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Messuilme muuttuu pienin askelin ja harkitusti

M

aaseudulta käsin –messujen avaukseen on tämän lehden ilmestyessä enää runsaat kak-

Messupäällikkö Eeva Pistokoski sai
juuri painosta ison satsin messujen
pääsylippuja.

si viikkoa. On sanomattakin selvää,
että järjestelyt ovat tässä vaiheessa
jo loppusuoralla. Messujen valmisteluun liittyviä satoja yksityiskohtia
huhtikuusta lähtien kiinni juossut
Eeva Pistokoski kertoo, että aiemmista messuista saatu kokemus on
erittäin tärkeä avu suuren tapahtuman pystytyksessä.
- Messut ovat järjestyksessään
kahdeksannettoista, joten rutiinia
on järjestäjillä ja näytteilleasettajilla
jo melkoisesti; tosin rutiinin lisäksi tarvitaan aina suuri annos uutta
ajattelutapaa, luovuutta ja mukautumista muuttuviin trendeihin – pitää
siis olla hajulla siitä mitä maailmalla tapahtuu, ei pidä tukeutua liiaksi
Tervolan näkökulmaan, messupäällikkö Eeva Pistokoski muistuttaa.
Pistokoski tähdentää, että Maaseudulta käsin –messujen perinteinen ja juureva perusilme on haluttu
säilyttää. Enimmälti tapahtuma rakentuukin peräpohjalaisen maaseudun moni-ilmeisen ja uusia maaseutuväen selviytymiskeinoja etsivän elämänsykkeen ympärille. Maataloustuotannon uusimmat innovaatiot ovat olleet ja ovat yhä hyvin
esillä, samoin maatilojen tuotantoeläimet, hevoset ja koko muu kylien eläinkirjo.
Mukana messuilla on yli 100
näytteilleasettajaa. Messujen merkityksestä omien tuotteiden ja osaamisen näyteikkunana kertoo se, että
valtaosa esittely- ja myyntipaikoista
varataan jo vuotta ennen messuja –
kun ”vanhat” messut ovat vielä meneillään. Eevalla oli elokuun alkaessa enää yksi vapaa myyntipaikka jäljellä. Viime aikojen ilmiö on lisäk-

si se, että osastojen koot ovat olleet
suurenemaan päin.
- Messuihin liittyy aina uudistumisen paine. Tietysti uudet tuulet ja kiinnostavat juonteet antavat
isolle tapahtumalle aina uutta potkua. Vanhoihin kaavoihin ei kannata jämähtää, mutta kehittämisessä on oltava harkittu järki mukana.
Uusia tuulia edustavat tänä vuonna
muiden muassa pienimuotoinen lähiruokatori ja Meri-Lappi –areena,
Pistokoski mainitsee.
Hän tarkentaa, että pienimuotoinen lähiruokatori on vastaus
messuvierailta saatuun palautteeseen; lähiseudulla tuotettuja raakaaineita, valmiita elintarvikkeita ja
yleensäkin paikallista pöytään pistettävää on toivottu yhdessä jos toisessa palautelappusessa. Notkuuko lähiruokatorin tuotepöytä ruuan painosta, jää nähtäväksi.
Meri-Lappi –areenassa keskustellaan Meri-Lapin tulevaisuudesta. Jari Vesan juontamassa paneelissa sanan säihkyvää säilää heiluttavat Paavo Väyrynen, Maria Kaisa Aula ja Jope Ruonansuu. Areenan järjestäjänä toimii Meri-Lapin
kehittämiskeskus.
Uutta on myös messuseminaari,
joka jakaa tuoretta tietoa eri alojen
asiantuntijoiden suulla. Teemana on
nyt kierrätys ja uusiutuvat energiamuodot. Tämän aihepiirin ympärillä on viime vuosina käyty runsaasti keskusteluja, väittelyjä – jopa kiistoja. Lähtökohdat kiinnostavalle seminaarille ovat siis olemassa!
Seminaarin asiantuntijoina ovat
muiden muassa aluejohtaja Heli
Viiri Metsäkeskuksesta, projekti-

päällikkö Ilkka Kovalainen Jahotec Oy:stä ja Satu Keski-Antila Perämeren Jätehuolto Oy:stä.
Messujen osastojakoon on tulossa muutoksia. Merkittävin muutos kohdistuu Lappian päärakennuksen suojiin pystytettyihin sisäosastoihin. Lappialla on sisällä omia
ohjelmiaan, joten monille näytteille asettajille on osoitettu näyttelytila muualta.
- Sisäosastojen ongelmana on
ollut se, että aurinkoisella säällä ihmiset viihtyvät ulko-osastoilla eivätkä hakeudu sisätiloihin, mutta sateisella säällä tilanne kääntyy
toisin päin. Nyt systeemiä muutetaan, jotta ihmiset löytäisivät ”kadotetutkin” osastot, Eeva Pistokoski tähdentää.
Vaikka messujärjestelyt ovat sujuneet hyvin ja palaset ovat loksahtaneet kohdilleen varsin sujuvasti, pieniä huolen juonteita välähtää
messupäällikön kasvoilla:
- Lappialla on menossa rakennustensa ympärillä pihatöitä. Kukaan ei usko loppukuun sateisiin,
mutta pahin skenaario olisi se, että
messualue muuttuisi päällysteen
puuttuessa liejukentäksi. Uskon
kuitenkin, että ammattiopiston lupaus pihatöiden valmistumisesta
messujen alkuun mennessä pitää
kutinsa. Kaikki toivovat myös hartaasti sitä, että ilmojen haltija olisi
messukansa puolella. Hellelukemia
ei tarvitse olla, mutta poutaa kuitenkin, Eeva Pistokoski sanoo hymyssä suin. ❅
✎ (JJ)

Maaseudulta käsin –messuille on toivottu mahdollisimman runsaasti paikallista tuotekirjoa. Huutoihin on vastattu, mutta enemmänkin tuotteita ja
osaamisnäytteitä messuille mahtuisi.

Perinteiset
TERVOLAN RAVIT
Mattisen raviradalla
la 23.8.2014 klo 13
Tavallisten ravilähtöjen lisäksi shetlanninponilähtö ja raviratsastuslähdöt molemmille roduille.
Pääsymaksu 5€
(sis. käsiohjelman)

Tervolan Hevosjalostusyhdistys r.y.

Ravirata-alueen siistimistalkoot
perjantaina 22.8. klo 18 alkaen.
Kahvitarjoilu, kaikki talkoilusta
kiinnostuneet tervetuloa!
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Omistajalle
parhaat hyödyt

Snellman grillimarinoidut

Ingman maustetut

PORSAAN FILEEPIHVIT

KERMAJÄÄTELÖT

4 kpl 480 g (10,31 kg)
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Atria Perhetilan
BROILERIN OHUT LEIKKEET
480-600 g
(15,60-12,48 kg)
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Salen hinnat ja tuotetiedot
löytyvät myös netistä,

www.foodie.ﬁ

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

pkt

PS. Kun liityt palveluneuvojapäivänä
Arinan omistajaksi
Lapin Kulta
saat liittymislahjaksi
kylmäkassin
OLUT
0,33 l tlk 18-packsekä 2 x 5 € arvoiset
(3,00 l) sis.pantit etusetelit.
Hinta voimassa 2.4. alk.
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Tilauspalvelu
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SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 17.8. Piispanmessu Isossa kirkossa klo 10, johtaa piispa Samuel
Salmi, saarna Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangs. Kolehti Murmanskin seurakunnan kirkon rakennusprojektiin.
Su 24.8. Messu Vanhassa kirkossa klo10, johtaa Kari Pöykkö, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Myanmarin luterilaisen kirkon tukemiseen,
erityisesti lähetyskeskushankkeeseen ja lastentarhaan, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit Ison kirkon sakastissa.
KIRKKOJEN JUHLA 16.–17.8.2014
Tänä vuonna on perinteisten eloseurojen aikaan Kirkkojen juhla. Tervolan Vanha kirkko tulee 325 vuoden ikään, Iso kirkko 150 ja Seurakuntakeskuksen kirkko 40 vuoden ikään.
Lauantaina 16.8.
klo 12:00–17:30 kirkkoseikkailu kaikelle kansalle. Jokaisella on
mahdollisuus pienissä ryhmissä itsenäisesti tai tarvittaessa ohjatusti
tutustua Tervolan seurakunnan kolmeen kirkkoon sisältä ja ulkoa. Kierros kestää noin puolitoista tuntia ja sen voi aloittaa haluamanaan ajankohtana. Ennen seikkailua tai sen jälkeen voi tutustua seurakuntakeskuksessa olevaan seurakunnan työmuotojen näyttelyyn ja nauttia kahvia, teetä tai mehua suupalan kera. Samaan aikaan voi tutustua myös
ortodoksiseen rukoushuoneeseen Varejoella. Rukoushuoneen rakentamispäätöksestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 60 vuotta.
18:00 iltaseurat Vanhassa kirkossa,
Aleksander Voltsok ja Lasse Marjokorpi
20:00 lauluilta Seurakuntakeskuksen kirkossa
Sunnuntaina 17.8.
9:30 Virsivartti Vanhassa kirkossa
10:00 Piispanmessu Isossa kirkossa klo 10, johtaa piispa Samuel Salmi, saarna Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas.
Lounas
13:00 Päiväjuhla, jonka aikana lastenhoito päiväkerhohuoneessa
Seurakuntakeskuksen kirkon uudelleen käyttöönotto ja
siunaus
piispa Samuel Salmi
Juhlaesitelmä
Ark yo Heikki Polso
Lauluesitys
Olli Kelhä
Juhlapuhe
VTM Eemeli Hakoköngäs
Lauluesitys
Aki Alamikkotervo
Tervolan seurakunnan historiikin ”Arkea ja pyhää” julkistaminen
Kahvit (mahdolliset huomionosoitukset)
15:00 Kirkkonäytelmä ”Kirkkotarha kertoo” Isossa kirkossa
Käsikirjoitus ja ohjaus
Mirjami lehto
päätössanat ja siunaus
Piispa Samuel Salmi
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 13.8. Sairaalahartaus klo 14.
To 14.8. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Ke 20.8. Sairaalahartaus klo 14
Ke 27.8. Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto ovat suljettuna.
To 28.8. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 11.15.

Keskustan Peräpohjolan piirillä leppoisa kesäjuhla

K

eskustan Peräpohjolan piirin
väki kokoontui heinäkuun viimeisenä sunnuntaina nuorisoseuran talolle kesäjuhlien pitoon. Paikalle tuli kansaa Tervolasta ja naapurikunnista reilut 120 henkeä.
Helteisessä säässä tunnelma oli kotoisan leppoisa; monille tuttujen tapaaminen oli tapahtuman ykkösasia
– toki ajankohtaiset peilaukset valtakunnan- ja lähipolitiikan saralta
olivat kiinnostuksen keskiössä.
Kesäjuhlan painoarvoa lisäsi
se, että juhlapuheen pitäjäksi oli lupautunut Keskustan pitkäaikainen
ministeri ja kansanedustaja Mauri
Pekkarinen. Puheenvuoron käyttivät myös kansanedustajat Markus
Lohi ja Katri Kulmuni.
Eduskunnan talousvaliokunnassa tällä hetkellä vaikuttava Pekkarinen otti kantaa Suomen talousnäkymiin; hän ei peitellyt huoltaan kehityskulusta kuvaten suuntaa, jossa supistuma on jatkunut lähes kolme vuotta. Pekkarinen kritisoi niin ikään energiatalouteen liittyneitä päätöksiä, keskittämistä ja
ratkaisuja, jotka eivät hänen mukaansa tuo parannusta yritysten rahoitusongelmiin.
Eduskunnan nuorimpaan kansanedustajakaartiin lukeutuva Katri Kulmuni puhui naisten puolesta. Hän muistutti, ettei kotona lapsiaan hoitavan äidin paluu työelämään ole niin helppoa kuin monesti annetaan ymmärtää. Vastassa
ovat esimerkiksi päivärahojen maksuperusteissa ilmenneet tulkinnat ja
monet muut sudenkuopat.
Ensimmäistä kauttaan eduskunnassa istuva Kulmuni sanoi arvostavansa suuresti puolueväen kesätapaamisia. Tervolassa hän vieraili muiden Lapin kansanedustajien kanssa viime keväänä.
- Tervolassa on mukava käydä. Jos tällaisia tapahtumia ei olisi, meille kansanedustajille taitaisi olla vaikea ellei peräti mahdotonta kuulla, mitä ihmiset ajattelevat yhteiskunnallisista asioista. Lä-

Kansanedustaja Markus Lohi piti
huonona kehityksenä sitä, että terveydenhoidossa pyritään isoihin keskityksiin.

Ansiomerkkien saajilla on pitkä toiminnan kaari meriittinään.

heskään kaikki elämä ei ole netissä, joten näitä ehdottomasti tarvitaan. Tervolalaiset ovat aktiivista
ja ystävällistä väkeä, jonka selkeänä erityispiirteenä lisäksi ovat aitous ja avoimuus, Katri Kulmuni kuvasi tuntojaan ja tunnelmiaan kesäjuhlan jälkeen.
Kulmuni sanoi nauttineensa
poikkeuksellisen hienosta kesästä
täysin siemauksin.
- Eduskunnan kesätauon aikana olen saanut aikaa levolle ja virkistykselle. On tärkeätä välillä nollata politiikan kiemuroista täyttynyttä ajatuskoppaa. Viime viikkoina on lisäksi tarjoutunut mahdollisuus viimeistellä opintoja. Toki kansanedustajan täytyy pitää kesälläkin
ainakin osa tuntosarvista ylhäällä,
mutta olen saanut kyllä vetää henkeä, Katri Kulmuni kiteyttää.
Kansanedustaja Markus Lohi
kertoi saaneensa hiljattain vakuuttua siitä, kuinka hienoa on asua
luonnoltaan ja vesistöiltään puhtaassa Suomessa. Markus vieraili työmatkallaan 1300 miljoonan
asukkaan Kiinassa.
- Sain tuta konkreettisesti kuinka valtava ongelma on puhtaan veden puute maailman väkirikkaimmassa maassa. Isäntämme eivät tahtoneet millään uskoa, että meillä voi

mennä järven rantaan ja ottaa kirkkaasti välkehtivästä järvestä kupilla
vettä janoonsa.
Vaikka Lohi tähdensi arktisen ja
Suomen luonnon suojelun tärkeyttä, hän kuitenkin samaan hengenvetoon muistutti, että arktista luontoa
tulee voida myös hyödyntää.
- Luonnonsuojelun ja ihmisten tulevaisuuden näkymien suhteen on myös sellainen ristiriita,
että luonnonvarojen hyödyntämisen tiellä on kohtuuttoman pitkäksi venynyt lupakäytäntö. Prosessi
voi kestää jopa kolme vuotta. Työpaikkojen ja investointien lisäämistä ajatellen tähän ongelmaan pitäisi
saada parempi ratkaisu. Luonnonsuojelu ja luonnonvarojen hyödyntäminen eivät ole toisiaan kaatavia
asioita, kun järki otetaan entistä paremmin toteutuksiin mukaan, Lohi
pohdiskeli.
Tervolassa Lohi otti kantaa
myös terveyden ja hyvinvoinnin
näkymiin. Hän sanoi pitävänsä kansalaisten terveystavoitteille huonona kehityssuuntana sitä, että hoito
keskitettäisiin isoihin yksiköihin.
Etenkin pitkien matkojen PohjoisSuomessa suuntaus on hänen mukaansa terveyttä vaarantava.
- Olisi parempi käyttää rajalliset resurssit terveyttä edistävään

toimintaan sen sijaan, että lisättäisiin keskittämistä. Tästä on hyvä
esimerkki synnytysosastojen sulkeminen ja äitien kuljettaminen jopa
satojen kilometrin päähän synnyttämään.
Markus Lohi viihtyi Tervolassa
erinomaisesti. Ihmisten tapaaminen ilman muodollisuuksia ja kokousaikatauluja on Lohen mukaan
kansanedustajan ”unelma-aikaa” –
sitä mitä kansanedustajan ”toimenkuva” parhaimmillaan ja antoisimmillaan on.
- Kesä on paljolti mennyt
ihan perheen parissa puuhaillessa.
Olemme pallotelleet lasten kanssa ja
aina välillä on pulahdettu uimaan.
Tämä on ollut kesähelteillä hauskaa akkujen latausta syksyä ajatellen, Markus Lohi naurahtaa.
Tervolan kesäjuhlassa jaettiin
ansiomerkit pitkään järjestötyössä toimineille Tervolan keskustalaisille. Juhlan viihdeosuuden huipensi kunnallisjärjestöjen välinen
ämpäriviesti. Voitto meni Tornion joukkueelle. Kesäjuhla oli isäntinä ja emäntinä toimineille Tervolan aktiiveille harvinaista herkkua,
sillä näissä merkeissä kurkipitäjään
kokoonnutaan kymmenen vuoden
välein. ❅
✎ (JJ)
Kuvat: Tommi Laukkanen

PÄIVÄKERHOT
alkavat viikolla 37 3–6-vuotiaille:
• keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 ja 12.30–14.30. Myös eskarilaiset
voivat osallistua kerhoon! seurakuntakeskus, Kirkkokuja 4
• perjantaisin klo 12.00–14.00, Loue, koulu
Ilmoittautuminen torstaihin 4.9.mennessä.
Avoin päiväkerho torstaisin klo 10.00–11.45, 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: lastenohjaaja p. 050 437 0006
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 92) auki 4.–14.8. klo 10–17 ja 15.8. klo
10–15. Pöydän/tangon vuokraushinta 10 € /viikko, varaukset Arja, p.
050 437 0011.
TOIMITUKSET:
Haudattu: Matti Ensio Pöllänen 78v

Tervolan alueen
paikallislehti
17. vsk

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.

Kansanedustaja, eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, Mauri Pekkarinen piti juhlapuheen.

Ylipaakkolan ympärijuoksu keräsi nelisenkymmentä
juoksijaa

H

Jokipostit myös netissä:
www.tervola.fi

Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747

Ämpäriviestin voittajaksi kilvoitteli Tornion sähäkkäliikkeinen joukkue.

einäkuun helteisessä säässä
taivallettiin 19.7. Ylipaakkolaa ympäri. Juoksijat olivat paljolti tapahtumaan aiempinakin vuosina osallistuneita naisia ja miehiä.
Monipuolisuudestaan kiittävää palautetta saanut juoksu sai liikkeelle
38 juoksuliikunnan ystävää nauttimaan tämän viidettä kertaa järjestetyn kilvoittelun haasteista, hienoista Kemijoki-varren kylämaisemista
ja mukavasta tunnelmasta.
Luonnonkauniilla maisemareitillä on sekä soratietä että asfalttipintaa. Kaikki eivät joutaneet maisemia ihailemaan, vaan pinkoivat
tosissaan maalia kohti. Miesten 15,2
kilometrin pituisen taipaleen voitti RDS:n Teppo Ronkainen komealla uudella rataennätyksellä 54.25.
Ronkainen oli sarjassaan ylivoimainen tehden toiseksi tulleeseen Jyrki Ilvesluotoon reilun neljän minuutin hajuraon. Miesten lyhyen (6

km) matkan vei nimiinsä Veljekset
Vaara Oy:tä edustanut Jukka Vaara.
Naisten pitkä matka (15,2 km)
oli Mattisen kylää maailmankartalle tuoneiden Hemminkien heiniä.
Annille kellotettiin ajaksi 58.56,
jolla olisi päässyt miesten sarjassa pronssille. Elli Hemmingin aika
meni hivenen toisen tunnin puolelle, mutta hopeaa tuli silti. Naisten lyhyellä matkalla (6 km) TerTen
Maria Peura oli nopein. ❅
✎ (JJ)

Ylipaakkolan ympärijuoksun tulokset 19.7.
Miehet 15.2 km
1. Teppo Ronkainen RDS 54.25
(uusi rataennätys), 2. Jyrki Ilvesluoto 58.37, 3. Mika Mörsäri Keminmaa 1.00.19, 4. Henri Alamikkoter-

vo TerTe 1.02.53, 4. Eerik Alamikkotervo 1.02.53, 6. Sakari Törmänen RDS 1.03.39, 7. Janne Karanta
LKS 1.07.26, 8. Jari Virta Sähälärit
Oy 1.07.26, 9. Lauri Vaara Veljekset Vaara Oy 1.07.33, 10. Esko Alaollitervo Kurjenpolvet 1.09.07, 11.
Heikki Hurtig 1.13.50, 12. Aleksi Vuokila Rakennus ja suunnittelu
J.Vuokila 1.18.50, 13. Ari Alamikkotervo TerTe 1.19.32, 14. Markus
Lohi 1.20.01, 15. Mikko Hyvärinen
Teiden Tallaajat 1.22.41, 16. Veikko Kähkölä TerTe 1.26.02, 17. Jussi Vaara Veljekset Vaara Oy 1.38.22.
Miehet 6.0 km
1. Jukka Vaara Veljekset Vaara Oy
22.35, 2. Jan Markoff VKV 24.16, 3.
Lauri Ollitervo 24.47, 4. Aimo Tuoriniemi 25.04, 5. Kauko Kähkönen
Ruotsi 25.31, 6. Heimo Springare
TerTe 27.2.

Naiset 15.2 km
1. Anni Hemminki Mattinen 58.56,
2. Elli Hemminki Mattinen 1.01.0,
3. Arja Mommo Teiden Tallaajat 1.14.47, 4. Elina Peura TerTe
1.23.52, 5. Heidi Unga 1.31.44, 6.
Anne Bergman 1.32.34, 7. Riikka
Lohi 1.38.28, 8. Tarja Ylimartimo
1.40.43, 9. Eevi Hallikainen 1.46, 10.
Riitta Hallikainen 1.51.12.
Naiset 6 km
Maria Peura TerTe 28.53, 2. Tuuli
Alamikkotervo TerTe 29.28, 3. Inka
Mommo 29.47, 4. Emmi-Reeta Ylimartimo 37.41.
Maisemasarja
miehet ja naiset 6 km
1.Saana Peura TerTe 37.32, 2. Pirjo
Rytkönen 41.50.
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VANHUSTEN JA
VAMMAISTEN ASUNTOJEN
KORJAUSAVUSTUKSET
Valtion lisätalousarviossa on myönnetty v. 2014 lisää valtuutta vanhusväestön (väh. 65 v) ja vammaisten asuntojen korjaukseen. Avustusta voi hakea kiinteistön omistaja ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asunnon tai asuinrakennuksen
korjauskustannuksiin.
Avustusta voidaan myöntää kunnan saaman määrärahan
puitteissa enintään 40 % (70 % erityistapauksissa) hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi hakijaruokakunnan bruttotulot
eivät saa ylittää asetettuja rajoja, eikä ruokakunnalla saa ole
varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta. Kohdetta koskee myös viiden vuoden
käyttörajoitus.
Toimenpiteitä ei saa aloittaa, ennen kuin avustuspäätös
on annettu.
Hakemukset tarvittavine liitteineen tulee toimittaa viimeistään 13.10.2014 Tervolan kunnan tekniselle osastolle
(os. Keskustie 81, 95300 TERVOLA). Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
myöntää ilman erillistä hakuaikaa määrärahojensa puitteissa
avustuksia terveyshaittojen poistamiseen, uusien hissien rakentamiseen sekä liikuntaesteiden poistamiseen.
Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa tekniseltä osastolta
(puh. 040 151 9744, 040 151 9743, 0400 546 246), Tervolan
kunnan internet-sivuilta tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kotisivuilta www.ara.ﬁ.
Tervolassa 11.8.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOULUTOIMI
TIEDOTTAA
LIIKUNTASALIEN HARJOITUSVUOROT
2014–2015 HAETTAVANA
Lapinniemen, Kaisajoen, Louen ja Mattisen salivuorot ovat
haettavissa 31.8.2014 mennessä. Sähköinen hakemuslomake löytyy Tervolan kunnan www-sivuilta ja se lähetetään lomakkeesta löytyvään sähköpostiosoitteeseen tai toimitetaan
asianomaiselle koululle.
Lisätietoja kouluilta:
Lapinniemi 0400 755094 Essi Varajärvi
Kaisajoki 040 4817347 Minna Kähkönen
Loue 040 1519729 Mikko Ketola
Mattinen 040 7695635 Pasi Jeremejeﬀ

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
TENNISKENTÄT/KATETTU KAUKALO SULJETTU
perjantaista 22.8. klo 17.00 sunnuntaihin 24.8. klo 12.00 yksityistilaisuuden vuoksi.

Teiden kunto huolettaa

K

unnanhallitus otti kesäkuun
lopulla pitämässään kokouksessa kantaa Tervolan alueen tiestön kuntoon. Kannanoton taustalla on ELY-keskuksen pyyntö, jossa kunnilta halutaan kannanottoja
Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuosille 2014-2018. Suunnitelma lupaa niin Tervolalle kuin
koko Lapille huonoa tulevaisuutta teiden kunnossapitoa ajatellen.
Suunnitelmasta käy ilmi, että
Lapin tienpidon määrärahat ovat
vähentyneet, eivätkä ne melkoisen varmasti lisäänny tulevina
vuosina.
Tervolan kunta on tuonut esille kunnan ja tiehallinnon käymissä neuvotteluissa sekä liikenneturvallisuustyöryhmässä kevyenliikenteen turvaamisen tarpeita. Kunta ja tiehallinto ovat yhteisenä hankkeena jo rakentaneet
Louen koulun ja Kaisajoen koulun läheisyyteen kevyenliikenteen
väylät, joilla turvataan lasten koulumatkoja.
Mattisen koulun ja kuntakeskuksen läheisyydessä on esitetty tarpeita kevyenliikenteen väylän rakentamiseksi kuntakeskuksesta Mattisen koululle Itäpuolentien varteen. Itäpuolen liikenne on suhteellisen vilkasta ja liikenteessä kulkee paljon raskaita ajoneuvoja. Suunnitelmassa ei

tuoda esille lainkaan seututeiden
kunnostustarpeita.
Tervolan kunnan alueella on
paljon sorapintaisia seututeitä,
esimerkiksi Luppovaarantie, joilla on raskaan kuljetuskaluston
käytön aiheuttamia kunnostustarpeita.
Kunnalla ja tiehallinnolla on
lisäksi pitkäaikainen yhteishanke
Keskustien perusparantamisesta.
Tien kunnostamiseksi on hyväksytty yleissuunnitelma liki vuosi sitten.
ELY-keskukselle lähetetyssä
kannanotossa todetaan, että kunta on ollut aloitteellinen tiehallinnon hallinnoimassa Keskustien suunnitelmien laatimisessa ja
eteenpäin viemisessä. Kunta esittääkin, että Keskustien peruskorjaushanke lisätään tienpidon ja
liikenteen suunnitelmaan vuosille 2014-2018.
Kunta pitää tärkeänä joukkoliikenteen suunnittelun laajamittaista huomioimista (linja-auto, taksi-, juna- ja lentoliikenne).
Tervola sijaitsee kolmen kaupungin keskelle ja toimivat joukkoliikenneyhteydet vahvistavat Tervolan vetovoimaa asuinpaikkakuntana. Kunta korostaa myös varautumista Tervola-Suhanko tieyhteyden rakentamiseen. ❅
✎ (JJ)

KUULUTUS PALONPERÄN
ASEMAKAAVAN
VIREILLETULOSTA
(TERVOLAN KUNNAN KIRKONKYLÄN
ASEMAKAAVAN MUUTOS)
Kunnan vuoden 2014 kaavoituskatsauksen käsittelyn yhteydessä (khall 10.2.2014/48§) on päätetty laittaa vireille Kirkonkylän asemakaavamuutos Palonperän alueelle.
Palonperän asemakaava-alue sijoittuu Tervolan kuntakeskuksen eteläpuolelle rajoittuen Lehmijokeen etelässä ja
pohjoisessa Siltatiehen, itäpuolella aluetta rajaa Itäpuolentie ja lännessä Kemijoki. Kaavoituksen yhteydessä tarkastetaan tontti- ja kiinteistörajojen yhteensopivuus, maankäytön ja katu- ja kevyenliikenteen muutostarpeet sekä yhdyskuntateknisten järjestelmien suunnitelmallisuus ja varaukset.
Palonperän asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on kuvattu osayleiskaavan lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt ja suunniteltu aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä
14.8.2014–4.9.2014 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 arviointisuunnitelmiin voi tutustua myös internetissä osoitteessa www.tervola.ﬁ.
Alueen asukkaat, maanomistajat, yrittäjät ja asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita 21.8.2014 klo 18 valtuustosalissa pidettävään yleisötilaisuuteen. Tilaisuudessa on tarkoitus kertoa kaavoituksen vaiheista ja ottaa vastaan osallistujien toiveita Palonperan maankäytölle.
Mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi
toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään
11.9.2014 mennessä Tervolan kunta, Tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 Tervola.
Tervolassa 14.8.2014

Tervolan kunta

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
ETSIVÄ NUORISOTYÖ

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.fi,
Facebookissa Tervolan Etsivä Nuorisotyö

MERI-LAPIN
VIRKISTYSALUEKARTTOJA

eli ”hillakarttoja” (v. 1995) ostettavissa yhden euron hintaan kunnan keskuksesta.

TAPAHTUMAKALENTERI
16.–17.8.
30.–31.8.
30.8.
1.–30.9.
19.9.
25.9.
3.–31.10.
22.10.
24.10.
17.11.
28.11.
27.11.

Kirkkojen juhla
Maaseudulta Käsin -messut
Tervolan kesäteatteri: Virtapiiri
Lea Ruotsalaisen valokuvanäyttely
Donkkis Big Night
Länsi-Pohjan jousikvartetin konsertti
Hallaa-näyttely, taiteilija Risto Immonen
Länsi-Pohjan jousikvartetti: Tangon taikaa
Donkkis Big Night
Lapin alueteatteri:S.O.S.
Donkkis Big Night
Länsi-Pohjan jousikvartetti: Valoa kohti

Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.fi), jossa myös lisätietoa tapahtumista.
Ilmoitukset kunnan tapahtumakalenteriin:
sirkka.kinnunen@tervola.fi.

Valtuustoaloitteet
käsittelyssä

Päivähoito pysyy vielä sosiaali- ja terveyslautakunnalla

T

K

ervolan valtuusto perehtyi ennen kesälomille lähtöään muutamaan aloitteeseen. Valtuuston
aloitesampo on työstänyt käsiteltävää tasaiseen tahtiin: kolme, neljä
aloitetta kokousta kohti.
Perussuomalaisten Juha Antinkaapo esitti, että pitäjän ydinaluetta halkova Keskustie nimettäisiin uudelleen – vaikkapa yleisökilpailun kautta.
Keskustie ei kerro mitään kunnan omaleimaisuudesta. Nimellä
on myös vahvasti teknokraattinen
sävy. Juhannuksen jälkeisellä viikolla istunut kunnanhallitus päätti, että
Antinkaapon aloite lähetetään teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
Kunnanhallitus haluaa lautakunnan
toimenpideselvityksen syyskuun
loppuun mennessä.
Sivistyslautakunnalle päätyy
puolestaan Niina Oinaan valtuustolle jättämä aloite, joka koskee esikoululaisten kuljetusta esikoulusta
perhepäivähoitoon. Lautakunnalta
odotetaan postia kunnanhallitukselle syyskuun loppuun mennessä.
Oinas vetoaa aloitteessaan sekä lasten turvallisuuteen että esikoululaisten kyydityksen perheille tuot-

tamiin kustannuksiin:
”Teen aloitteen koskien esikoululaisten kuljetusta esikoulusta
perhepäivähoitoon. Mikäli ryhmämuotoinen, esikoululaisille suunnattu iltapäivähoito ei onnistu ja
esikoululainen suunnataan perhepäivähoitoon esikoulun jälkeen.
Olisi kohtuullista, että kunta osallistuisi kustannuksiin ja kuljetuksen
järjestelyihin siten, että se olisi esikoululaiselle ilmainen ja perheelle
vaivaton. Tämä koskisi sellaisia esikoululaisia, jotka menevät esikoulusta suoraan perhepäivähoitoon.
Esikoululaista ei mielestäni lain
puitteissa voi laittaa vielä kulkemaan yksin koulutietä, joten mielestäni tämä olisi hyvä tapa tukea
lapsiperheitä, ja lapsiperheen lasten koulunkäynnin esitaipaleen
aloitusta.”
Niina Oinaan mukaan tällä hetkellä perhepäivähoitoon suunnattujen esikoululaisten kyyditys maksaa
perheelle noin 40 euroa kuukaudessa, jos perhepäivähoitopaikkaan on
esikoulusta alle viisi kilometriä. Oinaan mukaan summa ei ole kovin
suuri, mutta tuntuva. ❅
✎ (JJ)

Niina Oinaan aloitteessa kannetaan huolta lasten turvallisuudesta.

Seuraava

J

OKIPOSTI

to
28.8.

Aineiston toimitus keskiviikkona 20.8.2014 mennessä.

unnanhallitus päätti kesäkuun
kokouksessaan esittää valtuustolle, että se aloittaisi organisaatiomuutoksen valmistelun siten, että
kunnan päivähoidon vastuualue siirtyisi sivistyslautakunnan alaisuuteen
viimeistään 1.1.2017. Kunnanhallituksella oli päätöksen tehdessään sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistyslautakunnan lausunnot käytettävissään. Lausunnot saatetaan tiedoksi myös valtuustolle.
Asiaa koskeva käsittelyprosessi sai alkunsa keskustan valtuustoryhmän viime vuoden helmikuussa valtuustolle jättämästä aloitteesta. Aloitteessa tuodaan esiin päivähoidon vastuualueen siirtomahdollisuus sosiaali- ja terveyslautakunnan
alaisuudesta sivistyslautakunnan
alaisuuteen viimeistään 1.1.2014.
Aloitteessa siirtoa perustellaan
yhdenmukaisuudella muiden MeriLapin kuntien kanssa. Siirto mahdollistaisi aloitteen mukaan tulevaa
yhteistyötä alueella. ”Näin tehty järjestely olisi yhdenmukainen muiden
Meri-Lapin kuntien kanssa.”
”Varhaiskasvatus kuuluu osana kasvatustieteisiin ja on merkittävältä osaltaan vaikuttamassa yksilön
kasvuun ja kehitykseen. Tavoitteena
on laatia laadukas, luotettava ja nykyaikaa vastaava päivähoito asiakaslähtöisesti kaikille palvelun käyttäjille. Valtakunnallisesti yleinen käytäntö on, että päivähoito kuuluu yhteen
perusopetuksen kanssa, mikä mahdollistaa kasvatuksellisen jatkumon
päivähoidosta kouluun.
Lisäksi tämä hallinnon järkevöittäminen osaltansa helpottaisi sosiaali- ja terveystoimen työtaakkaa.”
Hallintopalvelujen ja kehittämistoimen palveluyksikkö antoi asiasta
lausuntonsa. Vuonna 2010 asetettu
työryhmä totesi näkemyksenään, ettei organisaatiomuutos sosiaalipalveluista sivistystoimen päävastuualueelle ole välttämätön.
Valtuusto päätti kesällä 2010 em.
lausuntoon tukeutuen, että päivähoito pidetään toistaiseksi hallinnollisesti sosiaalitoimen alaisuudessa.

Tervola on seutukuntansa ainoa
kunta, jossa päivähoito kuuluu hallinnollisesti sosiaalitoimeen, muualla päivähoito kuuluu sivistystoimeen.
Laki lasten päivähoidosta muutettiin vuoden 2013 alussa. Kunta voi
päättää, mikä monijäseninen toimielin huolehtii niin päivähoitolaissa
sekä lasten kotihoidon ja yksityisen
hoidon tuesta annetussa laissa kunnalle säädetyistä tehtävistä. Päivähoitoa koskevan lain ja siihen liittyvien
muiden lakien muutokset on tarkoitettu väliaikaisiksi kunnes laki varhaiskasvatuksesta säädetään. Tavoitteena on, että laki tulisi voimaan ensi
vuoden alusta lukien.
Keskustan valtuustoryhmän päivähoitoa koskevasta aloitteesta on
keskusteltu kunnan johtoryhmässä. Toiveena on ollut, että mahdollinen organisaatiomuutos tulisi voimaan aikaisintaan ensi vuoden alusta lähtien.
Sosiaali- ja terveyslautakunta
antoi viime syksynä aloitteesta lausunnon. Lautakunnan mukaan päivähoidon siirtyminen sosiaali- ja
terveystoimen alaisuudesta sivistystoimelle tulisi toteutua aikaisintaan
1.1.2015, jolloin myös varhaiskasvatuslaki tulee voimaan. Näin muutokseen valmistautumiseen voitaisiin käyttää vuosi 2014.
Sivistyslautakunta katsoi syksyllä 2013, että myös tervolalaisilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen
osana yhtenäistä opinpolkua. ”Näin
ollen päivähoidon siirto osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta sivistystoimen alaisuuteen mahdollistaa toiminnan ohjauksen ja kehittämisen yhtenä kokonaisuutena ja varmistaa lapsen kasvun ja oppimisen
tuen riittävän varhaisessa vaiheessa.” Myös sivistyslautakunta piti tärkeänä, että hallinnollinen siirto toteutettaisiin aikaisintaan ensi vuoden alusta lukien.
Kunnanhallitus päätti esittää
valtuustolle, että keskustan valtuustoryhmän aloite on tullut loppuunkäsitellyksi. ❅
✎ (JJ)
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VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
ILKIVALTAA UIMARANNOILLA JA
MUILLA JULKISILLA PAIKOILLA
Lämmin kesä on tuonut mukanaan myös ikäviä lieveilmiöitä kun nuoret ovat sankoin joukoin kokoontuneet uimarannoille ja muihin julkisiin paikkoihin. Kalusteita on rikottu ja paikkoja roskattu. Myös vaaratilanteita on aiheutettu siirtämällä uimaveteen kalusteita ym.
Vapaa-aikatoimi toivoo, että nuorten vanhemmat keskustelevat nuortensa kanssa asiallisesta käyttäytymisestä yhteisillä paikoilla, jotta kaikkien turvallisuus tulisi taattua
ja viihtyisyys säilyisi. Mahdollisesti havaituista tihutöistä
on hyvä ilmoittaa vapaa-aikatoimeen liikuntapaikkojen
hoitajalle p. 040 5102848.

KANTOLAN KIINTEISTÖ MYYTÄVÄNÄ
Tervolan kunta myy tarjousten perusteella ns. Kantolan kiinteistön (os. Itäpuolentie 1150 ). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan n. 3 280m²:n. Kiinteistöllä sijaitsee v.
1964 valmistunut n. 240 k-m²:n asuinrakennus ja v. 1995 valmistunut n. 40 k-m²:n talousrakennus. Kiinteistö myydään nykyisessä kunnossaan. Rakennuspaikkaa koskeviin asiakirjoihin
voi tutustua teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla.

TULE MUSEOLLE
HERKUTTELEMAAN!

KESÄN SATO PAKKASEEN!

Tervolan kotiseutumuseolla on
lauantaina 23.8. klo 9.00 alkaen
rentotunnelmainen herkuttelupäivä.

SÄILIÖPAKASTIN
SB 351 A+

avoinna ke – su klo 10.00 – 18.00
Museo on avoinna elokuun loppuun asti.
Tarvittaessa työntekijä opastaa ryhmiä
varsinaisen aukiolon ulkopuolella.

389 Ð
TERVOLAN SÄHKÖ

Lisätiedot: Olavi Niemi 0400 380 557

Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Tervolan Pitäjäseura ry.

JÄTTIÄMPÄRIN KOKOINEN

KIITOS

Tervolan Ämpäripääpäivien esiintyjille,
yrityksille, sponsoreille, järjestöille
ja Teille suurenmoiset
Tervolan ja lähikuntien ihmiset,
jotka teitte Ämpäripääpäivistä
koko kansan iloisen juhlan!
Kiitos myös ilmojen haltijalle loisto-säästä!
Tervolan kunta, Riverbank Oy ja Tervolan Yrittäjät ry.

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJEN HUOLTO
• öljynvaihdot • ruostevaurioiden korjaukset
• katsastusta edeltävät korjaukset • muut huollot
• rengastyöt ja tasapainotukset • nelipyöräsuuntaus

RENGASMYYNTI
Esim.
Eco-2
195/65-15-sarja
asennettuna

280€

Ilmoitus

Tervolan Kotiseutumuseo

SÄILIÖPAKASTIN
AFG 6323 – B

TULE JA TUO KAVERISIKIN!!!

LENTOPALLOILIJAT
JÄLLEEN
TOSITOIMIIN
Lisätietiedoista ja mahdollisista esittelyistä voi sopia
teknisen johtajan Virpi Mäki-Ison kanssa
p. 0400 466 705 tai virpi.maki-iso@tervola.fi.
Tarjoukset tulee jättää 15.9.2014 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Tervolan kunta, Kunnanhallitus, Keskustie 81, 95300
TERVOLA. Kuoreen merkintä ”KANTOLAN OSTOTARJOUS”.
Kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

399 Ð

Ennen ruokailua pidetään kuitenkin maalaus-,
korjaus- ja siivoustalkoot museorakennuksissa.
Pukeutumiskoodi: sään mukainen remonttiasu.
Voi pyhävaatteissakin tulla, mutta ne melko
varmasti tärvääntyvät työn touhussa!
Pistetään pensselit tanssimaan, sahat soimaan,
harjat viuhumaan ja vasarat paukkumaan.
Töiden jälkeen syödään, kahvitellaan
ja ihastellaan kättemme aikaansaannoksia.

Syksy saapuu kovaa vauhtia ja koulut avasivat jälleen ovensa. Myös
nuorten lentopallovuorot pyörähtävät alkuun. Kivalojen seutuopiston vihkonen ilmestyi joka kotiin – sekin on varma syksynmerkki.
Opintovihkosesta kannattaa katsoa lentopallovuorot ja ajankohdat. Sitten ei muuta kuin ilmoittautumaan netin kautta. Toimintapäivät ovat samat kuin viime vuonna eli maanantaina naiset, torstaina pojat ja tytöt, kuten viime vuonna. Perjantai on varattu uusille
lentopalloilun pariin tuleville nuorille tytöille ja pojille.
Tervolan pojat menestyivät jälleen Rovaniemellä pelatussa kultavaskooliturnauksessa. Miesten b-sarjassa oli 14 joukkuetta ja Tervolan joukkue sijoittui neljänneksi, hopeakin oli lähellä.
Nuoria on taas sponsoroitu syksyä varten, eli uusia peliasuja on
luvassa toiminnan alkaessa. Kiitos näistä kuuluu Merilapin Maatalousneuvokselle, Henna Romsille (Vaivan valmentajalle)) ja Louen
Monitoimelle.
Piakkoin Tervolan pojat lähtevät Hillaturnaukseen Rovaniemelle
tavoitteenaan mitali. Kiitos Insinööritoimisto Juha Kuparille ja Taloasennus Antti Kaiharjulle. Myös naisten syysturnaus pelataan lokakuussa. Tämä tietää myös Juha Joutulaiselle säpinää pitkin syksyä.

MAASEUDULTA KÄSIN -MESSUT
30-31.8.2014 TERVOLASSA LOUELLA
Mukana yli 100 näytteilleasettajaa, lähiruokatori,
kotieläimiä ja Poliisin päivä.
Esiintymässä: Jope Ruonansuu (30.8.)
Krista Siegfrieds (31.8.)
No Swaps (30.8.)
Tiedustelut: puhelimitse 0400 959 322
Tie
Jarmo Kantola trubaduuri (31.8.)
tai sähköpostitse: messut@tervola.fi

Aikavaraukset
www.louenmonitoimi.fi

p. 0400 369 952

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

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

JOKIPOSTI

a
Seuraav

torstaina
28.8.

Aineiston toimitus keskiviikkona 20.8.2014 mennessä.

