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MIIKA P. 040 537 6425 
miika@vaihtoykkoset.fi 
VILLE P. 040 587 5055
Marjamiehentie 1, Tervola 

Talkooväki siirsi Varejoen 
grillikodan kentän laidalle
Vanha kyläkoulu on ollut myynnissä, siksi kodan oli  
väistyttävä piha-alueelta. Rakennus on matkustanut  
samoilla kulmilla ennenkin.  
”Toista kertaa olen tätä siir- 
tämässä”, kertoo Jouko Ranta.

Tervolan Vuokratalot Oy  
Vuokrakoti lähellä luontoa 

Koti etsii vuokralaista.
www.tervolanvuokratalot.fi

040 170 3243
 

Törmävaarassa käy kuhi-
na huhtikuisena torstaina. 
Talkoisiin on kokoontunut  
väkeä muun muassa Tervo-
lan Lions-klubista ja seura-
kunnasta. Tehtävänä on tyh-
jentää vanhan kyläkoulun  
pihamaalle sijoitettu grilli- 
kota ja siirtää se uuteen  
paikkaan kentän laidal-
le ajanottokopin taakse.  
Kyydin saavat myös kodan 
kupeeseen sijoitetut liiteri  
ja vessa.

– Kota on rakennettu kun-
nan työllisyystöinä pari- 
kymmentä vuotta sitten. 
Tällä on ollut käyttöä nyt  
yllättävänkin paljon, ker-
too Lions-klubin aktiivi Jou-
ko Ranta.

– Toista kertaa olen raken-
nusta siirtämässä näillä kul-
milla. Alun perin sitä ei pysty-
tetty koulun pihalle vaan ken-
tän laidalle, jonne kota nyt 
palaa takaisin.

Kodan ylläpidosta on vuo-
sia vastannut Varejoen ky-
läyhdistys, jonka toimin-
ta on hiipunut viime vuosina. 
Se päätti luopua rakennuk-
sesta. Tervolan seurakunta  
lunasti kodan.

Uusi ylläpitäjä varustautuu 
Varejoen vanhan kyläkoulun 
omistusmuutokseen.

– Kunta on myymässä kou-
lua. Kodan uuteen sijoi-
tuspaikkaan kunta on teh-
nyt pohjat. Useat kyläläiset 
ovat lupautuneet avuksi yl-
läpitoon, kuten puuhuoltoon  
ja auraukseen, taustoittaa 

Teksti, kuvat Teija Laurinolli

Kodan siirtoa valmistelemassa etualalla Rauha Niemelä ja Jouko Ranta. Taustalla vasemmalta Veli Salmi,  
Jyrki Törmänen, Hannu Hakoköngäs ja Abbas Al-Hajjaj.

Grillikota uudella paikallaan kentän reunalla  
ajanottokopin takana.

seurakunnan taloussihteeri 
Jyrki Törmänen.

– Tärkeintä on grillikodan  
pysyminen alueella. Seura-
kunnankin omistuksessa se 
on kaikkien vapaassa käy-
tössä.

Rakennusten siirtotyöt ha-
lusi tehdä Lions-klubi, jonka 

kanssa seurakunnan yhteis-
työ on muutenkin syvene-
mässä. Yhteistyö yltää tänä 
vuonna myös perinteiseen 
hautausmaan kukkapäivään 
kesäkuussa.

– Klubilaiset tarjoavat tuol-
loin hautakivien oikaisupal-
velua pientä korvausta vas-
taan, Törmänen kertoo.
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Palveluhakemisto

SIIVOUKSET, 
KOTIAPU SEKÄ 

PIHATYÖT

SOITA: 
040 181 5019

www.tomerin.fi

p. 040 515 7304 
Asiointikyyti perjantaisin 

Koivu-Peura-Loue-Tervola.
  VPL:n mukaiset 
 kuljetukset yhteis-
 työssä Pekka 
 Kähkösen kanssa.

Taksipalvelut
 Make Lampela 

Tervola-lehti

Tervolan keskustassa sijaitsevan Ravintola Zaran yrittä-
jä Alam Asraful on asunut Suomessa kymmenen vuotta. 
Bangladeshista kotoisin oleva Alam on opiskellut Helsin-
gissä kokiksi ja muuttanut Tervolaan ravintolaa aiemmin 
pitäneen yrittäjän houkuttelemana.

- Olin aikaisemmin sa-
malla paikalla toiminees-
sa ravintolassa työnteki-
jänä. Kun ravintolan aiem-
pi yrittäjä päätti lopettaa  
toiminnan, avautui  mi-
nulle mahdollisuus ryh-
tyä  ravintolayrittäjäk-
si. Olen ollut ravintolan  
o m i s t a j a n a  ny t  ko l m e  
vuotta, Alam taustoittaa.

Alam pyörittää ravinto-
laa pääsääntöisesti yksin.  
Keittiön, myynnin ja tarjoi-
lun samanaikainen hallit-
seminen vaatii ammattitai-
toa. Vapaapäiviä Alam pitää  
harvakseltaan. Ravinto-
la on ollut talviaikaan sul-
jettu maanantaisin, mutta 
muina päivinä Alamin löytää  
ravintolan keittiöstä. 

- Asiakkaat ovat Tervolas-
sa hyvin ymmärtäväisiä,  
eivätkä pahastu jos piz-

Ravintola Zara odottaa 
korona-ajan loppua

zan valmistumisessa kestää 
joskus muutama minuutti 
kauemmin. Keskimäärin yh-
den pizzan tekemisessä kes-
tää kymmenen minuuttia, 
Alam kertoo.

Toisinaan talkoohenges-
sä apuna ovat olleet Raimo 
ja Pirjo Puikko. Viime syk-
synä Raimo oli esimerkik-
si muutamana viikonlop- 
puna vetämässä ravintolas-
sa karaokea. Joinakin iltoina  
laulaj ia on ollut jonok-
si asti, tosin koronarajoitus-
ten vuoksi karaoke on kiel-
letty kesäkuun loppuun asti 
ja aukioloajat rajoitettu klo 
23:een. Toukokuusta alkaen 
ravintola on avoinna kaikki-
na viikonpäivinä. Normaa-
liaikaan ravintola on auki  
viikonloppuisin pitkälle yli 
puolenyön.

Toiveikkaana  
tulevaisuuteen 

Kulunut vuosi on ollut ravin-
tolayrittäjille koronan vuok-

si haastava. Myös Ravinto-
la Zara oli suljettuna muu-
taman kuukauden viime 
keväänä. Koronan lisäksi ra-
vintolan toimintaa on var-
jostanut Alamin terveys.  
Viime syksynä Alam oli pit-
källä sairaslomalla sydän-
kohtauksen vuoksi.

- Olin yli kaksi kuukautta  
sairaslomalla. Nyt odottelen 
kontrollituloksia toiveikkaa-
na, Alam  huokaisee.

Mikäli terveys ja korona  
antavat myöten, on Ala-
milla useita suunnitelmia  
ravintolan tulevaisuuden 
suhteen. Ensimmäisenä  
tehtävälistalla on ravinto-
lan ruokalistan uusiminen.  
Ruokalistalle on perinteisten  
pizza- ja kebabannosten  
r innalle kaavailtu myös  
wingsejä eli kanansiipiä. 

Tällä hetkellä ravintolan 
myydyin annos on varsin  
lihaisa Zara Special, joka si-
sältää kinkkua, salamia,  

jauhelihaa, kebablihaa, si-
pulia ja pekoni. Pizzan ja ke-
babin lisäksi Alamia kiinnos-
taa myös bangladeshilaisen 
ruoan valmistus.

- Osaan tehdä herkullis-
ta bangladeshilaista ruo-
kaa, mutta sen tekeminen vie  
paljon aikaa. Tulevaisuudes-
sa bangladeshilaisen ruoan 
tarjoaminen voisi olla mah-
dollista esimerkiksi etukä-
teen tilattuna. Ravintolan 
yläkerrassa on mukava yk-
sityinen tila, jossa voisi jär-
jestää vaikkapa perhejuhlia, 
Alam suunnittelee.

Tervolassa Alam on viih- 
tynyt hyvin, sillä yrittäjän  
kotikylä Bangladeshissa 
muistuttaa Tervolaa. 

- Vapaa-ajalla harrastan  
urheilun lisäksi kalastusta. 
Ehkäpä ensi talvena pääsen  
kokeilemaan   pilkkimistä.

Näköislehti luettavissa 
osoitteessa 

www.tervola-lehti.fi

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Teksti, kuva Marjut Järvinen

§LAINOPILLISET PALVELUT
mm. perunkirjoitukset,
testamentit, avioehdot

ja edunvalvontavaltakirjat

 
OP-Kevytyrittäjä, Varanotaari

Maarit Rantakolmonen
Ota yhteyttä puh. 040 835 8923 tai  

s-posti: maarit.rantakolmonen@pp.inet.fi
Mustikkapolku 4, Tervola

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Kauneus- ja jalkahoitola 
Marjut Rovanperä

Hemmottelulahjakortti Äidille!

JALKOJENHOIDOT  
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

•Kasvohoidot•Kestopigmentoinnit•Hifu-hoidot   •Timanttihionta•Mikroneulaus•RF-CRYO hoidot  
•LHE -valoimpulsihoidot•Sokerikarvanpoisto •Schrammek GREEN PEEL•Happokuorinta     •Quick lash -ripsien kestotaivutus  
•Brow lift -kulmien laminointi 

(myös koti- ja laitoskäynnit)

040 5255 669 
Keskustie 95

• esitteet, julkaisut

• WordPress -nettisivut

• yritysten starttipaketit

Lue lisää
www.visualdesign.fi

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA

JUMALANPALVELUKSET:

Su 9.5.Messu Seurakuntakeskuksen kir-
kossa klo 10. 
Su 13.5. Helatorstai, Messu Seurakunta-
keskuksen kirkossa klo 10.
Su 16.5. Kaatuneitten muistopäivä, kunnia-
käynti sankarihaudoilla ja vakaumuksensa 
puolesta kaatuneiden haudalla klo 9:30. Sa-
najumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10.

Jumalanpalvelukset striimataan, mutta nii-
hin voi osallistua paikan päällä 6 henkeä 
kirkkosalissa ja 6 seurakuntasalissa ellei 
9.5. jälkeen rajoitukset muutu. Seurakun-
tasaliin tullaan keittiön oven kautta. Osal-
listuminen edellyttää ilmoittautumista joko 
tekstiviestillä tai soittamalla numeroon 
0504370001. Messun striimattuna seuran-
neet voivat tulla ottamaan vastaan ehtool-
lisen tunnin sisällä jumalanpalveluksen 
päättymisestä. 

Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Faceboo-
kista ja Youtubesta Tervolan seurakunnan 
kanavilta sekä seurakunnan kotisivulta: 
www.tervolanseurakunta.fi.

KIRPPUTORI 
on avoinna ma, ke ja la klo 11-17. 

www.tervolanseurakunta.fi

AARRE HUKASSA?
Kunnantalon pihalta on löytynyt 

lahjakortti. Sen voi käydä hakemassa 
kunnantalon neuvonnasta tuntomerk-

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

VAREJOKI

Kolopetäjän, Sihtuunan, Petäjämaan, Sivakkajo-
en, Polvenojan, Varejoen ja Löylyvaaran alueen 
kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin 
Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

PAAKKOLA-KAISAJOKI

Paakkolan (kunnanraja - Tossavanperä) Kaisajoen 
alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata 
kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

KÄTKÄVAARA-LAPPIA - LOUEN TOIMIPAIK-
KA

Sivakkajärven, Luppovaaran, Mustanmaan, Kät-
kävaaran, Nakuväärän, Ketunmaan, Kätkäjärven 
ja Lappian Louen toimipaikan alueen kuljetusta 
tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Make 
Lampelalta puh. 040 515 7304.

KOIVU-PEURA-LOUE

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

REUTUAAPA-SUOLIJOKI-VÄHÄJOKI-SUU-
KOSKI-OSSAUS

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

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 yllämai-
nituista paikoista jos tarvitsijoita on 3 - 4 henkilöä.

Äänestyspaikka ennakkoäänestyksessä on kun-
nanvirasto, 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 yh-
teyttä Teija Mäkipeuraan puh. 0400 268 920.

TERVOLAN KUNNAN 
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VAALIKULJETUKSETKAIKEN  
TAKANA ON 
KUNTA.

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 kun-
nanvirasto, 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 henkilöllisyydes-
tään. 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 henki-
lökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia 
haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden 
mukaista passivalokuvaa.

KUULUTUS KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin 
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänes-
tyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää 
ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioi-
keusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen 
oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon 
tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoi-
taja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä 
hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen 
ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestys ajan-
jaksoon (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 äänes-
tää ennakolta kotonaan kotikuntansa keskusvaalilautakun-
nalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16.  

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema 
henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voi-
daan 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 oikeusmi-
nisteriön vaalisivulta http://www.vaalit.fi/aanestaminen-ko-
tona

LAITOSÄÄNESTYS

Äänestyksistä laitoksissa ilmoittaa vaalitoimikunta laitoksis-
sa julkipantavin kuulutuksin.

Tervolassa 6.4.2021

TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TERVOLAN KUNNANTALO
JA NUORTEN TYÖPAJA
OVAT SULJETTUNA
PE 14.5.2021
 Päivystysnumerot ovat:
 Tenergia Oy   0400 394 251
 Tervolan Vesi Oy  0400 296 421
 Kiinteistöhuolto   0400 290 156

Sosiaalityöntekijä on kunnantalon sulun aikana 
tavoitettavissa vain puhelimitse klo 8 – 16 välisenä 
aikana numerosta 040 537 6525.

Sosiaalipäivystysnumerossa Ei hoideta toimeentulo-
tukeen, lastenvalvonnan, elatus-, huolto- ja tapaa-
missopimuksiin liittyviä asioita tai muita vastaavia, 
kiireettömiä asioita.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tervolan kunnan avoimet työpaikat, niiden 
kuvaukset ja lisätiedot löytyvät Kunta-
rekrystä osoitteesta www.kuntarekry.fi

Ravitsemistyöntekijä
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka 
/355162

Varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaiset
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka 
/106443

KUNNANVALTUUSTON 
KOKOUS

Pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuus-
ton kokoussalissa keskiviikkona 19. päivänä 
toukokuuta 2021 alkaen klo 17.00. 

Yleisö seuraa kokousta kunnanviraston kah-
viossa. Paikalle saapuvia pyydetään nou-
dattamaan annettuja koronaohjeistuksia. 
Kokouksen esityslista on luettavissa yleises-
sä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.
ktweb.fi/ 12.5.2021 alkaen. 

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoittees-
sa http://tervola.ktweb.fi/ 26.5.2021 alkaen.

Tervolassa 5.5.2021

Pertti Keränen, 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

    7.5-8.5  4H:n Äitienpäivän kakkukurssi

    20.5  Satuhetki kirjastolla

    21.5-22.5  4H-kevätleiri

    8.6-11.6  4H-päiväleiri (luonto/toiminta)

Lisätietoja:  www.tervola.fi

TERVOLASSA TAPAHTUU
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Nyt alamme  
tehdä murrosta.  
Alamme yhdessä  

kehittämään ja  
kehittymään.

AUKIOLOAJAT
Kirjaston kesäaukioloajat ovat tulleet voimaan tou-
kokuun alussa. 1.5–31.8.2021 välisenä aikana asia-
kaspalveluaikaa on 
 ma–ke  klo 12–19 
 to, pe  klo 10–17

Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21 
välisenä aikana, myös viikonloppuisin. 

ASIAKASPALVELUN KIINNIOLO 7.5.
Kirjaston asiakaspalvelu on suljettuna perjantaina 
7.5.2021. Omatoimikirjasto on avoinna normaalis-
ti klo 9–21.

HELATORSTAI 13.5.
Helatorstain aattona ke 12.5. kirjaston asiakaspal-
velu on avoinna klo 11–15 ja suljettu helatorstai-
na 13.5. Omatoimikirjastossa voi asioida itsenäisesti 
joka päivä klo 9–21.

KAIKEN KANSAN MÖLYTOOSA -NÄYTTELY
Kainuun museon koostamassa näyttelyssä Kaiken 
kansa mölytoosa keskitytään radion historiaan valo-
kuvien ja muistojen kautta. Kiertonäyttely on esillä 
Tervolan kirjastossa 3.5.–30.6.2021 välisen ajan. 

LEFFAILTA 19.5.
Huom! Koronarajoitusten vuoksi otamme vain 6 
ennakkoon ilmoittautunutta katsojaa. Ilmoittaudu 
viimeistään ti 18.5. klo 19 mennessä, puh.  
040 486 6984.

Koko perheen elokuvailta ke 19.5. klo 17–18.40. 
Joukko seikkailunhaluisia eläimiä yrittää paeta häi-
käilemätöntä metsästäjää ja hänet palkannutta mil-
jonääriä, joka haluaisi perustaa uuden Nooan arkin. 
Mutta jopa kaikkein kokenein metsästäjä kohtaa 
loputtomasti ongelmia, kun he yrittävät kidnapa-
ta ilveksen ja hänen hullut kamunsa. Lähde mukaan 
seuraaman tätä jännittävää tarinaa selviytymisestä, 
ystävyydestä ja sankaruudesta! Elokuva on puhuttu 
suomeksi. Ota omat herkut mukaan!

AVOINNA:
ma-ke klo 12-19
to, pe klo 10-17

www.satox.fi

SATOX OY

Nuohouspalvelut Ulkomaalaukset
kesälle 2021!Nyt on hyvä aika tilata nuohous!

Soita niin sovitaan teille sopiva 
nuohousaika. 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

Nuohous
Hormitarkastukset
Hormisaneeraukset
Kattoturvatuotteet

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi auraus-
kauden 2021 – 2022 aurausavustukset, joilla 
avustetaan omatoimista auraamista. 

Avustusta voidaan myöntää vain järjestäytyneelle 
yksityistielle, joka täyttää yksityistielain mukaiset 
ehdot tiekunnan perustamisesta sekä tietojen ajan-
tasaisuudesta Digiroadissa ja maanmittauslaitoksen 
rekistereissä. Lisäksi myöntämisedellytyksenä on, 
että tien pysyvän asutuksen osuus on vähintään 
100 m yhdensuuntaisesti mitattuna. 

Avustukset myönnetään teknisen lautakunnan 
24.2.2021 hyväksymien myöntämisperusteiden 
mukaisesti ja käytettävissä olevien määrärahojen 
puitteissa. Avustusmäärä on enintään 0,70 €/m ja 
se maksetaan tiekunnan tilille, kun myöntöpäätös 
on saanut lainvoimaisuuden.

Myöntämisperusteet sekä hakemuslomake löytyvät 
kunnan kotisivuilta. Hakemus tulee toimittaa tek-
niselle osastolle viimeistään 15.9.2021. Myöhässä 
saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Tervolassa 29.4.2021
Tekninen lautakunta

YKSITYISTEIDEN 
AURAUSAVUSTUKSET

Rakennetaanko yhdessä?

Jokainen meistä on joskus ol-
lut osallisena työyhteisös-
sä, ystäväporukassa, yhdis-
tystoiminnassa tai jossain 
muussa yhteisössä. Koke-
muksiemme pohjalta tie-
dämme, että luottamus, 
toisten ihmisten kunnioitus, 
suora kommunikointi ja huu-
mori rakentavat yhteistyö-
tä, jossa päätöksiä saadaan 
tehdyksi ja asioita hoidetuk-
si. Samaiset asiat määrittä-
vät yhteistyötä myös kun-
tatasolla. Tervolan kunta voi 
menestyä vain hyvällä yh-
teistyöllä, sillä hyvä yhteis-
henki saa jäämään ja motivoi 
tulemaan.

Kunnanvaltuuston puheen-
johtajalla, kunnallisneuvos 
Pertti Keräsellä, ensimmäi-
sellä varapuheenjohtajalla 
Eero Ylimartimolla ja toisella 
varapuheenjohtajalla Heik-
ki Hepoaholla on kokemus-
ta Tervolan kunnan luotta-
mustehtävistä yhteensä 68 
vuotta. Päätöksentekokult-
tuuri on luottamustehtä-
viemme aikana ollut toimi-
vaa, on puhuttu jopa Tervolan 
ihmeestä. Olemme huoman-
neet, että yhteistyö ja yhdes-
sä tekeminen ovat heiken-
tyneet viime vuosien aikana. 
Tervolan uuden, yhteisölli-
syyttä korostavan brändi-

työn valmistumisen myötä 
meillä kaikilla ja etenkin tule-
villa valtuutetuilla on näytön 
paikka, haluammeko Tervo-
lassa rikkoa vai rakentaa?

Jokaisella on  
oma roolinsa  
päätöksenteossa
Päätökset yhteisistä asioista 
harvoin syntyvät täysin yk-
simielisesti – siksi yhteisen 
hyvän eteen on oltava val-
mis neuvottelemaan. Olem-
me luottamustehtävissäm-
me huomanneet, että tär-
keää on jatkuva vuoropuhelu, 
halu kuulla ja tulla kuulluksi. 
Kunnan johtaminen on aina 
yhteispeliä kuntalaisten, vi-
ranhaltijoiden ja luottamus-
henkilöiden kesken. Onnistu-
nut päätöksenteko sovittaa 
yhteen tasapuolisesti erilai-
sia näkemyksiä, joista kaikki 
ovat yhtä arvokkaita. On kiin-
nitettävä huomiota, että eri 
tahoja kohdellaan tasa-ar-
voisesti.

Päätöksenteon vaiheisiin 
on sisäänrakennettu paljon 
osallistumista. Kuntalaisten 
valitsema kunnanvaltuusto 
käyttää kunnassa ylintä pää-
tösvaltaa ja ohjaa kunnan po-
liittista päätöksentekoa ja 
kunnan henkilöstö valmis-

telee asiat luottamushenki-
löiden päätettäviksi. Kunnan 
vastuulla on kertoa kuntalai-
sille avoimesti erilaisista vai-
kuttamisen kanavista ja pää-
töksenteon käytänteistä. 
Toisaalta kuntalaiset ja luot-
tamushenkilöt saavat yh-
teistyössä osallistua vuoro-
puheluun rakentavassa hen-
gessä tarkoituksenmukaista 
kanavaa käyttäen.

Hyvä yhteishenki on  
kaikkien vastuulla

Toivomme ulostulon herät-
tävän keskustelua ja poh-
dintaa jokaisessa tervolalai-
sessa. Miten sinä parantaisit 
yhteistä keskustelukulttuu-
ria? Ihmiset voivat olla reilus-
ti ajatuksistaan ja ideoistaan 
yhteydessä luottamushen-

kilöihin ja varsinkin puheen-
johtajistoon. Tätä keskus-
telua voimme jatkaa myös 
kunnan sosiaalisen median 
kanavissa.

Me puheenjohtajistona toi-
vomme Tervolan ihmeen pa-
laavan takaisin. Toiveen to-
teutumiseksi meidän on 
kaikkien tehtävä yhteistyötä.

Kunnanvaltuuston  
puheenjohtaja, kunnallis-
neuvos Pertti Keränen,
I varapuheenjohtaja  
Eero Ylimartimo,
II varapuheenjohtaja  
Heikki Hepoaho

Tervola-lehden toimitus toivottaa  
kaikille Äideille ihanaa Äitienpäivää 9.5.
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Seuraava  lehti  
ilmestyy 26.5.

 Suomi-Venäjä-seura Tervolan  
osasto ry. Vuosikokous  
pidetään ti 11.5.2021  

klo.18.00    
Järjestötalolla. 

Esillä: Sääntömääräiset ym. asiat.

 TERVOLAN 4H-YHDISTYS RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS 
maanantaina 17.5.2021 klo 18
Tervolan kunnantalon valtuustosalissa.

Noudatamme AVI:n voimassa olevia 
kokoontumisrajoituksia.

Tervetuloa! 
Hallitus

Kutsu  
vuorovaikutukseen

Kukkosentie – Lehto 
tasoristeysturvallisuuden parantaminen, 
ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa
Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Kukkosentie – Lehto 
tasoristeys turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitel-
ma, Tervola, Keminmaa.

Ratasuunnitelma koskee Tervolan ja Keminmaan kunnis-
sa sijaitsevien tasoristeysten välillä Kukkosentie - Lehto 
tasoristeysturvallisuuden parantamista. Tasoristeykset 
sijaitsevat Laurila - Rovaniemi rataosalla ratakilometrivä-
lillä 886+371 (Kukkosentie) - 898+226 (Lehto).

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden 
parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös 
tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta taso-
risteykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjes-
tää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia 
kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää 
määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 
(TRAFI/8591/03.04.02.00/20214) kriteerit.

Lisätietoa hankkeesta on saatavilla hankesivuilta  
osoitteesta https://vayla.fi/tasoristeysohjelma/ 
kukkosentie-lehto-tervola-keminmaa

Suunnitelman vuorovaikutus järjestetään verkossa. 

Suunnitelmia esitellään asukkaille, maanomistajille ja 
muille asiasta kiinnostuneille 12.05.2021 kello 17.30-19.30 
Teams- tapahtumassa. Tilaisuudessa voi tutustua suun-
nitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallis-
tuminen tilaisuuteen tapahtuu em. verkko-osoitteeseen 
tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi 
Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua. 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liit-
tyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkem-
min väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu 
verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa  
www.vayla.fi/tietosuoja. 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väyläviraston projekti-
päällikkö Juhan Tyrväinen, puhelin 029 534 3891 ja  
etunimi.sukunimi@vayla.fi. 

Väylävirasto

Lukijalta:
VESIJÄTTÖMAALLE LUKSUSTA

Taas hiekkalaatikolla alettiin leikkimään.
Väki alkanut vähenemään.
Viisasten kiveä keksimään.

Saattohoitoa estämään.
Lopultakaan ei pysty meistä yksikään.

Vesijättömaalle me suunnitellaan.
Vähän luksusta, vähän luksusta.
Visioidaan kun rahaa annetaan.
Vipurahastosta, vipurahastosta.

Vesijättömaalla me oleskellaan.
Yhtä odotusta, yhtä odotusta.

Yhdessä menneisyys hahmotellaan.
Niistä muistoista, niistä muistoista.

Hetken aikaa kestää meidän hullutella.
Luksusta paperilla suunnitella.
Toisiamme voidaan onnitella.

Rahaa sillä hakemuksella.
Saadaan jalat irti maasta vaan leijailla.

Vesijättömaalle me suunnitellaan.
Vähän luksusta, vähän luksusta.
Visioidaan kun rahaa annetaan.
Vipurahastosta, vipurahastosta.

Vesijättömaalla me oleskellaan.
Yhtä odotusta, yhtä odotusta.

Yhdessä menneisyys hahmotellaan.
Niistä muistoista, niistä muistoista.

Ari Saukko, Tervola

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

Tervolan toimisto palvelee 
ma, ke 10-14 
Juha Laajanen 
puh. 040 764 1799

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

Mainostomistotasoinen suunnittelu 
sisältyy ilmoitushintaan.

Palveluhakemisto (jokaisessa lehdessä)
Ilmoituskoot 1x50 mm = 25€/kerta€ 
ja 2x50 mm = 40€/kerta €- vuosisopimus

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset 
edellisen viikon keskiviikkona klo 16.00 mennessä

Ilmoitusaineiston jättö
Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen 
aineisto edellisen viikon tiistaina klo 16.00 men-
nessä, valmiit aineistot edellisen viikon keskiviik-
kona klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
aineisto@tervola-lehti.fi

Lehtitoimikunnan jäsenet
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

Jakelu
Suomen Suoramainonta

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

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

Tiedotuslehti joka 
taulouteen Tervolan 
kunnan alueella

Myönteisiä mahdollisuuksia
Tervola-lehti

www.tervola-lehti.fi

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.

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).
Emme julkaise poliittisia mielipiteitä koskevia kirjoi-
tuksia.

Hei Tervolalainen!
Onko sinulla aihe tai vaikka valmis juttu? 

Lähetä se osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi
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Tiedustelut, ilmoitusvaraukset ja aineistot
aineisto@tervola-lehti.fi

tai
Pekka Tuokila, puh. 0400 587 957
Tiina Tuokila, puh. 040 759 9358

Hyvä kuntavaaliehdokas!

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 kunnallis-
järjestöjen 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 yhtey-
dessä, koska tilaa on rajallisesti.

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

KUNTAVAALILEHDET
26.5. ja 9.6.

VAALINUMEROIDEN 
MEDIATIEDOT

Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät 

  Jakelu  ke 26.5.  aineisto pvm ke 19.5.
  Jakelu  ke 9.6.   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

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.

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä.

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

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

Lehden selattava / ladattava nettiversio löytyy osoitteesta  www.tervola-lehti.fi

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

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

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

MUUTOS

Uudet 

päivämäärät!

MUUTOS

Uudet 

päivämäärät!

  

Tervolan koronarokottaminen 
etenee 16–69-vuotiaisiin riski-
ryhmään kuuluviin
Tervolan rokotustilanne on edennyt 16– 69-vuo-
tiaiden riskiryhmään kuuluvien rokottamiseen. 
16-69-vuotiaat riskiryhmään (1. ja 2. riskiryhmä) 
kuuluvat voivat itse varata rokotusajan numerosta 
0401519794 arkisin klo 10-15. Olemme puheli-
mitse yhteydessä rokotusajasta vain, jos rokotusajat 
eivät muutoin täyty.

Mikäli olet yli 70-vuotias, etkä ole saanut ensim-
mäistä rokoteannosta, tilaa rokotusaika terveys-
keskuksen vastaanotosta numerosta 0401519700.

Tervolan rokotustilanne
Rokotettu vähintään yksi annos:
 • Päivystyksen henkilökunta
 • Asumisyksiköiden iäkkäät asukkaat ja henki-
  lökuntaa
 • yli 80-vuotiaat, Mikäli olet yli 80-vuoti-
  as, etkä ole saanut ensimmäistä rokotean 
  nosta, tilaa aika terveyskeskuksen vastaan- 
  otosta puh. 0401519700
 • 70 – 79-vuotiaat, Mikäli olet on yli  70
  -vuotias etkä ole saanut ensimmäistä roko- 
  teannosta, tilaa aika terveyskeskuksen vas- 
  taanotosta 0401519700.
 • Alle 70-vuotiaat erittäin korkeassa riskissä  
  (ns. 1. riskiryhmä) olevat, terveydenhuollon  
  arvion perusteella.

Rokottaminen meneillään:
 • Alle 70-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville  
  (joko THL:n määrittämä 1- tai 2-riskiryh- 
  mä). 16-69-vuotiaat riskiryhmäläiset voivat  
  varata rokotusajan numerosta 0401519794  
  arkisin klo 10-15. Rokote on Pfizer-BioN 
  Tech tai Moderna. Olemme puhelimitse yh- 
  teydessä rokotusajasta vain, jos rokotusajat  
  eivät muutoin täyty.

Seuraavaksi rokotusvuorossa:
 • Riskiryhmään kuulumattoman väestön ro- 
  kottaminen alkaa arviolta kesällä 2021.

Koronaviruksen riskiryhmät
Ikä on kaikkein merkittävin vakavan koronataudin 
riskitekijä, minkä vuoksi kaikki yli 70-vuotiaat 
kuuluvat riskiryhmään.

Alle 70-vuotiaat 1. riskiryhmä

Alle 70-vuotiaista riskiryhmään 1. kuuluvat henkilöt, 
joilla on vakavalle koronavirusinfektiolle erittäin 
voimakkaasti altistavia sairauksia:

 • Elinsiirto tai kantasolusiirto
 • Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
 • Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
 • Vaikea krooninen munuaissairaus
 • Vaikea krooninen keuhkosairaus
 • Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
 • Downin oireyhtymä (aikuiset)

Alle 70-vuotiaat 2. riskiryhmä

Alle 70-vuotiaista riskiryhmään 2. kuuluvat henki-
löt, joilla on vaikealle koronavirustaudille altistava 
sairaus:

 • Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen  
  vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä veren- 
  painetauti)
 • Hengitystä haittaava neurologinen sairaus  
  tai tila
 • Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito  
  autoimmuunisairauteen
 • Vaikea krooninen maksasairaus
 • Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaa-
  toiminta
 • Uniapnea
 • Psykoosisairaus
 • Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40)
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Tositapahtuma

Kello on lyönyt puole-
nyön lyöntinsä. Taivas 
on auki, vettä tulee tai-
vaan täydeltä.Tuuli ulvoo  
ikkunoissa ja rämisyt-
tää peltikattoa. Valot rä-
psivät naapuritaloissa, 
mutta sairaalassa on toi-
senlaista pimeyttä. Si-
perian alkuperäiskansat 
sanoisivat, että tällai-
sina öinä vainajien sie-
lut ja pahat henget ovat  
liikkeellä.  

Osasto on vanhassa  
rakennuksessa. Talo on 
ollut sotasairaalana,  
siksi täällä kummittelee. 
Henkimaailma ei Sirk-
kaa pelota , mutta oven 
taakse tulevat potilaat.  
Hänellä on edessään yö-
vuoro. Vähän aikaa sitten 
hän valmistui hoitajaksi 
ja kokemusta hoitotyös-
tä hänellä on vähän. Sirk-
ka ajattelee, että hänen 
työparinsa, laitosapulai-
nen, tietää sairaanhoi-
dosta paljon enemmän 
kuin hän ja se tuo turvaa. 

Oven takana seisoi pik-
kupoikia, yhdelle oli  
tarttunut ongenkouk-
ku  päälaelle. Olivat  
huomanneet katkais-
ta siiman  ja vapakin oli  
jätetty kotiin odotta-
maan uutta onkimatkaa. 
Kerran oli epämääräisen 
näköinen mies ollut ul-
ko-ovella bensakanis-
terin kanssa. Sirkalle oli 
tullut mieleen byromaa-
ni, mutta ovi oli avattava. 
Ohikulkijalta oli autos-
ta loppunut menovesi  
ja hän kyseli lähintä 
 huoltoasemaa. 

Tuuli yltyy myrskyksi, 
roskalaatikoiden sisäl-
löt lentelevät ja kieppu-
vat ympäriinsä. Radios-
ta kuuluu, että aallon- 
korkeus on yhdeksän 
metriä Itämerellä. Sirkka 
ajattelee, ettei haluaisi 
nyt olla laivalla, pienem-
mätkin aallot pelottavat. 

Hoitajat kiertävät po-
tilashuoneet, joku tar-
vitsee pillerin, että sai-
si unen, toista autetaan 
vessaan. Puhelin soi.  
Öiset puhelut ovat pelot-

tavia, kukaan ei soita kes-
kellä yötä muuten kuin 
hengenhädässä. 

Sirkka kuulee puhelimesta 
vain rahinaa, linja on auki, 
mutta kukaan ei sano mi-
tään. Hoitaja huutelee  
haloota ja terveyskes-
k u s t a .  V i i m e i n  k u u-
luu miehen matala ääni:” 
Mitä minä sille teeen?”-
Sirkka keskittyy  ja kysyy  
onko potilas käynyt en-
nen terveyskeskukses-
sa? Kun hän saa kieltävän 
vastauksen hän jää kuun-
telemaan soittajan ker-
tomusta. Hän päätte-
lee, että mies on ymmär-
tämätön tai humalassa. 
Sirkka miettii onko hän  
kysellyt järkevästi, kum-
pi heistä on pöllö. Hän  
toistaa sanansa puhe-
limeen, mutta soittajan  
ahdistus tarttuu lankaa 
pitkin Sirkkaan. Hän tun-
tee ettei saa mitään jär-
kevää irti  soittajasta.   
 
Mitä hän kertoo lääkä-
rille, joka on toisessa pi-
täjässä ja antaa neuvon-
sa näkemättä potilas-
ta. Sirkka saa selville, että  
potilas on kuumeinen.  
 
Puhelimen päässä  mies 
hermostuu: ”Tuleehan 
sitä joskus otettua, mut-
ta mitä se tähän kuu-
luu, mun nesteet? ”Sirkka  
yrittää saada miestä ym-
märtämään, että kyse on 
potilaan tilasta, ei hänen. 
Kuuluukuorsauksen ta-
painen ääni, joko soittaja  
nukahti? Sirkka huutaa, 
että osasto raikuu ja saa 
vastauksen, että se nu-
kahti. Menee vain muuta-
ma hetki ja kuuluu, että se 
kuoli. Mitäs nyt tehdään?  
 
Sirkka on neuvoton. Kun 
joku kuolee, lääkärin pi-
tää tehdä kuolintodistus.  
Miten, jos kuolee kotona, 
eikä ole käynyt lääkärissä. 
Missä vainajaa aamuun 
asti säilytetään? Turha 
lääkäriä on herättää kuol-
lutta katsomaan. ”Tuo hä-
net tänne.” ”Tämä sikako? 
” Sirkka paiskaa luurin pai-
koilleen: ”Helvetti.” 

Marja-Leena Vierelä   
marjaleena.vierela@ 
ickloud.com
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Uudet avustus- 
muodot

Tekninen lautakunta päät-
ti 24.2.2021 pidetyssä ko-
kouksessaan yksityisteiden 
avustusperusteiden muut-
tamisesta. Uusien avustus-
perusteiden mukaan kun-
ta myöntää avustuksia vain 
järjestäytyneille tiekunnille.  
Avustusmuotoina ovat vain 
rahallinen aurausavustus ja 
rahallinen kesäkunnossapi-
toavustus. Päätöksestä on 
valitettu Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuteen eli pää-
tös ei ole vielä lainvoimai-
nen. Tekninen lautakunta on 
kuitenkin päättänyt panna  
päätöksen täytäntöön.

Aikaisemman käytännön 
mukaan kunnalta on voinut 
hakea rahallista aurausavus-
tusta, aurausta kunnan suo-
rittamana, kesäkunnossapi-
toavustusta ja perusparan-
nusavustusta. Aurauksesta 
kunnan suorittamana (ns. 
hyväksyminen kunnan au-
rausohjelmaan) ja peruspa-
rannusavustuksesta luovu-
taan toistaiseksi kokonaan. 
Uusien perusteiden mukaan 
avustuksia voivat hakea vain 
järjestäytyneet tiekunnat  
eli  yksityishenkilöil le ei  
avustuksia   enää   myönnetä. 

Vuonna 2019 voimaan tul-
leen uuden yksityistielain 
mukaan yhtenä ehtona kun-
nan myöntämälle avustuk-
selle on se, että tietä koske-

vien asioiden hoitamista var-
ten on perustettu tiekunta. 
Kunnalla ei siis yksityistielain 
mukaan ole enää mahdollis-
ta avustaa sellaisia yksityis- 
tielain soveltamisalaan kuu-
luvia teitä, joille ei ole perus-
tettu tiekuntaa (ns. järjestäy-
tymätön yksityistie). Avus-
tamiseksi katsotaan myös 
auraus kunnan suorittamana.  

Tasapuolinen  
käytäntö
Avustusperusteita muutta-
essa on pyritty luomaan sel-
keä ja yksiselitteinen avus-
tuskäytäntö. Aikaisemmin 
kunnalla on ollut laaja mah-
dollisuus avustaa tai aura-
ta yksityisteitä haluamallaan 
tavalla. Avustusperusteita 
muutettaessa otettiin lähtö-
kohdaksi yksityistielain aset-
tamat reunaehdot sekä kun-
talaisten tasapuolinen koh-
telu.

Kunnan aurausohjelmassa 
olleista teistä osa on ollut jär-
jestäytyneitä tiekuntia, osa 
ns. järjestäytymättömiä yksi-
tyisteitä ja osa yksityistielain 
soveltamisalaan kuulumat-
tomia piha- tai sopimustei-
tä. Järjestäytymättömiä yksi-
tyisteitä ei ole yksityistielain 
mukaan enää mahdollista 
avustaa, mutta piha- ja so-
pimusteitä laki ei sulje avus-
tamisen ulkopuolelle. Tekni-
sen lautakunnan päätöksel-
lä myös piha- ja sopimustiet 
on rajattu avustamisen ulko-

Lukijalta:
Yksityisteiden avustus- 
perusteita muutettu

puolel-
le, jotta 
kuntalai-
s e t  o l i s i -
vat yhdenver-
taisessa asemassa 
avustuksia myönnettäessä. 

Te k n i s e n  l a u t a k u n n a n 
24.2.2021 tekemä päätös 
on herättänyt runsaasti kes-
kustelua. Tilanteen selkiyt-
tämiseksi kunnanhallitus on 
perustanut työryhmän sel-
vittämään haja-asutusaluei-
den aurausmahdollisuuksia. 
Työryhmän tulee antaa esi-
tyksensä kunnanhallituksel-
le 30.6.2021 mennessä. Työ-
ryhmän esityksestä ja sen 
mahdollisista vaikutuksis-
ta kunnan aurauksiin ja au-
rausavustuksiin tiedotetaan 
erikseen.

Tiekunnan perus-
tamisessa auttaa 
maanmittauslaitos
Tiekunta voidaan perustaa 
Maanmittauslaitoksen yksi-
tyistietoimituksessa, tiekun-
nan perustamiskokouksessa 
tai kiinteistörekisterinpitäjän 
päätöksellä. Lisätietoja tie-
kunnan perustamisesta saa 
Maanmittauslaitoksen net-
tisivuilta maanmittauslaitos.
fi tai puhelinpalvelusta 029 
530 1110.

Mikäli yksityistiet halua-
vat jatkossa saada kunnal-
ta avustusta, tulee niiden jär-
jestäytyä. Yksityistieksi lue-

taan tie, 
jolle on 

merkitty-
nä rasittee-

na tieoikeus. 
Maanmittauslai-

tokselta voi tarkistaa, että 
onko omaan pihaan johtaval-
le tielle merkitty tierasitetta. 

Aurausohjelmaan 
hyväksyttyjen teiden 
auraukset päättyvät

Aurausohjelmaan hyväk-
syttyjen teiden osalta au-
raukset päättyvät tänä ke-
väänä kunnossapitokauden 
päättyessä 30.4.2021. Muut 
avustusmuodot on myön-
netty vuodeksi kerrallaan. 
Ensi talvesta lähtien kaik-
kien kunnan aurausohjel-
missa olleiden yksityistei-
den ja yksityishenkilöiden on 
hankittava auraus itse. Kun-
ta ei enää jatkossa kilpai-
luta yksityisteiden auraus- 
urakoitsijoita.

Aurausavustukset ovat 
parhai l laan haettavana 
15.9.2021 saakka. Kesä-
kunnossapitoavustuksista 
on tiedotettu aikaisemmin ja 
niiden hakuaika on jo päätty-
nyt. 

Lisätietoja kunnan myöntä-
mistä yksityisteiden avus-
tuksista antaa tekninen 
johtaja p. 0400 466 705, 
 tekninen.osasto@tervola.fi. 
 
Tiina Havela
tekninen johtaja 

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 26.5.
Aineistot 19.5. mennessä osoitteeseen

aineisto@tervola-lehti.fi

Upeita historiateoksia on 
vielä varastossa ja kaupan
Historiako pölyistä ja kuivakkaa? Kaikkea muuta! Kun-
nasta ja seurakunnasta voi yhä hankkia muutama vuosi 
sitten julkaistuja mahtiteoksia. Kahen puolen Kemijo-
kea kertoo Tervolan kunnan historian, Arkea ja pyhää 
seurakunnan. Molemmat on toimittanut tervolalais-
syntyinen tutkija Eemeli Hakoköngäs.

Tervolan kunnan histo-
riikkiä suunniteltiin har-
taasti. Sen piti alun perin 
valmistua jo pitäjän sa-
tavuotisjuhliin vuonna 
1967. Hanke oli seuraa-
vina vuosikymmeninä vi-
reillä vielä pariinkin ker-
taan, kunnes se vuonna 
2015 sai tulta alleen.

Teksti, kuva 
Teija Laurinolli

Nina Maikkula ja historiikit. Toista kirjaa saa kunnan- 
virastosta, toista kirkkoherranvirastosta.

Kahen puolen Kemijokea 
valmistui ja julkaistiin Ter-
volan kunnan 150-vuo-
tisen taipaleen kunniaksi 
vuonna 2017. Yli 600-si-
vuisessa teoksessa on 
noin 600 kuvaa, joista 
osa oli ennen julkaise-
mattomia. Vanhin Tervo-
lasta otettu kuva vuodel-
ta 1885 löytyi sattumalta  
Firenzen yliopiston kella-
rista Italiasta.

Jatkuu...
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Maatilakerho sijoittui mitalisijoille  
4H-kerhokilpailussa

Tervolan 4H:n maatilakerho kokoontuu joka toinen viikko. Kerhokisasta saaduilla  
palkintorahoilla kerholaiset aikovat pitää kunnon kemut.

Vuoden 4H-kerho -kilpailus-
sa hyvin menestyneen maa-
tilakerhon kerholaiset ottivat 
tiedon jaetusta kolmossijas-
ta innolla vastaan Tervolas-
sa. Kerho sai sijoituksestaan 
150 euroa, joilla kerholai-
set saavat kevään päätteek-
si kekkerit viimeiselle kerho-
kerralleen.

Vuoden 4H-kerho -kilpailuun 
2020 osallistuttiin monipuo-
lisella ja laadukkaalla kerho-
toiminnalla ympäri Suomen. 
Kilpailuun osallistui yhteensä 
huikeat 244 kilpailuehdotus-
ta, mikä on yli 100 enemmän 
kuin edellisenä vuonna. 

Arvioinneissa korostuivat 
4H-arvojen mukainen toi-
minta, yhteistyön tekemi-
nen, uudet ideat sekä lapsia 
ja nuoria osallistava toiminta.

Teksti, kuva Auni Vääräniemi

Hilma Petteri ja Alina Holstila olivat mukana lehmien ruokinnassa maatilakerhon aikana.

Maatilan arkea  
ja ulkoilua

Tervolan 4H-yhdistyksen 
maatilakerhoa vetää maa-
tilallaan Eeva-Kaisa Lahti ja 
kerholaisia on mukana enim-
millään yhdeksän kerholais-
ta, jotka ovat pääsääntöises-
ti 1-5−luokkalaisia. Toisena 
ohjaajana toimii Jonna Kok-
konen.

Iltapäivien ohjelmassa on 

maatilan tavallisia puuhia, 
välipalaa ja ulkoilua. Maati-
lan puuhiin kuuluu esimer-
kiksi lehmien ruokintaa ja  
vasikoiden hoitoa.

- Viime aikoina eräs tietty 
vasikka on ollut kerholaiset 
suuren huomion kohteena. 
Lapset saivat kummivasikan, 
jolle he saivat keksiä nimen, 
Eeva-Kaisa kertoo.

- Puolet meistä halusi ni-

meksi Tiitun ja puolet halusi  
Tiikerin. Tehtiin sitten yh-
distelmänimi Tiitu-Tiikeri,  
kertovat kerholaiset Hil-
ma Petteri, Aatu Holstila,  
Siiri Toljamo, Alina Holstila  
ja Tauno Petteri. 

Huhtikuun lopun lämpöaal-
lon ansiosta lapset saivat 
päästää kummivasikkan-
sa ensimmäisen kerran tar-
haan ulkoilemaan. Vasik-
ka kirmaili tovin tarhassa  

kerholaisten ihailtavana.

Eräällä kerralla lapset olivat 
mukana rakentamassa leh-
mille poikimakarsinaa. Las-
ten mielestä kivointa kerhos-
sa on lehmien hoito ja silittely. 
Parasta on myös sen oppi-
minen, mitä maatilalla teh-
dään. Välipalan lomassa lap-
set myös pelaavat pelejä ja  
juttelevat ohjaajien kanssa.

Jatkoa s. 7

Hakoköngäs poimi his-
toriikkiin paljon tavallis-
ten ihmisten elämää ja ar-
kea kuvaavaa aineistoa. 
Kirja on helmi, johon soisi  
mieluusti entisten, ny-
kyisten ja sukujuuriltaan 
tervolalaisten tutustuvan.

– Juhlavuonna 2017 ter-
vola la iset  saatto ivat  
halutessaan saada histo-
riikin ilmaiseksi. Noin 230 
kappaletta lähti jakoon 
tällä tavalla, kertoo vt.  
ha l l intos ihteer i  N ina 
Maikkula.

Jonkin verran kirjaa on sen 
jälkeen myyty suoraan kun-
nanvirastosta tai lähetetty 
tilauksesta postiennakol-
la. Teoksen hinta on suora-
myynnissä 30 euroa, pos-
tiennakolla noin 45 euroa.

– Varastossa on yhä lähes 
400 kappaletta. Meillä voi 
maksaa käteisellä tai kortil-
la, kaikki käy.

”Vakallinen lohta, 
jos luoja suo”
Arkea ja pyhää – Tervolan 

seurakunnan historia ilmes-
tyi vuonna 2014. Nina Maik-
kulalle tämäkin teos on tuttu.

– Käytän historiikkejä sään-
n ö l l i s e s t i  k a h v i p öy t ä - 
lukemisena.  Seurakun-
nankin historiateokses-
sa kerrotaan paljon tavalli-
sen kansalaisen elämästä 
ja koettelemuksista, ku-
ten katovuosista ja kulku-
taudeista. Pappien palkkaus 
on ollut aikoinaan mielen-
kiintoista: Vakallinen lohta,  
jos luoja suo, Maikkula  
naurahtaa.

Seurakunnan historiik-
ki on Kahen puolen Kemi-
jokea -kirjan rinnakkais-
teos. Kunnan historiikkiin 
seurakunnallista osuut-
ta ei enää sisällytetty,  
koska perusteellinen  Ar-
kea ja pyhää oli juuri val-
mistunut.

Tämänkin teoksen hinta 
on 30 euroa. Sitä on saata-
vana Tervolan seurakun-
nan kirkkoherranvirastos-
ta ja kirpputorilta.

Tiedustelut, ilmoitusvaraukset ja aineistot
aineisto@tervola-lehti.fi

Hyvä kuntavaaliehdokas!

Tervola-lehti julkaisee kevään aikana 
kaksi kuntavaalinumeroa 26.5. ja 9.6.

KUNTAVAALILEHDET
26.5. ja 9.6.


