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Tervolan ulkoilijat järjestäytyivät Suomen Ladun sateenvarjon alle

S

uomen Latu sai huhtikuun lopulla uuden paikallisyhdistyksen, kun Tervolaan perustettiin valtakunnallisen kattojärjestön siipien suojaan oma, reipashenkisiä ulkoilijoita yhdistävä paikallisyhdistys, Tervolan Ulkoilijat ry. Yhdistyksen äitinä voidaan pitää MarjaLiisa Vaaraa, joka valittiin uunituoreen yhdistyksen puheenjohtajaksi.
- Joku voi tietysti kysyä, tarvitaanko omaehtoiseen ulkoiluun erityinen yhdistys, eikö lenkille pääse
järjestäytymättäkin? Yhdistyksen
perustaminen oli mielestäni ja al-

kutahteja miettimään kokoontuneiden muidenkin tervolalaisten mielestä tärkeä ja hyvin perusteltu asia,
koska liikkuminen on yksi terveyden kulmakivistä; niin Tervolassa
kuin muualla on paljon ihmisiä, jotka liikkuvat hyvinvointinsa ja terveytensä kannalta aivan liian vähän tai
eivät liiku lainkaan. Pyrimme nyt
monin tempauksin ja monipuolisia liikkumisen ja ulkoilun muotoja esille tuoden aktivoimaan kuntalaisia ulkoilupoluille, pyöräteille, laduille, luontopoluille ja viheriöille,
Marja-Liisa Vaara sanoo.

Hän sanoo arvostavansa urheiluseurojen toimintaa, mutta muistuttaa niiden ensisijaisesta tavoitteesta, joka tähtää kilpaurheilun
edistämiseen ja kehittämiseen. Yksilöiden tai joukkueiden menestyminen on seurojen keskiössä.
- Tervolan Ulkoilijat ry.:n tavoitteena on saada ihmiset liikkumaan ilman tulostavoitteita ja tiukkoja valmennusohjelmia. Keskitymme ulkoliikuntaan. Tämän vuoden teemana on YHDESSÄ. Ulkoilu muiden kanssa vaikkapa perheitä yhteen kooten on sekä liikunnan

Heinäkuussa osallistutaan Ernon pyöräretkeen, joka on osa Paasilinna-päivien ohjelmaa. Pyöräilymatkan pituus on
20 kilometriä. Kuva on edelliseltä Paasilinna-päivien pyöräilyltä kolmen vuoden takaa.

riemua että sosiaalista kanssakäymistä. Sopivin paikoin voi pysähtyä vaikka kuulumisten vaihtoon.
Emme etene kello kourassa, vaan
leppoisasti. Ajatus tällaisesta ulkoiluyhdistyksestä muhi päässäni jo
vuosia ja sain sen keväällä toteutumaan, Vaara iloitsee.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana hän on nähnyt mihin lisääntynyt piittaamattomuus omasta terveydestä johtaa:
terveydenhoitokustannukset kasvavat niin kuntalaisten kuin kunnan kukkarossa. Kaikki ongelmat
eivät tietenkään johdu liikkumisen
puutteesta, mutta jatkuvasti kasvavan siivun se kokonaisuudesta lohkaisee. Kävely ei maksa mitään, ja
hiihtokin on halpaa. Yleensä reitti hapenottoon alkaa jo kotiovelta.
Puheenjohtaja Vaaralla on jo
pitkä lista Tervolan Ulkoilijoiden
tulevasta toiminnasta. Hallituksen
ensimmäisessä kokouksessa muovattu toimintasuunnitelma tarjoaa kunakin vuodenaikana jokaiselle jotakin. Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon kaikenikäiset ulkoilijat. Tapahtumia pyritään järjestämään myös yhteistyössä
muiden Tervolan järjestöjen, yritysten, kunnan ja seurakunnan kanssa.
- Erityisesti keskitymme lasten ja perheiden liikuntaan. Lasten
liikuntakäyttäytymisen suuntaviitat on annettava jo jälkikasvun varhaisiässä, sillä vanhempana liikunnan aloittaminen on aina työläämpää ja kynnys jäädä sohvan vangiksi nousee.
Tervolan Ulkoilijat ei jää odottelemaan, että joku tarvitsisi sitä;
yhdistys järjestää 25.5. alkustartin

Tervolan Ulkoilijat ry.:n puheenjohtaja Marja-Liisa Vaara on itsekin innokas
liikkuja. Reitti alkaa kotiovelta.

juoksuharrastuksen virittelyyn,
jonka tavoitteena on maraton. Kokoontuminen on keskuskentän pukukopeilla kello 17. Yhdistyksen
hallituksen jäsen Veikko Kähkölä
toimii hölkkäjoukon vetäjänä.
Kesän ohjelmassa on myös patikointia, retkeilyä, pyöräilyä ynnä
muuta. Tapahtumista ilmoitellaan
Jokipostin sivuilla. Kesäkuussa on
tulossa on peräkärrykirppis, joka on
mukava tapa pistää tarpeettomiksi
käyviä liikuntavälineitä kiertoon –
esimerkiksi pieneksi jääneitä luistimia ja verkkapukuja.
Kesäkuussa tempaistaan vanhusten ulkoilupäivän merkeissä ja
heinäkuussa osallistutaan Ernon
pyöräretkeen, joka liittyy Paasilinna-päivien ohjelmaan. Elokuussa
on luvassa suunnistuksen aakkosia. Maaseudulta käsin –messuilla yhdistyksellä on oma toiminnan
esittelypiste ja tarkoitus on järjestää
myös marja- ja sieniretkiä.
- Loppuvuodesta viritämme

Ensi lumen- hiihdon merkeissä
mm. voitelukurssin. Spesiaaliaktiviteetteja on myös luvassa vuoden
mittaan. Tähän sarjaan kuuluvat
esimerkiksi geokätköily, melonta,
frisbeegolf ja talvella lumikenkäily,
vesijuoksu sekä uinti. Toimintaa siis
riittää, Vaara luettelee ja korostaa,
että TOIMINTAAN OVAT KAIKKI TERVETULLEITA.
Jäseneksi liittyminen on helppoa kuin heinänteko. Ota yhteys
jäsensihteeri Tarja Ylimartimoon
(on myös yhdistyksen hallituksen
jäsen) p. 040 572 8951 tarja.ylimartimo@gmail.com tai liity jäseneksi
Suomen Ladun nettisivuilla.
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat jutussa mainittujen lisäksi Mia
Ranta (varapuheenjohtaja), AnnaReetta Lamminmäki (sihteeri/taloudenhoitaja), Eino Ranta ja Hanna
Salminen. ❅
✎ (JJ)

Paakkolan Kevätsiemennys
La 23.5.2015 kl
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Kuulutko Kuirin sukuun? Kirjasto elää muutosten aikaa
kirjalainausten vähentyessä
A

loitin sukututkimuksen viime
kesänä ja tutkin isäni eli Kuirin sukua. Sukumme on kotoisin
Pohjois-Karjalasta, Juuasta (Paalasmaalta). Sukumme kanta-isä Antti (Anders) Kuiri muutti Kiteeltä
Paalasmaalle vuonna 1750. Hän sai
muuttokirjan Pielisjärvelle maaliskuussa 1750 ja toukokuussa meni
naimisiin.
Tutkiessani HisKi-tietokantaa
löysin Tervolasta Kuiri-nimisiä.
Tervolan seurakunnan rippikirjassa
vuosilta 1742-1771 mainitaan Olof
Kuiri (s. 1699) ja vaimonsa Malin
(s. 1694) ensimmäisen kerran. Nyt
minua kiinnostaa tietää ovatko Tervolan Kuirit sukua Paalasmaan Kuireille. Onko joku mahdollisesti tutkinut Tervolan sukuhaaraa? Tai oli-

siko kiinnostunut tutkimaan/selvittämään?
Väestörekisterikeskuksen mukaan Suomessa on 278 Kuiri-nimistä
henkilöä ja ulkomailla 11. Eli suku ei
ole kovin suuri. Minä olen tehnyt sukututkimusta itseäni ja lähisukulaisia
varten. Toistaiseksi ei ole tarkoituksena julkaista mitään kirjaa tai muutakaan painettua tuotetta. Tutkimuksestani on kiinnostunut vain pieni
joukko sukulaisiani.
Jos kuulut sukuun ja tiedät jotain suvun historiaan liittyvää tai
olet muuten kiinnostunut asiasta niin ota rohkeasti yhteyttä. Sukututkimus on mielenkiintoinen
harrastus.❅
✎ Kirsi Vanhalakka (o.s. Kuiri)
kirsi.vanhalakka@kymp.net
puh. 050 55 82 013

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 24.5. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Kari
Pöykkö, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Kirkon ulkomaanavulle nuorten ja lasten koulutuksen kehittämiseen Kirkon ulkomaanavun kautta.
Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
Su 31.5. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Kari
Pöykkö, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti oman seurakunnan lapsityölle. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 20.5. Sairaalahartaus klo 14.
To 21.5. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Ke 27.7. Sairaalahartaus klo 14.
To 28.5. Naistenpiiri Vanhan Kirkon terassilla klo 18.
Pe 29.5. Miesten piiri Törmävaaran leirikeskuksessa klo 18.
Ke 3.6. Sairaalahartaus klo 14.
PÄIVÄKERHOTYÖ:
Kevätkausi päättynyt, päiväkerhot jatkuvat jälleen syksyllä. Seuraa ilmoittelua lehdissä.
VARHAISNUORISOTYÖ:
To 21.5. Donkkis-kerho klo 13.00–14.30 Mattisen koululla.
Ti 26.5. Donkkis-kerho klo 15.30–17.00 Louen koululla.
MUSIIKKITYÖ:
Kirkkokuoron harjoitukset seurakuntakeskuksessa klo 16.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 92) auki 25.5.–8.6. ma–pe klo 10–17,
paitsi maanantaina 8.6. klo 10–15. Pöydän/tangon vuokraushinta 10€
/viikko. Pöytien/tankojen varaukset Arja Heikkinen, p. 050 437 0011.
TOIMITUKSET:
Haudattu: Ilmi Annikki Markkanen 91v.
TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖHUOLTO TÖISTÄ
Tervolan seurakunta pyytää tarjouksia kiinteistöjensä ja
hautausmaan ympäristö- ja LVI-laitteiden seuranta- ja
huoltotöistä mukaan lukien palohälytysten vastaanottopäivystys.
Tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät Tervolan seurakunnan
kotisivuilta kohdasta työmuodot/taloushallinto.
Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa
viimeistään 28.5.2015 klo 13:00 mennessä.
TERVOLAN SEURAKUNNALLA ON
VUOKRATTAVANA VANHUSTEN ASUNTO:
Asunto sijaitsee seurakuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä.
Tupakeittiö+sauna, yht. 48 m2.
Lämmitys kaukolämpö ja sisältyy vuokraan.
Sähkö ja vesi laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan.
Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa torstaihin 23.4.2015
klo 13.00 mennessä taloustoimistoon osoitteella:
Tervolan seurakunta, Kirkkokuja 4, 95300 Tervola.
Tiedustelut: Reijo Kiviharju p. 050 437 0007.
TERVOLAN SEURAKUNNAN
KESÄLEIRIT 2015 TÖRMÄVAARASSA
1. LEIRI: 2.–4.6. 6–9-vuotiaille (2009–2006 syntyneet)
2. LEIRI: 16.–18.6. 10–13-vuotiaille (2005–2002 syntyneet)
Leirin hinta 10 €. Kummallekin leirille ilmoittautuminen viim. ti 26.5.
Puh: 050 437 0006 tai merja.aijala@evl.fi
Kun ilmoittaudut, mainitse: nimi, ikä, osoite, puhelinnumero ja
mahdolliset ruoka-aineallergiat. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

K

irjastot ovat toimineet vuosikymmeniä asutuskeskusten
vilkkaimpiin ja keskeisimpiin kuuluvina palvelupaikkoina, kansalaisten tietolähteinä ja tapaamisympäristöinä. Niillä on ollut tärkeä rooli myös opiskelijoiden palvelijoina.
Tervolan kirjastonjohtaja Irene Matila on elänyt pitäjän kirjaston kehityskaarta yli kahden vuosikymmenen ajalta. Kirjojen lainaus oli alkuvuosina erittäin vilkasta,
mutta nykyään etenkin nuorimmat
ikäluokat ovat vieraantuneet kirjoista ja seulovat tiedon virtaa sähköisen viestinnän keinoin ja klassinen kirja on saanut vaihtua I Padista avautuvaan maailmaan.
- Vaikka lainausmäärä laskee
jyrkästi, kirjaston kävijämäärä pysyy silti hyvällä tasolla. Siitä pitävät
huolen kirjastoon hankitut I Padit,
läppärit ja kehittyneimmät tietokoneversiot. Varsinainen kirjaston hitti on I Pad, joiden parissa häärää iso
joukko pitäjän nuoria. Kirjasto on
edelleen tervolalaisille tärkeä sosiaalinen kohtaamispaikka, Matila
luonnehtii kehitystä.
Kirjastonjohtaja Irene Matila ei
ole huolissaan kirjaston tulevaisuudesta, vaikka määrärahat pienenevät vuosi vuodelta. Sähköiset välineet ovat nyt tärkeä selkänoja. Lisäksi Tervolassa on ennakkoluulottomasti lähdetty mukaan kirjastotoiminnan kehittämishankkeisiin,
kirjailijavierailuja jatketaan ja nukketeatterille annetaan tilaa.

Vierailijoita ja
nukketeatteria
- Kirjastomme on saanut valtionavustusta kirjastotoiminnan kehittämiseen Iloa tarinasta –hankkeen avulla. Yhteistyökumppaneinamme ovat Keminmaan ja Simon
kunnankirjastot. Hankkeen avulla
on tavoitteena saada Tervolan, Keminmaan ja Simon lapset ja nuoret
innostumaan lukemisesta ja ottamaan huomioon lukeminen yhtenä vaihtoehtona vapaa-ajan vietolle, Matila sanoo.
Hänen mukaansa sadut kehittävät mielikuvitusta, ja nukketeatterilla saadaan lapsille positiivinen
mielikuva sekä kirjastosta että tarinoista sekä lukemisesta.
- Hyvä kirjavinkkaus lisää sopivasti uteliaisuutta, ei vain vinkattuun kirjaan, vaan myös muuhunkin kirjallisuuteen. Kirjailijavierailut kannustavat lapsia ja nuoria lukemaan heidän kohdatessaan alan
ammattilaisen, joka osaa kertoa kirjoistaan innostavasti ja tuo kirjan
lähemmäs lukijaa.
Irene Matila on hyvillään siitä,
että valtionavustusta hankkeeseen
saatiin liki 10 000 euroa eli yhtä paljon kuin haettiin. Avustusraha käytetään kirjailijavierailuihin, nukketeatteriesityksiin ja (ammatti)kirjavinkkareiden vierailuihin. Kukin
esiintyjä tai esiintyjäryhmä vierailee
kaikissa kolmessa kirjastossa. Suunnittelu on käynnissä, ja syksyllä toteutuvat ensimmäiset esiintymiset.

Kirjaston kokoelmissa on tuhatmäärin kirjoja ja muuta aineistoa. Niiden soisi ilahduttavan ihmisiä vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Uusi kirjastojärjestelmä
Koko Lappiin on tulossa uusi kirjastojärjestelmä, josta Lapin kirjastot päättivät viime syksynä. Kyseessä on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä Koha.
- Kohaan ovat päättäneet suunnata myös Oulun alueen kirjastot.
Koha on käytössä jo esimerkiksi Joensuun alueen kirjastoissa. Yhteiseen järjestelmään siirrytään Matilan mukaan vaiheittain alueen eri
kunnissa. Siirtyminen toteutuu tulevan syksyn ja ensi vuoden lopun
välillä, Matila kertoo.
Nykyinen kirjastojen Karpalokimppa hajotetaan; Lapin alueen
Karpalot: Ranua, Simo ja Tervola
liittyvät Lapin Kohaan ja Pudasjärvi, Taivalkoski sekä Utajärvi Oulun
alueen ryhmittymään.
- Meidän liittymisaikamme on

vielä tarkentamatta, mutta ennen
siirtymistä olemme jo aloittaneet
tietokannan siivoamisen, korjaamisen ja täydentämisen. Poistoja olemme tehneet jo runsaasti ja
korjanneet luettelointitietoja ynnä
muuta. Myös asiakastietoja joudumme tarkentamaan ja korjaamaan. Tämän vuoksi pyydämme
asiakkaitamme pistäytymään kirjastossa mahdollisimman pian ja
viimeistään tämän vuoden aikana.
Tarvitsemme täydennyksiä uutta
järjestelmää varten, Matila vetoaa.
Lapin yhteinen kirjastojärjestelmä vaatii sosiaaliturvatunnukset, täydelliset nimet ja huoltajatiedot alaikäisille. Myös osoitteet ja
puhelinnumerot on syytä käydä päivittämässä kirjastossa. Pian palvelu
hoituu koko alueella yhteisellä kirjastokortilla. ❅
✎ (JJ)

Eini luottaa yrittäjien
yhteistyöhön

T

ervolan keskustassa on nyt
kolme tilitoimistoa, kun Taloushallintopalvelut Kirjava asettui
huhtikuussa Heikkelin tiloihin. Tilitoimistoa pyörittävä Eini Möttönen tarjoili kakkukahvit yli 30 avajaisvieraalle; tunnelma oli leppoisa.
- Minut on otettu kivasti vastaan Tervolan elinkeinoelämään ja
asiakkaiden pariin. Olen aika monelle tervolalaiselle tuttu jo entuudestaan, sillä työskentelin kuusi
vuotta Tervolan konepajan toimistotyöntekijänä, Jyväskylästä kymmenisen vuotta sitten Kemijoen äärelle kotiutunut Eini kertoo.
Merkonomiksi kouluttautunut
Eini piti jo opiskeluaikoinaan kirjanpitoa mieliaineenaan. Oppiaineessa häntä viehättivät loogisuus
ja haasteellisuus: kaikelle löytyi ratkaisunsa, kun vähän hieroskeli aivonystyröitä. Hän perusti oman taloushallintopalveluja hoitavan yrityksensä viime joulukuussa.
- Nyt yrittäjänä olen saanut tuta,
että opiskelusta on ollut valtavasti
hyötyä, vaikka lakipykälät täydentyvät ja systeemit muuttuvat jatkuvasti. Yksin verolainsäädäntö vaatii
paljon perehtymistä, samoin muut
pykälien koukerot. Tykkään yksin
pakertaa ja noudattaa tiukkoja aikatauluja, mikä tietää sitä, ettei sään-

nöllistä työaikaa ole. Ajan tasalla
pysyminen vaatii paljon perehtymistä ja uuden oppimista, Eini Möttönen kuvailee haasteitaan.
Eini on yrittäjäyhteistyön vilpitön kannattaja. Hän on havainnut,
että Kirkonkylän tilitoimistot ovat
yhteenlaskettuina enemmän kuin
niiden summa. Kullakin yrittäjällä
on paljon sellaista tietotaitoa, jota
toisella ei ole. Naapuri on taas haka
jollain osa-alueella, joka on Einille
oudompi. Erityisen kiitollinen hän
on yrittäjänaapurilleen Raija Tarkiaiselle, joka on ollut hyvä opettaja uudelle tulokkaalle.
- Olen sitä mieltä, että saman
alan yrittäjien kannattaa jakaa osaamispääomaansa ja toimia yhteistyössä. Tämä kuvio onkin toiminut
hyvin; kukin on hyötynyt, eikä kenenkään ole tarvinnut jäädä yksin
jotain ongelmaa kuutioimaan. Ei
ole mitään järkeä lyödä päätä seinään, kun naapurilla on ongelman
avaimet valmiina, tai hän on valmis kehittämään toimintaansa yhteistyön avulla.
Harvoina vapaahetkinään Möttösen Eini muuntautuu motoristimimmiksi. Hänellä on lähiaikojen hankintalistalla 600-kuutioinen
moottoripyörä. Kirjanpitäjä painaa
kesällä usvaa putkeen. ❅
✎ (JJ)

Kuvittaja Jukka Lemmetty ja kirjailija Harri István vierailivat Tervolan kirjastossa joulukuussa 2013.

Lentopallonaiset saivat
hopeaa

T

ervolan naisten lentopallojoukkue oli tosi lähellä kirkkaimmasta palkinnosta 18.4. pelatussa
neljän joukkueen turnauksessa. Hopea ei ole häpeä; se tuli turnauksen
kotijoukkueelle 14-15 lukemin ottelun ratkaisuerässä. Voiton vei Ressut Rovaniemeltä.
Tervolan joukkue pelasi MeriLapin Maatalousneuvoksen nimellä. Pelaajat lähettävät jutun myötä
neuvos-Matille lämpimät kiitokset
ja terveiset. Joukkueen valmentaja Juha Joutulainen oli tyytyväinen
urheilijoidensa suorituksiin.
- Suuri yleisöjoukko sai nauttia lentopalloilusta parhaimmillaan.
Kiitän omasta ja pelaajien puolesta
myös Tervolan Salea, Sari Eilittää ja
Hius/Ompelimo Sari Seliniä lahjoi-

tuksista. Arvonnan voitti Saku Anttila Simosta, Joutulainen viestitti.
Juha Joutulainen kertoi olevansa lentopallistien talven ja kevään aikaansaannoksiin varsin tyytyväinen.
- Lentopallokausi on nyt valmis.
Sen sinetöivät Tervolan pojat, jotka
kävivät vajaa viikko sitten kevätkauden päätösturnauksessa Arpelassa.
Toivotan kaikille nuorille pelaajille
mukavaa ja rentouttavaa kesää hyvien harrastusten parissa, Juha Joutulainen huikkasi.
Hän muistutti, että syksyllä jatketaan. Samalla Joutulainen kiitti myös Kivalo-opistoa, joka mahdollisti lentopallotuntien pidon. ❅
✎ (JJ)

Tervolan alueen
paikallislehti
18. 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 Posti 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.

Eini Möttönen viihtyy yksinyrittäjänä. ”Jos tulee kova pähkinä eteen, kysyn
yrittäjänaapureiltani apua.”

Nuoret lentopalloilijat esittelevät kiitollisina Piha- ja Vihertyö Katja Leinosen lahjoittamia huppareita.
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Tervolan kunta julistaa haettavaksi
25.5.2015 klo 15.00 mennessä

KODINHOITAJAN
MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN
AJALLE 5.6.2015–15.4.2016
Tämänhetkinen sijoituspaikka on kotipalvelu ja palvelukoti Pihakullero. Työ kotipalvelussa on 2-vuorotyötä ja palvelukodilla 3-vuorotyötä. Tarvittaessa kodinhoitaja työskentelee myös
muissa sosiaali- ja terveystoimen toimipaikoissa.
Kodinhoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005)
8 § mukaista kelpoisuutta. Edellytämme koulutuksessa vanhustyön tai sairaanhoidon ja huolenpidon suuntautumisvaihtoehtoa sekä työkokemusta vanhustenhuollosta. Lääkehoidon osaaminen on oltava voimassa. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä toimen hoitamiseksi.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen
toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen täytössä noudatetaan 4
kuukauden koeaikaa.
Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa
www.kuntarekry.ﬁ määräaikaan mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja jäljennökset opinto- ja työtodistuksista, osoitetaan
hallintosihteerille osoitteeseen Tervolan kunta, sosiaaliosasto
Katariina Mäkelä, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Kirjekuoreen
merkintä KODINHOITAJAN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja antaa vanhustenhuollon johtaja Kristiina Kehusmaa, puh. 040 755 6107, sähköposti: kristiina.kehusmaa@tervola.ﬁ tai vanhuspalveluiden ohjaaja Outi Kinnunen, puh. 040
575 7363, sähköposti: outi.kinnunen@tervola.ﬁ.

Tervolan kunnan sivistystoimessa
on haettavana

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN
sijaisuus 11.8.2015–19.5.2016
Sijoituspaikkana on Mattisen koulu, viikkotyöaika 30 h
Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto tai soveltuva
ammatillinen perustutkinto. Työsuhteen ehdot määräytyvät
KVTES:n mukaan.
Toimi täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.
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 25.5.2015 klo 15.00 mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset osoitteeseen Tervolan kunta, koulutoimisto, Keskustie 81, 95300 Tervola. Kuoreen merkintä: koulunkäynnin ohjaaja. Kopiot kelpoisuuden
osoittavista todistuksista tulee liittää hakemukseen.
Työ alkaa: 11.8.2015, palkkaus: KVTES, työavain: 82796
Työnantajakuvaus: 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. www.tervola.ﬁ
Yhteystiedot: Lisätietoja antaa koulunjohtaja Pasi Jeremejeﬀ p. 040 769 5635 tai pasi.jeremejeﬀ@tervola.ﬁ.

YMPÄRISTÖKATSELMUS
Meri-Lapin ympäristölautakunta suorittaa viikolla 24 Tervolan kunnan alueella Tervolan kunnan rakennusjärjestyksen kohdan 3.3 mukaisen ympäristökatselmuksen. Katselmuksen tarkoituksena on
maankäyttö- ja rakennuslain 166 – 170 §:ien mukaisesti valvoa että
rakennukset ympäristöineen ja muut alueet ovat sellaisessa kunnossa, että ne eivät aiheuta epäsiisteyttä tai rumenna ympäristöä.
Erityisesti huomiota kiinnitetään tarpeettomaan varastointiin, huonokuntoisiin rakennuksiin, autonromuihin ja hoitamattomiin tontteihin.
Katselmuksessa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi annetaan
erikseen kehotus kunnossapitovelvollisille.
MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TAPAHTUMAKALENTERI
Paakkolan Kevätsiemennys
TERMUSA Bändileiri
Kesäretki Särkäniemeen
Paasilinna-päivät
Ämpäripää-tapahtuma
Maaseudulta Käsin- messut

23.5.
7.–13.6.
26.–27.6.
10.–11.7.
10.–12.7.
29.–30.8.

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

Kunnanhallitus käsitteli
nipun aloitteita

H

uhtikuun lopulla koolla ollut
kunnanhallitus käsitteli muutaman aloitteen, jotka tuotiin esiin
viimeksi olleessa valtuuston kokouksessa 16.4.
Ennen aloitekäsittelyä hallitus
vahvisti päätöksellään, että kunnanhallituksen vuosi sitten asettama ohjausryhmä toimii moniammatillisena ohjausryhmänä Nuorten työpajatoimintaa silmällä pitäen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin
vuosi sitten kunnanjohtaja Mika Simoska, varapuheenjohtajaksi hallintojohtaja Marjatta Vaajoensuu ja sivistysjohtaja Tarja Leinonen. Lisäksi ohjausryhmään nimettiin jäseniksi sosiaalityöntekijä, tekninen johtaja ja yksilövalmentaja. Asiantuntijajäseneksi pyydettiin Päivi Kuusela
Lapin työ- ja elinkeinotoimistosta.
Lapin aluehallintovirasto myönsi keväällä Tervolan kunnalle valtionavustusta 30 000 euroa nuorten
työpajatoimintaan.
Kunnanhallitus nimesi myös
Lapin työllistymistä edistävän yhteispalveluverkoston johtoryhmään
kunnan edustajan. Tehtävään nimettiin hallintojohtaja Marjatta Vaajoensuu ja hänen varalleen sosiaalityöntekijä Tanja Tolonen.
Valtuuston jäsen Jani Tepsa jätti valtuustolle huhtikuussa aloitteen,
joka koskee muutosta koulukuljetusoppaaseen. Aloite pureutuu koulukuljetusten kohtaan ”harkinnanvaraiset koulukuljetukset.”
Tepsa toteaa aloitteessaan, että
mainittujen koulukuljetusten myöntäminen perustuu harkinnanvaraisuuteen, jotka myöntää joko sivistyslautakunta tai koulunjohtaja/rehtori.
Aloitteessa todetaan, että 3-6-luokkalaisille ns. pakkasrajan erilliskuljetukset 3-5 kilometrin matkalta toteutetaan koulunjohtajan/rehtorin päätöksellä 1.11. – 28.2. perusteena on
koulutien vaarallisuus tai syrjäisyys.
Tepsa esittää, että kohtaan tehtäisiin muutos, joka koskee ajankohtaa. Aloitteessa haluttaisiin pidentää
erilliskuljetusten aikarajaa 30.4. asti.
Perusteluina esitetään, ettei kuljetukseen pitäisi vaikuttaa pelkästään kalenteriaika, vaan huomioon tulisi ottaa pakkanen, teiden liukkaus ja vallitsevat keliolot. ”Sivukyliltä puuttuu
osittain pyörätiet ja teiden aurausten
vuoksi myös teiden pientareet ovat

koululaisille kulkukelvottomia lumisissa ja liukkaissa oloissa.”
”Muutoksella koulunjohtaja/
rehtori voi myöntää koululaiselle
turvallisen koulumatkan 28.2. jälkeen harkinnanvaraisesti esimerkiksi kahden viikon jaksoissa kunnes koulumatka on turvallista kulkea esimerkiksi pyörällä – perusteena edelleen vaarallisuus.”
Aloitteen allekirjoittajina on
seitsemän valtuutettua. Aloitteen
liitteenä on myös poliisiviranomaisen lausunto Louenjoentien turvallisuustasosta oppilaiden kulkua ajatellen. Kunnanhallitus päätti, että aloite
lähetetään sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.
Valtuutettu Alpo Kyngäs on aktiivinen aloitteiden tekijä. Hän jätti huhtikuun valtuustokokoukselle
kaksi aloitetta, joista toinen koskee
tievalaistuksen saamista Nelostieltä Louen maatalousoppilaitokselle
menevälle tielle. Toinen aloite koskee
kevyenliikenteen väylän saamista
Räihän ja Koivun asematien välille.
Tievalaistuksen saamista Kyngäs perustelee mainitun tien vilkasliikenteisyydellä. Tietä käyttävät paikallisten asukkaiden lisäksi Ammattiopisto Lappian toimipaikassa tätä
nykyä opiskelevat noin 130 opiskelijaa. Tiellä on myös raskasta liikennettä – iltaliikennettäkin on paljon.
Aloitteen on allekirjoittanut kolme
Lappian Louen toimipaikassa työskentelevää henkilöä.
Kynkään kevyen liikenteen väylän saamista koskevassa aloitteessa muistutetaan, että ”Tällä hetkellä
alueella asuvat ihmiset joutuvat käyttämään vilkasliikenteistä Nelostietä,
sen piennarta liikkuakseen paikasta
toiseen. Vaaratilanteita on sattunut
useampia, jopa hengen menetyksiä
ja vakava loukkaantuminen.”
Kynkään mukaan ”tilaa varmasti
olisi rakentaa kevyenliikenteen väylä turvallisen liikkumisen turvaamiseksi asukkaille ja tiellä kulkijoille jalankulkijoille kuin autoilijoillekin.
Kunnanhallitus päätti saattaa
Kynkään kevyen liikenteen väylää
koskevan aloitteen tiedoksi valtuustolle. Samalla se todettiin tulleen
kunnanhallituksessa loppuunkäsitellyksi. Samanlainen kunnanhallituksen päätösmuotoilu tuli myös Kynkään tievalaistusaloitteen osalle. ❅
✎ (JJ)

Kemijoki tulvii
voimakkaasti

K

emijoki Oy tiedotti viikko sitten, että Kemijoella alkoi tulva
vapun jälkeisellä viikolla. Jokiposti ilmestyessä tulva on todennäköisesti jo merkittävästi laskenut, mutta helatorstaina vesi oli vielä hyvin
korkealla.
Kemijoki Oy totesi tiedotteessaan, että lumi on kovaa vauhtia
sulamassa ja kevään tulvavesien valunta on voimakkaassa kasvussa.
Lisäksi sääennuste lupaa lähipäiville Kemijoen koko valuma-alueelle runsaita sateita, mikä kiihdyttää
edelleen sulamista ja lisää valuntaa.
”Veden voimakkaan virtauksen
vuoksi kehotamme erityiseen varovaisuuteen Kemijoen äärellä liikuttaessa”, tiedotteessa muistutetaan.
Samaisen tiedotteen mukaan
tulvan alkuvaiheessa Kemijärven
alaosan vesipintaa nostettiin noin
kaksi metriä, joka jälkeen Narkiperän ja Tuulaniemen alueilla alkaneen kantosavotan edistämiseksi vedenpinnan nousua viivytettiin.
Kemijärven tulovirtaaman kasvettua reipasta vauhtia, on Kemijärven vedenpinta lähtenyt nousuun.
Tällä hetkellä (siis runsas viikko
sitten) Kemijärven pinnankorkeus
on 148,02 metriä. Ennusteen mukaan Kemijärvi saavuttaa säännös-

telyn ylärajan 149,00 metriä ensi
viikon aikana.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 13.5. luvan Lapin ELYkeskukselle; se sallii vaarantorjuntatoimenpiteenä Kemijärven säännöstelyn ylärajan ylittämisen enintään 75 sentillä.
Kemijoen pääuomalla juoksutetaan vettä kaikilla voimalaitoksilla myös tulvaluukkujen kautta.
Kemijärven juoksutusta Seitakorven kautta on pyritty rajoittamaan
niin, ettei tulvavahinkoja syntyisi Oikaraisen kylässä eikä Rovaniemen seudulla. Virtaama Rovaniemen alapuolella, Valajaskoskella, on
tällä hetkellä noin 3500 kuutiometriä sekunnissa. Maksimivirtaaman
suuruus riippuu sään kehittymisestä ja ajoittunee tulevalle viikonlopulle (16.–17.5.).
Myös Kitisellä Vajukoskella ja
sen alapuolisilla voimalaitoksilla
ohijuoksutus on alkanut. Tulvavirtaamien kasvu Kitisen alajuoksulla, Kurkiaskan ja Kokkosnivan voimalaitosten alueella, oli tulvan alkuvaiheessa huomattavasti tavanomaista voimakkaampaa. Kitisen
tulvasta ennustetaan tavanomaista
pahempaa. ❅
✎ (JJ)

KIRJASTO
TIEDOTTAA
Kirjastossa on pienimuotoista
aineiston poistomyyntiä
koko kesän 1.6.–28.8.
Tule tekemään
edullisia löytöjä!

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
Nuorkka avoinna myös lauantaina 23.5. klo 18–22.

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

KOKO PERHEEN KESÄRETKI
SÄRKÄNNIEMEEN 26.–27.6.

Lähtö perjantaina 26.6. klo 8.30 kunnantalon pihalta.
Paluukyyti lähtee 27.6. Särkänniemestä klo 18.00.
Perjantaina menomatkalla pysähdytään Weljekset Keskisen Suomen suurimpaan kyläkauppaan muutamaksi tunniksi. Ilmoittautumiset ja maksut kunnan keskukseen 11.6. mennessä, p. 040 124
2411. Hinnat ja lisätietoa löytyy Tervolan kunnan nettisivuilta tapahtumakalenterista.

KESÄTOIMINTAA

Toimintaviikot alakouluikäisille (7–12-v.)
- Katusählyä 1.–5.6. Katetulla kaukalolla klo 12-14.
Oman mailan voi tuoda. Ei ilmoittautumista
- Pesäpalloa 8.–12.6. Lapinniemen koulun hiekkakentällä
klo 12–14. Ota oma räpylä jos on. Ei ilmoittautumista.
Lisää kesätoimintoja löytyy koululaisille jaettavasta Kesätoimintaa
2015- lehtisestä ja tulevista Jokiposteista.

AIKUISTEN LIIKUNTAA

Monipuolista lihaskuntoharjoittelua aikuisille keskusurheilukentällä
ja kentän välittömässä läheisyydessä keskiviikkoisin ja perjantaisin
3.6. alkaen kesäkuun ajan. Keskiviikkoisin klo 10–11 ja perjantaisin 14.30–15.30. Ei ilmoittautumista. Ohjatut harjoitukset ovat
ilmaisia. Säävaraus. Ohjattua liikuntaa ei ole 19.6. (juhannus) ja
26.6. (kesäretki). Teemat vaihtelevat juoksuharjoituksista, perinteisempiin lihaskuntoharjoitteisiin ja erilaisiin taito- ja liikkuvuusharjoituksiin.
Harjoitukset vetää vapaa-aikaohjaaja
Mikko Holappa. Lisätietoa p. 040 590
2699 tai mikko.holappa@tervola.fi

Mikon

hyvinvointipalsta
Suomalaisten yleisimpiin liikuntaharrastuksiin voidaan lukea erilaiset lenkkeilyt; kävely, juoksu, pyöräily jne. Myös kuntosaliharrastus
eri muodoissaan nousee jatkuvasti harrastajamäärien suhteen. Liikuntaharrastus on monille tapa rentoutua, saada ajatukset pois arjesta ja nauttia ulkoilmasta. Toisaalta taas useilla on harrastukselle myös
tavoitteita; juosta x matka y ajassa, parantaa tietyn pyörälenkin keskinopeutta tai muita vastaavia. Seuraavaksi hieman vinkkejä kuinka niitä tavoitteita voi lähteä murskaamaan.
Aivomme tykkäävät pysyä mukavuusalueella, tehdä sitä mitä on
ennenkin tehty, mitä osataan ja mikä tuntuu mukavalle. Välillä täytyy
poistua mukavuusalueelta, että saa paikallaan junnaavat tulokset nousemaan; tehdä vähän kovempaa, vähän enemmän tai vähän pidempään. Tämä ei tarkoita, että koko ajan täytyy painaa veren maku suussa, mutta päinvastainenkaan ei päde. Pienet ja suuret itsensä ylittämiset saavat myös harjoituksen päätyttyä aikaan todella hyvän fiiliksen.
Yllättävän usein jumitumme tekemään samoja asioita ja silti odotamme erilaista lopputulosta. Muuta välillä hieman rutiineja. Tee lyhyempi lenkki kovemmalla vauhdilla tai pidempi lenkki hitaammalla vauhdilla, kokeile intervalleja, vauhtileikittelyä tai vaikkapa ylämäkijuoksua. Pääasia, että murrat välillä hieman kaavaa. Homma pysyy näin
mielekkäämpänäkin.
Uuden opettelu voi olla hyvin vaikeaa, etenkin jos on jo pidemmän aikaa tehnyt asiat tietyllä tavalla. Tästä huolimatta on välillä hyvä
ottaa tarkasteluun vaikkapa oma juoksutekniikka ja miettiä miten sitä
voisi vielä kehittää; opetella vaikkapa käyttämään käsiä tehokkaammin
tai miettii jalkojen askelluksen symmetrisyyttä. Hyvä tekniikka mahdollistaa taloudellisemman suorituksen, joka on usein yhteydessä tulosten paranemiseen.
Pääasia liikunnassa kuitenkin on se, että oikeasti nautit siitä mitä
teet ja olet löytänyt oman lajisi mihin haluat panostaa. Tavoitteet tuovat liikuntaan hyvän lisämausteen.
Palstan kirjoittaja Mikko Holappa on Liikunnanohjaaja (AMK), Painonnostoliiton tason 1 ohjaaja, fysiikkavalmentaja ja personal trainer.

4

21.5.2015

Onnittelumme
uusille ylioppilaille
ja ammattiin valmistuneille.

LOPPUKEVÄÄN
HUIPPUTARJOUKSET
Kahvinkeitin
EKF 5110
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Master kalaverkko
Ecomaster

• käyttövalmis, monia eri silmäkokoja
• lukkopuikkarilla varustettu

HOX HOX!!! Uudet Abu Garcia
veto- ja heittokelat saapuneet!

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

Huollata autosi
kesäajokuntoon!

Meiltä saat:

275

Osta kunnon
€
kesärenkaat
esim. Ling Long
sarja
195/65-15-egogreen asennettuna

räystäskourut,
piipunpellitykset,
ikkunalistat,
myös kattoremontit
ja muut rempat hoituvat!

Aikavaraukset p. 0400 369 952
Avoinna ark. 7–16,
muuten sopimuksen mukaan.

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Uusia ylioppilaita ja ammattiin valmistuneita
voitte muistaa Osuuspankin lahjashekillä.

www.louenmonitoimi.fi

Uusi tilitoimisto
Tervolan keskustaan
Kirjanpitoa, palkanlaskentaa
ym. taloushallinnon töitä
Olen muuttanut
Heikkelin tiloihin.

P iristystä loppukevääksi!
Runsas valikoima
kukkia, kortteja, lahjoja
koulunsa päättäneille!

Uusi osoite: Keskustie 94

Eini Möttönen
puh. 040 664 0068
taloushallinto.kirjava@outlook.com

Tykkää meistä Facebookissa

Kukkaloistoa pihalle,
terassille, puutarhaan...
Erä ruukkuja
%

-50

Taimet
alk. € kpl

1

Palvelemme ark. 10–17, la 30.5. 7.30–16.30

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi
Osuuspankin talo, puh. 016-438 100

TÄYDEN PALVELUN
TILITOIMISTOPALVELUA
* Hoidamme yritysten kirjanpidot
* Palvelumme kattaa kaikki yritysmuodot
HUOM. maatalousyrittäjät: tarjoamme EU:n tukemaa
viljelyneuvontaa. Tule keskustelemaan asiasta.
Ota ujostelematta yhteys:
0400 161619 (Matti Vaajoensuu)• 040 7073583 (Mervi Juopperi)

Keskustie 90, 95300 Tervola

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725
Huoltopalvelut
•
•
•
•
•
•
•
•

Päästömittaukset ja jarrutestit
Vikakoodin luku / Autocom ja Star
Öljynvaihtohuollot
Renkaat ja kaikki rengastyöt
Kaikki huollot ja korjaukset
Autonpesukone / Tammermatic
Perävaunuvuokraus
Kahvila

Palvelemme ark. 7.00–18.00, la 9.00–16.00
huolto ma–pe 8.00–16.30

Tervetuloa
poikamme Akin lakkiaisiin
Tervolatalolle,Museotie 13, la 30.5.2015 klo 16 alkaen.
Katja ja Ari Leinonen

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

Tervetuloa oikealle huoltoasemalle!

HUOLTOASEMA E. PIETILÄ KY
016 435 018 • 0400 691 663

Kevään juhliin:
• täytekakut
• voileipäkakut
• juustokakut
• pikkuleivät,
• karjalanpiirakat ym.
Soittele Pirjolle: 040 535 8553

a
Seuraav

JOKIPOSTI
torstaina 4.6.

Aineiston toimitus keskiviikkona 27.5.2015 mennessä.

EU-hankkeen avulla monia hyötyjä

E

U-rahoitteiset luontohankkeet
tuovat alueille ekologisten hyötyjen lisäksi myös taloudellista etua.
NATNET Life+ hanke on tukenut
Lounais-Lapin paikallistaloutta jo lähes 3,3 miljoonan euron verran. Monimuotoisemman luonnon lisäksi
hankkeesta hyötyvät konkreettisesti paikalliset ihmiset.
- Monitavoitteinen metsätalous
on tätä päivää ainakin Lounais-Lapin alueella, jossa metsänomistajat
ovat innostuneet sekä luonnonhoidosta että luonnonsuojelusta perin-

teisen metsätalouden rinnalla, Lapin ely-keskuksen suunnittelija Eerika Tapio muistuttaa.

Ekologisia yhteyksiä
verovapailla korvauksilla
Tapion mukaan EU-rahoitteisen
NATNET Life+ -hankkeen tavoitteena on lisätä suojelualueiden välisiä
yhteyksiä ja luonnon monimuotoisuutta ekologisesti ja taloudellisesti
tehokkaasti. Tavoitteeseen pyritään
perustamalla 2 800 hehtaaria vapaaehtoisia, pysyviä, suojelualueita olemassa olevien suojelualueiden välille Lounais-Lapin alueella.
Maanomistajille on maksettu verovapaa korvaus arvokkaiden metsäisten elinympäristöjen vapaaehtoisesta, pysyvästä suojelusta METSOohjelman avulla.

Vapaaehtoista ja
verovapaata!
Eerika Tapio tähdentää, ettei pysyvän suojelun tarvitse kurittaa metsänomistajan kukkaroa. Tähän mennessä maanomistajille on maksettu verovapaana korvauksia yhteensä
noin 3 170 000 euroa. Hankkeen 2
800 hehtaarin suojelutavoitteesta on

saavutettu 62 %. Suojelusopimus on
solmittu yli 1 730 hehtaarille, sisältäen 93 kohdetta. Niiden koko vaihtelee pienistä noin hehtaarin palstoista
aina 360 hehtaarin suojelualueisiin.
- Vapaaehtoisesta suojelusopimuksesta saatava verovapaa korvaus voi olla jopa parempi kuin metsätalouden tuotto. Vajaatuottoiset,
heikosti uudistuvat tai korjuuoloiltaan vaikeat kohteet, voivat olla suojeluarvoiltaan erinomaisia! METSOohjelmassa voidaan suojella esimerkiksi puustoisia perinneympäristöjä ja maankohoamisrannikon metsiä, suunnittelija Eerika Tapio havainnollistaa.

Hankkeen toimesta on ennallistettu soita valtion mailla 164 hehtaaria. Tapio kertoo, että tänä kesänä ennallistetaan yli 115 hehtaaria lisää. Yksityismailla soita ennallistetaan kaiken kaikkiaan 500 hehtaaria. Lahopuuta on tuotettu yli
200 hehtaarin alalle metsurin avulla.
Myös hankkeessa toteutetut kulotukset sekä yksityis- että valtionmailla,
ovat tuottaneet tuloja hankkeen ulkopuolisille työntekijöille. Paikallisille maksetut korvaukset kertaantuvat alueella, kun niillä tuetaan alueen muita palveluita.

Paikallisille yrittäjille töitä
ja tuloja

Suojellut kohteet poistuvat metsätalouskäytöstä, mutta niiden maanomistus säilyy maanomistajalla ja samoin säilyvät joka miehen oikeudet.
Suojellut palstat eivät tarkoita koko
metsätilan museoimista, vaan metsätalouden harjoitus jatkuu normaalisti siihen paremmin soveltuvilla palstoilla. Usein maanomistaja haluaa
suojella kohteita, jotka ovat jo valmiiksi olleet syystä tai toisesta metsätalouskäytön ulkopuolella. Kestävä metsän monikäyttö mahdollis-

NATNET –hanke pyrkii parantamaan luonnon monimuotoisuutta
suojelun lisäksi erilaisten luonnonhoitotöiden avulla. Hankkeessa on toteutettu soiden ennallistamisia, luonnonhoidollisia kulotuksia sekä tuotettu lahopuuta. Myös luonnonhoitotyöt
piristävät paikallistaloutta, sillä luonnonhoitotöistä ja ennallistamistöistä
on alueella toimiville urakoitsijayrittäjille maksettu yli 106 000 euroa.

Ekosysteemipalveluiden
hinta?

taa maanomistajille eri tavoitteiden
ja tarpeiden yhdistämisen.
- Maksettujen suojelukorvausten
ja palkkaeurojen todentaminen on
suhteellisen helppoa. Yhtä yksinkertaista ei ole laittaa hintalappua luonnon tarjoamille aineettomille ja aineellisille hyödyille eli ekosysteemipalveluille. Monimuotoiset elinympäristöt tarjoavat mm. puhdasta ilmaa ja vettä, luonnontuotteita kuten
marjoja, riistaa ja sieniä, niin metsänomistajille, metsästäjille, matkailijoille kuin muillekin metsien virkistyskäyttäjille, Tapio muistuttaa.
Eerika Tapio toteaa, että hyötyjen hinnoittelu on hankalaa, mutta
näitä kultaakin kalliimpia palveluja lappilaiset arvostavat ja haluavat
vaalia tulevaisuudenkin sukupolville. (ET/JJ)
Lisätietoja NATNET Life+
-hankkeesta:
Projektipäällikkö Jouni Rauhala,
p. 0295 037 502,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Projektisuunnittelija Antti Tolonen,
p. 0295 037 551,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

