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Kiitos Teille kaikille,

KAUSI-INFLUENSSA ROKOTUKSET
TERVOLAN KUNNASSA

kun minuun luotatte.

Kotikuntaa kehitämme,
yhdessä toisista
välitämme.

TI 13.11.2012
klo 8–16
PE 23.11.2012
klo 8–14
KE 28.11.2012
klo 8–16

Pidetään yhteyttä!
Pirjo Jurva
kunnanvaltuuston
jäsen

VUOKRALLE
TARJOTAAN
Remontoitu
yksiö
Tervolan
keskustassa,
Ahontie 3.
P. 0400 695 878

ROKOTUSPAIKKANA

NEUVOLA
Rokotukset ilman ajanvarausta.

Ilmaisrokotuksiin ovat oikeutettuja:
1.
2.
3.
4.

6–35 kk ikäiset lapset
Raskaana olevat
65-v. täyttäneet
Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat
(mm. sydän ja keuhkosairaat, diabeetikot)
5. Potilas- ja hoivatyötä tekevä terveys- ja
sosiaalialan henkilökunta (myös päiväkotien henkilöstö)
6. Tammikuussa 2013 varusmiespalvelukseen astuvat

Kaisajoen koulun
JOULUMYYJÄISET
ti 20.11.2012 klo 10-15

• jouluaskarteluja
t l j
• leivonnaisia
• kirppistavaraa
• arpoja
• glögiä ja
pipareita

Tietoa kausi-inﬂuenssasta: http://www.kausi-inﬂuenssa.ﬁ/

Tervetuloa kauempaakin!

a

Seuraav

JOKIPOSTI

torstaina
22.11.

Aineiston toimitus keskiviikkona 14.11.2012 mennessä.

Lämmin kiitos
äänestäjilleni luottamuksesta!
Heikki Haapakoski

Tervolalaisten vaali-innostus oli keskitasoa
T

ervolan äänestysinto oli Lapin muihin kuntiin verrattuna
keskitasoa. Reilu 65 prosentin äänestysprosentti jäi edellisistä kuntavaaleista runsaat kolme prosenttiyksikköä ja kahdeksan vuoden takaisista kuntavaaleista puolitoista
prosenttiyksikköä.
Varsinaisen vaalipäivän viesti Tervolan vaalivirkailijoilta oli se,
että etenkin nuoret kävivät vilkkaasti äänestämässä. Heiltä enimmät äänet taisivat mennä iäkkäämmille ja konkariehdokkaille, sillä
nuorista ehdokkaista pääsi valtuustoon vain Keskustan Juha Laine.
Nuoria ehdokkaita koko Tervolan
ehdokasgalleriassa oli tarjolla vain
muutama.
Vasemmiston Pertti Keränen
uusi valtakirjansa jälleen kerran ääniharavan tittelin arvoisesti; ääniä
kertyi 210, mikä on tuplasti enemmän kuin vaalien kakkosella, keskustan Markku Alatalolla. Tervolan valtuustokarttaan tuli myös uutta väriä, kun kokoomuksen Tuomo
Juntikka ja Perussuomalaisten Kari
Kontiokoski menivät läpi.
Keskusta oli vaalien voittaja
Tervolassa saaden uuteen valtuustoon kaksi lisäpaikkaa. Keskustan
valtuustoryhmässä istuu kahden
kuukauden kuluttua 12 valtuutettua – ryhmällä on valtuustossa yksinkertainen enemmistö. Vasemmistoliitto menetti kaksi paikkaa.
Vasemmiston ja demareiden ryhmällä on uudessa valtuustossa seitsemän paikkaa.
Kokoomuksen Tuomo Juntikka
ei tule valtuustoon puun takaa. Miehellä on luottamustason kokemusta
Tervolan kuntahallinnosta monen

Tuomo Juntikka odottaa uudelta valtuustokaudelta rakentavaa yhteistyötä.

Markku Kalermo kumoaa vaaliuurnan valtuustosalin pöydälle, jotta äänestyslipukkeiden antia päästään purkamaan.

Kari Kontiokoski uskoo tulevan valtuustotyöskentelyn tuovan ensikertalaiselle kosolti haasteita.

vuoden ajalta – tosin sitoutumattomiin kuuluvana.
- Tuon uudelle valtuustokaudelle kokoomuslaista aatemaailmaa
ja yrittäjälähtöisiä näkökulmia. En
kuitenkaan lähde omia polkujani
kulkemaan, vaan vakaa haluni on
kehittää Tervolaa yhteistyössä muiden kanssa. Keskustan kanssa meillä kokoomuslaisilla on paljon yhteistä arvopohjaa, joka helpottaa
yhteistyötä, Juntikka sanoo.

meistä perussuomalaisista, että me
vain lietsomme vihaa eri puolille ja raivoamme sen minkä ehdimme. Tämä kuva on väärä. Aion tulla
valtuustotyöskentelyyn asialinjalla,
mutta kyllä minusta särmääkin löytyy, Kontiokoski naurahtaa.
Hänen mielestään monet asiat ovat Tervolassa mallillaan, mutta
hyvään oloon ei pidä tuudittautua.
- Kyllä korjattavaakin on, esimerkiksi perhepäivähoitoon pitäi-

Suurena päätös- ja pohdintaasiana odottavaan kuntarakenneuudistukseen hän suhtautuu rauhallisesti.
- Ajattelen niin, että jos Tervola pystyy hoitamaan asiansa hyvin,
itsenäisyys on vahvalla pohjalla. En
pidä liittymistä muihin tai johonkin muuhun kuntaan itseisarvona.
On käytettävä kaikki viisaus ja vähän enemmänkin tämän ison kysymyksen ratkaisemiseen. Mitään kii-

rettä liittymiselle ei ole, mutta valtiontuen raju vähennys voi vauhdittaa yhdistymisiä, ellei uusia keinoja itsenäisyyden turvaamiseksi löydy, Juntikka pohtii.
Perussuomalaisten ääniharava,
kuljetusyrittäjä Kari Kontiokoski,
sanoo liittyneensä perussuomalaisiin, ”koska siinä porukassa on vähiten tehty hallaa meikäläisten ammattikunnalle.”
- Monilla on sellainen kuva

si panostaa selvästi nykyistä enemmän sen sijaan, että kunta panostaisi laitospaikkoihin. Tervolan kytkeminen kuntaliitoksiin olisi mielestäni pitäjämme turmio. Jos Kemistä tulisi seutukunnan napa, sille kelpaisivat näiltä kyliltä vain verorahat,
Kari Kontiokoski jyrähtää. ❅
✎ (JJ)
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KIVALOJEN SEUTUOPISTO
Tervolan toimipiste tiedottaa
Osoite: Keskustie 81, 95300 Tervola
Puh. 040 357 2181. Toimisto avoinna arkisin 12.00–15.00.
Rehtori Seppo Suopajärvi puh. 0400 328 435
Kotisivut: www.kivalojenseutuopisto.fi
Email: kivalojenseutuopisto@tervola.fi

Tietotekniikka
3401204 Digikuvat kirjaksi. Tervolan koulukeskus. Seppo Suopajärvi. Lauantaisin 24.11.–1.12. klo 9–14. Rakkaat muistot talteen
– tee digikuvista kuvakirja! Kurssilla työstämme kirjan hyödyntäen
helppokäyttöistä Ifolor -kuvakirjaohjelmaa, jonka voit ladata ilmaiseksi myös kotikoneelle myöhempää tarvetta varten. Digiaineistosta painetaan omakustanteinen aito, oikea kirja. Kurssi toteutetaan
yhteistyössä Ifolor:n kanssa, joten opiskelijat saavat kirjan edullisempaan hintaan. Kurssi sopii tietokoneen ja internetin perustaidot hallitseville. Kurssille mukaan oma muistitikku, jossa kuvakirjaan tulevat kuvat. Ilm. 16.11. mennessä.

Käden taidot
1104281 Joulutyöpaja. Kaisajoen koulu. Mariaana Kola. Torstaina
ja perjantaina 13.–14.12. klo 17.30.–20.45 ja lauantaina 15.12. klo
10–15. Pukinpakettiin tai kodin koristeeksi: lasihelmihimmelit, kynttilän valamista sekä korujen valmistusta, työt oman mielenkiinnon
mukaan. Materiaalimaksu menekin mukaan. Lisätiedustelut ohjaajalta puh. 040 744 2067. Ilmoittautumiset 2.12. mennessä.
Työtön tervolalainen hyödynnä opiston toimistosta
saatava 40 €:n arvoinen työttömän opintoseteli.

Esteetön Kätkä toteutuu
pala palalta
K

ätkän luonto –hankkeen ”jatko-osa”, Esteetön Kätkä, on
edennyt suunnitelmien mukaan;
vasarat ovat paukkuneet ja sahat
soineet talvilevolleen asettuvan Kätkävaaran metsiköissä.
- Esteettömän luontopolun ensimmäinen vaihe tulistelukotineen,
vessoineen ja liitereineen valmistui jo viime vuoden puolella. Tänä
syksynä lankutettua osuutta on jatkettu lammen toista reunaa ympäri
niin, että nyt alkaa olla liki kilometrin pituinen esteetön vaellusosuus
valmiina. Tämä on Etelä-Lapin pisin esteetön reitti, hanketyöntekijä
Harri Pullola kertoo.
Rakennustöissä ovat timpureina olleet Raimo Kolmonen ja Reijo Saari. Apuvoimina työmaalla on
ollut kaksi miestä työpajalta. Kun
talven lumet sulavat toukokuussa, luonnon kauneuden äärelle voi
tulla vaikka lastenrattaita työnnellen, pyörätuoleista puhumattakaan.

- Toivon mukaan myös turistit
löytävät tänne tutustumaan Kätkävaaran luonnon ainutlaatuisuuteen
ja monimuotoisuuteen. Lisämausteena ovat mielenkiintoiset geologiset muodostumat, Pullola toteaa.
Pullola kertoo, että polun suunnittelussa on huomioitu tarkoin
kulkijoiden turvallisuus ja reittikohtainen informaatio opastetauluin. Esteettömän polun yhteyteen
kuuluvat laiturit ja suojakatokset.
Kätkän laelle on suunnitteilla myös
luontotorni. Hankkeeseen on saatu
rahoitusta Lapin ELY-keskukselta.
- Esteetön Kätkä ja koko reitistö on hieno ja opettavainen kohde
myös koululaisille. Matkailijat ilmeisesti kokevat kohteen vaikeasti
tavoitettavaksi, joten paikkatiedotukseen on kiinnitettävä enemmän
huomiota, hanketyöntekijä Harri
Pullola pohtii. ❅
✎ (JJ)

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 11.11. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma. Kirkkopyhäkoulu saarnan aikana päiväkerhohuoneessa.
Kolehti Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-,diakonia-ja lähetystyössä. Messun jälkeen Isänpäivän lounas seurakuntakeskuksessa.
Mahdollinen tuotto lähetystyölle.
Su 18.11. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Tero
Saapunki, kanttori Sari Vähäkangas. Kirkkopyhäkoulu saarnan aikana päiväkerhohuoneessa. Kolehti seurakuntadiakonian työkäytäntöjen
kehittämiseen ja tehostamiseen Kirkkopalvelujen kautta. Messun jälkeen VPK:n tarjoamat kirkkokahvit seurakuntasalissa.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 7.11. Hartaus sairaalassa klo 14.
To 8.11. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Kotikullerossa klo 11.15.
Eläkeläisten piiri seurakuntakeskuksessa klo 11.
Su 11.11. Kristittyjen yhteinen rukoushetki Halmeella (Asematie 24) klo 15.
To 15.11. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45. Raamattupiiri seurakuntakeskuksessa klo 18.
Ke 21.11. Omaishoitajien kokoontuminen seurakuntakeskuksessa klo 10–12. Sairaalahartaus klo 14.
To 22.11. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Kotikullerossa klo
11.15. Eläkeläisten piiri 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.

Esteetön Kätkä –hanke on tarjonnut rakentajilleen sopivasti haastetta.

LähiTapiola satsaa
Tervolaan
L
ähiTapiolan Tervolan palvelupisteen edustaja vaihtui viime
kuun alussa. Uudeksi edustajaksi
valittiin tervolalaislähtöinen Anssi Heiskari, joka tunnetaan kurkipitäjässä kelpo urheilusuorituksistaan; hän saavutti muiden muassa nuorten korkeushypyn suomenmestaruuden.
- Olen paluumuuttaja. Työskentelin viimeksi kuluneet viisi vuotta
turvallisuusalalla Tampereella. Päivystän Tervolan toimipisteessä tiistaisin 9.30–16.30, mutta minut saa
kyllä muulloinkin puhelimen päähän. Minulta voi varata ajan tai sopia koti- ja yrityskäynneistä, Heiskari viestittää.

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:
La 10.11. Nuorten ilta kunnan nuorisotiloissa klo 18.
Ti 20.11. T-ilta Louen Lappialla klo 19.
DIAKONIATYÖ:
Ke 14.11. Keskiviikkolounas klo 11-12 seurakuntakeskuksessa.
Lounaan hinta on työttömille ja muille, jotka eivät ole työelämässä
2 €, muille 5 €, alle kouluikäisille maksutta.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna 29.10.–12.11. Kirppis
auki: ma–pe klo 10–17 ja ma 12.11. klo 10–15.
MUSIIKKITYÖ:
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 17. seurakuntakeskuksessa
TOIMITUKSET:
Kastettu: Väinö Ilmari Lamminmäki, Anton Leevi Oskari Tapalinen

- Erotumme Tervolassa paikallisuudellamme, LähiTapiolan Tervolan
uusi edustaja, Anssi Heiskari, muistuttaa.

Lokakuun alusta lähtien LähiTapiolan Tervolan toimipisteestä
on saanut vakuutusasioiden ohessa myös pankkipalveluita. Tervolassa hoituvat myös säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvät palvelut.
- Tavoitteena on löytää kotitalouksille ja yrityksille oikeanlaiset
vakuutusturvat ja parhaat mahdolliset pankkipalvelut. Meillä LähiTapiolassa otetaan vakavasti asiakkaiden arvostama palvelu kasvokkain.
Henkilökohtainen palvelu sisältyy
keskeisesti uuden yhtiön palvelukonseptiin myös täällä Lapin alueella, josta moni muu palvelu on siirtynyt yhä kauemmaksi asiakkaista, liiketoimintajohtaja Jukka Elkki muistuttaa.
Virallisesti uusi LähiTapiolaryhmä aloittaa toimintansa ensi
vuoden alusta lukien. Fuusiossa asiakkuudet säilyvät ennallaan, eikä
asiakkailta edellytetä mitään toimenpiteitä fuusioon liittyen.
- LähiTapiola ja sen alueyhtiöt
ovat keskinäisiä yhtiöitä. Vakuutuksen ottanut on yhtiön osakas, omistaja-asiakas, jolla on oikeus osallistua alueyhtiön yhtiökokoukseen,
joka valitsee eri puolilta Lappia 20
jäsentä hallintoneuvostoon. Lapin
alueyhtiössä työskentelee 75 henkilöä ja sillä on lähes 60 000 asiakasta, hallintojohtaja Jarmo Raappana kertoo. ❅
✎ (JJ)

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.

TERVOLAN KUNTA
KUULUTUS
Vaalilain 95 § 2 momentin mukaisesti Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että Tervolan kunnassa lokakuun 28. päivänä 2012 toimitetuissa kunnallisvaaleissa ovat seuraavat henkilöt tulleet valituksi Tervolan kunnan valtuustoon
valtuustokaudeksi 2013–2016 varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi.
Valtuutetut:
Järj Ehdokas Nimi
Ryhmä Äänet Vertausluku
nro nro
1.
7
Alatalo, Markku, sähköteknikko
ESK
105 1017,000
2.
37
Keränen, Pertti, sähköasentaja
VAS
210
621,000
3.
10
Haapakoski, Heikki
KESK
79
508,500
poliisipäällikkö/evp
4.
24
Manninen, Saana-Maaria
KESK
74
339,000
eläinlääkäri
5.
49
Salminen, Hanna
VAS
87
310,500
projektipäällikkö, opiskelija
6.
29
Vaajoensuu, Matti
KESK
74
254,250
maaseutuyrittäjä, agrologi
7.
38
Kiimalainen, Erkki
VAS
37
207,000
kunnansihteeri, eläkeläinen
8.
30
Vaara, Marja-Liisa
KESK
68
203,400
kasvatustieteiden tohtori
9.
21
Laine, Juha, panostaja/porari
KESK
53
169,500
10. 34
Tepsa, Jani
SDP
35
155,250
lentokonehuolto aliupseeri
11. 22
Lampela, Juhani, maanviljelijä
KESK
49
145,286
12. 15
Juopperi, Pekka, yrittäjä
KESK
47
127,125
13. 35
Ekorre, Maija-Liisa, esh/kätilö
VAS
32
124,200
14.
3
Kontiokoski, Kari, yrittäjä
PS
69
116,000
15. 31
Ylimartimo, Eero, maanviljelijä
KESK
46
113,000
16. 32
Oinas, Niina
SDP
31
103,500
catering-alan palveluvastaava (esimiestutkinto)
17. 13
Hepoaho, Heikki
KESK
46
101,700
arkkitehti, vastaava näyttelytuottaja
18. 16
Jurva, Pirjo, lomasihteeri
KESK
43
92,455
19. 46
Oinas, Anita, eläkeläinen
VAS
30
88,714
20. 26
Pesonen, Hanna
KESK
35
84,750
kasvatustieteiden yo, merkonomi
21.
4
Juntikka, Tuomo, DI
KOK
34
78,231
Varavaltuutettu:
Perussuomalaiset
1.
2
Antinkaapo, Juha, mv, ﬁl.kand.
KOK+KESK
1.
28
2.
12
3.
27
4.
5.
6.
7.

19
9
8
5

8.
9.

17
11

10.
11.
12.

25
18
6

13.

20

SDP+VAS
1.
36
2.
47
3.
42
4.
45
5.
44
6.
41
7.
43

PS

Rautio, Aarno, yrittäjä
KESK
Heikkinen, Arja, toimistosihteeri KESK
Pullola, Paula
KESK
osastonhoitaja, terveystieteiden maisteri
Köngäs, Jukka Pekka, maanviljelijä KESK
Eilittä, Sari, yrittäjä
KESK
Alatossava, Kari, insinööri
KESK
Alalahti, Veli-Pekka
KESK
opiskelija, nuorisovaltuuston pj
Karjalainen, Juho, teräsasentaja KESK
Heikkilä, Anna-Leena
KESK
omaishoitaja, ps.esh
Niemi, Olavi, rakennusmestari
KESK
Kähkönen, Riitta, laitoshuoltaja KESK
Alaollitervo, Pekka
KESK
maatalousyrittäjä
Lahti, Mikko, maatalousyrittäjä
KESK

Juntunen, Anneli, siivooja
Oinas, Riikka, sairaanhoitaja
Kyngäs, Alpo, maataloustyöntekijä
Nyyssönen, Juha, yrittäjä
Moilanen, Kari, kirvesmies
Koivupalo, Rami, sähköasentaja
Maikkunen, Jouko, muurari

VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS

47

58,000

33
30
30

72,643
67,800
63,563

24
23
19
17

59,824
56,500
53,526
50,850

16
14

48,429
46,227

14
13
10

44,217
42,375
40,680

8

39,115

29
29
24
14
13
13
11

77,625
69,000
62,100
56,455
51,750
47,769
44,357

Keskusvaalilautakunnan päätöksestä, jolla vaalien tulos on vahvistettu saa hakea
muutosta valittamalla. Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa,
sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:
1) jokaisessa asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja
2) kunnallisvaaleissa kunnan jäsen.
Valitus on tehtävä Rovaniemen hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun
vaalien tulos on julkaistu.
Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta
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TERVOLAN KUNTA
VUODEN 2012 YRITYSTUET
OVAT HAUSSA
Yritykset voivat saada tukea:
• Aloittavan yrittäjän tuki perustamiskuluihin
• Koulutukseen, markkinointiin ja tuotekehitykseen
• Kesätyöllistämiseen
• Oppisopimustukeen
Aloittavan yrittäjän tuki:
Aloittavan yrittäjän tukea voi saada yrittäjä, joka käynnistää
toiminnan Tervolassa. Tuki on yrittäjäkohtainen. Mikäli yrityksessä on useampi perustaja (Ky, Ay tai Oy) sitä voidaan myöntää yhdelle yrityksen perustajista. Aloittavan yrittäjän tuki on
v. 2012 350 €.
Tuki koulutukseen, markkinointiin ja tuotekehitykseen:
Koulutustukea voi saada ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä lyhytkurssien suorittamiseen. Tukea myönnetään
ainoastaan kurssi- ja koulutusmaksuihin sekä koulutusmateriaalikuluihin. Koulutustukea ei myönnetä matka-, palkka- tai
majoituskuluihin.
Markkinointitukea voidaan myöntää: Lehtimainontaan, radioja tv-mainontaan, esitteiden tekoon ja messuosallistumisiin
(messutilan vuokrat), omien kotisivujen tekoon. Markkinointitukea ei myönnetä: Omiin palkkoihin, matkoihin, majoituskuluihin, edustuskuluihin, tarjoiluun, kannatusilmoituksiin, joulutervehdyksiin, hakukonemarkkinointiin,
nettihakupalveluin.
Tuotekehitystukea voidaan myöntää tuotekehityskuluihin, joihin ei ole myönnetty muuta tukea (kehittämisavustus tai vastaava).
Koulutus-, markkinointi ja tuotekehitystukea voidaan myöntää max. 50 % hyväksyttävistä kuluista 2012 vuonna enintään
1000 €/yritys.
Kesätyöllistämistuki
Kesätyöllistämistukea voidaan antaa yritykselle, joka työllistää tervolalaisen nuoren tai opiskelijan. Opiskelija voi olla toisella asteella, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös
yrittäjän oman perheen lasten kesätyöllistämiseen voidaan
myöntää tukea. Kesätyöllistämistuen alaikäraja on 15 vuotta
ja yläikäraja 25 vuotta. Kesätyöllistettävän kanssa on tehtävä työsopimus ja työn kesto on oltava vähintään 1 kuukausi.
Kesätyöllistämistuki 2012 on 200 €/työllistetty/kuukausi, en.
2 kk. Yritys voi saada tukea max. kolmelta kesätyöntekijältä.
Oppisopimustuki
Tukea voidaan myöntää v. 2012 enintään 90 euroa/kk/henkilö. Yritys voi kerrallaan saada tukea kahdelle henkilölle. Tuki
myönnetään max. 12 kuukaudeksi/henkilö.
Yritystukihakemusten jättö viimeistään 14.12.2012 osoitteeseen: Tervolan kunta, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Kuoreen
merkintä ”Yritystukihakemus”.
Lisätietoja elinkeinokoordinaattori Matti Alatalo, Riverbank
Oy, puh. 040-501 2850.

Lappi huutaa laajakaistaa
V

iime aikoina on kovasti tuskailtu pohjoisen epätasaisia
tietoliikenneyhteyksiä. Moni huutaa nopeiden laajakaistayhteyksien perään – mutta kuulevatko näitä huutoja ne, joilla olisi mahdollisuudet tilanteen oleelliseen parantamiseen?
Syyskuun alussa Etelä- ja Länsi-Lapin alueella polkaistiin alkuun
nopeita laajakaistayhteyksiä koskeva, yleinen tiedonvälityshanke, jonka ryhdikäs toimintahuuto/kehoitus
on: Kuitua Etelä- ja Länsi-Lappiin.
Hanketta hallinnoi Tervolan kunta. Hankkeen projektipäälliköksi valittiin kaksi kuukautta sitten Aimo
Honkavuori, jolla on hyvät eväät
laajakaistatiedon markkinointiin.
- Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin
tiedottamis- ja tiedonvälityshankkeen tavoitteena on uusinta tietoa
ja osaamista jakamalla edistää valokuitupohjaisen laajakaistaverkon
rakentamista. Käytännön tavoitteiden kärjessä ovat tiedotus- ja keskustelutilaisuudet kylissä ja kunnissa yhteistyössä Lapin liiton, operaattoreiden ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa, Honkavuori kertoo.
Honkavuoren mukaan tilaisuuksissa on tarkoitus lisätä kun-

talaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja
yrittäjien tietoutta laajakaistasta ja
innostaa liittymään huippunopeaan
tietoverkkoon.
- Lisäksi tavoitteena on kouluttaa paikallisia aktivaattoreita viemään ovelta ovelle -periaatteella tietoa laajakaistasta ja siihen liittymisen mahdollisuudesta. Tätä koulutusta on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä rakentamisesta vastaavan
operaattorin kanssa. Aktivaattorit
kiertävät kaikki hankealueen taloudet ja yritysten toimipisteet, projektipäällikkö Aimo Honkavuori valottaa.
Tiedottamis- ja tiedonvälityshankkeen rahoittajana on Lapin
ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja se toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2007–2013. Kyseessä on toimintalinja 3 ja toimenpide 331. Hankkeen toteutusaika on
1.6.2012–30.6.2014.
Projektipäällikkö Aimo Honkavuori antaa laajakaistasta kiinnostuneille mielellään lisätietoja. Aimon
tavoittaa numerosta 040 151 9757 ja
meiliosoitteesta: aimo.honkavuori@
tervola.fi ❅
✎ (JJ)

Tervolan Pitäjäseura ry:n

TERVOLAN KUNTA
TEIDEN JA ALUEIDEN
TALVIKUNNOSSAPITO
Kunnan aurauksessa olevien yksityisteiden ja kaavateiden
sekä kunnan kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapitourakoitsijat kaudella 2012–2013:
Juhani Rantamölö, puh. 0400 180 137
- Paakkola
- Kaisajoki

sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
sunnuntaina 18.11.2012 klo 14.00 alkaen
Tervolahovissa.
Tervetuloa!

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

Turve- ja Traktoriurakointi Jouni Lampela, puh. 0400 579 938
- Varejoki - Kätkävaara - Koivu - Loue - Peura
- Vähäjoki - Suolijoki
- Varejoen, Koivun ja Louen koulut
- Koivun terveystalo

KONSERTTI

Veljekset Siivola Ay, puh. 0400 694 001
- Kaavatiet

UIMAHALLIRETKI

T:mi Jorma Kaasila, puh. 0400 926 316
- Korpela - Mattinen - Kivioja
- Mattisen ja Lehmikummun koulut
- Pahtaoja - Runkaus

NUORKKA

LVI- ja Konetyö Kaasila Oy, puh. 040 5481 425
- Muiden kunnan kiinteistöjen piha-alueet
Kunnossapito suoritetaan seuraavien vaatimusten mukaisesti:
- tie voi olla polanteinen ja urautunut
- liukkaus torjutaan tarvittaessa hiekoittamalla
- lumen maksimimäärä 8 cm, yöllä 10 cm
- aurausaika lumisateen loputtua 6 tuntia
- polanneura enintään 3 cm
TEKNINEN OSASTO

Länsi-Pohjan jousikvartetin konsertti Hiljaisia lauluja kunnanviraston valtuustosalissa torstaina 15.11. klo 19. Puffetti.

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

Avoimet nuorten illat 13–19-vuotiaille nuorisotiloissa (kunnantalon kellarissa) maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo
17.30–20.30. Poikkeuksena pe 16.11. suljettu, mutta avoinna
la 17.11. klo 18–22.

TANSSIESITYS

TALK TALK -tanssiesitykseissä kaksi jo pitkään ammatissaan toiminutta tanssitaiteilijaa, Titta Court ja Pia Lindy pohtivat yhteiskunnassa eri tavoin esille tulevia (väki)vallan käytön tapoja ja tapahtumia. Liikkeen, sanojen ja puheen kautta voi osua myös siihen mitä ei ääneen sanota. Suru, ilo, keveys ja raskaus voivat samaan aikaan olla läsnä.
Tanssiesitys ti 20.11. klo 17.30 kirjastossa.

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
KAUKALON HARJOITUSVUOROT
TALVIKAUDELLE 2012–2013
vapaamuotoiset hakemukset toimitettava
koulutoimistoon pe 23.11.2012 mennessä.
Lisätietoja p. 0400 218521.

Kohta saadaan tuulivoimaa
V

uoden vaihtuessa ei enää tarvitse laulaa sitä tunnetun suomalaisbändin kappaletta, jossa valitellaan, ettei ”vieläkään tuulivoimaa.” Varevaarassa nimittäin tempaistaan tuulesta sähköä, kunhan
rakenteilla olevat myllyt saadaan
tuotantokuntoon tämän talven lumien aikana. Sähköä niiden pitäisi
tuottaa ensi kesään mennessä.
Varevaarassa on meneillään
Suomen ensimmäisen, sisämaahan rakennettavan tuulivoimapuiston rakennushanke, joka työllistää
pyöreästi 30 henkilöä. Kaikkiaan
Tervolan kunta on myöntänyt rakennusluvan kymmenelle voimalalle, jotka toimittaa Vestas. Kyseessä ovat V 112 tyypin voimalat, joiden nimellisteho on 3 MW.
Varevaaraan nousevat voimalat
on suunniteltu nimenomaan maaalueiden matalampiin tuulioloihin. Valmistuessaan puisto muuttaa
melkoisesti Louen kylämaisemaa,
kun nelostieltä nähtyinä näkyviin
piirtyvät napakorkeudeltaan peräti
140 metriin kurkottavat myllyt, joiden roottoreiden halkaisija on 112
metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 193 metriä.
Voimaloiden sijoitusalueella,
Varevaarassa, tehtiin ympäristöselvitykset, tuulimittaukset ynnä muut
valmistelut arkeologiset inventoinnit mukaan lukien. Lapin ympäristökeskus päätti, ettei hankkeen
toteutuksen suhteen tarvita YVAmenettelyä.
Pääurakoitsijana toimivan Empowerin vastaava mestari Mauno
Torvikoski kertoi, että Varevaaran
voimaloiden koekäyttö on tarkoitus
aloittaa jo ensi helmikuussa. Näin
nopeasti tuulivoimaloiden pystytys
sujuu; hankkeeseen ei tarvita ihmi-

siän pituutta, kuten etelässä rakennettavien ydinvoimaloiden rakentamisessa näyttää käyvän. Tuulivoima
on saasteetonta ja nykykokemusten
valossa varsin turvallista ympäristölleen ja ihmisille.
Tervolan tuulivoimapuiston toteuttaminen vauhdittuu, kun Iin
työmaalta saadaan lähiaikoina järeimmän luokan nosturi hissaamaan Varevaaran puistoon tulevat
myllyjen ylimmät rakenteet ja konehuoneet sekä lavat paikoilleen.
Nosturin nostokapasiteetti on peräti 1250 tonnia.
Mauno Torvikoski raportoi hiljattain, että Varevaaran työmaalla
on edetty suunnitelmien mukaan –
ongelmia ei ole juurikaan ollut.
TuuliWatti Oy on Suomessa
tuulivoima-alan edelläkävijä; se
hakee jatkuvasti kustannustehokkaampia ja ympäristölle parempia
ratkaisuja tuulivoiman tuottamiseen. Simon Leipiöön ensi vuonna
valmistuvat 4,5 MW:n voimalat ovat
lajissaan Suomen tehokkaimpia ja
mitoiltaankin suurimpia – siiven
kärki yltää 204 metrin korkeuteen.
TuuliWatin omistavat energiayhtiö St! ja S-ryhmän S-Voima. Yhtiö investoi tuulivoimaan lähivuosina 400 miljoonaa euroa. ❅
✎ (JJ)

Etsivä nuorisotyö on käynnistynyt Tervolassa. Ensisijainen kohderyhmä ovat seudulla asuvat 15–25-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
”Tervolan kunta vapaa-aikatoimi”
löytyy Facebookista!

Imppaamista Tervolassa
O

n käynyt ilmi, että Tervolassa nuorten keskuudessa harjoitetaan imppaamista. Tietoon on tullut useampi erillinen nuorisoporukka. Vetoamme nyt jokaiseen vanhempaan, sillä imppaaja voi olla minkä ikäinen nuori
tahansa sekä olla koulussa tai opiskella missä tahansa oppilaitoksessa. Vanhempien olisi syytä, kuten yleensäkin, tarkkailla lapsiensa tekemisiä ja olla
selvillä missä, kenen kanssa ja ennen kaikkea miten nuori viettää aikaansa.
Vanhempien tulisi vetää yhtä köyttä ja puhua tästä avoimesti omien lasten
sekä muiden vanhempien kanssa. Toivottavasti tämä vaarallinen kokeilu/
tapa saadaan loppumaan mahdollisimman nopeasti!
Mikäli sinulla on asiasta kysymistä, epäilet tai tiedät jonkun nuoren
imppaavan tai tarvitset apua nuoren kohtaamiseen voit ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan (Arja Mommo, p. 040 525 4786, arja.mommo@tervola.fi) tai vapaa-aikaohjaajaan (Sirkka Kinnunen, p. 040 590 2699, sirkka.
kinnunen@tervola.fi).

Fakta
• Imppauksella tarkoitetaan haihtuvien aineiden, kuten teknisten liuottimien ja nestekaasujen (liimat, ohenteet, lakat, puhdistusaineet, tinneri, butaani, ilokaasu, ponnekaasut) ja myös bensiinituotteiden haistelua ja hengittämistä päihtymystarkoituksessa.
• Teknisten liuottimien ja kaasujen imppaus lamaa yleisesti keskushermostoa ja tuhoaa aivosoluja jokaisen käytön yhteydessä lopullisesti. Liuotinhumala aiheuttaa moninkertaisen aivosolukadon alkoholihumalaan verrattuna. Sietokyky kasvaa nopeasti. Liuottimet ovat myrkyllisiä ja riskit hyvin moninaisia verenvuodoista aina
yliannostuksen johtamaan kuolemaan.
• Tekniset liottimet eivät kuulu huumausainelain piiriin, vaan ne luokitellaan myrkyiksi. Päihdekäyttöön soveltuvien aineiden myyjiä on
velvoitettu valvontatoimin väärinkäytön estämiseksi. Myrkyllistä tai
erittäin myrkyllistä kemikaalia ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaalle henkilölle. ❅
Lähde ja lisätietoja: www.paihdelinkki.fi/pikatieto
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Kiitos
kun luotitte meihin!
Tervolan Keskusta

Länsi-Pohjan
jousikvartetti
Markku Alatalo
- Tervolan Keskusta - Lähellä

Suuret kiitokset
äänestäjille
huipputuloksesta!
Pidetään yhteyttä.

Arjen puolesta.
Arjen asiantuntijoita.

Hiljaisia lauluja
To 15.11. klo 19
Tervolan kunnanviraston valtuustosali

Grieg: Jousikvartetto g-molli op. 27
Nieminen: Sooloteoksia
Sallinen: Jousikvartetto nro 4 ”Hiljaisia lauluja”

Vasemmistoliiton ja SDP:n
Tervolan kunnallisjärjestöt sekä
Vasemmiston valtuustoryhmä

Vapaa pääsy!

kiittävät kuntalaisia luottamuksesta.

Oxyjet Star HAPPIKASVOHOITO
Niina Oinas
Arja Roininen Jani Tepsa
Tervolan demariehdokkaat kiittävät
äänestäjiä kannatuksestanne!
Teemme muiden kanssa yhteistyössä
kaikkemme kuntalaisten hyväksi.

Pitkän tien kulkijalla alkaa
kymmenes valtuustokausi.
Kiitos vahvasta
luottamuksesta
Teille kuntalaiset.
Yhdessä tekemällä me
saavutamme enemmän.

Pertti Keränen
p. 040 540 6819
pertti.keranen@pp8.inet.fi

Nyt on Isäkin ihmeissään

Sinulle, joka vaadit
kasvohoidolta enemmän…

• MAHTAVA KONEUUTUUS TERVOLASSA!

Täydelliseen ihonhoitoon
viidellä monipuolisella
HAPPIHOITOPÄÄLLÄ
• syväpuhdistaa, kirkastaa,
hoitaa, kiinteyttää, kohottaa
TULOKSET NÄKYVÄT HETI.

Pesuleijona
• Linkousteho 1400 kierrosta/min.
• Täyttömäärä 9 kg

529 Ð
TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

• MIKRONEULATERAPIA
• KESTOPIGMENTOINTI
• RIPSIEN JA KULMIEN
KESTOVÄRJÄYS

•
•
•
•

MUISTA ISÄÄ 11.11. LAHJAKORTILLA

KRAMPPIMIXGEELI
Tehokas apu
suonenvetoon

JALKOJENHOITO
SOKERIKARVANPOISTO
RIPSIPERMANENTTI
PARTURI-KAMPAAMO

Biodroga Exuviance Wella
RevitaLash

Ripsienhoito-aineella
pidemmät ja tuuheammat ripset
Näkyvät tulokset
kolmessa viikossa

Kauneus- ja Jalkahoitola

Marjut Rovanperä

Tervetuloa,
soita tai käy

040 5255 669
Keskustie, Tervola

SKY-kosmetologi, parturi-kampaaja

Tervolan 4H-yhdistyksen
PÄIVÄRETKI OULUUN la 24.11.

Muista Isää 11.11.

• Tiedekeskus TIETOMAA – Kylpylä EEDEN
Ilmoittautumiset ja lisätiedot ma 12.11. mennessä

kukkasin, kortein…

Leikko- ja ruukkukukkatarjouksia!

13,50/leikko
Orkidearuukku 20,-/kpl

Esim. Orkidea

JOULUTOHINAA-leiri 7.– 8.12.
6–13-vuotiaille Mattisen koululla.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot to 22.11. mennessä
p. 040 778 2573 tai www.tervola.4h.fi

Tuotteita

-50%

Olemme saaneet paljon uutta tavaraa, tule tutustumaan!
Palvelemme: arkisin 10–17, la 10.11. 9–14, su 11.11. 12–14

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi

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

6,90 €

Pyttipannu

6,90 €

Osuuspankin talo, puh. 438 100, fax 438 102

NYT AJOON
SAATAVANA

Kebab ranskalaisilla

kouluajosta vapaat taksit

6,90 €
Makkarakori
Kentuckyn
kanakori
Seo Tervola
Marjamiehentie 1, 95300 Tervola
puh. 016 435 018

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

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

SOITA

TAKSI
Pekka Kähkönen

Tervola • P. 050 430 6006, 0400 391 757

