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Tervolan lukiolaiset
juhlistivat pääsiäistä
muistamalla vanhuksia

PAAKKOLAN KEVÄTSIEMENNYS

T

Mielenkiintoista ohjelmaa:

orstaina 17.4 Tervolan lukion
opiskelijat viettivät koulussaan
perinteikkään pääsiäisriehan. Lukiolaisten päivä alkoi normaalista poikkeavissa tunnelmissa, kun kaikki
koulun opiskelijat pääsivät etsimään
ympäri koulua piilotettuja pahvitipuja. Jokainen tipun löytänyt, palkittiin suklaamunalla. Osa tipuista olikin piilotettu niin tarkoin että niitä
etsittiin jokaisella välitunnilla koko
koulun voimin, siltikään kaikkia tipuja ei löydetty.
Torstai oli niin ikään sopiva päivä lukiolaisten pääsiäisriehalle, sillä
samana päivänä koulun ruokalassakin tarjoiltiin jälkiruoaksi pääsiäisteemaan sopivasti mämmivaahtoa.
Ruokailun jälkeen kaksi koulupäivän

viimeistä tuntia olikin varattu pajun
oksien koristeluun, sekä virvontakierrokseen lapinniemen ylä-asteella
ja päiväkodilla sekä vanhainkodilla.
”Halusimme eleellä näyttää että
myös nuoret välittävät vanhuksista.” Ilmoittaa lukion opiskelijakunnan hallitus. ”Emmekä halunneet
edes palkkaa!” Kuuluu eräästä suusta. Opiskelijat väänsivätkin tunnetun lorun muotoon ”…vitsa sulle,
ilo mulle” Virpojien mielestä pelkkä
ilon tuottaminen lapsille ja vanhuksille oli enemmän kuin riittävä palkaksi. Lopulta opiskelijat pääsivät
iloisissa tunnelmissa viettämään ansaittua pääsiäislomaansa. ❅
✎ Ilmari Miettunen, Tervolan lukion
opiskelijakunnan puheenjohtaja

kutsuu jälleen mukaan iloiseen kevättapahtumaan
Tervolan kotiseutumuseolla 24.5. klo 11–15

* Mukana Farmi-ohjelman voittaja, kittiläläinen Sanni Korva
* Vanhoja koneita ja salskeita poikia, viiksekkäitä * Walehtelijoiden klubi
* Tule morjestamaan Piippolan vaarin kotieläimiä
* Rakennusperintöinfo (Tapio Pukema kertoo Lapin ja Tervolan arvokkaista rakennusperintökohteista ja kunnostusrahoituksesta, mukana myös restauroija Marko Korkeasalo)
* Maisemanhoidon neuvojat mukana ja tarvittaessa käytettävissäsi
* Metso-ohjelman toteuttaja Jouni Rauhala kertoo miten suojelet metsiäsi korvausta vastaan
* Opastettuja museokierroksia * Suussa sulavaa hiukopalaa ja muuta pirteää ohjelmaa

Kehäkukka
hieronta ja hyvinvointi

ÄITIENPÄIVÄJUHLA
perinteisesti

Hemmotele äitiä
hoitolahjakortilla!

sunnuntaina 11.5.
alkaen klo 10
jumalanpalveluksella
Seurakuntakuntakeskuksen kirkossa,
jonka jälkeen
juhlakahvit ja äitienpäiväjuhla seurakuntasalissa.
Tervetuloa!

rentouttava intialainen
pää- ja kasvohieronta
lämpimällä öljyllä,

Tarjouksia!

Kauniit leikkokukat,
ruukkukukat,
asetelmat,
kortit,
lahjat…

Ruukkuorkidea 19,90 € kpl
Hieno!
LeikkoCampanula 2 € oksa

Palvelemme ark. 10–17, la 10.5. 9–16, su 11.5. 12–15

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi
Osuuspankin talo, puh. 016 438 100

hoidon kesto noin 1,5 h, hinta 50e.

HARJOITUSVUOROT

p . 040 487 59 22
Tiina-Maria Laapotti, Koivu
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

Seuraava

Aineistot ke 14.5.2014 mennessä.

parhaat hyödyt
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Nyt myös akupunktion ja
hieronnan lisäksi

OKIPOSTI
POSTI
JOKI
to 22.5.2014

Omistajalle

Merkkaa kale
n
ja ilmesty ka teriisi
vereid
kanssa paika esi
lle!

Kirkonkylän tekonurmikentälle ja
hiekkakentälle ovat haettavissa vapaamuotoisella
hakemuksella 23.5. mennessä sähköpostitse
tarja.leinonen@tervola.fi.
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Osallistu arvontaan ja voita kaasugrilli

Arvomme kaikkien osallistuneiden kesken kaasugrillin (arvo n. 200 eur)

Ostot €/kk
900
800
700
600
500
400
300
200
50

Grilliarvonta

Bonus %
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Nimi ______________________________
Osoite ______________________________
____________________________________
Puh.

______________________________

Edellisessä arvonnassa onni suosi seuraavia:
• polkupyörät Iina Pulkkinen ja Sirkka Pulkkinen
• 50 eur S-ryhmän lahjakortti Emma Hedman
Onnettarena Marjatta Posio

Kurjentie 1, 95300 Tervola 044-788 4965 ark. 7-21, la 7-18, su 12-18

Tilauspalvelu



BONUS

BONUSTAULUKKO

Täydennä yhteystietosi arvontakuponkiin
ja palauta Tervolan tai Louen Saleen 12.5. mennessä.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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Tervolan kunta julistaa haettavaksi 21.5.2014
klo 15.00 mennessä

KODINHOITAJAN
OSA-AIKAISEN (50%) TOIMEN
ajalle 11.6.2014 – 23.4.2015
Tämänhetkinen sijoituspaikka on vanhusten palvelukoti Pihakullero. Tarvittaessa kodinhoitaja työskentelee myös muissa sosiaali- ja terveystoimen toimipaikoissa.
Kodinhoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005)
8 § mukaista kelpoisuutta. Edellytämme koulutuksessa vanhustyön tai sairaanhoidon ja huolenpidon suuntautumisvaihtoehtoa sekä työkokemusta vanhustenhuollosta. Lääkehoidon osaaminen on oltava voimassa. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä toimen hoitamiseksi. Työ on kolmivuorotyötä.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen täytössä noudatetaan 4
kuukauden koeaikaa.
Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa
www.kuntarekry.ﬁ määräaikaan mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja jäljennökset opinto- ja työtodistuksista, osoitetaan
hallintosihteerille osoitteeseen Tervolan kunta, sosiaaliosasto Katariina Mäkelä, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Kirjekuoreen merkintä KODINHOITAJAN OSA-AIKAINEN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja antaa vanhustenhuollon johtaja Kristiina Kehusmaa, puh. 040 755 6107, sähköposti: kristiina.kehusmaa@tervola.ﬁ

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 11.5. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti seurakuntien tyttö- ja poikatyön tukemiseen ja kehittämiseen Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskuksen kautta.
Kirkkopyhäkoulu saarnan aikana päiväkerhohuoneessa. Messun jälkeen
äitienpäiväjuhla seurakuntakeskuksessa.
Su 18.5. Kaatuneitten muistopäivän kunniakäynti sodissa kaatuneitten haudoilla klo 9.30,
Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Kari Pöykkö, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti oman seurakunnan lähetystyölle. Kirkkopyhäkoulu saarnan aikana päiväkerhohuoneessa. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
VIIKKOTOIMINTA:
To 8.5. Hartaus Kotikullerossa klo 10.40 ja Pihakullerossa klo 11.15. Eläkeläisten kerho seurakuntakeskuksessa klo 11.
Su 11.5. Kristittyjen yhteinen rukoushetki seurakuntakeskuksessa klo 15.
Ma 12.5. Ilta lähetykselle seurakuntakeskuksessa klo 17. Seurakuntapastori Kari Pöykkö kertoo Raamatunkäännöstyön etenemisestä Senegalissa.
Ke 14.5. Sairaalahartaus klo 14.
To 15.5. Eläkeläisten Peuran kerho kokoontuu aiemmasta ilmoittelusta poiketen Törmävaaran leirikeskuksessa klo 10.12.30. (katso kohta diakoniatyö)
Ke 21.5. Sairaalahartaus klo 14.
to 22.5. Eläkeläisten kirkonkylän kerho Törmävaaran leirikeskuksessa
klo 10-12.30. (katso kohta diakoniatyö).
PÄIVÄKERHOT:
Tänä keväänä kerhokausi päättyy päiväkerhojen kanssa yhteiseen tilaisuuteen ke-iltana 7.5. Illan ohjelmassa on mm kirkkoseikkailu, joka aloitetaan kokoontumisella seurakuntakeskuksen eteen klo 17.30. 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.
VARHAISNUORISOTYÖ:
Ti 13.5. Donkkis-kerho 6-12- vuotiailla seurakuntakeskuksessa klo 15.3017.00
NUORISOTYÖ:
Ti 13.5. Nuorten ilta seurakuntakeskuksessa klo 18-20.
Ti 20.5. Nuorten ilta Louen Lappialla klo 18-20
Nuorten Raamis perjantaisin seurakuntakeskuksessa klo 18-20.
MUSIIKKITYÖ:
Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 16 seurakuntakeskuksessa.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 92) auki 28.4.-13.5. ma-pe klo 10-17 ja ti
13.5. klo 10-15. Pöydän/tangon vuokraushinta 10€ /viikko. Pöytien/tankojen
varaukset Arja Heikkinen, p. 050 437 0011.
DIAKONIATYÖ:
to 15.5. Eläkeläisten Peuran kerho Törmävaaran leirikeskuksessa klo 1012.30. Ruokailu ja kahvittelua, ei arvontaa. Ilmoittautumiset Elinalle 12.5.
mennessä p. 050 4370004. Kyytiä tarvitsevat yhteydenotot taksi Esa Hedman p. 0400 391391.
to 22.5. Eläkeläisten kirkonkylän kerho Törmävaaran leirikeskuksessa
klo 10-12.30. Ruokailu ja kahvittelua, ei arvontaa. Ilmoittautumiset Elinalle
16.5. mennessä p. 050 4370004. Muista samalla kertoa jos tarvitset kyydin!
Kirkkoherra Heikki Holma lomalla 12.-18.5., sijaisena seurakuntapastori Kari Pöykkö, p. 050 4370002.

Veteraanijuhlassa mentiin kiitollisina kohti tulevaisuutta
H

uhtikuun viimeisenä sunnuntaina Seurakuntakeskuksen kirkossa vietettiin juhlaa Kansallisen veteraanipäivän merkeissä. Kunnan, seurakunnan, veteraanijärjestöjen ja Tervolan Jatulityttöjen ja –poikien järjestämään tilaisuuteen osallistui satakunta tervolalaista. Juhlan teemana oli ”Kiitollisina kohti tulevaisuutta.”
Juhlan tervehdyssanat esittänyt
kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pekka Juopperi muistutti, että veteraanipäiväksi on tarkoituksellisesti valittu juuri huhtikuun 27:s päivä.

Tasan 69 vuotta sitten Suomen raskas sotataival päättyi Käsivarren Lapissa, kun viimeisetkin Saksan sotilaat poistuivat alueeltamme.
- Keskuudessamme olevien veteraanien keski-ikä on jo 91 vuotta. He tekivät aikoinaan raskaan
työn. Tämän juhlan tunnuksena
on ”Kiitollisina kohti tulevaisuutta.” Me kuljemme tätä taivalta Teidän ansiostanne, kunnioitetut veteraanit, Juopperi lausui tervehdyssanoissaan.
Juhlapuheen piti alikersantti Tuomas Holma. Hän luonnehti

Alikersantti Tuomas Holma tervehtii veteraani Juha Loukolaa. Pöytäseurana ovat Pekka Juopperi (vas.) ja Kaarlo Kämäräinen.

osuuttaan suureksi kunniaksi seistä kotimaata puolustaneiden veteraanien edessä.
- Saamme olla kiitollisia myös
siitä, että Jumala on ollut tämän
kansan rinnalla vaikeina aikoina.
Viime aikojen uutisia seuratessamme on hyvä muistaa, että Jumala
on luvannut olla niiden kanssa, jotka häntä seuraavat.
Varusmiehiä kouluttava Holma
kertoi luottavansa samoihin arvoihin ja tavoitteisiin, joihin seitsemän
vuosikymmentä sitten luotettiin.
Niiden kulmakivinä sotilaiden johtamisessa olivat esimerkillisyys, ihmisläheisyys ja edestä johtaminen.
Tuomas Holman sanoman keskiössä oli niin ikään se, että Jumala
edelleen välittää Suomesta ja haluaa, että menestymme.
- Kertokaa lapsille ja lapsenlapsille mistä saamme olla kiitollisia.
On tärkeätä, että veteraanien jättämä perintö jatkuu ja säilyy meidän
kaikkien mielessä. Kiitos Teille, hyvät veteraanit, siitä, mitä olette tehneet maamme hyväksi.
Veteraanin sanan esitti 15-vuotiaana sodan tulimyrskyihin sotilaspoikalähetiksi lähtenyt Juha Loukola. Loukolalla oli tärkeä sanansaattajan tehtävä niin Kannaksella
kuin Syvärilläkin. Hän kuului ErP
4:n muonavahvuuteen ja joutui vielä keskenkasvuisena poikasena ko-

kemaan muiden muassa Jänisvaaran tuhoisan junapommituksen,
jossa menehtyi yli sata evakkoon
matkaavaa siviiliä.
- Se hirvittävä pommitus on
syöpynyt lähtemättömästi muistiini. Kiitän Kaikkivaltiasta, että pääsin palaamaan rintamalta kotiin kutakuinkin ehjänä. Minun ei tarvinnut lähteä Lapin sotaankaan, Loukola kertoi.
Puheenvuorossaan Loukola
muistutti, ettei nyt oltu koolla voitonjuhlassa, vaan juhlan tarkoitus
on kunnianosoitus veteraanisukupolvelle.
- Me veteraanit elämme jo elämämme ehtoopuolta. Olemme kiitollisia siitä, että voimme jättää jälkeemme vapaan isänmaan. Kaipaamme tietysti hoitoa ja hoivaa
sekä hengellistä huoltoa, joita onneksi tänä päivänä kiitettävästi
saamme. Suomi on meille suomalaisille paras maa, kuten maineikas
kenraalimme Ehrnrooth totesi aikoinaan, Juha Loukola muistutti
kiitollisena.
Kauniisti toteutetun juhlan musiikkipuolen hoitivat tyylikkäästi
Länsi-Pohjan jousikvartetti ja kanttori Sari Vähäkangas. Koskettava
esitys oli Mirjami Lehdon ohjaama He olivat yhtä taivaan ja maan
kanssa. ❅
✎(JJ)

Pienimmät koululaiset liikenneopissa
T
ervolan liikenneturvallisuusryhmä järjesti huhtikuun lopulla turvallisuuspäivän Lapinniemen koululla. Päivä oli tarkoitettu
viskareille, eskareille ja kaikille 1-3
–luokkalaisille koululaisille. Pääteemaksi oli nostettu liikenneturvallisuus. Tärkeitä arjen turvallisuusasioita opittiin Turvaa Tenaville päivä
Tervolassa -otsikon alla.
Päivästä sukeutuikin melkoisen
mittava tapahtuma, sillä mukana toteutuksissa olivat poliisi, Liikenneturva, YIT, liikennöitsijä sekä Tervolan kunta. Lapset kiersivät kaikkiaan kahdeksan tervallisuusteemaista pistettä, joilla he oppivat turvallisen liikkumisen perusteita.
Teemapäivän taustavaikuttajana olleen Rambollin liikennesuunnittelun projektipäällikkö Teemu
Kinnunen kertoi, että ideana oli
saada jokaisella pisteellä yksi tärkeä asia turvallisesta koulumatkasta ”liimattua” pienten liikkujien selkärankaan.
- Tämä turvallisuustempaus on
edennyt hyvin pitkiä Lappia. Eilen
olimme Ivalossa. Kuntien liikenneturvallisuusryhmät sopivat näistä, ja edustamani Ramboll vastaa
lähinnä koordinoinnista, Kinnunen kiteytti.
Koululaiset ja näitä pienemmät
tervolalaiset – muiden muassa päiväkotilaiset – tulivat aamutuimaan

Lapinniemen koululle. Liikuntasaliin oli viritetty havainnollisia rasteja, joilla olleet tehtävät ja harjoitteet hoideltiin reippaasti.
Yksi rasti oli kaikille tuttu jo
entuudestaan, mutta sattuupa niitä virheitä ja unohduksia siitä huolimatta miltei jokaiselle tiellä liikkujalle – kyseessä oli suojatie. Jumppasalissa Rovaniemeltä tullut koulutusohjaaja Pentti Tervo näytti oikein kädestä pitäen, miten suojatien äärellä pitää valmistautua tien
ylitykseen. Kävi ilmi, ettei se seepran selän ylitys niin yksinkertaista ja varmaa olekaan. Tarkkana on
oltava eikä ryntäilyyn pidä sortua.
- Tällä rastilla ideana on se, että
pienet kulkijat oppivat hahmottamaan miksi mitäkin tehdään. Suojatiellä ihmiset ovat esimerkillisiä
oppimaan sekä hyvässä että pahassa, Tervo muistutti.
Koulun eteen pysäköidyt paloautot, tienhoitoauto ja poliisiauto
kiinnostivat pikkuväkeä. Tienhoitoauton kuljettaja Jukka Käyrä esitteli massiivisen ajopelin laitteita, mutta tärkein automiehen sanoma painottui turvallisuusasioihin.
- Joudun tällä isolla kuorma-autolla liikkumaan monenlaisilla väylillä ja monesti hyvinkin huonolla
kelillä, jolloin näkyvyys on huono.
Välillä on peruuteltava. Vaikka autossa on hyvät valot joka suuntaan

Tervola hyväksyy omaehtoisen
kuntajakoselvityksen

K

aksi viikkoa sitten koolla ollut
kunnanvaltuusto päätti, että
kunta on valmis osallistumaan selvitysalueen omaehtoiseen kuntajako- ja yhteistyöselvitykseen. Reunaehtona on se, että valtuuston viime vuoden lopulla esittämän selvitysalueen kunnat päättävät omaehtoisen selvityksen tekemisestä yksimielisesti.
Päätöksen taustalla on viime
marraskuussa tehty valtuustopäätös, jonka mukaan Tervola selvittää yhdistymistä ensisijaisesti Kemin, Keminmaan, Simon, Tornion
ja Ylitornion kanssa.
Kuntajakoselvityksen tekijäksi
on jo valittu kehittämiskeskuksen
toimitusjohtaja Martti Ruotsalainen, mutta hänen työparinsa on vielä hakusessa. Selvitysurakka alkaa

jo loppukesästä, ja valmista pitäisi tulla kuluvan vuoden päättyessä.
Tavallista lyhyemmällä asialistalla oli kuntayhtiöiden tilinpäätöksiä, valtionosuusjärjestelmän uudistusta, kaava-asiaa ja ajankohtaista
kunta-asiaa.
Kuntayhtiöiden tilinpäätöksissä ehkäpä eniten kiinnitti huomiota se, että Tervolan Vuokratalot
Oy:n asuntojen käyttöaste on laskenut selvästi; asuntoja on jäänyt enenevässä määrin tyhjilleen. Hakijoita on ollut liikkeellä vain harvakseltaan. Huolestuttavaa on sekin, että
asuntojen vuokrarästit ovat kasvussa. Talousyhtälöä synkentää se, että
etenkin kiinteistöjen lämmityskustannukset ovat suhteellisen suuret
– liki kolmannes hoitokuluista.❅
✎ (JJ)

Pentti Tervo opettaa suojatieharjoituksen aakkosia.
ja pakkisummeri huutaa täysillä,
turvallisuutta ei voi silti taata. Lasten on syytä varoa, etteivät jää peruuttavan auton taakse eivätkä hae
jännitystä auran lumisuihkusta, sillä lumen mukana voi lentää vaarallisia jäämurikoita, Käyrä valisti Lapinniemen eskarilaisia ja muita rastille tulleita ryhmiä.

Turvaa Tenaville päivä Tervolassa oli erinomaisen hyvää havainto-opetusta elintärkeistä liikenneasioista. Näitä lainalaisuuksia ei
opi pelkästään kirjoja katselemalla
ja oppitunneilla – on päästävä ohjatusti harjoittelemaan ja tutustumaan liikenteen järeimpäänkin kalustoon. (JJ)

Paakkolan kyläyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS

Nuorisoseuralla 13.5.2014 klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
vuosikokousasiat.
Esillä ovat myös kevään ja kesän tapahtumat 2014.
Tervetuloa - Johtokunta

RAKENNUSPAIKKA MYYTÄVÄNÄ
KEMIJOEN RANTA-ALUEELLA
Tervolan kunta myy tarjousten perusteella Paakkolassa (os.
Paakkolantie 122) Kemijoen ranta-alueella sijaitsevan n. 3 800
m²:n määräalan Alamölö -nimisestä tilasta RN:o 8:82. Määräalalla on osayleiskaavassa osoitettu asuinrakennuksen rakennusoikeus.
Rakennuspaikkaa koskeviin asiakirjoihin voi tutustua teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Virpi Mäki-Iso p. 0400 466
705 tai virpi.maki-iso@tervola.ﬁ
Tarjoukset tulee jättää 13.6.2014 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Tervolan kunta, Kunnanhallitus, Keskustie 81, 95300
TERVOLA. Kuoreen merkintä ”ALAMÖLÖN OSTOTARJOUS”.
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KUULUTUS
EUROPARLAMENTTIVAALIT
2014
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25. päivänä
toukokuuta 2014 kello 9.00 - 20.00.
Äänestysalue
Äänestyspaikka
Äänestysalue 1 Tervolan kunta
Kunnanvirasto
Osoite: Keskustie 81
95300 TERVOLA
Tervolan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.
ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 14.- 20.5.2014.
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Tervolan kunnan Kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.
Ennakkoäänestäminen voi tapahtua arkipäivinä kello 9.00–
20.00, lauantaina kello 10.00–16.00, sunnuntaina kello 10.00–
16.00.
Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee
esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä
osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.
KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos
kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestys ajanjaksoon (14.–20.5.2014) sattuvana päivänä äänestäjälle erikseen
ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.
Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse,
puh.0400-268920, ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 13.5.2014 ennen kello 16. Jos puhelimitse
tehty ilmoitus tai kirjallinen ilmoitus on saapunut keskusvaalilautakunnalle edellä mainitun määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei saa toimittaa.
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema
henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan
tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Lomakkeita on saatavana keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Minna
Sarajärveltä puh .0400 -268920 .
Osoite: Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 81,
95300 Tervola. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön
vaalisivulta http://www.vaalit.ﬁ/ﬁ/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html.
Tervolassa 20.3.2014
TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Vili-Matti Kraatari
puheenjohtaja

Minna Sarajärvi
sihteeri

RAKENNUSLUPIEN KÄSITTELY
KESÄN AIKANA
Tervolan rakennustarkastaja on lomalla 7.–20.7.2014 (vkot 28
- 29), jolloin rakennuslupia ei myönnetä, eikä katselmuksia suoriteta. Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Kunnanvirasto on suljettuna viikolla 30, jolloin rakennustarkastajan tavoittaa p. 0400 546 246.
25.6.2014 mennessä toimitetut myöntämiskelpoiset lupahakemukset pyritään käsittelemään ennen lomataukoa. Myöntämiskelpoisia ovat hakemukset, joissa on mukana kaikki tarvittavat liitteet ja lausunnot sekä kaikkien naapurien kuuleminen
on suoritettu. Mikäli naapurien kuuleminen annetaan rakennusvalvonnan tehtäväksi ja hakemus halutaan käsittelyyn ennen lomataukoa, lupahakemus liitteineen on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään 13.6.2014.
Tervolan kunnan rakennusvalvontatoimiston ollessa suljettuna, erittäin kiireellisissä asioissa voi olla yhteydessä yhteisalueen muihin rakennusvalvontoihin (Meri-Lapin ympäristöpalvelut) Tornion puhelinvaihde p. (016) 43211. Viikolla 29 alueen kaikki rakennusvalvonnat ovat suljettuina.

VAALIKULJETUKSET

KUULUTUS

Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta järjestää kuljetuksia
europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspäivänä lauantaina
17.5.2014 sekä vaalipäivänä sunnuntaina 25.5.2014 kutsutaksiajona seuraavasti:

Tervolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 24.4.2014/40 § tekemässään päätöksessä Keskustien asemakaavamuutoksen.
Tällä kuulutuksella Tervolan kunta ilmoittaa edellä mainitun
asemakaavan hyväksymisen tiedoksi.
Hyväksytty Keskustien asemakaava on nähtävissä kunnanviraston neuvonnassa 8.5 – 9.6.2014.

VAREJOKI
Kolopetäjän, Sihtuunan, Petäjämaan, Sivakkajoen, Polvenojan, Varejoen ja Löylyvaaran alueen kuljetusta tarvitsevat
äänestäjät voivat tilata kyydin Kalervo Ruotsalaiselta puh.
040 7695285.
PAAKKOLA-KAISAJOKI
Paakkolan (kunnanraja - Tossavanperä) Kaisajoen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Kalervo
Ruotsalaiselta puh. 040 7695285.
KÄTKÄVAARA
Sivakkajärven, Luppovaaran, Mustanmaan, Kätkävaaran, Nakuväärän, Ketunmaan ja Kätkäjärven alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Esa Hedmannilta puh.
0400 391391.
LAPPIA - LOUEN TOIMIPAIKKA
Kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Esa Hedmannilta puh. 0400 391391.
KOIVU-PEURA-LOUE
Koivun, Peuran ja Louen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Mauno Ollikkalalta puh. 0400 299678
tai 016-439349.
REUTUAAPA-SUOLIJOKI-VÄHÄJOKI-SUUKOSKI-OSSAUS
Vammavaaran, Suolijoen, Reutuaavan, Vähäjoen, Hyössingin, Suukosken, Ossaus ja Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Kalervo Ruotsalaiselta
puh. 040 7695285.
RUNKAUS - PAHTAOJA - LEHMIKUMPU
Jyrkänkosken, Ollakanojan, Rakkaviidan, Sirkkelin ja Anttilankankaan alueen äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391757.
Pahtaojan, Lehmikummun, Kiviojan ja Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391757.
YLIPAAKKOLA
Ylipaakkolan - Isopalon alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Kalervo Ruotsalaiselta puh. 040
7695285.
Kuljetusta voidaan järjestää muistakin kuin yllämainituista
paikoista jos tarvitsijoita on 3 - 4 henkilöä.
Äänestyspaikka ennakkoäänestyksessä on Kunnanvirasto,
osoite Keskustie 81, 95300 Tervola ja varsinaisena äänestyspäivänä Kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.
Vaalikuljetusta tarvitsevan tulee hyvissä ajoin, viimeistään edellisenä päivänä ottaa yhteyttä kuljetuksen hoitavaan autoilijaan kyydin saamiseksi. Autoilija ilmoittaa
aikataulun.
Kuljetuksiin liittyvissä asioissa voi ottaa myös yhteyttä Minna
Sarajärveen puh. 0400 268 920.
TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tervolassa 8.5.2014
Kunnanhallitus

KUN ELÄMÄ JÄRKKYY…
Olet kokenut jotain järkyttävää. Olet menettänyt läheisen ihmisen, ollut itse onnettomuudessa, olet loukkaantunut tai sinulle
on tehty väkivaltaa. Olet ollut silminnäkijänä järkyttävässä tilanteessa tai mukana uhkatilanteessa. Läheisesi on tehnyt itsemurhan tai yrittänyt sitä.
Järkyttävän kokemuksen jälkeen on tervettä ja normaalia
reagoida. Voimakkaita tunteita saattaa aiheuttaa myös ajatus, mitä olisi voinut tapahtua. Traumaattisen tilanteen jälkeen ihminen useimmiten tarvitsee tukea tapahtuneen realistiseen kohtaamiseen, omien ajatusten ja tunteiden työstämiseen ja suruprosessin alkuun saattamiseen. Osa kriisin kokeneista henkilöistä selviää tapahtumasta läheistensä ja ystäviensä tuella.
Selviytyminen kriisitilanteesta on sitä parempaa, mitä lähempää ja nopeammin apua voidaan antaa. Kriisin kokeneet eivät
aina itse tiedosta avuntarvetta ja heidän on siksi vaikea löytää oikeita tukipalveluja.
Kriisihoito ei voi antaa takaisin sitä, mitä ihminen on menettänyt. Se antaa kuitenkin tilaisuuden traumaattisen kokemuksen kohtaamiseen siten, että kokemukseen liittyvä psyykkinen kipu ei olisi sietämätöntä. Tavoitteena on helpottaa tapahtuman jälkeistä ahdistusta ja ennaltaehkäistä myöhempiä stressireaktioita. Samalla pyritään voittamaan tapahtuneen torjuminen ja tukea normaalin surutyön käynnistymistä.
Kriisihoidossa keskitytään kriisin aiheuttaneen tapahtuman ja
sen seurausten käsittelyyn. Siinä kunnioitetaan ihmisen omia
voimavaroja kriisin luonnollisen kulun läpikäymisessä.
Kriisissä olevan perhe tai muu lähiyhteisö otetaan tarvittaessa hoitoon mukaan.
Tervolassa toimii henkisen ensiavun ryhmä, joka auttaa erilaisissa traumaattisissa tilanteissa.
Terveyskeskuksen työntekijöiden lisäksi henkisen ensiavun
toiminnassa on mukana työntekijöitä sosiaalitoimesta ja seurakunnasta sekä myös vapaaehtoisia SPR:stä ja VPK:sta.
Ryhmästä saa tietoa
Tervolan terveyskeskuksesta
arkisin klo 8-15 puh. 040- 151 9700 ja 040- 151 9701
(vastaanotto)
muuna aikana puh. 0400- 272 391 (vuodeosasto)

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
NUORKKA

TARJOUSPYYNTÖ KAAVA- JA
YKSITYISTEIDEN SEKÄ PIHAALUEIDEN TALVIHOITOTÖISTÄ
Tervolan kunnan tekninen osasto pyytää tarjouksia kaavateiden ja kunnan aurausohjelmassa olevien yksityisteiden sekä
kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueiden talvihoitotöistä v. 2014-2017. Hankintaa koskeva EU-hankintailmoitus
on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa 28.4.2014.
Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyyntöasiakirjoista, jotka
ovat saatavilla Tervolan kunnan kotisivuilta (Kunta ja hallinto
– Avoimet tarjouspyynnöt) tai tekniseltä osastolta.
Tarjoukset tulee jättää tarjouslomakkeelle laadittuna suljetussa kirjekuoressa 9.6.2014 klo 14.00 mennessä.
Tekninen osasto

TAPAHTUMAKALENTERI
11.5.
24.5.
29.5.
8.-14.6.
11.6.
11-13.7.
11.7.
16.-17.8.
30-31.8.

Äitienpäiväjuhla
Paakkolan kevätsiemennys
Retki HopLopiin ja Rollohalliin
Termusa
Termusan bändi-ilta
Ämpäripää-tapahtuma
Koko kaupungin henkilö V -teatteriesitys
Kirkkojen juhla
Maaseudulta Käsin -messut

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

13–19 –vuotiaille tarkoitetut avoimet Nuorkat ovat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 17.30–20.30. Pikku-Nuorkka 3-6 -luokkalaisille keskiviikkoisin klo 13.30-16.30.

MIMMI NUORKKA

Tiistaisin klo 14-16 Nuorkan tiloissa, 13-25-vuotiaille tytöille ja
nuorille naisille. Mimmi Nuorkalla vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia
tyttönä olemisesta, naiseksi kasvamisesta. Popsitaan vähän välipalaa ja
puuhataan yhdessä kaikenlaista kivaa! Ohjaajina toimivat: Satu, etsivä
nuorisotyöntekijä ja Merja, erityisohjaaja-opiskelija

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

RETKI HOPLOPIIN JA ROLLOHALLIIN

Torstaina 29.5. Linja-auto lähtee kunnan talon pihalta klo 11.00 ja ajaa
nelostietä Rovaniemelle (väliltä voi nousta kyytiin), paluu kyyti lähtee
Roista klo 16. Hinta: 1-2 -vuotiaat 12 €, 3-17 -vuotiaat 20 €, aikuiset 7 €. Alle 11 -vuotiaat vain huoltajan seurassa. MLL maksaa jäseniensä retken, ilmoita jäsennumerosi ilmoittautumisen yhteydessä. Hinta sisältää kyydin, sisäänpääsyn HopLopiin ja Rollohalliin sekä ruoan ryhmälle omassa huoneessa. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut pe 23.5.
mennessä kunnan keskukseen p. 040 124 2411. HopLopissa ollaan
joko sukat jalassa tai sisätossuilla, Rollohalliin kengiksi puhdaspohjaiset
lenkkarit/sisäpelikengät/skeittikengät parkouria, skeittausta ja scoottausta
varten. Oman vesipullon voi ottaa mukaan sisään, mutta eväitä ei. Katso
lisätietoa halleista www.hoplop.fi ja www.rollohalli.fi. Vapaa-aikatoimi
järjestää retken yhdessä MLL:n Tervolan yhdistyksen kanssa.

JÄRJESTÖT

Koululaisille jaettavaa Kesätoimintaa 2014 -lehtistä tehdään parhaillaan.
Ilmoittakaa lapsille tai nuorille suunnatut kesätoimintanne ma 12.5.
mennessä vapaa-aikatoimeen: sirkka.kinnunen@tervola.fi.
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Äitienpäivätanssit

Rieskapaikassa perjantaina 9.5. klo 21–02
Ohjelmassa mm. tanssia karaoken
vauhdittamana sekä arvanmyyntiä
ja mukavaa yhdessä oloa.
Tapahtuman järjestää
Superin ammattiosasto 119
Piletti 5 € (sisältää narikkamaksun)

PYÖRÄILTÄVÄÄ ÄITIENPÄIVÄÄ!

199 Ð

Polkupyörä
Onni Basecamp 24”

Äitienpäiväksi
Lahjakortti
Fysioterapiapalvelut
Kaisa Penttilä
Vuolukantie 9 • 95300 TERVOLA• p. 040 5388 374

329 Ð
359 Ð

Monza
Miesten
polkupyörä 28”
- 3-vaihteinen

Onnittelut Äideille

TULE KESKUSTELEMAAN
– Miten palveluja tulisi kunnassasi kehittää?
Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus on toteuttanut kansalaislähtöisiä keskustelukahviloita jo vuodesta 2010 lähtien eri puolilla Lappia. Nyt kahvilatoiminta jalkautuu myös Tervolaan. Kahvilatoiminta toteu-tetaan yhteistyössä kunnan ja ”Hyvinvointi hakusessa –
riippuvuus riskinä” hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisätä päihderiippuvuusriskissä olevien sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia ja osallisuutta, edistää kansalaisten omaehtoista hyvinvoinnin lisäämistä sekä parantaa työntekijöiden päihdeosaamista sekä
päihdepalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.
Keskustelukahvila kokoontuu kolmena toukokuun tiistaina Nuorkan, eli Paakonkarin kiinteistössä olevassa toimitilassa, jossa myös Päiväkeskus Taukotupa toimii. Keskustelukahvilan tavoitteena on saada aikaan moniäänistä keskustelua hyvinvointi-, sosiaalija terveyspalveluista ja niiden kehittämistarpeista. Kahvilan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa tiimi, johon kuuluu kunnan sosiaalija terveysalan työntekijöitä, sosiaalialan opiskelija ja hankkeen kehittäjätyöntekijä.
Kahvila on avoinna tiistaisin 13.5. alkaen klo 16.30–19.00 välisenä
aikana. Keskustelukahvilaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet.
Keskustelukahviloista kootaan yhteenveto, jota hyödynnetään palveluiden kehittämistyössä.
Keskustelukahvilan kokoontumisajat ja -aiheet Nuorkalla:
13.5.2014 klo 16.30–19.00 Peruspalvelut
20.5.2014 klo 16.30–19.00 Hyvinvointipalvelut
27.5.2014 klo 16.30–19.00 Päihteet ja päihdepalvelut
Lisätietoja; Jaana Niskanen, kehittäjätyöntekijä P. 040 835 8118 tai
jaana.niskanen@poskelappi.fi

Äidin unelmapyörä
Budapest
polkupyörä 28”
- 3-vaihteinen ja
etukorilla varustettu

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Vanhusten yhteinen

VIRKISTYSPÄIVÄ

15.5.2014
klo 12.00- 14.00 Tervolahovissa
Virkistyspäivän ohjelmassa mm.
makkaranpaistoa, karaoketa ja
viihtyisää yhdessä oloa.
Varaa mukaan 10 €, jolla saa kahvin,
pienen suolapalan ja kaksi makkaraa.
Tapahtumaan ovat kaikki tervetulleita.
Ota naapuri mukaan ja tulkaa joukolla
virkistymään.

Äidille lahjakortti!

toivottaa
Tervolan Osuuspankin väki

• Voice massage -terapia •
• Hieronta • Hermoratahieronta •
• LPG-vartalohoidot •

Tapahtuman järjestää Vanhusneuvosto
yhteistyössä vanhustenpalvelun kanssa

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys
• Vaihtolavapalvelut
• Roska-astioiden myynti ja vuokraus
Uusiksi asiakkaiksi kesäkuun loppuun
mennessä liittyneiden kesken arvotaan
vuoden jätehuolto ja likakaivotyhjennys!

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJEN HUOLTO
• öljynvaihdot • ruostevaurioiden korjaukset
• katsastusta edeltävät korjaukset • muut huollot
• rengastyöt ja tasapainotukset

RENGASMYYNTI
Esim.
Eco-2
195/65-15-sarja
asennettuna

©

280€
Soita ja
varaa aika
p. 0400 369952

Solidet 2013

www.louenmonitoimi.fi

Muista Äitiä
Sovean lahjakortilla!

