Tervola-lehti
Myönteisiä mahdollisuuksia

Tiedotuslehti Tervolan
kunnan talouksiin
Lehti nro 8– 21.4.2021

www.tervola-lehti.fi

RENKAIDEN
VAIHTO:
HENKILÖAUTO

30€

PAKETTIAUTO/
SUV

40€

T
E
S
K
U
O
J
R
A
T
IS
A
J
A
V
A
KEVÄTKAUDEN
ESTI!

KESÄRENKAAT HUIPPUEDULLIS
CORDIANT

239€
185/65R15” 249€
195/65R15” 259€
205/55R16” 279€
205/60R16” 299€
225/45R17” 369€
225/65R17” 429€
175/65R14”

				
				
				
				
				
			
			

KUMHO

269€
289€
299€
349€
369€
499€
599€

Hinnat sis. rengastyöt. Valikoimastamme löytyy erittäin laaja valikoima kokoja.
Tässä vain yleisimmät, kysy hinta muista ko’oista.

STIHL ROBOTTILEIKKURIT

TÄYSIN AUTOMAATTISTA NURMIKON HOITOA
• helppo käyttää • silppuava leikkuukoneisto
• PC-malleissa iMow App etäohjaus ja GPS paikannus

STIHL RMI 422
0-1000m2

999€

STIHL RMI 422 PC 0-1700m2,
etäohjaus+GPS

			
STIHL RMI 632
0-3000m2		

1499€
2199€

STIHL RMI 632C 0-3200m2,
etäohjaus+GPS

			

2400€

			

2899€

STIHL RMI 632PC 0-5000m2,
etäohjaus+GPS
(Hinnat eivät sisällä asennusta ja
rajakaapelia). Asennamme ja käyttöönotamme kaikki robottileikkurit, avaimet
käteen -periaatteella. Kysy veloitukseton kartoitus, käymme paikan päällä
katsomassa sopivan mallin juuri sinun
pihaasi!

WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

STIHL ROBOTTILEIKKUREIDEN
ESITTELYPÄIVÄ
26.4. klo 10-16
Paikalla Stihl Edustaja
+ Esittelypäivänä
C+PC:mallin leikkurin
ostaneille Stihl FSA45
Akkuruohotrimmeri
kaupan päälle!
Ja asennustyö
-50%
Stihl Robottileikkureihin saatavilla Stihlrahoitus. 12kk korotonta maksuaikaa.

MIIKA P. 040 537 6425
miika@vaihtoykkoset.fi
VILLE P. 040 587 5055

STIHL DYNAMIC VENT
METSURINPUKU
YHTEISHINTAAN!

299€

BURREL RIISTAKAMERAT:
Burrel 2G HD Kamera
199€
Burrel 4G HD Kamera
249€

129€
STIHL MS251 MOOTTORISAHA 479€
STIHL MS261 AMMATTISAHA 699€
STIHL GTA 26 OKSASAHA

STIGA RUOHONLEIKKURIT
ETULEIKKURIMALLIT:
STIGA PARK 320 PW TWIN
+ 100CM EL QF leikkuupää
STIGA PARK 220 B.S
+ 95 EL QF leikkuupää
TRAKTORIT:
STIGA TORNADO 3098 H B&S
ALPINE AT3 98 HA ST

2095€
1690€

PUKATTAVAT LEIKKURIT:
DINO 47 ST 120 OHV
MULTICLIP 47 ST 120 OHV
MULTICLIP 50 ST 170 OHV
MULTICLIP 47 SQ ST 140 OHV

189€
249€
329€
369€

MYYMÄLÄ/KAHVIO
ARK. 7-17, LA 9-14,
SU SULJETTU!

3990€
2890€

KORJAAMO
ARK. 8-16,
VKL. SULJETTU!
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- YRITTÄJÄN TERVOLA JUMALANPALVELUKSET:
Su 25.4.Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10.
Su 2.5. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkko klo 10.

Rakennussuunnittelu on
jatkuvaa oppimista
Kun tervolalaisen Rakennussuunnittelu E. Löfin yrittäjä
Erkki Löf kulkee lähiseuduilla, tulee siellä täällä vastaan
töistä tuttuja rakennuksia. Vuonna 2004 perustetun rakennussuunnittelutoimiston erikoisalaa ovat maatalousrakennukset, mutta yritys tekee suunnittelutöitä, piirustuksia ja valvontoja myös asuntorakentamiseen.
Teksti, kuva Marjut Järvinen

- Olen suunnitellut muun
muassa useita liha- ja lypsykarjarakennuksia lähiseudulle; Loen uuden tulevan lampolan sekä vanhan
osan saneerauksen, StenMilkin, Kaasilan, MTY Kannon ym. pihatot, loppukasvattamo Kemppaisen,
Hotelli Metsähirvaan majoitustiloja, elintarviketuotantotila Korpi Hillan ja
pienteurastamo Leivejoen
Lihan, Erkki luettelee.
Yrityksen vahvuutena on
kokonaisvaltainen projektinhallinta, sillä Erkki
tekee kaikki projektiin
iittyvät työt luvituksesta
lopputarkastukseen. Koulutukseltaan Erkki Löf on
rakennusmestari. Vuosittain projekteja kertyy 15-20,
joista 2-4 ovat suuria navet-

tarakennuksia. Työuransa
aikana Erkille on siten
karttunut monenlaista
kokemusta.

nellyt kurssikaveri vinkkasi
Erkille maatalousrakennusten suunnitteluun liittyvästä
työvoiman tarpeesta.

- Yksi erikoisimmista projekteista oli eläinröntgen.
Sitä varten minun piti selvittää, millaisia vaatimuksia
säteily asettaa rakentamiselle. Projektien vaihtelevuuden
vuoksi opiskelen jatkuvasti
uutta. Se pitää työn mielenkiintoisena, Erkki kertoo.

- Vaikka kokemusta ei vielä tuolloin erityisesti maatalousrakentamisesta ollut, tartuin haasteeseen. Nyt
17 vuotta myöhemmin olen
yksi harvoista maatalousrakentamiseen erikoistuneista rakennusmestareista, joten rohkeus kannatti, Erkki
kertoo hymyillen.

Tällä hetkellä Erkki opiskelee Lapin AMK:ssa insinööriopintoja, joista erityisen
kiinnostavia ovat puurakentamista ja kiertotaloutta
käsittelevät aiheet.

Erikoisalana
maatalousrakentaminen
Kiinnostus maatalousrakentamiseen heräsi, kun Erkin
ELY-keskuksessa työsken-

Asiakkaita yrityksellä on riittänyt, vaikka markkinointiin ei ole laitettu merkittäviä summia. Yleensä tieto
yrityksen palveluista kulkee asiakkaiden kautta
suusta suuhun. Maatalousrakennusten suunnittelun
lisäksi yrittäjälle kertyy lukuisia pienempiä projekteja, kuten hirsirakennusten
tai omakotitalojen valvontaa. Toiminta-alue on laaja – Erkki tekee projekteja

l ä h e s ko ko S u o m e s s a .
Tälläkin hetkellä projekteja on menossa esimerkiksi Kannuksessa, Halsualla,
Lapinlahdella, Pielavedellä
ja Oulussa.
Kun Erkki ei ole reissussa,
hänet löytää Tervolan Koivusta omasta kotikonttoristaan. Yrityksen toimisto
sijaitsee omakotitalon yläkerrassa. Järjestely on etenkin korona-aikana ollut hyödyllinen. Parhaaksi omassa työssään Erkki kokee silti
asiakkaiden kohtaamisen.
- Nautin työstäni. Jos terveyttä riittää, jatkan suunnittelutyötä vaikka 80-vuotiaaksi. Nuorille yrittäjille toimin mielelläni sparraajana,
sillä yrittäjyydessä alkuun
voi olla vaikea päästä. Lisäksi meidän tervolalaisten on
tärkeää tukea toisiamme
ihan konkreettisesti kannattamalla toisemme palveluita,
Erkki summaa.

Messut striimataan, mutta niihin voi osallistua paikan päällä 6 henkeä kirkkosalissa ja
6 seurakuntasalissa ellei 25.4. jälkeen rajoitukset muutu. Seurakuntasaliin tullaan keittiön oven kautta. Osallistuminen edellyttää
ilmoittautumista joko tekstiviestillä tai soittamalla numeroon 0504370001. Messun striimattuna seuranneet voivat tulla ottamaan
vastaan ehtoollisen tunnin sisällä jumalanpalveluksen päättymisestä.
Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja Youtubesta Tervolan seurakunnan
kanavilta sekä seurakunnan kotisivulta:
www.tervolanseurakunta.fi.
VIIKKOTOIMINTA
Ti 27.4. Kansallisen veteraanipäivän kunniakäynti sankarihaudalla klo 10.
Musiikista vastaa Lapin sotilassoittokunnasta vääpeli Erkki Mäntyranta, puhe Mika
Simoska, hartaus Heikki Holma. Tilaisuus
striimataan seurakunnan youtube-kanavalla. Jos koronarajoitukset muuttuvat 25.4. jälkeen lievemmiksi, tilaisuuteen voi osallistua
myös paikan päällä.
Pe 30.4. klo 18 (jos kokoontumisrajoitus on
yli 6) miestenpiiri Törmävaarassa Leiritie 11.
KIRPPUTORI
on avoinna ma, ke ja la klo 11-17.
YHTEISVASTUUKERÄYS
Ke 28.4. kirpputorilla leivonnaisten myyntiä
yhteisvastuun hyväksi. Tuotto vähävaraisten vanhuksien tukemiseen.
www.tervolanseurakunta.fi

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi
Hyvinvointia ja hyvää oloa.
• Kalevalainen jäsenkorjaus • Rummutusrentoutus
• Intialainen päähieronta ja hoitokurssit
• AuraTransformaatio™-hoidot ja tasapainotukset
sekä auravälittäjä™-kurssit
• Aqua Detox – puhdistushoito
• Yksilö- ja ryhmävalmennukset
Nelostie 3830 B, Koivu
Johanna Saari • 044-5642668 • www.joypack.fi

Palveluhakemisto
LVI-työt ja suunnitelmat
Öljypoltintyöt
Maalämpöjärjestelmän asennus
Ilmastointikanavien puhdistus ja säätö
Käyttövesi- ja lämmitysputkiston pinta-asennus

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA

SIIVOUKSET,
KOTIAPU SEKÄ
PIHATYÖT
SOITA:
040 181 5019

www.tomerin.fi

Taksipalvelut

Make Lampela
p. 040 515 7304
Asiointikyyti perjantaisin
Koivu-Peura-Loue-Tervola.
VPL:n mukaiset
kuljetukset yhteistyössä Pekka
Kähkösen kanssa.

• esitteet, julkaisut
• WordPress -nettisivut
• yritysten starttipaketit
Lue lisää
www.visualdesign.fi
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KUULUTUS

AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
KIRJASTON VAPPU
Vappuaattona pe 30.4. kirjaston asiakaspalvelu on
avoinna klo 11–15.
AUKIOLOAJAT
Kirjaston kevätkauden aukioloajat ovat voimassa
huhtikuun loppuun. Asiakaspalveluaikaa on ma–to
klo 12–19 ja pe klo 10–17.
Kirjaston kesäaukioloajat tulevat voimaan toukokuun alusta alkaen. 1.5.–31.8.2021 välisenä aikana
asiakaspalveluaikaa on
ma–ke klo 12–19
to, pe klo 10–17
Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21
välisenä aikana, myös viikonloppuisin.
KULTARYNTÄYS LAPPIIN -NÄYTTELY
Vuonna 1868 norjalaisen Kondrad Lihrin retkikunta teki ensimmäisen kultalöydön Ivalojoen varrelta. Löytö oli vaatimattomat 0,2 grammaa. Kaksi
merimiestä, Ervasti ja Lepistö, löysivät seuraavana vuonna Nulkkamukasta yli 2 kiloa kultaa, vahvistaen täten Lihrin retkikunnan löydön Lapin
kullasta.
Kultamuseo on tuottanut näistä tapahtumista Kultaryntäys Lappiin -kiertonäyttelyn, joka on esillä Tervolan kirjastossa 30.4.2021 asti kirjaston
aukioloaikojen mukaisesti. Näyttely kertoo Ivalojoen kultaryntäyksestä ja on siten osa Lapin yli
150-vuotista kultahistoriaa. Näyttelyn aiheet liikkuvat niin yksilötasoilla kuin yleisemmällä kultahistorian tasolla – paikallisia ja naisia unohtamatta.
LEFFAILTA 5.5.
Koko perheen elokuvailta ke 5.5. klo 17–18.30.
Peikkojen suku on laajempi kuin arvaisikaan. Lajit
ovat levittäytyneet kuuteen maahan, ja kukin heimo on omistautunut omalle musiikin lajilleen, joihin
kuuluvat funk, kantri, tekno, klassinen, pop ja rock.
Joku suunnittelee kaikkien muiden paitsi rockmaailman tuhoamista, jotta rockista tulisi ainoaa oikeaa
musiikkia. Peikkoystävykset lähtevät kiertämään
eri maailmoita ja virittämään harmoniaa lajien välille. Elokuva on puhuttu suomeksi. Ota omat herkut mukaan!

Suomessa toimitetaan sunnuntaina 13. päivänä
kesäkuuta 2021 kuntavaalit.
Tervolan kunnassa kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuuston päätöksen 8.9.2016 § 49 mukaisesti
17 valtuutettua Tervolan kunnanvaltuustoon ja
heille varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukainen
lukumäärä.
Kuntavaalien ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä ilmoitukset yhteislistoista ja
vaaliliitoista niihin liittyvine asiakirjoineen on jätettävä kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään
tiistaina 4.5.2021 ennen klo 16:00. Hakemuksia
ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan puolesta
kunnanvirastolla keskusvaalilautakunnan sihteeri
Teija Mäkipeura maanantaina 3.5.2021 klo 12:00 –
16:00 ja tiistaina 4.5.2021 klo 12:00 – 16:00.
Mahdolliset tiedustelut voi osoittaa keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh 0400 268 920.
Postiosoite:
Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta
Teija Mäkipeura
Keskustie 81
95300 Tervolan kunta
Tervolassa 6.4.2021
Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta

Kriisiryhmän kevät terveiset
Hyvää kevättä sekä kärsivällisyyttä koronan
suhteen. Ulkoilkaa ja nauttikaa kevään pienistä
merkeistä sekä arjen pienistä iloista. Yhdessä tästä
selvitään.

KUULUTUS

TERVOLASSA TAPAHTUU

3.3-26.4

Tiina Törmäsen ja Anu Tossavaisen
Oi aikoja, Oi luontoa -näyttely kunnan
talolla

27.4.

Kansallisen veteraanipäivän kunniakäynti sankarihaudalla klo 10. Musiikista
vastaa Lapin sotilassoittokunnasta vääpeli Erkki Mäntyranta, puhe Mika
Simoska, hartaus Heikki Holma.
Tilaisuus striimataan seurakunnan
youtube-kanavalla. Jos koronarajoituk
set muuttuvat 25.4. jälkeen lievemmik
si, tilaisuuteen voi osallistua myös paikan
päällä.

Kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä ovat seuraavat kaavoitushankkeet
tulleet vireille:
• Kemijokivarren osayleiskaava Loue Mattinen (osa-alue III) tarkistaminen
• Valkiavaaran tuulivoimaosayleiskaava
• Viian alueen asemakaavamuutos
• Hastinrinteen asemaakaavamuutos

22.3-30.4 Kultaryntäys Lappiin -näyttely kirjastolla

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnan
kotisivuilla.

7.5-8.5

4H:n Äitienpäivän kakkukurssi

20.5

Satuhetki kirjastolla

Tervolassa 19.4.2021
Tervolan kunnanhallitus

Meillä voit ilmoittautua ja maksaa sähköisesti
www.kivalo-opisto.fi. Voit ilmoittautua myös
soittamalla numeroon 040 748 3672.
Tervolan toimipiste puh. 040 357 2181,
kivalo-opisto@tervola.fi
Aikuisten ryhmäopetus lähiopetuksena on
tauolla koronarajoitusten vuoksi Kemissä, Keminmaassa, Simossa ja Tervolassa 25.4.2021
asti. Tähän asti toimineet koulutukset toimivat
normaalisti edelleen. Tarkista voimassa olevat
rajoitukset kotisivuiltamme. Pyrimme toteuttamaan opetusta koronatilanteen salliessa
juhannukseen asti. Jos haluat keskeyttää
kurssisi, palautamme kurssimaksua saamatta
jääneen opetuksen osalta sitä hakeneelle. Valitettavasti meistä riippumattomista syistä emme
voi palauttaa työnantajan etuudella maksettuja
kurssimaksuja.
Kevään 2021 lyhytkurssit, jotka toteutetaan
tarvittaessa verkossa
Kesä Lavis ® lavatanssijumppa, 21.4.-16.6.,
ke klo 18.00-19.00 (Kemi), opettajana Viktoria
Karvonen, kurssimaksu 24€, aloitus verkossa
Kesäjoogaa maanantaisin, 3.5.-21.6., ma klo
17.30-19.00 (Kemi), opettajana Arja Karplund,
kurssimaksu 27€
Elävä selkäranka -joogaviikonloppu, 7.-9.5.,
pe klo 17.30 - 19.45 ja la & su klo 10.00 - 15.15
(Keminmaa), opettajana Hanna Kuosmanen,
kurssimaksu 36€
Kevään 2021 hybridikurssit (voit osallistua
myös verkossa)
Vielä kerran - Venäjä I kertaus kurssi, 20.4.15.6., ti klo 17.00-18.30, Kemin Kulttuurikeskus, opettajana Viktoria Karvonen, kurssimaksu 50€
Bellydance-fitness, 29.4.-10.6., to klo 18.0019.00, TUL:n Sali (Kemi), opettajana Viktoria
Karvonen, kurssimaksu 24€
Kevään 2021 verkkokurssit
Ompelu online, 3.5.-31.5., ma klo 9.00-11.30,
opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu 27€
Kurkistus kirjontaan, 3.5.-31.5., ma klo
12.00-14.30, opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu 27€
Chakrat verkossa, 3.5.-31.5., ma klo 15.0016.00, opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu
24€
Väline-jumppaa verkossa, 5.5.-26.5., ke klo
14.00-15.30, opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu 24€
Verkkokurssien opetusalusta on Google Meet.
Kurssille liitytään nettilinkin avulla. Ilmoita
sähköpostiosoitteesi kurssille osallistuaksesi.
Linkin liittymiseen saat viimeistään päivää
ennen opetuksen alkua.
Auta meitä kehittymään ja arvioi meitä
osoitteessa www.kivalo-opisto.fi

Kaavoituskatsaus 2021
Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.3.2021
hyväksynyt Tervolan kunnan vuotta 2021
koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n
mukaisen kaavoituskatsauksen. Katsauksessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat,
niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia.
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21.5-22.5 4H-kevätleiri

Lisätietoja: www.tervola.fi

Yrittäjä, tarvitsetko apua?
Tervolan kunnan elinkeinoyhtiö Riverbank Oy antaa
neuvontaa tervolalaisille yrittäjille muun muassa
uutta yritystä perustettaessa, rahoitusväylien tai
toimitilojen etsimisessä, viestinnässä sekä monissa
muissa asioissa.
Ota rohkeasti yhteyttä!
Elinkeinokoordinaattori
Matti Alatalo, puh. 040 501 2850
matti.alatalo@tervola.fi
Viestintäsuunnittelija
Marjut Järvinen, puh. 040 151 9819
marjut.jarvinen@tervola.fi
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Kunnan ja kuntalaisten yhteinen kehitystyö osa 1.

Tervola on pieni mutta
ämpäripäinen

Uudessa visuaalisessa ilmeessä on iloisia värejä ja hyvintuulinen tunnus. Tunnuksen Tervolaa kuvastava t-kirjain iskee katsojalle silmää. Inspiraatio väreihin tulee luonnosta – väreiksi valitut
keväänvihreä, metsänvihreä, aamurusko, aurinko sekä jäkälä kuvastavat myös tervolalaista asennetta.

Tervolassa on syksyn ja kevään aikana kehitetty kunnan brändiä yhteistyössä luova
toimisto Berry Creative kanssa. Haastattelujen, kyselyiden, historiakatsausten,
kilpailija-analyysien ja muiden selvitysten pohjalta on muotoutunut uusi
brändi, joka tulee jatkossa näkymään sekä kunnan toiminnassa että
viestinnässä.
Teksti Marjut Järvinen

lappilaisen puunjalostuksen
keskus.

Tervolan brändin keskiössä on jo valmiiksi ulkopaikkakuntalaisillekin tuttu ämpäripäisyys, joka määritellään välittämisenä, toisin
tekemisenä, ennakkoluulottomana ongelmanratkaisuna ja silmäkulman pilkkeenä.

Lisää pääviestejä löytyy
brändikäsikirjasta, joka on
brändityön näkyvin tuotos. Kuntalaiset voivat vapaasti tutustua brändikäsikirjaan kunnan
verkkosivuilla, kunnan neuvonnassa sekä kirjastolla.

Kunnan ja kaikkien kuntalaisten yhteisenä tavoitteena on, että jokainen Tervolassa piipahtava tai Tervolaan
muuttava kokee olevansa lämpimästi tervetullut.
Ämpäripäisyys on siten mielentila, jonka kuka tahansa
voi ottaa omakseen. Uuden
sloganin mukaisesti Tervola
on pieni mutta ämpäripäinen.
Tervolan kohderyhmiä yhdistää rakkaus luontoon
sekä ennakkoluuloton ja
optimistinen elämänasenne. Pääviesteillä kerrotaan ytimekkäästi Tervolan
eduista sekä asukas- että
yritysnäkökulmasta: Tervolassa tulevaisuuteen suhtaudutaan optimistisesti,
Tervolassa on ennakkoluuloton ämpäripäämeininki,
Tervola panostaa lapsiin
ja ikäihmisiin ja Tervola on

Brändikäsikirjaan
on koottu neuvoja ja
vinkkejä siitä, miten
uusi brändi voi näkyä sanoin, kuvin ja
teoin. Vinkit perustuvat tervolalaisten haastatteluihin,
avoimiin testauksiin ja muihin selvityksiin. Siksi vinkkejä voi käyttää ja
soveltaa vapaasti
kaikki Tervolan puolestapuhujat. Tavoitteena on, että
jokainen tervolalainen on oman kunnan
brändilähettiläs.

Tervolan uusi tunnus
iskee silmää
Uuden brändin myötä kunnalle on kehitetty myös visuaalinen ilme. uudessa vi-

suaalisessa ilmeessä on
iloisia värejä ja hyvintuulinen tunnus. Tunnuksen
Tervolaa kuvastava t-kirjain iskee katsojalle silmää. Inspiraatio väreihin
tulee luonnosta – väreiksi valitut keväänvihreä,

metsänvihreä, aamurusko,
aurinko sekä jäkälä
kuvastavat myös tervolalaista asennetta. Vaikka
uusi tunnus ja värit näkyvät jatkossa paljon
etenkin kunnan markkinointiviestinnässä, säi-

lyttää Tervolan vaakuna
paikkansa edelleen osana
kunnan viestintää.
Tervolan brändigrafiikka
perustuu Tervolan ja Vastarannan merkeistä leikattuihin palasiin. Palasilla

saa leikkiä ja niitä voi
yhdistellä keskenään
uusiksi muodoiksi. Grafiikka kannustaa tekemään pienestä paljon ja
toisin. Palasista voidaan
koostaa esittäviä muotoja,
käyttää niitä jakamaan pin-

taa tai muodostaa niistä toistuvia kuvioita.
Vain mielikuvitus
on rajana!

Uusi visuaalinen
ilme näkyy kunnan
kanavissa vaih e it t a i n . Ta r k i m mat ovat jo havainneet uuden tunnuksen
kunnan Facebookissa ja Instagramissa. Suunnitteilla olevan verkkosivu-uudistuksen myötä uusi
ilme tulee näkyväksi myös kunnan verkkosivuilla. Lisäksi tehtävälistalla on muun
muassa tienvarsimainosten uusiminen.
Kevään aikana kunnan sosiaalisen median kanavissa ja radiossa on Westside toteutettavuusselvitys
ja masterplan -hankkeen puitteissa meneillään Vastarannan mainoskampanja, jossa tuodaan
esiin myös Tervolaa.

Tervolan hissipuhe
kiteyttää tärkeimmän

Tervolan hissipuheeseen
on kiteytetty brändikäsikir-

jasta kaikista olennaisimmat
asiat. Hissipuheen lyhyt
versio kuuluu seuraavasti:
”Tervola on lämmön, optimismin, ennakkoluulottoman ongelmanratkaisun ja
silmäkulman pilkkeen eli ämpäripäisyyden koti.
Tervolan ämpäripäisyydellä
on luotu ja ylläpidetty poikkeuksellisen hyvät kunnallispalvelut, yritysympäristöt
ja vaalittu yhteisöllistä elämäntapaa. Nelostietä hurauttaa Tervolan rauhasta ja
luonnonkauneudesta alueen
lähikaupunkeihin hetkessä.
Tervolalainen ämpäripäisyys
on mielentila, jonka kuka tahansa voi ottaa omakseen.
Tervetuloa.”

Tervola-lehti

KUNTAVAALILEHDET
26.5. ja 9.6.
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Topi Postin Snowcross-kausi
on ollut loistava
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Hyvä kuntavaaliehdokas!

Jotta varmistat kirjoituksesi julkaisun, aineisto
on oltava lehdessä viikkoa ennen lehden ilmestymistä eli tiistaina 18.5. ja 1.6.

Tervola-lehti julkaisee kevään aikana
kaksi kuntavaalinumeroa 26.5. ja 9.6.
Tavoitteena on julkaista kaikki kuntavaaleja
koskeva ehdokaskirjoittelu näissä lehdissä.
Rajauksia toimitukselliseen aineistoon:
Julkaisemme kaikkien ehdokkaiden ja kunnallisjärjestöjen vaalikirjoittelut (1 kpl/ehdokas/järjestö)
ainoastaan kyseisissä lehdissä.
- Jokainen ehdokas toimittaa halutessaan yhden
oman artikkelin max. 1000 merkkiä/juttu
- kunnallisjärjestöt toimittavat halutessaan yhden
oman artikkelinmax. 2000 merkkiä/juttu
Ehdokkaiden kuvia emme julkaise juttujen yhteydessä, koska tilaa on rajallisesti.

VAALINUMEROIDEN
MEDIATIEDOT

Tiedustelut, ilmoitusvaraukset ja aineistot
aineisto@tervola-lehti.fi
tai
Pekka Tuokila, puh. 0400 587 957
Tiina Tuokila, puh. 040 759 9358
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Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät
Jakelu ke 26.5.
Jakelu ke 9.6.

aineisto pvm ke 19.5.
aineisto pvm ke 2.6.

Lehden formaatti Tabloid, 6-palstainen
Painopinta-ala 248x365 mm
Aineistovaatimukset
PDF-tiedostona
Word- tai Powerpoint -tiedostoissa pelkkä teksti, kuvat erillisinä

Teksti Auni Vääräniemi

Valmiin aineiston tekniset vaatimukset
• Fontit konvertoitava poluiksi
• Väri-ilmoituksessa tulee käyttää aina prosessivärejä (CMYK).
• Kuvat CMYK-muodossa.
• Kuvan resoluutio tulee olla vähintään 220 pikseliä tuumalle,
asemoituna 1/1 koossa, TIFF-, EPS- tai JPEG-muodossa
Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00€ /pmm +alv
Takasivu 0,85€ /pmm +alv
Teksti
0,70€ /pmm +alv

Tarjoushinnat puolueille/ehdokkaille
Sisäsivu 1/1s. (6x365) 1380,00 +alv
Sisäsivu 1/2s. (6x180) 720,00 +alv
Muut hinnat normaalin millihinnan mukaan.
Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy ilmoitushintaan.

Kemijärven Moottorikerhoa
edustava tervolalainen Topi
Posti ajoi EM-pronssille kisoissa Rovaniemen Mäntyvaarassa. Ennen viimeistä
kisaa Posti oli SM-cupissa
toisella sijalla.

Palstaleveydet
1 p 38 mm
2 p 80 mm
3 p 122 mm
4 p 164 mm
5 p 206 mm
6 p 248 mm

Hintoihin lisätään alv. 24%
Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä.
Ilmoitusaineiston jättö
osoitteeseen aineisto@tervola-lehti.fi (kts. aineistovaatimukset).

Tervolalainen Topi Posti on
19-vuotiaana jo käsittämättömän hyvin menestynyt Snowcross-kuljettaja.
Tänä talvena hän on ajanut
Snowcrossin SM Pro -sarjassa kakkossijassa kiinni.
Maalis-huhtikuun vaihteessa Oulun Stadion Snowcross
osakilpailussa hän ajoi
hienoon voittoon.
Kauteen on kuulunut myös
EM-pronssi. Posti ajaa SkiDoo -moottorikelkalla.
Snowcross on moottoriurheilulaji. Kilpailut ajetaan
talvisin tekoradoilla, jotka vastaavat crossmoottoripyörillä ajettavien motocrosskilpailujen ratoja.
Topi Posti on aloittanut ajouransa junioritasolta, jossa
hän sijoittui heti ensimmäi-

senä kautena hopeasijalle ja
toisena vuotena hänestä tuli
mestari.
Miesten Pro-luokkaan Posti
siirtyi jo 16-vuotiaana vauhtia ja kokemusta hakemaan.
Topin isän Pasi Postin mukaan Topi on tekninen kuljettaja, mikä auttaa suuresti
menestymisessä.
”Suomen snowcross-kärki on keski-iältään kolmekymppisiä, joten Topi on jo
nyt kovatasoinen kuljettaja”.
Pro-luokassa Topi Posti
sijoittui ensimmäisellä kaudellaan yhdenneksitoista
ja seuraavana kautena hän
oli yhdeksäs. Viime vuoden
kausi päättyi sijaan neljä.
Posti aloittaa heinäkuussa
armeijan ja toiveissa on, että
sijoituspaikaksi valikoituisi
Rovaniemi, jossa harjoittelua
voisi jatkaa seuraavan talven
lumilla.

Peruutukset
Määräpaikka ilmoitukset on sovittava ennakolta. Ilmoituksen peruutukset tehtävä sisäänjättöaikojen mukaisesti.
Peruutetuista, jo tehdyistä ilmoituksista veloitamme 50% ilmoitushinnasta.
Lehden selattava / ladattava nettiversio löytyy osoitteesta

Kunnallisvaaliehdokas!

Tarvitsetko erottuvaa vaalimainontaa?
Ota yhteyttä
Pekka Tuokila
puh. 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi

www.tervola-lehti.fi

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

Tervola-lehti
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Uusi Kia Rio
Kiat alueellasi myy Aine

Rio-mallisto alk.

Metalliväri nyt

Talvirenkaat nyt

15 990 €

0€

290 €

Suomi valmistautuu uuteen normaaliin. Arkemme edellytyksenä on huoleton ja turvallinen liikkuminen. Me Kialla
olemme suunnitelleet uuden Rion ominaisuudet, hankinnan ja omistamisen sinulle mahdollisimman huolettomaksi.
Uusi kevythybridi takaa pienemmän kulutuksen ja päästöt, 7-vaihteinen DCT7-automaattivaihteisto pitää huolen
sujuvasta vaihteenvaihdosta ja UVO Connect –sovelluksen avulla voit hallita autosi toimintoja etänä. Tarjoamme
hankintaa varten nyt myös talvirenkaat ja metallivärin vain 290 eurolla*, sekä aina edullisen ja juuri sinulle sopivan
rahoituksen. Mielenrauhasi on varmistettu Kian 7 vuoden tehdastakuulla, sekä huollot sisältävällä huolenpitosopimuksella alkaen 27 €/kk. Anna uuden Rion johdattaa sinut huolettomasti takaisin kaupunkiin.

Jälleenmyyjän
logo 3, Kemi
Valajankatu
Automyynti: 040 342 2600
avoinna: ark. 9-17,
Jälleenmyyjän
nimila 10-14
Harri Määttä
044 299 0601,
Mallikatu
xx, Mallikylä
Valtteri
Aine
044
057 5645,
Puh.
xx xxx
xxx
I xxxxxxxx.fi
www.aine.fi

Kia Rio autoveroton hinta alk. 13 764,82 € + arvioitu autovero 1 625,18 € + toimituskulut 600 € = kokonaishinta 15 990 €. Vapaa autoetu 430 €/kk, käyttöetu 265 €/kk. CO2päästöt 129 g/km. Kia-takuu 7 vuotta tai 150 000 km, kolme ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa. Kia 24h tiepalvelu vuodeksi veloituksetta. Kia-huolenpitosopimus
3 vuodeksi kiinteällä kuukausimaksulla alk. 27 €/kk. Kuvan auto erikoisvarustein.

Tervola-lehti
Myönteisiä mahdollisuuksia
www.tervola-lehti.fi

Ilmoitushinnat

Etusivu 1,00€ /pmm
Takasivu 0,85€ /pmm
Teksti 0,70€ /pmm

Mainostomistotasoinen suunnittelu
sisältyy ilmoitushintaan.

Tiedotuslehti joka
taulouteen Tervolan
kunnan alueella

Palstaleveydet
1 p 38 mm
2 p 80 mm
3 p 122 mm
4 p 164 mm
5 p 206 mm
6 p 248 mm

Ilmoitusaineiston jättö

Palveluhakemisto (jokaisessa lehdessä)

Hintoihin lisätään alv. 24%

Lehtitoimikunnan jäsenet

Ilmoitustilavaraukset

edellisen viikon keskiviikkona klo 16.00 mennessä

Marjut Järvinen - Tervolan kunta
Tiina Tuokila - Visual Design Oy
Pekka Tuokila - Visual Design Oy
Heikki Holma - Tervolan seurakunta
Tervolan Yrittäjät ry

Yhteystiedot
Ilmoitusvalmistus / myynti
Tiina Tuokila
puh. 040 759 9358
aineisto@tervola-lehti.fi

Lehden sisältö / myynti
Pekka Tuokila
puh. 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi

Graafinen ilme/taitto

Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Onko sinulla aihe tai vaikka valmis juttu?
Lähetä se osoitteeseen

aineisto@tervola-lehti.fi

Yleisönosastokirjoitukset
Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen
aineisto edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviikkona klo 12.00 mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€/kerta€
ja 2x50 mm = 40€/kerta €- vuosisopimus

Hei Tervolalainen!

Jakelu
Suomen Suoramainonta

Yleisönosastoon voi kirjoittaa itseään kiinnostavasta
tai askarruttavasta asiasta. Se voi olla myös runo,
ajatelma tai kuvia. Julkaisun edellytyksenä asiallisuus
sekä kirjoittajan nimi (voi olla myös nimimerkki).
Emme julkaise poliittisia mielipiteitä koskevia kirjoituksia.

Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako oma julkaisu Tervola-lehden välissä.
Pyydä tarjous

aineisto@tervola-lehti.fi

Etkö saanut Tervola-lehteä?
Ilmoita jakeluhäiriöistä sähköpostitse

aineisto@tervola-lehti.fi

Lehti on myös jaossa Tervolan huoltoasemilla sekä
kuntakeskuksen Salessa ja K-marketissa.

Tervola-lehti
Ehdotus kunnan aurausohjelmaksi
Tervola-lehden nro 6
(24.3.2021) kirjoitti Anu
Kolmonen erinomaisesti erityisesti haja-asutusalueen vanhusväestön aurauspalveluiden
välttämättömyydestä.
Hänen kirjoitustaan täydentäen voimme todeta,
että ei pelkästään vanhusväestö, vaan muutkin haja-asutusalueella asuvat, esimerkiksi
työssäkäyvät perheelliset ja yksinasuvat ovat
riippuvaisia liittymäteidensä aurauspalveluista.
Saman lehden nro 7
(7.4.2021) Päivihellen
Luoma kommentoi sinänsä ansiokkaasti tuota kirjoitusta. Valitettavasti hänen kommentissaan eivät kaikki faktat
olleet oikein. Asukkaan
kotiin johtavan tien auraaminen on eri asia kuin
pihan auraaminen. Asemakaava-alueella tiet
ja kadut ovat kunnan ylläpitämiä ja kunta sekä
kunnostaa että auraa ne
kustannuksellaan. Haja-asutusalueella asuvat
ovat tähänastisen käytännön mukaan voineet
hakea liittymätielleen
kunnan aurausavustusta tiettyjen kriteereiden
perusteella. Avustus on
ollut joko kunnan järjestämänä suoritettu tien
auraaminen tai rahallinen avustus. Avustusta
ei ole myönnetty pihan
auraamiseen myöskään
haja-asutusalueella.
Nyt teknisen lautakunnan 24.3.2021 §32 tekemän päätöksen mukaan
aurausavustusta myönnettäisiin vain järjestäytyneille tiekunnille ja
avustus olisi raha-avustus. Kunnan järjestämää
aurausta yksityisteille ei
enää järjestettäisi. Päätöstä perustellaan uu-
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Yksityisteiden kohtalo
Tervolassa

- LUKIJAN PALSTA -

den yksityistielain säädöksillä.

Tervolan tekninen lautakunta on linjannut, että
kunnan hoidossa olevat
yksityistiet siirretään yksityisteiden varrella asuvien
kustannettavaksi. Päätös
perustunee yksityistielakiin tehtyihin muutoksiin. Lain lähtökohta on,
että tiekunnan osakkaat
vastaavat kunnossapidon
kustannuksista ja hoitavat
esim. talviauraukseen liittyvän kilpailutuksen. Kunta voi avustaa tiekuntia
mikäli tiekunta on järjestäytynyt.

Tämä päätös osittaa pelkästään se, että jos esteitä etsitään, niitä myös löydetään
Anu Kolmonen, aivan oikeutetusti, kysyi sen Tervolan brändityössä esiin
nostetun ”tervolalaisen
luovan ongelmanratkaisukyvyn perään”. Tähän
työhön on jo ryhdytty ja
valmisteltu seuraavan sisältöisen esitys:
Tervolan kunnan aurausohjelmaan kaudelle 20212025 kirjataan seuraavaa:
Kunta hoitaa kustannuksellaan kaikki asemakaava-alueen ulkopuoliset ympärivuotisesti
asuttujen asuntojen liittymätiet, joiden pituus on
enemmän kuin 30 metriä
yleisesti hoidetusta tiestä asunnon pihaan, ja jotka
ilmoittavat tarvitsevansa
aurauksen.
Ympärivuotisesti asutuksi asunnoksi katsotaan
asunto, josta maksetaan
vakituisen asunnon kiinteistövero. Auraustarpeen määrittelee asukas
itse ja liittymätien pituus
tarkastetaan maanmittauslaitoksen karttapalvelusta.
Tällainen muutos aurausohjelmaan mahdollistaa tasapuolisen palvelun koko laajan kunnan
alueella. Ja, koska kyseessä on kunnan aurausohjelmaa koskeva kirjaus,
niin kyseessä ei ole avustus eikä sen toteuttamista
määritellä yksityistielaissa. Eli, jos mahdollisuuksia
haetaan, niitä myös löydetään.
Pertti Hemminki
Mattinen

KUNTAVAALILEHDET

26.5. ja 9.6.

Hyvä kuntavaaliehdokas!

Tervola lehdessä 8.4. oli
yleisökirjoitus josta sai käsityksen että Tervolan sivukylillä omakotitaloissa asuvien pihat aurataan
talvisin ja kesäisin ehkä
ruohokin leikataan kunnan puolesta ilmaiseksi.
Kirjoituksesta sai sellaisen käsityksen, että hän
kirjoittaja, asuu rivitalossa
kadun varrella, ehkä Tervolassa.
Kyllä me täällä maalla itse
omat pihamme kolaamme
tai itse maksamme kolaamisen, samoin on kesäisin
ruohonleikkuun laita.
Kysymys on julkisista
teistä, jota myöten pitäisi omalle pihalle päästä.
Samalla tavalla kuin siellä keskustassa rivitalossa asuva voi aamulla astella aurattua katua minne
onkaan menossa. Talvisin
vielä katulamppujen alla.
Olen asunut Tervolassa 21
vuotta. Tänä aikana ”mökkitötteröni” kiinteistöve-

ro on kolminkertaistunut
ja kiinteistön myyntiarvo
laskenut ties kuinka paljon nykyisten suhdanteiden vuoksi. Ja maksamistani veroista huolimatta
minun pitäisi tyytyä mukisematta asumaan kinosten takana.
Jospa kunnanhallituksen exel-ihmiset julkaisevat laskelmat siitä kuinka paljon kuntaan kertyy
kiinteistöveroa sivukylien teiden varsilta per vuosi
ja kuinka paljon sivukylien
tien auraukset maksavat
per vuosi. Ja mitä muuta,
vai eikö mitään meille tule
verojen vastineeksi.
Tai ainaskin ne rohkeat
kunnanvaltuustoon pyrkivät ehdokkaat selvittäisivät asian meille . Lupauksia ei kannata heidänkään
vielä paremmasta tehdä.
Pelkkä tieto riittäisi tällä erää.

Tervolassa on runsaasti yksityisteitä sekä järjestäytyneitä että ei-järje s täytyne itä. No pe a
siirtyminen täysin uuteen tilanteeseen on täysin kohtuuton. Tiekuntien hallinnon järjestäytyminen ei käy käden
käänteessä eikä usein ole
mahdollistakaan, koska
tien perällä voi asua yksi
vakinainen asukas, joka
yleensä on iäkäs ihminen,
jolla ei ole mahdollisuuksia hoitaa tien asioita lain
vaatimaan kuntoon saatikka sitten rahallisia mahdollisuuksia hoitaa kunnossapitoa.
Esim. Peräsuolijoen tiekunnan kustannukset vakituisten asukkaiden osalta nousevat kohtuuttomiksi ellei kunta todella
merkittävästi avusta tiekuntaa. Vielä 70%:n avustuksen jälkeenkin tieosakkaan maksuosuus voi olla
yli 1000-2000 euroa/v.
Kyläyhdistyksen kahden
järjestäytymättömän tien

varrella asuu vain yksi vakituinen asukas, joten aurauskustannukset nousevat vuositasolla tuhansiin
euroihin. Kunta ei avustane näitä lainkaan.
Aikaisemmissa kirjoituksissa on ansiokkaasti tuotu esiin muita ongelmia
(sairaankuljetus/palo- ja
pelastustoimi/kodinhoito/sosiaaliset suhteet),
joita ilmenee jos kunta kertarysäyksellä siirtyy uuteen järjestelmään.
Kunnan kustannukset yksityisteiden talvikunnossapidossa on vain n. 120
000 euroa.
Siirtymällä uuteen järjestelmään kunta säästää
vain muutamia kymmeniä
tuhansia. Yksityisille ihmisille koituvat kustannukset ovat sen sijaan suuria.
Kun haja-asutusalueilla
ei ole ollut muitakaan palveluita(ainakaan kunnan)
niin kunta asettaa tässä suhteessa kuntalaiset
täysin eriarvoiseen asemaan. Tervolan asutus on
maaseutumaista; haluaako kunta todella, että kaikki keskitetään kirkonkylän
taajamaan?
Kuntavaalit ovat tulossa. Niissä asioihin voidaan
vaikuttaa.
Vähä-Suolijoki,
Reutuaavan
kyläyhdistyksen hallitus

Sirpa Puuronen

Nuohouspalvelut
Nyt on hyvä aika tilata nuohous!
Soita niin sovitaan teille sopiva
nuohousaika.

Ulkomaalaukset
kesälle 2021!
SATOX OY

Nuohous
Hormitarkastukset
Hormisaneeraukset
Kattoturvatuotteet

Teen kesä-heinäkuun aikana
ulkomaalauksia Tervolassa.
Maalataanko teidänkin talo?
Soita ja pyydä tarjous jo tänään
puh. 0458896881
Hyödynnä
kotitalousvähennys.
Jopa 4500€/talous!

Tervola-lehti julkaisee kevään aikana
kaksi kuntavaalinumeroa 26.5. ja 9.6.
Tiedustelut, ilmoitusvaraukset ja aineistot
aineisto@tervola-lehti.fi

Nuohooja, Mikael Tolonen
puh. 0458896881

www.satox.fi

Tervola-lehti
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KUTSU TERVOLAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
Tervolan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 4.5.2021
klo 18.00 Tervolan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa
Keskuskatu 95, 95300 Tervola.
Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19
-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).
Hallitus on 1.2.2021 kokouksessaan päättänyt
- asettaa määräpäivän 2.5.2021, johon mennessä
jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen
kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana.
Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
Suoraan Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) jäsentä. Kokouksessa
mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman
asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa
(1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta
äänimäärästä.

toimittamaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille sähköpostitse viimeistään 2.5.2021 osoitteeseen jussi.kuittinen@op.fi, tai Tervolan Osuuspankin
konttoriin. Valtuutetun tulee esittää valtakirja kokouspaikalla, mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu sähköpostitse.
- kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille sähköpostitse viimeistään 2.5.2021 osoitteeseen jussi.kuittinen@op.fi

edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja
valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida
järjestää turvallisesti kokousajankohtana mahdollisesti
voimassa olevia viranomaisten yleisiä kokouksia koskevia
määräyksiä sekä hygieniaa ja turvaetäisyyksiä koskevia
ohjeita noudattaen.

7. Valitaan tilintarkastaja

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

Kokousasiakirjat

1. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös toimintakertomus,
tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto
tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat
omistaja-asiakkaiden nähtävänä 26.4.2021 alkaen pankin
internetsivuilla https://www.op.fi/web/op-tervola

2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2020 tilinpäätöksen
vahvistamisesta;

Tervolassa 15.4.2021

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai
valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa
osuuspankille viimeistään 2.5.2021. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen
mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta.
Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Korko
maksetaan Euroopan Keskuspankin antamisen suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän;

Jos olette osallistumassa kokoukseen
- valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Lapinlehmää tehdään
jälleen tunnetuksi

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään sääntömuutoksesta.

TERVOLAN OSUUSPANKKI
Hallitus

OP Tervola
Tervolan Vuokratalot Oy
Vuokrakoti lähellä luontoa

Koti etsii vuokralaista.
www.tervolanvuokratalot.fi
040 170 3243

:
Lukijalta

Kemijoki aukoo uomaansa.
Jäät lohkeavat ja heittäytyvät virran vietäväksi.
Avovesi hohkaa kylmää ja tuoksuu keväältä.
Lauttasuma etenee arvokkaasti kohti merta.
Ajotuuli tarttuu vedenpinnan aaltoihin,
joihin aurinko laskee kimalteensa.

Lappari-elinkeino -hanke tutkii lapinlehmää seuraavat
kaksi vuotta. Tavoitteena on tehdä lapinlehmää tunnetuksi ja tuottaa siitä uutta tietoa.
Kuva, Lea Ruotsalainen

Lapin yliopiston Arktinen
keskus, Luonnonvarakeskus
ja Ammattiopisto Lappia ovat
käynnistäneet hankkeen,
jossa on tavoitteena tuottaa uutta tietoa lapinlehmän
pidosta, ominaisuuksista ja
rodun erityispiirteistä.
Hankkeen tietoja voidaan
jatkossa hyödyntää lapin
lehmään liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukeman Lapinlehmään perustuvan erikoistumisen mahdollisuudet
osana pohjoisia elinkeinoja –yhteishankkeen (Lappari-elinkeino) tavoitteena on
rodun tunnettuuden lisääminen ja sen tuotteiden hyödynnettävyys sekä kannattavuus eri elinkeinoissa.
-Lappian toteutusosuuden
keskiössä on lapinlehmän
maidon ja lihan jatkojalostus,
tuotekehitys, prosessointiominaisuuksien tutkiminen ja
testaaminen sekä lapinleh-

mäjalosteiden hinnanmuodostus ja markkinointimahdollisuudet, projektikoordinaattori Ritva Pesonen
tiivistää Ammattiopisto Lappian hankeosuuden tavoitteet.
Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa selvitetään
lapinlehmärodun erityisyyttä, kasvattajien kokemuksia, rodun tunnettuuden lisäämistä ja hyödyntämistä matkailussa.
Lu o n n o nva r a ke s k u k s e n
hanketyö taas keskittyy

lapinlehmän maidon ja
lihan erityisominaisuuksien
tutkimukseen verrattuna
valtarotuihin.
L a p p a r i - e l i n ke i n o n a –
hankeaika on 1.8.2020 –
31.3.2023. Hankerahoituksen on myöntänyt Euroopan
aluekehitysrahasto (EAKR)
ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Hankkeen kokonaisbudjetti 392 446 euroa, josta Ammattiopisto Lappian osuus
on 59 643 euroa.

Koskipaikoissa lautat ahtautuvat ja
soittavat jääsormin teräsjäälaulujaan.
Avovesi ottaa hellästi vastaan joutsenet,
jotka laskeutuvat odottamaan sopivia tuulia
jatkaakseen matkaansa pohjoiseen.
Kurkien aura nostaa fanfaarinsa
rikkoen avaruuden korkeuden kannen.
Marja-Leena Vierelä

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 5.5.
Aineistot 28.4. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

