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Messut onnistuivat yli odotusten
E

lokuun viimeinen ehjä viikonloppu oli Tervolassa yhtä juhlaa, sillä kuudennettoista Maaseudulta käsin -messut onnistuivat paremmin kuin kukaan uskalsi edes
toivoa. Järjestäjät saivat aivan viime
hetkille asti jännittää säätä. Kun ensimmäinen messupäivä valkeni, sää
oli lämmin ja poutainen, eikä toinenkaan päivä ollut hullumpi.
Hyvä sää ja ilmeisen nappiin
osunut ennakkomarkkinointi sekä
messujen hyvä maine toivat Louelle pyöreästi 11 000 ihmistä. Kaikesta näki, että järjestäjät, näytteilleasettajat, esiintyjät, vapaaehtoiset
ja yleisö viihtyivät Louella.
- Kaikki meni erittäin hyvin,
mistä kuuluu suuri kiitos tälle suurelle messujen pystyttäjäjoukolle,
kymmenille vapaaehtoispuurtajille ja yleisönsä koko vetovoimallaan
ottaneille esiintyjille. Messuyleisö viihtyi alueella niin hyvin, ettei
porttien sulkeutuminenkaan pistänyt vauhtia kotimatkalle, messusihteeri Nina Maikkula myhäili messuhulinan päätyttyä.
Maaseudun elinvoima näytti jälleen kerran parhaita puoliaan.
Yksi paikallisista panoksensa anta-

Hyviä vastauksia hippuarvauksessa
Tervolan Osuuspankilla oli osastollaan Maaseudulta
Käsin -messuilla kultahippujen määrää koskeva
arvauskilpailu. Oikea vastaus on 153 kappaletta.
Tismalleen oikeaan osuneita arvauksia ei tullut, mutta
lähimmäksi arvauksessa osuivat ja palkinnoille pääsivät:
Merja Springare 152 kpl (palkintona 150 euron
rahastosijoitus)
Mira Tapio
154 kpl (100 euron rahastosijoitus)
Pentti Alatalo 155 kpl (50 euron rahastosijoitus)
Osastollamme käyneiden kesken arvottiin myös
tuotepalkintoja:
Seinäkello - Eemeli Hakoköngäs
Pohjolan lahjoittama sammutuspeitto - Tapani Kolmonen
Lasten Hippoarvonnassa arpaonni suosi seuraavia:
Riku Petäjäjärvi
Henna Jaakkonen
Tarmo Kontiokoski
Juulia Ala

Messualueella oli mukavasti tungosta molempina messupäivinä. Väki viihtyi messuilla tavallista pitempään.
neista oli Aarne Ranta, joka näytti havainnollisesti kuinka hevonen
kengitetään.

- Tämä on minulle tuttua hommaa kymmenien vuosien ajalta. Ennen isäntä kuin isäntä osasi hevosen
kengittää, mutta nykyään taitoa alkaa olla melko harvojen näpeissä.
Isältäni tähän opit sain. Kengitystä
ei opi kirjoista, vaan itse harjoittelemalla ja tekemällä. Uskon, että taito säilyy pitäjissä vielä pitkään, Ranta tuumaili.

Aarne Ranta oppi isältään hevosen
kengityksen. Taito on kylissä vielä
tallella, mutta kuinka pitkään?

Huomattavasti äänekkäämpää
meininkiä oli puiden siimeksessä,
jossa Kalle Lindholm veisti moottorisahalla metsien kontiota. Äkäslompolon veistäjämestari on taiteillut vuosien mittaan valtavan määrän eläinhahmoja.
- Hirvi on ollut vaativin. Haasteellinen on myös ihmishahmo,
mutta niitä on tullut vähemmän
tehtyä. Materiaaliksi käy monenlainen puu. Parasta on kuitenkin Lapin mänty, jonka oksat pitävät teosta hyvin kasassa, Lindholm kertoi. ❅
✎ (JJ)

JÄTEVESINEUVONTAA Tervolassa
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhteistyössä
Tervolan kunnan kanssa jätevesineuvontatilaisuuksia seuraavasti:
Mattisen koulu

MAASEUDULTA
KÄSIN –MESSUT
25–26.8.2012
TERVOLAN LOUELLA

18.9.2012 klo 18:00

Palkinnot voi noutaa Tervolan Osuuspankista.
Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
Onnittelut voittajille ja
kiitos kaikille osastollamme käyneille messuvieraille!

SENIORIT
KUNTOILEMAAN!
Seniorikuntosali aloittaa jälleen toimintansa.
Syksyn ensimmäinen kuntoilupäivä on tiistai 18.9.
Kokoonnumme klo 12.00 ja 13.15.
Tulkaahan rohkeasti mukaan virkistävän ja
kuntoa yllä pitävän liikunnan pariin!

Yli-Paakkolan Nuorisoseurantalo 19.9.2012 Klo 18:00
(Yli-Paakkolan nuorisoseura tarjoaa kahvit)
Louen Ala-aste

20.9.2012 Klo 18:00

Aiheina ovat mm:
• Ajankohtaista jätevesiasioista
• Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät
• Poikkeukset ja vapautukset

Moni osui oikeaan
Tervolan Maaseudulta käsin -messujen yhteydessä
Tervolan kunnan messuosastolla kysyttiin,
minä vuonna kunnan virastotalo on valmistunut.

Paikalla tilaisuudessa on kunnan viranhaltijoita ja Kemijoen vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvoja Kyösti Saarijärvi, puh. 0400 283148.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.
Tervetuloa!

Oikea vastaus on 1975.
Oikean vastauksen antoi 17 henkilöä,
joiden kesken arvottiin kolme kirjapalkintoa.
Jääkaappipakastin
JKPK 181-55
• korkeus 181 cm
• leveys 55 cm

Voittajat ovat:
Salme Hiltunen, Marja-Liisa Tuulaniemi ja
Minna Liukkonen.

Lämpimät onnittelut voittajille!

Syyskuun tarjouksia
Kaikki pallokrysanteemit

5,- kpl
Ruukkukrysanteemi 4,50 kpl

Leikkokrysanteemit
2,50,- kpl

6,- 3 kpl

Kanervia
ja
callunoit
a
eri koko
isina!
Sisustu
staulut

-30%

Ulkoistutuksiin koristekaalit • hopealankaa • ulkosyklaamit…

Palvelemme: arkisin 10–17, lauantaisin 9–13

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

379 Ð

Liesi KKL 51 VE
• 50 senttiä

369 Ð
Säiliöpakastin
SB 351
• vetoisuus
283 litraa

299 Ð

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Rengashotelli

Nyt meiltä myös Soneran

Prepaid-liittymät
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Näkyvyyttä tarvitaan
arin viikon takaiset Maaseudulta käsin -messut onnistuivat loistavasti. Tietysti aina on kehitettävää ja parannettavaa - omahyväiseen löhöilyyn ei ole menestyksenkään jälkeen varaa. Jos nyt hakee
jotain negatiivista, se kohdistuu messujen yleisökuljetuksiin; kapasiteettia olisi pitänyt olla enemmän. Bussikuljetukseen halukkaiden ihmisten suuri määrä yllätti järjestäjät. No, kaikki halukkaat kyllä saatiin
messuille ja sieltä pois.
On tullut jo hokemaksi, että yrittäjän kannattaa näkyä messuilla –
oli sitten kyseessä tietotaidon, kättentöiden tahi elintarvikkeiden tuottaminen, markkinointi tai myynti. Läheskään kaikki tervolalaiset yritykset eivät osallistuneet messuihin. Syitä on tietysti monia, eikä esimerkiksi yksinyrittäjällä ole samoja mahdollisuuksia panostaa näytteille asettamiseen kuin suuremmilla toimijoilla. Myös pääosin vientitoimintaan tai maakunnan ulkopuolelle suuntautuvien yritysten motivaatio on eri kuin paikallistoimijoiden.
Näkyvyys on kuitenkin tärkeä asia. Mielikuvat firmoista syntyvät
ja vahvistuvat aistinvaraisten havaintojemme kautta. Kun näkee, miten koriste-esine tehdään, juureva ruisleipä valmistetaan tai eräpuukko taotaan, tietää jo paljon oleellista kättentaitojen merkityksestä ja
osaa suhteuttaa pienyrittäjyyden roolia maaseudun elinvoimaisuuteen.
Tervolan Maaseudulta käsin -messujen arvo on varmasti jo lunastettu – järjestäjien sitkeällä työllä ja uskolla siihen, mikä ihmistä kiinnostaa alati kiireisemmäksi menevässä maailmassa. Lopulta kaipaamme ihan tavallista, rehevää ja aitoa elämää ja sen sykkeessä syntyneitä
tuotoksia. Tullaan toistekin messuille! ❅
✎ Juhani Jaakkola

P

SEURAKUNTA TIEDOTTAA

Aatto Ylimartimon kunnallisuralle komea sinetti
K
unnanhallituksen pitkäaikaisin puheenjohtaja, Aatto Ylimartimo, oli 24.8. huomionosoitusten keskipisteessä; hänelle luovutettiin Tervolan valtuustosalissa
kunnallisneuvoksen arvonimi. Kyseinen titteli ei ole päässyt kärsimään vuosien saatossa inflaatiosta,
sillä Tervolassa kunnallisneuvoksen
arvonimi on aiemmin annettu vain
kolme kertaa 60-luvulta lähtien. Ylimartimoa ennen tittelin sai Pirkko
Aula 18 vuotta sitten. Tuoretta neuvosta onnitellut maakuntajohtaja –
nyttemmin Rovaniemen kaupunginjohtajana aloittanut – Esko Lotvonen muisteli olleensa pitkän virkauransa aikana noin kymmenen
lappilaisen kunnallisneuvoksen arvonimijuhlassa.
- On hyvä, että maakunnassamme on ollut ja on edelleen juurevia
päättäjiä, joilla on vahva usko Lapin kehittämiseen. Aatto on ollut
onni tervolalaisille, Lotvonen kiitteli Ylimartimoa hienotunnelmaisessa juhlassa.
Kunnanvaltuuston kokenut puheenjohtaja Pertti Keränen muistutti, että Aaton ansioluettelo niin
kotikunnan, maakunnan kuin koko

Suomen hyväksi on varsin pitkä.
Keränen kuuluu Ylimartimon ohella kunnan pitkäaikaisimpaan päättäjäkaartiin.
- Tunnen pitkältä ajalta Aaton
vahvan päättäjämentaliteetin, joka
on nojautunut järkähtämättömästi keskustalaiseen aatemaailmaan.
Aatto on periaatteiden mies, johon
on aina voinut luottaa. Yksi hänen
teeseistään on ”Kun sovitaan, paperin voi aina repiä, mutta miehen sanaan voi aina luottaa”, Keränen lausui ja luonnehti Aattoa yhdeksi keskeisistä Tervolan tiennäyttäjistä.
Keränen otti esiin myös Aaton
vaimon, Helenan, ja koko perheen
merkityksen ja roolin päättäjä-isän
taustatukena. Joustoa, kannustusta ja myötäelämistä on riittänyt; se
oli juhlassa konkreettisesti havaittavissa. Kotijoukkojen antamasta voimasta ja tueta puhuivat myös muut
tervehdyksensä tuoneet.
Kaupunkineuvos Hannes Manninen tähdensi omassa tervehdyksessään sitä, että kunnallishallinnon
voima on laajassa ja vahvassa luottamusväessä. Luottamushenkilöt
antavat valtavan panoksen kotiseutunsa kehittämiseen ja hyvinvoin-

www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 16.9. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10,
johtaa Heikki Holma, kanttori Lea Kokkonen. Kirkkopyhäkoulu saarnan
aikana päiväkerhohuoneessa. Kolehti Kirkolliseen työhön, erityisesti Suomen Satamiin saapuvien kansainvälisten merenkulkijoiden parissa Suomen
Merimieskirkon parissa.
Su 23.9. Piispanmessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa piispa Samuel Salmi, saarna Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kirkkokuoro laulaa. Kolehti Tasaus-keräykseen, köyhyydestä kärsivien naisten aseman
ja heidän oikeuksiensa parantamiseen Suomen Lähetysseuran kautta. Piispanmessun jälkeen yleinen piispantarkastus seurakuntakeskuksessa.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 12.9. Sairaalahartaus klo 14.
To 13.9. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
Ke 19.9. Omaishoitajien kokoontuminen seurakuntakeskussa klo 1012. Sairaalahartaus klo 14.
To 20.9. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45.
Ma 24.9. Ilta lähetykselle seurakuntakeskuksessa klo 18.
Ke 26.9. Sairaalahartaus klo 14.
To 27.9. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
Pe 28.9. Miesten piiri Törmävaaran leirikeskuksessa klo 18.
PYHÄKOULUTYÖ:
Kirkkopyhäkoulu kokoontuu jumalanpalveluksen aikana seurakuntakeskuksen päiväkerhohuoneessa. Lapsilla on mahdollisuus osallistua toiminnalliseen raamattuhetkeen saarnan aikana. Lapset lähtevät yhdessä pyhäkoulunopettajan kanssa päiväkerhohuoneeseen ja palaavat kirkkosaliin ennen
ehtoollisenviettoa. Sanajumalanpalveluksessa pyhäkoulu jatkuu jumalanpalveluksen loppuun asti. Pyhäkoulua ei ole perhekirkkojen aikana. Ensimmäinen kirkkopyhäkoulu on 16.9.
PÄIVÄKERHOTYÖ:
Kerhot 3–6-vuotiaille: keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 seurakuntakeskus,
Kirkkokuja 4 ja perjantaisin klo 12.00–14.00, Louen koulu.
AVOIN päiväkerho:
keskiviikkoisin klo 12.30–14.30 Varejoki, leirikeskus, vuoroviikoin ohjaajana Leena ja vapaaehtoiset ja torstaisin klo 10.30–12.15, seurakuntakeskus. Avoimeen päiväkerhoon voivat lapset tulla vanhempansa tai hoitajansa kanssa, yli 3-vuotiaat voivat osallistua myös yksikseen. Osa kerho-ohjelmasta on kaikille yhteinen, osan aikaa on aikuisilla mahdollisuus virkistyä keskenään kerhohuoneen viereisessä huoneessa. Uusia kerholaisia otetaan koko kerhokauden ajan. Tiedustelut: Leena p. 050 437 0006 tai sähköpostitse leena.holma@evl.fi
PARTIOTYÖ:
Tervolan Jatulitytöt ja -pojat lippukunnan partioryhmiin otetaan uusia,
7-vuotta täyttäneitä varhaisnuoria. Viikkotoiminnasta tarkempia tietoja Johanna Alamikkotervolta p. 041 459 6657 ja Pirjo Rytköseltä p. 0400
323 485.
NUORISOTYÖ:
Pe 14.9. klo 18 Nuorten Raamis Pappilassa
Ke 19.9. klo 18 Toimintailta Louen Lappialla
Pe 21.9. klo 18 Nuorten Raamis Pappilassa
Ma 24.9.klo 18–21 Oloilta kunnan nuorisotilassa, Nuorkalla
Ke 26.9. klo 18 Toimintailta Louen Lappialla
DIAKONIATYÖ:
Ke 19.9. Lounas klo 11-12 seurakuntakeskuksessa.
Lounaan hinta on työttömille ja muille, jotka eivät ole työelämässä 2 €,
muille 5 €, alle kouluikäisille maksutta.
LÄHETYSTYÖ:
Ma 24.9. Ilta lähetykselle seurakuntakeskuksessa klo 18.
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna 24.9.–8.10. Kirppis auki:
ma–pe klo 10–17 ja ma 8.10. klo 10–16. Lahjoitettujen vaatteiden tulee
olla puhtaita ja ehjiä. (Huom. emme ota vastaan kesävaatteita säilytystilojen puutteen vuoksi). Mahdollisuus varata tanko/pöytä, tied. Arja
p. 050 437 0011.
MUSIIKKITYÖ:
Nuorten lauluryhmä kokoontuu keskiviikkoisin seurakuntakeskuksessa
klo 15–16 seuraavasti: 12.9., 19.9. ja 26.9.
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 17. seurakuntakeskuksessa. Lisätietoja saa kanttorilta p. 050 437 0003.
TOIMITUKSET:
Kastettu: Severi Kurth, Toivo-Taneli Pauna
Vihitty: Veijo Mikael Alatossava ja Mervi Hannele Lahti
Hautaan siunattu: Martti Ossian Pulkkinen 85v, Väinö Vilhelm Tumelius 70v
Tervolassa järjestetään 21. ja 23.9. piispantarkastus. Sunnuntaina
23.9. Piispanmessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, minkä
jälkeen yleinen piispantarkastus seurakuntakeskuksessa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jussi Vaara onnittelee uutta kunnallisneuvosta, jonka tukena on Helena-vaimo. Jussilla oli myös mieluisa tehtävä luovuttaa Aatolle kunnallisneuvoksen arvonimikirja.
nin turvaamiseen nimellistä korvausta vastaan.
- Monille vastuunkannosta on
tullut elämäntehtävä. Tämä pätee
myös Aatto Ylimartimoon, joka ei
ole käyttänyt panoksiaan vain kotiseutunsa, vaan koko maakunnan ja
koko maan hyväksi. Olen aina arvostanut sitä, että Aatto puhuu suoraan ja sanoo mielipiteensä kunnioittaen myös toisten päättäjien mielipiteitä, Manninen kiteytti.
Aatto Ylimartimo on viljellyt
paitsi päättäjäsarkaansa myös peltoja kotitilallaan. Filosofoiva viljelijä on istunut myös MTK:n päättäjäpöydissä ja muissa hallinto-organisaatioissa mm. sairaanhoitopuolella.
Arvonimen luovuttamisjuhlassa juhlapuheen pitänyt MTK:n
puheenjohtaja Juha Marttila totesi, että Suomen hyvinvoinnin luojista poikkeuksellisen suuri osa toimii maaseudulla. Varmaan on niin,
että mullantuoksussa tuntee kasvuvoiman ja näkee asioita niin sanotusti ruohonjuuritasolta.

Kaisajoen koulun musiikkiryhmä tervehti puhuttelevin lauluin uutta neuvosta.

- Tervola on erottunut tässäkin
asiassa myönteisellä tavalla joukosta. Aaton kädenjälki näkyy Tervolassa selvästi ja se on samalla viesti siitä, että elinvoimainen maaseutu tarvitsee puolestapuhujia ja etenkin niitä, jotka tarttuvat sanoista tekoihin, kuten Aatto on pitkään ja
ansiokkaasti. Aaton työ viljelyn ja
metsätalouden kehittämisen hyväksi hakee vertaistaan, Marttila muistutti puheessaan.
Uunituore kunnallisneuvos sanoo omistautuvansa entistä enemmän perheelleen, metsissä samoiluun ja mietiskelyyn. Kunnallispolitiikan hän jättää loppusuoralla olevaan valtuustokauteen. Poliittisesta vaikuttamisesta kylläinen viljelijäfilosofi evästää tulevia kuntapäättäjiä omien kokemustensa pohjalta.
- Olkaa uteliaita ja kasvakaa
harkitseviksi. Sooloilu vie harhaan,
mutta yhdessä pohtiminen voi tuottaa hyviäkin ratkaisuja, kuten Tervolassa on vuosien mittaan koettu, Aatto Ylimartimo tiivisti tuntonsa. ❅
✎ (JJ)

Sahatavarakauppa jatkunee Tervolassa
V
eljekset Vaara Oy:n sahalla on
toiminut pitkään kaikille puutavaran tarvitsijoille avoin paikallismyynti. Kyläläiset saivat ostaa pitäjässä jalostettua sahatavaraa esimerkiksi remontteihinsa tai uudisrakennustarpeisiin.
- Olemme pitäneet tärkeänä,
että sahapitäjästä kyläläiset saa ostaa puutavaraa. Toimintamme on
kasvanut ja kasvaa voimakkaasti
uusien investointien myötä. Suuntaamme voimavarat myynnissä sekä
palveluissa vientiin, kotimaassa
teollisuuteen ja jälleenmyyjiin. Saha-alueella kone- ja rekka-autoliikenne on vilkasta. Se vaarantaa ulkopuolisten pienasiakkaiden turvallisuutta. Törmäysriski on suuri.
Näillä perusteilla meiltä loppuu paikallismyynti 1.10.2012 alkaen, mutta viljelijät saa kuivikepurun joka
viikko tiistaipäivisin. Veljekset Vaara Oy:n toimitusjohtaja Jussi Vaara
perustelee.
Samaan hengenvetoon Vaara
kuitenkin kertoo, ettei puutavaran
paikallismyynti Kirkonkylästä mihinkään katoa; se vain siirtyy sahan
ydinalueelta viereiselle tontille Aihkitien varteen, jonne Koti- ja mökkitalkkari Jyrki Laapotti suunnittelee hyvää vauhtia puutavaran paikallismyyntipistettä – mahdollises-

ti hallia. Puupuisto saisi yhden uuden yrityksen lisää.
- Haikea mieli muuttuu iloksi,
kun Jyrki saa puutavarakauppansa
pystyyn. Touhun mieheksi tunnettu
Jyrki ja muutkin tervolalaiset voivat
hankkia tarvitsemansa sahatuotteet
omalta kylältä, joten aikaa ja rahaa
säästyy, kun voi jättää kymmenien
kilometrien päähän suuntautuvat
laudanostoreissut väliin. On hieno
asia, että ihmisiä voidaan mahdollisimman paljon palvella kotipitäjässä, Jussi Vaara sanoo.
Viime vuonna Koivussa yrittäjätaipaleensa aloittanut Jyrki Laapotti on silmin nähden innoissaan
yritystoimintansa uudesta ovesta,
joka on lupaavasti raollaan uusiin
ja samalla haasteellisiin mahdollisuuksiin. Jyrki on jo laittanut asiat vauhdilla liikkeelle ja toivoo, ettei isoa katkosta puutavaran saantiin tule.
- Vähittäismyynnin vaihdoksessa palvelu paranee. Lisäksi tarjolla on asiantuntevaa neuvontaa
rakentamiseen. Tiedän mitä myyn
ja mihin kaikkeen puuta voi käyttää. On ollut Jussin kanssa puhetta
myös sahan sivuaineksen, kuten purun ja kuorikkeen, hyödyntämisestä
tuotevalikoimassa. Uskon, että tuotteistamiseen löytyy uusia punaisia

Toimituskunta:
Juhani Jaakkola, Tarja Leinonen,
Hilkka Ollikkala
Sivunvalmistus ja painopaikka:
Tornion Kirjapaino
Jakelu:
Tervolan kunnan alueella
joka talouteen – jakajana Itella Oyj

lankoja. Puulla on tulevaisuutta ja
siitä on todella moneksi, Jyrki Laapotti pohtii.
- Jatkan täysillä myös Koti- ja
mökkitalkkarina. Tämä puutavaramyynti on toki kiinnostava askel, joka
on tarkoitus ottaa yhdessä vaimon
kanssa. Puutavarakauppa sopii erit-

täin hyvin koko Hyvän Rengin toimintaan, ja sahan läheisyys on hyvä
asia, koska se auttaa pitämään hinnat edullisina, Jyrki Laapotti kiteyttää.
Laapotti sanoo olevansa mielissään siitä, että voi tehdä yhteistyötä
Vaaran veljesten kanssa. ❅
✎ (JJ)

VETERAANIEN
KUNTOSALIVUORO

Tervolan alueen
paikallislehti
15. vsk
Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747

Toimitusjohtaja Jussi Vaara (vas.) ja yrittäjä Jyrki Laapotti kävivät tutkailemassa sopivaa paikkaa puutavaran paikallismyyntiä varten.

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.

aloittaa jälleen toimintansa kuntosalilla
maanantaina 17.9. klo 10–12
Vetäjänä toimii
fysioterapeutti Jaana Angeria.
Kuntosalivuoro on tarkoitettu
veteraanitunnuksen omaaville henkilöille.
TERVETULOA!
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
pidetään kunnanvirastolla kunnanvaltuuston kokoussalissa
torstaina 20. päivänä syyskuuta 2012 alkaen klo 18.00.
Kokouksen asialuettelo pidetään nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 13.9. alkaen ja kokouksesta laadittava pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä hallintojohtajan virkahuoneessa
26.9. klo 12.00-15.00.
Tervolassa 13. päivänä syyskuuta 2012
PERTTI KERÄNEN
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

LIIKUNTASALIEN HARJOITUSVUOROT
2012-2013
Lapinniemen, Kaisajoen ja Mattisen koulujen salivuorot ovat
haettavissa 19.9.2012 mennessä. Hakemuslomake löytyy
www.tervola.ﬁ sekä kunnanviraston neuvonnasta ja kouluilta. Hakemus palautetaan asianomaiselle koululle.
Lisätietoja kouluilta:
Lapinniemi
0400 755094
Kaisajoki
040 4817347
Mattinen
040 7695635

TERVOLAN KUNTA

KUULUTUS

Suhangon yleiskaavan muutoksen ja
laajennuksen luonnos nähtäville

KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVAN
PAAKKOLA-YLIPAAKKOLA- OSA-ALUEEN
MUUTOKSEN VIREILLETULOSTA

Tervola 13.09.2012
Tervolan kunta

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
NUORKAT KÄYNNISTYNEET

Nuorten illat nuorisotiloissa (kunnantalon kellarissa) ovat käynnistyneet jälleen. 13–19-vuotiaille tarkoitetut avoimet Nuorkat
ovat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 17.30–
20.30. Illoissa on aina paikalla aikuinen valvoja.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivä nuorisotyö käynnistyy Tervolassa. Ensisijainen kohderyhmä
ovat seudulla asuvat 15–20-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen tai muun aktiivisen toiminnan ulkopuolella tai vaarassa
jäädä niiden ulkopuolelle.
On tärkeää, että tavoitamme kohderyhmään kuuluvat nuoret
mahdollisimman kattavasti. Pyydämme ystävällisesti, että ilmoittaisitte etsivälle nuorisotyöntekijälle, mikäli tiedossanne on ilman
opiskelu- tai työpaikkaa oleva nuori. Teemme mielellämme yhteistyötä myös niissä tilanteissa, joissa nuoren opinnot ovat vaarassa keskeytyä.
Etsivä nuorisotyöntekijä Sirkka Kinnunen p. 040 590 2699 tai sirkka.kinnunen@tervola.fi

IKÄIHMISTEN PÄIVÄJUMPPA

Vapaa-aikatoimen järjestämä maksuton ikäihmisten päiväjumpparyhmä käynnistyy torstaina 27.9. klo 14. Helpoin harjoituksin kehitetään voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Ilmoittautumiset ennakkoon kunnan keskukseen p. 040 124 2411. Uudet ja entiset jumpparit TERVETULOA!

UIMAHALLIRETKET

5.10. Kemi
16.11. Tornio
14.12. Kemi
Ilmainen kyyti lähtee klo 17.30 linja-autoasemalta. Alle 11-vuotiaat vain aikuisen seurassa. Ilmoittautumiset kunnan keskukseen
p. 040 124 2411.

NÄYTTELY

Petri Törmäsen luontoaiheinen valokuvanäyttely Otoksia & Otuksia kunnanviraston yläaulassa 17.9.–12.10. Kunnanviraston ovet
avoinna ma–to klo 8–16 ja pe 8–15.
”Tervolan kunta vapaa-aikatoimi”
löytyy nyt Facebookista,
tykkää ja saat tiedot
tapahtumista ensimmäisenä!

JOKIPOSTI

a

torstaina
27.9.
Aineiston toimitus keskiviikkona 19.9.2012 mennessä.

Seuraav

TARJOUSPYYNTÖ
Tervolan Vesi Oy pyytää tarjoustanne kuvatun puhdistamolietteen kuljetuksesta. Liete luovutetaan kuljetusyrittäjälle 8
m3 vaihtolavalla osoitteessa Pajatie 2 95300 Tervola. Tilaajan
esittämä sijoituspaikka on Perämeren Jätehuolto Oy:n käsittelylaitos Kalkkimaantie 614 Tornio. Yhdensuuntainen kuljetusmatka 30 km. Tilaaja maksaa käsittelymaksun. Tarjous voidaan esittää myös varsinaisesta loppusijoituksesta. Kuljetettavan lietteen arvioitu määrä on 320 m3/vuosi. Tarjoukset pyydetään kirjallisina 21.09.2012 mennessä.
Lisätietoja Markku Isometsä 0400-296421.”

KIVALOJEN SEUTUOPISTO

TERVOLAN KUNTA

KUULUTUS
Suhangon kaivospiirin alueelle on laadittu yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen luonnos. Yleiskaavan muutos ja laajennus sijoittuu Ranuan ja Tervolan kuntien alueelle. Suhangon yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen luonnos valmisteluaineistoineen pidetään MRL 62 ja MRA 30 §:t mukaisesti
ns. valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä Tervolan
kunnanviraston neuvonnassa 13.09.–10.10.2012 välisen ajan.
Luonnoksen esittelytilaisuus Ranuan puolella Portimojärven koululla 25.09.2012 klo 18.00. Luonnokseen voi tutustua myös Tervolan kunnan kotisivulla osoitteessa www.tervola.ﬁ.
Mielipiteet luonnoksesta pyydetään toimittamaan
10.10.2012 mennessä kirjallisena osoitteeseen: Tervolan kunta, Tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 Tervola

TERVOLAN KUNTA

Tällä kuulutuksella laitetaan vireille Kemijokivarren osayleiskaavan Paakkola-Ylipaakkola osa-alueen muutos. Kunnan tavoitteena on suunnittelun kautta (osayleiskaavamuutos) luoda edellytyksiä muodostaa ja palauttaa nauhamainen, perinteinen jokivarsikylärakenne. Osayleiskaavamuutoksen tavoitteena on hyödyntää nykyistä osayleiskaavaa tehokkaammin
olemassa oleva infrarakenne, tiivistää ja luoda mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle, joka tukee ja täydentää jo olemassa olevaa asutusta ja kylärakennetta.
Kaavan aloitusasiakirjana on laadittu MRL 63 §:n mukainen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se asetetaan nähtäville
koko kaavoitusprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä
kaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelmassa kerrotaan
suunnittelun tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville
13.9.2012 alkaen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n
mukaisesti kunnanviraston neuvontaan, tekniselle osastolle
sekä kunnan internet- sivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällön riittävyydestä on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään 15.10.2012 mennessä osoitteella Tervolan kunta, tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.

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

Musiikki
1101206 Karaokea kaiken ikää. Tervolan koulukeskus. Veijo Kirkinen. Perjantaisin 14.9. alkaen klo 18.45–21.00. Kurssimaksu 55 Ð.
Pikaiset ilmoittautumiset opiston toimistoon.

Näyttämötaiteet
11012201 Nukketeatteri, kunnanviraston nuorisotila. Hilla Ojennus. Tiistaisin 4.9.alkaen klo 16–18. Syksyllä valmistellaan esitystä
Sadun-päivään (18.10.) ja keväällä Lainan-päivään (8.2.). Kurssi on
tarkoitettu 12–16-vuotiaille.

Liikunta
8301225 Kahvakuula, Loue. Louen koulu. Kaisa Penttilä. Maanantaisin 10.9. alkaen klo 17.30–18.15. Kurssimaksu 25 Ð. Uusi kurssi! Pikaiset ilmoittautumiset opiston toimistoon.
8301209 Terveysliikunta, Kaisajoki. Kaisajoen koulu. Hilkka Ollikkala. Tiistaisin klo 19.15–20.00.
8301210 Terveysliikunta, Koivu. Koivun koulu. Hilkka Ollikkala.
Tiistaisin klo 18 – 18.45. Huom. muuttunut alkamisaika!
8301205 Lentopallokurssi aloittelijoille. Tervolan koulukeskus.
Juha Joutulainen. Torstaisin 13.9. alkaen klo 18.45–20.15. Kurssimaksu alle 16-vuotiaat 15 Ð, muut 35 Ð. Pikaiset ilmoittautumiset opiston toimistoon.
8301213 Venytellen notkeaksi. Varejoen koulu. Hilkka Ollikkala.
Torstaisin 13.9. alkaen klo 18–18.45. Kurssimaksu 25 Ð.
8301215 Kuntojumppaa kaiken ikäisille. Mattisen koulu. Kaisa Penttilä. Keskiviikkoisin 12.9. alkaen klo 18–18.45. Kurssimaksu 25 Ð.
8301221 Taekwon-Do peruskurssi. Kaisajoen koulu. Mikko Salla.
Maanantaisin 10.9. alkaen klo 17–18.30. Kurssimaksu alle 16-vuotiaat 15 Ð. Pikaiset ilmoittautumiset opiston toimistoon.

Tervolassa 13.9.2012
Tervolan kunta

Käden taidot

Hippokisoissa
runsaasti osallistujia
T

ervolan Osuuspankin ja Tervolan Terävän yhdessä järjestämistä Hippokisoista on sukeutunut vuosien mittaan mukavahenkistä perinnettä. Näissä kisoissa ei
ole tärkeintä voitto, vaan lapsia ja
heidän vanhempiaan yhdistävä, yhdessä koettava liikunnan ilo. Urheilukentällä elokuun viimeisenä torsT4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

20 m
Emma Pallari .....................7,78
Anni-Maija Keskimaunu ..7.82
Lilja Pauna ..........................7.94
Jemina Vartio .....................8.82
Aino Peura .........................9.28
Viola Puhakka..................10.88
Silja Oinas.........................11.16
Linnea Hietala .................11.68
Vilma Vaara......................16.65

P4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

20 m
Samuel Männikkö .............7.62
Eetu Vartio .........................7.63
Eemil Männikkö ................8.47
Abel Vaara ........................10.53
Luukas Oinas ...................10.63
Akseli Keskimaunu .........11.50
Nalle Hietala ....................11.75

T6
1.
2.
3.

40 m ja pallo (sijalukupisteet)
Meiju Puhakka........................2
Sofia Männikkö ......................4
Helmi Vaajoensuu ..................7

taina järjestetyt Hippokisat kokosivat ilahduttavan runsaasti pieniä
ja vähän suurempiakin urheilijoita. Tapahtuman kruununa oli hieno
sää. Kaikki osallistujat palkittiin, ja
kisailun lomassa nautittiin kahvia,
mehua ja pullaa. ❅
✎ (JJ)

1104207 Tekninen työ. Kaisajoki, kaarihalli. Veijo Kirkinen. Torstaisin 13.9. alkaen klo 17.30–20.45. Kurssimaksu 60 Ð. Pikaiset ilmoittautumiset opiston toimistoon.

Sukututkimus
1305201 Sukututkimuksen peruskurssi (40 h). Tervolan koulukeskus. Kauko Kuusela, Jouko Autio, Seija Pulkamo. Pe klo 18–21.15
ja la 10–15. Ensimmäinen kokoontuminen 28.9. Kurssimaksu 40
Ð. Huom. korjattu hinta!

Tanssi
8304203 Lavatanssin alkeet. Tervolan Nuorisoseura. Tarja ja Eero
Viinamäki. Sunnuntaisin 16.9. alkaen klo 15.15–16.45. Kurssi on tarkoitettu vain vasta-alkajille. Kurssimaksu 40 Ð. Pikaiset ilmoittautumiset opiston toimistoon.

Kotitalous
4.
4.
5.

Sonja Toivanen .......................9
Milla Puhakka.........................9
Ella Pallari .............................11

P6
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.

40 m ja pallo
Rasmus Pekkala ......................2
Sebastian Kämäräinen ...........6
Julius Ylimäinen .....................8
Viljami Pauna .........................9
Halti Manninen ....................10
Lauri Oinas ...........................10
Veikka Vaara .........................11

T8
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.

40 m ja pallo
Anette Saalismaa ....................2
Petra Laks ................................5
Enna Hurtig ............................7
Josefiina Palokangas ...............9
Evi Pauna ...............................10
Inki Kärkkäinen....................10
Elisa Keränen ........................13
Ilona Lampela .......................16
Sanni Oinas ...........................17

8102201 Ruokakurssi senioreille. Tervolan koulukeskus. Eija Kanto. Maanantaisin 24.9.–22.10 klo 14.30–17.00. Kurssimaksu 15 Ð
ja materiaalimaksu 5–7 Ð/kerta. Pikaiset ilmoittautumiset opiston
toimistoon.

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

P8
1.
2.
2.
4.
5.
5.

40 m ja pallo
Antti Mäki-Iso ........................3
Aku Davidila ...........................6
Maxi Davidila .........................6
Antti Rajala .............................7
Niilo Vartio ...........................10
Mika Niemi ...........................10

T10 60 m ja kuula
1. Annukka Saalismaa................4
2. Saana Peura .............................5
3. Jonna Kokkonen .....................7
3. Julia Ylimäinen .......................7
3. Tuuli Alamikkotervo..............7

P10 60 m ja kuula
1. Vili-Veikka Rytkönen ............2
2. Lassi Pauna ..............................5
2. Ville Palokangas .....................5
4. Eetu Niiranen..........................8
T12 60 m ja kuula
1. Maria Peura .............................2
2. Iida Mäki-Iso ..........................4
P12 60 m ja kuula
1. Johannes Rytkönen ................2
2. Olli Palokangas .......................4
3. Henrik Davidila ......................6
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TULE MUKAAN
TUKIPERHETOIMINTAAN!
Onko sinulla aikaa ja intoa toimintaan lapsen hyväksi?
Lapsi käy tukiperheessä tavallisesti yhtenä
viikonloppuna kuukaudessa.
Työ on arvokasta vapaaehtoistyötä,
joka lisää lapsen ja hänen vanhempiensa
hyvinvointia ja jaksamista.

Mukavaa
syksyä

Tukiperheille maksetaan pieni kulukorvaus.
Tukiperheinfo Tervolan kunnanvirastolla
tiistaina 18.9.2012 klo 18.00 alkaen.
Tervetuloa kyselemään ja kuulemaan lisää
kahvittelun lomassa!
Ennakkoilmoittautumiset:
Merja Alm, p. 040 840 5130 tai
sähköpostilla merja.alm@pelastakaalapset.fi

TERVOLAN
VUOKRATALOT OY
pyytää kiinteähintaisia tarjouksia yhtiön omistamia kiinteistöjä koskevien ja koneellisesti hoidettavien alueiden talvihoitotöistä (lumityöt, hiekoitus, polanteen poisto ja hiekoituksen puhdistaminen) talvikausiksi 2012–2014.
Tarkemmat tarjoukseen liittyvät tiedot ovat saatavilla
Tervolan Vuokratalot Oy:n toimistolta ma 17.9.2012 alkaen.

Sydämellinen kiitos
saamastani huomionosoituksesta
ja lämminhenkisestä juhlasta.
Kunnallisneuvos Aatto Ylimartimo

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa pe 28.9.2012 klo 15.00
mennessä osoitteella Tervolan Vuokratalot Oy, Keskustie
81, 95300 TERVOLA. Kuoreen merkintä “talvihoitotyöt”.

Robottinavetan

Lisätietoja saa tarvittaessa isännöitsijä Raimo Puikolta
p. 040 5430628.

kokoinen

Tervolan Vuokratalot Oy
Hallitus

KIITOS

TUPAILTA TERVOLATALOLLA
TO 27.9.2012 KLO 19
Tilaisuudessa ovat mukana
kaupunkineuvos Hannes Manninen
ja kunnanjohtaja Mika Simoska.
Kahvitarjoilu. Arvontaa.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Messut parantavat ilmettään ja menevät komeasti eteenpäin. Juuri pidetyt messut kokosivat reilut 11 000
messuvierasta, mikä on lähes käsittämättömän suuri määrä asukasmäärältään kolme kertaa pienempään Tervolaan
verrattuna. Messujen järjestäjät eivät kuitenkaan paukuttele henkseleitään, vaan keräävät messuista kertyneen, runsaan palautteen kehittämisreppuun; tulevista Maaseudulta käsin -messuista voi hyvinkin tulla vielä mahtavammat.
Nyt saavutettu hieno tulos – onnistuneet messut –
ei olisi syntynyt ilman satojen ihmisten, lukuisten tervolalaisten ja lappilaisten järjestöjen, yritysten ja kymmenien
talkoolaisten panosta yhteisen suurtapahtuman hyväksi.
Joten messujen järjestelytyöryhmä antaa robottinavetan kokoiset kiitokset messujen näytteilleasettajille, Ammattiopisto Lappian Louen toimipisteen
väelle, Tervolan kunnalle, messujärjestelyjen monissa tehtävissä toimineille järjestöjen vapaaehtoisille ja aivan erityisesti messuyleisölle, joka tuli pitkienkin matkojen päästä kokemaan maaseudun elämyksiä ja sisäistämään sen,
että osataan sitä kaupunkienkin ulkopuolella!

NYT AJOON
SAATAVANA

Tervolan Jätehuolto Oy

1 + 6 hengen tilataksi
1 + 8(pyörätuolihengen taksibussi
ja paarivarustelu)

TAKSI
Pekka Kähkönen

Sanan ja rukouksen ilta
Järjestäjänä: Kemin Helluntaiseurakunta

Terveisin Stora Enso Metsän väki
www. storaensometsa.ﬁ
www.facebook.com/StoraEnsoMetsa

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

TEATTERIMATKA KEMIIN

Näyttelijä, ohjaaja Kai Lehtinen on yhdessä näyttelijä Heikki Rantasen kanssa valmistanut esityksen KAIRAN KULKIJAT. Esitys kumpuaa Lauri Viidan ja Veikko Huovisen teksteistä yhdistettynä tämän päivän arkirealismiin. Musiikki täydentää esitystä kitaralla
säestettynä mm. Junnu Vainion, Juice Leskisen kautta Kairan Kulkijoiden herkkää sielunmaisemaa.
Luvassa matka, jossa tutkiskellaan maailman menoa Veikko Huovisen lämpimän huumorin kautta. Lauri Viidan tekstein Lehtinen
näyttäytyy vakavana pohdiskelijana, jossa murheiden kanssakin
voi elämä jatkua, hänen hersyvää elämäniloa unohtamatta.
Kairan kulkijat Kemin teatterissa keskiviikkona 10.10. klo
19. Lähtö kunnanviraston pihasta klo 17.45. Lippu matkoineen
22 €. Ilmoittautumiset ja maksut ke 19.9. mennessä kunnan keskukseen p. 040 124 2411.

kouluajosta vapaat taksit

SOITA
Tervolan Osuuspankin kerhohuoneessa
sunnuntaina 16.9.2012 klo 18.00 alkaen.
Tervetuloa!

Kiitämme kaikkia messuosastollamme käyneitä.

Tavataan jälleen ensi vuonna
uusin ilmein ja raikkain ideoin!

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys

Puh. 040 513 4725

Tervolan Maaseudulta käsin -messuilla Stora Enso
Metsän osastolla arvuuteltiin tukin tilavuutta. Oikea
vastaus oli 248 litraa. Lähimmäksi arvanneet palkittiin
repuilla. Parhaiten tiesi Kerttu Kinnunen ja toiseksi
lähimmän vastauksen antoi Mika Hanhisuanto.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin linnunpönttöjä. Onnetar suosi tällä kertaa Marko Raeviitaa,
Sinikka Ylisuvantoa sekä Risto Körkköä.

Tervola • P. 050 430 6006, 0400 391 757

a

Seuraav

JOKIPOSTI

torstaina
27.9.
Aineiston toimitus keskiviikkona 19.9.2012 mennessä.

TEATTERIMATKA ROVANIEMELLE

Viiru ja Pesonen - Kun Viiru oli pieni ja katosi. Ukko Pesonen
asuu maalla pienessä talossaan kanojensa kanssa ja voi lähes niin
hyvin kuin ukko voi voida. Ainoa harmi on, että hän on joskus
hieman yksinäinen. Eräänä päivänä rouva Anttonen tuo hänelle
vikisevän laatikon, jonka sisällä on pieni kissa. Ja voi minkälaisen
kissan Pesonen saakaan! Enää ei ole Pesosen talossa yksinäistä ja
hiljaista hetkeä – paitsi silloin kun Viiru katoaa.
Lämminhenkinen satunäytelmä koko perheelle la 27.10 klo
13. Lähtö kunnanviraston pihasta klo 11.30. Lippu matkoineen
20/15/10 €. Ilmoittautumiset 10.10. mennessä kunnan keskukseen p. 040 124 2411.

