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Tervolassa verkkainen
presidentinvaalien alkutahti

10.–12.2.2012

mennessä painoon
J okipostin
perjantaina, tiedossa oli se,
miten presidentinvaalien ennakkoäänestys oli sujunut Tervolassa kahden ensimmäisen
ennakkoäänestyspäivän osalta.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Annikki Ollitervo kertoi, että
ensimmäisenä äänestyspäivänä
11.1. kansalaisvelvollisuutensa
ja –oikeutensa käytti 204 tervolalaista. Toisena äänestyspäivänä 12.1. tervolalaisia äänestäjiä
oli liikkeellä 168.
Kahden ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän saldoksi saadaan 374 ääntä. Kaikista
Tervolassa asuvista äänioikeutetuista kuntalaisista kävi torstaiiltaan mennessä äänestämässä 13,8 prosenttia, mikä kertoo
verraten verkkaisesta liikkeelle lähdöstä.
- Yleensä ensimmäinen vaalipäivä on vilkas. Ensimmäiselle ennakkoäänestyspäivälle osui
myös eläkeläisten tapahtumapäivä, mikä heijastui kiitettävästi äänestyspaikalle. Lauantaille ajoittuu sitten vaalikuljetuksia, jotka tuonevat etenkin iäkkäämpiä äänestäjiä vaaliuurnalle. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on yleensä aina ollut vilkas vaalipäivä; se on ennakkoäänestyksen loppukiri, Ollitervo luonnehti toisen ennakkoäänestyspäivän iltana.
Ilmeisesti sakea lumipyry sotki monien kulkusuunnitelmat. Etäisimmistä kylistä ei
välttämättä haluttu vielä lähteä
maanteille pujottelemaan, vaan
panoksia säästettiin viikonlopulle tai siihen ”viralliseen eli
varsinaiseen” äänestyspäivään
(22.1.) asti.
Vaalitoimitsijana toiminut
Minna Karpoff kertoi, että torstai-ilta oli hiljainen edelliseen
iltaan verrattuna. Enimmät äänestäjät olivatkin liikkeellä päivän valoisina tunteina.
- Sää taisi ainakin vähän vaikuttaa torstain äänestysintoon.
Ilahduttavaa on ollut se, että
nuoria äänestäjiä on ollut liik-

Rakennetaan jälleen yhdessä ratkiriemukas talvitapahtuma mukaansa-

tempaavine ohjelmineen!

Sinun sanasi painaa paljon ohjelman rakentamisessa ja toteutuksessa.
Järjestämme ohjelman kokoamispalaverin torstaina 19.1. klo 16.30 alkaen
kunnanvirastotalon kahviossa.

Kaikki yhteisestä
tervetuloa!

Jouko Autio sovitti ennakkoäänestyksensä palaverin lomaan torstai-illalle. Vaalitoimitsijat Minna Karpoff
(edessä) ja Virpi Jakku hoitivat tehtävänsä vankalla rutiinilla.

keellä varsin mukavasti, Karpoff kiteytti.
Perjantaina toteutettiin kotiäänestys, joka oli tavallista vilkkaampi osallistujamäärältään;
nyt halukkuutensa kotiäänestykseen ilmoitti 29 tervolalaista, kun heitä on tavallisesti ollut
selvästi vähemmän.
Vielä perjantaina voitiin
vain arvailla ennakkoäänestäjien kokonaismäärää 17.1. päättyvällä ennakkoäänestysrupeamalla. Edellisissä presidentinvaaleissa kuusi vuotta sitten ennakkoon äänesti pyöreästi 1300
tervolalaista. Toivottavasti tuo
määrä ylittyy nyt.
Jännitys vain lisääntyy näissä vaaleissa. Lehtemme ilmestyessä varsinainen vaalisunnuntai
on kolmen yön päässä. Useimmat taitavat uskoa, että toinenkin vaalipäivä tarvitaan – ajankohta on helmikuun ensimmäinen sunnuntai. Ehdokkaat käyttävät lähiviikkoina kaikki panoksensa päästäkseen tavoitellulle presidentin pallille. Työpaikkoja on tarjolla kuitenkin
vain yksi. ❅
✎ (JJ)

Syö meillä tai nappaa mukaan!
pieni 4,90 €
iso 6,90 €

6,90 €

Pyttipannu

6,90 €

talvitapahtumastamme kiinnostuneet sydämellisesti

Kebab ranskalaisilla

6,90 €

VIIHDE ON HYVÄKSI!

Karaoke joka lauantai
Tatuointipäivä
kerran kuukaudessa

- Tule varaamaan Sinulle sopiva aika
tiskiltämme.

Pizzeria
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Del Ponte
www.delponte.fi
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Pöytä

Kellot

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

euroa
3 kpl 6Palvelemme: arkisin 10–17, lauantaisin 9–13
Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi
Osuuspankin talo, puh. 438 100, fax 438 102

Kotikokki Liesi 50 cm
KKL 51 VE

299 Ð
(asennettuna)

astianpesukone G 1022 Scu
• 48 dB • kolmas pesutaso aterimille

Pannu kuumana koko päivän.

www.lahivakuutus.fi

659 Ð

pölynimuri S 5211
• liitäntäteho 2200 W
• toimintasäde 10 m

Makkarakori
Kentuckyn
kanakori
Seo Tervola
Marjamiehentie 1, 95300 Tervola
puh. 016 435 018

Seuraava

JOKIPOSTI
torstaina 2.2.

Aiemmin ilmoitettu ilmestymispäivä oli väärin.
Aineiston toimitus viimeistään keskiviikkona 25.1.2012.

199 Ð
TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102
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Kauhistuttavaa väkivaltaa
ääkaupunkiseudulla äskettäin tapahtunut perhesurma on järkyttänyt kansalaisia ympäri valtakunnan. Perhesurma oli jo
kuudes vajaan vuoden aikana. Ei siis voida puhua yksittäistapauksista; jokin mättää, ja todella pahasti hyvinvointi-Suomessa.
Läheisimpien, rakkaiden ihmisten, surmaaminen ja vieläpä
näin kauhistuttavalla tavalla on äärimmäinen teko, joka kertoo
pelottavalla tavallaan tämän päivän elämänpaineista, tukiverkon
ohuudesta, mutta myös käsittämättömästä itsekkyydestä ja kyvyttömyydestä elämänhallinnan lainalaisuuksissa.
Järkyttävän perhedraaman jatkumossa on nähty mustasukkaisuutta, avioeroja ja lasten menettämisen uhkaa. On hirvittävää, että
lapset ovat näissä kauheuksien näyttämöissä pelinappuloita, omien
tavoitteiden tai pettymyksen välikappaleita.
Nykyajan tehomediassa netin sivustoilla ja lehtienkin palstoilla
on näytetty syyttävää sormea viranomaisten suuntaan. On ajattelematonta ja tyhmää syyttää tapahtuneista viranomaisia, ikään kuin
he voisivat estää hirveyksiä tai jopa olisivat niiden syntyyn vaikuttaneita tahoja. Koulutetut ammattilaiset tekevät työtään parhaansa mukaan lakien ja hyvän työmoraalin pohjalta. Pahojen tapahtumien alkusysäys on aina kotona, ei viranomaistoimipaikoissa.
Esimerkiksi huostaanotto on aina pitkän harkinnan tulos ja varsin usein lapsen kannalta ainoa mahdollisuus yrittää turvata lapsen tulevia päiviä.
Moni asiantuntija on jo ehättänyt tuoda vakavan huolensa perhedraamojen jälkimainingeissa. Heidän mielestään viimeistään nyt
on pysähdyttävä miettimään miten synkkä kehityskulku saadaan
käännettyä valoisammaksi. Juhlapuheet eivät riitä. Turvaverkkoja
on parannettava ja vaikuttamisen säilää käytettävä – mutta ei viranomaisia hiostamalla.
Aivan oma pohdinnan paikka on se, miten tavallista tallaajaa
kyettäisiin puhuttelemaan. Kulutuksen, toiveiden ja pettymysten
vuoristorataa kiitävää yksilöä on vaikea pysäyttää, mutta on yritettävä tosissaan ja uusin keinoin. ❅
✎ Juhani Jaakkola
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SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 22.1. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Heikki Turunen, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Kristittyjen Ykseyden edistämiseen
Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.
Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
Su 29.1. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10,
johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Gideonien työlle.
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
Su 5.2. Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle 2012,
pienluottotoiminnan käynnistämiseen taloudellisessa ahdingossa olevien
tukemiseen Ugandassa ja Suomessa. Perhemessun jälkeen puurolounas
ja yhteisvastuukeräyksestä pieni info ja yhteisvastuulistojen jako. Riisipuurolounaan hinnat: aikuiset 1,50 €, lapset alle 15v 1,00 €, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi.
VIIKKOTOIMINTA:
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.
Ke 25.1. Sairaalahartaus klo 14.
To 26.1. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45.
Ke 1.2. Sairaalahartaus klo 14.
To 2.2. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
Pe 3.2. Miesten piiri Törmävaaran leirikeskuksessa klo 18.
Ti 7.2. Veteraanien hengellinen tilaisuus seurakuntakeskuksessa klo
11.30.
Ke 8.2. Sairaalahartaus klo 14.
To 9.2. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 11.45.
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
NUORISOTYÖ
Ke 18.1. Nuorten ilta kunnan nuorisotiloissa klo 18-21
Ti 24.1. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18-20.30
Ti 31.1. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18-20.30
Ke 1.2. Nuorten ilta kunnan nuorisotiloissa klo 18-21
Ti 7.2. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18-20.30
Nuorten Raamis perjantaisin klo 17 pappilassa (Kirkkokuja 4b).
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. klo 10-16. Poikkea vaikka kahville!
Huonekalukirppis la 11.2. klo 10-14 ent Nordean tiloissa. Lisätietoja ja
varaukset Arja Heikkinen p. 050 4370011
DIAKONIATYÖ
Ma 16.1.Maanantailounas klo 11-12 seurakuntakeskuksessa.
Ma 30.1. Maanantailounas klo 11-12 seurakuntakeskuksessa
Lounaan hinta on työttömille ja muille vähävaraisille 2 € , eläkeläisille 3 €
ja muille 5 €, alle kouluikäisille maksutta.
KIRKKOMUSIIKKI:
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin seurakuntakeskuksessa klo 17.
TOIMITUKSET:
Kastettu: Aatu Sakari Törmänen, Inga Juulia Ollitervo
Vihitty: Tuomas Timo Olavi Holma ja Susanne Charlotta Anttila
Hautaan siunattu: Reijo Juhani Heikkinen 48 v.

Ravitsemispäällikkö Tarja Kaasila tuntee euron lait
T

ervolan suurimmat koulut,
Lapinniemen päiväkoti ja vanhusten huollon piirissä olevat ihmiset sekä henkilöstö saavat päivän ravinteet ja vitamiinit ravitsemispäällikkö Tarja Kaasilan nuotittaman
suunnitelman mukaan. Kaasilan
johtama ravitsemissavotta ei ole mikään nyrkkipaja, sillä asiakasmäärä
on pyöreästi 650.
Toiminnan keskuksena ja sydämenä toimii terveyskeskuksen tiloihin hiljattain valmistunut, alan viimeistä huutoa oleva keittiö ruokasaleineen. Päivän tärkeimmän aterian näissä uutuuttaan hohtavissa
tiloissa käy nauttimassa 60-70 ihmistä, vilkkaimpina aikoina jopa 80.
- Haaste on niin minulle kuin
erittäin ammattitaitoiselle henkilöstölle erittäin suuri, sillä vaatimuksena on valmistaa maittavaa, terveellistä, ravitsevaa ja monipuolista ruokaa mahdollisimman edullisesti näinkin suurelle ihmismäärälle. Euron laki on ankara, sillä rahat
on saatava riittämään budjetoidusti. Yhden aterian raaka-aine- ja valmistuskustannukset eivät saa ylittää
yhtä euroa. Henkilöstön palkat eivät
ole mukana kustannuslaskelmassa,
Tarja Kaasila kertoo.
Hänen mukaansa kustannustehokkuutta on haettu menestyksellisesti hyvän suunnittelun ja tuotekilpailutuksen avulla. Melkoinen osa ravitsemispalvelun tarvitsemista hankinnoista toteutetaan
Meri-Lapin yhteisen hankintarenkaan avulla.
- Hankintarenkaassa ovat Tervolan lisäksi Kemi, Tornio, Simo ja
Ylitornio. Kilpailutamme muiden

Tarja Kaasilalle Tervolan ravitsemispalvelun kiemurat ovat tuttuja, sillä hän
on ollut hellan ja palvelutiskin välissä kymmen vuotta.
muassa lihan, leivät ja maitotuotteet. Jokainen toimija tilaa omansa,
mutta ne ovat osa suurempaa yhteistoimitusta; näin hankintakustannukset saadaan yksikköä kohti
edullisemmiksi kuin muilla tavoin.
Hankkisimme tietysti mahdollisimman paljon oman kunnan alueelta,
mutta elintarvikemääräykset, tuotteiden esikäsittelyt, pakkaukset ja
tietysti tarvittavat määrät ovat osoittautuneet pientuottajille ylivoimaisiksi. He eivät pysty kilpailemaan

myöskään toimitushinnoillaan, Tarja Kaasila valottaa tilannetta.
Täysin ulkopuolisten toimittajien varassa ruokahuolto ei kuitenkaan ole, sillä keittiölle ostetaan
marjat paikallisilta poimijoilta. Voisi ajatella, että omalta kylältä olisi
vaivatonta ostaa vaikkapa perunoita, mutta nykyiset määräykset kieltävät multaisten tuotteiden tuonnin
laitoskeittiöihin.
Kaasilan tiimissä on seitsemän
ravitsemuspalvelun huippuosaa-

jaa. Tarjan enin aika menee hankintakiemuroiden ja hallintoasioiden parissa.
- Tytöt ovat hyviä ruuanlaittajia. Palvelun toteuttaminen on melkoista tasapainoilua ja luonnollisesti myös uusien sovellusten hakemista. Emme voi kuitenkaan juosta jokaisen kuntalaisen toiveiden
perässä. Meille tärkein resurssi on
hyvät, joustavat, työntekijät, joihin
voi luottaa.
Tarja Kaasilan mukaan keittiön
huoneentaulussa painotetaan puhtaita elintarvikkeita, joista ammattitaitoisin voimin valmistetaan ravitsevaa ruokaa väelle, jonka ikärakenne ulottuu vauvasta vaariin. Keittiön valmistamia suosikkiruokia ovat
muiden muassa etenkin vanhemmalle väelle maistuvat keitot ja nuorison kestosuosikkeina nakkikastike tai lihapullia muusin kera.
Kotipalvelu hoitaa keittiöltä
lähtevät ruokakuljetukset sivukouluille ja kotona asuville vanhuksille, joiden määrä on lisääntymään
päin. Tätä nykyä lämmin ruoka viedään noin 70 vanhukselle, kun määrä kymmenen vuotta sitten oli puolta pienempi.
- Uusimmista ruokalajeista suosioon on noussut etenkin lasagne.
Se maistuu kaiken ikäisille, mutta
varsinkin nuorille. Teemme täällä
maukasta kotiruokaa. Erikoisjutut
jäävät jo kustannussyistä pois listoilta. Ruokalistalla on kuuden viikon kierto, joten monipuolisuutta saadaan ihan kiitettävästi tarjolle, viime lokakuussa Tervolan ravitsemuspäällikkönä aloittanut Tarja Kaasila painottaa. ❅
✎(JJ)

Vaarojen vaellushanke edennyt suunnitellusti
arraskuussa alkaneessa Vaarojen vaellus -esiselvityshankkeessa maaston kartoitus on
suurimmaksi osaksi tehty ja reitin
suunniteltu kulku on piirretty kartalle. Pientä takapakkia toi polut
peittävän lumen sataminen joulukuun alkupuolella, jonka takia pieni osa reitin suunnittelun maastotöistä jäi ensi kevääseen.
Reitillä voi liikkua jalan, hiihtäen ja soveltuvin osin myös maastopyörällä, ratsain ja kenties koiravaljakollakin. Runkoreittiä tukemaan on suunniteltu lyhyempiä päivä- ja puolipäiväretkiä mahdollistavia reittejä mm. hyville näköalapaikoille, vaarojen päälle. Esimerkiksi Valkiavaaran päällä on näyttävä
halkeama, jonka kautta reittiä on
suunniteltu kulkevaksi. Myös Luppovaaran etelärinteen komean jyrkänteen kautta on yksi reittivaihtoehto vedetty. Toivottavasti tällaiset maiseman helmet saadaan mukaan reitille.
Runkoreitti voidaan jakaa lyhyempiin osareitteihin, joita määrittää kullekin pätkälle tyypillinen
piirre. Esimerkkeinä: Elijärven lintutornin kautta kulkeva ”Lintutornin taival” (5 km), Törmävaarassa
kulkeva ”Kivikauden kierros” (6,5
km), ”Kemijoen rantareitti” (5 km)
sekä rakkapeitteisten Kätkä-, Luppo- ja Valkiavaaran kautta kulkeva
”Rakkain reitti” (22 km). Varevaa-

M

ran ”Humina” tuulivoimapuiston
kautta kulkee ”Tuulen tie” –maastopolkupyöräreitti (25 km). Itse tuulivoimapuistossa kulkeva reitti on pituudeltaan 5,5 km.
Uusia laavuja ja kotia on suunniteltu mm. Valkiavaaraan, Luppovaaraan, Löylyvaaraan, Louejoen

varrelle sekä Louepalon maastoon.
Olemassa olevia taukopaikkoja pyritään mahdollisuuksien mukaan
hyödyntämään. Taukopaikat löytyvät vaellukseen sopivien välimatkojen päästä, huoltoyhteydet mahdollistavien teiden lähistöltä.
Asutusalueiden lähellä kulkevalle reitille on suunniteltu levähdyspaikkoja tiheämmin erikuntoisten ulkoilijoiden tarpeita silmällä pitäen. Muita suunniteltuja rakenteita ovat mm: pitkokset, portaat, sillat, rummut ja näkötornit.
Myös esteettömiä rakenteita on tarkoitus rakentaa mahdollisuuksien mukaan.
Lapin ELY-keskuksesta on pyydetty ja saatu reitin varrelle osuvien
uhanalaisten kasvien ja eläinten selvitys, jonka tietoja käytetään suunnittelussa ja kun reitin mahdollinen
rakentaminen tulee ajankohtaiseksi.
Alan kuukauden kuluttua selvittämään reitin varrella olevia
maanomistajia. Lähestyn heitä ke-

vään aikana kirjeellä ja lupakyselyllä. Toivon maanomistajien suhtautuvan reitistön rakentamiseen
myönteisesti. Nyt on mahdollista
saada aikaan Tervolan monipuolisille maisemille vertoja vetävä vaellusreitistö.
Ei sovi myöskään unohtaa itse
reitin tekemisen ja rakenteiden valmistamisen tuomia työmahdollisuuksia. Kevään aikana toteutetaan
myös kuluttajakysely, jolla selvitetään paikallisten asukkaiden, matkailuyrittäjien ja matkailijoiden tarpeita ja toiveita reitistön suhteen.
Kiitos kaikille palautetta ja
vinkkejä antaneille ja muilla tavoilla hankkeeseen vaikuttaneille. Palataan asiaan helmikuussa. Palautetta ja vinkkejä voi edelleen lähettää: petri.tormanen@tervola.fi
tai Vaarojen vaellus Facebook-sivun kautta.
Petri Törmänen
Vaarojen vaellus-hanke
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TERVOLAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
pidetään kunnanvirastolla kunnanvaltuuston kokoussalissa
torstaina 26. päivänä tammikuuta 2012 alkaen klo 18.00.
Kokouksen asialuettelo pidetään nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 19.1. alkaen ja kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintojohtajan virkahuoneessa
1.2. klo 12.00–15.00.
Tervolassa 19. päivänä tammikuuta 2012
PERTTI KERÄNEN
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

TERVOLAN KUNTA
Tervolan kunnan sivistyspalveluissa on haettavana perjantaihin 3.2.2012 klo 15.00 mennessä

KOULUSIHTEERIN TOIMI
1.3.2012 alkaen sijoituspaikkana Lapinniemen koulu.
Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva opistotasoinen- tai ammattikorkeakoulututkinto.
Edellytämme hyvää toimistotekniikan hallintaa. Kouluhallinto-ohjelmien (Primus, Wilma) hallinta katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Toimeen
otettaessa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.
Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset ja nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo osoitetaan Tervolan koulutuslautakunnalle osoitteella: Tervolan kunta, koulutuslautakunta, Keskustie 81,
95300 Tervola. Kuoreen merkintä ”Koulusihteeri”. Hakemuksia ei palauteta.
Tiedustelut: Vs. sivistysjohtaja Juha Kariniemi
gsm 0400 218 521
E-mail: juha.kariniemi@tervola.ﬁ tai Lapinniemen koulun ja
Tervolan lukion rehtori Essi Varajärvi gsm 0400 755 094
E-mail: essi.varajarvi@tervola.ﬁ
Tervolassa 9.1.2012

TERVOLAN KUNTA
KUULUTUS
PRESIDENTINVAALI 2012
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 22. päivänä tammikuuta 2012 kello 9.00 - 20.00 ja mahdollinen toinen 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 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.

oulukuun puolivälissä istunut
kunnanhallitus käsitteli pitkään pohdinnoissa ollutta työpaikkatupakointia. Kokouksessa hyväksyttiin henkilöstötoimikunnan
mietinnön pohjalta syntynyt ehdotus, että Tervolan kunnassa siirryttäisiin vaiheittain tupakoimattomaan työyhteisöön. Johtoajatuksena on se, että kunnan toimistot ja
muut työtilat kiinteistöjen piha-alueet mukaan lukien olisivat savuttomia 1.1.2013 lukien.
Henkilöstötoimikunta käsitteli henkilöstöä tukevia, tupakoimattomuuteen tähtääviä toimia jo runsaat viisi vuotta sitten. Työantaja
kustansi kolmen viikon tukipaketin, joka sisälsi maksuttomat nikotiinipurukumit tai laastarit ja tapetilla oli myös lääkereseptejä tilanteen hoitamiseksi.
Henkilöstötoimikunta teki keväällä 2007 kunnanhallitukselle esityksen, että se kieltäisi tupakoinnin

jatkuvat torstaisin kunnanviraston nuorisotiloissa 19. tammikuuta alkaen klo 12 ryhmä 1. ja klo 13 ryhmä 2. Tiedustelut 040
5902699.

UIMAHALLIIN

Kevään ensimmäinen uimahallikuljetus Kemin uimahalliin perjantaina 27.1. Lähtö linja-autoasemalta klo 17.30 ja Kemistä
20.30. Alle 11-vuotiaat vain aikuisen seurassa. Ilmoittautumiset
p. 040 5902699.

LATUTIEDOTE

*Kirkonkylän valaistu latu (2,2 km) huolletaan koko hiihtokauden 2 krt/viikossa ja sateiden jälkeen.
*Törmävaaran ladut (2,3,4,5) huolletaan vk 3 saakka 1 krt/viikossa (viikonlopuksi) ja viikosta 4 alkaen 2 krt/viikossa ja sateiden jälkeen.
*Hastinkangas-Törmävaara-latu sekä koulujen ladut tehdään
vk 8-15, 2 krt/viikossa ja sateiden jälkeen.
*Paakkolan ja Louen valaistut ladut ja kylien kansanhiihdoladut
tehdään kylien omien paikallisten tarpeiden mukaan.
*Jäälatuja tehdään vk 9-15 jääolosuhteiden salliessa ja mikäli laduntekijöitä löytyy (kansanhiihtolatukorvaus).

LUISTELUKENTTÄTIEDOTE

luistelukausi joulukuu-hiihtoloma (vk 10)
*Kirkonkylän kaukalo hoidetaan päivittäin
*Koulukeskuksen luistelukenttä hoidetaan päivittäin (koulupäivinä aamuisin)
*Mattisen, Louen, Koivun, Lehmikummun ja Kaisajoen luistelukentät hoidetaan koulupäivinä aamuisin. Lisäksi Kaisajoen kenttä myös tarvittaessa viikonloppuisin

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.

Kunnan vesihuoltotarpeet selvitetään
L

Koulutuslautakunta

kunnan omistamien julkisten kiinteistöjen sisätiloissa ja että se asettaisi tulevaisuustavoitteeksi kunnan julistamisen tupakoimattomaksi työyhteisöksi. Tämän tavoitteen
hyväksyi myös valtuusto.
Terveyden edistämisen työryhmä esitti viime syksynä mietittäväksi Savuton kunta-mallia sovellettavaksi myös Tervolaan. Työryhmä
esitti, että tupakoimattomuus otettaisiin uudelleen käsittelyyn. Työryhmä halusi pohdittavaksi, voitaisiinko tupakoimattomia työntekijöitä tukea esimerkiksi myöntämällä heille ylimääräisiä vapaapäiviä.
Työryhmä muistutti, että moni
kunta ja kuntayhtymä on jo kieltänyt työntekijöidensä tupakoinnin
työaikana. Keskusteluissa väläyteltiin tupakoinnin selvittämistä myös
henkilöstön rekrytointitilanteissa.
Työnantaja voisi edellyttää pestaamiltaan henkilöiltä tupakoimattomuutta työaikana.

IKÄIHMISTEN PÄIVÄJUMPAT

Tervolassa 23.11.2011
TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Arvi Kelhä
Annikki Ollitervo
puheenjohtaja
sihteeri

Kohti tupakoimatonta
työyhteisöä
J

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

Elinkeinoelämässä tupakoinnin
säätely ja jopa kieltäminen työaikana työnantajan tiloissa on ollut lisääntymään päin. Tupakoivat työntekijät ovat joutuneet vuosi vuodelta yhä ahtaammalle terveysnormien ja –määräysten sekä työpaikkahygienian ja imagotekijöiden sekä
savuttoman enemmistön vaatimusten paineissa.
On arvioitu, että runsaasti tupakoiva työntekijä ”varastaa” työnantajansa aikaa jopa tunnin työpäivää
kohti tupakkatauoilla ravatessaan.
Toisaalta eräät asiantuntijat sanovat, että tupakkamääräysten puristuksessa tuskailevien työntekijöiden
työpanos huononee, jos ”hermojen
lepuutteluun” savuverhon suojassa
ei ole mahdollisuuksia.
Kunnanhallitus siis päätti, että
tupakoimattomaan työyhteisöön
siirrytään Tervolassa vaiheittain.
Tämän päätöksen fanfaariksi kirjattiin se, että tulevana keväänä järjestetään tupakoimattomuuden tukikampanja, jonka organisointi sälytettäisiin työterveyshuollon harteille.
Tupakointi kunnan työpisteissä työnantajan järjestämissä suojavaatteissa ja kunnan kiinteistöjen
piha-alueilla kielletään 1.6.2012
alkaen. Täysin tupakoimaton työyhteisö olisi uudenvuoden päivänä
2013. Henkilöstötoimikunnan jäsen
Maria Keränen jätti asiaan eriävän
mielipiteen.
Täyskielto koskisi luonnollisesti myös po. tiloissa käyviä vieraita ja palvelupisteissä asioivia kuntalaisia. ❅
✎ (JJ)

oppuvuodesta istunut Tervolan kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti jättää pöydälle kunnanhallituksen valtuustolle tuoman vesihuollon kehittämissuunnitelman.
Vesihuollon kehittämissuunnitelma
on iso, monisäikeinen asia, joten aikalisä vesihuoltotarpeiden selvittämiseen ja niihin perehtymiseen on
varmasti paikallaan.
Kunnanhallitus asetti parisen
vuotta sitten työryhmän selvittämään kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämistä, viemäröinnin yleissuunnitelman tekemistä ja mahdollisesti viemäröinnin toiminta-alueen laajentamista.
Lisäpontimena vesihuoltoasioiden päivittämiselle on vesihuoltolain viidennen pykälän määrittely,
jonka mukaan kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitoksen
kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Tervolan edellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma on yhdeksän vuoden takaa.
Vuosien mittaa moni asia on muuttunut ja lisähaasteita vedenkäytön
suhteen on tullut.
Tervolan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämisen
keskeisenä sisältönä on määritellä
vesihuollon tulevat kehittämistoimenpiteet sekä ottaa kantaa hajaasutusalueiden vesihuollon ratkaisuihin. Kehittämissuunnitelmassa
on huomioitu vuosi sitten voimaan
tullut jätevesien puhdistukseen liittyvä ympäristönsuojelulain muutos
ja viime keväänä voimaan tullut jätevesiasetus.
Suunnitelman laatineena konsulttina on toiminut Finnish Consulting Group. Suunnittelutyön yhteydessä vesihuollon kehittämissuunnitelmasta on pyydetty lausunto kunnallisilta ja seudullisilta valvontaviranomaisilta, alueella toimivilta vesihuoltolaitoksilta sekä naapurikunnilta ennen asiakirjan lopullista hyväksymistä.
Suunnitelman ohjaustyöryhmään kunnasta ovat kuuluneet teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Pekka Alaollitervo, kunnanhallituksen jäsen Juhani Lampela, teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Jouko Maikkunen, kunnan rakennustarkastaja Virpi Mäki-Iso,
tekninen johtaja Veikko Kähkölä
ja Tervolan Vesi Oy:n toimitusjohtaja Markku Isometsä.
Konsultin edustajina ovat toimineet projektin vetäjä, suunnittelupäällikkö Seppo Arvio ja suunnittelija Teemu Vuorma. Ohjausryhmään on lisäksi kuulunut Vesihuolto-palvelut ryhmän esimies
Arto Seppälä Lapin ELY-keskuksesta.
Tervolan vesihuollosta vastaa
keskustaajaman osalta Tervolan
Vesi Oy, jolla on neljä vedenottamoaluetta: Kauvonkangas, Honkasenkangas, Tornionkumpu ja Petäjämaa.
Kullakin vedenottamoalueella
on yksi kuilukaivo. Mainituista vain
Kauvonkankaan ottamon vesi desinfioidaan UV-laitteistolla ennen
kulutukseen johtamista. Muilla ottamoilla ei ole varauduttu desinfiointiin. Kaikkien ottamoiden vesi
on jo sellaisenaan – ilman käsittelyäkin – hyvää talousvettä.

Honkasenkankaan vesivarantojen laadun riskitekijöitä ovat yleisen tien läheisyys, jälkihoitamaton
maa-ainesten ottoalue ja ampumapaikka. Maa-ainesten otto on riskitekijänä myös Tornionkummulla.
Petäjänmaan ottamon veden
laadun riskitekijöinä ovat peltoviljely ja alueella toimiva sikala.
Tervolan kunnan alueen pohjavesivarat ovat pyöreästi 11 000
kuut i om e t r i ä / d . Ve d e n o t t o lupa yltää runsaaseen 12 000
kuutiometriin/d. Nykyinen käyttö
on pyöreästi 8000 kuutiometriä/d.
Konsultin laatiman kehittämissuunnitelman mukaan pohjavettä
vaarantavia tekijöitä ovat asutus ihmistoimintoineen, maatalous, teollisuus, maa-ainesten otto, vanhat
kaatopaikat ja vaarallisten aineiden
kuljetukset.
Kehittämissuunnitelmassa esitetään, että kunnan tulisi teettää varautumissuunnitelma, jossa kaikissa kunnan alueella toimivissa vesihuoltolaitoksissa olisi toimenpideohjeet häiriötilanteiden varalle. ❅
✎ (JJ)

Laadukas talousvesi on hyvinvoinnin edellytys.
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Länsi-Pohjan jousikvartetin

KONSERTTI

TERVOLA

”Lämpöä talveen”
Tervolan Nuorisoseuran talossa torstaina 9.2.
klo 19.00. Vapaa pääsy, puffetti.

MYÖNTEISTEN MAHDOLLISUUKSIEN TERVOLA

Riverbank Oy on
Tervolan kehitysyhtiö
joka tarjoaa:
MAKSUTONTA
• Neuvontaa aloittaville ja toimiville yrityksille
• Hankesuunnitteluapua
RIVERBANK OY
Keskustie 81, 95300 TERVOLA
puh. 040-501 2850
matti.alatalo@tervola.fi

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

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

Hei maa- ja metsätalousyrittäjä!
Maa- ja metsätalouden veroilmoituksen
JÄTTÖAIKA ALKAA OLLA KÄSILLÄ
Ilmoitukset on jätettävä viimeistään 29.2.2012

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

Sanan ja rukouksen ilta
Tervolan Osuuspankin kerhohuoneessa
sunnuntaina 22.1.2012
klo 18.00 alkaen.
Tervetuloa!
järj. Kemin Helluntaiseurakunta
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

Pietarin lapset iloitsivat Tervolan talvesta
T
ervolatalon pihalla ja sisätiloissa kävi loppiaisaattona
kova kuhina, kun suuri joukko venäläisiä talvituristeja perheineen
nautti pohjoisen eksotiikasta. Erityisesti lumi ja poroajelu Kemijoen äärellä tekivät vieraisiin vaikutuksen.
Tervolatalon isäntä Matti Alatalo myhäili tyytyväisenä hyörinää katsellessaan. Mies ei joutanut kuitenkaan pitkään silmiään lepuuttelemaan, sillä Pietarista tulleiden matkalaisten vatsa kurisi pitkän, ohjelmarikkaan päivän päätteeksi; ruokatarjoilu piti niin matin kuin koko Tervolatalon joukon
liikkeessä.
- Tämä tuli aika lyhyellä varoitusajalla, mutta hyvinpä tämä talvituristien palvelu on sujunut, vaikka
saimme kuin humauksessa liki 400
ohjelma- ja ruokavierasta. Tämä on
ollut hieno päänavaus tällä matkailusaralla, sillä venäläisiä ei ole aiemmin juuri Tervolan talvimaisemissa näkynyt, Matti viestitti hyväntuulisena.

Pietarin lapsiperheet olivat aidosti mielissään talvisista oloista.
Pietarista lähdettiin lumettomista kaupunkiympäristöistä etsimään
Lapin eksotiikkaa. Ja tosihan se on,
ettei lappimaisia oloja ja lunta tarvitse lähteä Tervolaa kauempaa hakemaan. Toki kaukomatkalaiset piipahtivat joulupukin pakeilla Napapiirillä ja menivät yöpymäänkin Lapin pääkaupunkiin.
Suuren venäläisjoukon oppaana
toiminut Katja Roosa tiivisti matkalaisten Tervolan tunnot:
- Väkemme on ollut tosi tyytyväistä. Palvelu on pelannut hyvin ja ruoka on maistunut Tervolatalossa kaikkien suussa. Ainoa kritiikin paikka liittyy poroajeluun. Se
oli hienosti järjestetty, mutta olisimme kaivanneet vauhdikkaampaa menoa. Verkkainen kävelyvauhti olisi ainakin välillä voinut
vaihtua reippaaseen juoksuun, Katja Roosa sanoi.
Reutuaapalainen matkailuyrittäjä Matti Skinnari oli apulaisineen
tuonut Tervolatalon pihamaalle kol-

me poroa. Matti kertoi, ettei pienellä alueella voi harrastaa vauhdikasta
poroajelua, turvallisuuskin on otettava ykkösasiana huomioon. Lisäksi porojen puhti tuskin riittäisi monituntiseen viilettämiseen; vauhtiajot ovat erikseen.

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.

Poroajelu oli kuitenkin kokemus, joka taisi olla jokaiselle venäläiselle ensimmäinen lajissaan. Natalie ja Dmitry, nuoret aikuismatkalaiset, ihmettelivät porojen kokoa. Heidän mielikuvissaan nämä
Lapin tunnuseläimet olivat huomattavasti suurempia.

Tervolan Taksi
vaihtaa puhelinliittymää.
NUMERO SÄILYY SILTI ENNALLAAN

MUISTA, ETTÄ
LANKAPUHELIMESTA
SOITETTAESSA PITÄÄ
KÄYTTÄÄ SUUNTANUMEROA 016
MUUTOS TULEE VOIMAAN 1.2.2012
Palvelevin terveisin
Tervolan Taksi

016 435 555

TARVITKO APUA

ULKOTÖISSÄ?
Kaipaako huonekalusi
entisöintiä?
Otamme parhaillaan vastaan uusia asiakastöitä.
Kysy lisää 040 760 8571

- Porot olivat ihan ok, samoin
ruoka. Meitä viehätti erityisesti lumen runsaus. Teki mieli mennä
puhtaaseen lumeen piehtaroimaan.
Tämä paikka on kerrassaan hieno,
Natalie ja Dmitry ihastelivat.❅
✎ (JJ)

www.vayrynen.com

Maksaja: Keskustan xx kunnallisjärjestö.

Arvomme kaikkien tammi-helmikuussa
uuden jätesopimuksen kanssamme tekevien
kesken ILMAISEN JÄTEHUOLLON
vuodeksi 2012.

Paavon Baari
Tervolan nuorisoseuralla
lauantaina 21.1. klo 10–14
Tervetuloa keskustelemaan!
Myynnissä Paavo-mukeja
(ehdokas ei ole paikalla)
Keskustan Tervolan kj
ja Lapinniemen py

Poroajelu oli varsinkin pienimpien pietarilaisturistien mieleen. Matti Skinnarin porot ”oli ohjelmoitu” verkkaiseen
vauhtiin.

