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Tervolan juhlavuosi otettiin näyttävästi vastaan

T

ervola on taivaltanut itsenäisenä kuntana 150 vuotta. Sataviisikymmentä vuotta on lyhyt välähdys planeettamme kehityskulussa, mutta modernin yhteiskunnan muotoutumisen kannalta se
tuntuu pitkältä ajanjaksolta, johon
mahtuu sotia, luonnonmullistuksia,
kansainvaelluksia ja huimaa teknistä kehitystä.
Uudenvuoden aattona sadat
tervolalaiset kokoontuivat ottamaan
juhlavuotta vastaan. Kunnanvirastotalon piha-alueella oli runsaasti väkeä kuuntelemassa kunnallisneuvos Pertti Keräsen uudenvuodenpuhetta. Kelvollisessa talvisäässä herkistyttiin kuuntelemaan mu-

siikkiesityksiä ja saatiin ihastella tulitaide-esitystä.
Juhlavuoden avajaiset huipentuivat suureen ilotulitukseen, jonka aloitusajaksi oli merkitty kello
18. Varhaisella ajankohdalla haluttiin varmistaa, että perheiden pienimmätkin voivat seurata rakettien
risteilyä Kemijoen yllä.
Ilotulituksen alku viivästyi puolisen tuntia, mutta Tervolan pitkän
sillan täyttänyt ilotulitusyleisö sai
kuitenkin ansaitsemansa palkkion odotukselleen, kun pimeälle taivaalle purkautui Kaisajoen rantatörmältä ammuttujen ilotulitusten
riemullinen tervehdys juhlavuoden
vastaanottamiseksi.

Jokainen kuntalainen
mukana talkoissa
Tervolan juhlavuoden suunnittelusta vastaavan juhlatoimikunnan puheenjohtaja, kunnallisneuvos Pertti Keränen, jakoi kiitosta kaikille
kuntalaisille:
- Hyvin hoidettu kuntamme on
noussut esimerkiksi elinvoimaisesta ja ideointikykyisestä kunnasta.
Kun uskomme, että pystymme hyvään, on hyvä ja turvallinen elämä
mahdollista. Teemme yhdessä kunnastamme paremman paikan elää.
Kannustamme ja tuemme toisiamme sekä kunnioitamme toistemme
mielipiteitä.
Keränen korosti myös, että Tervolan kunnan ja tervolalaisten tavoitteena on toimia ja elää vielä
pitkään itsenäisenä kuntana. Haasteita riittää jatkossakin tässä jatku-

vasti muuttuvassa kuntakentässä.
- Kun me uskomme omaan asiaamme, meihinkin uskotaan ja luotetaan. Eikä tämä vakaa tahto ankkuroidu vain uskomiseen; kuntalaisten hyväksi tehdyt ratkaisut niin
hyvinvointiin, viihtymiseen kuin
työllistymiseenkin nähden kantavat kuntaamme jatkossakin. Tervolan pitkän elinkaaren aikana jokainen kuntalainen on näihin talkoisiin osallistunut.
Keränen korosti puheessaan,
että Tervolassa eletään monessakin mielessä hyvässä kunnassa, Elämänvirran varrella.
- Tervolassa toteutuu hyvä ja
turvallinen arki-elämä, kun palvelutkin ovat kohtuullisen hyvällä mallilla. Tervolasta löytyy maaseudulle sopivia harrastusmahdollisuuksia, opiskelupaikkoja kunnas-

ta ja lähiseuduilta, puhdasta luontoa sekä viihtyisää ja turvallista
asuinympäristöä. Kunnassa on monipuolinen elinkeinorakenne.
Keränen korosti kaikkien kuntalaisten oikeutta saada vaikuttaa
kuntansa kehittämiseen ja omien
haaveidensa toteuttamiseen paremman arjen saavuttamiseksi.
- Tervolan vahvuuksien ulospäivin suuntautuvassa markkinoinnissa ovat muiden muassa maaseudun elinvoimaisuus, hyvä maantieteellinen sijainti, biokunta Tervola,
hyvät yhteydet, kulttuuripitäjähistoria, hyvät kasvuedellytykset matkailulle, hevospitäjän vahvuudet,
elävät kylät, erilaisten järjestöjen
merkitys kuntaamme kehitettäessä
jne. aivan keskeisiä asioita.
Pertti Keränen kertoi myös juhlavuoden ohjelmasta. Juhlavuoden

pääjuhla pidetään heinäkuun toisena sunnuntaina Lapinniemen
koululla. Juhlavuonna julkistetaan
myös Tervolan kunnan historiateos.
Juhlavuoden tapahtumat on pääosin rakennettu sisään Tervolan perinteiseen juhla- ja tapahtumakehykseen. Monenlaista tapahtumaa
on vuoden mittaan luvassa, ja seurakuntakin on näkyvästi mukana.
Tavoitteena on ollut saada juhlatapahtumia sijoitettua juhlavuoden
jokaiselle kuukaudelle.
Keränen kutsuukin pitäjän
asukkaita tekemään yhdessä juhlavuodesta tervolalaisten näköistä.
Juhlavuoden huipennuksiin
kuuluu tasavaltamme presidentin,
Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion vierailu Tervolassa helmikuun
seitsemäntenä päivänä. ❅
✎ (JJ)

Juhlavuoden avaus huipentui näyttävään ilotulitukseen, joka sai sadat katselijat iloiselle juhlamielelle.
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ouluviikolla Eija ja Juha-Pekka
Koutonen viettivät iloista juhlahetkeä upouudella navetallaan Keminmaan Hirmulassa. Juhlahetkeen
oli aihetta, sillä maidontuottajapariskunnalle luovutettiin KeminmaaTervolan maaseutuyrittäjäpalkinto.
Palkinnon saajina vuorottelevat Tervolan ja Keminmaan maaseutuyrittäjät. Kuukausi sitten palkinnon vastaanottaneet Koutoset ovat tarttuneet ponnekkaasti maidontuotannon kehittämiseen. Esityksen palkinnon saajasta tekee vuosittain MTK
Ala-Kemijoki.
Eijan ja Juhan määrätietoinen
yrittäjyys näkyy jo kauaksi Tervolantiellä. Pikitien varteen on noussut Keminmaan ensimmäinen robottinavetta. Keminmaassa on alle kymmenen maitotilaa, joten Koutosten satsaukset nykyajan vaatimuksiin ovat tätäkin taustaa vasten merkittäviä.
Kunnanjohtaja Mika Simoska
totesi palkintoa luovuttaessaan, että
pohjoisen tilojen määrä on vähenemään päin, mutta vastaavasti koko
kasvaa.
- Teidän panoksenne antaa monille maaseutuyrittäjälle uskoa tulevaisuuteen. Hienoa on sekin, että
olette opastaneet ja avanneet ovia
muillekin, jotka ovat tästä alasta kiinnostuneita ja miettivät tulevaisuuden
suunnitelmiaan, Simoska sanoi.
Toisena jakajana ollut Keminmaan kunnanjohtaja Mauri Posio
tähdensi, että Keminmaassa ollaan
hyvin ylpeitä palkinnon saajien ennakkoluulottomista ja rohkeista ratkaisuista ja suunnitelmista.
- Olette tehneet todella kauaskantoisen päätöksen, joka toivon
mukaan rohkaisee myös muita, Posio muistutti.

Juha-Pekka Koutonen kertoi,
että suunnitelmissa on saada uuden
navetan lähes 80 lehmän paikkakapasiteetti täyteen parin vuoden sisään. Lypsäviä on tällä hetkellä nelisenkymmentä ja nuorta karjaa liki
60 päätä.
- Uskomme vahvasti kehittyvän
ja kustannustietoisen maitotuotannon tulevaisuuteen. Kun vanhempie-

ni tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos,
tuli aika pian selviöksi, ettei 111 vuotta vanhaan navettaan kannattaisi sijoittaa, vaan oli järkevämpää rakentaa
uusi. Niin tapahtuikin. Rakentaminen sujui sutjakasti. Tietoa kerätään
nyt esimerkiksi soluista ja bakteereista sekä kunkin lehmän tilanteista lähtien, Juha-Pekka kertoi. ❅
✎ (JJ)

Maaseutuyrittäjäpalkintoa oli jakamassa arvovaltainen vierasjoukko kunnanjohtajista lähtien.
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150-vuotias
Tervola kuvina

T

ervolan juhlavuoden kunniaksi ja historiatoimikunnan
aloitteesta Jokiposti julkaisee tästä
numerosta alkaen pitäjän vaiheista kertovia valokuvia samaan tapaan kuin toteutettiin viime vuonna Wanhat ajoneuvot-palstaa. Lähetä kuva sähköisessä muodossa Jokipostin ”apinalaatikossa” mainittuun
sähköpostiosoitteeseen. Näpyttele
kuvan oheen myös lyhyt teksti, josta
ilmenee kuvan aihe, kuvausaika (jos
et tiedä tarkkaa aikaa, esitä mahdollisimman tarkka arvio), kuvaajan
nimi. Kuvan tulisi mielellään liittyä
kunnan toimintaa – ei siis perhekuvia, lomakuvia tms.)

Sarjan avauskuva liittyy pitäjän kouluhistoriaan: ”Tervolan
kuntakokouksessa keskusteltiin
29.11.1868 siitä, pitäisikö apupapin palkaamisen sijaan kuntaan
perustaa kansakoulu. Tervolan ensimmäinen koulu, Lapinniemen
kansakoulu, aloitti toimintansa lokakuussa 1875 Juho Kaisajoelta ostetulla maalla. Tervolan ensimmäiseksi kansakoulunopettajaksi valittiin kemiläinen Isak August Hildén.
Kouluun kirjattiin 94 oppilasta.
Kuvassa erottuu vasemmalla opettajan asunto.” (Eemeli Hakoköngäs/
tuleva kunnan historiateos)

Vaaran sahan työvuosi tiivistettiin joulujuhlassa

L

ähes täysi huone Veljekset Vaara Oy:n työntekijöitä ja heidän
puolisoitaan kokoontui joulunalusviikolla Tervolataloon kuuntelemaan
toimitusjohtaja Jussi Vaaran tiivistä yhteenvetoa kuluneesta työvuodesta. Jouluisen ohjelman ja maukkaan jouluaterian lomassa palkittiin
myös ansioitunut sahan työntekijä,
pyöräkoneenkuljettaja Timo Karjalainen. Hänellä tuli nyt täyteen 20
vuotta Vaaran veljesten sahayrityksen palveluksessa. Jussi ojensi teknisen johtajan, Jorma Vaaran, kanssa Karjalaiselle Suomen Yrittäjien
myöntämän kultaisen ansioristin.
Jussi luonnehti Timo Karjalaista esimerkillisen tunnolliseksi ja taitavaksi
työntekijäksi, johon voi luottaa kaikissa tilanteissa.
Millainen oli sitten sahayrityksen
henkinen ja sahatavaramarkkinoiden
marinoima toimintavuosi 2016?

- Vuosi oli haastava. Vienti veti
paremmin kuin edellisvuonna, mutta hinnoissa olisi ollut toivomisen
varaa. Jotta firmalle jäisi tuottoa,
odotamme ajan paranevan. Hyvässä
muistissa on vielä vuosi 2007, joka
oli tosi hyvä. Me kaikki tietysti toivomme, että vuosi 2017 olisi nousujohteinen, mutta toistaiseksi sellaisesta käänteestä ei vielä näy merkkejä. Talouden tunnusmerkit tosin näyttävät, että pyörät alkaisivat
pyöriä ainakin vähän vilkkaammin.
Erkki Liikanenkin viestitti vasta, ettei Suomi tarvo enää lamassa, vaan
talous on alkanut kasvaa, Jussi Vaara pohdiskeli.
Toimitusjohtaja Vaara painotti,
että tuotteiden jalostukseen on panostettava entistä vahvemmin, siitäkin huolimatta, että tilanne on aika
tukkoinen jalostajalle. Tosiasia kuitenkin on, että Suomessa on aina

Tervolan Nuorisoseuralle
lahjoitus Yhdysvalloista

J

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Su 22.1. Messu klo 10 Seurakuntakeskuksen kirkossa, johtaa Heikki
Holma, kanttori Tarleena Ylönen. Kolehti Kristittyjen ykseyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.
Su 29.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa, johtaa Markus Kallatsa, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Gideoneille. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa ja Raamattutunti noin klo 11.30.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 18.1. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
To 19.1. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11. Hartaus Pihakullerossa klo 13.
Ke 25.1. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
To 26.1. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45.
To 2.2. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11. Hartaus Pihakullerosssa klo 10.30
PÄIVÄKERHOTYÖ:
Kerhot 3–6-vuotiaille:
- keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 Seurakuntakeskuksessa ja 12.30–14.30
Seurakuntakeskuksessa (myös esikoululaisille)
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. 050 437 0006.
VARHAISNUORISOTYÖ
Donkkis Big Night
Pe 3.2. Donkkis Seurakuntakeskuksessa, Kirkkokuja 4, klo 18.00–
20.00. Donkkis Big Night on 0–6-luokkalaisten toiminnallinen ilta. Illan
ohjelma sisältää Raamattuopetusta, lauluja, draamaa, nukketeatteria ja
monia hauskoja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen voivat kaikki tuoda
pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan osallistujien kesken palkintoja. DBN-iltoihin on vapaa pääsy! Lasten vanhemmat ovat tervetulleita viettämään iltaa lastensa kanssa tai vaikka pistäytymään iltakahville ohjelman loppupuolella! Lisätietoja: Leena Holma p. 050 437 0006.

erry Bajari on lahjoittanut 5000
USD Tervolan Nuorisoseuralle
käytettäväksi Nuorisoseuran toiminta-ajatuksen mukaisesti kulttuuriseen
lapsi-, nuoriso- ja sivistystyöhön Tervolassa. Lahjoitus on tehty Tervolassa syntyneen Johann Erick Bajarin
ja hänen kuuden veljensä muistoksi.
Lahjoittaja Jerry Bajari on Johann Eric Bajarin pojanpojanpoika
ja on syntynyt tasan 100 vuotta lahjoituksella muistettavan isoisän isänsä Erickin syntymän (s.1845) jälkeen. Eric Bajari ja hänen kuusi veljeään lähtivät Tervolasta 1860-luvulla ja päätyivät Norjan kautta töihin
Yhdysvaltojen Michiganin kuparikaivoksille.
Lopulta useimmat veljeksistä
päätyivät Minnesotaan viljelemään
maata. Erick eli suurimman osan elämästään maatilalla Cokato-järvellä.
Jerry Bajari syntyi 1945 ja on elänyt
elämänsä kahdeksan kilometrin päässä isoisänsä maatilalta. Jerryllä ja hänen puolisollaan Annilla on kolme
lasta ja seitsemän lastenlasta. Lahjoittaja on omistanut tienrakennusyrityksen vuodesta 1980. Yritys toimii
neljän osavaltion: Minnesotan, North
Dakotan, South Dakotan ja Wyomingin alueilla.
Minnesotan Cocaton alueelle kotiutuivat monet Suomesta, Ruotsista ja Norjasta muuttaneet siirtolaiset. Suomalaiset perinteet ovat jatkuneet ja jatkuvat edelleen. Niitä ylläpitää Finnish American Historical Society of Cokato Minnesota – järjestö. Järjestön toimintaan voi tutustua
järjestön verkkosivuilla www.cokatofinnam.org.
Lahjoittaja Jerry Bajarin nuoruuteen liittyy paljon hyviä muistoja tarinoista ”Vanhasta maasta”, Suomesta, suomalaisista ihmisistä ja paikoista, tapahtumista ja kalevalasta. Jer-

ryn Kalevala on suomenkielinen, isoisä Ludvigilta perintönä saatuna. Jerry itse lukee sitä kuitenkin englanniksi, vaikka kasvoikin kuusivuotiaaksi asti suomenkieltä isovanhemmiltaan (Ludvig ja Hannah (Kotila) Bajari) oppien.
Ludvig- isoisä halusi säilyttää
perheen tarinan tuleville sukupolville. Lilian Barberg kokosi suvun kertomukset kirjaan Erick, joka on lainattavissa mm. Tervolan kirjastosta. Myös Tervolan Nuorisoseuralta
voi myöhemmin keväällä lainata kyseistä kirjaa.
Jerry on matkustanut Tervolaan
kolme kertaa, edellisen kerran elokuussa 2016, jolloin hän tutustui
myös Tervolan Nuorisoseuran toimintaan. Jo ensimmäisellä matkalla
Suomi tuntui kodilta. Ihmiset ja tavat
tuntuivat tutuilta. Myös suomen kieli tuo aina mieleen lapsuusmuistoja.
Kaikkialla hänet on otettu hyvin vastaan ja toivotettu tervetulleeksi.
Lahjoitus otettiin vastaan Tervolassa virallisesti seurantalolla lauantaina 31.12.2016 järjestetyssä kahvitilaisuudessa. Lahjoittaja itse ei ollut paikalla, mutta nuorisoseuraisia
ja sukulaisia sitäkin enemmän. Nuorisoseuran puheenjohtaja Heikki Hepoaho kiitti lämpimästi lahjoituksesta muistuttaen, että Tervolan pitäjäviiri ja nuorisoseuran historiikki
matkaavat kiitoksena Minnesotaan.
Puheenjohtaja kertoi myös, että Tervolan Nuorisoseura on kaikkien Tervolalaisten oma kulttuuritalo jonka
toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan
– Annetaan mekin tulevana
vuonna hyvän kiertää nuorisoseuratoiminnan kautta! Toivottavasti
saamme jatkossa myös Amerikan-jäseniä vieraaksemme, puheenjohtaja
Heikki Hepoaho kiteytti. ❅
✎ (HH/JJ)

VARHAISNUORTEN KERHOT:
To 19.1. Mattisen donkkis-kerho klo 13
Ti 24.1. Seurakuntakeskuksen donkkis-kerho klo 15.30
Ke 25.1. Kaisajoen kerho siirtyy kokouksen takia seuraavalle
viikolle Ke 1.2. klo 12 HOX!!!
Ti 31.1. Louen donkkis-kerho klo 13
To 2.2. Mattisen donkkis-kerho klo 13
Ti 7.2. Seurakuntakeskuksen donkkis-kerho klo 13
Ke 8.2. Kaisajoen donkkis-kerho klo 12
NUORISOTYÖ:
To 19.1. Nuorten ilosanomapiiri klo 18 srk-keskus
Ke 25.1. Tuula mukana Nuorkkalla klo 17.30-20.30
To 26.1. Isoskoulutus srk-keskuksessa klo 16-18
Ti 31.1. Nuorteilta Louen Lappiassa klo 18-20

puunjalostukselle tarvetta.
- Kävimme kuukausi sitten keskeisen tärkeitä yritysasioita läpi strategiapäivämme aikana. Jalostus oli
juuri keskeisimpiä asioita. Pitää huolehtia siitä, että pysymme kilpailutilanteissa voittajina. Tarvitaan myös
vahva tahtotila menestyäksemme
hyvän palvelun tuottajina. Tavoitteemme on rakentaa Suomen tehokkain pienten puutavaraerien
maalausyksikkö. Kun saamme tuotannon reivattua hyvään kurssiin,
jää myyjille haasteita myydä tuotteet niin, että firmaankin jää rahaa,
toimitusjohtaja Jussi Vaara painotti.
Hän mainitsi myös kuluneen
vuoden aikana tehdyistä ratkaisuis-

ta, jotka realisoituvat jo uuden vuoden alettua; ne koskevat lähinnä järjestelmäparannuksia. Tilausten tallennus hoidetaan vastaisuudessa keskitetysti.
- Tavoitteena on, että sinä päivänä, jolloin tilaus saapuu, se pistetään
järjestelmään. Työssä saavutetaan
näin myös rationalisointietuja: hukka-aika vähenee ja tuottavuus paranee. Tuotteet saadaan liikkeelle ajallaan, Jussi Vaara muistutti.
Veljekset Vaara Oy:n palkkalistoilla on 43 työntekijää, joiden keskiikä on tällä hetkellä 37 vuotta. Väki
on työhönsä hyvin motivoitunutta,
ja vaihtuvuus on hyvin vähäistä. ❅
✎ (JJ)

Kupareille jälleen
kirkkaimmat mitalit

T

apaninpäivän kovan lentopalloturnauksen päätteeksi Kivalo-opiston sateenvarjon alla toimiva Kuparit-joukkue sai ryhtyä uuden vuoden odotteluun kultamitalit
kaulassaan. Kuparit voitti tiukassa
loppuottelussa Sodankylän Lokan.
- Turnaus oli muutoinkin tasainen. Kolmanneksi tuli Elvis Ro-

Kupareiden kultapojat ylhäältä vasemmalla: Janne Angeria, Heikki
Kiimalainen, Marko Kupari ja Samuli Körkkö. Alhaalla vasemmalta: Heikki Lahti, Juha Joutulainen ja
Niko Kupari. Kuvasta puuttuu Reijo Huhtaniska.

vaniemeltä ja neljänneksi Sankala Torniosta sekä viidenneksi Tähti Sodankylästä. Turnaus osoitti jälleen sen, että 30 vuoden uurastus ei
ole mennyt hukkaan, Juha Joutulainen totesi, tarkentaen, että ensimmäinen turnaus pelattiin jo 1986.
Yleisö sai jälleen kerran nauttia
Tervolassa hyvästä lentopalloilusta.
Joutulainen ojentaa kiitoksen kukkasen myös Eeva-Kaisa Lahdelle
hänen työstään kanttiinin pidossa.
Eeva-Kaisalla oli kädet täynnä touhua koko päivän ajaksi. Parhaat pelaajat saivat suut makeiksi Salen lahjoittamilla suklailla.
Arpajaisissa onni suosi Marko Kuparia. Hienon turnauspäivän
pieni harmittava asia tuli tiedoksi: Pari kovaa Kupareiden poikaa
lähtee armeijaan. Lähtö on joukkueen kannalta menetys, mutta tietysti asepalvelus on nuorten miesten ja maanpuolustuksen kannalta
mahtava asia.
Juha Joutulainen muistutti, että
kaikesta huolimatta Kuparit ovat terästä loppiaisena pelattavassa Tornion turnauksessa. ❅
✎ (JJ)

Jouluruokailu oli tarpeellinen

T

ervolan Järjestöyhdistys ry.
järjesti järjestötalossa joulun
aatonaattona työttömille ja vähävaraisille perheille tarkoitetun, ilmaisen, jouluruokailun. Tarjolla
oli perinteinen ja runsas joulupuffet. Ruokailuun osallistui runsaat
40 henkilöä
Ruokailijoiden määrä ja saatu
palaute osoitti tapahtuman tarpeellisuuden; tästä seuraa, että vastaavanlainen ruokailu järjestetään sa-

maan aikaan myös tulevana jouluna. Jouluohjelman luojana toimi
Juha Joutulainen, joka säesti ruokailua jouluisella musiikilla.
Ruokailun käytännön järjestelyistä vastasivat Tervolan Järjestöyhdistys ry:n talkoolaiset. Tapahtumaa tukivat myös paikalliset ammattiosastot, kauppaliikkeet, Tervolan Osuuspankki ja yksittäiset kuntalaiset. ❅
✎ (JJ)

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

KIRKKOMUSIIKKITYÖ:
Kirkkokuoron harjoitukset seurakuntakeskuksessa keskiviikkoisin
klo 16.

Toimituskunta:
Juhani Jaakkola, Tarja Leinonen,
Hilkka Ollikkala

LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 92) avoinna seuraavan kerran
30.1.–13.2. Tervetuloa, poikkea vaikka kahville!
TOIMITUKSET:
Haudattu: Matias Vilhelm Ylitolonen 91v, Hilja Amanda Lukkarinen 87v

Tekninen johtaja Jorma Vaara (vas.) ja toimitusjohtaja Jussi Vaara muistivat Timo Karjalaista, jolla tuli täyteen 20 vuotta sahayrityksen palveluksessa.

Sivunvalmistus ja painopaikka:
Tornion Painatuskeskus

Lahjoittaja perheineen Tervolan-vierailulla elokuussa 2016. Kuvassa vasemmalla Anja Ylimaunu, Jerryn pojanpoika Joseph, Jerry ja Ann Bajari.

Jakelu:
Tervolan kunnan alueella
joka talouteen – jakajana Posti Oyj

Aineisto:
Tiedotustoimisto Viestintäneuvos
Heikkiläntie 12, 94400 Keminmaa
mervi.hopia-jaakkola@pp.inet.fi
Palstamillimetri 0,70 euroa = 70snt
Järjestöilmoitukset 45 snt/pmm
Seuraavaan lehteen tulevan aineiston
on oltava toimituksessa (kts. aineisto) ilmestymispäivää edeltävän viikon keskiviikkona. Toimitus ei vastaa pyytämättä
tai tilaamatta toimitetusta aineistosta.
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VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

TERVOLAN KUNNANVALTUUSTON
150-VUOTISJUHLAKOKOUS

NUORKKA AVOINNA:

13–16-vuotiaille ma ja ke klo 17.30–20.30
(HUOM! muuttunut ikäraja)
10–19 -vuotiaille pe klo 14.00–20.30
(17.30 alle 13-vuotiaiden kotiinlähtö)

UIMAHALLIRETKI

Koko perheen uimahalliretki pe 27.1. Tornioon. Ilmainen kyyti lähtee klo 17.30 linja-autoasemalta. Alle 11-vuotiaat vain aikuisen seurassa. Retki on päihteetön, mukaan lukien energiajuomat, ja tarkoitettu vain uimahallissa käyntiä varten. Ilmoittautumiset kunnan keskukseen p.040 124 2411 torstaihin 24.11. klo 16 mennessä, jonka jälkeen vapaita paikkoja voi tiedustel la suoraan vapaa-aikaohjaajalta p. 040 5902699.

TÄTI JA MINÄ

Lapin Alueteatteri esittää Tervolan Nuorisoseuralla

Alkaneen vuoden aikana rakennamme parempaa ja
monipuolisempaa kirjastoa!
Kirjastojärjestelmämme vaihtuu viimeistään kesällä uuteen avoimeen lähdekoodiin perustuvaan Koha-kirjastojärjestelmään.
Samalla liitymme Lapin kirjastoon, ja Karpalo-kimppa jää historiaan. Jo nyt
asiakasmaksut ovat muuƩuneet: varaukset ovat maksuƩomia, ja palauƩamaƩomasta aineistosta kertyvät maksut ovat muuƩuneet 1.1.2017 alkaen.
Kirjastojärjestelmän vaihtoon liiƩyen kirjasto on kiinni joitakin päiviä keväällä
ja viikon ennen Kohan käyƩöönoƩoa kesällä. Näistä kiinniolopäivistä
Ɵedotamme lähempänä tarkemmin.

pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina
26. päivänä tammikuuta 2017 alkaen klo 18.00. Kokouksen asialuettelo pidetään nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 19.1.2017 alkaen.
Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
hallintojohtajan virkahuoneessa 1.2.2017 klo 12.00–15.00.
Esityslista ja pöytäkirja luettavissa kyseisistä päivistä alkaen osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/
Ennen kokousasioiden käsittelyä ohjelmassa mm. kunnanvaltuuston puheenjohtajan juhlapuhe 150-vuotisesta kunnallisesta itsehallinnosta, Marja-Liisa Vaaran lauluesitys ja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtajan Pertti Keräsen puhe 60 vuotta täyttävästä Tervolan
vaakunasta.
Tilaisuudessa paljastetaan Isänmaan puolesta vuosina 1939–1944
kaatuneiden muistolaatat. Kakkukahvitarjoilu
Tervolassa 19.1.2017 Markku Alatalo,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kirjastojärjestelmän lisäksi olemme päiviƩäneet myös kirjaston kalusteita,
mm. musiikkiaineiston osalta. Työ jatkuu lastenosastolla, missä kaikki
kalusteet uusitaan viimeistään helmikuun aikana. Näihin muutostöihin liiƩyen

IKÄÄNTYNEIDEN ASUNTOJA PALVELUHAKEMUKSIEN
KÄSITTELYAJAT TERVOLASSA
ajalla 1.7.2016–31.12.2016

kirjasto on poikkeuksellisesƟ kiinni
perjantaina 20.1. ja lauantaina 21.1.2017
PahoiƩelemme muutostöistä aiheutuvaa häiriötä!

Täti ja minä on musta komedia, ruumiinvalvojaiset kahdelle yksinäiselle. Kun näytelmän täti pysyy hiljaa ja hengissä, hänen saattohoitajansa paljastaa menneisyytensä polttopisteitä. Heidän tarinansa kysyy, mikä on kohtaamisen merkitys ihmiselämässä. Voiko toisen
kautta tulla ehjäksi. Näytelmän rooleissa tätinä nähdään Pirjo Leppänen ja sukulaismiehenä Kari Koivukangas. Lisätietoa:
http://www.rovaniementeatteri.fi/ohjelmisto/esitykset/tati-ja-mina/
Liput Lapin Alueteatteriyhdistyksen aikuisille 20€, opiskelijoille
12€. Lipunmyynti on avoinna tunnin ajan ennen näytösten alkua
esityspaikoilla. Väliajalla kahvio!

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivän nuorisotyön 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 Facebook: Tervolan Etsivä Nuorisotyö

BÄNDITILA

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

Vanhentaahan net
eletyt vuet

T

ervolalaislähtöinen Marjatta
Kaasila on kirjoittanut runotuotantonsa täydennykseksi uuden teoksen Vanhentaahan net eletyt vuet.
Noordbooksin julkaisema kirja ilmestyi marraskuussa ja se on Kaasilan seitsemäs runoteos. Myös kirjan
kannessa on kurkipitäjän leimaa, sillä kannen tekijä, taidegraafikko Aino-Kaarina Pajari, on tervolalaisia.
Marjatta Kaasila tunnetaan laajalti Peräpohjolan murteella kirjoittamistaan runoista. Paljolti ne käsittelevät naisen elämää. Uusin teos Vanhentaahan net eletyt vuet – alaotsikolla: Runoja ja mietheitä elämän kulusta, käsittelee vanhenemisen taidetta
ja erityisesti naisen eri rooleja vaimona, äitinä, rakastettuna ja rakastavana.
Kaasilan viesti on, että vanhenemisessa on sen vaivoista huolimat-

usimmassa kirjassaan Vanhentaahan net eletyt vuet Marjatta
Kaasila on laajentanut kuvakulmaa
aikaisemmista humoristis-realistisista
rakkauskuvauksista. Aihevalikoiman
laajennus on ehdottomasti eduksi –
tämän kokoelman tekstit ovat koko
tuotannon parhaita.
Lapsenlapsi-aiheinen teos on
myös julkaistu, ei vain ole sattunut
eteen. Nyt julkaistussa kirjassa on
erittäin sattuvia oivalluksia elämästä.
Elämä on paperilyhty, helposti rythyn menevä… Aika mennee, vuet
valluu, vaikka toppuuttelen ja huuan:
En pysy peräsä! Mie rakastan olemista täsä jamasa, täsä päiväsä…
Lastenlasten lämmön läheisyyessä kirjoittaja muistaa omaa peräpohjalaista lapsuuttaan, johon ei to-

150-vuotiaan Tervolan ihmisiä

M

ikä tekee Tervolasta erityisen ja
tärkeän? Mikä saa tervolalaisen
pysymään tervolalaisena läpi elämänsä, ja mikä Tervolassa viehättää niin
paljon, että täältä ei haluakaan enää
muuttaa muualle.
Siinä muutamia kysymyksiä, joihin yritän saada vastauksia haastattelemalla tervolalaisia. Juttusarjassani
ovat pääosin esillä sellaiset tervolalaiset, jotka eivät yleensä lehtien pastoilla tai kuvissa esiinny.
Otan mielelläni vastaan vinkkejä
teiltä, hyvät Jokipostin lukijat, niistä
tervolalaisista, joita haluaisitte vastaamaan noihin em. kysymyksiin. Tavoitteena on, että jokaisessa juhlavuoden
Jokipostissa saan esitellä yhden tervolalaisen, ja eri kylien ja ikäpolvien ihmiset tulevat tutuiksi. Ensimmäisenä kävin jututtamassa paakkolalaista
Anja Juopperia.

Ihmisiä kurjen ja sipulivaakunan kunnasta

ta aina myös mahdollisuus, kun sen
osaa oikein ottaa. ”Mie en anna vanhuuen ovele kolokutella. Mie rakastan
olemista/täsä jamasa/täsä hetkesä.”
Lukija huomaa ja vakuuttuu, että
Kaasilan runoissa onkin aina toivoa
ja iloa – iloa tästä hetkestä ja kaikesta siitä hyvästä, jota elämä on antanut.
Runot tuovat myös sanomansa lähelle
lukijaa; parempi paras päivä päällimmäisenä. ”Älä sie komenna minua/
mie teen kummiski kuperkeikan.”

Elämä on kova koulu

U

Kirjasto on avoinna
ma—to klo 12—19
pe klo 10—17
la klo 11—15

tisesti kuulunut hellien sanojen viljely, hyväilystä nyt puhumattakaan. Silti
vanhempien rakkaus välittyi tosia kanavia myöten. –Iltasella vyöryin äitin
turvallishen sylhin, olin ko pikkulintu lämpimäsä pesäsä…
Italiassa asuessaan Kaasila koki
kaikkien ulkomailla olevien tuntemukset. Nautti maisemista ja lämmöstä, silti oman maan ikävä kaihersi mieltä. Kaasila ilmaisee tämän olotilan upeasti runossaan Olenko mie
poro Italiasa… yöttömän yön sirkuttaja.
Monissa Kaasilan runoissa kansanrunojemme alkusoinnun ja muun
soljuvan sanankäytön, Kumottas
kunnola kultainen kuu, tanssis tähet
taivhala. ❅
✎ Mirjami Lehto

Kireän pakkaspäivän taittamiseksi tuvan joulukuusi on saanut varaslähdön
leivinuuniin. Anja tuumii, että parempihan se on polttaa nyt, kun sen tuomaa lämpöä tarvitaan, kuin että odottaisi loppiaiseen.
Anja Juopperi on syntyperäinen
tervolalainen, joka on asunut koko
ikänsä syntymäkotinsa liepeillä. Anjan isä, Eemil Kolmonen eli myös
koko elämänsä synnyinsijoillaan. Vaimokseen Eemil löysi Törmästä kotoisin olevasta piikatyttösen, Hilma
Paakkolanvaaran.
Anjan elämäntyötä ovat olleet
postin jakaminen ja perhepäivähoitajana toimiminen. Molemmissa Anja
toimi 16 vuotta. Postinjakajana toimiessaan Anja tuli tutuksi kaikille kyläläisille. Perhepäivähoitajana Anja oli
myös hyvin pidetty, siitä kertovat vierailut, joita entiset hoitolapset tekevät Anjan luokse. Eläkepäivistä Anja
on nauttinut jo pitkään. Nuoruuden
harrastuksiin kuuluivat tanssiminen
ja näytteleminen. Olipa Anja joskus
työnnetty laulamaan suoraan yleisön
eteen ilman valmistautumista, kun

Anja Juopperi onnittelee 150-vuotiasta Tervolaa.

esirippu oli saatu Paakkolan Nuorisoseuralla avattua.
Kysyin Anjalta, että mitä hän arvostaa Tervolassa. Anja vastaa: ” Tervolassa on osattu hoitaa kunnan yhteiset asiat yhdessä niin, ettei puoluepolitiikka ollut riitauttamassa asioita. Tärkeintä on, että asiat saadaan yhdessä
ratkaistua. Vaikken mukana kunnallispolitiikassa olekaan, seuraan kyllä
maailmanmenoa lehdistä ja radiosta.
Kyllä Tervolan kunnan asioiden hoitamisesta kannattaisi ottaa naapurikuntienkin mallia.”
Tiedustellessani, mikä Anjan mielestä on erityistä Tervolassa, hän vastaa: ”Ämpäripäisyys, sitähän ei muissa kunnissa ole.” Kunnan vaakunassa esiintyvät kurki ja sipuli ovat Anjalle tuttuja, sillä tervolaisen suomaisemaan kuuluvat olennaisena osana kurkien keväiset ja syksyiset parvet ja aurat. Sipulin viljely on kuulunut myös Anjan askareisiin ihan viimevuosiin saakka.
Tulevaisuuden kuva Tervolasta 50
vuoden kuluttua näyttäytyy Anjan kuvitelmissa jonkinmoisena alusta alkamisena. ”Suurtuotannon navetat ovat
hävinneet, ja useassa pihapiirissä on
muutama kanttura ja omavaraista viljelyä, sellaista nykypäivän luomua.
Vähän samalla tavoin kuin 1950- ja
60-lukujen Suomessa.”
Tervolan elinvoimaisena pysymiseen Anjan lääke on: ”Tehkää paljon lapsia!”, ja ohjetta seuraa iloinen
nauru. Anjan oman elinvoiman takana onkin hänen omien sanojensa
mukaan tyhjän nauraminen: ”Ei tässä elämässä kannata asioita ottaa niin
vakavasti. Huumorilla ja naurulla pääsee näinkin pitkälle.”, tänä vuonna 87
vuotta täyttävä Anja Juopperi tuumaa.
Anjan lempipuuhaa on ristikoiden täyttäminen. Talon isäntä kertoo
niitä täyttyvän ”liiankin kanssa”, mutta sanoo myös kuulleensa tuttavaltaan
tervolalaisen lääkärin reseptin muistisairauksien ehkäisemiseksi: ”Ristikoita ja mustikoita vaan!”
Ulkona pakkaspäivä taittuu iltapäivän siniseksi hämäräksi. Lähden
astelemaan punaisen talon polkua pitkin, kurkistan talon postilaatikkoon ja
huomaan postin tulleen. Käännyn takaisin ja vien talonväen postin sisään,
sillä mukana on lehti, josta varmaan
löytyy ristikko talon emännän iloksi.
Ristikoita, mustikoita, naurua
ja tavallisen arjen iloja, siinä tämän
paakkolalaisen pirtin eväät 150-vuotiselle Tervolalle. Ei huonot eväät ollenkaan! ❅
✎ Päivi Kolmonen

PALVELUASUMINEN / VANHUSTEN RIVITALOT
palvelun keskimääräinen odotusaika
75,4 päivää / 11 hakemusta
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN /
PALVELUKOTI PIHAKULLERO
palvelun keskimääräinen odotusaika
88,61 päivää / 20 hakemusta
LAITOSASUMINEN / VANHAINKOTI KOTIKULLERO
palvelun keskimääräinen odotusaika
56,87 päivää / 8 hakemusta
PALVELUTARPEEN ARVIOINTI
palvelun keskimääräinen odotusaika
1 – 5 työpäivää / 32 arviointia

Vesaisten lamppu sammui

T

ervolan Vesaiset ry.:n toiminta on loppunut ja yhdistys on
lakkautettu. Tervolan Vesaiset toimi 1970–1990 -luvuilla aktiivisesti
Tervolan alueella lapsi- ja nuorisotyössä. Vesaiskerhoja oli viikoittain
melkeinpä jokaisessa Tervolan pitäjän kylässä.
Lähes joka vuosi käytiin yhdessä valtakunnallisella leirillä Saariharjulla - käytiinpä kerran jopa
Kööpenhaminassa asti. Toivottavasti osallistujille on jäänyt kerhoista ja
retkistä mukavia muistoja sekä eväi-

tä elämän varrelle.
Tervolan Vesaisten toiminnan
loppuessa yhdistys lahjoitti kunnan
päivähoidolle Nalle Matematiikka -pelin. Toivomme sille ahkeraa
käyttöä. Loput jäljelle jääneet varat on lahjoitettu lapsi- ja nuorisotyöhön Lapin piirin Vesaisille.
Toivomme iloa ja aktiivista työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin
puolesta Tervolan kunnassa.
Kaarina Jestilä
puheenjohtaja

Kontrasteja-taidenäyttely 2.12.2016 –
Liisa Halonen-Laiti
31.1.2017
Meri-Lapin Jousikvartetti to 12.1. klo 19
Lukukoira kirjastossa
ti 17.1. klo 17–18
Koko perheen elokuvailta to 26.1. klo 17
kirjastossa
Uimahalliretki Tornioon pe 27.1. klo 17.30
Lukukoira kirjastossa
ti 31.1. klo 17–18
Lapin alueteatteri: Täti ja minä
Donkkis Big Night
pe 3.2. klo 18–20
Lukukoira kirjastossa
ti 14.2. klo 17–18
Lasten juhlat
su 19.2. klo 13–16
Meri-Lapin Jousikvartetti to 23.2. klo 19
Uimahalliretki Kemiin
pe 24.2. klo 17.30
Lukukoira kirjastossa
Lukukoira kirjastossa
Donkkis Big Night
Lukukoira kirjastossa
Uimahalliretki Tornioon
Lukukoira kirjastossa
Donkkis Big Night
Kivalo-opiston kädentaitojen näyttely

Pirjo Jurva
sihteeri

Kunnanviraston
näyttelytila (2.krs)
Nuorisoseurantalo
Tervolan kirjasto
Tervolan kirjasto
Tervolan kirjasto
Seurakuntakeskus
Tervolan kirjasto
Nuorisoseurantalo
Nuorisoseurantalo

ti 28.2. klo 17–18 Tervolan kirjasto
ti 14.3. klo 17–18 Tervolan kirjasto
pe 17.3. klo 18–20 Seurakuntakeskus
ti 28.3. klo 17–18 Tervolan kirjasto
pe 31.3. klo 17.30
ti 11.4. klo 17–18 Tervolan kirjasto
pe 21.4. klo 18–20 Seurakuntakeskus
la 22.4. klo 11–15 Kunnanviraston
su 23.4. klo 11–15 näyttelytila (2.krs)
ma 24.4. klo 8–15
Lukukoira kirjastossa
ti 25.4. klo 17–18 Tervolan kirjasto
Meri-Lapin Jousikvartetti ke 26.4. klo 19
Nuorisoseurantalo
Uimahalliretki Kemiin
pe 28.4. klo 17.30
Lukukoira kirjastossa
ti 9.5. klo 17–18 Tervolan kirjasto
Lukukoira kirjastossa
ti 23.5. klo 17–18 Tervolan kirjasto
Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.fi), jossa myös lisätietoa tapahtumista. Ilmoitukset
kunnan tapahtumakalenteriin: merja.aijala@tervola.fi.
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Kiitos kuluneesta
vuodesta 2016

Lämmin kiitos

Mukavaa
alkanutta
vuotta 2017!
Pidetään
yhteyttä:
Pirjo
040 535 8553
sähköposti:

Tervolan kirjastossa
koko perheen elokuvailta

to 26.1. klo 17.
LUMIKUNINGATAR

Kaikille alla
mainituille tahoille,
jotka tukivat
työttömien ja
vähävaraisten
perheiden
jouluruokailua
Järjestötalolla!

Sale Tervola
K-Market Tervola
Tervolan Osuuspankki
Tervolan Sähkö
Juha Joutulainen
sekä yksityiset tukijat!
Tervolan Järjestöyhdistys ry.

LAPIN ALUETEATTERI KYLÄSSÄ
YLÄSSÄ

TAMMIKUUN
TUHDIT TARJOUKSET
PYYKINPESUKONE
FH 496 QD A3

PYYKINPESUKONE
RTT 6120 K

• 7 kilon täyttömäärä
• 1400 kierrosta/min
• 10 vuoden
moottoritakuu

• 6 kilon täyttömäärä
• 1200 kierrosta/min

intaan!
Tarjoush

intaan!
Tarjoush

379Ð

459Ð

n!
ushintaa

Tarjo

KESKIVIIKKONA
1.2. KLO 19
Tervola,
Nuorisoseuran talo

29Ð

KAHVINKEITIN CM-913 B
• automaattinen virran katkaisu
• kestosuodatin mukaan

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

LIPUT AIKUISILLE 20 €
JA OPISKELIJOILLE 12 €
Lipunmyynti Nuorisoseuran talolla
tunnin ajan ennen näytöksen alkua.

Töissä Värikäs talvi, Tielle päin,
Usvaa ja Kevään tuntu, näkyy talven erilaisia ilmeitä. Näyttely saikin
nimekseen: Talvi taittuu. Tauluihin
voi tutustua Pihakullerossa helmikuun loppuun asti. ❅
✎ (JJ)

©

Solidet 2016

Juha Antinkaapo vetää
perussuomalaisia

T

ervolan Perussuomalaiset ry.
kokoontui vuoden lopulla Peuran koululle pitämään syyskokousta. Kokouksen pääasiana olivat henkilövalinnat, mutta ne oli nopeasti hoidettu; kokous nimittäin yksimielisesti päätti, ettei luotettavaa
ja toimivaa kokoonpanoa muuteta.

Talvi ei ole pelkkää mustavalkoista; utelias kulkija löytää muitakin värejä.

joka toinen Ɵistai
klo 17
17––18
Yhden lukuhetken kesto on n. 15 min.
Varaa aikasi kirjastosta viimeistään edellisenä päivänä!

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
Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
0400 211 626

Tervolan juhlavuoden
taidetta Pihakullerossa
ervolan 150-juhlavuoden uusin
taidenäyttely on pystytetty Pihakulleroon. Sinne Liisa HalonenLaiti on pannut esille neljä tuoretta
akryylimaalaustaan. Akryylimaalaukset ovat kooltaan 70 x 50 senttiä
ja ne ovat viime vuoden tuotantoa.

Suomen Karva
Karva--Kavereiden
lukukoira vierailee kirjastossa
kuuntelemassa lukevia lapsia
17.1. alkaen

Sakokaivojen
tyhjennykset
soita

rovaniementeatteri.ﬁ
0400 282 484
teatteri@rovaniemi.ﬁ

T

14.3., 28.3., 11.4.
, 25.4.,
9.5. ja 23.5.

Rakennus- ja Puuliiton
Tervolan osastot

pirjojurva@gmail.com

(puhuttu suomeksi)

Vapaa pääsy!

Lukukoira on kir
jastossa
17.1., 31.1., 14.2.
, 28.2.,

Puheenjohtajana jatkaa pitkän
linjan perusjyrä Juha Antinkaapo. Muut hallituksen jäsenet ovat
niin ikään pitkään remmissä olleita:
Kari Kontiokoski, Sari Palokangas, Arvo Peura ja Matti Pränni.❅
✎ (AS)

Kuvassa vasemmalta Sari Palokangas, Kari Kontiokoski, Arvo Peura, Juha
Antinkaapo, Risto Järvinen ja Martti Lehtinen. Loput kokousväestä ehtivät
sännätä kameralta suojaan kuvaajan selän taakse.

Jokipostin ilmestymispäivä on torstai, mutta ko. viikolle
osuva pyhä voi muuttaa jakelupäivän varhemmaksi.
Aineistojen lähetyksen dead line on ilmestymispäivää
edeltävän viikon keskiviikko.
Aineistot tulee lähettää osoitteella:
mervi.hopia-jaakkola@pp.inet.fi
Ilmestymispäivät:
Nro 1 19.01.
Nro 2 02.02.
Nro 3 16.02.
Nro 4 02.03. Maaliskuun teemana on kuntavaalit
Nro 5 16.03.
Nro 6 30.03.
Nro 7 13.04.
Nro 8 27.04.
Nro 9 11.05. Toukokuun teemana on sote-uudistus
Nro 10 24.05.
Nro 11 08.06. Alkukesän teemana on Tervolan juhlavuosi
Nro 12 22.06. (voi olla muukin ajankohta)
Nro 13 06.07.
Nro 14 20.07.
Nro 15 03.08.
Nro 16 17.08.
Nro 17 24.08. Maaseudulta käsin –messut
Nro 18 07.09. kuukauden viimeisenä viikonloppuna
Nro 19 21.09.
Nro 20 05.10.
Nro 21 19.10.
Nro 22 02.11.
Nro 23 16.11.
Nro 24 07.12. Joulukuun lehdet teemoittuvat
Nro 25 21.12. Tervolan jouluun

