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Kemijoesta kiskottiin tavallista vähemmän kalaa

K

emijoki Oy selvitytti viime
vuonna Kemijoella toteutunutta kalastusta Tervolan sillan ja
Ossauskosken voimalaitoksen välillä. Kalastajille suunnatun tiedustelun puki tutkimusraportiksi Ahma
Ympäristö Oy.
Tiedustelun tarkoituksena oli
selvittää Ossauskosken voimalaitoksen perkauksen vaikutuksia kalanpyynnin sekä saaliin määrään.
Lupamyynnin perusteella alueella kalasti viime vuonna yhteensä 150 taloutta. Tervolan yhteislupia myytiin reilut 100 kalastuslupaa tavanomaista vähemmän, mikä
Antti-Matti Olkoniemen (Kemijoki Oy:n viestintätoimisto) mukaan tarkoittaa vähentynyttä kalastajamäärää myös Tervolan sillan ja
Ossauskosken voimalaitoksen välisellä alueella.
Olkoniemen mukaan vähäiseen
kalastuslupien myyntiin vaikuttivat tiedossa ollut uomanperkaus ja
ehkä siitä ajoittain johtunut veden
samentuminen. Lisäksi heinäkuu
ja elokuu olivat sateisia, mikä lisäsi
virtaamia, jonka Olkoniemi arvelee
myös osaltaan vaikuttaneen kalastuksen määrään.
Kyseisen vesialueen viime vuoden saalismäärä jäi noin 4,9 tonniin;
se on 1,5 – 2 tonnia tavanomaista saalisvuotta heikompi. Merkittävimmin heikkenivät edellisen vuoden lukemiin nähden kuha-, taimen- ja kirjolohisaaliit.
Loue-Tervolan uomanparannushankkeen myötä ranta-alueille
valmistuu kaloja varten 30 suoja- ja
oleskelupaikkaa. Rantojen suojauksiin liittyvät viimeistelytyöt ovat jatkuneet tämän kesän aikana.

Tutkimusraportin mukaan alueen yleisimmät saalislajit olivat kirjolohi (37 %), hauki (27 %), ahven

(16 %) ja särkikalat (8 %). Kuhan
osuus oli 5,4 %, taimenen 2,1 %,
harjuksen 1,5 % ja siian 0,3 % ko-

konaissaalismäärästä.
Kokonaissaaliista pyydettiin
runsas kolmannes verkoilla. Veto-

kalastuksen avulla saadun saaliin
osuus oli neljännes ja muun vapakalastusvälinein toteutuneen pyynnin osuus oli 17 %. Pilkkimällä ko-

konaissaaliista saatiin vain 10 prosenttia.
Tervolan yhteislupa-alueelle on
2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä tehty kalastustiedustelu vuosien 2000 ja 2009 kalastuksesta. Vuodesta 2005 lähtien Tervolan yhteislupaa on myyty raportin
mukaan jokseenkin tasaisesti keskimäärin runsaat 300 lupaa vuosittain. Vuonna 2015 luvanmyynti sukelsi selvästi ollen aikaisempiin
vuosiin verrattuna vähäisempää.
Raportissa päätellään pudotuksen
syiksi kesän sateisuutta ja tavallista suurempia Kemijoen virtaamavaihteluita.
Viime vuoden osalta luvanmyynti oli raportin mukaan ”huomattavasti tavanomaista vähäisempää.” Tämän katsotaan johtuvan
paitsi tulvaisesta kesästä, myös uoman perkauksesta. Lupia myytiin
vain 182. Parhaina vuosina Tervolan yhteislupien myynti on kivunnut jopa yli kuuteensataan. 2000-luvulla kalastuksen kokonaissaalis on
ollut vuosittain 7000 kilon molemmin puolin. Viime vuonna jäätiin
alle 5000 kilon.
Ahman raportissa tosin huomautetaan, että laskettuihin kokonaissaalisarvioihin vaikuttaa myös
tiedustelun palautusprosentti sekä
se, kuinka suurella osuudella tiedustelu on tavoittanut kalastusluvan ostaneet taloudet. Vuosina 2015-2016
tiedustelut tavoittivat luvan ostaneista 48-50 prosenttia, kun vuonna
2009 prosenttiluku oli 65. ❅
✎ (JJ)
Lähde: Antti-Matti Olkoniemen
tiedote (Kemijoki Oy) ja
Tutkimusraportti 23 Rovaniemi 2017

Kalastus on suosittu harrastus Kemijoen äärellä asuville tervolalaisille.

Matonpesupaikka tuli tarpeeseen

K

untalaisille täksi kesäksi valmistunut matonpesupaikka on
jo osoittanut tarpeellisuutensa; Lossinrannan pyykkäyspisteellä on ollut varsinkin aurinkoisina kesäpäivinä vilskettä. Siltatien kupeeseen
sijoitetulle matonpesupaikalle on
helppo tulla vaikka autolla.
Pesupaikka käsittää kuusi allasta, mattomankelin ja kuivauspuomit. Paikka palvelee myös veneilijöitä, sillä altaiden lähettyvillä on
veneenlaskupaikka ja rantautumis-

laituri. Teknisen toimen hallinnoima matonpesupaikka on kaikkien
kuntalaisten käytettävissä, etenkin
jos paikan sääntöjä noudatetaan.
Altaat tulee pitää siisteinä – samoin
ympäristö. Matonpesupaikassa saa
pestä vain mattoja ja muita kodin
tekstiilejä.
Autojen ja eläinten pesu on ankarasti kielletty. Ohjeiden mukaan
veden turhaa juoksutusta pesun aikana pitää välttää. Jäljet tulee siivota
pesun jälkeen ja roskat (esimerkiksi

tyhjentyneet pesuainepakkaukset ja
eväspaperit) tulee kerätä pois. Näin
pesupaikka on viihtyisä ympäristö
myös seuraaville käyttäjille.
Pesusession jälkeen hana pitää
muistaa sulkea (myös sulkuhana
vesipostista, jos seuraavaa pesijää ei
ole odottamassa vuoroaan). Alue on
vartioimaton. Kunta ei vastaa pesupaikalla mahdollisesti sattuvista vahingoista.
Entisaikaan matot pestiin jokivedellä, mutta Tervolan modernis-

sa matonpesupaikassa pirttien kauniit räsymatot saavat takaisin alkuperäisen loistonsa ja tuoksunsa vesijohtovedellä ja toivon mukaan myös
mäntysuopasaippualla.
Kannattaa muistaa myös se, että
mattojen loppukuivaus on hoidettava kotona. Tärkeä neuvo on niin
ikään, että kannattaa mankeloida
vaaleat matot suojakangasta tai suojamuovia käyttäen, koska edellisen
mankeloijan jäljiltä teloihin on saattanut jäädä väriaineita.

Kauniina heinäkuun lopun päivänä Lossinrannan matonpesupaikalla ahkeroi Tervolasta kotoisin
oleva Mervi Vaara.
- Tulin pesemään äidilleni keittiönmattoja. Hän asuu tuossa lähellä, Kirkonkylässä. Olin aika yllättynyt tänne rantaan tullessani, kun
vastassa oli todella hieno matonpesupaikka. Mattojen pesu on oikeastaan mukavaa hommaa, etenkin näin kauniina päivänä. Paikka on hyvin suunniteltu ja puitteet
ynnä välineet viimeisen päälle, Vaa-

ra kiitteli.
Sutjakasti harjaa käyttävä Vaara kertoi asuvansa Oulussa. Mukavassa asuinpaikassa on ainakin yksi
puute: siellä ei ole lähellä matonpesupaikkaa.
- Odottelen, josko äiti toisi tänne Lossinrantaan minulle ja ystävälleni kahvit, Mervi Vaara sanoo keskeyttäen hetkeksi jynssäämisensä.
Läheisellä laiturilla seisoo mies
ja ehkäpä tuumailee tohtisiko 15-asteiseen Kemijokeen pulahtaa. ❅
✎ (JJ)

Laiskottaako lapiointi?
Kyllästyttääkö kantaminen?
Vuokrattavana pieni kaivinkone pihatöihin
ja kuomukärry kuljetuksiin.
Mervi Vaara pitää mattojen pesua mukavana vaihteluna. Se on kesälomalla jopa rentouttavaa.

Jaakko Kämäräinen 040 542 7319

2

17.8.2017

Aikuisen välittäminen
ehkäisee nuoren
syrjäytymistä

K

emissä 16.8. järjestettiin seminaari, jossa pohdittiin, miten
vapaaehtoiset aikuiskaverit voivat
tukea lapsia ja nuoria sekä heidän
perheitään ja miten järjestöjen työllä ja yhteistyöllä voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Tärkeä aihe
kiinnosti. Seminaarin avasi kansanedustaja Pekka Haavisto.
- Aikuiskavereiden antama aika
ja aito välittäminen ovat saaneet
paljon positiivista aikaan. Usein
riittää vain, että nuori saa kuuntelevan korvan. Yhtenä aikuiskaverityön tuloksena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että nuori on saanut
jatko-opiskelupaikan, projektivastaava Matti Virtasalo Luotolan Nuoret ry:stä muistutti.

- Tukihenkilösuhde ei ole yksisuuntainen suhde, vaan siinä molemmat osapuolet vaikuttavat ja tulevat vaikutetuiksi. Jokainen suhde
on aina ainutkertainen, Lastensuojeluliiton Keskusliiton tutkija Petri Paju kiteytti ja toi esiin myös tukihenkilötoiminnan erityislaadun.
Hän tähdensi, ettei vapaaehtoistoiminta ole huonompi b-laadun versio ammatillisesta työstä.
- Sillä tavoitellaan eri asioita ja
eri tavalla. Vapaaehtoisuus ei tarkoita vain sitä, että kukaan ei pakota,
vaan myös sitä, että ihmiset haluavat tehdä jotain. Parhaimmillaan se
tarkoittaa kiireettömyyttä ja kunnioittavaa kohtaamista, Paju sanoi. ❅
✎ (JJ)

Tervolan historiateos – kiehtova matka
Kahen puolen Kemijokea

E

emeli Hakokönkään toimittama Tervolan kunnan historia:
Kahen puolen Kemijokea oli kokoajalleen iso urakka. Eemeli oli sikäli
onnellisessa asemassa, että aineistoa
oli runsain määrin ja päteviä kirjoittajia hänen lisäkseen niin ikään.
Kirjassa on tuhansien muinoin pitäjässä eläneen ja oman puumerkkinsä seudun historiaan jättäneen ihmisen nimi – eikä vain nimi, vaan
vaihtelevan pituinen kuvaus siitä,
miten kukin yksilö 150 – vuotiaan
Tervolan kehityskaareen liittyy.

Kirjan tekstejä elävöittävät lukuisat tietoruudut ja henkilökuvat.
Tietoruudut faktojen lisäksi keventävät teoksen antia. Yksi näistä on
jo kirjan alkupuolelle sijoitettu näkemys Tervolan ämpäripäistä. Käsitettä puidaan ihmisten tapaamisessa tämän tästä.
Eemeli esittelee nimityksestä kolme tarinaa: ”Tunnetuimman
mukaan tervolalaiset nuorukaiset
olisivat suojanneet päänsä ämpärillä tappelussa naapurikylän arpelalaisia vastaan. Toisen tarinan

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Su 20.8. Eloseurat alkavat: Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa
Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Eloseurakulujen kattamiseen. Päiväseurat seurakuntakeskuksessa klo 13, Martti Puontila,
Richard Ondicho. Lapsille omaa ohjelmaa päiväkerhotiloissa. Lauluseurat seurakuntakeskuksessa klo 14.30, Markus Kallatsa.
Su 27.8. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma, kanttori Marjo Nevala. Kolehti Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-,
diakonia- ja lähetystyössä. Messun jälkeen Snellman-suvun hautakiven
paljastustilaisuus hautausmaalla.

Tervolan kunnan historia-teoksessa esitellään kaikki 150 vuoden aikana käytössä olleet koulut. Lapinniemen vanha kansakoulu on hyvin säilynyt näyte
pitäjän koulurakennuksista. Tämä koulu valmistui jo 1875.

VIIKKOTOIMINTA:
Ke 16.8. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
To 17.8. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 13.
Ke 23.8. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
Ke 30.8. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
To 31.8. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 13.
PÄIVÄKERHOTYÖ:
Kerhokausi alkaa viikolla 34. Ilmoittautumiset ma 28.8. mennessä.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Leena Holma p. 050 437 0006 tai sähköposti: leena.holma@evl.fi
Kerhot 3–6-vuotiaille:
• keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 Seurakuntakeskuksessa ja 12.30–14.30
Seurakuntakeskuksessa (myös esikoululaisille).
Avoin päiväkerho (ei tarvitse ilmoittautua):
• torstaisin klo 10.15–12.00, 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.
HUOMIO HUOMIO!!
LAPSILLE ON OMAA OHJELMAA ELOSEUROISSA su 20.8.
klo 13.00 alkavien seurojen aikana seurakuntakeskuksen
päiväkerhohuoneessa.
DONKKI-aasi on Maaseudulta käsin- messuilla! Sakun ja
Ruutin nukketeatteriesityksiä on sekä lauantaina että
sunnuntaina 26.–27.8.2017.
TOIMITUKSET:
Haudattu: Oiva Eljas Lustig 86 v, Rauno Valtteri Ojanaho 79 v.
Kastettu: Aatu Eeliel Vuokila, Alisa Inkeri Anttila, Saimi Aino Olivia
Oinas.
TERVOLAN SEURAKUNNALLA ON
VUOKRATTAVANA VANHUSTEN ASUNTO:
Asunto sijaitsee seurakuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä.
2 huonetta ja keittiö + sauna, yht. 51 m2.
Lämmitys kaukolämpö ja sisältyy vuokraan.
Vesi laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan ja
asukas tekee itse sähkösopimuksen.
Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa
28.8.2017 klo 13.00 mennessä taloustoimistoon
osoitteella: Tervolan seurakunta, Kirkkokuja 4, 95300 Tervola.
Tiedustelut: Reijo Kiviharju p. 050 4370 007.

Jokipostit myös netissä:

www.tervola.fi
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.

Tervolan asemaseutu on ollut monien tapahtumien näyttämönä etenkin sotavuosien aikana.

mukaan osa tervolalaisista vastusti
1900-luvun alussa rautatien rakentamista kunnan halki, koska se lopetti tuottoisan rahdinajon ylämaihin. Ensimmäisen junan tullessa he
olivat kokoontuneet radan varrelle kivittämään sitä, mutta laittaneet
ämpärin päähänsä, mikäli junasta
vastattaisiin heidän hyökkäykseensä. Tästä tarinasta juontuu myös toinen, vähemmän tunnettu lempinimi: Tervolan junankivittäjät.
Kolmas tarina kertoo, että eräs
tervolalainen isäntä oli tulossa pohjoisen savotalta kotiinsa. Talvipakkasella hän oli kuitenkin ottanut
hieman liiaksi lämmikettä, nukahtanut rekeensä ja pudottanut vielä lakkinsa hankeen. Miehen toverit olivat pelastaneet tämän paleltumiselta kokoamalla heiniä ämpäriin ja laittamalla sen nukkuvan
miehen pään suojaksi – hevonenhan osasi suunnistaa kotiinsa ilman
ohjaustakin.”
Voihan olla, että kukin noista Eemelin esittelemistä tarinoista
on yhtä oikeita. Eniten lienee muisteltu kuitenkin tuota ensimmäisenä kerrottua.
Henkilökuvissa ensimmäisen paikan teoksessa on saanut
maineikas lappilainen tiedemies
ja professori Matthias Alexander Castrèn, joka syntyi Tervolassa 1813. Sisko Ylimartimo kuvaa Matthiasta Suomen tieteen jättiläiseksi.
”Hänestä tuli uralilaisten kielten tutkimuksen ja kansantieteen
uranuurtaja, ja hänen kielitieteellisten tutkimustensa pääosa käsittää yli kolmekymmentä tukevaa sidosta” Ylimartimo kirjoittaa.
On hienoa, että Kahen puolen
Kemijokea tuo esiin kuntahistorian tieteellistä puolta ja tutkijoiden
kädenjälkiä; niistä kirjoittavat mielenkiintoisesti muiden muassa FT
Peter Johansson (Tervolan alueen
geologia), arkeologi Hannu Kotivuori (Tervolan esihistoriallinen
aika ja arkeologinen tutkimus), FT

Tämä muistomerkki tuo liki kahdeksan vuosikymmenen aikaiset muistot
vanhimpien tervolalaisten mieleen.
Sisko Ylimartimo (tekstiili- ja pukukulttuuri, ruoka- ja vuotuisperinne ja arkkitehtuuri).
Eemeli Hakokönkään historiateoksen helmiin lukeutuu myös Samuli Paulaharjun sadan vuoden
takaisesta Tervolassa käynnistä kirjoitettu tietoruututiivistelmä. Ruudun annin koonnut Sisko Ylimartimo kirjoittaa Paulaharjun kiertäneen 1900-luvun toisella vuosikymmenellä Kemijokivartta. Paulaharju kävi Rovaniemellä ja Tervolassa.
Tervolassa hän valokuvasi Pesolan
äijin 1913. Ylimartimo pitää mahdollisena, että tunnettu kansanperinteen kerääjä, Paulaharju, olisi yöpynyt Pesolan kestikievarissa.
Kahen puolen Kemijokea –historiateos on jo sivumäärältään kunnioitusta herättävä tietokirja, mutta sen arvo on tietenkin valtavassa
tietomäärässä; käytännössä kaikki
150-vuotiaan kunnan elämänalueet on saatu samojen kansien sisään.
Entisaikojen koulut, kaupat, yhdistykset, organisaatiot ynnä muut heräävät ikään kuin uudelleen henkiin. Kirjan voi lukea aloittain, aikakausittain tai miten vain, mutta
joka tapauksessa se kannattaa lukea. Ja kuten vanha fraasikin sanoo: Ihminen, joka ei tunne menneisyyttään ei osaa katsoa tulevaisuuteenkaan. ❅
✎ (JJ)

Muista aina liikenteessä…

T

ervolassa koulutoiminta pyörähti viikko sitten käyntiin.
Kouluteille ilmaantuivat koulutaksit, pienet reppuselkäiset jalankulkijat ja pyörällä matkaa taittavat oppilaat. Tähän liikennevirtaan liittyivät myös varttuneimmat opiskelijanuoret mopoineen – jopa mopoautoineen.
Joillakin Tervolaa suuremmilla
paikkakunnilla oppilaiden vanhempien ja kouluhenkilökunnan kanssa on sovittu, ettei aivan pienimpiä koululaisia päästetä koulutielle
polkupyörällä. Yleensä suurin osa
lyhytmatkaisista lapsosista taittaa
koulumatkan jalkaisin. Kuljetukseen oikeuttavat pääsevät opinahjonsa pihaan turvallisesti koulutaksin tai koulubussin kyydissä.
Turvallisuusnäkökohtien kannalta sataprosenttisesti turvallista
kulkutapaa ei ole olemassa; haverin
vaara piilee aina, olipa liikkumisen
tapa mikä tahansa. Monesti aikuiset
kauhistelevat liikenteen seassa pyöräilevää ekaluokkalaista. ”Miten tuo
lapsi on päästetty pyörän selkään,
kun ajotaitokin on vielä hakusessa?”
- Meillä Tervolassa pyörällä
koulumatkaansa taittavia alakoululaisia on varsin vähän, johtuen oppilaiden suhteellisen pienestä määrästä ja hyvin järjestetystä koulukuljetuksesta. Kannattaa muistaa myös
se, ettei koululla ole laillista oikeutta
kieltää oppilaiden pyöräilyä, mutta
ohjeistaahan lasten vanhempia aina
voi, ja niin tehdäänkin. Tervolassa
koululaisten liikennekasvatuksella
on pitkä perinne ja selkeä jatkumo,
Lapinniemen alakoulun apulaisrehtori Markku Kalermo kertoo.

Tervolan pikkukoululaisten parissa on aika usein nähty lähiseudun poliiseja pitämässä turvalliseen koulumatkaan liittyviä havainto-opetustuokioita. Virkapukuinen
poliisi on vahva auktoriteetti, jonka välittämä valistus menee taatusti perille. Oppilaille on pidetty myös
liikenteen teemapäiviä, jolloin alakoululaiset ovat Liikenneturvan
opastuksella perehtyneet muiden
muassa suojatien käyttöön ja moniin muihin liikenteen ja liikenneväylien perusasioihin.
Koululaisten liikennöintiasioissa vastuu on ensisijaisesti lasten
vanhemmilla. Liikenteessä vastuukysymykset ovat laajempia; jokainen tienkäyttäjä voi omalta osaltaan
vaikuttaa lapsen turvalliseen liikkumiseen. Näin syksyn lähetessä, aamujen ja iltojen pimetessä sekä alkutalven liukkauden uhatessa, jokaisen on terästettävä havainnointiaan, tarkistettava asenteitaan ja
päivitettävä ajoneuvonsa liikenneturvallinen kunto.
Siellä missä lapsia liikkuu koulumatkallaan tai harrastuksiinsa
kulkien, meidän autoilijoiden on
pudotettava reilusti ajonopeuksia,
pistettävä kännykät ja muut viestintävälineet syrjään ja keskityttävä sataprosenttisesti ajamiseen ja liikenteen lukemiseen. Vastuunsa täydestä ottava autoilija ei osallistu matkustajiensa viihdyttämiseen ja jutunvääntöön, vaan pitää itsensä liikennetilanteiden tasalla.
Liikenneturvan tekemien selvitysten mukaan lapset luottavat muihin tienkäyttäjiin, etenkin aikuisiin, liikaa. Tämä tosiasia pätee ko-

Tervolassa on jokseenkin vuosittain pidetty kunnan pienimmille teillä kulkijoilla liikenneturvallisuuden teemapäiviä. Tämä tuokiokuva on runsaan kolmen vuoden takaa.
vin usein myös toisinpäin, jolloin
aikuinen uskoo lasten olevan hyvin perillä niin liikennesäännöistä
kuin eri ajoneuvojen kulkutavoista ja ominaisuuksista. Tämä ei pidä
paikkaansa.
Karkeasti voidaan väittää, että
mitä nuorempi liikenteessä huristeleva lapsukainen on, sitä huonommin hän osaa arvioida ajoneuvojen
nopeuksia, mikä on erityisen vaarallista liikenneväyliä ylitettäessä.
Liikenneturvasta muistutetaan, että
liikennevalistus alkaa kotoa. Polkupyöräilijöiden suurin riskiryhmä on
10-14-vuotiaat.
Tutkimusten mukaan lapset toivovat eniten sitä, että aikuiset ajaisivat pienemmin nopeuksin ja että he
pysähtyisivät varmemmin suojatien
eteen. Kuten tiedämme ja olemme päivittäin nähneet, juuri suojatie on pahimpia vaaranpaikkoja.
Pitää muistaa, ettei suojatie nimestään huolimatta mitään suojaa, ku-

ten suojapeite tai suojapuku tekee.
Kulkijan tulisi voida luottaa siihen,
että näillä paikoilla voisi liikenneväylän ylittää turvallisesti silloin,
kun sen on sallittua.
Kevyen liikenteen väylillä näkee
pyöräileviä lapsia, joilla on kiitettävän yleisesti kypärä päänsä suojana. Ylimmillä luokka-asteilla olevilla koululaisilla kypärän näkee harvemmin. Yleisesti näkee myös perheitä, joilla lasten pää on hienon kypärän suojassa, mutta aikuiset polkevat avopäin näyttäen huonoa esimerkkiä jälkikasvulleen.
Joukossa tyhmyys ja näyttämisen halu tiivistyvät. Päivittäin näkee
pyörillään keulivia ja ajaessaan kännyköitä räplääviä nuoria, jotka eivät tunnu välittävän muista kevyen
liikenteen väylällä kulkevista; siinä
hälinässä tahtovat jäädä myös vaaranpaikat huomaamatta. ❅
✎ (JJ)
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TERVOLAN
HISTORIATEOKSEN
MYYNTI
Eemeli Hakokönkään toimittama kirja
Kahen puolen Kemijokea - Tervolan kunnan historia
on julkaistu 8.7.2017.
623-sivuista teosta on myynnissä kunnanviraston keskuksessa hintaan 30 €/kpl. Ennakkotilaajat voivat noutaa teoksen
samasta paikasta.
Kirja on myös mahdollista tilata postiennakolla. Postiennakkohinta on 44,90 €/kpl.
Lisätiedot kunnanviraston keskuksesta puh. 040 124 2411
tai info@tervola.ﬁ

KIRJASTO KIINNI 14.–27.8.
Kirjasto on suljettuna 14.–27.8.2017 välisen ajan kirjastojärjestelmän vaihdon ja Lapin kirjastoon liittymisen vuoksi.
Kiinniolon aikana verkkokirjastokaan ei ole käytettävissä, joten varauksia ei voi tehdä eikä lainoja uusia. Lainojen
palauttaminen ei ole mahdollista kirjastoon eikä palautuslaatikkoon. Myös lehtisali on suljettu.
Aineiston laina-aikaa pidennettiin ennen sulkemista siten, ettei kiinnioloajalle tule eräpäiviä. Seuraava eräpäivä
on vasta 11.9.2017. Myös varatun aineiston noutoaikaa pidennettiin.
Kiinnioloaikana e-kirjat ja
muut e-aineistot ovat käytettävissä normaalisti. E-kirjat löytyvät osoitteesta https://ellibslibrary.com/lappi
Kun kirjasto avataan maanantaina 28.8., kaikkien Lapin
yleisten kirjastojen kokoelmat ovat tervolalaisten asiakkaiden käytössä. Lainat voi palauttaa maksutta mihin tahansa
Lapin kirjastoon. Tervolan kirjastokortilla voi asioida jatkossa kaikissa Lapin kirjastoissa. Lainata voi myös Lapin kirjastokortilla, jonka voi vaihtaa ilmaiseksi nykyisen kortin tilalle. Kaikkien Lapin kirjastojen kokoelmat ovat varattavissa,
ja kirjastoilla on yhteinen varausjono. Varaukset saapuvat
asiakkaalle joko omasta tai jostain muusta Lapin kirjastosta. Samalla otetaan käyttöön Lapin kirjaston yhteiset käyttösäännöt. Käyttösääntöihin voi tutustua kirjastossa ja kirjaston nettisivuilla.
Kirjastojärjestelmämme vaihtuu avoimen lähdekoodin Koha-järjestelmään, joka
on kehitetty Uudessa-Seelannissa vuonna
2000. Se on käytössä tuhansissa kirjastoissa
ympäri maailmaa. Suomessa Koha on käytössä jo kymmenissä kirjastoissa mm. Joensuun, Kouvolan, Mikkelin ja Oulun seuduilla. Avoin lähdekoodi mahdollistaa kirjastojen yhteisen järjestelmän ylläpitämisen ja kehittämisen.
Järjestelmänvaihdos ei edellytä asiakkaalta mitään toimenpiteitä, ja oma kirjastokortti ja tunnusluku toimivat
uudessa kirjastojärjestelmässä. Verkkokirjaston ulkonäkö
muuttuu ja ominaisuudet monipuolistuvat uuden järjestelmän myötä, ja jatkossa on mahdollista tilata kaikki kuitit ja ilmoitukset sähköisenä. Lapin kirjaston verkkokirjasto
on osoitteessa lapinkirjasto.ﬁ

Avoimuutta
korostetaan sote- ja
maakuntauudistuksen
viestinnässä

H

allitus päätti viime kuun alussa, että sote- ja maakuntauudistusta jatketaan niin, että uudistus tulee voimaan vuoden 2020
tammikuun alusta lukien. Alkuperäinen aikataulu oli vuotta tiukempi.
Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen viestitti hiljattain, että uudistuksen käyttötarkoitus- ja muutosmäärärahapäätöksiin on tarpeen palata hallituksen
budjettiriihessä vielä kuluvan elokuun aikana sekä ensi kevään kehysriihessä.
Valtionvarainministeri Petteri
Orpo on painottanut, että tavoitteena on turvata julkisten palvelujen ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus. Soteuudistuksen valmisteluun ehdotetaan 166 miljoonaan
euron määräraha. Tämä tarvittaisiin maakuntahallinnon käynnistämiseen, palvelukeskusten perustamiseen ja ICT-muutokseen. Orpon
mukaan aikataulumuutos siirtää
valmistelurahaa tuleville vuosille.
Ministeriöiden sote- ja maakuntauudistuksen viestintätavoitteissa kiinnitetään huomiota uudistuksen avoimuuteen. Viestinnässä painotetaan, että sote- ja
maakuntauudistuksen valmistelun
ja toimeenpanon tulee olla mahdollisimman avointa. Ohjeiden
mukaan muutoksen toteutus edellyttää hyvin suunniteltua, monikanavaista viestintää, sujuvaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta kaikkien
toimijoiden kanssa.
Maakuntauudistuksen viestintätiedotteen mukaan sote-ja maakuntauudistuksen valmistelua ohjaavat valtionvarainministeriö ja
sosiaali- ja terveysministeriö. Mukana on myös laajalti muita toimijoita. Valtakunnallisen viestinnän
päävastuussa ovat VM ja STM siten, että sote- ja maakuntauudistus näkyy koko ajan valtioneuvoston yhteisenä reformina. VM vastaa viestinnän kokonaiskoordinaatiosta.
Uudistushankkeella on yhteinen viestintäsuunnitelma, yhteinen ilme ja osin yhteiset perusviestit sekä yhteinen alueuudistus.fi –verkkoportaali. Ministeriöllä on myös omat hankekohtaiset
viestintäsuunnitelmat, sillä uudistusten kohteina ovat eri henkilöstö- ja asakasryhmät.

Tiedoteaineiston mukaan uudistuksen edellyttämät toimet tehdään muuttuvissa organisaatioissa
ja tulevissa maakunnissa. Keskeisinä toimijoina ovat kunnat, kuntayhtymät ja valtion aluehallinto.
Maakuntiin on nimetty soteuudistuksen sekä maakuntauudistuksen viestintävastaavat. Ministeriöt
tarjoavat tuleville maakunnille ja
muutoksessa oleville organisaatioille viestinnän tukea.
Viestinnän valmistelua varten on valtakunnallinen viestintäryhmä ja sähköinen työtila. Valtakunnallinen viestintäryhmä nimitetään tämän kuun aikana ja siinä
linjataan esille nousevia viestintäkysymyksiä. Valtakunnallisesti on laadittu muiden muassa yhteinen viestintäsuositus ja viestintäsuunnitelmapohja maakunnille.
Lisäksi tuotetaan yhteisiä viestintäaineistoja henkilöstölle ja asukkaille viestimiseen.
Viestinnän tavoitteena on
mahdollistaa se, että rakenteiden ja
toiminnan muutos toteutuu suunnitellusti. Yksilöidyistä tavoitteista
on selkeä listaus:
Tavoitteena on viestiä monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti muutoksen tavoitteista, perusteluista ja vaikutuksista sekä varmistaa yhteisymmärryksen syntyminen muutoksen tarpeellisuudesta
ja keinoista.
Lisäksi tavoitteena on, että
maakuntien toimijoilla ja muilla
sidosryhmillä on tarvittava, oikeaaikainen ja riittävä tieto valmistelun ja toimeenpanon etenemisestä
sekä tukea valmistelun avoimuutta,
vuorovaikutteisuutta, hyvien käytäntöjen jakamista sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallistumista.
Tavoitteena on myös varmistaa, että maakuntien palvelukseen
siirtyvällä henkilöstöllä on tarvittava tieto muutoksista ja perusteluista sekä niiden vaikutuksista ja
että he osaavat toimia uusien käytäntöjen mukaisesti. Tärkeää on
myös varmistaa, että ihmisillä on
tarvittava tieto siitä, miten muutos vaikuttaa heidän palveluihinsa ja oikeuksiinsa ja miten palveluja jatkossa saa sekä mistä voi saada
lisätietoja. ❅
✎ (JJ)
Lähde: Maakuntauudistuksen viestintä
– Sote- ja maakuntauudistus

AURAUSOHJELMAN
KUNNOSSAPITOKAUSI
VAIHTUU
Neljän vuoden kunnossapitokausi kunnan aurausohjelmaan hyväksyttyjen teiden osalta on päättynyt keväällä
2017, joten hakemukset tulee uusia kaikkien yksityisteiden
osalta. Tutustuthan kotisivuilla ja hakemuslomakkeessa oleviin myöntämisperusteisiin (mm. pysyvä asutus, tien pituus).
Mikäli olette jättäneet kunnan aurausta koskevan hakemuksen kevään tai kesän 2017 aikana, on asia osaltanne kunnossa
ja hakemuksenne tullaan käsittelemään syksyn aikana.
Hakemuslomakkeita saa kunnan kotisivuilta (www.tervola.
ﬁ; Asuminen ja rakentaminen - Asuminen - Avustukset), tekniseltä osastolta ja virastotalon neuvonnasta. Hakemukset
tulee toimittaa os. Tervolan kunta, Tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Tervolassa 17.8.2017

Tekninen osasto

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
NUORKKA AVOINNA:

Maanantai 28.8. alkaen, katso tarkemmat aukioloajat
viereisestä mainoksesta.

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.

Nuorkka
Paakonkarin kiinteistö, KeskusƟe 90

Avoinna:
Ma

Ke
Pe

klo 13.00–15.00

9-12v.

klo 17.30–20.30

13-19v.

klo 17.30–20.30

13-19v.

klo 14.00–20.30

9-19v.

klo 17.30 alle 13-vuoƟaiden koƟinlähtöaika

Seiskojen omat illat joka
kuukauden viimeinen keskiviikko
30.8., 27.9., 25.10. ja 29.11. sekä
seiskojen pikkujouluilta 13.12.!

Tietoa toiminnasta, tapahtumista, retkistä ym. löydät:
kunnan tapahtumakalenterista sekä

Seuraa meitä, niin
saat tiedon kaikesta

tervolan_nuorkka

ekana!

Tervolan kunta vapaa-aikatoimi

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.

a
Seuraav

JOKIPOSTI
torstaina 24.8.

Aineiston toimitus keskiviikkona 16.8.2017 mennessä.

”Minun Tervolani” -valokuvakilpailu
1.2.–30.9.
Tervolabingo-lukuhaaste
1.3.–31.8.
Historian havinaa -näyttely 8.7.–31.8. Kunnanviraston yläaula
Maaseudulta Käsin -messut 26.–27.8.
Lappia, Loue
Sporttiparkki-liikuntakiertue to 7.9.
Lapinnimen koulu
Leijonapuisto -virikepe 15.9.
Väisäsen puisto,
liikuntapaikan avajaiset
klo 12
Kunnantalon vieressä
Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.fi), jossa myös lisätietoa tapahtumista. Ilmoitukset
kunnan tapahtumakalenteriin: merja.aijala@tervola.fi.

4

17.8.2017

AUTOHUOLTO

Neuvola tiedottaa:

LASTA ODOTTAVA PARISKUNTA
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
PAIKKA: Mielenterveysaseman tilat

•
•
•
•

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

(Heikkelin kiinteistö, apteekin viereinen ovi)

HUOLTOASEMA E. PIETILÄ KY

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

016 435 018 • 0400 691 663

Bonusturva kaikille autoillesi
ODKLWDSLRODȴDXWRYDNXXWXV

HUIPPULAATUA TARJOUSHINTAAN!
SÄILIÖPAKASTIN
FB 2107-90

7HUYRODQWRLPLVWRQDXNLRODMDW
PDNHSHNOR
-XKD/DDMDQHQS

PESUKONE
HPKE 1050

239Ð
299Ð

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö

Vetäjinä th Mari ja sh Satu

+PZ1BDL]/FMPTUJF# ,PJWV]BSLLMP
t LBMFWBMBJOFOKÊTFOLPSKBVT
t JOUJBMBJOFOQÊÊIJFSPOUBTFLÊ
 QFSVTKBKBULPLVSTTJU

TV
LDN 32 DL 283

279Ð

t"VSB5SBOTGPSNBBUJPIPJEPU 
 UBTBQBJOPUVLTFUTFLÊBVSB
 WÊMJUUÊKÊLVSTTJU

Perinteiset
ELOSEURAT
Tervolassa
SUNNUNTAI 20.8.2017
10.00 Messu Vanhassa kirkossa
Johtaa Heikki Holma
Kanttori Sari Vähäkangas
Itsenäisyyden ja
reformaatiojuhlan
kuusen istutus
LOUNAS Seurakuntakeskuksessa
13.00 PÄIVÄSEURAT
Seurakuntakeskuksessa
Lapsille omaa ohjelmaa
päiväkerhotiloissa
Martti Puontila
Richard Ondicho
KAHVITAUKO
14.30 LAULUSEURAT
Seurakuntakeskuksessa
Markus Kallatsa

Syksyisiä tarjouksia!!
Syksyiset krysanteemit
alk. 50e ruukku

5
Kortteja
5 kpl 3e

Kesäjuttuja alennetuin
tasarahahinnoin!!

Tuoksukynttilät

Tykkää meistä
Facebookissa

-20%

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

t "RVB%FUPYKBMLBIPJEPU

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA • p. 050 345 0147

Mietheitä

t SVNNVUVTSFOUPVUVLTFU
t OBVSVKPPHB

+PIBOOB4BBSJ]]XXXKPZQBDLGJ

KANNONJYRSINTÄÄ
Tervolan alueella
Soita 044 043 9525

Tervolan Eläkeläiset ry:n

Tietä pitkin kuljin tässä
yksinäni hämärässä.
Mietteet palas menneisiin
murteisiin, kun puhuttiin.
Possanoova, tikkuri,
klupitakki, velouri,
pophousut sekä rynkkyhamhet,
nekki suurta muotia,
hian lustut olit auki.
Äitin ommellesa meilä
saima mekki siksattaa.
Ko huonommasti ommelthin
sanothin et kursithin.
Silimäneulat, poikaneulat.
Matonkutheitaki aina
sillon tällön leikathin.
Kovaleipä oli hyvvää, alatoopi,
ruppanoita, mathen maksaa:
luksua,
tohinkohan ennää maistaa.
Siivous oli lauvantaina
laattioita luututhin,
makkauksetki tuuletethin.
Luekko sie lehtiä?
En mie lue, mie vain laavaan.

Mitä meinaa sana, puottaa
- autola ken lujjaa ajjaa,
puottaa tuhatta ja sattaa
- ko sattaa, sillon vettä puottaa
- tavaroita tiputella, puottaa alas
- jos on tyyris, hintaa puottaa.

45-vuotisjuhla

Kilolasit joutu hukhan,
kelijuttaa, jos niitä ei löy`y.
Ähäs kutti, kutti kutti.
Kesälä voimustikoita,
syksylä taas menthin puohlan.

• Juhlapuhujana Eläkeläiset ry:n
puheenjohtaja Martti Korhonen
• Juhlaväkeä tanssittaa
Tervolan Pelimannit klo 16–19

Tule tänne hopusti!
En mie joua, ramasee,
pittää vähän oikasta.
Pitkälhänkö ruukaat käyä?
Kävellesä siinä hoksaan
jalakojani pakottaa,
naamaki on aivan jääsä.
Nakkaatkos sie minut kothin?
Ko mie sitten palasin
mie ukko-kultaa halasin. ❅
✎ Tarja Saukko

a
Seuraav

JOKIPOSTI
torstaina 24.8.

Aineiston toimitus
keskiviikkona 16.8.2017 mennessä.

lauantaina 19.8. klo 12.00 alkaen
Tervolan Järjestötalossa

Sydämellisesti tervetuloa!
Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita

0400 211 626

Jokipostit netissä:
www.tervola.fi

TILAUSAJOON

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

