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Talven harmauteen, piristäviä hoitoja...
• Jalkojenhoito
(myös kotikäynnit)
• Ripsien- ja
kulmien
kestovärjäys
• Ripsipermanentti
• Mikroneulaushoidot
• Ultraäänikasvohoito

• Sokeroinnilla eroon häiritsevistä ihokarvoista (kasvot, ylähuuli, kainalot, jalat, bikiniraja, brasilialainen)
• Kestopigmentoinnilla
huoletonta kauneutta
(silmät, huulet, kulmat)
• Parturipalvelut
• Kampaamopalvelut

Kauneus- ja Jalkahoitola

Tervetuloa,
soita tai käy

Marjut Rovanperä

040 5255 669
Osuuspankin talo

Kevään tarjouksia!
Erä ruukkuja

Esikot ja Santut

-50%

2,50 € kpl
6,00 € 3 kpl

Kortteja

2,00 € 5 kpl

Tulppaanit

5,00 €

10 kpl
nippu

Kevätistutu
ksiin
lannoittee
t, mullat
ja ruukut!

Palvelemme: ark. 10.00–17.00 ja la 9.00–13.00

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi
Osuuspankin talo, puh. 438 100, fax 438 102

SE ON NYT TAITETTU
Saimme pitää runsain mitoin hauskaa isolla porukalla!
Tapahtuman järjestäjiltä

JÄÄVUOREN KOKOISET KIITOKSET
kaikille mukana olleille, vapaaehtoisille puurtajille,
esiintyjille, lahjoittajille ja yhteistyökumppaneille.
TTTT-tapahtuman tuloksia ja tunnelmapaloja sivulla 2.

Hyvää ystävyyttä ei korvaa mikään
S

uomen Punaisen Ristin Tervolan osasto tarjosi ystävänpäivänä pullakahvit Kotikulleron väelle. Kahvittelu ei ollut pääasia, vaan
lämminhenkinen tuokio SPR:n ystävätoiminnan vapaaehtoisten ja
elämänsä iltaan ehtineiden tervolalaisten välillä. Ystävänpäiväkahvien
runsas osanotto oli jopa pienoinen
yllätys SPR:n aktiiviväelle ja osaston
kummina toimivalle Sirkka Kellokummulle.
SPR:n ystävätoiminnan vapaaehtoisiin liittynyt Olavi Niemi kertoi, että vanhusten ja yksinäisten
luona kiertävä joukko on kasvanut ilahduttavasti; mukana on jo
kymmenkunta ihmistä, jotka käyvät mielellään rupattelemassa ikäihmisten luona.
- Yksinäisyyttä potevia kuntalaisia on yllättävän paljon. Monet
haluaisivat kyllä käydä kerhoissa ja
muissa tilaisuuksissa, mutta kunto
ei anna myöten. Monet pitkään yksin elelleet eivät oikein osaa lähteäkään toisten pariin ja tuskailevat sitten murheitaan neljän seinän sisällä. Meitä vapaaehtoisia tarvittaisiin
vielä lisää, sillä kunta on laaja ja tunteja on vuorokaudessa aika vähän,
Olavi Niemi pohtii.
Niemi korostaa sitä, ettei kylään
piipahtanutta ystävää tarvitse ruveta hyysäämään ja herkkuja syöttelemään eli vapaaehtoisen käynnin
voi hoitaa paineitta ja ilman tarjoilua. Jääpähän sitten enemmän aikaa
kuulumisten vaihtoon ja rupatteluun. Vapaaehtoinen on mielellään
myös kuuntelijan roolissa; tärkeintä on, että emännällä tai isännällä
on aito ja oikea ihminen lähellään.

- Talo elää tavallaan, ja vapaaehtoinen ystävä käyttäytyy sen mukaan ja ymmärtää myös keskinäisen luottamuksen tärkeyden. Ystävätoiminnassa pyritään siihen, että
verkosto toimii säännöllisesti, ettei
liian pitkiä vierailuvälejä tule, Niemi muistuttaa.
SPR:n ystävätoiminnalla on päivystys klo 10 – 12 maanantaisin ja
keskiviikkoisin. Vapaaehtoisilla on
takanaan SPR:n järjestämä perus-

kurssi. Tietotaitoja päivitetään yhteisten tapaamisten merkeissä. Vuosi sitten järjestettyyn kurssiin osallistui yli 10 vapaaehtoista. Vapaaehtoisena toimiminen tuottaa hyvää
mieltä puolin ja toisin – se onkin
ainoa toiminnasta tuleva ”palkka.”
SPR ja seurakunta ovat yhdistäneet voimansa ikäihmisten hyväksi.
Ystävänpäiväkahville tuotiin osallistujia seurakunnan järjestämän
kuljetuksen turvin. Kahvittelun lo-

massa laulettiin tuttuja lauluja, järjestettiin arpajaiset ja ennen muuta:
nautittiin toisten seurasta.
Tervolan osaston kummi Sirkka Kellokumpu kertoi, että ystävätoiminnassa on Lapista mukana jo
parisen sataa ihmistä. Tapahtumia
on järjestetty jo liki 20.
- Järjestämme ihania juttuja ystävyyden kestoteemaan tukeutuen,
Kellokumpu sanoi. ❅
✎ (JJ)

Alli Virkkusella riitti onnittelijoita, kun kiva
arpajaisvoitto osui omaan osoitteeseen.

Matti Körkkö ilahdutti Tyyne Juntusta
sievin kukkasin.

Sale on edullinen, tuore,
tu
helppo ja lähellä sinua!

Pysyvästi edullinen lähiostopaikka!
Portti porsaan

Elovena

Valio

ULKOFILEPIHVIT

KAURAHIUTALEET

TÄYSMEHUT

mausteöljyssä
360 g (8,19/kg)

2 kg (1,35/kg)

1 litra

295

269

pkt

pkt

149
prk

HK sika-nauta

Kylmänen

Jalostaja

JAUHELIHA

MAALAISHYYTELÖ

HERNEKEITTO

400 g (4,97/kg)

300 g (9,53/kg)

435 g (1,81/kg)

199

286

rasia

pkt

079
prk

Pouttu

Hätälä savustettu

Omo

PITAKEBAB

LOHIFILEEPALA

185 g (10,75/kg)

250 g (21,16/kg)

PYYKINPESUJAUHEET
1,35 g (3,69/kg)

199
pkt

M u is t a !

S-Etukortillas i

m a k s a es skas en
s a a t B o n ua k s u li s ä k s i m u a
ta p a et

0 ,5 %

Bonu
Bonusta
jopa 5%

529
pkt

499
pkt

Palvelemme

Tervola
Kurjentie 1 puh. 044 788 4965
965

Sale - siellä missä sinäkin.

ma-pe 7-21
la 7-18
su 12-18
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Tervolan, Tornion
ja Keminmaan
ympäristöpalvelut
yhdistettiin
T

ervola, Tornio ja Keminmaa
ovat tykönään päättäneet seudullisen yhteistyön aloittamisesta
ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan, ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon alueilla
– varsin haastavasta ratkaisusta on
siis kysymys. Uusi organisaatio on
aloittanut toimintansa vuoden alusta lukien. Organisaation isäntäkuntana on Tornion kaupunki.
Seudullisen toimijan luottamushenkilöorganisaationa on kyseisten kuntien ympäristölautakunta, jossa istuu kolme jäsentä jokaisesta kunnasta. Lautakunnan puheenjohtajana on Tornion edustaja
Anne Kulju. Torniolaisia ovat myös
Aulis Kulmuni ja Kaarina Meller.
Tervolaa edustavat Maire Kössö,
Jouko Maikkunen ja Juha Kariniemi sekä Keminmaata Maila Kraatari, Hille Kanto ja Mia Ranta.

Yhteisen organisaation tarkoituksena oli tehostaa ja jäntevöittää toimintaa; alueelle luotiin nyt
yksi viranomaistaho, jonka tehtävänä on toimia lupa- ja valvontaviranomaisena rakennusvalvonnassa, ympäristöterveydenhuollossa,
eläinlääkintähuollossa ja ympäristönsuojelussa.
Jokaisessa sopimuskunnassa
säilyvät toimipisteet entiseen tapaan. Tervolan osalta uutta on se,
että ympäristönsuojeluasioita hoitavat Keminmaan ja Tornion viranhaltijat. Uuden ”superlautakunnan” alaisia viranhaltijoita on kaikkiaan 17, joista 5 rakennustarkastajaa, 4 eläinlääkäriä, 4 terveystarkastajaa ja 4 ympäristönsuojelun viranhaltijaa. ❅
✎ (JJ)

Jokipostin voit lukea myös netissä:
www.tervola.fi

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 27.2. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo
10, johtaa Aku Kähärä. Kolehti
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien työlle, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry:n kautta.
Su 6.3. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10. Kolehti Katastrofirahastolle Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Ke 9.3. Tuhkakeskiviikon viikkomessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 18, johtaa Aku Kähärä. Kolehti yhteisvastuukeräykseen.
VIIKKOTOIMINTA:
To 24.2. Eläkeläisten piiri Peuran koululla klo 10.45. Raamattupiiri seurakuntakeskuksessa klo 18.
Ti 1.3. Veteraanien hengellinen tilaisuus seurakuntakeskuksessa klo 11.30.
Ilta lähetykselle seurakuntakeskuksessa klo 17.30.
Ke 2.3. Sairaalahartaus klo 14. Seurakuntailta Kätkävaarassa Aino
Hurtigilla klo 18.
To 3.3. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30, hartaus Pihakullerossa klo
11.15. Eläkeläisten piiri seurakuntakeskuksessa klo 12.
Ke 9.3. Hartaus Palvelutalolla klo 13. Sairaalahartaus klo 14.
To 10.3. Eläkeläisten piiri Peuran koululla klo 10.45.
PÄIVÄKERHOTYÖ:
Päiväkerhot kokoontuvat seuraavasti: Päiväkerhot 3-6-vuotiaille. Kokoontumispaikat: Louen koululla perjantaisin klo 12–14. Seurakuntakeskuksessa keskiviikkoisin klo 10–12 sekä torstaisin avoin päiväkerho klo 10.30–12.15. Avoimeen päiväkerhoon voivat vanhemmat ja huoltajat tulla myös alle 3-vuotiaiden lasten kanssa. Aikuisilla
on mahdollisuus virkistyä vertaisseurassa ja osallistua lapsensa kanssa kerho-ohjelmaan. Uusia kerholaisia otetaan koko ajan. Tiedustelut Leena Holma, puh. 050 437 0006.
HUOM! Kerhoja ei ole viikolla 10, (koulujen talviloma)
NUORISOTYÖ:
Ti 1.3. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18-20.30
Ke 2.3. Nuorten ilta kunnan nuorisotiloissa klo 18-21.
MUSIIKKI:
Kirkkokuoron harjoitukset seurakuntakeskuksessa keskiviikkoisin klo 17.

Hyväntekeväisyysilta oli mielen ja kielen juhlaa
alvi Taittuu Taas Tervolassa –
tapahtumaviikonlopun ehdottomaksi huipennukseksi kohosi Tervolan Nuorisoseuran talossa
12.2. järjestetty hyväntekeväisyysilta illallisineen ja tasokkaine ohjelmanumeroineen. Illan idean äiti,
Teema-projektin vetäjä Minna Kurkinen oli monta päivää yhtä hymyä
kekkereiden jälkeen; tuvantäydeltä
osallistujajoukolta satanut kiitostulva ei ottanut loppuakseen.
- Iltaan osallistui huimat 45
yrittäjää, mikä on hämmästyttävän
suuri määrä pieneen pitäjään. Monet maksoivat illalliskortin, vaikka eivät päässeet tilaisuuteen. Syynä oli tietysti se, että nyt oltiin sataprosenttisesti Tervolan vanhusten
asialla, Kurkinen viestitti.
Mikä sitten sai yrittäjät kuorossa suitsuttamaan ylistyksen tähtisumua hyväntekeväisyysillan ylle?
Pääsyy jo mainittiin, mutta olipa
ohjelmakin hintansa väärti. Kielestään maailmaan vedetty Tom Pöysti piiskasi railakkaalla huumorilla voidelluilla teeseillään yleisöä.
Väki seurasi Pöystin huimaa esitystä huuli pyöreänä ja välillä kippurassa nauraen.
- Ihminen on ainoa olento tällä
planeetalla, jolla kateus voittaa kiiman. Yritän oman sanomani avulla
vaikuttaa siihen, että meistä itse ku-

T

kin voisi tehdä tästä päivästä vähän
paremman kuin se eilinen oli. Miksi käytämme paljon aikaa ja energiaa valitteluun ja voivotteluun, kun
voisimme etsiä ja löytää ilon avaimia. Pystymme istumaan kusiaispesässäkin kauemmin kuin muut,
joten varmasti ne vuorovaikutussuhteet onnistuvat, jos vain haluamme, Pöysti muistutti.
Pöysti saarnasi monista meille
suomalaisille jörrisköille hankalista
asioista. Hänen mukaansa kiva-sana
on ollut meiltä jo pitkään hukassa.
- Emme ole ehkä ujoin kansa, mutta varmasti niitä herkimpiä. Tunnettu vaikuttajamme Claes
Andersson muistuttaa, että meidän pitää kuusi kertaa vuodessa kysyä: ”Onko minulla mieltä?” Menkää katsomaan eläkeläisten iltapäivätansseihin onko siellä kivaa. Yllätytte kuinka mukava meininki siellä on. Itsetuntoa ei saa yhdestäkään
kaupasta, Tom Pöysti ravisteli.
Mukavan tunnelman hyväntekeväisyysiltaan toivat myös Diili-kaverukset Sampo Kaulanen ja
Jouni Talvinen sekä upeasti laulava
Annika Kontio. Liian vähälle huomiolle jääneiden kansalaisten hyväksi toimivat Diilipojat kertoivat,
että ”on tehty kaikenlaista hyväntekeväisyyden eteen. Hiljattain myimme Sampon vaatteita.”

- Juttelimme Tervolan vanhusten kanssa. Heidän välittämänsä
viesti oli se, ettei mitään tavaraa tarvita, mutta virkistykselle on jatkuva
tilaus. Pitääpä tulla toteuttamaan
heidän toiveitaan, Talvinen lupasi.❅
✎ (JJ)

Keittiömestari Antti Rautio jakoi
herkkuja apupoikanaan Jouni Talvinen. Lähiruoka maistui ruhtinaallisen hyvältä! Illan tuotoksi kertyi reilut 3000 euroa, joka menee paikallisten ikäihmisten virkistykseen.

Urpilainen kävi kylässä
S
DP:n puheenjohtaja, Jutta Urpilainen, poikkesi pohjoisen
kiertueellaan Tervolassa 12.2. Kiireisestä aikataulusta huolimatta
hän ehti kiteyttää SDP:n vaalikauden keskeiset tavoitteet ja rupatella
paikallisen puolueväen ja Tervolan
kuntajohdon kanssa.
Ohjelmaan oli sovitettu myös kuvanveistäjä Paavo Halosen valmistaman työväentalon muistolaatan
paljastaminen Tervolatalon eteisessä. Urpilaisen Tervolan vierailukohteena ollut Tervolatalo sai puoluejohtajalta vuolaat kehut. Tyylikäs
talo teki Urpilaiseen vaikutuksen –
toimihan se pitkään paikallisen työväenliikkeen tukikohtana.❅
✎ (JJ)

Tom Pöysti otti vauhdikkaasti mutta samalla hyvin rennosti yleisönsä.
Pöystillä riitti puhuttelevaa asiaa.

TTTT-tuloksia
Lumenveisto
1. Vanhusneuvoston työ
(nojatuoli)
2. Tyttöryhmän (Ylmartimo,
Hanhisuannot ja Jurmu)
työ Ämpäripää
3. Lumikirkko
(Sari Siivolan rakentama)

Potkukelkkaviesti

Mika Simoska ei peitellyt iloaan päästyään samaan kuvaan Jutta Urpilaisen kanssa.

1. Hömelöt (Sanna, Jaakko
ja Vili-Veikko Vaara)
2. Kunnon joukkue (Annika ja
Oula Kontio ja Pertti Keränen)
3. Vauhtimimmit
4. Teiden Tallaajat
5. Vauhtiraidat
6. Elsama
7. Rokkaavat oravat

Pakkanen ei lannistanut TTTT-väkeä

Lumenveisto innoitti useita veistäjäryhmiä ja yksittäisiä lumiveistokilpailijoitakin. Tässä Tervolan Ratsastajien joukkue viimeistelemässä mitäpä muuta kuin kunnon työhevosta – raamikasta suomalaisten luottoeläintä. Päivi ja Pauliina luonnehtivat lumenveistoa mukavaksi puuhaksi, ”jossa näkee työnsä tuloksen.”

LÄHETYSTYÖ:
Lasten lähetyskerho ma 28.2. seurakuntakeskuksessa klo 15.
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna arkisin ma-pe 21.2.–
4.3. ja ma 14.3. klo 10–16. (7.–11.3. kirppis kiinni). Poikkea vaikka kahville! Kirppikseltä mahdollisuus vuokrata pöytä tai tanko, varaukset Arja Heikkinen, p. 050 437 0011.
DIAKONIATYÖ:
Diakoni Elina Tepsa virkavapaalla 15.3. saakka, sijaisena Sirpa Niemi,
p. 050 437 0004.
Sirpa on tavattavissa diakoniatoimistossa tiistaisin klo 9–11.
Kemi-Tornion rovastikunnan näkövammaisten kirkkopyhä Kolarissa su 20.3.2011. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 10.3. mennessä Sirpa Niemi, p. 050 437 0004.
TOIMITUKSET:
Kastettu: Iida-Maria Sirkka Saarela
Hautaan siunattu: Aino Sigrid Romsi 96v, Sulo Penjami Huhta 78v,
Reino Kalervo Haapakoski 59v.

Poniratsastus on aina pikkuväen mieleen. Tervolan Ratsastajien puheenjohtaja Elina Miettunen kertoi, että ratsastuspaikalla kävi koko lauantainpäivän melkoinen säpinä. Ohjelmassa oli myös keppihevosratsastuskilpailu, johon osallistui kymmenkunta lasta. Moni lähti myös wanhan ajan rekiajelulle kokemaan harvinaista elämystä.

”Kirjastotarkastaja Kaarina Kyyppä-Aho” piristi Tervolan kirjastoväen ja kirjastoasiakkaiden arkea käydessään Lainan päivänä ”tarkastusmatkallaan” kirjastossa. Tarkastaja
osoittautui aivan muuksi kuin kuivakiskoiseksi virkamieheksi. Tämä
TTTT-viikon tähtiesiintyjiin lukeutunut vieras lumosi valovoimaisuudellaan kuuntelijansa ja katselijansa
– toivottavasti Kaarinaa vielä nähdään Tervolassa!
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KUNNANVIRASTON AUKIOLO
JA YLEISÖN PALVELU VUONNA 2011
KUNNANVIRASTO pidetään avoinna yleisölle
maanantaista perjantaihin kello 8.30–15.00 välisenä aikana.
Kunnanvirasto pidetään suljettuna
3.6., 18.–22.7., 5.12. sekä 27.-30.12.2011.
Mahdollisista poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan erikseen.
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET pidetään 23.2., 28.3.,
18.4., 9.5., 30.5., 27.6., 8.8., 29.8., 12.9., 10.10., 31.10., 21.11. ja
12.12. Kaikki esitetyt kokouspäivät lukuun ottamatta 23.2.
(keskiviikko) ovat maanantaipäiviä. Kokouksista laadittava
pöytäkirja pidetään nähtävänä hallintojohtajan virkahuoneessa kokousviikon perjantaina kello 12.00–15.00.
HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PALVELUYKSIKKÖ on avoinna siten kuin kunnanviraston kohdalla on
ilmoitettu. Kunnanjohtaja on varmimmin tavattavissa maanantaisin. Maaseutulautakunnan kokouksista saa tarvittaessa tiedon maaseutupäälliköltä. Kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä maaseutupäällikön virkahuoneessa kokousviikkoa seuraavan viikon perjantaina kello 12.00–
15.00. Maaseutupäällikön tavoittaa puhelinnumerosta 0400
843 503. Edunvalvoja (aikaisemmin virkaholhooja) on tavattavissa kunnanviraston aukioloaikoina. Edunvalvojan puhelinnumero on 040 567 4394 tai (016) 242 425.
Kuluttajaneuvoja on tavattavissa Kemissä. Aikavaraukset
puhelimitse numerosta 071 873 1901. Oikeusavustaja on tavattavissa Tervolan kunnanvirastossa ajantilauksen mukaan
joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Ajanvaraukset
puh. 010 366 1500 tai 050 405 8143.
SIVISTYSOSASTO on avoinna siten kuin kunnanviraston kohdalla on ilmoitettu. Koulutuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden 2. keskiviikkona ja pöytäkirja pidetään nähtävänä sivistysjohtajan virkahuoneessa kokousta seuraavana perjantaina. Vapaa-ajanlautakunnan kokouksista saa tarvittaessa tiedon vapaa-aikasihteeriltä. Kansalaisopiston palveluja antavasta Kivalojen seutuopiston toiminnasta saa lisätietoja rehtorilta 0400 328 435 tai
opistosihteeriltä 040 357 2181. Sivistysjohtaja ja vapaaaikasihteeri ovat tavattavissa kunnanviraston aukiolopäivinä.
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO on avoinna siten kuin kunnanviraston kohdalla on ilmoitettu. Ovet suljetaan kello 15.00.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin. Kokousten
pöytäkirjat pidetään julkiselta osalta nähtävänä toimistonhoitajan virkahuoneessa kokousta seuraavana maanantaina
kello 12.00 15.00. Sosiaalijohtaja ja sosiaalityöntekijät ovat
varmimmin tavattavissa etukäteen sovitun ajan perusteella.
TEKNINEN OSASTO on avoinna siten kuin kunnanviraston
kohdalla on ilmoitettu. Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä torstaina.
Teknisen lautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä teknisessä osastossa hallintosihteerin virkahuoneessa kokousta
seuraavan viikon perjantaina klo 12.00 - 15.00.
Kiinteistönhoitajat tavoittaa varallaoloaikana (iltaisin ja viikonloppuisin) numerosta 0400 290 156.
Rakennusvalvonta ja ympäristöterveydenhuolto toimivat Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan alaisuudessa. Ympäristölautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden kolmas tiistai. Rakennustarkastajan ja terveystarkastajan toimipisteet ovat edelleen Tervolan kunnanvirastolla.
Rakennustarkastaja käsittelee rakennuslupapäätökset viikoittain. Rakennustarkastaja ja terveystarkastaja ovat tavattavissa varmimmin maanantaisin virka-aikana.
Julkipantavat päätökset ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla.
KUNNAN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT pidetään yleisesti nähtävänä ao. osastoissa ja palveluyksikössä
perjantaisin kello 12.00 15.00.
KUNNANVIRASTON postiosoite on Keskustie 81,
95300 TERVOLA ja puhelin (016) 242 411.
Fax. (016) 242 401, sähköposti:
Tervolassa 24. päivänä helmikuuta 2011
KUNNANHALLITUS
LAUTAKUNNAT
Tervolan alueen
paikallislehti
14. vsk
Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747
Toimituskunta:
Juhani Jaakkola, Marjaana Kamula
Kummu, Hilkka Ollikkala
Sivunvalmistus ja painopaikka:
Tornion Kirjapaino Ky
Jakelu:
Tervolan kunnan alueella
joka talouteen – jakajana Itella Oyj

TERVOLAN KUNTA
VAREVAARAN OSAYLEISKAAVAN JA
OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN
Tervolan Louella sijaitsevan Varevaaran aluetta koskevan tuulivoimapuiston osayleiskaavanmuutoksen ja -laajennuksen
luonnosaineisto on valmistunut ja se asetetaan tällä ilmoituksella nähtäville 24.2 - 24.3.2011 väliseksi ajaksi.
Kaavan aloitusasiakirjana laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti osayleiskaavan luonnosaineiston
valmistuttua se asetetaan nähtäville kuukaudeksi ja siitä tiedotetaan julkisesti. Osayleiskaavan luonnosaineistosta on
osallisilla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus esittää mielipiteensä Tervolan kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Luonnosaineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi
Varevaaran osayleiskaavan luonnosaineisto on nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa 24.2.2011 – 24.3.2011 sekä
kunnan internetsivuilla. Osallisilla ja kunnan asukkailla on
mahdollisuus esittää yleiskaavan luonnosaineistosta mielipiteensä.
Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti
nähtävänäoloaikana Tervolan kunnanhallitukselle osoitteeseen: Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
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Tekninen lautakunta

TERVOLAN KUNTA
OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN
TERVOLAN KUNNAN
PERUSKOULUIHIN LUKUVUODEKSI
2011 – 2012
esiluokan (v. 2005 syntyneiden) ja
ensimmäisen luokan (v. 2004 syntyneiden)
Tervolan kunnan peruskouluissa torstaina 3.3.2011 klo 11.00 –
12.00 ja 18.00 – 19.00. Oppilaat ilmoitetaan asuinpaikan mukaiseen lähikouluun. Kaisajoen alueen esikoululaiset ilmoittautuvat Lapinniemen koululla.
Ilmoittautumisvelvollisuus koskee myös v. 2005 syntyneitä
perusopetuslain 17 §:n tarkoittamaan erityisopetukseen tulevia lapsia sekä v. 2006 syntyneitä vapaaehtoiseen esiopetukseen tulevia lapsia, joiden oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana ja kestää yksitoista vuotta. Näiden lasten ilmoittautumispaikka on Lapinniemen koulu.
Mikäli 1 – 9 luokilla olevan oppilaan asuinpaikka muuttuu
lv. 2011 – 2012 alkuun eli 1.8.2011 mennessä siten, että se aiheuttaa myös koulun vaihtamisen, pyydetään huoltajaa ilmoittamaan tästä uuden koulun johtajalle mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa.
Lisätietoja koulutoimistosta puh. 242 458 tai 242 457.
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Sivistysjohtaja

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.

TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta, röntgen ja laboratorio siirtyvät entisiin, remontoituihin tiloihin ti 2.3.2011.
Lääkärin vastaanotossa hoidetaan viikolla 9 (28.2–4.3.2011)
vain kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat. Vastaanotto suljetaan poikkeuksellisesti jo klo 15.00. Kyseisenä aikana ei
myöskään anneta kiireettömissä asioissa aikoja lääkäreiden
vastaanotoille. Ajanvaraus avautuu jälleen 7.3.2011. Alustavan suunnitelman mukaan myös röntgenin toiminta käynnistyy 7.3.2011 alkaen.
Viikolla 9 (28.2–4.3.2011) laboratoriossa otetaan vain
päivystykselliset pikatestit.
Huom! Jos asiakkaalla esim. L-PKS:n määräämiä laboratoriokokeita, pyydetään ajoittamaan laboratoriokäynti edelliselle viikolle.
Pahoittelemme muutosta aiheutuvaa häiriötä toiminnassamme.
LEIKKAA TALTEEN!

✁

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
KONSERTTI

Länsi-Pohjan jousikvartetti:
”Romantiikkaa ja suuria tunteita
rajan tuolta puolen”
To 24.2. klo 19.00
kunnanviraston valtuustosali
Vapaa pääsy, puffetti.

LATUTIEDOTE

Valaistut ladut ovat hyvässä kunnossa Kirkonkylällä, Törmävaarassa,
Tauriaisenvaarassa (Paakkola), Varevaarassa (Loue) ja Koivussa. Kylien
kansanhiihtolatuja on ilmoitettu pidettävän ainakin Paakkolassa, Ylipaakkolassa, Mattisella, Palonperällä, Koivussa ja Suukeskella. Kansanhiihtolatujen kunnostukseen vapaa-aikatoimi myöntää avustusta, kunhan laduntekijä ilmoittautuu ennakkoon vapaa-aikatoimistoon.
Koulujen liikuntatuntiladut tehdään pääsääntöisesti viikoilla 8-15 koulujen liikuntakalenterien mukaisesti. Hastinkangas
(Kuksa)-Törmävaara reitti on avattu.
Jäälatuja tehdään olosuhteiden salliessa. Jäällä hiihtäjien on kuitenkin aina muistettava, että jää- ja vesitilanteet saattavat vaihdella nopeastikin ja jäällä liikutaan aina omalla vastuulla.
KELKKAILIJOIDEN toivotaan kiertävän ajetut latu-urat sekä
maastossa että jäällä, jotta ne säilyisivät mahdollisimman pitkään hiihtäjien ilona.

TEATTERIIN LÄHTÖ

kunnanviraston pihalta klo 17.45. Väliltä kyytiin ennalta sovitusti.

TERVOLA-HIIHTO

Mattisella lauantaina 26.3. Tarkempaa tietoa seuraavassa Jokipostissa.

LASKETTELUREISSU LEVILLE

lauantaina 2.4. Lähtö linja-autoasemalta klo 8.00 ja Leviltä klo
17.30. Etusijalla nuorisoikäiset. Alle 11 –vuotiaat vain aikuisen
seurassa. Matkan hinta 35/22Ð sisältäen kyydin, päivälipun ja
vakuutuksen. Varaa paikkasi vapaa-aikasihteeriltä p. 242465.

KIVALOJEN SEUTUOPISTO
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,
tavattavissa kunnanvirastolla joka kuukauden 1. keskiviikko
Kotisivut: http://www.kivalojenseutuopisto.fi
Email: kivalojenseutuopisto@tervola.fi

1103222 Öljyväri/akryylimaalauskurssi (24 h)
Tervola, Kunnanviraston taidestudio. Liisa Harju. 18.–26.3. Perjantaisin klo 18–21.15 ja lauantaisin 10-16. Kurssimaksu 25 €. Ilmoittautumiset 11.3. mennessä.

2198202 Hygieniapassikoulutus
Aineisto:
Tiedotustoimisto Viestintäneuvos
Heikkiläntie 12, 94400 Keminmaa
mervi.hopia-jaakkola@pp.inet.fi

TERVOLAN KUNTA

Tervola, Kunnanviraston valtuustosali. Eija Kanto. 14.3. klo 18–
20 ja 16.3. klo 18–21. Kurssimaksu 50 €. Ilmoittautumiset ennakkoon 4.3. mennessä.

7198221 Metsästäjätutkintoon valmentava koulutus
Tervolan koulukeskus, Kari Alatossava ja Olavi Jestilä. 21.–24.3. ma
17–21, ti - to 18–21. Tutkintopäivät ilmoitetaan koulutuksen alussa. Kurssimaksu 15 €. Ilmoittautumiset 14.3. mennessä.

Työtön tervolalainen
hyödynnä työ- ja elinkeinotoimistosta saatava
40 €:n arvoinen työttömän opintoseteli.

Kylien etujärjestöstä
Lappilaiset kylät ry

L

apin maakunnallisen kylien
yhteenliittymän uusi nimi on
Lappilaiset Kylät ry. Nimi ja muutetut säännöt hyväksyttiin Lapin Kylätoiminnan Tuki ry:n ylimääräisessä yleisessä kokouksessa. Lapin Kylätoiminnan Tuki ry:n ja Lapin Kylätoiminnan työtä jatkava Lappilaiset kylät ry. on lappilaisen kylätoiminnan etujärjestö ja yksi maan
yhdeksästätoista maakunnallisesta
kylien yhteenliittymästä, jotka ovat
Suomen Kylätoiminta ry:n jäseniä.

- Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Lapin kunnat
ja Lapissa asuvat henkilöt ja Lapissa toimivat rekisteröidyt yhdistykset sekä muut yhteisöt, yhdistyksen
puheenjohtaja Juha-Pekka Lumpus kertoo.
- Kaikki Lapin Kylätoiminnan
Tuki ry:n jäsenet säilyttävät jäsenyytensä Lappilaiset Kylät ry:ssä,
Lumpus muistuttaa.
Yhdistys valmistelee parhaillaan muun muassa Vuoden Lappilaisen Kylän valintamenettelyä. ❅

Tervolan ajankohtaiset
tapahtumat löydät osoitteesta:
www.tervola.fi/tapahtumakalenteri
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TERVOLAN AUTOHUOLTO

KOKOUSKUTSU
Varejoen Kyläyhdistys ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

499€

pidetään 13.3. klo 13 alkaen Varejoen koululla.
Kokouksen asialistaa:
- Puheenjohtajan valinta
- Hallituksen jäsenten valinta
Kahvitarjoilu - Tervetuloa!

Jääkaappi
WESTFROST
SW 356 RF

499€
(asennettuna)

Hallitus

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys
Arvomme kaikkien

•
•
•
•
•
•
•

Kuivausrumpu
RTK 601/RTK 300

Olemme saaneet
suosittuja
HALI-pilkkejä!

Myymme erän
pienkoneita

-50%
TERVOLAN SÄHKÖ

tammi-helmikuussa uuden jätesopimuksen
kanssamme tekevien kesken
ilmaisen jätehuollon vuodeksi 2011.

Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Tervolan Jätehuolto Oy

Huollot
Korjaukset
Ilmastointi huolto
Vikadiagnoosit
Rengastyöt ja tasapainotus
Fixus varaosat kaikkiin merkkeihin
Pienkoneiden varaosat ja huolto

Kaikki merkit ja myös raskaskalusto.

Tervolan Autohuolto
P. 040-761 0638
Itäpuolentie 3286 C
(entinen TVH:n tukikohta)

Avoinna:
ma-la klo 8.00-17.00
tai sopimuksen mukaan.

Rak. os. 238 Tervolan

Yrittäjän asialla

Puh. 040 513 4725

ASIANTUNTEVAA
TILITOIMISTOPALVELUA

SKE Tilineuvos
Sari Eilittä

Keskustie 90
95300 Tervola
www.sketilineuvos.net
Puhelin +358 40 707 3583
Fax +358 16 437 003
Sähköposti: sari.eilitta@neuvos.com

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 26.2.2011 klo 18.00
Tervolan kunnan keskusvarastolla.
Esillä sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat.
Osasto tarjoaa pientä purtavaa.
Saunakin lämpenee.
Tervetuloa!
Hallitus

YRRÄRI-KÄSITYÖT
p. 040 5646 533
Tuovi Ranta,

– Korjausompelua ja
pienimuotoista verhoilua –
Lions Club Tervola lahjoitti jälleen huomioliivejä päiväkodille. Nyt liivin saivat kaikki päiväkodin lapset, kuvassa osa päiväkodin pienten ja isojen ryhmästä yhdessä presidentti Hannu Neuvosen kanssa. ❅

PERINTEISET

Tulka
a
toteu suurin jo
ukoin
ttama
talvis
ta suu an Ter vola
n
rtapa
htum
aa!

PAAKKOLAN PILKIT

Lauantaina 19.3.2011 Paakkolassa, Kemijoen jäällä
Pilkkikisojen palkinnot ovat jälleen tasokkaat: Pääpalkintona mönkijä,
muina arvopalkintoina mm: raivaussaha ja kannettava tietokone.
Sarjat: Yleinen ja nuoret
Tapahtuman järjestelyt ovat jo hyvässä vauhdissa.

KIITOS TEILLE, HYVÄNTEKIJÄT!
Tervolan ensimmäinen suuri HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA onnistui täydellisesti.
Ilta tuotti tervolalaisten vanhusten virkistykseen reilut 3000 euroa!
Kiitos esiintyjille, vapaaehtoisille, keittiömestari Antti Rautiolle ja yrityksille, joita Teema-hankkeen
järjestämään iltaan osallistui arvokkaalla panoksellaan peräti 45. Suurkiitokset myös tuotelahjoittajille ja yhteistyökumppaneille: Lähiruokalappi, Annelin yrtit & karkit, Lapponia Exotic, Paliskuntain yhdistys, Sale Tervola, Kemitär Oy, Veljekset Rönkä, Vanhalan lammastila, MTY Jurva, Alaraatikka Mia,
Lapin Marjamatka, Rieskapaikka, Kalaliike Hast, Lapin Krassi, Ravintola Rakka ja Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi
Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Meri-Lapin verotoimisto tiedottaa:

Pilkkikorttien (toimivat arpalipukkeina) ennakkomyynti on aloitettu.
Voit ostaa kortin seuraavista paikoista:
Tervola: Tervolan Sähkö,
Tervolan osuuspankki ja Tervakuksa
Keminmaa: CityMarket
Kemi: City Sport

Asiakaspalvelu Tervolassa
muuttuu 1.3. alkaen

Pilkkipalkinnot:
Yleinen sarja: I 500 Ð lahjakortti,
II 300 Ð lahjakortti ja
III 100 Ð lahjakortti
Nuoret (alle 16 v):
I 250 Ð lahjakortti,
II 150 Ð lahjakortti ja
III 50 Ð lahjakortti

Verokortit
Palkan- ja eläkkeensaajat
Yrittäjät
Osakeyhtiöt
Kiinteistöverotus
Perintö- ja lahjaverotus
Maatalous- ja metsäverotus

Pilkit järjestetään
Paakkolan Kyläyhdistyksen ja
Tervolan kunnan yhteistyönä.

Muistathan myös verkkopalvelumme:
esimerkiksi uuden verokortin voit tilata
internetistä osoitteesta www.vero.fi/verokortti.
Kaikki verkkopalvelumme löytyvät osoitteesta
www.vero.fi.

Ohjausta ja neuvontaa veroasioissa on tarjolla puhelimitse arkisin klo 9 – 16.15 valtakunnallisissa palvelunumeroissa. Palvelunumerot eri veroasioille löytyvät puhelinluettelosta ja internetistä osoitteesta www.vero.fi (Yhteystiedot). Puhelut maksavat normaalin matka- tai lankapuhelun verran.
Esimerkkejä palvelunumeroista:
020 697 000
020 697 002
020 697 004
020 697 006
020 697 020
020 697 018
020 697 016

Meri-Lapin verotoimiston Tervolan toimipiste lakkaa 1.3.
alkaen. Jatkossa palvelua kuitenkin saa ajanvaraukseen
perustuen joka kuukauden ensimmäinen maanantai.
Lisätietoja kunnantalon infopisteestä ja kunnan internetsivuilta osoitteesta www.tervola.fi > virastot ja laitokset.

Seuraava
JOKIPOSTI
ilmestyy
10.3.
Aineisto
viimeistään 2.3.
mervi.hopia
-jaakkola@pp.inet.fi

