TORSTAINA 9.8.2012 • Numero 16/2012

Messujärjestelyissä riittää säpinää
K

uudennettoista Maaseudulta
käsin -messut ovat enää reilun kahden viikon päässä. Messuporttien avaamishetken lähestyminen tietää myös messusihteeri Nina
Maikkulalle askelten tihentymistä ja puhelinpirinän lisääntymistä.
- Edeltäjäni Teija Mäkipeura ja
koko messuorganisaatio tekivät viime vuonna niin hienoa työtä, että se
on antanut hyvän kasvualustan tämän kesän messujen valmisteluille.
On luotu vahva osaamisen ja tunnettuuden peruspääoma, joka on
kantanut etenkin messujen markkinointia ja näyttelypaikkojen myyntiä eteenpäin, Maikkula iloitsee.
Messujen vetovoima näytteilleasettajien piirissä on ollut niin
hyvä, että valtaosa osastojen neliöistä on jo myyty – enimmät varattiin
jo viime vuoden messurumban yhteydessä. Maaseudulta käsin -messut myy siis jo omalla painollaan.
- Messujen vetovoima rakentuu perinteisten asioiden ympärille. Messujen viitekehykseen kuuluvat jälleen kerran maaseudun aidot ja omaleimaiset elämykset ihmisineen, tuottajineen ja ympäristöineen. Tietysti messujen uudistumisesta on pidetty jatkuvasti huolta. Tällä kertaa erityisteemana ovat
kotieläimet. Teeman toteuttamisessa LLAI:n Louen toimipaikalla
on keskeinen rooli. Siellä pistetään
paikkoja näyttelykuntoon jo kovaa
vauhtia, Nina Maikkula kertoo.
Uutuutena messuilla ovat pehmoeläinnäyttely ja messuyleisöä
palveleva helikopterilennätys paikallisen HV-Heli Oy:n tarjoamana.
Pehmoeläimet sopivat hyvin messuteemaan, mutta oikeitakin eläimiä Louella on riittämiin pikkuväen
katseltavaksi ja siliteltäväksi.
- Perheen pienimmille pystytetään myös oma minitivoli ja aikuiset pääsevät rakastamiensa vanhojen koneiden pariin. Konevoima jyllääkin nyt tavallista isommalla arsenaalilla, sillä koneiden esittelijöillä säästyi Louelle tosi muhevat panokset, kun Vojakkalan vastaavat
konekarkelot peruuntuivat, Maikkula tietää.
Messujen ehdottomaan vetovoimaan kuuluvat kädentaitojen ja
maaseutuosaamisen ohella valovoimaiset artistit. Messusihteeri Nina
Maikkula pitää hyvänä asiana sitä,
että estradille saadaan sekä oman
paikkakunnan että valtakunnan tason esiintyjiä.

- Ensimmäinen messupäivä on
erityisesti paikkakunnan esiintyjien
juhlaa. Lavalle nousee muiden muassa Tammelan Anu, jolta on viime
aikoina ilmestynyt suosioon nousseita singlejä. Melkein täkäläisiä, eli
tuosta Rovaniemen citystä tulee ihmisiä viihdyttämään taikuri Timo
Kulmakko.
Sunnuntaina lavalla velmuilee telkkarista tuttu Jani-Petteri, ja
messupäivään antaa rautaisannoksen Grooving High All Stars. Lisäksi messunuorkalla esiintyy nuorisobändejä niin Tervolasta kuin lähikunnista.
Nina Maikkula suitsuttaa kiitosta kymmenien järjestelyihin lupautuneiden järjestövapaaehtoisten
ylle. Erityisen iloinen Maikkula on
siitä, että Tervolan Työpajan iskuryhmä on jälleen mukana messurakenteiden pystyttämisessä.
- Se on erittäin tunnollinen ja
luotettava joukko, jonka kädenjälki näkyy messuilla. Ilman työpajaa
olisimme huutavassa hukassa. Yksi
tärkeä persoona on myös Juha Peltoperä eli ”Peltsi”, joka juontaa messut jo neljättä kertaa.
Maikkula haastaa messuille
mukaan kaikki kynnelle kykenevät
Tervolan yrittäjät. Paikallinen yrittäjä saa messualueelta neljän neli-

MAKSATKO MALTAITA
KULJETUKSISTASI?
Onko järkevää käyttää aikaa ja omaa autoa paketin kuljetukseen,
kun voit käyttää tervolalaisten omakuriiria?
Tervolalaisten pienet ja suuret kuljetustarpeet
täyttää Kuriiri Kämäräinen.
”Hoidan kuskaukset muistitikuista aina muuttokuormiin asti.”

jaskakamarainen@gmail.com
Messusihteeri Nina Maikkula ehti vain hetken hengähtää messukiireiden lomassa. Kovin säpinä on vielä edessä.
ön ulkotilan veloituksetta. Erityisesti Nina tähyää paikallisten käsityöosaajien, yrttiviljelijöiden ja muiden
pientuottajien suuntaan. Kamat kasaan ja messuille!
Viime vuonna messuilla kävi
noin 9000 ihmistä ja näytteilleasettajia oli reilut 130. Jos sää on suo-

tuisa, mainittuja lukuja ei ole kovinkaan vaikea ylittää.
- Meillä on huomenna messutyöryhmän palaveri, jossa hiotaan
muiden muassa ohjelman yksityiskohtia. Tilanne näyttää tällä hetkellä varsin hyvältä, messusihteeri Nina Maikkula kiteyttää. ❅ ✎(JJ)

MAA ANTAA LÄMMÖN
Lämmin talo on
pohjoisen elämän perusedellytys.
Siksi yhä useampi suuntaa
maalämpöpumppukauppaan.
Tiesitkö, että omassa pitäjässäsi on
lämpöpumppumies, joka tulee viivana
asentamaan kotiisi maalämmityssysteemin, jonka saat avaimet
käteen -periaatteella?

-ILMALÄMPÖPUMPUT

URAKOINTI T. MUOTKA
tero@teromuotka.ﬁ • www.teromuotka.ﬁ
puh. 040 572 17 17

Seuraava

JOKIPOSTI
MESSUEXTRA
torstaina 23.8.
Messuilla riittää nähtävää. Isäntiä kiinnostavat takuuvarmasti nämä konevanhukset ja moni muukin messuelämys.

Aineiston toimitus viimeistään keskiviikkona 15.8.

maaseudulta kÄsin -messut
tervolan louella 25.–26.8.2012 klo 10–17
Lauantaina lavalla mm:
Sunnuntaina lavalla mm:
• Taikuri Timo Kulmakko
• Jani-Petteri
• Anu Tammela
• Grooving High All Stars
• Vetovoima
Messut juontaa tuttuun tyyliin Juha ”Peltsi” Peltoperä!
Messunuorkalla nuorisobändejä koti- ja lähikunnista!
Yleisölennätystä helikopterilla! Lapin vahvin emäntä ja isäntä -kisa!
Lisäksi: Ämpäri Derby -kisa, poniratsastusta, lasten minitivoli, koirarotuesittely,
vanhoja koneita, kotieläinpuisto sekä runsaasti näytteilleasettajia!
Paikkavaraukset ja tiedustelut: Maaseudulta käsin -messut
Puh. 0400 959 322, messut@tervola.fi, www.tervola.fi/messut Meidät löydät myös Facebookista

www.lakkapaa.com
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Messuilla on nostetta
unsaan kahden viikon kulutta järjestettävät Maaseudulta Käsin –
messut ovat toimineet oivallisena ikkunana paikalliseen maaseutuelämään ja maaseutuosaamiseen. Tervolalaisille yrityksille tapahtuma
on tuhannen taalan paikka; monet firmat ovat tämän jo oivaltaneetkin.
Moni pitäjän yritys silti puuttuu messuilta, vaikka saisi pienellä satsauksella jopa 10 000 silmä- ja korvaparia aistimaan sitä, mitä juuri tällä yrityksellä on tarjottavanaan. Ei tarvita mahtipontisia videotykkejä,
pinoittain hienoja esitteitä ja kiillotettuja juttua. Aitous ja omaleimaisuus ja pelkistetty sanoma ovat monesti tehokkainta markkinointia –
joskus jo yritystä edustavan ihmisen persoona lumoaa ja jää mieleen.
Messuilla on jokaiselle jotakin niin pientä kuin suurta elämystä. On tavaraa, kättentaitojen esittelyä, maaseudun makuja ja tuoksuja sekä viihdettä niin sanotusti joka lähtöön. Järjestäjät ovat onnistuneet kehittämään Louen messutapahtumista paketin, josta riittää mutusteltavaa pitkäksi aikaa.
Maaseudulta käsin –messut ovat myös perhetapahtuma ja ystävien ja tuttavien kohtaamispaikka. Onkin ollut suorastaan liikuttavaa katsella sukulaisten ja ystävien tapaamista. Siinä on jutustelun lomassa lähdetty kiertämään messuosastoja. Muutama tunti on vierähtänyt miltei huomaamatta. Messut vievät mukanaan, ja sehän on tietysti yksi tavoitekin.
Järjestäjät toivovat tietysti loppukesän kauneinta viikonloppua.
Louelle odotellaan hyvällä säällä jopa yli kymmentätuhatta messuvierasta. Siihen joukkoon mahdut kivasti Sinäkin! ❅
✎ Juhani Jaakkola

R

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi

JUMALANPALVELUKSET:
La 11.8. Viikkomessu Vanhassa kirkossa klo 18, Tero Saapunki ja Markus Tuukkanen, kanttorina Sari Vähäkangas.
Su 12.8. Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Tero
Saapunki, saarna Markus Tuukkanen, kanttorina Sari Vähäkangas. Kolehti Tervolan rauhanyhdistykselle.
Su 19.8. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma, saarna Päivö Parviainen (100 v.), kanttorina Sari Vähäkangas, kolehti eloseurojen kulujen kattamiseen.
ELOSEURAT
La 18.8. Alkuseurat Vanhassa kirkossa klo 14, Tero Saapunki, Ossi
Ylipekkala.
Raamattutunti seurakuntakeskuksessa klo 15.45 Heikki Holma. Lasten seurat seurakuntakeskuksen päiväkerhohuoneessa 15.45 Leena
Holma. Iltaseurat Vanhassa kirkossa klo 18, Martti Toivanen ja Lasse Marjokorpi. Matkalauluseurat seurakuntakeskuksen kirkossa klo
20.00, toivon mukaan lasimaalauksen valossa.
Su 19.8. Messu Vanhassa kirkossa klo 10. Päiväseurat seurakuntakeskuksen kirkossa klo 12.30 Aleksander Voltsok ja Johan Helkkula. Iltapäiväseurat seurakuntakeskuksen kirkossa klo 14.30 Arvo Alaperä ja Ilmo Pulkamo. Terveisiä Siperiasta Seurakuntakeskuksessa klo
17, lauluyhtye Pisara kertoo sävelin, sanoin ja kuvin kokemuksiaan Siperian kiertueelta.
Eloseuraravintolaa varten otetaan lahjoituksia vastaan mm marjoja,
kahvia, leipää, kakkuja yms. Lahjoitukset voi tuoda ma-pe klo 8-15 tai
sopimuksen mukaan.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 8.8. Sairaalahartaus klo 14.
Ke 15.8. Sairaalahartaus klo 14.
To 16.8. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Su 19.8. Terveisiä Siperiasta Seurakuntakeskuksessa klo 17, lauluyhtye Pisara kertoo sävelin, sanoin ja kuvin kokemuksiaan Siperian
kiertueelta.
PÄIVÄKERHOT alkavat viikolla 35. Kerhoajat ja -paikat ilmoitetaan
seuraavassa lehdessä.
NUORISOTYÖ:
To 9.8. peli-ilta Pappilan nurmilla klo 18.
La 11.8. Reissu Kemijärven seurakuntanuorten vieraaksi. Lähtö klo
16.30. Ilmoittaudu kyytiä varten Juliukselle.
Pe 17.8. Nuorten Raamis Pappilassa klo 17.
La 18.8. Retki Real Deal Summer Festival -tapahtumaan Tornioon.
Ilmoittaudu mukaan Juliukselle p. 050 437 0005.
LÄHETYSTYÖ: Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna 8.-10.8.
klo 10-17 ja 13.8. klo 10-16.
OULUN HIIPPAKUNNAN LÄHETYSJUHLILLE PELLOON
Matka tehdään rovastikunnastamme yhteiskyydillä päivän matkana lauantaina 1.9. Lähetysjuhlien ohjelma löytyy http://www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi/. Ilmoittautumiset 17.8. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 050 437 0000.
RAUHANYHDISTYS: kesäseurojen 11.-12.8.2012 ohjelma:
La 11.8. klo 13 seurat seurakuntakeskuksessa, Markus Tuukkanen,
Vesa Tahkola ja Olli-Veikko Niskakangas
klo 18 viikkomessu Vanhassa kirkossa, Tero Saapunki ja Markus Tuukkanen. Messun jälkeen puheenvuoro aiheesta ”kuuliaisuus”(Vesa Tahkola) ja laulutuokio seurakuntakeskuksessa
Su 12.8. klo 10 sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa, johtaa
Tero Saapunki, saarna Markus Tuukkanen
klo 12.30 seurat seurakuntakeskuksessa, Olli-Veikko Niskakangas,
Vesa Tahkola ja Markus Tuukkanen
klo 18 seurat seurakuntakeskuksessa, Vesa Tahkola ja Olli-Veikko Niskakangas
Su 26.8 klo 17 seurat rauhanyhdistyksellä, Kalervo Vuokila ja Jussi Vaara

Ämpäripäätapahtuma meni käsikirjoituksen mukaan
ikeastaan vain sade häiritsi
perinteisten ämpäripäivien
vietto heinäkuun puolivälissä. Lauantaina vihmonut vesisade karkotti jonkin verran yleisöä, mutta tunnelma kantoi mukavasti koko viikonlopun.
Ämpäripäivien ehkäpä kuuluisin yksittäinen tapahtuma on vuodesta toiseen ollut Ämpärinheiton
MM-kisa. Näin taisi olla nytkin –
kun kilpailuista puhutaan. Ämpäri lensi komeissa kaarissa ja todella
hyville metrilukemille.
Ämpärinheiton miesten sarjan voiton vei nimiinsä Janne Lahti, jonka voittotulos oli komea 19,97
metriä, mikä on toiseksi paras tulos nykyisen ämpäristandardin mukaisella kilpailuvälineellä heitettyn.
Janne oli maailmanmestari myös
viime vuonna, jolloin astialle mitattiin 19,25 metrin voittokaari.
Kisan hopealle paiskaisi Mikko Alatossava 17,70 metrin heitolla, ja pronssille sijoittui Tenho Vaara tuloksella 16,70 metriä. Tulostaso miesten sarjassa oli varsin hyvä.
Moninkertainen maailmanmestari Arja Oja myhäili yleisön
joukossa, kun Kerttu Ylimartimo
viskasi uusiksi maailmanennätyslukemiksi 16,47 metriä. Hopealle
tuli Anne Sorsa – hyvällä tuloksella
hänkin 15,79 metriä. Kolmannen sijan vei nimiinsä Sirpa Lehtinen tuloksella 11,48 m.
Kisa oli upea niin tuloksiltaan
kuin tunnelmaltaan, vaikka vettä
satoi. Tällä lajilla on oma vankka
kannattajajoukkonsa. Ämpärinheitto on näiden päivien omaleimaisinta urheilua, jossa on sopivasti myös
leikkimieltä mukana, lajipäällikkö
Pertti Keränen totesi kilpailun tiimellyksessä.
Janne Lahti kertoi, että valmentautuminen on jäänyt muiden harrastusten varjoon.
Tämä taisi mennä vanhalla rutiinilla. Tällä lajilla on ainakin Tervolassa arvostusta. Ämpärinheitossa tarvitaan aivan omalaatuista tekniikkaa. Vahvinkaan mies ei saa
ämpäriä pitkälle, jos tekniikka on
hakemisessa. Heittäjältä vaaditaan
myös rentoutta. Väkinäisesti ämpäri ei lennä, Janne Lahti kertoi.

O

Tervolahovissa viihtyivät niin isot kuin pienetkin ämpäripäävieraat. Hoviin ei tultu pelkästään sateensuojaan.
Kerttu Ylimartimo oli uudesta
MM-tittelistään yllättynyt ja otettu.
Hirveän suuri yllätys Kertun mestaruus ei ollut, sillä hän on ollut kahdesti hopealla.
Yleisö sai vastinetta ajankäytölleen myös muiden tapahtumien tiimoilla. Ämpäripäivät perjantaina avannut Ylipaakkolan ympärijuoksu oli kiehtovaa katseltavaa
ja tietysti itse juoksijoille mieluisa
kuntotesti. Miesten 15,2 kilometrin
pinkoi nopeiten Jyrki Ilvesluoto ja
Tervolan mies Lauri Vuokila nousi
hopealle. Ilvesluoto käytti matkaan
59 minuuttia ja 41 sekuntia. Vuokila juoksi matkan karvan verran yli
tunnissa. Kolmas oli Perttu Saraste.
Naisten sarjassa samanpituisen matkan pinkoi nopeimmin Elli
Hemminki (1.02,17). Toiseksi tuli
Tellervo Ylimartimo ja tervolalainen Teiden tallaaja Arja Mommo
sijoittui pronssille.
Kuuden kilometrin matkalla Tervolan Eerik Alamikkotervo
oli nopein (23,24) ja naisten sarjassa ykkönen oli Anni Hemminki (22.30).
Vauhdin ystäville Lossinrannassa järjestetty Vesicrossinäytös
sisälsi näyttävyyden lisäksi myös
dramatiikkaa, kun moottorikelk-

Vesicross on näyttävää, mutta myös taitoa ja kokemusta vaativaa urheilua.

ka sammui ja painui pohjaan kuin
kivi. Järjestäjät olivat tietysti tilanteen tasalla ja onkivat kuskin pelastusalukseen ja vähän myöhemmin
myös kelkan.
Yksi odotetuimmista tapahtumista oli Ulvonnan MM-kisa, joka
pidettiin lauantai-illan hämärissä
Tervolatalon kupeessa. Uutena oli
se, että nyt päästiin ulvomaan myös
joukkueittain.
Tuomaristoon vetosi parhaiten
ryhmä Fanny-Mari Jankkia/Saa-

Pelastuslautalla tuli kiire hätiin,
kun kuljettaja ja kelkka vajosivat
pohjaan.
Kerttu Ylimartimosta leivottiin tuore ämpärinheiton maailmanmestari.

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.

ga Eilittä. Toiseksi sijoittui ryhmä
Gracy Rainder Team ja kolmanneksi Ulvojat.
Yksilöinä nousivat tuomareiden
suosioon Leila Koivupalo (herkkyyttä, voimaa ja tunnetta), Matti
Veijola (tunnetta) ja taiwanilainen
Peter Cher. Ulvontakilpailu olikin
ämpäripäivien kansainvälisin tapahtuma, kun saatiin kuulla suomalaisen ulvonnan lisäksi taiwanilaista
ja ranskalaista ulvontaa!
Soutustadion oli hyvin kansoitettu riuskojen joukkueiden ottaessa mittaa toisistaan. Voiton ja samalla komean kiertopalkinnon vei
viime vuoden toisintona Veljekset
Vaara Oy:n joukkue.
Lauantai-illan huipensi tietenkin Fintelligens, joka latasi Tervolan iltaan mahtavan tunnelman.
Hyvin vetivät väkeä myös Tervolahovin yleisötapahtumat. ❅ ✎(JJ)

Janne Lahti uusi maailmanmestaruutensa hyvällä tuloksella, joten
miehen fiilis oli sen mukainen.

Jussi Vaara kiitteli soutujoukkuettaan ja vastaanotti komean kiertopalkinnon.
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HUOMIO TERVOLALAISET MAANVILJELIJÄT,
YRITTÄJÄT, JA YKSITYISET TOIMIJAT

TERVOLAN KUNTA
KOULUTYÖ TERVOLAN KUNNAN
PERUSKOULUISSA JA LUKIOSSA

Muistattehan että Maaseudulta Käsin -messuilta saa
tervolalainen toimija ilmaisen 2 x 2m ulkopaikan myyntiä,
esittelyä tms varten!

aloitetaan torstaina 9.8.2012
Lapinniemi ...........klo 8.00
Kaisajoki................klo 8.00
Loue .......................klo 8.00
Mattinen ...............klo 8.00
Lukio ......................klo 8.00

Tiedustelut Ninalta puh.0400 959 322
tai s-postitse messut@tervola.fi
ROHKEASTI MUKAAN VAAN MESSUILEMAAN!

Kuljetukset pääasiassa entiseen tapaan
Koulutoimisto puh. 040 151 9723 ja 0400 218 521

Kiitos kahvittelijoille

TERVOLAN KUNTA

Kesäkahvila Kafesa sulki ovensa 28.7.
Kiitämme nöyrästi ja lämpimästi kaikkia asiakkaitamme.
Erityiskiitokset Tervolan kunnalle, Tervolatalolle,
R-kioskille, Tervolan Sähkölle, Pohjolan Sanomille,
yrityskummeille, 4H-yhdistykselle ja
muille yhteistyökumppaneillemme.

KUNTALISÄÄ
TYÖLLISTÄVILLE YHDISTYKSILLE
Tervolan kunta maksaa kuntalisää työllistäville yleishyödyllisille yhdistyksille. Kuntalisän tarkoituksena on parantaa yhdistysten mahdollisuuksia työllistää työttömiä työnhakijoita. Tuki
osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin ja tukea maksetaan
325 euroa/kk enintään 16 kuukaudelta.
Hakemuslomake ja -ohje on kunnan internet-sivuilla www.
tervola.ﬁ.

Ihanaa kesän jatkoa ja edessä olevaa syksyä!
Anni, Karoliina, Sara, Fanni Maria,
Elli ja Annu-Inkeri

Eevan pistoja
”Hyvä kello
kauas kuuluu,
paha paljon
kauemmaksi”

Asumispalvelusäätiölle
vuokrataan rivitalotontti
T
ervolan valtuusto kokoontui
heinäkuussa vain yhtä päätösasiaa varten. Kyseessä oli tontin
vuokraaminen Asumispalvelusäätiö ASPA:lle erityisryhmille tarkoitettujen rivitalojen rakentamiseksi
Tervolaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi vuosi sitten puoltavan
lausuntonsa ASPA:n hakemukseen.
Valtuusto kutsuttiin koolle, jotta hanke saataisiin alkuun nopeal-

la aikataululla. Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus ARA teki viime vuoden helmikuussa avustusvarauksen ko. hankkeelle. Eri yhteistyötahojen kanssa käytyjen yhteydenpitojen perusteella rakennuspaikaksi on valikoitunut kunnan omistama Kirkonkylän asemakaava-alueella, korttelissa 94 oleva
rivitalotontti.

Tervolan kehitysvammaiset ihmiset saavat uuden kodin tälle tontille rakennettavista rivitaloista.

V

Asumispalvelusäätiö ASPA on
ilmoittanut, että sillä on valmiudet aloittaa rakentaminen nopealla aikataululla, jos tontti vuokrataan säätiölle. Itse rakentaminen
nykytekniikalla on nopea prosessi.
ASPA:n rakennuttajapäällikkö Jari
Kuosa viestitti kesäkuussa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen
kotiin noin vuoden kuluttua siitä,
kun ensimmäiset lapionpistot Jurvan päässä tehdään.
Valtuusto päätti kunnanhallituksen esityksestä, että ASPA:lle
vuokrataan po. rivitalotontti, joka
on Kirkonkylän asemakaava-alueen viimeinen tontti. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti vuokrasopimusluonnoksen; vuokra-ajan päättymispäiväksi muutettiin 12.7.2058.
Luonnokseen lisättiin myös se, ettei

vuokralaiselle synny rakentamisvelvoitetta, jos rakennushankkeeseen
ryhtyvä tontin vuokraaja ei saa lainvoimaisia lupia.
Valtuusto hyväksyi niin ikään
yksimielisesti, että kokouksessa nyt
sinetöity päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta hankkeeseen
kohdistuvasta valituksesta huolimatta.
Asumispalvelusäätiö ASPA:n
suunnitelmissa on rakentaa Tervolaan 13 asuntoa kehitysvammaisille ihmisille. Hankkeeseen sisältyy
kaksi asuintaloa, jotka ovat yksikerroksisia, nykyajan palvelutason
täyttäviä ja yleisesteettömiä. Rakennusten pääsuunnittelija on oululainen arkkitehti Jukka Laurila.
Asumispalvelut tuottaa Tervolan
kunta, joka päättää myös palveluista. ❅
✎(JJ)

Käväise Kivikylässä, kivikauden asuinsijoilla
K
esäisten päiväretkien kohteeksi kannattaa valita Törmävaarassa sijaitseva, kivikautinen Kivikylä. On mielenkiintoista
perehtyä paikkaan, jossa muinaiset esi-isämme elivät mahdollisesti jopa 30 sukupolven ajan tuhansia
vuosia sitten.
Seuraava teksti on tutkija Hannu Kotivuoren kirjoittamaa. Hän
toimii Lapin maakuntamuseossa ja
on jo pitkään perehtynyt Tervolan
kivikautisiin muinaisesiintymiin:
”Törmävaara paljastui kivikkoisena luotona Litorinameren aalloista yli 8000 vuotta sitten. Maannousun seurauksena yhä uusia rantaterasseja kohosi näkyviin tarjoten kivikauden asukkaille oivallisen
asuinympäristön.
Hyisen ulapan tyrskyiltä suojainen luoteiskolkka ja pohjoisrinne olivat pääosin hienohiekkaista
karukkokangasta. Rantavaiheiden
(noin 65-42 m mpy) asuinkäyttö

jatkui noin 2000 vuotta (4150-2100
calBC). Asutusta saattoi olla jopa 30
sukupolven ajan.
Yhdessä muinaisrannan myötäisessä rivissä on tavallisesti 8-10
kodansijaa, jotka näyttävät muodostaneen kivikautisen ”talvikylän”. Samanaikaisesti painannerivejä saattoi olla 3–5 kpl. Mikäli yhteen kotaan majoittui kuuden hengen suuruinen perhe, olisi yhdessä
kylässä asustellut noin 48-60 henkeä. Nuoremman kivikauden Kemijokisuulla lienee ollut 150-230
henkilöä. He olivat todennäköisesti samaa suomalais-ugrilaista lähtöä, kuin silloinen väestö EteläSuomessa.
Törmävaaran ja Tervolan kivikauden asutuksen perustana näyttää olleen kevättalven hylkeenpyynti sekä alkukesän nousukalan ja
muuttolintujen saalistus. Törmävaaran kaivauslöytöjen luuaineistosta
noin 90 % on tunnistettu hylkeen-

luiksi (pääosin norppaa). Aineiston ja ajoitusten yhtäläisyyksistä on
pääteltävissä, että Tervolan hylkeenpyytäjät asuttivat vuotuiskierron eri
vaiheissa myös nykyisen Rovaniemen aluetta. Vastaavia kohteita on
tutkittu mm. Muurolassa, Kolpeneella ja Saarenkylässä.
Törmävaaran asukkaat harjoittivat vaihtokauppaa monille eri tahoille. Kuuluisin esine on Kölin punaliuskeesta valmistettu hirvenpääkahvainen tikari, joka löytyi Varejoen koulun viereiseltä sorakuopalta 1946. Norlannin suunnalta kulkeutui Ala-Kemijoen asuinpaikoille
paljon punaliuskeisia veitsiä, nuolen- ja keihäänkärkiä. itämeren etelärannikolta välittyi meripihkahelmiä ja -nappeja. Vienanmeren itäpuolelta itäistä piikiveä ja Itä-Suomesta saviastioiden sidosaineeksi asbestia. Kivikauden kiertäviä
kauppiaita kiinnostivat ainakin paikallinen, suuriin työkaluihin käytet-

ty liuske sekä hylkeenpyynnin tuotokset: nahka ja traani. Maaperän
happamuuden vuoksi valtaosa orgaanisista valmisteista on maatunut jäljettömiin.” ❅
✎(JJ)

Vanha kirkko, Paakkolan kotiseutumuseo, Kätkävaaran
luontokeskus ja muut luontokohteet, Varejoen kivikylä ja tsasouna,
Koivun vanha asemarakennusmiljöö, Ylipaakkolan rantatie, Ossauskosken voimalaitos, Peräsuolijoen
tiekyltti jne. Jokaisella kylällä on jotain erityistä nähtävää ja ihasteltavaa. Työhankkeeni tervolalaisten
elämysten tuottamisesta matkailijoille tuntuu helpolta hommalta, sillä Tervolassa nähtävää riittää. Täällä
järjestetään myös tapahtumia, joista
esimerkkeinä: Talvi taittuu, Ämpäripää-päivät, Pitäjäjuhlat, Maaseudulta käsin -messut ja joka kolmas
vuosi järjestettävät Paasilinna-päivät. Mutta missä matkailijat?
Tuntuu siltä, ettei nykyajan kaiken kokeneelle matkailijalle elämysten tuottaminen ole ihan helppoa.
Matkailijat ovat muuttuneet, mutta matkailuala ei ole pysynyt perässä. Suomenmaassa on monta vanhaa
kirkkoa ja kotiseutumuseota, hienoja luontokohteita ja erikoisia paikkoja. Miksi kukaan pysähtyisi juuri
Tervolaan katsastamaan museota tai
ajaisi jonnekin - keskelle ei mitään katsomaan kivikasoja? Järkikin sanoo, ettei 3500 asukkaan kunta voi
menestyä matkailussa volyymillä.
Matkailijoiden saaminen Tervolaan
vaatii siis muita toimenpiteitä.
Elämys tapahtuma, joka vaikuttaa sitä kokevan henkilön aisteihin
aiheuttaen henkilökohtaisen muutoskokemuksen. Koska elämyksen
tuottamiseen vaikuttavat henkikohtaiset ominaisuudet ja kokemukset,
ei elämyksen luomisessa aina onnistuta. Elämyksillä voidaan, esimerkiksi matkailualalla, tehdä bisnestä. Kun asiakas hakee itselleen merkityksellistä kokemusta, ei hinnalla
ole suurta merkitystä. Elämystaloudessa ei nimittäin kilpailla hinnassa
vaan elämyksen laadussa.
Matkailijan pysäyttämiseksi elämysten äärelle tarvitaan tietoa ja
palvelua. Matkailija saa nykyisin
kaikkein tehokkaimmin tietoa internetin välityksellä, jopa sosiaalisen
median välityksellä. Jos tätä suurinta

ja mahtavinta sähköistä tiedonväylää ei osata hyödyntää, tiputaan automaattisesti pelistä pois. Palvelujen
tuottaminen on tärkeä ja usein vaativin osa matkailua. Ruoan ja majoituksen lisäksi palvelu tarkoittaa
matkakohteiden palvelua. Kun turisti päättää poiketa katsastamaan
kiinnostuksensa kohdetta, sen tulee
olla helposti saavutettavissa ja sieltä pitää löytyä ystävällistä opastusta ja palvelua.
Mutta mikä saa aikaan lopulta
sitten sen elämyksen? Kävin alkukesästä matkailemassa Roomassa ja
kaikkein suurimman elämyksen minulle tuotti yllättäen pieni, Roomaa
ympäröivillä kukkuloilla sijaitseva
kylä, jossa oli ystävällisiä ihmisiä ja
tavallista italialaista arkea nähtävillä. Linja-autokin hyytyi kesken kukkulalle nousun, mutta se ei tuntunut
haittaavan ketään. Italian reissulla
elämykseni ei siis löytynyt Pantheonista tai Vatikaanista, vaan ihan tavallisesti pienestä italialaiskylästä.
Elämysten tuotteistaminen onnistuu
nimittäin ilman suurta pääomaa.
Mahdollisuudet tuottaa elämyksiä ovat siis käytännössä katsoen rajattomat. Mutta siihen tarvitaan
avointa mieltä ja INNOSTUSTA.
Siitä löytyy hyviä esimerkkejä täältä Tervolastakin! Kaikki matkailijoita houkutelleet asiat ovat vaatineet jonkun, joka on heittänyt idean ja jonkun toisen, joka on lähtenyt siihen mukaan. Innostusta, hulluutta ja uskallusta kokeilla ja viedä
asioita eteenpäin yhdessä. Kirkko,
museo tai kivikasa ovat saavutettavissa näin pienessä kunnassa yhden
päivän aikana, ja sen mahdollistaa
yhteistyö eri tahojen välillä. Kaikki
tervolalaiset haluavat kunnan parasta, joten voimavarat kannattaa yhdistää myös elämysten tuottamiseksi. Kaikkein turhauttavinta on matkailijana kohdata huonosti hoidettuja nähtävyyksiä ja tympääntymistä.
Vaikka elämyshän se on sekin. Tervola, elämysten tuottaja – vaan minkälaisten?
✎ Eeva Pistokoski
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Eloseurat Tervolassa 18–19.8.2012
LAUANTAI 18.8.2012

SUNNUNTAI 19.8.2011

14:00

10:00

ALKUSEURAT Vanhassa kirkossa
Tero Saapunki
Ossi Ylipekkala

MESSU ELI
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
Vanhassa kirkossa

KAHVITAUKO

LOUNASTAUKO 11:30

15:30

12:30

15:30

RAAMATTUTUNTI Seurakuntakeskuksessa
Heikki Holma
LASTEN SEURAT päiväkerhohuoneessa

PÄIVÄSEURAT seurakuntakeskuksessa
Aleksander Voltsok
Johan Helkkula

RUOKA 17:00

KAHVITAUKO 14:00

18:00

14:30

ILTAPÄIVÄSEURAT seurakuntakeskuksessa
Arvo Alaperä
Ilmo Pulkamo

17:00

TERVEISIÄ SIPERIASTA seurakuntakeskuksessa
Lauluyhtye KAPLJA eli Pisara kertoo
sävelin, sanoin ja kuvin kokemuksiaan
Siperian kiertueelta.

SEURAT Vanhassa kirkossa
Martti Toivanen
Lasse Marjokorpi

ILTAPALA klo 19:30
20:00

MATKALAULUSEURAT
lasimaalauksen valossa
srk-keskuksessa

Palveluksessanne
Kuriiri Kämäräinen
T
ervolassa ensiparkaisunsa
päästänyt Jaakko Kämäräinen kypsyi kymmenessä vuodessa rekkakuskin raskaaseen ja vaativaan hommaan ja perusti viime talvena Tervolaan oman kuljetusalan
yrityksen. Miehen silmänurkassa
eivät enää vilistä Tanskan ja Saksan
maisemat; ajotiet sijoittuvat pääosin
Peräpohjolan näkymiin – ellei sitten tule esimerkiksi muuttokuormien kuskausta kaukaisiin osoitteisiin.
- En minä omaa yritystäni siksi
perustanut, että helpommalla pääsisin, vaan ihmisen lyhyen elämän
varrella on hyvä tehdä välillä muutakin. Kuriiripalvelu on uusi asia
Tervolassa. Uskon vahvasti, että taloudellisesti ja ekologisesti ajatteleva ihminen osaa käyttää kuriiripalveluita, koska tavaroiden yhteiskuljetus säästää sekä rahaa että luontoa, Jaakko Kämäräinen pohtii.
Hän havainnollistaa palveluaan esimerkillä huonekaluostoksista: ”Jos olet ostamassa sohvaa, mutta et voi sitä itse tuoda kotiin, ilmoitat liikkeessä, että omakuriiri nou-

Messuilla
tavataan
Tervetuloa koko perheellä!

Jaakko Kämäräinen on saanut automiesinnostuksen isältään, joka elätti perheensä autoilijana. Nyt Jaakolla on oma kuljetusfirma, joka palvelee kaikkia tervolalaisia.

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys

KULKEE KEVYESTI

Tervolan Jätehuolto Oy

ONNI 24”

Puh. 040 513 4725

Vaarojen vaellus -hanke
päättyi heinäkuun lopussa
H
ankkeen tarkoituksena oli kartoittaa edellytykset noin 70 kilometriä pitkälle vaellusreitistölle.
Maastoa tutkittiin hankkeen aikana
satoja kilometrejä. Myös paikallisten ihmisten ja matkailutoimijoiden
mielipidettä kysyttiin reittisuunnitelmiin liittyen.
Suurin osa maanomistajista ja
alueen asukkaista suhtautui reittihankkeeseen myönteisesti, mutta yhtenäiselle 70 kilometrin patikkapolulle ei löytynyt tässä vaiheessa edellytyksiä.
Paikallisilta ihmisiltä ja matkailutoimijoilta tulleen palautteen perusteella suunnitellun kaltaiselle,
paikallisissa vaaramaisemissa kulkevalle pitkälle patikkapolulle, lyhyempine reittivaihtoehtoineen, on
tarvetta.
Hankkeen loppuraportissa suositellaan olemassa olevien ulkoilu-

mahdollisuuksien ja -reittien monipuolistamista ja pidentämistä. Tällä
hetkellä edellytyksiä löytyy jo muutaman lyhyemmän reitin rakentamiseksi muiden muassa Törmävaaran ja Kätkävaaran-Luppovaaran
ympäristössä.
Tervolan vaihtelevia maisemia
hyödyntävä patikointireitistö palvelisi luonnossa liikkujien lisäksi kuntalaisia ja elinkeinoelämää uusina työpaikkoina ja palvelumahdollisuuksina. Nykyisiä ulkoilureittejä tukevia ja
jatkavia reittiosuuksia kannattaisi alkaa toteuttaa uusilla hankkeilla.
Hanketyöntekijä Petri Törmänen kiittää kaikkia hankkeeseen tavalla tai toisella osallistuneita henkilöitä.
- Kiitos myös antamistanne
aloitteista ja vihjeistä sekä kannustavasta palautteesta, Törmänen viestittää. ❅
✎ (JJ)

Tervolan kotiseutumuseo
avoinna elokuun loppuun asti
tiistaista sunnuntaihin klo 10-16
Opas paikalla ja kahvio avoinna.

taa sen. Sitten pirautat kuriirille ja
asia järjestyy nopeasti ja sinun kannaltasi vaivattomasti. Hoidan kuljetukset muistitikuista aina muuttokuormiin asti yhdellä puhelinsoitolla ovelta ovelle.”
Kämäräinen tietää, että niin kotitalouksissa kuin pitäjän firmoissa
on pilvin pimein erilaisia kuljetustarpeita liittyen vaikkapa tietokoneiden ja skoottereiden huoltoon
viemisiin ja mööpeleiden kuljetukseen verhoomoon – muuttotarpeista puhumattakaan.
- Yritysten kannattaa käyttää
kuriiria säästääkseen firman kallista työaikaa, sillä jo pikainenkin
käväisy omalla autolla kaupungissa vie helposti pari tuntia, monesti
kauemminkin. Tämän ajan yrittäjän
on tietysti järkevämpi keskittyä varsinaiseen työhönsä.
Jaakon leipä on sananmukaisesti pyörien päällä; Hän on tehnyt
sopimuksen Räihän leipomotuotteiden kuljetuksesta Rovaniemelle. Rieskojen on ehdittävä aamutuimaan ihmisten ruokapöytään. Toinen merkittävä työllistäjä on ollut
huonekalujätti Isku.
Jaakko Kämäräisellä riittää kapasiteettia myös Tervolan ihmisten
ja yritysten kuljetustarpeisiin. Tavaratrafiikki hoituu seitsemäntoista kuutiota vetävällä pakettiautolla.
Kannattaa olla yhteyksissä luotettavana toimijana tunnettuun Jaakkoon (040-5427 319). Jaskan motto on: ”Pirauta Kuriiri Kämäräiselle , niin tavara rullaa.” ❅
✎(JJ)

Cherry 24”
3-vaihdetta

279 Ð

269 Ð
289 Ð

Budapest
naistenpyörä 28”
etuokorilla

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

JÄTTIÄMPÄRIN KOKOINEN

KIITOS

Tervolan Ämpäripääpäivien esiintyjille,
yrityksille, sponsoreille, järjestöille
ja Teille suurenmoiset
Tervolan ja lähikuntien ihmiset,
jotka teitte Ämpäripääpäivistä
koko kansan iloisen juhlan!
Tervolan kunta, Riverbank Oy ja Tervolan Yrittäjät ry.

Seuraava

OKIPOSTI
JMESSUEXTRA
torstaina 23.8.
Vaellusreitin vaarojen huipulta avautuu silmänkantamattomiin hienoja näkymiä.

Aineiston toimitus viimeistään keskiviikkona 15.8.

Tervola, puh. 435 018, 0400 691663

