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Kemijoen virkistyskäyttö tapetilla
HEDELMÄ-

LIHAA GRILLIIN.

K

unnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Mereltä Lappiin –
hankkeen hanke- ja rahoitussuunnitelman ja päätti hakea sille rahoitusta. Päätökseen kirjattiin myös
se, että kunnanjohtaja oikeutetaan
tekemään hankesuunnitelmaan rahoittajan mahdollisesti vaatimia
tarkennuksia ja muutoksia.
Kaiken kaikkiaan hankkeella on
kunnianhimoiset tavoitteet, mutta
toisaalta Kemijoella, lähinnä Rovaniemen ja Perämeren välillä, on ollut matkailun suhteen kovin hiljaista – mahdollisuuksista on kyllä puhuttu paljonkin.
Mereltä Lappiin -hanketta on
valmisteltu kohta kaksi vuotta. Tervolan rannoilla sitä on kuutioitu Seppo Kähkösen ja Riverbank

Oy:n toimesta. Tervolan kunta toimii hankkeen hallinnoijana ja toteuttajavastuu on ostopalvelun periaatteella työskentelevällä hankekoordinaattorilla.
Hankkeen puitteissa on kartoitettu veneenlaskupaikat, laavut, taukopaikat ja palvelupisteet. Toteuttamisesta on keskusteltu muiden muassa Kemijoki Oy:n, kuntien, Meri-Lapin Matkailun, osakaskuntien,
jokivarren yrittäjien, Kemin meripelastusseuran sekä Peräpohjolan
Leaderin edustajien kanssa. Han-

keaktiivien käsitys on, että hankkeeseen tunnetaan suurta kiinnostusta ja sen toteuttamiseen on saatu henkistä tukea myös Kemijoen
yläjuoksulta.
Hankkeen kustannukset ovat
liki 110 000 euroa. Tervolan rahoitusosuus sisältyy Peräpohjolan Leaderin kuntarahan rahoitusosuuteen,
joka kerätään toiminta-alueen kunnilta ja on yleishyödyllisessä hankkeessa 20 prosenttia julkisesta tuesta. Tervolan osuus on runsaat
20 000 euroa. ❅
✎ (JJ)

Ei muuta kuin meidän kautta
grillaamaan.
Tervetuloa poikamme
Joonan
ylioppilasjuhliin la 3.6.
klo 16 alkaen
kotiimme Peuraan.
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Veteraanit kiittävät

Tervolan
4H-yhdistys

Arla
APETINA SALAATTIJUUSTOKUUTIOT
200 g (13,95/kg)
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POWERPARK-retki
12.–13.6.
yhdessä Tornion
4H-väen kanssa.

79

KOKKI-PÄIVÄLEIRI
5.–8.6. klo 9–15
Lisätietoja:
www.tervola.4h.fi
Ilmoittautumiset 29.5.
mennessä
040 7782 573

pkt

Atria
ATRILLI
GRILLIMAKKARA
400 g (2,45/kg)

0

Sotiemme Veteraanit –keräys
järjestettiin Tervolassa 6.5.
Kiitämme kaikkia keräykseen lahjoittaneita
henkilöitä ja suurta tukijoukkoa. Mukana
olivat kerääjinä varusmiehet Rovaniemen
Ilmatorjuntapatteristosta ja kuskeina
LC-Tervolan miehiä ja muita kuntalaisia.
Maanpuolustusnaiset järjestivät kahvituksen
ja muun huollon koko päivän ajaksi.
Keräystä tukivat myös Tervolan Sale ja
K-market Tervola, Neste Terva-kuksa,
St1 Mäkipeura, Rieskapaikka ja Tervolan kunta.

Sydänlämpöiset kiitokset kaikille
mukana olleille!
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Rainbow
JÄÄTELÖTUUTIT 6KPL
416 g (4,81/kg)
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Tervolan veteraanit
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150-vuotias
Tervola kuvina

Kunnanhallituksen koko aiheutti puhetulvan
valtuustossa

H

110 vuotta sitten tie- ja vesirakennusten ylihallitus julisti kilpailun Kemin ja Rovaniemen välisen rataosan
asemien rakentamisesta.
Thure Hellström suunnitteli radan rakennukset, mm.
kuvassa näkyvän Tervolan
aseman. Lapin sodan jäljiltä säilyivät Tervolassa vain
Koivun asema ja ratavartijan mökki Louella. Hellströmin suunnittelema on
myös Tervolan nuorisoseuran talo.

Anna palautetta
hymiölaitteilla
terveyskeskuksessa ja
hammashoitolassa

T

erveyskeskus ja hammashoitola
ottavat 1.6. käyttöön Happy or
Not –palautejärjestelmän. Asiakaspalautetta kerääviä päätelaitteita sijoitetaan Tervolassa kahteen palvelupisteeseen. Päätelaitteet sijaitsevat terveyskeskuksessa ja hammashoitolassa.
Happy or Not –palautelaitteisiin
annetusta palautteesta saadaan raportti viikoittain. Palautetta käytetään toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Anonyymin palaut-

teen mahdollistavia, neljään eri hymiönäppäimeen perustuvia laitteita on helppo käyttää asioinnin yhteydessä. Asiakkaat ilmaisevat tyytyväisyytensä painamalla hymiötä,
joka parhaiten kuvaa saatua palvelukokemusta.
Usein asiakaspalautetta on saatavilla vain raskailla paperisilla kyselylomakkeilla, kun Happy or Notjärjestelmä tuottaa tietoa nopeasti ja helposti.

allintosäännön uudistaminen
– erityisesti kunnanhallituksen koko – tuotti harvinaisen paljon
puhetta ja keskustelurumban päätteeksi myös äänestyksen viime viikolla pidetyssä valtuuston kokouksessa. Vaikka valtuusto on kunnissa korkein päättäjätaho, istunnossa
tuntui siltä, että hallitus on säihkyvin valtaistuin.
Kunnanhallitus oli esityksessään uuteen hallintosääntöön kirjatun seitsemän kunnanhallitusjäsenen kannalla, mutta keskustan valtuustoryhmä vannoi viiden jäsenen
nimeen. Isomman kokoonpanon
takana olivat ennen muuta Vasemmiston valtuutetut ja keskustan vähemmistö lähinnä kunnanhallituksen puheenjohtajan, Pekka Juopperin, suulla.
Kumpikin näkemys sai kannatusta, joten edessä oli äänestys.
Avoimessa nimenhuutoäänestyksessä keskustan kanta vei pitemmän korren luvuin 11-10. Keskusteluissa tuotiin esiin sekä matemaattisia että valtapoliittisia seurannaisvaikutuksia siitä, miten hallituksen
enemmistö ja toisaalta myös vähemmistö saavat yhdessä tehtävänsä klaarattua.
Perussuomalaisten Juha Antin-

kaapo (valtuuston varajäsen) tuntui olevan halukas huutamaan myös
luottamusväen ulkopuolisia voimia
hallitusrintamaan. Hän oli äänestyksessä isomman eli seitsemän hallitusjäsenen kannalla.
Äänestyksen täpärästi voittaneen keskustan valtuustoryhmän
Eero Ylimartimo, Hanna Pesonen
ja Saana-Maaria Manninen käyttivät puheenvuoron viiden hallitusjäsenen riittävyyden puolesta.
Uusi vt. hallintojohtaja Sari
Tervaniemi on läpikäynyt valtaisan urakan pöyhiessään kuntien
hallintosääntöjä. Aineistosta on
saatu paljon tykötarpeita viime viikon valtuustokokouksessa hyväksyttyyn Tervolan hallintosääntöön.
Pekka Juopperi totesi yli 50-sivuisen säännön viitoittavan kohti uutta kuntaa. Kunnanjohtaja Mika Simoska muistutti, että ensi viikolla
tulee voimaan uusi kuntalaki. Nyt
hyväksytty hallintosääntö on tärkeä ohjenuora hallintokuvioihin;
siinä on yksiin kansiin yhdistetty,
kuntahallinnon toimielinten toimenkuvaus ja erinäisten määräysten tiivis esitys.
Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Pertti Keränen
(vas.) tähdensi, että nyt valtuus-

T

ervolan lukio: Alamikkotervo Eerik, Heikkinen Hanna,
Holma Martta, Jurmu Okko, Keränen Emma, Kokkonen Eetu, Kupari Marianne, Mäki-Iso Mikko, Niemelä Tatu, Pietilä Onni, Rissanen
Rebekka, Tumelius Antti, Varajärvi Aino, Vuori Veera.

Lämpimät onnittelut!
TERVOLA
150 VUOTTA

JUMALANPALVELUKSET:
Helatorstaina 25.5. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa, kanttori Sari Vähäkangas. Messun jälkeen eläkeläiskerhojen kevätkauden päätös- ja yhteisvastuun kiitos juhla seurakuntasalissa.
Su 28.5. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10,
johtaa Markus Kallatsa, kanttori Sari Vähäkangas. Jumalanpalveluksen
jälkeen kirkkokahvit ja raamattutunti seurakuntasalissa.
Su 4.6. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran
kautta teemalla ”Rakennamme yhdessä rauhaa ja sovintoa”. Kolehti käytetään Lähi-Idän rauhan ja sovinnon työhön.

ÄMPÄRIPÄÄKANSAA-PIHATAIDEKILPAILU
Juhlavuoden kesää ilahduttamaan julistetaan pihataidekilpailu ajalle 1.5.–30.6.2017. Teoksen koko, materiaalia ja tekotapa
vapaasti valittavissa. Tuotoksessa tulee olla ainakin yksi ämpäri ja jotain tervolalaista tai Tervolaan viittaavaa. Kolme eri
sarjaa. Tarkemmat osallistumisen ohjeet löytyvät
www.tervola.ﬁ juhlavuoden sivuilta.

VIIKKOTOIMINTA:
Ke 24.5. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
Pe 26.5. Miesten piiri Törmävaaran leirikeskuksessa klo 18.
Ke 31.5. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
Ke 7.6. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
To 8.6. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja hartaus Pihakullerossa klo 13.
VARHAISNUORISOTYÖ:
LASTEN JA VARHAISNUORTEN KESÄLEIRIT
Lasten ja varhaisnuorten kesäleirit Törmävaaran leirikeskuksessa Varejoella: I leiri 6–9-vuotiaille 14.–16.6.2017 ja II leiri 10–13-vuotiaille 20.–
22.6.2017. Leirin hinta: 10 €. Kummallekin leirille viimeinen ilmoittautumispäivä ti 30.5. leena.holma@evl.fi tai p. 050 437 0006 (ei puheviestejä). Kun ilmoittaudut, mainitse leiriläisen ikä, osoite, vanhemman puh.no ja mahdolliset ruoka-aineallergiat. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.
TOIMITUKSET:
Kastettu: Arttu Teuvo Juhani Kupari
Haudattu: Anja Kaarina Kaasila 89v

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 Oy

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.

jättää palkkiokysymyksen pöydälle.
Pöydälle panoa esitti Saana-Maaria
Manninen, joka sai kannatusta ryhmätoveriltaan Juhani Lampelalta ja
Vasemmiston Keräseltä.
Heikki Haapakoski (kesk.)teki
palkkiokeskusteluun tärkeän tarkennuksen; hänen mielestään palkkiosäännön keskiössä pitää olla se,
että luottamushenkilölle korvataan
ansionmenestys. Pelkästä palkkiosta puhuminen johtaa harhaan. Kunnanjohtaja piti hyvänä sitä, että tässä asiassa ydinkysymykseksi nousee juuri ansionmenetyksen korvaaminen.
Valtuusto hyväksyi kunnan
omistamien yhtiöiden tilinpäätökset viime vuodelta. Mika Simoska läpivalaisi pääkohdittain yhtiöiden talouden tilaa. Eniten tuntui
olevan ongelmia Tervolan Vuokratalot Oy:llä. Ongelmien pääsyynä
on asuntojen riittämätön käyttöase.
Se on vain 80 prosenttia, kun kannattava tulotaso saataisiin liki 100
prosentin tasolla. Tilannetta selittää osin se, että vuokrataloja asuttaneet turvapaikanhakijat joutuivat jättämään Tervolan viime vuoden puolella. ❅
✎ (JJ)

Tervolan uudet ylioppilaat 150-vuotiaan Tervolan ihmisiä

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi

to on saanut käsiinsä säännöstön,
joka viestii siitä, että luottamushenkilöt saavat kantaakseen entistä
enemmän vastuuta. Kunnan nykyinen hallintosääntö on ollut voimassa 20 vuotta, joten aihetta päivityksiin varmasti on. Uusi kuntalaki velvoittaa kunnat toimimaan hyväksytyn hallintosäännön mukaan.
- Siinä on esimerkiksi valtuuston puheenjohtajalle selvä tehtävänkuvaus, jollaista ei ole aiemmin ollut. Hyvin käyvät selville myös kehittämisjaoston ja lautakuntien tehtävät, mutta kannattaa muistaa, että
valtuusto käyttää kuitenkin kunnassa aina ylintä päätäntävaltaa, Keränen korosti.
Useita puheenvuoroja poiki
myös luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistamista koskenut pykälä. Kunnanjohtaja totesi,
että Tervolan luottamushenkilöstön palkkiot ovat muiden kuntien
palkkioihin verrattuna kilpailukykyisiä. Valtuusto päätti jo 16 vuotta sitten, että palkkiosääntöä tutkaillaan kerran valtuustokaudessa.
Kunnanhallitus sinetöi kolme viikkoa sitten, ettei palkkiosääntöön
tehdä muutoksia.
Valtuustokauden viimeistä istuntoaan pitänyt valtuusto päätti

TERVOLA 150 VUOTTA VALOKUVAKILPAILU
Juhlavuoden merkeissä Tervolan kunta järjestää valokuvakilpailun, jonka teemana on ”Minun Tervolani”. Ota kuva paikasta, hetkestä tai toiminnasta, jossa tervolalaisuus, tervolalainen
luonto tai ympäristö on vahvasti läsnä. Kilpailuaika on 1.2.–
30.9.2017. Tarkemmat osallistumisen ohjeet löytyvät
www.tervola.ﬁ juhlavuoden sivuilta.

Neuvola tiedottaa:

LASTA ODOTTAVA PARISKUNTA
TERVETULOA PERHEVALMENNUKSEEN
(sisältää 2 kokoontumiskertaa)

Ihmisenä ihmiselle

O

n toukokuun 10. päivä ja lumisade. Ylipaakkolan kylätietä reunustavat lumipeitteiset pellot. Olen saanut Heleena Ylimartimolta tarkat ajo-ohjeet, joiden avulla löydän Kemijoen rantamaisemassa seisovan komean talon. Haikailen kateissa olevaa kevättä kiivetessäni talon yläkertaan tapaamaan talon
emäntää. Siellä minua odottaa suorakatseinen ja lujasti kättelevä nainen,
josta huokuu samanlaista avaruutta,
voimaa ja luonnollista rauhaa kuin
ympärillä avautuvasta maisemasta.
Istuudumme puhelemaan tuvan pöydän ääreen.
Vuonna 1975 Heleena tuli opiskelemaan Louen maatalousoppilaitokseen ja kohtasi tervolalaisen Aatto Ylimartimon. Naimisiin Heleena
ja Aatto menivät vuonna -77, ja Kempeleestä kotoisin oleva miniä asettui
emännöimään jo kuudenteen sukupolveen periytyvää Kemijoen rantatilaa. ”Hienompaa anoppia en olisi
voinut saada. Olga-mummi otti minut vastaan suurella lämmöllä ja hyväksyvästi. Saimme asua kymmenisen vuotta kolmea sukupolvea saman
katon alla.”
Aaton ja Heleenan perhettä siunattiin 12 lapsella, ja lapsenlapsia on
nyt 28. Heleena kertoo naurahtaen:
”Ei siinä ehtinyt olla vapaa-ajan ongelmia, kun lapset syntyivät 15 vuoden sisällä ja samalla hoidettiin lypsykarjaa. En minä kuitenkaan tuntenut itseäni uupuneeksi, sillä apua oli
koko ajan saatavilla, eikä koskaan ollut esimerkiksi huolta siitä, että riittääkö lapsille syötävää. ”Heleenalta
oli jäänyt keskikoulu nuorena tyttönä
kesken. Nuorimmaisen lapsen ollessa parivuotias, Heleena päätti aloittaa
opiskelun iltalukiossa tavoitteena se,
että saa painettua valkolakin päähän-

1. KOKOONTUMINEN TI 23.5.2017
KLO 18–19.30
2. KOKOONTUMINEN TI 6.6.2017
KLO 18–19.30
PAIKKA: Mielenterveysaseman tilat

(Heikkelin kiinteistö, apteekin viereinen ovi)
TARJOLLA KAHVIA/TEETÄ JA
PIENTÄ PURTAVAA
(kokoontumisiin ei tarvitse ilmoittautua ennalta)
Vetäjinä th Riitta ja Sh Aino-Marja

Heleenan hetki lukemiselle.

sä ennen lapsiaan. ”Kyllä me istuimme joskus saman pöydän ääressä lasten kanssa opiskelemassa, äiti pakersi lukio- ja lapset yläkouluopintojen
kimpussa .”
Sukutilan karjanhoito luovutettiin kymmenisen vuotta sitten toiseksi vanhimmalle pojalle. Nyt Heleenalla on enemmän aikaa lukemiselle ja kansalaisopiston kirjoittajapiiristä hän on löytänyt uuden mieluisan harrastuksen. Mielessä muhii
kirjoitustyö suvun ja perheen tarinoiden kokoamisesta tuleville sukupolville luettavaksi.
Ylimartimon emäntä arvostaa
Tervolan puhdasta luontoa, ja sitä,
että täällä ollaan ihmisiä toisille ihmisille, eikä anneta aatemaailman tulla
toisen ihmisen kohtaamisen esteeksi.
Tervolan tulevaisuuden hän näkee valoisana. Jokivarren maisemassa kasvaa hyvän itsetunnon omaavia ja tulevaisuuteensa luottavia ihmisiä. ”Kyllä
minulla kesti muutamia vuosia, ennen kuin juurruin Tervolaan niin, että
tunsin tämän kodikseni tullessani tähän jokivarren ylvääseen maisemaan.
Kyllä minä joskus ihmettelen, kuinka
suurta onnea elämääni on annettu,
kun olen saanut rakastavan aviopuolison ja rakastavat lapset. Lapsilta saatu
rakkaus on valtavan suuri voimavara.
Rakkaus on suurinta kaikesta.”
Hengellistä vastetta Heleena saa
Rauhan Yhdistyksestä. ”Uskosta olen
löytänyt nuoresta pitäen turvaa. Sen
myötä on rakentunut vanhemmiten
yhä vahvempi luottamus elämiseen
ja arkeen. Uskoni Jumalaan on jollain
tapaa voimien säästäjä jokapäiväisessä elämässäni.”
Nyt ymmärrän syyn, miksi ”tästä
naisesta huokuu samanlaista avaruutta, voimaa ja luonnollista rauhaa kuin
ympärillä avautuvasta maisemasta.” ❅
✎ (P3)
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YMPÄRISTÖKATSELMUS

RAKENNUSLUPIEN
KÄSITTELY KESÄN AIKANA

Meri-Lapin ympäristölautakunta suorittaa 7.6.2017 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 tai rumenna ympäristöä.
Erityisesti huomiota kiinnitetään tarpeettomaan varastointiin, huonokuntoisiin rakennuksiin, autonromuihin ja hoitamattomiin tontteihin.
Katselmuksessa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi annetaan erikseen kehotus kunnossapitovelvollisille.

Rakennusvalvontatoimisto on suljettu kesälomien vuoksi:
Tornio 10.7.–28.7.2017
Keminmaa 17.7.–13.8.2017
Tervola 10.7.–6.8.2017
Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja
pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa.
Rakennuslupia ei myönnetä edellä mainittuina aikoina. Kesäkuun 22. päivä 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 7.6.2017.
Kiireellisissä tapauksissa voitte ottaa yhteyden alueen muihin rakennustarkastajiin.

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT
TAPAHTUMAKALENTERI
”Minun Tervolani” –valokuvakilpailu
1.2.–30.9.
”Ämpäripääkansaa” -pihataidekilpailu
1.5.–30.6.
Alakoulujen juhlavuoden näyttely
2.–26.5.
Kunnanviraston näyttelytila (2. krs)
Veikko Ahvenaisen Harmonikkakonsertti Suomi 100-vuotta
Su 23.7. klo 19.00 Nuorisoseurantalo
Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.fi), jossa myös lisätietoa tapahtumista. Ilmoitukset
kunnan tapahtumakalenteriin: merja.aijala@tervola.fi.

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
NUORKKA AVOINNA:

9 –12-vuotiaille ma klo 14–17
13–19-vuotiaille ke ja pe klo 17.30–20.30
Nuorkka avoinna ke 31.5. klo 17.30–20.30, jonka
jälkeen jäämme kesätauolle! Kiitos kuluneesta
talvesta, nähdään Nuorkalla jälleen syksyllä!

Helatorstaina 25.5.2017 kirjasto on suljettu. Keskiviikkona 24.5. kirjasto on avoinna aattoaukioloaikojen mukaisesti klo 11–15.
POISTOMYYNTI
Varma kesän merkki kirjastossa on poistetun kirjastoaineiston myynti, joka alkaa torstaina 1.6.2017 klo 12. Poistomyynti jatkuu 31.8. saakka. Hinnat ovat edellisvuosien tapaan todella edulliset: kirjat 0,20 €/kpl, lehdet 0,10 €/kpl ja
CD-levyt 0,50 €/kpl. Tule penkomaan parhaat päältä!
TERVOLABINGO-LUKUHAASTE
Tervolan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kirjastossa on
käynnissä lukuhaaste ajalla 1.3.–31.8.2017. Lukuhaaste toteutetaan pelaamalla Tervolabingoa, ja bingoruudukoiden
aiheet liittyvät läheisesti Tervolaan. Lukuhaasteen voi suorittaa lukemalla kirjoja, kuuntelemalla CD-levyjä tai katselemalla DVD-ﬁlmejä. Jokaisella täydellä bingorivillä saa yhden osallistumisen arvontaan, ja halutessaan voi suorittaa
useammankin bingolapun. Täytetyn bingolapun 31.8. mennessä kirjastoon palauttaneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja. Bingoruudukon ja osallistumislomakkeen voi noutaa kirjastosta tai tulostaa sen Tervolan kirjaston sivuilta.

NUORISOTOIMI JALKAUTUU

la 3.6. klo 20–24 kylänraitille seuraamaan koulujen päättymisiltaa. Toimimme yhteistyössä poliisin, sosiaalitoimen, seurakunnan ja
vanhempien kanssa. Nuoret ja vanhemmat tavoittavat ohjaajat tarvittaessa numeroista, Merja: 040 590 2699 ja Satu: 040 151 9735.

KESÄRETKI OULUUN toukokuussa avattuun
Seikkailupuisto HUIKIAAN Keskiviikkona 28.6.
• Seikkailupuisto Huikia tarjoaa ulkona liikkumisen iloa, luonnon raikasta energiaa ja roppakaupalla uusia elämyksiä puihin rakennetuille vaijeriradoille, jopa 12 metrin korkeuteen saakka! Päihitä itsesi, haasta keho ja mieli.
• Seikkailupuiston radat ovat turvallisia eikä seikkailuun osallistuminen vaadi aiempaa kiipeilykokemusta. Seikkailupuiston palvelut sopivat kaikenikäisille perusterveille lapsille, nuorille ja aikuisille.
• Iltapäivällä lisäksi ohjelmassa pakohuone, Room
Escape Oulussa. Mukaan pääsee 12 ensimmäisenä
ilmoittautunutta. Ikäraja yli 13 v. Alle 13 v. mahdollisuus käydä Oulun Linnan vanhoissa raunioissa
ratkomassa Salainen Viesti Menneisyydestä -seikkailupeliin pulmia.

• HINNAT:
- Seikkailupuisto 35€, sis. turvavarusteet, opastuksen ja pääsyn radoille oman seikkailuohjaajan
kanssa
- Room Escape 15€
- Salainen Viesti Menneisyydestä -seikkailupeli 10€
- pelkkä kyyti 10€
• Linja-auto lähtee kunnan talon pihalta klo 8.30.
Paluu kyyti Oulusta klo 21.00. Mahdollisuus käydä ostoksilla.
• Ilmoittautumiset ja maksut kunnan keskukseen
ke 21.6 mennessä, p. 040 124 2411, Retkikirje kotiin maksun yhteydessä.
• Lisätietoa löytyy Tervolan kunnan nettisivuilta tapahtumakalenterista sekä vapaa-aikaohjaajalta p:
040 590 2699 tai merja.aijala@tervola.fi

LASTEN KESÄTOIMINTAA VIIKOILLA 23–25
Ohjelmassa erilaisia pallo- ym. pelejä ja leikkejä.
Ei ilmoittautumisia, tule ajoissa paikalle ja ota kaverisikin mukaan!

ALKAA VIIKOLLA 23 TIISTAINA 6.6.
Louen koulun urheilukentällä tiistaisin

7–11-vuotiaat ....... klo 12.00–13.30
12–16-vuotiaat ..... klo 14.00–15.30
Viikolla 25 metsäseikkailu, lähtö koulun pihalta
Mattisen koulun urheilukentällä torstaisin

7–11-vuotiaat ....... klo 12.00–13.30
12–16-vuotiaat ..... klo 14.00–15.30
Viikolla 25 metsäseikkailu, lähtö koulun pihalta
Kirkonkylällä
vk 23 ke 7.6. ja pe 9.6.
Kurkiareenalla
vk 24 ma 12.6. ja ke 14.6.
Lapinniemen koulun hiekkakentällä

7–11-vuotiaat ....... klo 12.00–13.30
12–16-vuotiaat ..... klo 14.00–15.30
7–11-vuotiaat ....... klo 12.00–13.30
12–16-vuotiaat ..... klo 14.00–15.30

pe 16.6.
Metsäseikkailu pururadan maastossa, lähtö Lapinniemen koulun pihalta.
7–11-vuotiaat ....... klo 14.00–16.30
Kurkiareenalla Katusäbäturnaus ja/tai fribakisa sekä makkaranpaistoa
Keskusurheilukentän laavulla
12–16-vuotiaat ..... klo 15.00–19.30
vk 25 ma 19.6. pesistä ym. palloilua
Lapinniemen koulun hiekkakentällä
ke 21.6 Katusuunnistus

7–11-vuotiaat ....... klo 12.00–13.30
12–16-vuotiaat ..... klo 14.00–15.30
7–11-vuotiaat ....... klo 12.00–13.30
12–16-vuotiaat ..... klo 14.00–15.30

Joka viikko alakoululaisille Santerin Skeittikoulu skeittiparkilla kunnantalon
vieressä klo 18–19. OTA MUKAAN OMA LAUTA JA KYPÄRÄ,
myös muut suojat suotavia!
Tulossa myös frisbeegolf koulu. Seuraa ilmoittelua netissä, fb:ssä ja instassa.

Jokipostit netissä:
www.tervola.fi

NUORTEN KESÄTOIMINTAA, 12–16-vuotiaat
Perjantaina 16.6. klo 15.00–19.30 Kurkiareenalla Katusäbäturnaus ja/tai fribakisa sekä makkaranpaistoa Keskusurheilukentän laavulla
Lauantaina 8.7. klo 15.00 Alle 18-vuotiaiden Ämpäripää-fribakisa. Kisa käydään parikisana, tuomaroinista vastaa Jätkänkiekko. Seitsemän parasta pari pääsee 19.8. Kemissä pidettävään Meri-Lapin fribaturnauksen! Ei lisenssipelaajille! Illalla jatketaan 12–19 v. nuorten kanssa klo 18–20 kirkonkylän uimarannalle mm. rantalentisturnauksen ja mölkkymestaruuskisan parissa. Tarjolla pientä naposteltavaa.

MUISTA MYÖS NÄMÄ
TENNIS JA KATUSÄHLY
Jäähallilta löytyy kaksi tenniskenttää ja sählykaukalo, joille pääsee pelaamaan ilman varauksia. Tenniskentät, sählykaukalo ja huoltokoppi ovat käytössä koko kesän.
RANTALENTIS
Rantalentistä voi pelailla Kirkonkylän ja Mattisen uimarannan yhteydessä olevalla rantalentis-kentällä.
KIRJASTO
Avoinna kesällä ma–to 12–19 ja pe 12–17.
Leffaillat kirjastolla ti 13.6, ti 18.7. ja ke 16.8.
Esitettävää elokuvaa ja ikärajaa voi tiedustella kirjastosta.

SKEITTIPARKKI
Kunnanviraston vieressä vapaasti käytettävissä koko kesän!
KUNTOSALI
Käytettävissä sähköisellä avaimelle klo 6–22.
Avaimia saa panttia vastaan kunnantalon infosta virka-aikaan. Liput 3€ /kerta, 30€/kk.
UIMARIT
Rantauimakouluja ei tänä kesänä järjestetä.
Uimakoulutoiminta uimahallissa pyritään järjestämään syksyllä 2017.
MAASEUDULTA KÄSIN -MESSUT
26.–27.8. Louella

SEURAKUNTA

LASTEN JA VARHAISNUORTEN KESÄLEIRIT: Törmävaaran leirikeskuksessa Varejoella
1. leiri 6–9-vuotiaille 13.–17.6.
2. leiri 10–13-vuotiaille 20.–22.6.
Kun ilmoittaudut, kerro nimi, ikä, mahdolliset ruoka-ainerajoitteet, osoite ja vanhemman yhteys-tiedot. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Viimeinen ilmoittautumispäivä on tiistaina 30.5.
Leena Holma p. 050 437 0006 (ei puheviestejä) tai leena.holma@evl.fi

TERVOLAN 4H –YHDISTYS (www.tervola.4h.fi)

Kurssit ja koulutukset:
5.6. Ajokortti työelämään –koulutus (kunnan kesätyöntekijät)
Elo-syyskuu Osaava kerhonohjaaja – koulutus, Meri-Lapin alue; ilmoittautumiset 15.8. mennessä
Leirit:
26.–28.5. Metsäpelileiri 5.–7.-lk, Kantojärven kylätalo/Tornion 4H-yhditys
5.–8.6. Kesäkokki-päiväleiri 7–12 v, ilmoittautumiset 27.5. mennessä
12.–13.6. Retki Power Parkiin yhdessä tornion 4H-yhdistyksen kanssa, ilmoittautumiset
1.6. mennessä
Tapahtumat:
12.6.–31.7. KESÄKAHVILA (4H-yritys) avoinna osoitteessa Keskustie 90,
Paakonkarin kiinteistö, Nuorkka
26.–27.8. MAASEUDULTA KÄSIN -MESSUT: kahvio-yritys, mahdoll.siivous, työpajan ohjaus
23.9. 85-vuotisjuhla Mattisen koululla, toimintaa ja tekemistä
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Sirpa Vuokila p. 040 778 2573, sirpa.vuokila@4h.fi ja
www.tervola.4h.fi

TERMUSA (www.termusa.fi)

MUSIIKKILEIRI 11.–17.6. opetusta bändisoittimissa (kitara, basso, koskettimet ja rummut) sekä
laulussa ja yhteissoitossa bändin kanssa. Ilmoittautumisohjeet nettisivuilla www.termusa.fi.
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Onnittelumme
uusille ylioppilaille
ja ammattiin valmistuneille.

Kukkuramitoin kiitoksia!

AUTOHUOLTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilmastointihuollot
Autohuollot, korjaukset
Päästömittaukset, vikakoodit
Pienkoneet myynti – huolto
Kahvio
Ruuvit, kiinnikkeet
Peräkärryvuokraus
Matkahuolto
Woikoski kaasupalvelu

TÄYDEN PALVELUN
TILITOIMISTOPALVELUA
* Hoidamme yritysten kirjanpidot
* Palvelumme kattaa kaikki yritysmuodot
* Teemme myös välitilinpäätökset
Maatalouden EU-tukihakemukset
täytyy jättää 15.6.2017 mennessä.

Ota ujostelematta yhteys:
• 0400 161619 (Matti Vaajoensuu)
• 040 7073583 (Mervi Huhtaniska)

Keskustie 90, 95300 Tervola

TILAUSAJOON

HUOLTOASEMA E. PIETILÄ KY

19–50-paikkaiset linja-autot

016 435 018 • 0400 691 663

TAKSIKYYTEIHIN

1+8 ja 1+4 hengen autot
Virkeyttä ja terveyttä pyöräilystä!
Nove MIESTEN
POLKUPYÖRÄ 28” Men

549Ð
NAISTEN POLKUPYÖRÄ
28” Lady
• alumiinirunko ja 7 vaihdetta
• Suomessa valmistettu

249Ð

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

• alumiinirunko ja 7 vaihdetta
• Suomessa valmistettu

549Ð
Roma
NAISTEN POLKUPYÖRÄ 28”

Kivalo-opiston sählypojat ja
lentopalloilijat kiittävät
Meri-Lapin Maatalousneuvosta,
Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreiviä
ja Tervaskunto Jaana Angeriaa
saamastaan sponsoroinnista kauden päättäjäisiin.
Lisäksi Juha Joutulainen kiittää kaikkia
oppilaita kuluneesta vuodesta ja toivottaa
liikunnallista ja urheilullista kesää
– syksyllä jatketaan palloilua!

Tervolan
riistanhoitoyhdistyksen
tapahtumat:
ampumakokeet, metsästäjätutkinnot yms.
osoitteesta
www.riista.fi/metsastys/tapahtumahaku
Lisätietoja: Kari Kokkonen 0400 290 423

OSTAT TAI MYYT,
OTSO VÄLITTÄÄ
Etsitkö omaa metsätilaa?
Katso myytävät kohteemme:
ZZZRWVR¿P\\WlYlW
metsäkiinteistöt.
Haluatko myydä metsätilasi?
Tilat käyvät hyvin kaupaksi!
Ota yhteyttä
Meri-Lappi:
Jussi Heikkinen,
puh. 040 564 2621

Keskustie 83
95300 Tervola

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita

0400 211 626

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

a
Seuraav

JOKIPOSTI

Bonusturva kaikille autoillesi
7HUYRODQWRLPLVWRQDXNLRODMDW
PDNHSHNOR
-XKD/DDMDQHQS

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Keskinäinen
Vakuutusyhtiö

ODKLWDSLRODȴDXWRYDNXXWXV

torstaina 8.6.

Aineiston toimitus keskiviikkona 31.5.2017 mennessä.

Jokipostit
myös netissä:
www.tervola.fi

Ylioppilaat, valmistuneet,
pionit,
koulunsa päättäneet Ruusut,
hortensiat..
Kukat, kortit, lahjat
amppeleita.. kesäkukkaa..
Tykkää meistä
Facebookissa

uutta ”retro” mukia
eri aiheissa..
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Orvokit alk. e kpl

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi
Osuuspankin talo, puh. 016-438 100. Palvelemme ark. 10–16.30,
la 9–13, lauantai 3.6. 7.30–16.00

