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Tervola-hiihto sivakoitiin leppoisasti
ervolalaisten perinteinen laturetkitapahtuma ja samalla koko perheen ulkoilupäivä vietiin parisen viikkoa sitten läpi lauhahkossa, pilvisessä säässä. Turhan moni auringonystävä jäi kotiin, mutta latu/ulkoilukortin lunastaneita oli silti muutamaa vaille
sata. Lapsille suunnattuihin ”säpinöihin” osallistui parisenkymmentä tyttöä ja poikaa.
Tervola-hiihdon järjestelyt hoituivat kunnan vapaa-aikatoimen sateenvarjon alla mallikkaasti; päivän
aktiviteettien junailuista MattisenLiimatan kyläyhdistyksen ja Mattisen Metsästysseuran talkoolaisilla onkin jo kiitettävästi kokemusta.
- Järjestäjien odotukset olivat
vähän korkeammalla kuntalaisten
osallistujamäärän suhteen, mutta
ihmisten tyytyväisyys ja monipuolisesti virkistävä päivä korvasivat
tuon puutteen. Talkooväen uurastus ei mennyt hukkaan. Tapahtuma
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pidettiin nyt toista kertaa Mattisen
maastoissa, jotka tarjoavat hiihtäjille helpot latu-urat, vapaa- aikasihteeri Tarja Leinonen kertoi.
Leinonen luonnehti Mattisen
alueen järjestöjen talkoohenkeä esimerkilliseksi. Hän sanoi uskovansa, että myös perheiden pienimpien tarpeisiin kehitellään uusia piristysruiskeita.
- Yli sadan ihmisen saaminen
koolle kolmen tuhannen ihmisen
pitäjässä on mielestäni ihan hyvä
saavutus. On muistettava, ettei näistä talvisista virkistyspäivistä pyritä
saamaan koko maakuntaa syleileviä massatapahtumia; sellaisiin eivät
meidän resurssitkaan riittäisi. Kotikutoisuus on hyvä vetovoimatekijä,
Tarja Leinonen pohdiskeli.
Eipä tuo Tarja kohteliaisuuttaan
talkooväen aikaansaannoksia kehunut. Ladut olivat kunnossa, vaikka vielä aamulla taivaalta leijui sakeanaan lumihiutaleita, JP Kupa-

rin ja Eeva-Liisa Viiden hoitelema soppatykki lauloi makeasti tarjoten nälkäisille rokkaherkkua ja
Mattisen koulun sisällä pääsi jälkiruualle: emäntien järjestämille pullakahveille.
- Olemme varautuneet ainakin
150 ihmisen ruokkimiseen soppatykkipatterin päällikkö, JP Kupari,
raportoi, kun ensimmäinen tulipeitto oli levitetty maastoon.
Tykin osumatarkkuus oli kohdillaan. Loppupäivän aikoihin moniin ruokakuntiin tiedettiin odotella ehdotonta ilmaherruutta.
Kukaan ei tietenkään lähtenyt ladulle täydellä mahalla. Luki-

on emeritus-rehtori Martti Ranta
antoi luistelunäytteen ja katosi hetkessä tienpohjaa pitkin Kirvesmaan
suuntaan.
Perheladun lähtöpaikalla oli sopivasti säpinää, kun Tarja Tirroniemi ja Teemu Kupari saattelivat pienimpiin hiihtäjiin lukeutuvia Enna
Kuparia ja Kalle Tirroniemeä taipaleelle. Ryhmän hiihto sujui hyvin
– kaikki pysyivät pystyssä.
- Tämän kokoiset tapahtumat
ovat ihan mukavia, kun ei pääse hukkumaan massaan. Käymme
vain oman kylän hiihdoissa, Teemu
Kupari kertoi. ❅
✎(JJ)

Eikö vehkeet toimi,
kun töitä pitäisi tehdä?
Korjauta koneet
kesäkuntoon

Martti Ranta hiihtelee paljon, mikä näkyy miehen otteista ja sujuvasta tyylistäkin.

TERVOLA
Myönteisiä mahdollisuuksia

Tervetuloa Vaarojen vaellus
-infotilaisuuteen

Kalle Tirroniemen alkukiihdytystä oli mukava seurata. Tarja Tirroniemi avittaa Enna Kuparia, ja Teemu Kupari varmistelee tilannetta taustalla.

Louen koululle, Louesaarentie 19,
ke 4.4. klo 19.00.
Tule kuuntelemaan ja antamaan palautetta
Tervolaan suunnitteilla olevasta vaellusreitistöstä.
Lisätietoja: Vaarojen vaellus /Petri Törmänen
puh. 040 151 9757

- traktoreiden perushuollott
ja kunnostukset
- maatalouskoneiden
huollot ja korjaukset
- kauhojen ja perävaunujen
n
kunnostus ja valmistus

www.louentoimitoimi.ﬁ

VÄLTÄ
KEVÄTKIIREET
Huhtikuun loppuun
mennessä korjautettujen
maatalouskoneiden
kesken arvomme

200 l MOOTTORIÖLJYTYNNYRIN.
KONEPAJA
0400 369 952
LETKUPALVELU
0400 901 019
HUOLTO
0400 982 955

VASARAN
VAPAAPÄIVÄ –

– Kahvitarjoilu –
Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

JUHLIN
SYNTTÄREITÄNI
Hyvä Renki täyttää vuoden

Tarjoan 1-vuotissynttärikahvit

NYT PAIKAT PUHTAIKSI!
imuri
FC 8136

99 Ð

Nuorisoseuralla 30.3. klo 10-14
Tervetuloa turisemaan tutut ja tuntemattomat!
Jyrki Laapotti 0400-629234

imuri FC 9088

2,50 kpl 6,-Tulppaanit
6,00 3 kpl
10,-

159 Ð

Santut

10 kpl nippu

2 nippua

Hautakivipäivä lauantaina 31.3. klo 9-15
- Kiviedustaja paikalla - Talvialennukset

imuri S 6310
2000 w

199 Ð

Palvelemme: arkisin 10–17, lauantaisin 9–13

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

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Seuraava
Tervola, puh. 435 018, 0400 691663
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torstaina 12.4.

2

29.3.2012

Mukava tilinpäätös
Tervola-hiihdoista
Mattisella hiihdettiin ja ulkoiltiin epävakaassa säässä – mutta
hymysuin. Latukortin lunastaneita oli lähes sata ja päivän riemuista nauttineita lapsia parisenkymmentä.
Tervolan Sähkön 200 euron lahjakortin voitti Iiris Lumpus. Arvonnan suoritti Risto Ranta Tervolan Varikolta.
Lasten nonstop hiihtokisassa voiton vei Emma Hedman, jonka perässä tulivat tiukasti Hilla Tirroniemi, Milla Huhtamella, Jasmiini Ekorre, Kalle Tirroniemi, Enna Kupari ja Miina
Huhtamella.
Järjestelyistä saimme pääsääntöisesti positiivista palautetta, ja otamme ihmisten tekemät havainnot onkeemme tulevina vuosina.
Kiitämme Tervolan kuntaa, Tervolan Sähköä, osallistujia sekä
runsasta talkoolaisten joukkoa – palataan jälleen ensi keväänä asiaan uusin aatoksin ja virityksin!
Mattisen-Liimatan Kyläyhdistys ry.
Mattisen Metsästysseura ry.

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Tunti ennen messujen alkua aamurukous seurakuntakeskuksen kerhosiivessä.
Su 1.4. Palmusunnuntain Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo
11, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti yhteisvastuukeräykseen. Messun jälkeen puurolounas. Puurolounaan hinnat: aikuiset
1,50 €, lapset alle 15v 1,00 €, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi.
Ma 2.4. Hiljaisen viikon iltakirkko Vanhassa kirkossa klo 19, johtaa
Tero Saapunki.
Ti 3.4. Hiljaisen viikon iltakirkko Vanhassa kirkossa klo 19, johtaa Heikki Holma.
Ke 4.4. Hiljaisen viikon iltakirkko Vanhassa kirkossa klo 19, johtaa Heikki Holma. Kiirastorstaina 5.4. viikkomessu Vanhassa kirkossa klo 19,
johtaa Heikki Holma. Kolehti yhteisvastuukeräykseen.
Pitkäperjantaina 6.4. Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10,
johtaa Heikki Holma, kirkkokuoro laulaa. Kolehti Kirkon ulkomaanavulle.
Jeesuksen kuolinhetken hartaus Vanhassa kirkossa klo 15, johtaa Heikki Holma.
Pääsiäisenä 8.4. Konfirmaatiomessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo
10, johtaa Heikki Holma. Saarnan aikana on lapsilla mahdollisuus osallistua kirkkopyhäkouluun päiväkerhohuoneessa.
Kolehti heikoimmassa asemassa olevien perheiden tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Ma 9.4. toisena pääsiäispäivän perhekirkko Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11. Kolehti oman seurakunnan lapsityölle. Perhemessun jälkeen
kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.
Ke 11.4. Lasten pääsiäiskirkko Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10,
johtaa Heikki Holma.
VIIKKOTOIMINTA: Ke 28.3. Sairaalahartaus klo 14.
To 29.3. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
Ti 3.4. Veteraanien hengellinen tilaisuus seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11.30.
Ke 4.4. Ehtoollishartaus sairaalassa klo 14.
To 5.4. Ehtoollishartaus Kotikullerossa klo 10.30. Eläkeläisten kerho
Peuran koululla klo 10.45.
Ke 11.4. Sairaalahartaus klo 14.
To 12.4. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15. Eläkeläisten piiri seurakuntakeskuksessa klo 11. Kristittyjen yhteinen rukoushetki seurakuntakeskuksessa klo 18.
PYHÄKOULUTYÖ: Kirkkopyhäkoulu jumalanpalvelusten saarnan aikana. Lapsilla on mahdollisuus osallistua pyhäkouluhetkeen päiväkerhohuoneessa. Lapset palaavat jumalanpalveluksen lopuksi kirkkosaliin. Pyhäkoulua ei ole perhekirkkojen aikana.
PÄIVÄKERHOTYÖ: Kerhot 3-6-vuotiaille: keskiviikkoisin klo 10-12,
Seurakuntakeskuksessa, Kirkkokuja 4, keskiviikkoisin klo 13.15-15 Koivun
koululla (huom! uusi kerho, johon voivat osallistua myös vanhemmat ja alle
3- tai yli 6-vuotiaat lapset), perjantaisin klo 12-14, Louen koululla.
Avoin päiväkerho 0-6-vuotiaille: torstaisin klo 10.30-12.15, Seurakuntakeskuksessa. Avoimeen päiväkerhoon voivat lapset tulla vanhempansa tai
hoitajansa kanssa, yli 3-vuotiaat myös yksikseen. Osa kerho-ohjelmasta on
kaikille yhteinen, osan aikaa on aikuisilla mahdollisuus virkistyä myös keskenään kerhohuoneen viereisessä huoneessa. Mehu- ja kahvitarjoilu. Päiväkerhoihin otetaan uusia lapsia koko kerhovuoden ajan.
Tiedustelut Leena Holma p. 050 4370006
NUORISOTYÖ: Nuorten Raamis perjantaisin klo 17 pappilassa (Kirkkokuja 4b).
LÄHETYSTYÖ: Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna 26.3.-11.4.
Vaatteiden tulee olla puhtaita ja ehjiä. (Huom. emme ota vastaan kesävaatteita säilytystilojen puutteen vuoksi). Mahdollisuus varata tanko/pöytä, tied.
Arja p. 050 -4370011. Kirppis auki: ma-pe klo 10-17 ja ke 11.4. klo 1016. Poikkea vaikka kahville!
Kemi-Tornion rovastikunnan lähetyspyhä Torniossa su 15.4. alkaen klo 10 Messulla Alatornion kirkossa, ja ruokailu sekä päiväjuhla Parasniemen seurakuntatalolla. Ilmoittautumiset erityisruokavalioineen viimeistään 10.4. klo 13 mennessä Arjalle, p. 050 437 0011.
DIAKONIATYÖ:
Ti 10.4. ”Maanantailounas” klo 11-12 seurakuntakeskuksessa.
Lounaan hinta on työttömille ja muille, jotka eivät ole työelämässä 2 €, muille 5 €, alle kouluikäisille maksutta.
KIRKKOMUSIIKKI:
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin seurakuntakeskuksessa klo 17,
paitsi ke 4.4. klo 16.30.
TOIMITUKSET: Hautaan siunattu: Eero Johannes Tarkiainen 77 v.
Tervolan alueen
paikallislehti
15. vsk
Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747
Toimituskunta:
Juhani Jaakkola, Marjaana Kamula
Kummu, Hilkka Ollikkala
Sivunvalmistus ja painopaikka:
Tornion Kirjapaino
Jakelu:
Tervolan kunnan alueella
joka talouteen – jakajana Itella Oyj

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

Metso-ohjelma kiinnostaa metsänomistajia
Tervolan valtuustosalissa oli viikko sitten koolla kolmisenkymmentä metsänomistajaa – pääosin Tervolasta, jokunen myös naapurikunnista. Lapin ELY-keskuksen masinoima METSO-ohjelma haastaa
Lounais-Lapin metsänomistajia parantamaan ja turvaamaan suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuutta. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli 5 miljoonaa euroa ja toteutusaika lähimmät viisi vuotta, joten
mistään pienestä näpertelystä ei ole
kysymys.
Monimuotoisuuden vaaliminen
edistää metsissä elävien harvinaisten tai taantuvien lajien elinmahdollisuuksia tulevaisuutta ajatellen.
Ohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella arvokkaita
elinympäristöjä metsissään.
Projektipäällikkö Noora Raasakka kertoi Tervolan info- ja keskustelutilaisuudessa, että Lapissa
METSO on saatu tukevasti siivilleen. Tähän mennessä uusia METSO-rauhoituksia on tehty jo noin
1600 hehtaarille.
- Viimeksi kuluneiden kolmen
viikon aikana 85 tilalta on otettu yhteys hankkeen merkeissä. Lapin alueen maanomistajille on lähtenyt 2800 kirjettä. Kiinnostusta on
ollut jopa yli odotusten, Raasakka viestitti.
Metso-ohjelman turvin suojellaan metsäisiä elinympäristöjä, jotka ovat monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaita. Suomessa tällaisia erityisiä elinympäristöjä
ovat lehdot, lahopuustoiset metsät,
pienvesien lähimetsät, metsäluhdat

Tulvavaikutteinen puronvarsikorpi on arvokas suojelukohde. Kuva: Kari Kemppainen.

ja tulvametsät, harjujen paahdeympäristöt, suot, maankohoamisrannikko, perinneympäristöt sekä
kalkkikalliot, muut kalliot, jyrkänteet ja louhikot.
Hankevastaavana muiden muassa Keminmaan, Simon ja Ranuan alueella toimiva Antti Tolonen
muistutti, että suojeluun kaavaillut
alueratkaisut ovat hyvin joustavia,
eivät suoraviivaisia ja jäykkiä.
- Ratkaisuvalta on aina maan-

Maanomistajat myönteisiä
Vaarojen vaellus
-ulkoilureitille
T
ervolalaisia ja Tervolan matkailua hyödyttämään suunniteltu Vaarojen vaellus –ulkoilureitti on hyvässä myötätuulessa. Hankkeen parissa viime kuukaudet puurtanut Petri Törmänen toteutti hiljattain kyselyn, jossa reitin tarpeellisuudesta ja sen käyttömuodoista
kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä.
Kyselyn otosta voi pitää kattavana
sillä vastauksia kertyi 154.
Törmänen postitti maanomistajille yli 100 kirjettä. Suurin osa
heistä oli hankkeelle myötämielisiä;
vain pieni osa maanomistajista suhtautui reittisuunnitelmiin kielteisesti. Punaista näyttäneiden maanomistajien vuoksi ainakin kaksi reitin osaa jouduttaneen jättämään
pois suunnitelmista.
Kunnan asukkaista ulkoilureitin puolesta liputti 78 prosenttia
vastanneista. Täysin tai hieman eri
mieltä reitin tarpeellisuudesta oli
vain 8 %. Reitin käyttäjiksi vastanneista ”lupautui” liki 70 prosenttia.
Peräti 86 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että ulkoilureitti
parantaisi Tervolan imagoa luontomatkailukuntana.
Vastaajilta kysyttiin myös sitä,
miten he itse liikkuisivat reitillä. Lähes kaikki tunnustautuivat patikoi-

jiksi ja/tai hiihtäjiksi. Ei ollut yllätys,
että maastopyöräilijöitäkin ilmoittautui mukaan. Törmäsen mukaan
pyöräilymahdollisuudet ulkoilureitillä on syytä ottaa huomioon reitin
suunnittelussa.
Muutamat vastanneet ottivat
esiin myös lumikenkäilyn, ratsastuksen ja ulkoilun koiran kanssa.
Sitä vastoin koiravaljakkoajelut eivät herättäneet kiinnostusta tervolalaisten piirissä. Törmänen päätteleekin mainitun liikkumistavan
kiinnostavan erityisesti matkailijoita.
Kyselyn avulla kartoitettiin
myös reitin varrelle mahdollisesti
pystytettävien rakennelmien ja tarjottavien palveluiden tarpeellisuutta. Eniten kannatusta saivat hyvät
tulistelupaikat, käymälät, laavut, levähdyspaikat sekä tuvat ja mökit yöpymispaikkoina.
Lisäksi toivottiin, että lapset ja
lapsiperheet huomioidaan esimerkiksi lyhyemmin reittivalinnoin.
Kuntalaisten ajatuksia ulkoilureitin tiimoilta kuultiin viime viikolla Varejoen koululla, ja seuraava kuntalaisille ja muille hankkeesta kiinnostuneille suunnattu info- ja
keskusteluilta on 4.4. klo 19 Louen
koululla. ❅
✎ (JJ)

Puutteita ja virheitä
esiintyjätiedoissa
aaliskuun ensimmäisessä Jokipostissa kerrottiin Kotikulleron ystävänpäivätapahtumasta.
Valitettavasti puutteellisista tiedoista johtuen jutun esiintyjätiedoissa
oli virheitä ja aukkoja.
Tilaisuudessa esiintyivät pelimannit Rauno Ojanaho ja Pekka Alamaunu (eivät siis Tervolan pelimannit). Kauko Koivusipilä ja Amanda Hakoköngäs säesti-
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vät Alli Vaaran ja Mirjami Kaartisen laulua.
Jutussa mainittiin Tervolan
SPR:n paikallisosaston kummina
toimivan Sirkka Kellokummun olleen paikalla, mutta ei kerrottu, että
myös SPR:n Lapin piirin toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa Oinaala
oli tapahtumassa mukana. Toimitus pahoittelee erhettä ja vajaiksi
jääneitä esiintyjätietoja.

omistajalla. Metso-ohjelman toteuttaminen on yksi vaihtoehto metsien
käytölle, siitä maksetaan rahaa. Karkeasti voidaan todeta, että suojelupäätöksen tehneelle metsänomistajalle korvataan hakkuutulojen menetys. Se on keskeinen korvausperuste, Tolonen totesi.
Hän tähdensi, ettei suojeluratkaisuaan hautovan metsänomistajan tarvitse päntätä päähänsä suojelukriteerejä. Hänen tarvitsee vain
muistaa, keneen voi näissä asioissa ottaa yhteyden. Metso-ohjelman
hanketyöntekijät kyllä tulevat arvioimaan tilanteen ja antamaan ohjeita jatkotoimia varten.
- Suojelurajaukset ovat niin
joustavia, että metsänomistaja voi
halutessaan rajata ulkopuolelle yksittäisen puun, jonka haluaa tuoda vaikka veräjänsä koristeeksi. On
syytä muistaa myös se, että suojeltava kohde voi olla huonompikin
kuin vieressä versoava, arvokkaam-

malta vaikuttava metsäkohde. Tästä huonommasta voi hyvinkin kehittyä tärkeä kohde, Antti Tolonen
muotoili.
Lounais-Lapin metsänomistajia innostetaan Natnet-hankkeessa METSO-ohjelman toteutumisen
edistämiseen yhteistyössä metsänomistajien kanssa. Metsänomistajat
voivat tarjota metsäkohteitaan suojelun piiriin. Metsänomistajia kannustetaan kartoittamaan kohteita,
sillä niiden säilyttäminen voi tulla taloudellisestikin hakkuita kannattavammaksi. Erityisen soveltuvia suojelukohteita ovat luonnonarvoiltaan rikkaat ja monipuoliset
elinympäristöt. Kohde arvioidaan
luonnontieteellisin valintaperustein asiantuntijavoimin. ❅ ✎ (JJ)
Tervolan maanomistajat voivat
ottaa yhteyden METSO-ohjelman
yhdyshenkilöön Jouni Rauhalaan,
0400-470675.

TERVOLAN KUNTA
Tervolan kunnan koulutoimessa on haettavana torstaihin
5.4.2012 klo 15 mennessä

1. TERVOLAN LUKION JA PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIN VIRKA 1.8.2012
alkaen

2. PERUSKOULUN JA LUKION YHTEINEN LIIKUNNAN TUNTIOPETTAJAN VIRKA 1.8.2012 alkaen
3. PERUSKOULUN ENGLANNIN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN LEHTORIN VIRKA (0162) määräajaksi 1.8.2012 – 31.7.2013

4. PERUSKOULUN MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA
KEMIAN LEHTORIN VIRANSIJAISUUS (0161) määräajaksi 1.8.2012 – 31.7.2013
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. Kuoreen merkintä haettavasta virasta.
Toistaiseksi täytettävissä viroissa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa ja määräaikaisesti täytettävissä viroissa neljän
kuukauden koeaikaa.
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: Lapinniemen koulun ja Tervolan lukion yhteinen
rehtori Essi Varajärvi puh. 0400 755 094, sähköposti essi.varajarvi@tervola.ﬁ
Tervolassa 21.3.2012

Koulutuslautakunta
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TERVOLAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
kunnanvirastolla kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina
12. päivänä huhtikuuta 2012 alkaen klo 18.00.
Kokouksen asialuettelo pidetään nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 5.4. alkaen ja kokouksesta laadittava pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä hallintojohtajan virkahuoneessa 18.4. klo 12.00-15.00.
Tervolassa 29. päivänä maaliskuuta 2012
PERTTI KERÄNEN
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

TERVOLAN KUNTA
Tervolan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta ilmoittaa haettavaksi vapautuvat

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT
perhepäivähoidossa, Louen ryhmäperhepäiväkodissa, Lapinniemen päiväkodissa sekä esikoululaisten iltapäivähoidossa.
Päivähoitokaavakkeita saa sosiaaliosastolta sekä internetistä
Tervola -sivuilta.
Tällä hetkellä kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten päivähoito jatkuu entisessä muodossaan.
Hakemukset on jätettävä 30.04.2012 mennessä sosiaaliosastolle os. Tervolan kunta/sos.osasto, Raija Vartio, 95300 Tervola
Päivähoitoasetuksen 2 § muutoksella lasten vanhemmat tai
huoltajat voivat saada vanhempainrahakauden päättymisen
jälkeen alle kouluikäiselle lapselleen kunnallisen päivähoitopaikan.
Päivähoitopaikkaa on haettava 4 kk ennen päivähoidon alkamista. Mikäli päivähoitoa tarvitaan alkavan opiskelun tai
työllistämisen vuoksi, järjestelyaika on 2 viikkoa.
Jos jo käytössä oleva päivähoitopaikka sanotaan irti kesän
ajaksi, on uutta päivähoitopaikkaa haettava
huhtikuun 2012 loppuun mennessä.
Yksityiset perhepäivähoitajat, jotka omassa kodissaan hoitavat päivähoitoikäisiä lapsia korvausta vastaan, ovat päivähoitolain mukaan velvollisia tekemään ilmoituksen sosiaaliosastolle, päivähoidon vastuuhenkilölle.
Lisätietoja antaa Raija Vartio p. 242 424 t. 040-5184791
Tervolassa 15.3.2012
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sompu-Pahtaojan Metsästysseuran
ja Lehmikummun Kylät ry:n

PERINTEISET PILKKIKISAT
Tikan montulla la 31.3. klo 12 alkaen.
Pilkkien ohessa kyläyhdistyksen arpajaiset
------------------------------------

Lehmikummun Kylät ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS
Lehmikummun koululla 15.4. klo 17.00.
Tervetuloa!

Eeva pistää
Teeman pelittämään
ervolalaisia elämyksiä matkailuun eli reilusti ja tuttavallisesti ilmaistuna TEEMA on saanut uuden hanketyöntekijän. Tehtävässä
aloitti maaliskuun alussa Eeva Pistokoski – toistaiseksi vielä Rovaniemellä asuva tehopakkaus.
- Muutto Tervolaan on kiikarissa. Olen vielä hieman pyörällä päästäni siitä onnesta, että minut valittiin tähän työhön. Tuntuu, että tämä
jysähti pöytään kuin lottovoitto.
Olen pienen ikäni haaveillut tällaisesta luovuutta, uteliaisuutta ja rohkeutta vaativasta pestistä. Enimmät
työkokemukseni perustuvat juuri
hanketöihin, esimerkiksi Lapin yliopiston piirissä, nuorta naisenergiaa pursuava Pistokoski sanoo.
TEEMAn tuore projektipäällikkö ei ole hätkähtänyt sitä, että
hanketyöntekijä on vaihtunut niin
tiheään, ettei laskuissa ole tahtonut pysyä.
- En katsele taakse päin, mutta
tiedän, että tehtävästä saatu työkokemus on ollut kovaa valuuttaa työ-

T

elämässä. Teen parhaani, että kaikki
TEEMAn verkot ja vieheet viimeistellään niin valmiiksi kuin mahdollista ja viedään parhaille pyyntipaikoille. Kokemuksesta tiedän, että
asiat edistyvät hitaasti, eivätkä seisovat vedetkään ryöpsähdä hetkessä pauhaaviksi kuohuiksi.
Eeva Pistokoski lupaa pistää
peliin luovaa hulluutta ja ennakkoluulotonta rohkeutta. Tervolassa on hänen havaintojensa mukaan
runsaasti myös hyvää talkoohenkeä. Jokseenkin kaikki tuntevat toisensa. Kotikenttä on jatkuva etu ja
voimavara.
- Minua kiehtoo erityisesti se,
että voin tukea sellaista toimintaa,
jossa yrittäjillä on innostusta ja halua kehittää omia tuotetarinoitaan.
Moni menestystuote rakentuu juuri kiinnostavan tarinan pohjalle.
Elämysten kautta on saatavissa lisäarvoa niin tuotteelle kuin yritystoiminnalle yleensäkin, Pistokoski
muistuttaa. ❅
✎(JJ)

TERVOLAN KUNTA
KUULUTUS
Kaavoituskatsaus 2012
Tervolan kunnan vuotta 2012 koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen kaavoituskatsaus on valmistunut.
Katsauksessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia.
Kaavoituskatsauksella vireille tulevat seuraavat kaavahankkeet:
• Kemijokivarren osayleiskaavan Paakkola-Ylipaakkola
-osa-alueen tarkistaminen Länsi-Lapin maakuntakaavaluonnokseen perustuen
• Kaisajoen asemakaava
• Siltatie-Lossinranta asemakaava (asemakaavan muutos)
• Keskustan asemakaavamuutos, Keskustien osalta
• Vanhimpien asemakaava-alueiden ajantasaisuuden
tarkistaminen, kaava-alue
Kaavoituskatsaus löytyy internetistä osoitteesta: www.tervola.ﬁ kohdasta Ajankohtaista.
Tervolassa 16.3.2012 Tervolan kunnanhallitus

TERVOLAN KUNTA
KIVIAHON ASEMAKAAVATEIDEN
PERUSKORJAUSSUUNNITELMAT
Tervolan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Kiviahon asemakaavateiden peruskorjaussuunnitelmat, jotka sisältävät Kiviahontien, Mustikkapolun ja Puolukkapolun päällysteiden uusinnan ja sivuojien
luiskien muotoilun sekä Juolukkapolun, Hillapolun, Karpalopolun ja Marjamiehentie kokonaan uusimisen.
Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 29.3. 12.4.2012 välisen ajan.
Osallisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Kirjallinen muistutus on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Tervolan kunta, tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Tervolassa 29.3.2012
Tekninen lautakunta

TERVOLAN KUNTA
YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUODELLE 2012
Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi yksityisteiden kunnossapitoavustukset v. 2012.
Hakemukset, jotka koskevat yksityisteiden
- kesäkunnossapitoavustusta
- aurausavustusta (aurauskausi 2012 - 2013) tai
- aurausta (aurauskausi 2012 - 2013)
tulee toimittaa tekniselle osastolle 26.4.2012 mennessä.
Lomakkeita saat tekniseltä osastolta, virastotalon neuvonnasta ja kunnan kotisivuilta.
Tervolassa 19.3.2012
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
Kotisivut: http://www.kivalojenseutuopisto.fi
Email: kivalojenseutuopisto@tervola.fi

Muu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus.
8101202 Hygieniapassikoulutus.
Tervolan kunnantalo, valtuustosali. Eija Kanto. Ma 23.4. klo 18
– 20 ja ke 25.4. klo 18-21. Kurssimaksu 50 Ð sisältää materiaalin ja todistuksen. Ilm. 16.4. mennessä.

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

HÄDÄSSÄ YSTÄVÄ TUNNETAAN
Tervolan VPK järjestää listakeräyksen tulipalossa
talonsa menettäneen Timo Loukolan tukemiseksi.
Keräysaika: 1.4.–15.5.2012.
Keräyspaikka:
Tervolan Kukka-ja Hautauspalvelu K. Kreivi-Lampela.
Kiitos jo etukäteen!

TERVOLAN KUNTA
TERVOLAN KUNNAN
KAAVOITUSKATSAUS 2012
KAAVOITUKSEN NYKYTILANNE
(voimassa olevat kaavat)
Maakuntakaava
Länsi-Lapin maakuntakaava
(1.1.2010 muuttunut seutukaavasta maakuntakaavaksi)
Yleiskaava
Kemijokivarren osayleiskaava
Koivu – Suukoski -osa-alue I, Peura – Ossauskoski
-osa-alue II, Loue – Mattinen -osa-alue III, Tervola – Varejoki -osa-alue IV, Paakkola – Ylipaakkola -osa-alue V
Suhanko- kaivoshankkeen osayleiskaava
Varevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava
Asemakaava
Kirkonkylän asemakaavat
Kirkonkylä 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 luonnosvaiheessa
(aloitettu 12/2010)
Yleiskaava
Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan muutos ja
laajennus (vireille 12/2011)
Asemakaava
Välikujan alue (valm.2012)
Urheilukentän ja Viian alue (valm.2012)
VIREILLE TULEVAT KAAVAT
(ajankohta määrittelemätön, jos ei muuta mainittu)
Yleiskaava
Kemijokivarren osayleiskaava Paakkola-Ylipaakkolaosa-alueen tarkastaminen Länsi-Lapin maakuntakaavan luonnokseen perustuen (2012)
Löylyvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava
Asemakaava
Kaisajoki (2012)
Siltatie-Lossinranta (2012)
Keskustan asemakaavan muutos,
Keskustien osalta (2012)
Vanhimpien asemakaava-alueiden ajantasaisuuden
tarkistaminen, kaava-alue (2012)
Asemakaava-alueen tontti- ja kiinteistörajojen
yhteneväisyyden tarkastaminen vaiheittain
(pohjakartan valmistuttua).
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
Pohjakartan uusiminen.
Tehostetaan maanhankintaa ranta-alueilta ja pyritään kaavamuutoksilla muodostamaan vetovoimaisia ympäristöön soveltuvia uusia rakennuspaikkoja. Yleiskaava-alueiden tarkastaminen vaiheittain Länsi-Lapin maakuntakaavan ohjeistuksen mukaisesti.
Tehostetaan maanhankintaa teollisuudelle sopivilla alueilla ja
pyritään muodostamaan kaavamuutoksin ja laajennuksin riittävä tonttitarjonta pitkälle tulevaisuuteen.

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
LASKETTELUREISSU LEVILLE

lauantaina 31.3. Lähtö linja-autoasemalta klo 8.00 ja Leviltä
klo 17.30. Alle 11-vuotiaat vain aikuisen seurassa. Matkan hinta
40/25 e sisältäen kyydin, päivälipun ja vakuutuksen. Varaa paikkasi p. 040 5902699. Maksut ennakkoon koulutoimistoon ke
28.3. mennessä.

TEATTERIMATKA OULUUN

lauantaina 28.4. päivänäytökseen. Maiju Lassilan ”Kilpakosijat”
musiikkinäytelmä Sari Kaasisen kansanmusiikilla höystettynä. Liput
matkoineen 40/35/20 e. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään
keskiviikkona 11.4. p. 040 5902699.
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HIPPO HIIHDOT 3.4.2012

Kauneimmat
Rakkauslaulut -konsertti

Tervetuloa koko perhe viettämään
reipasta ulkoilutapahtumaa!
Tervolan yhdistys ry:n

Aika: ti 3.4.2012
Paikka: Urheilukentän maastossa

KEVÄTKOKOUS

Arja Koriseva ja Jouni Somero
konsertoivat koulukeskuksen salissa
torstaina 29.3. klo 19.00.
Liput 15 e, myynti ovelta alkaen klo 18.00.

ti 10.4.12 klo 19
kunnantalon kahviossa.
Sääntömääräiset asiat.
Yhdistys tarjoaa kahvit.
Tervetuloa!

Sarjat: 4v., 6v., 8v., 10v. ja 12v. tytöt ja pojat
Ilmoittautuminen:
Osuuspankkiin puh. 016-2151300
tai paikan päällä klo 17.00 alkaen.

NAISTENILTA
OSUUSPANKILLA
pe 13.4. klo 18 alkaen.
* tuote-esittelyä
* hemmottelua pientä
* korvausta vastaan.
* Yhdistys tarjoaa kevyen
* iltapalan lisukkeineen.

Tervolan Terävä

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys
• Lumenpudotukset Tervolassa

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

KIRVESMIES/
PUUSEPPÄYRITTÄJÄ

Kirjaston
pääsiäinen

• Korjausrakentamiset, pienet uudiskohteet
• Sisä- ja ulkotyöt
• myös alkusuunnittelu

Puh. 040 566 9862
Torstaina 5.4.2012 avoinna
klo 11–15.

Kätkävaaran kylätoimikunta
kutsuu kylän väkeä

Perjantaista maanantaihin

SUUNNITTELEMAAN
TULEVAA TOIMINTAA

6.4. – 9.4.2012 suljettu.

Riekkopoikien kodalle
perjantaina 30.3. klo 19.
Tervetuloa sankoin joukoin!

Hyvää
pääsiäistä!

TePS - Tervolan oranssi-ihme
Tervolan Palloseuralla on tällä
hetkellä kolme aktiivista juniorijalkapallojoukkuetta ja miesten
harrastejoukkue. Kesä-elokuussa järjestettiin jalkapallokoulu v.
2004-2005-syntyneille tytöille ja pojille. Talvikauden TePS on pelannut
futsal-piirisarjoja (salijalkapalloa)
useassa ikäluokassa, onpa yksi piirinmestaruuskin seuralla futsalista.
Palloliiton Pohjois-Suomen jalkapallon piirisarjoihin osallistui
seurastamme 02- syntyneiden joukkue ja 98-syntyneiden joukkue.
00-syntyneiden joukkuekin ilmoitettiin mutta sarjaohjelma oli aivan
mahdoton, pelimatkat olisivat tulleet liian pitkiksi, joten siitä päätettiin luopua ja osallistua lähialueella järjestettäviin turnauksiin. 98joukkue pelasi piirisarjassa 16 peliä
ja istui pelimatkoilla autoissa lähes
3000 kilometriä.
Tepsin miesten harrastejoukkueen pelaajat voittivat alkusarjan (kolme osaturnausta) ja päätösturnauksessa jäivät harmittavasti pronssille. Miesten harrastesarjaa kävi pelaamassa viime kesänä kaikkiaan 30 palloilijaa, miksei
siis miesten edustusjoukkuekin olisi mahdollinen?
Viime kauden huipennus oli
kuitenkin Alamikkotervon Henrin taituroima SM-kulta taitokisoista P10-sarjassa. Henri valittiin
myös kauden taitopelaajaksi Pohjois-Suomen alueella. TePS on yrittänyt pelaajien oman innokkuuden
mukaan kehittää kunkin henkilö-

kohtaisia taitoja pitämällä ylimääräisiä taitoharjoituksia halukkaille
kerran viikossa. Se näyttää tuottavan tulosta: Alamikkotervon Tuuli nappasi piirin taitokisoista kultamerkkisuorituksella T8-sarjassa piirinmestaruuden.
Joukkueet osallistuivat viime
kaudella kattavasti myös lähialueella järjestäviin turnauksiin (mm.
Paakkola Tournament, Nappulaturnaus, Keps-turnaus). Turnauksissa on mukava kuunnella, kun TePSin joukkueita kehutaan ja ollaan
vilpittömästi iloisia Tervolan Palloseuran taitavista pelaajista. Joukkueiden peli-ilo välittyy kentänreunalle ja muihin osallistujiin. Kaupunkijoukkueet toistuvasti ihmettelevät
pienen kylän vireää seuratoimintaa
ja taitavia junioreita. Seura näyttääkin antavan hyvät eväät maailmalle.
Tervolan palloseura suoltaa maailmalle taitavia, hyvin käyttäytyviä ja
muiden kanssa toimeen tulevia pelureita. En tiedä miten valmennusjohdolle voisi enää laittaa paineita
siitä, että vain peliröyhkeyttä kaivattaisiin maailmalla lisää.
Juniorisarjat pelataan turnausmuotoisina ja isommat junnut pelaavat yksittäisiä pelejä. Turnauksien saaminen kotikentälle ei onnistu joka vuosi ja näin pelejä pelataan
harvemmin kotistadionilla, mutta
yritämme parantaa näkyvyyttä ja ilmoitella peleistä. Viime kesänä olikin
kotipeleissä pienen urheilutapahtuman tuntua Hannan ja muiden talkoolaisten voimin järjesteltynä.

Tulevaan kauteen Tervolan palloseura lähtee todennäköisesti kolmella juniorijoukkueella (P02-, P00ja P98- sarjoihin). Myös miesten jalkapallon harrastesarjaan on tarkoitus osallistua. Syksyllä sitten jahdataan piirintaitokisoissa merkkisuorituksia, piirinmestaruuksia ja SMmitaleja. Jalkapallokauden jälkeen
on tarkoitus jatkaa kautta Futsal-peleillä useamassa ikäluokassa. Tervolan palloseura toivottaa kaikki lajista
kiinnostuneet ja innostuneet tervetulleiksi. Nyt olisi hyvä aika aloittaa
valmistautuminen kesän koetoksiin,
jospa se tekonurmikin valmistuisi ensi kauden loppuun mennessä?
Tulevaa jalkapallokautta odotellessa, ja siitä tekonurmen puolik-

kaasta haaveillessa voi pohtia, pitäisikö ilmoittaa joukkue myös naisten
harrastesarjaan? Löytyisikö muita innokkaita naisia?
Kauneimmat kiitokseni osoitan
Tervolan Palloseuran jalkapallojunioreiden suurille tukijoille: Tervolan kunnalle, K-Market Tervolalle
ja Tervolan Osuuspankille, KIITOS.
Kiitokset myös pienemmille sponsoreille ja seuraihmisille, jotka mahdollistavat toiminnan pyörittämisen!
Potkaisen pallon TePSin kaukalopallojaostolle ja samalla haastan
myös muut Tervolan seurat kertomaan toiminnastaan. Nyt on oman
toiminnan kehumisen paikka.
Virpi Mäki-Iso
Tervolan Palloseura ry:n sihteeri

ANNA HETKI AIKAA ITSELLESI!
• Uutena klassinen hieronta
• Ultraäänikasvohoito
• Ripsien ja kulmien kestovärjäys • Jalkojenhoito
• Ripsipidennykset ja -permikset • Parturi-kampaamopalvelut
Nyt meiltä myös:
• Vaikuttavat Energetix-magneettikorut!
• RevitaLash ripsien kasvatusaine- pitkät ja tuuheat ripset!
• LR Aloe vera- tuotteet!

Myös ilta- ja lauantaiaikoja! Tervetuloa!
Hius- ja Kauneuskeskus

TiaRa

Parturi-Kampaaja,
Kosmetologi, Koulutettu hieroja

VUOKRALLE TARJOTAAN
Remontoitu yksiö

Tervolan keskustassa, osoitteessa Ahontie 3.

P. 0400 – 695 878

ONKO SINULLA AIKAA JA
MAHDOLLISUUKSIA TULLA MUKAAN
TOIMINTAAN LASTEN HYVÄKSI?
Etsimme uusia:
Loma- ja tukiperheitä antamaan lapsille aikaansa ja turvallista huolenpitoa loma-aikoina tai yhtenä viikonloppuna kuukaudessa.
Sijaisvanhempia lapsille, jotka tarvitsevat turvallista kotia lyhyt- tai pitkäkestoisesti.
Valmennamme ja olemme tukenasi! Apusi on tärkeää, tuki- ja sijaisperheitä tarvitaan jatkuvasti lisää.
Lisätietoja tuki- ja sijaisperhetoiminnasta saat Merja Almilta, p. 040-8405130 tai merja.alm@pelastakaalapset.fi. Lisätietoja myös verkkosivuilta www.pelastakaalapset.fi

Parturi-Kampaamo

Jonna

Parturi-Kampaaja

p. 040 576 0262, Keskustie 83, Tervola

Seuraava

JOKIPOSTI

torstaina 12.4.

Aineiston toimitus keskiviikkona 4.4.2012 mennessä.

