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Johanna Saari jakaa elämäniloa ja
hyvää oloa

K

eminmaasta lähtöisin oleva
Johanna Saari muutti juhannuksen jälkeen 9-vuotiaan Ella-tyttärensä kanssa Porvoosta Tervolan Koivuun. Hyppäys etelärannikon ympyröistä pohjoiseen oli melkoinen – ei vain maantieteellisesti,
vaan tapojen, tottumusten ja kulttuurin suhteen.
Aikoinaan Keminmaan tyttö
opiskeli lasten sairaanhoitajaksi,
päivitti tutkintonsa ammattikorkeakoulun tutkinnoksi ja työskenteli muiden muassa MLL:ssa, päihdetyössä ja Kuopion Ensikotiyhdistyksen palveluksessa.
Uudelle vuosituhannelle tultaessa Johanna teki uuden täyskäännöksen; hän kouluttautui NLP-traineriksi ja kalevalaiseksi jäsenkorjaajaksi, naurujoogaohjaajaksi, intialaisen päähieronnan opettajaksi
sekä sertifioiduksi auravälittäjäohjaajaksi. Melkoinen litania erityisosaajatitteleitä, joista useimmat lienevät kuitenkin tavallisillekin kyläraittien tallaajille tuttuja.
Johanna Saari luotti koulutukseensa, kyltymättömään haluunsa
oppia uutta ja ennen muuta rohkeuteensa aloittaessaan vuonna 2005
Porvoossa JoyPack-nimisen hyvinvointialan yrityksen. Yritys jatkaa
nyt toimintaansa Koivusta käsin.
Naisen työalueena on koko Suomi,
ja Virokin kuuluu kosketuspintaan.
- Kun aloitin Porvoossa, en tuntenut sieltä ketään. Vähitellen onnistuin luomaan verkoston ja kasvattamaan sitä. Aloitin työt Tervolassa kolme viikkoa sitten; täällä
olen jälleen uusien ihmisten ja tilanteiden ympäröimänä kyntämättömän saran päässä. Minua kiinnostavat vaativat haasteet, jotka
odottavat toteuttajaansa. Haluan
koko sydämestäni jakaa tervolalaisille ja muillekin pohjoisen ihmisille elämäniloa ja hyvää oloa, Johanna Saari viestittää.
JoyPack kertoo jo nimenä, että
Johanna toimii antamiensa hoitojen
kautta elämänilon palauttajana. Ihmiset ovat näinä aikoina yhä stressaantuneempia, työhönsä kyllästyneitä, väsyneitä ja turhautuneita.
Elämän suunta on monilla hukassa
ja psyykkiset sekä fyysiset ongelmat
kasvavat ja kasaantuvat.
- Tarjoan yritykseni kautta erilaisia täydentäviä ja vaihtoehtoisia
hoitoja sekä hyvinvointiin liittyvää
koulutusta, ja toteutan tähän palvelualaan liittyviä tapahtumia. Oli sy-

Perinteiset Tervolan ravit
Mattisen raviradalla
sunnuntaina 13.8. klo 12
Pääsymaksu 5 €

Järjestäjänä: Tervolan Hevosjalostusyhdistys ry.

Johanna Saari ei usko lauseeseen: ”En varmasti onnistu tässä.” - Tämä lause pitää rytätä paperikoriin, sillä ihminen onnistuu, kun tosissaan ja sitkeästi yrittää, hän korostaa.
kähdyttävää, että jo avajaispäivänäni 17.7. sain lämpimän ja innostuneen vastaanoton kyläläisiltä. Järjestän 19.8. avointen ovien tilaisuuden, jossa paikkakunnan ihmiset voivat tutustua yritykseni toimintaan, Saari kertoo.
Johanna Saari löysi nettisivuilta
Koivussa myytävänä olleen omakotitalon viehättävine piharakennuksineen. Hän reissasi Kemijoen äärelle tutkailemaan löytöään lähemmin.
- Ihastuin Ellan kanssa tähän
paikkaan ihan tuota pikaa. Punainen tupa tuntui soveltuvan erinomaisesti hoitojen tyyssijaksi, myös
viereinen päärakennus sai sydämeni pompottamaan riemusta. Ja mikä
ihana pihapiiri sekä puiden lomasta
välkkyvä Kemijoki! Näky sai meidät
hihkumaan riemusta.
Johanna keksi oitis myös uuden
idean: Hoitotilojen yhteydessä oleva
makuukammari soveltuu varsinkin
pitkämatkaisten asiakkaiden majoitukseen. Sauna on pihapiirissä; löylyistä voi pulahtaa virkistävän Kemijoen syleilyyn.
Mutta sitten niihin hoitoihin ja
muihin palveluihin. Johanna menetti sydämensä Aura Transformaatioon kuunneltuaan kuusi vuotta
sitten Berit Reaverin luennon. Luennon ydinsanoma oli se, että Aura
Transformaation avulla voi tuntea
olevansa vahvasti suojattu ja pysyä omassa voimassa ja kehossaan.
Hoidon avulla saavuttaa hyvin selkeän ja tasapainoisen olotilan. Johanna valmistui tuon luennon in-

noittamana auravälittäjäksi kuusi
vuotta sitten.
- Auravälittäjäkoulutuksella on
ollut keskeinen rooli tämänhetkisessä työssäni. Aura Transformaatio-hoito tehdään kerran elämässä,
ja siihen voi tulla, mikäli haluaa parantaa omia toimintatapojaan, elämänhallintaansa ja yleistä elämänlaatuaan.
Hoito ei ratkaise elämässä olevia ongelmia, mutta vahvistaa ihmisen omaa kykyä nähdä ja muuttaa asioita, jotka ovat syystä tai toisesta epätasapainossa. Hoito sopii
myös niille, jotka haluavat päivittää
energiaansa uuden ajan energioihin, jotka lapsilla ja nuorilla jo lähtökohtaisesti ovat.
Muutaman selittävän sanan kaipaa myös intialainen päähieronta. Kyseessähän on tuhansia vuosia vanha hoitamismenetelmä, jonka avulla voidaan lievittää stressiä.
Se tehoaa myös särkeviin ja jäykkiin niska-hartianseudun lihaksiin.
Monet saavat hoidosta apua myös
unettomuuteen.
JoyPackin palveluihin kuuluvat myös hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät koulutukset ja valmennukset.
- Kannattaa muistaa, että ihminen on aina oman hyvinvointinsa ja terveytensä paras asiantuntija.
Me hyvinvointialan toimijat olemme tällä matkalla apuna ja tukena.
Kaikki ratkaisut ovat yksilöllisiä, Johanna Saari muistuttaa. ❅
✎ (JJ)

Johanna pitää eläimistä. Niiden tavoista voi ihminenkin löytää selviytymisen avaimia.

Raviradalla talkoillaan
maanantaina 7.8. ja lauantaina 12.8.
Aloitamme talkootouhut klo 18.00
Reippaita talkoolaisia tarvitaan!
Tule mukaan!!!

Kaavoitusta

T

ervolassa on riittänyt yllin kyllin kaavoitettavaa. Kaavojen
laatijoille on ollut työsarkaa riittämiin. Kuluvan kesän kynnyksellä
valtuusto hyväksyi Tervolan-Varejoki osayleiskaavan muutosehdotuksen; se koski Kaisajoki-Korpela
osayleiskaavaa.
Kaavan laatijan mukaan kaavaprosessissa oli tarkoituksena Tervola-Varejoen osa-alueelle rajata ja
laatia suoraan rakentamista ohjaavia osayleiskaavoja, joissa yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.
Hyväksytyn ehdotuksen mukaan osayleiskaavojen ulkopuolisilla alueilla jää nykyinen osayleiskaava voimaan sellaisenaan. Osayleiskaavat rajataan alueille rakentamispaineiltaan vähäisille alueilla, joilla
on täydennysrakentamistarvetta ja
tarvetta lisätä rakennuspaikkoja. ❅
✎ (JJ)
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Messupaikat käyneet
hyvin kaupaksi

Kaisajoen ja Korpelan alueita kehitetään
osayleiskaavan pohjalta

M

K

aaseudulta Käsin Messut
on jo käsite Peräpohjolassa.
Runsaan kolmen viikon kuluttua
avautuva tapahtuma saa peräänsä
järjestysluvun 21. Karkeasti arvioiden messuilla on ollut historiansa aikana lähemmäs 200 000 kävijää. Parhaina vuosina messutarjontaan on tutustunut yli 10 000 ihmistä. Monet tervolalaiset ovat käyneet
Maaseudulta Käsin Messuilla joka
kesä. Myös näytteilleasettajien pääjoukossa on lukuisia messuille uskollisia tuotteitaan, toimintaansa
ja palveluitaan esitteleviä yrityksiä,
yhteisöjä ja järjestöjä.
Messujen hermokeskuksessa on
häärännyt jo huhtikuun puolivälistä lähtien Jaana Baas. Hotelli- ja
ravintola-alan koulutuksen omaava Baas on ollut järjestämässä seminaareja ja erilaisia pienempiä tapahtumia, mutta näin isossa ”hiekkalaatikkossa” hän on ensimmäistä
kertaa. Sujuvasti viestimien maailmassa ja messuasiakastapaamisten
pyörteissä sukkuloiva Baas on ottanut haasteet rohkeasti vastaan.
- Iso kuviohan tämä on, eikä kevään alussa aloitettu järjestelyrumba ollut yhtään liian varhainen, sillä
systeemeihin perehtyminen ja satojen kontaktien hoitaminen vie ajan
varsin tarkkaan. Näinä päivinä eletään messujen järjestelyissä kiivainta vaihdetta. Ei tässä voi olla pelkästään omalla mukavuusalueella, vaan
on otettava työkalupakki rohkeasti kouraan ja syöksyttävä säpinöiden sekaan, touhuamistaan iloisesti nauraen säestävä Baas kuvailee.
Maikkulan Ninalle hän suitsuttaa kiitosta monien asioiden selventämisessä. Niina hoiteli messusihteerin tehtäviä aikaisemmin, eikä
ole pantannut kokemuksiaan Jaanan ”valmennusvaiheessa.”
- Tilanne messujärjestelyissä
on hyvä, sillä vapaita esittelypaikkoja on enää niukalti. Kauppa on

siis käynyt hyvin, mutta joukkoon
mahtuu vielä, jos joku haluaa varauksen tehdä. Esiintyjien kanssa on
sopimukset jo lyöty lukkoon; tarjolla on messuviihdettä varmasti jokaiseen makuun ja kaikkien ikäluokkien korvia ja silmiä hemmotellen,
Jaana Baas kertoo.
Messujen uutuutena on Lähiruokatori, joka toteutetaan yhteistyössä Pro Agrian kanssa. Jaanan
mukaan tori on herättänyt jo ennakkoon suurta kiinnostusta.
- Lähiruoka-ideaa on perustellusti laajennettu koskemaan koko
maakuntaa. Koska Lapissa ruoantuottajat ovat suhteellisen harvassa ja laajalti levittäytyneet, niin lähiruokaa voi yhtä lailla olla poroherkut Itä-Lapin kairasta kuin tervolalainen peruna. Messujen teema
on tänä vuonna Maaseutuyrittäminen, ja siihen sekä tavallaan myös
Lähiruokatoriin liittyen lauantaina
on paneelikeskustelu, johon osallistuu kattava joukko maaseudun
yrittämisen tuntijoita, mm. Tampereen yliopiston tutkijatohtori Hanna-Mari Ikonen ja luonnontuotealan yrittäjä Sanna Jämsä.
Messuille on ilmoittautunut
ilahduttavasti myös uusia näytteilleasettajia, erityisesti mainittakoon
maatalouspuolen tuotteita myyvät
Demeca Oy, Ledistys Oy ja rehupuolta edustava Feedex. Myös uusia kädentaitajia on saatu houkuteltua mukaan. Viihdepuolessa on panostettu paljon myös lasten ajankuluun. Takuuvarmasti pikkuväen saa
pauloihinsa muiden muassa televisiosta tuttu Kikattava Kakkiainen.
Vähän varttuneempia viihdyttää
vaikkapa paluutaan tekevä Kaseva.
- Täytyy toivoa, että sää suosisi meitä, ja ohjelma on yleisön mieleen. Uskon, että tällaisilla messuilla
on tilausta pitkälle tulevaisuuteen,
messukoordinaattori Jaana Baas kiteytää. ❅
✎ (JJ)

esälomilleen lähtenyt valtuusto hyväksyi juhannusviikon
alla Tervola-Varejoen osayleiskaavan
muutosehdotuksen (Kaisajoki-Korpelan osayleiskaava). Valtuusto oli kokouksessaan yksimielinen, paitsi että
keskustan Eero Ylimartimo esitti,
että kaavoitusasia palautettaisiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Esitys kuitenkin raukesi kannattamattomana. Ylimartimo ilmoitti jättävänsä pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.
Kunnanhallitus asetti kaksi vuotta sitten projektiryhmän työstämään
Kemijokivarren osayleiskaavan Tervola-Varejoki osa-alueen tarkistamista. Projektiryhmään nimettiin kunnan viranomaisia, luottamushenkilöitä ja kylätoimikunnan edustajia.
Teknisessä lautakunnassa kaavoitustyön tekijäksi valittiin SITO
Oy. Tervola-Varejoki osayleiskaavaalueen tarkistamista lähdettiin viemään eteenpäin oikeusvaikutteisin
linjauksin: Tervola-Varejoen alueelle
rajataan ja laaditaan kyläyleiskaavoja,
joissa rakentaminen toteutetaan kunnan myöntämin rakennusluvin. Kyläyleiskaavojen ulkopuolisille alueille
jää nykyinen osayleiskaava voimaan.
Kyläyleiskaavat rajataan alueille, joilla on täydennysrakentamistarvetta ja
tarvetta lisätä rakennuspaikkoja.
Kaavoitushanketta työstämään
valittu projektiryhmä esitti kunnanhallitukselle vuoden 2015 lopulla, että
esitetyt kyläaluerajaukset hyväksyttäi-

siin ja valmisteluvaiheen viranomaisten ja asukkaiden palautteiden jälkeen niitä mahdollisesti tarkistettaisiin. Samalla yleiskaavatarkistusalueen ulkopuolelle jätettäisiin Kirkonkylän asemakaava-alue. Kunnanhallitus hyväksyi esitykset.
Osayleiskaavan muutoksen kaavaluonnos oli kesällä 2016 nähtävillä ja sitä esiteltiin yleisötilaisuudessa
vuosi sitten. Maanomistajilla oli mahdollisuus tavata kaavanlaatijaa, arkkitehti Jarmo Lokiota.
Kunnanhallituksessa saatiin
viime keväänä todeta, että luonnosaineistosta virisi viisi viranomaislausuntoa ja neljä yksityistä mielipidettä. Luonnosta esiteltäessä kunnanvirastolla vuosi sitten paikalla oli vain
kaksi maanomistajaa. Kaavoittaja on
sittemmin huomautusten ja lausuntojen ja ohjausryhmän sekä kaavaneuvottelujen palautteen perusteella täydentänyt ja tehnyt muutoksia kaavaluonnokseen.
Kunnan jäsenet ja asianosaiset
saivat vielä viime kevään aikana tehdä huomautuksia kaavaehdotukseen.
Tämä nähtävillä olo poiki viisi viranomaislausuntoa ja huomautuksia annettiin seitsemän. Kaavan laatija suunnittelija/arkkitehti Jarmo Lokio esitteli valtuuston kokouksessa
15.6.2017 Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosehdotusta. Tuossa kokouksessa valtuusto sitten hyväksyi
kyseisen osayleiskaavan muutoseh-

Korpela, Puhakka (rakennuskokonaisuus) LKYT on vajaan kahden kilometrin päässä Kirkonkylän keskustasta. Talo on rakennettu 1890-luvulla. Talon
entinen isäntä oli seppä Väinö Puhakka. Talo on ollut Lahden tilan torppana. Se siirrettiin Jaatilasta nykyiselle paikalleen 1978. Rakennus on saanut
Lapin läänin rakennusperinteen Hurrikas-palkinnon 1979.

dotuksen.
Lausunnoissa Lapin ELY-keskus
kiinnitti huomiota siihen, että rakennuspaikan maanpinnan korkeuden
tulisi olla sellainen, ettei tulvan vaaraa
ole. Lisäksi ELY-keskus huomautti,
että emätilaselvitys on vain yksi selvityksistä, jonka perusteella rantasuunnittelua tehdään. ”Yhden selvitystyypin maininta kaavamääräyksissä on
tarpeeton ja harhaanjohtaja.” Kaavan
laatija lupasi vastineessaan, että kaavakarttaa ja kaavamääräyksiä tarkistetaan lausunnon mukaisesti.”
Lapin Liiton lausunto viesti kaavaselostuksen olleen sille mieleen.
”Kaisajoki-Korpelan osayleiskaavan
muutosehdotus toteuttaa maakunnan
suunnittelun ja Länsi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita.”
Lapin pelastuslaitoksella, sen paremmin kuin Museovirastollakaan ei
ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta – ei myöskään Tervolan sosiaali- ja terveyslautakunnalla.
Huomautettavaa oli Ismo ja Eeva-Kaisa Lahdella, Ismo Lahdella ynnä muilla yhteisesti, Hakokönkään tiloilla, Yli-Kaasilalla (Kaasila),
A. Ryynäsellä ja Lampelalla (kahta
tilaa koskien).
Ismo ja Eeva-Kaisa Lahti vaativat maatilakeskuksensa ympärille
suoja-aluetta/-vyöhykettä, tonttivarauksen poistoa ”tarvitsemme pellon
eikä tontteja” sekä ”valtakunnallisesti
arvokkaiden perinnemaisemien säilyttämistä peltoviljelykäytössä. Lisäsi
Lahdet vyöhykerajauksia ja luonnon
monimuotoisuuden säilyttämistä.
Ismo Lahden ja muiden yhteises-

Tervolan taistelun muistomerkki on
niin ikään LKYT-kohde. Taistelu
käytiin 2.2.1918 osana kansalaissodan tapahtumia. Muistomerkki paljastettiin 1929 nykyisen Tuunivaarantien päähän.
sä huomautuksessa kannettiin huolta yksityisen kujatien säilymisestä
nykyisellään.”Meillä on perustuslaillinen, yksityiseen omaisuudensuojaan perustuva oikeus pitää tämä kujatie rauhallisessa yksityiskäytössä.”
Hakoköngäs toivoi tilalle suunnitellun venevalkaman poistamista kaavaluonnoksesta, ”koska pelto on tärkeää viljelysmaata.” Yli-Kaasilan toiveena oli ME-alueen laajentaminen
liitekartan mukaiseksi.
A. Ryynänen moitti sitä, että hänen äitinsä omistama tila on kaavaehdotuksessa muutettu kokonaan merkille VL. ”Koska tila kokonaan sijaitsee rautatien melu- ja tärinäalueella, ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa sille.”
Lampelan tilan pyyntönä oli, että
asuinrakennusmerkintä poistettaisiin, koska tontti on liian lähellä maatalouden tuotantorakennusta.
Kaavan laatijan antamiin vastineisiin voi tutustua Tervolan kunnan
kotisivuilla kohdassa asuminen ja ra✎ (JJ)
kentaminen. ❅

Kaisajoen koulu aloitti toimintansa 1922. Koulu on kaavan laatijan mukaan
edustava esimerkki Lapin koulurakentamisesta. Koulurakennus on luokiteltu
LKYT (Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi)-kohteeksi.

150-vuotiaan Tervolan ihmisiä
Porrasbaarin poikien
aurinkoinen asenne

T

Messukoordinaattori Jaana Baas ei ehdi lomailemaan – messukiireet ovat
kuumimmillaan.

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Su 30.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa,
kanttori Marjo Nevala. Kolehti seurakuntien tekemän nuorisotyön tukemiseen Nuorten keskuksen kautta.
Su 6.8. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa, kanttori Marjo Nevala. Kolehti synnytysklinikan rakentamiseen Jubaan, EteläSudaniin Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta.
La 12.8. Viikkomessu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Pauli Niemelä, avustaa Pekka Aittakumpu, kanttori Sari Vähäkangas.
Su 13.8. Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa, saarna Pauli Niemelä, kanttori Sari Vähäkangas.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 2.8. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
To 3.8. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 13.
Ti 8.8. Kouluun ja esikouluun lähtevien siunaaminen Vanhassa
kirkossa klo 17, Markus Kallatsa, kanttori Amanda Hakoköngäs.
Ke 9.8. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
Lapin soittokunnan konsertti Isossa kirkossa klo 18.
Ke 16.8. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
To 17.8. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 13.
TOIMITUKSET:
Haudattu: Aino Eeva Maija Pajari 89v, Aune Inkeri Vaara 84 v, Tauno
Vilho Rantakupari 78v, Kirsti Eila Kunnari 76v.

änä kesänä harvinainen hellepäivä avautuu kirkkaana, kun astelen Tervolan keskustan vanhan talon
portailla istuvan miesporukan luo.
Esittelen itseni ja kerron, että olen kirjoittanut Jokipostiin juttusarjaa tervolalaisista 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Hetken miettimisen jälkeen
minulle löytyy paikka Porrasbaarin
ylimmältä portaalta. Nimen paikalle on antanut haastattelussa mukana
oleva Jouko Kuukasjärvi (60 v.) ja
mukana tarinoimassa ovat mm. Tapani Ylimaunu (52 v.), Juhani Loukola (68 v.), Jussi Ruikka (52 v.) ja
”Rekimestariksi” (69 v.) itseään tituleeraava herrahenkilö.
Porrasbaariin kokoontuneet miehet ovat kaikki tervolalaisia, ja suurin
osa heistä on asunut koko ikänsä Tervolassa. Kuukasjävi on asunut myös
Torniossa ja Oulussa, mutta veri veti
miehen takaisin Tervolaan. Miehet
ovat työskennelleet mm. maalareina
ja metallialan töissä. ”Ollaan semmosia sekatyömiehiä”, tuumaa eräs haastatelluista. Nyt miehet ovat joko eläkkeellä tai työttömänä. Rekimestari kertoo syntyneensä juuri tässä samaisessa rakennuksessa, jonka portailla hän nyt kesäpäivästään nauttii.
”Isä lähti tuomaan synnytystuskissa olevaa äitimuoria veneellä soutaen
vastavirtaan tänne silloiseen synnytyssairaalaan. Tiukille se meni, mutta
niin vain ehtivät.” Juttu etenee miesten kesken silloiseen kunnanlääkäri Väisäseen, jonka haavanompelutaitoja miehet kilvan kehuvat. Jollakin oli viikate sattunut jalkaan, mutta Väisänen oli haavan ommellut
niin, ettei siitä juuri ollut jälkeä jää-

nyt. ”Mutta eipä niitä ole enää viikatteenheiluttajia kylässä, kun heinätyöt
on nekki konehommia nykysin. Eikähän sitä saa enää mistään kunnon
viikatettakaan. Puhakan Väinö teki
ennen mahottoman hyvät viikatteet,
vaan ei ole ennää tekijöitä siihenkään
hommaan.” Mutta viikatteen terottamisesta liippakivellä uskoo useampi
miehistä vielä suoriutuvansa.
Miehet ovat tyytyväisiä Tervolaan
ja sen palveluihin ja etenkin ihmisiin.
Maahanmuuttajienkin kanssa miehet
ovat olleet juttusilla ja kehuvat heidän
kanssa hyvin keskustelun sujuneen.
”Kyllä sitä oli mahottomasti täsä kylälä elämää, kun ne maahanmuuttajat tänne pölähtivät. Enkä mie ole kyllä nähäny koskhaan ennen, enkä kyllä
sen jäläkhiinkhän niin palion tervolalaisia naisia täsä pörräävän, ko sillon.”
naurahtaa joku miehistä. Mutta valtion virastojen kaikkoamista Kemiin
miehet moitiskelevat: ” Työttömä-

Matti Nykäsen sanoin: ”Elämä on.”

lä on rahat vähisä, ja kaikki maksaa.
Työvoimatoimiston palvelut sais ainaki olla täsä kylälä. Nyt voi asiat kyllä toimittaa netissä, mutta nekki yhteyet maksaa, eikä aina toimi, vaikka
nythän se on tuo valokuitu täälläkin.”
Kun utelen, että mitä miehet toivoisivat tänne Tervolaan, puuskahtaa Rekimestari: ”Kunnon kaljabaarin, kun purkivat tuon Kultakurjenkin. Olis se mukava istua lämpimässä ja vaihtaa kuulumisia kavereitten
kans. Kuksala kokoontuu aamusin
”Entisten nuorten kerho”, mutta kyllä
sitä mielellään raatailis illemmallakin
ja pelais vaikka tuppia. Kolme vuotta
sitten meille jo lupasi muuan paikallispoliitikko, oikein napamies, tuppipaikan järjestää, mutta eipä ole vielä paikkaa näkyny. ” Uimahalli olisi
myös miesten toivelistalla.
Kunnan tapahtumista eniten
kiinnostaa Maaseudulta käsin –messut, jonne useampi miehistä aikoo

osallistua. Kyselen, että ovatko he
osallistuneet Tervolan 150-juhlavuoden tapahtumiin. ”Koko vuosi
sitä tässä juhlitaan, ei tarvii erikseen
lähtiä mihinkään kekkereihin.” Osa
oli kuitenkin presidenttiparin vierailulla käynyt rouva Jenni Haukiota ihailemassa, vaikka kätteleminen
olikin jäänyt väenpaljouden vuoksi haaveeksi.
Porrasbaarin pojat ovat sydämellisiä miehiä, ja he tarkkailevat tervolaista elämänmenoa avoimin mielin.
Tällaiselle huoltentaakan kantajalle oli oikein hyvä muistutus poikien
asenne elää päivä kerrallaan ja nauttia ja olla kiitollinen elämän pienistä iloista, vaikkapa tänään auringosta, kylmästä juomasta ja ystävistä ympärillä. ”Huominen tuo omat ilonsa,
joista on aika kiittää sitten huomenna.” Kyllä täällä Tervolassa kelepaa! ❅
✎ (P3)
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KIVALO-OPISTO
Tervolan toimipiste tiedottaa
Osoite: Keskustie 81, 95300 Tervola
Puh. 040 357 2181. Toimisto avoinna arkisin 12.00–15.00.
Rehtori Seppo Suopajärvi puh. 0400 328 435
Rehtori Päivi Remes puh. 040 352 6673
Kotisivut: www.kivalo-opisto.fi Email: kivalo-opisto@tervola.fi
1151204 Lastentanssi, 5–6-vuotiaat, Kaisajoen koulu, su 10.9.
alkaen klo 15–15.45. Opettaja Hanna Tuuha. Kurssimaksu 20 €.
Ilm. 27.8. mennessä.
1151205 Alkeisbaletti, 6–7-vuotiaat, Kaisajoen koulu, su 10.9.
alkaen klo 16–17.00. Opettaja Hanna Tuuha. Kurssimaksu 20 €.
Ilm. 27.8. mennessä.
1151206 Baletti, 7–8-vuotiaille, Kaisajoen koulu, su 10.9. alkaen
klo 17.15–18.15. Opettaja Hanna Tuuha. Kurssimaksu 20 €

Taiteen perusopetusta Tervolassa:
1034200 Satumaalaus Satusopuli, Kunnanviraston taidestudio
to 31.8. alkaen klo 16.30–18.00. Opettaja Kaija-Liisa Saario. Kurssimaksu 30 €. Ilm. 18.8. mennessä.
1034201 Kuvataidekoulu Pisara, Kunnanviraston taidestudio to
31.8. alkaen klo 14.30–16.00. Opettaja Kaija-Liisa Saario. Kurssimaksu 30 €. Ilm. 18.8. mennessä.
Ilmoittautuminen taiteen perusopetukseen,
lastentanssiin ja balettiin on alkanut 1.6.
Ilmoittautuminen muille kursseille alkaa
ma 14.8. klo 9.00.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
https://www.opistopalvelut.fi/kivalo-opisto/ tai 040 357 2181.

ELOKUVAILTA 10.8.
Kirjastossa koko perheen elokuvailta to 10.8. klo 17–18.15.
Elokuvana jatko-osa suosittuun Disney-klassikkoon, jossa
seikkailee hurja määrä täplikkäitä nelijalkaisia ystäviä. Tarjolla pientä purtavaa! Vapaa pääsy!
KIRJASTO KIINNI 14.–27.8.
Kirjasto on suljettuna 14.–
27.8.2017 välisen ajan kirjastojärjestelmän vaihdon ja Lapin kirjastoon liittymisen
vuoksi. Järjestelmän vaihto koskee Karpalo-kirjastoja Ranua, Simo ja Tervola. Ennen taukoa seutu- ja kaukolainoja
ei voi tilata maanantain 31.7. jälkeen.
Kiinniolon aikana verkkokirjastokaan ei ole käytettävissä, joten varauksia ei voi tehdä eikä lainoja uusia. Lainojen
palauttaminen ei ole mahdollista kirjastoon eikä palautuslaatikkoon. Aineiston laina-aikaa on pidennetty jo nyt siten, ettei kiinnioloajalle tule eräpäiviä. Seuraava eräpäivä
on vasta 11.9.2017. Asiakkaat voivat tauon ajaksi lainata
etukäteen riittävästi luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa
tarvitsematta huolehtia laina-ajan umpeutumisesta. E-kirjat ovat käytettävissä osoitteessa https://ellibslibrary.com/
lappi Myös muut e-aineistot ovat käytettävissä normaalisti.
Kun kirjasto avataan maanantaina 28.8., kaikkien Lapin
yleisten kirjastojen kokoelmat ovat tervolalaisten asiakkaiden käytössä. Lainat voi palauttaa maksutta mihin tahansa
Lapin kirjastoon. Kaikkien Lapin kirjastojen kokoelmat ovat
varattavissa. Verkkokirjasto on osoitteessa lapinkirjasto.ﬁ
Järjestelmänvaihdos ei edellytä asiakkaalta mitään toimenpiteitä, ja oma kirjastokortti ja tunnusluku toimivat uudessa kirjastojärjestelmässä. Tervolan kirjastokortti käy jatkossa kaikissa Lapin kirjastoissa. Lainata voi myös Lapin kirjastokortilla, jonka saat ilmaiseksi nykyisen korttisi tilalle.
LOUEN LÄHIKIRJASTO
Louen lähikirjaston toimintakausi alkaa maanantaina
14.8.2017. Louen kirjasto palvelee Louen koululla osoitteessa Louesaarentie 19. Kirjasto on avoinna kaksi tuntia
maanantai-iltaisin klo 16.30–18.30 koulujen lukuvuoden
ajan. Koulujen loma-aikoina lähikirjasto on suljettu. Lähikirjaston valikoima on pääkirjastoa suppeampi, mutta siellä on tarjolla hyvä ja vaihtuva valikoima lukemista aikuisille, lapsille ja nuorille. Lainaaminen tapahtuu omalla lainaajanumerolla, ja voit rekisteröityä asiakkaaksi ensimmäisellä lainauskerralla. Laina-ajat ovat samat kuin pääkirjastossakin, eli kirjoilla ja lehdillä neljä viikkoa. CD- ja DVD-levyt
eivät kuulu Louen kokoelmaan.

Tervolan alueen
paikallislehti
20. vsk
Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747
Toimituskunta:
Juhani Jaakkola, Tarja Leinonen,
Hilkka Ollikkala
Sivunvalmistus ja painopaikka:
Tornion Painatuskeskus
Jakelu:
Tervolan kunnan alueella
joka talouteen – jakajana Posti Oy

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.

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
Etsivä nuorisotyöntekijä lomalla 10.7.–6.8. ja vapaa-aikaohjaaja 10.7.–14.8. välisen ajan.

SPORTTIPARKKI-LIIKUNTAKIERTUE

Sporttiparkki on Lapin Liikunnan organisoima iloinen ja
kaikille avoin liikuntakiertue. Sporttiparkki-liikuntakiertue on suunnattu koululaisille, opiskelijoille ja työikäisille. Sporttiparkki perinteisesti tarjoaa monipuolisia liikuntalajiesittelyjä lapsille ja nuorille. Lajeja ovat olleet esittelemässä myös lajiliitot ja yritykset. Uutuutena on työikäisille suunnattu kehonkoostumusmittaus luotettavalla InBody770-laitteella. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Tervola ei erotu
potilasvalitustilastoissa

S

osiaali- ja terveyslautakunta
tutustui kesäkuun lopulla pitämässään kokouksessa potilasasiamiehen raporttiin viime vuodelta.
Kokouksessa lautakunta merkitsi
raportin tiedokseen.
Raportin perusteella voi katsoa
tervolalaisten potilaiden tyytymättömyyden terveydenhuollon antamiin palveluihin pysyneen edellisvuoden tasolla. Potilasasiamiehen
kokoama tilasto kertoo, että viime
vuonna tervolalaiset ottivat yhteyden potilasasiamies Satu Peurasaareen 29 kertaa. Näistä kaksi kolmannesta oli ”länskällä” saatujen
kokemusten seurausta.
Tervolan omalla terveydenhuoltoalueella valituksiin oli suhteellisen vähän aihetta – yhteydenottoja oman paikkakunnan piiristä oli vain kymmenkunta, joista
perusterveydenhuollosta kuusi ja
vuodeosastolta kolme. Ensihoidosta tuli vain yksi yhteydenotto potilasasiamiehelle.
Edellisvuonna, siis 2015, potilasasiamies kirjasi 29 yhteydenottoa. Viime vuonna näitä tervolalaisia kontakteja tuli LPSHP:n lisäksi
perusterveydenhuollosta, ensihoidosta, hammashuollosta, mielenterveysasemalta ja vuodeosastolta.
LPKS:n sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän kunnista suhteellisesti vähiten yhteydenpitoa potilasasiamiehen suuntaan oli Simosta (20) ja etenkin Torniosta (99).
Keminkään ei tarvitse hävetä valitusmääräänsä (169) – se on vain
vähän Simoa runsaampi suhteellisesti tarkastellen.
Potilasasiamiehen raportin
mukaan viime vuoden yhteydenotoissa nousivat esille potilasvahinkoihin liittyvät asiat. Lisäksi potilaiden ja heidän omaistensa tyytymättömyys saatuun hoitoon ja
palveluun työllistivät ja yhteydenotot lisääntyivät. Myös lääkitykseen liittyneitä asioita tuotiin esille. Raportin mukaan lääkitykseen
liittyvät asiat etenivät yksikön käsittelyyn.
Tapaturmia hoitopaikassa tapahtui edelleen suhteellisen paljon
ja useissa tapauksissa potilasasiamies järjesti tapaamisia joko hoitoyksikössä tai toimistolla. Potilas-

asiakirjoihin liittyvät yhteydenotot
koskivat muiden muassa virheellisiä tai puutteellisia asiakirjamerkintöjä, yhteydenottoja näiltä osin
tuli enemmän kuin vuonna 2015.
Potilasasiamiehen tehtäviä olivat ensisijaisesti asiakkaiden ohjaaminen, neuvonta, sekä auttaminen erilaisissa ongelmatilanteissa.
Potilaat ja omaiset ottivat potilasasiamieheen yhteyden myös sellaisissa tilanteissa, joissa he tarvitsivat kuuntelijaa ja halusivat keskustella ulkopuolisen henkilön kanssa.
Raportissa todetaan, että muistutusten lisääntymiseen on vaikuttanut tietoisuuden lisääntyminen
sekä muistutusten ensisijaisuus
ennen kantelun tekoa. Tarvittaessa
potilasasiamies on ollut yhteydessä Aluehallintovirastoon sekä Potilasvakuutukseen selvittäessään
potilaan asiaa. Potilasvakuutuksen
hallintolain mukainen kuulemismenettely ennen korvauspäätöksen tekemistä mahdollistaa tekijälle vastineen tekemisen annettuihin
selvityksiin. Kuulemismenettely on
tärkeä uudistus potilaan oikeuksien kannalta ja se voi vähentää esimerkiksi oikaisupyyntöjä.
Länsi-Pohjan alueella on tuotettu seutukunnallisesti potilasasiamiehen palveluja vuodesta
2005 lähtien. Potilasasiamiehen
toimi pohjaa sekä potilaslakiin että
tietosuojaan sekä hallintomenettelyyn liittyvään lainsäädäntöön.
Potilasasiamies on ennen muuta
potilaan oikeuksien edistäjä, jotta oikeuksien soveltaminen johtaisi potilaiden hoidon laadun parantamiseen.
Potilasasiamieheen otetaan yhteyttä, kun potilas on tyytymätön
saamaansa hoitoon tai kohteluun,
tai kun kyse on potilasvahingosta.
Yhteydenotot ovat tavallisia myös
silloin, kun halutaan tietoja eri
valitusmenetelmistä. Hoitoon tai
kohteluun liittyvissä ristiriitakysymyksissä ja epäselvyyksissä tulisi
ensisijaisesti ottaa yhteys hoidosta
vastaavaan toimintayksikköön. Potilasasiamies on puolueeton henkilö, eikä hän ota kantaa lääketieteellisiin päätöksiin. ❅
✎ (JJ)

KOULUTOIMI
TIEDOTTAA
KOULUJEN ALKAMINEN LUKUVUONNA 2017–2018
Koulutyö käynnistyy Tervolan peruskouluissa ja lukiossa
torstaina 10.8.2017 klo 8.00.
Koulukuljetukset toimivat entiseen tapaan.
Aikataulutiedustelut:
M. Orajärvi 040 183 4373
M. Ollikkala 0400 299 678
P. Kähkönen 0400 391 757
E. Hedman 0400 391 391
Iltapäivätoiminta käynnistyy Kirkonkylällä ja Louella torstaina 10.8.2017.
Wilman kirjautumissivu on muuttunut. Lisätietoa ja toimintaohje osoitteesta: https://peda.net/tervola/ajankohtaista/
wilma
LIIKUNTASALIEN HARJOITUSVUOROT
2017–2018 HAETTAVANA
Lapinniemen, Kaisajoen, Louen ja Mattisen salivuorot ovat
haettavissa 31.8.2017 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 040 151 9801 Minna Kähkönen
Loue 040 151 9800 Mikko Ketola
Mattinen 040 151 9799 Pasi Jeremejeﬀ
Tervolan kunnan sivistystoimessa
on haettavana

PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN
LEHTORIN sijaisuus
23.8.2017–15.6.2018
sijoituspaikkana Lapinniemen koulu.
Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Virkasuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Tervolan
kunta on savuton työpaikka.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Sijaisuus täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.
Hakemukset on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi 10.8.2017 klo 12.00 mennessä.
Työavain 145917. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset osoitteeseen: Tervolan kunta, koulutoimisto, Keskustie 81, 95300 Tervola. Kuoreen äidinkielen lehtorin sijaisuus.
Lisätietoja antaa 7.8.2017 alkaen rehtori Essi Varajärvi puh.
0400 755 094 tai essi.varajarvi@tervola.ﬁ.
Tervolassa 24.7.2017

Rehtori Essi Varajärvi

Tervolan frisbeegolfaajat
pääsivät jatkoon

M

eri-Lapin fribaturnauksen
karsinnat pääsivät kivasti alkuun heinäkuisissa keleissä. Ainakaan liika kuumuus ei päässyt vaivaamaan kilpailijoita. Keskusurheilukentälle olisi mahtunut enemmänkin niin kilpailijoita kuin yleisöäkin.
Paikalla oli kisaamassa paremmuudesta kolme tervolalaisparia,
jotka kaikki pääsivät jatkoon Kemissä 19.8. pidettävään Meri-Lapin
fribaturnaukseen. Laji on Tervolassa varsin uusi, mutta saanee var-

masti ajan myötä enemmän harrastajia. Frisbeegolf on rentouttava ja
taitoa vaativa laji, jossa harjoitus tekee mestarin.
Karsinnan järjestelyissä touhunnut Tervolan vapaa-aikaohjaaja Merja Äijälä kertoi, että sääskiä
oli kisailijoiden ja yleisön kimpussa
paljon, mutta reippaasti jaksettiin
silti kisata. Fribaturnauksen karsinta oli yksi Ämpäripääviikonlopun
ohjelmanumeroista. ❅
✎ (JJ)

”Minun Tervolani” –valokuvakilpailu
1.2.–30.9.
Tervolabingo-lukuhaaste
1.3.–31.8.
Taiteen perusopetukseen ilmoittautuminen 1.6.–14.8.
Maaseudulta Käsin -messut
26.–27.8.
Lappia, Loue
Sporttiparkki-liikuntakiertue
to 7.9.
Lapinnimen koulu
Leijonapuisto -virikeliikuntapaikan avajaiset pe 15.9. klo 12
Väisäsen puisto,
Kunnantalon vieressä
Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.fi), jossa myös lisätietoa tapahtumista. Ilmoitukset
kunnan tapahtumakalenteriin: merja.aijala@tervola.fi.
Tervolan fribaturnauksen karsinnoissa pistäytyi myös Kemistä tullut Puuhapaku nuorisotyöntekijöineen.
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TERVETULOA PERHEVALMENNUKSEEN
(sisältää 2 kokoontumiskertaa)
1. KOKOONTUMINEN TI 22.8.2017
KLO 18–19.30
2. KOKOONTUMINEN TI 29.8.2017
KLO 18–19.30

ELOKUUN KUUMAT TARJOUKSET
TEHOSEKOITIN
BBL 1200 B

MIKROAALTOUUNI
MO 1770 M
• 700 W

• tehokas 1200 W

PAIKKA: Mielenterveysaseman tilat

(Heikkelin kiinteistö, apteekin viereinen ovi)

59Ð

TARJOLLA KAHVIA/TEETÄ JA
PIENTÄ PURTAVAA
(kokoontumisiin ei tarvitse ilmoittautua ennalta)

89Ð

Vetäjinä th Mari ja sh Satu

BEAFON
SENIORIPUHELIN C 240
• valmiusaika 168 tuntia
• kamera
• 3 vuoden takuu

Kadotitko sateenvarjosi
seurakuntataloon 14.7.?
Ota yhteys 040 839 0625

AUTOHUOLTO

89Ð

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA • p. 050 345 0147

•
•
•
•

Ilmastointihuollot
Autohuollot, korjaukset
Päästömittaukset, vikakoodit
Automaattilaatikoiden öljynvaihdot
• Pienkoneet myynti – huolto
• Kahvio
• Ruuvit, kiinnikkeet
• Peräkärryvuokraus
• Matkahuolto
• Woikoski kaasupalvelu

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

©

Luota paikalliseen osaamiseen!

Solidet 2017

Loca Boys
19–50-paikkaiset linja-autot

TAKSIKYYTEIHIN

1+8 ja 1+4 hengen autot

Taksi- ja tilausliikenne
Mika Suorsa Oy
Löökintie 5 • 95300 Tervola • p. 040 576 5173

KIITOS
Tervolan kunnalle ja työkavereille
muistamisesta! Anita, Aila ja Tarja

Bonusturva kaikille autoillesi
ODKLWDSLRODȴDXWRYDNXXWXV
7HUYRODQWRLPLVWRQDXNLRODMDW
PDNHSHNOR
-XKD/DDMDQHQS

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö

TILAUSAJOON

Sakokaivojen
tyhjennykset
soita

0400 211 626

Kullaten kirjailen
muistot paulanauhaani,
joita koin työskennellessä
kanssanne.
Kiitokset muistamisista.
Kaarina

Napakkaa tilitoimistopalvelua
a
Seuraav

Kirjanpitoa, palkanlaskentaa, taloushallinnon töitä
sekä maa- ja metsätalouden verotuksen vaatimat työt

JOKIPOSTI
torstaina 17.8.
Aineiston toimitus
keskiviikkona 9.8.2017 mennessä.

Eini Möttönen • Osoite: Keskustie 94
puh. 040 664 0068 • taloushallinto.kirjava@outlook.com

