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Presidenttivierailu pisti päät pyörryksiin

T

asavallan presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio pistivät Tervolan ihmiset ainakin päiväksi hurmostilaan
vieraillessaan Lapinniemen koulukeskuksen sisäpihalla runsas viikko sitten. Arvioiden mukaan arvovieraita piiritti kolmannes pitäjän
väestä. Näin paljon kansaa Tervolan tapahtumissa on vain messujen
ja entisen asevarikon poistomyyntien aikoihin.
Vieraat vastaanottanut valtuuston puheenjohtaja Markku Alatalo ei peitellyt riemuaan muistuttaen, että vierailu on niin harvinaista

herkkua näillä kairoilla, että edellisestä presidentin kyläilystä on vierähtänyt kuutisenkymmentä vuotta.
Hyväntuulinen presidentti puhui tyylilleen ominaisesti: hitaasti
ja harkiten – ajankohtaisiin aiheisiin pureutunen. Hän muistutti heti
kärkeen, että Suomi on monillakin
mittareilla ja lukuisilla elämänaloilla maailman kärkeä.
- Olemme kärvistelleet talouden syövereissä, mutta kuitenkin tasomme säilyttäen. Maailmalta kuuluu kaikenlaista levotonta, mutta
tällaisia vaiheita on aina ollut. En
näe, että Suomeen kohdistuisi mi-

tään erityistä uhkaa. Kuitenkin meidän on katsottava aina vain etäämmälle voidaksemme mahdollisimman hyvin hahmottaa mitä maailmalla tapahtuu. Tärkeätä on myös
kehittää yhteistyötä muiden kanssa.
Pienen turva on aina yhteistyössä.
Presidenttimme kiinnitti huomiota myös siihen, miten huomioimme lähellämme olevat ihmiset,
lähimmäisemme ja muut elinpiirissämme kohtaamamme henkilöt:
tutut ja tuntemattomat. Presidentti muistutti, että me olemme hyvin tietoisia oikeuksistamme, mutta unohdamme monesti, että niihin

Presidentti Sauli Niinistö otti sahavierailunkin rennosti. Vastassa Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n konttoripihalla
olivat sahan omistajayrittäjät Lea ja Juha Kokkonen.
liittyy myös vastuu.
- Meillä on toisistamme vastuuta. Viestini onkin se, että olisi erittäin tärkeätä ja hienoa tukea
sellaista kaveria, jota työnnetään
syrjään, ikään kuin hän ei kuuluisi joukkoon.
Presidentti nosti jälleen kerran
kiusaamisen valtion päämiehen jämäkän tikun nokkaan. Kiusaamisen miekan kärki on katkaistava;
moni nuori ja aikuinenkin on saanut kiusaamisesta syviä haavoja itsetunnolleen.
Presidentti Sauli Niinistö ja
rouva Jenni Haukio sukelsivat suju-

vasti vellovaan ihmismassaan. Kättelijöitä, kuvaajia ja haltioituneita
tervolalaisia riitti niin paljon, että
päiväohjelma meni vähän yli raamiensa. Presidentti pääsi lopulta
jatkamaan vierailuaan, jonka etappina oli Tervolan Saha ja Höyläämö
joen toisella puolella, reilun parin
kilometrin päässä. Niinistön puoliso matkasi puolestaan Paakkolaan
Vanhalan lammastilalle.
Sahalla Niinistöä odotti yrittäjäpariskunta Lea ja Juha Kokkonen. Kokkoset saivat viime syksynä Tervolan yrittäjäpalkinnon,
joka oli mehevä kirsikka 60 vuot-

Presidenttipari oli melkoisessa pyörityksessä tervolalaisten parissa Lapinniemen koulukeskuksen pihalla.

TERVOLAN
APTEEKKI
24.2.1927 Lääkintöhallitus myönsi Tervolan apteekille toimiluvan.
Apteekkari Carl Wilhelm Lindström aloitti apteekin toiminnan
15.3.1927 samoissa tiloissa, joissa oli aikaisemmin toiminut
Tornion apteekin haara-apteekki.

Juhlistamme 90-vuotista
ttoimintaamme monin tavoin
YLEISÖLUENTO Tervola-talolla 23.2. klo 18.30
LT Harri Helajärvi: LIIKUNNAN ILOPILLERI
Elämä on helpottunut monella tavalla, mikä on hyvä asia. Myös istumisen ja
paikallaanolon määrä on lisääntynyt työssä ja vapaa-ajalla, kaikissa ikäryhmissä.
Voiko se olla terveydelle haitallista, liikunnasta ja muista terveellisistä elämäntavoista
huolimatta? Tule kuulemaan millainen sinun riskisi on ja mitä asialle voisi tehdä…
Harri Helajärvi on liikuntalääketieteen tutkijalääkäri, joka tekee myös vastaanottotyötä sekä urheilijoiden että tavallisten potilaiden parissa. Hänen tavoitteenaan on
pitää ihmiset liikkeellä ja kannustaa heitä pitämään itsestään parempaa huolta kaikin
mahdollisin tavoin, mutta niin kuin itse kullekin parhaiten sopii -nautinnollisesti.
Luentoa ennen klo 17 alkaen tarjoamme 90 ensimmäiselle lohikeittoa.
Ruokavaliorajoitteista pyydämme ilmoittamaan etukäteen apteekille.

!
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Ter vetulo

TÄYTEKAKKUKAHVIT
apteekilla 24.2. klo 9–14

TERVOLAN APTEEKKI
Avoinna ma-pe 9–17
puh. (016) 435 003, www.tervolanapteekki.fi

ta hiljattain täyttäneen sahayrityksen kakkuun. Sahalla kunniavieraana oli yrityksen perustaja, 98-vuotias Mauno Vuokila. Juha Kokkonen
esitteli presidentille sahan tekniikkaa, ja harvinaista vierailua oli todistamassa liki koko sahan henkilöstö, parisenkymmentä sahapuolen ammattilaista.
Hyvin näkyi Tervolan maaseudun kotikutoisessa ilmapiirissä viihtyvän myös Jenni Haukio. Johanna Alamikkotervon ja hänen puolisonsa, Ari Alamikkotervon lammastalouden tietotaito vakuuttivat
presidentin puolisoa. ❅
✎ (JJ)

PAAKKOLAN PILKIT
LAUANTAINA 1.4.2017 klo 11:00-14:00
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PILKKIKORTIN LUNASTANEIDEN

KESKEN ARVOTAAN




10.000 €
Lahjakortti

1.500 € Lahjakortti

750 € Lahjakortti

Pilkkikorttien myyntipaikat
Arpela: T-valinta Keskipiste
Tornio: Tornion Akut, K-Maatalous
Keminmaa: Saares, Keminmaan Kukka (CityMarket)
Tervola: Kuksa, kunnanviraston keskus, Sale,
Osuuspankki, Tervolan Sähkö, Sale Loue
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150-vuotias
Tervola kuvina

T

ervolan juhlavuoden kunniaksi ja historiatoimikunnan
aloitteesta Jokiposti julkaisee 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.)

“Vuonna 1865 annettiin Keisarillisen Majesteetin Armollinen
Asetus kunnallishallituksesta maalla. Uudistuksen myötä kirkon vastuulla olleet maalliset asiat siirrettiin kuntien hoidettaviksi. Vuonna
1965 vietettiin kunnallisen itsehallinnon 100-vuotisjuhlaa. Tervolassa juhlamitalin saivat (vasemmalta) Aarne Holmstén, Pekka Kupari,
Matti Oinas, Antti Leinonen, Matti Posti, Kalle Saviaro, Ville Aula,
Nanni Saarinen, Väinö Väisänen,
Väinö Hankkio, Aapo Ollitervo,
Pekka Aho, Eino Tauriainen, Matti Kähkölä, Seemi Kähkölä ja Matti Jänkälä.”

TERVOLA
150 VUOTTA
TALVI TAITTUU JUHLAVUODESSA
Vanhojen tanssien yleisönäytös
Kaikille avoin näytös Lapinniemen koulun salissa
perjantaina 17.2. klo 13.30.
Sotilasvala- ja vakuutustilaisuus
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston sotilasvala ja
-vakuutustilaisuus Kirkonkylän alueella (Seurakuntakeskus,
Lapinniemen koulu) lauantaina 18.2. klo 8.30–14.00.

Ter volan kirjastossa
elokuvailta

Suomi 100 laulaa ja soi yhteislaulutilaisuus
lauantaina 18.2. klo 18.00 Nuorisoseuralla,
Jakke Salomaa ja Repe Lauri. Vapaa pääsy, puﬀetti.
Lasten Juhlat
sunnuntaina 19.2. klo 13.00–16.00 Nuorisoseuralla.
Tervetuloa kaikenikäiset lapset!
Tapahtumista tarkempaa tietoa tapahtumakalenterissa
www.tervola.ﬁ
NUKKARAANUJEN POLKU TERVOLASSA
Juhlavuoden nukkaraanunäyttely Tervolan kunnanvirastolla
6.2.–24.3.2017. Avoinna virka-aikana. Tervetuloa tutustumaan!

ma 20.2. klo 17.
Seikkailuaiheisen elokuvan
ikäraja on 12 v.
Täysi-ikäisen huoltajan
seurassa 9 v.
Tekstitys suomeksi.
Tarjolla pientä purt avaa!

TERVOLA 150 VUOTTA VALOKUVAKILPAILU
Juhlavuoden merkeissä Tervolan kunta järjestää valokuvakilpailun, jonka teemana on ”Minun Tervolani”. Ota kuva paikasta, hetkestä tai toiminnasta, jossa tervolalaisuus, tervolalainen
luonto tai ympäristö on vahvasti läsnä.
Kilpailuaika on 1.2.–30.9.2017. Tarkemmat osallistumisen
ohjeet löytyvät www.tervola.ﬁ juhlavuoden sivuilta.

150-vuotiaan Tervolan ihmisiä

Kiusaaminen
SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Su 19.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa,
johtaa Heikki Holma. Kolehti Kiinan ja muun Aasian kristilliseen mediatyöhön Medialähetys Sanansaattajien kautta.
Su 26.2. klo 10 Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa, johtaa Markus
Kallatsa, saarna Hannu Ojalehto. Kirkkokuoro laulaa.
Ke 1.3. klo 18 Tuhkakeskiviikon Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa, johtaa Markus Kallatsa, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti oman
seurakunnan diakoniatyölle.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 15.2. Sairaalahartaus klo 14.
To 16.2. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11. Hartaus Pihakullerossa klo 13.
Su 19.2. Kristittyjen yhteinen rukoushetki seurakuntakeskuksessa klo 15.
Ke 22.2. Sairaalahartaus klo 14.
To 23.2. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45.
Pe 24.2. Miesten piiri Törmävaaran leirikeskuksessa klo 18.
Ke 1.3. Sairaalahartaus klo 14.
To 2.3. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11. Hartaus Pihakullerossa klo 13.
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.
Huom! Viikolla 9 (ma 27.2.–su 5.3.) ei ole kerhoja
eikä pyhäkouluja.
VARHAISNUORISOTYÖ:
VARHAISNUORTEN KERHOT:
To 16.2. Mattisen donkkis-kerho klo 13
Ti 21.2. Seurakuntakeskuksen donkkis-kerho klo 15.30
Ke 22.2. Kaisajoen donkkis-kerho klo 12
Ti 28.2. Louen donkkis-kerho klo 16.30
To 2.3. Mattisen donkkis-kerho klo 13
NUORISOTYÖ:
To 16.2. Nuorten ilosanomapiiri seurakuntakeskuksessa klo 18
Ke 22.2. Nuorkka-illassa Tuula mukana klo 17.30–20.30
Ti 28.2. Nuortenilta Louen Lappiassa klo 18–20.00
To 2.3. Nuorten ilosanomapiiri seurakuntakeskuksessa klo 18
KIRKKOMUSIIKKITYÖ:
Kirkkokuoron harjoitukset seurakuntakeskuksessa keskiviikkoisin klo 16.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis auki 27.2.–3.6. ma–pe klo 11–16. Poikkea vaikka kahville! Otamme vastaan lahjoituksia. (ei kesävaatteita säilytystilojen puutteen vuoksi), mahdolliset tiedustelut Arja Heikkinen p. 050
437 0011.
Toimitukset:
Haudattu: Laila Matilda Ylitalo 93v, Martta Edit Toivanen 89v.

K

averisuhteet ovat kaikille lapsille ja nuorille tärkeitä, mutta niissä voidaan kokea myös ongelmia. Kiusaamisen havaitseminen voi olla vaikeaa, ja on tärkeää
erottaa kiusaaminen muista lasten
ja nuorten välisistä riidoista. Tasavertainen riitely ei ole kiusaamista.
Kouluissa on usein tilanteita,
joissa ratkotaan erimielisyyksiä. Ne
kuuluvat ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja niissä oppii elämässä tarvittavia taitoja kompromisseineen ja sopimisineen. Lasten ja
nuorten kesken myös härnätään ja
kiusoitellaan toisia. Nämä tilanteet
ovat yleensä hetkellisiä ja kohteet
vaihtelevat. Toki näissäkin tilanteissa joku voi käyttäytyä epäasiallisesti. Näihinkin tilanteisiin kouluissa puututaan tarvittaessa ja kasvatetaan hillitsemään tunteita ja valitsemaan sanoja niin, että ne eivät
ole liian loukkaavia.
Kiusaamisella tarkoitetaan tahallista ja toistuvaa, suhteellisen
puolustuskyvyttömään (kiusattu
voi olla fyysisesti heikko tai hänellä ei ole ystäviä tai hän on luokassa huonossa asemassa tai kiusaajia
on useita, joten kiusatun on vaikea
puolustautua) lapseen tai nuoreen
kohdistuvaa negatiivista käyttäytymistä (esimerkiksi aggressiivista
käyttäytymistä, uhkailua tai tahallista pahan mielen aiheuttamista).
Kiusaamisen kielteisten seuraamuksien on todettu olevan yhteydessä mm. masennukseen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, itsetuhoisuuteen, huonoon itsetuntoon ja vaikeuteen luottaa muihin
ihmisiin. Ongelmat voivat ulottua
aikuisikään saakka. Kiusaaminen
vaikuttaa negatiivisesti kiusaajan ja
kiusattujen lisäksi koko ryhmään,
jossa kiusaamista tapahtuu. Ryhmässä voi olla myös turvaton ilmapiiri. Perusopetuslain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (29§) ja
jokaisen oppilaan on käyttäydyttävä koulussa asiallisesti (35§).
Kouluilla toimivilla aikuisilla
on velvollisuus puuttua kiusaamiseen aina kun he kouluaikana näkevät tai kuulevat sellaista. Kiusaamiseen puuttuminen ei ole aina helppoa. Suurimpana syynä on se, että
kiusaamisesta ei ole tietoa koulun
aikuisilla. On tärkeää, että oppilaat
oppisivat sanomaan huonosti käyttäytyvälle ikäiselleen, että kiusaaminen pitää lopettaa. Mikäli kiusaaminen ei lopu, lasta täytyy roh-

Vapaa pääsy!

kaista kertomaan koulun aikuiselle
tai huoltajalleen, joka ottaa yhteyttä koululla työskentelevään aikuiseen. Joskus kuulee, että kotiväki ei
halua kertoa asiasta, jotta tilanne ei
pahenisi. Tämä on tietenkin huoltajan valinta, mutta silloin koulun
aikuisten on vaikea auttaa asiassa.
Kiusaamiseen ja epäasialliseen
käytökseen on koululla käytettävissä perusopetuslain keinot. Koteihin
ollaan aina selkeissä kiusaamistapauksissa yhteyksissä. Ensimmäisenä
ojentamiskeinona kiusaamiseen tai
epäasialliseen käytökseen osallistuneelle on kasvatuskeskustelu. Mikäli tilanne jatkuu, voidaan oppilaalle määrätä kurinpitotoimena jälkiistunto. Mikäli tilanne vieläkin jatkuisi, annetaan oppilaalle kirjallinen varoitus ja sen jälkeen on mahdollista viimeinen kurinpitotoimi
eli erottaa oppilas määräaikaisesti.
Pahaa mieltä tuotetaan toisille
nykyään usein sosiaalisessa mediassa. Kouluissa käytetään aiempaa
enemmän aikaa sen selvittämiseen,
kuka on kommentoinut ja mitä toisen ulkonäöstä, olemuksesta tai
mistä tahansa. Vapaa-ajan tapahtumissa koulun kurinpitotoimia ei
voida käyttää, vaan toimet ovat kotien vastuulla. Vanhemmat voivat
kokea avuttomuutta, koska eivät
pysy perässä nuorten someympäristöissä. Hyvin harva tietänee, että
esimerkiksi suositun WhatsAppin
ikäraja on 16 vuotta. Palvelussa on
helppo jakaa kuvia ja mielipiteitä,
mutta niitä on vaikea enää poistaa,
kun ne on julkaistu. Joku on jo ehtinyt kuvakaappaamaan tekstit ja kuvat ja jakamaan ne eteenpäin. Vastuu vanhemmalla on suuri, jos antaa lapsensa toimia vapaasti somemaailmassa. Toisten kiusaaminen,
mutta myös itsensä vahingoittaminen on siellä äärimmäisen helppoa.
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä löytyy koulujen kotisivuilta kohdasta Oppilashuolto.
Tervolan perusopetuksen edustajina rakennamme hyvää kodin ja
koulun välistä yhteistyötä ja toivomme myös mahdollisissa kiusaamistapauksissa erittäin matalaa
kynnystä yhteydenottoihin! ❅
✎ Pasi Jeremejeff, koulunjohtaja
✎ Markku Kalermo, apulaisrehtori
✎ Mikko Ketola, koulunjohtaja
✎ Minna Kähkönen, koulunjohtaja
✎ Essi Varajärvi, rehtori

Hiihtoladuilta,
marjametsistä ja
tanssilavoilta iloa arkeen

T

ervolalaisen Liisa Rannan tapaan helmikuisena torstai-iltapäivänä hänen kotonaan kirkonkylällä. Liisa Ranta, os. Räihä, on ”pitkän linjan” tervolalainen, sillä hänen isänsä on kotoisin Kiviojalta ja
äiti on Louen Rytkösiä. Liisalla on
kaksi tytärtä, joista vanhempi Ritva asuu Lahdessa, ja nuorempi Arja
Tervolassa. Leskeksi Liisa jäi kaksi
vuotta sitten.
Liisalle on tullut tutuksi Louen
ja kirkonkylän lisäksi myös Varejoki, josta Liisa ja aviomiehensä Ilmo
muuttivat kirkonkylälle vanhimman tytön ollessa 4-vuotias. ”Minusta tuntuu, että minä tunnen suurimman osan tervolalaisista, ”, tuumaa Liisa ja jatkaa ” kun minä olen
työskennellyt Tervolan Osuuskaupassa kymmeniä vuosia. Työskentelin myös useamman vuoden myymäläautossa, joten sen myötä on eri
kylien ihmiset tulivat tutuiksi.” Viimeiset vuodet Liisa toimi Tervolan
Osuuspankissa ”taustatyöntekijänä”
eli siivoamassa ja emännänkin tehtäviä hoitaen.
Kysyessäni Liisalta, miksi hän
pysynyt Tervolassa, hän vastaa, ettei oikeastaan ole koskaan muualle kaivannutkaan. ”En voi moittia
tätä Tervolaa oikein mistään. Minusta tuntuu, että kyllä sitä pärjää,
kun vain haluaa. Ihmisestä itsestään
on kiinni kovin moni asia. Minulle
täältä on löytynyt aina työtä ja toimeentuloa ja hyvät mahdollisuudet erilaisille vapaa-ajan harrastuksille.” Liisan talviin on aina kuulunut hiihtäminen ja kesäisin marjojen poiminta. Marjoja hän on poiminut niin, että saaliista on riittänyt ”tinkiläisillekin”. Kun häm-

mästelen sitä, että Liisa kulkee yksin marjametsillä, hän kertoo naurahtaen: ”Nuoresta likasta asti olen
kulkenut yksin. Velipojat olivat sen
verran vanhempia, eivät he pikkusiskon kanssa marjaan lähteneet.”
Vapaa-aikaan kuuluu myös käsitöiden tekeminen, ja siitä esimerkkinä
tämä hyväntuulisen rouvan lattioita koristavat monet emännän itsensä kutomat matot.
Liisa on muuttamassa omakotitalostaan rivitaloon. ”Kyllä ensin
tuntui mahdottomalta ajatella, että
minä tästä johonkin muuttaisin,
mutta kyllä minä nyt jo olen ajatukseen tottunut. Omakotitalossa
on niin paljon huolehdittavaa, että
rivitaloasuminen tuntuu hyvältä
vaihtoehdolta. Mutta en minä voisi ajatellakaan, että muuttaisin kaupunkiin ja kerrostaloasuntoon. Siellä sitä voisi tuntea itsensä tosi yksinäiseksi.”
Tervolalaiselle nuorisolle Liisa
toivoisi lisää kokoontumis- ja tanssimispaikkoja. ”Vähän minua harmittaa se, ettei Tervolassa enää ole
tanssikulttuuria nimeksikään. Ravintola Kultakurjessa oli viikonloppuisin useimmiten elävää musiikkia ja tanssit. Ja kansantanssiryhmä Rimpparemmi on Tervolassa
syntynyt, mutta enää se ei näy enää
millään tavoin Tervolassa, eikä kyllä Rimpparemmissäkään.” Liisa uskoo Tervolan tulevaisuuteen, vaikkakin Tervolaan olisi hyvä saada lisää asukkaita, jotta sen elinvoimaisuus olisi varmistettu.
Virkeä eläkeläinen alkaa vetää monoja jalkaan ja aikoo suunnata hiihtoladulle ennen helmikuisen illan hämärtymistä. Liisan reippaasta menosta täytyy ottaa mallia.
Missä ihmeessä ne mononi oikein
ovatkaan? ❅
✎ (P3)

Tervolan hiihtoladut ja marjametsät pitävät Liisa Rannan hyvällä mielellä.
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VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA Esikoululaisten suunterveyteen parannusta
• 9–12-vuotiaille ma 6.3. alkaen klo 14–17
• 13–16-vuotiaille ma (6.3. saakka) ja
ke klo 17.30–20.30
• 10–19-vuotiaille pe klo 14.00–20.30
(17.30 alle 13-vuotiaiden kotiinlähtö)

SUOMI 100 LAULAA JA SOI

Vuosisadan sävelet – yhteislaulutilaisuus
la 18.2. klo 18.00–19.30

LASTEN JUHLAT

Nuorisoseurantalolla su 19.2. klo 13–16, puuhaa ja ohjelmaa kaiken ikäisille lapsille ja lapsenmielisille.

MERI-LAPIN JOUSIKVARTETTI

Eiffelistä Viipurin linnaan. To 23.2. klo 19, Nuorisoseurantalolla.
Vapaa pääsy. Väliajalla puffetti.

UIMAHALLIRETKI

Koko perheen uimahalliretki pe 24.2. Kemiin. Ilmainen kyyti lähtee klo 17.30 linja-autoasemalta. Alle 11-vuotiaat vain täysi-ikäisen huoltajan 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 tiedustella
suoraan vapaa-aikaohjaajalta p. 040 590 2699.

V

HALLINTOJOHTAJAN VIRAN
Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Arvostamme hyviä yhteistyö-, organisointi- ja viestintätaitoja sekä
kokemusta esimiestehtävistä. Pidämme tärkeänä positiivista
asennetta ja oma-aloitteisuutta.
Hallintojohtaja toimii kunnan taloushallinnosta ja taloussuunnittelusta vastaavana. Tämän lisäksi hallintojohtajan vastuulla on muun muassa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja henkilöstötoimikunnan kokousasioiden valmistelu-,
sihteeri- ja täytäntöönpanotehtäviä. Hallintojohtaja toimii tarvittaessa kunnanjohtajan sijaisena.
Virka täytetään toistaiseksi ja viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen
virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tervolan kunta on savuton työyhteisö.
Hakemukset on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi 2.3.2017 klo 15.00 mennessä.
Työavain 128069. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset kelpoisuuden osoittavine liitteineen osoitteeseen Tervolan kunta, Kunnanhallitus, Keskustie 81, 95300 Tervola. Kuoreen merkintä ”hallintojohtaja”.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Mika Simoska, p. 040 506
2928.
Tervolassa 9.2.2017

Kunnanhallitus

KIRJASTO TIEDOTTAA
Tervolassa järjestetään Rovaniemen IlmatorjuntapaƩeriston
soƟlavala ja -vakuutusƟlaisuus lauantaina 18.2.2017.

Kirjasto on avoinna normaalisƟ lauantaiaukioloaikojen mukaisesƟ klo 11–15.

Tervolan kunta hakee nuoria kesätöihin. Työsuhteen pituus
on kaksi viikkoa. Työtehtävinä ovat mm. ulkoalueiden hoitotyöt ja siivoustehtävät.
Kesällä 2017 ovat valintavuorossa ensisijaisesti vuonna
2000 syntyneet nuoret.
Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.ﬁ. (Paperihakemuksia tarvittaessa kunnan neuvonnasta.)
Hakemukset pe 31.3.2017 klo 15.00 mennessä.
Lisätietoja numerosta 040 124 2411/Nina Maikkula

www.keminkaupunginorkesteri.fi

eiffelistä viipurin linnaan
Ke 23.2. klo 19, Nuorisoseurantalo, Tervola

Konsertissa matkataan halki Euroopan
Ranskasta Suomeen. Ranskalaisen hienostuneet
parfyymit saavat mausteekseen Erkki Melartinin
kvarteton. Konsertin säveltäjät, Artur Honegger,
Erik Satie ja Erkki Melartin ovat kaikki vaikuttaneet 1900-luvun taitteessa. Alun perin sveitsiläinen Honegger asui ja vaikutti Pariisissa, Satie
asui myös pitkiä aikoja Pariisissa kun taas Melartin oli Viipurin musiikkiopiston entinen johtaja.
Konsertin kesto noin 75 min, sisältää väliajan

VAPAA PÄÄSY!
Kanerva Mannermaa, 1. viulu
Anna-Maija Ylisuvanto, 2. viulu
Karri Perälä, alttoviulu
Olli-Pekka Kajasviita, sello

Kirjastossa autolla asioivien kannaƩaa kuitenkin huomioida, eƩä
Lapinniemen koulukeskuksen ympäristön parkkipaikat on varaƩu
Ɵlaisuuden käyƩöön.
Kirjastojärjestelmämme vaihtuu tänä vuonna.
Henkilökunnan koulutuspäivien vuoksi

kirjasto on suljeƩu
ke 1.3. ja ke 15.3.
Kirjaston lastenosaston kalusteet on uusiƩu
kokonaisuudessaan alkuvuoden aikana.

Uuden lastenosaston avajaiset järjestetään

torstaina 2.3. klo 10 alkaen
Kirjasto on avoinna klo 10–19. Avajaisissa esiintyvät Lapinniemen
päiväkodin lapset. Kunnallisneuvos Perƫ Keränen pitää
juhlapuheen. Tarjolla pientä naposteltavaa ja ilmapalloja!
LämpimäsƟ tervetuloa tutustumaan uusiƩuun lastenosastoon!

Kuva: Arja Määttä

Vilma, Peetu ja Sisu suuhygienistin harjausohjauksessa. Tervolan Osuuspankki lahjoitti tukevat harjausmukit kaikille eskarilaisille.
Suunterveys on yksi merkittävä
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osaalue ja siksi jokaisella lapsella on oikeus tarpeenmukaiseen suun terveydenhuoltoon.
Lapsen vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Suun terveydenhuollon
henkilöstöllä on velvollisuus puuttua
asiaan, mikäli herää huoli, että lapsen
tai nuoren oikeus tarvittavaan suun
terveydenhuoltoon ja hyvään suun-

terveyteen on uhattuna.
Toistuvat poisjäännit hammashoidosta viivästyttävät hoitoa, ja sairauden edetessä hoito vaikeutuu. Toistuvien poisjääntien yhteydessä hammashoitohenkilöstö ottaa asian puheeksi
vanhempien kanssa. Mikäli lapsen tai
nuoren terveys vaarantuu hammashoidon laiminlyönnin vuoksi, hoitohenkilöstöllä on lain mukainen velvollisuus
tehdä yhteistyötä myös sosiaalihuollon
viranomaisten kanssa. ❅ ✎ (SK/MV)

VÄISÄSEN PUISTON JA VIRASTOTALON
YMPÄRISTÖN MAANKÄYTTÖ

KESÄTÖIHIN
KUNTAAN

Tervolan kunta julistaa haettavaksi

Kuva: Mika Ahonen

NUORKKA AVOINNA:

uosikymmenten positiivisen mashoitaja käy kerran kuukaudessa
kehityksen jälkeen on nähtä- ohjaamassa esikoululaisten hampaivissä viitteitä siitä, että lasten ham- den harjausta, mutta harjat ovat käypaiden reikiintyminen on kääntynyt tettävissä esikoulun tiloissa useamjälleen nousuun.
minkin, mikäKaikenikäisillä
Tervolassa haluli resursseja hartulee olla mahdollisuus
taan panostaa
jaukseen löytyy.
elää suunterveyden kannalta
lasten suunterHarjaamiturvallisessa ympäristössä,
sen lisäksi suunveyteen ja siksi
tehdä terveellisiä valintoja
ja saada yhteisöltä hyvän
hammashoitoterveyden kanterveyskäyttäytymisen malleja.
la aloitti esikounalta on tärkelulaisten harjaää huolehtia terusohjaukset.
veellisistä aterioista ja välipaloista
Tässä iässä ensimmäiset pysyvät säännöllisen ateriarytmin mukaisesposkihampaat, kuutoset, ovat useim- ti sekä käyttää ksylitolituotteita aina
mille juuri puhjenneet suuhun. Alku- syönnin päätteeksi.
vaiheessa ne ovat hyvin herkästi reikiintyviä, minkä vuoksi niiden tark- Poisjäännit huolestuttavat
ka puhdistaminen on erityisen tär- Lainsäädännön perusteella kunnalkeää. Esikoululaiset ovat hyvin vas- la on velvollisuus järjestää alle koutaanottavaisia uusille tiedoille ja tai- luikäisille ja koululaisille määräaikaidoille, joita hampaiden terveenä py- set suun terveystarkastukset tiettyinä
ikävuosina sekä opiskelijoille vähinsyminen vaatii.
Kotona tapahtuva hampaiden tään kerran opiskeluaikana. Näiden
harjaus fluoritahnalla aamuin illoin, määräaikaistarkastusten lisäksi lapon edelleen hampaiden hoidon pe- selle/nuorelle tehdään tarkastuksia
rusta. Esikoululainen tarvitsee vie- yksilöllisen hoitosuunnitelman mulä vanhempien apua harjauksessa. kaisin väliajoin; ne perustuvat suusMyöhemmin suuhygienisti tai ham- airauksien riskitekijöihin.

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
1142200 Hopeatyö, Kaisajoen koululla joka toinen tiistai 17.1. alkaen
8002211 Hiit + venytys, Tervolan koulukeskuksessa 14.1. alkaen
7103200 Kaunis ja viihtyisä piha, Tervolan koulukeskus 15.–17.3.
1144280 Keramiikkapaja, kunnanviraston taidestudio 17.2.–16.3.
1144283 Kasvivärjäys villalangalle, kunnanviraston valtuustosali
25.4.
8101202 Hygieniapassikoulutus, kunnanviraston valtuustosali 20.4.
1146280 Pihakoristeet betonista, Varejoen koulu 18.–20.5.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
https://www.opistopalvelut.fi/kivalo-opisto/ tai 040 357 2181.

Tervolan kunnan 150-juhlavuoden vuoksi on teknisen toimen
edellytetty huolehtivan kuntakeskuksen viihtyvyydestä. Kuntakeskuksen keskeisellä paikalla virastotalon vieressä sijaitseva ns.
Väisäsen tontti on noussut esille alueena, jonka kunnossapitoon
ja viihtyisyyteen tulisi panostaa. Ko. alueelta on jo harvennettu
puustoa ja alustavien suunnitelmien mukaan alueelta tultaisiin
kevään aikana poistamaan kannot ja tasoittamaan tontin epätasaisuudet, joilla helpotetaan alueen kesäaikaista kunnossapitoa.
Alueelle olisi myös mahdollista tehdä tasaustoimenpiteiden yhteydessä esim. kapea kivituhkapolku sekä lisätä valaistusta, kalusteita ja istutuksia. Alueesta voitaisiin rakentaa näyttävä kokonaisuus, joka toimisi niin kuntalaisten kuin vierailijoidenkin mukavana oleskelupaikkana niin kesällä kuin talvella.
Tällaisten laajempia ja vaikutuksiltaan pitempiaikaisempia toimenpiteitä ei kuitenkaan ole taloudellista tehdä vain yhtä vuotta varten, joten ennen kuin toimenpiteistä päätetään, tulisi päättää mitä toimintoja alueelle halutaan lähitulevaisuudessa sijoittaa. Aluehan sijoittuu kunnan keskeiselle paikalle Jurvanojan ja
Kemijoen ranta-alueelle, joten alueen kaavoittamisesta asuntotuotantoa varten on myös keskusteltu. Tontti on nykyisessä (v.
1992) asemakaavassa merkitty pääosin yleisten rakennusten
korttelialueeksi ja osin puisto- ja venesatama/valkama-alueeksi.
Alueen asemakaavan ajantasaistaminen on tarpeen lähivuosina.
Tekninen lautakunta on 24.2.2017 pitämässään kokouksessa
päättänyt järjestää avoimen webropol-kyselyn kuntalaiselle Väisäsen puiston ja virastotalon ympäristön maankäytöstä. Kunnan
kotisivuilta (www.tervola.ﬁ) löytyvään kyselyyn voi vastata 16.2.–
10.3. välisenä aikana. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tulevan kesän kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa sekä tulevassa semakaavan tarkistuksessa.

”Minun Tervolani”
-valokuvakilpailu
Nukkaraanunäyttely

1.2.–30.9.
6.2.–24.3.

Kunnanvirasto
näyttelytila (2.krs)
Vanhojen tanssit,
pe 17.2.
Lapinniemen koulun
yleisötilaisuus
klo 13.30–14.00 liikuntasali
Koirahiihdot
la 18.2. klo 10.30 Törmävaara
Sotilasvala ja
la 18.2.
Kirkonkylä
-vakuutustilaisuus
klo 8.30–14.00
Suomi 100 laulaa ja soi la 18.2.
Nuorisoseurantalo
klo 18.00–19.30
Lasten juhlat
su 19.2. klo 13–16 Nuorisoseurantalo
Elokuvailta kirjastossa
ma 26.2. klo 17 Tervolan kirjasto
Meri-Lapin Jousikvartetti to 23.2. klo 19
Nuorisoseurantalo
Uimahalliretki Kemiin
pe 24.2. klo 17.30
Lukukoira kirjastossa
ti 28.2. klo 17–18 Tervolan kirjasto
Satutuokio kirjastossa
to 2.3. klo 9.30
Tervolan kirjasto
Lukukoira kirjastossa
ti 14.3. klo 17–18 Tervolan kirjasto
Donkkis Big Night
pe 17.3. klo 18–20 Seurakuntakeskus
Koirahiihdot
la 18.3.
Törmävaara
Tervolan hiihto/
la 25.3. klo 10–15 Mattisen koulu
Liikunta lauantai
Lukukoira kirjastossa
ti 28.3. klo 17 – 18 Tervolan kirjasto
Uimahalliretki Tornioon pe31.3. klo 17.30
Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.fi), jossa myös lisätietoa tapahtumista. Ilmoitukset
kunnan tapahtumakalenteriin: merja.aijala@tervola.fi.
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Hoitoja arkeen ja juhlaan

Meillä kukkii jo kevät!

Ripsien kestotaivutuksella kauniisti taipuvat ripset!

Ruukkuorkidea Muista myös

Tulppaanit

Sisältää ripsien kestotaivutuksen, värin ripsiin ja kulmiin tarj. 65€

3D Kulmakarvojen pigmentointi

mullat ja
Neko-lannoitteet!

6 e nippu 19 e kpl

mahdollistaa luonnolliset ja tyylikkäät kulmakarvat,
hienovarainen kasvojen omia piirteitä korostava lopputulos

Silmien eyeliner yläluomiin

kat
Saint Pauliat ja muut kevätku
ovat saapuneet!

korostaa silmiä ja helpottaa meikkaamista
Tykkää meistä
Facebookissa

• Happokuorinnat
• Oxyjet kasvohoidot

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi

• Mesoterapia
• Mikroneulaus
• Sokerikarvanpoisto

puhdistaa, kirkastaa,
kosteuttaa, kiinteyttää

Osuuspankin talo, puh. 016-438 100. Palvelemme ark. 10–16.30, la 9–13

kasvot, ylähuuli, sääret,
bikiniraja, brasilialainen

· Lash-Lovers -volyymiripset
· Jalkojenhoito
· Ripsien ja kulmien kestovärjäys · Myynnissä laadukkaat
ihonhoitotuotteet
· Parturi-Kampaamo

HUIPPUTARJOUKSIN
KOHTI KEVÄTTÄ

Soita
tai käy

Kauneus- ja Jalkahoitola

Marjut Rovanperä

040 5255 669
PÖLYIMURI ZVOALLFLR

95300 Tervola

55 UH 770 V
55 tuuman LED TV

• pitkä toimintasäde: 12 m
• hiljainen käyntiääni:
66 desipeliä
• pestävä suodatin

huippuominaisuuksin:
• Super UHD 4 K
• Smart 2500 Hz
• Harman/Kardon

HINTAAN
TARJOUS

SKY-kosmetologi, parturi-kampaaja,
jalkojenhoidon AT

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys

229Ð

Sakokaivojen
tyhjennykset
soita

1190Ð

0400 211 626

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

TILAUSAJOON

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 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.

19–50-paikkaiset linja-autot

TAKSIKYYTEIHIN

1+8 ja 1+4 hengen autot

Taksi- ja tilausliikenne
Mika Suorsa Oy

©

Solidet 2016

Löökintie 5 • 95300 Tervola • p. 040 576 5173
Varejoen Kyläyhdistys ry:n

KÄYTÄ TERVOLAN KIRJASTON
SÄHKÖISIÄ PALVELUITA!
SUOMENKIELISTEN SANOMALEHTIEN DIGIPALVELU ePRESS
ePress on sähköinen sanomalehtipalvelu, josta voi lukea kotimaisia
paikallis- ja maakuntalehtiä (mm. Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat)
heti niiden ilmestyttyä painosta. Lehdet ovat luettavissa digitaalisina näköisversioina
samassa muodossa kuin painosta ilmestyvät lehdet. Palvelua voi käyttää vain
kirjastossa.
MUSIIKIN VERKKOPALVELU NAXOS
Kuuntele klassista, jazzia ja maailmanmusiikkia. Palveluun
kirjaudutaan kirjastokortilla.

LAULUN– JA SOITONOPETUKSEN VIDEOKURSSEJA
Rockway-verkkokurssien avulla voit opiskella soittoa ja laulua omalta
kotisohvaltasi käsin. Valittavissasi on kaikkiaan 10 videokurssia eri
aihepiireistä, kitaranopiskelusta laulutekniikkaan. Käytössäsi ovat myös metronomi ja
viritin sekä mahdollisuus äänittää itseäsi. Kaikki kurssit ovat suomenkielisiä.
Palveluun kirjaudutaan kirjastokortilla.
E-KIRJAT
Lapin kirjaston e-kirjakokoelma sisältää lähinnä suomenkielistä kauno- ja tietokirjallisuutta. Mukana on kirjoja myös lapsille ja nuorille. Yhteensä kirjoja on n. 620 kappaletta. Uusia nimikkeitä hankitaan ympäri vuoden ja hankintatoiveita myös niihin voi
lähettää kirjastolle.
Kokoelma on selattavissa ja lainattavissa osoitteessa https://ellibslibrary.com/lappi.
Osoitteesta löytyvät myös ohjeet aineiston käyttöön. Aineiston lainaaminen vaatii kirjautumisen kirjastokortilla.
E-ÄÄNIKIRJAT
Äänikirjoja voi lainata samalla periaatteella kuin tavallisia e-kirjoja. Ainut ero on siinä,
ettei niitä voi ladata lukuohjelmaan vaan kuuntelu tapahtuu suoraan selaimessa.
Kaikki julkaistut äänikirjat eivät ole tarjolla kirjastoille, minkä vuoksi kokoelma on
vielä pieni. Kokoelma on selattavissa ja lainattavissa osoitteessa https://
ellibslibrary.com/lappi.

KAIKKI PALVELUT OVAT MAKSUTTOMIA!

VUOSIKOKOUS
ke 22.2.2017 klo 19
Varejoen koululla.

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

Esillä sääntömääräiset
vuosikokousasiat.
Tue päättämään
kylätoiminnan
tulevaisuudesta!
Hallitus

P.S. Muistathan la 18.2.
koirahiihdon SM-kisat
Törmävaarassa. Tule katsomaan
ja kannustamaan kilpailijoita!

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

KOKO PERHEEN LASKIAISTAPAHTUMA
Varejoen Kyläyhdistys järjestää riemukkaan
LASKIAISTAPAHTUMAN laskiaissunnuntaina 26.2.2017 klo 12–15
Varejoen koulun pihapiirissä ja lähimaastossa.
Ohjelmassa: hiihtoa, pulkkamäki, kyykkäkisa (haastetaan näin joukkueita mukaan).
Reippaan ulkoilun lomassa tarvitaan myös vatsan tankkausta.
Saat pikkurahalla keittoruokaa ja kahvia ym. naposteltavaa.
Lapsille jotain erityistä.
Tulkaahan suurella joukolla viettämään hauskaa
laskiaissunnuntaita talvisten touhujen parissa.
Terveisin Varejoen Kyläyhdistys ry.

