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150-vuotisjuhlasta sukeutui hienosävyinen tilaisuus

H

einäkuun toinen sunnuntai
oli sääsuhteiltaan jo aamusta lähtien Tervolan suurelle juhlalle
paras mahdollinen: aurinko paistoi
täydeltä terältä ja lämmintä oli yli
20 astetta. Kypsät kesän sävyt luonnossa ja siniristiliput saloissa loivat
150-vuoden ikää juhlineelle kunnalle ikimuistoiset puitteet.
Lapinniemen koulun juhlasali
oli täynnä väkeä valtuuston puheenjohtaja, kunnallisneuvos, Pertti Keräsen esittäessä juhlaväelle tervehdyssanansa. Hän ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että soteuudistukselle oli annettu jatkoaikaa.
- Saamme vielä täälläkin, elämänvirran varrella, pohtia asiaa
tarkemmin. Uudistuksen valmistelua pitää silti jatkaa tiiviisti, Keränen muistutti.
Hän viittasi tervehdyksessään
esimerkin omaisesti edesmenneiden kunnallisneuvosten, Pirkko
Aulan ja Erkki Könkään näkemyksiin; nuo kuntavaikuttajat painottivat elinvoimaisen maaseudun merkitystä. He totesivat kerta toisensa jälkeen, etteivät kaupunkiseudut
elä ilman elinvoimaista maaseutua.
- Aula ja Köngäs olivat noissa
päätelmissään aivan oikeassa. Nyt
kunnassamme asetetaan suuria toiveita väestökehityksen kääntämi-

seksi kasvun suuntaan. Tähän on
hyvät edellytykset, kun kaavoitus
on tuottanut uusia rakennuspaikkoja, Keränen totesi.
Ennen juhlapuhujaa kunnanjohtaja Mika Simoska kävi lukemassa pääministeri Juha Sipilältä tulleen onnittelusähkeen. Siinä
pääministeri luetteli tukun Tervolan vahvuuksia, joista etenkin yhteisöllisyys, luonto ja yksituumaisuus
päätöstenteossa ovat viitoittaneet
pitäjää tulevaisuuden tielle. Pääministeri kiteytti viestinsä kehotteeseen: ”Jatkakaa samaan malliin.”
Juhlapuheen pitänyt OTT, alivaltiosihteeri, dosentti Tuomas
Pöysti hahmotti mielenkiintoisessa
puheessaan tulevaisuuden kuntaa.
Hän ei niinkään keskittynyt Tervolan tulevaisuuden visioihin, vaan jäsenteli 2000-luvun seuraavien vuosikymmenten kuntakehitystä, ennen muuta muutoksia, merkityksiä
ja vaatimuksia.
- Kunnan ja kuntalaisten tulevaisuus riippuu lähivuosikymmeninä niin kunnan kuin sen asukkaidenkin sisukkuudesta. Sisukkuutta tarvitaan, koska muuttujia on
paljon ja lakeja muutosten ohjaukseen on runsaasti ja lisää on tulossa. Kunnilla on tulevaisuudessa erityisasema verotusoikeuden ja ylei-

sen toimialansa suhteen. Ne huolehtivat ja vastaavat alueidensa elinvoimaisuudesta, sivistyksestä, koulutuksesta ja paikallisesta demokratiasta sekä toiminnallisesta ympäristöstään. Kunnat ovat tulevaisuudessa yhä selvemmin hyvinvoinnin,
terveyden ja turvallisuuden edistäjiä alueillaan, Pöysti luetteli.
Pöysti muistutti, että tulevaisuudessa mikään kunta ei pärjää
yksin. Kunnan on toimittava yhä
enemmän yhteistyöverkoissa. Ne
ovat omilla alueillaan edunvalvojia, jotka luottavat emo-organisaatioonsa: maakuntaan. Valtio vastaa
suurimmista kuvioista, kuten oikeusvaltion toteutumisesta, yleisestä
turvallisuudesta, ulkopolitiikasta ja
yleensäkin maan suhteista valtioiden yhteisiin intresseihin.
Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti otti esiin myös Lapin erityisolot
suhteessa muuhun Suomeen. Matkat ovat pohjoisimmassa Suomessa
pitkiä, asukkaita on vähän ja resurssien koko vähäisempi.
- Lapissa kustannushallintaan
on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Pöystin loppukiteytys oli se, että
kunta on ensisijaisesti tulevaisuuden yhteistyön edistäjä.
- Tulevaisuuden kunta on koti,

Kahen puolen Kemijokea

Ä

mpäripääpäivään 8.7. ajoitettu Tervolan kunnan historiateoksen julkistus yllätti tapahtuman
järjestäjät. Tilaisuuteen tuli valtuustosaliin niin paljon väkeä, että
seinät tuntuivat pullistuvan. Tuolit loppuivat kesken, ja hengitysilmakin alkoi huveta liki parinsadan
teoksesta kiinnostuneen kuntalaisen ahtautuessa noin 50 henkilölle
mitoitettuun saliin.
Julkistamistilaisuuden avannut
Heikki Hepoaho muistutti, että
nykyinen Tervola on menneiden
sukupolvien aikaansaannosta, heidän työnsä tulosta. Historia tarjoaa perspektiivin ja mittasuhteet, se
on avain syiden ja seurausten pohdintaan ja tarkasteluun. Historia
antaa myös toivoa tulevaisuudelle.
Se on myös viihdettä, elämyksiä ja
tarinoita. Toivottavasti teos löytää
paikkansa mahdollisimman monesta kodista toimien osaltaan lukijoi-

densa henkisenä pääomana, Hepoaho luonnehtii.
Suurimman työn Tervolan kunnan historiateoksen kokoamisessa
ja kirjoittamisessa on tehnyt VTM,
tutkija Eemeli Hakoköngäs. Hän
on toiminut kirjan toimittajana ja
on kirjoittanut osiot Perinnettä tallentamassa, Tervolan asutus, Tervola 1800-luvulla, Kunnallishallinnon
historia, Kuohuvat vuodet, Elinkeinot ennen ja nyt, Kunnalliset perusrakenteet, Lakisääteistä ja vapaaehtoista sivistystoimintaa, Palo- ja pelastustoimi, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Huviksi ja hyödyksi ja Maan
puolustustyö ja sotavuodet.
Muita kirjoittajia on useitakin:
Hannu Kotivuori, Peter Johansson, Alli Jestilä, Sisko Ylimartimo,
Markku Saukko.
Tervolan kunnan historia ei ole
syntynyt kiirehtien; jo 1963 valtuusto käsitteli nuoriso- ja kotiseututyö-

lautakunnan esitystä historian kirjoittamisesta. Historiateoshanke oli
sittemmin esillä kuntahallinnossa
pariinkin otteeseen. Lopulta kunnanhallitus nimesi juhlatoimikunnan valmistelemaan sekä kunnan
150-vuotisjuhlaa että Suomen itsenäisyyden juhlaa. Juhlan kunniaksi
päätettiin loppuunsaattaa kirjahanke, jonka aloittamisesta oli tuolloin
kulunut yli viisikymmentä vuotta.
- Harmi, ettei historiateosta tehty 50 vuotta sitten, koska silloin olisi
ollut vielä elossa niitä tervolalaisia,
jotka olisivat muistaneet 1900-luvun alkupuolenkin aikoja, Eemeli
Hakoköngäs totesi kirjan julkistamistilaisuudessa.
Eemeli sanoi arvostavansa tekstilähteiden lisäksi myös kuvallisia
aineistoja. Niillä on hänen mukaansa tärkeä merkitys, myös ympäristön muutoksen todentajina. ❅
✎ (JJ)

Eemeli Hakoköngäs sai kesän korvalla valmiiksi toistaiseksi isoimman projektinsa: Tervolan kunnan historian.

jossa onnistumme yhdessä. Kunnalla on jatkossakin hyvinvointia tuottavan toimijan rooli, Pöysti korosti.
Juhlassa kuultiin myös VTM,
tutkija Eemeli Hakokönkään esitelmä Tervolan painotuoreesta historiateoksesta. Eemeli on toimittanut odotetun kirjan kahden vuoden projektina. Teoksen vastaanotto on ollut jo nyt erittäin innostunutta. Kahen puolen Kemijokea kuluu varmasti tervolalaisten ja kurkipitäjästä lähtöisin olevien kansalaisten käsissä.
Herkkätunnelmaisen juhlan
kirkkaita helmiä olivat Auri Lampelan ja Maritta Mannerin musiikkiesitykset, Lea Kokkosen pianolla säestämä ja Raakel Kokkosen
laulama Tervola-marssi, Eeva-Leea
Kokkosen ja Martta Holman kauniit sävelkudokset sekä oopperalaulaja Aki Alamikkotervon mahtavasti kajahtaneet O. Merikannon
Ma elän ja T. Kuulan Karjapihassa.
Alamikkotervoa säesti pianolla Maritta Manner. Täysi juhlahuone tunsi varmasti ylpeyttä näistä musiikkielämän lahjakkuuksista, jotka ovat
eläviä esimerkkejä siitä, että paljon
on Tervolassa tehty oikein. ❅
✎ (JJ)

Alivaltiosihteeri, dosentti Tuomas Pöysti määritteli tulevaisuuden kunnan
merkityksen ja rakenteet.

Oopperalaulaja Aki Alamikkotervo lauloi 150-vuotiaalle Tervolalle: ”Ma
elän.” Maritta Manner säesti pianolla.

Juhliva kunta jakoi mitaleita
tunnustuslahjoja

T

ervolan 150-vuotisjuhlassa
jaettiin kolme Tervola-mitalia.
Mitalisäännöstön mukaan Tervola-mitali voidaan antaa henkilöille
tai yhteisöille tunnustuksena ja kiitollisuudenosoituksena menestyksellisestä ja esimerkillisestä työstä Tervolan kunnan hyväksi. Mitalin on suunnitellut opettaja Mauno Tasala ja sitä on jaettu vuodesta
1983 lähtien.
Kunnanhallitus päätti jakaa
kunnan juhlavuotena kolme Tervola-mitalia. Ne ovat järjestyksessään
numerot 29., 30. ja 31.
Mitalin 29 sai Eemeli Hakoköngäs. Valtiotieteen maisteri ja Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Hakoköngäs on tutkimustyönsä
ohessa ansiokkaasti edistänyt Tervolan paikallishistorian tallentamista julkaisemalla tai toimittamalla seuraavia teoksia: Raittiusseurasta nuorisoseuraan – 120 vuotta itsekasvatustyötä Tervolassa, Pättäkkäojasta Pisajokeen – kuvia ja perin-

nettä Peuran kylältä, Arkea ja pyhää
– Tervolan seurakunnan historia ja
eilen julkaistu Kahen puolen Kemijokea – Tervolan kunnan historia.
Mitalin 30 sai Tervolan nuorisoseura ry. , joka on vuonna 1905
perustettu kulttuurista lapsi-, nuoriso- ja sivistystyötä tekevä järjestö. Nykyään yhdistyksen toiminta on monimuotoista, yhteisöllistä ja aikaansa seuraavaa toimintaa,
johon kaikki kiinnostuneet voivat
osallistua.
Mitalin 31 sai Tervolan 4H-yhdistys, jonka toiminnan juuret ovat
vuonna 1932 aloitetussa maatalouskerhotoiminnassa. Yhdistys järjestää lapsille ja nuorille säännöllistä ja monipuolista kerho-, kurssi- ja
leiritoimintaa sekä kouluttaa nuoria työelämään ja tarjoaa mahdollisuuksia kokeilla yritystoimintaa.
Juhlassa muistettiin myös yli 30
vuotta luottamustehtävissä ja Tervolan kunnan palveluksessa toimineita henkilöitä kiitoksena pitkäai-

kaisesta työstä Tervolan kunnan ja
tervolalaisten hyväksi.
Luottamushenkilöistä tunnustuslahjan saivat Pertti Keränen ja
Raimo Puikko.
Henkilökunnasta tunnustuslahjan saivat Esko Alaollitervo, Tuula Alaollitervo, Jouko Autio, Osmo
Harjuniemi, Tarja Harjuniemi, Airi
Hemminki, Eeva Hepoaho, Kaarina
Huhta, Maarit Immonen, Juha Joutulainen, Eija Kantola, Armi Katisko, Marja-Liisa Kauppi, Marketta
Kela, Maria Keränen, Maria Kokkonen, Erja Kupari, Marita Laajala-Kantola, Kaija Laurila, Pirjo Leinonen, Tarja Leinonen, Raija Muranen, Raili Mäkikokko, Seija Ojanaho, Taina Ojanaho, Irma Ollitervo,
Leila Ollitervo, Ritva Raatikka, Sirpa Ranta, Pirkko Takkunen, Matti
Tapio, Airi Tauriainen, Ritva Timonen, Maria Vaara, Riitta-Liisa Viitanen, Lea Vuokila, Mirjami Ylitalo ja
Maija-Liisa Ylitolonen ❅
✎ (JJ)
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TERVOLAN KUNNANTALO,
Tenergia Oy,
Tervolan Vuokratalot Oy
ja Tervolan Vesi Oy
OVAT SULJETTUINA
17.7.–30.7.2017
Tervolan Palveluverkot Oy puhelimitse
Teemu 040 151 9791
Jarmo 040 151 9757
Päivystysnumerot ovat:
Tenergia Oy
0400 394 251
Tervolan Vesi Oy
0400 296 421
Kiinteistöhuolto
0400 290 156

Terveyskeskuksen sekä hammashoitolan
ajanvaraus avoinna normaalisti:
Terveyskeskus: 040 151 9700 tai 040 151 9701
Hammashoitola: 0400 392 430

Runsaasti heittäjiä ämpärinheiton MM-kilpailussa

T

er volan pitkän perinteen
omaava ämpärinheittokisa ei
ole vuosien saatossa menettänyt
suosiotaan. Tälläkin kertaa tästä lajista tuli yleisö- ja osanottajamäärällä mitaten Ämpäripäivän vetovoimaisin tapahtuma. Heittäjiä MMkisassa oli peräti 55 ja yleisöä hyvinkin parisen sataa. Kisa saatiin käydä
tyvenessä ja aurinkoisessa kesäsäässä. Hyttysetkään eivät eksyneet ämpärin lentoradoille – ihmisten päänahoista puhumattakaan.
Tällä kertaa kilpailun suurimmaksi tähdeksi nousi naisten sarjan
voittanut Kerttu Ylimartimo, joka
heitti uuden maailmanennätyksen
tuloksella 17,08 m. Kisaa seurannut , moninkertainen maailmanmestari Arja Oja kävi tuoreeltaan
onnittelemassa juuri leivottua maailmanmestaria. Kehuja sateli Arjalta, ja Kerttu sanoi, että tuntui hyvältä kun ämpäriurheilijan suuri idoli
kävi halailemassa nappiin menneen
kisan jälkeen.
Naisten sarjan hopealle heitti Asta Kankaala, joka jäi Kertusta vain vajaan 70 sentin päähän.
Pronssille paiskannut Emma Mä-

ki-Iso on tulevaisuuden lupaus 9,67
metrin kaarellaan.
Kilpailussa nähtiin myös ulkomaista väriä, sillä USA:sta kisoihin tullut Sarah Griffin tuli naisten sarjassa neljänneksi tuloksella
9,32 metriä.
Miesten mestaruudesta käytiin
kova ja tiukka taisto. Ykköstilan vei
nimiinsä Seppo Julkunen kohtalaisen hyvällä tuloksella 18,17 metriä.
Hopealle sijoittui kemiläinen Hannu Tauriainen, joka ensikertalaisena hävisi Julkuselle vain runsaat
70 senttiä. Näissä ympyröissä hyvin menestynyt Mikko Alatossava
lennätti kilpailuvälinettä 17,18 merin päähän.
Ämpärinheiton tulevaisuus on
turvattu, sillä tyttöjen ja poikien
sarjoissa oli runsaasti heittäjiä. Tyttöjä osallistui seitsemäntoista ja poikia yhdeksäntoista. Lastensarjoissa
ikähaarukka oli liian leveä. Kilpailun johtaja Pertti Keränen lupasikin, että asia korjataan jakossa.
Tyttöjen sarjan voitti Lotta Meripaasi 10,10 metriä, toiseksi tuli
Neea Mustonen 7,75 metriä ja kolmanneksi Ella Pallari 4,94 metriä.

AURINKOISTA
KESÄÄ

Tervolan kunnan sivistystoimeen haetaan

MAAHANMUUTTAJIEN
VALMISTAVAAN OPETUKSEEN
päätoimista tuntiopettajaa
sijoituspaikkana Lapinniemen koulu, ajalle 18.9.201730.6.2018
Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti siten, että edellytetään perusopetuksen opettajan
kelpoisuutta. Ensisijaisesti etsimme luokanopettajia, toissijaisesti huomioidaan erityisopettajat ja aineenopettajat. Valmistava opetus annetaan kaikille luokanopetuksena. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTESn mukaisesti. Tervolan
kunta on savuton työpaikka.
Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä rikosrekisteriote.
Hakemukset on jätettävä ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi 14.8.2017 klo 12.00 mennessä.
Työavain 146534. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset osoitteeseen Tervolan kunta, koulutoimisto, Keskustie 81, 95300 Tervola. Kuoreen merkintä: valmistava opetus.
Lisätietoja antaa 7.8.2017 alkaen rehtori Essi Varajärvi puh.
0400 755 094 tai essi.varajarvi@tervola.ﬁ.
Tervolassa 7.7.2017 Sivistysjohtaja

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
www.tervolanseurakunta.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Su 23.7. Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa, kanttori Marjo Nevala. Kolehti oman seurakunnan diakoniatyölle.
Su 30.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa,
kanttori Marjo Nevala. Kolehti seurakuntien tekemän nuorisotyön tukemiseen Nuorten keskuksen kautta.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 19.7. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
Lauluilta Pirkko Saarella klo 18.
To 20.7. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 13.
Ke 26.7. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
Ke 2.8. Hartaus Terveyskeskuksen vuodeosastolla klo 14.
To 3.8. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 13.

Kirjaston poistomyynnissä riitti asiakkaita.

Poikien sarjan mestariksi tuli Antti
Mäki-Iso 11,00 metriä, hopea heltisi Ville Ylimartimolle 10,63 metriä ja pronssi Riku Kankaalalle tuloksella 9,45 metriä.
- Me ollaan Juvankoskelta, ja
oltiin täällä Tervolassa yöpymässä.
Mukava paikka tämä Tervola. En
ole harjoitellut ämpäriheittoa, vaikka kaikenlaista on tullut heiteltyä,
poikien sarjan pronssille sijoittunut
Riku Kankaala letkautteli.
Tervolan Ämpäripäivan muillakin tapahtumapaikoilla riitti säpinää. Yksi ämpäripäiväläisten vaelluskohde oli kirjaston poistomyyntipiste, jossa kirja jos toinenkin
vaihtoi päivän mittaan omistajaa.
- Täällä on riittänyt vipinää
koko päiväksi. Toivotuimpia ovat
olleet lasten kuvakirjat ja aikuisten
romaanit sekä dekkarit. Sotakirjoja
ja eräkirjoja olisi mennyt kaupaksi
läjäpäin, mutta niitäpä ei juuri ollut
pistää tarjolle, kirjastonhoitaja Seija Oljakka kertoi.
Sankka yleisömuuri piiritti

myös katuteatterin Viikinkiprinsessa-esitystä. Katuteatterissa vuorovaikutus esiintyjän ja yleisön välillä toimi erinomaisen hyvin. Paljon
muutakin oli tarjolla tuona kesäisen
lämpöisenä ämpäripäivänä. ❅
✎ (JJ)

Viikinkiprinsessa veti kansaa puoleensa vuorovaikutteisessa katuteatterissa.

Varevaarassa kilpaili 40 maastopyöräilijää

H

einäkuun ensimmäisenä lauantaina Tervolan Varevaarassa
järjestettiin Ounaksen Pyörä-Poikien maastopyöräilyn viisiosaisen
Rovaniemi-cupin avaustapahtuma.
Kisaan osallistui ilahduttavan runsaasti pyöräilijöitä –monipuolisella
reitillä kilvoitteli 40 ajajaa, joukossa
myös kaksi tervolalaista maastopyöräilyn harrastajaa.
Kisan puitteet ja keli olivat loistavat. Elohopea hätyytteli hellerajaa ja kilpailijat saivat nauttia Varevaaran monipuolisesta maastosta, johon kuuluu pitkiä ja vaativia
nousuja, soratieosuuksia sekä metsäpolkuja. Pienimmille pyöräilijöille oli sopivan lyhyt reitti, joka oli
sovitettu ajajien taidoille sopivaksi
polkureitiksi.
Miehet polkivat viisi kierrosta, kaikkiaan 13,5 kilometriä. Voittajaksi veivasi Joonas Salmi ja toiseksi tuli Heikki Haaparanta, molemmat OPP:sta. Saman seuran Tervolan osastoon kuuluva 19-vuotias
Mikko Mäki-Iso sijoittui hienosti
kolmanneksi jääden voittajalle vain
runsaat 50 sekuntia ja hopeamitalistille runsaat 10 sekuntia.

Naisten 13,5 kilometrin vei nimiinsä viime vuoden Rovaniemicupin voittaja Kati Mansikkasalo-Jurvelin.
Toinen tervolalainen polkija,
Elli Hedman, oli N16-sarjan ykkönen 8,1 kilometrin matkalla. Rovaniemi-cup jatkuu 19.7. Rovaniemellä ajettavalla Pikku-Olkan osakilpailulla.
OPP:n Tervolan osaston vetohahmo, Hanna Hedman, ja huoltotehtävissä ahkeroineet nuoret saivat
runsaasti kehuja Varevaaran pyöräilytapahtuman hyvin sujuneista järjestelyistä. Hanna kertoi, että maastopyöräilyharrastus on Tervolassa
hyvällä idulla, mutta lisää harrastajia toivotaan mukaan vauhdikkaaseen ja reipashenkiseen seuratoimintaan.
- Tervolan Ulkoilijat järjestävät
elokuussa maastopyöräilytapahtuman, jossa meitä tervolalaisia lajin harrastajia on myös mukana.
Toivottavasti saamme silloin iskettyä lisää kipinää varsinkin nuoriin
pyöräilijöihin, jotta he innostuisivat maastopyöräilystä seuratoiminnan puitteissa. Maastopyöräily on

maailmalla iso laji, toivottavasti se
saa yhä enemmän ystäviä myös tervolalaisten perheiden piiristä, Hanna Hedman totesi.
Keminmaasta Varevaaraan tulleet Jenni ja Jouni Torkell huolisivat poikiaan: 5-vuotiasta Jonatania
ja 7-vuotiasta Jesperiä. Pojat kertoivat harrastavansa pyöräilyn lisäksi suunnistusta, jääkiekkoa ja jalkapalloa. Kesäkaudella pyöräily on
kuulemma veljesten ykköslaji. Poikien Jouni-isä kertoi, että nyt oltiin
ensimmäistä kertaa maastopyöräilykisoissa. Eipä tuo päivä mennyt
pojilla ihan ihmetellessä, sillä Jesper polki M8-sarjassa 2,1 kilometrin matkalla ykköseksi ja Jonatan
oli kolmas pienimpien poikien lyhyellä reitillä.
- Paljolti tutustumista ja katselemistahan tämä näin ensimmäisellä kerralla on. Pyöräily on mainio perhelaji, kun näillä Meri-Lapin seuduilla siihen on loistavat

TOIMITUKSET:
Haudattu: Aino Eeva Maija Pajari 89v, Aune Inkeri Vaara 84 v.

a
Seuraav

JOKIPOSTI
torstaina 3.8.
Rovaniemi-cup alkoi Varevaarasta tuoden Tervolan vaaramaisemiin mukavasti säpinää.

Jonatan ja Jesper uhkuivat intoa
maastopyöräkisan starttia odotellessaan.
harrastusreitit ja kevyen liikenteen
väyliäkin on mukavasti, Jouni Torkell kiitteli. ❅
✎ (JJ)

Kunnille lisätuloja
tuulivoimaverosta

K

TERVOLAN ISO KIRKKO ei ole avoinna remontin vuoksi.

Aineiston toimitus keskiviikkona 26.7.2017 mennessä.

Ämpärinheiton naisten- ja miesten sarjoissa oli kovia heittäjiä.

eskustajohtoinen hallitus esittää tuulivoimalaitoksille nykyistä korkeampaa voimalaitosveroa. Nykyään tavallista kiinteistöveroa korkeampaa voimalaitosveroa voi periä vain yksittäisistä yli
10 megavolttiampeerin laitoksista.
Käytännössä näin suuria tuulimyllyjä ei ole olemassakaan.
Nykytilanne ei kannusta kuntia tuulivoiman lisärakentamiseen.
Hallitus korjaa varsin anteliasta tuulivoimatukea verottamalla tuulimyllyjä voimallisemmin. Tämä on erittäin tärkeää monen pienen kunnan
näkökulmasta, joka on kaavoittanut tuulivoimaa alueelleen. Jatkossa kunta saa verosta oikeudenmukaisemman ja ansaitsemansa siivun.
Näillä rahoilla katetaan kuntalaisten
arkipäivän palveluita kuten kirjasto-

ja ja kouluja.
Tämä toivottavasti kannustaa
kuntia osaltaan investoimaan uusiutuvaan ja ympäristöllisesti kestävään energiaan. Tuulivoimasta
kuten kaikesta energian tuotannosta aiheutuu aina jonkinlaisia maisema-, melu- ja ympäristöhaittoja.
Tämän vuoksi on tärkeää kompensoida haittoja kunnille voimalaitosverojen kautta.
Tällä hetkellä tuulivoimaa Lapissa on enemmälti Kemissä, Simossa, Tervolassa, Sodankylässä
ja Torniossa. Hyötyjiä olisivat monet muutkin tuulivoimakunnat. Jo
ensi vuonna voimalaitosveron muutoksesta tulevan hyödyn arvioidaan
olevan viisi miljoona euroa. ❅
✎ Katri Kulmuni, kansanedustaja,
Keskustan varapuheenjohtaja

3

20.7.2017

TERVOLAAN SYYRIALAISIA
PAKOLAISIA

SOSIAALITOIMISTO
TIEDOTTAA
Sosiaalitoimisto on suljettuna
17.–28.7.2017 välisen ajan.
Sulkuaikana sosiaalityön kiireellisissä asioissa
päivystää sosiaalityöntekijä
klo 10–14
numerossa 040 537 6525
ja
muissa asioissa päivystää
vanhustenhuollon johtaja
klo 8.30–10 ja 14–15.30
numerossa 040 755 6107.

Seuraavan kerran avaamme toimiston
maanantaina 31.7.2017 klo 8.30

Vasemmisto jätti
valtuustoaloitteita

K

esäkuun valtuustokokouksessa Vasemmiston valtuustoryhmän nimissä jätettiin jatkokäsittelyyn kaksi aloitetta, jotka tuotiin julki Hanna Salmisen esittäminä. Ensimmäisessä aloitteessa halutaan vilkastuttaa tonttikauppaa ja
rakentamista:
”Nyt kun kaavoja on uusittu ja
sen myötä uusia rakennuspaikkoja
saatu, tulisi kunnan yhdessä yksityisten maanomistajien ja tonttien
omistajien kanssa käynnistää toimenpiteitä, joilla tonttikauppa ja rakentaminen saadaan vilkastumaan.
Esimerkkinä on Rovaniemen
kaupungin Lapin Kansassa julkaisema ilmoitus kahdella kyläalueella järjestettävästä ohjelmallisesta tapahtumasta.”
Toisessa aloitteessa kiinnitetään

huomiota kuntamarkkinoinnin tehostamiseen:
”Esitämme, että Kuksalle näkyvä ratasilta hyödynnettäisiin kuntamarkkinoinnissa esimerkiksi graffittimaalauksilla. Samalla voitaisiin
nuorisolle tarjota yhteisöllistä tekemistä maalaustekniikan opiskelussa
sekä kuvan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuvasta tulisi käydä ilmi,
että tietä pitkin pääsee Tervolaan.
Sisääntulotiehen liittyen Paakkolantien ja sillan välinen tienreuna ja Kemijoen ranta tulisi yhteistyössä maanomistajien kanssa raivata ja siistiä siten, että näkymä joelle paranee.”
Molemmat aloitteet lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi. ❅
✎ (JJ)

Sairauspoissaolojen
määrä kasvussa

T

ervolan kunnan henkilöstön
sairauspoissaolojen määrä oli
vielä toissa vuonna valtakunnallista
keskitasoa, eli 16,6 kalenteripäivää
henkilöä kohti. Viime vuonna tilastoluku pomppasi reippaasti ylöspäin – sairauspoissaoloja oli henkilöä kohti Tervolassa jo 21 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä viime vuonna oli 7771
kalenteripäivää – ei siis mikään pieni ilmiö alla 400 henkilön kokoisessa työyhteisössä.
Työterveyslaitoksen kokoamien tietojen mukaan sairauspoissaolojen määrä kasvoi kuntasektorilla
aina 2010-luvun lopulle asti. Huippu oli 2008, jolloin se oli 19,4 päivää työntekijää kohti. Sittemmin se
on pysynyt tasaisena jokusen vuoden, mutta sen jälkeen sairauspoissaolojen vähentyminen on pysähtynyt. Viime vuonna kuntatyöntekijät olivat poissa työstä oman sairauden vuoksi keskimäärin 16,7 päivää.
Mielenkiintoinen ilmiö on myös
se, että vuonna 2000 yli 50-vuotiaat
sairastivat keskimäärin 21 päivää,
mutta alle 40-vuotiaat ”vain” 14 päivää. Työterveyslaitoksen kokoamien
tietojen mukaan viime vuonna havaittiin, että ikäryhmien välinen ero
oli puolittunut; yli 50-vuotiaat sairastivat keskimäärin 18 päivää vuodessa, mutta alle 40-vuotiaat olivat jo ottamassa iäkkäämpiä kiinni, sillä ero
oli vain kolme päivää (15 pv).
Valtuuston kesäkuisessa istunnossa henkilöstötilinpäätös käsiteltiin ja yksimielisesti hyväksyttiin.
Henkilöstötilinpäätöksen mukaan
kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä viime vuoden päättyessä oli 366, joka oli 8 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2015 lopus-

sa. Tervolassa on hyväksytty linjaus,
jonka mukaisesti vakinaisen henkilöstön määrän lisäämiseen suuntaudutaan määräaikaisuuksia vähentämällä.
Viime vuoden päättyessä vakinaisessa palvelussuhteessa toimi
286 henkilöä, joka oli 78,1 % koko
henkilöstöstä (vuotta aiemmin prosenttiluku oli 77,5). Viime vuonna
vakinainen palvelussuhde päättyi 15
henkilöllä (näistä eläkkeelle siirtyneitä oli kahdeksan). Uusia henkilöitä vakinaisessa palvelussuhteessa aloitti 11.
Koko henkilöstön keski-ikä
henkilöstötilinpäätöksen mukaan
oli vuoden 2015 päättyessä 48,6
vuotta (vakinaisen henkilöstön 49,8
vuotta). Koko henkilöstön suurimman ikäryhmän muodostivat
50-54-vuotiaat. Vakinaisesta henkilöstöstä 15,4 prosenttia (44 henkilöä) oli 60 vuotta täyttäneitä.
Henkilöstön osaamisen kehittämistä tarkastellaan henkilöstötilinpäätöksessä muiden muassa koulutuspäivien, koulutuskulujen ja opintovapaiden määrällä. Viime vuonna
koulutuspäiviä oli 513 eli keskimäärin 1,4 kutakin viranhaltijaa/työntekijää kohti. Koulutuskulut olivat keskimäärin 189 euroa/henkilö. Opintovapaita pidettiin yhteensä
427 päivää, kun niitä pidettiin vuotta aiemmin 337.
Henkilöstökulujen osuus vuoden 2016 toimintakuluista oli 54
prosenttia, kun niiden osuus vuonna 2015 oli 53 prosenttia. Viime
vuonna perhevapaita pidettiin 3434
kalenteripäivää (vuotta aiemmin
2984). Vuorotteluvapaalla oli kuusi henkilöä (vuonna 2015 kaksitoista). ❅
✎ (JJ)

Tervolan kunta päätti vuonna 2016 tehdä Lapin ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanotosta. Sopimuksen perusteella Tervolaan on sijoitettu vajaa kymmenen henkeä kotoutettavaksi. Sopimusta tarkistettiin vuonna 2017 koskemaan myös kiintiöpakolaisia.
Sopimuksen perusteella Tervolaan sijoitetaan syksyllä 3
syyrialaisperhettä, yhteensä 15 henkilöä suoraan Turkin pakolaisleiriltä. Vanhempien mukana Tervolaan saapuu
9 lasta, joista nuorimmat ovat syntyneet tänä vuonna. Pakolaisten kotoutumisen tukemiseksi, mm. asuntojen kalustamiseen ja pakolaisten varustamiseen Suomen olosuhteisiin, ollaan elo-syyskuussa järjestämässä kansalaiskeräystä. Asiasta
tullaan tiedottamaan myöhemmin tarkemmin.
Pakolaistyötä varten kuntaan on perustettu määräaikainen
sosiaaliohjaajan toimi, joka on parhaillaan haussa. Pakolaisten
tulosta Tervolaan järjestetään kuntalaisille tiedotus/keskustelutilaisuus elo-syyskuun aikana.
Lisätietoja kunnanjohtaja Mika Simoska puh. 040 506 2928

KIVALO-OPISTO
Tervolan toimipiste tiedottaa

TERVEYSKESKUS
TIEDOTTAA
Heinäkuun ajan terveyskeskuksessa lääkärin
päivystysaikoja.
Kiirevastaanoton toiminta myös kesän ajan.
Elokuun tutkimusaikoja voi tiedustella alkaen vko 30.
Reseptin uusinta viikkoa ennen haluttua toimitusta.
Kesän 2017 aikana seuraavat pisteet
ovat suljettuna kyseisinä aikoina:
Mielenterveysasema 24.7.–6.8.2017
Työterveyshuolto
3.7.–30.7.2017
Röngtenpalvelut
17.7.–18.7.2017
26.7.–1.8.2017
9.8.–11.8.2017

IKÄÄNTYNEIDEN ASUNTOJA PALVELUHAKEMUKSIEN
KÄSITTELYAJAT TERVOLASSA
ajalla 1.1.2017–30.6.2017

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

PALVELUASUMINEN / VANHUSTEN RIVITALOT
palvelun keskimääräinen odotusaika
67,07 päivää / 18 hakemusta

1151204 Lastentanssi, 5–6-vuotiaat, Kaisajoen koulu, su 10.9.
alkaen klo 15–15.45. Opettaja Hanna Tuuha. Kurssimaksu 20 €.
Ilm. 27.8. mennessä.
1151205 Alkeisbaletti, 6–7-vuotiaat, Kaisajoen koulu, su 10.9.
alkaen klo 16–17.00. Opettaja Hanna Tuuha. Kurssimaksu 20 €.
Ilm. 27.8. mennessä.
1151206 Baletti, 7–8-vuotiaille, Kaisajoen koulu, su 10.9. alkaen
klo 17.15–18.15. Opettaja Hanna Tuuha. Kurssimaksu 20 €

LAITOSASUMINEN / VANHAINKOTI KOTIKULLERO
palvelun keskimääräinen odotusaika
48,67 päivää / 10 hakemusta

Taiteen perusopetusta Tervolassa:
1034200 Satumaalaus Satusopuli, Kunnanviraston taidestudio
to 31.8. alkaen klo 16.30–18.00. Opettaja Kaija-Liisa Saario. Kurssimaksu 30 €. Ilm. 18.8. mennessä.
1034201 Kuvataidekoulu Pisara, Kunnanviraston taidestudio to
31.8. alkaen klo 14.30–16.00. Opettaja Kaija-Liisa Saario. Kurssimaksu 30 €. Ilm. 18.8. mennessä.

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN/
PALVELUKOTI PIHAKULLERO
palvelun keskimääräinen odotusaika
81 päivää / 24 hakemusta

INTERVALLIHOITO (vuodeosasolla)
33,67 päivää/6 hakemusta
Muutamat henkilöt ovat olleet paikan hakijana useampaan
asumisyksikköön/palveluun.
PALVELUTARPEEN ARVIOINTI
palvelun keskimääräinen odotusaika
1–5 työpäivää/40 arviointia

Ilmoittautuminen taiteen perusopetukseen,
lastentanssiin ja balettiin on alkanut 1.6.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
https://www.opistopalvelut.fi/kivalo-opisto/ tai 040 357 2181.

Kunnan tilinpäätös
komeasti ylijäämäinen

V

altuuston 15.6. käsittelyssä
ollut ja päätettäväksi tullut
viime vuoden tilinpäätös oli iloista kuunneltavaa uuden valtuustokautensa aloittaneille kuntapäättäjille – vaikka olivathan nuo valtuutetut jo hyvin perillä Tervolan
talouden kehityksestä ja tämän
päivän taloustilanteesta.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen tulos ennen
tilinpäätössiirtoja osoittaa runsaat 2,043 miljoonaa euroa ylijäämää; tilinpäätössiirtojen jälkeen
tilinpäätöksestä kertyy liki 1,983
miljoonaa euroa ylijäämää. Kunnanhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti tuo ylijäämä päätettiin siirtää tilikauden yli-/alijäämätilille.
Kunnan taseeseen oli vuoden
2015 mennessä kertynyt ylijäämää
pyöreästi 10,9 miljoonaa ja tuoreimman ylijäämäsiirron jälkeen
potti on noussut miltei kolmeentoista miljoonaan euroon. Vuosikatetta kertyi 3,4 miljoonaa, kun
sitä vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli 1,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet olivat viime vuodelta ja sitä edelliseltä päälle yhdentoista miljoonan euron. Verotulotkin olivat lähellä toisiaan (viime
vuonna 11,5 miljoonaa ja vuonna
2015 11,4 miljoonaa euroa).
Tervolan lainakanta vuoden
päättyessä oli 2,8 miljoonaa, kun
se vuoden 2015 tilinpäätöksessä

oli 3,1 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat vastaavasti 0,6 ja
2,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien määrä oli viime vuonna
n. 0,5 miljoonaa ja edellisvuonna
1,2 miljoonaa euroa.
Viime vuoden päättyessä Tervolan ennakkoasukasluku oli 3102
henkilöä. Väkimäärä tipahti lähes
100 henkilön verran. Työttömyysaste vuonna 2016 oli keskimäärin
16,1 prosenttia.
Kokouksessaan valtuusto perehtyi myös tarkastuslautakunnan keväällisen arviointikertomuksen tilintarkastuskertomusta koskevaan osaan, jossa tarkastuslautakunta toteaa, että yhteenvetona suoritetusta tarkastuksesta
vodaan todeta, että Tervolan kunnan hallintoa ja taloutta on suoritetun tarkastuksen perusteella todettu hoidetun lain ja valtuuston
päätösten mukaisesti.
Tarkastuslautakunta katsoo,
että tilinpäätös antaa riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä
ja taloudellisista vastuista. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille voidaan myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan ehdotuksesta valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi esitetyt vastuuvapaudet. ❅
✎ (JJ)

Tervola on n 3200 asukkaan kunta Lapin läänin
eteläosassa, Kemin ja Rovaniemen välissä,
kuuluen Kemi-Tornion seutukuntaan.
Tervolan kunnalla on sopimus 20 kiintiöpakolaisen kotouttamisesta. Pakolaiset ovat saapumassa kuntaamme alkusyksyn aikana.
Tervolan kunta julistaa haettavaksi
14.8.2017 klo 15.00 mennessä

SOSIAALIOHJAAJAN (PAKOLAISTYÖ)
MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN
Toimen määräaika on alustavasti 30.9.2018 saakka. Määräaikaa voidaan tarkistaa tarpeen selkeytymisen myötä.
Sosiaaliohjaajan (pakolaistyö) keskeisenä tehtävänä on pakolaisten vastaanottoon, asuttamiseen, rekisteröintiin, opastamiseen ja talousasioiden hoitoon liittyvät tehtävät. Sosiaaliohjaaja suorittaa tarvittaessa alkuhaastattelut ja auttaa pakolaisia sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja ymmärtämään sitä sekä opettaa miten suomalaisessa yhteiskunnassa
toimitaan. Muutos- ja kriisitilanteisiin liittyvä sosiaalityö kuuluu myös sosiaaliohjaajan tehtäviin.
Sosiaaliohjaajalta edellytetään vähintään sosiaali- ja terveydenalan ammattikorkeakoulututkintoa. Ajokortti ja oman
auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä. Työn hallinta
vaatii perusteellista perehtyneisyyttä sosiaalityöhön ja pakolaistyöhön. Työssä hallittava sosiaalityön perus- ja erityistaitojen lisäksi pakolaistyön erityistietoja ja – taitoja. Hyvä englannin kielitaito katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja kunnassa käytössä
olevan tehtävien vaativuuden perusteella. Valituksi tulleen on
ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen täytössä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.
Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisenä ositteessa
www.kuntarekry.ﬁ määräaikaan mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja jäljennökset opinto- ja työtodistuksista, osoitetaan Tervolan kunnanhallitukselle osoitteeseen Tervolan kunta, hallintosihteeri Sanna Dagnevall, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.
Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä SOSIAALIOHJAAJAN TOIMI. Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Mika Simoska, puh 040
506 2928. Sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@tervola.
ﬁ Kunnan kotisivu: www.tervola.ﬁ
Tervolassa 10.7.2017

Kunnanhallitus
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Suomi 100 vuotta
Odotettu Harmonikkakonsertti
Tervolan Nuorisoseurantalossa
sunnuntaina 23.7. klo 19.00

MERI-LAPIN
YMPÄRISTÖPALVELUT

TERVOLAN HONKASENKANKAALLA
JÄRJESTETTÄVÄÄ VESICROSS-KILPAILUA KOSKEVA

MELUILMOITUS

• Juhlaohjelmassa harmonikan
taiturit Veikko Ahvenainen ja
Carina Nordlund
• Kaksi tuntia isänmaamme
säveliä Äänisen aalloista aina
Finlandiaan asti.
• Väliajalla Suomi 100 v -levyn
julkistus, kirjasuosikki
Hanurin muistoja ym.

Liput 13 €
Tervetuloa kesän
huippukonserttiin

Heinäkuisia tarjouksia
Krysanteemi
e
5 oksaa
Kortteja
5 kpl e

10
3

Tuotteita

-50%

Tuoksukynttilät

-20%

Lapin Moottorikelkkailijat ry. on tehnyt ilmoituksen melua aiheuttavasta, tilapäisestä toiminnasta.
Ilmoitus koskee vesicross-kilpailun järjestämistä Tervolan kunnassa, Honkasenkankaalla, osoitteessa Itäpuolentie
3517, lauantaina 12.8.2017 klo 8-19 sekä vastaavan yksipäiväisen tapahtuman järjestämistä kesäaikaan vuosittain vuoteen 2021 asti.
Toimintaa koskeva ilmoitus on nähtävillä 28.7.2017 asti Tervolan kunnantalolla (osoite: Keskustie 81 Tervola) ja Tornion
kaupungin internet-sivuilla (www.tornio.ﬁ). Ilmoituksesta voi
ilmaista mielipiteitä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristöpalveluille 28.7.2017 mennessä (osoite: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai minna.karhunen@tornio.ﬁ). Tapahtuman yhteyshenkilö on Pekka Tammela (puh. 045 156 4086).
Lisätietoja ilmoituksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Minna Karhunen (puh. 050 566 4195).
Meri-Lapin ympäristöpalvelut

Ympäristönsuojelu

Tykkää meistä
Facebookissa

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

AUTOHUOLTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tili- ja Toimistopalvelu
Paula Karjalainen
Itäpuolentie 1266, 95300 Tervola
040 530 8245

HUOLTOASEMA E. PIETILÄ KY

Tervolan juhlavuoden
mahtavimman ämpärin kokoinen

016 435 018 • 0400 691 663

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita

TILAUSAJOON

KIITÄMME

TAKSIKYYTEIHIN

Ämpäripää päivän
esiintyjiä,
kisojen toimitsijoita,
markkinajärjestäjää,
sekä muita puuhakkaita
ihmisiä ja toimijoita,
jotka teitte päivästä
koko kansan juhlan!

19–50-paikkaiset linja-autot
1+8 ja 1+4 hengen autot

Taksi- ja tilausliikenne
Mika Suorsa Oy

0400 211 626

Löökintie 5 • 95300 Tervola • p. 040 576 5173

Perinteistä Varejokipäivää
vietetään 22.7.2017 Varejoen koululla.
Tapahtuma alkaa kello 11.00.
Ohjelmassa muisteluja vuonna 1946 ensi askeleensa ottaneen
Varejoen kylän perustamisen vaiheista
ja henkilöistä, jotka olivat mukana elintilan
raivaajina ja rakentajina.
Emännät tarjoavat sopuhintaan herkullista
turskakeittoa ja kahvia.
Ortodoksiseurakunta aloittaa päivän
kello 10.00 liturgialla tsasounassa.
Sydämellisesti tervetuloa!
Varejoen Kyläyhdistys ry.

KOY
PAAKONKARISSA
Vuokrattavana
kaksi liiketilaa
51 m2 ja 110,5 m2,
Vuokrataan yhdessä
tai erikseen
Lisätietoja (virka-aikana)
040 530 8245
Myydään tarjousten
perusteella
varastohyllyt (puuta)
Näyttö pe 21.7. ja
ma 24.7. klo 15–17.
Tarjoukset hyllyistä 28.7.
klo 15 mennessä.
KOy Paakonkari,
Itäpuolentie 1266,
95300 Tervola.
Myyjä pidättää oikeuden
hyväksyä tai
hylätä tarjouksen.

Riverbank Oy ja Tervolan kunta
Tervolan järjestöt.

Seuraava

JOKIPOSTI

torstaina
3.8.
Aineiston toimitus keskiviikkona 26.7. mennessä.

Tervolan alueen
paikallislehti
20. vsk

JOKIPOSTI

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.

