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Tervolan Nuorisoseura esittää railakasta kesäteatteria
T

änään kolmannen esityksensä
toteuttava Tervolan Nuorisoseuran kesäteatteri on valmistanut hyvän – nautittavan näytelmän:
Myyty! Esitystä 15.7. seuratessani
panin merkille, että myös katsojat
olivat myytyjä esitykselle; väki nautti, vaikka välillä saatiin sadetta niskaan ja hyytävä kesätuuli houkutteli kääriytymään vilttiketjun jatkoksi.
Näytelmän käsikirjoittanut ja
ohjannut Päivi Kolmonen on saanut reilun kymmenen naisen näyttelijäryhmään tulta ja tappuraa.
Nuorisoseuratalon sivupihalle mahtui ääntä ja räväkkää menoa – kesäteatterin voimana onkin juuri se, ettei turhia pidätellä.
- Näytelmässä on selkeä sanoma, joka yleisölle avautuu vähitellen. Se viestii talkoohengen ja yhdessä tekemisen puolesta. Näinä
tiukkoina aikoina tällainen sanoma pitää sisällään myös trilogian.
Tänä päivänä yhteiskunnassa yksilöllisyys korostuu liikaa, eikä yhteen hiileen puhaltamista pidetä niin arvokkaana asiana kuin ennen. Peräänkuulutankin kadonnutta yhteishenkeä, Päivi Kolmonen
tähdentää.
Kolmosen ja varmasti monien
muidenkin näkemys on se, että juuri Tervolan kokoisilla, pienillä paikkakunnilla yksilöiden sooloilu johtaa hakoteille.

- Tervolassa tarvitaan kaikkia;
jokaisella on oma paikkansa, eikä
kenenkään arvoa ja arvokkuutta
pidä aliarvioida. Tämä näkyy myös
näytelmän sisällössä ja mukana olevien ihmisten panoksessa, mikä on
vahva viesti teatterin merkityksestä aivan kylätasolla. Tervolassa harrastusteatterilla on pitkät perinteet.
Esiintyviä kesäteatteriryhmiä on
parhaina vuosina ollut useitakin.
Nuorisoseuran ryhmässä on puolenkymmentä uutta kasvoa, joten
jatkuvuutta näyttäisi olevan, kiva
niin, Päivi Kolmonen kertoo näytelmän väliajalla.
Päivi selvittää, että Myyty-näytelmä kertoo nimenomaan Tervolasta, sen asukkaiden kertomana.
Monia railakkaita käänteitä nähdään ja mikä parasta: aivan hulvattomia persoonia. Mitään tiukasti sisäpiirin juttua tämä ei ole. Näytelmä esitteen puhutteleva lohkaisu on tiukkaa asiaa: ”Urbaani sanakirja selittää ämpäripää-sanan seuraavasti: Henkilö, joka pysyy jatkuvasti omassa virheellisessä asenteessaan…”
Esitteessä sanoudutaan irti
tuosta käsityksestä: ”Sellaisia me
tervolalaiset emme ole.”
Kesäteatterin lavalla ja erityisesti lähimaastossa nähdään ilmeisen
kohdilleen osuvia persoonallisuuksia, jotka eivät häpeile olemisiaan

ja sanomisiaan. Näemme vastarannan kiiskiä, luonnonmukaisen maaseutuyrittäjän, lapionainen/rotunainen –yhdistelmän, tomeria sairaanhoitajia – jopa robotteja. Näytelmän
finaalipuolella huomion saavat iloluontoiset naiset, joille alastomuuskin on ihan luonnollinen asia.
Joka kylään mahtuu ainakin
yksi pessimisti. Tähän muottiin
sujahtaa sujuvasti Hilla Ojennus,
joka näyttelee Annikkia (pessimisti
ja rotunainen). Annikki käyttää välillä aika karskia kieltä, kirosanatkin tulevat höysteinä kannanotoille.
Ojennus kertoi saaneensa repliikeistään myös moralisoivaa palautetta: ”miksi niin paljon kirosanoja.”
- En minä niitä omasta halustani latele. Ne kuuluvat näytelmän
kirjoitettuun tekstiin, ja ovat roolihenkilölle noudatettavaksi kirjoitettuja. Pitää ottaa näytelmä näytelmänä, eikä kirosanoja näyttelijän
itse rooliin keksiminä, Hilla Ojennus muistuttaa.
Myyty on pirteä läpileikkaus
pitäjän elämänsykkeestä. Vaarattomasti vinksahtanut Veera (luonnonmukainen maaseutuyrittäjä,
jota esittää Pirjo Rytkönen, saa vapaasti halata puita ja saarnata luonnonläheisyyttä, sairaanhoitaja LKV
(Anni Mattinen) vetää oikeista naruista ja Kerttu (Maija-Liisa Ekor-

Ämpäripäätanssi ei ole helppo laji, mutta pääkoppa pysyy tärskyiltä suojassa.

re toimia tehokkaasti talkoohengen
nostattajana. Mainioita ovat myös
robotit (Reetta Davidila ja Meiju Oinas). Nämä tehopakkaukset
toistelevat mainioita ominaisuuksiaan ja ovat valmiita tekemään jokseenkin kaiken.
Myyty piristää Tervolan kesää
tämän torstai-illan lisäksi perjantaina 7.8. ja sunnuntaina 9.8. Kannattaa ilmaantua paikalle! ❅ ✎ (JJ)

Pirkko (Anni Mattinen), Leila (Jenni Hallikainen) ja Sirpa (Annastiina Rytkönen) tietävät miten hoidettavat pysyvät ruodussa.
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Pitäjässä on marjapaikkoja aivan
lähelläkin.
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Mennäänkö marjaan?
L

oppukeväästä ja alkukesästä
tiedotusvälineet hehkuttivat,
että luvassa on ainakin mustikan
osalta ennätyshyvä sato. Kukinta oli erittäin runsasta, ja raakileita näytti olevan mustikkamättäillä
vääränään. Nyt on huomattu, että
marjojen kypsyminen on ollut aivan liian hidasta. Jotkut tutkijat
ovat jo viestittäneet, että erittäin
kylmä kesä on tyrehdyttänyt marjojen valmistumisen tykkänään.
Asiantuntijat uumoilevatkin, että
mustikoista saadaan hyviä satoja
vain lämpimimmiltä marjamailta.
Onko niitä?
Ajelin viime viikolla Suomen
halki täältä Peräpohjolasta aina
etelärannikolle asti. Näin liioittelematta ainakin sata thaipoimijoiden autoa peräkärryineen; kaikki
pyrkivät kohti Etelä-Suomea. Taukopaikoilla näkyi iloisesti rupattelevia marjastajia, jotka olivat varustautuneet edessä olevan marjasesongin haasteisiin. Kyllä niitä
metsämarjoja kaikille halukkaille riittää. Miljoonia kiloja jää vielä

mätänemään tehokkaan keruusesongin jälkeenkin.
Toivottavasti kaikkia metsämarjoja kypsyy edes kohtuullisin
määrin, jotta kaikki metsämarjojen vitamiineja arvostavat ihmiset saavat niistä täydennystä pakastimiinsa, kylmiöihinsä ja kellareihinsa. Ei pidä kadehtia niitäkään, joille marjanmyyntitulot antavat leipää pöytään.
Jos marjaviisaisiin ja optimisteihin on uskomista, Meri-Lapin
muistikkamaille pääsee parin viikon sisään, hillasoille jo vähän
aikaisemminkin. Toivokaamme
lämpimiä ja aurinkoisia päiviä, sillä marjat tarvitsevat sellaisia tuottaakseen laadukasta ja aromirikasta satoa. Häneen Sanomien haastattelema tutkija Kauko Salo neuvoo marjastajaa menemään järvien rantametsiin, saariin ja vaarojen yläosiin, joita hallat ovat karttaneet. Sellaiset alueet ovat monesti muuta maastoa lämpimämpiäkin.! ❅
✎ Juhani Jaakkola

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 2.8. Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Pietari Viippola, kanttori Maria Holma. Kolehti Nuorten kristillisen kasvun
tukemiseen Nuorten keskuksen kautta.
La 8.8. Viikkomessu Vanhassa kirkossa klo 18, johtaa Osvald Carlson, kanttori Maria Holma.
Su 9.8. Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Kari
Pöykkö, saarna Osvald Carlson. Kolehti Tervolan rauhanyhdistykselle.
Ke 5.8. Viikkomessu Vanhassa kirkossa klo 18, Kari Pöykkö, kanttori Maria Holma
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 29.7. Sairaalahartaus klo 14. Kesäillan katekismushartaus
Vanhassa kirkossa klo 18. Pyhä kaste – Nimi Sinun kirjassasi, Pietari
Viippola, Maria Holma.
To 30.7. Hartaus Kotikullerossa klo 10:30 ja Pihakullerossa klo 11:15.
Ke 5.8. Sairaalahartaus klo 14. Viikkomessu Vanhassa kirkossa klo
18. Rippi ja alttarin sakramentti – Jumalan anteeksiantamus ihmisen
huulilta ja ihmisen huulille, Kari Pöykkö, Pietari Viippola, Maria Holma
Ti 11.8. Kouluun lähtevien siunaus Vanhassa kirkossa klo 17, Heikki Holma, kanttori Martta Holma. Kirkkotilaisuuden jälkeen on mehuja kahvitarjoilu.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 92) auki 27.7 – 10.8. ma-pe klo 1017, paitsi maanantaina 10.8. klo 10-15. Pöydän/tangon vuokraushinta
10€ /viikko. Pöytien/tankojen varaukset Arja Heikkinen, p. 050 437 0011
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.
Seurakuntamestari Kari Oinas 20.7.- 16.8.
Emäntä Airi Hartikainen 6.7. -7.8.
Toimitukset:
Kastettu: Anni Amalia Matilda Oinas
Vihitty: Mika Tapani Oinas ja Sari Tuulia Tervaniemi, Jukka Ilmari Nikula ja Kaisa Mari Annikki Penttilä

Paasilinna-päiviltä saatiin hyvä perintö
H
einäkuun toiseen viikonloppuun ajoittuneet Paasilinnapäivät keräsivät kiitettävästi väkeä
Tervolan Nuorisoseuran taloon. Viidettä kertaa järjestetty tapahtuma
keskittyi tällä kertaa – aivan oikeutetusti – tunnetun sisarussarjan äidin –
Maija Paasilinnan – merkityksen ja
elämänvaiheiden tarkasteluun, olimme Maijan seurassa.
Paasilinna-päivät avannut kunnallisneuvos Pertti Keränen kiteytti 2000-luvun alussa syntyneen Paasilinna-kokoontumisen taipaleen
”hienoksi tavaksi tutustua persooniin, toisiimme ja elämää rikastuttaviksi päiviksi olla yhdessä. Kokoontumiset ovat olleet lahja toisillemme. Mitä ihminen oikeastaan antaa
toiselle ihmiselle? Hän antaa osan itseään, jotakin siitä, mikä on hänelle
arvokkainta, osan ominta elämäänsä, osaamista.”
- Meillä oli nyt päivien teemana Äiti-Maija perheen kasvattajana,
vahvana ja kunniakkaana sekä rakastavana äitinä. Äiti opastaa. Äiti
on läsnä. Äiti antaa anteeksi virheeni, heinäsuovankin ja olympialaisten maratonin (veljesten kokemuksia vuodelta 1952). Äiti ohjaa oikealle tielle, Keränen luetteli.
Avauspuheenvuorossaan kunnallisneuvos viittasi myös kotiseudun merkitykseen. ”Se on meillä kaikilla… Arvot elämässämme. Kun uskomme omaan asiaamme, meihinkin uskotaan ja luotetaan tekemiseemme.”

Paasilinna-päivien myötä
meille on jäänyt pysyvää
- Vuonna 2003 olimme koolla ensimmäisen kerran. Paasilinna-päivät
avasimme Paasilinna-monumentilla,

Tasokkaan monumenttikilpailun palkinnot välittyivät sijoittuneille kuvassa olevien ”edustajien” kautta. Poikkeuksena oli kolmanneksi sijoittunut Hillla Ojennus (vas.), joka pääsi itse paikalle.
joka on taiteilija Paavo Halosen viesti meille Paasilinnojen elämäntyöstä. Paasilinna Puistotien, jonka avasi käyttöön Pasi Paasilinna. Kirjaston kokoelma veljesten tuotannosta
– yli 300 teosta – onhan sekin aivan
mahtava juttu.
Pertti Keränen muisteli, että Paasilinna-päivillä kukin Paasilinnaveljesten kirjailijateema on nostettu otsikoksi kukin vuorollaan. Arto
oli tapetilla Tervolan kesäteatterissa
Ujojen jänisten onnenmaassa, Arto
ja Reino olivat puolestaan pääosissa alkutaipaleella. Erno oli teemana
kolmen vuoden takaisilla Paasilinna-päivillä. Ernon pyöräretki Kuikeroon; sekin avattiin tapahtumana.

On tavattu Elämänvirran
varrella
Paasilinna-monumentilta on monet
lähdöt otettu ja sen äärellä on tapaamiset toteutettu. Paasilinnatoimikunta julisti viime keväänä Minun
monumenttini –kilpailun. Sen innoittamana oli Kuikerossa sijaitseva Maija-patsas.
Kilpailun tulokset julkistettiin
Nuorisoseuran talossa, Maijan seurassa-tilaisuudessa 10.7. Monumenttikilpailun antia esitellyt teatterinohjaaja Päivi Kolmonen totesi,
että kilpailuun saatiin arvioitaviksi
10 hyvää työtä.

- Idea kilpailusta lähti Maijan
juhlavasta työstä. Näille Paasilinnapäiville saadun monumenttisadon
taso on huikea. Töistä näkyi, että
niiden toteuttamiseen paneuduttiin
taiteilijamaisella otteella. Töiden piti
kuvata omaa elämää luovaa hulluutta ilmentäen. ❅
✎ (JJ)
TULOKSET
I palkinto Tyyne Viitanen (Minun matkani). Tyyne ei itse päässyt palkitsemistilaisuuteen; 150 euron palkintosumman otti vastaan
Tyynen tytär.
II palkinto Pirjo Rytkönen (palkinnon otti vastaan Pirjon äiti).
III palkinto Hilla Ojennus

Sateet eivät ole pilanneet kesätunnelmaa
S

iellä missä kaksi tai useampia kansalaisia on kohdannut, keskeiseksi puheenaiheeksi on noussut suvisää.
Yli kahdenkymmeneen lämpöasteeseen on toistaiseksi päästy vain muutamana päivänä, ja sateettomia päiviä
on kesän kahteen kuukauteen mahtunut vain muutama.
Kolealla kesäsäällä on toki hyvätkin puolensa: hengityselin- ja sydänsairaat ihmiset ovat voineet paremmin kuin hellekesinä, paarmat ovat
pysyneet poissa ja marjasato on kypsynyt tavallista hitaammin parantaen
marjasadon laatua. Onpahan moni
säästynyt auringon aiheuttamilta ihovaurioilta ja melanooman vaara on
ollut reippaasti tavallista pienempi.
Jokipostin toimittaja kyseli muutamalta kyläläiseltä, miten kesätunnelma on pysynyt elossa sadekuurojen ja koleiden tuulten keskellä.
- Kesä on mennyt ihan kohtalaisesti. Oikeastaan on ollut hyvä, kun
säähaltija on tarjonnut kylmää keliä,
ei ole tarvinnut kuuman kanssa tuskailla, Eero Huhta sanoo.
Huhta kertoo olleensa nuorena
miehenä kolme vuotta Libyassa. Tässä levottomassa Afrikan kolkassa hän
rakenteli vesialtaita.
- Tuon pitkän Afrikan reissun jälkeen en ole hirveästi kaivannut helteitä. Minulle riittää hyvin parikymmentä lämpöastetta, Jorma Pallaria
ulkoiluttamassa ollut Huhta naurahtaa. Hän kertoo lukeneensa, että pohjoisen oma ”meteorologi” Martikainen on povannut elokuuksi helteitä.
Pallari ei itke helteiden perään.
Pyörätuoliin sidottu mies sanoo viihtyvänsä ”raittiinpuoleisessa” kesäsäässä. Huhta käytti päivällä Pallaria hautausmaalla. Siellä kasteltiin Pallarin
vaimon ja pojan hautakumpua koristavat kukkaset.
- Pitää sitä aina jotakin tekemistä
olla, muuten tulee aika liian pitkäksi.
Olen pukannut Jormaa. Siinä on meikäläiselle sopiva kesähomma. Tykkäämme rauhallisesta menosta. Vasta pidettyjä ämpäripäiviä tuli seurattua lähinnä Jokipostista, Eero Huhta

Jorma Pallari (vas.) ja Eero Huhta ovat tuttu kaksikko Tervolan kylänraitilla.
sanoo ja lähtee työntelemään kaveriaan kaupoille päin.
Tuttu reitti päättyy Kotikulleroon, vuodeosastolle, joka on tullut
Pallarille yli kymmenen vuoden aikana hyvin tutuksi.
- Olen viihtynyt Kotikullerossa
hyvin. Hoito on ollut verratonta, Pallari kehuu.
Ei ollut yllätys, että nuorilla oli
”vähän toisenlaiset” odotukset kesäsäästä. Vuoroin Paakkolassa ja Kirkonkylässä asuva Julia Hurtig kertoi, että loppukeväästä viritetty kesäsuunnitelma meni surkeiden säiden
vuoksi uusiksi.
- Olin suunnitellut lähteväni alkukesäksi Helsinkiin, mutta ei siitä
mitään tullut, kun melkein joka päivä
ropisi vettä. Kohta alkaa koulu, joten
ei tässä enää mihinkään kerkiä. Olen
käynyt kavereiden kanssa uimassa
Kemijoessa, ja muuten on kesä mennyt lähinnä löhöillen, yläkoulun seiskalle suuntaava Hurtig kertoo.

Julialla oli hiljattain seurana Rovaniemellä asuva Anni Mäkiollitervo. Tytöt ovat viettäneet kesää ”normijuttujen” merkeissä.
- Asuin 10 vuotta sitten täällä
Tervolassa, mutta sitten muutimme
Rovaniemelle. Rehellisesti sanottuna
Rovaniemi on kivempi paikka. Siellä on enemmän ”juttuja”, mutta ei
Tervolakaan mikään takapajula ole,
kuudennen luokan elokuussa aloittava Anni luonnehtii.
Tyttöjen ei tarvitse kauan miettiä kesän huipennusta: - Se oli Ämpäripäivät, he sanovat kuin yhdestä suusta.
Kukka- ja Hautauspalvelu K.
Kreivin liikkeessä työskentelevä Suvi
Heikkinen kuuluu niihin onnellisiin,
joiden kesäloma on vielä pitämättä.
Tosin Suville ei ole tiedossa hurjasti laukkaavia lomapäiviä, sillä hän on
viimeisillään raskaana.

Suvi Heikkinen teki heinäkuun kolmannella viikolla kesän viimeisiä
työpäiviään Katja Kreivin kukkakaupassa. Edessä olivat kesäloma ja
äitiysloma.
- Esikoisemme laskettu aika on
elokuun lopussa. Eihän sitä tässä vaiheessa voi kovin hurjaksi heittäytyä,
mutta kiva on kuitenkin päästä lepäilemään ja miettimään vauva-asioita, seitsemän vuotta Tervolassa asunut ja saman verran Kreivin liikkeessä pakertanut Suvi sanoo iloisesti hymyillen.
Suvilla ja hänen miehellään riittää loppukesäksi kiireitä. Perheellä on
menossa muuttotouhut. He vaihtavat rivitaloasunnosta omakotitaloon
Kaisajoen ja Kirkonkylän rajoille.
- Kesä on mennyt nopeasti. Vauvan odotus on sujunut hyvin. Kävimme juhannuksen jälkeen sukulaisten
luona Itä-Suomessa. Olemme viihtyneet hyvin Tervolassa, ja vähitellen myös pitäjän asukkaat alkavat tulla tutuiksi, Suvi sanoo. ❅
✎ (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

Anni Mäkiollitervo (vas.) tuli Rovaniemeltä hyvän ystävänsä, Julia
Hurtigin, luokse kesänviettoon.

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.
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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.

KAAVATIEN RAKENNUSSUUNNITELMAT NÄHTÄVILLÄ
Tervolan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen
43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Hakalantien rakennussuunnitelmat.
Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 30.7. 13.8.2015 välisen ajan. Suunnitelmat ovat esillä myös kunnan
kotisivuilla (www.tervola.ﬁ).
Ko. alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla
(osalliset) on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Kirjallinen muistutus on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Tervolan kunta, tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Tervolassa 30.7.2015 Tekninen lautakunta

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

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

TAPAHTUMAKALENTERI
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.

Oikaisu/lisäys

Tervolan seurakunnan lähetyksen kirppis on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Viime lehdessä olleessa jutussa kerrottiin virheellisesti kirppiksen täyttäneen 10 vuotta. Voileipäkakkumaistiaiset tarjosi Pirjo Jurva tmi.

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

Seuraava

JOKIPOSTI
torstaina 13.8.

Aineiston toimitus keskiviikkona 5.8. mennessä.

Kunnanhallitus jatkaa
sote-valmistelua
V

iime kuun lopulla koolla ollut
kunnanhallitus päätti jatkaa
sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistuksen valmistelua. Kunnanhallitus linjasi, että asian valmisteluun
ja toteutukseen käytetään ulkopuolista asiantuntijaresurssia.
Mahdolliset muutokset toimintoihin ovat suuren luokan kysymys,
sillä jo yksin kunnan taloudenpidon
kannalta asia on suuri, koska Tervolan 30 miljoonan euron menoista sosiaali- ja terveystoimen osuus
on likimain puolet – siis pyöreästi
15 miljoonaa euroa. Näin merkittävään asiaan on varattava riittävät
ulkopuoliset asiantuntijaresurssit.
Kunnanhallituksen mukaan ulkopuolista asiantuntijaosaamista
tarvitaan muiden muassa hankinta-asiakirjojen valmisteluun ja hankintaprosessin läpiviemiseen. Asian
jatkovalmistelussa ratkaistaan kunnanhallituksen mukaan millaista
hankintamenettelyä käytetään.
Kunnanhallituksessa katsotaan,
että mikäli ulkoistamiseen aikanaan
päädytään, noudatetaan henkilöstön osalta liikkeenluovutuksen periaatteita, ja henkilöstö siirtyy uuden palveluntuottajan palvelukseen.
Sote-asiaa on käsitelty myös kesäkuun alussa järjestetyssä valtuustoseminaarissa, jossa käytiin läpi
valtakunnallisia linjauksia ja niiden
vaikutuksia maakuntiin sekä kuntiin. Samalla mietittiin eri vaihtoehtoja sote-palveluiden järjestämiseksi. Valtuustoseminaarin lopputulema oli se, että sote-palveluiden ulkoistuksen valmistelua tulee jatkaa.
Sote-palvelujen ulkoistamisella tavoitellaan Tervolassa seuraavia asioita:
• lähipalveluiden turvaamista ja
kehittämistä siten, että tervolalaiset hoidetaan ensisijaisesti kotikunnassa
• palveluntuotannon laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä kustannustehokkaasti
• kustannustason hallintaa ja ennakoitavuutta, kustannusten nousun hillitsemistä pitkällä aikavälillä

• alueellisen hoitoketjun toimivaa
integraatiota
• lääkäri- ja hoitajaresurssien turvaamista
• työpaikkojen säilymistä Tervolassa
Valtion mittakaavassa sosiaalija terveydenhuollon uudistamisen
keskeisinä tavoitteina ovat väestön
terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen,
yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen koko maassa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistamien sekä kustannustehokkaan
ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttamien.
Tavoitteet kuulostavat juhlavilta. Keskeinen kysymys on tietysti eurojen ja palvelutehokkuuden
kohtaaminen näinä niukkoina aikoina. Tarvitaan valtavasti pohdiskelua, suunnittelua ja hyvien mallien hakemista. Uudistuksen keskeisenä keinona pidetään sosiaalija terveydenhuollon mahdollisimman laajaa integraatiota, jossa perus- ja erikoispalvelu muodostavat
ehjän palvelukokonaisuuden.
Valtiontason mietinnöissä alleviivataan myös sitä, että ihmisten
palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena ja heidän lähipalvelunsa varmistetaan koko maassa. Myös
palvelujen hallintoa selkeytetään ja
tehostetaan. Arkadianmäellä tuntuu
olevan kiire pistää valtava uudistus
pakettiin. Lakiesityksen mukaan
uudet sote-alueet aloittavat jo ensi
vuoden alussa ja palvelujen tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät
vuoden 2017 alussa.
Valtakunnan sote-tilanteesta ja
Länsi-Pohjan tuotantovalmistelusta
on informoitu luottamushenkilöitä.
Tervolan sote-palveluiden järjestämisestä kiinnostuneille kumppaneille on tarjottu mahdollisuus esitellä näkemyksiään Tervolan luottamushenkilöille. Tähän mennessä viisi yhteistyötahoa on ilmoittanut halukkuutensa yhteistyöhön. ❅
✎ (JJ)

Louen lähikirjasto
palvelee
Louen koululla 10.8. alkaen
maanantaisin klo 16.30–18.30.
Lähikirjasto on suljettu koulujen
lomien aikana.
Tervetuloa!

Sivistyslautakunta
asetti huoltoryhmiä
K

iihkeimmän lomakauden kynnyksellä istunut sivistyslautakunta asetti oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmät, jotka toimivat yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämiseksi. Ne paneutuvat myös
yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamisen ja kehittämisen hyväksi.
Huoltoryhmien perustamisen
taustalla on vuosi sitten vahvistettu oppilas- ja opiskelijahuoltolaki,
joka edellyttää, että opetuksen järjestäjän on asetettava oppilashuollon ohjausryhmä ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevat
asiat käsitellään tapauskohtaisesti
koottavassa asiantuntijaryhmässä.
Lisää byrokratiaako? Ei välttämättä. Jokaisella kesäkuussa asetetulla kolmella ryhmällä on omat
tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia,
mikä tarkoittaa sitä, että ryhmässä
on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa, psykologi- ja
kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kuin käsiteltävä asia
kulloinkin edellyttää.
Oppilashuollon ohjausryhmä
vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.
Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva
ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla

myös useamman koulutusmuodon
yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä.
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä ja
arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen
järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon
palveluja tuottavat tahot päättävät
yhdessä ryhmän kokoonpanosta,
tehtävistä ja toimintatavoista.
Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen
ja kehittäminen.
Sivistyslautakunta päätti sivistysjohtajan ehdotuksesta, että lautakunta asettaa kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmän, johon kuuluvat sivistysjohtaja, rehtori, sosiaalijohtaja sekä avoterveydenhuollon osastonhoitaja.
Lisäksi sivistyslautakunta päätti asettaa Kaisajoen, Lapinniemen,
Louen ja Mattisen koulujen sekä
Tervolan lukion koulu- ja oppilaitoskohtaiset oppilas/opiskelijahuoltoryhmät, johon kuuluvat rehtori tai koulunjohtaja (johtaa ryhmää), opettajaedustaja, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Lisäksi oppilas/opiskelijahuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijaedustajia. ❅ ✎ (JJ)

Ämpärituloksia
11.7.–17.7.
Ämpärinheiton
SM-kisat 11.7.
MIEHET
1.) Markku Ranta 16,70 m,
2.) Ville Ranta 16,25,
3.) Teemu Lahti 16,23,
4.) Juho Vaara 16,00,
5.) Aleksi Vuokila 14,00,
6.) Tapio Vuorinen 13,60,
7.) Lauri Karjalainen 13,35,
8.) Jorma Huhta 12,45,
9.) Esko Huovinen 11,55,
10.) Eetu Kristo 10,50
NAISET
(heittoväline vähän kevyempi kuin
miehillä)
1.) Virpi Jankkila 10,80,
2.) Tuija Vuokila 8,33,
3.) Teija Vaara 8,00,
4.) Helena Eriksson 7,85,
5.) Irja Halonen 6,00,
6.) Marja Niemi 5,45
POJAT
1.) Oskari Körkkö 8,55,
2.) Akseli Lehtinen 7,20,
3.) Aadam Ajs 6,40,
4.) Tuure Kontiokoski 6,20,
5.) Eeka Huttunen 5,85,
6.) Onni Kärki 5,30,
7.) Valtteri Alapelto 4,15,
8.) Atte Hooli 4,05

TYTÖT
1.) Anni-Minni Kanerva 5,55,
2.) Milla Leppänen 3,60,
3.) Iida Kaasila 2,70,
4.) Ella Pallari 2,45,
5.) Liisa-Lotta Kanerva 2,20,
6.) Elsa Kaarakka 1,90

Ämpäripääjuoksu 17.7.
(juostiin ilman ämpäriä)
MIEHET 16 km
1.) Veikko Kähkölä TerTe 1.28,11
NAISET 16 km
1.) Elina Peura TerTe 1.30,29,
2.) Marketta Kela TerLatu 1.31,13
MIEHET 8 km
1.) Tommi Leinonen VaajKu 32,24,
2.) Heimo Springare TerTe 37,27,
3.) Jukka-Pekka Köngäs TerTe 41,17,
4.) Timo Riihiniemi OPP 55,51
NAISET 8 km
1.) Joanna Heiskanen Tervola 47,43,
2.) Arja Riihiniemi AlPi 55,55
MAISEMASARJA 3 km
1. Maria Peura TerTe 18,57,
2.) Saana Peura TerTe 18,57
Tulostuspalvelun hoiti Eeva-Kaisa Lahti.

Jokipostit netissä: www.tervola.ﬁ
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4H-nuorilla
Pohjoismainen leiri

M

Kesän pakkastarjoukset!
Säiliöpakastin SB106 98 L
Mitat: 54,5x84x59 cm

229 Ð
299 Ð

Säiliöpakastin SB201 197 L
Mitat: 89,5x84x59 cm

399 Ð

Säiliöpakastin SB305 252 L
Mitat: 113x85x59 cm

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Tervolan Palveluverkot Oy

onille kesän huipennukseksi järjestetty Pohjoismainen
4H-leiri päättyy tänään. Leiriin
osallistui 1200 nuorta kahdestakymmenestä eri maasta. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi.
4H-nuoret olivat tällä kertaa koolla Hyvärilän nuorisokeskuksessa
Nurmeksessa.
Leirin tiedotuksesta vastannut
Päivi Haapasalo luonnehtii Pohjoismaista 4H-leiriä kuluvan kesän
ehdottomaksi megatapahtumaksi.
Nuoria saapui Nurmekseen Norjasta, Skotlannista, Virosta, Latviasta, Karjalasta, Amerikasta, Taiwanista, Koreasta, Kanadasta ja tietysti
myös Suomesta.
Erityisen runsas osallistujajoukko – yli 800 nuorta – tuli vuonojen maasta, Norjasta. 23.7. alkaneeseen ja tänään päättyneeseen
leiriviikkoon mahtui tapahtuma
jos toinenkin. Ohjelmassa oli monipuolisesti hauskaa yhdessäoloa,
kuten tanssia, musiikkia, taidetta,
työpajoja, luonnossa liikkumista ja
tietysti kansainvälisiä kohtaamisia.
Pohjoismainen 4H-leiri alkoi
näyttävästi avajaismarssilla ja avajaisjuhlalla 23.7. Ääntä ja töminää
oli riittämiin, kun nuoret ihastuttivat teeman 4H Moving the World
mukaisilla asusteilla. Avajaisiin toi
tervehdyksensä Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi.
Leiriläiset ottivat kaveria kädestä ja innostivat häntä tutustumaan
erilaisiin tansseihin kuten afrodanceen. Myös Suomen luonto tuli tutuksi kahden retkipäivän aikana.❅
✎ (JJ)

järjestää valokuituverkkoon liittyvän
tiedotustilaisuuden 6.8.2015 klo 17.00 alkaen
Tervolan Nuorisoseuran talolla
17.00–17.45 Suomen Seutuverkot ry:n hallituksen
jäsen Tommi Linna vertaa valokuitutekniikan etuja
langattomiin verkkoihin.
17.45–18.15 Kahvi
18.15–19.00 Tervolan Palveluverkkojen liittymätyypit
ja verkon rakennusaikataulu
19.00–20.00 Kysymykset ja keskustelua

MYYTÄVÄNÄ
Tervolan kansallispuku nro 40.
Ota yhteyttä
puh. 040 1257 033.

Valtavan ämpärin kokoinen

KIITOS

Tervolan Ämpäripääpäivien esiintyjille, seurakunnalle,
yrityksille, sponsoreille, järjestöille ja Teille
ihanat Tervolan ja lähikuntien ihmiset,
jotka teitte Ämpäripääpäivistä
koko kansan iloisen juhlan!
Kiitos myös ilmojen haltijoille
siedettävistä ämpärisääpäivistä.
Hellettä ei ollut eikä rankkasateita!
Tervolan kunta, Riverbank Oy ja Tervolan järjestöt

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

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

Tervetuloa oikealle huoltoasemalle!

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

Solidet 2015

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

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

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

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

275

Jokipostit myös netissä:
www.tervola.fi

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

