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Tuppi tömisi
Tervolan SM-cupissa

Tervolassa palkituilla tuppinaisilla ja tuppimiehillä oli hymy herkässä hyvän kisan jälkeen.

T

ervolatalossa ei ole aikoihin
lyöty kilpailumielessä korttia,
vaikka monenlaista touhua ja tapahtumaa talon suojissa on viime
aikoina nähty. Maaliskuun toinen
viikonloppu oli pyhitetty tupen SMcupille, johon osallistui runsaasti
alan harrastajia.
Tervolatalossa parhaiten menestyivät tunnettu torniolainen peltimies Kalevi Kujansuu ja ylitorniolainen Juha Ainonen; kaksikko
voitti loppuottelussa sodankyläläisen Piia Lokan ja rovaniemeläisen
Janne Vesterisen. Pronssiottelussa
olivat vastakkain vihantilaiset Alvar Harju ja Janne Yypänaho sekä

Tapio Leinonen ja Pekka Vesterinen. Ensin mainittu pari vei pronssin nimiinsä.
Kilpailijat olivat mielissään hyvin järjestetystä kisasta ja erityisen
iloisia oltiin hienoon kuntoon saatetusta talosta. ”SM-tuppiturnauspaikka on ehdottomasti parhaiden
joukossa”, kommentit kuuluivat. ❅
✎(JJ)
SM-tilanne 13.3:
1.) Pekka Vesterinen/Tapio Leinonen, 2.) Tommi Knuuti, 3.) Jorma
Savikuja, 4.) Piia Lokka, 5.) Janne
Vesterinen, 6.) Kalevi Kujansuu, 7.)
Katariina Ryytty/Keijo Ryytty, 8.)
Janne Tenhovuori

Pysyvästi edullinen lähiostopaikka!
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Atria

Kylmäsen

Paula

Rainbow

LIHAPYÖRYKÄT

JUHLAFILEVIIPALE
JUHLAFILEV

VANUKAS

360 g (2,47/kg)

200 g (18,95/
(18,95/kg)

suklaa- ja vaniljatäplä
4 x 125 g (2,98/kg)

MUSTIKKA- ja
MANSIKKAKEITOT 1 L

089

379

149

pkt

(hinta ilman korttia 1,45)

pkt
pk

pkt

(hinta ilman korttia 4,90)

(hinta ilman korttia 1,91)

099
prk

(hinta ilman korttia 1,45)

Atria Punainen
LENKKI
500 g (2,78/kg)

M u ist a !

S-Etukortilla i

m a k s a e s skasse n
s a a t B o n ua k s u l i s ä k s i mt u a
tapae

0 ,5 %

1

39
pkt
pk

(hinta ilman korttia 1,79)

Atria
JAUHELIHAPIHVIT
380 g (2,34/kg)

089
pkt

(hinta ilman korttia 1,25)

Valio HeVi shot

Lotus Soft Embo

Atria broilerin

TEHOJUOMAT

WC-PAPERI

FILEESUIKALE Naturel

4 x 100 ml (4,72/l)

16 rll

300 g (2,63/kg)

ananas-porkkana-mango
päärynä-porkkana-mustaherukka

189
pkt

595
pkt

(hinta ilman korttia 2,61)

(hinta ilman korttia 7,25)

279
pkt

(hinta ilman korttia 3,45)
,45)

Asiakasomistajuus kannattaa!™
Palvelemme

Bonusta
jopa 5%

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 KUNTA
Tervolan kunnan koulutoimessa on haettavana torstaihin
14.4.2011 klo 15 mennessä
1. PERUSKOULUN JA LUKION YHTEINEN USKONNON
JA PSYKOLOGIAN LEHTORIN VIRKA (0220)
2. PERUSKOULUN JA LUKION YHTEINEN LIIKUNNAN
TUNTIOPETTAJAN VIRKA
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksis-ta annetun asetuksen (986/1998)
mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.
Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset ja nimikir-janote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo, pyydetään toimittamaan osoitteella: Tervo-lan koulutuslautakunta, Keskustie 81, 95300 Tervola.
Virat täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ri-kostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen
tiedoksisaannista.
Tiedustelut: peruskoulun ja lukion rehtori Essi Varajärvi puh.
0400 755 094, sähkö-posti essi.varajarvi@tervola.ﬁ
Tervolassa 16.3.2011

Koulutuslautakunta

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 27.3. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 18,
johtaa Heikki Holma. Kolehti Nuoriso- ja opiskelijatyöhön Herättäjä -Yhdistyksen ry:n kautta.
Su 3.4. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11, johtaa Heikki
Holma. Kolehti Uusien seurakuntien lapsi-ja nuorisotyöhön Etiopiassa, Japanissaja Venäjällä Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetyksen kautta..
VIIKKOTOIMINTA:
To 24.3. Eläkeläisten piiri Peuran koululla klo 10.45. Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa klo 18.
Pe 25.3. Miesten piiri Törmävaaran leirikeskuksessa klo 18.
Ti 29.3. Ilta lähetykselle seurakuntakeskuksessa klo 18.
Ke 30.3. Sairaalahartaus klo 14.
To 31.3. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30, hartaus Pihakullerossa klo
11.15. Eläkeläisten piiri seurakuntakeskuksessa klo 12. Seurakuntailta Palonperällä Maila Hoikalla (Itäpuolentie 1161) klo 18.
Ti 5.4. Veteraanien hengellinen tilaisuus seurakuntakeskuksessa
klo 11.30.
Ke 6.4. Hartaus Palvelutalolla klo 13. Sairaalahartaus klo 14.
To 7.4. 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 kerhoohjelmaan. Uusia kerholaisia otetaan koko ajan. Tiedustelut Leena
Holma, puh. 050 437 0006.
PERHETYÖ:
Lapsi on ilo – perheleiri 9.-10.4.2011 Varejoella Törmävaaran leirikeskuksessa. Leiri alkaa lauantaina klo 10 ja päättyy sunnuntaina klo
11 alkavaan perhekirkkoon seurakuntakeskuksessa. (Mahdollista osallistua vain lauantain ohjelmaan). Koko leirin hinta: aikuinen 10e, lapsi
5e. sisältäen majoituksen liinavaatteineen ja ruuat. Mukana: Leena ja
Heikki Holma, Arja Mommo, Sari Siivola ja isoset. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut 31.3.2011 mennessä p. 050 437 0006 tai leena.holma@
evl.fi . Ilmoittautuessasi mainitse osallistujat, aikuisen puh.nro, osoite,
ruoka-aineallergiat ja lapsilta ikä. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.
NUORISOTYÖ:
Ti 29.3. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18-20.30
Ke 30.3. Nuorten ilta kunnan nuorisotiloissa klo 18-21.
Ti 5.4. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18-20.30
MUSIIKKI:
Kirkkokuoron harjoitukset seurakuntakeskuksessa keskiviikkoisin klo 17.
LÄHETYSTYÖ:
Lasten lähetyskerho ma 28.3., 11.4. seurakuntakeskuksessa klo 15.
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna arkisin ma-pe 28.3.-12.4.
klo 10-17, paitsi ti 12.4. klo 10-16.
Ti 29.3. Ilta lähetykselle seurakuntakeskuksessa klo 18.
DIAKONIATYÖ:
Kehitysvammaisten kirkkopyhä Keminmaan kirkossa su 3.4. 2011,
klo 10. Ruoka-ja kahvimaksu 8 €. Ilmoittautuminen pe 25.3.2011 mennessä p. 050 437 0004.
YHTEISVASTUU:
Su 27.3. Maanpuolustus- ja yhteisvastuutapahtuma Vammavaaralla. Tervolan Varikon tarjoama telakuorma-auto kuljetus klo 11 alkaen Tervolan ja Rovaniemen rajan tuntumasta itäpuolen tien varresta. Viimeinen kuljetus vaaran laelle klo 12.30. Tarjolla on hernekeittoa, makkaraa,
kahvia, mehua ja arpoja. Marianpäivän hartaus on klo 13, jonka jälkeen
arvonta. Tapahtuman jälkeen kuljetus vaaralta alas.”
Ke 30.3. Yhteisvastuu-ilta Palonperällä Niina ja Jussi Oinaalla (Laintie 1) klo 18.
Su 3.4. Yhteisvastuu-tapahtuma Varejoen koululla klo 12.

Aarno antaa avun autoilijalle
K

iviojalla asuva Aarno Rautio toteutti talvipakkasilla pitkään hautuneen unelmansa; hän
perusti Ossauskoskelle, entisiin
TVH:n hallitiloihin, autokorjaamon. Rautio ei ole mikään aloittelija autohuollon saralla, sillä hän on
työskennellyt ajoneuvokorjauksen
parissa yli 20 vuotta.
- Olen vakuuttunut siitä, että
autohuollolle ja varaosapalvelulle on kysyntää täällä Tervolan pohjoisreunalla, jossa ei ole vastaavaa
toimintaa lähimaillakaan. Lisäksi
yritykseni sijainti on hyvä molemmin puolin jokea asuvia kuntalaisia ajatellen. Lisäksi tärkeä asia on
se, että vilkkaasti liikennöity nelostie on muutaman kilometrin päässä, mikä voi tuoda asiakkaita myös
siltä väylältä, Aarno Rautio sanoo.
Rautio on saanut jo lukuisat
kerrat kuulla ihmisiltä, että autohuoltopalvelua kaivataan laajan pitäjän pohjoispäähän. Alueelta on
pitkä matka niin kuntakeskukseen
kuin kaupunkien korjaamoille.
- Toimintaani kuuluu ympärivuorokautinen kotipalvelu. Ideana
on se, ettei kenenkään tarvitse jäädä auto-ongelmineen pulaan, vaikka viat, käynnistysongelmat, jäätymiset, osarikot ja muut harmit sattuisivat niin sanotun virka-ajan ulkopuolella. Pyrin monipuoliseen
palveluun ja kasvatan palveluresurssiani kysynnän mukaan. Ohjelmaan kuuluu myös sijaisautopalvelu ja varaosien hankinta. Päättymäisillään oleva talvi on ollut kova
koettelemus sekä autoille että kuskeille. Jos tällaisia talvia tulee peräjälkeen, meikäläisen palveluille uskoisi olevan kovasti kysyntää. Lisäksi nykyaikaiset autot alkavat olla sellaisia, ettei niille oikein mahda kotikonstein mitään, jos pulmia tulee,
Rautio pohtii.

Aarno Rautio viihtyy autojen parissa. Entisistä TVH:n tiloista saatiin asianmukainen tukikohta uudelle yritykselle, Tervolan Autohuollolle.
Maaliskuun alussa korjaamoyrityksen tiloissa tehtiin vielä viimeisiä remontoinnin viimeistelyjä.
Halliin on hankittu nosturit, testeri
ja rengaskoneet ynnä muut laitteet
sekä työkalut. Kaikki alkaa olla nyt
olla viimeisen päälle valmista vaativaan ja varmasti asiakkaita tyydyttävään toimintaan.
- Ainakin alkuun työskentelen
yksin, mutta toiveissa tietenkin on,
että töiden lisäännyttyä pystyn työllistämään muitakin autokorjausalan
osaajia. Tämä on rekisteröity korjaamo, mikä on välttämätöntä korjattavien autojen takuuasioita ajatellen.
En olisi lähtenyt yrittäjäksi tälle alalle, jollen uskoisi toiminnan menestykseen. Tietysti luotettavuus ja menestyminen ovat täysin itsestä kiinni, Aarno Rautio muistuttaa. ❅ ✎(JJ)

TERVOLAN KUNTA

TERVOLAN KUNTA
TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
Työterveyshuolto, fysioterapia, astmahoitaja sekä diabetes- ja sydänhoitaja ovat siirtyneet Teletalolta terveyskeskuksen tiloihin.
Kaikkiin kulku Keskustieltä, sisäpihan puolelta (hammashuollon ja neuvolan sisäänkäynnistä).
Puhelinnumerot:
– Työterveyshuolto
– Fysioterapia
– Astmahoitaja
– Diabetes- ja sydänhoit.

016-2113 666, 040-525 4787
016-2113 671, 040-195 0228
016-2113 664, 040-525 4786
016-2113 665, 040- 525 4785

✂ ✂ ✂ LEIKKAA TALTEEN! ✂ ✂ ✂

TERVOLAN KUNTA
Tervolan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta ilmoittaa
haettavaksi vapautuvat

Tervolan kunnan koulutoimessa on haettavana torstaihin
14.4.2011 klo 15 mennessä
1. ESIOPETUSTA ANTAVAN OPETTAJAN VIRKA (OSA-AIKAINEN 18,5 h/vko), sijoituspaikkana Lapinniemen koulu
2. LUOKANOPETTAJAN VIRKA (0001), sijoituspaikkana
Kaisajoen koulu
3. LUOKANOPETTAJAN VIRKA (0062), sijoituspaikkana
Louen koulu
4. LUOKANOPETTAJAN VIRKA (0070), sijoituspaikkana
Mattisen koulu
5. LUOKANOPETTAJAN VIRKA (0071), sijoituspaikkana
Mattisen koulu
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998)
mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.
Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset ja nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo, pyydetään toimittamaan osoitteella: Tervolan koulutuslautakunta, Keskustie 81, 95300 Tervola.
Virat täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.
Tiedustelut:
1. rehtori Essi Varajärvi puh. 0400 755 094, essi.varajarvi@tervola.ﬁ
2. koulunjohtaja Marko Niska puh. 040 481 7347, marko.niska@tervola.ﬁ
3. koulunjohtaja Mikko Ketola puh. 0400 603 049, mikko.ketola@tervola.ﬁ
4. ja 5. koulunjohtaja Pasi Jeremejeﬀ, puh. 040 769 5635,
pasi.jeremejeﬀ@tervola.ﬁ
Tervolassa 16.3.2011

Koulutuslautakunta

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT
perhepäivähoidossa, Louen ryhmäperhepäiväkodissa, Lapinniemen päiväkodissa sekä esikoululaisten iltapäivähoidossa.
Päivähoitokaavakkeita saa sosiaaliosastolta sekä myös internetista Tervola -sivuilta. Tällä hetkellä kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten päivähoito jatkuu entisessä muodossaan.
Hakemukset on jätettävä 30.04.2011 mennessä sosiaaliosastolle, osoite: Tervolan kunta/sos.osasto Juha Joutulainen 95300
Tervola.
Päivähoitoasetuksen 2 § muutoksella lasten vanhemmat t.
huoltajat voivat saada vanhempainrahakauden päättymisen
jälkeen alle kouluikäiselle lapselleen kunnallisen päivähoitopaikan.
Päivähoitopaikkaa on haettava 4 kk ennen päivähoidon alkamista. Mikäli päivähoitoa tarvitaan alkavan opiskelun t. työllistämisen vuoksi, järjestelyaika on 2 viikkoa. Jos jo käytössä oleva päivähoitopaikka sanotaan irti kesän ajaksi, on uutta
päivähoitopaikkaa haettava huhtikuun 2011 loppuun mennessä.
Yksityiset perhepäivähoitajat, jotka omassa kodissaan hoitavat päivähoitoikäisiä lapsia korvausta vastaan, ovat päivähoitolain mukaan velvollisia tekemään ilmoituksen sosiaaliosastolle, päivähoidon vastuuhenkilölle.
Lisätietoja antaa Juha Joutulainen p. 242 424 t. 040-5184791.
Tervolassa 14.3.2011
Sosiaali- ja terveyslautakunta

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
LASKETTELUREISSU LEVILLE

lauantaina 2.4. Lähtö linja-autoasemalta klo 8.00 ja Leviltä klo
17.30. Etusijalla ovat nuorisoikäiset. Alle 11-vuotiaat vain aikuisen seurassa. Matkan hinta 35/22 € sisältäen kyydin, päivälipun ja
vakuutuksen. Ilmoittautumiset ja maksut ke 30.3. mennessä
vapaa-aikatoimistoon p. 242465.
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TERVOLAN KUNTA
KUULUTUS
EDUSKUNTAVAALIT 2011
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 17 päivänä huhtikuuta 2011 kello 9.00 - 20.00.
Äänestysalue
Äänestyspaikka
Äänestysalue 1 Tervolan kunta
Kunnanvirasto
Osoite: Keskustie 81
95300 TERVOLA
Tervolan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.
ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestysajanjakso on 6. - 12.4.2011
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Tervolan kunnan Kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.
Ennakkoäänestäminen voi tapahtua arkipäivinä kello 9.00–
20.00, lauantaina kello 10.00–16.00.
Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään.
Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana passikuva.
KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutetun, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa /937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon
(6.–12.4.2011) sattuvana päivänä kello 9–20.
Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan
kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina
5.4.2011 ennen kello 16.
Jos puhelimitse tehty ilmoitus tai kirjallinen ilmoitus on saapunut keskusvaalilautakunnalle edellä mainitun määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei saa toimittaa.
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema
henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan
tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Lomakkeita on saatavana keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Annikki
Ollitervolta puh. 016 242 431 tai 0400 268920. Osoite: Tervolan
kunnan keskusvaalilautakunta Keskustie 81 95300 Tervola. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta www.
vaalit.ﬁ/15226.htm.
Tervolassa 16.2.2011
TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Arvi Kelhä
Annikki Ollitervo
puheenjohtaja
sihteeri

Rokki pauhasi ja
hernekeitto lämmitti
seurantalolla
T
ervolan nuorisoseura antoi
jälleen valtavan panostuksensa Talvi taittuu taas- viikonlopun
onnistumiseen 11-12.2.2011. Perjantai illan pakkastunnelmassa urheilukentällä toimitetun avaustervehdysten ja seurakunnan iltahartauden jälkeen yleisö pääsi nuorisoseuran tiloihin lämmittelemään ja
nauttimaan talkooväen tekemistä
tuoreista munkkirinkilöistä ja kuumasta kaakaosta. 4H- yhdistys taas
paistoi seuran pihalla makkaraa
suolaisen nälkäisille.
Kun potkukelkka viestin lumet
oli karisteltu jaloista, sai vanha seurantalo sisälleen Tervolan nuorisoa
ja klo 20.00 alkoi winTERROCKtapahtuma 12-17- vuotiaille. Kesäloman alussa ensikerran järjestetty TERROCK- tapahtuma sai suuren suosion jo ehkä sen takia, että
nuoret ovat saaneet olla itse suuresti suunnittelemassa ja toteuttamassa
rokkijuhlaansa. Mikä voisikaan siis
olla parempaa, kuin nauttia oman
työnsä hedelmistä. Ilahduttavaa on
myös se, että esiintyjät on molem-

piin TERROCK- tapahtumiin on
saatu oman kylän nuorista, joissa
potentiaalia kyllä löytyy.
Lauantaiaamuna Nuorisoseuran pöydät olivatkin taas järjestetty kirpputoria varten. Ihmiset olivat saaneet varata itselleen myyntipöydän. Sanonta ”toisen romu on
toisen aarre” päti taas ja monenlainen tavara vaihtoi omistajaa. Myös
arpajaiset ja mollamaijamyyntinäyttely olivat hyvin suosittuja. Buffetissa myytiin laskiaispullakahveja ja jo kuuluisaksi muodostunutta nuorisoseuran hernekeittoa, jota
useampi kävi oman kattilan kanssa ostamassa jopa kotiin vietäväksi. Myöhemmin päivällä kirpputori
yleisöä viihdytti Stand up- komiikallaan Jouni Talvinen ja tervolalaisten omista vintage-asuista koottu hauska muotinäytös.
Nuorisoseuran talkoolaiset ansaitsevat suuret kiitokset ja voivat
tyytyväisinä todeta, että talvi on
taitettu jälleen oikein onnistuneesti Tervolassa. ❅
✎(AH)

TERVOLAN KUNTA
YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUODELLE 2011
Avustushakemukset yksityisteiden
– kesäkunnossapitoon,
– aurausavustuksiin ja
– aurauksiin aurauskaudelle syksy 2011 - kevät 2012
tulee jättää tekniselle osastolle 29.4.2011 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa tekniseltä osastolta tai virastotalon
neuvonnasta.
Tervolassa 24.3.2011
Tekninen lautakunta

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

7198222 Metsästäjätutkintoon valmentava koulutus
Koivun koulu, Kari Alatossava ja Olavi Jestilä. 4.–7.4. ma 17-21, ti
- to 18-21. Tutkintopäivät ilmoitetaan koulutuksen alussa. Ilmoittautuminen 28.3. mennessä. Kurssimaksu 15 €.

1104245 Tilkkujen taikaa (16 h) Tervolan koulukeskus.
Hellevi Loukola. 26. – 27.3. la ja su 10–16.45. Eri tekniikoita käyttäen, uutta oppien sekä entisiä taitoja syventäen kurssilla voi valmistaa tilkkutöitä oman mielenkiinnon mukaan. Kurssimaksu 15 €.

TERVOLAN KUNTA
TERVOLAN KUNNAN
KAAVOITUSKATSAUS 2011
KAAVOITUKSEN NYKYTILANNE (voimassa olevat kaavat)
Maakuntakaava
Länsi-Lapin maakuntakaava
(1.1.2010 muuttunut seutukaavasta maakuntakaavaksi)
Yleiskaava
Kemijokivarren osayleiskaava: Tervola – Varejoki -osa-alue,
Loue – Mattinen -osa-alue, Peura – Ossauskoski -osa-alue, Koivu – Suukoski -osa-alue, Paakkola – Ylipaakkola -osa-alue.
Suhanko-kaivoshankkeen osayleiskaava.
Asemakaava
Kirkonkylän asemakaavat: Keskustan alue, Palonperän alue, Kiviahon alue, Viian alue, Hastinrinteen alue, Hastinkankaan alue
Ranta-asemakaava
Kaisajoen rantakaava, Loueputaan ja Tervasaaren rantakaava,
Louesaaren/Ylitalon rantakaava
VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT
Maakuntakaava: Länsi-Lapin maakuntakaava (aloitettu
12/2010)
Yleiskaava: Varevaaran osayleiskaava ja Loue - Mattinen
osayleiskaavan muutos; Tuulipuistohanke (valm.2011)
Asemakaava: Välikujan alue (valm.2011), Urheilukentän ja Viian alue (valm.2011)
VIREILLE TULEVAT KAAVAT
(ajankohta määrittelemätön, jos ei muuta mainittu)
Yleiskaava
Kemijokivarren osayleiskaavaa tullaan tarkistamaan ja ajantasaistamaan alueittain. Ensimmäinen osayleiskaava-alue Paakkola – Ylipaakkola (2012 - 2014). Selvitetään myös onko tarpeen laatia jollekin kuntakeskuksen ulkopuolisille ranta-alueille ranta-asemakaava, jotta saavutettaisiin rakentamistarvetta
tyydyttävä taso vai onko tarpeen käynnistää asemakaavoitus.
Asemakaava
Siltatie-Tapiolankangas (2011). Kaisajoen teollisuusalueen laajennus; Konepajan- ja Nelostien välinen alue (2011). Vanhimpien asemakaava-alueiden ajantasaisuuden tarkistaminen; Siltatie-Palonperä (2012). Ajantasa-asemakaava: Asemakaava-alueen tontti- ja kiinteistörajojen yhteneväisyyden tarkastaminen.
ARVIO ASUMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN RIITTÄVYYDESTÄ
Kunnan Kiviahon ja Hastinkankaan asemakaava-alueilla on
kunnalla lähes 60 vapaata tonttia. Vetovoimaisista ranta-alueille sijoittuvista rakennuspaikoista on vajausta.
Kemijoen ranta-alueella olevien rakennuspaikkojen tarjonta ja
kysyntä eivät kohtaa ja tonttitarjontaa ei ole riittävästi. Rakentamiskelpoiset ja ympäristöön soveltuvat täydennysrakennuspaikat eivät kohdistu yleiskaavan mukaisiin paikkoihin.
TOIMENPITEITÄ
Tehostetaan maanhankintaa ranta-alueilta ja pyritään kaavamuutoksilla muodostamaan vetovoimaisia ympäristöön soveltuvia uusia rakennuspaikkoja.
Tehostetaan maanhankintaa teollisuudelle sopivilla alueilla ja
pyritään muodostamaan kaavamuutoksin ja laajennuksin riittävä tonttitarjonta pitkälle tulevaisuuteen.

KESÄTEATTERIKURSSI
Ensimmäinen tapaaminen Lapinniemen koululla tiistaina 29.3.
klo 18. Ohjaajana Hannu Antinkaapo. Työstämme Kalle Päätalon Susiparia. Kurssi avoin kaikenikäisille.

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

TERVOLAN KUNTA
VAALIKULJETUKSET
Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta järjestää kuljetuksia
EDUSKUNTAVAALI 2011 ennakkoäänestyspäivänä lauantaina
9.4.2011 sekä vaalipäivänä sunnuntaina 17.4.2011 kutsutaksiajona seuraavasti:
PAAKKOLA-KAISAJOKI
Kolopetäjän, Sihtuunan, Petäjämaan, Sivakkajoen, Polvenojan, Varejoen ja Löylyvaaran alueen kuljetusta tarvitsevat
äänestäjät voivat tilata kyydin Juha Nyyssöseltä puh. 040
7065355.
Paakkolan (kunnanraja - Tossavanperä ) Kaisajoen alueen
kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Kalervo
Ruotsalaiselta puh.040-7695285.
KÄTKÄVAARA
Sivakkajärven, Luppovaaran, Mustanmaan, Kätkävaaran, Nakuväärän, Ketunmaan ja Kätkäjärven alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Esa Hedmannilta puh.
0400 391391.
LAPPIA - LOUEN TOIMIPAIKKA
Kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Esa Hedmannilta puh. 0400 391391.
KOIVU-PEURA-LOUE
Koivun, Peuran ja Louen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Mauno Ollikkalalta puh. 0400 299678
tai 439349.
REUTUAAPA-SUOLIJOKI-VÄHÄJOKI-SUUKOSKI-OSSAUS
Vammavaaran, Suolijoen, Reutuaavan, Vähäjoen, Hyössingin, Suukosken ja Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Kalervo Ruotsalaiselta puh.040
7695285.
Jyrkänkosken, Ollakanojan, Rakkaviidan, Sirkkelin ja Anttilankankaan alueen äänestäjät voivat tilata kyydin Mauno Ollikkalalta puh. 0400 299678 tai 439349.
PAHTAOJA - LEHMIKUMPU- KIVIOJA
Pahtaojan, Lehmikummun, Kiviojan ja Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391757.
YLIPAAKKOLA
Ylipaakkolan - Isopalon alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Kalervo Ruotsalaiselta puh. 040
7695285.
Kuljetusta voidaan järjestää muistakin kuin yllämainituista
paikoista jos tarvitsijoita on 3 - 4 henkilöä.
Äänestyspaikka ennakkoäänestyksessä on Kunnanvirasto,
osoite Keskustie 81, 95300 Tervola ja varsinaisena äänestyspäivänä Kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.
Vaalikuljetusta tarvitsevan tulee hyvissä ajoin, viimeistään edellisenä päivänä ottaa yhteyttä kuljetuksen hoitavaan autoilijaan kyydin saamiseksi. Autoilija ilmoittaa
aikataulun.

Seuraava

Kuljetuksiin liittyvissä asioissa voi ottaa myös yhteyttä Arvi
Kelhään puh.0400 398335 tai Annikki Ollitervoon puh.
242431 tai 0400 268 920.

torstaina 7.4.

TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Aineiston toimitus viimeistään keskiviikkona 30.3.2011.
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Kansallispukuja tuuletettiin
Yrittäjän asialla
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

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys

Tervolan
Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

Työpajalta kesäksi pihakalusteet!
Tule koeistumaan, niin tehdään tilaus ja valitaan samalla väri Sinun kalusteillesi!
Työpaja tekee tulevallakin kesäkaudella tilauksesta haravointi- ja ruohonleikkuutöitä (vain eläkeläisille). Ottamalla heti yhteyttä työpajalle, varmistatte oman pihanne kesätyöt.
Työpajan kierrätyspisteessä myytävänä uusiokäyttöön sopivia kangaspaloja, vetoketjuja ja nappeja.
Tervetuloa tutustumaan!
Työpaja avoinna arkisin klo 8-15.
016-242 421
040-760 8571

S

unnuntai 27.2. kirkonmenojen
jälkeen Tervolan nuorisoseuralla ”tuuleteltiin” yhdessä kansallispukuja kaappien kätköistä ja juotiin
kirkkokahvit. Pienimuotoisen juhlan tarkoituksena oli saada tervolalaiset pukemaan päälleen omat, nykyisin valitettavan harvoin käytetyt,
kansallispukunsa ja samalla saada
ihastella toisten pukuja. Luonnollisesti Tervolan puku edusti tilaisuudessa enemmistöä, mutta paikalla
oli myös muualta Suomesta tulevia
asukokonaisuuksia.
Kampanisukahvittelujen jälkeen siirryttiin varsinaiseen ohjelmaan, jonka aloitti nostalginen
filminpätkä Rimpparemmin vuoden 1979 Saksan vierailusta. Mutta
vaikka Rimpparemmi ei Tervolassa
enää vaikutakaan, puhui juhlan ohjelma selvästi sen puolesta, etteivät
eri kulttuuritoimijat ole tästä pitäjästä kadonneet. Pirkko Tarkiainen
ilahdutti runonlausunnalla ja viritti kuulijat tulevaan Kalevalan päivään. Annika Kontio taas loi tunnelmaa laulamalla vanhoja suomalaisia kansanlauluja. Lopuksi seuran salissa kajahti vielä yhteislauluna kymmenen virran maa. Säestäjänä tilaisuudessa toimi Amanda Hakoköngäs.

Paikalla olleiden keskuudessa
nousi ajatus tilaisuuden muodostamisesta perinteeksi aina Kalevalan päivän alla. Toiveissa on, että
sittemmin nähdään myös enemmän erilaisia kansallispukuja, sillä
pikkulinnut kertovat juuri tervolalaisten puovien ja vinttien kätköistä
niitä löytyvän. Siispä rohkeasti mukaan (myös miehet!) viimeistään
ensi vuonna tuulettamaan oman
kotiseutusi arvokasta perinnepukua. ❅
✎ (AH)

Lehmikummun Kylät ry:n ja
Sompu-Pahtaojan metsästysseura ry:n
yhteinen

TERVOLA-HIIHTO

ULKOILU- JA PILKKIKILPAILUTAPAHTUMA

Laturetkitapahtuma sekä koko perheen ulkoilupäivä
Mattisen kylän maastoissa

Tikan montulla
lauantaina 9.4. klo 12.00 alkaen.
Kyläyhdistys myy
tapahtumapaikalla arpoja.

AUTOSOITTIMET

Kaikki ovat
lämpimästi tervetulleita!

CDE – 111R/RM

149 Ð
Lentopallonaisille
menestystä

CDE – 112RI

179 Ð
CDE – 125BT

199 Ð
TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Kivalojen seutuopiston Tervolan
naisten lentopallojoukkue menestyi hyvin Muurolassa hiljattain pelatussa lentopalloturnauksessa, johon osallistui kahdeksan joukkuetta. Tervolaan tuotiin pronssia kovatasoisen turnauksen palkinnoksi. Loppuottelupaikkakin oli enemmän kuin lähellä – vain muutaman
pisteen päässä.

HIPPO-HIIHDOT
torstaina 7.4. klo 18
Tervolan Urheilukentän maastossa
Ilmoittautumiset Eeva-Kaisa Lahdelle
puh. 040-8445995 tai paikan päällä
klo 16.30 alkaen.
Sarjat: 4 v., 6 v., 8 v., 10 v. ja 12 v.
niin pojille kuin tytöille.
Tervetuloa koko perhe viettämään
reipasta ulkoilupäivää!
Tarjolla myös
Tervolan seurakunnan
paistamaa makkaraa!

Joukkuetta valmentava Juha
Joutulainen kiitteli pelaajia ja kertoi treenien tuottaneen hyvää tulosta. Hänen mukaansa naisten peliä oli kiva seurata ja jännitystäkin
riitti. Juha antaa kiitosta myös seutuopistolle ja sen rehtorille loistavien harjoittelupuitteiden järjestämisestä ja muusta arvokkaasta tuesta
esimerkiksi pallojen hankinnassa ja
opetustuntien puitteissa.
Keväämmällä on luvassa kotiturnaus. Joutulainen lupaa tervolalaisille katsottavaksi tasokasta naisten lentopalloilua. Nuoremmat pelaajat ovat saaneet sponsoritukea ja
valmistaneet pelipukuja. ❅ ✎(JJ)

Seuraava JOKIPOSTI
ilmestyy 7.4.
Aineisto viimeistään 30.3.

Lauantaina 26.3. klo 10.00–15.00

Perinteinen hiihtolatu
15 km kansanhiihtolatureitillä ja lisäksi luistelu-ura
12 km edestakaisena pistona Ahontien ja Kirvesmaantien pohjilla. Opasteet reiteille.
Lähtöpaikka Mattisen koululla, huoltopiste lisäksi Mutterikodalla.
Latukortti 5 € sisältää lihakeiton lisukkeineen ja munkkikahvit koululla sekä pikkupurtavaa ja mehua kodalla.
Lisäksi buffetti arpajaisineen.
Lisätietoja vapaa-aikatoimistosta p. 242465.
Järjestäjät: Mattisen-Liimatan kyläyhdistys, Mattisen
metsästysseura ja Tervolan kunnan vapaa-aikatoimi.

