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1-vuotta

Ensimmäinen vuosi tuli täyteen
Vuosi on kulunut siitä, kun aloimme toimittaa
Tervola-lehteä. Lehden tekeminen on ollut sikäli
haasteellista, että korona-aikaan tapahtumat sun
muut ”häppeningit” ovat olleet
vähissä. Näin se on vaikuttanut
myös lehden sisällön
toimittamiseen.
Teksti, kuva Pekka Tuokila
aineisto@tervolalehti.fi

K

okonaisuutena
olemme kiitollisia
siitä, että saamme toimittaa kunnan tiedotuslehteä. Tervola-lehti viestittää Tervolasta kuvaa aktiivisena ja yritteliäänä paikkakuntana.
Myös lukijat, järjestöt sekä
yrittäjät ovat olleet aktiivisia niin lehden lukijoina kuin

yhteydenpidossa lehteen.
Lehdessä on ollut hienoja yleisönosastokirjoituksia, runoja, murrepakinoita
ynnä muuta lehden sisältöä
keventävää/monipuolistavaa.
Lehden rooli kunnan tiedotuskanavana on myös merkittävä, joten jakeluun on
panostettava. Tässä olemmekin pyrkineet 100% kattavuuteen kunnan alueella.
Valitettavasti jakelua ei voida kuitenkaan suorittaa niille

MYYMÄLÄ/KAHVIO
ARK. 7-17, LA 9-14,
SU SULJETTU!

talouksille, joissa lukee ”mainoskielto”, tämä siksi
koska Tervola-lehti kategorioidaan mainoslehdeksi.
Siksi olemme yhdessä kunnan kanssa toteuttaneet
mm. reuna-alueiden jakelut
erikseen Postin kautta osoitteellisina.
Toivomme jatkossakin yhteydenottoja sekä mielipiteitä kuntalaisilta, päivänpolttavista asioista tai mikä

KORJAAMO ARK. 8-16,
VKL. SULJETTU!
MIIKA P. 040 537 6425
miika@vaihtoykkoset.fi

mieltä askarruttaakin. Esimerkiksi ”Kysy kunnalta” -palsta on hyvä kanava
saada askarruttaviin kysymyksiin oikeaa tietoa
oikealta viranhaltijalta.

Kehitystä
tapahtuu
lehdessäkin
Kun Tervolan kunta on
ottanut uuden brändinsä
käyttöön, on lehtemmekin
saanut sen myötä uuden,
raikkaan ilmeen. Toivotan
lukijoille, ilmoittajille ja
yhteistyökumppaneille
hyviä lukuhetkiä Tervola-lehden parissa.

Tule tutustumaan Suomen
suosituimpiin oviin ja ikkunoihin
ja talvikampanjaamme!
Pihla ikkunoiden ja
ovien aluemyyntipäällikkö
Jari Pasanen ja tehtaan
edustaja Martti Kuoksa
K-Market Tervolassa
To 14.10. klo 10–17
Pe 15.10. klo 9–14
Kävijöille on tarjolla
makkaraa grillistä.

Tervetuloa!
Ota yhteyttä:
Markkinointi Martti Kuoksa
martti.kuoksa@gmail.com | 050 3446 516
jari.pasanen@pihla.fi | www.pihla.fi

• SEO-BAARI
• AUTOKORJAAMO
• STIHL JA STIGA
-PIENKONEET
• PIENKONE- JA
AUTOVARAOSAT
• KELKKOJEN HUOLTO
JA VARAOSAT
• RENGASMYYNTI

POP-UP
KORONA
ROKOTUS
pe 15.10.
Tervolan Terveyskeskuksen
vastaanotossa
klo 14-16.
(ensimmäinen
rokoteannos)

VILLE P. 040 587 5055

Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

AVOIMET
TYÖPAIKAT
Tervolan kunnan avoimet työpaikat,
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät
Kuntarekrystä osoitteesta
www.kuntarekry.fi
Varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaiset
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/varhaiskasvatuksen-lyhytaikaiset-sijaiset-106443/
Lähihoitaja/sairaanhoitaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/lahihoitaja-sairaanhoitaja-368685/
Sairaanhoitaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sairaanhoitaja-388112/

Tervola-lehti
- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Riverbank Oy tukee tervolalaisia yrityksiä osaamisessa,
kasvussa ja kilpailukyvyssä

JUMALANPALVELUKSET:
Su 17.10. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Su 24.10. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10.
Jumalanpalvelukset striimataan. Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja
Youtubesta Tervolan seurakunnan kanavilta sekä seurakunnan kotisivulta: www.tervolanseurakunta.fi.
VIIKKOTOIMINTA:
To 14.10. Eläkeläisten kerho Törmävaaran leirikeskuksessa klo 11. Kerhokuljetusmahdollisuus länsipuolella asuvilla.
Kyytiä tarvitessasi ota yhteyttä Elinaan
050 4370004.
To 21.10. Eläkeläisten kerho Seurakuntakeskuksessa klo 11. Kerhokuljetusmahdollisuus itäpuolella asuville. Kyytiä tarvitessasi, ota yhteyttä Elinaan 050 4370004.
Su 24.10. Raamattupiiri Seurakuntakeskuksessa klo 11:30

Matti Alatalon ja Marjut Järvisen toimistot sijaitsevat kunnantalolla. Kutsu kahvikupposen ääreen juttelemaan yritysasioista on aina voimassa!

Tervolan kunnan elinkeinoyhtiö Riverbank Oy on
palvellut tervolalaisia yrityksiä jo vuodesta 2002.
Toiminnan tavoitteena on synnyttää ja kehittää
yritystoimintaa, joka vahvistaa tervolalaisten yritysten osaamista, kasvua ja kilpailukykyä. Tervolan kunnan ja Riverbank Oy:n välillä on ostopalvelusopimus.
Teksti, Marjut Järvinen
Kuva, Tuija Tauriainen

K

äytännössä Riverbank antaa tukea
yrityksen perustamisessa, toimitila-asioissa, rahoitusneuvotteluissa
sekä monissa muissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Tällä hetkellä Riverbankissa on töissä kaksi työntekijää, elinkeinokoordinaattori
Matti Alatalo ja viestintäsuunnittelija Marjut Järvinen.
- Meillä on tehokas kahden
hengen tiimi. Matti hallitsee
yritystoimintaan liittyvät yksityiskohdat ja minä vastaan
viestinnän ja markkinoinnin
osa-alueesta. Lokakuussa
meillä aloittaa myös viestinnän harjoittelija, Marjut kertoo.
Tervolalaiset ovat tunnettuja yritteliäisyydestään ja
haluavat työllistää itsensä
yrittämällä. Tervolassa pe-

rustetaan suhteessa asukaslukuun eniten yrityksiä
seutukunnallisesti. Viimeisen viiden vuoden aikana
Tervolaan on syntynyt 98
uutta yritystä. Lopettaneita yrityksiä sen sijaan on
vain 28.
- Meihin voi ottaa yhteyttä
kaikenlaisissa yrittäjyyteen
liittyvissä asioissa. Palvelumme ovat yrittäjille maksuttomia, joten ne kannattaa ehdottomasti hyödyntää, Matti kertoo.

vaaran kehittämiseen liittyvät hankkeet.

Hae kunnan
yritystukia
Riverbank Oy:ssä on alkamassa jokasyksyinen tohina. Tervolan kunnan vuoden
2021 yritystuet ovat haussa.
Marraskuusta alkaen Matti Alatalo ja Marjut Järvinen
tarkistavat tukihakemuksia.

- Kannattaa muistaa, että
annamme myös maksutonta neuvontaa yrityksen viestintään ja markkinointiin
liittyen. Lisäksi voimme olla
viestintäasioissa apuna
yhdistyksille, Marjut lisää.

- Yritystuet ovat Tervolan
kunnan oma tukimuoto, joka
ei pohjaudu kunnan lakisääteisiin palveluihin. Vuosittain
yritystukia maksetaan Tervolassa 50 000-60 000 euron verran. Tuensaajan on
oltava Tervolaan rekisteröity yritys, jolla on voimassa
oleva y-tunnus, Matti kertoo.

Yritysneuvonnan lisäksi Riverbank tukee kuntaa muun
muassa hanketyössä, sidosryhmäyhteistyössä, viestinnässä ja tapahtumatuotannossa. Tänä vuonna työn alla
on ollut esimerkiksi Kätkä-

Yritystuet ovat vuosittain
haussa 1.10–31.10. Tukea voi saada muun muassa
aloittavan yrittäjän perustamiskuluihin sekä koulutukseen, markkinointiin ja tuotekehitykseen. Myös Tervolaan

yrityksen kotipaikaksi siirtävä voi saada aloittavan yrittäjän tuen, mikäli hän ei aikaisemmin ole sitä saanut, Matti vinkkaan.
Tukimuotoihin voi tutustua lisää kunnan verkkosivuilta tervola.fi. Tuen hakeminen tapahtuu sähköisesti
kunnan verkkosivuilta löytyvällä verkkolomakkeella.

KIRPPUTORI on avoinna ma, ke ja la klo
11-17.
Su 17.10. Kirppiksen vapaaehtoisten
päivä seurakuntakeskuksessa. Aloitamme
klo 10 jumalanpalveluksella, jonka jälkeen
ruokailua, yhdessä oloa ja kirppiksen toiminnan ideointia. Tule rohkeasti mukaan,
jos olet kiinnostunut toimimaan kirppiksellä
vapaaehtoisena työntekijänä.
Kirkkoherranvirasto on suljettu perjantaina 22.10. Normaalisti virasto on avoinna
ma, ke, pe klo 9-13.
KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu: Seela Tuomaksentytär Määttä
www.tervolanseurakunta.fi

Palveluhakemisto

LVI-työt ja suunnitelmat
Öljypoltintyöt
Maalämpöjärjestelmän asennus
Ilmastointikanavien puhdistus ja säätö
Käyttövesi- ja lämmitysputkiston pinta-asennus

Kiertotaloutta kylille
– pilotteja kaivataan
Kiertotalous ruohonjuurella
-hanke etsii pilottikyliä. Mukaan pääsee 12 kylää Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueelta, johon myös Tervola kuuluu.
– Hankkeen tavoitteena on
lisätä tietoutta kestävästä
kehityksestä, vähähiilisyydestä, kiertotaloudesta ja
kierrätyksestä, kertoo kier-

totalouskoordinaattori Elina
Ahola.
– Kylissä järjestetään info- ja
esittelytilaisuuksia, työpajoja
sekä tietoiskuja etänä ja paikan päällä. Osallistuminen on
täysin ilmaista.
Hankkeen ideakin on ponnistanut ruohonjuurelta, kylien toimijoilta. Peräpohjolan

Leaderin kyselyissä syksyllä
2020 ja keväällä 2021 nousivat esille huoli luonnosta ja
ympäristöstä sekä kiinnostus kiertotalouden ja kierrätyksen mahdollisuuksiin.
Lisätietoa hankkeesta saa
Elina Aholalta sähköpostitse (elina.ahola@perapohjola.fi) ja puhelimitse
(040 7522 236).
Kiertotalous ruohonjuurella
-hanke kestää vuoden 2022
loppuun.
-Teija Laurinolli-
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AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
PIN-KOODIN
KÄYTTÖÖNOTTO
Kirjaston
talvikauden
aukioloajat ovat voimassa
LAINAUSAUTOMAATILLA
1.11.
1.9.2021–30.4.2022.
Asiakaspalveluaikaa
on
ma–to klo 12–19
Marraskuun
alusta lähtien lainaaminen kirpe
klo 10–17
jaston lainausautomaatilla vaatii kirjastokortin
lisäksi PIN-koodin.voi
PIN-koodin
Omatoimikirjastossa
asioida jokakäytöllä
päivä kloestäm9–21
me kirjastokortin
väärinkäyttöä
välisenä
aikana, myös
viikonloppuisin.ja parannamme kirjaston asiakkaiden tietosuojaa. Kirjastokortin PIN-koodista
on myös muuta hyötyä:
MUUTTUNEET
LIIKENNEJÄRJESTELYT
sillä kirjaudutaan
verkkokirjastoon,
sitä tarviKoulukeskuksen
liikennealueen
muutostöiden
taan omatoimikirjaston
sisäänpääsyyn
myötä
liikenne kirjastoon on
muuttunut yksi-ja sillä
saa myös käyttöönsä
vuoden 2022ohjataan
alussa
suuntaiseksi.
Saapuva ajoneuvoliikenne
Pohjoisen
eKirjaston
laajat
palvelut.
Lainoja
Kurjentien kautta, ja alueelta poistutaan Itäpuolenpalautettaessa
kirjastokorttia
tai PIN-koodia
tielle.
Itäpuolentieltä
ei voi enää kääntyä
suoraan ei
jatkossakaan tarvita.
koulukeskukseen/kirjastoon.
PIN-koodin voi pyytää
kirjastossa käydessäsi
POISTOAINEISTON
HÄVITTÄJÄISET
asiakaspalvelusta.
PIN-koodin
voi hankkia
Tule
penkomaan poistoaineiston
hävittäjäisiin!
Jälmyös
verkkokirjaston
Unohditko
PIN-koojellä olevaa kirjaston poistoaineistoa saa
ottaa ildisi -linkin
avulla
asiakastietoihin
kirjattuun
maiseksi
1.–8.9.
välisenä
aikana.
sähköpostiosoitteeseen. Ilman PIN-koodia
lainaaminen onnistuu
jatkossakin kirjaston
LASTENOSASTON
TIETOKIRJAHYLLYT
asiakaspalvelussa.
Lapsiasiakkaille
voidaan
Raikkaan oranssit lastenosaston tietokirjahyllyt
on
antaa
PIN-koodi
ilman
huoltajan/takaajan
nyt asennettu paikoilleen. Kirjojen tutkailu on ensuostumusta.
pääse
tistä
sujuvampaa,Pelkällä
kun myösPIN-koodilla
useimmat isoteikirjat
omatoimikirjastoon,
ellei huoltaja
ole antanut
mahtuvat
hyllyihin oikeinpäin.
Uudet hyllyt
ovat
omatoimikäytölle
lupaa.
myös
matalammat kuin
entiset, joten pienet asiakkaat yltävät kirjoihin paremmin itse.
LAPIN KIRJASTON ASIAKASKYSELY

LEFFAILTA
8.9. kirjaston palveluista ja koKerro mielipiteesi
Koko
perheen
elokuvailta
ke 8.9.
klo 17–18.40.on
Takoelmista! Lapin
kirjaston
asiakaskysely
rina
vie
fantasiamaailmaan,
missä
ihmiset
ja
lohiavattu ja jatkuu 31.10. saakka. Kyselyyn voit
käärmeet
elivät kauan
sopusoinnussa.
Mutta
vastata verkossa
taisitten
kirjastossa.
Verkkokykun
paha
voima
uhkasi
maata,
lohikäärmeet
uhraselyn löydät osoitteesta http://survey.zef.fi/
sivat
itsensä pelastaakseen
ihmiskunnan.
Nyt, 500
t9wkqtxh/index.html
(toimii
myös mobiililla).
vuotta
myöhemmin,
sama
paha
voima
on
palannut,
Paperisia lomakkeita on saatavilla kirjastossa.
ja yksinäisen soturin on löydettävä myyttinen viimeinen
lohikäärme
korjatakseen
murtuneen maan
Vastauksesi
on tärkeä,
sillä asiakaskyselyllä
ja
palauttaakseen
sen
hajaantuneet
kansat yhteen.
kerätään arvokasta tietoa kirjastojen
palveElokuva
on
suomeksi
puhuttu.
Ota
omat
luista ja kokoelmista. Kerättyä tietoaherkut
käytemukaan!
tään hyödyksi kirjastojen toiminnan kehittämiseen. Kiitos vastauksestasi!
KIRJAILIJAVIERAANA AAVEMETSÄSTÄJÄ
MIKA NIKKILÄ 16.9.
Valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika Nikkilä esittelee Suomen aavemetsästäjät 3 -kirjaa ja
kertoo aavemetsästäjänä toimimisesta torstaina
16.9. klo 18 alkaen Nuorisoseurantalolla. Oletko
sinä kohdannut yliluonnollisia ilmiöitä? Tervetuloa
kuuntelemaan ja keskustelemaan!

KERÄYS PAKOLAISPERHEIDEN
PENTTI KORPELA 27.9.
ASUNTOJEN
Valokuvaaja ja tietokirjailija
Pentti Korpela saapuu
kirjaston kirjailijavieraaksi ma 27.9. klo 17.00 alVARUSTAMISEKSI
kaen Nuorisoseurantalolle.
Kirjailijavierailu kestää

noin reilun tunnin, ja sen aikana Korpela kertoo kuvien ja karttojen pohjalta Lounais-Lapin luonto- ja
Tervolan kunnalla
on sopimus
Lapin
ELYretkikohteista
sekä joidenkin
kohteiden
historiasta.
Luento
on samalla
tiivis20
paketti
lähimaantieteeskeskuksen
kanssa
vuosittaisen
kuntatä
Hailuodosta
Pelloon ulottuvalla
alueella.Vuoden
Korpela
paikan
myöntämisestä
pakolaisille.
esittelee
myös erikoisuuksia
Lounais-Lapin
luo2021 kiintiöön
kuuluvaksieliTervolaan
saapuu
lia.
Korkealaatuisten
luontokuvien
lisäksi esitykseen
marraskuussa
kaksi
syyrialaisperhettä
suokuuluu
kaksi lyhyttä
videota. Tilaisuudessa
voiasunosraan Turkin
pakolaisleiriltä.
Pakolaisten
taa Lounais-Lapin retkiopas -kirjan 25 euron hintojen varustamista varten järjestetään pikaitaan (käteismaksu). Tilaisuuteen on vapaa pääsy,
sesti keräys.
tervetuloa!

MYRKKYKAAPIN SALAT -NÄYTTELY
Kirjastojen takahuoneissa on aikoinaan pidetty ”myrkkykaappeja”, joihin kerättiin sellaisia
kirjoja, joita vain täysi-ikäiset saivat lukea.
Myrkkykaapin salat – kielletyt kirjat -näyttelyssä
on esillä kirjoja, jotka sotien jälkeen määrättiin
kokonaan poistettavaksi yleisten kirjastojen
kokoelmista. Listalle päätyivät mm. Hitlerin Taisteluni sekä Mika Waltarin Neuvostovakoilijan
varjossa. Näyttely on osa Suomen kirjastomuseon kokoelmia, ja siihen voi tutustua kirjastolla
lokakuun ajan. Tervetuloa tutustumaan!

Influenssarokotukset toteutetaan
ainoastaan ajanvarauksella.

• Ajanvaraus terveyskeskuksen

vastaanotosta
p. 040-1519 700, 040-1519 701
(soitot mieluiten iltapäivällä)
- rokotuspaikkana astmahoitajan huone,
käynti tk oikealta sivulta, lastauslaiturin
kautta

• Raskaana olevat ja neuvolaikäiset lapset sekä heidän perheensä, ajanvaraus
neuvolan terveydenhoitajalta
p. 040-525 4783 tai 040-188 1552

YÖKIRJASTO TULEE TAAS!
Suosittu Yökirjasto tulee taas syyslomaviikolla
ke 20.10. klo 19–23 uusin kujein ja kepposin.
Luvassa on kaikenlaista hauskaa ja hulvatonta
8–12 -vuotiaille syysloman alkajaisiksi mahtavassa seurassa. Mukaan pääsee 14 nopeimmin
ilmoittautunutta. Viimeinen ilmoittautumispäivä
on keskiviikkona 13.10. Sitovat ilmoittautumiset kirjastoon!
LEIKKIÄ KOSKEN KANSSA 28.10.
30 vuotta uiton päättymisestä -projekti järjestää
jokaisessa Kemijoen uittokunnassa samanaikaisesti muistelutilaisuuden torstaina 28.10. klo 18
alkaen. Tilaisuudessa luetaan uitosta kertova
teksti ja katsotaan lyhyt video, minkä jälkeen on
vapaata keskustelua teemoista, joita nähty ja
koettu nostaa pintaan. Vapaa pääsy!

- rokotuspaikkana neuvola

• Kouluikäiset ja opiskelijat, ajanvaraus
kouluterveydenhoitajalta
p. 040-525 4786 tai 040-188 1552
- rokotuspaikkana koulut
Pue lyhythihainen paita rokotuksen
helpottamiseksi.
Tule rokotukselle sinulle sovittuna
aikana.
Käytä kasvomaskia.
Ilmaisrokotuksiin ovat oikeutettuja:

• 6kk-6v ikäiset lapset
• Raskaana olevat
• 65 v täyttäneet
• Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat

(mm. sydän- ja keuhkosairaat, diabeetikot)

TERVOLASSA
TAPAHTUU

• Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiiri
(mm. pienten lasten, ikääntyneiden, raskaana olevien)

• Potilas- ja hoivatyötä tekevä terveys5.10-31.10.
13.10. klo 17
13.10. klo 19

14.10. klo 18
15.10. klo 17
20.10. klo 08
3.11. klo 19

Myrkkykaapin salat:
Kielletyt Kirjat -näyttely
Nuorten elokuvailta
kirjastossa
Meri-Lapin jousikvartetin
konsertti Tervolan Nuorisoseuran talolla
Järjestökahvit kunnantalolla
Nuorten ilta Varejoen
koulun pihapiirissä
Nuorten retki Ouluun
Kemin kaupunginorkesteri
Mozartin Requiem Tervolan
kirkossa

Lisätietoja: www.tervola.fi

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 27.10.
Aineistot edellisen viikon
keskiviikkoon mennessä.

ja sosiaalialan henkilökunta

•

Tammikuussa 2022 varusmiespalvelukseen astuvat
Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, saat rokotereseptin terveyskeskuksesta.
Tietoa kausi-influenssasta:
http://www.kausi-influenssa.fi/

? ? kunnalta?
? ? ?
? Kysy

??

?

?

Kysy kunnalta? -palsta kuntalaisille,
jotka haluavat tietoa jostakin mieltä askarruttavasta
asiasta. Asioihin vastaa kyseisen vastuualueen kunnan
edustaja. Kysymykset voi lähettää myös nimimerkillä
osoitteeseen aineisto@tervola-lehti.fi

Kysymys

Esitä kysymyksesi vaikka nimimerkillä.

Vastaus

Kunnan edustaja vastaa.

?

Tarkempia tietoja keräyksestä ja tarvittavista
tavaroista voi tiedustella pakolaisohjaajalta
p. 040 151 9804 ja samalla sopia tavaroiden/huonekalujen toimitusajan.

Koko perheen elokuvailta ke 20.10. klo 17–
18.30. Kauniiseen merenrantakaupunkiin sijoittuva elokuva on kertomus nuoren pojan aikuistumisesta jäätelön, pastan ja skootteriajeluiden
parissa erään unohtumattoman kesän aikana.
Yhdessä ystävänsä kanssa heillä on myös syvä
salaisuus: he ovat merihirviöitä toisesta, merenalaisesta maailmasta. Elokuva on suomeksi
puhuttu. Ota omat herkut mukaan!

?

Keräyksellä toivotaan asuntoihin saatavan
ehjiä ja puhtaita huonekaluja (sänkyjä, kerrossänky, lastensänky ja sänkyihin patjoja,
ruokailuryhmät, lipastoja, kirjahyllyjä, yöpöytiä, sohvia/nojatuoleja), kattolamppuja,
keittiötarvikkeita, lastenrattaat, polkupyöriä,
leluja sekä kodintekstiilejä (pitkiä verhoja,
pyyhkeitä, pöytäliinoja, petivaatteita) ja mattoja. Lasten/nuorten tarvikkeet tulisivat olla
sopivia 3-16 –vuotiaille

TERVOLAN KUNTA
INFLUENSSAROKOTUKSET
2021-2022

LEFFAILTA
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YKSITYISTEN
TEIDEN AURAUS
TERVOLASSA
2021-2022
Tekninen lautakunta on kokouksessaan
4.10.2021 hyväksynyt perusteet, joiden
mukaan yksityisiä teitä voidaan hyväksyä
kunnan aurausohjelmaan talvikaudeksi
2021-2022.
Aurausohjelmaa valmistellaan aiemman
kauden aurausohjelman pohjalta. Aurauksen
piirissä tullaan säilyttämään myöntämisehdot
täyttävät piha- ja sopimustiet sekä aurauksen
valinneiden järjestäytyneiden tiekuntien tiet.
Järjestäytyneet tiekunnat voivat nyt siis valita
kunnan järjestämän aurauksen aiemmin
kesällä haussa olleen rahallisen avustuksen
sijaan. Avustusta hakeneisiin ollaan yhteydessä kirjeitse.
Yksityistielain muutoksesta johtuen aurausohjelmaan ei voida enää hyväksyä
järjestäytymättömiä yksityisteitä. Järjestäytymätön yksityistie on kyseessä silloin, kun
tielle kohdistuu vähintään yhden kiinteistön
hyväksi tieoikeus, joka on kirjattu kiinteistötietojärjestelmään. Tällainen tie voidaan
kuitenkin hyväksyä ehdollisella päätöksellä
aurausohjelmaan, mikäli tiekunnan osakkailla on esittää järjestäytymiskokouksen tai
yksityistietoimituksen pöytäkirja. Yksityistielain mukaisten velvoitteiden toteutuminen
tarkastetaan aurausohjelmakauden päättyessä. Mikäli velvoitteet eivät täyty, kustannukset peritään takaisin.
Lisäksi järjestäytymättömille teille mahdollistetaan aurauksen tilaaminen omalla kustannuksellaan suoraan alueen urakoitsijalta
kunnan kilpailuttamaan hintaan.
Teknisellä osastolla on käynnissä teiden
luokittelu, jonka pohjalta aiemman kauden
aurausohjelmasta tullaan poistamaan ehdot
täyttämättömät tiet. Tällaisten teiden varsilla
asuvia kuntalaisia tullaan tiedottamaan jatkovaihtoehdoista kirjeitse.
Parhaillaan valmistelussa on aurausurakoitsijoiden kilpailutus. Tarjouspyyntö julkaistaan
HILMAssa ja Claudian tarjouspalvelussa.
Asiasta tullaan tiedottamaan myöhemmin
lisää.
Lisätietoja: Tekninen johtaja Mikael Yritys,
0400 466 705

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita:

0400 211 626

Hoivaa, leikkiä ja opetusta
melkein 40 vuotta
Varhaiskasvatusopettaja Juha Joutulainen jäi syyskuun alussa eläkkeelle. Työura Tervolassa alkoi vuonna
1982 kiertävästä päiväkodista.
olla joustavia ja mukavia.
Teksti, kuva Teija Laurinolli

L
juhlan.

apinniemen päiväkodin väki järjesti lähtijälle ikimuistoisen

– Minut haettiin kotoa hienolla autolla. Päiväkodissa sain istua kunniapaikalla
katsomassa lasten ja henkilökunnan esityksiä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Pertti Keränen ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki kävivät
pitämässä puheet, Juha Joutulainen kertoo.
– Ihanan muistopäivän sain.
Minulla oli puku päällä, vaikka en viihdy yleensä edes
farkuissa. Vaatteiden pitää

Joustavuus ja mukavuus ovat
myös tärkeitä varhaiskasvattajan ominaisuuksia.
– Olen perusluonteeltani
kiltti. Lasten on helppo luottaa minuun. Lapsi tarvitsee
hellyyttä, rakkautta, hoivaa.
Satujen ja mielikuvituksen
maailmaa pitää olla.
Lapsi oppii leikin avulla. Työ
on vaativaa ja vastuullista,
mutta varhaiskasvatuksen
arvostus ei näy palkkauksessa. Miehiä alalla työskentelee vähän.
– Olen edelleen käytettävissä, jos päiväkodeissa tarvitaan työntekijää muutamana päivänä kuukaudessa. Ainakin aluksi eläkeläisen

Kuulutus
Kuulutus
suunnitelman
nähtäville
asettamisesta
Kukkosentie - Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen,
ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa
Nähtävilläoloaika: 12.10.–11.11.2021
Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen
ratasuunnitelman: Kukkosentie - Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma,
Tervola, Keminmaa

päivät ovat tuntuneet pitkiltä,
Joutulainen tunnustaa.

Lakritsipuun keksijä
Juha Joutulainen opiskeli lastentarhanopettajaksi Kajaanissa.
– Kun valmistuin, hain seitsemää työpaikkaa, joista
neljä oli johtajan pestejä.
Kaikkiin minut valittiin, hän
kertoo.
Kotikunta Tervola vei voiton.
Joutulainen aloitti kiertävän
päiväkodin johtajana vuonna 1982.
– Keksin siellä Lakritsipuun,
jota lapset saivat ihmetellä:
Tervolassa puu, jossa kasvaa
lakritsia! Moni muistaa sen
vieläkin.
Kun kunta lakkautti kiertävän
päiväkodin, Joutulainen siirtyi Lapinniemen päiväkotiin.
– Enimmäkseen olen työskennellyt pienten 1–3-vuotiaiden osastolla.
Tuttu Juha-opettaja on toisinaan muuntautunut laulavaksi, kitaraa soittavaksi ja
pienoisnäytelmiä esittäväksi
Jussi-nalleksi.
– Musiikki, liikunta ja teatteri ovat minulle tärkeitä. Jussi-nallen teatterimatka Havaijille -näytelmää olen esittänyt aikoinaan myös Kemin
Lumilinnassa.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa lakisääteinen ratasuunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa
tai poistaa, ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä
hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä
(TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Joutulainen on kirjoittanut
kaksi muutakin lastennäytelmää.

Kukkosentie - Lehto tasoristeysturvallisuuden
parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa
pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/
kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten
katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville
asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Tervolalaiset tuntevat Juha
Joutulaisen aktiivisena musiikki- ja liikuntaihmisenä.
Hän ehti vetää kesäisin Termusa-musiikkileirejä nuorille
parikymmentä vuotta.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä
niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten
tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon kirjaamo@vayla.fi ennen
nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on
liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/5855/04.01.01/
2019. (ratalaki 22 §).
Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen
liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää
tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä,
tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
www.vayla.fi/tietosuoja.

Termusaa ja
lentopalloa

– Aikansa kutakin. Bändiharrastajia ei kunnassa enää
juuri ole. Yksittäiset soitonharrastajat ovat kysyneet
kitaratunteja, hän kertoo.
Harrastajien vähyys alkoi vaivata myös lentopallokerhoa,
jota Joutulainen ehti sponsorien tuella valmentaa nelisenkymmentä vuotta.
– Kansalaisopistossa olen
vetänyt myös sählypiiriä

Juha Joutulainen ja Onnikoira vievät toisensa lenkille vähintään kahdesti
päivässä.
Tervolassa sekä vanhempien ja lasten musiikkileikkikoulua Torniossa.
Viime vuosina Joutulainen
on keskittynyt musisoimaan
seurakunnassa.
– Olen tehnyt lauluja ja esiintynyt yksityisissä ja seurakunnan tilaisuuksissa. Nyt
haaveena olisi pieni bändi.
Laajaa kokemustaan Joutulainen hyödyntää kunnan
edustajana Länsi-Pohjan
musiikkitoimen yhteislautakunnassa.
Aktiivisuus on poikinut myös
kunnianosoituksia. Joutulaiselle myönnettiin vuonna 2013 Suomen Valkoisen
Ruusun ritarikunnan I luokan
mitali. Hän on saanut myös
Kuntaliiton kultaisen ansiomerkin.

Onni vie lenkille
Kun on 40 vuotta huolehtinut
toisten päivärytmistä, sellaisen pyrkii luomaan myös itselleen. Eläkeläisen päivät
kuluvat yhdeksänvuotiaan
Onni-koiran seurassa.
– Joka päivä lähden Onnin
kanssa aamulenkille ja sitten kuntosalille. Iltapäivällä teemme toisen lenkin. Kesällä tykkään hoitaa pihaa.
Joutulaisen perheen elämä
mullistui viisi vuotta sitten,
kun Mirva-vaimo menehtyi.
– Meillä on rakastava perhe.
Vaimon menetys oli hirveä
takaisku. Kaksi ensimmäistä
vuotta sen jälkeen olivat hyvin raskaita.
Aikuistuneet lapset asuvat
onneksi lähellä: kaksi Kemissä, kaksi Oulussa. Lapsenlapsia on kaksi, viisivuotias
Väinö ja seitsenkuukautinen
Veikko.
– Pyrin siihen, että elämänilo
ja myönteisyys kannattelevat. Auttelen mielelläni naapureita ja ystäviä. Kylällä tervehdin kaikkia. Ystävällisyys
ja kiltteys eivät vaadi paljon
mutta tuottavat ison ilon.

