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Todellinen
superviikonloppu
H
einäkuun toisesta viikonlopusta 13.–14.7. odotetaan todellista super-hyper-viikonloppua,
mikäli kaikki palikat loksahtavat
paikoilleen – ja loksahtavathan ne
tervolalaisella peräänantamattomuudella ja sinnikkäällä puurtamisella.
Tervolan järjestelytiimi elinkeinopamppuineen ja yrittäjineen
on leiponut muhevat einekset koko
kansan nautittavaksi. Nyt pelataan
isoilla panoksilla ja haastetaan niin
oman pitäjän kuin naapurikuntien ihmiset osallistuvaan hauskanpitoon.
Tervolan megaviikonloppu
aloitetaan komeasti Ulvonnan MMkilpailuilla Tervolatalon pihapiirissä. Ulvonta on taitolaji, mutta hyvää
vireeseen voi mainiosti päästä vielä
ennen kisoja. Harjoittelusta kannattaa hyvissä ajoin ilmoittaa naapureille ja lähiomaisille, ettei tule turhia piipaa-autoajoja.
Itse MM-kisa aloitetaan kellon lyödessä perjantaina iltayhdeksää. Kisaa voi tavallaan pitää hirtehishuumorilla ryyditetyn pitäjäkarnevaalin alkusoittona – miksei laumaan kutsumishuutonakin. Moni
ujoksi luultu tervolalainen on löytänyt ulvonnasta itselleen harrastuksenkin.
Seuraavana päivänä, lauantaina, ollaan joellisissa maisemissa ja
–tunnelmissa suuren virran äärellä. Kello kymmenen aikoihin kirkkoveneet lähetetään Lossinrannasta kilpasoutuun toivon mukaan
peilityynelle Kemijoelle. Joukkueet odottavat tiukkaa kisaa, ja kannustusjoukkoja toivotaan runsaasti.
Kun veneet ovat rantautuneet
joelle päästetään irti vähän erilaiset
menopelit: vauhdikkaan watercrossin kiiturit. Taitaapa olla ensimmäinen kerta, kun joella nähdään näin
hurjaa menoa näyttävän Watercrossin merkeissä.
Varmasti maailman tervolalaisin urheilulaji, ämpärinheitto on
lauantaipäivän ohjelmassa klo 13

alkaen. Heittorinkiin astuu muiden
muassa pitkäaikainen naisten ämpärinheiton maailmanmestari Arja
Oja. Heittopaikkana on Kurjentien
risteysalue, joten kaikki sutena sinne kun vesipedot on nähty!
Tervola kiillottanee kilpeään
myös pohjoisen viihdemekkana,
kun lavalle astuu itse Fintelligens,
yksi Suomen tunnetuimmista rapyhtyeistä, joka on niittänyt mainetta vuodesta 1996 lähtien. Fintelligens on julkaissut parisenkymmentä singleä, saman verran videoita ja
puolentusinaa albumia.
Ravintola-pizzeria Del Ponte
varmasti natisee liitoksissaan, kun
Elastinen ja Iso H pistävät Fintelligensin volyymin täysille. Kannattaa
tulla ajoissa paikalle!
Tervolatalossa pyörii lauantaina
SääskiSafari ja Tervolahovissa lauantai-iltapäivää vietetään Cruising
Dayn merkeissä. ❅
✎ (JJ)
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ÄMPÄRI-PÄÄTAPAHTUMA

Pe 13.7. klo. 21 Ulvonnan MM-kilpailut
Tervolatalolla

LA 14.7. klo. 10-16
TERVOLAHOVI
CRUISING DAY
La 14.7. klo. 10 Kirkkovenesoutu Lossinrannassa
La 14.7. klo. 12 Watercross Show Lossinrannassa
La 14.7. klo. 13 Ämpärinheiton MM Kurjentien
risteyksessä
PE 13.7. Katsastus
LA 14.7. Fintelligens
Sheik an sultans
Vetovoima

LA 14.7.

RAVINTOLA-PIZZERIA

Del Ponte

Tarkempaa tietoa Ämppiksistä löydät Facebookista

Kesän tarjouksia S
Hauskoja hollantilaisia
Puukenkiä
pari
Uutuus!

TERVOLAN MEGAVIIKONLOPPU

isustus
tauluja

-30%

Ruusu
50 cm
1,- kpl

Paljon
tuotteit
a

-50%

Ämpäripäivänä
hyviä
tarjouksia...
Arvontaa...

Palvelemme: arkisin 10–17, lauantaisin 9–13

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

IV Valtakunnalliset
Paasilinnapäivät
Tervolassa 6-7.7.2012
6.7.2012 PERJANTAI
atalolla
17.00 Kutsuvieras tilaisuus Tervolatalolla
19.00 Tanssiryhmä Rimpparemmi
Koulukeskuksessa
21.00 Iltaohjelma Tervolatalolla
7.7.2012 LAUANTAINA KOULUKESKUKSESSA
12:30 Päiväkahvit
13.00 Paasilinna-Niva-Gullstén sukututkimuksen
esittely
14:00 Juha Pikkaraisen esitelmä.
15.30 Ernon pyöräretki Tervola-Kuikero,
Paasilinna -monumentin edestä
vetäjänä Markku Volotinen, välikahvit Varejoella.
19.00 Iltaohjelma ja ruokailu Kuikerossa
Varejokiryhmä esiintyy
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Nautitaan kesätapahtumista
ähän viikkoon ja tulevan viikon loppuun on ladattu Tervolan kesän tapahtumien kirjo, jota voi myös hyväksi kattaukseksi luonnehtia. Kunnan elinkeinopuolen, nuoriso- ja kulttuuri-ihmisten, järjestöjen ja vapaaehtoisväen ponnistelut tähtäävät kaikkien kuntalaisten ja ulkokuntalaisten vieraiden viihtymiseen pitäjän eri puolilla soljuvien tapahtumien äärellä.
Neljännet Valtakunnalliset Paasilinnapäivät on paitsi paikallishistoriallisesti myös elämyksellisesti merkittävä ohjelmakokonaisuus polkupyöräretkineen, esitelmineen ja tapaamisineen. Tapahtuma on joka
kerta saanut hyvän vastaanoton kuntalaisten, kesävieraiden ja kutsuvieraiden piirissä. Vaikka Paasilinnan veljeksistä vain yksi pääsee tällä kertaa Tervolaan, se ei himmennä Paasilinnapäivien arvoa ja kiinnostavuutta.
Myös kotiseutumuseolla tapahtuu. Perinteinen Pitäjäjuhla kutsuu
ensi sunnuntaina leppoisaan yhdessäoloon, sanan kuuloon ja ajankohtaisten pohdintojen pariin. Monille juhla on odotettu ja tärkeä sukulaisten, tuttujen ja ystävien tapaamistilaisuus; se on höystetty hyvällä musiikilla ja maustettu seutukunnan parhaalla lohikeitolla!
Seuraavan viikonlopun aikana Kemijoen äänimaisemassa jyrähtää
oikein kunnolla, kun Tervolan megaviikonloppu alkaa. Ohjelman laatuun ja vetovoimaan on satsattu viimeisen päälle. Saamme hämmästellä vesikrossia, ihailla kirkkoveneiden jälkivanoja, jännittää ämpärinheiton MM-kisoissa ja mennä vaikka ulvomaan mystisiin ulvonnan MMkoetoksiin. Nuoret aikuiset eivät taatusti jätä väliin Fintelligensin kattausta lauantaiehtoolla.
Iloista elämysten suitsutusta siis riittää. Hyvä sääkin on tilattu tapahtumien ajaksi. Nähdään ja iloitaan! ❅
✎ Juhani Jaakkola

T

Paasilinnapäivillä ollaan Ernon pyöränjäljillä
H

uomenna, 6.7., alkavilla neljänsillä Paasilinnapäivillä ollaan
vuonna 2000 kuolleen Erno Paasilinnan polkupyöränjäljillä. Terävän yhteiskuntakriitikon pyöräretket ulottuivat tämän tästä Kemistä Tervolan
Kuikeroon ja takaisin Kemiin. Monesti nuori mies polki Kemiin mutkan kautta eli pistäytyi paluumatkalla Torniossa.
Paasilinna-toimikunnan kemiläisjäsen, Markku Volotinen, sai
taannoin idean, että tämänkesäisillä
Paasilinnapäivillä noita Ernon pyöräreissuja voitaisiin muistella ihan
konkreettisesti – järjestämällä Ernon
nimeä kantava pyöräretki.

Arto Paasilinna (vas.), kirjailija Hannu
Hirvikoski ja
Markku Volotinen tapasivat Karstulassa seitsemän
vuotta sitten.

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 8.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Tero Saapunki, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Sisälähetystyöhön käytettäväksi Herättäjä-Yhdistys 100 vuotta juhlavuoden valtakunnallisten herättäjäjuhlien ja alueellisten 100-vuotisjuhlien järjestämiseen Herättäjä-Yhdistys
ry:n kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit ja pitäjäjuhla kotiseutumuseolla Paakkolassa.
Su 15.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, saarna Jukka Paananen, liturgi Tero Saapunki, kanttori Amanda Hakoköngäs. Kolehti ruokaturvan
parantamiseen kehitysmaissa maaseuudun kehittämisohjelmilla Kirkon
Ulkomaanavun kautta.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 4.7. Sairaalahartaus klo 14. Kesäillan hartaus Vanhassa kirkossa klo 18, Tero Saapunki.
To 5.7. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Ke 11.7. Sairaalahartaus klo 14.
Ke 18.7. Sairaalahartaus klo 14. Kesäillan hartaus Vanhassa kirkossa klo 18, Tero Saapunki.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 89) avoinna 25.6.–9.7. Vaatteiden tulee olla puhtaita ja ehjiä. (Huom. emme ota vastaan talvivaatteita säilytystilojen puutteen vuoksi). Mahdollisuus varata tanko/pöytä, tied.
Arja p. 050 437 0011.
Kirppis auki: ma-pe klo 10–17., paitsi ma 9.7. klo 10–16. Poikkea
vaikka kahville!
Huom! Kirppis auki poikkeuksellisesti la 14.7. klo 10–15.
NUORISOTYÖ:
To 5.7. klo 18 Peli-ilta Pappilan nurmella.
To 12.7. klo 18 Peli-ilta Pappilan nurmella.

TOIMITUKSET:
Kastettu: Tytti Amanda Siivola
Vihitty: Tommi Antero Ollikainen ja Henny Pirita Keskimaunu
Hautaan siunattu: Elli Kaarina Määttänen

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.

kellä ja lapsikatraalla oli pitkä ja kivikkoinen elämänvaihe edessään, mutta sinnikkyydellään he selvisivät vaikeuksien yli.
Ernon pyöräretkelle ovat kaikki
normaalikuntoiset kansalaiset tervetulleita. Oppaana toimii Markku Volotinen, ja liikkeelle lähdetään rauhallisesti ajaen ja asianmukaisesti turvallisuusvälinein varustautuneina klo
15.30. Matkalla pysähdytään muiden
muassa Pirunkurvissa, tsasounan äärellä ja Sihtuunan vanhalla kaupalla. Perillä Kuikerossa on mielenkiintoista iltaohjelmaa noin klo 19 alkaen.
Toki Paasilinnapäivien ohjelmaan sisältyy paljon muutakin kuin
historian sävyttämää pyöräilyä. Päivien avauksessa perjantaina Tervolatalossa kuullaan klo 17 alkaen kunnan
tervehdys, Reino Paasilinnan tervehdyspuheenvuoro ja Paasilinna-seuran
edustajan tervehdys. Annika Kontio
laulaa ja Juha Pikkarainen esitelmöi.
Ennen kukon nukahdusta nautitaan myös Rimpparemmin esityksestä koulukeskuksen juhlasalissa klo 19.
Tervolatalon iltaohjelma klo 21 alkaen pitää sisällään Matti Kaarlejärven
ja Annika Kontion esitykset. Myös
seurustelulle on varattu aikaa; rupattelu etenee Elämänvirran varrella.
Pyöräilyreissua odotellessa kannattaa koulukeskuksessa käydä kuuntelemassa mielenkiintoinen esitelmä
aiheesta: Paasilinna-Niva-Gullste´n
sukututkimus. Esitelmä alkaa klo 13.

Reino Paasilinna osallistui edellisiin
Paasilinnapäiviin, jotka pidettiin
Tervolassa elokuussa 2009.
Paasilinnan veljesten kirjallinen
tuotanto on valtava; yksin Erno kirjoitti 49 teosta ja ehti saada taipaleellaan kaikki arvostetuimmat kirjallisuuspalkinnot.
Reino on kirjoittanut/toimittanut
10 kirjaa, ja Arton kynästä on lähtenyt yli 30 romaania, joista enimmät
on käännetty lukuisille kielille.
Arto on luokiteltu humoristiksi, mistä määrittelystä kirjoittajamestari ei ole erityisemmin pitänyt. Hän
lukeutuu yhä Suomen kymmenen
käännetyimmän kirjailijan joukkoon
ja on saanut runsaasti palkintoja ja
huomionosoituksia.
Veljessarjan nuorin edustaja,
Mauri, on niin ikään ollut ahkera kynänkäyttäjä neljällätoista teoksellaan. ❅
✎ (JJ)

Aspa rakentaa asuntoja kehitysvammaisille
A

sumispalvelusäätiö ASPA on
aloittanut Tervolassa asuntorakennushankkeen, jonka tarkoituksena on rakentaa tervolalaisille kehitysvammaisille kolmetoista asuntoa. ASPA:n rakennuttajapäällikkö Jari Kuosa ja projekti-insinööri Mervi Valta kertoivat kahden viikon takaisessa tiedotustilaisuudessa, että rakentamisen edellytys on, että ARA myöntää hankkeelle rahoituksen.
Mutkatonta hankeen toteuttaminen ei muutenkaan ole, sillä valitukset voivat hidastaa toteutusta kuukausikaupalla. Valitukset on
käsiteltävä ja tutkittava, mikä siirtää
asuntojen valmistumista – vastarinta ei voi kuitenkaan kaataa hanketta. Tiedotustilaisuudessa saatiin jo esimakua siitä, että vastustusta tulee.
- Rakennusvalvonta voi naapurin tai naapureiden moitteista huolimatta antaa rakennusluvan. Sinänsä asuntojen rakentaminen on mel-

Retki Nuorten Kesä -tapahtumaan, Ryttylään 3.–5.8.
Lisätietoja: http://nm.fi/nk
Ilmoittautuminen: Juliukselle p. 050 437 0005
TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMAT:
Kirkkoherra Heikki Holma 28.6.–24.7., sijaisena seurakuntapastori Tero
Saapunki, p. 050 437 0002
seurakuntapastori Tero Saapunki 25.7.–10.8.
kanttori Sari Vähäkangas 9.7.–7.8.
diakoni Elina Volotinen 9.7.–5.8.
lastenohjaaja-varhaisnuorisotyönohjaaja Leena Holma 2.7.–6.8.
talouspäällikkö Reijo Kiviharju 25.6.–5.8.
toimistosihteeri Arja Heikkinen 26.6.–1.7., 23.7.–12.8.
seurakuntamestari Kari Oinas 16.7.–16.08.
emäntä Airi Hartikainen 9.7.–12.8.

Niinpä lauantaina 7.7. valtakunnallisten Paasilinnapäivien ohjelmassa on Ernon pyöräretki, tosin lyhennettynä versiona: poljettavana on taival Tervolan Paasilinna-monumentilta Kuikeroon, jossa Paasilinnan veljekset asuivat vuosikymmeniä sitten
leskiäitinsä Maijan kanssa.
Paasilinnat joutuivat lähtemään
sodan jaloista kotiseudultaan Petsamosta evakkoon vuonna 1939. Monien vaiheiden ja etappien jälkeen perhe viimein päätyi Tervolan Varejoelle.
Pakomatka kesti poikkeuksellisen pitkään, peräti kymmenen vuotta!
Veljessarjan isä, Väinö, kuoli pian
Tervolaan asettumisen jälkeen. Les-

ko nopea prosessi, sillä asukkaat
pääsevät muuttamaan asuntoihinsa pyöreästi vuoden kuluttua siitä
kun rakentaminen aloitetaan, Kuosa viestitti.
Kuosan mukaan urakoitsijat on
jo kilpailutettu, mutta ARA ei ole
vielä tehnyt vielä päätöstään Tervolan hankkeesta. Sen uskotaan tulevan lähiviikkoina.
Hanke sisältää kaksi asuintaloa,
jotka ovat yksikerroksisia ja yleisesteettömiä. Toiseen taloon tulee
asuntoryhmä, johon kuuluu yhdeksän yksiötä ja toinen talon on tyypiltään rivitalo, johon rakennetaan
neljä asuntoa.
Yhdeksän asunnon taloon on
suunniteltu 26 neliön suuruisia yksiöitä ja rivitaloon 35 neliön kokoisia asuntoja. Asukkaiden asumisen tueksi asuntoryhmän yhteydessä on yhteis- ja palvelutiloja, joissa
asumispalveluhenkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden.
Tervolan kunta päättää palve-

Tervolan Pitäjäjuhla
kotiseutumuseolla
su 8.7.2012
klo 10.00 jumalanpalvelus kirkossa
klo 12.00 kirkkokahvit museolla
juhlapuhe Eemeli Hakoköngäs
kunnan ja seurakunnan tervehdykset
ja muuta perinteistä ohjelmaa
* Tarjolla maukasta lohikeittoa
*
*
*
*

luista ja asukkaiksi tulevat Tervolassa asuvat, eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset.
Asuntoihin tulee vesikiertoinen
lattialämmitys, ja rakennukset liitetään kaukolämpöverkkoon. Kunta
on osoittanut rakennuksille paikan
Jurvantieltä, Tervolan keskustasta.
Rakennukset kaapeloidaan tietoverkkovalmiuksiin, mikä mahdol-

listaa asukkaiden internetyhteyksien hankkimisen.
Asuntoryhmän asunnoissa on
minikeittiö, ja kaikkiin asuntoihin
rakennetaan WC-pesutilat. Asumisviihtyisyyttä lisää myös se, että jokaiseen asuntoon kuuluu terassi. Yhteiskäyttöön tulevat puku-, pesu- ja
saunatila sekä kodinhoitohuone. ❅
✎ (JJ)

Asuntopiirustukset kiinnostivat tiedotustilaisuuden osallistujia ja kysyttävääkin asunnoista riitti.

Tervolan kotiseutumuseo
avoinna tiistaista sunnuntaihin
klo 10-16
Opas paikalla ja kahvio avoinna.

KAASILAN SUKUTAPAAMINEN

VUOKRATTAVANA TERVOLASSA

Kaasilan sukujen 20-vuotis-sukujuhla vietetään
su 29.7.2012 Tervolassa. Tervetuloa sukujuhlaan,
joka alkaa kunniakäynnillä sankarihaudalla,
tämän jälkeen jumalanpalvelus Tervolan Vanhassa kirkossa.
Ruokailu Tervola-talolla osoite: Museotie 13, alkaa kello 12
ja sukujuhla kello 13.
Sukujuhlassa julkaistaan mm. uusi sukukirja,
jonka on koonnut Mikko Kaasila.
Juhlassa lisäksi muuta arvokasta ohjelmaa.
Mahdollisuus sukukirjan ostoon.
Sukukokous on juhlan päätteeksi. Ilmoittautumiset
sukujuhlaan pyydetään tekemään viimeistään su 22.7.2012
mennessä. Ruokailu/kahvi ovat omakustanteisia.

kalustettu asunto, 36,5 m2 + sauna
– vapautui 1.7. Soita 040 561 6818

Ilmoittautumiset: Elsa Kantola, elsa.kantola@suomi24.fi,
Tapani Pesola, tapani.pesola@rovaniemi.fi puh. 0400 698 284
ja Tuula Eilittä, tuulaeilitta@gmail.com puh. 0400 909 558.

Tervetuloa suurin joukoin!
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TERVOLAN KUNTA
KUULUTUS VIREILLE TULEVISTA
KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN
MUUTOKSISTA JA LAAJENNUKSISTA
Muutokset ja laajennukset koskevat seuraavia alueita:
Keskustien asemakaavamuutos:
Korttelit 13, 19 ja 20, yleiset tie- ja katualueet. Asemamuutoksen
tavoitteena on yleisen tiealueen muuttaminen katualueeksi. Vaarantien ja siihen rajautuvan korttelin 13 osalta tarkistetaan kaava
olemassa olevaa tilannetta vastaavaksi. Hakalantien ja korttelien
19 ja 20 osalta muutetaan kaavaa niin, että se mahdollistaa terveyskeskuksen vuodeosaston laajentamisen, mikä edellyttänee
Hakalantien siirtoa pohjoiseen.
Siltatie-Lossinrannan asemakaavamuutos:
Korttelit 39 ja 40, yleiset venesatama-, pysäköinti-, tie-, katu- ja
puistoalueet. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on päivittää
Tervola- talon pihapiirin maankäyttö vastaamaan nykyistä matkailua palvelevaa maankäyttöä huomioivaksi sekä mahdollistaa
pihapiiriin sijoittuva uudis- ja täydennysrakentaminen. Tervolatalon eteläpuoliselle puistoalueelle osoitetaan pientalomuotoista asuntorakentamista. Samalla tarkennetaan yleiset venesatamaja pysäköintialueet sekä osoitetaan matonpesupaikka ko. alueille. Yksityisen omakotitalotontin kaavarajoja tarkistetaan ja mahdollistetaan aiempaa paremmin pihapiirin täydennysrakentaminen olemassa olevaa kunnallisteknistä verkostoa hyödyntäen.
Kaisajoen asemakaava (laajennus):
Asemakaavan tavoitteena on osoittaa vetovoimaisia asuinrakentamisen paikkoja olemassa olevaa kunnallisteknistä verkostoa hyödyntäen.
Kaikille kaava-alueille on aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 §:n
mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:t asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi ja niitä voidaan
tarvittaessa täydentää suunnittelun edetessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa
noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä
kaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelmassa kerrotaan suunnittelun tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat asetetaan nähtäville
5.7.2012 alkaen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti kunnanviraston neuvontaan, tekniselle osastolle sekä kunnan internetsivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällön riittävyydestä on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide
tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään 9.8.2012 mennessä osoitteella Tervolan kunta, tekninen osasto, Keskustie 81,
95300 TERVOLA.
Tervolassa 5.7.2012, Tekninen lautakunta

Tervolan vanhuksilla
superkuukausi
K

esäkuu jäi Tervolan historiaan
ikäihmisten superkuukautena; kuun puolivälissä Pihakulleron
pihalla kokoonnuttiin ”eläimellisissä” merkeissä, lampaiden, koirien
ynnä muiden, pienempien nisäkkäiden vetovoimalla. Väkeä oli paljon ja ohjelma miellytti vanhuksia.
Aina puhutaan siitä, että ihmiset ovat onnellisimmillaan voidessaan yhdessä toteuttaa asioita. Nyt
Kotikulleron ja lähiseudun ikääntyneet pääsivät reippaasti toteutetun koiranäyttelyn tuomareiksi.
Kaikilla oli omat suosikkinsa, monilla useitakin.
Kesäkuun kolmantenatoista
päivänä järjestettyä pihatapahtumaa suosi hieno sää, makkara ja
räiskäleet maistuivat ja kaikki olivat
iloisella tuulella, niin kuin tapahtuman luonteelle sopikin. Yksi päivän sykähdyttävimmistä ohjelmanumeroista oli Marja-Leena Hiturin koiransa kanssa esittämä koira-

Else Aula on aina pitänyt
eläimistä. Hän ilahtui päästyään
pitkästä aikaa lampaiden
kanssa juttusille.

tanssi. Välillä tuntui, että koira vei ja
nainen vikisi.
Kotikullerossa asuva Else Aula
puki sanoiksi koko yleisön tunnot:
- Tosi mukava päivä. Minullakin on aikoinaan ollut lampaita ja
isompaa karjaa. Jätin eläintenpidon
pois, kun virkatyöni konttorihommissa vakiintui. Eipä tällaisia kesätapahtumia ole meille vanhuksille
koskaan liikaa, Else Aula tuumasi.
Olavi ja Sirpa Niemi näyttivät
oivallista talkoohengen mallia tuodessaan vanhusten iloksi terhakan
näytteen 40 lampaan katraastaan.
Seuraavana päivänä suunnilleen samaa ja jokseenkin yhtä runsasta yleisöjoukkoa viihdytti Ankayhtye, joka on vieraillut Tervolassa
monta kertaa aiemminkin. Varsin
mieluisa oli myös perinteinen juhannuskirkko, jonne ”hurjapäisimmät” matkasivat hevosrattailla Esa
Helakosken omistamien Kasperin
ja Tuhokkaan kyyditseminä. ❅
✎ (JJ)

TERVOLAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
DUNA JA RIMPPAREMMI TERVOLAAN

pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina 12. päivänä heinäkuuta 2012 alkaen klo 18.00.
Kokouksen asialuettelo pidetään nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 5.7.2012 alkaen.
Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä hallintosihteerin virkahuoneessa 13.7.2012 klo
12.00–15.00.
Tervolassa 5.7.2012
Pertti Keränen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

TERVOLAN KUNTA

SOSIAALITOIMISTO
TIEDOTTAA:
TOIMISTO ON SULJETTUNA
vuosilomien vuoksi
16.7.–27.7.2012

☎

PUHELINPÄIVYSTYS
keskiviikkona 18.7. ja 25.7.
klo 10.00–14.00
numerossa 040 537 6525

TOIMISTO ON JÄLLEEN AVOINNA

Huippukonsertti Tervolan koulukeskuksen salissa
perjantaina 6.7.2012 klo 19. Liput 10/5 € ovelta.

UIMAKOULUT 16.–20.7.

Uimakoulut ovat viiden päivän mittaisia, kestoltaan tunnin kerrallaan. Uimakouluihin osallistumisesta peritään 5 € maksu, joka
sisältää opetuksen ja mahdollisen suoritusmerkin. Jokaiseen ryhmään otetaan enintään 10 lasta. Alaikäraja 5 vuotta.
UIMAKOULUIHIN TULEE ILMOITTAUTUA ENNAKKOON
ma 9.7. mennessä p. 040 151 9723 tai virpi.jakku@tervola.fi
16.–20.7. vk 29
11.30–12.30
13.00–14.00
15.00–16.00
16.00–17.00
17.00–18.00

Ossaus
Mattinen
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Kirkonkylä

alkeet ja jatko/sekaryhmä
alkeet ja jatko/sekaryhmä
jatkoryhmä
alkeet I
alkeet II

30.7. klo 8.30.

TERVOLAN KUNNANTALO
sekä RIVERBANK OY, TERVOLAN VUOKRATALOT OY,
TENERGIA OY JA TERVOLAN VESI OY

OVAT SULJETTUINA
16.7.–20.7.2012 välisen ajan (vko 29)
Tekninen osasto on suljettu 9.7.–20.7.2012 välisen ajan

Päivystysnumerot ovat:
– Tenergia Oy.................... 0400 394 251
– Tervolan Vesi Oy ............ 0400 296 421
– Kiinteistöhuolto ............ 0400 290 156

SOSIAALITOIMISTO on suljettu 16.7.–27.7.2012
Puhelinpäivystys 18.7. ja 25.7. klo 10.00–14.00
numerossa 040 537 6525

TERVEYSKESKUKSEN AJANVARAUS
ma–pe 8.00–15.00
Puh. 040 151 9700 tai 040 151 9701

Päivystävä Terveydenhoitaja
– Arkiaamuisin 8.00–10.00 ............ 040 198 8198
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Tervolahovin

Cafe

KESÄN HUIPPUMERKIT!

tarjoaa

R-Menu
Ristikkoperunat
Spaghetti bolognese
Kebab ranskalaisilla
Pannupihvi
Megakori
Valkosipulikana
Supersalami pizza

5,90 €
5,50 €
6,90 €
9,50 €
8,90 €
9,90 €
6,90 €

Oman keittiön
KEITTOLOUNAS
joka arki päivä

Roastie
4,90 €
Lihapullat ja muusi
8,90 €
Poronkäristys ja muusi 14,50 €
Kentuckyn unelma
7,90 €
Hot dog
2,50 €
Pehmyt jäätelö
2,50 €
Jäätelöannokset
4,50 €

Säiliöpakastin
AFG 6262 – B

399 Ð

VARAA LEFFAILTA
• 9 hlö:n teatteri 35 € / leffa
• oma elokuva mukaan:
DVD, Blu-ray, 3D

5€

50

Sekä maukkaat salaattiannokset!

Meiltä myös
PIKKUVÄEN
HUMMERISAFARIT
3–6 vuotiaille

Roma
Naisten
pyörä 28”

Myös 10 hengen UUTTA
BANAANIAJELU
saaren ympäri 10 € / hlö
ym.. ym..ym...

5€

Tervolahovin

Cafe

Tervet
u

loa!

Hiilihapotuskone

79 Ð

299 Ð

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Keskustie 47, Tervola, p. 040 537 5059. Avoinna: ark. 9.00–18.00, la–su 12.00–18.00

Syö meillä tai nappaa mukaan!
pieni 4,90 €
iso 6,90 €

6,90 €

Pyttipannu

6,90 €

Tarinat pistettiin
laatikoihin
T
ervolan kesätoimintaviikot keräsivät kiitettävästi ala-asteikäisiä lapsia. Toimintaa oli sekä sisällä että ulkona. Sateiset kesäkuun
säät vetivät jälkikasvua sisätoimintoihin, mutta ulkoaktiviteetteihinkin riitti osallistujia.
Hilla Ojennus veti lapsille ilmaisuviikon juhannuksen edellä.
Kunnan nuorisotiloissa rakennettiin yhdessä tarinalaatikoita. Tarinan perusteella toteutettiin draamaesitys.
- Sovelsin kurssia muistolaatikosta, jota käytetään vanhustyössä.
Muistelu antaa voimia ja estää dementoitumista. Lapsille tämän oli
tarkoitus olla osana leikkiä ja luovuutta. Mahdollisesti se antaa voimia edessä olevaa elämää varten.
Samalla hyödynsimme kierrätysmateriaaleja, joten tällä oli myös ekologista merkitystä. Kaikkea ei tarvitse
ostaa kaupasta, vaan voi tehdä itse,
Hilla Ojennus valaisi ilmaisuviikon
tavoitteita.
Ilmaisuviikolla valmistui melkoinen määrä omia tarinoitaan
kantavia laatikoita. Hillan mukaan
aluksi teemana oli Minun kesäni, jossa jokainen olisi voinut ker-

toa harrastuksistaan, ihmisistä, tapahtumista, matkoista ynnä muista jutuista.
- Kokonaisuudesta sukeutui
kuitenkin jokaisen omalaisensa tarina, joten siinäkin oli luovuutta,
totta ja fiktiota, satua ja haavetta,
Hilla Ojennus kertoi.
Ilmaisuviikkoon kuului kaksi
lyhyttä esitystä juhlapäivänä.
- Iloitsin suuresti kaikista lapsista, ja kerta toisensa jälkeen hämmästyin, kuinka lahjakkaita ja ihania lapset ovat, Ojennus kiteytti.
Puputalon kahdessa päivässä
tehnyt Enna Hurtig oli kuin kotonaan tarinalaatikoiden kiehtovassa
maailmassa.
- Tätä voisi tehdä vaikka kuinka
monesti uudestaan. Keksin omaksi aiheekseni puput, kun ne ovat
niin söpöjä ja niistä kyllä riittää tarinaa. Tykkään käsitöistä muutenkin. Tämä on mukavaa kesätoimintaa, Enna kiitteli.
Kaikkiaan ilmaisuviikon aikana
valmistui kymmenkunta tarinalaatikkoa. Niissä näkyy kivasti tekijänsä kädenjälki. Kaikki tarinat sujahtivat sovittelematta laatikoihin. ❅
✎ (JJ)

Kebab ranskalaisilla

6,90 €
Makkarakori
Kentuckyn
kanakori
Seo Tervola
Marjamiehentie 1, 95300 Tervola
puh. 016 435 018

Ilmaisuviikon suosio oli taattu. Tarinalaatikot kiinnostivat myös lasten vanhempia.

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys

Hembic Group Oy
Keskustie 90 | 95300 Tervola | puh. 045 1393174

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

a
Seuraav

JOKIPOSTI

torstaina 19.7.

Lopettaa toimintansa 8.7.2012.
Olemme avoinna
sunnuntaina 8.7. klo 10.00–21.00
Lopettaessamme kioskiyrittäjinä
kiitämme kaikkia asiakkaitamme
ihanista yhteisistä vuosista.

Aineiston toimitus keskiviikkona 11.7.2012 mennessä.

Kaisa ja Johanna

maaseudulta kÄsin -messut
25.–26.8.2012 tervolan louella
Lauantaina lavalla mm:
Taikuri Timo Kulmakko
Anu Tammela
Vetovoima

Sunnuntaina lavalla mm:
Jani-Petteri
Grooving High All Stars

TERVETULOA
MUKAAN RENT
OON
MENOON!

Messunuorkalla nuorisobändejä koti- ja lähikunnista!
Lisäksi: esteratsastusta, poniratsastusta, koirarotuesittely,
lasten minitivoli, vanhoja koneita, kotieläinpuisto
sekä runsaasti näytteilleasettajia!
Paikkavaraukset ja tiedustelut: Maaseudulta käsin -messut
Puh. 0400 959 322, messut@tervola.fi, www.tervola.fi/messut Meidät löydät myös Facebookista

• atk-huolto ja korjaus
• laitteistot, ohjelmistot
ja järjestelmät
• nettiongelmien ratkaisu
• virustorjunta ja tietoturva
• tiedonpalautus
• koti- ja asiakaskäynnit

