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Keskuskentän avajaisista tuli yhteinen liikuntajuhla
Syksy on
LAATUMERKKIEN AIKAA S
kahvinkeitin EKF5110
sähköhammasharja TB 120

- automaattinen
virrankatkaisu

- yhdellä latauksella koko kuukausi!
- irrotettava USB-laturi
S!
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yyskuun toinen lauantai oli mieliinpainuva tapahtuma reilulle kolmellesadalle tervolalaiselle liikunnan ystävälle. Tuolloin juhlittiin Keskuskentän avajaisia hienossa syyssäässä. Viime vuosien suurin
liikuntapaikkojen rakentamisen ja
peruskorjauksen kohde, hienon ilmeen saanut liikuntapaikka, tarjoaa

nyt puitteet niin yleisurheilun kuin
palloilun haasteita haluaville.
Keskusurheilukentän peruskorjauksen pääurakoitsijana toimi Napapiirin Kuljetus Oy. Peruskorjaukseen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen rakentamiseen suunnattua erityisavustusta reilut puoli miljoonaa euroa. Pe-

ruskorjaus aloitettiin toissa kesänä,
ja valmistuessaan syyskuussa se on
kaikenikäisten kuntalaisten vapaassa käytössä.
Keskusurheilukentän uusiminen eli vuosia liikuntaväen haaveissa ja toteutui vihdoin. Kenttä ra-

kennettiin 32 vuotta sitten, joten se
ei enää täyttänyt tämän päivän vaatimuksia. Nyt uudistetulla kentällä
on Novotan M-pintainen, 400 metrin juoksurata, jolla on tarjolla 6/4
rataa. Lisäksi kaikki suorituspaikat
on uusittu ja katsomoa parannettu.
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TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

SCHUBERT, SCHULHOFF
& SCHUMANN
To 25.9. klo 19

Veteraanikävely sai kaikenikäiset kuntalaiset liikkeelle.

Nuorisoseurantalo, Tervola

Schubert: Jousikvartetto nro 6, D-duuri
Schulhoff: Viisi kappaletta jousikvartetille
Schumann: Jousikvartetto nro 1
Konsertin kesto noin 90 min, sisältää väliajan.

VAPAA PÄÄSY!
PUFFETTI!
Mikko Sorri, 1. viulu
Anna-Maija Ylisuvanto, 2. viulu
Karri Perälä, alttoviulu
Olli-Pekka Kajasviita, sello

©

Kuva: Janica Karasti

Solidet 2013

Juoksuradan äärellä saatiin viitteitä tulevista sprinttereistä.

Juttu jatkuu sivulla 2

Siellä missä sinäkin
Omistajalle

HYVÄÄ HELPOSTI JA
NOPEASTI!

Saarioinen

Rainbow

PORSAAN
ULKOFILEEPIHVIT
360 g (9,69 kg)

3

49
rasia

MIKROVALMIIT
KEITOT
300 g (6,50 kg)

1

95
pkt

Vaasan

RUISPALAT

X-tra

12 kpl 660 g (3,01 kg)

UUNILENKKI

400 g (3,22 kg)

1

parhaat hyödyt

29
pkt

1

99
pss

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

Tilauspalvelu
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Me näymme liikenteessä! Keskuskentän avajaiset; jatkoa etusivulta
L

apinniemen koulun ensimmäisen luokan oppilaille lahjoitettiin hiljattain turvaliivit turvaamaan koulutietä. Lahjoituksen takana ovat Osuuskauppa Arina/Sale Tervola ja LähiTapiola. Oppilaat ja opettaja kiittävät hyödyllisestä lahjoituksesta.

Kari Rautio Tervolan Salesta muistuttaa ekaluokkalaisten kanssa, että liikenteessä näkyminen on jokaiselle ykkösasia iästä riippumatta. (Kuva: Susanna Holmsten)

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 28.9. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Kari Pöykkö, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti
oman seurakunnan lapsityölle. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
Su 5.10. Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Seurakuntien
lapsi-ja perhetyön, erityisesti pyhäkoulu-ja päiväkerhotyön tukemiseen ja kehittämiseen Suomen ev.lut. seurakuntien Lapsityön
Keskuksen kautta. Perhemessun jälkeen puurolounas seurakuntakeskuksessa. Puurolounaan hinnat: aikuiset 1,50 €, alle 15 v 1 €
ja alle 3 v ilmainen.

Kentän keskellä on täysimittainen,
luonnonnurmipintainen jalkapallokenttä. Muista hienouksista mainittakoon uusi äänentoistojärjestelmä, aiempaa parempi kastelujärjestelmä ja uusittu välineistö.
Juhlan avauspuheen pitänyt,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Markku Alatalo, luonnehti tapahtumaa historialliseksi hetkeksi.
- Kentän valmistuminen on
luonnollinen jatkumo alati kehittyvään satsaamiseen kunnan liikunnallisten arvojen hyväksi. Meillä on
kehitetty ja rakennettu viime vuosina muiden muassa lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilureittejä. Tämän kruununjalokiven eli Keskusurheiluken-

tän avaamisen jälkeen kunnassamme satsataan edelleenkin urheiluun;
suunnitelmissa on muiden muassa
frisbee-golf-radan ja moottoriurheilupuiston rakentaminen, Alatalo hehkutti.
Juhlapuhuja muistutti, että Tervolalle reilun miljoonan euron satsaus urheilukenttään on iso pienelle kunnalle, mutta tulevaisuutta ajatellen sijoitus on vähintäänkin arvoisensa.
- Uskon, että aikaisemmat ja tulevatkin liikuntaan liittyvät investoinnit Tervolassa saavan aikaan
sen, että nuoret lapsiperheet löytävät entistä paremmin täältä Tervolasta asuinpaikkansa, Alatalo kiitteli

Koululaiset viihtyivät metsässä
N
eljättä kertaa Tervolan 5. – 6.
–luokkalaisille järjestetty Metsäpäivä kokosi Rakkaviidan maastoon liki 70 oppilasta opettajineen.
Aurinkoisessa ja lämpimässä syyssäässä toteutettuun metsätiedon ja
virkistyksen tapahtumaan tuotiin
osallistujia Louen, Kaisajoen ja Lapinniemen kouluista.
Oppilaat kiersivät metsäreitin,
jonka varrella oli kahdeksan rastia,
joilla esiteltiin muiden muassa taimikonhoitoa, metsämarjoja, tikkametsää, monitoimikonetta ja erilaisia metsästä saatavia raaka-aineita.
Kullakin rastilla oli myös kysymys
– enemmän tai vähemmän visainen

sellainen. Eräällä rastilla kysyttiin
mistä puulajista saadaan poltettaessa eniten lämpöenergiaa. Vaihtoehtoina olivat mänty, kuusi ja koivu.
Toisella rastilla haluttiin tietää miksi hirvi nuolee nuolukiveä, ja StoraEnson rastilla kysyttiin ksylitolin saantilähdettä. Mainitun metsäjätin ohella järjestäjinä
olivat Runkauksen metsästysseura,
4H-yhdistys, Länsipohjan metsänhoitoyhdistys, Biowatti, Metsähallitus, Xenus, Suomen metsäkeskus
ja Suomen metsäsäätiö.
Louen oppilasryhmää vetänyt
koulunjohtaja Mikko Ketola luonnehti Metsäpäivää hyödylliseksi ja

VIIKKOTOIMINTA
Ke 24.9. Sairaalahartaus klo 14. Ilta lähetykselle seurakuntakeskuksessa klo 18, nimikkolähettimme Juha Saari kertoo terveisiä työsaraltaaan.
To 25.9. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo
11.15. Eläkeläisten kerho Seurakuntakeskuksessa klo 11. Seurakuntailta Peurassa Eija ja Eero Lampelalla (Alakanavantie 38)
klo 18.
Pe 26.9. Miesten piiri Seurakuntakeskuksessa klo 18.
Ke 1.10. Sairaalahartaus klo 14.
To 2.10. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45.
Ke 8.10. Sairaalahartaus klo 14.
To 9.10. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo
11.15. Eläkeläisten kerho Seurakuntakeskuksessa klo 11. Seurakuntailta Kätkävaarassa Aino Hurtigilla (Mustamaa 177B) klo 18.
PÄIVÄKERHOTYÖ:
Päiväkerhot (3–6-vuotiaille) kokoontuvat seuraavasti: keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 ja 12.30–14.30, seurakuntakeskus, Kirkkokuja 4. Eskarit voivat myös osallistua kerhoon! 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. Huom: Päiväkerhoja ei viikolla 42.
VARHAISNUORISOTYÖ:
Donkkis-kerhot (6-12-vuotiaille) kokoontuvat tiistaisin klo
15.30.–17.00 seuraavasti: ti 30.9. Louen koulu, ti 7.10. seurakuntakeskus, ti 14.10. Louen koulu
Lämpimästi tervetuloa vanhat ja uudet kerholaiset! Tiedustelut:
vs. lastenohjaaja Merja Äijälä p. 050 437 0006 tai sähköpostitse merja.aijala@evl.fi
NUORISOTYÖ:
Ti 21.10. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18-20.
MUSIIKKITYÖ:
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 16 seurakuntakeskuksessa. (ei kokoonnu 8.10.)
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 92) auki 29.9. 13.10. klo 10-17. ja
13.10. klo 10-15. Pöydän/tangon vuokraushinta 10 € /viikko, varaukset Arja, p. 050 437 0011. Otetaan lahjoituksena vastaan puhtaita ja eheitä vaatteita.
DIAKONIATYÖ:
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. Seuraava kokoontuminen
seurakuntakeskuksella to 16.10. klo 18.
TOIMITUKSET:
Haudattu: Inkeri Marjatta Kallio 85 v, Aila Kyllikki Ranta 68 v, Eero
Antero Hast 62 v.

ja suitsutti kiitosta myös rakentajalle Napapiirin Kuljetukselle hyvästä
ja laadukkaasta työskentelystä kentän valmistumiseksi.
Kentän avajaisten kunniaksi
järjestettiin lasten yleisurheilukilpailut, joiden lajeina olivat pikajuoksu, pituushyppy, kuulantyöntö
ja pallonheitto. Ikäluokkiensa kovimpia pituushyppääjiä olivat Aino
Romsi, Lilja Holma, Aino Pesonen, Antti Rajala, Veikko Ylimartimo ja Valtteri Ylimartimo.
Pallo lensi pisimmälle Jasmine Ekorren, Emma Pallarin ja
Pyry Pullolan kädestä. Väkevimmät kuulantyöntäjät eri ikäluokissa olivat Aino Romsi, Jade Ekorre,

hyvin havainnolliseksi koulupäiväksi, johon osallistujat ovat tavallaan etuoikeutetussa asemassa, sillä metsäluonto on sananmukaisesti elämysympäristö.
- Oppilaat tykkäävät näistä ja
arvostavat käytännön tekemistä.

Olli Palokangas ja Oula Hakasalo.
60 metrin juoksussa ykkösiä
olivat Akseli Lehtinen, Antti Rajala ja Enna Hurtig. 40 metriä pinkoivat nopeimmin Hilla-Maria Vuokila, Sonja Toivanen, Iida Kaasila,
Pyry Pullola ja Valtteri Ylimartimo.
Haastekisan: Napapiirin kuljetus – vastaan Tervolan kunta vei ensin mainittu suvereenisesti nimiinä
luvuin 4-2. Naku juhli pituudessa,
kuulassa, 100 metrillä ja keihäänheitossa. Kävely ja sukkulaviesti olivat kurkipitäjän heiniä.
Veteraanit haastoivat koko kansan kävelemään ja saivatkin kymmenien kuntalaisten joukon ratakävelylle. ❅
✎ (JJ)

Metsä on tervolalaisille erittäin tärkeä niin nuorille kuin iäkkäämmillekin. Monet meistä asuvat metsän
äärellä ja metsästä toimeentulonsa
saavia on yhä runsaasti. Metsätietoa tarvitaan aina, Ketola tähdensi. ❅
✎(JJ)

Lentopalloilun syysturnaus
pian ovella
Syksyn lentopalloilu on alkanut jo Tervolassa.

Seuraava turnaus on
lauantaina 11.10. klo 9.30 alkaen

koulukeskuksen salissa.
Mukana ovat joukkueet Pellosta, Rovaniemeltä,
Simosta ja tietysti kotikunnan Kivalojen seutuopistosta. Tervolan joukkueen sponsorina toimii
Kiinteistötyöt Matti Kupari. Tervolan turnauksen
jälkeen kotikuntamme pojat lähtevät

Arpelaturnaukseen,
joka pelataan lauantaina 18.10.

Arpelasta lähdetään hakemaan Tervolaan jo neljättä
kultaa. Joukkue pelaa nimellä Taloasennus Antti
Kaiharju – mukana sponsoroimassa myös Insinööritoimisto Juha Kupari. Nuorille on jaossa syksyn
mittaan myös uusia paitoja, joissa on mukana Kai
Manninen Oy.

Louen 5. luokkalainen Anniina Alatossava otti tuntumaa raivaussahasta.

Turnauksiin on vapaa pääsy.
Tervetuloa seuraamaan vauhdikasta lentopalloilua.
Toivotaan, että syksy suo vielä lämpimiä kelejä!

Valokuidusta on moneksi
Ikääntyvä
tervolalainen
Hän asuu kuntakeskuksen ulkopuolella. Lapset
asuvat etäämmällä. Terveydestä ja toimintakyvystä on vähän huolta.
Tahtoo asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kännykkä ei välttämättä kuulu joka paikassa. On kiinnostunut
penkkiurheilusta.
Tervolan Palveluverkot Oy rakentaa
valokuituverkon myös kuntakeskuksen
ulkopuolelle. Valokuituyhteydellä lapsenlapsille ja muille sukulaisille soitettu
videopuhelu ei pätki ja kuva on katkeamatonta. Lähitulevaisuudessa valokuituverkko mahdollistaa myös erilaisia sosiaali- ja terveysalan palveluita suoraan
kotiin ja ikäihmisten kotona asuminen
on näin turvallisempaa.
Valokuitu mahdollistaa
laajemman kirjon televisiokanavia, jolloin
mm. urheilukisat ympäri maailmaa tulevat
suoraan olohuoneisiin
teräväpiirtokuvana.

Mökkiläinen
Asuu perheineen kaupungissa ja palkkatyö mahdollistaisi etätyön entisellä kotiseudulla. Vapaa-ajanasunto

houkuttaisi viipymään pidempään, mutta pätkivät yhteydet eivät mahdollista
työskentelyä etänä.
Tervolan Palveluverkot Oy tarjoaa
valokuituliittymistä myös mökkiläisille.
Mökkiläisten on mahdollista valita tavallisen kotiliittymän ja erityisesti kausittaiseen käyttöön tarkoitettua mökkiliittymää. Mökkiliittymän käytettävissä
oleva tiedonsiirto on rajoitettu tiettyyn
määrään vuorokausia vuodessa. Vaikka
tiedonsiirto on rajoitettua, se ei pois
sulje erilaisten etävalvontalaitteiden
käyttämistä mökissä.

Perheellinen
tervolalainen
Perheessä on alakouluikäinen
lapsi ja teinejä. Toinen vanhemmista opiskelee uutta
ammattia. Perhe harrastaa elokuvien katselua ja
nuoret katsovat lempisarjojensa tuotantokausia videopalveluista sekä julkaisevat YouTubessa
omia videoita. Perheen alakouluikäinen
tyttö suunnittelee hahmolleen muotivaatteita TopModel-yhteisössä.
Tervolan Palveluverkot Oy:n valokuituliittymä takaa häiriöttömän tiedonsiirron, vaikka perheessä useampi käyt-

täisi sen palveluita yhtä
aikaa. Opiskeluihin liittyvät video- ja ääniyhteydet
ovat selkeät kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina. Toimintavarma valokuitu mahdollistaa erilaisten pilvipalveluiden käytön vaivattomasti ja näin ollen perheen arvokkaat perhekuvat, videot ja muut arvokkaat tiedostot ovat aina
käyttövalmiina.

Yritykset
Tekeekö yrityksesi työtä, jossa hyödynnetään internettiä? Vaatiiko erikoisohjelmanne varmoja yhteyksiä ja suurta siirtokapasiteettia? Käyttääkö yrityksesi toimissaan erilaisia automaatio-ohjelmistoja? Olisiko parempien yhteyksien myötä
mahdollista lisätä myyntiä tai kehittää
uusia palveluita?
Tervolan Palveluverkot Oy tarjoaa valokuituliittymiä myös yrityksille. Valokuituyhteys on toimintavarma ja lähes viiveetön ja siksi luotettava ja pitkäikäinen sijoitus yritysten tarpeisiin. Valokuitu
mahdollistaa suurienkin tiedostojen siirron vaivattomasti. Maahan aurattu kuitu
on vapaa sääolosuhteiden muutoksista ja
muista ulkoisista häiriötekijöistä.
Tervolan Palveluverkot Oy
040-1519 759
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VETERAANIEN
KUNTOSALITOIMINTA
on alkanut uudella kuntosalilla
kunnanviraston alakerrassa.
Kuntosalivuoro on maanantaisin klo 10 – 12
Vetäjänä toimii fysioterapeutti Jaana Angeria.
Kuntosalivuoro on tarkoitettu
veteraanitunnuksen omaaville henkilöille.
TERVETULOA!

KIRJASTO ON
SULJETTU
TI 7.10.
henkilökunnan
koulutuspäivän vuoksi
KIRJASTON
TALVIAUKIOLOAJAT
1.10.–30.4.
MA-TO 12-19
PE
12-17
LA ja juhlapyhien aattoina 11-15

Tervola on kunta Kemijoen varressa. Tervolan vahvuuksiin kuuluvat mukavan asumisen laatu, runsaat vapaa-ajan mahdollisuudet ja kunnan toimivat palvelut. Meillä vietetään vireää, mutta leppoisaa maalaiselämää kolmen kaupungin keskipisteessä. Lisätietoja
kunnasta löytyy osoitteesta www.tervola.ﬁ.
Tervolan kunnan 100 % omistamat yhtiöt Tenergia Oy,
Tervolan Vesi Oy ja Tervolan Vuokratalot Oy hakevat

YHTEISTÄ TOIMITUSJOHTAJAA
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vähintään opisto-/ammattikorkeakoulututkintoa sekä kokemusta vastaavantyyppisistä tehtävistä. Arvostamme ammatillisen osaamisen lisäksi vahvaa kehittämisotetta ja johtamistaitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi eduksi katsotaan taloushallinnon kokemus ja kuntakonsernin toiminnan tuntemus.
Toimitusjohtaja johtaa yhtiöiden liiketoimintaa sekä yhtiöiden juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain määräysten mukaisesti yhtiöiden hallitusten antamia ohjeita noudattaen. Lisäksi Tervolan kunta ostaa yhtiöltä ns. infrapuolen hoitamiseen liittyviä palveluita.
Tervolan kuntaan osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoivomuksineen tulee toimittaa merkinnällä ”Toimitusjohtaja” viimeistään 13.10.2014 klo 15.00
mennessä osoitteella Keskustie 81, 95300 Tervola tai sähköpostitse tervolan.kunta@tervola.ﬁ.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Lisätietoja tehtävästä antavat hallituksen puheenjohtaja
Pekka Juopperi 0400 891 421 sekä kunnanjohtaja Mika Simoska, p. 040 506 2928, mika.simoska@tervola.ﬁ.
Tervolassa 16.9.2014
Tenergia Oy
Tervolan Vesi Oy
Tervolan Vuokratalot Oy

Tervetuloa!

yyskuun viides päivä oli ilon
päivä Tervolan lapsille, sillä he
saivat Kirkonkylästä, Viljon puistosta, kiehtovan leikkipaikan liukumäkineen, kiikkuineen ja muine vempaimineen. Viljon puiston
leikkipaikka vihittiin käyttöön puhein ja pullakahvein. Pieniä tervolalaisia saatteli turvallisten leikkien pariin myös kirkkoherra Heikki
Holma. Hyvälle paikalle rakennet-

HALLAA VI –NÄYTTELYN AVAJAISET

Pe 3.10. klo 18 kunnanviraston näyttelytila
Kuvanveistäjä, taideseppä Risto Immosen veistoksia
Kahvitarjoilu. TERVETULOA!

NUORKKA.

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

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.

VALOKUVANÄYTTELY

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

Leikkipuisto otettiin riemuiten vastaan
S

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

tu leikkipaikka on niin lasten kuin
vanhempien mieleen.
Puolitoistavuotiaan Sofian
kanssa leikkipaikan vihkiäisiin tullut Saana Nousiainen ei peitellyt
iloaan hyvin suunnitellusta ja rakennetusta ”keitaasta.”
- Sofiaa tällainen leikkiympäristö alkoi kiinnostaa jo keväällä ja kesän mittaan, kun monet kerrat tästä
käveltiin ohi ja katseltiin rakennus-

To 25.9. klo 19 Nuorisoseuralla, Shubert, Schulhoff &
Schumann. Vapaa pääsy.

BÄNDITILA

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.

Taidetta ja toimintaa
kaikissa Lapin kunnissa
lokakuussa

L

Suvi Kauppila (2½ v.) sai kunnian leikata leikkipuiston vihkiäisnauhan.

Saana Nousiainen toi Sofia-tyttärensä leikkipuiston avajaisiin.

Seuraava

JOKIPOSTI
torstaina 9.10.
Aineiston toimitus keskiviikkona
1.10.2014 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.

miesten touhuja. Itse olen hoitovapaalla ja valmistaudun toisen lapsemme syntymään, joka on laskettu
marraskuulle, Saana kertoo.
Hän pitää hienona asiana paitsi
lapsia kiehtovia laitteita myös leikkipaikan oivallista sijaintia aivan

koulun ja kirjaston kupeessa.
- Päivät kuluvat kuin siivellä.
On hyvä asia, että perheille on tarjolla siisti ja lasten tarpeisiin perustuva elämys- ja leikkipaikka. Täällä aikuinenkin viihtyy ja virkistyy,
Nousiainen kehuu. ❅
✎ (JJ)

TAPAHTUMAKALENTERI
1.-30.9.
25.9.
3.10.
3.10.
3.-31.10.
6.-7.10.
18.10.
22.10.
24.10.
31.10.
17.11.
28.11.
28.11.
27.11.

Lea Ruotsalaisen valokuvanäyttely
Länsi-Pohjan jousikvartetti: Shubert, Schulhoff & Schumann
Uimahalliretki Kemiin
Hallaa VI-näyttelyn avajaiset
Hallaa VI –näyttely, taiteilija Risto Immonen
Syysmarkkinat
Teatteriretki Ouluun: Mielensäpahoittajan miniä
Länsi-Pohjan jousikvartetti: Tangon taikaa
Donkkis Big Night
Uimahalliretki Tornioon
Lapin alueteatteri:S.O.S.
Uimahalliretki Kemiin
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.

apin taiteilijaseura valmistelee
Lapin kuvataiteen laajaa katselmusta, Hallaa VI -näyttelykokonaisuutta, jossa esitellään puolen sataa
alueen taiteilijaa Lapin kaikissa kunnissa. Näyttelyihin yhteyteen kehitetään kulttuurimatkailupalveluita ja
taidekasvatusohjelmaa Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeen puitteissa. Hallaa VI -näyttelykokonaisuuden avajaisia vietetään perjantaina 3.10.2014.
Hallaa VI -näyttelyissä Lapin taiteilijaseura esittelee 49 Lapin ammattitaiteilijaa. Hallaa VI on kuvataiteilijoiden yhteinen ponnistus
kuvataiteen ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi laajassa Lapissa. Lapin taiteilijaseuran tuottaa
kuudennen Hallaa näyttelykokonaisuuden lokakuussa 2014. Tapahtuma on järjestetty aiemmin vuosina 1995, 1998, 2001, 2006 ja 2010.
Hallaa VI -näyttelyissä taiteilijaseuran jäsenten näyttelyt viedään
kaikkiin Lapin 21 kuntaan. Näyttelyt tulevat 28 näyttelytilaan eri puolille Lappia. Hallaa VI -näyttelyiden
näyttelytiloina toimivat muun muassa Aineen taidemuseo Torniossa,
Kemin taidemuseo, Anu Pentik galleria Posiolla, Kemijärven kulttuurikeskus, Museo-galleria Alariesto
Sodankylässä sekä useat kunnantalot ja kirjastot.
Näyttelyiden yhteyteen tuotetaan taidekasvatusohjelma ja taiteeseen perustuvia kulttuurimatkailupalveluita Hallaa Kulttuuri-

matkailu 2014 -hankkeessa. Hankkeessa selvitetään kuntien ja matkailualan tarpeita kulttuurimatkailutuotteiden kehittämiseen. Kuntien kulttuuri- matkailu- ja elinkeinotoimen johdolle ja matkailuyrityksille on tehty kysely visuaaliseen
taiteeseen liittyvien palveluiden kysynnästä ja kohdentamisesta. Lisäksi matkailunorganisaatioiden edustajia haastatellaan kulttuurimatkailupalveluiden tarpeista ja sisällöistä.
Selvitykset toimivat kulttuurimatkailupalveluiden ja taidekasvatusohjelman kehitystyön lähtökohtana.
Hallaa Kulttuurimatkailu 2014
-hankkeella on taiteilijoita työllistävä vaikutus. Hankkeeseen on palkattu Pirkko Mäkelä-Haapalinna
kehittämään Taideillallista Kemijärven kulttuurikeskuksen Hallaa VI
-näyttelyn yhteyteen, Esa Juntura
suunnittelemaan Tornion Taidereitin graafista ilmettä, Pirjo Nykänen
kehittämään taidekasvatusohjelmaa Kemiin sekä Salla-Mari Koistinen tutkimusapulaiseksi. Hallaa
Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeen
rahoitus on Lapin ELY-keskuksen
myöntämää Euroopan sosiaalirahaston tukea sekä Kemijärven, Kemin ja Tornion kuntien rahoitusta.
Hallaa VI –näyttelyn avajaiset Tervolan kunnanviraston näyttelytilassa pe 3.10 klo 18. Tervolaan veistoksiansa nähtäville tuo
kuvanveistäjä, taideseppä Risto Immonen. Näyttely on avoinna lokakuun ajan ma-to klo 8-16
ja pe 8-15.
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Tervetuloa mukaan
kahvittelemaan,
keskustelemaan ja
kehittämään!!!

Ikäihmiset mukaan
Tervolan vanhuspalveluiden
kehittämiseen
Kokoonnumme Keskustelukahvilaan
kuukauden viimeinen torstai
kello 14-16
• 2.10.2014 Ylipaakkolan NS, Paakkolantie
➢ Kaatumistapaturmien ennaltaehkäisy info

NYT AJOON
SAATAVANA
kouluajosta vapaat taksit

Esteetön taksi 1 + 6 heng.
(pyörätuoli- ja paarivarustelu)
ja

SOITA

1 + 4 hengen taksi

• 30.10.2014 Louen koulu, Louesaarentie 19
➢ Kehittäjätyöntekijöiden ja geronomiopiskelijan keräämää tietoa edunvalvonnasta, hoitotahdosta ja asiainhoitovaltakirjasta

Tavataan kuukauden viimeinen torstai
Keskustelukahvilassa klo 14- 16
Poikkeuksena aloitus lokakuun alussa
2.10.2014 Ylipaakkolan NS, Paakkolantie
30.10.2014 Louen koulu, Louesaarentie 19

TAKSI
Pekka Kähkönen

Lyhyt alustus päivän aiheesta,
jonka jälkeen vapaata keskustelua
Mukaan ovat tervetulleita
kaikki asiasta kiinnostuneet,
me tarjoamme kahvit
Mukana keskustelussa
Anne Soidinmäki & Sirpa Vuorimaa
Ikäihminen toimijana-hankkeen
kehittäjätyöntekijät
Lisätietoa: Anne 040-7715 294,
Sirpa 040-7718 719

Tervola • P. 050 430 6006, 0400 391 757

Soppatykki tulittaa
syysmarkkinoilla
TERVOLAN

SYYSMARKKINAT
jälleen maanantaina ja tiistaina 6–7.10.
Paikkana tuttuun tapaan kunnanviraston
piha-alue. Tule tekemään ostoksia ja
nauttimaan markkinahumusta.

Tervolan syysmarkkinoilla 6.-7.10. ei nälkä yllätä,
sillä Mattisen-Liimatan Kyläyhdistys ry. ulkoiluttaa paikalla järeää soppatykkiä, jonka kantama yltää lähes koko
Tervolaan. Tykin ampujat, varmistajat ja lataajat myyvät
herkullista rokkaa kuluttajaystävälliseen hintaa alkaen
kymmenen maissa. Rokan myynnin yhteydessä voi myös
pientä korvausta vastaan juoda kahvit pullan kera.
Hernerokkaa myydään myös mukaan,
kunhan otat oman astian mukaan.
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Callunat
eri kokoisina
alk.

4,50 € kpl

Gladiolukset
5 kpl

10,00 €

Tykkää meistä Facebookissa

ii n

Kanervat

4,50 € /kpl
12,00€ /3 kpl
20,00€
0€ /6 kpl

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi
Osuuspankin talo, puh. 016-438 100 • Palvememme ark. 10-17, la 9-13

TERVETULOA!
Järj. T
Tervolan
ervolan Hevosjalostusyhdistys

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

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

Valtakunnallista vanhustenpäivää ja -viikkoa
vietetään lokakuussa 5.–12.10.2014
Tämän vuoden teemana on ”Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.”
Vanhustenpäivä on yksi vanhimmista valtakunnallisista teemapäivistä, sitä vietetään nyt 60. kerran.

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

RENGASMYYNTI
Esim.

280€

Aikavaraukset
www.louenmonitoimi.fi

Sunnuntaina 5.10.
Perhemessu seurakuntakeskuksen kirkossa klo. 11:00, jonka jälkeen kirkkokahvit. Tarjoudu saattoavuksi läheisellesi ja tulkaa yhdessä jumalanpalvelukseen valtakunnallisena vanhustenpäivänä.
Maanantaina 6.10.
Vanhusneuvosto järjestää
Vanhusten retkipäivän uudelle keskusurheilukentälle klo 13-15. Tarjolla makkaraa ja mehua
Tule mukaan syksyisen ulkoilun ja mukavan yhdessäolon merkeissä. Ota mukaan ystäväsikin!

Eco-2
195/65-15-sarja
asennettuna

VANHUSTENVIIKON OHJELMAA TERVOLASSA:

p. 0400 369 952

Valtakunnallista iäkkäiden ulkoilupäivää vietetään vanhustenviikon torstaina 9.10.
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen eri puolilla Suomea voi ulkoilla säännöllisesti ja
turvallisesti myös syys- ja talvikautena. Osallistu valtakunnalliseen VIE VANHUS ULOS- kampanjaan yksityishenkilönä tai yhteisönä ja haasta kaikki tuttusi mukaan.
Lisätietoja: www.vievanhusulos.fi

www.voimaavanhuuteen.fi

