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Pilkkisaalista tuli
vaihtelevasti
erinteiset Paakkolan pilkit keräsi jälleen runsaasti osallistujia
ja muita ulkoilijoita Kemijoen jäälle,
Paakkolaan. Ilma ei ollut ihan niin
kuin morsian. Aurinko piilotteli pilvien kätköissä ja lunta sateli hiljalleen koko ajan. Tunnelma oli kuitenkin aurinkoinen ja hyväntuulinen.
Siimanuittajia oli tervolalaisten
seuraan tullut muualtakin: Kemistä, Torniosta ja Haaparannalta. Osa
kertoi käyvänsä muissakin pilkkikisoissa – joku puolestaan uskollisesti vain Paakkolassa. Olipa paikalla
myös ensikertalaisia. Puolenpäivän
tuntumassa kalasaaliit näyttivät olevan aika vaihtelevia. Jotkut odottelivat vielä sitä ensimmäistä nykäisyä,
mutta toiset olivat sen jo kokeneet.
Usealla avannolla oli jo mallikalat saatu, ja monella oli jo kalaa kasaksi asti. Kyllä kalaa näytti avannoista nousevan. Muuan vanhempi
pilkkimiseen perehtynyt herrasmies
kertoikin, että Kemijoessa pilkkimiseen tuo oman haasteensa säännöstelystä johtuva vedenpinnan lasku ja
nousu. Useasti kala alkaakin syödä
vasta puolenpäivän jälkeen.
Tervolalaiset Riina ja Janina olivat ensimmäisissä pilkkikisoissaan,
mutta muistelivat kyllä käyneensä

lapsuudessaan pilkillä. He olivat saapuneet vasta hetki sitten, joten Ahti
ei ollut vielä suonut antejaan. Riina
ja Janina toivoivat kalaonnensa vielä
päivän päälle kääntyvän paremmaksi. Kuulosti kuitenkin siltä, että osallistuminen oli tärkeämpää kuin voitto. Samaa vakuuteltiin monen muun
avannon laidalta.
Ivalosta kotoisin oleva Ante oli
puolestaan nostellut jäälle jo komean
rovion kaloja. Hän myönsikin pilkkineensä paljon ihan pienestä pitäen ja
kertoi harria sekä taimenta housevan
jäälle hänen kotikonnuiltaan. Nyt
saaliina oli särkiä ja ahvenia.
Pilkkipäivänä lapsille oli tarjolla poniajelua, mikä olikin suosittua.
Kahvia, munkkia ja makkaraa oli
totta kai tarjolla – hyviä olivat. Päivä
oli kaiken kaikkiaan mukava ja lämminhenkinen koko perheen ulkoilutapahtuma. Pilkkimisen lisäksi toteutuivat niin tuttujen ihmisten tapaaminen kuin tarinointikin. Myös
autojen parkkipaikka oli järjestetty
hyvin ja toimivasti. ❅
✎ (Ari Saukko)

Kivalo-opiston
Tervolan toimipisteen

KEVÄTNÄYTTELY

www.keminkaupunginorkesteri.fi

sävelten keräilyä

kunnanviraston yläaulassa
la 22.4. klo 11.00–15.00
su 23.4. klo 11.00–15.00
ma 24.4. klo 8.00–15.00

Ke 26.4. klo 19, Nuorisoseurantalo, Tervola

Konsertti kuljettaa kuulijaansa Euroopasta
Latinalaiseen Amerikkaan.

KEVÄTJUHLA

Shostakovich: Jousikvartetto No. 8 Op. 110
Toivo Kuula: Rondo
Heitor Villa-Lobos: Kvartetto nro 4

Lapinniemen koulukeskuksessa
su 23.4. klo 13.00

Konsertin kesto noin 75 min,
sisältää väliajan
Kuva: Mika Ahonen

P

VAPAA PÄÄSY!
Kanerva Mannermaa, 1. viulu
Elias Lassfolk, 2. viulu
Karri Perälä, alttoviulu
Olli-Pekka Kajasviita, sello

Opiston opiskelijat esiintyvät
Kahvitarjoilu klo 12.30
TERVETULOA!

LUE PILKKIEN TULOS- JA
PALKITSEMISTIETOA
TAKASIVULTA

Talvinen Vammavaara heräteltiin henkiin

T

Ivalolainen Ante Taskinen taisi olla Ahdin kavereita – kalaa tuli viljalti.
Kuva Ari Saukko

VAALITULOKSET EIVÄT EHTINEET
TÄHÄN JOKIPOSTIIN
TERVOLAN VAALIASIAT PUIDAAN
SEURAAVASSA LEHDESSÄ

ervolan Ulkoilijat ry. järjesti sunnuntaina 26.3. ulkoilutapahtuman Vammavaaran jylhissä
maisemissa. Tilaisuuteen osallistui
toista sataa ihmistä. Aurinko paistoi
ja ilma oli lämmin, mutta tuulinen.
Kuljetus Vammavaaran kodalle hoitui Sodankylän jääkäriprikaatista tuoduilla kahdella tela-ajoneuvolla. Monille osallistujille oli ainutlaatuinen kokemus olla tela-ajoneuvon kyydissä.
Ikäihmiset ja lapsiperheetkin
pääsivät nauttimaan ulkoilutapahtumasta kuljetuksen ansiosta. Osa
ulkoilijoista tuli tilaisuuteen kävellen ja osa moottorikelkoilla. Ihmiset saivat nauttia kahvia ja mehua
tuoreiden munkkien ja voisilmäpullien kera. Tarjolla oli myös makkaraa ja Mattisen-Liimatan kyläyhdistyksen toimesta maukasta hernekeittoa. Hartauden piti seurakunta-

pastori Markus Kallatsa Tervolan
seurakunnasta.
Tervolan Ulkoilijat ry. on yksi
Suomen Ladun jäsenyhdistyksistä,
joiden yhteisenä tavoitteena on saada suomalaiset liikkumaan enemmän ja useammin, monipuolisesti ja iloisesti. Yhdistyksen tarkoitus

on edistää Tervolan ulkoilu- ja virkistysliikuntatoimintaa, vaalia yhteisöllisyyttä sekä lisätä Tervolan
alueen tunnettavuutta.
- Ulkoilu on matalan kynnyksen liikuntaa, joka on pääsääntöisesti ilmaista ja jota kaikki voivat
harrastaa. Ulkona liikkumisella

on lukuisten tutkimusten mukaan
merkittäviä henkisiä ja fyysisiä terveysvaikutuksia, jotka vaikuttavat
yksilön hyvinvoinnin lisäksi kansanterveyteen, Tervolan Ulkoilijoiden hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vaara muistutti. ❅
✎ JJ&M-L V

Iäkkäimmät osallistujat ja lapsiperheetkin pääsivät
vaaran laelle tela-ajoneuvon kyydissä.
Kuvat: Marja-Liisa Vaara

Perinteinen Vammavaaran ulkoilutapahtuma sai Marianpäivänä jatkoa
muutaman vuoden tauon jälkeen.

Snowcross-kuski Antti Lehtilahti (juniorit 14–16 v)
kiittää yhteistyökumppaneita:
Aula Oy, Hoitola Ann-Nette, Konetyö J Maihkila,
Pyörä- ja moottorihuolto Hasti ja Risu-Racing Oy kaudesta 2017.
- Olen tyytyväinen kisakauteen ja Suomen Cupin 3. sijaan.
ISO KIITOS! Antti

HENGELLINEN
TILAISUUS

Tervolan Osuuspankin
kerhohuoneessa
sunnuntaina 23.4.
klo 15.00 alkaen.
Puhumassa
pakistanilainen
Shaukat Anjam
Kaikki tervetulleita.
-ilmoitus-

Järjestäjänä
Kemin Helluntaiseurakunta
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SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Ke 12.4. klo 10 Lasten Pääsiäiskirkko Vanhassa kirkossa, johtaa
Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas.
Klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko Vanhassa kirkossa, johtaa Heikki
Holma, kanttori Sari Vähäkangas.
Kiirastorstaina 13.4. klo 18 viikkomessu, johtaa Heikki Holma,
kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti yhteisvastuukeräykseen.
Pitkäperjantaina 14.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa, johtaa Markus Kallatsa, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti yhteisvastuukeräykseen. Klo 15 Jeesuksen kuolinhetken hartaus Vanhassa kirkossa, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas.
Su 16.4. Konfirmaatiomessu klo 10 Seurakuntakeskuksen kirkossa,
johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.
Ma 17.4. klo 11 Perhemessu Seurakuntakeskuksen kirkossa, johtaa
Markus Kallatsa. Kolehti Hengelliseen työhön veteraanien keskuudessa omassa seurakunnassa. Perhemessun jälkeen kirkkokahvit seurakuntasalissa.
Su 23.4. klo 10 Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa, johtaa Heikki
Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti lukutaitoa naisille Afrikassaohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16 vähemmistökielellä
Suomen Pipliaseuran kautta.
Kansallisen Veteraanipäivänä 27.4. kunniakäynti sankarihaudoilla
klo 11. Hartaus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11.15, johtaa Heikki Holma. Hartauden jälkeen lounas ja veteraanipäivän juhla seurakuntakeskuksessa.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 12.4. Ehtoollishartaus terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
To 13.4. Ehtoollishartaus Kotikullerossa klo 10.30. Eläkeläisten
kerho seurakuntakeskuksessa klo 11. Ehtoollishartaus Pihakullerossa klo 13.
Su 16.4. Kristittyjen yhteinen rukoushetki seurakuntakeskuksessa klo 15.
Ke 12.4. Ehtoollishartaus terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
To 20.4. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45.
Pe 21.4. Yhteisvastuuilta Kätkävaarassa Aino Hurtigilla (Mustamaa
177 B) klo 18.
To 27.4. Ehtoollishartaus Kotikullerossa klo 10.30. Eläkeläisten
kerhoa EI OLE. Ehtoollishartaus Pihakullerossa klo 13.
PÄIVÄKERHOTYÖ:
Kerhot 3–6-vuotiaille:
• keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 Seurakuntakeskuksessa ja 12.30–14.30
Seurakuntakeskuksessa (myös esikoululaisille)
Avoin päiväkerho:
• torstaisin klo 10.00–11.45, Seurakuntakeskuksessa. 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

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA Hyväntekijä-äijät jaksavat
heilua (osa II)
NUORKKA AVOINNA:
9–12-vuotiaille ma klo 14–17
13–19-vuotiaille ke klo 17.30–20.30
10–19-vuotiaille pe klo 14.00–20.30
(17.30 alle 13-vuotiaiden kotiinlähtö)
13–19-vuotiaille Lauantainuorkka 22.4. klo 18–23.30.
Yhdessä oleskelua, napostelua, pelailua. Karkkibingo klo 21.

NUORTEN KAHVIT

Avointa toimintaa peruskoulun päättäneille nuorille (16–29v).
Mahdollisuus kahvitteluun, pelailuun ja seku vain oleskeluun.
Mahdollisista muutoksista löydät tietoa Facebookista: Tervolan Etsivä Nuorisotyö.

MERI-LAPIN JOUSIKVARTETTI

Sävelten keräilyä. Ke 26.4. klo 19, Nuorisoseurantalolla. Vapaa
pääsy. Väliajalla puffetti.

VETERAANIPÄIVÄN JUHLA

Kansallinen Veteraanipäivä torstaina 27.4. Klo 11.00 kunniakäynti Sankarihaudalla. Klo 11.15 alkaen hartaus seurakuntakeskuksen kirkossa, jonka jälkeen Veteraanipäivän juhlatilaisuus seurakuntasalissa. Kaikki lämpimästi tervetuloa!

UIMAHALLIRETKI

Koko perheen uimahalliretki pe 28.4. Kemiin. Ilmainen kyyti lähtee klo 17.30 linja-autoasemalta. Alle 11-vuotiaat vain täysi-ikäisen huoltajan seurassa. Retki on päihteetön, mukaan lukien energiajuomat ja tarkoitettu vain uimahallissa käyntiä varten. Ilmoittautumiset kunnan keskukseen p. 040 124 2411 torstaihin 27.4. klo
16 mennessä, jonka jälkeen vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan vapaa-aikaohjaajalta p. 040 590 2699.

TEATTERIRETKI

Nyt mukaan pe 19.5. Rovaniemelle, katsomaan nauruhermoja hivelevää Nobel-kirjailija Dario Fon farssia, EI MAKSETA!. Ihmiset
ovat saaneet marketissa päähänsä maksaa tavaroista vai varojensa
mukaan, ja mitä kaikkea hauskaa siitä syntyykään!!
Lähtö kunnantalon pihalta klo 17.30, Rovaniemeltä n. 21.15.
Hinta, sisältää lipun ja kyydin: perus: 33€, eläkeläinen: 30€, työtön/opiskelija: 22€

JÄRJESTÖT

NUORISOTYÖ:
To 13.4. Nuorten ilosanomapiiri seurakuntakeskuksessa klo 18
Ke 19.4. Nuorkka-ilta klo 17.30–20
Ti 25.4. Nuortenilta Louen Lappiassa klo 18–20
To 27.4. Nuorten ilosanomapiiri seurakuntakeskuksessa klo 18

KENTTÄVUOROT HAETTAVANA

Ilmoittautumiset ja maksut kunnan keskukseen 3.5. mennessä.
Koululaisille jaettavaa Kesätoimintaa 2017 –lehtistä tehdään parhaillaan. Ilmoittakaa lapsille tai nuorille suunnatut kesätoimintanne torstaihin 11.05. mennessä vapaa-aikatoimelle: merja.aijala@tervola.fi
Kirkonkylän tekonurmen, hiekkakentän ja keskusurheilukentän harjoitusvuorot kesäkaudelle 2017 ovat haettavissa vapaamuotoisella
hakemuksella sähköpostitse 28.4.2017 mennessä
tarja.leinonen@tervola.fi.

ÄITIENPÄIVÄJUHLA

Sunnuntaina 8.5. alkaen klo 10.00 jumalanpalveluksella
seurakuntakeskuksen kirkossa, jonka jälkeen
juhlakahvit ja äitienpäiväjuhla seurakuntasalissa. Tervetuloa.

KIRKKOMUSIIKKITYÖ:
Kirkkokuoron harjoitukset seurakuntakeskuksessa keskiviikkoisin klo 17.
TOIMITUKSET:
Haudattu: Manta Valpuri Riikonen 88v,Aili Anja Liukkonen 81v, Pekka Eelis Körkkö 80v

Tervolan Hevosjalostusyhdistyksen

VUOSIKOKOUS
Tervolatalossa pe 21.4.2017 klo 19
Käsitellään sääntöjen 9. pykälän mukaiset asiat.
Keskustelemme ravirata-alueen kehittämisestä
ja yhdistyksen varojen käyttämistä
em. tarkoitukseen. Kaikki jäsenet tervetulleita.
Kokouksen jälkeen tanssit
Arto Rahkosen orkesterin tahtiin.
Tervolan alueen
paikallislehti
20. vsk
Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747
Toimituskunta:
Juhani Jaakkola, Tarja Leinonen,
Hilkka Ollikkala
Sivunvalmistus ja painopaikka:
Tornion Painatuskeskus
Jakelu:
Tervolan kunnan alueella
joka talouteen – jakajana Posti 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.

ervolan tehokaksikko: Markku Alatalo ja Ari Laine suunnittelevat jälleen lähimmäisten auttamista ja virkistystoimia; tapetilla
on ensi kuulle ajoittuva virkistäytymismatka Edeniin. Reissuun voi ilmoittautua vaikka heti pirauttamal-

Nuorkalla klo 14.30–16.00
Parillisten viikkojen tiistait: 18.4., 2.5., 16.5., 30.5.2017

VARHAISNUORTEN KERHOT:
To 13.4. Mattisen donkkis-kerho klo 13
Ti 18.4. Seurakuntakeskuksen donkkis-kerho klo 15.30
Ke 19.4. Kaisajoen donkkis-kerho klo 12
Ti 25.4. Louen donkkis-kerho klo 16.30
To 27.4. Mattisen donkkis-kerho klo 13

VARHAISNUORISOTYÖ:
Donkkis Big Night
Pe 21.4. Donkkis Seurakuntakeskuksessa, Kirkkokuja 4, klo 18.0020.00. Donkkis Big Night on 0–6-luokkalaisten toiminnallinen ilta. Illan
ohjelma sisältää Raamattuopetusta, lauluja, draamaa, nukketeatteria ja
monia hauskoja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen voivat kaikki tuoda pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan osallistujien kesken
palkintoja. DBN-iltoihin on vapaa pääsy! Vanhemmat ovat tervetulleita viettämään mukavaa iltaa lapsensa kanssa tai vaikkapa iltakahveille!

T

Lasse Hoikka.

a
Seuraav

JOKIPOSTI
torstaina 27.4.

Aineiston toimitus keskiviikkona 19.4.2017 mennessä.
Tervolan kunnan sivistystoimessa
on haettavana

LASTENHOITAJAN TOIMI
1.8.2017 alkaen, sisältää myös vuorotyötä.
Kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-vaatimuksista annetun lain
(272/2005) § 8 mukaisesti. Tutkinnon osaamisalana edellytämme ensisijaisesti olevan lapset ja nuoret. Arvostamme työkokemusta varhaiskasvatuksesta. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tervolan kunta on savuton työpaikka.
Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain
(504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Toimi täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.
Hakemukset on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi 18.4.2017 klo 12.00 mennessä.
Työavain 132727. Liitteenä hakemukseen vain kelpoisuuden
osoittavat todistukset. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen: Tervolan
kunta, koulutoimisto, Keskustie 81, 95300 Tervola. Kuoreen
merkintä lastenhoitaja.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Johanna Maunu
p. 040 518 4791 tai johanna.maunu@tervola.ﬁ.
Tervolassa 28.3.2017

Tervolan ryhmänäyttely
DigimpiLappi -kiertue
kirjastossa
Donkkis Big Night
Kivalo-opiston
kädentaitojen näyttely

la 15.4. klo 10 –

Lapinniemen
koulukeskus
pe 21.4. klo 10–14 Tervolan kirjasto

pe 21.4. klo 18–20 Seurakuntakeskus
la 22.4. klo 11–15 Kunnanviraston
su 23.4. klo 11–15 näyttelytila (2.krs)
ma 24.4. klo 8–15
Kivalo-opiston kevätjuhla su 23.4. klo 13
Lapinniemen
koulun juhlasali
Kivalo-opiston
ma 24.4. klo 18 Kemin kaupungin
tanssiopiskelijoiden
teatteri,
tanssinäytös
suuri näyttämö
”100 askelta kesään”
(pääsymaksu)
Lukukoira kirjastossa
ti 25.4. klo 17–18 Tervolan kirjasto
Meri-Lapin Jousikvartetti ke 26.4. klo 19
Nuorisoseurantalo
Uimahalliretki Kemiin
pe 28.4. klo 17.30
Satutuokio kirjastossa
pe 5.5. klo 9.30 Tervolan kirjasto
Lukukoira kirjastossa
ti 9.5. klo 17–18 Tervolan kirjasto
Teatteriretki Rovaniemelle pe 19.5. klo 17.30
Lukukoira kirjastossa
ti 23.5. klo 17–18 Tervolan kirjasto
Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.fi), jossa myös lisätietoa tapahtumista. Ilmoitukset
kunnan tapahtumakalenteriin: merja.aijala@tervola.fi.

la Arille numeroon 0400 197 547.
Viime kertainen kylpyläkeikka onnistui niin hyvin, että mukana olleet puhuvat siitä vieläkin. Kun bussi on varattu täyteen, se kaasuttelee
kohti Oulua.
- Haluamme tuoda etenkin iäkkäimpien ja vähävaraisten ihmisten elämään ilon hetkiä. Porukalla
on mukava mennä virkistäytymään
ja rentoutumaan monesti aika yksitoikkoisen arjen vastapainoksi,
Markku Alatalo sanoo.
Hyväntekijät järjestelevät parhaillaan myös Tervola 150 vuotta
–tanssiaisia, jotka ovat ohjelmassa
2.6. ja paikkana on joen äärellä seisova Tervolatalo. Karkeloiden vauhdittajiksi ovat lupautuneet Souvarit
ja Lasse Hoikka.
- Tarve hyväntekeväisyyteen ja
ihmisten piristämiseen ei pitäjästämme lopu, joten hommia riittää niin meille kuin toivottavasti myös monille muillekin hyvätekijöille, jotka olisivat valmiit käärimään hihansa lähimmäistensä hyväksi Markku ja Ari viestittävät. ❅
✎ (JJ)

Sivistysjohtaja
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KUULUTUS
HEVOSSELÄN TUULIVOIMAPUISTON
OSAYLEISKAAVAN LUONNOSVAIHEEN
KUULEMINEN
Hevosselän tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosaineisto on valmistunut ja se asetetaan tällä kuulutuksella nähtäville 13.4.–15.5.2017. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä
mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena MRL 77 a §:n mukaisesti.
Hevosselän tuulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee
noin 21 kilometrin (linnuntietä) päässä Tervolan kuntakeskuksesta kaakkoon. Alueelle suunnitellaan kahdeksasta (8) tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.
Hevosselän tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosaineisto on nähtävillä 13.4.–15.5.2017 välisen ajan Tervolan kunnanviraston neuvonnassa (os. Keskustie 81, 95300
Tervola), jolloin osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus esittää luonnosaineistosta mielipiteensä Tervolan kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Luonnosaineistoon voi tutustua myös teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla (www.tervola.ﬁ -asuminen ja rakentaminenkaavoitus-vireillä olevat kaavoitushankkeet). Luonnosaineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi.
Hevosselän osayleiskaavan luonnosaineistoa esitellään
19.4.2017 klo 18 alkaen Kunnanvirasto, valtuustosali
Mahdolliset mielipiteet on toimitettava kirjallisesti nähtävillä oloaikana Tervolan kunnanhallitukselle osoitteeseen:
Keskustie 81, 95300 Tervola.
Tervolassa 13.4.2017

Tervolan kunnanhallitus

KUULUTUS
KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVAN
OSA-ALUEEN IV; TERVOLA-VAREJOEN
OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN;
KAISAJOKI-KORPELA EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN
Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alueen IV; Tervola-Varejoen osayleiskaavamuutoksen; Kaisajoki – Korpela ehdotusaineisto on valmistunut ja se asetetaan tällä kuulutuksella
nähtäville 13.4.–15.5.2017 väliseksi ajaksi. Osayleiskaa¬vaa
voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perustee¬na
(MRL 44 § ja 72 §).
Osayleiskaavamuutoksen ehdotusaineisto on nähtävänä
kunnanviraston neuvonnassa, teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla (Asuminen ja Rakentaminen-Kaavoitus-Vireillä olevat kaavoitushankkeet) 13.4.–15.5.2017 välisen ajan.
Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää osayleiskaavan ehdotusaineistosta huomautuksensa Tervolan kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Ehdotusaineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi.
Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti
nähtävillä oloaikana Tervolan kunnanhallitukselle osoitteeseen: Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Tervolassa 13.4.2017

Tervolan kunnanhallitus

VENEPAIKKOJEN
VUOKRAUS
Tervolan kunnalla on Jurvanojan venelaiturissa 14 vuokrattavaa venepaikkaa, joiden vuokrauksessa noudatetaan seuraavia käytäntöjä
• vuokrauskausi on touko–lokakuu (sääolojen mukaan)
• paikkavuokra on 50 €/kausi ja avainpanttimaksu on
20 €/kausi
• varaus on voimassa kaksi viikkoa
Venepaikka varataan ja lunastetaan tekniseltä osastolta
(p. 040 1519 743, 040 1519 744). Paikka- ja avainpanttimaksu tulee maksaa avainta haettaessa käteisellä ja mieluiten tasarahalla.
Laiturilla on myös kaksi vieraspaikkaa, jotka on tarkoitettu
vain lyhytaikaiseen käyttöön.
Tekninen osasto

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
Rehtori Päivi Remes puh. 040 352 6673
Kotisivut: www.kivalo-opisto.fi Email: kivalo-opisto@tervola.fi
1146280 Pihakoristeet betonista, Varejoen koulu 18.–20.5.
Ilm. 4.5. mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
https://www.opistopalvelut.fi/kivalo-opisto/ tai 040 357 2181.

Tervolan kunta julistaa haettavaksi
18.4.2017 klo 14:00 mennessä

1. MÄÄRÄAIKAISEN
PERUSHOITAJAN TOIMEN
Tämänhetkinen sijoituspaikka on vuodeosasto.
Työ on kolmivuorotyötä.

2. MÄÄRÄAIKAISEN
PERUSHOITAJAN TOIMEN
Tämänhetkinen sijoituspaikka on vanhainkoti Kotikullero.
Työ on kolmivuorotyötä.
Tarvittaessa perushoitajat työskentelevät myös muissa sosiaali- ja terveystoimen toimipaikoissa.
Toimien määräaikaisuus on sidottu molempien sijoituspaikkojen (vuodeosasto ja vanhainkoti) kahden työntekijän
osa-aikatyöhön. Määräaikainen toimi on enintään siihen saakka, kunnes vakinaiset työntekijät palaavat kokoaikatyöhön tai
osa-aikaisuus muutoin päättyy. Mikäli vakinaisten työntekijöiden osa-aikaisuus päättyy eri aikaan, muuttuu nämä määräaikaiset toimet osa-aikaiseksi.
Vuodeosaston perushoitajalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) § 2 mukaista pätevyyttä. Työkokemus terveyskeskuksen vuodeosastolla katsotaan eduksi.
Vanhainkodin perushoitajalta edellytetään lähihoitajan
pätevyyttä. Eduksi lasketaan koulutuksessa vanhustyön, sairaanhoidon ja huolenpidon tai kuntoutuksen tukemisen
suuntautumisvaihtoehto. Edellytämme työkokemusta vanhustenhuollosta. Lääkehoidon osaaminen on oltava todennettavissa.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valituiksi tulleiden
on ennen toimien vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimien 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 kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitteeseen
Tervolan kunta, sosiaaliosasto Katariina Mäkelä, Keskustie 81,
95300 TERVOLA. Kirjekuoreen merkintä PERUSHOITAJAN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja vuodeosaston perushoitajan toimesta antaa
vuodeosaston osastonhoitaja Paula Skinnari, puh. 040 151
9707, sähköposti: paula.skinnari@tervola.ﬁ ja vanhainkodin
perushoitajan toimesta vanhustenhuollon johtaja Kristiina
Kehusmaa, puh. 040 755 6107, sähköposti: kristiina.kehusmaa@tervola.ﬁ.
Tervolassa 29.3.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tervolan kunta julistaa haettavaksi
18.4.2017 klo 14:00 mennessä

TOIMINTATERAPEUTIN
MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN
Määräaikainen toimi on kotikuntoutukseen 31.7.2017 saakka.
Kotikuntoutuksen tavoitteena on kotona asumisen, elämänlaadun ja elämänhallinnan tukeminen. Kotikuntoutuksen toteutus on itsenäisen selviytymisen tukemista ja arjen
toimintojen harjoittelua.
Edellytämme hakijalta toimintaterapeutin tutkintoa. Arvostamme kehittävää työotetta. Ajokortti ja oman auton
käyttömahdollisuus on välttämätöntä toimen hoitamiseksi.
Työ on päivätyötä.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valituksi tulleen on
ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen täytössä noudatetaan 1 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 kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitteeseen Tervolan kunta, sosiaaliosasto Katariina Mäkelä, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Kirjekuoreen merkintä TOIMINTATERAPEUTIN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja antaa vanhustenhuollon johtaja Kristiina Kehusmaa, puh. 040 755 6107, sähköposti: kristiina.kehusmaa@
tervola.ﬁ.
Tervolassa 29.3.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta

TERVOLAN ULKOILIJAT ry:n

KEVÄTKOKOUS

pidetään ma 24.4.2017 klo 17.30
urheilukentän laavulla.
Makkaranpaistoa ja kahvia/mehua tarjolla.
TERVETULOA!

Kuka tämän maksaa?

T

ervolan pakolaissopimukseen
liittyen yleisönosastokirjoituksissa on esitetty kysymys siitä, kuka
maksaa pakolaisista kunnalle aiheutuneet kustannukset. Kirjoituksissa
on esitetty väitteitä pakolaisten aiheuttavan paineita palvelu- ja perusmaksujen sekä kunnallisveron
korotuksiin.
Vuonna 2016 Tervolassa toimi SPR:n Lapin piirin ylläpitämä
150-paikkainen vastaanottokeskus
kesäkuun loppuun saakka. Tervolan
kunta huolehti vastaanottokeskuksessa olevien alaikäisten lasten valmistavasta opetuksesta, opetuksen
piirissä oli 38 lasta. Keväällä 2016
Tervolan kunta teki Lapin ELY-keskuksen kanssa sopimuksen 20 pakolaisen sijoittamisesta Tervolaan.
Sopimuksen mukaan Tervolaan sijoitettaisiin ensisijaisesti myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneita,
tarvittaessa myös kiintiöpakolaisia.
Vuoden 2016 tilinpäätöksen
valmistuttua voidaan todeta, että

vastaanottokeskuksen ja pakolaisten sijoittamisesta Tervolaan ei ole
aiheutunut kuntalaisille kustannuksia. Turvapaikanhakijoille ja pakolaisille järjestetyistä palveluista aiheutuneet kustannukset on katettu valtion toimintaan osoittamista korvauksista. Kuntakonsernin
kannalta pakolaisten sijoittaminen on tuonut kuntaan hieman rahaa, asuntojen käyttöaste on noussut, uudet asukkaat kuluttavat myös
sähköä ja vettä. Paikallisten yrittäjien palvelujen kysyntä on myös lisääntynyt. Kunnan keväällä 2016
tekemän sopimuksen perusteella
myös mahdollisten uusien pakolaisten sijoittamisesta Tervolaan on valtio sitoutunut korvaamaan pakolaisista aiheutuneet ylimääräiset kustannukset kunnalle.
Tervolassa on aina osattu auttaa ja arvostaa kanssaihmisiä. Puhdas omatunto on hyvä päänalunen
myös tulevaisuudessa. ❅
✎ Tervolan kunnanhallitus

Tervolan kunta julistaa haettavaksi
18.4.2017 klo 14:00 mennessä

KODINHOITAJAN TOIMEN
Tämänhetkinen sijoituspaikka on kotipalvelu.
Tarvittaessa kodinhoitaja työskentelee myös muissa sosiaali- ja terveystoimen toimipaikoissa.
Kodinhoitajalta edellytetään lähi- tai kodinhoitajan pätevyyttä. Eduksi lasketaan koulutuksessa vanhustyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, päihde- ja mielenterveystyön tai kuntoutuksen tukemisen suuntautumisvaihtoehdot. Edellytämme työkokemusta vanhustenhuollosta tai mielenterveystyöstä. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä toimen hoitamiseksi. Työ on tällä hetkellä kaksivuorotyötä.
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 kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitteeseen
Tervolan kunta, sosiaaliosasto Katariina Mäkelä, Keskustie 81,
95300 TERVOLA. Kirjekuoreen merkintä KODINHOITAJAN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja antaa vanhustenhuollon johtaja Kristiina Kehusmaa, puh. 040 755 6107, sähköposti: kristiina.kehusmaa@
tervola.ﬁ.
Tervolassa 29.3.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kirjaston aukioloajat pääsiäisenä 2017
torstai 13.4. ............................. klo 11–15
pitkäperjantai 14.4. ............... suljettu
lauantai 15.4. .......................... suljettu
2. pääsiäispäivä ma 17.4. .... suljettu
***********************************************************
Elokuvailta kirjastossa
Kirjastossa elokuvailta to 20.4. klo 17. Elokuvana romanttinen komedia, joka perustuu Helen Fieldingin luomaan hahmoon. (Kysy kirjastosta lisää). Ikäraja 7 v. Tarjolla pientä purtavaa. Tervetuloa, vapaa pääsy!
***********************************************************
DigimpiLappi-kiertue
Lämpimästi tervetuloa oppimaan, miten käytät digitaalisia palveluja verkossa, tabletilla ja mobiilissa! DigimpiLappi
-kiertue toteutetaan yhteistyössä Kelan, Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin, Pohjois-Suomen
osaamiskeskuksen, Soneran, paikallisten Osuuspankkien,
Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien kanssa. Tilaisuudessa
DigimpiLappi-projektin toimijat opastavat miten maksat
laskusi netissä, luet lehden tabletilla ja käytät sosiaali- ja terveyspalveluita verkossa. Jos sinulla on, ota mukaasi Lapin
Kansan tai Pohjolan Sanomien ja Osuuspankin verkkotunnukset sekä älypuhelin tai tabletti. Tilaisuus on maksuton.
Kahvitarjoilu ja arvontaa!
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Paakkolasta
iso kiitos kajahtaa!
Paakkolan Kyläyhdistys ry. kiittää:
• Paakkolan Pilkit 2017 -tapahtuman toteutumista tukeneita
tahoja ja henkilöitä sekä järjestelyissä mukana olleita
yrityksiä että yhteisöjä.
• Pilkkikorttien myynnin toteuttaneita henkilöitä ja yrityksiä.
• Pilkkijöitä, yleisöä, kyläläisiä, talkoolaisia ja Tervolan kuntaa!
Paakkolan Pilkit onnistuivat erinomaisesti, niin järjestelyiden
kuin myös tunnelman osalta. Kemijoen jääkansi kantoi jälleen upeasti myös sille uskotun roolinsa. Näin on tapahtunut jo vuodesta
1995 lähtien. Iso käsi ja nöyrä kiitoksemme kaikille!
Yleisen sarjan voitti Juhani Ollonen ja nuorten sarjan voitti puolestaan Mico Holopainen. Onnittelut voittaneille ja muillekin kilpailussa menestyneille. Kaikki tulokset ovat luettavissa osoitteesta
www.paakkolankylä.fi

KERAAMINEN LIESI 50 cm
malli: KKL 55 CFR

JÄÄKAAPPIPAKASTIN
malli: KF 4376–90 FN

• kiertoilmauuni

• automaattinen sulatus jääkaapissa ja
pakastimessa
• LED-valaistus
• mitat: 185 x 59,5 x 65 cm

TAR

TAAN

IN
TARJOUSH

AAN
JOUSHINT

399 Ð

599 Ð

Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

1. Anja Pesonen, Tervola: 10 000,00 euron lahjakortti
2. Soile Helakunnas, Tikkakoski: 1 500,00 euron lahjakortti
3. Rauno Vänttinen, Naantali: 750,00 euron lahjakortti

Pääsiäiseen!
keltainen
Kiinanruusu

10e kpl

Rippiruusut,
asetelmat, kortit
Pilkkien arvonnan pääpalkintona ollut lahjakortti luovutettiin voittajalle.
Kuvassa Marketta Ollonen (kyläyhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja) voittaja Arja Pesonen (Tervola) ja Janne Okkonen (kyläyhdistyksen
puheenjohtaja). Kuva: Janne Okkonen

* narsissit
* tulppaanit
* begoniat
kelt.oranssi
* kodinonnet
eri kokoisina
Tykkää meistä
Facebookissa

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi
Osuuspankin talo, puh. 016-438 100. Palvelemme ark. 10–16.30
• to 13.4. 10–17 • pitkäperjantai suljettu • la 15.4. 9–13
• su 16.4.–ma 17.4. suljettu
HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ!!

Muiden lahjakorttien voittajille palkinnot toimitetaan sovitusti. - ilmoitus -

Kiitos!

(sh 799 €)

TERVOLAN SÄHKÖ

Lämpimät onnittelut arvonnassa voittaneille!

Maksaja: Tervolan Perussuomalaiset ry

Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat - metsäpalveluyrittäjyys kasvuun
-hanke järjestää

METSÄPALVELUYRITTÄJÄTORI

Tervola, maanantai 24.4.2017 klo 10.00 – 14.00
K-Market, Keskustie 84, Tervola
Tule tapaamaan metsäpalveluyrittäjiä
ja löydä metsätöille tekijät.

VUOSIKOKOUS
pidetään ma 24.4.2017 klo 17.30
Järjestötalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervolan Järjestöyhdistys ry:n
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS

Tervolan Järjestötalolla ma 24.4. klo 18.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta

Vasemmistoliiton
Tervolan kunnallisjärjestö ry:n
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS

Tervolan Järjestötalolla ma 24.4. klo 19.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta

a
Seuraav

JOKIPOSTI
torstaina 27.4.

Aineiston toimitus keskiviikkona 19.4.2017 mennessä.

Oikaisu

V

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö

Bonusturva kaikille autoillesi

TILAUSAJOON

19–50-paikkaiset linja-autot

Mattisen-liimatan Kyläyhdistys ry.

7HUYRODQWRLPLVWRQDXNLRODMDW
PDNHSHNOR
-XKD/DDMDQHQS

Paikalla myös
ministeri
Pirkko Mattila.

Tarjoamme
la 22.4.
klo 12.00–14.00
K-marketin
edessä
makkaraa ja
kahvia.

Suomi-Venäjä-seuran Tervolan osasto ry:n

Mattisen-Liimatan kyläyhdistys kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneita niin yhdistyksiä,
yrittäjiä kuin yksityisiäkin Tervola hiihdon
upeasta onnistumisesta jälleen kerran.
Kiitokset myös osallistujille.
Sää oli hyvä ja hiihtäjiäkin oli toista sataa.
Muumihiihtokoulussa, lapsiparkkissa sekä
venyttely jumppassa oli osallistujia.

ODKLWDSLRODȴDXWRYDNXXWXV

KIITOS
KAIKILLE
ÄÄNESTÄJILLE!

KEVÄISIÄ LAATUMERKKEJÄ
TARJOUSHINTAAN!

iime lehdessä julkaistussa 4Hjutussa oli virheellistä tietoa
Eeno Pusa -stipendin saantimäärässä. Jutussa todettiin tervolalaisen
Aino Varajärven olleen ensimmäinen po. stipendin saanut lappilainen 4H-nuori. Aino oli kuitenkin jo
toinen mainitun tunnustuksen saanut tervolalainen, sillä Fanni Maria
Poikajärvi sai sen viime vuonna.

Jokipostit
netissä:
www.tervola.fi

TAKSIKYYTEIHIN

1+8 ja 1+4 hengen autot

Taksi- ja tilausliikenne
Mika Suorsa Oy
Löökintie 5 • 95300 Tervola • p. 040 576 5173
Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita

0400 211 626
YRITTÄJÄT JA YRITYSTOIMINNASTA
KIINNOSTUNEET !
Tervolan kunnanvirastolla
KUNNANJOHTAJAN AAMUKAHVIT
19.4.2017 KLO 08:30
TULE KUULEMAAN JA KERTOMAAN
UUSISTA KEHITTÄMISASIOISTA

Ilmoittaudu etukäteen: 0405012850 tai
matti.alatalo@tervola.fi

