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Metsäretki antoi paljon kahdeksasluokkalaisille
astianpesukone
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- äänitaso 49 desibeliä
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499 Ð
Uudet ulkovalaisinmallit
saapuneet
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14,90 Ð
TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

ervolan kouluorganisaatiolla on varsin pitkät perinteet
metsäretkien järjestelyssä yläasteen
oppilaille. Retket ovat olleet ja ovat
edelleen tärkeätä havainto-opetusta metsätaloudesta, metsäluonnon
monimuotoisuudesta eliöineen ja
kasveineen. Oppilaille on kerrottu
myös jäteasioista metsässä liikkujan näkökulmasta sekä ajankohtaisista lintuasioista.
Kolme viikkoa sitten Lapinniemen koulun 8-luokkalaiset kuljetettiin Kähkösen Pekan linja-autolla Tervolan sydänmaille – tarkemmin sanoen Louen Kalliokoskenkankaalle. Siellä odottivat Metsähallituksen Ranuan tiimissä toimivan Kari Halmeen virittämä nuotio, StoraEnson tarjoamat eväsmakkarat, Metsäkeskus Lapin Tervolan metsätoimiston konkarin, Taito Kempen, metsätieto- ja taitokisan kysymyslomakkeet sekä Tervolan Osuuspankin varaamat palkinnot kaikille kilpailureitin kiertäville
ja erikoispalkinnot parhaiten menestyville.
Sanotaan, että armeija marssii
vatsallaan. Eipä sinne korven kätköihin jaksa oppilaskaan ilman pöperöiden antamaa energialatausta,
joten oppilasparvi päästettiin käristämään makkaroita ja popsimaan
sämpylöitä. Kunnon hiillosta odotellessa Tervolan 4H-neuvoja Jenni
Näätsaari valisti nuorisoa jätteiden
käsittelyssä.
Monet metsään heitetyt roinat,
kuten pullot, tölkit, muovit ynnä
muut paitsi rumentavat näkymiä
myös säilyvät luonnossa pitkään ja

T

Makkara maistui reippaille metsäretkeläisille. Päivän mittaan opittiin paljon uutta ja nautittiin luonnosta.
niistä on monesti haittaa eläimille. Vanha sääntö on: minkä kannat
metsään, jaksat sieltä poiskin tuoda.
Tämän kirjoittaja kertoi lintujen syysmuutosta keskittyen Tervolan vaakunassa komeilevaan kurkeen.
- Kurkien syysmuutto on jo hyvässä vauhdissa. Tervolan sadat pesivät kurjet ovat jo osin lähteneet, ja
aivan lähipäivinä nähtäneen kurkien päämuutto, joka vie aina Afrikkaan ja Espanjaan asti täältä Tervolan soilta ja pelloilta.
Metsäretkellä on ollut tapana
tutustua myös puunkorjuutyömai-

hin. Stora Enso Metsän Tervolan ostomies Jarmo Kittilä esitteli tämänkertaisen korjuutyömaan Kalliokoskenkankaalla. Kohde sijoittuu Kätkävaaran länsipuolelle.
- Kyseessä on Tornatorin korjuutyömaa, joka käsittää noin kahdeksan hehtaaria. Työmaalta lähtee
tuhatkunta kiintoa puuta: kuusta ja
koivua. Tukkeja saadaan pari sataa
kiintoa, ja loput ovat kuidun raakaainetta. Hakkuutähteet poltetaan
energiaksi. Elokuu oli hyvä korjuukuukausi, mutta viime aikojen sateet ovat tuoneet omat ongelmansa.
Puukauppa on tänä vuonna käynyt
hyvin, Jarmo Kittilä kertoi.

Hyvässä poutasäässä läpi viety
metsäretkipäivä huipentui puolilta päivin alkaneeseen metsätieto/taitokisaan, johon Taito Kemppe
oli jälleen kerran juoninut visaiset
kysymykset, mutta olihan joukossa
helpompiakin pähkinöitä.
Kisassa kysyttiin muiden muassa sammal-lajia, puun pituutta ja
keskiläpimittaa sekä tilavuutta. Kilpailijan piti tunnistaa kasvi vaihtoehdoista: ruohokanukka, metsätähti, oravanmarja ja sudenmarja.
Metsätieto oli tyttöjen hallussa.
Paras tietäjä oli Rebekka Rissanen.
Muut palkitut olivat: Iida Saari, Karoliina Hanhisuoanto, Aino Varajärvi ja Anni Syväkuru. ❅ ✎(JJ)

JUMPAT ALKOIVAT!
VUOKRAAMME PERÄVAUNUJA

Koneurakointi Ylitolonen hoiti savotan ”tyhjennystä.” Homma oli Juha ja
Mika Ylitolosella hyvin hanskassa.

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

Hinnat alkaen 25 € / vrk

Tervola, puh. 435 018, 0400 691663

No, johan on
MARKKINAT
ma 8.10. – ti 9.10.
Tervolan Kirkonkylässä
kunnanvirastotalon piha-alueella
Kannattaa tulla joka kylältä ja
kauempaakin kokemaan syksyn
elämyksiä ja tapaamaan tuttuja!
a

Seuraav

JOKIPOSTI

torstaina
11.10.

VAALIEXTRA

Aineiston toimitus keskiviikkona 3.10.2012 mennessä.

MA Louen koulu 19-20: lihaskunto
Ke Kaisajoen koulu 18.50-20.00: vatsa-reisi pakara
25 eur / 10 kertaa,
opiskelijat ja eläkeläiset 15 euroa.
TERVETULOA liikkumaan!
Lisätietoja Meijulta
p. 040 8583609
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Otoksia ja otuksia

Kuka keksii parhaat maamerkit Tervolaan?

Kunnanvirastotalon yläaulassa voi
tutustua 12.10. saakka tervolalaisen Petri Törmäsen valokuvanäyttelyyn Otoksia ja otuksia. Kuvat välittävät vahvaa sanomaa luonnon
monimuotoisuudesta, sen helmistä ja alati vaihtuvasta Luontoäidin
ilmeestä. Näyttelyn korkeatasoisia

M

kuvia Törmänen ryydittää puhuttelevin runotekstein.
Kuva ei läheskään aina ole vain
todellisuuden pakeneva kuvajainen
– ainakaan Petrin töissä. Niissä on
sielukkuutta, herkkyyttä ja puhuttelevaa tunnelmaa. Mustaksi vedostetussa joessa uivat lumivalkoiset joutsenet ja kuvaan liittyvä, isän
muistolle omistettu teksti, kertovat väkevällä tavalla kaiken katoavaisuudesta.
Varpujen keskellä loistava sinisiipi tuo välähdyksen Tervolan kesän luontoelosta. Vaikeasti lajilleen
tunnistettava sinisiipi (eri sinisiipilajeja on melkoinen liuta – täällä
pohjoisessakin) ei helposti antaudu elämyksiä janoavalle kuvaajalle.
Törmäsen näyttelyssä on kuvia
myös Tervolaa kauempaa: Aakenustunturilta, Norjasta, Sallasta ja Naruskasta. Näyttely on ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Kuvia voi
katsella kunnanvirastotalon aukioloaikoina. ❅
✎(JJ)

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 30.9. Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11. Jumalanpalvelus on samalla uusien rippikoululaisten ensimmäinen oppitunti ja
siinä kerrotaan jumalanpalveluksen eri osien merkityksistä. Nuorten lauluryhmä. Kolehti seurakuntien lapsityön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n kautta.
Perhemessun jälkeen ilmainen kahvi ja maksullinen puurolounas seurakuntakeskuksessa. Puurolounaan hinnat: aikuiset 1,50 €, alle 15 v 1
€, rippikoululaisille ja alle 3 v ilmainen. Lounaan jälkeen tiedotustilaisuus rippikoululaisille ja heidän huoltajilleen.
Su 7.10. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Tero Saapunki, kanttori Sari Vähänkangas. Kirkkopyhäkoulu saarnan aikana
päiväkerhohuoneessa.Kolehti oman seurakunnan diakoniatyölle. Messun jälkeen kirkkokahvit vanhusten viikon aloituksen merkeissä seurakuntakeskuksessa.
VIIKKOTOIMINTA:
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.
Ti 2.10. Veteraanien hengellinen tilaisuus seurakuntakeskuksessa klo 11.30.
Ke 3.10. Keskiviikkolounas seurakuntakeskuksessa klo 11-12
To. 4.10. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10:45. Raamattupiiri Seurakuntakeskuksessa klo 18.
Pe 5.10. Naisten piiri Törmävaaran leirikeskuksessa klo 18.
Ke 10.10. Sairaalahartaus klo 14.
To 11.10. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
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.
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. 0414596657 ja Pirjo Rytköseltä
p. 0400323485
NUORISOTYÖ:
To 27.9. klo 19 Toimintailta Louen Lappialla.
Pe 28.9. klo 18 Nuorten Raamis Pappilassa.
To 4.10. Toimintailta Louen Lappialla klo 19
Pe 5.10. Nuorten Raamis Pappilassa klo 18
Retki Maata Näkyvissä -festareille, Turkuun 16.-18.11.2012. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Juliukselle p. 050 437 0005.
DIAKONIATYÖ:
Ke 3.10. 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 -4370011.
MUSIIKKITYÖ:
Nuorten lauluryhmä kokoontuu keskiviikkona 26.9. seurakuntakeskuksessa klo 15-16.
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 17. seurakuntakeskuksessa (ei 3.10.) Lisätietoja saa kanttorilta p. 050 437 0003.

onien paikkakuntien, kaupunkien, teollisuusalueiden,
ostoskeskusten – jopa yksittäisten
kylien symboliset tunnukset – jäävät ihmisten mieleen. Ne loistavat
matkaajille kuin majakat laivoille
synnyttäen mielikuvia ja ilmentäen
paikallista omaleimaisuutta. Hyvästä ideasta lähteneet ja onnistuneesti toteutetut maamerkit kertovat jo
kaukaa, että nyt tullaan siihen ja siihen osaamisympäristöön.
Tervolan kunnan kehitysyhtiö Riverbank Oy julkisti hiljattain
nettisivustollaan suunnittelukilpailun, jonka tavoitteena on luoda monumentit kolmelle Tervolassa sijaitsevalle teollisuusalueelle: Teräspuistoon, Puupuistoon ja Hastinkankaan teollisuusalueelle. Suunnittelukilpailun avulla on tarkoitus tuoda näkyvyyttä näille kolmelle alueelle.
Teräspuisto sijaitsee Nelostien
varressa, Neste Tervakuksa Oy:n läheisyydessä. Alueen mittavin yritys
on Paakkola Conveyors Oy:n tehdas. Muita alueella olevia yrityksiä
ovat Pro-Pari Oy, Tervolan Konepaja Oy ja Lapin Biolämpö Oy.
Hastinkankaan teollisuusalue
on edellisen lähellä, noin kilometrin
päässä pohjoiseen mentäessä. Teollisuusalueen yrityksiä ovat HV-Heli
Oy, Tervolan Saha ja Höyläämö Oy
sekä Napapiirin Kuljetus Oy.
Puupuisto on Kemijoen itäpuolella, Viian teollisuusalueella, jolla
toimivat Veljekset Vaara Oy ja Vaaran Aihkitalot Oy.
Kilpailuun on nimetty tuomaristo, joka palkitsee kilpailun toisen
vaiheen jälkeen kaksi parasta ehdotusta. Ensimmäisen palkinnon suu-

Hastinkankaan teollisuusalue on Nelostien kupeessa ja rajoittuu pohjoisessa
tähän Varejoelle johtavaan tiehen.

Teräspuistoa hallitsee Paakkola Conveyors Oy:n massiivinen tehdas, joka
erottuu taustalla.
ruus on 1000 euroa ja toisen palkinnon 500 euroa. Tuomariston jäsenet
ovat: kunnanjohtaja Mika Simoska
(tuomariston puheenjohtaja), elinkeinokoordinaattori Matti Alatalo, toimitusjohtaja Tommi Juntikka Paakkola Conveyors Oy:stä, toimitusjohtaja Jussi Vaara Veljekset

Vaara Oy:stä, toimitusjohtaja Olli
Pallari Tervolan Konepaja Oy:stä
ja tuotantojohtaja Hannu Vuokila
Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:stä
ja HV-Heli Oy:stä.
Tuomaristo voi yhteisellä päätöksellään halutessaan jakaa palkintojen lisäksi 2-3 kunniamainin-

Lentopalloilun suosio kasvaa
T

ervola on kiistatta yksi pohjoisen vilkkaimmista urheiluharrastuspitäjistä. Erityisen ilahduttavaa on se, että nuoret ovat aktiivisin joukoin tulleet mukaan erityisesti palloilulajien pariin. Kivalojen
seutuopiston Tervolan piirin lentopalloilu on vahvassa nousukiidossa.
- Tänä syksynä perustettiin jo
kolmas ryhmä aloittelijoille nuorille pojille ja tytöille. Uusia tulokkaita
on tällä hetkellä 17 ja innostus tuntuu olevan kova. Olen saanut kovalla työllä houkuteltua uusia nuoria mukaan toimintaan. Tämä toi-

minta palvelee varmasti osittain teemaa Nuoret liikkumaan, seutuopiston opettajana toimiva Juha Joutulainen kertoo.
Lentopalloryhmiä on tällä hetkellä kolme, joista naisjoukkue valmistautuu tulevan lauantain turnaukseen, joka pidetään Torniossa.
Poikajoukkue lähtee 27.10. Arpelaturnaukseen.
Joutulainen on jo hankkinut
uusille nuorille sponsoripaidat, jotka jaetaan muutaman käyntikerran
jälkeen. Uudet lentopallistit ovat
13-15 –vuotiaita.

- Sponsoreina pojille on oman
pitäjämme yritys Aihkitalot yrittäjänään Matti Vaara. Tyttöjen tukijana on ollut Insinööritoimisto Juha
Kupari. Myös poikajoukkueelle on
hankittu uudet pelihousut, joiden
hankintaa sponsoroivat tervolalainen SKE tilitoimisto ja Pellon Huonekalu, Joutulainen viestittää.
- Nyt on tavallista mukavampi toivottaa kaikille hyvää syksyä
ja kutsua teidät seuraamaan vauhdikasta ja taitoja kartuttavaa lentopalloilua. ❅
✎(JJ)

taa. Tuomaristo voi päättää palkintosummien jakamisesta myös toisin kuin edellä mainittiin – lukuun
ottamatta ensimmäistä palkintoa.
Mikäli palkittavana on suunnittelijaryhmä, voitto jaetaan ryhmän
kesken.
Kilpailun tavoitteena on luoda
kolme maamerkkiä/monumenttia,
joista kukin sijoitetaan edellä mainittuihin kohteisiin. Maamerkkien
tulisi olla tyyliltään samankaltaisia
tai suunniteltu yhteneväisesti. Maamerkkien koko, mittakaava ja materiaali ovat osallistujien vapaasti ehdotettavissa.
Aivan Eiffel-tornin mittaisista luomuksista ei kannata edes haaveilla, sillä maamerkkien toteuttamiseen on varattu yhteensä enintään 30 000 euroa. Maamerkkien
tulee olla valaistuja. Kilpailutöiden
tulee tietysti olla ennen julkaisemattomia. Kukin osallistuja voi osallistua vain yhdellä ehdotuksella.
Kilpailu on avoin kaikille ja siihen voivat osallistua myös suunnittelijaryhmänä. Kilpailutöistä tulee toimittaa visualisointi, mallinnus sekä tekniset piirustukset. Kilpailutyöt arvioidaan anonyymeinä.
Kilpailu päättyy 14.10.2012 ja
voittaja julkistetaan 30.11.2012. Töiden toteutussuunnittelu tehdään
marras-joulukuussa 2012 ja toteuttaminen aloitetaan keväällä 2013.
Työn julkistaminen ajoittuu loppuvuoteen 2013.
Kilpailuohjeisiin voi tutustua
Tervolan kunnan nettisivuilla, ja
kilpailua koskevissa kysymyksissä
voi lähestyä Tervolan kunnan elinkeinokoordinaattoria, Matti Alataloa: matti.alatalo@tervola.fi ❅
✎(JJ)

Älä
harrasta
kotipolttoa
J

ätteiden polttaminen kodin tulipesissä on edelleen varsin tavallista, vaikka se on kiellettyä. Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristötarkastaja Minna Karhunen
saa vuosittain runsaasti soittoja
kuntalaisilta, jotka valittavat jätteiden – erityisesti muovin kotipolton
aiheuttamista savu- ja hajuhaitoista.
Etenkin muovin poltossa syntyy
haitallisia päästöjä ja nokea enemmän kuin puun poltossa. Muovien PVC sisältää klooria ja myrkyllisiä dioksiineja ja furaaneja. On
hyvä tietää, että liki kaikissa ruuantähteissä on suolaa, joka sisältää klooria.
Kotipolton harrastaminen on
sikälikin hölmöläisten hommaa,
että kotioloissa ei saavuteta niin
korkeita polttolämpötiloja, että vaarallisilta päästöiltä vältyttäisiin. Lisäksi muovit vahingoittavat ja tuhrivat uuneja ja tulipesiä palaessaan.
Puu on aina paras ja turvallisin
kotipolttoaine – ei kuitenkaan kyllästetty tai maalattu. ❅
✎(JJ)

Eipä taida monesta pitäjästä löytyä lentopalloilun pariin näin isoa nuorten tulokasjoukkoa!

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

OLETKO KIINNOSTUNUT
LIIKUNTA-/URHEILUKERHOJEN
OHJAUKSESTA?
Ota yhteyttä Eeva-Kaisaan p. 0408445995 tai
Kaisaan p. 0405388374,
viim. 12.10.
KOULUTAMME!
Tervolan Terävä &
Tervolan naisvoimistelijat
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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 17.3020.30. HUOM! Pe 5.10. Nuorkka suljettu, mutta avoinna la
6.10. klo 18-22. Illoissa on aina paikalla aikuinen valvoja.

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!

UIMAHALLIRETKETKI

Perjantaina 5.10. Kemin uimahalliin. 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!

Soppatykki
tulittaa markkinoilla
Tervolan syysmarkkinoilla 8.–9.10. ei nälkä yllätä, sillä
Mattisen-Liimatan Kyläyhdistys ry. ulkoiluttaa markkinapaikalla järeää soppatykkiä, jonka kantama on hulppea.
Tykin lataajat, varmistajat ja ampujat myyvät todella herkullista hernerokkaa kuluttajaystävälliseen hintaan. Jälkiruuaksi juotetaan kahvia. Tykki jyrähtelee molempina
markkinapäivinä klo 10 alkaen.
Hernerokkaa myydään myös mukaan, kunhan tuot saavia pienemmän astian tykkipatteriin.

Tekonurmi/hiekkakentän
peruskorjaus valmis
K

Kuitua ja rakenteita
K

unnanjohtaja Mika Simoska viestitti viime viikolla valtuutetuille, että kuntarakenneuudistus etenee omalla painollaan. Vielä
loppuvuoden istuva valtuusto antanee tulossa olevasta lakiluonnoksesta lausuntonsa.
Lakiluonnos tulee siis vielä tänä
vuonna, ja Simoskan mukaan kuntarakenneuudistusta koskeva laki
tulee voimaan ensi vuonna. Miten
sen kanssa sitten eletään, on paljolti uuden valtuuston käsissä.

Eipä sen iloisempi uutinen ollut
sekään, että laajakaistahankkeeseen
ei ole tullut yhtään tarjousta. Valtaosa Lapin kunnista on sitä mieltä, ettei Lappiin kannata perustaa
laajakaistayhtiötä. Simoska kuitenkin totesi, ettei laajakaistahanketta ole vielä haudattu. ”Jos tarjouksia ei tule, pitää etsiä muita vaihtoehtoja.” (JJ)

irkonkylän vanha hiekkakenttä on peruskorjattu kuluvan kesän ja syksyn aikana. Kenttäaluetta on hieman laajennettu ja
siihen on toiselle laidalle rakennettu 70x50 m junioritekonurmikenttä.
Toinen osa kentästä on myös
peruskorjattu ja pinnoitettu uudelleen kivituhkalla, joka mahdollistaa hyvin myös laadukkaan luistelujään saamisen talveksi. Peruskorjaushankkeeseen Tervolan kunta sai
liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta 110 000 euroa.
Tekonurmi on aidattu ja sisään
käydään käyntiporteista. Erityisen
tärkeää on käyttää VAIN tekonurmella sallittuja kenkiä, jotta pinnoite ei vaurioidu. KIELLETTYJÄ ken-

kiä ovat piikkarit (yleisurheilu) sekä
ruuvatuilla metallinastoilla varustetut jalkapallokengät.
Tekonurmi ei myöskään kestä roskaamista; erityisesti lasinsirut
ja purkat ovat ongelmallisia. Käyntiporttien yhteyteen sijoitetaankin
roska-astiat.
Kentälle jaetaan hakemuksesta
harjoitteluvuorot, kuten aiemminkin. Muina kuin varattuina aikoina kenttää saa vapaasti käyttää jalkapalloiluun käyttösääntöjä noudattaen.
Olemme saaneet uuden laadukkaan liikuntapaikan, pidämmehän
sen myös yhdessä hyvässä kunnossa! Liikunnan iloa! ❅
✎(TL)

KUULUTUS
KUNNALLISVAALIT 2012
Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 28. päivänä lokakuuta 2012 kello 9.00 - 20.00.

Kiinteistöjen myyntiin tuli aikalisä
V

altuuston viikontakaisessa
istunnossa päähuomion vei
kunnan omistamien kiinteistöjen
myyntikaavailu. Lopulta päädyttiin siihen, että kunnanhallituksen
esittämä kiinteistöpaketti pistetään
pöydälle. Pöydälle panosta ei tarvinnut äänestää, sillä kunnallisneuvos Aatto Ylimartimon esittämä aikalisä sai kaikkien valtuustoryhmien kannatuksen.
Kunnanhallituksen valmistelema ja esittämä kiinteistöpaketti
on kunnan mittasuhteisiin nähden
suurehko, mutta sillä ei voine olla
kuntatalouden kannalta kovin suurta merkitystä. Tällä hetkellä myytäväksi esitettyjen kiinteistöjen vuosittaiset kulut ovat noin 30 000 euroa. Parhaiten on kunnalle tuottanut Aseman teollisuushalli, mutta
melko vaatimattomasta vuosituotosta silti puhutaan.
Merkittävää kuitenkin on se,
että myyntilistalla olevat koulut ovat
kyläläisille tärkeitä kokoontumis- ja
harrastuspaikkoja.
Mitä myyntilistalla sitten on?
Kokouksen esityslistalle oli präntätty Aseman teollisuushalli, Koivun
koulu, Varejoen koulu, Lehmikummun koulu ja Leiri-Kätkän kiinteistön myynti. Jo vuosia sitten kunta on myynyt kymmenen koulua ja
Lapin Marmorin teollisuushallin.
Kunnanhallituksen esityksen
taustalla on perusteluna muiden
muassa se, ettei nyt myyntilistalle esitetyillä kiinteistöillä sekä Koivun terveystalolla ole käyttöä kunnan omiin tarpeisiin. Lisäksi kunnanhallitus katsoo, etteivät kunnan
investointimäärärahat mahdollista
kiinteistöjen laajempaa peruskorjausta. Kunnostustarvetta, suurtakin,
kiinteistöihin liittyy.

Kunnanjohtaja Mika Simoska kertoi, että Varejoen ja Koivun
koulu ovat herättäneet kiinnostusta
yrittäjä- ja asukaspiireissä.
- Myytäväksi esitettyjen kiinteistöjen kulusumma ei heilauta
kuntabudjettia, mutta niihin laajasti kohdistuvat korjaus- ja kunnostusinvestoinnit voivat sen tehdä. On ollut hyvä antaa kiinteistöjen käytöstä kiinnostuneille tahoille sellainen signaali, että kunnastamme on toimitiloja saatavissa, Simoska totesi.
Rauhalliseksi päättäjäksi tiedetty valtuuston puheenjohtaja Pertti Keränen sanoi pahoittaneensa
mielensä myyntitouhujen valmisteluista. Hän antoi ymmärtää jääneensä sivusta seuraajaksi ripeästi edenneissä ”kiinteistöjen myyntipaalutuksissa.”
- Olisi ollut hyvä mennä siinä
marssijärjestyksessä, johon Tervolassa on yhteistuumin totuttu ja sitouduttu. Valmistelu on nyt ollut
liian nopeaa. Peräänkuulutan tässä
rauhallista ja harkitsevaa asioiden
hoitoa, Keränen kiteytti.

Keränen sai tukea ryhmätoveriltaan, Erkki Kiimalaiselta, joka
korosti kunnanhallituksen ehdotuksen aiheuttaneen kylillä närää.
- Emme sinänsä vastusta kiinteistöjen myyntiä, mutta pieni lykkäys on nyt paikallaan. Ihmisillä pitää kylillä olla paikka missä voi porukalla kokoontua. Seutuopistoonkin lähdettiin aikoinaan mukaan
uskoen lupauksiin, että koko kunnassa säilyy harrastuspaikkojen verkosto, Kiimalainen latasi.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jussi Vaara puolusti kunnanhallituksen valmisteluprosessia painottaen kiinteistömyyntiasian valmistelun seikkaperäistä ja huolellista valmistelua.
- Kaikki asiaan liittyvät tekijät
käytiin läpi, ja kunnanhallituksessa
painotettiin lisäksi sitä, että on tarpeen käydä keskusteluja myös kyläyhteisöjen kanssa. Ei ole oikein,
että viranhaltijaratkaisuja arvostellaan väärin perustein, Jussi Vaara
korosti. ❅
✎(JJ)

Äänestysalue
Äänestysalue 1 Tervolan kunta

Äänestyspaikka
Kunnanvirasto
Osoite: Keskustie 81
95300 TERVOLA
Tervolan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.
ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 17. - 23.10.2012.
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Tervolan kunnan Kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300
Tervola.
Ennakkoäänestäminen voi tapahtua

arkipäivinä kello 9.00–20.00
lauantaina
kello 10.00–16.00
sunnuntaina kello 10.00–16.00

Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.
KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun
perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestys ajanjaksoon (17. – 23.10.2012) sattuvana
päivänä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.
Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan
äänestää ennakolta kotonaan kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina
16.10.2012 ennen kello 16 Jos puhelimitse tehty ilmoitus tai kirjallinen ilmoitus on saapunut
keskusvaalilautakunnalle edellä mainitun määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei saa toimittaa.
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka
on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Lomakkeita on saatavana keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Annikki Ollitervolta puh .0400 -268920 .
Osoite: Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 81, 95300 Tervola. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta www.vaalit.ﬁ/35411.htm.
Tervolassa 20.09.2012
TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Aseman teollisuushallin kello on kohta lyöntinsä lyönyt. Aikansa luomus on
nyt kunnan myyntilistalla.

Arvi Kelhä
puheenjohtaja

Annikki Ollitervo
sihteeri
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27.9.2012

Keskusta. Lähellä.
Keskustan
kunnallisvaaliehdokkaiden
esittäytymistilaisuus
Tervolan Nuorisoseuralla
lauantaina 6.10.2012 klo 14.00
Juhlapuhujana kansanedustaja Markus Lohi
Lämpimästi tervetuloa!
Kahvitarjoilu
Järjestää
Keskustan Tervolan kunnallisjärjestö ry

80-vuotias Tervolan
-yhdistys juhlii
järjestäen

KANI- JA JYRSIJÄNÄYTTELYN
29.9.12 klo 10-16 Tervolan järjestötalolla.
Yli 150 kania, 20 eri rotua,
jyrsijöitä ja työpajoja
sekä puffetti.
Vapaa pääsy. TERVETULOA!

NYT AJOON
SAATAVANA

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

Piristystä syksyyn!

4,50 kpl
12,00 20,00
Kanervat

3 kpl

Pöytäkynttilät

-10%

6 kpl

Sisustu
staulut

-50%

Leikkokukkatarjouksia!
Palvelemme: arkisin 10–17, lauantaisin 9–13

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi

kouluajosta vapaat taksit

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

Calluno
it
useita k a
okoja!

Osuuspankin talo, puh. 438 100, fax 438 102

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

SOITA

TAKSI
Pekka Kähkönen

Tervola • P. 050 430 6006, 0400 391 757

KUNNALLISVAALIT 2012
Vaalipäivä on sunnuntai 28.10. ja
ennakkoäänestys kotimaassa 17. – 23.10.
Vain äänestämällä voit vaikuttaa!

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 €. HUOM! Vielä muutama paikka jäljellä, ilmoittautumiset ja maksut pe 28.9. klo 15 mennessä kunnan keskukseen p.
040 124 2411.

Tervolassa vietetään kansallista vanhustenviikkoa
7.10.2012–14.10.2012
SU 07.10.2012
klo 10:00

Messu seurakuntakeskuksen kirkossa, jonka jälkeen diakoniatyön johtokunta
tarjoaa kirkkokahvit vanhustenviikon merkeissä

TI 09.10.2012
klo 13:00–15:00 Anu Tammela esiintyy hanuristeineen vanhainkodin aulassa
KE 10.10.2012
klo 12:00–15:00 ”Avoimet ovet” vanhustenpalveluiden toimistolla (käynti hammashoitolan pääovesta, alakerrassa). Tervolan vanhusneuvosto esittäytyy ja ottaa vastaan vanhusten hyvinvointiin liittyviä ideoita ja aloitteita vietäväksi päättäjien tietoon.
Kahvitarjoilu.
klo 13:00–15:00 KARAOKE-laulantaa ja yhdessäoloa Palvelukoti Pihakullerossa.
Mehu- ja keksitarjoilu.
TO 11.10.2012
klo 13:00 alkaen Perinteinen ”vie vanhus ulos -päivä”. SPR:n ystäväpalvelun vapaaehtoiset avustavat. Omaiset ovat sydämellisesti tervetulleita ulkoilemaan läheisensä kanssa tai
noudappas naapurisi tai tuttavasi mukaan. Kahvi maistuu ulkoilun jälkeen. Niinpä
istahdetaan seurustelemaan iltapäivällä kupposen ääressä sisällä tai ulkona sääolosuhteet huomioiden.

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.

a
Seuraav

JOKIPOSTI

torstaina
11.10.

VAALIEXTRA

Aineiston toimitus keskiviikkona 3.10.2012 mennessä.

