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Saapasjalkakissa otti yleisönsä
alvi Taittuu Taas Tervolassa
polkaistiin pirteästi alkuun
viikon takaisella Saapasjalkakissa –
nukketeatteriesityksellä, jonka ohjasi yksi Tervolan esittävän kulttuurin
voimahahmoista, Hilla Ojennus.
Hilla sai näytelmään vauhtia ja pienimpiäkin katsojia ajatellen sopivasti jännitystä ja jännitteitä.
Saapasjalkakissa on yksi tunnetuimmista klassisista saduista maailmassa. Siitä on viritelty eri tyylisiä kansansatuja – tunnetuin lienee
Charles Perraultin jo vuonna 1697
versio, joka on saanut paikkansa
Hanhiemon tarinoista. Alun pitäen
sadussa puhuva kissa auttaa myllärin poikaa.
Hilla Ojennuksen tahtipuikot
antoivat Saapasjalkakissalle iloista rytmiä, samoin koko muullekin Tervolan lukiosta ”värvätyille”
näyttelijöille. Hilla näytteli itse ohjuksensa ohessa kuningasta ja noitaa. Pääosan, Saapasjalkakissa Felixin roolin veti antaumuksella Salla Nousiainen. Prinsessa Esmeraldaa esitti Hanna Vuori, joka näytteli myös peltotyömiehen ja kor-

Oxyjet Star HAPPIKASVOHOITO
Sinulle, joka vaadit
kasvohoidolta enemmän…

T

Täydelliseen ihonhoitoon
viidellä monipuolisella
HAPPIHOITOPÄÄLLÄ
• syväpuhdistaa, kirkastaa,
hoitaa, kiinteyttää, kohottaa
TULOKSET NÄKYVÄT HETI.

KRAMPPIMIXGEELI
Tehokas apu
suonenvetoon

RevitaLash
Ripsienhoito-aineella
pidemmät ja
tuuheammat ripset
Näkyvät tulokset
kolmessa viikossa

• LHE-VALOIMPUSSIHOIDOTl • JALKOJENHOITO
tehokas karvanpoisto,
• PARTURI-KAMPAAMO
cooperosa, maksaläiskät, • SOKERIKARVANPOISTO
ihon nuorennus
eroon häiritsevistä
• KESTOPIGMENTOINTI
ihokarvoista
• MIKRONEULATERAPIA
Saapasjalkakissa veti kirjaston näyttämön hetkessä täyteen satunälkäisiä katselijoita.
pin roolin. Veli Petrusta esitti Jenni
Hallikainen; hänen urakkaansa lukeutuivat Hannan tavoin myös met-

sätyömiehen ja korpin roolit.
Hienosti toimineesta äänentoistosta ja musiikkikoosteista vastasi Ella Pulkkinen. Jo näytelmän
kulissit ja aivan erityisesti ilmeikkäät nukkehahmot olivat jo elämys
sinänsä. Ovat pääosin Hillan kättentaitoja.
Kirjaston ”suuri näyttämö” täyttyi hetkessä leikki-ikäisistä katsojista ja heidän vanhemmistaan. Kaikki
tuolit olivat käytössä. Väkeä katso-

mossa oli nelisenkymmentä henkilöä, mikä on kiitettävä määrä paukkupakkasesta huolimatta.
Saapasjalkakissan juonenkäänteet ja aika yllättävätkin tapahtumat liimasivat katsojansa penkkiin
koko esityksen ajaksi. Myös näytelmän lopuksi yhdessä vetäisty laululeikki oli yleisön mieleen.
TTTT-tapahtuman muihin kohokohtiin palataan Jokipostin seuraavassa numerossa 1.3. ❅ ✎(JJ)

KOKO PERHEEN
LASKIAISTAPAHTUMA
VAREJOEN KOULULLA
JA LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ
laskiaissunnuntaina
19.02.2012 klo 12 alkaen
Ohjelmaa: haastekisa,
lasten mäenlaskukilpailu,
koiravaljakkoajelua ym.
Puffetti, hernekeittoa,
kahvia,
pannukakkua,
makkaranpaistoa
Salla Nousiainen oli kuin kotonaan Saapasjalkakissan roolissa.

Varejoen kyläyhdistys

VUOKRAAMME PERÄVAUNUJA

Eikö vehkeet toimi,
kun töitä pitäisi tehdä?
Korjauta koneet
kesäkuntoon
- traktoreiden perushuollott
ja kunnostukset
- maatalouskoneiden
huollot ja korjaukset
- kauhojen ja perävaunujen
n
kunnostus ja valmistus

www.louentoimitoimi.ﬁ

VÄLTÄ
KEVÄTKIIREET
Huhtikuun loppuun
mennessä korjautettujen
maatalouskoneiden
kesken arvomme

200 l MOOTTORIÖLJYTYNNYRIN.
KONEPAJA
0400 369 952
LETKUPALVELU
0400 901 019
HUOLTO
0400 982 955

* Henkilöauton perävaunu 150 x 350 750 kg
* Eurowagon 430 x 180 koppi 1500 kg
* Eduard autotraileri 2700 kg

Hinnat alkaen 25 € / vrk

Tervola, puh. 435 018, 0400 691663

Kauneus- ja Jalkahoitola

Marjut Rovanperä

Tervetuloa,
soita tai käy

040 5255 669
Osuuspankin talo

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.

www.lahivakuutus.fi
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Pakkanen tappaa
ätä tekstiä työstäessäni hirmupakkaset ovat alkaneet hellittää.
Keittiön ikkunapieleen kiinnitetyn mittarin punainen viisari
näyttää lukemaa – 18. Ympäristöön leijuu kevyttä pakkasvitiä täysin
tyynessä säässä. Ennuste lupaa elämää myös TTTT-tapahtumalle, sillä pakkasukon odotetaan puhkuvan reilusti alle viidentoista asteen lukemissa. Luistelijat uskaltavat tulla jäälle ja keppihevostelijat kirmaista Salen aukiolle – yleisökin lähtee suurin joukoin tapahtumapaikoille – toivottavasti.
Saimme hiljattain esimakua talven ankaruudesta, kun hirmupakkaset hyytävine viimoineen tunkeutuivat luihin ja ytimiin, porstuoihin,
jopa pirtteihin. Onnellisia olivat ne, joilla on tulisijat, takat, kakluunit,
keskuslämmitykset ja muut ihanuudet.
Veli venäläisillä meni huonommin; moni kuoli kylmyyteen. Pakkasherra ei tunne armoa. Huono-osaiset ovat vähän joka asiassa heikoilla. Ne, jotka voisivat auttaa, ovat linnoittautuneet kotisohvilleen –
auttakoon ken haluaa!
Kovilla on ollut myös luomakunta. Lintu kyhjöttää kuusen tykkyjen suojassa, räystäslaudan alla tai epämukavassa pöntössä kovaa
vauhtia hupenevia energiavarojaan säästellen. Varis lentää vain lyhyitä
matkoja ja tiainen yrittää hakata jäisestä rasvapallosta einettä. Metsissä pärjäävät vain karaistuneimmat eläjät ja ne, jotka sattumoisin osuvat syksyllä piilottamilleen ruokakätköille. Moni eläin on jo joutunut
pakkasruhtinaan saaliiksi. Toivottavasti hirmupakkaset pysyvät loppuvuoden poissa! ❅

T

✎ Juhani Jaakkola

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Tunti ennen messujen alkua (klo 9) aamurukous seurakuntakeskuksen kerhosiivessä.
Su 19.2. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Tuomas
Tölli, kanttori Amanda Hakoköngäs. Kolehti oman seurakunnan nimikkolähettien työn tukemiseen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
Ke 22.2. Tuhkakeskiviikon viikkomessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 19, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Su 26.2. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10,
johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti päihde-ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta. Kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntasalissa.

Kahdelle ansioituneelle ansiomitali
uoden ensimmäinen valtuuston kokous alkoi juhlavissa merkeissä, sillä kahdelle Tervolassa elämäntyötään tekevälle henkilölle ojennettiin tasavallan presidentti Tarja Halosen viime itsenäisyyspäivänä myöntämä ansiomitali.
Huomionosoituksen kohteina olivat
Rauha Niemelä ja Raimo Ahonen.
Ansiomitaleiden jakajina toimivat valtuuston puheenjohtaja Pertti Keränen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jussi Vaara ja kunnanjohtaja Mika Simoska. Rauha Niemelän rintapieleen kiinnitettiin
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan mitali. Ahosen juhlapukuun ruuvattiin Suomen Leijonan
ritarikunnan ansioristi.
Pertti Keränen toi esiin mitaleiden saajien ansiot. Hän totesi Niemelän tulleen kunnan palvelukseen
jo 1969 – aluksi siivoojaksi, sittem-
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min sosiaalipuolelle. Niemelälle
ovat tuttuja sosiaalitoimen hallintopalvelut ja edunvalvontatehtävät.
- Sinä Rauha olet saanut toimia tärkeänä ihmisten kuuntelijana ja läsnäolijana kuntalaisten elämän käännekohdissa. Sinulla on
riittänyt virtaa myös vapaaehtoistoimintaan VPK:n riveissä ja sinut
tiedetään myös aktiiviseksi karavaanariksi. Eikä siinä vielä kaikki:
omaat upean lauluäänen, Pertti Keränen suitsutti.
Myös Raimo Ahosen työsaran
pituus nousi mitalipuheen keskiöön. Liikunnan lehtori Raimo Ahonen tunnetaan etevänä liikuntatiedon tuntijana ja taitajana kaukana
kuntarajojen ulkopuolellakin.
- Työurasi 35 vuoden urakka alkaa tulla täyteen. Sinulla on valtava tietomäärä ja taito omalla alallasi. Et ole pantannut niitä, vaan olet

Nuorisovaihdossa
Pietarissa
O

lin viime kesänä 25.7.–5.8.
Pietarissa Lions-nuorisovaihdossa. Sain mahtavan perheen, johon kuului paikallisen Lions-Clubin presidentti Tatiana, isä Valiri sekä tytär Vera. Vera oli noin
20-vuotias ja puhui englantia todella hyvin. Tatianan englanti ei
ollut niin hyvässä kunnossa, mutta sinnikkään yrittämisen ja elekielen avulla ymmärsimme lopulta aina toisiamme. Yhteisymmärryksen merkiksi taputimme käsiämme, hurrasimme ja halasimme.
Maslennikovat ottivat minut to-

della hyvin vastaan ja heidän välittömyytensä sekä minusta huolehtiminen jäivät yhdeksi reissun parhaista muistoista.
Lions-nuorisovaihdon kautta minulla oli ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua tavalliseen venäläiseen arkeen. Perheeni oli hyvin
uskonnollinen; joka huoneessa oli
ikoneita ja ristejä ja koko ajan päällä ollut radio suljettiin aina ruokarukouksien ajaksi.
Pietarin liikenteen sekavassa
sykkeessä Tatiana teki joka risteyksessä ristinmerkin, ja liikenteen

VIIKKOTOIMINTA:
Ke 15.2. Omaishoitajien kokoontuminen seurakuntakeskuksessa
klo 10-12.
Sairaalahartaus klo 14.
To 16.2. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
Ke 22.2. Sairaalahartaus klo 14.
To 23.2. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45.
Pe 24.2. Miesten piiri Törmävaaran leirikeskuksessa klo 18.
Ke 29.2. Sairaalahartaus klo 14.
To 1.3. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
PYHÄKOULUTYÖ: Kevättalven aikana käynnistetään kirkkopyhäkoulukäytäntö. Vapaaehtoisia kutsutaan mukaan opettajiksi tähän lyhyeen pyhäkouluhetkeen, joka on saarnan aikana päiväkerhohuoneessa. Lapset palaavat jumalanpalveluksen lopuksi kirkkosaliin. Ohjaus- ja suunnittelupalaveri seurakuntakeskuksessa torstaina 23.2. klo 18. Oletpa vanha tai
nuori, tule rohkeasti mukaan! Tiedustelut Leena Holma p. 050 437 006.
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. Kahvi- ja mehutarjoilu (vapaaehtoinen maksu). Päiväkerhoihin otetaan uusia lapsia koko
kerhovuoden ajan. Tiedustelut Leena Holma p. 050 4370006
NUORISOTYÖ:
Ke 15.2. Nuorten ilta kunnan nuorisotiloissa klo 18-21.
Nuorten Raamis perjantaisin klo 17 pappilassa (Kirkkokuja 4b).
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna 27.2.-12.3. 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 ja ma 12.3.2. klo 10-16. Poikkea vaikka kahville!

Roosa (keskellä) Tatiana (vas.) ja Vera vierellään.

halunnut antaa omaa osaamistasi
myös valmentajana, tuomarina, innoittajana ja monilla liikunnan saroilla. Nuorten kannustaminen ja

Rauha Niemelä ja Raimo Ahonen ovat taatusti mitalinsa ansainneet.
ollessa kaoottisimmillaan minäkin olin valmis rukoilemaan silmät
kiinni vaikka koko matkan. Perheen sisäisessä hierarkiassa isä Valiri oli ylimpänä. Tatiana laittoi Valirille ruoan lautaselle, uutti teen valmiiksi ja laski kylpyveden.

Vaimo palvelee miestään
Minulle kerrottiin, että koska Valiri oli ainoa mies talossa, meidän
kuului kunnioittaa ja arvostaa häntä. Meistä, miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon tottuneista, tämä
kuulostaa hämmästyttävältä, mutta Venäjällä miehen palveleminen
oli normaali käytäntö. Tatiana ei
palvonut Valiria, vaan kaikki tämä
palvelualttius oli täysin luonnollista ja kuuluu venäläiseen kulttuuriin.
Ruokaa tehtiin suurella hartaudella ja vaivannäöllä ja ateriaan
kuului aina alkukeitto. Maslennikovat opettivat minut juomaan myös
teetä; vannoutunut kahvinkuluttaja on muuttunut vannoutuneeksi
teenjuojaksi.
Pietari, jossa on asukkaita yhtä
paljon kuin Suomessa, oli kaunis ja
historiallinen kaupunki. Pietarin lähiöt tosin olivat harmaita ja likaisia
betoninväristen, huterien, kerrostalojen jatkuessa silmänkantamattomiin, niin ettei muutamalle laihalle
koivulle juuri jäänyt tilaa. Keskusta
sen sijaan oli kaunis, siisti ja hoidettu. Se oli täynnä kahviloita, kirkkoja, museoita, siltoja, patsaita ja van-

hoja kivitaloja.

Eremitaasi teki vaikutuksen
Yksi hienoimmista nähtävyyksistä oli Kristuksen ylösnousemuksen
kirkko eli kirkko veren päällä. Se
on rakennettu kohtaan johon Aleksanteri II murhattiin. Myös Venäläinen museo sekä Rimski-Korsakovin
museo olivat ikimuistoisia vierailukohteita. Vierailimme myös Pietarin ehkä tunnetuimmassa nähtävyydessä, Eremitaasissa.
Vera kertoi, että hänen opiskellessaan ensimmäistä vuotta yliopistossa, he olivat vierailleet eremitaasissa joka viikko, mutta hän ei ollut
vieläkään nähnyt kaikkea. Kiersimme Eremitaasissa jalkamme ja silmämme väsyksiin, niin että kaikkeen loistoon, kauneuteen ja teosten yksityiskohtiin jo ehti turtua.
Päätin myös, että palaan Pietariin
uudestaan syksyllä, kun mariinskiteatteri sekä Pietarin filharmoninen
orkesteri ovat toiminnassa. Kesälomien takia moni kulttuurikokemus
jäi nyt näkemättä ja kuulematta.
Kaksiviikkoiseni Pietarissa oli
unohtumaton kokemus. Se ei olisi
ollut mahdollista ilman Lions-Clubia, siispä haluan vielä kiittää sekä
Tervolan Lioneita että kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet minut maailmalle. Jokaisen suomalaisen tulisi
kokea aivan nurkan takana sijaitseva metropoli! ❅
✎ Roosa Lampela

Kuntajakosuunnitelma hämmentää ja ihmetyttää
iikko sitten julkisuuteen tuli
työryhmäesitys Suomen kuntamäärän rajusta karsimisesta mukaan lukien Meri-Lapin kuntien
yhdistämisen yhdeksi suurkunnaksi pinta-alaltaan laskien. Asukasmäärältään uusi suurkunta ei olisi
kuitenkaan keskimääräistä suomalaista kaupunkia suurempi – vain
runsaan 60 000 luokkaa. Jotakuinkin saman verran väkeä asuu pinta-alaltaan Euroopan suurimmassa
kaupungissa, Rovaniemellä.

V

Oli miten oli, viime viikon jymyuutiset olivat sokki pohjoisen ihmisille. Tervolassa uutisaamun närkästyneet naapurirupattelut olivat
täynnä epätietoisuutta ja kysymyksiä: ”Onko nyt mukava alkaa makselemaan Kemin kaupunginteatterin kuluja ja Serius-suunnitelmia
ynnä muita kotkotuksia?”
Tervolalaiset ottivat vilkkaasti
kantaa viime vuonna nurin päätyneeseen Timo Säkkisen kuntajakoselvitykseen. Miltei nyt esitetyn ko-

koinen Meri-Lapin kuntien liittäminen sai jokseenkin joka suunnalta
tylyn tuomion. Peruspalvelujen pelättiin olevan enemmän kuin vaarassa. Itsenäisyyden menettämisen
pelko nosti tuskanhien pintaan liki
jokaisella Tervolan valtuutetulla.
Itsenäisen kunnan puolesta nousi puhujakorokkeelle kerta toisensa jälkeen etenkin valtuuston puheenjohtaja Pertti Keränen
(vas.). Viime viikolla Pohjolan Sanomille haastattelun antanut Kerä-

DIAKONIATYÖ:
Diakoniakylätoimikuntien virkistys- ja koulutuspäivä Törmävaaran
leirikeskuksessa lauantaina 25.2. klo 10. Tervetuloa myös uudet jäsenet,
toimintaan tarvitaan aina lisää porukkaa! Sopikaa yhteisistä kyydeistä, seurakunta maksaa yhden matkalaskun/kylä. Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset Elinalle p. 050-4370004 ti 21.2. mennessä.
Ma 27.2.Maanantailounas klo 11-12 seurakuntakeskuksessa.
Ma 12.3. Maanantailounas klo 11-12 seurakuntakeskuksessa
Lounaan hinta on työttömille ja muille vähävaraisille 2 e, eläkeläisille 3 e
ja muille 5 e, alle kouluikäisille maksutta.
KIRKKOMUSIIKKI:
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin seurakuntakeskuksessa klo 17.
Nuorten kuoro keskiviikkona 15.2. seurakuntakeskuksessa klo 15.
TOIMITUKSET:
Kastettu: Wilma Liisa Kristiina Nahkiaisoja, Hulda Liinu Matilda Peura
Hautaan siunattu: Veikko Simulainen 79 v.

lapsiperheet sekä veteraanityö ovat
aina olleet sydäntäsi lähellä, Keränen muistutti. ❅
✎(JJ)

Tervolassa viime keväänä vieraillut hallinto- ja kuntaministeri (silloinen opetusministeri) Henna Virkkunen (kok.)
joutuu nyt tosi rajun myrskyn silmään.

nen tähdensi:
- Yksin kuntarajojen siirtämisellä kuntien taloutta ei saada kestävälle pohjalle. Vaikka Lapissa olisi vain yksi kunta, sen talous ei siitä
kohene, Keränen muistutti.
Hän korostikin, että valtion
on otettava nykyisessä tilanteessa
enemmän talousvastuuta kunnista, joiden harteille on sälytetty yhä
enemmän vastuita. Keräsen mielestä esimerkiksi erikoissairaanhoito voitaisiin ottaa valtion kontolle.
Jo Säkkisen selvityksen aikoihin
ja paljon sitäkin ennen kävi selväksi, että Kemissä on runsaasti myötämielisyyttä ja suoranaista haluakin
kuntaliitokseen. Naapurikunnissa
epäillään, että mielenkiinto on liian
painavasti eurovetoista. ”Joudummeko Kemin velkojen maksumiehiksi?”, jokivarsilla kysellään.
Laaja kuntauudistus on raju tavoitteiltaan; kolmen vuoden kuluttua Suomessa pitäisi olla enää noin
70 kuntaa nykyisten liki 340 sijaan.
Lapissa 21 kunnasta jäljelle jäisi
kuusi. Uuteen Meri-Lapin (ei nimiehdotuksena) kuntaan tulisivat
Ylitornio, Tornio, Tervola, Keminmaa, Kemi ja Simo.
Eipä tarvita kummoisia ennustajan lahjoja, kun sanoo, että tästä aiheesta väännetään tiukasti kättä ja noustaan barrikadeille lähimmät kolme vuotta! ❅
✎(JJ)
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KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN
HAKUAJAT VUONNA 2012
Avustusta voi hakea kiinteistön omistaja ympärivuotisessa
asuinkäytössä olevan asunnon tai asuinrakennuksen korjauskustannuksiin. Hakuajat ja hakumenettely ovat valtakunnalliset. Osan avustuksista myöntää kunta saamansa määrärahan puitteissa ja osan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).
Avustettavat toimenpiteet (enimmäisavustusprosentti hyväksytyistä kustannuksista):
vanhusväestön (väh. 65 v) ja vammaisten asuntojen korjaus (40 %, mahd. veteraanilisä 30 %)
suunnitelmallisen korjaamisen edistäminen; kuntotutkimus, kuntoarvio, huoltokirja (50 %)
pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset (25 %)
terveyshaitan poistaminen (70 %)
uusien hissien rakentaminen ja perusparantaminen sekä liikuntaesteiden poistaminen (50 %)
uusiutuvan energian käyttöön ottoon liittyvä energia-avustus; öljy- tai sähkölämmityksen korvaaminen pääasiallisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä päälämmitysjärjestelmällä (20 %)
muut energia-avustukset (väh. kolmiasuntoinen, ei koske
uusiutuvaa energiaa); energiakatselmukset ja rakennuksen
ulkovaippaan, ilmanvaihtojärjestelmään ja lämmitysjärjestelmään kohdistuvat toimenpiteet

OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN
TERVOLAN KUNNAN
PERUSKOULUIHIN LUKUVUODEKSI
2012–2013
esiluokan (v. 2006 syntyneiden) ja
ensimmäisen luokan (v. 2005 syntyneiden)
Tervolan kunnan peruskouluissa torstaina 1.3.2012
klo 11.00 –12.00 ja 18.00–19.00. Oppilaat ilmoitetaan asuinpaikan mukaiseen lähikouluun. Kaisajoen alueen esikoululaiset ilmoittautuvat Lapinniemen koululla.
Ilmoittautumisvelvollisuus koskee myös v. 2006 syntyneitä
perusopetuslain 17 §:n tarkoittamaan erityisopetukseen tulevia lapsia sekä v. 2007 syntyneitä vapaaehtoiseen esiopetukseen tulevia lapsia, joiden oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana
ja kestää yksitoista vuotta. Näiden lasten ilmoittautumispaikka on Lapinniemen koulu.
Mikäli 1–9 luokilla olevan oppilaan asuinpaikka muuttuu lv.
2012–2013 alkuun eli 1.8.2012 mennessä siten, että se aiheuttaa myös koulun vaihtamisen, pyydetään huoltajaa ilmoittamaan tästä uuden koulun johtajalle mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa.
Lisätietoja koulutoimistosta gsm 0400 218 521 tai
040 151 9723.
Tervolassa 16.2.2012

TERVOLAN KUNTA
TARJOUSPYYNTÖ KULJETUKSISTA
Tervolan kunta pyytää liikennöitsijöiltä tarjouksia kunnan henkilö-, ateria-, hoitotarvike- ja lääkekuljetuksista sekä asiointikuljetuksista ajalla 1.8.2012 – 31.7.2016.
Tarjouskilpailuasiakirjat tarkempine selvityksineen on julkaistu
sähköisesti osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, lisäksi tarjousasiakirjat on noudettavissa Tervolan kunnan puhelinvaihteesta, osoitteesta Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Tarjoukset tulee jättää 23.3.2012 klo 15 mennessä.

TERVOLAN KUNTA
Lapin liitto järjestää
alueellisen kuntien laajakaistayhtiöön
liittyvän tilaisuuden
Tervolan kunnanviraston valtuustosalissa 22.2. klo 14-16
Tilaisuudessa mm. selvitetään alueellista kiinnostusta mahdollisesti perustettavaa yhtiötä kohtaan sekä käsitellään yhtiön liiketoimintamalleja.
Tervetuloa!

Vs. sivistysjohtaja

Avustusten hakuaika päättyy 11.4.2012
Terveyshaittojen poistamisen ja uusien hissien rakentamisen
osalta voidaan avustushakemuksia vastaanottaa myös em.
päivämäärän jälkeen ja niitä myönnetään niin kauan kuin kyseisiin tukiin varatut määrärahaosuudet riittävät.

Sauli Niinistöä odotellaan Meri-Lappiin
Tervolan kyläraiteilla liikkuessani korviini kuului hieman turhautuneelta kuulostaneita huokauksia:
”Olisihan se mukava, jos tuore presidentti pääsisi tänne käymään jo
tänä vuonna eikä sitten virkakauden kalkkiviivoilla.”
Tosiasia kuitenkin on se, että
presidentin suurimmat haasteet
liittyvät ulkopolitiikkaan; taitaa
miehellä ja Jenni-puolisolla riittää
vientiä maailman johtajien pöytiin
ja lukemattomiin mullistuksen paineissa olevan planeettamme istuntoihin. Kotimaakin on laaja, mutta
saattaahan tuo kuntakartan typistyminen helpottaa paineita, jos kuntaliittäjät saavat tahtonsa läpi.

Avustuskohteissa 1 ja 3 ruokakunnan bruttotulot eivät saa
ylittää asetettuja rajoja, eikä avustuskohteessa 1 ruokakunnalla saa ole varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa/talousjätevesijärjestelmänsä ilman avustusta. Avustuskohteita 1 ja 4 koskee myös viiden vuoden käyttörajoitus.
Toimenpiteitä ei saa aloittaa, ennen kuin avustuspäätös on
annettu.
Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa tekniseltä osastolta
(puh. 040 151 9744, 040 151 9743, 0400 546 246) tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kotisivuilta www.ara.fi.
Hakemukset tarvittavine liitteineen tulee palauttaa 11.4.2012
mennessä Tervolan kunnan tekniselle osastolle osoitteella
Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Paavosta
nuorten presidentti
Tervolan lukion ykköset ja kakkoset sekä Lapinniemen koulun 7-9
–luokkien oppilaat äänestivät Suomen uudesta presidentistä seuraavasti: äänestysprosentti 84, tyhjiä 2,
hylättyjä 7.
Ensimmäisen kierroksen ääniharava oli Paavo Väyrynen (68
ääntä, 46,6 %). Toiseksi nousi Sauli Niinistö (21, 14,4 %), kolmanneksi Pekka Haavisto (14, 9,6 %), neljänneksi Timo Soini (14, 9,6 %),
viidenneksi Paavo Arhinmäki (12,

Tervolassa 7.2.2012
TEKNINEN LAUTAKUNTA

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
KYLÄKONSERTTI

Länsi-Pohjan jousikvartetin kyläkonsertti Varejoen koululla keskiviikkona 29.2. klo 19.00. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa ympäri kuntaa!

8,2 %), kuudenneksi Sari Essayah
(3, 2,1 %), seitsemänneksi Eva Biaudet (3, 2,1 %) ja kahdeksanneksi
Paavo Lipponen (2, 1,4 %).
Toisella kierroksella äänestysprosentti kohosi selvästi ollen 78,2.
Hylättyjä ääniä uurnasta löytyi seitsemän. Toisen kierroksen ylivoimainen voittaja oli Paavo Väyrynen,
jonka pussiin pudotettiin 88 ääntä
(69,3 prosentin ääniosuus). Väyrystä vastaan kamppaillut Sauli Niinistö sai 39 ääntä (30,7 %).
Tervolan koululaisille järjestetyt vaalit vietiin läpi osana valtakunnallista Pressa-nuorisovaalia.
Valtakunnallisesti ensimmäiseltä
kierrokselta pääsivät toiselle kierrokselle Timo Soini ja Sauli Niinistö. Nuorisovaalien toisella kierroksella sai Sauli Niinistö 76,5 % äänistä ja Timo Soini 23,5 %.
Mukana oli lähes 650 oppilaitosta ja ne olivat osa koulujen demokratiakasvatusta. Niissä opeteltiin, miten vaalit ja demokratia toimivat sekä miten äänestäminen tapahtuu. Tarkat tulokset löytyvät valtikka.fi –sivustolta. Seuraavan kerran nuorten vaalikiemuroihin palataan syksyn kunnallisvaaleissa.
Tervolan nuorten vaaliosion kokosi lehtori Jari Piipponen. ❅ ✎(JJ)

UIMAHALLIIN

Vapaa-aikatoimi järjestää maksuttoman kuljetuksen Tornion uimahalliin perjantaina 24.2. Lähtö linja-autoasemalta klo 17.30 ja
Torniosta 20.30. Alle 11-vuotiaat vain aikuisen seurassa. Lähde mukaan uimaan, vesijuoksemaan, rentoutumaan!

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.

TERVOLA-HIIHTO

Mattisen maastoissa lauantaina 17.3. Tarkempaa tietoa tulevissa lehdissä.

LASKETTELUREISSU LEVILLE

lauantaina 31.3. Lähtö linja-autoasemalta klo 8.00 ja Leviltä klo
17.30. Alle 11-vuotiaat vain aikuisen seurassa. Matkan hinta 40/25
e sisältäen kyydin, päivälipun ja vakuutuksen. Varaa paikkasi p,
040 5902699.

Uusi presidenttimme Sauli Niinistö vieraili Tervolassa vaalikiertueensa alkutaipaleella runsaat kaksi kuukautta sitten.

M

aaliskuussa virallisesti presidenttinämme aloittava Sauli Niinistö käväisi pikaisella Tervolan visiitillä viime itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä. Hän tutustui Paakkola Conveyors Oy:n tehtaaseen ja ehti hetken porista tervolalaisten kanssa firman avointen
ovien päivän tilaisuudessa.
Niinistön rento ja lämminhenkinen tyyli teki tervolalaisiin vaikutuksen ja toi ainakin osan hänen lähemmäs tuhannen äänen Tervolan potistaan. Niinistö sai Tervolassa toisen kierroksen varsinaisena äänestyspäivänä 272 ääntä Pekka Haaviston joutuessa tyytymään
178 ääneen.
Presidentinvaalien toinen kierros houkutteli vain puolet (50,1 %)
Tervolan äänioikeutetuista vaali-

uurnalle, mikä on historiallisessa
tarkastelussa huonoin äänestysprosentti presidentinvaaleissa kautta aikojen. Syykin on selvillä: Kun tervolalaisten suosikki, Paavo Väyrynen, putosi pelistä ensimmäisellä kierroksella, ihmiset eivät viitsineet enää nähdä vaivaa toisella
kierroksella.
Presidentinvaalien lopullinen
tulos vastasi aika tarkkaan gallupin
osoittamaa vaalitulosta. Kokoomuslainen Sauli Niinistö keräsi vaalissa lopulta 62,6 prosentin ääniosuuden. Odotettua selvästi paremmin
menestynyt Vihreiden Pekka Haavisto kuittasi äänistä 37,4 prosenttia, mikä on ääniksi muutettuna
runsaat 1,076 miljoonaa ääntä. Eipä
sitten ollut ihme, että Haavistonkin
leirissä riemuittiin täysin palkein.

Paavo Väyrynen oli Tervolan nuorten suosikki ja tuli leivottua nuorten vaalissa uudeksi pressaksi.
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TERVOLAN
VUOKRATALOT OY myy
As Oy Tervolan Lukionrinteessä
omistamansa
huoneiston 3 h+k+s (87 m2)
os. Lukiontie 1 B 2, 95300 Tervola
Huoneisto myydään tarjousten perusteella.
Myyjä pidättää itselleen oikeuden hylätä tai
hyväksyä tehdyt tarjoukset.
Hoitovastike 217,50 e/kk
Huoneisto on kaukolämmön piirissä ja
remontoitu joulukuussa 2008
Huoneiston esittely 19.2.2012 klo 12-14.
Sitovat kirjalliset tarjoukset on jätettävä
22.2.2012 klo 15 mennessä
Tervolan Vuokratalot Oy, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Kuoreen merkintä “Ostotarjous”
Lisätietoja saa isännöitsijä Raimo Puikolta
p. 040-5430628
Tervolan Vuokratalot Oy

TERVOLA
SE ON JÄLLEEN
TAITETTU

MYÖNTEISTEN MAHDOLLISUUKSIEN TERVOLA

Saimme pitää runsain
mitoin hauskaa
isolla porukalla!

Riverbank Oy on
Tervolan kehitysyhtiö
joka tarjoaa:

Tapahtuman järjestäjiltä

LUMIVUOREN
KOKOISET
KIITOKSET

MAKSUTONTA
• Neuvontaa aloittaville ja toimiville yrityksille
• Hankesuunnitteluapua

kaikille mukana olleille,
vapaaehtoisille puurtajille,
esiintyjille, lahjoittajille ja
yhteistyökumppaneille.

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

Hallitus
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Yrittäjän asialla
ASIANTUNTEVAA
TILITOIMISTOPALVELUA
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Kevättä kohti

Kasvit
uusiin multiin..
Nekolla kasvu hyvään vauhtiin.

Kaikki ruukut

-20%

Erä tuotteita

Tulppaanit Santut
2,50 kpl
6,00 nippu 6,00 3 kpl

-50%

TALVEN HUIPPUTARJOUKSET
Pesukone AWV 9526
• täyttömäärä 5 kg
• 950 krs/min

Tullut uusia tuotteita...

Palvelemme: arkisin 10–17, lauantaisin 9–13

299 Ð/pari

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi

Lattiakaiutin
Proson Event 10

Osuuspankin talo, puh. 438 100, fax 438 102

• 1” diskantti, 6,5” keskiääni
• 2 x 10” basso
• max teho 280 W

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

359 Ð

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.

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Seuraava

JOKIPOSTI
torstaina 1.3.

Aineiston toimitus viimeistään keskiviikkona 22.2.2012.

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

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

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys
• Lumenpudotukset Tervolassa

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

Sanan ja rukouksen ilta
Tervolan Osuuspankin kerhohuoneessa
sunnuntaina 19.2.2012
klo 18.00 alkaen.
Tervetuloa!
järj. Kemin Helluntaiseurakunta

Urheilijastipendit menivät oikeisiin osoitteisiin
ervolan kunta- ja valtuustojohdolla oli tammikuun lopulla mieluisa tehtävä muistaa oman
pitäjän menestysurheilijoita. On
hieno asia, että urheilu ja liikunta
ovat pysyneet kärkiharrastuksina
Tervolassa. Sitten Päivi Alafrantin
ajoista moni yleisurheilun, kamppailu-urheilun, moniottelun ja palloilun saralla kilvoitellut nuori ja aikuinen on päässyt hyviin tuloksiin
– aivan valtakunnan huipulle asti.
Nyt kunnan urheilijastipendin
saanut urheilijoiden joukko toi viime vuonna tuliaisinaan niin SMkulta, hopea kuin pronssimitaleita.
Aivan pienestä pitäen triathlonia
harrastanut Feodorit Suopela keräsi viime vuodelta SM-kullan triathlonin M23 sprinttimatkalta, hopean nuorten miesten maastotriathlonista – samoin triathlonin olympiamatkalta. Kiireinen mies ei itse
ehtinyt kakkukahveille.
Feodoritin lähin esikuva, isä
Kuisma kartutti palkintokokoel-

T

maansa kolmella SM-pronssilla
M55 –sarjassa. Ne tulivat triathlonin olympiamatkalta, maastotriathlonista ja triathlonin sprinttimatkalta.
Niila Mommo menestyi hienosti nyrkkeilyssä – jopa niin komeasti, että nuorukainen sai pokata
SM-kullan B-poikien 60 kilon sarjassa. Suomen mestareiden kaartiin
liittyi myös Timo Hamari, joka taituroi ykköseksi junioripoikien Half
pipe lumilautailussa.
Stipendeistä pääsivät nauttimaan myös Tervolan Palloseuran
naiskaukalopalloilijat. Tytöt toivat
Tervolaan SM hopeat hienon turnauksen hedelminä. Joukkuetta edustivat palkintojenjako”gaalassa” Arja
Oja ja Pirjo Hietala. Hopeanaisten
joukkueeseen kuuluvat myös Minna Hanhela, Rosa Hietala, Soila
Hietala, Niina-Riikka Hilden, Virpi Kellokoski, Maria Laine, Johanna Lassila, Tuuni Lehtinen, Johanna Miettunen ja Salla Similä. ❅
✎(JJ)

SKE Tilineuvos
Sari Eilittä

Kauneimmat
Rakkauslaulut
-konsertti
Arja Koriseva ja
Jouni Somero
konsertoivat
koulukeskuksen salissa
torstaina 29.3.

Kuisma Suopela (vas), Niila Mommo, Timo Hamari, Arja Oja ja Pirjo Hietala ottivat vastaan kunnan urheilijastipendit.

