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HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJEN HUOLTO

LÄHDE ILMAISEKSI
RAVEIHIN!

• öljynvaihdot • ruostevaurioiden korjaukset
• katsastusta edeltävät korjaukset • muut huollot
• rengastyöt ja tasapainotukset

RENGASMYYNTI

Tervolan Hevosjalostusyhdistys järjestää
linja-autokuljetuksen Laivakankaan raviradan
40-vuotisjuhlaraveihin pe 18.7.
Kyseisissä raveissa ajetaan myös

Esim.

Eco-2
195/65-15-sarja
asennettuna

280€

Tervolan HJY:n 80-vuotisjuhlalähtö
Sinulle tarjotaan nyt ilmainen kyyti,
pääsylippu ja pullakahvit!
Linja-auto lähtee Tervakuksan pihasta klo 17.00.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 13.7. mennessä
puheenjohtaja Matti Ketolalle 040 1813 292.

Aikavaraukset

p. 0400 369 952

www.louenmonitoimi.ﬁ

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys
• Vaihtolavapalvelut
• Roska-astioiden
myynti ja vuokraus

KESÄN PARHAISIIN HETKIIN
Master Fisher -kela
ja Master Basic -vapa
YHTEISHINTAAN

15 Ð

PETSAMOLAISTEN
KESÄTAPAAMINEN 12.7.
VAREJOELLA
Petsamolaiset läheltä ja kaukaa kokoontuvat
Varejoen koululle lauantaina 12.7.
tapaamaan tuttujaan ja muistelemaan
70 vuotta sitten menetettyä kotiseutuaan.
Aamupäivällä klo 10.00 voi osallistua ortodoksiseen messuun, joka pidetään läheisessä tsasounassa.
Varsinainen tilaisuutemme alkaa koululla klo 11.00.
Ohjelman lomassa järjestetään ruokailut ja muu tarjoilu
pientä korvausta vastaan. Tilaisuus kestää ohjelmineen
noin klo 15 asti ja vapaamuotoisena iltatunneille asti.
Jatkoille voi mennä vaikkapa Tervolahoviin, jossa riittää
menoa ja meininkiä.
Sunnuntaina 13.7. klo 10 -13 koululla toimii kesäkahvila,
johon voi tulla tapaamaan tuttujaan ja keskustelemaan.
Tervetuloa kaikki petsamolaisuudesta kiinnostuneet!
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Tervolan Hevosjalostusyhdistys
on mennyt vahvasti eteenpäin

T

ervola on kiistatta hevospitäjä,
vaikka monet väittämää epäilevätkin. Hevosia on pitäjän joka kylässä; ne näkyvät laitumilla, mutta
maatilojen töissä traktorit ovat korvanneet nämä hienot eläimet.
Tervolassa kavioiden kopse on
paljolti Tervolan Hevosjalostusyhdistyksen ansiota. Yhdistyksen syntysanat lausuttiin Ape Jurvan talos-

sa 25.5.1934 – siis 80 vuotta sitten.
Tuolloin hevosilla ja raskasta fyysistä työtä tehneillä ihmisillä oli paljon nykyistä tiiviimpi riippuvuussuhde. Savotoilla ja pelloilla tarvittiin hevosia ja muutaman
vuoden päästä kymmenin tuhansin
myös sotarintamalla.
Hevoset toivat leipää pöytään ja
kiskoivat tykit tiettömien taipalei-

den taakse asemiin. Ne veivät muonat etulinjaan ja toivat haavoittuneet sidontapaikoille.
Miten Tervolan Hevosjalostusyhdistys on tullut 80 vuoden takaa nykyaikaan, ja miltä sen tulevaisuus näyttää? Lue aiheesta lisää sivulta 2. ❅
✎(JJ)

Perjantaina

Petsamo-Seura ry. ja Varejoen Kyläyhdistys ry.

* klo 18 Koko kaupungin V-näytelmä
* 19.30 H:n päältä puhumisen SM-kilpailut Tervolatalo

Lauantaina

Tervolan Kotiseutumuseo

* klo 10 Kirkkovenesoutu Lossinrannassa
* Ämpärinheiton SM koulun hiekkakentällä
* Estekisa Salen aukealla Tervolan ratsastajat * Watercross Honkasen montulla
* KuksaCup tekonurmella * Ohjelmaa päivällä ja illalla Tervolahovissa ja Pubi.ﬁ:ssä.
Katso lisätietoja Tervolan kotisivut http://tervola.ﬁ/matkailu-ja elamykset/tapahtumakalenteri ja facebookista löydät ämpäripäät-sivuilta lisää.

avoinna ke – su klo 10.00 – 18.00
televisio
LX 32XBMS 189 PT2

Museo on avoinna elokuun loppuun asti.
Kahviosta edullisesti pullakahvit.
Tarvittaessa työntekijä opastaa ryhmiä
varsinaisen aukiolon ulkopuolella.

329 Ð

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

Seuraava

Näillä nappaa:

Sorjan Välke on nimensä veroinen tamma. Henna Romsi pitää hevosesta hyvää huolta, minkä yhdistyksen luotsina
vuosia vaikuttanut Pekka Juopperi panee tyytyväisenä merkille.

Metso lensi jälleen vahvasti
©

Solidet 2013

Myydään tai vuokrataan

VARASTOHALLI JA TOIMISTOTILA
läheltä Tervolan keskustaa.

Halli on n. 175 m2 (kylmä).
Hallin ovet ovat 4,5 m korkeat ja leveät. Noin 40 m2:n
kokoisen toimistotilan yhteydessä on keittiö ja WC.
Toimistotila on siirrettävissä ja myydään myös erikseen.
Rakennus on kunnan vuokratontilla (n. 4500 m2).

Lisätiedot Jyrki Laapotti 0400 629 234

Kalastusretkellä parhaan kalansaaliin nappasi Eeli-Pekka. Hän sai
palkinnoksi komean pokaalin.
Leirin plogisti Ulla Lakoma väritti leiristä hyvin elämänmakuisen,
aitoa elämystä sykkivän ja mukaansa tempaavan kuvan. Hän ei seurannut leiriä etäältä, päätteen takaa, vaan eli sen sykkeessä mukana:
”Leirin lipunnosto ja lasku olivat mieleenpainuvia hetkiä. Jokainen telttakunta hoiti sen arvokkaasti. Lipunnosto koettiin tärkeäksi ja
harrastustoimintaa yhdistäväksi,
hienoksi hetkeksi.
Ampumaratapäivä oli varmaankin odotetuin ja monien mielestä leirin parasta antia. Erämiesten Karhumajalla seuran puheenjohtaja tarjosi ensin jäätelöt ja toivotti leiriläiset tervetulleiksi. Pietilän Janne toimi kiekkolähettiläänä.
Urpo Kainulainen on aivan superkouluttaja ja neuvoi jokaista. Moni

Perinteiset

MAASEUDULTA KÄSIN -MESSUT
30-31.8.2014 TERVOLASSA LOUELLA
Mukana yli 100 näytteilleasettajaa, lähiruokatori ja Piippolan vaarin kotieläimet.
Esiintymässä: Jope Ruonansuu (la) ja Krista Siegfrieds (su)
Jarmo Kantola trubaduuri sekä No Swaps
Tiedustelut: puhelimitse 0400 959 322
tai sähköpostitse: messut@tervola.¿

POSTI

VÄÄNNÄ VOHVELEITA
ÄMPÄRIPÄÄIHMINEN!

Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

ervolan Eränkävijöiden menestystuote – Metso-leiri – varattiin täyteen osallistujia niin nopeasti, etteivät järjestäjät ehtineet juuri lintua sanoa. Leiripäiville, kesäkuun ensimmäiselle viikolle, osui
toistaiseksi kesän ainoaksi jäänyt
hellejakso. Hyttysetkään eivät vielä olleet voimissaan, joten mikäpä
leirillä oli niin isojen kuin pienten
ollessa! Leiriin osallistui 19 nuorta, joiden tukena oli leiripäällikkö
Markku Alatalon johdolla osaava,
erä- ja metsästysasioille vihkiytynyt henkilökunta.
Metso-leirin ohjelmassa oli
suunnistuskoulutusta, kalastusretki Jänkäjärvelle, ampumaratapäivä, nikkarointia, pienpetopyynnin
esittelyä, vanhojen aseiden esittely, metsästäjätutkinto, leirin päättäjäisseremoniat, palkintojen jako
ja muuta kiehtovaa ja mukavaa ohjelmaa.

JOKI-

kelat ja vavat

TERVOLAN SÄHKÖ

T

ÄMPÄRIPÄÄTAPAHTUMA
11.7.–12.7.2014

Eve ja Jenni ovat ensiapukoulutuksessa. Kuva: Ulla Lakoma
kiekko räsähti sen jälkeen kappaleiksi. Moni nuori oli ampumaradalla ensimmäistä kertaa hakemassa tuntumaa haulikkoon.”
Hienosti nuoret leiriläiset ampumisesta suoriutuivat. Kolme ampui täyden kympin sarjat. Olipa joukossa yksi superampujakin, Martti, joka ampui neljä napakymppiä
ja yhden napakympin rajalle. Hyviä
tuloksi kirjattiin jokaiselta.
Kauniit kesäpäivät vierähtivät
monien mielestä liiankin nopeasti.
Illat menivät hienoissa tunnelmissa nuotiolla ja rupattelun merkeis-

sä. Lopulta niin tytöt kuin pojatkin
olivat niin väsyneitä, ettei unta tarvinnut juuri houkutella.
Plogisti Ullan kirjaamat leiriläisten loppuarviot eivät jättäneet
mitään epäselväksi: Ammunta, ruoka ja mukava henkilökunta olivat
leirin kivijalka. Leirin toteutukseen
perehtynyt maallikkokin saattoi vakuuttua myös siitä, että laadukkaan
leirin suunnittelu, valmistelu ja läpi
vieminen on lopulta varsin vaativa juttu; monen palasen on loksahdettava paikalleen. Jälleen ne osuivat moitteetta kohdilleen. ❅ ✎(JJ)

ilmestyy
to 17.7.2014

Mikä onkaan parempaa kuin juuri paistettu
vohveli hillon ja kermavaahdon kera? Ei mikään!!!
Kesäkahvila Mokan tytöt pistävät 12.7. herkut
pöytään. Mokan löydät linja-autoaseman vierestä.

Aineistot ke 9.7.2014
mennessä.
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Omistajalle
parhaat hyödyt

Snellman grillimarinoidut

Pingviini

PORSAAN FILEEPIHVIT

VANILJAKERMAJÄÄTELÖ

4 kpl 480 g (10,31 kg)

4

1 litra

1

95

59

pkt

pkt

Atria Wilhelm

Arla Apetina

GRILLIMAKKARAT

SALAATTIJUUSTOKUUTIOT

400 g (5,97 kg)

2

200 g (13,45 kg)

2

39

69

pkt

pkt

Arvonnassa olleen iPadin voitti
Sirpa Ranta. Onnea voittajalle!

Kurjentie 1, 95300 Tervola 044-788 4965 ark. 7-21, la 7-18, su 12-18

Jokiposti nro 13 PRI CMYK

Tilauspalvelu

3.7.2014

2

Toisinkin voisi olla
– vai voisiko?

M

aailma kaupunkilaistuu ja
me sen mukana. Toinen toisensa perään pienet taajamat autioituvat. Kautta aikojen väkeä on
siirtynyt asuinsijoiltaan joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna. Nyt
muutetaan, koska maaseutu ei pysty työllistämään väkeään. Tilannetta voitaisiin ehkä korjata puuttumalla muutamiin epäkohtiin.
Päättävillä paikoilla istuvat usein
vuodesta toiseen samat henkilöt;
näin ollen nuorilla ei ole mahdollisuutta päästä esittämään uusia näkökulmia.
Kilpailuttamisen vaikutuksesta
alueen yrittäjät jäävät aina ilman työtarjousta, koska ylikansallisilla firmoilla on varaa lyödä pöytään edullisin tarjous tai sitten joku ketkufirma tekee vielä sitäkin halvemman
tarjouksen. Suharifirmojen työn jälkiä joudutaan yleensä korjailemaan
tai tekemään peräti uudestaan.
Elinkeinoasiamiehen virka on
oleellisen tärkeä. Viranhaltijan tulisi olla neutraali, hänellä ei saisi olla
sidoksia mihinkään suuntaan, muuten hän yleensä vetää oman sidos-

Tervola on kiistatta hevospitäjä

Tervolan Hevosjalostusyhdistys on toimelias 80-vuotias

ryhmänsä pussiin.
Jostakin merkillisestä syystä
on vallalla käsitys, että oman alueen yrittäjät ovat huonompia ja taitamattomampia kuin ulkopuoliset. Tähän asiaan puututtiin lehden
tekstiviestipalstalla. Tässä lainaus:
”Etelästä tulee firmat jotka myyvät ikkunoita vanhoihin taloihin.
Etelästä tulee myös asentajat. Haloo elinkeinoasiamiehet, eikö täällä
pohjoisessa osata moista yksinkertaista hommaa .”
Usein maaseutukuntien pienissä ympyröissä puuttuu Me –henki - yhteen hiileen puhaltamisen
henki - sen sijaan kyräillään toinen
toisiaan ja ollaan kateudesta umpivihreitä, jos joku näyttää menestyvän. Ajetaan muutaman euron takia
kaupunkiin asioille sen sijaan että
kannatettaisiin omia yrittäjiä. Sillä
työllistämällä omaa väkeä, pidetään
alue elinvoimaisena ja asuttuna.
On nähty, että asioihin voidaan
vaikuttaa ja saada muutoksia aikaan. Valittamisesta ei ole apua, toimeen tarttumisesta on! ❅
✎ Mirjami Lehto

K

esän kynnyksellä 1934 joukko
tervolalaisia isäntiä kokoontui
Ape Jurvan taloon perustamaan
Tervolan Hevosjalostusyhdistystä. Kokouksessa yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Matti Köngäs. Heti alkumetreillä
yhdistyksen keskeiseksi johtoajatukseksi merkittiin, että päätarkoituksena on hevossiitoksen ja hevoskasvatuksen edistäminen. Pitäjässä
oli hevosilla ollut jo pitkään tätä ennen elintärkeä merkitys. Yhdistyksen voimin haluttiin pontevasti viedä eteenpäin hevoselon asiaa.
Alkuaikoina yhdistyksen toiminnassa olivat merkittävällä sijalla
varsa- ja tammanäyttelyt sekä työhevoskilpailut, mutta eipä mennyt
kuin jokunen vuosi, kun yhdistysaktiivit panivat pystyyn ensimmäiset jääajot. Tuolloin elettiin talvisotaa edeltänyttä kevättä.
Tärkeä merkkipaalu osui jatkosodan kynnykselle, vuoteen 1942,
jolloin yhdistys teki kaupat ensim-

mäisen siitosorin hankkimiseksi. Tämän jatkumon ensimmäinen
luku kirjataan Erakon Peikon nimiin; hevonen ostettiin Otto Pajarilta 50 000 markalla. Sen jälkeen
yhdistyksen ”tallissa” on ollut useita siitosoreja.
Erakon Peikon lisäksi tunnettuja, Tervolan kylissä kierrätettyjä oreja ovat olleet muiden muassa Lohdukki, Virin Vilske ja Paro.
Vuosikymmenten takaiset yhdistyksen hevoskilpailut vetivät äärelleen laumoittain kiinnostuneita
kyläläisiä niin läheltä kuin kaukaa.
Kisoja pidettiin Kirkonkylässä, Varejoella ja Ossauksella.
Kilpailutoiminta sai aivan uudet ulottuvuudet, kun Mattiseen talkoiltiin harjoitusravirata, joka saatiin valmiiksi 26 vuotta sitten. Syksyllä 1988 käyttöön otetulla radalla
ravattiin ensimmäiset , onnistuneet
talviravit jo seuraavana kevättalvena. Väkeä oli helmikuun pakkasessa lähemmäs 200 henkeä.

Tervolan Hevosjalostusyhdistyksen toimintaan ovat pitkällä aikajanalla kuuluneet myös markkinat, joita järjestettiin alkuaikoina
hevosmyyntipäivien nimellä. Sittemmin ne ovat keränneet väkeä
ja tietysti myös hevosia Tervolan
markkinoiden nimellä. Nykyään
hevoset ovat laitumilla tai talleissa, mutta etenkin vanhemman väen
ajatukset ovat kirpakoiden syysmarkkinapäivien aikoina edelleen
hevosissa: ”Se joka hevosilla kyntää, hän hevosista puhuu.”
Tervolan Hevosjalostusyhdistyksen henkilögalleriassa on pitkä
lista maineikkaista, hevostoimintaan lujasti uskoneista isännistä,
jotka eivät pitäneet tunneistaan lukua. Hevonen oli mukana arjessa ja
juhlassa. Elämä oli osa hevosta. Nimilistalta kannattaa poimia esimerkiksi Tauno Salmela, jolla oli useita suomenhevosia, kuuluisa siitosori mukaan lukien, Eero Ranta,
joka on niittänyt menestystä niin

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.ﬁ

JUMALANPALVELUKSET:
Su 6.7. Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Ville Kettunen, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Diakoniatyöhön Kirkon
diakoniarahaston kautta. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit
Ison kirkon sakastissa.
Su 13.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Kari Pöykkö, kanttori Amanda Hakoköngäs. Kolehti Pohjois-Suomen tunturikappelien ja
maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen Kirkkohallituksen kautta. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit Ison kirkon sakastissa.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 2.7. Sairaalahartaus klo 14. Iltasoitto Ison kirkon kellotapulista
klo 18.45. Kesäillan hartaus Vanhassa kirkossa klo 19.
To 3.7. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Ke 9.7. Sairaalahartaus klo 14. Iltasoitto Ison kirkon kellotapulista
klo 18.45. Kesäillan hartaus Vanhassa kirkossa klo 19.
Ke 15.7. Sairaalahartaus klo 14. Iltasoitto Ison kirkon kellotapulista klo 18.45. Kesäillan hartaus Vanhassa kirkossa klo 19.
To 17.7. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 11.15.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 92) auki 30.6.- 14.7. ma–pe klo 1017 ja ma 14.7. klo 10–15. Huom! avoinna myös la 12.7. klo 10–15.
Kirpputorin työntekijöiden järjestämä Muotinäytös klo 11 ja
klo 12. Pöydän/tangon vuokraushinta 10€ /viikko. Jos haluat tuoda la
12.7. myyntiin esim kodin pienkoneita, mattoja, pientä irtaimistoa tms
, ota yhteyttä Arjaan, p. 050 437 0011.
TYÖNTEKIJÖIDEN LOMAT:
kirkkoherra Heikki Holma 2.7.-5.8., sijaisena seurakuntapastori Kari
Pöykkö, p. 050 -437 0002.
kanttori Sari Vähäkangas 7.7.-3.8.
diakoni Elina Volotinen 30.6.-27.7.
lastenohjaaja-varhaisnuorisonohjaaja Leena Holma 7.7 .-10.8.
toimistosihteeri Arja Heikkinen 18.8.-29.8.
seurakuntamestari Kari Oinas 21.7.-15.8.
emäntä Airi Hartikainen 7.7.-8.8.
talouspäällikkö Reijo Kiviharju 23.6.-18.7.
TOIMITUKSET:
Kastettu: Aleksandra Emilia Deborah Karjalainen, Senni Aino Helena Heikkilä.
Hautaan siunattu: Eeva Onerva Heikkilä 81 v. Martti Johannes Roininen 72 v., Jouko Artturi Juntunen 64 v.
Tämän vuoden yhteisvastuukeräys tuotti 3384,42 €, josta listakeräyksen osuus on 2946,95 €. Sydämelliset kiitokset kaikille tavalla tai toisella keräykseen osallistuneille!
Kirkkojen juhla 16.-17.8.2014
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Seuraava

OKIPOSTI

to
17.7.

Aineiston toimitus keskiviikkona 9.7. mennessä.
Tervolan alueen
paikallislehti
17. 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.

Kätkävaaran veljeksillä, Aarne ja Juha
Rannalla oli aikoinaan 11 hevosta.
Niistä tässä lehtileikkeessä kuvattu Rosa
Kit juoksi Tervolassa
talvella 1989 lähtönsä voittajaksi.

ravi- kuin työhevospuolella ja Eero
Varajärvi, jonka parhaan hevosen
(Jerry Bag) nimi piirtyy komeasti historiaan.
Mainittakoon, että Eero Ranta toi pitäjään Tervolan ensimmäiset lämminverihevoset – tämä tapahtui vuonna 1972. Lämminveristen listan kärkinimi oli Eeron omistama Oili.
Tämän päivän hevosista maineikkaimpiin kuuluu eittämättä Henna ja Heikki Romsin ym.
omistama Vaiva, joka osallistuu
piakkoin Ravikuningatar-kisoihin
Porissa.
Henna Romsin mukaan hevosen rooli on tänä päivänä kovasti
erilainen kuin jokunen vuosikymmen sitten.
- Hevosiin liittyvä toiminta on
nyt paljolti kimppahevostoimintaa, eli yhdellä omistajalla on tavallisesti useita omistajia. Hevoset ovat
monissa kylien perheissä ikään kuin
lemmikin asemassa. Niitä hoidetaan ja niillä ajellaan porukalla. Ravihevosia pitäjässämme on melko
vähän. Itse saan leivän jatketta ravivalmennuksesta ja varsoja kouluttamalla. Tällainen suuntautuminen kuvastaa niin ikään nykyajalle
tyypillisiä muutoksia, Henna Romsi kertoo.
Mikä sitten oli se voima, joka
nosti Tervolan hevospitäjäksi. Pitkään hevosten parissa touhunnut
Pekka Juopperi määritti asian miettimättä: ”Vanhat hevosmiehet sen
tekivät. He kulkivat hevosineen savotoilla ja toivat metsiin parhaimmat ja kestävimmät hevoset, jotka
olivat aina muutaman hevosenmitan muita edellä. Tietysti yhdistykselläkin on ollut kovasti maineeseen
vaikutusta.” ❅
✎ (JJ)

Tervolan keskikoulusta saatiin eväitä elämään
50 vuotta sitten
Y

hdeksäntoista iloisen ihmisen
joukko vietti rattoisaa päivää
ja iltaa kesäkuun toisena lauantaina. Kyseessä oli Tervolan keskikoulua vuonna 1964 päättämässä ollut
ryhmä, joka nykyään viettää eläkepäiviä eri puolilla valtakuntaamme.
- Tuosta nostalgisesta keväästä
tuli viime kuussa 50 vuotta täyteen,
joten päätimme jo hyvissä ajoin,
että noiden yhteisten opiskeluvuosien kokemusten ja nykyisten kuulumisten vuoksi on kiva järjestää kesän kynnyksellä yhteinen tapaaminen täällä Tervolassa. Meitä oli puoli vuosisataa sitten yksityisen Tervolan keskikoulun päättöluokalla 35
opiskelijaa. Parhaimmillaan tuossa
opinahjossa oli yli 40 oppilasta, aktiivisena koollekutsujana toiminut
Leila Liukkonen kertoi. Hänen aisaparinaan tapahtuman pystyttäjänä ja yhteyksien pitäjänä oli Kaisamaria Pesonen.
Tervolahovin tiloissa oli vilpoisena alkukesän päivänä koolla entisiä keskikoululaisia aina Helsinkiä, Ilmajokea, Sallaa, Kuopiota ja
Imatraa myöten. Muutama läsnä
ollut elelee Tervolan seudulla. Joukosta on lopullisesti poistunut neljä henkilöä. Se, että koolle tuli reilusti yli puolet 50 vuoden takaisesta
vahvuudesta, kertoo yhteisten vuosien merkityksestä; monet ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä vuosikymmenten aikana.
Päivän ohjelmassa oli muiden
muassa kiertoajelu Tervolan maisemissa Kähkösen Pekan bussilla.
Tärkeimmällä sijalla ja enimmän
osan ajasta vieneenä oli vapaamuotoinen kuulumisten vaihto, joka jatkui iltamyöhälle asti. Jälleennäkemisen riemu oli aitoa ja konstailematonta. Oman mausteensa alku-

tunnelmiin toi se, ettei ihmisten
tunnistaminen ollut kaikkien osalta läpihuutojuttu. Moni joutui tovin
tuijottamaan ja hieromaan aivonystyröitään. ”Sie olet Niemelän Kalevi”, muuan joukosta tokaisi erästä
herrasmiestä aikansa silmäiltyään.
Tunnistus osui nappiin, 50 vuodessa ihminen muuttuu ulkoisesti
aika paljonkin, mutta jotkin eleet,
puheen painotukset ja muut luonteen piirteet jäävät auttamaan yksilöinnissä.
Tervolan keskikoulusta 60-luvulla maailmalle lähteneet ovat hyvin löytäneet paikkansa yhteiskunnasta. Joukon henkilögallerian ammattiluettelosta löytyy muiden muassa diplomi-insinööri, lääkäri, toimittaja, opettaja ja osastosihteeri.
Monet Tervolassa koulutietään
käyneet ovat säilyttäneet siteensä
kurkipitäjään, vaikka ovat jo aikoja
sitten muuttaneet työn perässä Suo-

men niemen eri suuntiin. Yksi näistä on Pentti Kähkölä, joka opiskeli
Oulussa diplomi-insinööriksi.
- Kiersin Suomessa monen yrityksen työorganisaatiot läpi ja viimeiset työvuoteni tein Juuassa Tulikivi Oy:n palveluksessa. Vaimoni on Tervolasta. Minulla on vielä
jonkin verran yhteyksiä Tervolaan;
täällä tulee käytyä 3-4 kertaa vuodessa, kovaksi suunnistajaksikin
tiedetty Kähkölä valotti taivaltaan.
Lääkäriksi 34 vuotta sitten valmistunut Kalevi kokeili nuorukaisena metsurin ammattia. Hän kertoi
saaneensa väärää tietoa, että magnan papereilla ei pääse lääkikseen.
- Sain siellä metsässä yhden päivän aikana neljä tukkia nurin. Huomasin siis tuoreeltaan, ettei minusta ole niihin hommiin. Niinpä luin
sairaanhoitajaksi 70-luvun alussa,
ja muuan ystävä innosti minua sitten jatkamaan opiskelua. Pääsin lää-

ketieteelliseen tiedekuntaan. Melko
pian valmistuttuani lääkäriksi perustin oman lääkäriaseman, Kalevi kertoi.
Suustaan maailmaan vedetyksi, voi luonnehtia Hannu Tarvasta,
jonka ääni tuli radiossa tutuksi reilun 41 vuoden aikana.
- Tervolan keskikoulu oli hyvä
perusta elämäntielle. Olen onnellinen mies, ja aivan erityisesti siksi,
että saan olla teidän kanssanne tekemisissä. Ilo voi voittaa vanhemmallakin iällä, radioaalloilta ja pitämistään teatterin monologi-illoista
kansalle tutuksi tullut Hannu Tarvas viestitti.
Veitsiluodossa, tehtaan konttorilla, pitkän työuran tehnyt Leila
Liukkonen kiteytti illan annin:
- Meillä oli tosi hauska tapahtuma. Osa viihtyi paikalla iltayhdeksään asti. (JJ)
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SOSIAALITOIMISTO
TIEDOTTAA

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

OVAT SULJETTUINA
14.7. – 27.7.2014

TOIMISTO ON
SULJETTUNA

MERI-LAPIN VIRKISTYSALUEKARTTOJA

Päivystysnumerot ovat:
Tenergia Oy
0400 394 251
Tervolan Vesi Oy
0400 296 421
Vuokratalojen kiinteistöhuolto klo 8-16
Kiinteistöhuolto
0400 290 156
Terveyskeskuksen sekä hammashoitolan ajanvaraus
avoinna normaalisti:
Terveyskeskus: 040 151 9700 tai 040 151 9701
Hammashoitola: 0400 392 430

KELA on suljettuna 7.7. – 25.7.2014

Vuosilomien vuoksi

4.7.–25.7.2014
Sosiaalityöntekijä päivystää
sosiaalityön kiireellisissä asioissa
arkisin klo 10.00–14.00
numerossa: 040 566 1915

Rentouttavaa kesää toivottaa
Tervolan kunta

Toimisto on jälleen avoinna
maanantaina 28.7. kello 8.30

Tervolan kunnan sivistystoimessa
on haettavana

TERVOLAN KUNNAN
ASIOINTIKULJETUKSET
KOULUJEN KESÄLOMIEN AIKANA 2014:

KIRJASTOVIRKAILIJAN osa-aikainen
(50 %) määräaikainen toimi
1.9.2014 alkaen, jatkuen enintään vakinaisen viranhaltijan
osa-aikatyössä olon ajan.
Kelpoisuusvaatimuksena on ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 op. laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot (kirjastoasetus
17.12.2009/1157). Odotamme hakijoilta kirjastoalan työkokemusta ja hyvää atk-osaamista. Palkkaus on KVTES:n mukainen.
Toimen täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Valituksi tulleen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa
www.kuntarekry.ﬁ 15.8.2014 klo 15.00 mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset osoitteeseen Tervolan
kunta, sivistysjohtaja, Keskustie 81, 95300 Tervola. Kuoreen
merkintä ”kirjastovirkailija”.
Lisätietoja antavat kirjastotoimenjohtaja 18.7. saakka p.
040 486 6994 tai irene.matila@tervola.ﬁ ja sivistysjohtaja 4.8.
alkaen p. 0400 218 521 tai tarja.leinonen@tervola.ﬁ.
Tervolassa 3.7.2014
Sivistysjohtaja Tarja Leinonen

KUULUTUS IVALON PUBI OY:N
ULKOILMAKONSERTTIA KOSKEVASTA
MELUILMOITUKSESTA, TERVOLA
Ivalon Pubi Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 60§:n mukaisen ilmoituksen erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee ulkoilmakonsertin järjestämistä 12.7.2014 klo 18 – 13.7.2014 klo 01.30 osoitteessa Keskustie 94, 95300 Tervola.
Toimintaa koskeva ilmoitus on nähtävänä Tervolan kunnan ilmoitustaululla (os. Keskustie 81, 95300 Tervola) ja Tornion kaupungintalon ala-aulassa (os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio)
25.06.-04.07.2014.
Ilmoituksesta voi ilmaista mielipiteitä kirjallisesti Meri-Lapin
ympäristöpalveluille 04.07.2014 mennessä (os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio).
Lisätietoja ilmoituksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää (puh. 0407555891). Sähköposti on
muotoa etunimi.sukunimi@tornio.ﬁ.
Lisätietoa tapahtumasta antaa Ismo Mäkinen, puh. 0407235043.
Meri-Lapin ympäristöpalvelut
Ympäristönsuojelu

LAHJOITUS

Yli puolet Tervolan yhteiskoulun 60-luvun alun oppilaista pääsi 14.6. Tervolassa pidettyyn luokkakokoukseen.

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

TERVOLAN KUNNANTALO,
Tenergia Oy, Tervolan Vuokratalot Oy
sekä Tervolan Vesi Oy

Tervolan kunta lahjoittaa käytöstä poistetun Canon iR8500
-mustavalkokopiokoneen. Koneeseen voi tutustua kunnanviraston aukioloaikoina.
Yhteydenotot ja lisätietoja sähköpostitse tervolan.kunta@tervola.ﬁ 1.8.2014 mennessä.

1. Kunnanraja-Kätkävaara-Mustanmaantie-SihtuunaVarejoki-Tervola-kunnanraja
Reitti ajetaan kutsutaksina kerran viikossa.
Autoilija: Esa Hedman, puh.0400 391 391
2. Reutuaapa-Suolijoki-entinen Ossauksen kauppaMattinen-Tervola-Reutuaapa
Reitti ajetaan perjantaisin kutsutaksina.
Suukoskella käynti tarvittaessa.
Tilausliikenne Pekka Kähkönen Ky, puh. 0400 391 757
3. Runkaus-Pahtaoja-Lehmikumpu-Tervola-Pahtaoja
Reitti ajetaan kutsutaksina kerran viikossa.
Tilausliikenne Pekka Kähkönen Ky, puh. 0400 391 757
4. Koivu (kunnanraja)-Peura-Loue-Tervola-Koivu
Reitti ajetaan perjantaisin kutsutaksina.
Autoilija: Mauno Ollikkala, puh 0400 299 678
5. Kuusikontie – Tervola – Kuusikontie
Reitti ajetaan perjantaisin kutsutaksina.
Autoilija: Kalervo Ruotsalainen puh. 040 769 5285
6. Kunnanraja-Paakkola-Tervola-kunnanraja
Reitti ajetaan perjantaisin kutsutaksina.
Autoilija: Kalervo Ruotsalainen puh. 040 769 5285
Huom! Kyytien tilaukset edelliseen iltaan mennessä.
Lisätietoja kuljetuksista puh. 040 124 2411

KUULUTUS HEVOSSELÄN
TUULIVOIMAPUISTON
OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULOSTA
Tervolan kunnanvaltuusto on 27.3.2014/28§ päättänyt käynnistää TuuliWatti Oy:n aloitteesta Hevosselän tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan. Osayleiskaava laaditaan siten,
että sitä mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan
perusteena MRL 77 a §:n mukaisesti.
Hevosselän tuulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee noin
21 kilometrin (linnuntietä) päässä Tervolan kuntakeskuksesta
kaakkoon. Alueelle suunnitellaan kahdeksasta (8) tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.
Osayleiskaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on kuvattu osayleiskaavan lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt ja suunniteltu aikataulu. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelma on nähtävillä 3.7.2014 - 4.8.2014
välisen ajan Tervolan kunnanviraston neuvonnassa (os. Keskustie 81, 95300 Tervola), jolloin osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
voi tutustua myös kunnan kotisivuilla (www.tervola.ﬁ -asuminen ja rakentaminen-kaavoitus-vireillä olevat kaavoitushankkeet).
Mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään 4.8.2014
mennessä Tervolan kunta, Tekninen osasto, Keskustie 81, 95300
Tervola.
Tervolassa 3.7.2014
Tervolan kunta

Etsivä nuorisotyö toimii Tervolassa. Kohderyhmänä ovat seudulla asuvat 15–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen tai muun aktiivisen toiminnan ulkopuolella tai vaarassa
jäädä niiden ulkopuolelle. Yhteyttä voi ottaa nuori itse tai joku
muu nuoresta huolissaan oleva henkilö.
Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen p. 040 1519735,
satu.karvonen@tervola.À. Facebookissa Tervolan Etsivä Nuorisotyö
eli ”hillakarttoja” (v. 1995) ostettavissa yhden euron hintaan kunnan keskuksesta.

TAPAHTUMAKALENTERI

30.5.-31.7.

Leena Törmäsen taidenäyttely:
Turvassa & Lila Törmäsen teoksia
11.-13.7.
Ämpäripää -tapahtuma
11.7.
Koko kaupungin henkilö V -teatteriesitys
12.7.
KuksaCup-puulaakifutisturnaus
12.7.
Watercross SM-osakilpailu
13.7.
Tervolan kesäteatteri: Virtapiiri
19.7.
Ylipaakkolan ympärijuoksu
16.-17.8.
Kirkkojen juhla
30.-31.8.
Maaseudulta Käsin -messut
Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.À), jossa myös lisää syksyn tapahtumia.
Ilmoitukset kunnan tapahtumakalenteriin:
sirkka.kinnunen@tervola.À.

Kuntalaisen palveluverkko
etenee Tervolassa
valon nopeudella

T

ervolalaisille on tarjolla hämmästyttävä etu; he saavat valokuituliittymän maakunnan halvimpaan hintaan. Kun läänin muilla alueilla liittymästä joutuu pulittamaan jopa 1000 euroa, Tervolassa
kuvetta täytyy kaivaa vain 500-lappusen verran.
Tervolan kunnan hiljattain perustama Tervolan Palveluverkot Oy
on jättänyt Viestintävirastolle tukihakemuksen valokuituverkon rakentamiseksi Tervolaan. Jo aiemmin keväällä Tervolan valtuusto teki
tarvittavat päätökset rakentamisen
rahoittamiseksi.
Tervolan Palveluverkot Oy:llä
on nyt tärkeä etsikkoaika kerätä
kiinteistöjen yhteystiedot, joihin ilmaistaan halukkuus hankkia valokuituliittymä. Järkevästi ajatellen liittymien kuittaaminen kuntalaisilta pitäisi olla helppoa, koska nyt satsataan tulevaisuuteen: valon nopeudella kiitäviin tiedonsiirtoyhteyksiin ja varmistetaan se, ettei jäädä häiriöiden, heikkotehoisuuden ja riskialttiuden sävyttämälle harmaalle alueelle epävarmuuden
maailmaan.
- Pitkällä aikavälillä tässä on
kyse kuntalaisten sijoittamisesta
tulevaisuuteen, sillä palvelu toisensa jälkeen menee nettiin ja varmasti pysyy siellä ollen itse kunkin palvelijana. Kannattaa todellakin tiedostaa se, että liittymä on Tervolassa Lapin halvin. Palveluita haluaville kuukausimaksu määräytyy
myöhemmin ja jää alle viidenkympin. Lopulliseen hintaan vaikuttaa liittyjien määrä, Tervolan elinkeinokoordinaattori Matti Alatalo
muistuttaa.
Tervolan Palveluverkot Oy toimittaa asiakkaille monipalveluverk-

koliittymän toimittajan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Kotiliittymän hinta (500 euroa) sisältää tilaajakaapelin (300 metriä), talon ulkoseinään tuotavan kuitupääterasian, sisärasian ja aktiivilaitteen sekä
maatyöt. Pelkkä kuituvaraus ei sisällä aktiivilaitteita tai sisärasiaa.
Valokuituverkkoa rakennetaan
Tervolassa vuosina 2015 -2017.
Huippuedullinen hinta on voimassa vain rakentamisvaiheessa, sillä verkon rakentaminen suunnitellaan esisopimuksen täyttäneiden tilaajien mukaan. Myöhemmässä vaiheessa valokuituliittymän saaminen
voi pahimmassa tapauksessa olla
jopa mahdotonta, mutta ainakin
sen kustannukset tulevat olemaan
huomattavasti korkeammat. Nyt tulee siis tervolalaisten toimia, jotta pysytään mukana tiedon valtaväylällä! ❅
✎(JJ)
Esisopimuslomakkeita on saatavilla kunnanviraston keskuksesta, kunnan nettisivuilta sekä kyläkohtaisesti alla olevilta henkilöiltä tai kohteista:
Koivu: Erkki Löf 040 591 8690/
Hilkka Ollikkala 040 502 9558
Mattinen: Matti Tauriainen
040 538 0175
Varejoki: J-P Lumpus 040 315
7369
Paakkola: Hanna Salminen
0400 279 337 ja Pekka Juopperi
0400 891 421
Ylipaakkola: Johanna Alamikkotervo 041 459 6657 ja Markku
Jurmu 0400 694 265
Lehmikumpu: Susanne Toivanen 040 521 8523
Loue: Sale
Peura: ST1

Keväällä Koivussa järjestetty valokuitutilaisuus pisti kyläläiset mietteliäiksi
elintärkeän asian edessä.

Jokiposti nro 13 SEK CMYK

