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Tiedotuslehti Tervolan
kunnan talouksiin
Lehti nro 11 – 9.6.2021

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

5

4

Joutulainen Juha

varhaiskasvatusopettaja (sit.)

Vaikuta!
Käytä äänioikeuttasi 13.6.
www.facebook.com/tervolanvasemmisto

6

Juntunen Juha

Pertti Keränen

mielenterv.hoitaja/eläkel. (sit.)

10

Miettunen Elina

Oinas Riikka

sosionomi/yrittäjä (sit.)

kunnallisneuvos

11

7

Koivupalo Rami
asentaja

12

Puikko Raimo

sairaanhoitaja

isännöitsijä/eläkeläinen

Saukko Ari

13

ulkoaluetyöntekjä (sit.)

Oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille.

Arjen palveluiden on oltava toimivia ja helposti saavutettavissa kaikille kuntalaisille.
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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

•
•
•
•
•
•

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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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Tervolan Palveluverkot
tarjoaa valokuitua Tervolaan
ja naapurikuntiin

JUMALANPALVELUKSET:
Su 13.6. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Su 20.6. Messu Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Messut striimataan, mutta niihin voi osallistua paikan päällä 20 henkeä kirkkosalissa
ja 20 seurakuntasalissa. Seurakuntasaliin
tullaan keittiön oven kautta. Osallistuminen
edellyttää ilmoittautumista joko tekstiviestillä tai soittamalla numeroon 0504370001.
Messun striimattuna seuranneet voivat tulla ottamaan vastaan ehtoollisen kyseisenä
sunnuntaina kello 12 mennessä.
Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja Youtubesta Tervolan seurakunnan
kanavilta sekä seurakunnan kotisivulta:
www.tervolanseurakunta.fi.
LASTENLEIRIT
Lastenleirit Törmävaaran leirikeskuksessa:
6-9-vuotiaat 5.-7.7.2021 ja 10-12-vuotiaat
12.-14.7.2021. Kummallekin leirille mahtuu
vielä muutama osallistuja. Ilmoittautuminen
tapahtuu seurakunnan kotisivuilta löytyvän
linkin kautta. Leirin hinta on 14€. Lisätietoja
050 437 0006/Sari Siivola.
KIRPPUTORI on avoinna ma, ke ja la klo
11-17.

Niina Hakoköngäs esittelee mediamuunninta.

Valokuidun edut ovat korona-aikana tulleet entistä näkyvämmiksi. Valokuitu mahdollistaa esimerkiksi usean laitteen yhtäaikaisen käytön pätkimättä ja tarjoaa tiedonsiirtokyvyltään nopean ja tasalaatuisen verkkoyhteyden.
Teksti, kuva Marjut Järvinen
Tervolassa valokuituyhteyksiä on vuodesta 2015
lähtien vetänyt Tervolan
Palveluverkot Oy. Tervolan Palveluverkot on kunnan
omistama tytäryhtiö. Tervola oli yksi Lapin ensimmäisistä kunnista, johon vedettiin
kattavat valokuituyhteydet.
Maaliskuussa Tervolan palveluverkot tuplasi valokuituverkon nopeuden asiakkailleen ilman lisäkustannuksia.
Taustalla oli Tervolan palveluverkkojen halu parantaa
asiakkaidensa valokuituyhteyksien nopeutta ja laatua.
Tervolan palveluverkkojen
100 megan yhteydet nostettiin 200 megaan sekä lähetys
että vastaanottotehossa.

Tervolan Palveluverkot laajentaa
Jaatilaan
Tulevana kesänä Tervolan
Palveluverkot laajentaa valokuituliittymiä valtatien
varteen Jaatilan kylälle. Työtä koordinoimaan on palkattu jo viime kesänä samoissa
hommissa toiminut Niina
Hakoköngäs. Luokanopettajaksi opiskeleva Niina on
hoitaa kuituyhteyksien sopimusasiat, toimittaa päälaitteet, toimii ongelmatilanteissa yhdyshenkilönä sekä
on yhteydessä urakoitsijoihin ja suunnittelijoihin.
- Viime kesänä teimme Itäja Länsikosken kyläverkkoa
Keminmaahan. Termistö alkaa olla tuttua, vaikka toisinaan numero-kirjain -koodit

§

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

vaativat selvittämistä. Ennen tätä työtä olen hitsannut
valokuituja, joten valukuitu
on myös sitä kautta tuttu aihealue, Niina kertoo.

Usein valokuituasioita on
helpointa hoitaa asiakkaan
omassa kodissa. Tästä syystä Niina on vieraillut useissa
tervolalaisissa kodeissa.

Mikäli toivoo valokuituyhteyttä omaan kotiinsa, kannattaa kesäaikaan ottaa yhteyttä Niinaan. Valokuidun
hintaan vaikuttaa se, kuinka pitkä matka kaapelia täytyy vetää kiinteistölle. Tästä
syystä valokuidun hinta selvitetään aina kiinteistökohtaisesti.

- Valokuituasioiden lisäksi juttelemme muutakin, jolloin kohtaamisesta muodostuu molemmille osapuolille mukava. Toisinaan autan
myös päälaitteen asentamisessa tai vian korjaamisessa.
Useimmiten ongelmat ratkeavat, kun ottaa johdon seinästä pois ja laittaa takasin,
Niina kertoo.

Jatkossa myös Tervolan
Vuokratalojen asukkaat
voivat hyödyntää valokuituyhteyttä. Yhteyksiä kytketään asuntoja saneeratessa.
Tällöin vuokralaisen vastuulle jää kuituliittymän kuukausimaksun maksaminen.

Jos nykyisillä asiakkailla on
ongelmia nopeudessa tai
yhteyksissä, heitä palvelee
Tervolan Palveluverkkojen
palveluntuottajana toimiva
Cinia. Cinian palvelunumero
on 09 682 96010.

www.tervolanseurakunta.fi

Rakkaudesta Tervolaan

Päivihellen
Luoma

38

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja
henkilökohtaisesti
Tervolan toimisto palvelee
ma, ke 10-14
Juha Laajanen
puh. 040 764 1799

Palveluhakemisto
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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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.
KIRJASTON PYSÄKÖINTIALUE
REMONTISSA
Lapinniemen koulun ja samalla kirjaston asiakaspaikoitusalue on poissa käytöstä remontin takia kesän ajan 7.6. alkaen. Kirjaston ja muun kesäaikaisen
käytön työmaanaikainen asiakaspaikoitus on Nuorisoseuran pihalla.
LEFFAILTA 16.6.
Huom! Koronarajoitusten vuoksi otamme vain
10 katsojaa.
Koko perheen elokuvailta ke 16.6. klo 17-18.30.
Kahden epätavallisen sankarin on pelastettava galaksi vauhdikkaassa sci-fi-seikkailussa, joka perustuu suosittuun samannimiseen tietokonepeliin.
Elokuva on puhuttu suomeksi. Ota omat herkut
mukaan.
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.
To 10.6. klo 13–15
Persoonalliset kirjanmerkit ja muuta askartelua.
Tarvikkeet kirjastolta.

Seuraava lehti
ilmestyy 23.6.

Ti 15.6. klo 13–15
Kivimaalaus ja lohikäärmenäyttely. Omat kivet
mukaan! Maalit ja pensselit kirjastolta. Lopuksi piirretään ja väritetään lohikäärmekuvia, joista kootaan
kirjastolle näyttely heinäkuun ajaksi.

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
Kolopetäjän, Sihtuunan, Petäjämaan, Sivakkajoen, 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 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.
KOIVU-PEURA-LOUE
Koivun, Peuran ja Louen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Make Lampelalta
puh. 040 515 7304.
REUTUAAPA-SUOLIJOKI-VÄHÄJOKI-SUUKOSKI-OSSAUS

To 17.6. klo 13–15 Pihaolympialaiset ja muut pihapelit. Kisataan hauskoissa lajeissa ulkona. Kisojen
jälkeen juodaan mehut vilteillä istuskellen. Kirjasto
tarjoaa mehut, saa tuoda myös omia piknik-eväitä!

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

Ti 22.6. klo 13–15
Sisäpuuhapäivä. Levyraati, esineenpiilotusta, muistipelejä, lautapelejä ym. Tuo oma lempikappaleesi
mukana, soitamme sen levyraadissa ja muut antavat sille pisteitä. Korkeimman pistemäärän saanut
kappale voittaa!

RUNKAUS - PAHTAOJA – LEHMIKUMPU

To 24.6. klo 13–15
Kirjastorastit. Kirjaston pihalla suunnistetaan rastilta toiselle ja tehdään monenlaisia tehtäviä.
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.

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.

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 23.6.
Aineistot 16.6. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

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

Tervola-lehti
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RAKENNUSLUPIEN KÄSITTELY KESÄN
AIKANA

Koulukeskuksen liikennejärjestelyt
työmaan aikana

Rakennusvalvontatoimisto on suljettu kesälomien
vuoksi 28.6. - 27.7.2021.

Liittymä suljetaan

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.
TEKNINEN OSASTO

TERVOLASSA TAPAHTUU

3.5-30.6

Kaiken kansan mölytoosa -näyttely
kirjastolla

31.5-11.7

Lasten ja nuorten kesätoiminta
(ks. kunnan verkkosivujen tapahtumakalenteri)

10.6
13.6

Kirjaston kesätoiminta koululaisille
Vetouistelun Peräpohjola cup ry:n
vetouistelukilpailut Kemijoella

14.6-18.6

4H:n Ruokakoulu päiväleiri

15.6

Kirjaston kesätoiminta koululaisille

17.6

Kirjaston kesätoiminta koululaisille

22.6

Kirjaston kesätoiminta koululaisille

21.6-24.6 4H-Päiväleiri (luonto/toiminta)

Lisätietoja: www.tervola.fi

Kirjaston asiakaspysäköinti

Ilmoitushinnat

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

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

Liittymä suljetaan

Koulukeskuksen liikenne muutetaan kesän aikana yksisuuntaiseksi. Kaikki saapuva liikenne ohjataan Keskustien nykyisen liittymän kautta. Koulun alueelta
poistutaan Itäpuolentien liittymästä (ks. karttaliite).

Kutsu Westsidehankkeen päätöstilaisuuteen
Westside toteutettavuusselvitys
toteutettavuusselvitys ja
ja masmasWestside
terplan -hankkeessa
-hankkeessa on
on keväästä
keväästä 2020
2020
terplan
lähtien kartoitettu
kartoitettu uuden
uuden asuinasuin- ja
ja yritysaluyritysalulähtien
een,
Vastarannan,
kehittämistä
Kemijoen
een, Vastarannan, kehittämistä Kemijoen
rantamaisemiin. Nyt
Nyt hanketyö
hanketyö on
on päättypäättyrantamaisemiin.
mässä, ja
ja kaikille
kaikille kiinnostuneille
kiinnostuneille järjestejärjestemässä,
tään päätöstilaisuus
päätöstilaisuus hankkeen
hankkeen tuloksista.
tuloksista.
tään

Kokoontumisrajoitusten ja
ja kahvitusten
kahvitusten
Kokoontumisrajoitusten
vuoksi pyydämme
pyydämme ilmoittautumaan
ilmoittautumaan etuetuvuoksi
käteen
14.6
mennessä
hankkeen
prokäteen hankkeen projektipäällikkö Marjut
jektipäällikkö
Marjut
Järviselle,
puh.
040
Järviselle,
puh.
040 1519
819 tai
marjut.
1519
819
tai
marjut.jarvinen@tervola.fi.
jarvinen@tervola.fi. Tilaisuuteen voidaan
Tilaisuuteen
ottaa paikan
päälle
ottaa
paikan voidaan
päälle vallitsevien
rajoitusten
vallitsevien
rajoitusten
mukainen
määrä
mukainen määrä osallistujia.
osallistujia.
Voit myös osallistua tapahtumaan etänä
Voit myös
osallistua tapahtumaan
etänä
kunnan
verkkosivujen
tapahtumakalentekunnan
verkkosivujen
tapahtumakalenterista löytyvästä linkistä.
rista löytyvästä linkistä.

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset

edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä

Graafinen ilme/taitto

Mainostoimisto Visual Design Oy

Pertti Keränen,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Meillä voit ilmoittautua ja maksaa sähköisesti
www.kivalo-opisto.fi. Voit ilmoittautua myös
soittamalla numeroon 040 748 3672.
Työnantajaetuuksia voi palauttaa rajallisesti, joten niillä kannattaa maksaa vasta, kun kurssin
alkaminen on varmistunut.
Tarkista voimassa olevat rajoitukset kotisivuiltamme. Pyrimme toteuttamaan opetusta
koronatilanteen salliessa juhannukseen asti ja
jatkamaan opetusta heti elokuun alussa.
Palautamme kurssimaksua 2020-2021 saamatta jääneen opetuksen osalta sitä hakeneelle. Olet oikeutettu palautukseen myös silloin,
jos ryhmäsi toiminta jatkui etäopetuksena,
mutta et voinut ottaa siihen osaa. Haetahan
palautusta 20.6. mennessä. Valitettavasti meistä riippumattomista syistä emme voi palauttaa
työnantajan etuudella vuonna 2020 maksettuja
kurssimaksuja.
Ajankohtaiset lyhytkurssit ja kuorot
Metsästäjäkurssi, 2.-6.8., ma-to klo 18.0020.30 ja pe klo 18-19, Koulukeskus
Riista- ja kalakurssi 9-12v., 25.8.-22.9., ke
klo 17.00-18.30, Ossauksen uimaranta/laavu
Seniorilaulajat, 14.9.2021-12.4.2022, ti
klo 12.00-12.45, Kaisajoen Järjestötalo
Tervolan laulajat, 7.9.2021-19.4.2022, ti
klo 18.00-20.30, Koulukeskus
Eläkeläislaulajat, 8.9.2021-20.4.2022, ke
klo 11.00-11.45, Tervolan nuorisoseura

Kirjonnan erikoistekniikat, 2.8.202113.6.2022 (16 x), ma klo 13.00-15.30
Ompelu ABC, 3.8.2021-14.6.2022 (16 x), ti
klo 13.00-15.30
Neuloen ja virkaten, 4.8.2021-15.6.2022
(16 x), ke klo 13.00-15.30
Tekstiilityön erikoistekniikat, 5.8.202116.6.2022 (16 x), to klo 13.00-15.30
Omat kaavat, 14.8., 4.9., 16.10. ja 11.12.,
la klo 9-15
Esiintyjyys etäpalaverissa ja etätyöhaastattelussa, 28.8.-5.9., la & su klo 14.00-15.30

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

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

Tervolassa 9.6.2021

Ajankohtaiset verkkokurssit

Palveluhakemisto (jokaisessa lehdessä)

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

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 29.6.2021 alkaen.

Työt alkavat koulukeskuksen ympäristössä
07.06.2021 ja työn on määrä valmistua heinäkuun
loppuun mennessä. Työmaan aikana kirjaston asiakaspysäköinti on sovittu tapahtuvaksi Nuorisoseurantalon pysäköintialueella.

Mainostomistotasoinen suunnittelu
sisältyy ilmoitushintaan.

Yhteystiedot

Pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa maanantaina 28. päivänä
kesäkuuta 2021 alkaen klo 17.00.
Paikalle saapuvia pyydetään noudattamaan
annettuja koronaohjeistuksia. Kokouksen
esityslista on luettavissa yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/
21.6.2021 alkaen.

Lämpimästi tervetuloa
tervetuloa kuulemaan
kuulemaan VastaVastaLämpimästi
rannan suunnittelutyöstä
suunnittelutyöstä torstaina
torstaina 17.6
17.6
rannan
klo
18
alkaen
Tervolan
kunnantalolle.
klo 18 alkaen Tervolan kunnantalolle.

www.tervola-lehti.fi

KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS

Painopaikka
Suomalainen
Lehtipaino Oy

Jakelu

Muiden lukuvuoden 2021-2022 kurssien
ilmoittautuminen käynnistyy ma 16.8.
klo 9.00

Suomen
Suoramainonta

www.tervola-lehti.fi

Opinto-opas 2021-2022 on luettavissa opiston kotisivuilta kesäkuun lopussa.
Opinto-opas 2021-2022 jaetaan alueen kotitalouksiin viikolla 30.

Tervola-lehti

5

Kevätlukukaudella 2021 valmistuneet 		

PERUSSUOMALAISET

TERVOLA

PERUSSUOMALAISET TERVOLA
PERUSSUOMALAISET TERVOLA
PERUSSUOMALAISET
TERVOLA

AMMATTIOPISTO LAPPIA
Laboratorioalan perustutkinto,
laborantti
Puurunen Tanja, Tervola

16

Sairaanhoito ja huolenpito
Lumpus Tanja, Tervola

Juha Antinkaapo

16 16

Maanviljelijä, FM

Hietanen(sit.)
(sit.)
AriAri
Hietanen

Juha Antinkaapo

Ari Hietanen (sit.)

16

Maanviljelijä, FM

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä
Maunu Aada, Tervola, Saukkoriipi Ina, Tervola

Maanviljelijä, FM

Vanhempi konstaapeli

Vanhempi konstaapeli

2020
Eläkeläinen
Eläkeläinen

Martti Lehtinen
Martti Lehtinen
Eläkeläinen

20
20

18

Kari Kari
Kontiokoski
Kontiokoski

17

Kirvesmies, monitaitorakentaja

Kirvesmies, monitaitorakentaja

Yrittäjä
Yrittäjä

Mika Hoppari

21
21

Mika Lilleberg

Veli Salmi

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

Yrittäjä

23 23

22

Rauno
Rauno
TervoTervo

23

22

Rauno Tervo

23

Ex-aseasentaja
Ex-aseasentaja

Veli Salmi

Linja-autonkuljettaja

Pienyrittäjä, (evp)

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

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)

19

Kari Kontiokoski

2222
VeliSalmi
Salmi
Veli

19 19

Yrittäjä

Kirvesmies, monitaitorakentaja

Mika Lilleberg

Linja-autonkuljettaja

1818

Mika
MikaHoppari
Hoppari

21
21
Linja-autonkuljettaja
Linja-autonkuljettaja

19
Kari Kontiokoski

Kirvesmies, monitaitorakentaja

Mika
Lilleberg
Mika
Lilleberg

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,
mediapalvelujen toteuttaja
Hurtig Julia, Tervola
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto,
toimitilahuoltaja
Ylitolonen Minna ,Tervola

18
Mika Hoppari

17
17

Vanhempi konstaapeli

MarttiMartti
Lehtinen
Lehtinen
Eläkeläinen

Kaivosalan perustutkinto, rikastaja
Haste Niko, Tervola

Vanhempi konstaapeli

Juha Antinkaapo
Juha Antinkaapo
Maanviljelijä, FM

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto,
sähköasentaja ja automaatioasentaja
Hanhisuanto Mika, Tervola, Vaara Mikko, Tervola

17
Ari Hietanen (sit.)

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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- MIELIPIDE MIEL
MIELIPIDE - IELIPIDE - IPI
MIELIPIDE - MIELIPIDE - MIEL DE - MIELIPIDE

KAIKEN
Hyvä taloudenpito kuntaan
TAKANA ON
KUNTA.
Kunnan varat ovat yhteiskunnan eri reittejä kansalaisilta tulleita, veroja, maksuja ja valtionosuuksia. Tällä
hetkellä pienessä kunnassa on merkittävä summa
myös edellisten lisäksi valtiolta saatu koronaraha. Tervolassa se on 108 €/asukas.
Kunnan rahat tulevat siis ihmisiltä. Rahavarojen lisäksi
kunnalle on eri tavoin kertynyt myös omaisuutta, rakennuksia, maata, vettä ja metsäomaisuutta.
Kunnan hallinnolle, valtuustolle, hallitukselle, lautakun-

nille ja virkamiehille lankeaa
luonnollisesti suuri vastuu
ja selontekovelvollisuus tiedottaa niille, joilta varat tulevat, kuntalaisille, miten varoja on käytetty ja omaisuutta hoidettu. Vastuu kunnan
varojen käytöstä ja kiinteän
omaisuuden hoidosta tarkoittaa myös sitä, että varoja on käytettävä koko kunnan , sen kaikkien asukkaiden hyväksi tasapuolisesti
ja omaisuutta on hoidettava hyvin. Kiinteistöt on pidettävä kunnossa sillä se, mitä
ei huolleta, rappeutuu. Rappeutuneen kiinteistön arvo

on laskenut. Jos tilanne jatkuu , edessä voi olla ainoana
vaihtoehtona purku, jolloin
kiinteistön arvo on kokonaan
menetetty.
Kiinteistöjen hyvä hoito on
sitä, että niitä huolletaan jatkuvasti ja koko ajan tehdään
tarvittavat remontit. Samoin
järkevällä metsänhoidolla ylläpidetään metsän arvoa ja
tuottavuutta.
Kiinteistöjen ja metsän hoito on työtä.. Kunnan kannattaa ottaa siihen työhön ihminen/ihmisiä , jotka hallitsevat

monipuolisesti kiinteistöjen
ja metsän hoidossa tarvittavat työt. Paikkakunnalta varmaan löytyy sellaisia. Kiinteistöjen remontit ja metsätyöt voisivat vaihdella saman
henkilön pestissä.
Kunnan omaisuutta myytäessä ei saa jäädä lahjoituksen tai epäoikeudenmukaisuuden karvasta jälkimakua.
Tervolan kunta omistaa myös
Kätkävaaran leirikeskuksen.
Sen kunnostaminen toisi
työllistymismahdollisuuden
ja hyvinvointia laajemminkin vapaa-ajan toiminto-

jen ja matkailun kohteena
sekä kokous- ja leiripaikkana, jossa kunta voisi tarjota nuorille kesätyöpaikkoja.
Kunnan omaisuus, kiinteistöt, maa- ja metsäomaisuus, vaarat, vedet ja maisemat ovat kunnan leiviskä, jota
ei saa kaivaa maahan, jättää
hunningolle, vaan se pitää
hoitaa niin, että se tuottaa
hyvinvointia, kasvaa ja kukoistaa.

Kunnasta puolikuntaa

Tervolassa käydään keskustelua puolesta ja vastaan
tuulivoimasta. Keskustelu
tuulivoimasta on tervetullutta, vaikuttavathan tuulimyllyt monella tapaa meidän
tervolalaisten elämään.

Erilaista näissä vaaleissa on
paitsi se, että ne ovat keskellä valoisinta suvea, ikään kuin
korostaen ehdokkaiden kauniita lupauksia, niin erilaista on myös se ettei varmasti tiedetä mistä valtuutetut
päättävät. Eli jos hallituksen
maakuntauudistus toteutuu on valtuutetuilla päätettävänään vain alle puolet nykyisestä budjetista. Kunnasta on tullut puolikunta, jossa
ei ole välttämättä mitään sosiaalista ja terveydenhuol-

lon palveluja eikä silti mitään
lakia ole rikottu, vaan kunnat ovat nyt vain ulkopuolisia
omien asukkaidensa asioissa jos eduskunta näin säätää. Palvelujen katoaminen
ei ole mikään vetovoimatekijä, eikä kuntia auta yhtään
keskittyminen muihin tehtäviinsä, jotka nekin ovat supistuvia jos kunnat menettävät
sotepäätösvaltansa.

Jokaisen kesäkuussa valitun kuntapäättäjän ensimmäinen tehtävä on mielestämme selvittää, mitä lapsille, nuorille ja lapsiperheille
kunnassa kuuluu, ja sitoutua
toimimaan valtuustokaudella aidosti heidän rinnallaan ja
puolestaan.

han, Simoon, Tervolaan ja
Ylitorniolle päättäjiä, jotka
varmistavat haavoittavimmassa asemassa olevien,
kuten köyhien ja vähävaraisten perheiden toimeentulon
ja hyvinvoinnin.

kennetaan liian lähelle asutusta. Näin voidaan ajatella
Louella käyneen. Uudet tuulivoimapuistot voidaan Tervolassa sijoittaa riittävän kauas
asutuksesta, jotta näiltä ongelmilta vältytään.

Omat ajatukseni tässä asiassa ovat maanläheiset. Asiaan
on hyvä perehtyä ja kun faktat ovat tiedossa, on aika tehdä oikeat johtopäätökset.
Tuulimyllyjen määrä tulee
kasvamaan Suomessa. Tuu-

Tuulivoima aiheuttaa myös
haittaa, mikäli tuulimyllyt ra-

Eero Lampela.
Kunnallisvaaliehdokas

Toivon maalaisjärkeä ja tervolalaista kompromissien tekemisen kykyä Tervolan kuntapäättäjille uuden valtuustokauden ajaksi.

Tervolalaisten parhaaksi
yhteislista.
Kyngäs Alpo.
Maimann Rein .
Vaajoensuu Matti. K.
Antinkaapo Tuomo .
Halonen-Laiti Liisa .

Kunnan hallinnolla, valtuustolla, hallituksella, lautakunnilla ja virkamiehillä on kun-

Myötämielin vaikka vastatuuleen
livoiman tuottajat maksavat Tervolan kunnalle veroja.
Tuloja tarvitaan palveluiden
turvaamiseksi myös tulevaisuudessa haasteellisessa kuntatalouden tilanteessa. Lisäksi tuulivoima ei enää,
onneksi, tarvitse suoraa valtion ja veronmaksajien tukea.
Maanomistajat saavat vuokratuloja ja tuohan tuulivoima myös jonkin verran työtä
maaseudulle.

nan varoista ja omaisuudesta
vastuu kuntalaisille, omistajille.

Juha Antinkaapo
PS ehdokas

Vähävaraisuudesta kärsiviä lapsia ja
nuoria on nyt tuettava
Koronapandemia on muuttanut peruuttamattomasti
lasten ja nuorten elämää.
Heidän koulunkäyntiään,
opintojaan, harrastustoimintaansa ja vapaa-aikaansa on
rajoitettu rajusti.
Samanaikaisesti lomautukset, irtisanomiset, työttömyys, töiden väheneminen ja välttämättömien menojen kasvu ovat lisänneet
lapsiperheiden taloudellisia
vaikeuksia. Kaikella tällä on
suoria vaikutuksia lasten ja
nuorten arkeen.
Toisaalta epidemia on osoittanut suomalaisen yht e i s k u n n a n va h v u u d e t ,
mutta myös osittain näkymättömissä olevan eriarvoistumiskehityksen. Lapsiperheköyhyys on nimittäin ollut kasvussa jo ennen
koronakriisiä. Kriisin alussa
huhtikuussa 2020 noin joka
kymmenennessä perheessä ainoa tai molemmat huol-

tajat kärsivät taloustaantumasta, ja arviolta 55 000
uutta perhettä koki koronakriisin takia taloudellista
niukkuutta.
Köyhyys on kasvanut erityisesti pikkulapsiperheissä,
joissa sen vaikutukset ovat
vakavat. Lapsena perheessä koettu köyhyys vaikuttaa
moneen elämän osa-alueeseen: fyysiseen ja henkiseen
hyvinvointiin, koulunkäyntiin, harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Se voi myös
murentaa lapsen käsitystä itsestään yhdenvertaisena ihmisenä muiden kanssa.
Pelastakaa Lapset selvitti vuoden 2020 Lapsen ääni
-kyselyssä, miten viime kevään poikkeusolot vaikuttivat lasten elämään. Kyselyn
tulokset todistivat, että lapset ja nuoret kantavat oman
vaikean tilanteensa lisäksi
paljon huolta vanhempiensa jaksamisesta, läheistensä

hyvinvoinnista, ja siitä, saako
perhe apua arjesta selviämiseen.
Eräs lapsi tiivisti tarvitsemansa avun näin: ”Perhettäni voitaisiin avustaa mielenterveyspalvelulla, päihdepalvelulla, sosiaalihuollolla,
terveydenhuollolla ja rahallisesti.” Toinen nuori vastasi:
”Mielestäni nuorten henkistä hyvinvointia ei ole otettu
huomioon tarpeeksi koronasta johtuvien poikkeusolojen aikana eikä normaalioloissakaan.”
Nämä lasten ja nuorten
va s t a u k s e t k it ey t t ävä t
sen, mihin toimiin tulee kunnassa nyt panostaa opetuksen laadun ja resurssien
varmistamisen lisäksi. Meri-Lapin kuntien tulee myös
ottaa paremmin käyttöön
lapsilta ja nuorilta kerätty
tieto ja kokemukset päätöksiä ohjaamaan.

Tulevissa kuntavaaleissa
on myös äänestettävä Kemiin, Tornioon, Keminmaa-

Lapsilta ja nuorilta ei tule nyt
leikata, vaan päinvastoin:
heihin on nyt johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti budjetoitava ja investoitava.

Kemin Pelastakaa Lapset ry:n hallitus
Tiina-Maria Levamo, erityisasiantuntija, Pelastakaa
Lapset ry
Lisätietoja ja yhteydenotot: Kemin Pelastakaa Lapset ry:n hallituksen puolesta: Matti Virtasalo, matti.
virtasalo@gmail.com, 0405566254)

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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Esteitä kulkijan tiellä?
Kävelykierros paljasti epäkohtia

Esko Romsi testaa, kuinka pyörätuolilla pääsee suojatielle ja sieltä pois. Kävelemässä vasemmalta ylitarkastaja Eira Järviluoma, sosiaalityöntekijä Marika Lassila, vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Eeva Hiltunen, projektipäällikkö Minna Nikula, rakennusinsinööri Sauli Jalasmäki ja fysioterapeutti Matti Niiranen.

Onko luiska riittävän loiva? Tai ovi liian raskas ja kynnys ylittämätön? Pääseekö suojatielle kaatumatta? Esteettömyyskävely kokemusasiantuntijan kanssa paljasti monta
epäkohtaa.
Teksti, kuvat Teija Laurinolli
Tervolan kunnanviraston
edustalle kokoontuu toukokuisena maanantaina valpasta ja asiantuntevaa väkeä ely-keskuksesta sekä
kunnan sosiaali- ja terveystoimesta, teknisestä osastosta ja vanhus- ja vammaisneuvostosta.
Ohjelmassa on esteettömyyskävely, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia hankaluuksia keskustaajamassa kohtaavat
esimerkiksi liikunta- ja
näkövammaiset.
Joukkoa johtaa projektipäällikkö Minna Nikula suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollista. Hänen
toimeksiantonaan on laatia
Tervolan keskusta-alueelle
esteettömyyskartoitus.
– Kävin läpi jo ennen kävelyä jalankulun ja pyöräilyn
väyliä, suojateitä sekä
julkisten palveluiden si-

säänkäyntejä ja pysäköintialueita, hän kertoo.

lut kokemusasiantuntijaa
mukana, selvittää rakennusinsinööri Sauli Jalasmäki.

– Tervolan esteettömyyssuunnitelma valmistuu syksyn aikana.

Liikenneturvallisuus ja
esteettömyys ovat remontin myötä jo kohentuneet. Viimeistelytyöt
sisältyvät takuuseen.

Toive merkinnöistä
kiveyksiin
Kokemusasiantuntijan
tärkeässä roolissa katselmuksessa on mukana Esko
Romsi. Hän ei kulje kävellen
vaan pyörätuolilla.
Romsi tietää jo ennakkoon,
että matkalla on luvassa
hankaluuksia.
– Osa teille nousuista on
liian jyrkkiä. Osassa suojateistä on lisäksi liian korkeat
kynnykset. Ovet ovat hankalia, jos sähköistä avausmekanismia ei ole. Saatan
saada raskaankin oven auki,
mutta sähköpyörätuolilla
liikkuva ei välttämättä pääse sisälle.
Suojatien ja ajoradan rajalla on oltava loivasti luiskattu

Kunnanvirastoon ei pääse pyörätuolilla. Esko Romsi selvitti ensimmäisen esteen eli raskaan oven mutta toista ei.
Kynnys on liian korkea.
reunatuki, muistuttaa Minna
Nikula.
– Näkövammaisen on voitava tunnistaa reuna kepillään. Kiveys ei saa kuitenkaan muodostaa lii-

kuntarajoitteiselle liian
korkeaa tai jyrkkää kynnystä. Kierroksen aikana Romsi
toivoo merkintöjä kiveyksiin, jotta loivempi ja helpompikulkuisempi laita erottuisi heti.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus on teettänyt esteettömyyskartoituksia kunnissa noin kymmenen vuotta, kertoo ylitarkastaja Eira Järviluoma.
– Tänä vuonna kartoituksia
tehdään Tervolan lisäksi Sodankylässä ja Kemijärvellä.
Tervolassa korjaukset aiotaan hoitaa nopeasti.
– Keskustaajaman iso tietyöurakka kesti kaksi kesää
ja valmistui viime vuonna.
Tämä kierros täydentää takuutarkastusta, jossa ei ol-

Kunnan rakennusten sisäänkäyntien muutostyöt
joutuvat vielä odottamaan.
Tarvetta olisi. Esko Romsi ei onnistunut pääsemään
kunnanviraston ulko-ovesta
sisälle.
– Oven sain auki, mutta kynnys oli liian korkea.
Parantamista on Minna Nikulan mukaan muidenkin
palvelutilojen esteettömyydessä.
– Korjattavaa löytyy esimerkiksi terveyskeskuksen
pihalta ja päiväkodilta.

Tervola-lehti
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Kansantalojen Liitto
Meri-Lapissa
Kansantalojen Liitto ry piti
vuosikokousseminaarin ja
varsinaisen kokouksen viiko n lo p u l l a Me r i- L a p i ssa. Vuosikokousseminaari, Tornion Järjestötalossa,
paneutui kolmeen eri teemaan. Ensimmäinen oli kansantalojen ja työväentalojen
korjausrakentaminen ja sen
hyvä suunnittelu. Luennoimassa oli Suomen Kotiseutuliiton rakennustutkija Lasse Majuri. Toinen teema oli
Leader rahoitus seurantalojen kehittämisessä. Asiasta luennoi Peräpohjolan Leader-ryhmästä toiminnanjohtaja Juha Kutuniva. Kolmas
teema oli Kansantalojen Liiton, yhdessä Kansan arkiston
kanssa, toteuttama arkistoprojekti, joka on paneutunut
vanhoissa työväentaloissa ja kansantaloissa olevien
kokous- ja muiden asiakirjojen keräämiseen ja tallentamiseen. Arkistoprojektista
oli kertomassa Kati Tyystjärvi
Vantaalta. Kokousväki tutustui alueella olevien Kansantalojen Liiton jäsentaloihin.

Kierroksella käytiin Tornion
Järjestötalon lisäksi Karihaaran Kansantalolla ja Simoniemen Työväentalolla. Kierros
päättyi Veitsiluodon Työväentalolle, jossa pidettiin liiton varsinainen vuosikokous. Kansantalojen Liiton puheenjohtajana jatkaa Raimo
Puikko Tervolasta ja viisihenkisen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi nousi, varajäsenen paikalta Sauli Hyöppinen Torniosta. Vuosikokous
hyväksyi toimintasuunnitelman, jossa painottuu jäsentalojen koulutus ja neuvonta,
ohjaaminen seurantalojen
korjausavustusten hakemiseen ja koronan aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen talojen toiminnassa.
Vuosikokouseminaari ja varsinainen kokous, toteutettiin
Lapin aluehallintoylilääkärin
antaman ohjeistuksen mukaisesti terveysturvallisesti ja osin ns. hybridikokouksena.

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.
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Juha Antinkaapo
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Ari Hietanen (sit.)
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Mika Hoppari
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Kari Kontiokoski

K-market Tervolan pihalla.

Maanviljelijä, FM

Vanhempi konstaapeli

Kirvesmies, monitaitorakentaja

Yrittäjä

Tapahtumassa pientä purtavaa
sinapin kera ja ”plöröt” makealla
kivellä
kera
20
21 pullasiivun.
22
23
Martti Lehtinen
Eläkeläinen

Mika Lilleberg

Veli Salmi

Linja-autonkuljettaja

Pienyrittäjä, (evp)

Rauno Tervo
Ex-aseasentaja

Paikalla kuntavaaliehdokkaita
viritettävänä.
Tervetuloa!
24

Juha Volotinen (sit.)
Asentaja

#Suomi takaisin

vaalit.perussuomalaiset.fi

Yhteistyöllä ja kokemuksen
voimalla kotiseutumme hyväksi.
Kuntapäättäminen on arjen
tekoja, sitoutumista, ennakointia
tulevasta, siinä lähellä.

Pertti Keränen, kunnallisneuvos
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Lähetä kirjoituksesi osoitteeseen:

aineisto@tervola-lehti.fi

Näköislehti: www.tervola-lehti.fi

Onne a kaikille
valmistuneille!

Kuva Sofianna Hanhisuanto

WANHOJEN TANSSIT
TERVOLASSA 2021
Tämä aika on vaikuttanut
meidän kouluarkeen yllättävän vähän mutta näihin lukuvuoden kohokohtiin todella merkittävästi. Wanhojen
tanssien toteutumistapa oli
epävarma pitkään vielä harjoitusten alkamisen jälkeenkin. Vaikka tanssipäivä päätettiinkin hyvissä ajoin, vasta viikko ennen sitä esitys
muotoutui nykyiseen muotoonsa. Perinteinen wanhojen tanssien esitys lukion liikuntasalissa toteutettiin
tänä vuonna Nuorisoseuralla pienen yleisön kanssa.
Tanssit kuvattiin ja video tulee näkyviin lukion pedanet
-sivuille (Tervolan lukio – Tapahtumat) https://peda.net/
tervola/tervolan-lukio/tl
Ymmärrämme luokkakavereidemme turhautumisen epävarmuuteen ja kaikkeen suunnitteluun mitä tänä
vuonna piti tanssien eteen
tehdä. Me halusimme kuitenkin kaikesta huolimatta
jonkinlaisen wanhojen tanssi -muiston. Kaikessa erikoi-

suudessaan se muisto on ainutlaatuinen ja hyvä.
Tanssiharjoituksia oli paljon
kuten normaalisti, mutta vallitsevasta tilanteesta johtuen meidän täytyi pitää kasvomaskeja koko ajan. Se vaati aluksi totuttelua, vaikka
maskit ovat meille jo muuten
arkipäivää. Maskien käytön
lisäksi jouduimme jättämään
parin vaihtamisen pois joistakin tansseista. Näin kontaktia syntyi vain oman parin kanssa.
Olemme kiitollisia kaikkien
tanssien järjestämiseen
osallistuneiden henkilöiden
joustavuudesta ja ymmärtäväisyydestä. Päivä merkitsee meille paljon ja oli ensiarvoisen tärkeää se, että omat
luokkakaverimme olivat paikalla katsomassa esitystämme. Kiitos kaikille video
on katsottavissa 31.7.2021
asti.
Emma Tepsa, Anne Toivanen
ja Maria Alatossava

Yksityistiet ja sillat vaativat huolenpitoa
– tukea hyvin saatavilla
Suomessa on yksityisteitä 350 000 kilometriä. Kunnossa oleva yksityistieverkko on elinehto maaseudulla
asumiselle ja siellä toimivalle
elinkeinoelämälle. Varsinkin
metsätalous on täysin riippuvainen yksityisteiden kunnosta. Karkean arvion mukaan yli 90 prosenttia korjattavasta puumäärästä lähtee
jalostuslaitoksiin yksityisteiden varsista. Tänä vuonna on
yksityisteiden perusparannus- ja siltahankkeisiin tarjolla ennätyksellisesti liki 40
miljoonaa euroa yhteiskunnan varoja.
Yksityistien perusparannuspäätös tehdään pääsääntöisesti tiekunnan kokouksessa. Tieosakkaissa on kesämökkiläisiä, metsätilallisia
ja maatalousyrittäjiä. Suurin
osa tieosakkaista asuu kaukana metsätilaltaan ja tieasiat tuntuvat helposti vierailta. Korona-aikana fyysis-

ten tiekokousten pito on ollut
vaikeaa ja ajoittain mahdotonta. Yksityistielaki mahdollistaa tätä nykyä sähköisten kokousmenettelyjen
käyttöönoton. Tätä tiekuntien kannattaa hyödyntää nyt
korona-aikana ja sen jälkeen.

Tukieuroja
hyvin tarjolla

la. Nyt on perusparannuksen
omaavan yksityistien tiekunnan hetki toimia. Ryhtymällä viivyttelemättä toimiin, voi
rahoituksen saada jo tämän
vuoden rahoista, sanoo metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen
metsäkeskuksesta.

Tukitaso merkittävä

Yksityisteiden perusparannusten tukemiseen sekä siltojen korjaamiseen ja uusimiseen on tänä vuonna hyvin
yhteiskunnan tukia tarjolla. Ely-keskusten myöntämä tukipotti on 30 miljoonaa
euroa ja se on tarkoitettu lähinnä asutuille yksityisteille. Metsätieluonteisille yksityisteille tukea on käytettävissä vajaa 10 miljoonaa
euroa. Tämän tuen jakaa
Suomen metsäkeskus.

Tällä hetkellä tuki yksityistien perusparannuksessa
on 50 prosentin tasoa. Siltahankkeissa tuki nousee jopa
75 prosenttiin. Ely-rahoitteisissa hankkeissa on mahdollista käyttää myös kunnan tai
kaupungin tukea. Näin ollen
tukitaso saattaa esimerkiksi siltahankkeessa nousta yli
90 prosenttiin.

- Alkuvuoden perusteella tukea on vielä hyvin saatavil-

Yksityistien perusparannus kannattaa aina. Pysyvän

Perusparannus
kannattaa

asujan tai lomailijan liikenne on sujuvaa, pelastustoimi
pääsee tarvittaessa nopeasti paikalle ja elinkeinoelämän
liikennöinti toimii kitkattomasti perusparannetulla yksityistiellä.
- Tiekunnassa tieosakkaat
päättävät ja samalla hyötyvät eniten hyvin toteutetusta yksityistien perusparannuksesta, Mika Nousiainen
sanoo.
Lisätietoja:
Mika Nousiainen
metsäteiden johtava
asiantuntija
Suomen metsäkeskus
050 372 6641
mika.nousiainen@metsakeskus.fi
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Kysely: Moni välttelee hankaliksi kokemiaan
parkkipaikkoja – Lapin alueella kolisee
ylivoimaisesti eniten Rovaniemellä
Pysäköintialueilla sattuu Suomessa keskimäärin yli sata liikennevahinkoa joka päivä. Noin
puolet autoilijoista välttelee hankaliksi kokemiaan parkkipaikkoja ehkäistäkseen kolhuja.
Varovainen kannattaa olla etenkin peruutustilanteissa. Lapin alueella kolhuja sattuu eniten Rovaniemellä, Torniossa ja Kemissä, mutta myös Kittilä nousee tilastoissa.

Parkkipaikkakolarit ja -kolhut
ovat yleisimpiä autoilijoille
sattuvia liikennevahinkoja ja
Lapin alueen liikennevahingoista miltei puolet tapahtuukin parkkipaikoilla. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn mukaan Lapin alueella
reilu kolmannes autoilijoista
on kolhinut autoaan parkkipaikoilla viimeisen parin kolmen vuoden aikana.
- Pelti kolisee parkkipaikoilla usein esimerkiksi peruuttaessa, väistämistilanteissa
tai auton ovea avatessa. Onneksi vahingot ovat yleensä
nimenomaan peltivaurioita
ja loukkaantumisilta yleensä vältytään, koska vauhdit ovat matalat. Kolhujen ja
loukkaantumisten ehkäisemiseksi pysäköintialueella
ajaessa kannattaa kuitenkin
olla hyvin tarkkana, koska jalankulkija tai toinen ajoneuvo voi helposti jäädä rattia
kääntäessä havaitsematta,
sanoo Juha Laajanen LähiTapiola Lapin Tervolan toimipisteestä.

Kymmeniä kolhuja
päivittäin – Rovaniemellä 11. eniten Suomessa
Parkkipaikoilla tulee kolhuja Suomessa harva se päivä. Onnettomuustietoinstituutin (OTI) mukaan vuonna
2019 vakuutusyhtiöt korvasivat kaikkiaan lähes 45
000 pysäköintialueilla sattunutta liikennevahinkoa. Jos
nämä vahingot jaettaisiin tasan vuoden jokaiselle päivälle, pysäköintialueilla sattuu
keskimäärin runsaat 120 liikennevahinkoa päivässä.
OTIn tilastot antavat kuvaa lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista, eli syyttömälle osapuolelle tulleista
omaisuusvahingoista sekä
henkilövahingoista. Lisäksi merkittävä määrä parkkipaikoilla sattuneita kolhuja
ja kolarivaurioita korvataan
vuosittain ajoneuvojen vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta. Paljon kolhuja jää
myös tilastojen ulkopuolelle.
Lapin kunnista selvästi
useimmin pysäköintialueilla kolisee Rovaniemellä. OTIn

tilastojen mukaan Rovaniemen pysäköintialueilla sattui vuonna 2019 kaikkiaan
737 liikennevahinkoa. Tämä
oli 11:nneksi eniten kaikista Suomen kunnista. Maakunnan alueella yli sata pysäköintialuevahinkoa sattui myös Torniossa (203),
Kemissä (191) ja Kittilässä
(112). Rovaniemellä kaikista kaupungin alueella vuonna
2019 sattuneista liikennevahingoista noin 45 prosenttia
tapahtui pysäköintialueilla.
- Harmittomalta näyttävä
kolhu voi tulla yllättävän kalliiksi tai jopa keskeyttää matkanteon. On tavanomaista, että parkkipaikkakolhujen korjauskustannukset
ovat noin tuhat euroa tai jopa
enemmän. Tyypillisesti peltivaurioiden määrä lisääntyy
kesän lomakaudella ja perjantaisin työpäivän jälkeen,
kun ihmiset suuntaavat tekemään viikonloppuostoksia, Laajanen kertoo.

Varovaisuus ja
välttely yleisimpiä
ehkäisykeinoja
LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyssä tiedusteltiin
myös, kuinka suomalaiset
pyrkivät ehkäisemään parkkipaikoilla sattuvia kolhuja.
Yleisimmät tavat ovat pyrkiä
ajamaan mahdollisimman
varovaisesti ja pyrkiä osumaan mahdollisimman keskelle parkkiruutua – näin kertoo tekevänsä noin 60 prosenttia kaikista vastaajista.
Lappilaisilla on kyselyn mukaan käytössä pitkälti samat varotoimet kuin muualla Suomessa. Enemmistö
vastaajista kertoi pyrkivänsä ajamaan mahdollisimman varovasti parkkipaikoilla, kaksi kolmesta pyrkii
saamaan autonsa keskelle
parkkiruutua parkkeeratessaan ja yli puolet välttelee
hankalaksi kokemiaan parkkipaikkoja. Vain alle viidennes
vastaajista on valmiita ehkäisemään kolhuja jättämällä auton kotiin samoin kuin
välttelemään parkkipaikkoja
ruuhkaisina aikoina.
Kaikista pysäköintialueilla sattuvista liikennevahingoista yli puolet tapahtuu
OTIn mukaan peruuttaessa.

- Peltikolareita ehkäisee parhaiten parkkeeraamalla auton hieman kauemmas sen
sijaan, että etsii parkkipaikan mahdollisimman läheltä kauppakeskuksen sisäänkäyntiä. Nykyautoista löytyy
usein peruutustutka tai -kamera, jotka helpottavat liikkumista parkkialueilla. Ajoneuvon peilit tulisi myös säätää aina uudelleen kuljettajan
vaihtuessa. Se on osa liikenneturvallisuutta ja huono näkyvyys peileistä vaikuttaa
niin ikään parkkialueilla liikkumiseen, Laajanen sanoo.
*LähiTapiolan teettämän
Arjen katsaus -kyselyn toteutti Kantar TNS. Kysely on
tehty 4.–26.1.2021. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 5539
henkilöä, joista LähiTapiola Lapin alueen asukkaita
oli 190. Pysäköintiaiheisiin
kysymyksiin vastasi kaikkiaan 1908 suomalaista,
jotka ovat ajaneet autoa viimeisen 12 kuukauden aikana (vastaajista 67 Lapista).
Tulosten tilastollinen virhemarginaali koko aineiston tasolla on noin + 1,3 prosenttiyksikköä ja Lapissa + 7
prosenttiyksikköä.

Kolisiko pelti parkkipaikalla?

Ohjeita toimintaan vahinkotilanteessa
Jos kolhaisit toisen autoa, on reilua jättää yhteystietosi tai
jäädä odottamaan auton omistajan saapumista.
Jos kaksi ajoneuvoa kolaroi, pyrkikää selvittelemään tilannetta mahdollisimman paljon paikan päällä
- Merkitse muistiin vastapuolen nimi, osoite, puhelinnumero
ja vakuutusyhtiö sekä ajoneuvon rekisteritunnus
- Jos tapahtumalla on todistajia, pyydä heidän yhteistietonsa
- Ota kuvia vahingoista ja tapahtumapaikasta esimerkiksi
kännykkäkameralla tai laadi siitä piirros
- Etenkin epäselvissä tilanteissa on hyvä, jos tapahtuneella on silminnäkijöitä tai tapahtumapaikasta on kuvia
Älä ota vahingosta vastaan rahallista korvausta kolaripaikalla tai maksa vahingon kärsineelle suoraa korvausta, vaan selvitä vahinko vakuutusyhtiön kanssa. Pienestäkin vahingosta voi aiheutua yllättävän suuret euromääräiset korjauskustannukset. Jos
jotakin sovitaan kolaripaikalla, tee sopimus kirjallisesti.
Jos autoasi on kolhittu, mutta tekijästä ei ole tietoa, vahinko voidaan korvata kaskoon kuuluvasta pysäköintivakuutuksesta.
LähiTapiolan asiakas voi tehdä ilmoituksen vahingosta verkossa tai esimerkiksi soittamalla korvauspalveluumme.
Neuvomme vahingon tarkastamisessa ja korjaamon valinnassa.

Lisätietoja:
Juha Laajanen , edustaja, LähiTapiola Lappi,
puh.040-7641799, juha.laajanen@lahitapiola.fi
Mirva Smeds, assistentti, LähiTapiola Lappi,
puh. 041 730 2572, mirva.smeds@lahitapiola.fi

10

?

?? ? ?
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
Esitä kysymyksesi vaikka nimimerkillä.

Vastaus
Kunnan edustaja vastaa.

Ihanaa lomaa!

Lapin kylissä tarjolla tänä
kesänä paimenlomia
Paikallisuuteen ja aitouteen pohjautuvalle kylämatkailulle
on kysyntää. Lapissa on vastattu kysyntään käynnistämällä tänä kesänä lappilaisissa kylissä paimenlomatoimintaa.
Kesäkuussa alkavilla Lapin paimenlomilla asiakkaat
pääsevät majoittumaan kohteisiin, joissa majoittumisen
lisäksi on mahdollista osallistua lampaiden paimennukseen tai lypsykarjatilan
päivittäisiin töihin.
Lapin paimenlomissa on mukana 8 kohdetta eri puolilta Lappia. Jokaisella kohteella on taattuna maaseudun rauha, aito kylämiljöö
sekä kontakti kohteen eläimiin. Paimenlomien majoitus vaihtelee lomamökistä
savottapirttiin ja kotimajoi-

tukseen. Jokaisesta kohteesta asiakkaille löytyy käyttöön
vene, onget ja polkupyörät.
Asiakasryhmän koko on kunkin majoituskohteen määriteltävissä.
- Paimenlomat soveltuvat
kaikenikäisille maaseutumatkailusta ja eläintenhoidosta kiinnostuneille elämysmatkailijoille. Toivomme
mukaan niin lapsiperheitä,
kaveriporukoita kuin yksittäisiä asiakkaitakin, Leader
Pohjoisin Lappi ry:n kehittämispäällikkö Annika Kostamo sanoo.
Ensimmäinen paimenlomaviikko kaikissa mukana ole-

vissa kohteissa on pilottiviikko, joka tarjotaan asiakkaille puoleen hintaan.
Pilottiviikkojen alkamisajankohdat vaihtelevat tiloittain,
mutta ensimmäiset kohteet
ottavat asiakkaita vastaan
viikolla 23.
- Olemme todella ylpeitä kaikista ympäri Lapin sijaisevista paimenlomakohteista.
Maisemat vaihtelevat Simon
edustalla sijaitsevasta saaresta Ylläsjärven matkailukylään ja sen elämyksiin, kertoo Annika Kostamo.
Paimenlomien suunnittelussa kantavana teemana on ollut aitous ja kestävyys.

- Paimenlomat on tehty niiden resurssien ympärille, joita tiloilla ja kylissä on luonnostaan tarjota. Lisäksi paimenloma ei ole lyhyt, vaan
varattavissa 4–7 päiväksi
kohteesta riippuen. Tämä takaa mahdollisuuden rauhoittua arkikiireistä ja päästä aidosti mukaan kylän elämään,
sanoo Annika Kostamo.
Lapin paimenlomien konsepti on kehitetty maaseuturahastosta rahoitetussa
Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hankkeessa. Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Lapin ELY-keskus.

Lisätietoja:
Annika Kostamo, Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hankkeen projektipäällikkö, annika.kostamo@pll.fi, +358 40 134
9940
Avoimet miljoot ja aidot elämykset -hankkessa kehitetään Lapin kylien kulttuurimaisemaa, rakennusperintöä ja luodaan
aitoa kylämatkailua kylien ja kylätoimijoiden lähtökohdista.
Hanke on käynnissä vuoden 2021 loppuun saakka. Hanketta hallinnoi Leader Pohjoisin Lappi ry ja sitä rahoittaa Lapin
ELY-keskus maaseuturahastosta.

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi
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Timo Heikkilä (vas.) ja
Soini Saviaro tuumaustauolla kahvilan edessä.

Kotiseutumuseon pelastustyö
on vihdoin vauhdittunut
Talkootyötä ja lahjoituksia tarvitaan. Ilman niitä Tervolan
Museoseura arvioi rakennusten kiireellisiksi kunnostuskuluiksi yli 200 000 euroa.
Teksti, kuvat Teija Laurinolli
Valtakunnallisestikin arvokkaan ja ainutlaatuisen Tervolan kotiseutumuseon rakennukset ovat päässeet pahoin
rapistumaan. Jo vuosia aluetta ylläpitävä Tervolan Museoseura – entinen Tervolan
Pitäjäseura – on koettanut
ratkaista epätoivoiseltakin
tuntunutta yhtälöä. Seura on
omistajana velvollinen pitämään alueen kunnossa, mutta taloudellisia tai henkilöresursseja ei juuri ole ollut.

Talkoisiin toivotaan
väkeä

le (0400 395 004). Työväelle
on järjestetty tarjoilua.

Museoviraston tuki
auttaa vähän
Seiniä ja kattoja riittää: museoalueella on noin 30 rake n n u s t a . L u e t t e l o it u ja esineitä niistä löytyy yli
3 000. Tavaroiden järjestely- ja luettelointiurakkaa
on luvassa pitkäksi aikaa.
– Kiireellisten kunnostusten kustannusarvio on yli 200
000 euroa, josta puolet voidaan korvata talkootyöllä,
Heikkilä muistuttaa.

– Kulut pienenevät 70 000
euroon, jos saamme museoviranomaisilta luvan vuotavien pärekattojen korvaamiseen peltikatteilla ja jos
myös puutavaraa saadaan
lahjoituksilla.
Museovirasto on myöntänyt tälle vuodelle avustusta vuotavien huopakattojen kunnostukseen 8000
euroa ja koulun ulkoseinien
maalaukseen 9000 euroa.
– Haemme Leader-avustusta niiden rakennusten kunnostamiseen, jotka eivät ole
varsinaisia museorakennuk-

– Talkoot alkoivat huhtikuussa koulun ikkunoiden ulkopuitteiden ja kahvilan kunnostuksella, kertoo Museoseuran puheenjohtaja Timo
Heikkilä.

Pelastushanketta Museoseura on vauhdittanut julk a i s e m a l l a t o u ko k u u ssa Tervolan Portti-lehden.
Sen levikki kattoi koko Lounais-Lappi-lehden jakelualueen eli laajasti Meri-Lapin.
Lehteen on koottu tarkat tiedot museoalueen historiasta ja rakennuksista sekä niiden korjaustarpeista. Tervolan Portin ilmoitustulot ovat
turvanneet koulun ikkunoiden ulkopuitteiden korjaustyön rahoituksen.
– Museokahvilan kunnostuskuluja helpottivat lahjoitukset. Ammattiopisto
Lappiasta saimme tarjoilutiskin ja Louen maatalousoppilaitoksesta rosterikalusteet, Timo Heikkilä kertoo.

Toukokuussa talkooväki siirtyi puhdistamaan, suojaamaan ja maalaamaan koulun
ulkoseiniä. Kesällä on vuorossa rakennusten punamultamaalausta, pärekattojen
uusimista ja huopakattojen
korjausta.

Pauli Pasanen maalaamassa kahvilarakennuksen ulkoseinää.
seokahvila on kesällä avoinna talkoopäivinä sekä heinäkuussa säännöllisesti

perjantaista sunnuntaihin
kello 10–18.

Mobilistitapahtuma
tulossa kesällä
Pitkästä aikaa museoalueella
järjestetään teematapahtuma yleisölle. Lapin Mobilistit
vierailevat paikalla sitten, kun
koronarajoitukset sallivat
50 hengen kokoontumiset.

– Tavoitteena on saada pääosa koulun kartanon rakennusten maalaustyöstä valmiiksi juhannukseen mennessä, Heikkilä kertoo.
Talkoisiin voi ilmoittautua
Marketta Olloselle (040 777
8598) tai Timo Heikkiläl-

sia. Näitä ovat kahvila, elo- ja
konesuojat sekä pärehöylähuone.

Maalaustalkoissa ahertamassa Antti Kaikkonen.

Samalla kertaa pääsee tutustumaan sekä ajoneuvoharvinaisuuksiin että museoon.
Tarkempi tapahtuma-aika selviää myöhemmin. Mu-

Museoseuran puheenjohtaja Timo Heikkilä toivoo, että
Tervola tuo pitäjäjuhlat takaisin kotiseutumuseon alueelle.
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Geologit tutkivat Tervolassa
kallio- ja maaperää
Rovaniemeltä käsin toimiva malminetsintäyritys Inmet
Finland Oy tekee tänä kesänä alustavia malminetsintätöitä Tervolassa ja Tervolan lähikunnissa. Kesä-, heinä- ja
elokuun aikana Tervolan metsissä voi kohdata geologeja,
jotka ottavat vasaralla näytteitä kallio- ja maaperästä.
Teksti, Marjut Järvinen
Kuva, Inmet Finland
- Tekemämme toimenpiteet
perustuvat kaivoslain 7§:n
mukaisiin etsintätöihin. Käytännössä otamme maastosta nyrkin kokoisia näytteitä,
jotka lähetämme laboratorioon analysoitaviksi, Inmet
Finland Oy:n geologi Jaakko
Georgi kertoo.
Kaivoslain 7§:n oikeuttaa
Georgin mukaan ainoastaan
alustaviin etsintätöihin, joissa ympäristölle ei saa aiheutua vahinkoa eikä vähäistä
suurempaa haittaa.
- Näytteitä voidaan ottaa
vain kalliosta ja lohkareista,
jotka ovat selkeästi maanpinnalla näkyvillä. Vain hyvin
pieni osa Suomen kallioperästä on paljastuneena, mikä
tekee geologisesta työstä
haastavaa. Maaperänäytteitä varten kaivamme noin 50
senttimetrin syvyisen kuopan ja otamme siitä mukaan

hiekkaa. Kuoppa täytetään
samalla maa-aineksella ja
peitetään näytteenoton jälkeen. Taimikoita emme tallo,
Georgi tarkentaa.
Inmet Finland Oy:llä on Tervolan alueella varausilmoitus, joka raukeaa marraskuussa. Varausilmoitus sallii
yrityksille ainoastaan kaivoslain 7§:n mukaisia etsintätöitä. Sen sijaan varausilmoitus
oikeuttaa yrityksen päättämään ensimmäiseksi, mistä
yritys hakee malminetsintälupaa, mikäli sellaista päätetään hakea.
Geologit liikkuvat Tervolan
alueella vuokra-autoilla, joihin on kiinnitetty Inmet Finland Oy:n nimitarrat. Autot
pysäköidään myös metsäteillä siten, etteivät ne aiheuta muulle liikenteelle haittaa.
Mikäli geologeihin on tarvetta saada yhteys, löytyvät yhteystiedot auton tuulilasista.
- Normaalitilanteessa pitäisimme tiedotustilaisuuksia

kuntalaisille, mutta koronan
vuoksi emme ole voineet pitää fyysisiä tilaisuuksia. Mikäli kysyttävää herää, voi

meihin olla rohkeasti yhteydessä, Georgi kertoo.
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Chris Hunter, vastaava geologi sähköposti:
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