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Huippunopea netti tukee yrittämistä maaseudulla
Toimiva tietoliikenneyhteys on keskeinen asia yrityksille ja etätyölle. Yritysten käyttämät ohjelmat ja tiedostojen siirto vaativat nopeaa nettiyhteyttä, joka on usein saatavilla
vain suurimmissa keskuksissa. Valokuituverkko lisää haja-asutusalueilla toimivien yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia etätyöhön, sillä toimintavarma ja tehokas nettiyhteys vähentää matkojen merkitystä. Nettipalveluiden käyttäminen tuo myös säästöä, kun videoneuvottelut korvaavat matkustamisen, ohjelmistoina käytetään netin pilvipalveluja ja toimijat verkottuvat netissä.
Maaseudulla luotettava nettiyhteys on esimerkiksi navetan kameravalvonnan ehdoton vaatimus. Nopeaa, varmaa ja rajoittamatonta yhteyttä voi hyödyntää myös koneiden etäohjauksessa ja valvonnassa, ohjelmistojen päivityksissä, suurten tiedostojen
siirroissa, etäkursseille osallistumisessa, ostopalvelujen hankinnassa tai turvavalvonnassa. Yrittämisen esteet eivät ole kiinni tietoliikenteestä valokuituyhteyden ansiosta.
Kaisa Hytönen
laajakaistakoordinaattori
100 megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hanke, Lapin liitto
************************************************************************************

Valokuituliittymä joululahjaksi
Ostamalla kuituliittymän lahjaksi läheiselle, annat lahjan, josta on iloa ja hyötyä pitkäksi aikaa. Esimerkiksi etäällä asuvat isovanhemmat voivat videopuhelun avulla pitää kätevästi yhteyttä lapsenlapsiin – ja usein täysin ilmaiseksi. Kuituyhteydellä videokuvan
laatu saadaan niin korkeaksi, että syntyy selkeä kokemus aidosta läsnäolosta, vaikka
välissä olisi tuhansiakin kilometrejä.
Kuituyhteys on myös erinomainen ja luotettava ratkaisu turvapalveluiden toteuttamiseen ikääntyneille perheenjäsenille. Hiljalleen yleistyvillä sähköisillä terveyspalveluilla voidaan vanhuksen kotona asumista tukea ja jatkaa turvallisesti useampiakin vuosia.
************************************************************************************
Valokuitua Tervolassa myy: Tervolan palveluverkot Oy p. 040-151 9759

Tilaa nyt kotiliittymä!
Tervolan Palveluverkkojen valokuituliittymä - lahjaksi tai omaksi!
Hinta 500,00 € (sis. alv 24 %). Hinta sisältää 300 metriä rakentamista ja aktiivilaitteen.
http://tervola.ﬁ/kunta-ja-hallinto/valokuitu
************************************************************************************
Tällä hetkellä ajankohtaista:
* Tervolan Palveluverkot Oy odottaa Viestintäviraston avustuspäätöstä
* Palveluntarjoajien kanssa aloitettiin alustavat keskustelut
* Suunnitelmien mukaan auraaminen käynnistyy kesällä 2015
* Esisopimuksia tällä hetkellä 130, joko Sinä olet tehnyt omasi?

KAUSI-INFLUENSSA ROKOTUKSET
MA 10.11.2014 klo 8–16
PE 14.11.2014 klo 8–15
MA 17.11.2014 klo 8–16
ROKOTUSPAIKKANA NEUVOLA
Rokotukset ilman ajanvarausta.

Ilmaisrokotuksiin ovat oikeutettuja:
❖ 6–35 kk ikäiset lapset
❖ Raskaana olevat
❖ 65 vuotta täyttäneet
❖ Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat (mm. sydän ja keuhkosairaat, diabeetikot)
❖ Vakavalle inﬂuenssalle alttiiden lähipiiri (mm. lasten, ikääntyneiden, raskaana olevien)
❖ Potilas- ja hoivatyötä tekevä terveys- ja sosiaalialan henkilökunta
(myös päiväkotien henkilöstö)
❖ Tammikuussa 2015 varusmiespalvelukseen astuvat

Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, saat rokotereseptin terveyskeskuksesta.
Tietoa kausi-inﬂuenssasta: http://www.kausi-inﬂuenssa.ﬁ/

Keskustan ehdokkaat Tervolan seurakuntavaaleissa
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Haapakoski Heikki, poliisipäällikkö, eläkeläinen
Hietala Pirjo, lehtori, diplomi-insinööri
Jurva Pirjo, lomasihteeri
Koivupalo Noora, opiskelija
Kokko Virva, kasvatustieteen maisteri
Kähkönen Jarmo, linja-autonkuljettaja
Moskuvaara Rauni ,kirjanpitäjä, eläkeläinen
Mäkitervo Kristiina, historian ja yhteiskuntaopin lehtori
Niemi Sirpa, lähihoitaja
Ollitervo Aino, eläkeläinen
Pesonen Anneli, opettaja, eläkeläinen
Skinnari Soili, yrittäjä, emäntä

Meidän Keskustan ehdokkaiden mielestä seurakunnan:
- pitää olla kaikille avoin matalan kynnyksen yhteisö
- jumalanpalveluselämän tulee olla rikasta ja monipuolista
- lapsi- ja nuorisotyön toimintaedellytykset on turvattava ja
niitä kehitettävä
- on tuettava perheitä ja parisuhteita
- tulee järjestää ikäihmisille mielekästä ja laadukasta toimintaa
- toimintaa tulee olla koko kunnan alueella
- on osallistuttava yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen

Seurakunta on sellainen,
millaisen me seurakuntalaiset siitä teemme.
Kirkon jäsen. Sinä voit vaikuttaa siihen, miten kotiseurakuntamme toimii lasten, nuorten, perheiden, sairaiden, yksinäisten, ikäihmisten ja kaikkien muidenkin hyväksi. Äänestä!
Ilmoituksen maksaja: Keskustan Tervolan kunnallisjärjestö ry

Siellä
missä sinäkin!
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VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
KATETUN KAUKALON HARJOITUSVUOROT

kaudelle 2014-2015 ovat ryhmien ja yhteisöjen haettavissa vapaamuotoisella hakemuksella 14.11.2014 mennessä. Hakemukset osoitetaan sivistysjohtajalle, tarja.leinonen@tervola.fi tai 0400 218521.

TIEDOTE OULUN TEATTERIMATKALLA OLLEILLE

Oulun kaupunginteatteri pahoittelee teatteri-illan aikana sattunutta hälytystä ja sen aiheuttamia tapahtumia. Teatteri antaa Tervolan vapaaaikatoimistolle tuntuvan alennuksen seuraavan Ouluun suuntautuvan
teatteriretken lipuista.
Lisäksi teatteriravintolasta on ilmoitettu, että väliaikakahvien aikana aiheutuneet leivonnaisten vaihtumiset ja muut puutteet korvataan kahvisetelillä. Jos juuri sinun kohdallesi sattui sekaannuksia kahvituksissa,
ilmoita niistä Mikko Holapalle p. 040 5902699, niin toimitamme nimesi teatteriravintolalle tiedoksi.

Paakkolan Kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

su 16.11.14 klo 14 Nuorisoseuran talossa.
Kokoustelun lisäksi tarjolla täytekakkukahvit ja lisätietoa valokuituasiasta. Tervetuloa!
******************************************************
Paakkolan Kyläyhdistys kannustaa kyläläisiä ja
mökkiläisiä liittymään kunnalliseen valokuituverkkoon 150 euron avustuksella/liittymä.
Tarjous on voimassa 31.12.2014 saakka. Esisopimuslomakkeita Juopperin Pekalta ja Salmisen Hannalta!

MYYDÄÄN RIVITALOKOLMIO
Kirkonkylältä.
Täysin perusparannettu 93-94. Sauna ja ph remontoitu 07.
Kaukolämpö. Palvelut lähellä.
Velaton hinta 58 500 €. Puh. 044 3270 196.

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 9.11. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo
10, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti julistus-ja
palvelutyöhön, mm kehitysvammaisten ja naisten koulutukseen Mongoliassa Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Messun
jälkeen isäinpäivän lounas seurakuntakeskuksessa. Lounaan mahdollinen tuotto lähetystyön tukemiseen. Lounaan hinta 10 euroa, alle 15
v. 5 euroa, alle 6 v. maksutta.
Su 16.11. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Heikki
Holma. Kolehti Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-,diakonia- ja
lähetystyössä. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 5.11. Sairaalahartaus klo 14.
To 6.11. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 11.15
Eläkeläisten kerho Seurakuntakeskuksessa klo 11.
Pe 7.11. Seurakuntailta Kiviojalla Helli ja Tauno Saarella (Rantasaarentie 33) klo 18.
Su 9.11. Kristittyjen yhteinen rukoushetki seurakuntakeskuksessa klo 15.
Ma 10.11. Omaishoitajien kokoontuminen seurakuntakeskuksessa klo 10-12.
Ke 12.11. Sairaalahartaus klo 14.
To 13.11. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45.
Ke 19.11. Sairaalahartaus klo 14.
To 20.11. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 11.15
Eläkeläisten kerho Seurakuntakeskuksessa klo 11.
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!
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 kerhoohjelmasta on kaikille yhteinen, osan aikaa on aikuisilla mahdollisuus
virkistyä keskenään kerhohuoneen viereisessä huoneessa. Uusia kerholaisia otetaan koko kerhokauden ajan.
VARHAISNUORISOTYÖ:
Donkkis-kerhot (6-12-vuotiaille) kokoontuvat tiistaisin klo 15.30. –
17.00 seuraavasti:
ti 11.11. Louen koulu
ti 18.11. seurakuntakeskus
Tiedustelut: vs. lastenohjaaja Merja Äijälä p. 050 437 0006 tai sähköpostitse merja.aijala@evl.fi.
NUORISOTYÖ:
Ti 18.11. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18-20.
MUSIIKKITYÖ:
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 16 seurakuntakeskuksessa.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 92) auki 27.10- 8.11. klo 10-17. ja
10-12.11 klo 10-15. Pöydän/tangon vuokraushinta 10 € /viikko, varaukset Arja, p. 050 437 0011.
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 20.11. klo 18.

Tervolan kunnan hallinnoima Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin -hanke päättyy 31.12.2014. Hanke toimii
yhdeksän kunnan alueella (Simo, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio, Pello, Rovaniemi, Ranua ja Posio).
Hankkeen tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoutta valokuidusta sekä kannustaa Länsi- ja Etelä-Lapin
asukkaita vaatimaan itselleen riittäviä tietoliikenneyhteyksiä. Vielä tämän vuoden loppuun on aikaa kysellä
projektipäällikkö Aimo Honkavuorelta (puh. 040 1519
757) valokuitu-asioista.

MIKSI VALOKUITU, KUN...
1. ”Mokkulalla pärjää”
Pärjäähän sitä syömällä pelkkää kaurapuuroakin. Kukaan ei kiistä, ettei mokkulalla pärjäisi. Valokuidulla ei
kuitenkaan tarvitse vain pärjätä. Valokuidun kiistaton
etu mokkulaan verrattuna on toimintavarmuus. Langattomassa yhteydessä on aina riski, että yhteys ei toimi juuri silloin kuin pitäisi. Mokkula saa yhteyden tukiasemasta (mastosta) ja tämä yhteys on ”arka” huonolle säälle ja pitkille etäisyyksille.
2. ”Hullua kaivaa kaapelia maahan”
Maahan kaivetaan jatkuvasti muitakin asumisen ja elämisen kannalta olennaisia kaapeleita, kuten vesi- ja
sähköjohtoja. Toimintavarmat tietoliikenneyhteydet
ovat vesi- ja sähköjohtojen ohella ihmisille tärkeä peruspalvelu. Lisäksi valokuituyhteys nostaa kiinteistön
hintaa, ja sen asennuskulut voi huomioida kotitalousvähennyksessä. Valokuitu kaivetaan (aurataan) maahan ihan tarkoituksella, sillä silloin se ei ole säälle altis.
3. ”Mulla on nyt Soneran 24-meganen”
Operaattori antaa kuluttajalle maksimi megatavumäärän, jolla yhteys voi toimia. Eli vaikka kotona olisikin 24-megainen netti, ei yhteys kuitenkaan aina toimi sellaisilla nopeuksilla. Valokuituliittymän tämän
hetkinen nopeus on 100-megaa. Valokuidun nopeutta voidaan tulevaisuudessa entisestään kohottaa. Valokuituliittymän nopeutta ei, mokkulan tapaan, tarvitse jakaa muiden käyttäjien kanssa vaan kaistan koko
nopeus on sinun käytettävissäsi.
4. ”Mie käytän niin vähän”
En minäkään käyttänyt nettiä 15 vuotta sitten. Ja vielä
viisi vuotta sitten, käytin nettiä huomattavasti vähemmän kuin nykypäivänä. Yhteiskunta on kuitenkin menossa enemmän ja enemmän sähköiseen suuntaan.
Internetin avulla voi katsella televisio-ohjelmia tai varata ajan laboratorioon. Jos tarvetta käyttämiselle ei
nyt ole, se tulee vielä lähitulevaisuudessa.
5. ”Ei mulla ole konettakaan”
Kotona voi olla myös muita laitteita, jotka hyödyntävät valokuituliittymää. Kuituliittymä voi tarjota erilaisia viihdepalveluita vaikka televisioon. Monet päätelaitteet sekä tallentavat medialaitteet vaativat nettiyhteyden.

MIKÄ VALOKUITU?
Valokuitu on erittäin ohuesta lasista valmistettu johdin, jossa signaali siirtyy valon muodossa.
Valokuitu on tiedonsiirtokyvyltään ylivoimainen verrattuna kuparikaapeleihin.

Tärkeimpiä etuja:
-luotettavuus
-etäisyydet eivät vaikuta yhteyden laatuun
-rajaton kapasiteetti (valonnopeus!)
-valmius tulevaisuuden sähköisten palvelujen käyttöön
-ainut tekniikka, jota voidaan kohtuullisin kustannuksin päivittää aina tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti

Tervolan naisille hopeaa
lentopalloturnauksesta
H
iljattain pelattu naisten lentopalloilun syysturnaus sujui tervolalaisittain odotusten mukaisesti, sillä Kiinteistötyöt Kupari Matti –joukkue otti ansaitun hopeamitalin tasokkaassa ja jännitystäyteisessä mittelössä.
Turnauksen voiton vei rovaniemeläinen Ressut, kolmas oli Kojo
Pellosta ja neljäs Simon joukkue.
Tervolan joukkueen pelaajista osa
on Kivalo-opiston opiskelijoita. Kotijoukkue – muitakaan joukkueita

unohtamatta – sai railakkaan kannustuksen salin täyteiseltä yleisöltä.
- Kotijoukkue kiittää Kauneushoitola Vuokkoa, Tervolan Salea ja
silkkipaino X:ää saaduista lahjoituksista arpajaisiin. Joukkueemme
ansaitsee täydet pisteet hyvästä saavutuksestaan, joukkuetta valmentava Juha Joutulainen kiitteli.
Turnausarpajaisten onnetar
suosi simolaista Karoliina Vilmiä.
❅
✎(JJ)

Kraatarilta ilmestyi
toinen romaani
T
ervolalainen Anita Kraatari on
kirjoittanut uuden romaanin,
jolle hän on antanut nimeksi Kurjet lentävät kylän yli. Kraatarin paljon kiitosta saanut ensimmäinen romaani, Kivinen tie, yllätti myönteisesti lukijansa rikkaalla ja mukaansa tempaavalla kerronnollaan.
Sama tyyli jatkuu uudessa teoksessa. Kirja kertoo Kemijoen rannalla sijaitsevasta pienestä kylästä ja sen ihmisistä sodan jälkeisenä aikana. Teoksen sivuilla kerrotaan yhden peräpohjalaisen suvun
tarina. Rauhan tulon jälkeen Lapin
jälleenrakennus oli päässyt hyvään
vauhtiin, samoin Kemijoen koskien
valjastaminen sähkön tuotantoon.
Työtä ja toimeentuloa saatiin uusien
alojen ansiosta. Elämä ei ollut enää
pelkästään perinteistä maanviljelystä, metsätöitä ja lohenkalastusta.
Maaseutu koki suuren murroksen.
Muutos ja murros oli melkoista,
kun maanviljelystä elantonsa saaneet asukkaat joutuivat jättämään
tilansa, viljelyksensä ja suurella vaivalla raivatut laidunmaat allasvesien alle. Monet satavuotiaat talot ja
pihapiirit katosivat rannoilta – samoin jokivarsien kauniit ja reheväkasvuiset saaret katosivat vedennousun vuoksi.

Lohen kalastus ja uiton loppuminen saavat ihmiset hakeutumaan voimalaitostyömaille ja moniin muihin töihin. Ne ihmiset,
jotka joutuivat myymään maansa
ja talonsa, muuttavat kaupunkeihin. Ruotsiin lähtö yleistyy varsinkin nuoremman väestön piirissä.
Kraatarin kirjoittama Ylitalon
ja Alatalon fiktiivinen sukutarina
tuo esiin monet henkilöt, paikkakunnat ja tapahtumat oikeilla nimillään, sillä ne ovat välttämättömiä tarinan kerronnan kannalta.
Kurjet lentävät kylän yli, on
kiehtova sukutarina joka tempaisee soljuvalla kerronnallaan lukijansa mukaan heti ensi lehdeltä kirjan
viimeiselle sivulle asti. ❅
✎(JJ)
Kirja on myynnissä Kukka- ja
Hautauspalvelu K. Kreivin liikkeessä. Sitä voi tilata myös sähköpöstitse: anita.kraatari@gmail.com

Reipasta liikettä
Hippokisoissa
T
ervolan Osuuspankin yhdessä
Tervolan Terävän kanssa järjestämät yleisurheilun HIPPOKISAT järjestettiin to.2.10.2014 Tervola uudella keskusurheilukentällä. Sarjoja oli
ihan pienistä yli 1-vuotiaista aina T/P
12-vuotiaisiin saakka. Pienet 4-vuotiaat tytöt ja pojat juoksivat sähäkän
20 metriä. Tytöt ja pojat 8-vuotiaisiin
vanhempiin asti kisailivat 2–otteluna (juoksumatka+pallonheitto tai pituushyppy). 2-ottelun paremmuus
ratkaistiin sijoituspisteet yhteenlaskien. Kisoihin osallistui lähemmäs
50 lasta. (JJ)
TULOKSET:
20m
P 4 v ja nuoremmat
1. Nalle Nieminen 6.35 2. Elias Myllykoski 6.40 3. Sisu Moisio 7.06 4. Väinö Kuukasjärvi 7.63 5. Topi Pesonen
12.97 6. Havu Nieminen 35.19.
T 4 ja nuoremmat
1. Aino-Liisa Lampela 7.19 2. Sinna
Kontkanen 7.50 3. Iida Lumpus 7.91
4. Suvi Oinas 9.19 5. Wilma Nahkiaisoja 9.73 6. Yasemin Dogan 25.03
7. Elle Näätsaari 39.75.

P 6 v. 2-ottelu 40 m ja pallonheitto
1. Juho Hietanen 2 2. Eemil Männikkö 5 3. Samuel Männikkö 7 3. Eetu
Vartio 7 4. Aleksi Ylimikkotervo 9 6.
Luukas Oinas 12.
T 6 v. 2 ottelu 40 m ja pallonheitto
1. Linnea Hietanen 3 2. Emma Pallari
4 4. Emmi Lumpus 6 4. Emmi Palokangas 10 5. Jemina Vartio 11 6. Senja Kuukasjärvi 12 7. Iida Kaasila 14
7. Eevi Pesonen 14 9. Silja Oinas 20.
P 8 v. 2 ottelu 40 m ja pallonheitto
1. Aatu Pesonen 2. 2. Markus-Mikael
Hirsikangas 4.
T 8 v. 2 ottelu 40 m ja pallonheitto
1. Meiju Puhakka 2 2. Sofia Mänikkö
4 3. Alina Mäkitervo7 3. Helmi Vaajoensuu 7 5. Aino Pesonen 11 5. Ella
Pallari 11.
P 10 v. 2 ottelu 60 m ja pallonheitto
1. Juuso Palokangas 3 1. Antti Mäki
- Iso 3.
T 10 v. 2 ottelu 60 m ja pallonheitto
1. Enna Hurtig 2 2. Sanni Oinas 4.
P 12 v. 2 ottelu 60 m ja pallonheitto
1. Aku Keskipalosaari 2 2. Ville Palokangas 4.
T 12 v. 2 ottelu 60 m ja pallonheitto
1. Saana Peura 2 2. Siru Kakko 4.

Etäpalvelua
Kunnantalon etäpalvelupisteestä on saatavissa etäpalvelun kautta verohallinnon palveluita mm. metsänomistajan verotukseen, maatilatalouden sukupolvenvaihdostilanteisiin sekä perintö- ja lahjaverokysymyksiin liittyen.
Lisätietoja etäpalvelusta ja ajanvaraukset kunnan neuvonnasta, p. 040 124 2411 Nina Maikkula
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Erkki Kiimalainen
in memoriam

Vaaran sahan ympäristömelu
on pysynyt normien sisällä

V

T

ervolan pitkäaikainen kunnansihteeri Erkki Kiimalainen
menehtyi vaikeaan sairauteen kaksi
kuukautta sitten, 12.9.
Rovaniemellä 1948 syntynyt
Kiimalainen jätti merkittävän kädenjäljen Tervolan kehityskaareen
– alkoihan miehen virkaura täällä
jo 1976 ja päättyi eläkkeelle lähtöön
yksitoista vuotta sitten.
Erkki Kiimalaisen meriittilista kunnallisissa luottamustoimissa on harvinaisen pitkä; se ei päättynyt eläkepäivinäkään, vaan aktiivinen ja tunnollinen puurtaja jatkoi
kotipitäjänsä ja seutukuntansa kehitystyötä aina kuluvan syksyn kynnykselle asti.
Erkin poliittinen koti oli Vasemmistoliitossa. Politiikka vei hänet mukaansa jo nuorukaisiässä.
Lähinnä sydäntä olivat kuitenkin
oman kunnan – Tervolan – asiat ja
heikoimpien ihmisten puolustaminen kovien lainalaisuuksien yhteiskunnassa.
Erkin rakkaimpia harrastuksia
olivat musiikki, raviurheilu ja ka-

lastus. Mitäpä olisi ollut Tervolan
soittokunnan musisointi ilman Erkin saksofonin soittoa. Saksofoni ei
ole helpoimpia soittimia; Kiimalainen sai sen jälleen soimaan (sitten
nuoruusiän soittovuosien). Tervolan soittokunta soitti muistosävelet,
kun kaikille tervolalaisille tutuksi
tullut mies laskettiin haudan lepoon
lokakuun neljäntenä.
Perheelle oli oma paikkansa
vaikuttajan sydämessä. Ehtipä Erkki rupatella myös lapsenlapsensa
kanssa. Erkin harras toive oli se, että
saisi vielä nähdä Hennan lapsen ja
saisi olla ukkina edes vähän aikaa.
Ja saihan Erkki sen kokea.
- Jään kaipaamaan rehtiä toveria, ystävää, joka kertoi tuntonsa tilanteessa kuin tilanteessa. Erkki oli
kaikessa tekemisessään vahva persoona. Hän vaati meiltä luottamushenkilöiltä perehtymistä asioihin ja
tietämistä päätösten seurauksista.
Erkki teki koko elämänsä ajan vallankumousta paremman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta.
✎ Pertti Keränen

eljekset Vaara Oy:n saha-alueella tehtiin kolme viikkoa sitten melumittaus, jonka tarkoitus
oli selvittää sahayrityksen toiminnasta aiheutuva melutaso. Mittauksia tehtiin sekä päivä- että yöaikaan.
Viimeksi melukartoitus toteutettiin
seitsemän vuotta sitten.
Toimitusjohtaja Jussi Vaara
kertoi, että edellisen melututkimuksen jälkeen saha-alueelle on
rakennettu uusia teollisuuskiinteistöjä laitteineen, joten melupäivitys
tarvittiin.
- Melumittaus vaaditaan voimassa olevan ympäristöluvan päivittämiseksi. Mittaukset teki tällaisiin toimeksiantoihin erikoistunut Ramboll Analytics Oy. Sahamme käy kahdessa vuorossa. Kaikki laitteet olivat käynnissä kahdessa vuorossa mittausten ajan. Mittaus on pohjana uudelle luvalle, Jussi
Vaara kertoi.
Suositus sahan ympäristömelulle klo 7–22 on enintään 55 desibeliä
ja yöajalle (klo 22 – 07) 50 desibeliä.
Tämän syksyn mittauksissa suositusarvot alitettiin kaikissa mittauspisteissä niin päivä- kuin
yöaikana. Kun sahan kaikki laitteet ”paahtoivat” täysillä lukemat

liikkuivat 45-50 desibelin rajoissa.
Vertailun vuoksi seitsemän vuotta sitten keskimääräinen yömelu
oli laitteiden käydessä 27-37 desibelin välillä ja aamun jälkeen 3245 desibeliä.
- Kun toimimme verraten lähellä Kirkonkylän asuinrakennuksia, ihmiset reagoivat herkin korvin
kaikkiin ääniin. Mittaukset osoittavat, että toimimme viranomaisten
antamien ohjeiden, määräysten ja
normien sekä lakien mukaan. Viime vuosien nopea tekninen kehitys
on osaltaan alentanut melukuormitusta ja ympäristöasioihin on teollisuuden piirissä satsattu viime aikoina enenevässä määrin. Täysin
hiljaiseksi tuotantoa tekevää teollisuusyritystä ei kuitenkaan saa, Jussi
Vaara muistuttaa.
Vaara pitää selviönä, että sahayrityksen ja muidenkin yritysten
on toimittava tasapainossa ympäristön kanssa.
Jussi Vaara kiittää ympärillä
olevia asukkaita ja maanomistajia
hyvästä suhtautumisesta yritystoimintaan ja niitä, jotka ovat omalta
osaltaan edesauttaneet Vaaran yrityksen kehittymistä. ❅
✎(JJ)

Tervolan Hevosjalostusyhdistys järjestää jäsenilleen

PERINTEISEN JOULULOUNAAN
Tervolan Nuorisoseuralla 29.11. klo 12 alkaen.

Parhaiten menestyneitä palkitaan.
Ilmoittautumiset Matti Ketolalle
21.-22.11. p. 040 181 3292.
Tekstiviestillä voi ilmoittautua jo
aikaisemminkin.
Tervetuloa!

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 kausittai-

seen 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 käyttäisi 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.

Tervolan Palveluverkot Oy
Puh. 040-1519 759

KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS
pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston
kokoussalissa torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014
alkaen klo 18.00.
Kokouksen asialuettelo pidetään nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 6.11.2014 alkaen.
Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintojohtajan virkahuoneessa 19.11.2014 klo 12.0015.00.
Tervolassa 6.11.2014
Markku Alatalo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KIVALO-OPISTO
Tervolan toimipiste tiedottaa
Osoite: Keskustie 81, 95300 Tervola
Puh. 040 357 2181. Toimisto avoinna arkisin 12.00–15.00.
Kotisivut: www.kivalo-opisto.fi Email: kivalo-opisto@tervola.fi

Työtön tervolalainen hyödynnä opiston toimistosta
saatava 50 €:n arvoinen työttömän opintoseteli.
Avoin yleisöluento: Tienviittoja hyvinvointiin, kauneus ja
luovuus, Tervolan koulukeskuksessa to 6.11. klo 18.00-19.30.
Luennoitsijana Sisko Ylimartimo. Huom. muuttunut paikka!
Vapaa pääsy!
Avoin yleisöluento: Tienviittoja hyvinvointiin, feldenkrais
– tutkimusmatka oman kehon käyttöön ja toimintaan, Tervolan kunnanviraston valtuustosalissa ma 17.11. klo 18-19.30.
Luennoitsijana Tapio Ukkola. Vapaa pääsy!
1301200 Pellonperältä Färinvaahran – Ylipaakkolan kylätie, Liisa Ollitervon talolla ke klo 18-19.30. Opettajana Kristiina
Mäkitervo. Kurssimaksu 32 €.
1141280 Huovutuskurssi, hikeä ja huopaunelmia, Tervolan
koulukeskuksessa pe-su 21.-23.11. pe klo 17.30-20.45, la-su
klo 10-16.45. Opettajana Oona Jakku. Kurssimaksu 20 €. Ilm.
14.11. mennessä.
1141284 Tossuja, töppösiä ja lipposia, Ammattiopisto Lappia, Louen toimipaikka pe-su 28.11.–30.11. Pe klo 17-20.15, lasu klo 10-16.45. Opettajana Terttu Ranta. Kurssimaksu 20 €. Ilm.
21.11. mennessä. Uusi kurssi!
8101203 Suklaakonvehdit, Tervolan koulukeskuksessa la
29.11. klo 10-14.15. Opettajana Sirpa Vuokila. Kurssimaksu 20
€. Materiaalimaksu 20 €. Ilm. 15.11. mennessä.
1141285 Tilkkujen tiellä, Tervolan koulukeskuksessa pe-su 12.14.12. Pe klo 17-21.15, la klo 9.30-16.15 ja su klo 9.30-15.30.
Opettajana Vuokko Lammassaari. Ilm. 5.12. mennessä.
1142280 Emaloidaan koruja, Tervolan kunnanviraston taidestudiossa pe-la 12.-13.12. pe klo 18-20.30 ja la klo 10-14.15. Opettajana Mariaana Kola. Kurssimaksu 20 €. Ilm. 5.12. mennessä.

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
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, la 22.11.
18.00-22.00.

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.

ARKIPÄIVÄÄ-NÄYTTELY

Taiteilija Liisa Halonen-Laitin akryylimaalauksia esillä Kunnanviraston yläaulassa. Näyttelyn avajaiset torstaina 6.11 klo. 14.00. Näyttely esillä marraskuun ajan.

LAPIN ALUETEATTERI

Tiina Lymin tragikomedia S.O.S. ma 17.11. klo 19.00 Tervolan
Nuoriseuran talo. Liput 15€/10€ (opiskelija)

UIMAHALLIRETKI

Pe 28.11. Kemi. Ilmainen kyyti lähtee klo 17.30 linja-autoasemalta. Alle 11-vuotiaat vain aikuisen seurassa. Ilmoittautumiset
kunnan keskukseen p. 040 124 2411 torstaihin klo 16 mennessä.

BÄNDITILA

Kunnantalon alakerrassa oleva bänditila on jälleen kuntalaisten
käytettävissä. Voit tiedustella vapaita
vuoroja vapaa-aikaohjaajalta p. 040 590
2699 tai mikko.holappa@tervola.fi.

TAPAHTUMAKALENTERI
6.-28.11.
17.11.
27.11.
28.11.
28.11.
28.-29.11.
6.12.

Arkipäivää näyttely, taiteilija Liisa Halonen-Laiti
Lapin alueteatteri:S.O.S.
Länsi-Pohjan jousikvartetti: Valoa kohti
Uimahalliretki Kemiin
Donkkis Big Night
Joulunavaus
Itsenäisyyspäiväjuhla

Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.fi), jossa myös lisätietoa tapahtumista. Ilmoitukset kunnan tapahtumakalenteriin: mikko.holappa@tervola.fi.
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seinäkoriste 16,50

VUOKRATAAN/OSTETAAN

PELTOA

kpl

15,00
4,90 kpl

Louelta tai lähiympäristöstä.
Ota yhteys Timo Peuraan 050 4395 328

Leikko-orkideaoksa
Leikkoamaryllis

Tykkää meistä Facebookissa

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi
Osuuspankin talo, puh. 016-438 100
• Palvelemme ark. 10-17, la 9-13, su 9.11. 12–14

KUTSUMME TEIDÄT ILOITEN
KAHVITTELEMAAN KANSSAMME
ja tutustumaan samalla niin tuttuun
ja kuitenkin uudistuvaan yrityskokonaisuuteen
sekä uuteen henkilöstöön.
Vietämme avoimet ovet perjantaina 14.11.2014
klo 10.00–15.00 ja tarjoamme kakkukahvit.
MERI-LAPIN
MAATALOUSNEUVOS OY

SKE Tilineuvos
Sari Eilittä

Keskustie 90, 95300 Tervola

NYT AJOON
SAATAVANA
kouluajosta vapaat taksit

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

SOITA

1 + 4 hengen taksi

TAKSI
Pekka Kähkönen

KASVATETAAN YHDESSÄ
LAPSISTA TERVEITÄ AIKUISIA

LED-TV 32”
32LB 561 U
- T2 viritin

Hei kaikki perheen hyvinvoinnista kiinnostuneet äidit, isät ja isovanhemmat
sekä muut toimijat!
Kutsumme teidät tutustumaan Lapinniemen uudistettuun koulupihaan liikunta-ja leikkipaikkoineen,
kuulemaan alueen käyttömahdollisuuksista ja keskustelemaan.

• Ideoidaan yhdessä vaihtoehtoja mm.
lisääntyneelle ”ruutuajalle”
• Keskustellaan ravitsemukseen liittyvistä
ajankohtaisista asioista ja vaihdetaan
ajatuksia yhdessä hyvinvoinnin puolesta.
• Paikalla keskustelemassa Tervolan kunnan hyvin
vointiryhmän jäseniä ja muita toimijoita sekä ravitsemusterapeutti Kemistä.
Tarjolla kahvia ja
muuta purtavaa
”MINKÄ NUORENA OPPII
SEN VANHANA TAITAA”

Perinteiset

Tervolan yhdistys

Joulumyyjäiset

Lapinniemen koululla la 29.11 klo 10–14

Pöytävaraukset p. 040 7710745 / Minna. Pöytävuokra 15 €.
MLL:n Tevolan yhdistyksen SYYSKOKOUS
7.11. klo 18 Kemijoen Lomassa – Tervetuloa!
Tulossa 30.11: Miinan ja Manun Joulu

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

329 Ð

LED-TV 39”
LX 39 DL 189 T2
- T2 viritin
- Full HD

399 Ð

TERVOLAN SÄHKÖ

MA 10.11.2014 klo 18 alkaen
Lapinniemen koululle

Tervola • P. 050 430 6006, 0400 391 757

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

LAATUA KATSELUUN

Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Leipäviikon palkinto
Tervolaan

A

rpaonni suosi Kaisajoella asuvaa Aila Kähkölää, sillä hän
voitti omakseen huippusuositun
Jopo-pyörän. Punainen menopeli luovutettiin onnelliselle Kähkölälle kaksi viikkoa sitten K-market
Tervolassa. Luovuttajina olivat Lapin Leipomoyrittäjät ry:n edustaja ja Pulla-Pirtti Oy:n myyntitykki Mauri Väärälä ja K-Market Tervolan kauppias Jukka Palokangas.
Kyseessä oli Leipätiedotuksen
järjestämän Leipäviikon arvontapalkinto. Teemaviikkoa vietettiin
syyskuussa 50. kertaa; teemana oli
Hyvät ja herkulliset asiat säilyvät
vuosikymmenestä toiseen. Kilpailun ideana oli koota vuosien varrelta Leipäviikon julisteita ja saada ihmiset nettiäänestyksen avulla äänestämään suosikkijulistettaan. Kisa toteutettiin yhteistyössä Keskon kanssa. Vastauksia tuli
liki 16 000.
Kilpailun voittajajuliste on sympaattinen otos kisan alkutaipaleelta, 60-luvulta. Leivän terveellisyys
puhutti ihmisiä jo tuolloin. Kuidun
merkitys ja leivän hyvä ravintoarvo
iskostui kuluttajien tajuntaan. Terveenä leivästä -juliste kahmaisi yli
kolmanneksen kaikista äänistä keräten miltei 6000 kannattajaa.
Paitsi 60-luvulla, myös 70-luvulla leipäfilosofiassa pääosaa näytteli juuri leivän terveellisyys. 80-luvulla kuluttajia alkoivat kiinnostaa
kuntoiluun ja painonhallintaan liittyvät asiat. Siltä ajalta ovat peräisin
hokemat: Leipä ei lihota ja Kevyesti leivällä. 90-luvulla esiin tulivat
ravitsemusteemat, rukiin terveellisyys, kuidut ja hiilihydraatit.
Tätä nykyä täysjyväviljasta ja

Voittajajuliste sai lähes 6000 ääntä.
viljan kuiduista tiedetään ja paljon enemmän. Niillä on vahva yhteys muiden muassa hyvään sydänterveyteen, painonhallintaan sekä
suolen toimintaan. Ravitsemussuosituksissa liputetaan täysjyväviljan
puolesta.
Myös leipä on muuttunut trendien mukana. Leipä on viipaloitu
valmiiksi. Karppausleivätkin käväisivät leipähyllyillä, mutta Leipätiedotuksen toiminnanjohtajan, Kaisa
Mensosen mukaan ”kansa on tullut
jo järkiinsä ja palannut kunnon leivän pariin.”
Hyvän leivän puolesta puhuvat
muistuttavat, että hyvät ja herkulliset asiat säilyvät vuosikymmenestä toiseen. Sataprosenttinen ruisleipä on kestosuosikki. Toisaalta myös
trendikkäät siemenet ja jyvät maustavat entistä useampia leipiä – myös
oliivit, sipulit, aurinkokuivatut tomaatit sekä karpalo ovat tuoneet
pirteän lisänsä nykyajan leipäkulttuuriin. ❅
✎(JJ)

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

RENGASMYYNTI:

Esim. Nastarengas SW-7
Eco-2
195/65-15-sarja asennettuna

280€

Aikavaraukset
www.louenmonitoimi.fi

p. 0400 369 952
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Aluemyyntipäällikkö Mauri Väärälä (vas.) ja K-Market Tervolan kauppias Jukka Palokangas luovuttivat palkintopyörän ja leipomotuotekassin Aila
Kähkölälle.

