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Lapset saivat Viljon puistosta oivan leikkipaikan

V

iime perjantai oli suuri päivä pienille Tervolan ihmisille; heidän ilokseen koulukeskuksen
läheisyyteen avattiin Viljon puiston
leikkipaikka Paasilinnan puistotien
kupeeseen. Leikkipaikka otettiin
käyttöön vihkiäistunnelmin lämpimässä alkusyksyn säässä. Paikalla oli ilahduttavan runsaasti lapsia
vanhempineen ja kaitsijoineen.
Viljon puisto lienee useimmille tervolalaisille uusi paikannimi.
Koulukeskuksen läheisyydessä olevan urheilukentän laidassa olevan
puistikon nimi juontuu edesmenneestä Viljo Vuokilasta, joka aikoinaan hankki Kaisajoelta tontin,
jolle sitten suunnitteli rakentavansa omakotitalon.
Tontille ei kuitenkaan saanut
rakentaa, koska sillä ei ollut rakennusoikeutta. Asia jäi silleen moniksi
vuosiksi. Viljon kuoltua hänen poikansa Veli Vuokila Nivalasta otti
yhteyden Lions Club Tervolaan ilmaisten toiveensa lahjoittaa isältään
jääneen tontin tervolalaisten käyttöön, esimerkiksi yleishyödylliseen
virkistyskäyttöön.
LC Tervola päättikin vuonna
2003 ottaa vastaan 0,3 hehtaarin
tonttilahjoituksen. Tontti nimettiin klubin piirissä Viljon puistoksi,
koska lahjoittajan toiveena oli tontin alkuperäisen hankkijan nimen
jotenkin näkyvän nimessä. Tontille
suunniteltiin sittemmin leikkipuistoa, mutta paikka ei kuitenkaan ollut saavutettavuudeltaan ja turvallisuuden kannalta riittävän hyvä.
LC Tervolan piirissä pohdittiin
vuosittain tontin käyttöä, ja sitä raivattiin risuista ja etsittiin sopivaa
käyttötarkoitusta.

Myöhemmin ilmeni, että Tervolan kunnalla oli tarvetta kaavoittaa lisää rakennuspaikkoja Kemijokivarteen, ja vuonna 2012 valmistuneessa kaavassa myös Viljon puiston tontille kaavoitettiin rakennuspaikka. Seuraavana vuonna aloitettiin neuvottelut kunnan kanssa tavoitteena myydä tontti Tervolan
kunnalle rakennuspaikaksi.
Neuvotteluissa kunnan kanssa LC Tervola painotti lahjoituksen
alkuperäistä tarkoitusta, ja leikkipaikan sijoittamisessa päästiin hyvään sopimukseen; uusi leikkipuiston rakennuspaikka osoitettiin koulukeskuksen läheisyydestä, urheilukentän laidalta. Siinä se palvelisi paremmin leikkipuistona kaikkia kuntalaisia. Sijoituspaikka sopi hyvin

volalainen Rakennus- ja Suunnittelu Jouni Vuokila Ky.
Tervolan Yrittäjät ry. haki ja sai
hankkeeseen rahoitusta Peräpohjolan kehitys ry:ltä. PPK myönsi yleishyödyllisiin investointeihin tarkoitettua investointitukea 50 %. Loppurahoitus järjestyi Tervolan Lions
Clubilta. Leikkivälineet hankittiin
Lappset Oy:ltä. Pikkuväellä on hyvät ja turvalliset leikkivälineet joiden parissa riemua riittää pitkäksi aikaa.
Vihkiäispäivänä 5.9. saatiin iloita sekä lasten puolesta että paikallisen järjestöaktiivisuuden hedelmistä. Samana päivänä vietettiin
muuten kansallista Yrittäjän päivää. ❅
✎ (JJ)

myös lahjoittajalle, Veli Vuokilalle.
Viime vuonna Mannerheimin
lastensuojeluliiton Tervolan yhdistys teki kunnalle aloitteen leikkipuiston perustamisesta Tervolaan. Perusteena oli muiden muassa se, että nykyiset leikkipaikat ovat
yleensä koulujen yhteydessä, joten
ne eivät ole päiväaikaan leikki-ikäisten käytettävissä. Viljon puiston rakentaminen ratkaisi tämänkin pulman mukavasti.
Tervolan Yrittäjät ry. otti hankkeen toteuttamisen ja hallinnoinnin
hoitaakseen. Viljon puiston leikkipaikka rakennettiin käyttövalmiiksi LC Tervolan Yrittäjät ry.:n yhteistyönä kesän 2014 aikana. Leikkipaikan rakennus- ja asennustyöt
toteutti laadukkaasti ja ripeästi ter-
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Osastollamme Maaseudulta
Käsin –messuilla
arvailtiin pullossa olevaa rahamäärää oikea määrä oli 215,75 euroa
Palkintoina tästä olivat rahastolahjakortit.
Lähimmäksi arvasivat:
1. Susanna Holmsten (150 euron rahastolahjakortti)
2. Mika Ylitolonen (100 euron rahastolahjakortti)
Kaikkien osastollamme käyneiden kesken
arvottiin muita palkintoja seuraavasti:
Hippopalkinnot:
1. Reppu ja kynät Abel Vaara, Tervola
2. Hippo-penaali ja kynät Matti Huttunen Rovaniemi
3. Hippo-pussukka Veeti Kangas Tervola,
Julius Mustajärvi Tornio ja Veera Väärälä Rovaniemi
Pohjolan tuotepalkinnot:
Sammutuspeite Virpi Vähäkari Rovaniemi
Pelipaita Ville-Pekka Jokela Rovaniemi
Kiitos kaikille osastollamme käyneille!

Viljon puiston leikkipaikkaa viimeistellään vihkiäispäivän aatonaattona.
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parhaat hyödyt

Snellman

Atria

SIKA-NAUTA JAUHELIHA

HIILLOS GRILLIMAKKARA
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RYPSIPORSAAN
LIHASUIKALEET
MARINOITU

PERINTEISET JOGURTIT
200 g (2,25 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
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Tuomo Mäkipeuralle
valokuituliittyminen
puoleen hintaan

T

uomo Mäkipeuraa hymyilytti
ääneen, kun hän sai tiistaina onnittelupuhelun. Mäkipeura oli voittanut valokuituliittymän puoleen hintaan, mikä tiesi tulevaa 250 euron
säästöä liittymiskustannuksista. Alennus arvottiin kaikkien niiden kesken,
jotka olivat elokuun loppuun mennessä täyttäneet esisopimuksen valokuituverkkoon liittymisestä.
- Tämäpä mukava yllätys, mahtava juttu! Ensimmäisten joukossa
esisopimuksen täyttänyt Mäkipeura
iloitsi kuultuaan arpaonnestaan.
Tervolan kunnan perustaman
Tervolan Palveluverkot Oy:n tavoitteena on saada 600 esisopimusta
suunnitteilla olevaan valokuituverkkoon. Liittyjämäärällä voitaisiin taata, että yhtiön toiminta olisi myös
taloudellisesti kannattavaa. Syksyllä osa-aikaiseksi työntekijäksi palkattu Hanna Salminen tulee hoitamaan
valokuituun liittyvää tiedottamista ja
markkinointia. Ensimmäinen markkinointiponnistus tehtiin Maaseudulta Käsin –messuilla Louella ja sen
saaliina oli reilu 50 uutta esisopimusta. Nyt tuosta 600 esisopimuksen tavoitteesta koossa on noin 1/6.
- Messuilla näkyminen oli erittäin hyvä asia ja saimmekin paljon
positiivista viestiä siitä, että tätä hanketta on tärkeä viedä eteenpäin, Hanna Salminen kertoo.

Esisopimuksilla on tarkoitus kartoittaa mm. alueittaista liittymäinnokkuutta, jotta keväällä 2015 päästäisiin heti lumien sulettua auraamaan valokuitukaapelia juuri sinne,
missä kysyntää on eniten.
- Joulukuun loppuun mennessä
esisopimuksen täyttäneiden kesken
arvotaan jälleen yksi 50 %:n alennus
liittymishinnasta, Salminen kannustaa sopimuksen tekoon.
Verkkoon liittyminen on tällä hetkellä valtakunnallisesti toiseksi
halvinta Tervolassa
- Liittyminen verkon suunnitteluvaiheessa on vielä edullinen, mutta jos haluaa myöhemmin mukaan
valmiiseen verkkoon, hinta voi olla
moninkertainen, Hanna Salminen
muistuttaa.
Syksyn ja alkutalven aikana Jokiposti –lehdessä pyritään lähestymään
valokuituasiaa monesta näkökulmasta. Yksi ihminen ei silti pysty mahdottomiin, joten jokaisen tervolalaisen
panos on tärkeä, jotta valokuituverkko muuttuu tulevaisuudessa suunnitelmasta toimivaksi verkoksi. Kyliltä
on jo nyt pyritty aktivoimaan henkilöitä, joille nopeiden yhteyksien saaminen kuntaan on erityisen tärkeää.
- Tulen mielelläni vierailemaan
kylillä ja eri yhdistysten tilaisuuksissa valokuidun merkeissä, Salminen
vinkkaa. ❅

Hieno sää helli messukansaa –
kävijäennätys jäi silti haaveeksi

M

aaseudulta käsin –messujen
avauspäivä näytti suurtapahtuman järjestäjien silmissä lupaavalta; tätä menoa kahden päivän kävijämäärä saattaisi hyvinkin nousta ennätyslukemaan. Ensimmäisen
päivän ”kävijälaskuri” näytti viittätuhatta, mutta toinen päivä oli pettymys: kansaa oli liikkeelle selvästi avauspäivää vähemmän. Kävijöiden kokonaismäärä ei ollut selvillä vielä lehden mennessä painoon,
mutta epävirallinen veikkaus liikkuu 8000:n tietämissä.
Olipa kävijöitä sitten 8000 tai
10 000, se ei himmennä messujen
onnistumista ja merkitystä Tervolan ja koko Meri-Lapin elinvoimalle. Parhaita onnistumisen arvioijia ovat messuvieraat. Puheet ja ilmeet kertoivat valtaosin siitä, että
ammattiopisto Lappian tiloissa ja
ympäristössä järjestettyyn tapahtu-

maan kannatti tulla – monet tulivat
kymmenien kilometrien päästä niin
kuin ovat 90-luvulta lähtien tulleet.
Yksi messuilla viihtyneistä perheistä oli Meiju Teurajärvi ja Jani
Pohjantalo sekä messujen pikkuväkeä edustaneet Eetu (4), Leevi
(2) ja Silja (1/2 v). Torniolaisperheen äiti sanoi tulleensa messuille
kolmatta kertaa. Jani lukeutuu ensikertalaisiin.
- Lähdettiin erityisesti hakemaan paikallisia tuotteita, kuten
leipää ja juureksia. Näyttääpä niitä
täältä löytyvän, tosin enemmänkin
saisi olla, Meiju Teurajärvi totesi.
Jani Pohjantalo kertoi olevansa
tyytyväinen näkemäänsä.
- Ihan mukavat messut. Kun
sääkin on näin hyvä, kojujen ympärillä ja messukäytävillä on kiva kävellä eikä kiire ole mihinkään. Lapset innostuivat päästyään aivan lä-

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 14.9. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma
kanttori Lea Kokkonen. Kolehti seurakuntien nuoriso-ja opiskelijatyön tukemiseen ja nuorten aikuisten toimintaan Kansan Raamattuseuran kautta.
Su 21.9. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Suomen Merimieskirkko ry:lle kirkolliseen työhön liikkuvien ihmisten parissa maalla ja merellä. Messun yhteydessä lastenohjaaja-varhaisnuorisotyönohjaajan viransijaisen Merja Äijälän tehtävään siunaaminen. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.
VIIKKOTOIMINTA
To 11.9. Hartaus Kotikullerossa klo 10:30 ja Pihakullerossa klo 11.15. Eläkeläisten kerho Seurakuntakeskuksessa klo 11.
Su 14.9. Kristittyjen yhteinen rukoushetki seurakuntakeskuksessa klo 15.
Ma 15.9. Omaishoitajien kokoontuminen seurakuntakeskuksessa klo
10–12.
Ke 17.9. Sairaalahartaus klo 14.
To 18.9. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45.
To 18.9. Naistenpiiri Seurakuntakeskuksessa klo 18.
Ke 24.9. Sairaalahartaus klo 14. Ilta lähetykselle seurakuntakeskuksessa klo 18, mukana nimikkolähettimme Juha Saari.
To 25.9. Hartaus Kotikullerossa klo 10 .30 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Eläkeläisten kerho Seurakuntakeskuksessa klo 11.
Pe 26.9. Miesten piiri Seurakuntakeskuksessa klo 18.
PÄIVÄKERHOTYÖ:
3–6-vuotiaille: keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 ja 12.30–14.30, eskarilaiset voivat myös osallistua kerhoon! Seurakuntakeskus, Kirkkokuja 4.
Perjantaisin klo 12.00–14.00, Loue, koulu.
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.
VARHAISNUORISOTYÖ:
6–12-vuotiaille:
Donkkis Big Night toimintailta perjantaina 19.9. klo 18.00–20.00
seurakuntakeskuksessa.
Donkkis-kerhot 6–12-vuotiaille pyörähtävät käyntiin viikolla 39 (parittomat viikot kirkonkylällä, parilliset viikot Louen koululla)
ti 23.9. klo 15.30–17.00. seurakuntakeskuksessa
ti 30.9. klo 15.30–17.00. Louen koululla
Lämpimästi tervetuloa vanhat ja uudet kerholaiset! Tiedustelut: vs. lastenohjaaja Merja Äijälä p. 050 437 0006 tai sähköpostitse merja.aijala@evl.fi

Torniolainen Meiju Teurajärven ja Jani Pohjantalon perhe viihtyi hyvin messukäytävillä.

Krista Siegfrieds ei jättänyt ketään kylmäksi. Runsas kuuntelijoiden joukko
koostui enimmäkseen nuorista ja alle keski-ikäisistä messuvieraista.
helle lehmiä, Pohjantalo naureskeli.
Leppoisa sää oli luonnollisesti
myös näytteilleasettajien mieleen.
Runsaan sadan yrittäjän joukosta haastatteluun osui rovaniemeläinen Paavo Laine, jonka myyntikoju oli vetovoimaisella paikalla messujen ”kauppakadulla.”
- Perustin 20 vuotta sitten omaa
nimeäni kantavan firman, Taidetuotanto Laineen. Maalaan tauluja ja teen näitä oheistuotteita, kuten kelloja, lahjaesineitä, säilytysrasioita ynnä muuta. Olen saanut kuviani myös Unicefin korttisarjoihin.
Vaimoni kirjoittaa, ja antoi mukaani
ison pinon kirjojaan, Laine kertoi.
Hän toivoi messujen loppusuoralle reipasta ryntäystä myyntikojujen ääreen, sillä tuotteiden myynti on ollut vähän turhankin verkkaista.
- Katselijoita ja kiinnostuneita
on käynyt paljon, mutta lompakko
on pysynyt tiukasti piilossa, ensimmäistä kertaa Maaseudulta käsin –
messuilla näytteilleasettajana touhunnut mies harmitteli.
Messujen uutuutena ollut Lähiruokatori veti kohtuullisesti kansaa
puoleensa, mutta monelta sivupolulle sijoittunut juuresten tankka-

uspaikka jäi huomaamatta.
Veikko Iisakka ja Mika Koskela kävivät tutkailemassa Lapin Marjamatka Oy:n runsasta juurespöytää
Lähiruokatorin perukassa. Matti
Vaajoensuu esitteli tuotteita ja teki
kauppaa apulaisinaan Emmi Tuisku ja Vennu Sarvi.
- Hyviltähän nämä Matin perunat näyttävät. On tullut käytyä
näillä messuilla melkein joka vuosi.
Kehitys parempaan on ollut selvästi
nähtävissä, Iisakka arvioi. ❅
✎ (JJ)

Paavo Laine oli Tervolan messuilla tuotteineen ensimmäistä kertaa.

Museolla pistettiin
tuulemaan

Tervolan raveissa riitti
jännitystä ja tunnelmaa

E

P

lokuun lopulla Tervolan kotiseutumuseolla järjestetty talkoopäivä veti paikalle kaksikymmentä museon kunnosta huolta
kantavaa tervolalaista. Pensselit viuhuivat Alakuirin jyhkeän pirtin seinän viereen pystytetyillä telineillä
ja sisätiloissa siivousharjat ja pölyrievut olivat tehokkaassa liikkeessä.
Pirtin arvokkaan esineistön puhdistaminen uskottiin taitavien naisten käsiin.
- Kaikki sujui erittäin hyvin, ja
saimme paljon aikaiseksi. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että saimme
näin paljon talkooväkeä liikkeelle
ja kaikki hoitivat leiviskänsä mallikelpoisesti, Tervolan Pitäjäseuran
puheenjohtaja Olavi Niemi iloitsi.
Hän suitsuttaa kiitosta myös
Tervolan seurakunnalle, joka lahjoitti ison satsin punamultamaalia ison Alakuirin pirtin ehostukseen. Liki kymmenen miehen maalausporukka sai huhkia viisi tuntia
ennen kuin talo oli kauttaaltaan punamullattu. Rakennus olikin käsit-

telyn tarpeessa; tällä maalauksessa
talo ottaa komeasti kävijät vastaan
tulevina kesinä.
- Talkoissa leijonien voimaryhmä oli hyvin edustettuna. Siinä maalatessa tuli pantua merkille, että me kaikki olimme hyvin aikuisia, eli nuoria, 20 – 40 –vuotiaita
miehiä täällä ei näkynyt. Miten parhaassa iässä olevaa väkeä saisi talkoisiin mukaan?, Niemi pohdiskeli.
Kun talkoolaiset uurastivat sekä
ulkona että sisällä, Perinneruokatoimikunnan naiset keittelivät talkooväelle lohisoppaa. Niemi totesikin, että talkoolainen toimii
aina vatsallaan eli ruoka on työn
moottori.
- Hyvän keiton ja pullakahvit
toimikunta meille touhusi. Kokonaisuutena talkoot olivat menestys
ja kukin sai lähteä päivän päätteeksi kylläisenä ja hyvillä mielin kotiin.
Uskon, että tällaisia museon kunnostustalkoita pidetään myöhemminkin, varmaan jo ensi kesän kynnyksellä, Olavi Niemi totesi. ❅
✎ (JJ)

erinteisissä Tervolan raveissa
Mattisen raviradan äärellä on
riittänyt hevosurheilujuhlan tunnelmaa ja jännitettävää vuodesta 1988
lähtien – siis neljännesvuosisadan
ajan. Vaikka katsojamäärä on vuosien saatossa vähentynyt, hevosurheilutapahtuma on silti säilyttänyt niin
maineensa kuin merkityksensä hevosharrastajien sydämessä.
Kolmisen viikkoa sitten Mattisen raviradalla järjestettiin perinteinen ravitapahtuma, joka kokosi
paikalle toista sataa hevosurheilun
ystävää ja viitisenkymmentä hevosta ja ponia.
Ravien avauksessa shetlanninponien 900 metrin tasoitusajossa Miina Hallikaisen ohjastama
Almnäs Alvar oli ykkönen. Toisessa
lähdössä Emilia Ojanaho vei poni
Gervalds Kaxen voittoon ja kolmannessa poni Stenstugu DynamitHarry oli nimenä mukaisesti dynamiittia vieden ykköstilan Iida Lanton hyppysissä.
Suomenhevosille omistetun
1800 metrin tasoitusajon vei nel-

jännessä lähdössä nimiinsä MaksiOnni, jota ohjasti Henna Sarajärvi. Vastaavan matkan tasoitusajon
lämminverisille voitti viidennessä
lähdössä Luikon Bronson, joka veti
hienosti Sami Saarelan ajamana.
Kuudennessa lähdössä nähtiin
railakas kirikamppailu, joka ratkesi aivan kalkkiviivoilla. Tämän tasoitusajon suomenhevosille vei tiukasti nimiinsä Arto Johansson Lyyli-Pekulla, jolle Ruuvalo (ohjastajana konkari Aarne Ranta) yritti pistää kampoihin.
Seitsemännen lähdön voittajaksi kiiti Quasimodor. Tätä lämminveristä Monte-lähdön hevosta
ohjasi Mari Vähänikkilä. Kahdeksannen lähdön voittaja suomenhevosille osoitetussa tasoitusajossa oli
Valman Likka, jota ohjasi Henna
Romsi. Yhdeksännen lähdön (tasoitusajo lämminverisille) nopein
oli Treess Fullerö jota vei tyylikkäästi Marjut Eero.
Tervolan kuninkuusajon (tasoitusajo 2700 m) voitti Markku Rannan ohjastama Vieskaar. ❅
✎ (JJ)

NUORISOTYÖ:
Ti 23.9. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18-20.
MUSIIKKITYÖ:
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 16 seurakuntakeskuksessa.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 92) auki 1.-13.9. klo 10-17. ja 15.9. klo 1015. Pöydän/tangon vuokraushinta 10€ /viikko, varaukset Arja, p. 050 437
0011. Otetaan lahjoituksena vastaan puhtaita ja eheitä vaatteita.
TOIMITUKSET:
Haudattu: Mauno Olavi Tarkiainen 73v.
Tervolan seurakunnassa kokoontuu naistenpiiri kerran kuukaudessa. Naistenpiiriin ovat tervetulleita kaikenikäiset naiset, keskustelemaan erilaisista
naisten elämää ja maailmaa koskettavista teemoista. Piirin vetäjänä toimii
diakoni Elina Volotinen. Kokoontumiset kuukauden kolmantena torstaina.
Syksyn ensimmäinen kokoontuminen seurakuntakeskuksessa to
18.9. klo 18. Tervetuloa!

Alakuirin päärakennus sai uutta punamultaa hirsiensä suojaksi uutteran talkooväen käsittelyssä.

Tervolan osuuspankin toimitusjohtaja Hannu Neuvonen seuraa tyytyväisenä
Lyyli-Pekun loimitusta. Pankki lahjoitti tähän lähtöön loimen.
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KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS
kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina
25. päivänä syyskuuta 2014 alkaen klo 18.00.
Kokouksen asialuettelo pidetään nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 18.9.2014 alkaen.
Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintojohtajan virkahuoneessa 1.10.2014 klo 12.00 15.00.
Tervolassa 11.9.2014
Markku Alatalo
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Tervolan kunnan sivistystoimessa
on haettavana

VAPAA-AIKAOHJAAJAN sijaisuus
13.10.2014 - 9.9.2015
Haku päättyy: 15.9.2014 klo 15.00
Työsuhteen kesto: Määräaikainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Vapaa-aikaohjaaja työskentelee nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritehtävien parissa. Työhön sisältyy ilta- ja viikonlopputyötä.
Oma auto ja ajokortti ovat tehtävässä suotavia.
Vapaa-aikaohjaajalta toivotaan ensisijaisesti nuoriso-, liikunta- tai kulttuurialan ammatillista perustutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa. Työsuhteen ehdot määräytyvät
KVTES:n mukaan. Työaika on 38,25 h/vko.
Toimen täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava lääkärintodistus
terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten ja nuorten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun
lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Hakemukset on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa
www.kuntarekry.ﬁ 15.9.2014 klo 15.00 mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset osoitteeseen Tervolan
kunta, sivistysjohtaja, Keskustie 81, 95300 Tervola. Kuoreen
merkintä ”vapaa-aikaohjaaja”.
Työ alkaa: 13.10.2014. Palkkaus: KVTES. Työavain: 65907
Yhteystiedot: Lisätietoja antavat sivistysjohtaja Tarja Leinonen p. 0400 218 521, tarja.leinonen@tervola.ﬁ, sekä vapaaaikaohjaaja Sirkka Kinnunen p. 040 590 2699, sirkka.kinnunen@tervola.ﬁ

Tervolan kunta julistaa haettavaksi

AVUSTUKSET
KYLIEN VIIHTYISYYTTÄ
LISÄÄVIIN HANKKEISIIN
Vapaamuotoiset hakemukset tulee jättää 10.10.2014 mennessä kunnanviraston neuvontaan tai osoitteella Tervolan kunta,
Kunnanhallitus, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Hakemukseen tulee liittää hyvät perustelut ja kustannusarvio. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Marjatta Vaajoensuu,
marjatta.vaajoensuu@tervola.ﬁ, p. 040 764 0237.

Seuraava

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

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

J

torstaina 25.9.
Aineiston toimitus keskiviikkona 17.9.2014 mennessä.

TAPAHTUMAKALENTERI
1.-30.9.
13.9.
19.9.
25.9.

Lea Ruotsalaisen valokuvanäyttely
Keskusurheilukentän avajaiset
Donkkis Big Night
Länsi-Pohjan jousikvartetti:
Shubert, Schulhoff & Schumann
3.-31.10. Hallaa-näyttely, taiteilija Risto Immonen
18.10.
Teatteriretki Ouluun: Mielensäpahoittajan miniä
22.10.
Länsi-Pohjan jousikvartetti: Tangon taikaa
24.10.
Donkkis Big Night
17.11.
Lapin alueteatteri:S.O.S.
28.11.
Donkkis Big Night
27.11.
Länsi-Pohjan jousikvartetti: Valoa kohti
Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.fi), jossa myös lisätietoa tapahtumista.
Ilmoitukset kunnan tapahtumakalenteriin:
sirkka.kinnunen@tervola.fi.

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.kivalo-opisto.fi
Email: kivalo-opisto@tervola.fi

Työtön tervolalainen hyödynnä opiston toimistosta
saatava 50 €:n arvoinen työttömän opintoseteli.
8002203 Päiväjumppa, Tervolan Nuorisoseura. Ei kokoonnu
ma 15.9.
8007200 Nuorisoseuran terveysliikunta, Tervolan Nuorisoseura. Ei kokoonnu ma 15.9.
8008203 Äijäjooga, Lapinniemen päiväkoti 16.9. alkaen ti klo
17.00 – 18.10. Opettajana Matti Koskenranta. Kurssimaksu 33
€. Ilm. pian puh. 040 357 2181. Huom. muuttunut kellonaika, aloituspäivä ja kurssimaksu!
1141202 Kudonta ja lankatyöt äideille ja tyttärille, Loue.
Ammattiopisto Lappia, Louen toimipiste ma 8.9. alkaen klo
16.30-18.00. Huom. muuttunut kurssipäivä!
1154252 Lavatanssin alkeisjatko, Tervolan Nuorisoseura su
7.9. alkaen klo 17-18.15. Opettajina Tarja ja Eero Viinamäki.
Kurssimaksu 53 €. Huom. muuttunut kellonaika ja kurssimaksu!
1154253 Lavatanssin jatkokurssi, Tervolan Nuorisoseura su
7.9. alkaen klo 18.30-19.45. Opettajina Tarja ja Eero Viinamäki. Kurssimaksu 53 €. Huom. muuttunut kellonaika ja kurssimaksu!
1141284 Tossuja, töppösiä ja lipposia, Ammattiopisto Lappia, Louen toimipaikka pe- su 28.11. – 30.11. Opettajana Terttu
Ranta. Kurssimaksu 20 €. Ilm. 21.11. mennessä. Uusi kurssi!
Mm. seuraavilla kursseilla tilaa:

NUORKKA

Nuorkka aukeaa jälleen ma 15.9. uusissa tiloissa! Osoite on Keskustie 90 (Paakonkarin kiinteistö), kuntosalin vanhat tilat.
13–19 -vuotiaille tarkoitettu Nuorkka on avoinna ma klo 17.30–
20.30, ke klo 14.00–20.30, pe klo 17.30–20.30

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Musiikki
1000201 Muskari
1001204 Kvartettilaulajat
1002202 Bändipaja
1002203 Kantelekerho
1004205 Harmonikka, piano ja sähköurut

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.

Kuvataiteet ja muotoilu

VALOKUVANÄYTTELY

Käden taidot

Lea Ruotsalainen, Laulujoutsenet Kemijoen tunnelmissa 1.30.9. kunnanviraston näyttelytila (2. krs), ma-to 8-16, pe
8-15.

TEATTERIRETKI

Mielensäpahoittajan miniä, Oulun teatteri la 18.10. klo 19.
Linja-autokyyti lähtee Tervolasta kunnan talon pihasta klo 16.
Hinta 30/25/15 € sisältää kyydin ja lipun.
Ilmoittautumiset ja maksut kunnan keskukseen p. 040 124 2411
maanantaihin 29.9. klo 16 mennessä.
Uskomattoman suosittu Mielensäpahoittaja saa vastaansa miniänsä Liisan, joka on tottunut suoriutumaan elämän ruuhkavuosista hoitamalla asiat tietyssä järjestyksessä. Uraa voi tehdä, kun mies hoitaa lapset ja
kodin, ja elektroniikka loput. Appiukon arvostelua siedetään vain jouluisin. Mutta mitä tapahtuu, kun Mielensäpahoittaja tulee yllättäen pakkohoitoon keskelle elintärkeää vapaata viikonloppua? Yhteentörmäys on
väistämätön, kun miniä ja appiukko; uusi ja vanha maailma, törmäävät.

LÄNSI-POHJAN JOUSIKVARTETTI

OKIPOSTI

KIVALO-OPISTO
Tervolan toimipiste tiedottaa

To 25.9. klo 19 Nuorisoseuralla, Shubert, Schulhoff & Schumann. Vapaa pääsy.
Kunnantalon alakerrassa oleva bänditila on jälleen kuntalaisten
käytettävissä. Voit tiedustella vapaita vuoroja vapaa-aikaohjaajalta p. 040 590 2699 tai sirkka.kinnunen@tervola.fi.

MERI-LAPIN VIRKISTYSALUEKARTTOJA

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

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

1140201 Kätevin käsin, Kaisajoki
1140202 Kätevät. Lapinniemi
1141201 Pistopiiri
1141202 Kudonta ja lankatyöt äideille ja tyttärille, Loue
1141205 Kudonta, Tervola
1141206 Kudonta, Peura
1141210 Pitsinnypläys ja käpypitsi
1142200 Hopeatyö
1143200 Vanhemman ja lapsen yhteiset puutyöt
1145200 Taitavin käsin, Kaisajoki
1145203 Taitavin käsin, Peura

Tanssiliikunta
1141201 Kids dance 7-10 –vuotiaat
1141202 Showtanssi/hiphot 11-14 –vuotiaat
1151203 Showtanssi/hiphop 15-17 –vuotiaat

Kielet
1202200 Ruotsia matkailijoille
1203201 Passport to english 1
1203202 Englannin kertauskurssi 2

Kehonhuolto
6101201 Painonhallintaryhmä

Liikunta

BÄNDITILA

Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747

1031200 Kuvataidekoulu satumaalaus violetti vasikka
1031201 Lasten taide ja toimintakurssi
1031202 Aikuinen-lapsi kuvataidepaja, oranssi orava
1031204 toiminta/maalauskurssi
1031205 Kuvataidetta aikuisille
1032201 Posliinimaalaus, Tervola

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.

8001202 Liikuntatemput 9-12 –vuotiaille
8001203 Lentopallon alkeet
8002201 Miesten kuntoliikunta
8002205 Terveysliikunta, Loue
8002207 Terveysliikunta, Paakkola
8003200 Toimintakeskuksen tuolijumppa,Tervola
8004203 Terveysliikuntaa venytellen
8004208 Asahi health –terveyliikunta
8005200 Taekwon-do peruskurssi
8008203 Äijäjooga

TERVEYSKESKUS
TIEDOTTAA
Seniorikuntosaliryhmät aloittavat jälleen
tiistaisin toimintansa. Ensimmäinen kokoontumiskerta
on 16.9. jolloin kuntoilemme klo 12.00 ja 13.15.
Huomaa, että kuntosali toimii nyt
kunnantalon alakerrassa. Tervetuloa!

4

11.9.2014

a
Seuraav

JOKI-

POSTI
torstaina
25.9.
Aineiston toimitus
keskiviikkona
17.9.2014 mennessä.

Tervolassa parasta ovat ihmiset,
luonto ja maaseutumaisuus

T

änä vuonna Maaseudulta käsin -messujen Tervolan kunnan messuosastosta vastasi tekninen osasto. Osastolla esiteltiin biokunta – myönteisiä mahdollisuuksia – teeman alla teknisen puolen
toimintoja, kaavoitustilannetta ja
hankkeita. Osana messuosastoa oli
messukysely ”Mikä Tervolassa on
parasta?” Vastauksen sai joko kirjoittaa tai piirtää ja saimme lähes
500 messuvierailijan näkemyksen
asiasta! Moni vastaaja piti kysymystä haastavana - ”Täällä on niin paljon hyviä asioita!” tai ”Monet asiat
ovat täällä hyvin!” olivat kommentteja, jotka kuultiin vastaajilta monta kertaa. ”Kaikki”-vastauksia kysymykseen olikin toistakymmentä
kappaletta!
Luonto, Kemijoki ja Kemijokivarsi sekä maisemat olivat parasta vastaajista neljänneksen mielestä. Lukuisat vaarat ja joki olivat selkeästi osa vastanneiden mielenmaisemaa ja mielikuvaa Tervolasta.
Vastauksista nousi esiin myös yksittäisiä luontokohteita kuten esimerkiksi Kätkävaaran luontopolku. Myös lähes kaikki Tervolan kylät oli mainittu erikseen. Myös rakennetut kohteet kuten tuulimyllyt, venelaituri, koulun uusittu pihaympäristö, törmävaaran masto,
kirkot ja museo saivat mainintoja.
Viimevuosien panostaminen lapsiin, nuoriin ja liikuntarakentamiseen näkyi myös vastauksissa – Liikuntapaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia piti parhaana reipas parikymmentä vastaajaa.

Maaseutumaisuus, aitous ja kotoisuus, asumisen väljyys oli vastauksissa lähes yhtä monen mielestä parasta kuin luonto. Monet vastaajista kertoivat tulleensa messuille
Tervolan ulkopuolelta, joten vastausten perusteella Tervolaa pidetään
aitona maaseutuna myös naapurikunnissa. Myös Tervolan sijaintiin
kolmen kaupungin keskipisteessä ja hyviä liikenneyhteyksiä pidettiin kyselyssä parhaina! Myös eläimet, erilaiset maaseutuelinkeinot
sekä metsästys, kalastus ja marjastusmahdollisuuksia pidettiin kuntamme parhaina asioina.
Välittömät ja lämpimät ihmiset, ”ämpäripäät” sekä erilaiset Tervolassa järjestettävät tapahtumat
nousivat myös vastausten joukosta selvästi suosikiksi. Kulttuuritapahtumat, vireys ja yritteliäisyys ja
myös sosiaali- ja terveyspalvelut saivat useita kymmeniä ääniä. Tervo-

la tuntui vastaajien mielestä olevan
väkimääräänsä nähden huomattavasti vireämpi kunta, niin kulttuurissa kuin yrittämisessäkin. Rieska,
sipulit, kurjet, Peuran Esson Lätyt,
sinkkiämpärit ja suot nousivat myös
messukyselyssä esiin. ❅

Tervolan kunnan osastolla hyödynnettiin matkailuhankkeen markkinointimateriaalia. Kuvassa ”mainospoika” Jukka Köngäs itsensä kanssa.

Tervolalla on kyselyn perusteella aidosti
vireän ja luonnonkauniin maaseutupitäjän
maine ja tältä pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin.
Vastanneiden kesken arvottiin
kaksi kappaletta Biokunta-Tervola T-paitoja
ja juomapullovöitä 2 kappaletta.
Tällä kertaa arpa suosi T-paitojen osalta Aku Mykkälää ja
Jarmo Ruoholaa ja juomapullovyön saivat Tuomas Romsi
ja Anniina Jänkälä.
Onnittelut voittajille ja kiitokset kyselyyn vastanneille
ja messuosastollamme vierailleille!

Sanan ja rukouksen ilta
Tervolan Osuuspankin kerhohuoneessa
sunnuntaina 21.9. klo 18.00 alkaen.
Tervetuloa!
Järjestäjänä Kemin Helluntaiseurakunta

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

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

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

RENGASMYYNTI

kouluajosta vapaat taksit

Esteetön taksi 1 + 6 heng.

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

NYT AJOON
SAATAVANA
(pyörätuoli- ja paarivarustelu)

280€

ja

SOITA
Aikavaraukset
www.louenmonitoimi.fi

p. 0400 369 952

1 + 4 hengen taksi

TAKSI
Pekka Kähkönen

Tervola • P. 050 430 6006, 0400 391 757

Syksyn supertarjoukset
LED-TV 32” LX32DL
189 BMS
• 200 Hz • T2 viritin

279 Ð
LED-TV 50” LX 50X 189 ED T2
• 200 Hz • T2 viritin

599 Ð
Oral B -sähköhammasharja TZ 500 WOW
- ajastin ja paineentunnistin

Ð

44,90

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Lämmin kiitos
kaikille Museon talkoisiin
23.8. osallistuneille tervolalaisille!
Olette tehneet suuren työn.
Tervolan Pitäjäseura ry ja Ruokaperinnetoimikunta

