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Tapahtumaviikonloppua saatiin viettää poutaisessa säässä

T

ervolan Kirkonkylässä ja Varejoella järjestetty Tapahtumaviikonloppu onnistui odotusten mukaisesti. Järjestäjiä ennakkoon jännittänyt sää oli perjantaina ja lauantaina kolea, mutta onneksi sateeton. Rohkean arvion mukaan ämpäriviikonlopun tapahtumiin osallistui viitisensataa ihmistä.
Tervolan Tapahtumaviikonloppu rakentui kolmesta tapahtumasta, jotka lomittuivat mukavasti yhteisen viitekehyksen sisään: Kirkonkylässä vietettiin Paasilinna-päiviä, joihin lukeutuivat myös Ernon
pyöräretki Kuikeroon, Maija-patsaalle ja rukoushetki Varejoen tsasounassa.
Pyöräretkeen osallistui lähemmäs 20 henkilöä Markku Volotisen
johdolla. Paasilinna-päivien avaustapahtumassa Tervolan Nuorisoseuran talossa oli perjantai-iltana
lähes tuvan täydeltä väkeä.
Ämpäripääpäivien ehkäpä tunnetuimmassa osatapahtumassa, ämpärinheiton SM-taistossa oli ennätysmäärä katsojia, ja kilpailijoitakin
kisaan osallistui kiitettävästi lapsikisailijoista aina varttuneisiin ämpäriihmisiin saakka.

Rannat hallitsivat
ämpärinheittoa
Peräti kolmekymmentä ämpärinheittäjää mitteli paremmuudestaan ämpärinheittoringissä. Miesten sarjan ykköseksi ja tämän vuoden Suomen mestariksi heitti kohtalaisen hyvällä tuloksella Markku
Ranta (16,70 m). Hopealle kiskaisi
Ville Ranta 16,25 ja vain kaksi senttiä Villestä jäänyt Teemu Lahti nappasi pronssia. Kuudentoista metrin
kerhoon ylsi vielä Juho Vaara heittämällä tasan 16 metriä.
Naisten sarjassa Virpi Jankkila
oli omassa luokassaan 10,80 tulok-

sella. Toiseksi sijoittui Tuija Vuokila 8,33 m ja kolmanneksi Teija Vaara 8,00 m.
Ämpärinheiton tulevaisuus on
Tervolassa turvattu, mikäli pojat ja
tytöt säilyttävät kiinnostuksensa lajiin. Näin voi päätellä nuorten otteista. Poikien sarjan voitti Oskari
Körkkö 8,55 m. Toiseksi tuli Akseli Lehtinen 7,20 ja kolmanneksi Aadam Ajs 6,40.
Tyttöjen sarjan paras oli AnniMinni Kanerva 5,55. Hopealle heitti Milla Leppänen 3,60 ja kolmanneksi Iida Kaasila 2,70.
Ämpärinheiton lajipäällikkönä
toiminut Pertti Keränen oli mielissään sekä yleisömäärästä että osallistumisinnosta. Hänen mukaansa etenkin lastensarjaa olisi tarpeen
kehittää, jotta kaikki halukkaat pääsisivät heittämään.
- Olisi lisäksi paikallaan, että
kaikki lapsiheittäjät palkittaisiin; se
lisäisi pikkuheittäjien motivaatiota,
Keränen totesi.

Tuuli haastoi
kirkkovenesoutajia
Ämpäripääpäivien perinteinen
kirkkovenesoutu oli takavuosina
jännittävää kamppailua, kun veneitä oli joella useampia. Nyt on venepulan vuoksi jouduttu soutamaan
vuorotellen kelloa vastaan yhdellä veneellä.
Tämänkertaisen soudun lisämausteena oli navakka tuuli, joka
painoi venettä ja nosti aallokkoa lisäten soutajien urakkaa. Voiton vei
Milloc Oy:n ja Tervolan VPK:n yhdistetty joukkue ajalla 11.10. Voittajille pisti hyvin kampoihin Rakennus Vuokilan/HV Helin joukkue häviten 46 sekuntia tällä parin
kilometrin taipaleella. Kolmanneksi souti Tervolan Terveyskeskuksen
joukkue ajalla 12.43. Vierailevana

Seurakunnan kirppiksen muotinäytös oli yleisön mieleen. Asuja riitti niin sanotusti moneen lähtöön.

Akseli Lehtinen heitti ämpäriä poikasarjan toiseksi riittäneille lukemille.

tulokkaana nähty Mellajärven tukkilaisten häntäroikka jätettiin tylysti neljänneksi ajalla 15.36.

Muotia ja sirkuskarkureita
Seurakunnan kirppariväen järjestämä muotinäytös sai hyvän vastaanoton. Sopivasti huumorilla höystetty tapahtuma oli nyt ämpäripäivien
ohjelmassa toista kertaa. Samalla
se oli seurakunnan kirpputoritoiminnan 10-vuotissynttäritapahtuma, jota juhlistettiin täytekakku- ja
voileipäkakkukahvein. Luontevasti
esiintyneet mannekiinit esittelivät
asuja, jotka sopivat esittelijöidensä
mukaan ”pottupellon laitaan”, kesäjuhliin, puutarhapippaloihin kuin
lomareissuillekin.
Nuorisoseuratalon pihapiirissä
esitettiin Pirjo Rytkösen, Juha Joutulaisen ja Annika Kontion osaavin voimin riemukas koko perheen
show Sirkuskarkurit. Tarinan taustalla on se, että kolmikko otti hatkat
sirkuksesta, kun homma alkoi käydä liian pelottavaksi ja vaaralliseksi.
Sirkuskarkurit halusivat vain laulaa
ja leikittää ihmisiä. Tuo omin vahvuuksien irtipäästö näkyi ja kuului;
karkurit saivat pitäjän lapset ja aikuiset täysillä mukaan.
Sunnuntaina samaa katsomoa
kansoittivat kesäteatterin katsojat.
Kymmenen naisen esitys oli kiva
kesäelämys, josta riittää nautittavaa myös tulevina viikkoina. Kannattaa tulla katsomaan. Tervolan
Nuorisoseuran kesäteatterin Myyty-näytelmä on Päivi Kolmosen käsikirjoittama ja ohjaama (esityksestä enemmän Jokipostin seuraavassa numerossa).

Kveekarit tulivat Varejoelle
Törmävaaran kilpikaarnamäntyjen ja Kivikylän katveessa vietettiin
lauantaina Varejoki-päivää, jonka teemana oli Kveekarit avustustyössä. Paikalla oli monia varejokilaisia, jotka muistavat vielä liki 70
vuoden takaisen avustusprojektin,
jonka Kveekarit toteuttivat. Varejokipäivä kokosi muistelusten äärelle
kuutisenkymmentä ihmistä, joista
kaukaisimmat aina Helsingistä asti.
Kveekaritoiminnan aktiivi Maija Mäkelä valotti vuosikymmenten
takaista kveekaritoimintaa todeten, että Yhdysvalloissa virisi laajamittainen sympatia ja auttamisen
halu pientä Suomea kohtaan – olihan maa puolustautunut miltei yksin suurta Neuvostoliittoa vastaan
ja saanut pahoja kolhuja. Valtameren takana syntyi vahva auttamisen

Navakka tuuli teki kirkkovenesoudusta tavallista vaativamman. Kuvassa taivalta tekee Mellajärven tukkilaisten häntäroikka.
halu, jonka tärkeänä moottorina oli
silloinen presidentti Hoover.
- Suomeen toimitettiin avustuslähetyksiä, vaikka alku oli melko mutkikasta, koska Suomi oli lännestä katsoen ollut sodassa ”väärällä puolella.” Myöhemmin toiminta
laajeni ja avustuslähetykset alkoivat kunnolla 1945. Myös amerikkalaisten pääsy Suomeen helpottui.
Amerikassa 1400 sanomalehteä alkoi kerätä lahjoituksia Suomea varten. Valtameren takana kannettiin
huolta muiden muassa Suomen lasten vitamiininsaannista. Myös ruotsalaiset tulivat mukaan keräyksiin.
Avustustarve oli erityisen suurta
Lapissa, missä saksalaiset hävittivät
asuinalueita laajasti. Työleirit toivat konkreettista apua tänne pohjoiseen, Mäkelä muistutti.
Yksi paikallisista muistelijoista
oli Anita Kraatari. Hänen mukaansa kveekarit jättivät Varejoen kylään
arvokkaan perinnön, jonka ytimenä
Anitan mukaan oli vahva tahtotila,
tulevaisuudenusko ja pyyteetön auttamisen halu.
- Mietin usein kiitollisena menneitä kveekariaikoja. Heidän tuomallaan ja toteuttamallaan avulla
oli suuri merkitys sille, että täällä
ihmiset pääsivät jaloilleen.
Maija Mäkelä viestitti, että kveekaritoiminnan Suomen 70-vuotisjuhlaseminaari pidetään Rovalassa
tulevana syksynä 4.10. ❅
✎ (JJ)

Varejoen tsasounan isännöitsijä Markku Volotinen esitteli kaunista kappelia. Hän kertoi, että syksyllä tsasounan viereen aletaan rakentaa uutta kellotapulia.

Maija Mäkelä (oik.) valotti kveekaritoiminnan vuosikymmenten takaisia
vaiheita.

Sirkuskarkurit viihdyttivät pitäjän lapsiperheitä. Esitys oli täysosuma ämpäripäivien monipuolisessa ohjelmassa.
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Tervola täyttää 150 vuotta Maijan seurassa syntyi leppoisa vuorovaikutus

V

aikka Tervolan suureen syntymäpäiväjuhlaan on vielä pitkästi aikaa, kunnanhallitus katsoi
kesäkuisessa kokouksessaan aiheelliseksi aloittaa 150-vuotisjuhlan valmistelut. Se, miten pitäjässä juhlitaan vuonna 2017, on paljolti kunnanhallituksen nimeämän juhlatoimikunnan käsissä.
Tervolan 150-vuotisjuhliin tuo
aimo annoksen arvokkuutta se, että
samana vuonna vietetään Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa.
Tervola kuului hallinnollisesti
1300-luvulta lähtien aina 1860-luvulle asti Kemin suurpitäjään, johon ”aikojen alussa” kuuluivat
Kemi, Simo, Tervola ja Rovaniemi aina Kemijärvelle asti. Kooltaan
alue oli valtava.
Vuonna 1785 suurkunta kuitenkin hajosi, kun Rovaniemi irrottautui omaksi pitäjäkseen. Meni kuitenkin liki sata vuotta, ennen kuin
muut suurpitäjän osat lähtivät omille teilleen; 1860-luvulla syntyivät
sekä Simon että Tervolan kunnat, ja
vuonna 1869 perustettiin valtiovallan määräyksellä Kemin kaupunki.
Tervola alkoi melko nopeasti kehittyä elinvoimaiseksi maaseutupitäjäksi ja sotien jälkeen myös
paikkakunnan elinkeinoelämä otti
ripeitä kehitysaskeleita. Väkimäärä
on kasvanut viime vuosia lukuun
ottamatta.
Kunnanhallitus nimesi hiljattaisessa kokouksessaan juhlatoi-

mikunnan, jonka tehtävänä on valmistella sekä Suomen 100-vuotisjuhlan paikallista näkyvyyttä että
oman kunnan 150-vuotisjuhlaa.
Tavoitteena on, että juhlavuosi näkyisi eri puolilla kuntaa mitä monimuotoisimpana toimintana. Kunnanhallitus näkee, että juhlavuoden suunnittelu on syytä aloittaa
hyvissä ajoin.
Juhlatoimikuntaan nimettiin
kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pekka Juopperi, varapuheenjohtaja
Raimo Puikko, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Heikki Hepoaho, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pertti Keränen, sosiaali- ja
terveyslautakunnan puheenjohtaja
Marja-Liisa Vaara, maaseutulautakunnan puheenjohtaja Jukka-Pekka Köngäs, vanhusneuvoston puheenjohtaja Seija Ylipelto ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja Anni
Mattinen.
Lisäksi työryhmään nimettiin
hallintojohtaja Marjatta Vaajoensuu, sosiaalijohtaja Helena Hartikainen, johtava lääkäri Jouko Autio, tekninen johtaja Virpi MäkiIso, sivistysjohtaja Tarja Leinonen
ja kunnanjohtaja Mika Simoska.
Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kunnallisneuvos Pertti Keränen ja sihteeriksi Tarja Leinonen.
Työryhmä sai valtuudet pyytää
tarvittaessa myös järjestöjä nimeämään edustajansa työryhmään. ❅
✎ (JJ)

P

aasilinna-päivien avausohjelmana ollut Maijan seurassa –
tilaisuus veti kiitettävästi väkeä Tervolan nuorisoseuralle. Perjantai-iltaan sijoitettu esitelmä- ja keskustelutuokio tarjosi pariksi tunniksi Maija Paasilinnan henkilökuvaa
niin hänet tunteneiden kuin illan
päähenkilöstä mielikuviaan rakentaneiden suulla kuultuina. Illan aikana vahvistui käsitys siitä, että tunnetun sisarussarjan äiti, Maija Paasilinna, vaikutti vahvasti taiteellista
lahjakkuutta omaavan jälkikasvunsa luovaan kehitykseen.
Hilda-Maria Paasilinna (o.s.
Niva) syntyi 15.8.1908 Petsamon
Salmijärvellä ja kuoli 1.9.1983 Oulussa. Hänet tunnettiin parhaiten
Maijana. Paasilinnat sukukirjan/lukukirjan koonnut Reino Paasilinna kirjoittaa: ”Äiti jäi leskeksi omistaen asutustilan, 15 vanhaa markkaa ja 8 lasta, joista yksi kuoli kolme päivää puolison kuoleman jälkeen keskitalvella.”
Maijan seurassa –tilaisuudessa kuultiin Maijan radiohaastattelu (ilmeisesti 60-luvulta). Tunnettu radioääni, hiljattain edesmennyt
Pentti Fagerholm, kyseli haastateltavaltaan elämisen iloista ja suruista. Mitä elämä on antanut?
- Elämä on ollut kaiken puutteenkin keskellä henkisesti rikasta. Vapaa-ajan ongelmia ei ole ollut,
ja lystiäkin on saanut välillä pitää.
Myymäläauto on ollut kauppana.
Vaikka olen nähnyt etelän ihmeitä, en haluaisi muuttaa pois. Teen

mitä milloinkin miellyttää. Hiihtelen mielelläni.
Riittävätkö rahat? - Pakko riittää, kun ei ole enempää.
Onko yhteiskunta oikeudenmukainen kaikille? - Yhteiskunta
painaa kovasti vähäosaisia, Maija
vastasi napakasti.
Mikä on pahin epäkohta Lapissa? - Suuri puute on se, ettei tänne
perusteta isoja teollisuuslaitoksia,
mikä aiheuttaa suurta työttömyyttä. Kohta täällä ei ole kuin vanhoja
äijiä ja ämmiä.
Olisiko etelässä parempi elää?
- Kun on tänne syntynyt, Pohjoisen luonnon keskelle, täkäläinen ihminen ei viihdy etelässä. Meillä on
aina hankittu lapsille kirjallisuutta.
Olen antanut heidän mennä siihen
suuntaan, mihin kunkin lahjat ovat
viitanneet, Maija Paasilinna tuumaili vanhassa radiohaastattelussa.

Maija loi kodin ilmapiirin
Maijan elämäntarinaa valotti seikkaperäisessä esitelmässään myös
kunnallisneuvos Juha Pikkarainen,
joka sanoi ahmineensa jokseenkin
kaiken käsiinsä saaman Paasilinna-aineiston.
- Maijassa oli lapsistaan poiketen vahvasti maahenkeä. Kun pojat uppoutuivat kirjojensa ääreen,
Maija puski pientilansa töissä; hän
ei halunnut kahlita lastensa valinnanvapautta. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että pojat olisivat olleet laiskoja. Heidän mielenkiintonsa vain liikkui muissa kuin maatila-

Jokipostit myös netissä: www.tervola.fi

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 19.7. Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa
Pietari Viippola, kanttori Maria Holma. Kolehti oman seurakunnan lähetystyölle. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit Ison kirkon sakastissa, vapaaehtoinen maksu lähetystyölle.
Kesäillan kirkkoseurat Vanhassa kirkossa klo 17, Mikko Hallikainen.
Su 26.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Kari Pöykkö, kanttori Maria Holma. Kolehti Nuorten aikuisten parissa tehtävään evankelioimistyöhön Suomen Raamattuopiston kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit Ison kirkon sakastissa, vapaaehtoinen maksu lähetystyölle.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 15.7. Sairaalahartaus klo 14. Kesäillan hartaus Vanhassa kirkossa klo 18. ”Uskontunnustus – Minä uskon. Auta minun epäuskoani!”, Pietari Viippola, Maria Holma.
To 16.7. hartaus Kotikullerossa klo 10:30 ja Pihakullerossa klo 11:15.
Ke 22.7. Sairaalahartaus klo 14. Kesäillan katekismushartaus
Vanhassa kirkossa klo 18. Isä meidän – ”Tapahtukoon Sinun tahtosi”,
Pietari Viippola, Maria Holma.
Ke 29.7. Sairaalahartaus klo 14. Kesäillan katekismushartaus
Vanhassa kirkossa klo 18. Pyhä kaste – Nimi Sinun kirjassasi, Pietari
Viippola, Maria Holma.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 92) auki 27.7.–10.8. ma–pe klo 10–
17, paitsi maanantaina 10.8. klo 10–15. Pöydän/tangon vuokraushinta 10 €/viikko. Pöytien/tankojen varaukset Arja Heikkinen, p. 050 437
0011.
TOIMITUKSET:
Haudattu: Kerttu Rakel Kähkönen 84v, Mika Kristian Siivola 45 v.
VUOSILOMAT:
Kirkkoherra Heikki Holma vapailla ja lomalla 29.6.–11.8. Sijaisena seurakuntapastori Kari Pöykkö, p. 050 437 0002.
Seurakuntapastori Kari Pöykkö vapailla ja lomalla 13.8.–15.9.
Kanttori Sari Vähäkangas 17.7.–9.8.
Diakoni Elina Volotinen 2.7.–31.7.
Nuorisonohjaaja Tarja Volotinen 1.7.–25.7.
Talouspäällikkö Reijo Kiviharju 15.6.–24.7.
Seurakuntamestari Kari Oinas 20.7.–16.8.
Emäntä Airi Hartikainen 6.7.–7.8.

Äidin ja kasvattajan roolista keskustelivat Mirjami Lehto (vas.), Marja-Liisa
Vaara, Hanna Salminen ja Päivi Kolmonen. Keskellä seisoo mielenkiintoisen
Maija-henkilökuvan esitellyt Juha Pikkarainen.

Lentopalloilijoilla
haastava turnaus

T

ervolan nuoret ja vähän varttuneemmat miehet kävivät kesäkuun lopulla perinteisessä lentopalloilun Kultavaskooliturnauksessa Rovaniemellä. Vastus oli kovaa
tasoa, mutta tervolalaiset pistivät itsensä täysillä likoon – kotiin tuomisina oli neljäs sija.
Miesten B-sarjassa oli 16 kovaa joukkuetta sarjatasoltaan 1-2 –
liigan luokkaa, eli tervolalaisille oli
tiedossa kovia pelejä.
- Voitimme oman lohkon, mutta mitalipeleissä saimme vastaamme liigamiehillä vahvistettuja joukkueita, jotka olisivat voineet pelata A-sarjassa, mutta löimme tiukasti kampoihin, ja lopulta sijoituksemme oli neljäs, Tervolan lentopalloilun puuhamies Juha Joutulainen kertoi.

Joutulainen muisteli, että Tervolasta on käyty Kultavaskooliturnauksessa jo 30 vuotta. Tervolasta on lähtenyt maailmalle vuosien
mittaan jo monta kovaa pelimiestä.
- Lisää tulee varmasti, sillä harrastusinto on kova ja menestysnälkää tuntuu riittävän, Joutulainen
muistutti.
Rovaniemellä tervolalaiset pelasivat nimellä Kuparit, koska sponsoreina toimivat insinööritoimisto
Juha Kupari ja Kiinteistötyöt Matti Kupari sekä oululainen AntCore,
jossa tervolaisten kokoonpanoon
kuuluva Marko Kupari työskentelee. Lisäksi sähkötyöt Matti Aula
sponsoroi pelihousut joukkueelle.
Juha Joutulainen kiittelee myös Sale
Tervolaa pelijuomista. ❅
✎ (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.

Tervolan lentopallojoukkue sai vastaansa hyvätasoisia joukkueita ja sijoittui
aivan mitaleiden tuntumaan.

Reino Paasilinna, Petra Paasilinna (Reinon tytär) ja Sirpa Paasilinna viihtyivät mainiosti Paasilinna-päivillä.
asioissa, Pikkarainen korosti.
Juha Pikkarainen totesi, että
Paasilinnojen kodissa kaikki lapset
opiskelivat jotakin rahan puutteesta huolimatta. Maija kannusti lastensa opiskelumieltymyksiä. Elämä
oli köyhää ja vaatimatonta, silti kotiin tilattiin lehtiä ja hankittiin kirjallisuutta.
- Kodin kulttuurisen ilmapiirin luomisella suurin rooli oli Maijalla. Hän ymmärsi puhutun ja kirjoitetun sanan voiman, ja jakoi tätä
käsitystään säästelemättä niin tyttärilleen kuin pojilleen. Pelkkä köyhyys ja kurjuus eivät jalosta ihmistä eteenpäin. Tarvitaan myös vahvaa halua ja pyrkimystä kohti tulevaisuuden haasteita, Juhan Pikkarainen muistutti.

Neljän äidin näkökulmia
Maijan seurassa kehään nousi myös
neljän äidin keskustelufoorumi, johon kuuluivat Mirjami Lehto, Marja-Liisa Vaara, Päivi Kolmonen ja
Hanna Salminen. He pohdiskelivat
äidin ja kasvattajan roolia taiteilijoiden kasvattajana.
- Äidin rakkaus on se, joka menee seitsemän kertaa maapallon
ympäri. Saamme olla kiitollisia siitä, että lahjakkaiden taiteilijoiden
takana on vahva äiti, Lehto kiteytti.
- Radiohaastattelussa tuli äidin
kannustava rooli mahtavasti esille. Menin nuorena tyttösenä katollemme lukemaan, kun lukemisintoni pantiin huvittelun piikkiin. Maija antoi lastensa tehdä ja toteuttaa
asioita, joihin heillä oli intohimoa.
Oman mielihalun tappaminen on

paha asia lapsen ja nuoren kehitystä ajatellen, Vaara muistutti.
- Itselläni on kaksi pientä tytärtä. En aseta heidän poluilleen tavoitteita omista lähtökohdistani,
vaan tunnen, että on rohkeasti vain
heittäydyttävä ja katsottava, mihin
se johtaa. Maija antoi vapautta upealla tavalla, Salminen pohdiskeli.
- Taiteilijaa ei synny ilman kipinää ja kannustusta. Näen tämän
päivän äidin roolin todella haasteelliseksi. Miten suojata lastansa ja
turvata tätä kaikelta vyöryltä, jota
maailmassa näinä aikoina tulvii vastaan?, Kolmonen kysyi.
Illan antiin kuului myös paikalla olleiden Reino Paasilinnan ja Sirpa Paasilinnan luonnehdinnat äidistään kasvattajana.
- Äiti-suhteeni oli hyvin lämmin ja läheinen. Hän oli voimakas
nainen. Olen erittäin kiitollinen siitä, että tämä aihe otettiin näiden
Paasilinna-päivien teemaksi, Sveitsissä miehensä kanssa asuva taiteilija Sirpa Paasilinna kiitteli.
Pitkän uran merkittävillä vaikuttajapaikoilla tehnyt Reino Paasilinna kuvasi äitiään ”poikakoplan
johtajaksi” ja ihmiseksi, joka ei koskaan ollut pitkävihainen, vaan alkoi
heti lepyttelemään jonkun tekemän
kolttosen paljastuttua.
- Hän valoi meihin optimismia
ja sai järjestyksen pysymään isossa sisarusparvessamme; hänessä
oli vahvaa johtajuutta. Hänellä oli
kyky pitää yllä rauhoittavaa ja turvallisuutta tuovaa tasapainoa, Reino
Paasilinna korosti. ❅
✎ (JJ)

Uusi terveydenhuoltokokeilu alkoi
vanhuspalveluissa

T

ervolan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kesän kynnyksellä sosiaalijohtajan ja johtavan lääkärin päätösehdotuksen, jossa hyväksyttäisiin vanhuspalveluissa suun terveydenhuollon kokeilu.
Mainittu kokeilu alkoi 1.6. ja se kestää kuluvan vuoden loppuun.
Kokeilu koskee säännöllistä
kotipalvelua käyttäviä vanhuksia.
Hankkeen toteutus alkoi kunnan
palveluasumisen piirissä olevista
henkilöistä. Hammashoitajan käynti ja hoidon tarpeen arviointi on kokeilun aikana vanhuksille maksutonta. Sen sijaan mahdollisesta jatkohoidosta hammashoitolassa peritään normaalit asiakasmaksut.
Kokeilun tavoitteena on selvittää ikäihmisten kokemat omat tarpeet ja tuntemukset suun terveyden
suhteen, saada tietoa suun hoidontarpeesta ja selvittää sekä edesauttaa ehkäisevän suunhoidon toteutumista päivittäin osana normaalia hygieniaa.
Lisäksi tähdätään arjen sujuvuuden tukemiseen suun terveyden
osalta ja arvioidaan suun hoidon
apuvälineiden tarvetta ja syvennetään henkilökunnan ja omaisten
suunhoitoa koskevan tiedon ja käytännön taitojen tilannetta. Myös tietoisuutta suun terveyden ja yleisterveyden yhteisvaikutuksista lisätään.

Minimivaatimuksena ikäihmisten suunterveydelle olisi infektiovapaa, kivuton, puhdas ja toimintakykyinen suu sekä riittävästi hampaita, jotta ikääntynyt ihminen pystyy syömään ja nielemään sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Suunhoito on yksi tärkeimmistä asioista iäkkään henkilön kokonaishoidon kannalta. Iän myötä oma toimintakyky heikkenee ja suun hoito
voi käydä hyvinkin haasteelliseksi.
Näkymä on nyt sellainen, että
omat hampaansa säilyttäneiden
vanhusten määrä kasvaa tulevina
vuosina, joten hoidon tarpeen ja tukitoimien määrän voi ennakoida lisääntyvän. Kokeilu etenee siten, että
hammashoitaja kulkee kodinhoitajan mukana vanhusten luona kartoittamassa tilannetta. Vanhuksen
luo mennään tämän suostumuksella; kodinhoitajat selvittävät halukkuuden ennakkoon.
Kokeilun taustalla on myös se,
että kaksi vuotta sitten voimaan tulleen vanhuspalvelulain tavoitteena
on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä. Tähän tavoitelistaan kuuluu myös suunterveys. Osa
Tervolan säännöllisen kotipalvelun
piiriin kuuluvista noin 80 asiakkaasta kuuluu jo suun terveydenhuollon
hoidontarpeen arvioinnin piiriin. ❅
✎ (JJ)
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TERVEYSKESKUS
TIEDOTTAA
Terveyskeskus hoitaa kiireellistä hoitoa tarvitsevia
asiakkaita ma–pe klo 8.00–16.00.
Puh. 040 151 9700 ja 040 151 9701
4.5.2015 alkaen terveydenhoitajan aamuvastaanotto on siirtynyt vastaanoton tiloihin. Hoitajan vastaanotossa toimii joko
terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja ja sieltä kiireellistä lääkärin hoitoa tarvitsevat asiakkaat pääsevät suoraan samalla käynnillä lääkärin vastaanotolle. Tätä me kutsumme kiirevastaanotoksi.
Aamuvastaanotolle voi tulla kuitenkin edelleen kaikenlaisissa terveyttä ja sairautta koskevissa asioissa, esim. tikkien
poisto, korvien huuhtelu, pistokset jne.
Hoitajan vastaanotolle voi varata ajan etukäteen tai voi tulla suoraan vastaanoton ”luukulle” esittämään asiansa. Ilmoittautua pitää joka tapauksessa!
Ajanvaraus tapahtuu vastaanoton numeroista 040 151
9700 ja 040 151 9701.
Terveydenhoitajien omiin numeroihin voi soittaa edelleen,
kun on asiaa heille.
Työterveyshuollon aamuvastaanotto klo 8–10 toimii entiseen tapaan.
Muuna aikana päivystys on akuuttiklinikassa Länsi-Pohjan keskussairaalassa Kemissä Puhelinneuvonta, arvio vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta akuuttiklinikkaan 040
149 1340
Tervetuloa asioimaan!
Avoterveydenhuollon henkilökunta

PÄIVÄHOITO SIIRTYY
SIVISTYSTOIMEEN 1.8.2015
Tervolan kunnanvaltuusto on päättänyt, että päivähoito siirtyy sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta sivistyslautakunnan alaisuuteen 1.8.2015 alkaen. Siirtoa valmisteli kunnanhallituksen asettama työryhmä, jonka loppuraportin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2015.
Sivistystoimeen on perustettu varhaiskasvatusjohtajan virka, joka täytetään alkusyksystä. Hänelle tulevat siirtymään nykyiset päivähoidon vastuuhenkilön tehtävät. Varhaiskasvatusjohtaja vastaa kunnan varhaiskasvatuksesta ja tekee mm. päätökset hoitopaikoista. Varhaiskasvatusjohtajan työpiste siirtyy
kesän aikana Lapinniemen päiväkodille.
Valtakunnan tasolla varhaiskasvatus on siirretty Opetus- ja
kulttuuriministeriön alaisuuteen vuonna 2013. Samoin suurin osa kunnista on siirtänyt varhaiskasvatuksen sivistystoimen alaisuuteen. Myös lain uudistamisessa ollaan siirtymävaiheessa päivähoidosta varhaiskasvatukseen – varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen muutokset tulevat myös voimaan 1.8.2015.
Päivähoidon vastuuhenkilön, jatkossa varhaiskasvatusjohtajan tavoittaa edelleen tutusta puhelinnumerosta 040 518
4791. Toimiston osoite 1.8.2015 alkaen on Lapinniemen päiväkoti, Päiväkodintie 10, 95300 Tervola.
1.7.2015 Sivistysjohtaja

Tervolan kunta julistaa uudelleen
haettavaksi 31.7.2015 klo 15 mennessä

KODINHOITAJAN TOIMEN
Tämänhetkinen sijoituspaikka on kotipalvelu. 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, sairaanhoidon ja huolenpidon tai kuntoutuksen
suuntautumisvaihtoehtoa sekä työkokemusta vanhustenhuollosta. Lääkehoidon osaaminen on oltava voimassa. Oman
auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä toimen hoitamiseksi. Työ on kaksivuorotyötä.
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 Tervolan sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitteeseen: Tervolan
kunta, sosiaaliosasto Katariina Mäkelä, Keskustie 81, 95300
TERVOLA. Kirjekuoreen merkintä KODINHOITAJAN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.
Aiemmin toimeen jätetyt hakemukset otetaan huomioon
tointa täytettäessä.
Lisätietoja antaa vanhustenhuollon johtaja Kristiina Kehusmaa,
puh. 040 755 6107, sähköposti: kristiina.kehusmaa@tervola.ﬁ
Tervolassa 2.7.2015

Sosiaali- ja terveyslautakunta

TERVOLAN KUNNANTALO,
Tenergia Oy,
Tervolan Vuokratalot Oy
sekä Tervolan Vesi Oy

SOSIAALITOIMISTO
ON SULJETTUNA
13.7.–26.7.2015

OVAT SULJETTUINA
13.7.–26.7.2015
Päivystysnumerot ovat:
Tenergia Oy
0400 394 251
Tervolan Vesi Oy
0400 296 421
Kiinteistöhuolto
0400 290 156

Terveyskeskuksen sekä hammashoitolan
ajanvaraus avoinna normaalisti:
Terveyskeskus: 040 151 9700 tai 040 151 9701
Hammashoitola: 0400 392 430
KELA on suljettuna 6.7.–7.8.2015

IKÄÄNTYNEIDEN
ASUMISPALVELUIHIN JA
PALVELUNTARPEEN ARVIOINTIIN
PÄÄSYN KESKIMÄÄRÄISET
ODOTUSAJAT TERVOLASSA
ajalla 1.1.2015–30.6.2015
PALVELUASUMINEN / VANHUSTEN RIVITALOT
palvelun keskimääräinen odotusaika
79,5 päivää /
8 hakemusta
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN /
PALVELUKOTI PIHAKULLERO
palvelun keskimääräinen odotusaika

90 päivää /
7 hakemusta

LAITOSASUMINEN / VANHAINKOTI KOTIKULLERO
palvelun keskimääräinen odotusaika
40,5 päivää /
6 hakemusta
SÄÄNNÖLLINEN INTERVALLIHOITO
palvelun keskimääräinen odotusaika
PALVELUTARPEEN ARVIOINTI
palvelun keskimääräinen odotusaika

79,5 päivää /
2 hakemusta
1–3 työpäivää /
25 arviointia

KOULUTOIMI TIEDOTTAA
KOULUJEN ALKAMINEN
LUKUVUONNA 2015–2016
Koulutyö käynnistyy Tervolan peruskouluissa ja lukiossa keskiviikkona 12.8.2015 klo 8.00. Koulukuljetukset toimivat
viime vuotiseen tapaan.
Iltapäivätoiminta käynnistyy Kirkonkylällä keskiviikkona
12.8.2015. Kirkonkylän toimintapaikka on muuttanut väliaikaisesti Virkailijatalo 1, Päiväkodintie 4 A, 7-8. Iltapäivätoiminnan ohjauksesta vastaavat koulunkäynnin ohjaajat.
LIIKUNTASALIEN HARJOITUSVUOROT
2015–2016 HAETTAVANA
Lapinniemen, Kaisajoen, Louen ja Mattisen salivuorot ovat
haettavissa 31.8.2015 mennessä. Sähköinen hakemuslomake löytyy Tervolan kunnan www-sivuilta ja se lähetetään lomakkeesta löytyvään sähköpostiosoitteeseen tai toimitetaan
asianomaiselle koululle.
Lisätietoja kouluilta:Lapinniemi 0400 755 094 Essi Varajärvi
Kaisajoki 040 481 7347 Minna Kähkönen
Loue 040 151 9729 Mikko Ketola
Mattinen 040 769 5635 Pasi Jeremejeﬀ.

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
NUORKKA

Nuorkka on kesätauolla.
Ovet avataan taas maanantaina 17.8 klo 17:30

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivä nuorisotyöntekijä kesälomalla ja tavattavissa jälleen ma 10.8
Etsivä nuorisotyöntekijä
Satu Karvonen p. 040 1519735,
satu.karvonen@tervola.fi,
Facebookissa Tervolan Etsivä Nuorisotyö

Sosiaalityöntekijä päivystää
sosiaalityön
kiireellisissä asioissa arkisin
klo 10.00–14.00
numerossa: 040 537 6525
Toimisto on
jälleen avoinna
maanantaina 27.7.2015
kello 8.30 .
Tervolan kunta julistaa
haettavaksi 5.8.2015 klo 15 mennessä

HAMMASHOITAJAN SIJAISUUDEN
AJALLE 17.9.2015–29.7.2016
Hammashoitajalta edellytetään hammashoitajan tai lähihoitajan (suu- ja hammashoidon koulutusohjelma) tutkintoa.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valituksi tulleen on
ennen sijaisuuden vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Sijaisuuden 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 vastaavalle hammaslääkärille osoitteeseen Tervolan kunta, sosiaaliosasto Katariina Mäkelä, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Kirjekuoreen merkintä HAMMASHOITAJAN SIJAISUUS. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja antaa vastaava hammaslääkäri
Anitta Tauriainen, puh. 0400 297 086.
Sähköposti: anitta.tauriainen@tervola.ﬁ.

Tervolan kunnan sivistystoimessa
on haettavana

KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN
VIRKA 1.1.2016 alkaen
Kirjastotoimenjohtaja johtaa Tervolan kirjastolaitosta, johon
pääkirjaston lisäksi kuuluu yksi sivukirjasto. Johtamistehtävien ohella hän osallistuu kirjaston asiakaspalvelutyöhön.
Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.
Kirjastoalan työkokemus sekä johtamiskokemus ja –koulutus luetaan eduksi.
Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaan. Tervolan kunta on savuton työpaikka.
Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.ﬁ 21.8.2015 klo 15.00 mennessä. Kopiot kelpoisuuden osoittavista todistuksista tulee liittää hakemukseen. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset osoitteeseen Tervolan kunta, sivistysjohtaja, Keskustie
81, 95300 Tervola. Kuoreen merkintä ”kirjastotoimenjohtaja”.
Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Tarja Leinonen p. 0400 218
521, tarja.leinonen@tervola.ﬁ
Tervolassa 1.7.2015

Sivistysjohtaja

TAPAHTUMAKALENTERI
Kesäillan Valssi

19.7.

Maaseudulta Käsin -messut 29.–30.8.
Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.fi), jossa myös lisätietoa tapahtumista. Ilmoitukset
kunnan tapahtumakalenteriin: mikko.holappa@tervola.fi.

4

16.7.2015

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

Auto kesäkuntoon!

PESUKONEET TÖIHIN!
ASTIANPESUKONE RW 6500

499 Ð

• äänitaso 46 desibeliä
• näytöllinen ja
automaattipesulla
varustettu

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

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

ja kunnon
kumit alle,
€
esim.
Ling Long sarja asennettuna
195/65-15-egogreen

275

Meiltä saat:
räystäskourut,
piipunpellitykset,
ikkunalistat,
myös kattoremontit
ja muut rempat hoituvat!
Aikavaraukset p. 0400 369 952
Avoinna ark. 7–16,
muuten sopimuksen mukaan.

www.louenmonitoimi.fi

a
Seuraav

JOKIPOSTI
torstaina 30.7.

Aineiston toimitus keskiviikkona 22.7.2015 mennessä.

PYYKINPESUKONE AWE 210 F
• 1200 kierr./min.
• 6 kilon täyttömäärä
• 5 vuoden moottoritakuu

429 Ð

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Kesäillan valssi...

OPP: Rovaniemi cupin tulokset Tervolan Varevaarasta

V

arevaarassa pidettiin 28.6.
maastopyöräilykilpailu, johon
osallistui eri puolilta Lapin lääniä
(pääosin Rovaniemeltä) lajin harrastajia. Myös tervolalaisia oli mukana niin järjestelyissä kuin osallistujina Varevaaran vaativissa maastoissa.

Veikon 85-kiertue jatkuu...
Odotettu HARMONIKKAKONSERTTI
Tervolan NS talossa su 19.7. klo 19.00.
Harmonikan legenda VEIKKO AHVENAINEN
ja harmonikkataituri CARINA NORDLUND
Ohjelmassa harmonikkamusiikin parhaita,
Dallapé-ajan hittejä, kesän säveliä,
Toivo Kärjen tangoja ym.
Väliajalla puffetti,
CD-uutuuksia, Veikon
suosittu kirja ”Hanurini
muistoja”.
Liput 13 €, lapset ja opisk. 5 €
Mukana Tervolan kulttuuritoimi

ETÄPALVELUA
Kunnantalon yhteispalvelupisteestä on varattavissa
etäpalveluna Kelan, verohallinnon , TE-toimiston ja
maistraatin asiantuntijapalveluita.
Lisätietoja etäpalveluista ja
ajanvaraukset kunnan neuvonnasta puh. 040 124 2411

Huoltopalvelut
•
•
•
•
•
•
•
•

Päästömittaukset ja jarrutestit
Vikakoodin luku / Autocom
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 oikealle huoltoasemalle!

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

Sij. Kilpailijan nimi

Seura

Loppuaika

Miehet 15 km
1 Heikki Haaparanta
2 Heikki Tormilainen
3 Hannu Jänkälä
4 Tommi Haapakangas
5 Turo Torvinen
6 Pekka Välimaa
7 Markku Väyrynen
8 Iiro Väyrynen
9 Mikko Mäki-Iso
Simeon Manninen

OPP
OPP
OPP
OPP
OPP
OPP
OPP (-1 kierros)
OPP (-1 kierros)
Tervola (- 1 kierros)
OPP

40.10
41.50
44.12
45.25
47.25
47.37

Naiset 9 km
1 Laura Niskala
2 Elisa Pesonen
3 Irene Väyrynen
M14 15 km
1 Niko Heikkilä
Aabel Lehtoranta
N14 9 km
1 Elli Hedman

OPP

DNF

35.34
38.51

OPP (- 1 kierros)

OPP
OPP

OPP

42.32
DNF

35.12

M12 6 km
1 Eero Hedman
2 Joel Salmela
Jarkko Alakorva

OPP
OPP
OPP

21.15
22.38
DNF

M10 3,5 km
1 Anttu Kemppainen
2 Eero Merenkukka
3 Juho Salmela
4 Tuukka Posio
5 Aaro Väyrynen
6 Rasmus Pääkkönen

OPP
OPP
OPP
KemisKi
OPP
OPP

10.39.
10.40.
11.32.
12.10.
12.34.
12.57.

Sij. Kilpailijan nimi

Seura

Loppuaika

N10 3,5 km
1 Anni Tapio
2 Emma Välimaa
3 Emma Hedman

OPP
OPP
OPP

11.59.
14.44.
16.11.

M8 2 km
1 Joel Tapio
2 Eero Väyrynen
3 Valtti Haapakangas
4 Samuel Männikkö

OPP
OPP
OPP

6.11.
7.26.
7.36.
7.40.

N8 2 km
1 Aada Virta
2 Amalia Rajakangas

OPP

6.28.
8.40.

M6 1 km
1 Niila Haapakangas

OPP

5.04.

N6 1 km
1 Rosmariini Ojala

OPP

4.32.

M60 6 km
1 Timo Riihiniemi

OPP

26.36

M70 3 km
1 Lauri Siivola
2 Oiva Lukkari

OPP

17.15
21.36

