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Tiedotuslehti Tervolan
kunnan talouksiin
Lehti nro 10 – 26.5.2021

Myönteisiä mahdollisuuksia

Va

www.tervola-lehti.fi

Tasa-arvoisen, kehittyvän ja
oikeudenmukaisen Tervolan puolesta!

2

Ekorre Maija-Liisa
ESH/eläkeläinen

8

Korhonen Johanna
myymäläpäällikkö

3

Hemminki Pertti
eläkeläinen (sit.)

9

Maikkunen Jouko
muurari

Joutulainen Juha

6

5

4

varhaiskasvatusopettaja (sit.)

Käytä äänioikeuttasi! Vaikuta!
Ennakkoäänestys 26.05. - 08.06.
Vaalipäivä 13.06.

Juntunen Juha

Pertti Keränen

mielenterv.hoitaja/eläkel. (sit.)

10

Miettunen Elina

Oinas Riikka

sosionomi/yrittäjä (sit.)

kunnallisneuvos

11

Koivupalo Rami
asentaja

12

Puikko Raimo

sairaanhoitaja

7

isännöitsijä/eläkeläinen

Saukko Ari

13

ulkoaluetyöntekjä (sit.)

Oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille.
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Me Tervo
haluamme, että

25
Alatossava Kari
insinööri

32
Karjalainen Liisa
lähihoitaja

39
Löf Erkki (sit.)
yrittäjä

26
Heikkilä Mikko
insinööri

33
Karjalainen Mika
toimitusjohtaja

40

•
•
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27
Heikkinen Arja
lähetyssihteeri

34
Kauppi Janne
insinööri (AMK)

päätökset tehdään vastuullisesti
kaikkien kuntalaisten arki on sujuvaa ja turvallista
palvelut ovat kaikkien saavutettavissa
asukkaiden erilaiset tarpeet huomioidaan
kuntalaisille tuotettavat palvelut ovat laadukkaita
kaikilla on mahdollisuus oppia ja harrastaa

28
Hietala Pirjo
DI, lehtori

35
Kokko Virva
erityisopettaja,
KM

41

42

Palokangas Pia (sit.) Pesonen Hanna
diplomikauppias,
järjestö- ja viesyrittäjä
tintäkoordinaattori

Vaajoensuu Matti
maaseutuyrittäjä

Vaajoensuu Matti

29
Juopperi Pekka
yrittäjä

36
Lampela Eero
maaseutukoneyrittäjä

43
Vaara Jorma
yrittäjä

• kuntamme on elinvoimainen ja myönteistä
yrityskulttuuria edistetään
• täällä on hyvä olla ja elää myös tulevilla
sukupolvilla
• kaikista pidetään huolta

30

31

Jurva Antti
nosturinkuljettaja

Kaasila
Hanna-Leena
maaseutuyrittäjä

37

38

Lehtilahti Taisto
eläkeläinen

44
Ylimartimo Eero
maanviljelijä

Luoma Päivihellen
erityisluokanopettaja, eläkeläinen
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JUMALANPALVELUKSET:
Su 30.5. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Su 6.6. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.

Kemijoen virkistyskäyttöä
kehitetään Tervolassa
Tervolalaisten keskusteluissa on noussut säännöllisesti
esiin Kemijoen virkistyskäytön kehittäminen. Tähän tarpeeseen vastaa Kemijoen virkistyskäytön kehittämishanke, jossa etsitään ratkaisuja Kemijoen kokonaisvaltaiseen
hyödyntämiseen. Tervolan kunnan ja Peräpohjolan Leader
ry:n rahoittama hanke on käynnistynyt talvella 2020 ja
päättyy vuoden 2021 lopussa.
Teksti, kuva Marjut Järvinen
Hankkeen hankekoordinaattorina toimii Tervolasta kotoisin oleva, nykyään
Keminmaassa asuva Seppo Kähkönen. Hankkeen
suunnittelussa mukana ollut
Kähkönen veneilee itsekin
Kemijoella vapaa-aikanaan.
- Jokivarsi kätkee paljon
upeita, näkemisen arvoisia paikkoja, joita on rannalta päin mahdotonta havaita.
Kemijoesta löytyy monta eri
”merta”, jotka omalla tavallaan kätkevät erilaisia kokemuksia ja kauniita perinnemaisemia, Seppo kertoo.
Hankkeen taustalla on ajatus Kemijoen kehittämisestä monipuolisena virkistysalueena, jossa esimerkiksi retkiveneily, melonta, kalastus ja SUP-lautailu olisivat
helppoa ja turvallista. Kemijoki tarjoaa moninaisia käyttömahdollisuuksia sekä yksityisille ihmisille että matkailutoimijoille.

Vesialueen kartoituksella edistetään
turvallista vesillä
liikkumista
Hankkeen merkittävimpänä
toimenpiteenä on Kemijoen
vesialueen kartoittaminen
Tervolan kuntarajojen sisällä. Vesialueen kartoittamisella mahdollistetaan turvallinen ja vaivaton veneily isoillekin veneille ja vähemmän
kokeneille veneilijöille.
Kaikuluotaustekniikalla tehdyn kartoituksen tuloksena saadaan vesistön syvyyskäyrät, jotka luovutetaan
julkisen karttapalvelun käyttöön. Julkisessa karttapalvelussa syvyyskäyrät ovat
maksutta kaikkien halukkaiden saatavilla. Kartat on
suunnitteilla saada julkiseen
käyttöön kuluvan vuoden aikana.
- Reittisuunnitelmaa tehdessä täytyy kuitenkin huomioida, että Kemijoessa veden
virtaama saattaa muuttua
ja vaikuttaa vallitsevaan ve-

den korkeuteen. Eilen tässä
kohdassa oli 2 metriä vettä ja
tänään vain 1,5 metriä.
- Vesialueen kartoituksen myötä Tervolan jokirannan yrittäjille avautuu uusia
mahdollisuuksia joen hyödyntämiseen. Itse haaveilen, että tulevaisuudessa
meillä voisi olla oma risteilijä
ja jopa päivätanssi joella,
Seppo suunnittelee hymyillen.

Jokivarren asukkaat
mukaan vuoropuheluun
Jotta Kemijoen virkistyskäytön kehittäminen jatkuisi myös hankkeen päätyttyä, on tavoitteena osallistaa
kehittämistyöhön jokivarren
kyläyhdistykset. Hanke sisältää kyläyhdistyksille tarkoitettuja työpajoja, jotka sisältävät yhteistä suunnittelua ja talkootöiden tekemistä.
- Nyt on tärkeää saada viritettyä keskustelua siitä, mitä
kyläläiset toivovat Kemijoen

virkistyksen osalta kehitettävän. Voimme yhteistuumin
kunnostaa rantoja tai vaikkapa suunnitella kokonaan
uutta hanketta. Odotan mielenkiinnolla kyläyhdistysten työpajoja, että päästään
keskustelemaan kyläläisten
tarpeista ja uusista ideoista,
Seppo kannustaa.
Seppo huomauttaa, että koronan aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ovat viivästyttäneet työpajojen järjestämistä, mutta kesän ja
syksyn aikana on toiveissa
polkaista työpajat käyntiin.
Mikäli kuntalaisella tai kyläyhdistyksellä herää ideoita Kemijoen virkistyskäytön
kehittämiseen liittyen, kehottaa Seppo laittamaan
rohkeasti sähköpostia osoitteeseen kevike.palaute@
gmail.com. Hankkeen puitteissa on tarkoitus järjestää
myös kaikille avoin verkkokysely, jolla kartoitetaan
kuntalaisten tarpeita.

Messut striimataan, mutta niihin voi osallistua paikan päällä 10 henkeä kirkkosalissa
ja 10 seurakuntasalissa. Seurakuntasaliin
tullaan keittiön oven kautta. Osallistuminen
edellyttää ilmoittautumista joko tekstiviestillä tai soittamalla numeroon 050 437 0001.
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.
Ke 2.6. Eläkeläisten virkistyspäivä Törmävaaran leirikeskuksessa klo 12-14.
Tapahtumaan on taksikyytimahdollisuus. Ilmoittaudu 31.5. mennessä Elinalle 050 437
0004.
KIRPPUTORI
on avoinna ma, ke ja la klo 11-17.
Kirpputorilla siivouspäivä ke 2.6. klo 8:00
alkaen. Tervetuloa talkoisiin!
KUKKAPÄIVÄ
Hautausmaan kukkapäivä maanantaina
7.6. klo 9:00 alkaen.
www.tervolanseurakunta.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

Louen Vesiosuuskunnan
sääntömääräinen vuosikokous
Louen Erämiesten kämpällä
9.6.2021 kello 18.00.
Terveisin johtokunta

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

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.

•Kasvohoidot•Kestopigmentoinnit•Hifu-hoidot
•Timanttihionta•Mikroneulaus•RF-CRYO hoidot
•LHE -valoimpulsihoidot•Sokerikarvanpoisto
•Schrammek GREEN PEEL•Happokuorinta
•Quick lash -ripsien kestotaivutus
•Brow lift -kulmien laminointi
JALKOJENHOIDOT (myös koti- ja laitoskäynnit)
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

Kauneus- ja jalkahoitola

Marjut Rovanperä

040 5255 669
Keskustie 95

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT
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RAKENNUSLUPIEN KÄSITTELY KESÄN
AIKANA
Rakennusvalvontatoimisto on suljettu kesälomien
vuoksi 28.6. - 27.7.2021.

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 9.6.
Aineistot 2.6. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen
lomataukoa. Rakennuslupia ei myönnetä edellä
mainittuina aikoina. 10.6.2021 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 2.6.2021.

VAALIKULJETUKSET
KAIKEN
TAKANA ON
KUNTA.

Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta järjestää
kuljetuksia Kuntavaalien ennakkoäänestyspäivänä
lauantaina 29.5.2021 sekä vaalipäivänä sunnuntaina
13.6.2021 kutsutaksiajona seuraavasti:
VAREJOKI

TEKNINEN OSASTO

Kolopetäjän, Sihtuunan, Petäjämaan, Sivakkajoen, Polvenojan, Varejoen ja Löylyvaaran alueen
kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin
Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.
AVOINNA:
ma-ke klo 12-19
to, pe klo 10-17
AUKIOLOAJAT
Kirjaston kesäaukioloajat ovat tulleet voimaan toukokuun alussa. 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.
LEFFAILTA 2.6.
Huom! Koronarajoitusten vuoksi otamme vain 6
ennakkoon ilmoittautunutta katsojaa. Ilmoittaudu viimeistään ti 1.6. klo 19 mennessä, puh. 040
486 6984.
Koko perheen elokuvailta ke 2.6. klo 17–18.30.
Napakettu ja hänen ystävänsä yrittävät pelastaa
arktisen kotiseutunsa pahalta mursulta, joka haluaa
sulattaa sen ja nousta maailman korkeimmaksi hallitsijaksi. Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat
namuset mukaan.
KIRJASTON PYSÄKÖINTIALUE
REMONTTIIN
Lapinniemen koulun ja samalla kirjaston asiakaspaikoitusalue on poissa käytöstä remontin takia kesän ajan 7.6. alkaen. Kirjaston ja muun kesäaikaisen
käytön työmaanaikainen asiakaspaikoitus on tulossa Nuorisoseuran pihalle.
KOULULAISTEN KESÄTOIMINTA
Kirjasto järjestää erilaista kivaa puuhaa, touhua ja
ohjattua toimintaa koululaisille kesäkuussa tiistaisin
ja torstaisin 8.6. alkaen. Joihinkin toimintapäiviin
on ennakkoilmoittautuminen, mutta pääsääntöisesti kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Työpajat
ovat osallistujille maksuttomia.
Ti 8.6. klo 13–15
Kasvata kesäisiä makuja, osa 1. Laitetaan kasvien
siemeniä itämään maitopurkkeihin ja huolehditaan
niistä koko kuukauden ajan. Tarvikkeet kirjastolta.
HUOM. ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 1.6.
mennessä. Mukaan mahtuu 20 hlöä.
To 10.6. klo 13–15
Persoonalliset kirjanmerkit ja muuta askartelua.
Tarvikkeet kirjastolta.
KAIKEN KANSAN MÖLYTOOSA -NÄYTTELY
Kainuun museon koostamassa näyttelyssä Kaiken
kansa mölytoosa keskitytään radion historiaan valokuvien ja muistojen kautta. Kiertonäyttely on esillä
Tervolan kirjastossa 3.5.–30.6.2021 välisen ajan.

TERVOLASSA TAPAHTUU

3.5-30.6

Kaiken kansan mölytoosa -näyttely
kirjastolla

8.6-11.6.

4H-Päiväleiri (luonto/toiminta)

14.6-18.6. 4H:n Ruokakoulu päiväleiri
21.6-24.6. 4H-Päiväleiri (luonto/toiminta)

Lisätietoja: www.tervola.fi

PAAKKOLA-KAISAJOKI
Paakkolan (kunnanraja - Tossavanperä) Kaisajoen
alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata
kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.
KÄTKÄVAARA-LAPPIA - LOUEN TOIMIPAIKKA
Sivakkajärven, Luppovaaran, Mustanmaan, Kätkävaaran, Nakuväärän, Ketunmaan, Kätkäjärven
ja Lappian Louen toimipaikan alueen kuljetusta
tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Make
Lampelalta puh. 040 515 7304.

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

Koivun, Peuran ja Louen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Make Lampelalta
puh. 040 515 7304.

Tarkista voimassa olevat rajoitukset kotisivuiltamme. Pyrimme toteuttamaan opetusta
koronatilanteen salliessa juhannukseen asti.
Palautamme kurssimaksua saamatta jääneen
opetuksen osalta sitä hakeneelle. Valitettavasti meistä riippumattomista syistä emme voi
palauttaa työnantajan etuudella maksettuja
kurssimaksuja.

REUTUAAPA-SUOLIJOKI-VÄHÄJOKI-SUUKOSKI-OSSAUS

Näiden kurssien ilmoittautuminen on jo
käynnissä:

Vammavaaran, Suolijoen, Reutuaavan, Vähäjoen,
Hyössingin, Suukosken, Ossaus ja Mattisen alueen
kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin
Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

Elokuussa 2021 alkavat kurssit
Yhteistyössä Tervolan riistanhoitoyhdistyksen
kanssa:
Metsästäjäkurssi, 2.-5.8.2021, ma-to klo,
18.00-20.30, tentti pe klo 18.00-19.00, Koulukeskus, kurssimaksu 30€, tenttimaksu 20€
Riista- ja kalakurssi, 9-12v., 25.8.-22.9.2021,
ke klo 17.00-18.30, Ossauksen uimaranta/laavu, kurssimaksu 24€

KOIVU-PEURA-LOUE

RUNKAUS - PAHTAOJA – LEHMIKUMPU
Jyrkänkosken, Ollakanojan, Rakkaviidan, Sirkkelin
ja Anttilankankaan alueen äänestäjät voivat tilata
kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.
Pahtaojan, Lehmikummun, Kiviojan ja Mattisen
alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata
kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.
YLIPAAKKOLA
Ylipaakkolan - Isopalon alueen kuljetusta tarvitsevat
äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä
puh. 0400 391 757.
Kuljetusta voidaan järjestää muistakin kuin yllämainituista paikoista jos tarvitsijoita on 3 - 4 henkilöä.
Äänestyspaikka ennakkoäänestyksessä on kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola ja
varsinaisena äänestyspäivänä kunnanvirasto, osoite
Keskustie 81, 95300 Tervola.
Vaalikuljetusta tarvitsevan tulee hyvissä ajoin,
viimeistään edellisenä päivänä ottaa yhteyttä
kuljetuksen hoitavaan autoilijaan kyydin saamiseksi.
Autoilija ilmoittaa aikataulun.
Kuljetuksiin liittyvissä asioissa voi ottaa myös yhteyttä Teija Mäkipeuraan puh. 0400 268 920.
TERVOLAN KUNNAN
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Elokuussa 2021 alkavat verkkokurssit
Kirjonnan erikoistekniikat, 2.8.202113.6.2022 (16 opetuskertaa), ma klo 13.0015.30, kurssimaksu 45€
Ompelun ABC, 3.8.2021-14.6.2022 (16 opetuskertaa), ti klo 13.00-15.30, kurssimaksu 45€
Neuloen ja virkaten, 4.8.2021-15.6.2022 (16
opetuskertaa), ke klo 13.00-15.30, kurssimaksu 45€
Tekstiilityön erikoistekniikat, 5.8.202116.6.2022 (16 opetuskertaa), to klo 13.0015.30, kurssimaksu 45€
Omat kaavat, 14.8., 4.9., 16.10. ja 11.12.2021,
la klo 9.00-15.00, kurssimaksu 45€
Esiintyjyys etäpalaverissa ja etätyöhaastattelussa, 28.8.-5.9.2021, la & su klo 14.0015.30, kurssimaksu 24€
Lukuvuoden 2021-2022 kuorojen ja taiteen
perusopetuksen ilmoittautuminen alkaa
7.6.2021
Opinto-opas 2021-2022 jaetaan kotitalouksiin viikolla 30.
Opas on luettavissa opiston kotisivuilla
kesäkuun lopulla.
Lukuvuoden 2021-2022 ilmoittautuminen
alkaa 16.8. klo 9.00

Tervola-lehti
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KUULUTUS

KUNTAVAALIT 2021
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13. päivänä
kesäkuuta 2021 kello 9.00 - 20.00.
Äänestysalue
Äänestysalue 1 Tervolan kunta
Äänestyspaikka
Kunnanvirasto
Osoite: Keskustie 81
95300 TERVOLA
Äänestyspaikalla suositellaan maskin käyttöä.
Tervolan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.
ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 26.5. - 8.6.2021
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Tervolan kunnan kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.
Ennakkoäänestys
arkipäivinä klo 9.00 – 18.00,
lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 – 15.00.
Äänestyspaikalla suositellaan maskin käyttöä.
Riskiryhmäläisille suositellaan ennakkoäänestämistä
arkipäivinä klo 9.00 – 10.00 välisenä aikana.
Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee
esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu
henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei
ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa
asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia
haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden
mukaista passivalokuvaa.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen
oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon
tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä
hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen
ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestys ajanjaksoon (26.5. - 8.6.2021) sattuvana päivänä äänestäjälle
erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.
Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse,
puh.0400 268 920, ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16.
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema
henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta.
Lomakkeita on saatavana keskusvaalilautakunnan sihteeriltä
Teija Mäkipeuralta puh.0400 268 920.
Osoite: Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie
81, 95300 Tervola. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta http://www.vaalit.fi/aanestaminen-kotona
LAITOSÄÄNESTYS
Äänestyksistä laitoksissa ilmoittaa vaalitoimikunta laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.
Tervolassa 6.4.2021
TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Koronarokotusvuorossa
50-69-vuotiaat tervolalaiset
Tervolassa rokotusvuorossa ovat nyt kaikki
50-69-vuotiaat, ja myös riskiryhmään kuuluvien
rokottaminen jatkuu.

Tilaa rokotusaika puhelimitse
Rokotusajan voi tilata itse terveyskeskuksen
vastaanotosta numerosta 0401519794 arkisin klo
10-15.
Mikäli kuulut aiemmin rokotettuihin ryhmiin, etkä
ole saanut ensimmäistä rokoteannosta, tilaa aika
terveyskeskuksen vastaanotosta.

Tervolan rokotustilanne
Rokotettu vähintään yksi annos:
•
Päivystyksen henkilökunta
•
Asumisyksiköiden iäkkäät asukkaat ja
henkilökuntaa
•
yli 70-vuotiaat
•
Alle 70-vuotiaat erittäin korkeassa riskissä
(ns. 1. riskiryhmä) olevat, terveydenhuollon arvion perusteella.
Rokottaminen meneillään:
•
50 – 69-vuotiaat
•
Alle 70-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat
(joko THL:n määrittämä 1- tai 2-riskiryhmä).
Seuraavaksi rokotusvuorossa:
•
16 – 49-vuotiaat arviolta kesäkuussa

Seuraava lehti
ilmestyy 9.6.

KUNNALLISVAALIT 13.6.2021 - EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ
Vasemmistoliitto r.p. SDP+VAS
2 Ekorre, Maija-Liisa
ESH, eläkeläinen
3 Hemminki, Pertti
Eläkeläinen
4 Joutulainen, Juha
Varhaiskasvatusopettaja
5 Juntunen, Juha
Mielenterveyshoitaja, eläkeläinen
6 Keränen, Pertti
Kunnallisneuvos
7 Koivupalo, Rami
Asentaja
8 Korhonen, Johanna
Myymäläpäällikkö
9 Maikkunen, Jouko
Muurari
10 Miettunen, Elina
Yrittäjä, sosionomi (AMK)
11 Oinas, Riikka
Sairaanhoitaja
12 Puikko, Raimo
Isännöitsijä, eläkeläinen
13 Saukko, Ari
Ulkoaluetyöntekijä

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
SDP+VAS

14 Antinkaapo, Niina
Restonomi (AMK), Sous Chef
15 Järvelä, Jari
Ylempi (AMK) Rakennus ja yhdyskuntatekniikka

Perussuomalaiset r.p.
16 Antinkaapo, Juha
Maanviljelijä, FM

17 Hietanen, Ari
Vanhempi konstaapeli
18 Hoppari, Mika
Eläkeläinen, monitaitorakentaja
19 Kontiokoski, Kari
Yrittäjä
20 Lehtinen, Martti
Eläkeläinen
21 Lilleberg, Mika
Linja-autonkuljettaja
22 Salmi, Veli
EVP
23 Tervo, Rauno
Eläkeläinen
24 Volotinen, Juha
Koneistaja

Suomen Keskusta r.p.
25 Alatossava, Kari
Insinööri
26 Heikkilä, Mikko
Insinööri
27 Heikkinen, Arja
Lähetyssihteeri
28 Hietala, Pirjo
DI, Lehtori
29 Juopperi, Pekka
Yrittäjä
30 Jurva, Antti
Nosturinkuljettaja
31 Kaasila, Hanna-Leena
Maaseutuyrittäjä
32 Karjalainen, Liisa
Lähihoitaja
33 Karjalainen, Mika
Toimitusjohtaja
34 Kauppi, Janne
Insinööri (AMK)

35 Kokko, Virva
Erityisopettaja, KM
36 Lampela, Eero
Maaseutukoneyrittäjä
37 Lehtilahti, Taisto
Eläkeläinen
38 Luoma, Päivihellen
Erityisluokanopettaja, eläkeläinen
39 Löf, Erkki
Yrittäjä
40 Palokangas, Pia
Diplomikauppias, yrittäjä
41 Pesonen, Hanna
Järjestö- ja viestintäkoordinaattori
42 Vaajoensuu, Matti
Maaseutuyrittäjä
43 Vaara, Jorma
Yrittäjä
44 Ylimartimo, Eero
Maanviljelijä

Vihreä liitto rp.
45 Romsi, Esko
Moniala opiskelija

Tervolalaisten parhaaksi yhteislista
46 Kyngäs, Alpo
Maataloustyöntekijä
47 Maimann, Rein
Eläkeläinen
48 Vaajoensuu, Matti K.
Eläkeläinen
49 Antinkaapo, Tuomo
Eläkeläinen
50 Halonen-Laiti, Liisa
Taiteilija, yrittäjä
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Nuoret kaipaavat kohtaamispaikkoja
ja vapautta tehdä itse
Reetta Davidila muutti vuosi sitten Oulusta takaisin Tervolaan.
”Asun nyt kirkonkylällä. Lapsuuden ja nuoruuden vietin Koivussa.
Olen jäämässä Tervolaan, muita suunnitelmia ei ole.”

Salen lähellä sijaitseva kenttä olisi tervolalaisten nuorten mielestä mainio paikka
puisto- ja piknikalueelle.

Reetta Davidilan opinnäytetyön viesti on selvä: Tervolan vetovoimaa voi kasvattaa osallistamalla ja yhteisöllisin keinoin. ”Nuorilla on intoa ja ideoita. Vetovoimaisuuden puute
on niin olennainen ongelma, että kunnan kannattaisi suunnata sen ratkaisemiseen voimavaroja.”
Teksti, kuva Teija Laurinolli
Puisto- ja piknikalue, kahvila, kuntoportaat. Kuulostaako mahdottomalta?
Ehdotukset ovat poimintoja tervolalaisen liiketalouden
opiskelijan Reetta Davidilan,
21, opinnäytetyöstä ”Kunnan vetovoiman lisääminen
osallistavin menetelmin”.
Tutkielman alaotsikko kysyy:
”Millaisilla sosiaalisilla kei-

noilla lisätään Tervolan kunnan vetovoimaisuutta?”

tus käyttää kunnan brändin
kehittämisen tukena.

– Selvitin 15–34-vuotiaiden
tervolalaisten näkemyksiä.
Ehdotukset ja ideat nousivat
esille ryhmähaastattelussa
ja kyselyssä, Davidila kertoo.

– Aihe tarkentui keskusteluissa kunnan viestintäsuunnittelijan Marjut Järvisen
kanssa.

Kyselyyn vastasi 98 nuorta,
haastateltavia oli kolme.
O u l u n a m m a t t i ko r ke a kouluun laaditun opinnäytetyön toimeksiantaja on Tervolan kunta, ja sitä on tarkoi-

Tulokset voi karkeasti jakaa
kolmeen: tarvitaan kohtaamispaikkoja, urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksia sekä
tapahtumia.
– Tervolalaiset kaipaavat
tietoa vaikuttamismahdol-

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

lisuuksista ja näkyvämpää
viestintää. Halukkuutta järjestämiseen ja osallistumiseen on, jos sille annetaan
tilaa, kanavia ja vapautta,
Reetta Davidila listaa.
– Osallistumiskynnyksen pitäisi olla matala. Kuntiin kaivataan ylipäätään kokeiluja ideakulttuuria. Vetovoimaisuuden puute on niin
olennainen ongelma, että
sen ratkaisemiseen kannattaisi antaa resursseja eli rahaa ja henkilöstöä.

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!
Nuohooja, Mikael Tolonen
puh. 0458896881

www.satox.fi

Nyt olisi Davidilan mukaan
hyvä sauma.
– Kun koronapandemiasta
palataan normaaliin, patoutunut kaipuu yhteisöllisyyteen purkautuu.

Julkisia tiloja
yhteisön keskelle
Asukkaita kokoavat paikat ovat hiljentyneet kaupunkienkin keskustoissa, eivät vain maaseutukuntien
kirkonkylissä. Tervola ei ole
poikkeus.
– Houkuttelevia julkisia tiloja kaivataan yhteisöjen keskelle. Tervolalaisten haastattelu- ja kyselyvastauksissa nousi monen suulla esille
toive kahviloista sekä puistoja piknikalueesta, jossa voisi
vaikka pelata mölkkyä tai minigolfia, Davidila kertoo.
– Suunnitteluun ja esimerkiksi istutusten tekemiseen
voisi ottaa kuntalaiset mukaan. Nyt ystävien tapaamiseen ei ole oikein muita paikkoja kuin kodit.
Haastattelussa ja kyselyssä
kävi ilmi, että Tervolassa on
yhteisöllisiä harrastuspaikkoja nuorille miehille muttei
juurikaan naisille.
– Miehet käyvät pelaamassa jalkapalloa ja jääkiekkoa
tai kalastamassa sekä ajamassa mönkijällä ja moot-

torikelkalla. Naisilla ei ole
oikein muuta kuin lenkkeily.
Naisia kiinnostaisivat etenkin
ohjattu ryhmäliikunta sekä
kuntoportaat.

Ämpäripääpäivät
entiseen loistoon
Tervolan vetovoimaisin ja
imagoltaan myönteisin tapahtuma on viime vuodet ollut Maaseudulta käsin -messut. Se ei kuitenkaan nuorten
mielestä riitä.
– Uusia tapahtumia ei kaivata
vaan vanhojen loiston päiviä
ja elvyttämistä, sanoo Reetta Davidila.
– Entisenlaisia Ämpäripääpäiviä kaipasi moni. Ne eivät
ole enää ehkä kymmeneen
vuoteen vetäneet väkeä. Ohjelma on typistynyt paljon.
– Moottoriurheilutapahtumia toivotaan takaisin. Tämä
ei mielestäni kunnalta vaatisi paljon. Esimerkiksi vesirossit olivat ennen niin suosittuja, että tiet olivat tukossa.
Kulttuurista kiinnostuneet
mainitsivat ennen muuta
musiikkitapahtumat. Elävää
musiikkia saisi olla tarjolla
muutenkin enemmän.
Reetta Davidilan opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.theseus.fi.
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KAIKEN
Tervolassa on hyvä asua!
TAKANA ON
KUNTA.
Ryhmä ”Tervolalaisten parhaaksi” oli kirjoituksessaan
(LK 7.4.) huolissaan maaseutukuntien tulevaisuudesta
mm. alenevan väestökehityksen valossa. Asukasluvun
kääntämiseksi kasvu-uralle olivat vaihtoehtoina mm.
etätöiden mahdollistaminen
ja kunnassa syntyville lapsille myönnettävä syntymälahja.
Tervolan kunnan osalta voi
todeta, että etätöiden mah-

dollistamiseksi on vedetty koko kunnan kattava valokuituverkko ja ns. vauvarahakin on ollut käytössä jo
useita vuosia.
Tervolan kunta on, silloisen
Vasemmiston valtuustoryhmän aloitteesta, v 2004 alkaen ottanut käyttöön 100
euron tilinavauksen vastasyntyneille vauvoille. Vasemmiston valtuustoryhmän aloitteesta sitä nostettiin 1.1.2011 -alkaen

300:een euroon ja edelleen
1.1.2019 -alkaen 500:een
euroon.
Kuten edellä kirjoitetusta
nähdään on Vasemmiston
valtuustoryhmä ollut varsin
aktiivinen kyseisen kannusteen kohdalla ja yhteistyössä
muiden ryhmien kanssa siitä on muodostunut kuntaan
toimiva käytäntö.
Toivottavasti samanlainen
yhteistyön henki jatkuu myös

Kuntavaaliehdokas
numero 50.
Olen syntynyt Louella, ylioppilaaksi tullut Kemin tyttölyseosta, kuvaamataidonopettajaksi valmistunut
Helsingissä, silloin ainoassa paikassa Suomessa , jossa kuvaamataidonopettajaksi oli mahdollista valmistua. Nyt jo yli 20 vuotta on
ollut myös toinen paikka, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta. Kuvataiteen lehtorina
olen toiminut pitkään peruskoulussa, lukiossa, vapaassa sivistystyössä, toisella asteella ja yliopistossa kasva-

tustieteellisessä ja taiteiden
tiedekunnassa.
Luottamustehtävissä olen
toiminut kunnallisissa sekä
OAJ:n ja AKAVAN , paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa tehtävissä. Kuvataiteen ja taidekasvatuksen
alalla olen toiminut jäsenenä
ja luottamustehtävissä paikallisella ja alueellisella tasolla, mm. Lapin Kuvataideopettajien yhdistyksen perustajana ja ensimmäisenä
puheenjohtajana, Lapin Ku-

kesällä valittavan uuden valtuuston kohdalla, sillä pienen
kunnan vahvin voimavara on
kaikkien poliittisten ryhmien
välinen hyvä yhteistyö.
Vasemmiston valtuustoryhmä on ollut hyvin aktiivinen
myös Kätkävaaran alueen
kehittämisessä, mm. esittämällä palaneen laavun uudelleen rakentamista, joka
toteutuukin vielä tulevan kesän aikana. Vieläpä huomattavasti paremmassa muo-

dossa kuin tulipalossa tuhoutunut.
Lisäksi valtuustoaloitte on
tehty ”Vaarojen vaellus” -nimisen hankkeen uudelleen
käynnistämisestä joka toteutuessaan antaisi todellisen piristysruiskeen koko
Lounais-Lapin ulkoilumahdollisuuksiin.
On tietysti hyvä, että muutkin ryhmät/ehdokkaat kantavat huolta kunnan kehitty-

misestä, mutta olisi varmaan
paikallaan, ennen esitysten
tekoa, tutustua kunnan jo
valmiiksi tarjoamiin palveluhin ja kaikki joilla on mahdollisuus, tukea kunnan pyrkimyksiä toimia kuntalaisten ja
kunnan palveluja käyttävien
parhaaksi.
Tervolan Vasemmiston
valtuustoryhmä ja
kuntavaaliehdokkaat

Tervolassa on huono
päätöksentekokulttuuri
vataideseura Palas ry:n puheenjohtajana vuodet 20132016. Olen myös Suomen taiteilijoiden jäsen.
Asun Louella Taide-Kolmosessa, äitini syntymäkotimaalla. Suostuin Tervolalaisten parhaaksi-ryhmän
kuntavaaliehdokkaaksi. Kannatan Tervolalaisten parhaaksi- ryhmän vaaliohjelmaa.
Liisa Halonen-Laiti,
ehdokas numero 50

Tervolan nykyinen päätöksenteko ansaitsee negatiivista palautetta. Minulle tulee kuva, että kunnanhallitus
tekee ensin päätöksiä, joista
se sitten itse tekee valituksia.
Tällainen toiminta repii kaikkia kuntalaisia. Kunnanhallitus on päättävä elin, johon
haluaisin luottaa ja uskoa.
Kuka vastaa, että päätösehdotukset ovat lain mukaisia?
Mikä on virkamiesvastuu,
onko sitä?

Historiaa tuntematta kysyn,
että onko tämä kunnan tapa
ja perinne?
Tervolan asioita pitää pystyä hoitamaan yhdessä puolueesta riippumatta kunnan
edun mukaisesti.
Jokainen puolue kuuluttaa
yhdessä tekemisen tärkeyttä. Onko tämä valheellinen
lupaus puolueilta?

ta, jonka pitää kuitenkin tarjota monipuolisia lakisääteisiä palveluita. Niihin tarvitaan
rahaa ja yhteistä halua. Uusia
asukkaita on vaikea saada,
jos kunnan maine on huono.
Katkeruus ja kateus ovat tunteita, joilla ei saada mitään
hyvää aikaan.
Päivihellen Luoma
Kuntavaaliehdokas

Tervola on pieni köyhä kun-

Terve meininki Tervolaan
Suomessa on hyvä kunnallinen itsehallinto ja demokratia.Jokainen äänioikeutettu saa osallistua joka neljäs
vuosi luottamushenkilöiden
valintaan äänestämällä kuntavaaleissa. Ehdokkaina on
ihmisiä, joita on pyydetty ehdokkaiksi, ja he ovat antaneet suostumuksensa siihen. Jokaisella ehdokkaalla
on siis kannatusta jo ennen
vaaleja. Kuntademokratian mukaista on, että luottamustehtäviin tulee vain niitä,
jotka ovat olleet ehdokkaina ,
ja joiden kannatus on vaaleilla mitattu.

Vaaleissa valitaan valtuusto, kunnan ylin päättävä elin,
jonka linjausten mukaan hallitus toimii. Lautakunnat
pohtivat ja päättävät kukin
oman alansa asioista. Sekä
hallitus, virkamiehet että
lautakunnat ovat valtuustolle alisteisia.
Ehdokkaat ja ryhmät esittävät vaaliohjelmansa sitä
varten, että kuntalaiset voivat valita, minkä ohjelman
mukaan he haluavat kunnan asioita hoidettavan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että
Tervolan asioita on hoidettu

etupäässä kuntakeskuskeskeisesti
Nyt on koko kunnan vuoro.
Tervolalaisten parhaaksi -ryhmän tärkeimmät
tavoitteet ovat
* tasapuolinen, koko kuntaa
tasapuolisesti huomioonottava päätöksenteko
* yhteydet kuntoon koko
kuntaan tasapuolisesti, turvallinen teiden kunto,
myös ns. yksityistiet, kevyenliikenteen väylät, valot,

puhelin-ja nettiyhteydet
* on laadittava ohjelma, jonka
mukaan edettäessä yhteydet
tulevat kuntoon koko kunnan
alueella, myös ns. yksityistiet
* kunnan järkevä taloudenpito, kaupat tehtävä niin, että ei
jää lahjoituksen tai epäoikeudenmukaisuuden jälkimakua
* laatua rakentamiseen ja
kaavoitukseen, omakoti- ja
rivitaloalueet erikseen
* kaavoitukset hyvälle, kovalle rakennusmaalle

* palvelut pidettävä yllä tasapuolisesti koko kuntaan
ja pääsy niiden äärelle, tiet
ja yhteydet kuntoon, myös
ns. yksityistiet. Kun yhteydet
ovat kunnossa, ihmiset eivät
muuta pois ja uusiakin asukkaita tulee.
* kunnan tiedotettava ja luotava yhteyksiä, että saadaan
lisää asukkaita
*kuntaan pysyvästi muuttaville tervetuloraha ja kunnassa syntyville syntymäraha
1000 euroa.

Tervola sai koronarahaa
108€/asukas. Normaalien
valtionosuuksienkin perustana on väkiluku. Verotulot syntyvät kuntalaisten maksamista veroista. Ihmiset tekevät kunnan elinvoiman.
Toimitaan tervolalaisten
parhaaksi!
Kyngäs Alpo
Maimann Rein
Vaajoensuu Matti K.
Antinkaapo Tuomo.
Halonen-Laiti Liisa

Vastaranta
Risukkoon sillan kupeeseen
sitä vastarantaa. Kesät talvet
kuravesi nilkkoja huiluttaa.
Vuosikaudet maankaatopaikkana ollut on. Ajatus saviliejun rakentelusta täysin
toivoton.
Vaikka ihan totena puhuvat,
että siellä asua vois. Niin uimataidoton ei sieltä keväällä
pääse pois.

Gondolikuskeille töitä tulee.
Se ainakin on varmaa.
Kelluvissa bungaloweissa
asustelee. Väki jolla on varaa.
Saa nähdä mitä ilmojen lämmetessä ilmestyy. Ennen
syksyä stratosfäärit kyllä vielä ylittyy. Brändiryhmäläiset kun pistävät kaikki parastaan. Tosin älyttömyyksistähän heille palkka maksetaan.

Vaikka ihan totena puhuvat,
että siellä asua vois.
Niin uimataidoton ei sieltä keväällä pääse pois.
Gondolikuskeille töitä tulee.
Se ainakin on varmaa.
Kelluvissa bungaloweissa
asustelee. Väki jolla on varaa.
Ari Saukko, Tervola

Etkö saanut Tervola-lehteä?
Ilmoita jakeluhäiriöistä sähköpostitse

aineisto@tervola-lehti.fi

Lehti on myös jaossa Tervolan huoltoasemilla,
kuntakeskuksen Salessa ja K-marketissa, sekä seurakunnan toimistolla.
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KAIKEN
Pidetään huolta Tervolasta.
TAKANA
ON
Tervola
pitää huolta meistä.
KUNTA.
Tervola on idyllinen ja hyvä
paikka asua, joka palvelee
kaikkia meitä kuntalaisia aina
ikäihmisistä, yksin asuviin ja
lapsiperheisiin. Näin kerrotaan ja näin puhutaan. Ovatko asiat olleet aina näin, ja
ovatko sitä edelleen muuttotappiota kärsivässä kunnassamme?

dollisuudet kunnan alueella.
Kuinka nämä kaikki mahdollistuvat edelleen myös
täällä Tervolassa? Poliitikon
sekä päätöksentekijän rooli ei ole koskaan helppo, eikä
sen aina pidäkään olla, eiväthän kaikki päätökset synny
aina niin yksimielisesti eivätkä helposti. Tärkeintä on kaiketi toisten kunnioitus sekä
kunnan hyvinvoinnin ajattelu. Kunnan päätöksiä tehdessä kuntalaisten ja kunnan
etu on se, mitä eniten mietitään ja kuunnellaan; oma
etuhan voi olla hyvinkin samanlainen.

Me Tervolan Demarit pidämme tärkeänä, että kunnassamme olisi edelleen hyvä
asua. Haluamme olla rakentamassa ja ylläpitämässä
Tervolaa, jossa arki on turvallista, ja arjen palvelut sekä
toimivia että tavoitettavissa. Meistä on hyvää ja vastuullista pitää myös tavoitteena ekologisesti kestävää,
yhdenvertaista, sekä syrjinnästä vapaata kuntaa, jonka
taloutta ylläpidetään ilman
pelkoa palveluiden katoamisesta. Lapsiperheille, lapsille ja nuorille tulee olla riittävästi tukea ja turvaa tarjolla.
Turvallinen arkihan on meidän jokaisen oikeus ja perusturva. Tervolan Demarit pitää
tärkeänä myös, että elinvoimaa ja hyvän elämän edellytyksiä edistetään kunnassa.
Hyvinvoinnin pohjana ovat
elinvoimaiset yritykset sekä
erilaiset työllistymismah-

SDP on tasa-arvon, vapauden, ja solidaarisuuden liike, joka uskoo sopimiseen ja
rakentamiseen – emme riitelyyn ja repimiseen. Politiikassa on tärkeä vaalia arvoja, jotka edesauttavat kykyä
hoitaa asioita vastuullisesti sekä vahvaan ja vastuulliseen arvopohjaan nojaten siten, että päätöksenteko sujuu vastuullisesti ja pitkälle
kantaen, ei lyhytnäköisesti ja
hätiköiden tehden.
Tervolan Demarit
(Tervolan Sos.Dem Ty)

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

Palstaleveydet
1 p 38 mm
3 p 122 mm
5 p 206 mm

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

as,
Ehdok hdit
e
vielä aan!
muk

Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät
Jakelu
Jakelu

ke 26.5.
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
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

www.tervola-lehti.fi

Ilmoitushinnat

KUNTAVAALILEHDET
26.5. ja 9.6.

2 p 80 mm
4 p 164 mm
6 p 248 mm

Mainostomistotasoinen suunnittelu
sisältyy ilmoitushintaan.
Palveluhakemisto (jokaisessa lehdessä)
Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€/kerta€
ja 2x50 mm = 40€/kerta €- vuosisopimus
Hintoihin lisätään alv. 24%

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.

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.

Ilmoitustilavaraukset

Ilmoitusaineiston jättö
osoitteeseen aineisto@tervola-lehti.fi (kts. aineistovaatimukset).

Yhteystiedot

Peruutukset
Määräpaikka ilmoitukset on sovittava ennakolta. Ilmoituksen peruutukset tehtävä sisäänjättöaikojen mukaisesti.
Peruutetuista, jo tehdyistä ilmoituksista veloitamme 50% ilmoitushinnasta.

edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä
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

Mainostoimisto Visual Design Oy

Painopaikka
Suomalainen
Lehtipaino Oy

Jakelu

Suomen
Suoramainonta

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.

Tervola-lehti
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Avoin kirje Tervolan
kunnanvaltuustolle
Olemme esittäneet nöyrimmän pyyntömme Tervolan
kunnan valtuustolle, että
kunnanhallituksen kokouksessa 10.5.2021 hyväksytty päätös, tuulivoimahankkeiden saattamisesta osayleiskaavasuunnitteluun,
jätettäisiin uuden elokuussa aloittavan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Vetosimme aiemmin kunnanhallitukselle osoitettuun
aloitteeseen, jossa esitetään että, Tervolan kunta ottaa ohjat tuulivoimarakentamisessa. Aloitteessa esitetään, että kunta asettaa
asukkaittensa hyvinvoinnin etusijalle ja luopuu tuulivoima-alueiden lisäkaavoittamisesta, kunnes alueella
on tehty kokonaisvaltainen
selvitys tuulivoiman soveltumisesta Tervolan kuntaan.
Selvityksessä on huomioitava mm. asukkaiden viihtyvyys, alueen muut elinkeinot,
ympäristö sekä Tervolassa
ja ympäröivissä kunnissa vireillä olevat muut kokonaisuuteen vaikuttavat hankkeet. Selvityksessä on huomioitava myös vähintään 4
km suojaetäisyys kaikkeen
asutukseen. Selvitys on tehtävä avoimessa prosessissa
yhdessä kunnan asukkaiden
ja yritysten kanssa heitä aidosti kuunnellen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.4.2021 kuitenkin jättänyt aloitteen
pöydälle eikä aloite ole
näin edennyt kunnanvaltuustolle. Se, että aloite
on jätetty pöydälle, osoittaa mielestämme sen,
että tuulivoimahankkeita
h a l u t a a n a j a a kova lla vauhdilla eteenpäin ennen kuin kuntalaisten tietoisuus ja vastustus ehtii
nousta. Hankkeista hyötyvät etupäässä maanomistajat ja voimayhtiöt,
mikä asettaa muut kuntalaiset epätasa-arvoiseen
asemaan. Olemme huolissamme kotiemme ja kiinteistöjemme arvon romahtamisesta, luonnon
moninaisuuden särkymisestä sekä kotiseutumme muuttumisesta teollisuusalueeksi. Huomioitakoon, että ko. aloitteessa
on selvästi esitetty kuntalaisten halukkuus osallistua tuulivoimarakentamisen suunnitteluun yhdessä
kunnan kanssa. Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa, eri vaihtoehtojen punnitseminen ja kunnan kehittäminen myös muilla
tavoin kuin tuulivoimarakentamisella, tulisi olla
tärkeäimpiä tapoja asukkaiden sitouttamisessa

- LUKIJAN PALSTA -

LAULU JOELLENI
Silloin minä rakastin sinua,
kun nostelit vaahtopäitä
harajalta toiselle,
välillä peittyen pärskeisiin .
Silloin minä rakastin sinua,
kun villinä ja kesyttömänä
työnsit jymisevät jäälauttasi
pirtin ikkunan alle.
Silloin minä rakastin sinua,
kun olit vaapaa ja kahleeton,
kun hurja kevätlaulusi
vielä ranatkoivikossa soi.

Näkymä Kätkävaaralta Valkiavaaraan, joka on
suunniteltua tuulivoimala-aluetta.
Kuva, Elina Miettunen

kuntaan. On järjetöntä tehdä nopeita ja kauaskantoisia päätöksiä, selvittämättä niiden vaikutuksia kunnan muuhun toimintaan ja
kehitykseen.
Tuulivoimarakentaminen
on selvästi nostattanut kuntalaissa suurta huolta ja pelkoa. Ihmiset ovat ryhtyneet
keskustelemaan asiasta julkisesti ja monenlaista kannanottoa on asiasta
esitetty sosiaalisessa mediassa, lehtien yleisöosastoilla sekä yksityisillä foorumeilla. Asiaan liittyen on
tehty adresseja sekä aloitteita. Huomioitakoon, että
edellä mainitun aloitteen
allekirjoitti vuorokaudessa 102 kuntalaista ja adres-

si on kerännyt jo 615 ääntä. Kannattajamäärät ovat
huomioon otettavia Tervolan kokoisessa kunnassa.
Toivomme, että valtuusto ottaisi huomioon kuntalaisten huolen ja hädän
ja pysäyttäisi kaavoitustoimenpiteet kaikkien tuulivoima-alueiden osalta,
kunnes kunnassa on kehitetty toimiva kuntalaiset ja
yritykset osallistava keskustelu- ja kehittämistoimintamalli.
Ei lisää tuulivoimaa
Tervolaan- ryhmän ja
kuntalaisten puolesta,
Elina Miettunen ja
Tanja Uokkola, Tervola

Ovat työtäneet betonin
liian syvälle sydämeesi
ja ainaaksi vaientaneet
nuoruuteni virran .
Mirjami Lehto

TUULIVOIMAMAA
Valkiavaaran maisemiin tuulivoimaa kaavoitetaan.
Siellä perällä alkaa raha ranteita pakottamaan.
Kohta myllyt korkeimmat pistää rahan äänellä.
Kyllä niitä Koivun perällekin olisi voinut pistellä.
Voi kunpa omalle maalle tuulimylly tulisi,
sellaista päätöstä minä en lainkaan surisi.
Myllytönnä täytyy vain kärvistellä,
ei kuulu kaavoituksia.
Päivät pitkät täytyy mietiskellä,
onko edes suunnitelmia.
Tulisipa joskus Koivun kylään tuulivoimamaa.
Dollarin kuvat silmissä sitä ainakin yksi odottaa.
Sahajuikit puusta eivät tahdo maksaa rahalla.
Siispä tänne mylly heti, ei millään pahalla☺.
Voi kunpa omalle maalle tuulimylly tulisi,
sellaista päätöstä minä en lainkaan surisi.
Myllytönnä täytyy vain kärvistellä,
ei kuulu kaavoituksia.
Päivät pitkät täytyy mietiskellä,
onko edes suunnitelmia.
Ari Saukko, Tervola

Tervolalaisuuden ydin
LAPINVUOKKO
Nykyisin puhutaan brändeistä, niitä tilataan ja ammattimaisesti kehitellään.
Brändin olisi tarkoitus jotenkin kuvastaa ja luoda kohteesta mielikuvaa. Tervolan
kuntakin näyttäisi lehtitietojen mukaan sellaisen tilanneen.
Tervola, löökikurjen pitäjä, on
syntynyt joen, soiden, vaarojen, mäntykankaiden, kuusikoiden ja koivikoiden keskelle. Joesta sai kalaa, metsästä
riistaa ja marjoja. Porojakin
hoidettiin. Asetuttiin asumaan, soista ja kankaista
raivattiin peltoa. Karjaa hoidettiin. Saatiin ravintoa pelloista ja metsästä ihmisille ja
eläimille. Tuotanto alkoi kasvaa ja monipuolistua. Metsän, maan ja karjan antimet
riittivät vähitellen myyntiin
asti. Mitä enemmän tuotantoa meni myyntiin, sitä suurempi piti olla työpanos. Ahkeruutta, sitkeyttä ja määrätietoisuutta tarvittiin.
Paikallaan pysyminen antoi vähitellen mahdollisuuden myös pohdiskella, käyt-

tää aivoja ja keksiä ratkaisuja työn ja tuottavuuden
kasvuun.Alettiin arvostaa
fyysisen pätevyyden lisäksi myös tietämistä ja osaamista. Koulutuksen arvostus kasvoi.
Kun perustarpeet oli hankittu ja elämä vakiintui, alettiin
kiinnittää huomiota myös
viihtyisyyteen ja kauneusarvoihin. Käsityötaito oli korkealla tasolla jo varhaisessa vaiheessa, kun tarvekalut piti omavaraistaloudessa
osata tehdä itse. Käsityötaidon arvostus näkyi siinä, että
muodostui mm. talojen ja sukujen erityisiä omia malleja.
Taitavimmat ja idearikkaimmat tekijät suunnittelivat ja
alkoivat tehdä uusia malleja, jotka sitten saivat seuraajia. Näissä tuotteissa yhdistyivät käytännölliset ja kauneusarvot. Tästä onkin lyhyt
matka kuvataiteelliseen luovuuteen ja ilmaisuun. Kun
oli enemmän paikallaan pysyvää väkeä, alkoivat myös
muut taidemuodot, kuten
teatteri, musiikki ja kansantanssi kehittyä.

Vanhoina aikoina Kemijokea
pitkin tuli väkeä. 1500-luvun
savolaisekspansio näkyy
Tervolassakin ja myöhemmin ihmisiä on tullut joen
ala-ja ylävirran suunnasta. Elinkeinotkin kehittyivät.
Esimerkiksi 1700-luvulla oli
Louejoen suussa vientisaha, josta tavara uitettiin Kemiin ja sieltä sitten lastattiin
laivaan. Englannissa tarvittiin puutavaraa. Merkittävää
väen lisäystä tapahtui sitten myös 1900-luvun alussa, kun rakennettiin rautatie.
Sotien jälkeen tulivat Petsamon siirtolaiset Varejoelle ja
asutustiloja perustettiin.
Olosuhteiden sanelemana tervolalaisuuden ytimeksi tuli osaaminen, oivaltava tekeminen, rohkeus, vakaa mieli ja määrätietoisuus.
Asioihin tarttuminen ja viitseliäisyys ovat olleet elinehto.
Äidilläni, joka on syntynyt
Louella ja jonka äidin puolen suku, Oinaat, ovat olleet
Tervolassa jo 1500-luvulla ja
jonka isän puolen suku, Kol-

moset ovat olleet Tervolassa ainakin 1700-luvulta asti, oli mielestäni hyvin
tervolalainen ajatusmaailma. Kun hän huomasi jotain leväperäisyyttä tai välinpitämättömyyttä, velttoa asennetta, hän saattoi
sanoa:
”-Toisin pittää pään pyörähtää ja hännän heilahtaa, että sais jotaki syntymhän-”
Tuohon lausumaan mielestäni tiivistyy tervolalaisuuden ydin. On oivallettava, osattava, rohjettava ja
ryhdyttävä työhön.
Oivaltaminen, osaaminen ja työhön ryhtyminen
ovat nykyisinkin elinehto
ja onnistumisen tae. Siinäpä perusainekset, tervolalaisuuden ytimeksi, brändiksi.

Kimalainen lentää turkissaan tuoksua kuningattarelle.
Maassa mustikanvarpuja, variksenmarjaa, vanamon
hauras kukinto. Taivas avoinna korkeuteen. Routa on
repinyt maankuoren rikki, siinä lehdet hopeiset alta,
rönsyilevä lapinvuokko. Kermaiset kukat, terälehtiä
monta. Suosta aurinko nostaa veden savun.
Marja-Leena Vierelä, Tervola

Yleisönosastokirjoitukset
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).
Tällä palstalla emme julkaise poliittisia mielipiteitä
koskevia kirjoituksia.
Lähetä kirjoituksesi osoitteeseen:

aineisto@tervola-lehti.fi

Liisa Halonen-Laiti

Näköislehti: www.tervola-lehti.fi
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Tervola-lehden toimitus ja
Tervolan kunta toivottaa onnea
kaikille uusille ylioppilaille



Tervolan lukion uudet ylioppilaat
Kokkonen Jonna
Lampela Jasper
Lampela Sanni
Liukkonen Viljami
Niemelä Vilma
Ollitervo Tiia
Pekkala Ville
Peura Saana
Ranta Eveliina
Romsi Samuli
Rytkönen Vili-Veikka
Tuisku Silja

ILMOITUS MALMINETSINTÄTÖISTÄ
Inmet Finland Oy tulee tekemään alustavia malminetsintätöitä tänä kesänä Tervolan, Tornion,
Keminmaan, Ylitornion ja Rovaniemen alueella (ks. kuva). Kesäkuun alusta syyskuuhun
maastossa liikkuu kolme ryhmää, jotka tekevät alueella kallioperäkartoitusta ja ottavat
vasaralla kivinäytteitä kallioista ja lohkareista. Suunnitellut toimenpiteet ovat kaivoslain
(621/2011) 7§:n mukaisia etsintätöitä, joista ei aiheudu haittaa ympäristölle tai ulkopuolisille.
Yhtiön henkilökunnan lisäksi maastossa työskentelee geologian opiskelijoita Aurora
Exploration Oy:ltä ja Palsatech Oy:n teknikkoja.
Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi emme suunnittele järjestävämme
yleisötilaisuuksia, mutta kerromme mielellämme projektistamme lisää:

avoimia

Lisätietoja malminetsintätöistä ja suunnitelmista voi tiedustella;
Puhelin: 040 185 7595 (Ma-Pe, Klo 9-15)
Osoite: Koskikatu 20C 13, Rovaniemi, 96200
Verkkosivut: https://inmetfinlandexplore.fi/
Chris Hunter, vastaava geologi sähköposti: chris.hunter@fqml.com
Jaakko Georgi, geologi sähköposti: jaakko.georgi@fqml.com
Tai jos tapaatte meidät maastossa tai kylillä, poiketkaa juttelemaan – kerromme mielellämme
projektistamme lisää.

Seuraava lehti ilmestyy 9.6.
PERUSSUOMALAISET

TERVOLA

PERUSSUOMALAISET TERVOLA
PERUSSUOMALAISET TERVOLA
PERUSSUOMALAISET
TERVOLA

16
Juha Antinkaapo

16 16

Maanviljelijä, FM

17
Ari Hietanen (sit.)
Vanhempi konstaapeli

17
17

Juha Antinkaapo
Juha Antinkaapo
16

Hietanen(sit.)
(sit.)
AriAri
Hietanen
17

Juha Antinkaapo

Ari Hietanen (sit.)

Maanviljelijä, FM

Maanviljelijä, FM
Maanviljelijä, FM

Vanhempi konstaapeli

Vanhempi konstaapeli

MarttiMartti
Lehtinen
Lehtinen
Eläkeläinen
Eläkeläinen

Martti Lehtinen
Eläkeläinen

Martti Lehtinen
Eläkeläinen

20
20

Kirvesmies, monitaitorakentaja
Kirvesmies, monitaitorakentaja

Mika
Lilleberg
Mika
Lilleberg

21

Mika Lilleberg

21

Linja-autonkuljettaja

18

Kari Kari
Kontiokoski
Kontiokoski

Kirvesmies, monitaitorakentaja

21
21
Linja-autonkuljettaja
Linja-autonkuljettaja

1818

Kirvesmies, monitaitorakentaja

Mika
MikaHoppari
Hoppari

Mika Lilleberg

2222

Yrittäjä

19 19

Yrittäjä

Yrittäjä

19

Kari Kontiokoski
Yrittäjä

23 23

VeliSalmi
Salmi
Veli

22

Rauno
Rauno
TervoTervo

23

Veli Salmi

22

Rauno Tervo

23

Pienyrittäjä,
(evp)
Pienyrittäjä,
(evp)
Pienyrittäjä, (evp)

Veli Salmi

Linja-autonkuljettaja

19
Kari Kontiokoski

Mika Hoppari

Vanhempi konstaapeli

2020

18
Mika Hoppari

Pienyrittäjä, (evp)

Ex-aseasentaja
Ex-aseasentaja
Ex-aseasentaja

Rauno Tervo
Ex-aseasentaja

24

Juha Volotinen (sit.) 24
Asentaja

Juha Volotinen (sit.)
Asentaja

24

Juha Volotinen (sit.)24
Asentaja

Juha Volotinen (sit.)

#Suomi takaisin

Asentaja

vaalit.perussuomalaiset.fi

#Suomi takaisin

vaalit.perussuomalaiset.fi

#Suomi takaisin

vaalit.perussuomalaiset.fi

#Suomi takaisin

vaalit.perussuomalaiset.fi
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Kysy kunnalta?
?? ? ? ?

Tervola-lehti
?

?

Kysy kunnalta? -palsta kuntalaisille,
jotka haluavat tietoa jostakin mieltä
askarruttavasta asiasta. Asioihin vastaa
kyseisen vastuualueen kunnan edustaja.
Kysymykset voi lähettää myös
nimimerkillä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Kysymys
Miten pääsen äänestämään kuntavaaleissa,
jos olen sairaana?
nimimerkki huolestunut äänestäjä

Vastaus
Tervolassa kuntavaaleihin on varauduttu THL:n
ohjeiden mukaisesti. Noudatamme turvavälejä
ja äänestäjiä kehotetaan tarvittaessa jonottamaan ulkona. Äänestystilassa on muoviseinäkkeet vaalivirkailijoiden edessä, ja tilassa
suositellaan kasvomaskin ja käsidesin käyttöä.
Vaalihuoneiston pinnat ja kynät puhdistetaan
säännöllisin väliajoin. Äänestäjä voi halutessaan
käyttää myös omaa kynää. Kynän on kuitenkin oltava sellainen, että vaalisalaisuus säilyy
(esim. tussi ei ole sopiva). Riskiryhmään kuuluvia
suositellaan äänestämään kello 9-10 välisenä
aikana.
Jos sairastut kuntavaalien ennakkoäänestyksen
aikana tai varsinaisena vaalipäivänä, ei se ole
välttämättä este äänestämiselle, sillä voit äänestää ulkona erikseen sovitusti. Mikäli sinulla
on flunssan oireita, käy koronatestissä (varaa
aika puh. 040 151 9730) ja toimi terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaan.
Vaikka koronatestitulos olisi negatiivinen,
suosittelemme, että äänestät ulkona. Ulkona
äänestämisestä voit sopia soittamalla kunnan
vaalipuhelimeen.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on
siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksestä voit sopia joko kirjallisesti tai
soittamalla. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään 1.6. klo 16.00 mennessä.
Lääkärin määräämässä karanteenissa tai erityksessä olevat saavat käydä äänestämässä lääkärin luvalla ulkona sovitusti. Mikäli olet oireeton ja
omaehtoisessa karanteenissa, voit tulla äänestämään vaalihuoneistoon normaalisti.
Lisätietoja kuntavaaleista löytyy oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi. Tarkempaa tietoa
kotiäänestyksestä sekä ulkoäänestyksestä voi
kysyä kunnan vaalipuhelimesta 040 268 920.
Myös vaalivirkailijat ohjeistavat tarvittaessa
tarkemmin asiasta.
			
Teija Mäkipeura,
				vaalisihteeri

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
NUORKKA
Nuorkka avoinna normaalisti pe 4.6. saakka:
tiistaisin ja torstaisin klo 13–17 , 3.–6.-luokkalaisille
perjantaisin klo 13–17, 6.–9.-luokkalaisille
Nuorkka on avoinna myös kesällä, tulevat
aukioloajat löytyvät mm. Kesätoimintaa – lehtisestä.
KESÄTOIMINTAA –LEHTINEN
Koululaisille jaettava Kesätoimintaa – lehtinen on
melkein valmis ja se tullaan jakamaan koululaisille
paperiversiona. Osioita lehtisestä tulee löytymään
myös kunnan verkkosivuilta sekä seuraavasta lehdestä.
UUSI NUORISOVALTUUSTO HAUSSA
Nuorisovaltuuston toiminnan tarkoituksena on
edistää nuorten osallistumis- vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Tervolassa. Toiminta kannustaa ja opastaa nuoria vaikuttamaan yhteiskunnallisiin
asioihin.
Oletko 13–19 -vuotias tervolalainen nuori ja haluat
mukaan nuorisovaltuustoon? Voit kysyä lisätietoja
tai ilmoittaa halukkuutesi nuoriso-ohjaajalle
satu.karvonen@tervola.fi tai p. 040 151 9735 pe
4.6. mennessä. Nuorisovaltuuston valitsee kylätoimikunnat.
ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivä myös apuna kesällä!
Kohderyhmänä ovat seudulla asuvat 15–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen tai muun
aktiivisen toiminnan ulkopuolella tai vaarassa jäädä
niiden ulkopuolelle. Yhteyttä voi ottaa nuori itse tai
joku muu nuoresta huolissaan oleva henkilö. Etsivä
nuorisotyöntekijä Satu Karvonen,p. 040 151 9735,
satu.karvonen@tervola.fi

Yhteistyöllä ja kokemuksen
voimalla kotiseutumme hyväksi.

AVOIMET TYÖPAIKAT
Tervolan kunnan avoimet työpaikat, niiden
kuvaukset ja lisätiedot löytyvät Kuntarekrystä osoitteesta www.kuntarekry.fi
Kodinhoitaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
362867
Vapaa-aikaohjaaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
360975
Kehitysvammahuollon johtaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
336621
Liikunnan tuntiopettaja
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
361075
Varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaiset
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
106443

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 9.6.
Aineistot 2.6. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Hyvän arjen puolesta,
Sinun äänenäsi.
Riikka Oinas

äiti, sairaanhoitaja

Toimitaan rakentavasti
yhteistyössä muutoksien
keskellä, askeleen edellä
kuntapalveluiden kehittäjänä.
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Oikeus hyvään elämään
kuuluu kaikille.

Piethän yhteyttä:
Pertti Keränen, kunnallisneuvos
puh. 040 540 6819
pertti.keranen@tervola.fi

6

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

Rakkaudesta Tervolaan

Päivihellen
Luoma
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Suuret ja pienet energiateot
on nyt suunniteltu

Rakennusinsinööri Sauli Jalasmäki ja kesätyöt kunnassa jo huhtikuussa aloittanut insinööriopiskelija Sanna
Haavikko Mattisen koulun pihalla. Rakennuksen öljylämmitys korvataan maalämmöllä tai pelletillä.

Tervolan kunta liittyi valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen pari vuotta sitten. Nyt askelmerkit on kirjattu toimintasuunnitelmaan. ”Olemme kaikessa alussa vielä”, kertoo työtä
luotsannut tekninen johtaja Tiina Havela. Lehden painoon mennessä hän ehti siirtyä toisen työnantajan palvelukseen.
Teksti, kuvat Teija Laurinolli
Ei enää näppituntumaa vaan
suunnitelmallisuutta, seurantaa ja raportointia. Energiatehokkuuteen yltäminen
on iso kokonaisuus ja työmaa, jossa ei puututa vain
suuriin energiasyöppöihin.
Arjen pienillä valinnoillakin
on merkitystä.

sä istuu myös Tervolan Veden ja Tervolan Vuokratalojen toimitusjohtaja Jarno
Lumimäki.

Lämmitys
suurin menoerä
Tervolan kuntakonserni
käytti vuonna 2017 energiaa
9316 megawattituntia palvelu- ja asuinrakennuk-

lutuksen vastaava luku oli
noin 2800 ja polttoaineiden
1700. Vuoteen 2025 mennessä kokonaiskulutuksesta
pitäisi nipistää 7,5 prosenttia
eli noin 700 megawattituntia.
– Vä l it a v o it e v u o t e e n
2020 mennessä oli neljä
prosenttia eli 373 megawattituntia, Tiina Havela
kertoo.

– Tavallisesti toimintasuunnitelman laatimiseen on aikaa vuosi sen jälkeen, kun
kunta on liittynyt sopimukseen. Meillä meni kaksi vuotta. Kunnassa on ollut paljon henkilövaihdoksia, jotka
vaikuttivat heti päätöksen jälkeen perustetun työr y h m ä n t yö s ke n t e ly y n ,
kertoo Tiina Havela.

Toimintasuunnitelmaan sisältyy muun muassa öljylämmityksestä luopuminen
kohteissa, joissa se vielä on
käytössä. Näitä ovat muun
muassa Mattisen ja Louen
koulut. Niissä siirrytään uusiutuvaan energiaan, mutta vielä ei ole päätetty, tarkoittaako se maalämpöä vai
pellettilämmitystä.
– Kaisaniemen koulussa
on aiemmin korvattu öljylämmitys maalämmöllä,
Jalasmäki kertoo.
– Vuonna 1962 valmistuneen Mattisen koulun muutostyöt on tarkoitus saada
tehtyä tämän vuoden aikana.
Havelan mukaan lämmitystapamuutokset ovat paitsi
ympäristön myös talouden
kannalta järkeviä.

– Olemme kaikessa alussa
vielä. Toiminnan vakiinnuttaminen vie aikaa ja edellyttää
panostuksia.

Sauli Jalasmäen jalkojen alla muhii 5000-litrainen öljysäiliö.
Muutostöissä se kaivetaan pois tai täytetään hiekalla.

Havela on johtanut energiatyöryhmää, johon kuuluu
teknisestä osastosta hänen
lisäkseen rakennusinsinööri
Sauli Jalasmäki. Muut
jäsenet edustavat sivistysosastoa, hallinto-osastoa,
sosiaali- ja terveysosastoa
sekä viestintää. Työryhmäs-

sissaan, katu- ja ulkovalaistukseen, vesihuoltoon
sekä kuljetuksiin ja työkoneisiin. Suurin energianielu oli rakennusten lämmitys, johon upposi yhteensä
lähes 4800 megawattituntia eli yli puolet kokonaiskakusta. Sähkönku-

Tätä juttua tehdessä lopputulema ei vielä ollut selvillä,
koska raportointi oli kesken.

Öljyn sijaan
uusiutuvaa
Kiinteistöt ovat työryhmässä Sauli Jalasmäen vastuulla.

– Niillä ei ole kovin pitkiä
takaisinmaksuaikoja. Säästöä alkaa syntyä nopeasti.
Pienempiä mutta ei vähäpätöisiä kiinteistöjen energiatekoja ovat esimerkiksi ovien, valaistuksen ja termostaattien uusimiset.
– Kunta sai kiinteistöjen
kulutusseurantajärjestelmän loppuvuodesta 2020.

Opettelemme ja harjoittelemme sen käyttöä parhaillaan, Havela sanoo.

Kierrätystä ja
kannustimia
S e u r a nt a t yö ka l u t y lt ävät myös esimerkiksi ruokahävikin selvittämiseen
ja kierrätykseen.
– Aloitimme kierrätyksen
laajentamisen viime vuonna ensin sivistystoimen
pisteissä. Näin energiatehokkuustyö näkyy suoraan jo kuntalaisten arjessa
kouluissa ja päiväkodeissa,
Tiina Havela muistuttaa.
– Paljon on tekemistä ja
tavoitteita.
To imintas uunnite l maan
on kirjattu pehmeitä, kannustavia keinojakin, kuten
työmatkapyöräilyn edistämistä ja pientalorakentajien neuvontaa.
Viestinnällä on vaikutusta. Kuntalaisille on tarkoitus järjestää muun muassa
energiatehokkuuteen liittyviä teematapahtumia ja kilpailuja.

Ilmastostrategian
työkalu
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa ovat mukana Kuntaliitto, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Energiavirasto. Järjestelmä on
vapaaehtoinen. Meneillään
oleva sopimus on laadittu
vuosille 2017–25.
Suomi aloitti kattavan toiminnan tällä saralla jo vuonna 1997, jolloin solmittiin ensimmäinen sopimus,
tuolloiselta nimeltään energiansäästösopimus.
Energiatehokkuussopimukset ovat keskeinen työkalu Suomen energia- ja ilmastostrategian toteutuksessa.
Tervolan kunta osallistuu
myös vuosina 2019–21 toteutettavaan Vähähiilinen
Lappi -kehittämishankkeeseen. Hankkeesta on saatu
apua kunnan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman laatimiseen.
Koko suunnitelma on luettavissa Tervolan kunnan nettisivuilta osoitteesta tervola.fi/
asuminen-ja-rakentaminen/
tekniset-palvelut/.

Tervola-lehti
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Kesän riistanhoitovinkit!
Riistapelto antaa ruokaa ja suojaa

Juuri nyt suurimmalla osalla eläimistä on poikaset. Suuripään aavalla riekonmunat kuoriutuvat juhannukseen
mennessä, mutta Vähäjoen varrella punaruskea hirvenvasa opettelee jo kävelyä, ja Kätkävaarassa näädänpoikaset ottavat mittaa toisistaan. Luonto onkin nyt herkässä
tilassa ja pesintärauha on syytä muistaa. Se ei kuitenkaan
estä sinua seuraamasta luonnon tapahtumia.
Vesilintuja voit seurata perustamalla virallisen laskentapisteen. Laskentapisteen
tulokset ilmoitetaan Luonnonvarakeskukselle, mikä
laatii vuosittain vesilintujen
kanta-arvion. Pohjois-Suomessa vesilintujen ensimmäinen parilaskenta tehdään 20.5.–29.5. ja toinen
laskentakerta 5.6–12.6. välisenä aikana. Poikuelaskenta tehdään kertaalleen 1.7.–
20.7. Vesilintujen laskenta on
helppoa ja nopeaa, sillä sen
voi tehdä, vaikka mökkirannalta.

Riistakolmiotulokset tukevat
metsästysaikoja
Heinä-elokuun vaihteessa lasketaan metsäkanalinnut riistakolmioiden avul-

la. Tervolassa riistakolmioita on 7kpl. Riistakolmiot ovat
tasasivuisia kolmioita, jonka yhden sivun pituus on 4
km. Jotta laskeminen ei kävisi raskaaksi, voi matkan jakaa usean ryhmän kesken.
Yhdessä ryhmässä on kolme laskijaa, jotka kävelevät
rivissä n. 20 metrin etäisyydellä toisistaan. Laskentatulosten avulla asetetaan tulevan kauden metsäkanalintujen metsästysajat.
Mikäli kiinnostuit vesilintujen
tai riistakolmioiden laskemisesta, otathan yhteyttä Tervolan riistanhoitoyhdistykseen tai paikalliseen metsästysseuraasi!

Riistapellot kuntoon
Luonnon monimuotoisuutta ja riistan elinympäristöjä
voi parantaa kylvämällä riistapellon. Riistapelto antaa

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA
• esitteet, julkaisut
• WordPress -nettisivut
• yritysten starttipaketit
Lue lisää
www.visualdesign.fi

ruokaa ja suojaa läpi vuoden.
Paras paikka riistapellolle on
rauhallinen, suojaisa ja riittävän kaukana maantiestä.
Riistapeltoon kannattaa kylvää monivuotisia kasveja kuten apilaa ja timoteitä, mitkä niitetään 1-2 krt kesässä.
Tällöin tuore vihreä kasvusto maistuu paremmin riistalle. Niitetyn apilaheinän voi
suolata ja säilöä seuraavan
talven jänis/kaurisruokintaa
varten.
Yksivuotisia siemenseoksia,
eli useita eri lajikkeita kannattaa myös suosia. Hyvä yksivuotinen seos on nauris/
rehukaali/talvirehurapsi. Lisäksi erilaiset syysviljat antavat ravintoa pitkälle syksyyn ja aikaisin keväällä.
Riistapellon reunaan on
hyvä viljellä erilaisia niittykukkia kuten, hunajakukkaa,

päivänkakkaraa ja ruiskaunokkia. Niittykukat auttavat hyönteispölyttäjiä ja sitä
kautta monia eri eläinlajeja.
Hunajaa haluaville monipuoliset riistapellot ovat hyviä
mehiläispesänpaikkoja!
Sopivia riistapeltopaikkoja kannattaa kysellä paikallisilta maanviljelijöiltä. Osa
riistapelloista ovat myös
tukipelto mahdollisia, eli
maanviljelijä voi saada siitä
korvauksen.

i
Soita ja iskoav!
nuohousa
Meiltä myös:
• piipunhatut
• kattoturvatuotteet
• Hormitarkastukset
Matti Saukko, nuohooja
p. 040 1567 811

Tervolan Vuokratalot Oy
Vuokrakoti lähellä luontoa

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

Ville Viitanen
Toiminnanohjaaja
Kuva: Timo Ruuska
PS. Muista osallistua Tervolan rhy jäsenten väliseen riistanhoitokilpailuun! Ohjeet ja
kilpailulomakkeen löydät yhdistyksen nettisivuilta https://tervolan.rhy.fi/

Oikeus hyvään elämään
kuuluu kaikille.
Yhteistyöllä
Puikko Raimo

• SEO-BAARI
• AUTOKORJAAMO
• STIHL JA STIGA
-PIENKONEET
• PIENKONE- JA
AUTOVARAOSAT
• KELKKOJEN HUOLTO
JA VARAOSAT
• RENGASMYYNTI
MYYMÄLÄ/KAHVIO
ARK. 7-17, LA 9-14,
SU SULJETTU!
KORJAAMO ARK. 8-16,
VKL. SULJETTU!

isännöitsijä/eläkeläinen
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MIIKA P. 040 537 6425
miika@vaihtoykkoset.fi

VILLE P. 040 587 5055

Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

