TORSTAINA 1.3.2012 • Numero 5/2012




  ) 
     

  



 !   !
!!"  # 

TÄSSÄ
LEHDESSÄ:







   !
01  ! 
! !)!8*04+
   
" &
   &




   
!!*  03+%
!  
! 
"&


) ## ##&

 !(!! 4, 
 !
!" !!
!(&
 !    !
 !!" 1//
!  " &

* Odotettu
hiihtoloma

s. 2

* Laajakaistaa

s. 2

* Lunta tulvillaan

s. 2



* Kuulolla kuntauudistuksessa

s. 3

* Kotikullerossa
monta ystävää

s. 3

* Pyryä ja kyykkää

s. 3

* Arktisia jäätähtiä

s. 4

!!
0/)01' '
) 00)03

!&


Tervolan
4H-yhdistys ry.



  /3/4260568( !
/3/427/064(  !



    #!#"") 

aa
Kevät alkLeikkogerbera
Tulppaanit
6,00 kpl
6,00 nippu Santut
2,50 kpl
10,6,00 3 kpl
2 nippua

Muista
t
että 8.3 han,
.
Naistenon
päivä.

Ruusubegonia

Muista mullanvaihto yläkuuhun - paras aika!

7,00 kpl

Palvelemme: arkisin 10–17, lauantaisin 9–13

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

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KOKOUS
20.3.2012 klo 18
osuuspankilla.
Tervetuloa!
Hallitus

VIIHDE ON HYVÄKSI!

Karaoke joka lauantai

6,90 €

Pyttipannu

6,90 €

Kebab ranskalaisilla

6,90 €
Makkarakori
Kentuckyn
kanakori

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

Tatuointipäivä
kerran kuukaudessa
- Tule varaamaan Sinulle
sopiva aika tiskiltämme.

Pizzeria
p. 435 230

Del Ponte
www.delponte.fi

Tili- ja Toimistopalvelu
Paula Karjalainen
Itäpuolentie 1266, 95300 Tervola
040 530 8245

KOHTI PUHTAAMPIA AIKOJA

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

Henkilökohtaista
palvelua

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

Seo Tervola
Marjamiehentie 1, 95300 Tervola
puh. 016 435 018

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

pesukone WITL105
- 1000 kierrosta/min.
- 5 kg täyttömäärä

359 Ð
sis. kuljetuksen ja asennuksen

pesukone
WITXL 129
- 1200 kierrosta /min.
- 6 kg täyttömäärä

399 Ð
sis. kuljetuksen ja asennuksen

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102
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Hiihtoladut kutsuvat
iakkoin alkava koululaisten hiihtoloma on varmasti useimmille koululaisille ja opiskelijoille kaivattu tauko oppimistaipaleella. Nykyään nuoret eivät niinkään odota hiihtoretkiä – pikemminkin
halutaan olla kavereiden kanssa, pelailla tietokonepelejä ja olla vain,
eli ne arjen tutut ympyrät muuttuvat viikoksi kokopäiväiseksi ”rentoutumiseksi.”
On tietysti hyvä, että ollaan yhdessä, syödään lempiruokia ja käydään kavereiden luona. Hiihtoloma onkin muuttunut jo vuosia sitten
liikuntapainotteisesta talviviikosta sosiaalisen kanssakäymisen viikoksi,
jota sävyttää samanhenkisyys ja lyhyt irrottautuminen päivärutiineista; sekin virkistää ja rentouttaa.
Onneksi on paljon niitäkin, jotka suuntaavat latu-urille, mutkamäkiin ja harvoin nähtyjen etäsukulaisten luo. Hiihtoloma, talviloma, urheiluloma – mitä nimikettä nyt haluaa käyttää – katkaisee pitkältä talvelta kaulan. Biologinen, terminen ja vuodenajallinen kello kääntyy vähitellen kohti kevättä. Tasaisen varmasti lisääntyvä valo voimistuu niin,
että tarvitaan jo aurinkolaseja.
Vapaa-aikatoimi avustaa kylien kansanhiihtolatujen ja jäälatujen
ylläpitoa, jotta eri puolilla laajaa pitäjää olisi mahdollista päästä kelvollisille laduille. Reilun kahden viikon kuluttua sivakoidaan Tervolahiihto ja maaliskuun lopulla linja-auton nokka suunnataan kohti Leviä. Kannattaa toimia nopeasti ja varata vapaa-ajan toimistosta paikka
mukavalle laskettelureissulle.
Luistavia latuja ja rattoisaa talvilomaa sekä lomalaisille että muille kuntalaisille! ❅

P

✎ Juhani Jaakkola

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Tunti ennen messujen alkua (klo 9) aamurukous seurakuntakeskuksen kerhosiivessä. Saarnan aikana on lapsilla mahdollisuus osallistua kirkkopyhäkouluun päiväkerhohuoneessa.
Su 4.3. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Heikki Turunen. Kolehti kristillisten radio-ohjelmien tekemiseen erityisesti Intiassa Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
Su 11.3. Perhekirkko Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti oman seurakunnan nuorisotyölle. Perhekirkon jälkeen riisipuurolounas seurakuntasalissa. Riisipuurolounaan hinnat: aikuiset 1,50 €, lapset alle 15v 1,00 €, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 29.2. Sairaalahartaus klo 14.
To 1.3. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
Ti 6.3. Kirkkokonsertti Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 19, Lavrenchukien musiikkiperhe. Vapaa pääsy, ohjelman hinta 5 euroa. Kirkkokonsertin jälkeen tarjolla teetä seurakuntakuntasalissa. Vapaaehtoinen maksu musiikkityölle.
Ke 7.3. Sairaalahartaus klo 14.
To 8.3. Eläkeläisten piiri Peuran koululla klo 10.45.
Ma 12.3. Ilta lähetykselle seurakuntakeskuksessa klo 18.
Ke 14.3. Sairaalahartaus klo 14.
To 15.3. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
PYHÄKOULUTYÖ
Kirkkopyhäkoulu jumalanpalvelusten saarnan aikana. Lapsilla on mahdollisuus osallistua pyhäkouluhetkeen päiväkerhohuoneessa. Lapset palaavat jumalanpalveluksen lopuksi kirkkosaliin. Pyhäkoulua ei ole perhekirkkojen aikana.
PÄIVÄKERHOTYÖ (Päiväkerhot eivät kokoonnu viikolla 10 koulujen
talviloman aikana)
Kerhot 3-6-vuotiaille: keskiviikkoisin klo 10-12, Seurakuntakeskuksessa, Kirkkokuja 4, keskiviikkoisin klo 13.15-15 Koivun koululla (huom! uusi
kerho, johon voivat osallistua myös vanhemmat ja alle 3- tai yli 6-vuotiaat lapset), 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. Mehu- ja kahvitarjoilu.
Päiväkerhoihin otetaan uusia lapsia koko kerhovuoden ajan. Tiedustelut
Leena Holma p. 050 4370006

Laajakaista odottaa turboloikkia
Tervolan saaminen mahdollisimman kattavasti laajakaistan piiriin,
on yksi kunnan kärkihankkeista ja
ykköskorin tavoitteista. Tilannetta
peilattiin ja kuultiin hankkeen nykytilanteesta Lapin Liitonasiantuntijoiden suulla.
Erittäin tärkeänä ja mielenkiintoisena lisämausteena laajakaistanäkymiin saatiin kattavaa tietoa IT
Norbottenin laajakaistaratkaisuista
ja tutustuttiin PwC:n asiantuntijoiden sorvaamaan liiketoimintasuunnitelmaan, johon liittyi myös pilottihankkeiden kuvaus. Monissa yhteyksissä on korostunut, että laajakaistahanketta on järkevintä viedä
eteenpäin liikeyrityspohjalta.
Arkielämän kokemuksia oli
niin ikään esillä utsjokelaisen laajakaistakäyttäjän näkökulmasta. Kaksituntinen tilaisuus oli kompakti,
asiansa tunteva ja innovatiivinen.
Paikalla oli tervolalaisten lisäksi Keminmaan, Simon ja Tornion kuntapuolen viranhaltijoita.
Tilaisuuden avauspuheenvuoron käyttänyt kunnanjohtaja Mika
Simoska kiteytti Tervolan laajakaistatavoitteen palvelunäkökulmasta.
- Kuituasiat pitää saada kuntoon, koska näillä harvaan asutuilla alueilla palvelut siirtyvät enenevässä määrin verkkoon. Esimerkkinä voin mainita, että sydänfilmit
pitäisi saada reaaliajassa eteenpäin,
Simoska totesi.
Simoska mainitsi myös laajakaistan kroonisesta ongelmasta;
hanke on firmatasolla toistaiseksi
kiinnostanut vain Soneraa. Pohjoisen markkina mielletään liian pieneksi kannattavaa bisnestä ajatellen. Mika Simoska tähysikin muiden yhtiöiden suuntaan.
- Tuhoisat myrskyt ovat saaneet sähköyhtiöitä miettimään johtojen kätkemistä maahan. Samallahan niihin vakoihin piilottaisi myös
valokaapelia.
Lapin laajakaistahankkeen nykynäkymiä valottanut Ritva Kau-

Lapin laajakaistanäkymät tulivat näiden asiantuntijoiden suulla hyvin läpivalaistuiksi taannoisessa Tervolan laajakaistatilaisuudessa.
hanen totesi, että tavoitteena on rakentaa vuoteen 2015 mennessä 100
Mbit/s kaksisuuntainen kuituyhteys
haja-asutusalueelle. Kaikki kunnat
Kemiä lukuun ottamatta ovat mukana laajakaistarakentamisen hankeohjelmassa.
Kyseessä ei ole mikään pikkuhanke, sillä hankeohjelman laskennallinen kustannus on yli 80 miljoonaa euroa. Toisaalta investointi
on kunnon turboloikka tulevaisuuteen, jossa miltei kaikki yhteiskunnan toiminnot ovat nopeiden tietoliikenneyhteyksien varassa avaten samalla jokseenkin rajattomasti
uusia toiminta- ja palvelumahdollisuuksia, luoden samalla kasvualustaa uudelle yritystoiminnalle.
- Haastetta todella riittää. Tiedotusta näiden asioiden tiimoilta on
sekä lisättävä että tehostettava. On
hyvä muistaa, että hankkeen toteutukseen voidaan saada kättä pitempää, esimerkiksi Maaseuturahastolta on saatavissa tukea kyläverkkoihin. Toki laajakaistan etenemi-

kaisuamme esimerkiksi kotikielen
etäopetuksessa, erikoislääkäreiden
etäkonsultaatioissa ja lukuisin muin
tavoin, Angeria valotti.
Angeria muistutti, että heidän
menestyksensä avaimina ovat olleet
sama tavoite, poliittisesti perusteltu
ratkaisu, alueellinen koordinointi ja taloudellisesti kestävä liiketoimintamalli.
Tunnetun, suuren toimijan,
PwC:n konsultti Jukka-Pekka Joensuu tähdensi, että laajakaistan
hyödyntämisideaan pohjaavan liiketoiminnan pitää olla tuloa tuottavaa ja kannattavaa.
- Jos yrityksellä on hyvä infra ja
hyvät palvelut, sen sijainnilla ei ole
juurikaan väliä. Mikäli Lapin laajakaista jätetään rakentamatta tai tietoliikenneyhteydet jäävät nykytasolle, tämä valtava alue on pitkällä
tähtäyksellä katsoen elinkelvoton,
Joensuu ravisteli. ❅
✎ (JJ)

katoilta saataisiin lumet pudotettua
ennen kuin lumikuorma alkaa olla
rakenteiden kestävyyden kannalta
kriittisillä rajoilla. Lumityökiireitä
riittää varmaankin kolmen viikon
ajalle, työpäällikkö Kari Alatossava raportoi.
Alatossava toivoo kunnan asukkailta kärsivällisyyttä kulkuväylien
puhdistuksen suhteen. Kun yön aikana saattaa tulla yli 20 senttiä uutta lunta, on selviö, ettei joka kujaa

ja katua saada hetkessä puhtaaksi, vaikka lisäkalustoakin olisi käytettävissä.
- Työt on pakko pistää kiireellisyysjärjestykseen. Ykkösenä on
terveyskeskuksen alue ja sen jälkeen tulevat päiväkodit, koulut ja
kunnanvirastotalo. Ihmisten tarpeita ajatellen lumityöjonon kärjessä ovat lapset ja vanhukset, Alatossava muistuttaa. ❅
✎(JJ)

Lunta, lunta, lunta…
yhyellä aikavälillä tullut lumipeite on aiheuttanut melkoisia ongelmia – ei vain etelässä, vaan
täällä pohjoisen kairoilla. Lumen
syvyys vaihtelee Tervolan maastoissa hyvinkin leveissä rajoissa; paikoin valkoista tavaraa on reilusti
toista metriä, joissain kohdin vain
puolet siitä.
Ongelmallisinta lienee lumen
kasautuminen kiinteistöjen katoille. Varsinkin suurilla kattopinnoilla,

L

joilla on sopivasti tuiskun katkaisupintoja, lunta on ihmisille ja rakenteille vaaraksi asti.
Tervolan teknisen puolen työpäällikkö Kari Alatossava kertoi
viime viikon lopulla, että kunnan
hoitovastuulla olevilla kiinteistöillä
ja kulkuväylillä olevat lumimassat
saavat kyytiä lähiviikkojen aikana.
- Vakioresurssien lisäksi on tarvittu täydennysvoimia. Miehistöä
on lisätty, jotta kuntakiinteistöjen

PERHETYÖ
31.3.-1.4. Perheleiri Törmävaaran leirikeskuksessa. Virkistystä ja virikkeitä vanhemmille ja lapsille yhdessä ja erikseen. Myös ulkoilulle varataan
aikaa. Mukana Leena ja Heikki Holma ja isoset. Leirin hinta: aikuinen 8 €,
lapsi 4 €, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. Leiri alkaa lauantaina klo 10 ja päättyy sunnuntaina klo 11 alkavaan perhemessuun seurakuntakeskuksen kirkossa. Ilmoittautumiset viimeistään 22.3. Leenalle p. 050 437 0006 tai
leena.holma@evl.fi. Ilmoita osallistujien iät, yhteystiedot ja mahdolliset
ruoka-ainerajoitteet.
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!
DIAKONIATYÖ:
Ma 12.3..Maanantailounas klo 11-12 seurakuntakeskuksessa.
Ma 26.3. 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:
Hautaan siunattu: Rauha Linnea Hurtig 87 v. Elli Inkeri Laitinen 81 v.

selle on myös kipukynnyksiä; yksi
on asiakaskohtainen liittymähinta,
joka maksimissaan on 2200 euroa
ja mahdollisen tilaajajohdon kustannuksen päälle. Jos asut kaukana liittymän solmukohdasta, hintaa tulee tietysti melkoisesti, Kauhanen muistutti.
Hän sanoi iloitsevansa siitä, että
Lapin laajakaistahankkeen näkymät
paranevat koko ajan. Sitoutuneita
toimijoita on löytynyt kiitettävästi.
Nyt viritellään laajakaistalle kuntayhtiömallia.
Ruotsissa ollaan monessa asiassa meitä edellä. Norrbottenissa neljätoista kuntaa on lyönyt hynttyyt
yhteen laajakaista-asioissa. Systeemi ”pelittää” IT Norbottenissa työskentelevän Anne-Mari Angerian
mukaan hyvin.
- Alunpitäen hanke kilpailutettiin, mutta sittemmin tultiin siihen
tulokseen, että on halvempaa rakentaa itse. Nyt meillä on toimiva,
avoin verkko, eikä kasvulle ole rajoituksia. Voimme hyödyntää rat-

Lunta kertyy eniten kattojen ns. suojan puolelle, kuten tämäkin kuva todistaa.

3

1.3.2012

Lumipyry vauhditti
kyykkäkisaa
V

arejoen kyläläiset eivät ole
koskaan antautuneet luonnonvoimien edessä. Se nähtiin viimeksi laskiaissunnuntaina, jolloin
Varejoen Kyläyhdistys järjesti Koko
perheen laskiaistapahtuman Varejoen koululla ja sen lähimaastossa.
Päivän sää oli sanalla sanoen kauhea; lunta pyrytti niin, ettei tahtonut nähdä toista korvaansa. Mutta nyt oltiin Tervolassa. Täällä tapahtumiin tullaan, vaikka puukkoja sataisi. Kyläläisiä laskettiin tulleen paikalle reilut kuusikymmentä!
Varejoen Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eila Forsell kertoi, että
järjestäjillä oli jo lauantai-iltana
perhosia vatsassa, sillä sään äityminen huonoksi näytti selviöltä.
- Kaikki meni kuitenkin yllättävän hyvin. Näillä Tervolan selkosilla
on totuttu siihen, ettei aina ole auringonpaistetta ja talvi näyttää kovimpia puoliaan. Halu tulla koolle
yhteisen virkistyksen merkeissä on
täällä aina ollut kova. Itseäni harmittaa vain se, että flunssa rajoitti oman osallistumiseni tosi vähiin,
Eila Forsell viestitti
Varejoen laskiaistapahtuman
vetonaulana on viime vuosina ollut
kyykkäkisa. Näin oli nytkin. Hieman yllättäen lumesta puhtaaksi
höylätyn kyykkästadionin reunalle tuli kaksi kemiläisjoukkuetta. Ne
kohtasivat silmästä silmään kolme
Tervolan kyykkäjoukkuetta.
Kemiläiset ovat tunnetusti kovia kyykkääjiä, mutta tiedon ei an-

Tervolan
päättäjät kuulolla
kuntauudistuksessa

TERVOLAN KUNTA

nettu lamauttaa kurkipitäjän pelaajia. Jännittävässä kyykkäkisassa korkeimmalle palkintopallille nousi lopulta Kemi ykkösen joukkue. Kemiläiset veivät myös pronssimitalit,
mutta varejokilaisten onnistui murtautua kemiläisten väliin, eli isännät
veivät hopeat plakkariinsa.
Isäntäyhdistyksen sinnikkyydestä kertoo sekin, että yöllä tuiskunnut yli 20 sentin lumipatja saatiin traktorivoimin ja käsipelillä
pois kyykkäkentän pinnalta. Jää
saatiin aikataulun puitteissa pelikuntoon. ”Olot olivat talviset ja ulkopeli on ulkopeli. Kisan aikana
tuprutellut lumi haittasi iskutarkkuutta”, yhdistyksen kotisivuille raportoitiin.
Varejoella riemuittiin koko perheen voimin. Lapsille oli tarjolla
koiravaljakkoajelua, mäenlaskukilpailu ja moottorikelkkakyyditystä.
Sisätiloissa järjestetyt arpajaiset olivat niin ikään kyläläisten mieleen.
Hienosti toimi myös laskiaistapahtuman kanttiini Varejoen koululla. Emäntien keittämä hernekeitto katosi nopeasti nälkäisiin suihin
ja palan painikkeeksi saatiin makoisat pannarikahvit.
Koko perheen laskiaistapahtuman tulevaisuus näyttää valoisalta; perinnettä halutaan pitää yhteisvoimin yllä ja tapahtuman kehittämiseen löytynee uusiakin käsivarsia
tulevina vuosina. ❅

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):
1. vanhusväestön (väh. 65 v) ja vammaisten asuntojen
korjaus (40 %, mahd. veteraanilisä 30 %)
2. suunnitelmallisen korjaamisen edistäminen; kuntotutkimus, kuntoarvio, huoltokirja (50 %)
3. pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset (25 %)
4. terveyshaitan poistaminen (70 %)
5. uusien hissien rakentaminen ja perusparantaminen sekä
liikuntaesteiden poistaminen (50 %)
6. uusiutuvan energian käyttöön ottoon liittyvä energiaavustus; öljy- tai sähkölämmityksen korvaaminen pääasiallisesti uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä päälämmitysjärjestelmällä (20 %)
7. muut energia-avustukset (väh. kolmiasuntoinen, ei koske uusiutuvaa energiaa); energiakatselmukset ja rakennuksen ulkovaippaan, ilmanvaihtojärjestelmään ja lämmitysjärjestelmään kohdistuvat toimenpiteet
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.

✎(JJ)

TERVOLA-HIIHTO

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.

KAUNEIMMAT RAKKAUSLAULUT -KONSERTTI

Toimenpiteitä ei saa aloittaa, ennen kuin avustuspäätös on
annettu.

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
Mattisen maastoissa lauantaina 17.3. Katso tarkemmin toisaalla
tässä lehdessä.

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.
Tervolassa 7.2.2012
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ystävänpäivä oli
ilon päivä
otikullero täyttyi ystävänpäivänä hyväntuulisista ikäihmisistä, joiden odottama ystävänpäivän iltapäivä oli tulvillaan rattoisaa ohjelmaa, tuttujen tapaamista, rupattelua ja kahvittelua. Päivän
musiikista vastasivat Tervolan pelimannit ja vanhusten tukena ja auttavina apulaisina olivat henkilökunnan ohella SPR:n Tervolan ystäväpalvelun vapaaehtoiset. Tilaisuudessa oli mukana myös SPR:n
paikallisosaston kummina toimiva
Sirkka Kellokumpu Rovaniemeltä.
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Arja Koriseva ja Jouni Somero konsertoivat koulukeskuksen salissa torstaina 29.3.

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. Maksut ennakkoon koulutustoimistoon ke
28.3. mennessä.

- Iltapäivä oli oikein mukava.
Ihmiset lauloivat tuttuja yhteislauluja, musiikki miellytti maistuvista pullakahveista puhumattakaan.
Ikäihmisille on erittäin tärkeätä
päästä vaihtamaan kuulumisia ja
nauttimaan toistensa seurasta. Paikalla oli kymmeniä ihmisiä vanhainkodilta, palvelukodista, viereisistä rivitaloista ja vähän kauempaakin omaistensa tuomina. Tunnelma
oli kotoisen lämmin. Kaikki viihtyivät, vanhuspalveluiden ohjaaja Outi
Kinnunen kertoi. (JJ)

iki jääkiekkojoukkueen verran Tervolan kuntapäättäjiä
matkusti helmikuun viimeisenä
maanantaina Lapin pääkaupunkiin
kuuntelemaan mistä paljon kohua
ja polemiikkia aiheuttaneesta kuntauudistuksesta oikein on kysymys
ja mitkä ovat tämän jättihankkeen
heijastusvaikutukset. Asiaa esittelivät rakennetyöryhmän edustajat
ministeriöstä.
Koska Jokiposti meni painoon
Tervolan ”valtuuskunnan” pakatessa matkalaukkujaan, Rovaniemen
reissun antia ei ole vielä tässä lehdessä luettavissa, muissa medioissa
sitä kyllä on runsain mitoin. Kuntauudistuksen pääjuonet ja Tervolan päättäjien mietteet säästyvätkin
seuraaviin Jokiposteihin. Tässä lehdessä keskitytään Rovaniemen kuntauudistusseminaarin taustoihin.
Valtionvarainministeriö on
viestittänyt, että kunnallishallinnon rakenne-työryhmän toimeksiannon mukainen selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta valmistuu kuluvan vuoden alkupuolella. Valtionvarainministeriö järjestää
selvityksestä aluekierroksen helmimaaliskuussa.
Mainittu selvitys on luovutettu hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle ennen aluekierroksen käynnistymistä. Se on toimitettu kaikkiin kuntiin sähköisesti.
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Laaja vaikuttavuus
Valtionvarainministeriö kutsui
kuntien edustajat – kymmenkunta
edustaja kuntaa kohti – Lapin yliopiston Fellman-saliin kuntauudistusseminaarin merkeissä. Tilaisuuden tarkoituksena oli esitellä Kunnallishallinnon rakenne –työryhmä
selvitystä sekä keskustella alueen
edustajien kanssa selvityksestä ja
erityisesti sen kriteereistä, karttaehdotuksista sekä toteuttamistavoista.
Seminaarissa käytiin läpi myös
jokaista kuntaa koskevaa kuulemismenettelyä. Kuntauudistuksen tiellä on monta mutkaa matkassa – silti aikataulu kuntauudistuksessa
tuntuu monien mielestä liian nopealta. Mahdollisesti syntyvien uusien kuntien on suunniteltu aloittavan uudelta pohjalta jo vuoden
2015 alussa.
Rovaniemellä oli koolla muitakin kuin kuntahallinnon päättäjiä. Tilaisuudessa olivat läsnä muiden muassa Suomen Kuntaliiton,
maakuntaliiton, sairaanhoitopiirin,
koulutuskuntayhtymien, aluehallintoviraston, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen, Saamelaiskäräjien, hiippakuntien, yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin edustajat.

Tervolasta täysi joukkue

uksessa kunnan edustajiksi Rovaniemelle valtuuston puheenjohtaja Pertti Keräsen, valtuuston varapuheenjohtajat Aatto Ylimartimon
ja Markku Alatalon, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jussi Vaaran
ja kunnanhallituksen jäsenen Inkeri Portin, kunnanjohtaja Mika Simoskan, vs. sivistysjohtaja Juha Kariniemen sekä kunnan hallintojohtaja Marjatta Vaajoensuun. Lisäksi ammattijärjestöt nimesivät seminaariin kaksi kunnan henkilöstön
edustajaa.
Valtionvarainministeriö taustoitti Rovaniemen seminaaria muistuttaen, että järjestettävien aluekierrosten sekä kuntakuulemisten
jälkeen hallitus määrittelee kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit
ja etenemisen. Tavoitteena on, että
syksyllä 2012 annettava rakennelaki korvaa voimassa olevan puitelain.
Valtionvarainministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan Jyrki Kataisen hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko
maassa, luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistyölle ja yhdyskuntarakenteen
eheyttämiselle. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa.

Esteitä halutaan purkaa
Valtionvarainministeriön mukaan
kuntauudistus on koko maan laajuinen ja sen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva, elinvoimainen kuntarakenne. Vahva
peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itse vastaamaan peruspalveluista, pois lukien
vaativa erikoissairaanhoito ja vaativat sosiaalihuollon palvelut.
Hallituksen kuntauudistuksella
luodaan palvelurakenne, jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta ovat yhdellä,
riittävän laajaan asukas- ja osaamispohjaan perustuvalla taholla.
Valtionvarainministeriön mukaan tavoitteena on lisäksi poistaa
lainsäädännöstä kuntaliitoksia vaikeuttavia tekijöitä. Kuntauudistukseen niveltyy myös se, että valtionosuusjärjestelmä uudistetaan ja
kannustavuutta parannetaan. Uudistuksessa turvataan henkilöstön
asema nykylainsäädännön tasoisena ja otetaan huomioon alueiden
erilaisuus, kuten kasvukeskukset,
harva asutus, pitkät etäisyydet, saaristoisuus ja kielelliset olot. Syrjäisten alueiden palvelut turvataan kokoamalla palvelut riittävän suuriksi
kokonaisuuksiksi. ❅
✎(JJ)

Tervolan kunnanhallitus nimesi helmikuussa pitämässään koko-

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

TEATTERIMATKA OULUUN

lauantaina 28.4. päivänäytökseen. Maiju Lassilan ”Kilpakosijat”
musiikkinäytelmä Sari Kaasisen kansanmusiikilla höystettynä. Liput matkoineen 40/35/20 e. Voit jo varata paikan p. 040 5902699.

Muu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus
8101202 Hygieniapassikoulutus.

KANSANHIIHTOLADUT JA JÄÄLADUT

Tervolan kunnantalo, valtuustosali. Eija Kanto. Ma 23.4. klo 18 –
20 ja ke 25.4. klo 18-21. Kurssimaksu 50 Ð sisältää materiaalin
ja todistuksen. Ilm. 16.4. mennessä.

Vapaa-aikatoimi avustaa hiihtokaudella 2012 kylien kansanhiihtolatujen ja jäälatujen ylläpitoa. Avustuksen saaminen edellyttää laduntekijän ilmoittautumista vapaa-aikatoimistoon.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 040 5902699.
Kotikulleron ystävänpäivätapahtumassa oli mukava tunnelma.
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu

Työtön tervolalainen
hyödynnä työ- ja elinkeinotoimistosta saatava
40 €:n arvoinen työttömän opintoseteli.
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Jäätähdet häikäisivät talvitapahtumassa
Talvi Taittuu Taas Tervolassa saateltiin historiaan liki kolme viikkoa
sitten. Kovien pakkasten keskellä
tuskailleet järjestäjät olivat kuin tulisilla hiilillä. Jäädyttääkö armoton
Pakkasherra suurella vaivalla suunnitellun ja valmistellun tapahtuman
ja hyydyttää sen ikiroutaan?
Järjestöihmisillä, kunnan vastuuhenkilöillä ja ohjelmien esittäjillä kävi kuitenkin niin sanotusti hyvä munkki, eli TTTT-tapahtuma saatiin viedä läpi leppoisassa
talvikelissä.
- Kunnan asukasmäärään suhteutettuna yleisöä eri tapahtumissa
oli kohtuullisen runsaasti, esimerkiksi nuorille suunnattuun Puffettiin osallistui noin 200 nuorta, lasten satunäytelmää Miinaa ja Manua
seurasi 101 ihmistä ja lauantain ulkotapahtumissa hevosten ja ponien
parissa sekä muodostelmaluistelun
pauloissa viihtyi ainakin sata tervolalaista, TTTT-tapahtuman organisaattorina toiminut Sirkka Kinnunen luetteli.
Hänen mielestään monipäiväisen talvitapahtuman järjestelyihin
ja suunnitteluun pitäisi päästä paljon nykyistä aikaisemmin. Myös
teemoja tulisi miettiä monissakin
tuumaustalkoissa.

- Kannattaisi miettiä myös sitä,
että pitäisikö tiivistää tätä touhua
yhdeksi vetovoimaiseksi tapahtumaksi, jossa olisi juonteita ja elämystarjontaa kunnon rautaisannos.
Ehkä sitä porkkanaa tarvittaisiin
takavuosien malliin, unohtamatta
kuitenkaan sitä, että Meri-Lapissakin on suosittuja esiintyjiä, Kinnunen pohdiskeli.
Kinnunen harmitteli sitä, että
tapahtumaviikon huipennuksiin tilattu rovaniemeläinen muodostelmaluistelujoukkue Arctic Ice Stars
sai esitellä taitojaan vain kouralliselle yleisöä. Rovaniemen Taitoluistelijoiden matka naapurikuntaan ei
ollut kuitenkaan turha; tytöt saivat
toimia näytöksensä ohessa harrastuksensa hyvän mielen lähettiläinä.
- Tämän talven teemanamme
on Revontulet. Parasta harrastuksessa on yhteinen tahtotila, mukava yhdessä olo ja matkat eri paikkakunnille aina Helsinkiä myöten.
Tässä kuusi vuotta kilpailutoiminnan aloittaneessa ryhmässä on tyttöjä, jotka ovat olleet mukana muodostelmaluistelun pyörteissä jopa
kahdeksan vuotta, Arctic Ice Starsin kapteenit Anni-Sofia Sihvo ja
Salla Pekkala kertoivat.
Tyttöjen valmentaja Jutta Paa-

TERVOLA
MYÖNTEISTEN MAHDOLLISUUKSIEN TERVOLA

Riverbank Oy on
Tervolan kehitysyhtiö
joka tarjoaa:
MAKSUTONTA
Tervolan Ratsastajien ja 4H-yhdistyksen organisoima hevostapahtuma veti
Salen aukiolle kiitettävästi perheväkeä. Perheen pienimmille suunnattu keppihevoskilpailu oli niin ikään mieluisa ohjelmanumero.
so tähdensi, että muodostelmaluisteluharrastus vaatii tiukkaa motivaatiota ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.
- Kaikkien pitää olla täysillä
mukana ja käydä ahkerasti harjoituksissa, ei tämä muuten vie menestykseen. Harjoittelemme viisi kertaa
viikossa, Paaso selvitti.
Rovaniemen tytöillä oli kentän laidalla pieni ihailijoiden jouk-

ko. Tervolalaiset Elli Niemelä, Aino
Varajärvi ja Laura Varajärvi kehuivat luistelunäytöstä hienoksi.
- Olisipa täälläkin halli, jossa
voisi mukavissa oloissa luistella ja
saada vaikkapa tähän lajiin valmennusta. Haaveet kaatuvat siihen, että
kaupunkien hallit ovat tunnin ajomatkan päässä ja bensa on kallista,
tytöt huokasivat. ❅
✎(JJ)

• Neuvontaa aloittaville ja toimiville yrityksille
• Hankesuunnitteluapua
RIVERBANK OY
Keskustie 81, 95300 TERVOLA
puh. 040-501 2850
matti.alatalo@tervola.fi

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

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys
• Lumenpudotukset Tervolassa

Tervolan Jätehuolto Oy
Rovaniemeläinen Arctic Ice Stars oli pirteä tuulahdus TTTT-tapahtumaan. Lajin outous Tervolassa taisi olla syynä siihen, että luistelunäytös houkutteli kentän laidalle vähänlaisesti katselijoita. Tyttöjen luistelussa oli vauhtia ja näyttävyyttä.

TERVOLAN AUTOHUOLTO
Henkilöautot ja pienkoneet

Tervolan Lions Clubin perinteinen

UUDENVUODENYÖN LÄMPÖTILAVEIKKAUS
järjestettiin jälleen

ONKO AUTOSI VARMASTI
AJOKUNNOSSA?
Tuo menopelisi meille. Vaihdamme tiivisteet, pistämme
nestepuolen kuntoon, syynäämme hihnat ym.
Talvi- ja kevätkeleille ei pidä lähteä vajaakuntoisella autolla!

* Huollot/määräaikaishuollot * Korjaukset * Ruostevaurioiden korjaus * Hitsaus * Alustan/jarrujen kunnostukset * Rengastyöt * Ilmastointihuolto * Vikadiagnostiikka
ja testaukset * Lisävaruste asennukset * Varaosat * Trailerin vuokraus/hinauspalvelu
Muistathan, että hoidamme myös takuuhuollot.

Tervolan Autohuolto
P. 040 761 0638
Itäpuolentie 3286 C

Lämpötila keskiyöllä klo 0.00 oli hivenen pakkasen puolella – tarkka lukema Tervolan mittauspaikalla oli – 4,4 astetta.
Oikein arvanneita satojen lämpötilaveikkaukseen osallistuneiden
joukossa oli tällä kertaa viisi (vuosi sitten peräti kahdeksan – silloin Tervolassa oli napakka pakkanen -13,1 astetta.
Arvonnan sääntöjen mukaisesti oikein arvanneiden joukosta arvottiin Kemin poliisiasemalla 12.1.2012 (Arja Särkikangas, toimistosihteeri) seuraavat voittajat:
1. palkinto 600 euroa Juha Jurva (arpa n:o 808)
2. palkinto 100 euroa Juhani Jaakkola (arpa 117)
3. palkinto 60 euroa Essi Ojakangas (arpa 440)
4. palkinto 40 euroa Minna Kivi (arpa 871)
LC Tervola onnittelee voittajia ja kiittää kaikkia lämpötilaveikkaukseen osallistuneita henkilöitä. Kertyneet varat osoitetaan Tervolan nuoriso- ja kotiseututyön hyväksi.

(entinen TVH:n tukikohta)

Avoinna:
ma-la klo 8.00-17.00
tai sopimuksen mukaan.

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.

Puh. 040 513 4725

KUULUTUS
Tervolan Saha ja Höyläämö Oy (016 435878) on jättänyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee mekaanista puunjalostustoimintaa (tukinlajittelu, sahaus, kuivaus, kuivahalkaisu, höyläys, maalaus ja jatkojalostus)
Tervolan Hastinkankaalla, tiloilla 845-402-28-183, 845402-28-182, 845-402-28-147, 845-402-1-142, 845-4021-194 ja 845-402-255-1. Hakemuksen mukaan toiminta ei vaikuta yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen. Kyseessä on pääosin aikaisemmin luvitettu toiminta. Hakija esittää ympäristöluvalle täytäntöönpanolupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tervolan kunnanvirastossa (os. Keskustie 81, 95300 Tervola) 16.02.19.3.2012 työpäivisin klo 8.30-15.00.
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille) varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta em. nähtävilläoloaikana. Muille
kuin asianosaisille varataan samanaikaisesti tilaisuus
ilmaista mielipiteensä lupa-asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa kirjallisena Tornion,
Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnalle
19.3.2012 klo 15.00 mennessä osoitteella: Keskustie 81, 95300 Tervola.
Keminmaassa 14.02.2012
Tornion, Keminmaan ja
Tervolan ympäristölautakunta

Seuraava

JOKIPOSTI

torstaina 15.3.
Aineiston toimitus viimeistään
keskiviikkona 7.3.2012.

