynnetään kompostin tukiaineena.

Joulua

Härkäviikkojen piristykseen

Tauluja

250/oksa Erä tyynyliinoja
600/3 oksaa 1000 kotimaisia

-50%
-30%

LeikkoTulppaaneja
krysanteemit 10 kpl kimpuissa

Palvelemme: arkisin 10–17, lauantaisin 9–13

Anne Toivanen ja Miikka Maikkunen olivat onnekkaimpia Lehmikummun
heijastinkampanjan palkintoarvonnassa.

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi
Edistyksellistä jätteenkäsittelyä

Osuuspankin talo, puh. 438 100, fax 438 102
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Vaalien vuosi 2012
lkanut vuosi tarjoaa valtakunnalliseen vaalitraditioon ja yhteiskunnalliseen kehityskulkuun kaksi merkittävää tapahtumaa: alkuvuoden presidentinvaalit ja lokakuussa pidettävät kunnallisvaalit. Vaaleja sävyttävät maailmantalouden taantuma ja paljolti
siitä johtuva epävarmuus. Suomen ennustetaan vajoavan heikkenevien suhdanteiden kurimukseen – muttei niin syvälle kuin monien muiden Euroopan maiden. Asiantuntijat sanovat talouskasvun
hiipuvan – plussan puolella kuitenkin pysyttäneen.
Tätä taustaa vasten molemmista vaaleista kehkeytynee tavallista mielenkiintoisemmat. Presidentinvaaleissa kierrokset kasvavat päivä päivältä koetellen ehdokkaitten paineensietokykyä. Toivottavasti loan heitto jää väliin, ja ehdokkaat keskittyvät asialliseen
vaalikamppailuun.
Suomen presidentillä on edelleen paljon valtaa – etenkin vaikutusvaltaa, arvovaltaa ja statusasemaa. Presidentin tehtävän ytimessä on erityisesti ulkopolitiikka, jota hän johtaa yhteistoimin valtioneuvoston kanssa. Presidentin sidos valtioneuvostoon eli maan
hallitukseen on erottamaton myös hallitusvallan käytön suhteen.
Näinä epävarmoina aikoina (toisaalta ainahan nämä maailmanajat ovat epävarmoja) maa tarvitsee viisaan, mutta myös rohkean ja ennakkoluulottoman presidentin. Maailmanjohtajien tapaamisessa hänen ei pidä jäädä nurkkapöytiin; presidentti on tilannetajuinen vaikuttaja, ei opportunisti eikä etäinen myytti. Pohjoisessa kaivataan johtajaa, joka haluaa käydä täällä useammin kuin kerran virkakautensa aikana.
Presidentin tehtävä on erittäin vaativa, mutta ”homman” taitavia meiltä kyllä löytyy. Kansan pitäisi tietää, kenelle se valtakunnan avaimet luovuttaisi. Viimeistään kuukauden kuluttua vaalitulos luetaan julki. Sitä ennen jokaisella Suomen kansalaisella, joka
viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, on
oikeus ja velvollisuuskin antaa äänensä ehdokkaansa puolesta. ❅

A

✎ Juhani Jaakkola

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Loppiaisena 6.1. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa
Heikki Holma, kanttori Amanda Hakoköngäs. Messun jälkeen kirkkokahvit sekä kaikkien eläkeläisten yhteinen kevätkauden aloitus ja lähetystilaisuus seurakuntakeskuksessa. Kolehti Lähetystyölle
Kambodzhassa ja Pohjois-Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta.
Su 8.1. Perhekirkko Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11, johtaa
Heikki Holma, kanttori Amanda Hakoköngäs.Kolehti hiippakunnan
nuoriso-, kasvatus-, lähetys- ja diakoniatyölle. Jumalanpalveluksen
jälkeen puurolounas seurakuntakeskuksessa, lounaan hinta: aikuiset
1,50 €, alle 15-vuotiaat 1 € ja alle 3-vuotiaat maksutta.
Maakirkko kauneimpien joululaulujen merkeissä Peuran koululla klo 13.
Su 15.1. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10. Kolehti Kirkon
Ulkomaanavun katastrofirahastoon Kirkon Ulkomaan säätiön kautta.
Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 4.1. Sairaalahartaus klo 14.
To 5.1. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Su 8.1. Kristittyjen yhteinen rukoushetki Leena ja Kari Halmeella klo 15.
Ke 11.1. Sairaalahartaus klo 14.
To 12.1. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45.
Ke 18.1. Omaishoitajien kokoontuminen seurakuntakeskuksessa klo 10-12.
Sairaalahartaus klo 14.
To 19.1. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
PÄIVÄKERHOTYÖ
Kevätkausi alkaa viikolla 4.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna 30.1.-13.2. Vaatteiden tulee olla puhtaita ja ehjiä. (Huom. emme ota vastaan kesävaatteita säilytystilojen puutteen vuoksi). Mahdollisuus varata tanko/pöytä, tied.
Arja p. 050 -4370011. Kirppis auki: ma-pe klo 10-17, ma 13.2.
avoinna klo 10-16. Poikkea vaikka kahville!
KIRKKOMUSIIKKI:
Kirkkokuoro
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoina 11.1.alkaen seurakuntakeskuksessa klo 17.

Tervolan Erämiehillä täyttyi 50 vuotta
uorisoseuran talo oli miltei
viimeistä jakkaraa myöten
täynnä väkeä, kun Tervolan Erämiehet ry. puhkaisi viisikymppisensä joulukuun toisena lauantaina.
Juhla oli komea, maanmainio hirvenlihakeitto maistui ja ohjelma oli
hyvin kypsytettyä. Tasokkaan ohjelman huippuhetkiä olivat Annika
Kontion esittämät laulut, joita säesti Sirkka Kinnunen.
Juhlivan seuran puheenjohtaja Jorma Vaara toivotti seuran jäsenet, puolisot ja kutsuvieraat tervetulleiksi muistuttaen, että Tervolan
Erämiehet on koko olemassa olonsa ajan pyrkinyt kestävään riistanhoitoon. Seuran toiminta on hänen
mukaansa toiminut hyvänä vastapainona arkiselle työlle.
Metsästysseurojen – ja muidenkin yhdistysten – juhlissa on jo hokemaksi tullut jäsenkunnan ikääntyminen. Niinpä Vaarakin harmitteli samaa asiaa, mutta totesi valopilkuksi sen, että seuran riveissä on
myös nuoria, joita metsästys kiinnostaa ja joiden vastuulle toimintaa
voi luottavaisin mielin antaa konkareiden väistyessä.
Juhlapuheen pitänyt Eero Yliniemi johdatteli yleisön seuran alkutaipaleille, riistapoluille ja kokemusten aarreaittojen äärelle. Loistavista sutkautuksistaan tunnetuksi
tullut Yliniemi totesi, ettei hirvikannan säätely ole helppoa eikä päättäjille kiitollista.
- Mitä jos pidettäisiin hirvimetsällä luppovuosi. Riittäisiköhän niitä herroja kompurahirvien perään?
Meidän on hyvä muistaa, että metsä kouluttaa. Vanhan ajan kokeneet
metsämiehet tiesivät, ettei metsästä
oteta, sieltä annetaan. Ja vielä: niitä päiviä, jotka olemme metsällä,
ei lueta elinpäiviksemme, Yliniemi sanaili.

N

Tervolan Erämiesten historiikin luki Martti Rissanen. Hän painotti, että seuran toiminta on ollut
vilkasta aivan alkuvuosista lähtien.
Seurassa on tätä nykyä runsaat 100
maksanutta jäsentä, joista 8 naisia.
Historiikki avasi hienosti koko
puolen vuosisadan toimintakirjon.
Vuosiin on mahtunut majanrakennusta, ampumatoimintaa, kilpailuja, riistanhoitotyötä, pienpetopyyntiä, messujen toimitsijatehtäviä ja
monenlaisia muita aktiviteetteja.
Huippuvuosina 80-luvulla seuran
hirviporukat kaatoivat jahtikaudessa jopa 114 hirveä. Viime vuodet ja
etenkin viimeksi koettu hirvestyssesonki ovat olleet rauhallisempia.
- Toivomme, että seuran toiminta pysyy virkeänä ja saamme
uusia, nuoria jäseniä joukkoomme,
Martti Rissanen kiteytti lopuksi.
Kunnan tervehdyksen juhlivalle
seuralle tuonut kunnanjohtaja Mika
Simoska luonnehti yhdistystä yhdeksi Tervolan aktiivisimmista.
- Teette voimallista riistanhoitotyötä ja teillä on erittäin paljon

oulukiireet saivat odottaa niillä Tervolan kyläläisillä, jotka
kokoontuivat joulunalusviikolla
valtuustosaliin Tervolan kylien illan merkeissä. Tapahtuma koettiin
tärkeäksi, mikä näkyi osallistujien
ilahduttavan suurena määränä. Iltaan osallistui väkeä kahdeksalta
kylältä aina Reutuaapaa ja Kätkävaaraa myöten.
Illan ohjelmaa hallitsi laajakaista. Laajakaistan nopean rakentamisen puolesta käytettiin runsaasti puheenvuoroja. Nykyajan vaatimukset
täyttävän, nopean ja käyttövarman
internetyhteyden saamista kylien
ihmisten ja yritysten tarpeisiin pidettiin elinehtona tulevaisuutta ajatellen. Yhä useammat yhteiskunnan
palvelut, rahaliikenneyhteydet, tiedon saanti ja tarvikkeiden hankinta
on nettiyhteyksien varassa.
Lapin liiton laajakaistakoordinaattori Jukka Rinne totesi, että Lapin liitto ajaa tavoitetta, jonka mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä liki kaikki Lapin asunnot, yritykset ja organisaatiot olisivat 100
megan toimintapiirissä.
- Valokuitu on tulevaisuutta,
joka varmistaa tarpeet pitkälle tulevaisuuteen. Sadan megan hankkees-

sa samassa verkossa olisivat niin internet, lankapuhelut ja televisiopalvelut sekä etäterveydenhoito. Jälkimmäinen on tärkeä juuri ikäihmisille, jotta he pystyisivät asumaan
kotona pitempään. He voisivat pitää
keskusteluyhteyden lapsiinsa ja lastenlapsiinsa. Kaiken kaikkiaan nykyaikaa vastaavilla yhteyksillä voidaan turvata paljolti se, että maaseutu pysyisi elinvoimaisena ja julkiset palvelut voitaisiin turvata etäisiinkin kyliin, Rinne tähdensi.
Kuntien elinvoiman turvaamisen puolesta puhui myös kunnanjohtaja Mika Simoska. Hän luonnehti kylien toimintaa aktiiviseksi ja yhteistyöhakuiseksi. Simoska kehotti kyläläisiä aktiivisuuteen
myös tietoliikenneyhteyksien saamisen suhteen.
- Laajakaista on tarvelistan kärkiasioita, kunnanjohtaja Mika Simoska painotti.
Reutuaavalla, 45 kilometrin
päässä kuntakeskuksesta asuva
Matti Skinnari muistutti, että laajakaistan saaminen edellyttää väsymätöntä aktiivisuutta myös kyläläisiltä. Hänen mukaansa Reutuaavalla valtasosa kyläläisistä tarvitsee kipeästi kunnollisia nettiyhteyksiä –
niin yrittäjät kuin muutkin. ❅✎ (JJ)

Tervolan alueen
paikallislehti
15. 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.

toiminta-aktiviteetteja. Toivon, että
myös yhteistyö matkailun parissa
toimivien kanssa viriäisi ja vahvistuisi, Simoska väläytti.
Tunnustus seuran eteen tehdystä työstä annettiin Eero ja Jorma
Oinaalle, Esko Pietilälle ja Väinö
Saviarolle. Myös perustajajäseniä

muistettiin; heitä juhlassa oli saapuvilla viisi. RHY:n ansiomerkki
luovutettiin Tero Muotkalle (hop.),
Hannu Kähköselle, Eero Oinaalle,
Ilmari Vaaralle, Tuomo Vuokilalle ja Matti Vuolukalle (pronssi).❅
✎ (JJ)

Perustajajäsenten muistaminen oli yksi juhlan huipennuksista. Vasemmalta: Kalevi Nieminen, Erkki Vaara, Veikko
Aho, Esa Bergman ja Paavo Vuolukka. Hannu ja Matti Bergman eivät päässeet tilaisuuteen.

Kylien ilta kiinnosti
kyläläisiä
J

Eero Oinas (oik.), Väinö Saviaro (keskellä) ja Jorma Oinas saivat tunnustusta seuran eteen tehdystä työstä.

Tervolan kylien ilta kokosi ilahduttavan runsaasti ihmisiä keskustelemaan ja
saamaan ajankohtaista tietoa.

Jouluista draamaa
T

alvi oli tullut. Pikku Milla
juoksenteli lumeen tallautunutta polkua joen rantaan ja jäätyneen lanton poikki naapurin taloon.
Siellä asui hänen ikäisensä poika,
Olavi. Heistä oli tullut hyvät kaverukset; Milla pyrähti usein Olavia
tapaamaan. Milla oli nuorin sisaruksistaan, joten hänellä ei ollut kotona leikkikavereita.
Oli kaunis talviaamupäivä.
Kuuset seisoa törröttivät jokitörmällä huurteisina. Millasta koko jokivarsi näytti satumaalta, kun hän
siinä kuljeskeli.
Millan isä, Jänkälän Jaakko, saapui perjantaina savotalta hevosellaan. Hänellä oli koirakin mukanaan. Vahtikoira kulki aina hevosen
matkassa. Millaa se kyllä harmitti – koira oli nimittäin hänen ja hyvin rakas. Milla olisi halunnut koiran olevan aina hänen seurassaan.
- Kyllä tuo navetan muuripadan
ympärys täytyy korjauttaa. Liekit
tulevat joka raosta. Kohta koko pataa putoaa, Millan äiti, Kaisa-Maria,
puheli miehelleen Jaakolle.
- Niinhän se pitää. Minä käyn
puhumassa Mäkisen Einolle. Kyllä se Eino ne muuraushommat paremmin osaa kuin minä.
Jaakko lähti taas maanantaina
savotalle hevosineen ja koirineen.
Mäkisen Eino tuli viikolla korjaamaan navetan muuria tuoden kelkassaan joitakin tiiliä ja laastivehkeitä. Eino muurasi padan ympärystää jutellen samalla navettatöillään olevalle Kaisa-Marialle.
Eino oli rehti ja mukava mies,
mutta erittäin herkkä suuttumaan;
hän piti koko kylän väkeä varpaillaan, kun sille päälle sattui. Eipä silloin auttanut äkseerata Eino kanssa.
Sen tiesi jokainen.
Eino sai muurin korjattua ja
pesi työvehkeitään pumpun vieressä. - Kylläpä siitä tulikin siistin ja

hyvän näköinen, Kaisa-Maria ihasteli. – Totta kai, en minä huonoa
töistäni tee, Eino tokaisi.
Parin viikon kuluttua Jaakko
tuli taas käymään savotalta. Seuraavana päivänä Milla jälleen kipaisi Mäkiselle. Eino istui jakkaralla
korjaten kenkää. Hän oli hyvin totinen ja ankaran näköinen. Sen Milla
heti huomasi.
- Taitaa Jänkälään tulla iloton
joulu, kun minä käyn nostamassa
muuripadan pihalle, Eino sanoi vihaisesti tuhisten.
Milla otti pian jalat alleen ja lähti kohti kotiaan, vähän hädissään.
Hän tiesi, että Eino saattaisi kyllä
tehdä mitä aikoi. Äiti rievulta menisi muuripata, ja missä sitä saunavettä sitten lämmitettäisiin, tyttönen huolestui jo kovasti. Milla meni
suoraan äitinsä luokse ja kertoi Einon terveiset. Kaisa-Mariakin oikein säpsähti.
- Eikös se Jaakko ole vienyt sille
palkkaa muurauksesta. Kyllä minä
sille nyt sanon pari halaistua sanaa,
Kaisa-Maria älähti ja paineli liiteriä
kohti. Siellä kuului Jaakko halkovan
pölkkyjä. Jaakko tuli vaimoineen
tupaan ja meni suoraan repulleen,
josta kaivoi koskenkorvapullon.
- No niin, viinaapa tietenkin,
Kaisa-Maria tuhahti ja oli viinaksista vihainen.
- No, ei kai se Eino limunaatilla muuraa, Jaakko virnisteli, laittoi
pullon povitaskuunsa ja lähti saapastelemaan Mäkiselle.
Oltiin jo joulunalusviikolla. Milla juoksenteli taas ystävänsä luokse.
Ilma oli joulukuisen hämärä, mutta
raikas. Puut olivat saaneet lunta oksilleen. Kylä näytti seesteisen rauhalliselta. Tämä oli varmaan sitä joulurauhaa, Milla ajatteli lapsen onnellinen hymy huulillaan. ❅
✎ Salme Hast
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TERVOLAN KUNTA
KUULUTUS
PRESIDENTINVAALI 2012
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 22. päivänä tammikuuta 2012 kello 9.00–20.00 ja
mahdollinen toisen vaali sunnuntaina 5. päivänä helmikuuta 2012 kello 9.00–20.00.
Äänestysalue
Äänestysalue 1 Tervolan kunta

Äänestyspaikka
Kunnanvirasto
Osoite: Keskustie 81
95300 TERVOLA
Tervolan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.
ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestysajanjakso on ensimmäisessä vaalissa 11. 17.1.2012 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 25. - 31.1.2012.
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Tervolan kunnan Kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.
Ennakkoäänestäminen voi tapahtua
arkipäivinä
kello 9.00 – 20.00 välisenä aikana
lauantaina
kello 10.00 –16.00 “
”
sunnuntaina
kello 10.00 –16.00 ”
”
Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään.
Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana passikuva.
KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos
kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Kotiäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon (11. – 17.1.2012) sattuvana päivänä kello 9-20 ja mahdollisessa toisessa vaalissa jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon ( 25.- 31.1.2012) sattuvana päivänä kello 9-20.
Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan
kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina
10.1.2012 ennen kello 16 ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 24.1.2012 ennen kello 16. Jos puhelimitse
tehty ilmoitus tai kirjallinen ilmoitus on saapunut keskusvaalilautakunnalle edellä mainitun määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei saa toimittaa.
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema
henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan
tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Lomakkeita on saatavana keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Annikki
Ollitervolta puh .0400 268920 .
Osoite: Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 81,
95300 Tervola. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön
vaalisivulta www.vaalit.ﬁ/15226.htm.
Tervolassa 23.11.2011
TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Arvi Kelhä, puheenjohtaja

Annikki Ollitervo, sihteeri

Liikennöitsijä vaihtuu
koulukuljetusreiteillä:
06.55 Kemi – Tervola – Loue (länsipuolta) ja
14.20 Tervola – Kemi (itäpuolta)
Uusi liikennöitsijä on 1.1.2012 alkaen
Orajärven Bussit Oy
Koulutuslautakunta

Kiitämme lämpimästi
kaikkia vuonna 2011
meitä muistaneita.
Terveyskeskuksen henkilökunta

TERVOLAN KUNTA
VAALIKULJETUKSET
Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta järjestää kuljetuksia Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin ennakkoäänestyspäivänä lauantaina 14.1.2012 sekä vaalipäivänä sunnuntaina 22.1.2012 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestyspäivänä lauantaina 28.1.2012 sekä vaalipäivänä sunnuntaina
5.2.2012 kutsutaksiajona seuraavasti:
PAAKKOLA-KAISAJOKI
Kolopetäjän, Sihtuunan, Petäjämaan, Sivakkajoen, Polvenojan,
Varejoen ja Löylyvaaran alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Juha Nyyssöseltä puh. 040 7065355.
Paakkolan (kunnanraja - Tossavanperä ) Kaisajoen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Kalervo Ruotsalaiselta puh.040-7695285.
KÄTKÄVAARA
Sivakkajärven, Luppovaaran, Mustanmaan, Kätkävaaran, Nakuväärän, Ketunmaan ja Kätkäjärven alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Esa Hedmannilta puh.
0400 391391.
LAPPIA - LOUEN TOIMIPAIKKA
Kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Esa Hedmannilta puh. 0400 391391.

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
KANSANHIIHTOLADUT JA JÄÄLADUT

Vapaa-aikatoimi avustaa hiihtokaudella 2012 kylien kansanhiihtolatujen ja jäälatujen ylläpitoa. Avustuksen saaminen edellyttää laduntekijän ilmoittautumista vapaa-aikatoimistoon. Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 040 5902699.

NÄYTTELY

”Seikasta sivuseikka” näyttely kunnanviraston yläaulassa esillä
31.1. saakka. Avoinna virka-aikana.

URHEILIJASTIPENDIT HAETTAVANA

Urheilijastipendi voidaan myöntää urheilijalle tai joukkueelle, joka
on vuonna 2011 saavuttanut mitalin avointen
SM-kisojen ohjelmaan sisältyvässä urheilulajissa. Joukkueurheilumuodoissa stipendi voidaan myöntää myös pelaajille, jotka valitaan A-maajoukkueeseen sekä nuorten, poikien ja tyttöjen A-maajoukkueeseen. Ko. urheilijan on oltava kirjoilla Tervolan kunnassa
ja palkittavan joukkueen tai ryhmän on edustettava Tervolassa rekisteröityä urheiluseuraa. Vapaamuotoinen hakemus, jossa luettelonomainen selvitys vuoden 2011 menestyksestä tulee toimittaa
vapaa-aikatoimistoon 13.1.2012 mennessä.

IKÄIHMISTEN PÄIVÄJUMPAT

jatkuvat torstaisin kunnanviraston nuorisotiloissa 19. tammikuuta
alkaen. Tiedustelut 040 5902699.

KOIVU-PEURA-LOUE
Koivun, Peuran ja Louen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Mauno Ollikkalalta puh. 0400 299678
tai 439349.
REUTUAAPA-SUOLIJOKI-VÄHÄJOKI-SUUKOSKI-OSSAUS
Vammavaaran, Suolijoen, Reutuaavan, Vähäjoen, Hyössingin,
Suukosken ja Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Kalervo Ruotsalaiselta puh.040 7695285.
Jyrkänkosken, Ollakanojan, Rakkaviidan, Sirkkelin ja Anttilankankaan alueen äänestäjät voivat tilata kyydin Mauno Ollikkalalta puh. 0400 299678 tai 439349.
PAHTAOJA - LEHMIKUMPU- KIVIOJA
Pahtaojan, Lehmikummun, Kiviojan ja Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391757.
YLIPAAKKOLA
Ylipaakkolan - Isopalon alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät
voivat tilata kyydin Kalervo Ruotsalaiselta puh. 040 7695285.
Kuljetusta voidaan järjestää muistakin kuin yllämainituista paikoista jos tarvitsijoita on 3 - 4 henkilöä.
Äänestyspaikka ennakkoäänestyksessä on Kunnanvirasto,
osoite Keskustie 81, 95300 Tervola ja varsinaisena äänestyspäivänä Kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.
Vaalikuljetusta tarvitsevan tulee hyvissä ajoin, viimeistään edellisenä päivänä ottaa yhteyttä kuljetuksen hoitavaan autoilijaan kyydin saamiseksi. Autoilija ilmoittaa aikataulun.
Kuljetuksiin liittyvissä asioissa voi ottaa myös yhteyttä Arvi
Kelhään puh.0400 398335 tai Annikki Ollitervoon puh. 0400
268 920.
TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Laajakaistaa kuntafirman
voimin?
L

aajakaistan rakentaminen Lapin ja Peräpohjolan kairoille ei
ole aivan yksinkertainen juttu. Operaattoreiden mielenkiinto liittyy tietysti tuotto-odotuksiin. Jos näkymät
ja tarvittavat satsaukset eivät kohtaa, kiinnostus hiipuu ja on jo hiipunutkin.
Lapin liitto järjesti Laajakaista
kaikille –hankkeeseen liittyen viisi hakukierrosta yli 40 hankealuelle, mutta hanke-ehdotuksia saatiin
vain kuudelle hankealueelle. Järkyttävää oli, ettei viimeisessä, helmikuun lopussa päättyneessä laajakaistahaussa saatu lainkaan tarjouksia.
Nyt laajakaistahankkeen pelastajaksi kaavaillaan alueelliselta tai
maakunnalliselta pohjalta toimivaa rakentajaa. Toteutusta on lähdetty viemään eteenpäin esiselvityksen pohjalta. Tarpeelliset laskelmat on tehty uuden yhtiön liiketoiminnasta; niiden perusteella Lappiin on löydettävissä pitkällä aikavälillä kannattava kuntayhtiömalli.
Alkusyksystä istunut Tervolan
kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan ehdotuksesta, että Lapin liitolle ilmoitetaan Tervolan olevan halukas osallistumaan laajakaistarakentamista toteuttavan kunnallisen yh-

tiön perustamisselvitykseen.
Viimeisimmässä kunnanhallituksen kokouksessa laaja-kaista-asia oli jälleen käsittelyssä. Tiedossa oli, että Lapin kunnat ovat ilmoittaneet halukkuutensa olla mukana laajakaistarakentamista toteuttavan kuntayhtiön jatkoselvityksessä. Lapin liitto kilpailutti liiketoimintasuunnitelman laatijan ja valitsi työn toteuttajaksi Pricewaterhouse Coopers Oy:n, joka esitti kokonaistaloudellisesti edullisimman
vaihtoehdon.
Lapin liitto esittää, että liiketoimintasuunnitelma tehtäisiin kahdelle erilliselle alueelle: Kemi-Tornio alueelle ja muun Lapin alueelle. Liitto tiedustelee kunnilta, hyväksyvätkö ne esityksen ja ovatko kunnat edelleen mukana liiketoimintasuunnitelman laadinnassa
sekä onko kunnilla asiaan liittyviä
reunaehtoja.
Joulua edeltäneellä viikolla
koolla ollut Tervolan kunnanhallitus päätti ilmoittaa Lapin liitolle,
että Tervolan kunta hyväksyy esityksen liiketoimintasuunnitelman
laatimisesta kahdelle erilliselle alueelle. Lisäksi päätettiin ilmoittaa,
että mukana ollaan ilman reunaehtoja. ❅
✎ (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: http://www.kivalojenseutuopisto.fi
Email: kivalojenseutuopisto@tervola.fi

TANSSI
8304202 Lavatanssin alkeiskurssi.
Tervolan Nuorisoseura. Tarja ja Eero Viinamäki. Su 8.1. klo 16.3018.00. Su 15.1. ei kokoontumista.

8304203 Lavatanssin jatkokurssi.
Tervolan Nuorisoseura. Tarja ja Eero Viinamäki. Su 8.1. klo 18.15
– 19.45. Su 15.1. ei kokoontumista.

TIETOTEKNIIKKA
3401202 Internet tutuksi senioreille.
Tervolan koulukeskus. Juhani Fräki. Ti ja to klo 16.30-20.30 alk.
10.1. Kurssi täynnä!

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

TARVITSETKO TYÖAPUA?
Työpaja toivottaa kaikille
hyvää alkanutta vuotta 2012!
Tarvitsetko apua ulkotöissä?
Kaipaako huonekalusi
entistämistä?
Onko sinulla muita työtarpeita,
joita et halua tai jaksa itse tehdä?
Otamme parhaillaan vastaan uusia
asiakastöitä!

Ota yhteys ja kysy lisää numerosta
040 460 8571/työpaja

Toimintakeskuksen joulumyyjäisten
arvonnassa voittaneet numerot:
punainen joulumatto
piparkakkutalo
taatelikakku
patalappupari
jouluposti

n:o 159
n:o 13
n:o 1
n:o 249
n:o 255

Arpavoitot on toimitettu voittajille.
Toimintakeskus kiittää myyjäisissä kävijöitä
ja toivottaa kaikille Onnellista Uutta Vuotta!
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Tervolan Taksi
vaihtaa puhelinliittymää.
NUMERO SÄILYY SILTI ENNALLAAN

TERVOLA

MUISTA, ETTÄ
LANKAPUHELIMESTA
SOITETTAESSA PITÄÄ
KÄYTTÄÄ SUUNTANUMEROA 016

MYÖNTEISTEN MAHDOLLISUUKSIEN TERVOLA

on perustanut vapaaehtoistoiminnassa ansioituneille jäsenilleen jaettavan tunnuksen ja kunniakirjan.

MAKSUTONTA
• Neuvontaa aloittaville ja toimiville yrityksille
• Hankesuunnitteluapua

Palvelevin terveisin

016 435 555

RIVERBANK OY
Keskustie 81, 95300 TERVOLA
puh. 040-501 2850
matti.alatalo@tervola.fi

Yrittäjän asialla
ASIANTUNTEVAA
TILITOIMISTOPALVELUA

Eläkeliitto vietti 2011 palvelevan vapaaehtoistoiminnan 20-juhlavuotta.
Juhlavuoden kunniaksi Eläkeliitto

Riverbank Oy on
Tervolan kehitysyhtiö
joka tarjoaa:

MUUTOS TULEE VOIMAAN 1.2.2012
Tervolan Taksi

Eläkeliiton Tervolan
yhdistys muisti
vapaaehtoistyöntekijöitä

Tervolan yhdistyksen pikkujoulussa tunnuksen ja kunniakirjan saivat, vasemmalta lukien: Seija Ylipelto, Lilja Kössö, Riitta Kaasila, Ritva Puhakka ja
Veikko Peltomaa.

SKE Tilineuvos
Sari Eilittä
Arvomme kaikkien tammi-helmikuussa
uuden jätesopimuksen kanssamme tekevien
kesken ILMAISEN JÄTEHUOLLON
vuodeksi 2012.

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

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

Seuraava

JOKIPOSTI
torstaina 19.1.

Aineiston toimitus viimeistään keskiviikkona 11.1.2012.

ENERGIAJUOMAT
– PIRISTYSTÄ JA JAKSAMISTA PÄIVÄÄN?
Kuulostaako tutulta? Tämä kuvitelma onkin levinnyt laajasti lastemme ja nuortemme keskuuteen
myös Tervolassa ja siksi vanhemmat ovat esittäneet huolensa lasten
energiajuomien käyttöön. Energiajuomat sisältävät mm.värjättyä
ja hapotettua vettä, kofeiinia, tauriinia sekä guaranaa, Esim liiallinen Guaranan käyttö voi aiheuttaa
ylimääräisiä sydämentykytyksiä.
Myös muut piristävät aineet kuten
kofeiini ja tauriini voivat aiheuttaa
oireita, jotka lapsilla voivat näkyä
ärtyneisyytenä, jännittyneisyytenä. levottomuutena, ahdistuneisuutena, nukahtamisvaikeuksina
ja unen laadun heikkenemisenä.
Myös yhteys energiajuomien ja maksa-arvojen kohoamisen
välillä on hyvin tunnettu. Energiajuomat, limsat ja light-juomat,
joissa on makeutusaineena paljon
fruktoosia ja aspartaamia, saattavat aiheuttaa rasvamaksan.

Energiajuomat eivät sovi
lapselle (lapsi = alle 15 v)
Energiajuomien varoitusteksteissä
lukee, ettei juomaa suositella lapsille, raskaana oleville tai kofeiiniherkille henkilöille. Varoitusmerkeistä huolimatta energiajuomien käyttö on kasvanut huimasti.
Energiajuomatölkistä (0,5l)
saa kofeiinia 160 mg. 50 kg painavalla ihmisellä haittavaikutuksia voi tulla jo 125 mg annoksella.
Etenkin yläkouluikäiset pojat juovat energiajuomia. Juomilla yritetään esim. korvata lyhyitä
yöunia tai korvata aterioita. Energiajuomien nauttimisesta kavereiden kanssa on tullut muoti-ilmiö.

Harmittavaa on, että näihin ns.
”piristeisiin” voi tulla riippuvaiseksi. Nuorena tehdyt valinnat kantavat pitkälle aikuisikään saakka.

Käyttörajoituksia
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THL ei suosittele energiajuomia alle
15-vuotiaille. Useat urheiluseurat

Voinko korvata välipalan?
14 sokeripalaa = 165 kcal
Halvimmat energiajuomat ovat varsinkin
lasten ja nuorten suosiossa
Energiajuomasta saa kyllä energiaa, mutta ei
tärkeitä ravintoaineita. Tiesitkö, että tölkillisessä energiajuomaa on n. 14 sokeripalaa,
toisin sanoin 165 kcal hyödytöntä energiaa.
Täysipainoinen välipala sisältäen täysjyväsämpylän lihaleikkeleellä, maidolla ja hedelmällä sisältää 200 kcal energiaa ja tärkeitä ravintoaineita.
Energiajuoma ei paranna tuloskuntoa tai palautumista urheilusuorituksen jälkeen eikä energiajuomia näin ollen pidä verrata urheilujuomiin

Energiajuomat ja hampaat
Urheilu-, virvoitus- ja energiajuomat sekä light-juomat sisältävät happoja, jotka irrottavat hammaskiilteessä olevia mineraaleja (=eroosio).
Kiilteen haurastumisen vuoksi hampaat lohkeilevat helpommin, reikiintyvät sekä ilmenee kiusallista vihlontaa.
Kuvassa eri juomissa viikon ajan liuenneita hampaita:

ovat myös kieltäneet energiajuomien myynnin ja välittämisen kaikissa
nuorten tapahtumissa ohjaten nuoria takaisin terveellisten elintapojen piiriin. Suomessa kauppiaille on
annettu suositus, että he eivät myisi energiajuomia alle 15 vuotiaille
ja osa kauppiaista ovatkin lähteneet
tähän suositukseen mukaan. Myös
monet koulut ovat kieltäneet energiajuomien käytön kouluaikana.
Viime keväänä Tervolan yläasteikäisille tehdyssä päihdekyselyssä kysyttiin myös energiajuoman
käyttöä. 124 oppilaasta 32 käytti energiajuomia viikottain, 7 oppilasta päivittäin ja 85 oppilasta vastasi, etteivät he käytä ollenkaan energiajuomia.
Kokemuksia Tervolan kauppiailta/myyjiltä (K-market, Sale, Siwa
ja R-kioski)
Myyjät kertoivat, että yläasteikäiset pojat ostavat yleisimmin
energiajuomia, mutta joukossa on
myös ala-asteikäisiä. Ostajat ovat
yleensä samoja oppilaita ja tölkkien määrä vaihtelee 1-3. Energiajuomaa ostetaan jo aamulla ennen
kouluunmenoa sekä koulupäivän
jälkeen. Positiivisena voidaan kuitenkin nähdä, että osassa kauppoja energiajuomien osto on vähentynyt. R-kioskilta energiajuomaa ostetaan yleensäkin vain vähän. Kaikissa kaupoissa oli mietitty myynnin
rajoittamista, mutta käytäntö tulisi
olla kaikilla kaupoilla samanlainen.
Vesi vanhin voitehista

Battery
Terveen hampaan kiille on vaalea ja helmiäisen kiiltävä

Red Bull

Liuennut hampaan (Battery, Red Bull)
pinta on himmeän mattamainen ja liitumainen.

Terveyden edistämisen työryhmän
puolesta
Arja Mommo, terveydenhoitaja
Maria Vaara, suuhygienisti

JOKIPOSTIN ILMESTYMISAIKATAULU 2012
n:o 1

torstaina

05.01.

(presidenttivaalien
ennakkoäänestys 11.1.–17.1.)

n:o 2

torstaina

19.01.

n:o 3
n:o 4
n:o 5
n:o 6
n:o 7
n:o 8
n:o 9.
n:o 10.
n:o 11.

torstaina
torstaina
torstaina
torstaina
torstaina
torstaina
torstaina
torstaina
torstaina

09.02.
23.02.
08.03.
22.03.
05.04.
19.04.
03.05.
17.05.
31.05.

(presidenttivaalit 22.1.–
mahdollinen II kierros 5.2.)
(Talvi taituu -teemanumero)

n:o 12.
n:o 13.
n:o 14.
n:o 15.
n:o 16.
n:o 17.
n:o 18.
n:o 19
n:o 20

torstaina
torstaina
torstaina
torstaina
torstaina
torstaina
torstaina
torstaina
torstaina

14.06.
28.06.
12.07.
26.07.
09.08.
23.08.
06.09.
20.09.
04.10.

n:o 21
n:o 22
n:o 23
n:o 24
n:o 25

torstaina
torstaina
torstaina
keskiv.
torstaina

18.10.
01.11.
15.11.
05.12.
20.12.

(koululaisten kevätloma 5.–9.3.)
(pääsiäinen 8.4.)
(uuden kasvun/viljelyn teemanumero)
(koulutuksen, harrasteiden ja työllisyyden teemanumero, koulu loppuu 2.6.)
(Ämpäripäivät 7.–8.7.)

(messujen teemanumero)

(kunnallisvaalien teemanumero
- vaalien ennakkoäänestys 17. – 23.10.)
(kunnallisvaalit 28.10.)

(Tervolan joulu -teemanumero)

Aineisto toimitettava ilmestymistä edeltävän viikon
keskiviikkoon mennessä ensisijaisesti sähköpostitse:
mervi.hopia-jaakkola@pp.inet.fi
tai postitse
Tmi Viestintäneuvos
Heikkiläntie 12
94400 Keminmaa,
p.040-5477747.
Jokipostin voit lukea myös netissä: www.tervola.fi

