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Vastauksia Vaarojen vaellus -hankkeen herättämiin kysymyksiin

V

aarojen vaellus -hankkeen
edetessä suunnitellun polun
varrella olevien maanomistajien
keskuudessa on noussut myös epäilyksiä hanketta kohtaan. Jotta suunniteltu polku ei joutuisi virheellisten
mielikuvien takia hyllytetyksi, haluan tuoda vielä esiin sekä tarkentaa
muutamia asioita.
Tuleeko polusta kiinteistölle rasite?
Maanomistajat ovat erityisesti kiinnittäneet huomiota maankäyttöoikeussopimusluonnoksessa oleviin
mainintoihin mahdollisesta reittitoimituksesta ja oikeudesta reitin
kirjaamiseen maakaaren mukaisesti pysyvyyden vakuudeksi. Sopimuksen pohjana on ollut aiemmin tehdyt maankäyttösopimukset sekä halu varmistua reitin pysyvyydestä. Sopimusluonnoksesta tulleen palautteen perusteella sopimusta voidaan muokata maanomistajien toivomaan muotoon.
Tarkoitus on tehdä maastoon merkitty polku, ei virallista reittiä.
Maanomistajan velvollisuus ilmoittaa polkua mahdollisesti vahingoittavasta toiminnasta, esim räjäytys- ojitus-,
metsänhakkuutyöt.
Tämän kohdan tarkoituksena on
varmistaa polun turvallisuus esim.
metsänkäsittelyn yhteydessä. Po-

lun ei ole tarkoitus haitata normaalia metsän- tai maanhoitotyötä.
Maanomistajan pyynnöstä polkua
voidaan myös siirtää tarpeen mukaan esim. maanomistajan rakentaessa rakennuksen paikalle, josta polku kulkee.
Rakenteet
Maankäytt öoikeussopimus kattaa polun kulun maastossa. Maastoon rakennettavat isommat rakenteet, kuten sillat, taukopaikat, kodat
tai laavut sovitaan maanomistajan
kanssa vielä erikseen.
Millainen polku on maastossa?
Kesäpolun on tarkoitus olla merkitty, vaaroja yhdistävä patikkapolku,
jota kuljetaan lihasvoimin. Suunniteltu polku tulee olemaan tavallinen, päällystämätön polku. Vain
vaikeimpia kohtia helpotetaan pitkospuilla tai muilla rakenteilla. Talvikäyttöön suunniteltu lyhyempi ura on perinteinen hiihtolatu,
jota pidetään auki moottorikelkalla vedettävällä latuhöylällä.

turvallisuus voi jopa parantua, kun
luonnossa liikkujat saadaan kulkemaan merkittyä polkua pitkin. Polulla liikkujia tullaan kehottamaan,
kuten luonnossa liikkujia yleensäkin, ottamaan huomioon metsästysaika pukeutumisessa ja liikkumisessa.
On hienoa nähdä metsästäjien ottavan palautteessaan huomioon muut metsässä liikkujat. Tämä
kertoo heidän vastuuntuntoisesta asenteestaan. Yksi metsästäjiltä tullut palaute on huoli vahingon
sattumisesta esim. metsästyskoiran
ja polulla kulkevan ihmisen ja hevosen tai koiran kohtaamistilanteessa. Huoli on aiheellinen. Ratkaisuna
tähän voisi olla polun käytön rajoit-

taminen metsästysalueella metsästysaikana esim. käynnissä olevasta
metsästyksestä kertovin kyltein. Samalla vältyttäisiin myös yhtäkkisen,
läheltä kuuluvan laukauksen aiheuttamasta yllätyksestä ja muilta mahdollisilta vahingoilta.
Perinteisesti suomalaiset metsästäjät, marjastajat ja muut luonnossa liikkujat ovat sopineet liikkumaan samoilla alueilla. Polulle rakennettavat sillat ja pitkospuut
helpottanevat myös metsästäjien ja
muiden luonnossa liikkujien liikkumista alueella.
Tiedustelut ja ehdotukset: Petri
Törmänen, Vaarojen vaellus –hanke, puh. 040 151 9757, petri.tormanen@tervola.fi

Onnittelut Äideille

toivottaa
Tervolan Osuuspankin väki

Metsästys
Suunniteltu polku ei rajoita alueen
muuta maankäyttöä. Olemassa olevat metsien virkistyskäyttömahdollisuudet, kuten metsästys, voivat
jatkua normaalisti. Jokamiehenoikeus mahdollistaa tälläkin hetkellä
metsissä liikkumisen, polun myötä

Marjamaan puutarhan kesäkausi avataan.

Ruusuja äidille!

! kuta , asäeteitlmiä
Miillua is
alla, ruuk
kimpulla

Puutarha avoinna: ma–pe 10–19, la 10–17, su 12–19
P. 040 536 7960, Itäpuolentie 2246, 95300 Tervola
marjamaan.puutarha@pp.inet.fi

kaun
kukalla, kortilla...

Äidille Lahjakortit hemmotteleviin hoitoihin…
* Oxyjet-happikasvohoito * Ultraäänikasvohoito
* Kestopigmentointi * LHE-valoimpulssihoidot
* Mikroneulaus * Sokerikarvanpoisto
* Jalkojenhoito ym…

Vaeluksella voi yhyttää korpin – tosin harvemmin näin läheltä.

Laadukkaat kotihoitotuotteet Biodroga Exuviance Wella

Kauneus- ja Jalkahoitola

Tervetuloa,
soita tai käy

Marjut Rovanperä

040 5255 669

Tervolan 4H-yhdistys järjestää 16.6.2012
koko perheen retken

RANUAN ELÄINPUISTOON
Retki on tarkoitettu yli 12-vuotiaille
(alle 12 v. aikuisen seurassa)

Osuuspankin talo

SKY-kosmetologi, parturi-kampaaja

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
1.6. mennessä
p. 040 778 2573

Kaikki äidit rakastavat hemmottelua
Muista äitiä lahjakortilla!
Voice massage
Hermoratahieronta
Syväkudoshieronta
Intialainen päähieronta
Aqua Detox -kuonanpoisto

Ruusutarjouksia!!

Iso
Leikkohortensia

Aloe Vera- tuotteet
OrtoMalli - tukipohjalliset
Energetix- magneettikorut
Cambridge-laihdutustuotteet
ja ohjaus
H O I TO L A

Ann-Nette
Koulutettu hieroja Annette Ranta
Puh. 040 5776826

6,00

/kpl
ja muita leikkokukkatarjouksia!!

4,90/kpl
Orvokkeja alk. 1,00
Begonia 6,00/kpl

Pelargonia

Palvelemme: ark. 10–17, la 12.5. 9–16, su 13.5. 12–15

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

JOKIPOSTI
torstaina 16.5.

Aineiston toimitus keskiviikkona 24.5.2012 mennessä.

Wintillä virsut väpättää!
Olemme vaivojamme säästämättä ja työtunteja
laskematta pistäneet ravintolamme yläkerran uusiksi

Se on nyt WINTTI – oikea Karaoke-TIMANTTI
Wintti-timantin kaikki pinnat on hiottu viimeisen päälle!

* Perjantaisin Wintin
discossa jytää klo 21–02
* Lauantaisin Karaoke
+ DJ klo 21–03

Pizzeria
p. 435 230

Del Ponte
www.delponte.fi

Tule kokemaan pohjoisen
laadukkaimmilla laitteilla
varustettu
tanssi- ja
karaokemesta!
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Nuoret 4H-yhdistyksen ”Paras maa on puolustamisen arvoinen”
keskiössä
V
T

er volan 4H-y hdisty ks en
vuosikokous pidettiin 20.3.
osuuspankilla. Paikalla oli pääasiassa nuoria, ansioituneita palkittavia ja stipendiaatteja. Nuorisotoimikunnan 4H-presidentti Elli-Noora
Varajärvi kävi kannustamassa nuoria osallistumaan kaikkeen 4H-toimintaan. Lapin 4H-piirin tervehdyksen toi hallituksen puheenjohtaja Jorma Vaara. Kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Pertti Keränen piti
nuorille kauniin kannustuspuheen
ja toi tilaisuuteen kunnan terveiset.
Osuuspankin yrittäjästipendin sai Karoliina Hanhisuanto
Cupcake`s kahvioyrityksellään.
Luovuttajana oli pankinjohtaja
Hannu Neuvonen. Kunnan stipendit jakoi valtuuston puheenjohtaja
Pertti Keränen Fanni Maria Poikajärvelle, Iida Saarelle ja Laura Varajärvelle. Myös Stora Enso muisti nuoria stipendein, saajina olivat Roosa-Maria Kähkönen, Ilona Lampela ja Jonna Kokkonen.
Ilona myi eniten kalentereita (34
kpl) ja Jonna oli hyvänä kakkosena (27 kpl).

Tälle vuodelle on suunniteltu
mm. kilpailuja, leirejä ja kursseja.
Nuorille pidettiin valokuvauskurssi
helmikuussa ja lapsille hiihtolomaviikolla päiväleiri.
Toukokuun alussa järjestettiin
perinteinen viikonloppuleiri, kesäkuussa on suunnitteilla päiväleiri ja
elokuun alussa Meri-Lapin alueen
yhteinen luontoleiri. Koko perheen
retki Ranuan eläinpuistoon järjestetään kesäkuussa. Mukaan pääsevät 12-vuotiaat, nuoremmat aikuisen seurassa.
Nuorten oma kesäkahvila avataan 11.6. Paakonkarin kiinteistössä (entiset Kehäkukan tilat).
Perinteinen ketjuvasikan luovutus oli 25.4. Jankkilassa. Edellinen ketjuvasikka kasvoi lehmäksi ja
poiki lehmävasikan; se luovutetaan
seuraavalle aktiiviselle 4H-jäsennuorelle tai -nuorille. Eemeli Ranta luovutti Ifrodite-vasikka Fanny-Marin Topias ja Santeri Jankkilalle. Paikalla olivat myös Faban
edustaja Paula Aho, 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja sekä nuorten
huoltajat Kimmo Jankkila ja Markku Ranta. (SV/JJ)

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Tunti ennen messujen alkua (klo 9) aamurukous seurakuntakeskuksen kerhosiivessä. Saarnan aikana on lapsilla mahdollisuus osallistua kirkkopyhäkouluun päiväkerhohuoneessa.
Su 13.5. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Seurakuntien tyttö- ja poikatyön tukemiseen ja kehittämiseen Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskuksen kautta.
Messun jälkeen äitienpäiväjuhla seurakuntasalissa.
Helatorstaina 17.5. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, saarnaa Tero Saapunki, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti hengelliseen työhön
sotiemme veteraanien keskuudessa omassa seurakunnassa.
Messun jälkeen eläkeläisten kerhojen kevätjuhla ja yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla sekä teologianmaisteri Tero Saapungin tulojuhla seurakuntasalissa.
Su 20.5. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10,
johtaa Tero Saapunki, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti hengelliseen työhön sotaveteraanien, sotaleskien ja sotaorpojen keskuudessa. Kolehdin
tuotto jaetaan puoliksi Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n ja Veteraanivastuu ry:n kesken. Kaatuneitten muistopäivän kunniakäynti sodissa
kaatuneitten haudoilla jumalanpalveluksen jälkeen.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 9.5. Sairaalahartaus klo 14.
To 10.5. Hartaus Kotikullerossa klo 10 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11. Ke 16.5. Omaishoitajien kokoontuminen seurakuntakeskuksessa klo 10-12.
Sairaalahartaus klo 14. Ke 23.5. Sairaalahartaus klo 14.
To 17.5. Kristittyjen yhteinen rukoushetki Leena ja Kari Halmeella klo 16.
PYHÄKOULUTYÖ
Kirkkopyhäkoulu jumalanpalvelusten saarnan aikana.
Lapsilla on mahdollisuus osallistua pyhäkouluhetkeen päiväkerhohuoneessa. Pyhäkoulua ei ole perhekirkkojen aikana.
PÄIVÄKERHOTYÖ
Kerhot 3-6-vuotiaille: keskiviikkoisin klo 10-12, Seurakuntakeskuksessa, Kirkkokuja 4, keskiviikkoisin klo 13.15-14.45 Koivun koululla, perjantaisin klo 12-14, Louen koululla.
Avoin päiväkerho 0-6-vuotiaille: torstaisin klo 10.30-12.15, Seurakuntakeskuksessa.
Päiväkerhojen kevätkausi päättyy viikolla 19
NUORISOTYÖ:
Nuorten Raamis perjantaisin klo 17 pappilassa (Kirkkokuja 4b).
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna 2.-15.5. Vaatteiden tulee olla
puhtaita ja ehjiä. (Huom. emme ota vastaan talvivaatteita säilytystilojen
puutteen vuoksi). Mahdollisuus varata tanko/pöytä, tied. Arja p. 050
-4370011. Kirppis auki: ma-pe klo 10-17., paitsi ti 15.5. klo 10-16.
Poikkea vaikka kahville!
DIAKONIATYÖ:
Ti 22.5. Tiistailounas klo 11-12 seurakuntakeskuksessa. Lounaan hinta on työttömille ja muille, jotka eivät ole työelämässä 2 €, muille 5 €, alle
kouluikäisille maksutta.

eteraanipäivän vietto sujui
Tervolassa perinteisin menoin. Päivä alkoi kunniakäynnillä
sankarihautojen äärellä. Seurakuntakeskuksen kirkossa pidetyn hartauden jälkeen kokoonnuttiin yhteiselle lounaalle ja valmistauduttiin Veteraanipäivän juhlaan, joka
järjestettiin niin ikään seurakuntakeskuksen tiloissa.
Juhlapuheen piti kirkkoneuvoston jäsen Rauni Moskuvaara. Hän
Tervolan veteraanien ja kotirintaman antamasta, erittäin merkittävästä panoksesta, jotta maahan tunkeutunut vihollinen voitaisiin torjua ja sodasta ylipäänsä selvitä.
- Te, Tervolan veteraanit, olette
tehneet suuriarvoista työtä omalta osaltanne. Meidän varttuneimpien tervolalaisten muistoihin ovat
muiden muassa syöpyneet sellaiset
tapahtumat ja käsitteet kuin TaliIhantalan torjuntavoitto ja Talvisodan ihme. Veljiä ei jätetty.
Moskuvaara otti esiin myös
naisten roolin sodan tulimyrskyissä. Hän totesi, ettei etulinjassa ollut naisia, mutta heitä palveli linjojen takana tuhansin haavoittuneita hoitaen ja joukkojen huollosta vastaten.
- Kun miehet olivat sodan
melskeissä, kaikki työt jäivät lasten, nuorten, naisten ja vanhusten
harteille. Vihollista vastaan käyneet
joukkomme antoivat raskaan uhrin; yli 90 000 kaatui ja 300 000 haavoittui. Sotaorpoja laskettiin olleen
50 000, Moskuvaara luetteli sodan
synkkiä lukuja.
Juhlapuhujan omatkin sotaajan muistot ovat riipaisevia. Mos-

kuvaara on kuullut isänsä sanoneen:
”Siellä tapetaan nuoria miehiä, kyllä minun on lähdettävä rintamalle.”
- Äitini sai hänet jäämään vielä vähäksi aikaa kotiin, mutta myöhemmin isä kuitenkin pakkasi reppunsa ja liittyi joukkoihin. Sille
tielle isäni sitten jäi. Äidin oli pärjättävä yksin lapsineen. Sotaorpojen kohtalo oli kova, mutta onneksi
meille jäi sentään äiti.
Rauni Moskuvaara muistutti liikuttavassa juhlapuheessaan,
että Suomella on velkaa maksamatta 43 000 veteraanille. Hän painotti myös sitä, että valtavaa sota-ajan
muistoarkistoa on jaksettava tyhjentää jälkipolville, eli kertomisen
perinnettä tulisi jatkaa ja tukea.
- Suomi on paras maa meille
suomalaisille. Ja jos se kerran on paras, se on myös puolustamisen arvoinen, Moskuvaara siteerasi tunnetun, edesmenneen kenraalimme
Adolf Ehrnroothin, jättämää sanomaperintöä.
Kertomisen arvokasta jatkumoa korosti myös juhlan avannut
kunnanhallituksen puheenjohtaja
Jussi Vaara.
- Tässäpä on meille kaikille tärkeä ja haastava tehtävä, että haluaisimme ja muistaisimme kertoa jälkipolvillemme, mitä merkitsee vapaa isänmaa. Suomalaisuuden arvostus on yksi itsetunnon kulmakivistä. Kansallinen itsetunto on nuorillamme tutkitusti hyvä. Näitä perusasioita on aina syytä vahvistaa ja
vaalia, Jussi Vaara painotti.
Tervolan veteraanijuhlassa oli
mukana muutama veteraani; joukot harvenevat vuosi vuodelta. Yksi

juhlaan tulleista oli 93-vuotias Aarne Leppänen, joka vietiin parikymppisenä itärajalle linnoitustöihin – kuten tuhannet muutkin hänen ikätoverinsa.
- Talvi meni linnoitustöissä,
mutta jo seuraavan vuoden kesällä oli lähdettävä kohti maahamme
rynnistävää vihollista. Haavoituin
5.8.1941. Jatkosodasta selvittyäni
edessä oli Lapin sota, jossa haavoituin toisen kerran, Leppänen muistelee vakavin ilmein.
Leppänen kertoi, että sota-ajan
kokemuksia on vaikea muistella,
saati niistä kertoa. Pitkästi elämää
kokenut Leppänen ei arkaile sanoessaan, että ”pelko asui jokaisen puserossa noina vuosina.”
- Se, joka sanoo, ettei pelännyt,
valehtelee. Kyllä niissä paikoissa jokainen vapisi, toiset vain pystyivät
pelkonsa paremmin peittämään. Itselleni oli karmein kokemus, kun
minut pantiin kolmen miehen kanssa partioreissulle vihollisia kuhi-

sevalle alueelle. Meidän tehtävänä oli saada yhteys kapteeni Haloseen, mutta eihän sieltä mitään Halosta löytynyt, vaan laumoittain venäläisiä. Pääsimme sieltä pois kuin
ihmeen kaupalla maattuamme pitkät ajat näreikössä kranaattien putoillessa ympärillemme.
Aarne Leppänen oli Lapin sodan päätyttyä yli vuoden sairaalassa parantelemassa vammojaan. Entiselleen mies ei kuitenkaan tullut;
sotamuistona hän kantaa 30 prosentin sotainvaliditeettia.
Tervolan Veteraanijuhla oli viritykseltään tutun harras ja koskettava; siihen toivat surullisen kauniit
vivahteensa Tervolan Soittokunnan
Siniset Rakuunat, Pyhäaamun rauha ja Veteraanin iltahuuto, Jyrki
Laapotin laulamat Pohjolan maa ja
Vaiennut viulu sekä Mattisen koulun oppilaiden esittämät Synnyinmaan laulu ja Jumala loi. ❅
✎(JJ)

KIVALOJEN SEUTUOPISTO
Tervolan toimipiste tiedottaa
Mattisen koulun oppilaat lauloivat juhlaan harrasta tunnelmaa.

Del Ponte satsaa viihteeseen
P

Pizzeria Del Ponte hakee ennakkoluulottomasti uusia,
raikkaita toimintatapoja; pizzeria
ravintolasta on alkanut kuoriutua
virtaviivainen viihderavintola – ei
sillä etteikö kuuluisilla pizzoilla olisi
edelleen tärkeä merkitys Del Ponten elinvoimalle. Pizzauuni laulaa
ja karaoke käy kuumana – vai miten päin se oli?!
Myllykankaat ovat viime kuukausina satsanneet mittavasti ravintolan yläkerran uusimiseen. Tavanomaisesta kabinetti-tyyppisestä tilasta on omin voimin remontoitu ja
stailattu hieno disko, johon on asennettu alan viimeisintä huippua olevat äänentoistolaitteet.

Karaokea varten Wintiksi ristityssä tilassa on huikea yli 8000 biisin kokoelma. Karaoke iskee kansan tajuntaan joka lauantai - jossain
vaiheessa keväästä myös perjantaisin. Palvelun Del Ponte ostaa Lapin
Arktiselta tapahtumalta, joka on
alansa huippuammattilainen.
- Wintti on puhtaasti tanssille ja
karaokelle pyhitetty paikka. Muut
ravintolapalvelut hoituvat isommassa tilassa, alakerrassa. Tulkaapa joukolla tutustumaan paikkaan,
jossa karaoke soi ilman särinöitä ja
ylimääräisiä vinkauksia, Myllykankaat viestittävät. ❅
✎ (JJ)

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

Kuvataide
1103280 Kevät piirtäen ja maalaten –lyhytkurssi Tervolan taidestudiossa 18.20.5. perjantaina klo 18-21, lauantaina klo 11-15 ja sunnuntaina klo 12–
16. Kurssi tarkoitettu yli 16-vuotiaille. Maisemamaalaukseen keskittyvä kurssi on tarkoitettu kaikille, niin maalausta ja piirtämistä jo harrastaville kuin
vasta-alkajillekin. Käymme läpi piirtämiseen ja maalaamiseen liittyviä perusasioita käytännön työskentelyn kautta, opettajan ohjauksessa. Kurssilla voi
työskennellä millä tahansa maalaus- tai piirustusvälineillä. Lisätietoja Tervolan toimipisteestä. Kurssimaksu 15 Ð. Ilm. 11.5. mennessä. Sami Evinsalo

Käden taidot
1104283 Betonia ja mosaiikkia. Tervolan kunnantalo, taidestudio. Terttu Vaarala. Pe 25.5. klo 17–20.15 ja la 26.5. klo 10–15. Valetaan betonista tai valmistetaan mosaiikkitekniikalla trendikkäitä elementtejä koristeeksi tai käyttöesineeksi kotiin, pihalle ja puutarhaan. Tiedustelut tarvikkeista opettajalta 040 544 4816. Kurssimaksu 15 Ð. Ilm. 18.5. mennessä.

Näyttämötaiteet
1102202 Luovan ilmaisun piiri/kesäteatteri. Tervolan nuorisoseura. Päivi Kolmonen. To 10.5. alkaen klo 19–21.15. Kesäteatteriesityksen valmistaminen.
Näytelmä Lottopotti. Yli 16-vuotiaille. Kurssimaksu 25 Ð.

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

YHTEISVASTUU:
Huomio kaikki yhteisvastuukeräystä toteuttaneet! Tervetuloa
kiitosjuhlaan helatorstaina!
KIRKKOMUSIIKKI: Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin 16.5.
saakka seurakuntakeskuksessa klo 17.

Tervolan alueen
paikallislehti
15. vsk

TOIMITUKSET: Hautaan siunattu: Marja-Liisa Lumpus 71 v, Laila Margareta Ylitolonen 87 v.

Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747

Kevätlaulajaiset seurakuntakeskuksessa 20.5.2012, klo 18. Tule
kuuntelemaan kirkkokuoron esityksiä ja laulamaan yhdessä keväisiä
lauluja. Vietämme samalla kirkkokuoron 80-vuotisjuhlaa. Kahvitarjoilu.
Tervolan seurakunnalla on vuokrattavana vanhusten asunto.
Asunto sijaitsee seurakuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä.
Asunto on 2h+keittiö+sauna, pinta-alaltaan 53,5 m2. Vapaamuotoiset asuntohakemukset tulee toimittaa viimeistään 15.5.2012 klo 13
mennessä taloustoimistoon osoitteella: Tervolan seurakunta, Kirkkokuja 4, 95300 Tervola. Tiedustelut Reijo Kiviharju p. 050 437 0007.

Aarne Leppänen koki sodan kauhut maineikkaan Kevytosasto 5:n riveissä.
Hän haavoittui kaksi kertaa.

Toimituskunta:
Juhani Jaakkola, Marjaana Kamula
Kummu, Hilkka Ollikkala
Sivunvalmistus ja painopaikka:
Tornion Kirjapaino

Myllykankailla on tyylitaju kohdillaan, kuten tämä diskon vauhdikas peilikin paljastaa.

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.
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TERVOLAN KUNTA
VENEPAIKKOJA VUOKRATTAVANA
Tervolan kunta vuokraa venepaikkoja Jurvanojan venesatamasta ajalle 1.6. - 30.9.2012. Venepaikat on numeroitu 1 – 10
siten, että joenpuoleisin on nro 10.
Vuokra em. ajalta on 30 € ja avaimen panttimaksu 20 €. Panttimaksu palautetaan avaimen palauttamisen yhteydessä.
Venepaikan voi varata tekniseltä osastolta (puh. 040 151
9743) perjantaista 11.5.2012 alkaen. Avain tulee noutaa viikon kuluessa varauksesta ja samalla tulee maksaa em. vuokra- ja panttimaksu (käteisellä). Mikäli avainta ei ole noudettu
em. ajan kuluessa, paikkavaraus raukeaa.
Tekninen osasto

TERVOLAN
KUNNANTALO
sekä Tenergia Oy,
Tervolan Vuokratalot Oy,
Tervolan Vesi Oy,
työvoimatoimisto ja KELA

Uusi kahvila Tervolaan
V

appuna Tervolahovissa kävi
melkoinen kuhina, kun Mari
Starck-Kakko ja Tenho Kakko avasivat yrityksensä yhteyteen Tervolahovin Cafe´n. Moni Kirkonkylän asukas suuntasi kauniissa, mutta koleassa vappusäässä päiväkävelynsä hoviin munkkikahveille.
Tenho Kakko kertoi, että ihmiset ovat ilahduttavan laajasti tiedostaneet, mitä Tervolahovissa tuleman pitää. Kahvilan ohella etenkin nuorta väkeä on kiinnostanut
hiljattain valmistunut teatteri, joka
on varustelultaan viimeisen päälle. Elokuvia voi katsella monen neliön suuruiselta ”valkokankaalta”
ylellisessä nahkatuolissa istuen tai
uinuen.
- 3 D on ollut kova juttu. Teatterissamme voi miellyttävästi katsella mieleistään elokuvaa tai ohjelmaa. Muutaman askeleen päässä
on uuteen ilmeeseen stailattu kahvi-

la, jossa tarjottavat kahvileivät tulevat omalta kylältä, Kotileipomosta.
Kahvilan avaamisen taustalla on se,
että väkeä liikkuu näissä ympyröissä ympäri vuoden niin paljon, että
kahvittelupaikka katsottiin hyvin
tarpeelliseksi, Tenho Kakko toteaa.
Kahvilan ja koko Tervolahovin
lisäarvoina ovat mahtavat Kemijoen
maisemat ja virran tarjoamat aktiviteetit, oma rauha ja monipuoliset
palvelut.❅
✎ (JJ)

Vappuna avattu Tervolahovin Cafe´
veti väkeä pitkin päivää. Mari emännöi tiskin takana ja Tenho vaihtaa
kuulumisia asiakkaiden kanssa.

OVAT SULJETTUINA
pe 18.5.2012
Paakkolan kyläläiset huomio!

KEVÄTSIIVOUSTALKOOT
perjantaina 18.5. klo 15 alkaen.
Siivouskohteina ovat tienvarret, nuorisoseuran
piha-alue ja uimarannan sekä
grillikodan ympäristö. Lähdemme
liikkeelle nuorisoseuralta.
Talkoolaisille on luvassa talkookahvit ja makkarat grillikodalla.

Tervetuloa suurin joukoin!!!

Eevan pistoja
Tervola –
myönteisiä
mahdollisuuksia
vai torpattuja
tavoitteita?
Olen ollut TEEMA -hankkeen projektipäällikkönä parisen kuukautta.
Tässä uudessa työssäni sain innostavan tehtävän. Minua pyydettiin kirjoittamaan Jokipostiin artikkelisarja
aiheesta: Tervola - myönteisiä mahdollisuuksia.
Olin ennen helmikuuta useaan
otteeseen yrittänyt saada töitä kotikunnastani Rovaniemeltä, tuloksetta. Kun olin Tervolassa työhaastattelussa, minulta kysyttiin viimeisenä
kysymyksenä, että miksi juuri minut
pitäisi valita TEEMA-hankkeen projektipäälliköksi.
Vastasin kysymykseen suurin
piirtein näin: ”Koen, että nyt Tervolassa olisi aika ottaa riski ja valita tähän tehtävään tällainen nuori ja innovatiivinen henkilö, niin
kuin minä.”
Kotimatkalla soimasin itseäni.
En varmasti saisi työpaikkaa projektipäällikkönä. Oli ollut tosi typerää vastata, että työn antaminen minulle olisi ”riski.” Olihan minua etukäteen varoiteltu, että Tervola on pysähtynyt ja vanheneva kunta, jossa
ei haluta muutoksia. Siellä ei siis taatusti otettaisi minkäänlaisia ”riskejä”.
Minua oli myös varoiteltu siitä, ettei kukaan täysjärkinen haluaisi
tulla Tervolaan, tai ainakaan muuttaa sinne. Kun viikon päästä haastattelutilaisuudesta sain puhelinsoiton, jossa minulle kerrottiin, että olin
tullut valituksi tähän työhön, olin ällikällä lyöty. Tervola oli osoittanut jo
tällä, että siellä oli ainakin rohkeutta
ja uskallusta ottaa riskejä.
Rovaniemellä asuvat ystäväni
ovat onnitelleet minua uudesta työstäni ja he ovat suhtautuneet Tervolaan ja tervolalaisuuteen erittäin
myönteisesti. ”Mahtavaa!” ”Tosi siisti homma!” Yksikään ei ole epäillyt sitä, ettei siellä voisi elää ja tehdä
työtä, vaikkei se Rovaniemi olekaan.
Tervola on Tervola.
Aamuisin tänne Rovaniemeltä
ajellessani olen nähnyt kevään tulon
ja muuttolinnut. Kaupungissa en asiaa olisi koskaan samalla tavoin huomioinut. Nytkin katson työhuoneeni ikkunasta aurinkoista kylänrait-

Hyviä tuloksia Sukupolvenvaihdos maaseudulla -hankkeesta
A

mmattiopisto Lappian Louen
toimipaikassa oli 26.4. kaksi hyvää syytä juhlia: Tauno Lauri
esitteli liki kahdeksan vuotta kestäneen Sukupolvenvaihdos maaseudulla -hankkeen lopputuloksia. Samalla kahviteltiin Laurin alkavien
eläkepäivien kunniaksi. Tauno Lauri on vetänyt po. hankkeita syksystä
2004 lähtien eli lähes 8 vuotta. Vaihdoksia on tehty tänä aikana noin 70.
Huhtikuun viimeisenä päivänä 2012
päättyi koulutushanke, jossa on ollut
mukana 47 tilaa/maaseutuyritystä.
- Tämän jakson tavoitteena oli
30 tilaa, joten määrällisesti ylitimme tavoitteen. Lopullisia vaihdoksia toteutuu ensi vuoden vaihteeseen
mennessä myös 30. Reilulla kymmenellä tilalla prosessi on kesken, mutta suunnitelmat on kaikille pyritty tekemään mahdollisimman valmiiksi. Useimmissa tapauksissa luopujien ikä on viivästyttänyt vaihdosta.
Lauri valotti.
Hankkeita on hallinnoinut Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja toteutuksesta
on vastannut Ammattiopisto Lappian Louen toimipaikka. Rahoittajina ovat olleet Lapin ELY-keskus
EU:n ja kansallisella 80 % rahoituk-

sella, Lapin kunnat 10 %:lla ja yrittäjät 10 %:lla.
Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat olleet yrittäjät, ProAgria Lappi, metsäorganisaatiot, MTK
–Lappi, MTT -Lappi, tiedotusvälineet, eri pankit, verottaja, Lappian
eri toimijat, RAMK ja muut alan yhteistyötahot.
Juuri päättyneen hankkeen kokonaisbudjetti oli 299 700 euroa.
Ohjausryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana toimipaikkapäällikkö Vilho Palosaari Ammattiopisto
Lappia, varapuheenjohtajana maatalousyrittäjä/MTK Lapin pj. Juhani
Lampela, maaseutupäällikkö Anne
Nuutinen Rovaniemen kaupunki,
kehittämispäällikkö Anne Ristioja Lapin ELY –keskus maaseutu- ja
energia, maatalousyrittäjä Eero/Aatto Ylimartimo, johtaja Simo Alaruikka ProAgria Lappi, maaseutusihteeri Matti Lankila Tornion kaupunki ja maaseutusihteeri Heikki
Pennanen Simon kunta.

Hankkeen tulokset
ja vaikutukset
Nyt päättyneen jakson aikana tehdyt vaihdokset jakaantuvat tuotanto/yritysaloittain seuraavasti: mai-

to 11, liha 4, maas.yritt./moniala 7,
kasv.vilj./metsä 3, lammas 2, puutarha 1, poro 1, metsä 1 ja hevos 1 kpl.
Hankkeen aikana on järjestetty
yhteensä 23 joukko- ja ryhmäkoulutustilaisuutta.
Yrityskohtaista koulutusta on
järjestetty 155 henkilölle. Koulutuksen määrän tavoitetaso oli hankesuunnitelmassa 383 henkilöä/kappaletta. Toteuma hankkeen lopussa
oli 1902 eli viisinkertainen.
- Koulutuksen suorittaneita oli
yhteensä 150 (tavoite 90). Koulutettavat ovat olleet erittäin motivoituneita, yhtään tilaisuutta ei peruttu.
Joukkokoulutustilaisuuksissa osanottajamäärät vaihtelivat 15:sta ja 46:n
välillä, Lauri kertoi.

Suurimmat SPV-esteet
ja ongelmat
Tauno Laurin mukaan Lapissa tehdään liian vähän vaihdoksia. Maatalouspolitiikan yleinen ”epävarma”
tilanne lykkää tai estää vaihdoksia,
huoli alan tulevaisuudesta näkyy
jatkajapulana. Suurimmat esteet ja
ongelmat ovat ”rimakauhu”, oikean
tiedon puute ja väärän tiedon hallinta sekä em. seikoista johtuva jatkajapula.

Muita ongelmia ovat aloitustuen
saanti/riittämättömyys, rahoitus, verotus, luopumistuen rajat, eläkekysymykset, tilan/yrityksen korkea hinta,
kannattavuus, ostajan tai myyjän taloudellinen asema, tuotannosta luopumisen vaikeus, perhesuhteet, byrokratia, neuvonnan puute ja -hinta
sekä monet henkiset syyt.

Salkunsiirto Lapin
maataloudessa -hankkeesta
uutta virtaa
Miten Lapin vaihdosmäärä saadaan
nousemaan? Laurin mukaan vaihdokset suomalaisilla ja lappilaisilla
tiloilla tehdään lähes sataprosenttisesti lähisukulaisten kesken. Maatalouden suuri rakennemuutos merkitsee myös sitä, että suuri määrä Lapinkin tiloista on elinkelvottomia vanhan yrittäjän lopettaessa
tuotannon.
- Pohjois-Karjalassa on tähän
keksitty Salkunsiirto maataloudessa -termi ja ajatus kumppanuuden
kautta luopumisesta. Perusajatuksena on, että silloin kun tilan pidon jatkajaa ei löydy omasta perheestä, lopettava yrittäjä siirtää kumppanuuden avulla tuotantoresurssejaan jatkavalle yrittäjälle joko suorana yri-

tyskauppana tai täydellisen fuusion
tapaan niin, että molemmat hyötyvät. Samalla hyötyy koko kylä, kunta ja maakunta, kun maitokiintiöt,
pellot, tuotantorakennukset, tuotantoeläimet, niiden jalostusarvo ja
osaaminen jäävät maakuntaan, Lauri muistuttaa.
Hyvä asia Laurin mielestä on
myös se, että samalla lopettavalle
tarjoutuu mahdollisuus nähdä työnsä jatkuvan, peltoja viljellään ja itse
saa nauttia eläkepäivistään. Ei ole
siis häpeä, jos omaa jatkajaa ei ole ja
jos tila ei enää tänä päivänä tuo elantoa perheelle.
- Tätä työtä on tehty nyt päättyvässä hankkeessakin ja käytännössä neuvojien toimesta jo vuosikymmeniä, mutta lisää tehoa ja resursseja tarvittaisiin tällaiseen työhön.
Uusi hanke tulee valjastaa näillä resursseilla.
Lapin harva asutus ja pitkät etäisyydet aiheuttavat myös omat ongelmansa. Varsinkin luopuvien pienten
tilojen ja maaseutuyritysten yrittäjät ovat yksin negatiivisine lopettamisajatuksineen, Tauno Lauri huomauttaa..
Neuvonta- ja asiantuntijaorganisaatiot keskittyvät supistuvien valti-

tia, ja västäräkki keikuttaa pyrstöään
pihan reunalla.
Hassua kyllä, kohtaamani kuntalaiset täällä pitävät muuttoani Tervolaan pienenä ihmeenä, mutta minulle se on myönteinen mahdollisuus. Seuraavan kerran taivastelette
minulle: ”Miksi ihmeessä muuttaisit
Tervolaan?”, ihmetelkää sen sijaan,
miksi olen niin pössi, etten muuta
Tervolaan.
Ensimmäisinä työpäivinäni kävin läpi kaappien kätköissä olevia
mappeja ja papereita. Löysin niistä paikallisten toimijoiden kokoamat listat, joihin oli koottu Tervolan kehittämiseen liittyviä haasteita. Niistä löytyivät esimerkiksi seuraavat: rohkeuden puute, nurkka- ja
kuppikuntaisuus, matkailukohteiden
hyödyntämättä jättäminen, toimijoiden välinen kateus, negatiivinen
”ei se kannata”-asenne. Rohkeuden
puutteesta ei Tervolaa ainakaan voinut syyttää, minähän olen siitä elävä esimerkki.
16. huhtikuuta Helsingin Sanomien Oma Elämä -osiossa kerrottiin, että optimistinen asenne pidentää elinikää jopa viidestä kymmeneen vuotta. Artikkelissa viitattiin
2000-luvun alussa julkaistuihin tutkimuksiin, joiden mukaan positiivisuudella on suotuisa vaikutus ihmisen jaksamiseen. Myönteisen ajattelun voima voi olla jopa yhtä suuri
kuin terveellisen ruokavalion.
Tulevissa Jokipostin numeroissa
aion kertoa teille, arvoisat tervolalaiset, miten nämä haasteet voidaan
voittaa. Tervolalaisten rohkeus on
mahdollistanut tämänkin jutun kirjoittamisen. Heitän teille kuntalaisille haasteen, että seuraavan Jokipostin ilmestymiseen mennessä olisitte
omaksuneet tätä Helsingin Sanomissakin hehkutettua positiivista asennetta. Kokeilkaa ihan huvin vuoksi kehua naapuria, työkaveria tai itseänne. Myönteinen asenne kulkee
meillä jokaisella mukana korvien välissä, eikä sitä tarvitse Tervolan ulkopuolelta lähteä hakemaan. ❅
✎ Eeva Pistokoski

onapujen ja kustannuspaineiden kurimuksessa entistä enemmän maksaviin aktiiviasiakkaisiin. Jalkautuvia SPV –asiantuntijoita tarvitaan lisää. Näitäkin tulee kouluttaa uudessa hankkeessa.
Päättyneen hankkeen hallinnointi ja organisointi ovat toimineet
Laurin kokemusten mukaan kiitettävästi Koulutuskuntayhtymä Lappian toimesta.
- Hanketoimijat ovat tehneet
kiinteää yhteistyötä koko organisaation ja henkilöstön kanssa. Tästä
työstä ovat hyötyneet kaikki. Tällaisten hankkeiden hallinnointi, suunnittelu ja toteutus tuovat myös lisäarvoa kaikille osallisille. Yhteistyö
alussa mainittujen yhteistyötahojen kanssa on toiminut kiitettävästi, Lauri sanoo.
Tauno Lauri kiittelee maaseudun toimijoita ja yrittäjiä ja kehottaa
pitämään Lapin elävänä.
- Olen toiminut maaseudun kehittäjänä viidellä vuosikymmenellä, joten sukupolvenvaihdos toteutuu myös omalla kohdallani jäädessäni nyt hankkeen päätyttyä ”vapaaherraksi.” ❅
✎(JJ)
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ANNA KEVÄÄN
TULLA HIUKSIISI!

Muista Äitiä 13.5.
Sähköhammasharja
Oral B Vitality

Höyrykeitin HD 9120

Muista Äitiä Lahjakortilla!
Klassinen hieronta
Kasvo- & Jalkahoidot
Energetix vaikuttavat magneettikorut

Nyt on uudistumisen aika!

Äidille lahjakortti
Tervetu
l

25 Ð

oa

Parturi-Kampaamo

Kahden Lorea’l tuotteen ostajalle kesätuoksu tai aurinkolasit kaupanpäälle!

Pirjo Rantatorikka

Ð

24,90

ps. Tilaathan Magneettikorut kevään
juhliin lahjaksi viimeistään su 20.5.
Liikkeessämme kuvastoja!

Jurvantie 10, 95300 TERVOLA, p. 0400-267 231

sh. 89 e

Aurinkoista Äitienpäivää!

Hiustenkuivain
HD 110

Hius ja Kauneuskeskus

Parturi-Kampaamo

TiaRa

Jonna

Parturi-kampaaja, kosmetologi,
koulutettu hieroja

19 Ð

Keskustie 83, Tervola, p. 040 5760262

TERVOLAN SÄHKÖ

TIEDOTUSTILAISUUS
TERVOLALAISILLE

Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Tervolan Yrittäjät ry. järjestää kaikille tervolalaisille
avoimen tiedotustilaisuuden tiistaina 22.5.2012
klo 18 Tervolahovissa.
• Esillä Tornihanke, tulevat tapahtumat ja
yrittäjäkyselyn tulos.
Tervetuloa sankoin joukoin! Yhdistys tarjoaa kahvit.
Tervolan Yrittäjät ry.

HUOMIO TERVOLALAISET!

TARJOUSPYYNTÖ

Tervolan Jätehuolto Oy

Tarjoukset jätettävä
23.5.2012 mennessä:
Maaseudulta Käsin -messut,
Keskustie 81, 95300 Tervola.

Puh. 040 513 4725

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Tiedustelut ja varaukset:
Puh. 0400-959 322
messut@tervola.fi www.tervola.fi/messut

sunnuntaina 20.5.2012 klo 18.00 alkaen

Äitenpäivänaaton
LINTURETKI PALONPERÄLLE
Kokoontuminen Paula Karjalaisen toimiston pihalle
la 12.5. klo 9.00. Retki kestää 1–1,5 tuntia.
Vaatetus sään mukaan. Kiikarit ei välttämättömät.
Järj. Tervolan Yrittäjät ry - vetäjänä Juhani Jaakkola

KESÄ 2012

KU39

ROMURALLI
(metalliromunkeräys)
• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys

Tarjouspyyntö koskee seuraavia
ostettavia palveluita:
• lipunmyynti • lipuntarkastus
• puhtaanapito • yövartiointi
• liikenteenohjaus

KU31

TERVOLASSA JÄRJESTETÄÄN

KH19

Tervolan Osuuspankin kerhohuoneessa.
Sanassa Reino Koskinen ja
Gospelbändi Herätys.
Tervetuloa!
Järjestäjänä Kemin Helluntaiseurakunta

Pohjolan Maito palkitsi
Tervolan maidontuottajia
O

suuskunta Pohjolan Maito palkitsi hiljattain suuren
joukon maitotiloja ansiokkaasta ja
laadukkaasta maidontuotannosta. Maitotiloilla puurtavia ihmisiä muistettiin sekä osuuskunnan
omilla palkinnoilla että Walter Ehrströmin mitaleilla. Tunnustusta
jaettiin kaikkiaan 235 maitotilalle,
joista muutaman kotipaikka sijoittuu Tervolaan.
Tervolalaiset Minna ja Hannu Kemoff palkittiin siitä, että he
ovat tuottaneet hyvälaatuista maitoa E-luokassa jo 25 vuotta. Kemoffien vitriiniä koristaa nyt kultainen
mitali, joka on kuvanveistäjä Aarre Aaltosen suunnittelema. Kultaiset mitalit kunniakirjoineen luovutettiin Helsingissä, valtioneuvoston
juhlahuoneistossa 17.4.
Ter volaan tuli myös kaksi
pronssimitalia 10 vuotta yhtäjaksoisesti hyvälaatuista maitoa Eluokassa tuottaneille maitotiloille.

Pronssimitalin saivat Päivi ja Jouni Peura sekä Jukka Pekka Köngäs
(Kurvilan tila).
Sekä osuuskunnan palkinto,
että Walter Ehrström mitali ovat
tunnustusta huolellisesta työstä,
jonka julkisuusarvo tukee kotimaisen maitoraaka-aineen ja maidontuotantotiloilla tehtävän elintarviketuotannon arvostusta. ❅ ✎(JJ)

28.5.-22.6.2012
Romurallin tarkoituksena on saada kyliltä metalliromut
hyötykäyttöön ja pois nurkista pyörimästä.
Tervolan kunnan alueelle on järjestetty 3 romun keräyspaikkaa, jotka ovat avoinna metalliromujen keräystä varten neljä viikkoa. Keräysajan jälkeen yhteistyökumppani noutaa romut jatkokäyttöön.
Romujen tuonti keräyspaikoille on kuntalaisille maksutonta. Metalliromuista saadut tulot menevät paikallisen
4H-toiminnan tukemiseen. Romuralliin osallistumalla autat
luontoa, saat turhat romppeet pois varastoistasi ja tuet arvokasta lapsien ja nuorien parissa tehtävää työtä.

Kerättävään metalliromuun kelpaavat:
– kaikki metalliromut, jotka eivät sisällä ongelmajätettä – kuten kattopellit, hetekat, maataloustyökoneet (vältit, karhit
yms.)
– liedet ja pesukoneet sekä kuivausrummut. Myös muut kotitalouden pienet ser-laitteet, kuten leivänpaahtimet yms.

Kerättävään metalliromuun EI! hyväksytä:
– ongelmajätteitä sisältäviä koneita ja astioita, kylmälaitteita, pakastimia ja jääkaappeja
– maaliastioita, joissa on tuoreita maalijäämiä eikä öljyastioita, joissa on öljyä
– televisioita, tietokoneita eikä roskia eli sekajätettä

Maanomistajien kanssa sovitut
KERÄYSPAIKAT:
– Kirkonkylä ......Veljekset Vaaran Saha
– Loue .................. Lappian latokuivurin edusta
.................................. (Kätkävaarantietä n.1,5 km 4-tieltä)
– Varejoki............Haapalan soravarastoalue
Mikäli Teillä on kysyttävää tai epäselvyyttä metalliromun
kierrätykseen liittyvistä asioista, Teitä neuvoo mielellään
Tervolan 4H-yhdistys
p. 040-7782573

Jukka Pekka Könkään karjaa Kurvilan tilalla.

Nyt kaikki innolla keräämään
metalliromu pois nurkista!
Muistakaa pitää huoli yleisestä
siisteydestä romurallin jälkeenkin!

