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Tervolan kuntastrategia näyää suuntaa 2020-luvulle

K

untastrategia kuulostaa
akateemisen hienolta sanalta, mutta se tarkoittaa pitkän
aikavälin suunnittelun ja johtamisen ohjauksen välinettä. Kuntalakikin velvoittaa kuntia laatimaan kuntastrategian .
Tervolan kuntastrategiaa on
valmisteltu pitkin kuluvaa vuotta hyvässä ja rakentavassa yhteistyössä kunnan asukkaiden,
luottamushenkilöiden ja muiden kumppaneiden kanssa; syvällisten pohdintojen hedelmäk-

si syntynyt Myönteisiä mahdollisuuksia – Tervolan kuntastrategia 2019 – 2025 on tiivistetty kymmeneen A-neloseen. Sitä
täydentää liki yhtä laaja kunnan nykytilan kuvaus ja grafiikka-aineisto.
- Työryhmä näki tärkeäksi,
että kuntalaiset otetaan mukaan
strategiatyöhön. Strategiaa on
ideoitu myös varhaiskasvatuksen, koulujen ja lukion piirissä. Kuntastrategiaa on käsitelty
ja sen tavoitteita tarkennettu ja

Pertti Keränen ja Saana Manninen painottavat, että kuntastrategian
työstäminen on tehty syvällisen pohdiskelun kautta ja tuntosarvet kaikille kuntalaisille kohotettuina: ”Teemme sen yhdessä.”

syvennetty paitsi kuntastrategiatyöryhmässä myös valtuuston
strategiailtamissa. Kuntalaisille
kohdistettiin avoin kuntalaiskysely, joka sai hyvän vastaanoton.
Ei ole liioittelua sanoa, että koko
kunta on ollut mukana. Nyt aikaansaatu luonnos elää, joten
muutokset ja täydennykset ovat
ilmeisiä ja tietysti myös toivottavia, työryhmän puheenjohtaja
Pertti Keränen valaisee myönteisten mahdollisuuksien strategialuonnosta.
Kuntastrategiatyöryhmän
varapuheenjohtajana toimii
Marja-Liisa Vaara ja jäseninä
Saana Manninen, Raimo Puikko, Kari Kontiokoski, Eero Ylimartimo, Mika Simoska ja sihteerinä Minna Vesterinen.
Saana Manninen tähdentää,
että kunnan strategia tähtää siihen, että myös tulevaisuuden
tervolalaisilla olisi kotikunnassaan hyvä elää.
- Kuntastrategian työstämiseen on käytetty tarvittava määrä aikaa. Se ei ole siis mikään
kiireessä ja pakosta valmistettu
dokumentti. Olemme saaneet
työryhmään runsaasti ajatuksia eri ryhmiltä. Toiveita ja ideoita voisi listata vaikka loput-

tomiin. Karsimista on tietenkin ollut pakko tehdä. Tervolan kuntastrategian laadinta on
jalostunut viime vuosina niin,
että aiemmin tuotetut 20-sivuiset asiakirjat ovat sivumäärältään puolittuneet. Kuntastrategia on tärkeä käsikirja viranhaltijoille ja luottamusväelle, Manninen tähdentää.
Manninen ja Keränen ovat
hyvillään siitä, että lapset ja
nuoret ovat halunneet painaa
oman puumerkkinsä kuntastrategiaan.
- Heidän näkemyksensä ovat

uotsissa Furudahlissa on tehty 28 vuotta kestänyt kasvututkimus miten männyntaimikko
toipuu pahoista hirvivahingoista varttuessaan kasvatusmetsäksi. Tuhoalueilta aidattiin koealoja, etteivät hirvet päässeet enää aiheuttamaan lisävahinkoa ja metsä pääsisi toipumaan rauhassa.
Vertailukohtana oli aidoilla suojatut saman ikäiset koskemattomat taimikot. 28 vuoden seurannassa tuhoalueiden puuston kasvu jäi 60 prosenttiin koskemattomaan saman ikäiseen vertailukohteeseen verrattuna, eikä kasvutappio näyttänyt pienenevän
tutkimuksen loppuvuosina.. Kasvutappio hehtaaria kohden oli 28
vuodessa 80 kiintokuutiota ! Jos
se hinnoitetaan esimerkiksi 14 euron harvennuskuidun hinnalla, se
tekee rahassa 1120 euroa hehtaarille. Lisäksi tulevat laatutappiot. Mutkaisista rungoista ei tule
tukkia. Hirvikanta toipuu pyyntiä vähentämällä kovastakin leikkauksesta muutamassa vuodessa,
mutta metsien kasvutappiot jää-

vät pysyviksi.
Lapissa pienempikin hirvikanta aiheuttaa isommat metsävahingot. Vahingot syntyvät talvella lumiaikana. Talven paksun lumen aika on Lapissa pitkä kuukausia pidempi kuin etelässä.
Taimikot varttuvat hitaammin ja
ovat 5-10 vuotta pitempään hirven syötävissä ja katkottavissa.
Hirvi yltää syömään latvoja ja oksia n 3 metriin. Jos sillä on vasa, se
katkoo lyhempä ja pitempiä vasan syötäväksi. Vasa on kuin pikkulapsi, eikä syö vaikka ”äiti” käskee. No ”äiti” katkoo lisää taimia,
jos joku niistä maistuisi ”lapselle”. Nämä vasaporukat ovat viheliäisimpiä mäntytaimikoiden talviasukkeja.
Täällä metsän uudistaminen
on karummista maapohjista johtuen mäntyvoittoista. Etelässä on
kuuselle sopivia reheviä kasvupaikkoja paljonkin. Metsien rakenne on myös muuttunut. 8090 luvuilla meillä oli laajat Lapin
lailla uudistetut taimikot. Myös
taimikkoiset ja risukkoiset ojitus-

Trico hirvien syönninestoaineen ruiskutuksella voi suojata taimen vuodeksi kerrallaan.

alueet olivat laajoina ruokamaina
hirville. Nyt nämä taimikot ja risukot ovat varttuneet nuoriksi kasvatusmetsiksi, joissa ei ole enää
yhtä paljon syötävää. Taimikoiden osuus metsäpinta-alasta on
pudonnut puoleen siitä mitä se oli
aikaisemmin. Syöntipaine kohdistuu nyt paljon voimakkaampana pienemmälle pinta-alalle. Kun
taimikoita ei ole, parkkaa nälkäinen hirvi pystypuiden runkoja.
Hirvitiheydelle asetettu tavoitehaarukka on Lounais-Lapissa 2,2 - 2,7 hirveä per 1000 ha.
Tähän pinta-alaan lasketaan avosuot, kalliot ja kivirakatkin joitten
osuus on täällä melkoinen. Tämä
vielä lisää tuhoja siellä missä metsä kasvaa.
Hirvi ei ole tasapuolinen.
Hirvet eivät viihdy talvisin joka
paikassa ja vahingot keskittyvät
talvisille tihentymäalueille -paljolti länsipuolelle. Jos omistaa
metsää Louepalossa, Peurassa tai
Koivussa - varsinkin jos metsä on
Pisavaaran luonnonpuiston lähellä - on hirvistä useimmille maanomistajille aiheutunut tuhansien
eurojen arvoiset kasvu- ja laatutappiot, jos ylipäänsä on uskaltanut uudistaa metsää.
Hirvikanta on Lounais-Lapissa ollut vuosikausia yli tiheydelle asetettujen enimmäismäärien.
Jahdin jälkeen on vuosi toisensa
jälkeen todettu, että hirviä olikin
ollut paljon enemmän kuin niitä
kaatolupia haettaessa oli oletettu
olevan. Hirvijahdin toinen jakso käynnistyi viime viikonloppuna. Pallo on nyt metsästäjillä. Jahtia voi tänä talvena jatkaa tammikuun puoliväliin, jos lupia riittää
ja niitä pitäisi kyllä riittää. ◆
✎ (JA)

ja Pertti Keränen toi esiin myös
strategiapaperiin listatut arvot.
Ne alleviivaavat kunnan kestävää kehitystä ja vastuullisuutta esimerkiksi kunnan investointien suhteen ja biotalouden mukaisessa toiminnassa.
Toinen arvo on asukaslähtöisyys ja seuraavana idearikkaus ja innovaatiokyky; tämä tarkoittaa mm. uuden teknologian
hyödyntämistä kunnan kehittämisessä. Myös yrittäjähenkisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen kuuluvat kunnan kestäviin
arvoihin.
- Tervolan kuntastrategiassa
huomioidaan selkeästi se, että
täällä maaseutukylien merkitys
tuodaan vahvasti esiin. Emme
tavoittele taivaita, vaan lähtökohtana ovat arvot, joiden mukaiset tavoitteet ovat realistisesti
toteutettavissa. Valtuutetut saavat tämän strategiapaperin tarkasteltavakseen lähipäivinä, ja
hallintokunnatkin heti valtuuston hyväksynnän jälkeen, Keränen muistuttaa. ◆
✎ (JJ)

Mattisen koulun oppilaat ovat tehneet pienoismallin Tulevaisuuden Tervolasta.

Hirvistä

R

positiivisia. Ne huokuvat uskoa
siihen, että heillä on hyvä paikka elää, harrastaa, käydä koulua
ja toimia eri tahoilla. Työryhmässä johtoajatuksena on ollut
se, että strategia laaditaan tavoitteiltaan mitattavissa olevaksi. Emme ole siis täyttäneet mitään toiveiden tynnyriä tai juhlapuheiden lähdeaineistoa, joka
jää käytön jälkeen hyllyyn pölyttymään. Kun tavoitteet ovat
mitattavia, niiden toteutumista
tarkastellaan vuosittain, Saana
Manninen muistuttaa.
Työryhmän puheenjohta-

KAUSI-INFLUENSSA
ROKOTUKSET 2018–2019
TI 30.10.2018 klo 8-16
KE 7.11.2018 klo 8-16
PE 9.11.2018 klo 8-14.30
TI 13.11.2018 klo 8-16
ROKOTUSPAIKKANA
ENTISET NEUVOLATILAT
TERVEYSKESKUKSESSA
Rokotukset ilman ajanvarausta.
Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle inﬂuenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle inﬂuenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä.

Ilmaiseen rokotteeseen oikeutettuja ovat:
•
•
•
•
•

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
Raskaana olevat naiset
Kaikki 65 vuotta täyttäneet
Kaikki 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset
24 kuukauden – 6 vuoden ikäisille FluenzTetra -nenäsumuterokote
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• Vakavalle inﬂuenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen
asepalveluksen aloittavat naiset
Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi kuuluuko rokotettava maksuttoman rokotuksen kohderyhmään. Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, saat rokotereseptin terveyskeskuksesta.
Inﬂuenssakaudella 2018–2019 kansallisessa rokotusohjelmassa käytetään:
• VaxigripTetra-rokotetta kaikenikäisille 6 kuukauden iästä alkaen
• FluenzTetra-nenäsumuterokotetta 24 kuukauden – 6 vuoden ikäisille lapsille
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Tervola hiilijalanjälki kuঞstuu suunnitellusঞ
1.9.–31.10. Tervolasa Liikuthan -kampanja
11.9.–30.11. Hetkiä -näyttely virastotalolla
2.10.–30.11. Barents-Luonto ei tunne rajoja -valokuvanäyttely,
kirjasto
3.10.–30.11. Valoa -näyttely virastotalolla
18.10.
Jorma Nykänen kirjailijavieraana
25.10.
Novellikoukku kirjastossa
26.10.
Uimahalliretki Kemiin
27.10.
Leivotaan pientä suolaista -kurssi
30.10.
Lukukoira kirjastossa
31.10.
Halloween -kauhukirjavinkkausta
5.11.
SuomiMies seikkailee, myös naisille
8.11.
Satutuokio kirjastossa
9.11.
Donkkis Big Night
9.–10.11
Leivotaan isänpäiväksi täyte- ja hyytelökakut
16.11.
Uimahalliretki Tornioon
20.11.
Lukukoira kirjastossa
22.11.
Meri-Lapin jousikvartetin konsertti
22.11.
Novellikoukku kirjastossa
24.11.
Jouluista askartelua
1.12.
Päiväretki Ouluun: SuperPark ja kylpylä Eden
6.12.
Itsenäinsyyspäivän juhla
8.12.
Joulukonsertti
11.12.
Lukukoiran kirjastossa
13.12.
Satutuokio kirjastossa
20.12.
Novellikoukku kirjastossa
Lisätietoja: tervola.fi

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 21.10. Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11, johtaa Markus Kallatsa, kanttorina Sari Vähäkangas.
Su 28.10. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa
Heikki Holma, kanttorina Sari Vähäkangas.
VIIKKOTOIMINTA:
To 18.10. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 11.
Su 21.10. Kristittyjen yhteinen rukous klo 15, Leena ja Kari
Halmeella. (Asematie 24)
Ke 24.10. Hartaus Vuodeosastolla klo 14.
To 25.10. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo
13. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
Pe 26.10. Miesten Piiri seurakuntakeskuksessa klo 18.
Ke 31.10. Hartaus Vuodeosastolla klo 14.
To 1.11. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 11.
PÄIVÄKERHOTYÖ:
Päiväkerho 3–6-vuotiaille tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10.00–
12.00. Avoin päiväkerho torstaisin 10.00–12.00. Avoimeen
päiväkerhoon voivat osallistua sekä 3-6 –vuotiaat lapset yksin
että myös alle 3-vuotiaat yhdessä vanhemman tai hoitajan kanssa.
Viikolla 42 EI ole kerhoja. Lisätietoja 050 437 0006/ Sari Siivola
PERHETYÖ:
Perhepäivä Törmävaaran leirikeskuksessa la 27.10. klo
10.00–15.00. Tekemistä aikuisille ja lapsille sekä yhdessä että erikseen, päivässä mukana Ritva Lampela ja Sari Siivola. Ruokailua varten ilmoittautumiset viim. to 18.10 viraston puh. 050 437 0000.
NUORISOTYÖ:
PerjantaiBreikki parittomien viikkojen perjantaina klo 18. (26.10.
jne.) Nuorille rentoa yhdessäoloa ja tekemistä Sanan äärellä ja hyvässä seurassa.
DIAKONIATYÖ:
Tule mukaan neulekahvilaan. Kokoonnumme seurakunnan
kirpputorilla joka toinen tiistai, seuraavan kerran 23.10. klo 12–
14. Neulotaan yhdessä sukkia ja pipoja niitä tarvitseville, niin kotimaassa kuin Operaatio Joulun Lapsi-keräykseen. Ota mukaan
omat puikot.
Operaatio Joulun Lapsi vie kenkälaatikoihin pakattuja lahjoja Romanian ja Moldovan lapsille. Nämä lapset eivät ole koskaan saaneet
mitään lahjaa. Lahjan mukana Suomalaiset vievät heille evankeliumia rakastavasta Jeesuksesta. Halutessasi voit tehdä oman paketin tai olla mukana antamalla jotain yhdessä tehtäviin paketteihin.
Halutessasi voit lahjoittaa mm. hammasharjoja, kampoja, kiiltokuvia, tarroja, palasaippuaa... Ohjeet siitä, mitä pakettiin saa laittaa
ja käytettävät pakkauslaatikot saa noutaa Seurakuntakeskuksesta. Laatikot tulee palauttaa 19.11. mennessä Diakoniatoimistoon.
Lisätiedot: diakonissa Ritva 050 437 0004.

T

ervolan tavoitteena on tulevaisuudessa luopua fossiilisten raaka-aineiden käytöstä energian tuotannossaan ja käytössään;
muutokseen mennään hallitusti,
pienin askelin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Tervolan alueella olevat turvetuotantoon valjastetut suot jäävät pois turvetuotannosta jo tulevalla vuosikymmenellä. Kunnanjohtaja Mika Simoska kertoo, ettei Tervolan lämpölaitoksen energiantuotannossa ole käytetty turvetta enää vuosiin. Soiden jatkokäyttö on maanomistajien vastuulla ja ilmeistä on, että soiden
sopivuus bioenergiantuotannossa tarvittavan biomassan tuotantoon selvitetään. Myös maatalouskäytöstä poistuneita ja tukikelvottomia peltoalueita (pusikoituminen uhkaa) voitaneen hyödyntää biomassan tuotannossa.
Simoskan mukaan Tervolan sijainti biomassan tuotannon
kannalta on edullinen, sillä kolme
energiantarpeeltaan suurta teollisuuskaupunkia – Kemi, Tornio
ja Rovaniemi sijaitsevat alle tunnin ajomatkan päässä Tervolasta.
Uusiutuva energia ja kestävän
kehityksen mukainen energian
tuotanto ovat Tervolan kuntastrategian ytimessä. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että kaikki Tervolassa
käytettävä sähkö tuotetaan vesi-

voimalla tervolalaisessa Ossauskosken ja Keminmaassa sijaitsevan Taivalkosken voimalaitoksessa. Merkittävää on, että kunnan
alueella tuotetaan vesivoimalla
kymmenen kertaa enemmän sähköä kuin koko kunnassa sitä kulutetaan. Tervolan koko energiatase
on peräti + 600 %.
- Yksi kestävän kehityksen
painopisteistä on juuri uusiutuva
energia. Tervolan hankinnoissa ja
investoinneissa kestävä kehitys on
keskeisellä sijalla. Tavoitteena on
vähentää öljyriippuvuutta investointiemme yhteydessä. Öljyä on
tarvittu vielä lämpölaitoksemme
kulutushuippujen tasauksissa ja
huoltoseisokkien aikana. Määrät
kokonaisenergiantarpeesta ovat
olleet melko marginaalisia.
Hiilijalanjälkeämme on osaltaan pienentämässä myös se, että
koulujen öljylämmityksiä korvataan maalämmöllä. Kuntakeskuksen kiinteistöjen lämmityksessä
on lämpölaitoksessa alettu enenevässä määrin käyttää puuta. Jos
kaukolämpöverkon laajennus toteutuu, lämpöenergian tuotto painottuu uusiutuvan energian käyttöön, kunnanjohtaja Mika Simoska valottaa näkymiä.
Hänen mukaansa pohdinnoissa on ollut myös aurinkoenergian käyttö, mutta aurinkoenergiaa ei ole ihan helppo valjastaa ih-

Kaukolämpölaitoksen tuottama lämpöenergia saadaan aikaan hakkeella.
misen rengiksi.
- Kuntalaiset ovat tietysti
energian tarvitsijoina ja käyttäjinä suuressa roolissa. Omien elintapojen ja uuden energiansäästöajattelun mukainen arkielämä
vaatii melkoisesti asennemuokkausta. Jokainen voi tietysti miettiä miten ja millä liikkuu, millaisia koneita ja laitteita käyttää ja
kuinka paljon. Omilla ratkaisuilla
energian käyttöön voi paljon vaikuttaa. Myös varttuvien sukupolvien kasvattaminen kohti biokunta-ajattelua ja kestävän kehityksen
periaatteita on tärkeää. Kierrätyksestä ja resurssien rajallisuudesta on hyvä tulla tietoiseksi ja elää

nämä faktat huomioiden, Simoska pohtii.
Kunnanjohtaja Mika Simoska
on ollut yksi kunnan valokuituhankkeen moottoreista. Hän näkee valokuidun myös kestävän kehityksen työkaluksi. Ihmisten ei
tarvitse lähteä autolla joka asian
perään, kun asioinnit voi enenevässä määrin hoitaa kotipäätteeltä. Energiaa, aikaa ja vaivaa säästyy, ja omaa akkua voi ladata vaikkapa kuntopolulla, joita biokunta
Tervolassa riittää. ◆
✎ (JJ)

VaihtoYkköset aloiম SEO:n yriäjänä

T

ervolan vanhimpiin yrityksiin kuuluva Huoltoasema E.
Pietilä Ky lopetti syyskuun päättyessä 57 vuotta jatkuneen toimintansa. Uudeksi SEO-yrittäjäksi
tuli kaksi vuotta sitten perustettu,
käytettyjen autojen myyntiin erikoistunut, VaihtoYkköset. VaihtoYkkösten yrittäjä Miika Pallari kertoi, että kaikelle kansalle
suunnattu avajaispäivä 8.10. sujui
tervolalaisille tutussa SEO:n toimipaikassa odotusten mukaisesti.
- Pietilän Seppo soitteli keväällä. Suoraan asiat halki puhuva touhun mies sanoi, että nyt olisi tarjolla pysyvä työpaikka. Seppo antoi ymmärtää, että mietteissä oli oman perheyrityksen toiminnan lopettaminen. Halusin
tietysti miettimisaikaa, koska kyseessä oli suuri päätös, Miika Pallari kertoo.
Seppo Pietilä luotsasi edesmenneen isänsä, Eskon, vuonna
1961 perustamaa firmaa liki kaksi
vuosikymmentä. Sitä ennen hän
lukeutui jo pitkään perheyrityksen kantaviin voimiin. Huoltoasema E. Pietilä Ky ei ollut pelkkä jakeluasema; sen palvelurepertuaariin kuuluivat muiden muassa autohuollot ja korjaukset, pienkone-

myynti ja matkahuolto.
- Kevät ja kesä menivät kumpaakin osapuolta tyydyttävää sopimusta vääntäessä ja lukuisien
asiakokonaisuuksien läpikäymisessä. Alkusyksystä sitten päästiin sopimukseen, ja nyt ollaan
siinä pisteessä, että voin aloittaa
väkemme kanssa SEO Tervolan
historian uusien sivujen tuottamisen. Pistämme toimintaan lisäkierroksia syksyn mittaan, Pallari lupaa.
Miika Pallari sanoo toimineensa koko ikänsä myyntitehtävissä. Myyntitehtävävuosia on
kertynyt kymmenkunta. Lisäksi
työhistoriaan kuuluu pari vuotta sivutoimista yrittäjyyttä. SEOtoiminta on energiselle miehelle
uutta, joten perehtymistä ja oppimista on luvassa ihan riittämiin.
- Pietilöiden luoma ja kehittämä palvelukonsepti on osoittanut
toimivuutensa. Tarkoitus on soveltuvin osin täydentää tarvikepuolta. Kun vaimoni palaa äitiyslomalta, hän tulee pyörittämään
kahvilatoimintaa. Autokauppa
pysyy nykyisellä paikallaan Kuksan naapurina. Sijaintimme Nelostien reunassa on automyynnille erittäin hyvä, sillä tarjonta

on tässä hyvin näkyvillä. Olemme myyneet noin 200 autoa vuodessa. Tarkoitus on myös säilyttää näiden tilojen yhteydessä oleva korjaamohalli ruuhkahuippujen tasaamiseksi.
Tärkeä lisäresurssi jatkoa ajatellen on myös se, että firmaan
pestataan toinen autonasentaja Kimmo Heikkilän kaveriksi. Kimmo on toiminut asentajana VaihtoYkkösten perustamisesta alkaen.
Miika hoitaa varsinaisen
SEO-toiminnan ja automyynnin.
Automyyntiin on valittu vahvistukseksi Ville Alatalo. Alkaviin
haasteisiin vastataan siis neljän
miehen joukkueella. Miika muistuttaa VaihtoYkkösten keskeiseksi valtiksi sen, että SEO. Tervola edustaa Lapin läänin perinteistä huoltamotoimintaa; asiakkaan
auto todellakin huolletaan eikä
kouraan työnnetä pelkkää munkkia ja kahvikupin ripaa.
- Meillä on Lapin parhain
huoltolaitteisto ja testausvälineet
päästömittauslaitteineen. Jatkamme Pietilöiden viitoittamalla tiellä asiakkaiden parhaaksi. Avajaisviikolla meillä oli kosolti erikoistarjouksia, ja asiakasystävällisen

hinnoittelun merkeissä jatkamme tästä eteenkinpäin. SEO:lla
on hyvä tarvikevalikoima, jota lisäämme tarpeiden mukaan. Keväällä on tarkoitus järjestää vähän isommat karkelot, joihin kutsutaan myös tuote-edustajia esittelemään uutuuksia, Miika Pallari viestittää.

Avajaisviikolla säpinää
Viime viikolle ajoittunut SEO
Tervolan avajaistarjousten vyöry sai uusien seolaisten suupielet korviin, eli hymy oli herkässä, kun väkeä riitti ajoittain jopa
jonoksi asti.
- Varsinkin viikon alkupäivinä väki liikkui ja käytti tarjouksia hyväkseen, SEO Tervolan uusi
yrittäjä Miika Pallari viestitti tyytyväisenä.
Myös korjaamon puolella oli
vilkasta; moni kävi asennuttamassa kulkupelinsä alle uudet talvikumit. Autonasentaja Kimmo Heikkilä raportoi, että etenkin kahtena
viikon alkupäivänä halliin oli jokseenkin katkeamaton jono. Kymmenet tervolalaiset saivat lähteä
kotimatkalle uusien tavirenkaiden turvin. ◆
✎ (JJ)

MUSIIKKITYÖ:
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 16.
SEURAKUNNAN KIRPPUTORI:
Kirpputori toimii osoitteessa Keskustie 83, K-Kauppaa vastapäätä.
Avoinna ma, ke ja pe klo 11–17. Kahvio avoinna. Otamme vastaan lahjoituksia. Myös nouto on mahdollista. Mahdolliset tiedustelut kirpputorivastaavan numerosta p. 050 437 0011 (lokakuussa
Eeva Hiltunen, marraskuussa Anita Oinas).
TOIMITUKSET:
Kuollut: Elvi Annikki Ämmälä 85v
Kastettu: Valtteri Lauri Matias Vuolukka, Saaga Sofia Amanda Räihä, Mila Alina Ollila

Kimmo Heikkilä (vas), Ville Alatalo ja Miika Pallari miettivät toimintaan uusia kuvioita.

Autonasentaja Kimmo Heikkilä on ollut viime ajat hyvin työllistetty seolainen.
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Tervolalaista osaamista
Yleisten kirjastojen neuvostoon

T

ervolan kirjastotoimenjohtajana minut on valittu Lapin
maakunnan edustajaksi Yleisten
kirjastojen neuvostoon sen toimikaudelle 2018–2020. Yleisten kirjastojen neuvosto YKN (www.kirjastot.fi/neuvosto) on yleisten kirjastojen yhteistyötä koordinoiva ja
kehittävä elin. Se edustaa kaikkia
Suomen yleisiä kirjastoja kirjastoverkon yhteistyössä. YKN ideoi ja
tekee aloitteita sekä esityksiä niin
yleisten kirjastojen kuin koko kansallisen kirjastoverkon toiminnan
kehittämiseksi.
Neuvostossa ovat edustettuina
Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
ja maakuntakirjastot sekä kunkin
maakuntakirjastoalueen kirjastot
keskuudestaan valitsemansa edustajan kautta. Lapin kirjastojen kirjastotoimenjohtajista koostuva Lapin kirjaston johtoryhmä valitsi ko-

kouksessaan 12.9.2018 allekirjoittaneen Lapin maakunnan edustajaksi. Varajäsen on kirjastonjohtaja-kulttuuriohjaaja Paula Löppönen Muoniosta. Seuraavan kerran YKN kokoontuu marraskuussa Kuopiossa.
Tällaisen luottamustehtävän
saadessaan tuntee syvää kiitollisuutta, ja uusia haasteita lähden
kohtaamaan avoimin mielin ja innokkaana. Tämä on loistava mahdollisuus päästä verkostoitumaan
kirjastoasioissa yli maakuntarajojen. Neuvostotyön hedelmät ja opit
rikastuttavat varmasti myös paikallista kirjastoamme ja sen toimintaa.
Neuvoston edustajuus tarjoaa oikean näköalapaikan suunniteltaessa tulevaisuuden kirjaston ja kirjastopalveluiden kehityssuuntia.
Valtakunnallisesti Tervolan
kirjasto on pieni - mutta pippu-

rinen! Voimme tarjota asiakkaille laadukkaat ja kattavat palvelut,
ajantasaisen, uudistuvan kokoelman sekä työstään ja sen kehittämisestä innostuneen henkilökunnan.
Tervolalaista ja lappilaista osaamis-

ta ja näkemystä kirjastopalveluista
voi ylpeänä lähteä viemään isommille foorumeille. ◆
✎ Kirjastostamme ylpeä
kirjastotoimenjohtaja, Kati Oinas

TIEDOTE KUNNAN
AURAUSOHJELMASSA
OLEVIEN TEIDEN OMISTAJILLE
Aurauskausi lähenee ja pyydämme aurausohjelmassa
olevien teiden omistajia huomioimaan seuraavaa:
- Aurausohjelmaan hyväksyttyjen yksityis- ja pihateiden tulee olla siinä kunnossa, että ne voidaan aurata käytettävissä olevalla aurauskalustolla;
- Yksityisteiden ja pihateiden merkitseminen (aurausviitat) ja mahdollisten aurausesteiden (puiden oksat, kivet, kannot, yms.) poistaminen kuluu teiden omistajille
(tiekunnat, yksityishenkilöt). Merkitseminen ja esteiden
poistaminen tulee tehdä ensitilassa.
- Mikäli tie ei ole aurattavassa kunnossa, se poistetaan
aurausohjelmasta.
- Aurausohjelmassa pysymisen edellytyksenä on, että
kiinteistö on hakijan vakituisessa asuntokäytössä.
Tekninen osasto

AVOIMET
TYÖPAIKAT
Tervolan kunnan avoimet työpaikat, niiden kuvaukset ja
lisätiedot löytyvät Kuntarekrystä osoittees-ta www.kuntarekry.ﬁ
Kiinteistönhoitajan toimi
https://www.kuntarekry.ﬁ/ﬁ/tyopaikka/199680

TERVOLA - KEMINMAA - KEMI / TORNIO VAKIOVUOROLIIKENNE 8.8.2018 - 31.5.2019 (muutokset mahdollisia)
K
me

Keminmaassa vaihtomahdollisuus eri puolella Kemijokea liikennöivien vuorojen välillä.
Ajetaan koulun pihan kautta
Markkinaehtoista liikennettä. Tarkista mahdolliset muutokset liikennöitsijältä.

LÄNSIPUOLI (Paakkolantietä - Rovaniementietä)
Liedakkala Kemi

Tervola, keskusta
Paakkola
Länsikoski
Liedakkala
Keminmaa, keskusta
Lautiosaari
Tornionkatu
Lapintie
Kiveliönkatu, Lappia, AMK
Lidl
LPKS
Kemin linja-autoasema
Moottoritietä
Tornio, kaupungintalo
Tornio, Lappia
Liikennöitsijä

M-P+
|
|
|
6:10
6:20
X*
X
|
|
X
6:45
6:50
|
|
|
OB

M-P
ajetaan ma-pe (ei arkipyhinä)
M-P+
ajetaan ma-pe kouluvuoden aikana (ei arkipyhinä)
KOULPM-P ajetaan ma-pe koulupäivinä
ITÄPUOLI (Itäpuolentietä - Tervolantietä)

Tervola - Tornio Tervola - Tornio

Tervola - Kemi

KOULPM-P KOULPM-P KOULPM-P
6:45
7:50
8:50
X
X
X
X
X
X
7:25 K
8:25 K
9:25 K
7:35
8:35 K
9:35 K
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
X
|
|
X
|
|
X
|
|
9:55
X
X
|
X
X
|
8:00
9:00
|
HL
OB
HL

Loue - Oulu

Rovaniemi Kemi

KOULPM-P KOULPM-P
|
n. 6:49
6:25*
n. 7:15**
|
X
6:40
7:50
X
X
6:55
8:05
7:25 K
8:25 K
X
X
|
|
|
|
7:35 K
8:35 K
X
X
X
X
X
X
X
X
7:55
8:55
OB (me)
OB (me)

*Lautiosaari - Kemi: Tervolantie pohjoiseen - Lautiosaarentie etelään - Akkunuksentie -

Roi-Tervola kunnanraja länsip.
Loue
Mattinen
Tervola, keskusta
Ylipaakkola
Itäkoski
Pölhö
Lautiosaari
Länsikoski
Liedakkala
Keminmaa, keskusta
Lapintie
Kiveliönkatu, Lappia, AMK
Lidl
LPKS
Kemin linja-autoasema
Liikennöitsijä

Tervolantie etelään - Lapintie - Aatonkatu - Tornionkatu - Koivuharjunkatu

* Kätkävaara th, Loue - Tervola ajetaan länsipuolta vt 4

Loue - Kemi

M-P+
|
14:00***
|
14:20 K
X
X
|
|
X
X
X
X
|
X
|
15:10
OB

** Louen koulu, Louella ajetaan lenkki Louentie etelään-Louen koulu-vt 4 pohjoiseen
Koivussa, Koroiskylässä ja Hirmulassa kylätien kautta

KEMI / TORNIO - KEMINMAA - TERVOLA VAKIOVUOROLIIKENNE 8.8.2018 - 31.5.2019 (muutokset mahdollisia)

Kemi Rovaniemi

Kemin linja-autoasema
LPKS
Lidl
Kiveliönkatu, Lappia, AMK
Lapintie
Tornio-Haaparanta matkakeskus
Tornio, Lappia
Tornio, kaupungintalo
Moottoritietä
Keminmaa, keskusta
Liedakkala
Länsikoski
Paakkola
Itäkoski
Ylipaakkola
Tervola, keskusta
Mattinen
Loue
Koivu
Roi-Tervola kunnanraja länsip.
Liikennöitsijä

M-P
6:50
|
x
|
x
|
|
|
|
7:00
X
X
|
X
X
7:45
|
n. 8:00*
X
n. 8:15
OB (me)

ELOKUVAILTA 24.10.
Koko perheen elokuvailta keskiviikkona 24.10. klo 17–
18.00. Snorklatessaan trooppisella saarella nuoret löytävät vangiksi jääneen delﬁinin. Se ei kuitenkaan ole mikä
tahansa delﬁini vaan kaunis jalokividelﬁini! Yhteistyössä merenneidon kanssa alkaa jännittävä delﬁinin pelastusoperaatio. Elokuva on puhuttu suomeksi. Omat herkut mukaan!
NOVELLIKOUKKU 25.10.
Novellikoukussa nautitaan yhdessä ääneen luetuista tarinoista ja käsitöiden tekemisestä. Tule mukaan oman
käsityösi kanssa tai istahda vain juomaan kuppi teetä
ja kuuntelemaan ääneen luettuja novelleja. Syksyn novellikoukkupäivät ovat to 25.10., to 22.11. ja to 20.12.
Novellikoukku kokoontuu kerran kuussa torstaisin klo
17.30 alkaen kirjaston lehtisalissa.
LUKUKOIRA 30.10.
Suomen Karva-Kavereiden lukukoira vierailee kirjastossa kuuntelemassa lukevia lapsia joka kolmas tiistai
klo 17.45–18.45. Yhden lukuhetken kesto on n. 15 min.
Varaa aikasi kirjastosta viimeistään edellisenä päivänä,
p. 040-4866 984. Jokaisesta lukukerrasta saa leiman, ja
neljä leimaa kerättyään saa pienen esinepalkinnon. Lukukoira on tavattavissa kirjastossa syyskaudella 30.10.,
20.11. ja 11.12.
HALLOWEEN-KAUHUKIRJAVINKKAUSTA 31.10.
Keskiviikkona 31.10. klo 18.00–18.30 Rovaniemen kaupunginkirjasto vinkkaa etäyhteyksillä kauhukirjallisuutta: aikuisille ja nuorille aikuisille suunnattua kauhua, romanttista kauhua sekä kauhun tai jonkin yliluonnollisen
sävyttämää jännityskirjallisuutta. Virtuaalivinkkauksen
kesto on n. 30 min. Tervetuloa kuulolle!
3XL-KERHO PERJANTAISIN
3XL = lukemista, läksyjä ja lautapelejä! Uusi koulukerho
alkaa kokoontua kirjastossa perjantaisin klo 12–14.
Kerho ei kokoonnu syyslomalla. Kerhoon ovat tervetulleita sekä ala- että yläkoululaiset. Kerho alkaa välipalalla, ja tarjolla on myös apua läksyjen teossa. Loppuajaksi on luvassa kaikenlaista mukavaa touhua vaihtelevin
teemoin. Jokainen kerhokerta päättyy pieneen lukuhetkeen. Ei ennakkoilmoittautumista.
BARENTS – LUONTO EI TUNNE RAJOJA
-VALOKUVANÄYTTELY
Kirjastossa on esillä valokuvanäyttely Barentsin alueen
rikkaasta luonnosta loka- ja marraskuun ajan. Barentsin alueella sijaitsevat Euroopan viimeiset laajat luonnontilaiset metsäalueet. Alueella on upea, arvokas luonto, paljon luonnonvaroja sekä rikkaita alkuperäiskulttuureita. Näyttelyyn voi tutustua kirjaston aukioloaikojen mukaisesti. Tule lumoutumaan pohjoisen
ja arktisen luonnon saloista!

*** Vuoro aloittaa Louella Lappialta, Loue - Tervola ajetaan länsipuolta vt 4

LÄNSIPUOLI (Rovaniementietä - Paakkolantietä)

JORMA NYKÄNEN KIRJAILIJAVIERAANA 18.10.
Lapin puutavara-autokuljetusten toimintahistoriaa -kirjan tekijä Jorma Nykänen esittelee uutuusteostaan kirjastossa to 18.10. klo 17.30 alkaen. Tilaisuudessa on
myös mahdollisuus ostaa kirjailijan teoksia. Kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

ITÄPUOLI (Tervolantietä - Itäpuolentietä)
Kemi - Koivu

Tornio Länsikoski

Kemi - Tervola

KOULPM-P KOULPM-P KOULPM-P
12:50
|
15:10
x
|
|
x
|
x
x
|
|
x
|
x
|
13:55
|
|
14:00
|
|
X
|
|
X
|
13:05 K
14:20 K
15:23
X
X
X
13:15
14:55
X
X
|
X
|
|
|
|
|
|
13:50/14:05
|
16:05
x
|
|
n. 14:45 **
|
|
15:00***
|
|
|
|
|
OB (me)
HL
OB (me)

* Kätkävaara th, Loue - Tervola ajetaan länsipuolta vt 4
** Louen koulu, Louella ajetaan lenkki Louentie etelään-Louen koulu-vt 4 pohjoiseen
***Koivuntietä

Meri-Lapin joukkoliikenneyksikkö, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
kirsi.ylipiessa@tornio.fi +358 40 649 2449

Kemi - Tervola

Kemin linja-autoasema
LPKS
Lidl
Kiveliönkatu, Lappia, AMK
Lapintie
Keminmaa, keskusta
Lautiosaari
Pölhö
Itäkoski
Länsikoski
Paakkola
Ylipaakkola
Tervola, keskusta
Mattinen
Suukoski
Liikennöitsijä

Kemi - Tervola

Tervola Suukoski

KOULPM-P KOULPM-P KOULPM-P
6:50
11:45
|
|
X
|
X
X
|
|
X
|
X
X
|
|
|
|
X
X
|
X
12:05 K
|
X
X
|
X
|
|
X
|
|
|
X
|
7:50
12:35
13:05 K
|
|
X
|
|
13:45
OB
HL
OB

Keminmaa Itäkoski

Kemi - Tervola

Koroiskylässä ja Hirmulassa ajetaan kylätien kautta

Liikennöitsijöiden yhteystiedot:
EJ E Jussila Ky
HL Heiskasen Liikenne Oy
OB Orajärven Bussit Oy

Kemi - Itäkoski

KOULPM-P KOULPM-P KOULPM-P
|
14:00
15:00
|
X
x
|
X
x
|
X
x
|
X
x
13:05 K
14:20 K
15:15 K
X
X
X
XK
XK
XK
13:30
X
X
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
15:05
|
|
|
|
|
|
|
HL
HL
EJ (me)

Erkki Jussila erkki.jussila(at) jussila.inet.fi +358 405957989
Timo Heiskanen konttori(at)heiskasenliikenne.fi +358 400690569
Markku Orajärvi mikael.orajarvi(at)gmail.com +358 401834373

Kemi - Tervola

M-P+
16:10
X
X
X
X
|
X
X
X
|
|
X
17:00
|
|
OB

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
NUORKKA

Avoinna keskiviikkoisin klo 14.00–20.00
Tervetulleita ovat nuoret 3. -luokasta alkaen,
alakouluikäiset kotiin klo 17.00

ETSIVÄ NUORISTYÖ

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

Tervolalainen
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• Hoidamme yritysten kirjanpidot
• Palvelumme kattaa kaikki yritysmuodot
• Teemme myös välitilinpäätökset
• HOX HOX! Maatilojen syysilmoitukset
lokakuun loppuun mennessä!

Bonusturva kaikille autoillesi
Palveluntarjoaja: LähiTapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö

TÄYDEN PALVELUN
TILITOIMISTOPALVELUA

18.10.2018

ODKLWDSLRODȴDXWRYDNXXWXV
Tervolan toimiston aukioloajat
ma ja ke 9.30 – 16.30
Juha Laajanen p. 040 764 1799

Ota ujostelematta yhteys:
• 0400 161 619 (Matti Vaajoensuu)
• 040 707 3583 (Mervi Huhtaniska)
Keskustie 90, 95300 Tervola

Loca Boys

TAKSIKYYTEIHIN

Yhteystiedot:
Puh. 016-435018
miika@vaihtoykkoset.fi

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

0400 211 626

SEO-Baari
Autokorjaamo
Stihl & Stiga pienkoneet
Pienkone ja autovaraosat
Kelkkojen huolto ja varaosat
Rengasmyynti

TILAUSAJOON

1+8 ja 1+4 hengen autot

Sakokaivojen
tyhjennykset
soita

•
•
•
•
•
•

Aukioloajat:
Korjaamo: Ma-pe 8-16
Kahvila/Myymälä: 7–18

19–50-paikkaiset linja-autot

Luota paikalliseen osaamiseen!

Marjamiehentie 1 • 95300 TERVOLA

SYYSKOKOUS

UIMAAN!
Kemiin
Perjantaina 26.10.

Avoinna: ma–pe 9–17
©

Solidet 2018

Kemin uimahallilta
klo 20.30

Keskusঞe 94 • 95300 Tervola
• Puh. 016 435 003

to 1.11. seuraava

Tervolalainen

Aineistot ke 24.10. mennessä.
Toimituskunta:
Jarmo Poikajärvi 040 504 1919
Esa Marttala 040 505 2753
Juhani Jaakkola 040 547 7747

WWW.PAINATUSKESKUS.COM

Seuraa hyvää jälkeä!

Aineiston toimitus:
myynti@painatuskeskus.com
Konttorit:
Kuukkelintie 34 • Rovaniemi
Teollisuuskatu 8 • Tornio
Sivunvalmistus ja painopaikka:
Painatuskeskus Finland

Maksuton kyyti lähtee
linja-autoasemalta
klo 17.30

Ville 040 587 5055
Miika 040 537 6425

Olemme perustaneet apteekin
palvelupisteen Louen Saleen!
Sale Loue palvelee ma–su 9–21
Valikoimassa on yleisimpiä
itsehoitovalmisteita ja sidetarvikkeita.
Toimitamme myös resepࢼlääkkeitä palvelupisteeseen, ࢼlaukset Tervolan apteekista.

Tervolan Ulkoilijat ry:n
sääntömääräinen
sunnuntaina 28.10.2018 klo 13 alkaen
Varejoen koulun pihalla/kodassa.
Yhdistys tarjoaa kahvit ja makkarat.
Päivän aikana on mahdollisuus tutustua
Törmävaaran uuteen ﬁrsbeegolf-rataan.
Lämpimästi tervetuloa!

Korjaamo:
Korjaamotöiden vastaanotto
Varaosa -ja pienkonemyynti:

Jakelu:
Tervolan kunnan taloudet

Finland
Kuukkelintie 34 • Rovaniemi
Puh. 040 504 1919
myynti@painatuskeskus.com

Teollisuuskatu 8 • Tornio
Puh. 040 678 8668
tornio@painatuskeskus.com

JÄRJESTÖTAPAAMINEN
Maanantaina 22.10. klo 18
kunnanvirasto, valtuustosali

ILMOITTAUDU
kunnan keskukseen p. 040 124 2411
tai www.lanuti.fi/tervola

Kaikkien tervolalaisten järjestöjen edustajat ovat tervetulleita kunnan

to 25.10. klo 15 mennessä!

Tilaisuudessa mm.

Tämän jälkeen vapaita paikkoja voi tiedustella viestillä
vapaa-aikaohjaajalta p: 040 590 2699

- Tervolan kuntastrategian läpikäyminen järjestöjen näkökulmasta.

järjestämään järjestötapaamiseen.

- Ajankohtaisia asioita.
- Järjestöjen edustajat voivat kertoa lyhyesti yhdistyksensä kuulumisia.
Paikalla kunnanjohtaja Mika Simoska ja Majakka ry:n toiminnanjohtaja Tuula
Huttunen-Koivumaa.

Alle 11-vuotiaat vain täysi-ikäisen
huoltajan seurassa.
Retki on päihteetön,
energiajuomat myös kiellettyjä!
Järjestää Tervolan kunta, vapaa-aikatoimi

Ilmoittautuminen sirkka.kinnunen-oja@tervola.fi
(tai 040 5902699) niin saatte etukäteen luettavaksi
ja mietittäväksi strategian päämääriä ja tavoitteita.
Tervetuloa!

P.S. Kaikille järjestöille ei löydy
sähköpostiosoitteita, joten välittäkää
sanaa eteenpäin mahdollisimman
laajasti, kiitos!

