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Kevätsiemennys toimi jälleen

T

oukonpäivän kevätsiemennystapahtuma keräsi kohtalaisesti
väkeä kotiseutumuseon äärelle. Sateen uhka taisi säikäyttää monet jäämään kotiin, mutta keli oli kuitenkin ihan mukiinmenevä.
Kevätsiemennyksen vetonaulana oli Farmi-ohjelman voittanut,
Kittilän tyttö Sanni Korva, jolla
taannoinen televisiokisailu oli vielä hyvässä muistissa.
- Suurin haaste siinä kisassa oli
se, miten tulla toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Kyseessä
ei ollut mikään pikku tempaus, sil-

lä kisa kesti 52 vuorokautta. Voitto
on tiennyt minulle melko vilkkaita aikoja reissaamisineen ja esiintymisineen, Sanni Kertoi ja antoi
tunnustusta Tervolan leppoisalle
meiningille.
Museon pihapiirissä käytiin
osin leikkimielinen kisa, jossa Alakemijoen tuottajat mittelivät taitojaan pirteän farmimestarin kanssa. Kisan ykköseksi tuli konevoimamies Martti Pääkkö ja toiseksi Eeva-Kaisa Lahti. Sanni jakoi pronssin Hannu Hakokönkään kanssa.
Kisan lajeina olivat lankun sa-

Iloista menoa
Tervolahovissa

haus käsisahalla, naulan lyönti vasaralla, veivin heitto, tikanheitto ja
valehtelijoiden klubin tyylinen finaaliosuus. Piste-erot olivat pieniä.
Konevoimayhdistyksen vanhojen koneiden arsenaali kiinnosti etenkin miehiä ja poikasia. Perheiden pikkuväki viihtyi Piippolan vaarin kotieläinten parissa. Aasi
varsoineen, kääpiövuosi Aada, poni
ja hellyttävä kotipossu Heta saivat
silittelijöitä ympärilleen. ❅
✎ (JJ)

S

Farmivoittaja Sanni Korva haki tuntumaa 65-vuotiaasta IC-moottoripyörästä, joka on peräti 350-kuutioinen menopeli. Pyörän omistaa Konevoimayhdistyksen nokkamies Juhani Doktare.

Konevoimayhdistyksen aktiivijäsenet Mikko Vähä (vas.) ja Martti Pääkkö touhusivat tiiviisti konevanhusten äärellä.

Omistajalle
parhaat hyödyt

ofianpäivään ajoitettu Vanhusten yhteinen virkistyspäivä oli
kevään huipennus kymmenille Tervolan ikäihmisille; Tervolahovissa riitti menoa ja meininkiä karaoken, tanssin, makkaranpaiston ja
ennen muuta rattoisan yhdessäolon
merkeissä. Parituntisen virkistystuokion järjesti Tervolan Vanhusneuvosto yhdessä vanhustenpalvelun kanssa.
Vanhusväen tähtihetket alkoivat jo kotiovelta, sillä Tervolahoviin
pääsi valkoisella limusiinilla – tosin hyväkuntoisimmat tulivat koolle omin jaloin ja avustajien saattelemina. Päivää suosi aurinkoinen ja
lämmin sää.
Vanhustenhuollon johtaja Kristiina Kehusmaa kertoi, että muka-

Virkistyspäivään ladattu hemmottelu alkoi tyylikkäästi – limusiinikyydillä
kotiovelta Tervolahoviin.

na oli runsaasti molempien eläkeläisjärjestöjen jäseniä sekä vanhainkodin väkeä. Tervolahovin yrittäjä Tenho Kakko toivotteli väen tervetulleeksi lämpin sanoin. Hänen
viestinsä oli selvä: ”Pitäkää hauskaa
ja jakakaa iloa keskenänne.”
Kehusmaa oli tyytyväinen niin
puitteisiin kuin ohjelmaankin. Hän
tiesi jo kokemuksesta, etteivät vanhukset kaipaa mitään spektaakkeleita, vaan nostalgisia väläyksiä omilta nuoruusvuosilta, joihin
mahtui paljon onnen hetkiä, kun
synkimmistä vuosista oli päästy.
- Aina pitää olla jotain erikoista ja tunnelmaa nostavaa. Kunnanjohtajamme innostui laulamaan
Erämaajärven mökki-kappaleen, ja
hyvin lauloi saaden raikuvat aplodit.
Muitakin hyviä laulajia oli paljon, ja
yleisö tanssi ja lauloi mukana, Kristiina Kehusmaa kertoi.
Iloista tunnelmaa ryydittivät
haitarimusiikin ja laulun voimalla Raimo Ojanaho ja Pekka Alamaunu.
- Olen syntynyt ja kasvanut
täällä Tervolassa. Nyt oli kova halu
lähteä laulamaan. Täällä on mukava
olla, Anni Ryynänen kertoi.
Samanlaiset tunnelmat jakoi
myös Louelta kotoisin oleva Eeva
Romsi. Hän sanoi lähteneensä mukaan uteliaisuuttaan.
- En oikein ole lauluihmisiä,
mutta ihan sujuvasti minä kappaleita kuuntelen. Olen musiikin suhteen kaikkiruokainen, Romsi sutkautti naureskellen. ❅
✎ (JJ)
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Snellman

Atria Wilhelm

SIKA-NAUTA JAUHELIHA

GRILLIMAKKARAT

400 G
(6,98/kg)

279
pkt

400 g
(5,97 kg)

239
pkt

Lapin Kulta

HK
VILJAPORSAAN
PIHVIFILEE MARINOITU
n. 550-650g

895
kg

kauppamme on suljettu
helluntaina 8.6.
palvelemme jälleen
maanantaina klo 7. tervetuloa!

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

OLUT

0,33 l tlk
18-pack (3,00 l)
sis. pantit
Hinta voimassa 2.4. alk.

2052
pack

Tilauspalvelu
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Tervolan kunta julistaa haettavaksi
13.6.2014 klo 14.00 mennessä

PERUSHOITAJAN TOIMEN
Tämänhetkinen sijoituspaikka on vanhainkoti Kotikullero. Työ
on kolmivuorotyötä.
Tarvittaessa perushoitaja työskentelee myös muissa sosiaali- ja terveystoimen toimipaikoissa.
Perushoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005)
§ 8 mukaista kelpoisuutta. Edellytämme koulutuksessa vanhustyön tai sairaanhoidon ja huolenpidon suuntautumisvaihtoehtoa sekä työkokemusta vanhustenhuollosta.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valituksi tulleen 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 Tervolan sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitteeseen Tervolan
kunta, sosiaaliosasto Katariina Mäkelä, Keskustie 81, 95300
TERVOLA. Kirjekuoreen merkintä PERUSHOITAJAN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja antaa vanhustenhuollon johtaja Kristiina Kehusmaa, puh. 040 755 6107, sähköposti: kristiina.kehusmaa@tervola.ﬁ tai vanhuspalveluiden ohjaaja Outi Kinnunen, puh. 040
575 7363, sähköposti: outi.kinnunen@tervola.ﬁ.
Tervolassa 28.5.2014

Sosiaali- ja terveyslautakunta

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 8.6. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Kari Pöykkö. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit Ison kirkon sakastissa. Kolehti Kasvavien kirkkojen julistus-ja seurakuntatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta
Su 15.6. Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Kari
Pöykkö, kanttori Sari Vähäkangas.
To 19.5. Viikkomessu Isossa kirkossa klo 13, johtaa Heikki Holma,
kanttori Sari Vähäkangas.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 4.6. Sairaalahartaus klo 14.
To 5.6. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Pe 6.6. Naisten piiri pappilassa klo 18.
Ma 9.6. Hautausmaan Kukkapäivä alkaen klo 9.
Ke 11.6. Sairaalahartaus klo 14.
Ke 18.6. Sairaalahartaus klo 14.
PÄIVÄKERHOT:
Päiväkerhot ovat jääneet kesätauolle. Kerhot alkavat syksyllä syyskuun
ensimmäisellä viikolla.
VARHAISNUORISOTYÖ:
Tervolan seurakunnan kesäleirit Törmävaaran leirikeskuksessa
1. leiri 6–9-vuotiaille, 11.-13.6.2014 (2005–2008 syntyneet)
2. leiri 10–13-vuotiaille, 17.-19.6.2014 (2001–2004 syntyneet)
Leirin hinta 10 €. Kummallekin leirille ilmoittautuminen viimeistään
pe 30.5. puh. 050 437 0006 tai leena.holma@evl.fi
Kun ilmoittaudut, mainitse nimi, ikä, osoite, puhelinnumero ja
mahdolliset ruoka-aineallergiat. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 92) auki 26.5.–9.6. ma–pe klo 10–17
ja ma 9.6. klo 10–15. Pöydän/tangon vuokraushinta 10 € /viikko. Pöytien/tankojen varaukset Arja Heikkinen, p. 050 437 0011.
TOIMITUKSET:
Hautaan siunattu:
Pauli Anselmi Palokangas 86v, Unto Olavi Ranta 69v

Katja ja Pia yrittäjinä Tervolassa

Yrittäjä menestyy vahvuuksillaan, aina sydän mukana
Yrittäjyyteen on monta mielenkiintoista tietä.
Tervolalaiset yrittäjät Katja
Leinonen ja Pia Palokangas osoittavat esimerkeillään, että jokainen löytää paikkansa ja menestyy
omilla vahvuuksillaan.
Alkukesä on viheralan yrittäjälle Katja Leinoselle kiireisintä, mutta antoisinta aikaa.
- Yrittäjyydessä on oma vapautensa ja voin itse vaikuttaa työaikoihini. Aika tulee käyttää parhaalla mahdollisella tavalla.
Katja opiskeli puutarhuriksi aikuisiällä ja valmistui 2011. Myös
lapsuuden perheessä ja miehen perheessä on ollut yrittäjyyttä.
Katjan yritys tarjoaa viheralan
palveluita ja siivouspalveluita.
- Yritykseni tekee viheralan töitä koko laajuudessa, pihojen suunnittelusta rakentamiseen ja hoitoon.
Lisäksi viljelen siirtonurmea. Talvella aloitin kunnalle siivoustyöt,
jotka työllistävät tällä hetkellä kaksi työntekijää. Kesän kiireisiin palkkaan 2–3 työntekijää, Katja kertoo.
Apua yritykseen perustamiseen
ja investointeihin Katja sai TE-toimistolta ja ELY-keskukselta.
- Yrityksen perustaminen ja
starttirahan hakeminen kävivät helposti. Hieman enemmän työtä teetti, kun hain Peräpohjolan Kehitys
ry:n kautta ELY-keskuksen myöntämää maaseuturahaston investointi-

rahoitusta. Kaavakkeiden täyttämiseen tarvitsin jonkun verran asiantuntija-apua. Onneksi ProAgrian
rahoitusasiantuntija neuvoi, Katja
Leinonen kiittelee.

”Elämä johdatti yrittäjäksi”
Pia Palokangas aloitti miehensä
Jukan kanssa K-kauppiasyrittäjinä
Tervolassa kymmenen vuotta sitten.
Pia työskenteli aiemmin Tervolan kunnan palveluksessa Jukan
toimiessa puutavarakuljetusyrittäjänä. Monien vaiheiden jälkeen tuttu kauppias Oulusta tarjosi Jukalle
töitä kauppiasvalmennuksen kera.
- Kahden Kempeleessä vietetyn oppivuoden jälkeen Tervolan
K-Marketiin tarvittiin myyjän sijaista. Jukka sai paikan ja palasimme pikkuinen Ville kainalossamme takaisin kotiin, kertoo Pia. Silloisen kauppiaan siirtyessä vuotta
myöhemmin Ouluun meille avautui tilaisuus ryhtyä itse kauppiaiksi.
- Kauppiasyrittäjille on suuri
etu, jos voi ensin tutustua työntekijänä omaan kauppaan ja vasta sitten
ryhtyä yrittäjäksi.
- Elämä johdatti pikkuhiljaa oikealle alalle. Nyt teen sitä mistä todella pidän. Kauppiaan työ on vaativaa, mutta myös ihanaa, Pia sanoo.
Yrittäjyyteen Pia liittää samat
ominaisuudet, jotka kantavat elämässä muutenkin: ahkeruus, rehellisyys, työtä pelkäämätön asenne, uskallus kantaa vastuuta ja en-

nen kaikkea: tekemisessä aina sydän mukana.

Toimivaa yhteistyötä oppisopimuskoulutuksissa
Pian ja Jukan kauppa työllistää 6
työntekijää. Tänä vuonna palkataan
seitsemän kesätyöntekijää.
- Tervolassa lomalaisten myötä asiakasmäärä vain kasvaa kesää kohti.
Erityisen tyytyväinen Pia on
oppisopimuskoulutuksen yhteistyöhön TE-toimiston ja ammattiopisto
Lappian kanssa.
- Meillä on ollut jo kuusi oppisopimusopiskelijaa ja tälläkin hetkellä on kaksi opiskelijaa. Koulutusasioissa meitä on auttanut Lappian oppisopimuspäällikkö Teppo
Frant ja TE-toimiston asiantuntija Jaana Kupiainen on ollut korvaamaton apu erilaisia tukimuotoja selvitettäessä.
Pia ja Jukka ovat itsekin suorittaneet Lappiassa yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinnon, jonka he
ovat juuri saaneet päätökseen.
- Saimme yrityskohtaisen opettajan ja koulutus toteutettiin oman
yrityksemme tunnusluvuilla. Se oli
hienoa, Pia toteaa. ❅
✎ Pasi Kokko/Lapin ELY-keskus

Yrittäjä Pia Palokangas tekee nyt sitä
mistä hän todella pitää.

Omakotitalojen pihakiveysten teko
työllistää yrittäjä Katja Leinosen pitkälle syksyyn.

Laajakaistan etsikkoaika
jatkuu

Koivun koululle etsitään
ostajaa

T
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ervolassa järjestettiin toukokuun lopulla kaksi kyläiltaa,
toinen Mattisen koululla ja jälkimmäinen Koivun koululla runsas
viikko sitten. Väkeä oli etenkin Koivussa järjestäjät yllättäen, kolmisenkymmentä kyläläistä; valokuitu siis
kiinnostaa.
Projektipäällikkö Aimo Honkavuori kertasi jo moneen kertaan
Tervolassa esitetyn läksyn: Ennen
pitkää kaikki tieto – myös kuntalaisia palveleva - tulee ja lähtee netin kautta. Oikeastaan tuo ”ennen
pitkää” alkaa olla tässä ja nyt. Tiedon perävaunuun jäävät joutuvat
ongelmiin.
- Meillä Suomessa, Tervola mukaan lukien, on vielä paljon kirittävää nopeiden ja toimintavarmojen
laajakaistayhteyksien varmistamisen ja rakentamisen suhteen. Ikävä kyllä olemme pudonneet muihin
maihin verrattuna roskasakkiin, sillä pidämme kymmenien maiden listalla perää neljän, viiden huonoimman maan joukossa, Honkavuori piiskasi, mutta muistutti samalla, että nousu nopeiden valokuitumaiden joukkoon on täysin meistä itsestämme kiinni – siis täysin
mahdollista.
Kunnanjohtaja Mika Simoska
totesi, että kuntahallinnossa tuskastuttiin siihen, että Tervola ei kiinnostanut yhteyksiä toteuttavia operaattoreita. Tarjouskilpailua ei saa-

tu aikaiseksi. Lopulta kunta päätti
viime syksynä perustaa oman laajakaistayrityksen, Tervolan Palveluverkot Oy:n. Sen tarkoituksena
on edistää tervolalaisten tietoliikenneyhteyksiä.
- Nyt pallo on sitten teillä, sillä yhtiö ei yksin riitä. Teidän pitää
vakuuttua liittymien hankkimisen
tärkeydestä ja viedä tätä ilosanomaa
joka savuun. Laajakaista on yksi tulevaisuuden avaintekijöistä siinä
missä vesi ja virta. Halusimmepa tai
emme, kaikki menee nettiin ja tulee
sieltä myös ulos, Simoska ja Honkavuori tähdensivät.
Kunta on nyt ladannut kuntalaisten ostoskoriin poimittavaksi maakuntamme edullisimman
tarjouksen: liittymismaksu 500 euroa (sisältää 300 metriä kuitua) ja
kuukausimaksu 49,90 euroa. Kuukausimaksusta puolet tuloutetaan
operaattorille. Normaalihinnat ovat
reippaasti korkeammat.
- Valtuusto päätti, että kunta rahoittaa valokuituhanketta puolen
miljoonan euron lyhytaikalainalla ja
vastaa noin kolmen miljoonan euron pitkäaikaislainasta. Kaikkiaan
tarvitaan runsaat 5 miljoonaa, jotta
jokainen Tervolan talous saataisiin
kuidun päähän. Nyt on tuhannen
taalan paikka löytää vähintään ne
kuutisensataa liittyjää, jotka haluavat varmistaa sen, että pysyvät kiinni tietovirrassa, Simoska viestitti. ❅
✎ (JJ)

ivenheiton päässä Nelostieltä sijaitseva Koivun koulu seisoo tukevasti paikoillaan Koivun
kylän pohjoisreunalla. Tuhdissa kivirakennuksessa on tyyliä ja arvokkuutta; jos se voisi ilmaista tunteitaan, ilmoille kiirisi ikävästä valittava vaikerrus.
Koulu perustettiin kunnanvaltuuston päätöksellä vuonna 1922.
Koulurakennuksen suunnitteli aikoinaan arkkitehti Toivo Salervo.
Peruskorjaajat antoivat talovanhukselle viimeisen ehostuksen 22 vuotta sitten.
Koulun aloittaessa oppilaita oli
runsaat 50 – viimeisinä vuosina
vain parikymmentä. Vilkkaimpina
vuosina koulun pulpetteja kulutti
jopa yli sata oppilasta.
Kunnanjohtaja Mika Simoska sanoi viikko sitten koulun riisuttuun juhlasaliin kokoontuneille kyläläisille, että Koivun koulu on
vääjäämättä kunnan remonttilistan
häntäpäässä. Lähes tyhjänpanttina
olevaan taloon ei hänen mukaansa kannata haaskata veronmaksajien rahoja – tottahan se tietysti on:
käyttö on vähäistä.
Näin ei tarvitsisi kuitenkaan
olla. Simoska viittaa vuosien takaiseen valtuustolinjaukseen, jonka mukaan kunnan on taloussyistä
luovuttava tarpeettomiksi käyneistä kiinteistöistään. Käytöstä poistettuja kouluja on muitakin ja muutama asuinkäytössä ollut kiinteistö.
Myös Leiri-Kätkä on ”tarpeettomien” listalla.

- Koulun vuotuiset kustannukset kunnalle ovat ainakin 10 000 euroa, jossa lämmityskulujen osuus
on merkittävin. On kuitenkin huomattava, ettei ylläpito-ongelma ole
ykkösasia, vaan se, että kiinteistön
kunto heikkenee pikku hiljaa.
Kunnanjohtajan mukaan Koivun koulu on herättänyt kiinnostusta yrittäjien piirissä sen hyvän sijainnin, kauniin ympäristön ja hyvän kuosinsa vuoksi. Vaikka valtuusto aikanaan sinetöi käytöstä vapautuneista kiinteistöistä luopumisen, niiden myynti ei ole aivan yksioikoinen asia; valtuustolta on haettava kauppaamiseen lupa.
- Onkin hyvä kuulla mielipiteitänne ja tuntojanne koulun kohtalosta, Simoska kiteytti ja jäi odottamaan kyläläisten puheenvuoroja.
- Ei kannata seisottaa tätä turhaan. Ylläpito on työlästä eikä talkoolaisia tahdo löytyä kiinnostavampiinkaan touhuihin. Jos esimerkiksi kyläyhdistys hankkisi koulun
itselleen, se on niin pitkäntähtäyksen sijoitus, ettei sitoutuneita ihmisiä varmaankaan löydy, Hilkka Ollikkala epäili.
- Keskustelkaa ja miettikää
vaihtoehtoja. Kunnan intressissä
on tietysti se, että arvokkaat kiinteistöt voitaisiin säilyttää ja niille
löydettäisiin mielekästä ja toivottavasti myös kunnan elinvoimaa
vahvistavaa käyttöä, Mika Simoska
muistutti. ❅
✎ (JJ)

Tervolan alueen
paikallislehti
17. vsk
Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747
Toimituskunta:
Juhani Jaakkola, Tarja Leinonen,
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.

Nopea laajakaista veti Koivun kouluun ilahduttavan runsaasti väkeä.

Koivun koulu on komea näyte 20-luvun kouluarkkitehtuurista ja rakentajien taidoista.
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KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS
pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina 12. päivänä kesäkuuta 2014 alkaen klo
18.00.
Kokouksen asialuettelo pidetään nähtävänä kunnan ilmoitustaululla 5.6.2014 alkaen.
Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä hallintojohtajan virkahuoneessa 18.6.2014 klo
12.00 –15.00.
Tervolassa 5.6.2014
Markku Alatalo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

YMPÄRISTÖKATSELMUS
Meri-Lapin ympäristölautakunta suorittaa viikolla 24 Tervolan
kunnan alueella Tervolan kunnan rakennusjärjestyksen kohdan 3.3 mukaisen ympäristökatselmuksen. Katselmuksen tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 166 – 170 §:ien
mukaisesti valvoa että rakennukset ympäristöineen ja muut
alueet ovat sellaisessa kunnossa, että ne eivät aiheuta epäsiisteyttä ja rumenna ympäristöä.
Erityisesti huomiota kiinnitetään tarpeettomaan varastointiin, korjauskelvottomiin rakennuksiin, autonromuihin ja hoitamattomiin tontteihin.
Katselmuksessa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi annetaan erikseen kehotus kunnossapitovelvollisille.

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.
Tervolan kunta julistaa haettavaksi
13.6.2014 klo 14.00 mennessä

OSA-AIKAISEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN ajalla 4.8.2014–30.6.2015.
Osa-aikainen perhepäivähoitaja toimii Louen ryhmäperhepäiväkodilla.
Kelpoisuusvaatimuksena on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu päivähoidon ammatillinen tutkinto. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.
Valituksi tulleen on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. 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 Tervolan sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitteeseen Tervolan
kunta, sosiaaliosasto Katariina Mäkelä, Keskustie 81, 95300
TERVOLA. Kirjekuoreen merkintä PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja antaa päiväkodinjohtaja Raija Vartio, puh. 040
518 4791. Sähköposti: raija.vartio@tervola.ﬁ
Tervolassa 28.5.2014

Sosiaali- ja terveyslautakunta

TAPAHTUMAKALENTERI
30.5.–30.6.
8.–14.6.
11.6.
13.6.
11.–13.7.
11.7.
16.–17.8.
30.–31.8.

Leena Törmäsen taidenäyttely: Turvassa
Termusa
Termusan bändi-ilta
GrilliNuorkka
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

Paavo jyräsi Tervolassakin

K

eskustan europarlamenttivaaliehdokas Paavo Väyrynen keräsi Tervolasta 421 ääntä, mikä on
reilu kolmannes kaikista Tervolassa näissä vaaleissa ehdokkaille annetuista äänistä.
Tervolassa, kuten monilla muillakin paikkakunnilla vaalit alkoivat
äänestysaktiivisuuden suhteen melko laimeissa merkeissä, mutta vauhti parani loppua kohti. Tervolan äänestysaktiivisuus koheni edellisistä
europarlamenttivaaleista liki 4 prosenttiyksikköä ollen 35,6 prosenttia.
Tervolan vaali-into oli vähän
valtakunnan yhteen vedettyä äänestysprosenttia huonompi. Suomen äänestysaktiivisuus oli 39,1
%, mikä on puoli prosenttiyksikköä edellisvaaleja korkeampi lukema. Kun mukaan otetaan vain Suomessa asuvat äänestäjät, vaaliuurnilla kävi 40,9 prosenttia äänioikeutetuista kansalaisista.
Väyrynen sijoittui valtakunnallisten ääniharavoiden joukossa neljännelle sijalle saaden kokonaispotikseen pyöreästi 69 000 ääntä. Puoluetoveri Olli Rehn meni täpärästi
pronssille noin 70 300 äänen turvin.
Valtakunnan ylivoimainen ääniharava oli kokoomuksen Stubb
kuitaten huimat 148 000 ääntä. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho sai
reilut 80 000 ääntä, millä tuli selke-

ästi hopeaa. Perussuomalaisten pussiin ropsahti Tervolasta 113 ääntä, joista liki puolet parlamenttiin
päässeelle Halla-aholle.
Tervolassa Paavolla ei ollut uhkaajia, sillä toiseksi eniten ääniä
kurkipitäjässä saanut ja europarlamenttijunasta pudonnut Hannu
Takkula joutui tyytymään 113 ääneen. Tervolan kolmannelle sijalle ääniharavakamppailussa nousi
Vasemmistoliiton Merja Kyllönen
106 äänellä. Kyllönen palkittiin valtakunnan äänisaaliillaan europarlamenttipaikalla.
Tylyn vaalitappion kokenut Sosialidemokraattinen puolue kokosi
Tervolasta vain viitisenkymmentä
ääntä, mikä on vain hitusen enemmän kuin perinteisesti pienen kannatuksen Tervolassa omannut kokoomus. Vihreille Tervolasta herui
vain 9 ääntä.
Suomesta valitut 13 meppiä
joutuvat alati muuttuviin haasteisiin. Parlamentin tarkoituksena on
muodostaa yksi valtiollinen kokonaisuus, jossa parlamentin jäsenet
työskentelevät 27 jäsenvaltion periaatteiden mukaan aatesuunniksi
järjestäytyneinä. Parlamentin merkityksen ja vaikutusvallan sanotaan
kasvaneen viime vuosina. Toiminnan johtotähtinä ovat korkeatasoisuus, tehokkuus ja avoimuus. ❅
✎ (JJ)

KESÄTOIMINTAA 2014
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

TOIMINTAVIIKOT alakouluikäisille (7–12-v)
KATUSÄHLYVIIKKO vk 23
• 2.–6.6. klo 12–14 katetulla kaukalolla
• oman mailan voi tuoda mukana
• ei ilmoittautumista
PESISVIIKKO vk 24
• 9.–13.6. klo 12–14 Lapinniemen koulun kentällä
• jos sinulla on oma räpylä, ota mukaan
• ei ilmoittautumista
JALKAPALLOVIIKKO vk 25
• 16.–19.6. klo 12–14 tekonurmikentällä
• ei ilmoittautumista

RANTAUIMAKOULUT

ohjaajina Katja Kangas ja Ville Jänikselä
• Uimakoulut ovat viiden päivän mittaisia,
kestoltaan tunnin kerrallaan.
• Osallistumismaksu 5 € sisältää opetuksen ja
mahdollisen suoritusmerkin.
• Jokaiseen ryhmään otetaan enintään 10 lasta.
Alaikäraja 5 vuotta.
• ILMOITTAUTUMINEN ENNAKKOON
kunnan keskukseen ke 25.6. mennessä p. 040 124 2411
vk 27 (30.6.-4.7.)
12.00-13.00 Ossaus
alkeet
13.30-14.30 Mattinen
alkeet ja jatko
15.30-16.30 Kirkonkylä
alkeet I
16.30-17.30 Kirkonkylä
aikuiset (tekniikka, vesijuoksu,
vesijumppa)
vk 28 (7.-11.7.)
12.00-13.00 Ossaus
jatko
14.00-15.00 Kirkonkylä
alkeet II
15.00-16.00 Kirkonkylä
jatkoryhmä

NUORTEN KESÄTOIMINTAA

Eero Ranta käytti äänioikeuttaan vuosikymmenten tuomalla rutiinilla.

KUULUTUS
PAAKKOLA-YLIPAAKKOLA
KYLÄYLEISKAAVAN
VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN
Tervolan kunnan Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alueen
V; Paakkola-Ylipaakkola osayleiskaavan muutos, nk. Paakkola-Ylipaakkola kyläyleiskaavan luonnosaineisto on valmistunut ja se asetetaan tällä kuulutuksella nähtäville 5.6.2014
- 9.7.2014 väliseksi ajaksi. Kyläyleiskaa¬vaa voidaan käyttää
rakennusluvan myöntämisen perustee¬na (MRL 44§ ja 72§).
Paakkola-Ylipaakkola kyläyleiskaavan luonnosaineisto on
nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa, teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla (Asuminen ja Rakentaminen-Kaavoitus-Vireillä olevat kaavoitushankkeet) 5.6.2014 - 9.7.2014
välisen ajan. Osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus
esittää yleiskaavan luonnosaineistosta mielipiteensä Tervolan
kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Luonnosaineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi
Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti
nähtävillä oloaikana Tervolan kunnanhallitukselle osoitteeseen: Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Paakkola-Ylipaakkola kyläyleiskaavan valmisteluaineistoa
esitellään seuraavasti:
09.06.2014 klo 18 alkaen Kunnanvirasto, valtuustosali
16.06.2014 klo 18 alkaen Yli-Paakkolan Nuorisoseura
Kaavakonsultti on tavattavissa kunnanvirastolla molempina esittelypäivinä kello 15.00–17.30 välisenä aikana, ajanvarauksella (n. 15min/ kiinteistönomistaja, varaukset kunnan
neuvonnasta p. 040 124 2411). Konsultin tapaamiseen tulee varautua ottamalla mukaan tiedot omistamastaaan kiinteistöstä.
Kunnanhallitus

Seuraava

J

OKIPOSTI

to
19.6.

Aineiston toimitus keskiviikkona 11.6.2014 mennessä.

RANTALENTISTÄ
Kirkonkylän uimarannalla. Keskiviikkoisin klo 18–20 alkaen 4.6.
• v. 2000 syntyneille ja sitä vanhemmille
• Leppoisaa palloilua porukalla!
GRILLINUORKKA
pe 13.6. klo 18-24 kunnantalon takapihalla
• 13-19 –vuotiaille
• Tarjolla grilliherkkuja, musiikkia, pelailua…
• Säävaraus, seuraa ilmoittelua facessa:
”Tervolan kunta vapaa-aikatoimi”
PAINTBALL
ke 25.6. klo 17 eteenpäin, niin kauan kuin painetta riittää.
• 14–19-vuotiaille
• kokoontuminen urheilukentän huoltokopeille
• päälle pitkähihainen pusero ja pitkälahkeiset housut,
jotka kestää likaantua esim. haalari
• ei ilmoittautumista, peliä sitä mukaa kun porukkaa paikalla
*******************************************************

RETKI SÄRKÄNNIEMEEN 27.–28.6.

• Vapaa-aikatoimi järjestää koko perheen retken
Tampereelle Särkänniemeen 27.–28.6.
• Perjantaina menomatkalla pysähdytään muutamaksi tunniksi
myös Tuuriin, Weljekset Keskisen suomen suurimpaan
kyläkauppaan.
• Lähtö kunnantalonpihalta linja-autolla perjantaina aamusella
ja paluu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
• Retken hinta 60/70 €. Maksu sisältää matkan, rannekkeen,
majoituksen aamupaloineen sekä vakuutuksen.
Matka ilman ranneketta esim. huoltajille 40 €.
• Vuonna 2002 ja sen jälkeen syntyneet retkelle
vain täysi-ikäisen huoltajan seurassa.
• SITOVAT ILMOITTAUTUMISET JA MAKSUT
kunnan keskukseen to 19.6. mennessä p. 040 124 2411
• Retkikirjeen, jossa tarkemmat tiedot, saat kunnan
keskuksesta maksun yhteydessä.

AIKUISTEN UIMAKOULU
Viime kesänä osallistujilta kiitoksia saanut aikuisten uimakoulu saa jatkoa tänä kesänä. Aikuisten uimakouluryhmä kokoontuu 30.6.–4.7., maanantaista perjantaihin, kirkonkylän uimarannalla klo 16.30–17.30.
Aikuisten uimakoulussa voi uimaopettajien johdolla opetella uinnin tekniikoita, kokeilla tai harjoitella vesijuoksua tai
vesijumpata, osallistujien kiinnostusten mukaan. Oman vesijuoksuvyön voi ottaa mukaan tai sitten kokeilla lajia vapaaaikatoimen vöillä.
Kesällä luonnonvesi on oivallinen kuntoilupaikka myös aikuiselle! Ilmoittautumiset uimaryhmään 26.6. mennessä kunnan keskukseen p. 040 124 2411. Osallistumismaksu on 5 € ja
se maksetaan ohjaajalle.
Vapaa-aikatoimi
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Upeita ruusuja, begonioita,
amppeleita ja muita kesäkukkia!
Perjantaina 6.6. Simon hautausmaalla
9–14
Maanantaina 9.6. Tervolan hautausmaalla 9–15
Tiistaina
10.6. Keminmaan hautausmaalla 9–12
Tervetuloa tekemään laatuhankintoja monipuolisesta valikoimasta!

Pienkoneiden Huoltoa ja korjausta
Huollan ja korjaan moottorisahat, raivaussahat ja
ruohonleikkurit edullisesti ammattitaidolla.
Myynnissä useita huollettuja moottorisahoja ja
ruohonleikkureita. Myös varaosat edullisesti.
Juhani, puh. 040 581 7440
puhelut klo 18 jälkeen

www.vanhatalonpuutarha.fi
VANHATALON PUUTARHA
PUUTARHAMYYMÄLÄ
Kemin Citymarketin edessä
Rovaniementie 2263, Länsikoski
Ma-la 8–18
Ma–pe 8–20, la–su 10–18

LAATUVÄLINEIN KALAVESILLE!
90Ð
44
UMPIKELASETTI

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

ABUMATIC SET EXPERT

RENGASMYYNTI

7490Ð

Esim.
Eco-2

AVOKELASARJA INTRUDER
• hiilikuituaihio ja 3 + 1 laakeria

89 Ð

195/65-15-sarja
asennettuna

280€

AVOKELASARJA
TORNADO 24 T
• hiilikuituaihio ja
5 + 1 laakeria

Aikavaraukset
www.louenmonitoimi.fi

TERVOLAN SÄHKÖ

p. 0400 369 952

Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Kesätarjouksia
Loppuviikon tarjous
ruusubegonia

5€ kpl

Lämpimät kiitokset

kukkia saapuu viikoittain
taimet, amppelit..
tuotteita

Ruukkuja

-50%

2€ kpl

tykkää meistä Facebookissa
Palvelemme: ark. 10–17, la 9–13

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

Tervolan Super ao 119 kiittää
onnistuneista äitienpäivätansseista kaikkia
osallistuneita, Rieskapaikan henkilökuntaa sekä
muita tapahtuman järjestäjiä.
Kiitokset myös arpajaisiin lahjoittaneille:
Sari Selin, Kukka- ja Hautauspalvelu
Katja Kreivi-Lampela, Tervolan Sähkö,
Parturi-kampaamo Miska (Kemi), Tervakuksa,
Kauneushoitola Marjut Rovanperä,
Rieskapaikka sekä muut lahjoittajat.

©

Solidet 2013

• 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

Mielikuvitus sytytti pikku
Kyläinraitin siivoustalkoot taiteilijat

L

apinniemen kylätoimikunta järjesti illalla 13.5. siivoustalkoot,
joissa Palonperän ja Korpelan väliset tiealueet puhdistettiin talven
mittaan kertyneestä roskasta.
Talkoisiin osallistui kymmenkunta aktiivista kyläläistä. Monet
sellaisista asukkaista, jotka eivät
päässeet mukaan varsinaisena sii-

vouspäivänä, olivat tehneet osuutensa jo edeltävinä päivinä.
Siivoojien kokoontumispaikaksi saatiin Lapin pelastuslaitoksen
Tervolan tukikohta. Tervolan yrittäjät tarjosi maukkaat pullakahvit.
Parhaat kiitokset pelastuslaitokselle
ja Tervolan yrittäjille. ❅
✎ (HH/JJ)

Siivoustalkoisiin osallistui kymmenkunta kyläläistä.

Tervolan alakoululaiset ottivat innokkaasti osaa Osuuspankkien kuvataidekilpailuun, joka järjestettiin nyt 38. kerran. Kuvassa tasokkaan kisan sarjojen kolme parasta. ❅
✎ (JJ)
Osuuspankkien 38. kuvataidekilpailun tulokset Tervolasta:
Aiheena oli tänä vuonna ” Vie meidät mielikuvitusmaailmaasi”
Sarja 6–8 vuotiaat: 1. Pietu Kärkkäinen , Kaisajoen koulu.
2 .Saana Mäkiollitervo, Kaisajoen koulu. 3. Akseli Ranta, Kaisajoen koulu
Sarja 9–10 vuotiaat: 1. Aada Hepoaho, Kaisajoen koulu.
2. Inki Kärkkäinen, Kaisajoen koulu. 3. Hilla Tirroniemi, Mattisen koulu
Sarja 11–13 vuotiaat: 1. Viola Alaollitervo, Kaisajoen koulu.
2. Silja Tuisku, Kaisajoen koulu. 3. Iida Mäki-Iso, Lapinniemen koulu

Tervolahoville, vapaaehtoisille avustajille,
järjestöille ja vanhuspalveluiden
henkilökunnalle vanhusten yhteisen
virkistyspäivän toteuttamisesta!
Ilman Teitä tapahtumaa
ei olisi saatu järjestettyä.

