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”Kannustamme suomalaisia liikkumaan”

Jaksa
paremmin!

Myös naisille!
tulossa myös Tervolaan
INFOTILAISUUS
Kunnanviraston
valtuustosalissa
Torstaina 20.3.2014 klo 18
Tilaisuuden ohjelma:
• Kahvi tarjoilu alkaen klo 17.30
ja mahdollisuus testata
puristusvoimaa
• Tilaisuuden avauspuheenvuoro, johtava lääkäri
Jouko Autio
• SuomiMies kuntoon!,
Lapin Liikunta ry:n
aluekouluttaja Arto Piuva
TERVETULOA!
Lisätietoa SuomiMies
seikkailee -kampanjasta
www.suomimies.fi

Pilkkikorttien myyntipaikat Tervolassa: Sale, Tervolan Sähkö,
osuuspankki, kunnantalon neuvonta, Tervakuksa, Jideart ja SEO.
Yleisöllä mahdollisuus
kokeilla curlingia
ja lapsille on poniajelua!

Kuvat: KKI-ohjelma/Juha Sorri

Lisätietoa tapahtumasta:
Maria Vaara 040 151 9716
Markku Alatalo 040 525 4782

Tervolan 4H-yhdistys ry

Sääntömääräinen

KOKOUS
ke 2.4.2014 klo 18.30
Tervolan Osuuspankilla.
Tervetuloa!
Hallitus

Omistajalle
parhaat hyödyt

S

uomiMies kuntoon -illan
aikana (to 20.3. klo 18) aukaistaan ikkunoita työssä jaksamiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksiin liikkumisen näkökulmasta. Nämä mahdollisuudet ovat meidän jokaisen omissa käsissä ja saavutettavissa.
Sinulle on varattu myös
mahdollisuus tehdä klo 17.30
alkaen helppo ja nopea puristusvoimamittaus. Mittauksen
avulla voidaan nopeasti arvioida koko kehon lihasvoiman
riittävyyttä fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta.
Mietipä, yritätkö suoriutua 4 tunnin kunnolla 8 tunnin
työpäivästä? Liikkumisen lisääminen päivään tuo todellisia
pikavoittoja henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tärkeätä
olisi vähentää myös istumista.
Tule kuulemaan lisää SuomiMies kuntoon -iltaan!

Rak.os. 238 Tervola
KEVÄTKOKOUS Järjestötalolla
sunnuntaina 23.3.2014 klo 13.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa.
Hallitus

Siellä missä sinäkin

Hyvää helposti ja
nopeasti, pitkät aukioloajat.
Läheinen sijainti - siellä
missä sinäkin.
Vaikutusalueensa
edullinen lähikauppa.
S-Etukortilla myös Salesta
Bonusta jopa 5 % ja
S-Pankin maksuttomat
palvelut.
Voit kehittää lähikauppasi
palvelua!

Snellman porsaan

Ristorante

UUNIFILEE

PIZZAT

MAUSTETTU n. 1,3 kg

320-385g
(9,21-7,66 kg)

769
kg

295
pkt

Atria

Valio

HIILLOSMAKKARA

ARKIJUUSTO

400 g (4,97 kg)

199
pkt

1,25 kg (5,59 kg)

699
pkt

Tervola Kurjentie 1
puh. 044 788 4967

ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18

Tilauspalvelu
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HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT
KOTIKÄYNNIT 80 VUOTTA
TÄYTTÄNEILLE SEKÄ VUODEN 2014
AIKANA 80 VUOTTA TÄYTTÄVILLE

Valokuituverkkoja rakennetaan vauhdilla ensi kesänä
Asukkaiden aktiivisuus ratkaisee verkon laajuuden

T

ulevan kesän aikana rakennetaan
valokuitua eri puolille Lappia yli
kaksituhatta kilometriä. Kuitua ryhdytään auraamaan maahan heti roudan sulettua. Kuiturakentamiseen liittyvää aurauskalustoa nähdään lähes
kaikkien Lapin kuntien alueella. EUohjelmakausi on lopuillaan – se kiihdyttää rakentamista. Seuraavan kauden rahoituskehys on selvillä aikaisintaan tulevana syksynä.
Valokuituverkkojen rakentamista
toteutetaan usealla eri mallilla julkisen
tuen avulla. Ranualla ja Sodankylässä koko kunnan kattavien verkkojen
liittymämyyntiin on jo päästy omien
verkkoyhtiöiden voimin.
Tervolassa ja Posiolla rakentamiseen tähdätään kuntayhtiön avulla.
Näissä kunnissa on julistettu haettavaksi laajakaistarakentamisen tuki ha-

ja-asutusalueille. Posion osalta Lapin
Liiton maakuntajohtaja hyväksyi tarjouksen ja hanke-ehdotus tulee kunnan käsittelyyn.
Tervolassa eletään hakemisen
suhteen jo viimeisiä päiviä, sillä hakuaika päättyy 31.3.
Muutamissa Lapin kunnissa on
kuituverkon rakentamisesta tehty sopimus valtakunnallisen operaattorin
kanssa. Sopimuksen tiukkana reunaehtona on se, että tietyt yhteysvälit rakennetaan, jos puolet alueen vakituisista kiinteistöistä hankkii liittymän.
Jos vaadittu tilaajamäärätavoite ei täyty, verkko jää rakentumatta.
Takarajana verkon rakentamiselle on se, että tieto liittymän hankintahalukkuudesta on saatava 31.3.2014
mennessä.
Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin –

hanke järjestää tämän vuoksi lähiviikkojen aikana useita valokuidusta tiedottavia kyläiltoja eri puolilla Lappia.
- On tärkeätä, että kyläläiset ymmärtävät valokuituliittymän hankinnan merkityksen juuri tässä hetkessä,
projektipäällikkö Aimo Honkavuori muistuttaa.
Hän kertoo, että rakennettavien
alueiden kiinteistöjen omistajille tulee asiasta kertova tiedote lähipäivinä. Tämän lisäksi hankkeen kylätiedottajat kulkevat ovelta ovelle kevätkauden ajan.
Operaattorivetoisia verkkoja rakennetaan tänä vuonna Simossa, Torniossa, Pellossa, Rovaniemellä, Kittilässä, Muoniossa, ja Pelkosenniemellä.
- Lappiin valokuituverkkoja on
rakennettu ja rakennetaan lisäksi
niin sanotun kyläverkkomallin avul-

la. Tässä Lapin Ely- keskuksen maaseuturahaston rahoittamassa mallissa kyläläisten tahtotila ja oma talkootyö ovat suuressa roolissa, Honkavuori viestittää.
Tällaisia verkkoja ovat muiden
muassa Torniossa Kaakamon , Kittilässä Kinisjärvi-Vuoman, Kittilän Siitosen ja Sodankylän Sattasen kyläverkot. Lisäksi Kolarin Ylläksen suunnassa on vireillä kokonaan yksityisin varoin toteutettava kyläverkko.
Valokuitutiedottaminen on Lapissa kolmen hankkeen hyppysissä;
sitä toteuttavat Kuitua Länsi- ja Etelä-Lappiin hankkeen lisäksi Laajakaistaa kyliin –hanke ja Kuitua Tunturiin –hanke.
Lisätietoja valokuituasioista saat
Aimo Honkavuorelta, 0401519757,
aimo.honkavuori@tervola.fi ❅
✎ (JJ)

Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 2013 vuoden heinäkuun alusta. Lain tavoitteena on mm. edistää ikääntyvien hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin. Yhtenä tärkeänä
tavoitteena on myös turvata ikääntyneen palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut.
Vanhuspalvelulain tavoitteisiin vastaa osaltaan ikääntyville tehtävät Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (HEKO). Kotikäynnin tarkoituksena on arvioida ikääntyneen hyvinvointia,
terveyttä ja toimintakykyä monipuolisesti. Arvioinnin pohjalta etsitään tarvittaessa keinoja tilanteen parantamiseen sekä
tiedotetaan palveluista. Kotikäynnin yhteydessä tehdään hyvinvointikysely, joka pohjautuu Kuntaliiton laatimaan lomakkeeseen. Käynnillä tehdään myös kotiturvallisuuden kartoitus
sekä toimintakyvyn arvio.
Kotikäynnit toteutetaan yhteistyössä Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun kanssa. Käynneistä vastaa avoterveydenhuollon osastonhoitaja Markku Alatalo.
Tänä vuonna kotikäynnit järjestetään 80 vuotiaille sekä
vuoden 2014 aikana 80 vuotta täyttäville kuntalaisille, jotka eivät kuulu säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin. He tulevat saamaan lähiaikoina postitse tiedotteen kotikäynteihin liittyen.

Ikinuorilla Kaamoksen
kaatajaiset

Partiolaisten Äläskeleponen
kuului ja näkyi

Avoterveydenhuollon osastonhoitaja Markku Alatalo
Vanhushuollonjohtaja Kristiina Kehusmaa

T

H

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Su 16.3. Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Raamatunkäännöstyöhön ja lukutaitotyöhön Etiopiassa Gidolen alueella SLEY:n kautta. Perhemessun jälkeen puurolounas,
jonka hinnat: aikuiset 1,50 €, lapset alle 15-v. 1,00 €, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi.
Su 23.3. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Nuoriso-ja opiskelijatyöhön Herättäjäyhdistyksen
kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 12.3. Sairaalahartaus klo 14.
Ke 19.3. Sairaalahartaus klo 14. Kirkkovaltuuston kokous seurakuntakeskuksessa klo 19.
To 13.3. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
Ke 19.3. Sairaalahartaus klo 14.
To 20.3. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45.
Pe 21.3. Tunti hiljentyen, yhdessä rukoillen Pappilassa klo 17. Naisten
piiri Pappilassa klo 18.
Ma 24.3. Omaishoitajien kokoontuminen seurakuntakeskuksessa klo 10–12.
Ke 26.3. Sairaalahartaus klo 14.
To 27.3. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
PÄIVÄKERHOT:
Kerhot 3–6-vuotiaille:
• keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 ja 12.30–14.30 seurakuntakeskus, Kirkkokuja 4
• perjantaisin klo 12.00–14.00, Loue, koulu
Avoin päiväkerho:
• torstaisin klo 10.00–11.45, seurakuntakeskus
Avoimeen päiväkerhoon voivat lapset tulla vanhempansa tai hoitajansa kanssa,
yli 3-vuotiaat voivat osallistua myös yksikseen. Osa kerho-ohjelmasta on kaikille
yhteinen, osan aikaa on aikuisilla mahdollisuus virkistyä keskenään kerhohuoneen
viereisessä huoneessa. Uusia kerholaisia otetaan koko kerhokauden ajan. Tiedustelut: Leena Holma p. 050 437 0006, leena.holma@evl.fi.
PYHÄKOULUTYÖ
Kirkkopyhäkoulu kokoontuu klo 10 alkavan jumalanpalveluksen saarnan aikana
seurakuntakeskuksen päiväkerhohuoneessa. Lapset lähtevät yhdessä pyhäkoulunopettajan kanssa päiväkerhohuoneeseen ja palaavat kirkkosaliin ennen ehtoollisenviettoa. Sanajumalanpalveluksessa pyhäkoulu jatkuu jumalanpalveluksen loppuun asti.
PERHETYÖ
29.3. klo 11–17 Perhepäivä Törmävaaran leirikeskuksessa. Aloitetaan lounaalla, yhteinen hartaushetki, kädentaitoa, mahdollisuus päiväuniin. Ulkona pulkkamäki, poniratsastusta ja moottorikelkkailua. Aikuinen 4 €, lapsi 2 €, alle 3-v. ilmaiseksi (kaksi ateriaa ja päiväjuonti). Ilmoittautumiset viimeistään 21.3. p. 050
437 0006 tai leena.holma@evl.fi. Mukana Leena Holma, Tarja Volotinen ja isoset.
VARHAISNUORISOTYÖ:
Donkkis Big Night Toimintailta 6–12-vuotiaille
perjantaina 21.3. klo 18.00–20.00 Seurakuntakeskuksessa.
Illan ohjelmassa Raamattuopetusta, nukketeatteria,
monia hauskoja toimintapisteitä ja paljon muuta.
Illan päätteeksi arvotaan osallistujien kesken palkintoja. Tarjolla myös iltapalaa.
Nyyttäripisteeseen voi tuoda pientä naposteltavaa. Tule ja tuo kaverisikin!
Tapahtuman järjestää: Tervolan seurakunta ja Suomen Ev. lut. Kansanlähetys
Ti 25.3. Donkkis-kerho 6–12-vuotiaille Louen Lappialla klo 15.30–17.00.
NUORISOTYÖ:
To 13.3. Nuorten ilta seurakuntakeskuksessa klo 18. Mukana Missionuorten
tiimi Rovaniemeltä.
Ti 25.3. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18–20.
MUSIIKKITYÖ:
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 16 seurakuntakeskuksessa.
DIAKONIATYÖ:
Hei sinä omaistasi tai läheistäsi hoitava!
Tervolan seurakunnassa kokoontuu kerran kuukaudessa omaishoitajien vertaisryhmä. Kokoontumisiin voit osallistua aina kun se on sinulle mahdollista. Ryhmässä
jokainen voi halutessaan jakaa tuntojaan omaishoitajuudesta ja elämäntilanteestaan. Ryhmän kokoontumisiin osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla omaishoidontuen saaja. Ryhmässä tiedotetaan myös omaishoitajuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, virkistys- ja koulutuspäivistä ja kaikesta muusta aiheeseen liittyvästä. Ryhmä kokoontuu tänä keväänä 24.3., 14.4. ja 5.5. klo 10-12. Tervetuloa!
Huomio taas diakoniakylätoimikuntien väki! Virkistyspäivä Törmävaaran leirikeskuksessa la 22.3. klo 10–15. Mahdollisuus käydä hiihtämässä tai muuten
ulkoilla. Ilmoittautuminen Elinalle 17.3. mennessä p. 050 437 0004.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis auki 31.3.–8.4. ma–pe klo 10–17 ja ti 8.4. klo 10–15. Pöydän/tangon vuokraushinta 10 €/viikko. Pöytien/tankojen varaukset Arja Heikkinen, p. 050 437 0011.
TOIMITUKSET:
Kastettu: Sini Eevi Ilona Kähkönen, Ossi Milo Antero Peura, Jere Eeli Oskari Lampela.
Hautaan siunattu: Maire Kyllikki Putaansuu 84v, Jaakko Jalmari Keskinen 83v.

ervolan Eläkeliiton yhdistyksen
väki teki taannoin retken Kuusamoon. Puheenjohtajamme oli retken
johtajana. Hän luki meille ohjelmalehtisestä, että heti ensimmäisenä iltana pääsemme teatteriin Kuusamotalolle. Kyseessä oli teatteriesitys Faijat.
Kun saavuimme Kuusamohotelliin, päätimme lähteä heti syömään.
Tuloruokailu oli järjestetty ravintola
Hotkuun. Koimme yllätyksen. Tauno
huomasi salaattipöydän toisella puolella seisovan saarijärveläisiä eli Taunon pikkusisar ja hänen aviosiippansa
alias linnanherra rouvineen. Pitihän
minun sanoa, että näin olin toivonutkin, että tapaisimme Kuusamossa kuten silloin ennen!
Seuraavana päivänä osallistuimme yhteislaulutilaisuuteen. Iltapäivällä oli Hotkussa hyvinvointikouluttaja Teemu Syrjälän luento. Syrjälä kertoi luonnonläheisesti hyvinvoinnin elementeistä, joita me jokainen voimme lisätä elämäämme nostaen elämän iloamme.
Ravintola Hotkuun oli katettu
juhlaillallinen, jonka jälkeen alkoi Pil-

kettä silmäkulmaan tanssit Tukkijätkien tahdissa. Ollin Baarissa laulettiin karaokea. Sitä oli kiva kuunnella
ja katsoa. Tervolasta oli monta esiintyjää. Myös Sissu ja Reiska tulivat Ollin Baariin. Tällä kertaa Reiska lupasi laulaa vain yhden laulun. Vihdoin
viimein Reiska sai esiintymisvuoron, ja ilmoille kajahti hieno operettisävel Ollaan niin kuin pääskyset ja
pesä laaditaan. Laulun päätyttyä Sissu ja Reiska lähtivät nukkumaan, sillä heidän kotimatkansa alkoi jo varhain aamulla.
Keskiviikkoaamuna kokoonnuimme lähtömaljalle, ja tilaisuus
päättyi Ystävän lauluun.
Sitten alkoi kotimatka. Veikon
kiitoslaulu matkan onnistumisesta
oli nasta. Laulussaan Veikko kiitti reipasta matkanjohtajaa apulaisineen ja
bussinkuljettajaa. Koko porukkamme
yhtyi näihin kiitoksiin. Bussinkuljettaja kehui meitä kaamosmatkalaisia.
Olemme niin mukavaa ja iloista porukkaa hänen mielestään. ❅
Kiitollisin mielin ja kielin
✎ Lahja Pihlajamaa

Tervetuloa tutustumaan
Tervolan kunnaneläinlääkäreiden
uusiin vastaanottotiloihin
avoimien ovien päivänä
keskiviikkona 26.3.2014 klo 12–15.
Tarjolla pullakahvit.
Osoite: Konepajantie 2, 95330 Tervola
Sydämellisesti tervetuloa!!
Tervolan eläinlääkärit

Kiitämme Partiotahdin
sponsoreita ja yhteistyökumppaneita:
Tervolan kunta, Tervolan seurakunta, Tervolan Nuorisoseura, Tervolan Palloseura, Tervolan VPK, Tervolan 4H-yhdistys, Ammattiopisto
Lappia Louen toimipaikka, Tervolan Ratsastajat, SPR Tervolan osasto
ja muut ensiaputalkoolaiset Katri Palokangas, Helena Ollitervo ja Eija
Lampela, Tervolahovi, Hyvä Renki, Tuuliwatti, Pohjolan Sanomat, No
Swaps, Mirjami Lehto, Lapinniemen koulun ja Tervolan lukion väki,
Tervolan kunnan ruokapalvelu, Kaisajoen koulun musiikkiryhmä ja
opettaja Katri Pietilä, Lapinniemen koulun teknisen työn oppilaat ja
opettaja Jari Rautio, Tervolan kunnanvaltuuston jäsenet ja valtuuston
puheenjohtaja Markku Alatalo, Tervolan Osuuspankki, Sale Tervola,
K-market Tervola, Millog Tervolan toimipiste, Vanhalan lammastila, Tervolalaisten partiolaisten vanhemmat, isovanhemmat ja kaverit
sekä kaikki muut tervolalaiset, jotka osallistuivat talkootyöhön mm.
keittiössä, siivouksessa, liikenteenohjauksessa ja ohjelmapisteissä.

elmikuun toisena viikonloppuna Tervolassa järjestettiin partiotahti Äläskeleponen. Partiotahti on Lapin partiolaisten perinteinen,
vuosittain jossain päin Lappia järjestettävä ohjelmallinen lauantaista sunnuntaihin kestävä tapahtuma. Äläskeleposeen osallistui 360 partiolaista,
pääasiassa lappilaisia lapsia ja nuoria.
Partiolaiset näkyivät ja kuuluivat viikonlopun aikana Kirkonkylän lisäksi Louella.
- Partiolaiset todellakin näkyivät
ja kuuluivat, sen verran kovaäänistä porukkaa me ollaan, tapahtumaa
suunnittelemassa ja järjestämässä ollut Inka Palokangas nauraa.
Partiossa kasvatetaan nuoria ottamaan vastuuta, ja partiotahti Äläskeleposta suunnittelivat pääasiassa
yläaste- ja lukioikäiset nuoret aikuisten johtajien tukemina. Inka kertookin, että oli hienoa päästä jättämään
oma kädenjälkensä näin isoon tapahtumaan. Ennen kaikkea Inkan mielestä partiotahdin tekeminen on ollut
mukavaa, vaikka ennen tapahtumaa
jännittikin sen onnistuminen.
Partiomaista, elämyksellistä ohjelmaa, oli koko viikonlopun ajan. Tapahtumassa haluttiin tuoda esille tervolalaisia erityispiirteitä, ja avajaisissa
osallistujille selvisi mistä ämpäripäänimitys tulee. Lauantaina sudenpennut ja seikkailijat, eli alle 12-vuotiaat
partiolaiset seikkailivat Kirkonkylällä harjoitellen tärkeitä pelastustaitoja vapaapalokuntalaisten ohjaamina,
tutustuen Tervolan kirkkojen historiaan, harjoitellen sanomalehden tekemistä ja testaten liikunnallisia taitojaan jalkapallossa sekä kättentaitoja peikkoja rakennellen.
12-15-vuotiaat tarpojat pääsivät
Louelle tutustumaan tuulimyllyihin ja
Ammattiopisto Lappian Louen toimipaikkaan sekä testaamaan omaa rohkeuttaan muun muassa hiihtoratsastuksessa. Yli 15-vuotiaat partiolaiset
olivat tapahtumassa töissä, joko nuorempien partiolaisten mukana kiertämässä tai ohjelmaa toteuttamassa.
Heille järjestettiin muun ohjelman
ohessa omaa ohjelmaa, johtajahuoltoa, eli hetken taukoa hulinasta.
Lauantai-iltana järjestetty kynttiläkulkue keräsi yleisöä Keskustien
varrelle, sillä miltei neljänsadan osallistujan kulkuetta ei Tervolassa kovinkaan usein näe. Keskustie suljet-

tiin osittain liikenteeltä ja katuvalot
sammutettiin kynttiläkulkueen reitiltä. Vaikka partiolaiset olivat matkalla hiljentymään iltahartauteen Isoon
kirkkoon, ei ääntä kulkueesta puuttunut. Partiolaisilla on tapana huutaa omia lippukuntahuutojaan ja suuremmissa tapahtumissa huutoja huudetaan kilpaa.
Koulun lattialla nukuttu yö ei
partiolaisten menoa hidastanut. Sunnuntaina partiolaiset kisasivat toisiaan vastaan Ämpäripääolympialaisissa. Ämpäripääolympialaisissa partiolaiset testasivat taitojaan ämpärin heitossa, suurpaalien pyörityksessä, keppihevosilla ratsastamisessa, ulvonnassa ja jumppapallolla pelattavassa hankijalkapallossa. Olympialaisten voitto
meni Kemiin, Pohjolan tyttöjen Väylänvalloittajat –joukkueelle. Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuivat Keminmaan Kivekkäitten poikajoukkueet.
Muiden kilpaillessa nuoret
15-22-vuotiaat johtajat pääsivät nauttimaan TervolaHovin saunasta ja poreammeesta.
- Partiotahti Äläskeleposen tavoitteena oli tarjota kaiken ikäisille
partiolaisille elämyksellinen viikonloppu ja siinä onnistuttiin, tapahtuman johtajana toiminut Jatulimamma Pirjo Rytkönen kertoo.
- Nimensä mukaisesti tavoitteena oli riittävän hyvä partiotahti, mutta osallistujilta saadun palautteen mukaan onnistuimme yli odotusten. Ohjelmasta tykättiin, ruoka oli hyvää ja
kaikilla tuntui olleen hauskaa, Pirjo
Rytkönen jatkaa.
Rovaniemeläisten sisarusten,
Anni ja Paavo Pehkosen, mielestä
Äläskeleponen oli paras partiotahti
ikinä. Kaksikko tietää varmasti mistä
puhuu, sillä tarpojaikäiselle Paavolle
Äläskeleponen oli seitsemäs partiotahti ja seikkailijaohjelmaan osallistuneelle Annillekin viides.
Partiolaisten apuna tapahtuman
järjestämisessä olivat useat tervolalaiset järjestöt, yritykset ja yksityishenkilöt. Parinkymmenen partiolaisen
apuna oli liki 150 talkoolaisen joukko.
- Haluamme kiittää jokaista tapahtuman onnistumiseen vaikuttanutta tervolalaista. Pelkästään partiolaisten voimin ei näin suuri tapahtuma olisi onnistunut, Pirjo Rytkönen kiittelee.

Rovaniemeläiset Napapiirin tytöt ja kemiläiset Pohjolan Tytöt näyttävät mallia hankijalkapallossa.
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KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS
pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina 27. päivänä maaliskuuta 2014 alkaen
klo 18.00.
Kokouksen asialuettelo pidetään nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 20.3.2014 alkaen.
Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintojohtajan virkahuoneessa 2.4.2014 klo
12.00–15.00.
Tervolassa 13.3.2014
Markku Alatalo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
HAKEMINEN
LUKUVUODEKSI 2014–2015
Iltapäivätoimintaan voivat hakea kaikki 1. ja 2. luokan oppilaat.
Hakeminen tapahtuu Tervolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.tervola.ﬁ olevalla lomakkeella. Hakulomakkeet
palautetaan 15.4.2014 mennessä joko sähköpostilla marika.passlin@tervola.ﬁ tai koulutoimistoon.
Lisätietoja iltapäivätoiminnan koordinaattorilta 040 151 9724.
Tervolassa 13.3.2014

Sivistysjohtaja

Tervolan kunnan sivistystoimessa on
haettavana 28.3.2014 klo 15.00 mennessä

PERUSKOULUN HISTORIAN
JA YHTEISKUNTAOPIN
LEHTORIN VIRKA
1.8.2014 alkaen sijoituspaikkana Lapinniemen koulu, opetusta on myös Tervolan lukiossa.
Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Virkasuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.
Kokemus historian ja yhteiskuntaopin opettajatehtävien
hoitamisesta peruskoulussa ja lukiossa luetaan eduksi. Edellytämme halua tehdä tiivistä yhteistyötä opettajien, oppilaiden
ja heidän vanhempiensa kanssa. Arvostamme joustavuutta ja
kiinnostusta olla kehittämässä koulun toimintaa. Erityisen tärkeää on myönteinen asenne tieto- ja viestintätekniikan monipuoliseen kehittämiseen ja tvt:n oppimiskäytön perustaidot.
Opettaja huolehtii osaltaan opetus- ja kasvatustyöhön liittyvästä turvallisuudesta ja järjestyksestä.
Hakemukset on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.ﬁ määräaikaan mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset pyydetään osoittamaan Tervolan sivistyslautakunnalle osoitteella: Tervolan kunta, sivistyslautakunta, Keskustie 81, 95300 Tervola. Kuoreen
merkintä: ”lehtori”.
Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla.
Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain mukainen rikosrekisteriote.
Yhteystiedot: Lapinniemen koulun ja Tervolan lukion rehtori Essi Varajärvi puh. 0400 755 094 tai sähköpostitse essi.varajarvi@tervola.ﬁ
Tervolassa 3.3.2014
Sivistyslautakunta

Tervolan kunnan sivistystoimessa on
haettavana 28.3.2014 klo 15 mennessä

LUOKANOPETTAJAN VIRKA
1.8.2014 alkaen sijoituspaikkana Louen koulu.
Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998)
mukaisesti. Hakijalle katsotaan eduksi valmius opettaa musiikkia ja englannin kieltä. Virkasuhteen ehdot määräytyvät
OVTES:n mukaan.
Hakemukset on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.ﬁ määräaikaan mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset pyydetään osoittamaan Tervolan sivistyslautakunnalle osoitteella: Tervolan kunta, sivistyslautakunta, Keskustie 81, 95300 Tervola. Kuoreen
merkintä: ”luokanopettaja”.
Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla.
Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain mukainen rikosrekisteriote.
Yhteystiedot: Louen koulun johtaja Mikko Ketola puh. 0400
603049 tai sähköpostitse mikko.ketola@tervola.ﬁ.
Tervolassa 3.3.2014
Sivistyslautakunta

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 30.04.2014 mennessä sosiaaliosastolle: Tervolan kunta/sos.osasto, Raija Vartio 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 2014 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 040 518 4791.
Tervolassa 4.3.2014 sosiaali- ja terveyslautakunta

H

elmikuun viimeiseen päivään
ajoittunut Kalevalan päivä oli
odotettu juhlapäivä Tervolan päivähoitoväelle. Lapinniemen päiväkotiin saatiin kokoontua koko pitäjän
päivähoidon väellä. Kalevalan juhlassa olivat mukana Lapinniemen
päiväkodin väki, perhepäivähoitajat, ryhmis ja näkyipä katsomossa
muutama kutsuvieraskin.
Lastentarhanopettaja Juha Joutulainen kertoi, että juhlaa ryhdyttiin valmistelemaan jo hyvissä ajoin
ennen perjantaina. Lopputulos oli
silmää hivelevän kaunis askartelutuotoksineen ja juhlakoristeineen.
Kalevalan pirtissä kelpasi lasten
leikkiä ja yleisön nauttia.

TERVOLAN KUNNAN
HOITOTARVIKEJAKELU
Hoitotarvikejakelussa tapahtuu muutos 1.4.2014 alkaen. Hoitotarvikkeiden jakelu suoritetaan neuvolatiloissa parillisen viikon tiistaisin klo 12–15.
Hoitotarvikejakelusta vastaavat seuraavat henkilöt: Tarja
Tirroniemi ja Laine Anne. He vastaavat myös vaippajakelusta,
jonka toiminta säilyy ennallaan.
Hoitotarvikejakelun yhteystiedot:
Puhelimitse: parillisen viikon tiistaisin klo 12 alkaen
numerosta 040 198 8198.
Sähköpostitse: tarja.tirroniemi@tervola.ﬁ
anne.laine@tervola.ﬁ

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
NUORKKA
13–19-vuotiaille tarkoitetut avoimet Nuorkat ovat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 17.30–20.30. Nuorkka
myös lauantaina 22.3. klo 18–22. Pikku-Nuorkka 3–6-luokkalaisille keskiviikkoisin klo 13.30–16.30.
ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö toimii Tervolassa. Kohderyhmänä ovat seudulla asuvat 15–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen tai muun aktiivisen toiminnan ulkopuolella tai vaarassa
jäädä niiden ulkopuolelle. Yhteyttä voi ottaa nuori itse tai joku
muu nuoresta huolissaan oleva henkilö. Etsivä nuorisotyöntekijä
Satu Karvonen p. 040 1519735, satu.karvonen@tervola.fi tai Facebookissa Tervolan Etsivä Nuorisotyö.
UIMAHALLIRETKI
Pe 21.3. Kemiin. Ilmainen kyyti lähtee linja-autoasemalta klo
17.30 ja paluukyyti klo 20.30 Kemistä. Alle 11-vuotiaat vain täysiikäisen seurassa. Ilmoittautumiset kunnan keskukseen p. 040 124
2411 tai www.lanuti.fi/tervola torstaihin 20.3. klo 16 mennessä.
LASKETTELURETKI RUKALLE
La 12.4.2014. Lähtö kunnan talon pihalta klo 8.00 ja Rukalta 18.00. Matkan hinta 35€/30€/22€ sisältää kyydin, päivälipun
sekä vakuutuksen. Alle 11-vuotiaat vain
aikuisen seurassa. Ilmoittautumiset ja
maksut ennakkoon ke 9.4. mennessä
kunnan keskukseen, p. 040 124 2411
tai www.lanuti.fi/tervola.

Tervolan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta
ilmoittaa haettavaksi vapautuvat

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT

Päivähoitoväellä riemukas
Kalevalan juhla

KIVALO-OPISTO
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: www.kivalo-opisto.fi
Email: kivalo-opisto@tervola.fi
1102280 Kesä ja teatteri Tervolan nuorisoseuralla keskiviikkoisin 26.2. alkaen klo 18–20.30. Opettajana Päivi Kolmonen. Kurssilla tehdään perus ilmaisuharjoituksia ja harjoitellaan näytelmä
esitykseksi. Esitykset kesällä, joten vaatii sitoutumista myös kesäksi. Kurssimaksu 35 €. Ilm. 12.3. mennessä.

TAPAHTUMAKALENTERI
20.3.
21.3.
29.3.
29.3.
29.3.
5.4.
12.–14.4.
13.4.
23.-30.4.
27.4.
11.5.
24.5.
11.-13.7.
30.-31.8.

SuomiMies kuntoon -yleisötilaisuus
Uimahalliretki Kemiin
Arctic Historic Snowmobile Race
Paakkolan pilkit
Teatteriretki Ouluun, Housut pois -musikaalikomedia
Tervolahiihto
Kivalo-opiston Tervolan kevätnäyttely
Kivalo-opiston Tervolan kevätmatinea
Kivalo-opiston lasten kuvataidekerhon näyttely
Veteraanipäiväjuhla
Äitienpäiväjuhla
Paakkolan kevätsiemennys
Ämpäripää-tapahtuma
Maaseudulta Käsin -messut

Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.fi).
Ilmoitukset kunnan tapahtumakalenteriin:
sirkka.kinnunen@tervola.fi

Vauhdin hurmaa
Törmävaarassa

S

M-kilpailut ovat harvinaista
herkkua Tervolassa. Tällä kertaa pitäjää vietiin maailmankartalle Törmävaarassa 22.–23.2. pidettyjen koira- ja valjakkohiihtojen merkeissä. Tukikohtana toimi
Varejoen koulu ja katsomona Kivikylän hieno ympäristö. Katsojia
ja talviulkoilusta nauttivia ihmisiä
olisi yli 200 koiran joukkoon mahtunut enemmänkin.
Tapahtuman avannut valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja, Pertti Keränen, toikin puheessaan esiin Tervolan ainutlaatuiset luonnonrikkaudet ja harrastusmahdollisuudet sekä maaseudun merkityksen tämän päivän ihmisille.
Itse SM-kisa tarjosi vauhdikasta nähtävää kahden päivän ajaksi.
Miesten 14 kilometrin nopein oli
Vesa-Pekka Jurvelin, jonka na-

6105201 Metsästäjätutkintoon valmentava koulutus Tervolan koulukeskuksessa ma–to 24.–27.3. ma klo 17–21, ti–to
klo 18–21. Opettajina Kari Alatossava ja Olavi Jestilä. Lisätietoja http://riista.fi/metsastys/haluatko-metsastajaksi/ . Kurssimaksu
30 €, josta koulukerho maksaa tervolalaisille ala- ja yläkoululaisille 20 €. Ilm. 17.3. mennessä.
8101202 Hygieniapassikoulutus Tervolan kunnantalon valtuustosalissa to 24.4. klo 17–21. Opettajana Eija Kanto. Kurssimaksu 50 €, josta koulukerho maksaa tervolalaisille yläkoululaisille 25 €. Ilm. 17.4. mennessä.

Kalevalan pirttiin oli tuotu vanhoja esineitä niin lasten kuin aikuisten kotoa. Musiikista vastasivat Juha
Joutulainen ja Pirjo Rytkönen kitaroineen ja haitareineen. Juhlaväki lauloi perinteisiä lauluja, ja lapset pyörähtelivät iloisina monien
leikkien innoittamina.
- Tällainen juhla on mukava väline kokoamaan yhteen koko päivähoidon ja saamme samalla opettaa lapsille vanhaa perinnettä kukin
päivähoitomuoto omissa pisteissään
ja sitten yhdistettynä tähän päivään,
Juha Joutulainen kertoi.
Joutulainen sanoi lasten ja heidän parissaan työskentelevien aikuisten odottelevan jo innolla seuraavaa, perinteitä vaalivaa ajankohtaa – pääsiäistä. Pääsisäinen onkin täynnä kristillistä ja muuta perinnesisältöä, joka on monin tavoin näkynyt myös Tervolan päivähoidossa.
Ja vielä Kalevalan päivästä puheen ollen; sen vietto alkoi Suomessa jo 1800-luvun lopulla. Kalevalanpäivästä tuli virallinen liputuspäivä
35 vuotta sitten. Samalla vietämme
Suomalaisen kulttuurin päivää. ❅
✎ (JJ)

Kisoissa nähtiin hienoja urheilusuorituksia. Hiihtäjän ja koiran yhteistyön on toimittava!

run päässä teki töitä saksanseisoja ”Remu.” Naisten kympin ykkönen oli Maija Nevala saksanseisoja
Frodollaan. Miesten B-sarjan voittaja kympillä oli parivaljakko Petri Kiiski ja ”Tero”.
Veteraanimiesten vitosella nopeimmaksi kellotettiin Kari Aaltonen + ”Simppa”. Veteraanien B-sarjan voitti Jari Kaukonen + ”Karjala” ja naisten vastaavan matkan
Mira Kaikkonen ”Keissillään.” Bnaisten 7 kilometrillä nopeimpia
olivat Suvi Kakko ja ”Tellu.”
Harrastussarjassa 5 kilometrin
matkan ohjasi nopeimmin Marika Tiiperi Sam-koiransa avittamana. Naisten kympin (A pulkka)
ykkönen oli Minna Viide ”Eeroksellaan.” Miesten A-pulkan 14 kilometrin hakapari oli Vesa-Pekka
Jurvelin & ”Redi.” Harrastussarjan vitonen keräsi eniten osallistujia (14). Jurvelin oli tämänkin sarjan herra ja hidalgo – nelijalkaisena työjuhtana tällä kertaa saksanseisoja Speedy.
Tapahtuman järjesti onnistuneesti Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho yhteistyökumppaneinaan Suomen valjakkourheilijoiden liitto, Varejoen Kyläyhdistys
ja Tervolan kunta. Kilpailijoita oli
ympäri Suomea aina Kymenlaaksoa, Kainuuta, Oulua ja Rovaniemeä myöten. ❅
✎ (JJ)
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KELAN TERVOLAN TOIMISTO
ON AVOINNA 1.4.2014
ALKAEN MAANANTAINA
10.00–12.00 ja 13.00–15.00
Toimisto on suljettu tiistai-perjantai.
Puhelinpalvelu palvelee ma–pe 8.00–18.00 ja
www.Kela.fi palvelee 24 h vuorokaudessa.
Asioi verkossa
• Asiointipalvelu henkilöasiakkaille Henkilöasiakkaan asiointipalvelussa voit katsoa omia tietojasi, hakea
etuuksia ja tehdä niihin liittyviä ilmoituksia. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

LOPPUTALVEN LAATUJUHLAA
ASTIANPESUKONE DW 6003

PIENI JENKKIKAAPPI
SFJ 50 MC

399 Ð

Poisto n
hintaa

159 Ð

KOTIPYYKKÄRI
PESUKONE
10 FL 1001

339 Ð
Hinnat asennettuina – myös
vanhan kierrätys sisältyy hintaan.

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Tervolan Jätehuolto Oy
©

Solidet 2013

Puh. 040 513 4725

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJEN HUOLTO

Paakkola-Ylipaakkolan osayleiskaavamuutos –
tilannekatsaus maaliskuussa 2014
Suunnittelutilanne

Kantatilaselvitys

Kemijokivarren osayleiskaava Paakkola-Ylipaakkola -osa-alueen tarkistaminen on etenemässä toukokuussa 2014 järjestettävään luonnosvaiheen kuulemiseen. Toukokuussa järjestetään myös kaavaluonnoksen esittely- ja kuulemistilaisuudet kaavamuutosalueen asukkaille ja osallisille.
Paakkola-Ylipaakkolan alueelle on alustavasti rajattu 5 kpl kyläyleiskaava-aluetta, joissa rakentaminen tapahtuu kunnan myöntämillä rakennusluvilla. Kyläyleiskaavojen ulkopuolisilla alueilla jää
nykyinen osayleiskaava voimaan sellaisenaan. Kyläyleiskaavat rajataan alueille, joissa on rakennuspainetta ja tarvetta lisätä rakennuspaikkoja.

Tässä osayleiskaavatarkistuksessa tutkitaan mahdollisuuksia lisätä rantavyöhykkeelle sijoittuvia rakennuspaikkoja. Tehtävä on erittäin haasteellinen: se edellyttää etenkin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 73§ vaatimusten sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) sisältövaatimusten täyttymisen. Käytännössä se
tarkoittaa, että
1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön;
2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja
vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä
3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.
Näiden lisäksi esim. etäisyydet koulusta, kaupoista, työpaikoista ja
palveluista sekä joukkoliikenteen kehittämismahdollisuudet vaikuttavat uusien rakennuspaikkojen lukumäärään merkittävästi. Lisäksi maanomistajia tulee kohdella tasapuolisesti, mikä edellyttää rantavyöhykkeelle tehtävää kantatilaselvitystä. Sen pohjalta määritetään
montako uutta rakennuspaikkaa voidaan käytännössä rantavyöhykkeelle osoittaa.
Rantavyöhykkeen ulkopuolella ei kantatilaselvitystä tarvitse kyläyleiskaava-alueella tehdä, vaan siellä uusien rakennuspaikkojen sijaintia ja määrää ohjaavat MRL:n ja VAT:n sisältövaatimukset – siellä tilanne on siis huomattavasti selkeämpi.

Kyläyleiskaava-alueiden määrittely
Kaavan päivitystyön aikana on kunnanhallitus alustavasti hyväksynyt
joulukuussa 2013 kyläaluerajaukset Paakkolan-Ylipaakkolan alueella. Kyläyleiskaava-alueilla taataan nykyiset rakennuspaikat ja lisäksi
osoitetaan uusia rakentamispaikkoja. Toukokuussa 2014 tapahtuvan
luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen tarkistetaan ja laaditaan palautteen perusteella kaavaehdotus, mikäli tarvetta kyläkaavarajausten tarkistamiselle ei kuulemisen perusteella synny.

Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään seuraavin vaihein:
• Kaavan luonnosvaiheen kuulemisesta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja -lehdessä huhti-toukokuussa 2014.
• Kaavan valmisteluaineisto asetetaan toukokuussa nähtäville Tervolan kunnan tekniselle osastolle sekä www.tervola.fi.
• Luonnosvaiheen palautteen perusteella tarkistettu ja kunnanhallituksen hyväksymä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville
Tervolan kunnan tekniselle osastolle sekä www.tervola.fi -osoitteeseen vähintään 30 päiväksi.

• öljynvaihdot • ruostevaurioiden korjaukset
• katsastusta edeltävät korjaukset • muut huollot
• rengastyöt ja tasapainotukset

Soita ja
varaa aika
p. 0400 369952
www.louenmonitoimi.fi

Lapin liitto on kuntayhtymä, joka vastaa
alueellisesta kehittämisestä, maakuntakaavoituksesta, maakunnan edunvalvonnasta, pelastustoimesta sekä kansainvälisistä tehtävistä.

KUULUTUS
Ympäristöministeriö on vahvistanut 19.2.2014 (päätös n:o YM1/5222/2013) Länsi-Lapin maakuntakaavan.
Ympäristöministeriö on määrännyt maankäyttö- ja
rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan
tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Tarkistettu aikataulu
OAS:n laadinta
Vireilletulo (MRL 63 §) ............................................................8–9/2012
Kaavamuutosten toteuttamisedellytysten
haarukointi ....................................................................... 9/2012–5/2013
1. viranomaisneuvottelu
(MRL 66 §, MRL 77 §, MRA 35 §) ....................................29.5.2013
Perusselvitysten tarkistus ja
luonnoksen laadinta .................................................. 5/2013–4/2014
Valmistelun aikainen kuuleminen
(MRL 62 §, MRA 31) ............................................................... 5/2014
Kaavaehdotuksen nähtävilläpito
(MRL 65 §, MRA 19 §) ........................................................8–9/2014
2. viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRL 77 §) ................... 10/2014
Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely .............................. 11/2014

Kuva 1. Paakkola-Ylipaakkola kyläyleiskaava-alueiden (5 kpl) alustavat rajaukset (ruskeat alueet).

Osayleiskaavamuutoksen etenemistä voi seurata Tervolan kunnan
kotisivuilta www.tervola.fi. Lisäksi Jokipostissa tiedotetaan kaavan
etenemisestä.
- Ilmoitus -

Tervolan Nuorisoseuran
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
su 23.3.2014 klo 13 seurantalossa. Tervetuloa!

Taidenäyttely kunnantalon yläaulassa
Taiteilija Liisa Halonen-Laitin maalauksia on 9.4. asti esillä kunnanviraston yläaulassa.
Aiheena on syksyn ja talven tulo. Metsä ja maaseutuympäristö ovat vahvasti mukana
tunnelmissa. Näyttely on avoinna kunnantalon aukioloaikoina ma–to klo 8–16 ja
pe 8–15. Taiteilija on sovittaessa paikalla (050 338 9822). Tervetuloa!

SANAN- JA RUKOUKSENILTA
Tervolan Osuuspankin kerhohuoneessa
su. 23.3.2014 kello 16.00.
Tervetuloa!
Järjestäjänä Kemin Helluntaiseurakunta

