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Myönteisiä mahdollisuuksia

Tiedotuslehti Tervolan
kunnan talouksiin
Lehti nro 6 – 9.12.2020

www.tervola-lehti.fi
Kantaverkkoyhtiö Fingrid huolehtii siitä, että Suomi
saa sähköä häiriöttä nyt ja tulevaisuudessa.
Vaikutamme suomalaisten arkeen siirtämällä sähköä,
edistämällä sähkömarkkinoita ja kehittämällä
kantaverkkoa.

Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan
Nuojuankankaan välinen voimajohto

Tule kuulemaan
voimajohtohankkeesta
Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta
voimajohtoa Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan
Nuojuankankaan sähköasemien välille. Voimajohtoyhteyden pituus on vaihtoehdosta riippuen noin
209-215 kilometriä ja se sijoittuu Rovaniemen, Tervolan, Simon, Iin, Oulun, Utajärven ja Vaalan kuntien
alueelle.
Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan
nykyisten voimajohtojen rinnalle ja osittain uuteen
maastokäytävään. Lähtökohtana on nykyisten voimajohtoreittien hyödyntäminen. Uusi voimajohtoyhteys on tarpeen, koska nyt rakenteilla olevat
kantaverkkoyhteydet eivät tule riittämään Ruotsista
tuodun ja pohjoisessa Suomessa tuotetun sähkön
siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen
ja edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta.

Hanketta ja sen ympäristövaikutusten
arvioinnin YVA-ohjelmaa esitellään
kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa,
joka järjestetään sähköisesti
to 10.12.2020 klo 17.30.
Linkki sähköiseen yleisötilaisuuteen löytyy
ympäristöhallinnon ja Fingridin verkkosivuilta:
www.ymparisto.fi/petajaskosken400kvvoimajohtohankeYVA
www.fingrid.fi/petajaskoski-nuojuankangas
Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.
Viralliset YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen kuulutuksen mukaisesti (https://www.ymparisto.fi/petajaskosken400kvvoimajohtohankeYVA).
Fingridille voi antaa palautetta hankkeen suunnitteluun Fingridin karttapalvelun kautta: www.fingrid.fi
(petajaskoski-nuojuankangas).
Lisätietoja antavat
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394
• Fingridissä vanhempi asiantuntija, ympäristö ja
yritysvastuu, Satu Vuorikoski, puh. 030 395 5195
• Fingridissä asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu, Eeva Paitula, puh. 030 395 4152

www.fingrid.fi

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 23.12.
Aineistot 15.12. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Muista myös JOULUTERVEHDYKSET!

Tervola
kehittää
brändiään

Konkreettisia tekoja
ja yhteinen viesti.
Teksti Marjut Järvinen
Tervolan kunta on kehittämässä brändiään kevään
2021 aikana. Brändin kehittäminen juontaa juurensa vuonna 2018 päivitettyyn
kuntastrategiaan, jonka yhtenä painopisteenä oli viestintä.
- Tavoitteena on löytää yhteinen näkemys Tervolan erityispiirteistä, millä tavalla
Tervola poikkeaa edukseen
muista kunnista. Tervolassa on paljon vahvuuksia, joista kertomiselle meidän pitää
löytää yhteiset sanat. Pelkkä brändiviestintä ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan
myös konkreettisia tekoja.
Niitä pohdimme kunnassa
eri hallintokuntien näkökulmasta, Tervolan kunnanjohtaja Mika
Simoska kertoo.
Ko r o n a a i ka on
osoittanut, että
kaupungeissa on
halukkuutta
muuttaa maaseudulle. Oma takapiha ja sauna tuntuvat tärkeiltä, kun julkisilla paikoilla liikkuminen on rajoitettua.
Tästä syystä brändin kehittämiselle on hyvä aika juuri
nyt. Tervola tarjoaa maaseutumaisemien lisäksi hyvät
yhteydet niin lähikaupunkeihin kuin etelän keskuksiin.
Brändin kehittämisessä yhteistyökumppanina on luova toimisto Berry Creative,
jolla on kokemusta aluebrändäyksestä useassa eri
kohteessa. Brändityö on
yhteydessä Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan -hankkeessa tehtävään viestintäohjelmaan.
Hankkeessa pureudutaan
suunnitteilla olevan Westside-asuinalueen viestintään
koko kunnan vahvuudet huomioiden.
- On järkevää kehittää yhtäaikaisesti Tervolan kunnan ja
Westsiden brändiä, jotta Tervolan kokonaisviesti on yh-

denmukainen, Simoska kertoo.

Osallistu sinäkin
brändityöhön!
Brändityö tehdään luottamushenkilöitä, järjestöjä, 3.
sektorin toimijoita, kuntalaisia sekä kunnan työntekijöitä osallistaen. Käytännössä
tämä tarkoittaa haastatteluita, kyselyitä sekä yhteisiä tilaisuuksia. Koronatilanteesta johtuen brändiin liittyvät kehittämistilaisuudet
järjestetään pääosin kyselyinä ja webinaareina.
Viime viikkoina kuntalaisille on tehty Westsiden-hankkeen puitteissa satunnaishaastatteluita, joissa
tarkoitus on ymmärtää tervolalaisten suhtautumista
oman kuntansa erityispiirteisiin. Kaikkien
muiden kuntalaisten, yrittäjien sekä
3. sektorin
toimijoiden
toivotaan
va s t a ava n
verkkokyselyyn kunnan
erityispiirteistä.
Vastaathan kyselyyn 16.12.2020 mennessä. Linkin kyselyyn löydät Tervolan kunnan verkkosivuilta.

Ilahduta läheistäsi
lahjakortilla!
• Hifu-hoidot • Timanttihionta
• Sokerointi • Mikroneulaus
• Kestopigmentointi
• Quick lash -ripsien kestotaivutus
• Brow lift -kulmien laminointi

JALKOJENHOITO (myös koti- ja laitoskäynnit)
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT
-MEIKIT

- meikkivoiteet, puuterit, huulipunat, ripsivärit ym.

HOITOLA TÄYNNÄ KIVOJA LAHJAIDEOITA:
Hopea Puron hopeakoruja
Laadukkaat hoitavat kasvovartalo- ja hiustenhoitotuotteet.

Kauneus- ja jalkahoitola Tervetuloa!

Marjut Rovanperä
p. 040 5255 669, Keskustie 95

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoiton AT

Näköislehti luettavissa
osoitteessa www.tervola-lehti.fi

Tervolan Vuokratalot Oy
Vuokrakoti lähellä luontoa

Pintaremontista valmistuvia asuntoja:
Annalantie 5
2h+kk+s, 53m² vuokra 438,04€/kk
2h+k+s, 61,5m² vuokra 522€/kk

Koti etsii vuokralaista.
www.tervolanvuokratalot.fi
040 170 3243

Kyselyn ja haastatteluiden
lisäksi kuntalaisten näkemyksiä kysytään myös kevättalvella, kun brändityön
yhteydessä suunnitellaan visuaalisia elementtejä.
Tulevalle vuodelle kunta on varautunut uudistamaan brändin mukaiseksi
muun muassa verkkosivujaan. Brändityö on tavoitteena saada valmiiksi kesällä
2021. Brändityön etenemisestä tiedotetaan Tervolan
kunnan verkkosivuilla, paikallisessa Tervola-lehdessä
sekä sosiaalisen median kanavissa.

• SEO-BAARI
• AUTOKORJAAMO
• STIHL JA STIGA
-PIENKONEET
• PIENKONE- JA
AUTOVARAOSAT
• KELKKOJEN HUOLTO
JA VARAOSAT
• RENGASMYYNTI
MYYMÄLÄ/KAHVIO
ARK. 7-17, LA 9-14,
SU SULJETTU!
KORJAAMO ARK. 8-16,
VKL. SULJETTU!
MIIKA P. 040 537 6425
miika@vaihtoykkoset.fi

VILLE P. 040 587 5055

Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

Tervola-lehti
- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Kätkänpaimen tarjoaa
koirakoille lampaiden
paimennusta Tervolassa

Su 13.12. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10.
Su 20.12 Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
To 24.12. Jouluaaton hartaus Isossa
kirkossa klo 15. Näillä näkymin
ilman seurakunnan läsnäoloa.
Jouluaamuna 25.12.
Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 7.
Tapaninpäivänä 26.12.
Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10.
Su 27.12. Perhekirkko Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11.
Kaikki jumalanpalvelukset striimataan.

Iloinen koira ja
onnelliset lampaat
Teksti ja kuva Marjut Järvinen
Suurin osa ihmisistä tuntee
ainakin yhden paimenkoiran,
jos ei itse omista sellaista.
Paimenkoiralle tyypillistä on
älykäs ja vilkas luonne sekä
kaunis ulkonäkö. Näistä syistä ne ovat suosittuja lemmikkejä. Kätkänpaimenen yrittäjä Marjo Mattila tarjoaa
paimenkoirille mahdollisuuden toteuttaa omaa paimennusviettiään paimentamalla
lampaita.
- Paimennusharrastus avaa
uuden oven koiran mielenmaisemaan. Koiran oppii näkemään paimenkoiran silmin, jolloin koiran toimintaa on helpompi ymmärtää
myös arjessa, Marjo kertoo.
Kätkänpaimenella on yhteensä 21 lammasta. Lampaille paimennus on mieluista, sillä silloin ne pääsevät
herkuttelemaan esimerkiksi
mustikanvarvuilla. Lampaita
voi Tervolan Reutuaavalla sijaitsevalla tilalla paimentaa
koiran kanssa sekä metsässä
että laitumella. Aiempaa kokemusta ei tarvita ohjaajalta
eikä koiralta, sillä Marjo ohjeistaa molempia.

- Meillä paimennuksessa edetään aina koiran ehdoilla. Vaikka koiraa jännittäisi, saamme koiran melkein aina rentoutumaan ja
lopulta tekemään töitä. Koiria opetetaan positiivisella
vahvistamisella eli kehumalla niitä silloin, kun ne tekevät
oikein. Iloinen koira ja onnelliset lampaat ovat toimintani perusta, Marjo kertoo hymyillen.
Marjo on harrastanut paimentamista koiriensa kanssa useamman vuoden. Hänellä itsellään on kolme
lapinporokoiraa ja yksi australian koolie. Tällä hetkellä Marjo opiskelee Suomen
eläinkoulutuskeskuksessa
eläintenkouluttajaksi. Tulevaisuudessa tarkoitus onkin
laajentaa palvelutarjontaa
koirien koulutukseen. Tervolassa Marjo on asunut kaksi
vuotta ja on alun perin kotoisin Keski-Suomesta.

Yksityistunnilla saa
opetella rauhassa
Koiralle paimentaminen on
työtehtävä ja ideaalitilanteessa koiran ja lampaan
välillä vallitsee keskinäinen
kunnioitus. Paimenkoirille

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

paimentaminen on vaistonvaraista toimintaa, joten ne
oppivat melko nopeasti lukemaan lammaslaumaa. Paimentamaan pääsevät Kätkänpaimenessa kaiken rotuiset sekä monirotuiset
paimenkoirat. Paimentaminen onnistuu kireimpiä pakkassäitä lukuun ottamatta
läpi vuoden.
Kätkänpaimen tarjoaa paimentamiseen pääasiassa
yksityistunteja, mutta myös
ryhmät ovat tervetulleita.
Yksi paimennustunti maksaa
50€ ja sisältää opetuksen,
maastot sekä lampaat. Tilalla voi myös yöpyä, joten kauempaa on helppo tulla vierailulle. Kokeneet koirakot pääsevät hoitamaan lampaat
yöpymisen jälkeen aamulla itse.

- Asiakkaani ovat kokeneet
mukavaksi sen, ettei heidän
tarvitse jännittää paimennusta koiransa kanssa etukäteen. Yksityistunneilla paimentamista saa harjoitella
rauhassa. Minä en arvostele muiden koirien käyttäytymistä, vaan pohdin yhdessä
ratkaisuja. Omat koirani esimerkiksi haukkuvat paljon,
naurahtaa Marjo.
Ota yhteyttä ja seuraa
Facebookissa!
Marjo Mattila,
040 822 7494,
marjosusannamattila
@gmail.com
Kätkänpaimen,
Reutuaapa 89

Palstaleveydet
1 p 38 mm / 2 p 80 mm /
3 p 122 mm / 4 p 164 mm /
5 p 206 mm / 6 p 248 mm
Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00€ /pmm
Takasivu 0,85€ /pmm
Teksti 0,70€ /pmm
Yhteystiedot
Ilmoitusvalmistus / myynti
Tiina Tuokila
puh. 040 759 9358
aineisto@tervola-lehti.fi

Monien tervolalaisten tuntema Aarne Jeremejeff menehtyi muutama vuosi sitten lyhyen sairauden jälkeen.
Aarne oli toivonut että adressien sijaan häntä muistettaisiin muulla tavalla.
Hän toivoi että kertyvät varat käytetään Varejoen tsa-

sounan hyväksi. Kertyneillä
rahoilla hankittiin Aaren puolison Hilkan ja lasten kanssa yhteistyössä tsasounan
hautausmaalle uusi komea
portti.
Ortoksinen seurakunta ja
tsasounan väki kiittää tervolalaisia Aarnen muistamises-

Lehden sisältö / myynti
Pekka Tuokila
Puh. 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi
ta, näin saatiin kaikille ikuinen
lahja Varejoen kirkonmäelle.
Kuva ja kirjoitus
Markku Volotinen.

KIRPPUTORI auki jouluun asti lauantaisin
klo 11 – 17.
www.tervolanseurakunta.fi

Palveluhakemisto
Kellot, korut, lahjaesineet,
silmälasit

Facebookissa sivu ja
ryhmä @kätkänpaimen

www.tervola-lehti.fi

Aarne Jeremejeffin muistolle

12.12. Paakkolan kylätalolla ja 13.12.
Seurakuntakeskuksen kirkossa.
Tilaisuuksiin Ilmoittautumisaika on päättynyt. Kauneimmat joululaulut Seurakuntakeskuksen kirkosta 13.12. klo 18 striimataan Tervolan seurakunnan youtube-kanavalle ja samaan aikaan Lähetyskirkosta
Helsingistä, linkki Suomen Lähetysseuran
(felm.fi) kotisivulla. Tervolan kaupoissa on
jaossa Kauneimmat joululaulut lauluvihkoja.

Graafinen ilme/taitto

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu
Suomen Suoramainonta

• korjaukset
• korvien rei´itys
• ostamme kultaa
• Paristonvaihdot

Palvelemme: ma-pe 9-17, la 10-14
KEMI Sauvosaarenk. 5 puh. 016-221 814
TORNIO Satamakatu 8 puh. 016-481 242

www.kultaoptiikkakemppainen.fi

SIIVOUKSET,
KOTIAPU SEKÄ
PIHATYÖT
SOITA:
040 181 5019

www.tomerin.fi

Taksipalvelut

Make Lampela
p. 040 515 7304
Asiointikyyti perjantaisin
Koivu-Peura-Loue-Tervola.
VPL:n mukaiset
kuljetukset yhteistyössä Pekka
Kähkösen kanssa.

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA
• esitteet, julkaisut
• WordPress -nettisivut
• yritysten starttipaketit
Lue lisää
www.visualdesign.fi

Tervola-lehti
AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
la klo 11-15
MASKISUOSITUS
Tervolan kunnan suosittelemien rajoitustoimien
johdosta myös kirjastossa on maskisuositus:
kaikkien yli 15-vuotiaiden asiakkaiden toivotaan
käyttävän kasvomaskia asioidessaan kirjastossa.
TURVALLISEN ASIOININ OHJEET
Huomioithan tiukentuneet rajoitustoimet asioidessasi:
- asioi kirjastossa vain terveenä
- käytä kasvomaskia
- huolehdi hyvästä käsihygieniasta
- pidä riittävä turvaväli (1–2 m) toisiin asiakkaisiin ja henkilökuntaan
- suosi pika-asiointia, vietä kirjastossa
max. 15 min
Riskiryhmäläiset voivat asioida kirjastossa myös
ajanvarauksella normaalien palveluaikojen ulkopuolella. Tarvittaessa toimitamme heille aineistoa myös
kotiin maksutta. Jos tarvitset kotipalvelua, ole
yhteydessä kirjastoon, p. 040 486 6984.
Varaukset voi noutaa itsepalveluna, ja suosittelemme palautusten ja lainausten osalta automaatin
käyttöä. Pyrimme myös vähentämään käteisen
rahan käsittelyä, joten suosittelemme esimerkiksi
lähimaksua tai verkkomaksamista. Huolehditaan
yhdessä koronaturvallisesta Lapista!
JOULUKORTTIASKARTELUPAJA 12.12.
Joulukorttipaja tulee taas! Askarrellaan kortteja
jouluisen musiikin tahtiin, kirjasto tarjoaa tarvikkeet. Joulukorttiaskartelu la 12.12. klo 11–14 Lapinniemen koulun ala-aulassa. Käynti joulukorttipajaan kirjaston kautta. Noudatamme tapahtumassa
hygienia- ja turvaväliohjeita.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
TIEDOTTAA
Sosiaali- ja terveyspalveluiden pysäköinnin asiakaspaikoitusta lisätään
Tervolan sosiaali- ja terveyspalveluiden pysäköinnin asiakaspaikkoja on lisätty 1.12.2020 alkaen.
Jatkossa asiakkaat voivat pysäköidä terveyskeskuksen edustan lisäksi terveyskeskuksen eteläreunalle.
Asiakaspaikat on merkitty asiakaspaikoitus-kyltein
pysäköintialueelle.
Asiakkaiden pysäköinnin sujuvoittamiseksi sotepalveluiden henkilökunnan pysäköintipaikkoja on
yhdistelty.
Huomioithan, ettet asioidessasi terveyskeskuksen
kiinteistössä (ml vanhuspalvelut) pysäköi autoasi
muuhun kuin merkitylle asiakaspaikoituspaikalle.

SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA
URHEILIJASTIPENDIT HAETTAVANA
Urheilijastipendi voidaan myöntää urheilijalle tai
joukkueelle, joka on vuonna 2020 saavuttanut
mitalin avointen SM -kisojen ohjelmaan sisältyvässä
urheilulajissa. Palkitsemisen edellytyksenä on, että
sarjassa on ollut vähintään neljä kilpailijaa.
Ko. urheilijan on oltava kirjoilla Tervolan kunnassa
ja palkittavan joukkueen tai ryhmän on edustettava
Tervolassa rekisteröityä urheiluseuraa.
Lisätietoja saa sivistyslautakunnan avustussäännöstä, joka löytyy Tervolan kunnan www-sivuilta.
Vapaamuotoinen hakemus, jossa luettelonomainen
selvitys vuoden 2020 menestyksestä tulee toimittaa sivistysjohtajalle 15.1.2021 mennessä.

9.12.2020
Koko perheen elokuvailta kirjastossa
10.12.2020
Satuhetki kirjastossa
11.12.2020
Äiti-lapsi -ilta Nuorkalla

Lisätietoja: www.tervola.fi

Viime ajat ovat olleet
poikkeustilanteesta
johtuen vaativia meille
jokaiselle. Yhdessä me
tästä selvitään, noudattamalla annettuja ohjeita.
Älä jää ajatuksiesi kanssa
yksin, sillä apua ja tukea
on tarjolla.
Me kriisiryhmän jäsenet toivotamme teille
kaikille jaksamista sekä hyvää joulun odotusta.

Esim.
Tämä koko 2x40mm
vain 56,00+alv

OMATOIMIKIRJASTO
Kirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21 välisenä
aikana, myös viikonloppuisin. Henkilökunta on
paikalla tuttujen aukioloaikojen mukaisesti.

Mukavia lukuhetkiä
ja joulun odotusta.
Toivoo
lehden toimitus!

Luovatko sanat joulun?
tyneet joulu näkökulmasta
jos toisestakin ohjaansa Virpi Peitson luotsaamana. Joulun luovat sanat koostuu mm.
korvatunturin uutisista, julkkishaastatteluista, runoista, saduista, Ylipaakkolan ja
muista moninaisesta joulun

1.12.2020-18.12.2020
Kaisajoen koulun taidenäyttely Tervolan
kunnantalolla

Muista
JOULUTERVEHDYKSET
23.12. lehdessä!

LAHJARALLI
Lahjaralli kirjastossa 1.–23.12.! Tontut piilottavat
joulukuun ajan päivittäin pikku paketteja kirjastoon.
Etsi, löydä ja pidä!

Kivalo-opiston Sunnuntain sanataiteilijat julkaisevat toistamiseen Joulun luovat sanat - joululehden. Ryhmä koostuu 11 innokkaasta
harrastajakirjoittajasta, jotka
ovat toistamiseen tarttuneet
jouluhaasteeseen ja lähes-

1.12.2020-24.12.2020
Tervolan vapaa-aika toimen joulukalenteri
Instagramissa @tervolan_nuorisotyo

15.12.2020
Nuorkan joulu

LEFFAILTA 16.12.
Koko perheen elokuvailta ke 16.12. klo 17–18.30.
Pienen tytön hartain joululahjatoive on koiranpentu. Hänen on kuitenkin ensin todistettava osaavansa huolehtia setänsä vähemmän kiltistä koirasta.
Joulusta ei taidakaan tulla sellainen kuin hän toivoi.
Elokuva on puhuttu suomeksi. Ota omat herkut
mukaan!

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen
liitetyllä salanumerolla. Omatoimiaikana asiakkaat
voivat lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla sekä noutaa varatun aineiston varaushyllystä
itsenäisesti. Asiakastietokoneet, langaton verkko
ja lehtilukusali ovat asiakkaiden käytettävissä. Sen
sijaan kopioiminen, tulostaminen, kirjastomaksujen
maksaminen ja tietopalvelu hoidetaan varsinaisena
asiakaspalveluaikana.

TERVOLASSA TAPAHTUU

tunnelmoinnista ja muisteloista, löytyypä lehdestä kakinapakinaakin.
Tervolan kunta on tukenut kulttuuriavustuksellaan lehden toimittamista.
Lehteä jaetaankin ilmaisek-

si jouluiloksi joihinkin kohteisiin, mm. hoivakoteihin.
Julkaisu on myös myynnissä
paikallisissa liikkeissä.

www.tervola-lehti.fi

Paakkolan kyläyhdistys ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään kylätalo Suvantolassa lauantaina
12.12. klo 14.30 alkaen.
Asioina ovat yhdistyksen sääntöjen mukaiset
ja ajankohtaiset asiat.
Kokoukseen otetaan aluehallintovirasto AVIn
ohjeistuksen mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 henkilöä. Ole hyvä ja ilmoittaudu
tekstiviestillä ”SK Paakkola” numeroon
040-9659 800 ja kerro myös nimesi.

Tervola-lehti

Louen alakoululaiset Koululaiset saivat
kirmaavat välituntisin valoja ja heijastimia
Kaisajoen alakoululaiset saivat marrasradalle
kuun lopulla jännittäviä vieraita, kun pai-

Isoimmille oppilaille välitunnit alkoivat
käydä tylsiksi, joten koulun ympärille
mitattiin 400 metrin kävely- ja juoksurata.
Ensimmäisenä viikkona marraskuun
puolessa välissä rataa juostiin jo
kymmeniä kilometrejä.

kalliset hyväntekeväisyyskaverukset
vierailivat koululla. Mukanaan heillä oli
näkyviä tuliaisia.

Välituntirata kiertää
Louen koulualueen.

Kaisajoen koulun oppilaat ja opettajat kokoontuivat korona-ajan rivistöön koulun
pihalle, kun koulun johtaja Minna Kähkönen otti vastaan hyväntekeväisyysmiesten
Ari Laineen, Markku Alatalon ja Martti Pesolan lahjoituksen.

Teksti ja kuva Auni Vääräniemi

Teksti ja kuva Auni Vääräniemi
Louen koulun kello käy 9.45
ja oppilaat kirmaavat välitunnille ulos harmaaseen ilmaan. On marraskuun puoliväli. Osa isoimmista koululaisista saa heti jalat alleen,
eikä heistä näy pian kantapäitäkään.
He ovat koulua kiertävällä radalla, jonka mittaa on
400 metriä. Rata lähtee koulun pihalta ja laskeutuu pihan alapuolella olevan kentän reunaan. Sieltä se jatkuu vielä pellon reunaa pitkin
takaisin kohti koulua, josta se nousee jälleen pihalle.
Ajatus kävely- ja juoksuradan perustamisesta lähti 5−6-luokkalaisten opettajan Päivi Kolmosen mukaan siitä, että koulun
isommille oppilaille haluttiin keksiä jotain mielekästä tekemistä välitunneille.
− Välitunnit alkoivat olla vähän sellaista katoksessa oloa

ja pientä keskinäistä epäsopua. Isommat eivät enää niin
helposti innostu konkasta ja
hipasta, ja oli kuitenkin ajatus,
että hekin saisivat liikettä välituntisin, Kolmonen kertoo.

Ei kilpailua
kilometreistä
Idea välituntiradasta on niin
yksinkertainen, että edes
Kolmonen ei ensin uskonut
sen kiinnostavan koululaisia. Hämmästys olikin suuri, kun ensimmäisellä viikolla radalla käveltiin ja juostiin
joka välitunti. Kuudesluokkalainen Simo Luiro kertoo
kiertäneensä radan silloin
52 kertaa. Liikuntaa hän sai
kaksikymmentä kilometriä
ja kaksi ratakierrosta päälle.
− Reitti on hyvä ja kierrän kyllä lisää, Simo kertoo.
Koululaisten keskuudessa
voi olla kisaa siitä, kuka saa
eniten kierroksia ja kilometrejä kasaan, mutta koulu ei
ole laittanut määrätavoitetta kiertämiselle. Kolmosen

mielestä on tärkeintä, että
oppilaat pitävät kävelyä tai
juoksemista mielekkäänä.
−Kyllä opettajan sydäntä lämmitti, kun näin muutaman sellaisen oppilaan
ottavan juoksuaskeleita, jotka eivät yleensä innostu yhtään juoksemaan,
Kolmonen sanoo ylpeänä.

Muutkin kannustetaan
mukaan
Ahkerin kiertäjä ehti ensimmäisen viikon aikana kiertää radan 80 kertaa eli pinkoa hurjat 32 kilometriä.
Louen koululla välitunteja
on päivän pituudesta riippuen kolmesta viiteen kappaletta. Yksi välitunti on viidentoista minuutin mittainen.
− Oppilaat saavat liikunnan lisäksi matematiikkaharjoitusta, kun he muuttavat ratakierroksensa kilometreiksi, Kolmonen sanoo.
Kun lumi on maassa, muuttuu koulun välituntien vietto talvisiin leikkeihin. Louen
koululla lasketaan talvella
ahkerasti mäkeä ja sitä odotetaan jo. Päivi Kolmonen
sanoo, että koulu kannustaa muitakin Tervolan kouluja keksimään uusia tapoja saada liikettä kinttuihin.
− Hyviä ideoita lasten liikuttamiseen tarvitaan välitunneille.

Louen koulun 5-6-luokkalaiset ovat liikkuneet välituntisin reippaasti. Koululiikuntatunnillekin riitti
vielä virtaa.

Hyväntekeväisyyttä harjoittavat tervolalaiset Markku
Alatalo, Martti Pesola ja Ari
Laine veivät marraskuun lopun hämärään sopivia terveisiä Kaisajoen koululaisille.
Lapset saivat hyväntekijöiltä
huomiovalot pyöriinsä sekä
heijastinnauhat hihaan laitettavaksi. Myös opettajat
saivat samat lahjat.
Koulun oppilaat ottivat heijastimet ja valot vastaan Kaisajoen koulun pihalla. Koulun
johtaja Minna Kähkönen kiitti hyväntekijöitä kaikkien lasten puolesta ja sanoi lahjoituksen olevan erittäin tärkeä
ja tarpeellinen.
Markku Alatalo, Martti Pesola ja Ari Laine sanovat
miettineensä, millä tavalla hyväntekeväisyyttä voisi tänä koronavuotena harjoittaa. Heidän kanssaan
hyväntekeväisyyttä tekemässä ovat myös Juha Laine ja Pentti Alatalo, jotka eivät ehtineet nyt luovutustilaisuuteen mukaan.
− Yleensä olemme järjestäneet varainkeruutapahtumia, kuten tansseja, ja niillä varoilla olemme tehneet
hyvää sitä tarvitseville. Tänä
vuonna koronatilanne on estänyt sen, että emme ole voineet järjestää tapahtumia,
Alatalo kertoo.
− Silti on koko vuoden tuntunut siltä, että jotain haluaisi tehdä, joten päätimme
yksissä miehin laittaa euroja yhteiseen pussiin ja hankkia nämä valot ja heijastimet,
Pesola lisää.
Kaisajoen koululaiset valikoituivat tällä kertaa hyväntekeväisyyden kohteeksi, kun
Ari Laine näki lenkillään ilman

heijastimia liikkuvia koululaisia.
− Siitä tuli idea, että tehdään
jotakin näkyvää, Laine sanoo.
Hyväntekeväisyysmiehet
korostavat, että heidän toimintansa taustalla ei ole järjestöä tai aatetta, vain syvä
halu auttaa ja tehdä hyvää
tervolalaisille. Aiemmin he
ovat keränneet varoja ja esimerkiksi käyttäneet kehitysvammaisia kelkkaretkellä ja
mönkijäajelulla. Yksillä keräysvaroilla he hankkivat vanhuksille televisiota terveyskeskukseen.

Miehet kannustavat muitakin tarkastelemaan ympäristöään ja miettimään, pystyisikö itse olemaan avuksi lähimmäiselleen. Itse he
odottavat jo hartaasti arjen
vapautumista koronasta.
− Sitten järjestämme jälleen
mukavaa tapahtumaa, jolla keräämme varoja hyväntekeväisyystempauksia varten, Alatalo, Pesola ja Laine
puhkuvat.
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