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Ilmoitus Tervolan
Osuuspankin jäsenille
Nyt voit omistamisen lisäksi sijoittaa omaan
pankkiisi. Tervolan Osuuspankissa alkaa Tuottoosuus-anti 5.10.2015. Tuotto-osuus on
pitkäaikainen sijoitus pankkisi pääomiin. Sijoittamalla
tuet osuuspankkisi vakavaraisuutta ja paikallista
pankki- ja yritystoimintaa. Tavoitteemme on
maksaa sinulle siitä mahdollisimman hyvää korkoa.
Menestytään siis yhdessä!
Tuotto-osuuden merkintäaika jatkuu 31.12.2016
saakka, mutta Tervolan Osuuspankin hallituksella
on oikeus keskeyttää anti milloin tahansa.
Merkintäpaikkana toimii Tervolan Osuuspankin
konttori. Tarkemmat ehdot saat konttoristamme tai
osoitteesta op.fi/tervola

Pohjolan Liikennekoulu
aloittaa henkilöauto
(B) kurssin
ti 6.10.2015 klo 15
Tervolan lukion tiloissa.
Tervetuloa!
T: Tanja, puh. 044 3110 648

Pekankatu 3, Rovaniemi, puh. 0400 326 519

Tervolan Palloseura kiittää
TEPSILÄINEN-lehden ilmoituksista
Tervolan kuntaa ja kaikkia lehdessä
mukana olleita yrityksiä ja muita toimijoita.
Kiitos myös seuran junnutilin kautta
onnitteluja lähettäneille seuroille, yrityksille
ja yksityishenkilöille.
Kuluneiden 40 vuoden aikana ovat seuraamme
tukeneet ja auttaneet eteenpäin useat ihmiset,
liikelaitokset, yhteistöt, yritykset ja kunta.

a
Seuraav

JOKIPOSTI
torstaina 8.10.

Toivomme hyvän yhteistyön
jatkuvan edelleen.
Tervolan Palloseura ry.

Aineiston toimitus keskiviikkona 30.9.2015 mennessä.

LÄHITAPIOLA LAPPI, OSUUSKAUPPA ARINA JA KOILLISMAAN OSUUSKAUPPA

SINUN ETUSI –KIERTUEELLA
Tervetuloa koko perheen tapahtumaan tarkistamaan sinun etusi!
LähiTapiola Lappi, Osuuskauppa Arina ja Koillismaan Osuuskauppa Sinun ETUsi -kiertueella.
Tule mukaan ja varmista parhaat edut ja palvelut sinulle LähiTapiolan asiantuntijoiden ja
osuuskauppojen palveluneuvojien kanssa.
Kysy LähiTapiolan asiantuntijalta perheen vakuutusturvaan liittyvistä asioista ja miten kerrytät
Bonusta vakuutusmaksuista. Osuuskauppa Arinan ja Koillismaan Osuuskaupan palveluneuvojat
kertovat sinulle omistajuudesta sekä S-Pankin maksuttomista peruspankkipalveluista.

Tapahtumassa arvontaa, ilmapalloja, mehu- ja makkaratarjoilua, karkkia ym.

Kiertueaikataulu:
Pe 25.9. Tervolan Sale klo 12-17

Kiertuearvonnan
pääpalkintona
Jopo!
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SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Ke 23.9. Viikkomessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Heikki
Holma, kanttori Sari Vähäkangas.
Su 27.9. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma,
kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran
kautta teemalla ”Näkymättömät näkyviksi”. Kolehti käytetään vammaistyöhön
Tasaus-keräyksen kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit ja rippikouluinfo
rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen seurakuntakeskuksessa.
Su 4.10. Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11, johtaa Heikki
Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti seurakuntien lapsi- ja perhetyön,
erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen Seurakuntien Lapsityön
Keskuksen kautta. Messun jälkeen puurolounas seurakuntasalissa. Lounaan
hinta: aikuiset 1,50 €, alle 15-vuotiaat 1 € ja alle 3-vuotiaat maksutta.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 23.9. Sairaalahartaus klo 14.
To 24.9. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11. Kerhossa infoa
aivoverenkiertohäiriöistä (Länsi-Pohjan Aivoverenkiertohäiriöiset ry).
Pe 25.9. Miesten piiri Törmävaaran leirikeskuksessa klo 18, Heikki Holma.
Ke 30.9. Sairaalahartaus klo 14.
To 1.10. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45. Kerhossa infoa
aivoverenkiertohäiriöistä (Länsi-Pohjan Aivoverenkiertohäiriöiset ry). Laulun
ja rukouksen ilta seurakuntakeskuksessa klo 19, Sari Vähäkangas ja Elina
Volotinen.
To 8.10. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
PÄIVÄKERHOTYÖ:
Päiväkerhot 3–6-vuotiaille: Keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 ja 12.30–
14.30, Seurakuntakeskus, Kirkkokuja 4. Eskarilaiset voivat myös osallistua
iltapäiväkerhoon!
Avoin päiväkerho torstaisin klo 10.00–11.45, seurakuntakeskuksessa.
Avoimeen päiväkerhoon voivat lapset tulla vanhempansa tai hoitajansa kanssa,
yli 3-vuotiaat voivat osallistua myös yksikseen. Osa kerho-ohjelmasta on kaikille
yhteinen, osan aikaa on aikuisilla mahdollisuus virkistyä keskenään kerhohuoneen
viereisessä huoneessa. Uusia kerholaisia otetaan koko kerhokauden ajan.
Tiedustelut: Leena Holma p. 050 4370 006.
VARHAISNUORISOTYÖ:
Pe 25.9. Donkkis-kerho klo 12.00–13.30 Kaisajoen koululla
Ti 29.9. Donkkis-kerho klo 14.30–16.00 Pappilassa
To 1.10. Donkkis-kerho klo 13.00–14.30 Mattisen koululla
Ti 6.10. Donkkis-kerho klo 15.30–17.00 Louen koululla
K-12 TOIMINTAILTA
Pe 2.10. klo 17.00–20.00 Pappilassa (Vanhan kirkon vieressä). Toimintailta
on tarkoitettu kaksitoista vuotta täyttäneille varhaisnuorille. K-12-illat ovat
kerran kuukaudessa. Syksyn muut kokoontumiset ovat 6.11. ja 4.12. Illoissa
on rentoa yhdessäoloa ja toimintaa kokkaus-, käsityö- ja liikunta-/peliryhmissä.
Kullekin kerralle voi valita eri toimintaryhmän. Illan mittaan kokoonnutaan myös
yhteiseen hartaus- ja herkutteluhetkeen.

Tervolan Palloseuralla leppoisat synttärit

P

aikallisjalkapalloilun saralla
uranuurtavaa työtä tekevä Tervolan Palloseura sai 12.9. viettää
40-vuotisjuhliaan syksyn hienoimmassa säässä: aurinko paistoi ja
lämpöä oli vuodenaikaan nähden
harvinaisen paljon, lähes 20 astetta! Juhlaväkeä seuran merkkipäivä
kokosi reilut 200 henkeä.
Päivän ulkoilmaosuus kulki
paljolti jalkapallon merkeissä. Palloseuran konkarit pelasivat ystävyysottelun junioreita vastaan. Lopputulos oli kummankin osapuolen
mieleen, sillä tulostaululle saatiin
loppunumeroiksi tasapeli 2-2. Numeroista voisi päätellä, että konkarit
ovat saaneet säästettyä tähän huippuotteluun kaikki liikenevät voimavarat; liki koko joukkue on tunnollisesti liikkuvaa porukkaa. Junnujen asenne oli niin ikään kohdallaan, sieltä ne tulevaisuuden lupaukset nousevat pikku hiljaa esiin.
Kentältä niin pelaajat kuin yleisökin askelsi läheiseen katettuun
kaukaloon, johon talkooväki oli
kattanut jo ruokailupuitteet kuntoon. Tauriaisen Matti jakoi soppatykistä makoisaa hernekeittoa,
ja iloinen rupattelu täytti hulppean
kokoisen hallin ilmatilan. Taustalla
pienimmät junnut kirmailivat jalkapallon perässä.
Kun vatsat oli täytetty, oli muistamisten vuoro. Seuran riveissä pitkään touhunneet ihmiset saivat
mieltä lämmittäneet kotiin viemiset. Myös seuran valmentajia, toimihenkilöitä, junnuvalmentajia ja hyvin menestyneen Futsal-joukkueen
pelaajia muistettiin. Seuran väreihin
tehdyt pyyheliinat koristavat tästä
lähtien futsalistien pyyhenaulakkoa.

Tervolan Palloseuran nykyinen
puheenjohtaja Arja Oja muistutti
puheenvuorossaan, että seura perustettiin miltei päivälleen 40 vuotta sitten, ihan tarkka palloseuran
synnyinpäivä on 8.9.1975.
- Tämä päivä jää varmasti kaikkien tepsiläisten mieleen. Juhla onnistui hienosti, ja olen kiitollinen
siitä, että kaikki mukana olleet seuramme jäsenet olivat täysin rinnoin
mukana juhlapäivän hengessä. Aivan erityisen otettu olen aktiivijäsentemme talkoopanoksesta. Tunnelma oli mukavan rento ja juhlan ilmapiiri juuri toivotun kaltainen eli
leppoisa, Arja Oja iloitsi juhlan päätöshetkillä.
Arja muistutti, että TePS on
muuttunut aikojen saatossa yhä
enemmän kasvattajaseuraksi. Jalkapallon perässä ei juosta verenmaku
suussa, vaan tiedostetaan, että yhteinen tavoite on tuoda iloa ja terveyttä kaikkien seuraan mukaan
tulleiden elämään.
- Tosiasia niin meillä kuin muillakin seuroilla on se, että lasten kasvaessa nuorisoikään tienviittoja alkaa matkalle ilmestyä yhä enemmän. Karkeasti sanoen pyöreästi 15
vuoden ikä on ikään kuin vedenjakaja. Osa suuntaa viheriöiltä muiden harrastusten, seurustelun, opiskelun ynnä muiden asioiden perään. Onneksi kuitenkin jalkapalloilukin pitää pintansa, ja meille jää
niin sanotusti materiaalia jalostaa
omaa toimintaamme, puheenjohtaja Arja pohtii.
Näkyvä piirre jalkapalloiluseuran toiminnassa on myös se, että
mukaan on tullut yhä enemmän
myös tyttöjä. Jalkapallo ei ole enää

NUORISOTYÖ: Ti 6.10. Nuortenilta klo 18–20 Louen Lappialla.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis avoinna ma 28.9.–9.10. klo 10–17 ja ma 10.10. klo
10–15. Kirppikseltä varattavissa tanko tai pöytä 10,00 euroa/viikko, tiedustelut
Arja Heikkinen, p. 050 4370011.
Toimitukset: Kastettu: Niklas Veikko Vilhem Heikkilä.
Haudattu: Roope Sakari Tepsa 56v
VIRKA/VIRANSIJAISUUS HAETTAVANA:
Tervolan seurakunnassa on haettavana
SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA
Viran tehtäviin kuuluvat
1. Hautaustoimen tehtävät
2. Suntion tehtävät
3. Kiinteistönhoitajan tehtävät
Viran kelpoisuutena ovat tehtäväalaan soveltuva koulutus sekä alantuntemus
ja käytännön työkokemus. Mikäli henkilöllä ei ole viran edellyttämää koulutusta,
on sitouduttava suorittamaan suntion ammattitutkinto.
Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen
ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä, atk-taitoja, omaaloitteellisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Tehtäviin sisältyy myös iltaja viikonlopputyötä. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virasta maksetaan
KirVesTes:n vaatimusryhmän 403 mukainen palkka (peruspalkka 2.046,48€).
Peruspalkan lisäksi maksetaan viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa
vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa (enintään 15 % peruspalkasta).
Virka täytetään 1.11.2015 tai sopimuksen mukaan.
Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Tervolan seurakunnan kirkkoneuvostolle
ja toimittaa seurakunnan taloustoimistoon torstaihin 1.10.2015 klo 12:00
mennessä osoitteeseen Kirkkokuja 4, 95300 Tervola tai sähköpostilla reijo.
kiviharju@evl.fi
Lisätietoja tehtävästä antaa talouspäällikkö Reijo Kiviharju p. 0504370007 tai
kirkkoherra Heikki Holma p. 050-4370001
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS
ajalle 1.10.2015–30.9.2016 tai kunnes varsinainen viranhaltija palaa virkaan.
Tehtävään kuuluu varsinainen nuorisotyö (mm. viikko- ja kausitoiminta, retket
ja leirit), rippikoulu- ja kouluyhteistyö sekä muut esimiehen kanssa sovitut
työtehtävät. Tehtävän hoito vaatii valmiutta ilta-, viikonloppu- ja leirityöhön
sekä oman auton käyttöä.
Odotamme sinulta oma-aloitteisuutta, tavoitteellista työotetta, hyviä
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja verkko-osaamista. Viran kelpoisuusehtona
on piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyönohjaajan tutkinto, Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys ja konfirmaatio. Mahdolliset muutkin
pätevyydeltään saman tason hakijat huomioidaan.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan (vähimmäispalkka
2.282,82 €). Peruspalkan lisäksi maksetaan viranhaltijan työkokemukseen
perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa (enintään 15 %
peruspalkasta). Koeaika on 3 kk. Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista
esitettävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Hakemukset ansioluetteloineen to 24.9.2015 klo 15 mennessä: Tervolan
seurakunta, Kirkkokuja 4, 95300 Tervola tai tervola@evl.fi. Kuoreen tai
viestikenttään merkintä: nuorisotyönohjaajan viransijaisuus.
Lisätiedot: kirkkoherra Heikki Holma, p. 050 4370001, heikki.holma@evl.fi

Tervolan Palloseuran riveissä on varttunut ja varttuu edelleen ilahduttavan
runsas joukko reipashenkisen liikunnan ystäviä. Etualalla hyvin menestyneen
Futsal-joukkueen jäseniä.

Tervolaan avataan
vastaanottokeskus
turvapaikanhakijoille

S

PR:n Lapin piiri päätti viime
keskiviikkona 16.9. aloittaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminnan Tervolassa. Turvapaikanhakijoiden määrä on suuri, joten tiloja toimintaan tarvitaan
myös kaupunkien ulkopuolelta.
Jokipostin ilmestyessä ensimmäiset turvapaikanhakijat ovat ilmeisesti jo saapuneet Tervolaan.
Vastaanottokeskukseen varaudutaan sijoittamaan peräti noin 150
turvapaikanhakijaa.
SPR:n Lapin piirin toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa Oinaala kävi

pohjustamassa asiaa keskustelemalla kunnanhallituksen jäsenten kanssa 14.9. Oinaala valotti turvapaikkahakijatilannetta ja kertoi myös vastaanottotoiminnasta. Kunnanhallituksen lisäksi asiaa olivat kuulemassa kunnan johtoryhmän jäsenet.
Alustuksen jälkeen kunnanhallituksen jäsenet suhtautuivat myönteisesti turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan aloittamiseen
Tervolassa. Toimintatiloista ei vielä
viime viikolla ollut tietoa.❅
✎ (JJ)

Hernerokka maistuu myös konkareiden suussa. Vielä hetki sitten nämä jalkapalloilijat ottivat mittaa junnupelaajista. Ottelu oli tasainen päättyen tasapeliin 2-2.
leimallisesti vain poikien ja nuorukaisten liikuntaa.
- Tyttöjä on junnuikäisistä jo
puolet. Jatkuvuus vaatii vetäjiä; heitä ei ole millään seuralla liikaa. Uudet tuulet ovat aina tervetulleita.
Niistä kertoo esimerkiksi futsalin
nousu myös Tervolassa. Seuramme
piirissä iso kiitos kuuluu tunnollisille valmentajillemme Matille ja Raimolle, Arja viestittää.
Arja Oja sanoo olevansa erityisen ylpeä siitä, että Tervolan kunta on panostanut kuntakokoonkin
nähden runsaasti harrastuspuitteiden rakentamiseen. Hyvät kentät
palvelevat liikunnasta iloa ja pirte-

Runsaasti väkeä ja hevosia
Tervolan raveissa

T

ervolan perinteiset ravit pidettiin syyskuun toisena sunnuntaina. Mattisen raviradan ympärillä ollut yleisö tarkeni teepaitasillaan.
Vanhimmatkaan paikalla olleista hevosurheilun ystävistä eivät muistaneet, että tapahtumaa olisi saatu pitää
yhtä kesäisissä keleissä. Aurinko paistoi ja lämpömittarin elohopea kiipesi
liki 20 asteeseen. Yleisöä oli hevosväki
mukaan laskien lähemmäs 300 henkeä, mikä on ihan kiitettävä määrä.
Tällaisella kelillä ponit, hevoset
ja ihmiset ovat parhaimmillaan. Leppoisa lämpö piti nelijalkaisten lihakset notkeina ja ohjastajien hymyn herkässä, vaikka rataa piti käydä suunnilleen puolimatkan krouvissa silottelemassa.
Ilahduttavaa oli nähdä, että raveissa oli mukana iso joukko pippurisia poneja; niille ravi maistui, ja kansa oli haltioissaan. Shetlanninponien ensimmäisen, 900 metrin, tasoitusajon vei nimiinsä Almanäs Alvar,
jota ohjasti Miina Hallikainen. Sille kellotettiin ajaksi 02:54,6. Voittaja
vei talliinsa Tervolan Sähkön lahjoittaman loimen.
Toisesta ponilähdössä (Tervolan Apteekki) sukeutui hyvin tasainen. Ykköseksi tuli Rasmus Korkatin
ohjastama Savirannan Serafina ajalla
02:44,1. Kolmannen shetlannin ponilähdön voitti Little Bumby Ride, jota
vei Fanni Klementti. Aika oli ponilähtöjen paras 02:39,1.
Neljäs lähtö oli omistettu lämminveristen 1800metrin tasoitusajolle. Hyväksytyn suorituksen teksi kolmesta hevosesta vain Anniina Leinonen Luikon Elizabethillään, aika
oli 02:48:9. Voittaja sai pytyn ohel-

Toimituskunta:
Juhani Jaakkola, Tarja Leinonen,
Hilkka Ollikkala
Sivunvalmistus ja painopaikka:
Tornion Kirjapaino
Jakelu:
Tervolan kunnan alueella
joka talouteen – jakajana Posti Oyj

la Meri-Lapin Maatalousneuvoksen
loimen. Seuraavana oli vuorossa Lapin Marjamatkan loimittama tasoitusajo suomenhevosille. Voittoon
ravasi Henna Sarajärven ohjastama
Maksi-Onni.
Kuudes lähtö sujui tasoitusajona
lämminverisille hevosille 1800 metrin matkalla. Tässä lähdössä parasta kyytiä piti Greeper Paula Tervosen
viemänä. Aika oli 02:26,4. Lähtö oli
vauhdikas ja tasainen. Seitsemäs lähtö
oli omistettu Jenssin muistolle. Kärryjä vetivät suomenhevoset 1800 metrin
matkalla. Voittoon ravasi Lauri Savinaisen ohjastama Tuurin Toive, jolle
merkittiin voittoajaksi 03:12,7.
Kahdeksas llähtö oli tasoitusajo
lämminverisille 1800 m. Kyseessä oli
monteraviratsastus, jonka vei nimiinsä Erika Laine Treess Fullerö-ratsulla. Ajaksi kirjattiin 02:30,2. Seuraavassa lähdössä mentiin lämminveristen vauhdissa. Kyseessä oli tasoitusajo 1800 metrin matkalla. Voittajaksi tuli Victory Rose, jota ohjasti Petri Ahvenjärvi. Loimen lahjoitti Tervolan osuuspankki.
Tervolan kuninkuusajo oli vauhdikas ja se vietiin läpi 2700 metrin
matkalla. Kuninkuuteen viiletti Villihuuma, jota ohjasti Tervolan Kirkonkylän hevosnainen Henna Romsi. Villihuuma otti tiukan voiton ajalla 04:29,4. Toiseksi tullut Kari Ylismäen suitsima Caro hävisi vain 0,2
sekuntia.
Loppunäytöksenä ravattu tasoitusajo shetlanninponeille (900 m,
monte) meni Gransjöns Humuksen
ehdoilla. Miina Hallikainen toi ponin
maaliin ajalla 02:49,4. ❅
✎ (JJ)

Maksi Onni vauhdissa.
Hevosta ohjastaa Henna
Sarajärvi.

Tervolan alueen
paikallislehti
18. vsk
Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747

yttä hakevaa tervolalaisten joukkoa,
joka ei ole ihan pieni.
Valmentajat Matti Mäki-Iso ja
Raimo Tumelius ovat vakuuttuneita siitä, että joukkueurheilu kasvattaa lasten ja nuorten yhteishenkeä.
- Hymyssä suin mennään eteenpäin. Valmentaja pyrkii tietysti sytyttämään nuorissa intohimon tähän lajiin. Joihinkin tämä halu uppoaa, mutta todellisia kultajyviä
löytyy harvoin. Tärkeätä on, että
lajin pariin tulevat lapset ja nuoret
oppivat ottamaan toisiaan huomioon, Matti ja Raimo muistuttavat. ❅
✎ (JJ)

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.

Erika Laine, lämminveristen 1800
metrin voittaja, saa pytyn Petri Kiviluoman kädestä. Päätyön teki Trees
Fullerö. Loimi tuli St1 Peuralta.
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KIRJASTON
TALVIAUKIOLOAJAT
1.10.–30.4.
MA–TO 12–19
PE 12–17
LA (ja juhlapyhien aattoina) 11–15

Tervetuloa!

TERVOLAN KUNNANHALLITUS
SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI
TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEEN
Tervolan kunnanhallituksen 14.9.2015 pidetyn kokouksen
aluksi SPR:n Lapin piirin toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa Oinaala kertoi turvapaikkahakijatilanteesta sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta. Kunnanhallituksen lisäksi asiaa olivat kuulemassa kunnan johtoryhmän jäsenet.
Alustuksen jälkeen kunnanhallitus keskusteli turvapaikanhakijoiden mahdollisesta vastaanottotoiminnasta Tervolassa.
Käydyn keskustelun pohjalta Tervolan kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan käynnistämiseen Tervolassa.

KUULUTUS
KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVAN
TERVOLA-VAREJOKI -OSA-ALUEEN
MUUTOKSEN VIREILLETULOSTA
Tällä kuulutuksella laitetaan vireille Kemijokivarren osayleiskaavan Tervola-Varejoki -osa-alueen muutos. Kunnan tavoitteena on suunnittelun kautta luoda edellytyksiä muodostaa
ja palauttaa nauhamainen, perinteinen jokivarsikylärakenne.
Osayleiskaavamuutoksen tavoitteena on hyödyntää nykyistä osayleiskaavaa tehokkaammin olemassa oleva infrarakenne, tiivistää ja luoda mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle, joka tukee ja täydentää jo olemassa olevaa asutusta ja kylärakennetta. Kyläyleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan
myöntämisen perusteena (MRL 44 § ja 72 §).
Kaavan aloitusasiakirjana on laadittu MRL 63 §:n mukainen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se asetetaan nähtäville
koko kaavoitusprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä
kaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelmassa kerrotaan
suunnittelun tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville
24.9.2015 alkaen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n
mukaisesti kunnanviraston neuvontaan, tekniselle osastolle
sekä kunnan Internet-sivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällön riittävyydestä on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään 26.10.2015 mennessä osoitteella Tervolan kunta, tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Tervolassa 24.9.2015

Seniorikuntosali on aloittanut toimintansa.
Kokoonnumme tiistaisin.
Ensimmäinen ryhmä kokoontuu klo 12.00 ja
toinen ryhmä klo 13.15.
Tervetuloa mukaan mielen ja kehon virkistystuokioon!

TULKAAHAN
TAUKOTUPAAN!
Nuorkan tiloissa on jälleen avoinna Taukotupa.
Tule hengähtämään ja rupattelemaan
keskiviikkoisin klo 8-11.

Hienot hippokisat
Keskusurheilukentällä

S

yyskuun ensimmäisenä torstaina pidetyt, perinteiset Hippokisat vetivät Keskusurheilukentälle
parisensataa ihmistä, joista pikkuhippoja oli pyöreästi 80. Kisat onnistuivat hyvin. Ilma oli upea ja tunnelma mahtava. Kyllä niissä puitteissa kelpasi liki ennätyssuuren
lapsijoukon kisailla ja huolto-, tukija kannustusjoukkojen nautiskella.

Tulokset:
P4 20 m:
1.) Alvar Nojonen, 2.) Leo Laine,
3.) Topi Pesonen, 4.) Väinö Komulainen, 5.) Veeti Rautio, 6.) Viljami Säily, 7.) Lenne Laine, 8.) Lenne Alaluusua, 9.) Hugo Kittilä, 10.)
Havu Nieminen
T4 20 m:
1.) Laura Karvonen, 2.) Ida Lumpus, 3.) Vilma Hooli, 4.) Aino-Liisa
Lampela, 5.) Suvi Oinas, 6.) Emma
Suorsa, 7.) Venla Mäntyranta, 8.)
Yasemin Dolan, 9.) Vilma Ylimartimo, 10.) Hertta Harjuniemi
P6 40 m + pallo:
1.) Severi Körkkö, 2.) Aapo Käsmä,
3.) Joona Ylimäki, 4.) Iisak Perkaus, 5.) Patrik Talvensaari, 6.) Akseli Keskimaunu, 7.) Veeti Hooli, 8.)
Elias Myllykoski, 9.) Luukas Oinas,
10.) Nalle Nieminen

T6 40 m + pallo:
1.) Linnea Nieminen, 2.) Elisa Takkunen, 3.) Seliina Ranta, 3.) Emma
Hietanen, 5.) Senja Kuukasjärvi, 6.)
Emmi Palokangas, 7.) Aino Rämö,
8.) Irka Ruonakoski, 9.) Emmi Lumpus, 10.) Silja Oinas, 10.) Iina Tervo
P8 40 m + pallo:
1.) Pietu Ruonakoski, 2.) Niila Perkaus, 3.) Valtteri Ylimartimo, 4.)
Juho Hietanen, 5.) Aleksi Ylimikkotervo
T8 40 m + pallo:
1.) Sonja Toivanen, 2.) Josefiina
Rautio, 2.) Ella Pallari, 4.) Ella Alatossava, 4.) Aino-Ilona Vuokila,
4.) Emma Pallari, 7.) Enna Kupari, 7.) Anni-Maija Keskimaunu, 9.)
Aino Peura
P10 60 m + pituus:
1.) Akseli Ranta, 1.) Veikko Ylimartimo, 3.) Akseli Säily
T10 60 m + pituus:
1.) Inki Ruonakoski, 2.) Meiju Puhakka, 3.) Matilda Rautio, 4.) Emma-Leena Hedman, 4.) Emilia Säily, 6.) Hilla-Maria Vuokila, 7.) Helmi Vaajoensuu, 8.) Sanni Oinas
P12 60m + pituus:
1.) Antti Rajala, 2.) Antti Mäki-Iso
T12 60 m + pituus: 1.) Saana Peura

NUORKKA

13–19-vuotiaille tarkoitettu Nuorkka on avoinna:
ma klo 17.30–20.30
ke klo 14–20.30
pe klo 17.30–20.30

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivä nuorisotyö toimii Tervolassa. Kohderyhmänä ovat seudulla
asuvat 15–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen
tai muun aktiivisen toiminnan ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Yhteyttä voi ottaa nuori itse tai joku muu
nuoresta huolissaan oleva henkilö.
Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen p. 040 1519735,
satu.karvonen@tervola.fi, Facebookissa Tervolan Etsivä Nuorisotyö

TEATTERIREISSU

Jari Tervoa Lappia-talon isolla näyttämöllä Kari Väänäsen ohjaamana. 30.10. Rovaniemellä klo 19.00. Ilmoittautumiset ja maksut
15.10. klo 15.00 mennessä kunnan keskukseen p. 040 124 2411
Esityksen kesto noin 2,5 h. Lähtö linja-autoasemalta klo 17.30 ja
Rovaniemeltä noin 21.30.
Lippujen hinnat: perus 25€, eläkeläinen 20€, opiskelija/työtön 16€

BÄNDITILA

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

Tervolan kunta

Lisätietoja kunnanjohtaja Mika Simoska (040-5062928)

TERVEYSKESKUS
TIEDOTTAA

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

Eemeli tekee historiaa
Tervolalla pitkä muutoslista T
valtiovarainministeriölle

V

iime viikolla istunut kunnanhallitus kävi tarkoin läpi kunnanjohtajan ja hallintojohtajan kuutioiman vastauspatteriston, joka on samalla vastaus valtiovarainministeriön
kuukausi sitten lähettämään kyselyyn.
Ministeriö utelee kunnilta, mitä lakisääteisiä tehtäviä nämä olisivat halukkaat/valmiit poistamaan tehtävistään,
mitä haluaisivat supistaa tai keventää,
mitä menettelytapavelvoitteiltaan vähentää, ja mitä näkevät suurimmiksi
tuottavuutensa parantamisen esteiksi.
Kyselyssä pyydettiin lisäksi arvioimaan sitä, miten kunnan henkilöstön kelpoisuusehdot tai henkilöstörakennetta koskevat normit johtavat
kunnassa lisäkustannuksiin tai käytännön ongelmatilanteisiin. Myös
toimintavapauksien, kokeiluhalukkuuden sekä maksupolitiikan perään
kyseltiin.
Kunnanhallitus haluaa heittää
lakisääteisistä tehtävistä roskakoriin
muiden muassa sosiaalisen luototuksen, isyyslain mukaiset tehtävät ja lapsen elatusavun vahvistamisen (halutaan valtiolle), vieroitus- ja korvaushoidon, raittiustyön, valvotut vaihdot
ja –tapaamiset, yksityistieasiat sekä
ympäristösuojelulain valvontatehtävien siirron yhdelle viranomaiselle.
Kunnanhallitus näkee supistamisen ja keventämisen tarvetta esimerkiksi opetussuunnitelmiin; ne voisivat olla nykyistä vielä enemmän valtakunnallisesti sitovia – siis vähemmän
paikallista sovellusta. Keventämistä
haluttaisiin myös massiivisen tilastointivelvoitteen hoitoon sekä vähennystä kyselytulvaan. Liikkumista tukevat palvelut eivät voi kunnanhallituksen mielestä valua yhteiskunnalta
kuntien tehtäviksi. Kevennystä halutaan niin ikään terveydenhuollon valinnanvapauteen, koska sen katsotaan
lisäävän terveyskeskusten välistä työtä ja asioiden selvittelyyn on käytettävä enemmän työpanostusta; myös byrokratia lisääntyy.
Vähennyksen tarvetta nähdään
reippaasti sekä koulumatkoihin käytettävän ajan maksimimääräyksen
noudattamisen että terveydenhuollon
päivystysasetuksen sitovuuden osalta; ympärivuorokautinen päivystys
on kunnanhallituksen mielestä perusteetonta, se on sekä yliresursointia
että kallista. Myös turhista lääkärinlausunnoista tulisi päästä eroon – samoin monenkertaisesta tilastoinnis-

ta. Hankintalain säännöksiä olisi tarpeen keventää, valituspolkuja lyhentää ja prosesseja yksinkertaistaa, tosin yksityisten oikeusturva suojaten.
Kunnan henkilöstöön liittyvään
hallinnointiin esitetään remonttilistaa, jossa päivähoidon ja iltapäivätoiminnan kelpoisuusehdot estävät järkevän yhdistämisen ja tehokkaan resursoinnin. Hoitajamitoitukset ovat
liian kaavamaisia. Työpaikkakoulutetut tulisi huomioida esimerkiksi näyttötutkintojen kautta. Henkilömitoituksen normitus tulisi purkaa; tavoitteeksi olisi hyvä ottaa hyvä ja laadukas
palvelu, ei sitovia henkilömitoituksia.
Kunnanhallituksen näkemys on myös
se, että teknologian lisääntynyt osuus
vaikuttaa myös henkilöstömitoitukseen sekä palveluiden saatavuuteen.
Nykyistä enemmän toimintavapautta lakisääteisiin velvoitteisiin
kaivataan sosiaalihuoltolain täytäntöönpanoon. Myös terveydenhoitajien vastaanottoajan pituudeksi säädetty tuntimäärä on liian jäykkä – järkevämpää olisi saada itse vaikuttaa aikojen pituuteen, tarpeen tullen niitä vähentäen tai lisäten. Yleensäkin palveluiden järjestämiseen olisi hyvä saada enemmän vapautta säätelyn sijaan.
Kunta olisi valmis työllisyyskokeiluihin, malliesimerkkinä kävisi
Paltamon malli. Kaavoituksen/rakentamisen ohjausta vesivoimantuotantoon valjastetun joen osalla halutaan
ilman kantatilamitoitusta, mikä edistäisi perinteisen, nauhamaisen jokivarsikylärakenteen tukemista.
Kunnanhallituksen mielestä
vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin tulisi asettaa omavastuita
nykyistä enemmän. Lisäksi varallisuuden vaikutus maksuihin sosiaali- ja terveyspalveluissa tulisi tarkastella nykyistä kokonaisvaltaisemmin.
Kunnallisten maksujen ja taksojen tulisi seurata yleistä kustannuskehitystä.
Valtiovarainministeriö tähtää kyselyllään siihen, että vastauksia voitaisiin jatkuvasti hyödyntää matkalla uusiin käytöntöihin, joilla kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista päästäisiin eroon. Uusi tienviitta
häämöttää jo tämän vuoden lopulla.
Hallitus tarkastelee budjettiriihessään
vielä tämän kuun aikana toimenpideohjelman riittävyyttä ja tekee sitten
tarvittavat lisäpäätökset. ❅
✎ (JJ)

ervolan jäissä ollut historiateoshanke nytkähtää reilun
kymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen liikkeelle. Kunnanhallituksen
alkukesästä nimeämä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa ja Tervolan kunnan 150-vuotisjuhlaa valmisteleva juhlatoimikunta palautti historia-hankkeen päivänvaloon
runsas kuukausi sitten pitämässään
kokouksessa. Juhlatoimikunta linjasi, että historiateos olisi hyvä saattaa päätökseen kunnan juhlavuoden kunniaksi.
Juhlatoimikunnalla oli tiedossa,
että oman pitäjän poikiin kuuluva
valtiotieteen maisteri Eemeli Hako-

VTM Eemeli Hakoköngäs

köngäs on kiinnostunut historiateoksen tekemisestä. Eemelin kynänjälki näkyy muiden muassa Tervolan seurakunnan viime vuonna julkistetussa historiateoksessa.
Juhlatoimikunnan mukaan Hakoköngäs on laatinut hankkeelle
alustavan tutkimussuunnitelman,
kustannusarvion ja aikataulun. Kirjan kustannusarvio ilman painatuskuluja on 25 000 euroa. Hankkeelle
tulisi nimetä ohjausryhmä.
Juhlatoimikunta esittikin kunnanhallitukselle, että pitäjän juhlavuoteen 2017 liittyen aloitettaisiin
Tervolan historia-hanke, johon varattaisiin edellä esitetty summa ja
painatuskuluihin euroja, ”joiden
määrä selviää myöhemmässä vaiheessa.” Kulut kohdistuisivat vuosille 2015 – 2017.
Juhlatoimikunta esitti, että kunnanhallitus nimeäisi hankkeelle ohjausryhmän ja siihen jäseniksi Jouko Autio (puheenjohtaja), Pertti
Keränen, Markku Aula, Aatto Ylimartimo, Mirjami Lehto sekä Tarja Leinonen (sihteeri).
Kunnanhallitus päätti viimeisimmässä istunnossan hyväksyä
juhlatoimikunnan esityksen Tervolan historia-hankkeen toteuttamisesta juhlavuoteen 2017 liittyen.
Kunnanhallitus kirjasi, että määräraha varataan kunnanhallituksen alaisen elinkeinojen kehittämisen tulosalueen muihin projekteihin. Lisäksi päätökseen kirjattiin,
että historiateoksen tekijäksi palkataan VTM Eemeli Hakoköngäs.
Hankeen ohjausryhmän kokoonpano on niin ikään juhlatoimikunnan
esityksen mukainen. ❅
✎ (JJ)

TAPAHTUMAKALENTERI
Kesä mielessä, syksyn satoa -näyttely .....................2.9.–30.10.
Donkkis Big Night ....................................................18.9.
Länsi-Pohjan Jousikvartetti ......................................18.9.
SuomiMies seikkailee ..............................................19.9.
Donkkis Big Night ....................................................9.10.
Länsi-Pohjan Jousikvartetti ......................................28.10.
Uimahallireissu ........................................................30.10.
Teatterireissu - Esikoinen .........................................30.10.
Donkkis Big Night ....................................................13.11.
Uimahallireissu ........................................................27.11.
Länsi-Pohjan Jousikvartetti ......................................27.11.
Itsenäisyyspäiväjuhla ...............................................6.12.
Donkkis Big Night ....................................................11.12.

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

4

24.9.2015

P iristystä syksyyn!

TERVOLAN VPK
KIITTÄÄ
kera ruusujen…

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

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

Kanervat

SPEK Lapin aluejohtaja Pertti Heikkilää,
Lapin Pelastusliitto ry:n pj Matti Toppista,
Tervolan soittokunnan ja
Rovaniemen VPK:n soittokunnan soittajia,
Tervolan Nuorisoseuraa/Heikki Hepoahoa,
Mattisen kylätoimikuntaa/Jukka-Pekka Kuparia,
Anja Ylimaunua, Aino Peuraa, Anneli Pesosta,
Eeva-Kaisa Lahtea, Maanpuolustusjärjestön naisia,
Lea Ruotsalaista, Tervolan Kotileipomoa sekä kaikkia Teitä,
jotka autoitte meitä 60v ja 40v= 100-vuotisjuhlamme
onnistumisessa lauantaina 22.8.2015 Nuorisoseuralla ja
sen ympäristössä.
Sekä kaikkia meitä muistaneita: Lapin Pelastuslaitosta, Tornion
VPK:ta, Karungin VPK:ta, Simon VPK:ta, Kemin VPK:ta,
Keminmaan VPK:ta, Stora Enson Veitsiluodon TPK:ta,
Tervolan kuntaa, Tervolan Seurakuntaa, Tervolan
Osuuspankkia, Tervolan Nuorisoseuraa, Tervolan Apteekkia,
Tervolan Terävää, K-markettia, Ilta Rintalaa ja Maija-Liisa
Ojakangasta!

Kiitämme myös runsaslukuista vierailijajoukkoa
sekä median edustajia, jotka huomioivat juhlamme!
Toivottavasti viihdyitte kanssamme.

Callunat
erikokoisina ja
erivärisinä
Koristekaalet
K
90€ kpl
Leikkogladiolus
Leik
€ kpl

15€ 4 kpl 3
4
12€ 3 kpl 20€ 6 kpl
2
50€ kpl

Tykkää meistä Facebookissa
sa

Kukka- ja Hautauspalvelu
alvellu K. Kreivi
alvelu
Osuuspankin talo, puh. 016-438 100. Palvelemme ark. 10–16.30, la 9–13

Lapin liitto on kuntayhtymä, joka vastaa
alueellisesta kehittämisestä, maakuntakaavoituksesta, maakunnan edunvalvonnasta, pelastustoimesta sekä kansainvälisistä tehtävistä.

KUULUTUS
Korkein hallinto-oikeus on antanut 11.9.2015 päätöksen (n:o 2387/2015) Länsi-Lapin maakuntakaavan vahvistamista koskevasta asiasta.
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset.
Länsi-Lapin maakuntakaava on saanut lainvoiman.

Hyvää ja turvallista loppuvuotta!

NYT NIITÄ SAA!
Senioripuhelimet ovat tulleet

©

Solidet 2015

SL 650

SL 320

• puheaikaa
260 minuuttia

• puheaikaa 420 minuuttia

125 Ð
ETÄPALVELUA
Kunnantalon yhteispalvelupisteestä on varattavissa
etäpalveluna Kelan, verohallinnon , TE-toimiston ja
maistraatin asiantuntijapalveluita.

75 Ð

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!

Lisätietoja etäpalveluista ja
ajanvaraukset kunnan neuvonnasta puh. 040 124 2411

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

IB-todistukset jaettiin
28.8.2015 Rovaniemellä.
Kiitos minua jo keväällä muistaneille!
IByo Aki Leinonen

Hengellinen Sanan- ja
rukouksenilta
Tervolan Osuuspankin kerhohuoneella
su 27.9.2015 kello 18.00.
Sydämellisesti Tervetuloa!

016 435 018 • 0400 691 663

Tervolahovi laajentaa asiakaskuntaansa

T

ervolahoville ei voisi juuri löytää Tervolasta nykyistä parempaa paikkaa; jokimaisema on upea
kulissi kaikkina vuodenaikoina alati
vaihtuvine sävyineen. Näkymät ovat
sanalla sanoen mahtavat. Hovin toiminnalle luonnon näkymät, valon
vaihtelut, säiden äkilliset muutokset
ja Kemijoen välillä lempeät, välillä
uhkaaviltakin vaikuttavat ilmeet tuovat Tervolahoville ja sen asiakkaille arvokkaan lisäarvon viihtyvyyttä ajatellen.

- Tämä pitää hyvin paikkansa. Saamme päivittäin aitoja, tyytyväisyyttä huokuvia palautteita niin
puitteistamme, palvelustamme kuin
näkymistämmekin, yrittäjä Tenho
Kakko sanoo.
Tervolahovissa vietettiin kauniina syysiltana 5.9. hovin kuusivuotissynttäreitä. Virallisesti syntymäpäivä oli jo aikaisemmin, mutta sopivammaksi ajankohdaksi nähtiin syyskuun alkupuoli. Päivää – oikeastaan synttäri-iltaa juhlistettiin

Järjestäjänä Kemin Helluntaiseurakunta

Näissä maisemissa silmä taatusti lepää Kemijoen tarjotessa parastaan.

HUOLTOASEMA E. PIETILÄ KY

Tenho Kakko, Mari Starck-Kakko ja synttäri-illan nuorten järjestäjien näkökulmaa avannut Laura Kukkula ehtivät hetken hengähtää illan haasteiden edellä.

venetsialaistyyppisillä bileillä, jotka
järjestettiin erityisesti nuorten tarpeita ajatellen.
Illaksi oli tilattu hyvä sää. Tilaus osui nappiin, väkeä oli sataa hätyyttelevä määrä. Karaoke ja diskomeininki olivat nuorison mieleen,
samoin vaahtobileet, joista on niin
Tervolahovissa kuin muissa viihdekeskuksissa tullut iso hitti. Synttäriillan kruunasi puolilta öin järjestetty
ilotulitus, jossa ei paukkuja säästelty.
Tenho Kakko kertoi, että illan
ideointi, järjestelyt tarjottavineen ja
ohjelman suunnittelu olivat nuorten
käsissä. Kaikilla oli hauskaa, eikä mitään häiriköintiä ilmennyt.
- Tervolan alkuvuodet ovat olleet toimintojen sisäänajoa, erilaisia kokeiluja ja rohkeita juttuja. Ensi
kesänä panostamme entistä enemmän vieressämme virtaavan Kemijoen hyödyntämiseen matkailijoille
elämyksiä tarjoten. Suunnitelmissa
on aloittaa jokiristeilyt suurehkolla
retkiveneellä. Uutta pitää jatkuvasti
kehitellä paikan vetovoimaisuuden
lisäämiseksi ja vahvistamiseksi, yrittäjä Tenho Kakko korostaa.
Kakon tavaramerkki onkin rohkeus uusien haasteiden ottoon. Hän
ei koskaan sano asiakkaalle, että

”tämä ei onnistu.” Tervolahovi on
kehittynyt vahvasti monipuolisen
lomakeskuksen suuntaan; majoittuvien asiakkaiden määrä on moninkertaistunut alkuaikoihin verrattuna.
- Yritysasiakkaita on yhä enemmän, mikä tarkoittaa sitä, että firmat ostavat henkilöstölleen räätälöidyn paketin, joka sisältää majoituksen lisäksi monia juttuja. Tällainen toiminta on jatkuvasti kasvava
siivu liikevaihdostamme. Lisäksi pidämme yllä paikallisen tanssikulttuurin elinvoimaisuutta. Meidän on
nostettava markkinointiamme. Runsas hyvä palaute antaa voimia kehittää toimintaa edelleen, Kakko muistuttaa. ❅
✎ (JJ)

Synttäribileisiin tehtiin vaahtoa, jotta juhlijoille saataisiin mahdollisimman pehmeät oltavat.

