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Tervola sai aluevaltuustoon
kaksi konkaria
Jussi Vaara (kesk.) ja Pertti Hemminki (vas.)
keräsivät muhkeat äänipotit myös Tervolan
ulkopuolelta. Molemmat haluavat puolustaa
Länsi-Pohjan keskussairaalaa sekä kotikuntansa
sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita.
heenjohtajana pääsen pikkuisen helpommalla kuin toimitusjohtajana, hän sanoo.

Teksti, Teija Laurinolli

E

nnen vaaleja arvioin,
että Tervolasta menee aluevaltuustoon
läpi 0–2 ehdokasta. Nolla oli pessimistinen vaihtoehto, yksi realistinen, kaksi
optimistinen, kertoo Pertti
Hemminki.

Länsi-Pohjan keskussairaalan puolustaminen on
Vaaralle tärkeää.
– Tulen taistelemaan sen
säilyttämisen puolesta. Vähemmän esillä on ollut se,
että sote-uudistus tarkoittaa myös äärettömän tärkeää tietojärjestelmien yhdenmukaistamista ja uudistamista. Se on vaativa ja kallis
hanke mutta välttämätön.

Optimistinen arvio voitti. Tervola sai 59-jäseniseen
Lapin hyvinvointialueen valtuustoon kaksi edustajaa,
Hemmingin ja Jussi Vaaran.
Tervolan tuoreet aluevaltuutetut ovat tunnettuja myös
kotikuntansa ulkopuolella. Niinpä kumpikin onnistui
haalimaan kannatusta Tervolan ulkopuolelta: Hemminki 364 äänen kokonaispotistaan 136, Vaara 382
äänen saaliistaan 167.

Lähipalveluihin voi laskea
paloaseman.
– Meillä on puunjalostusteollisuutta molemmin puolin
jokea. Omaa paloasema tarvitaan vastaisuudessakin.

Sote-kokemusta
yli 40 vuotta
Pertti Hemminki, 66, on varsinainen sote-konkari:

Lapin kunnista ilman varsinaista valtuutettua jäivät
Enontekiö, Muonio, Pelkosenniemi ja Posio. Varavaltuutettuja niistäkin tosin nousi päätösvallan syrjään.

Vaara palasi
politiikkaan
Puuta jalostavan Vaarakonsernin hallituksen puheenjohtaja Jussi Vaara, 61,
oli mukana Tervolan kunnallispolitiikassa 1993–2012.
Tuona aikana hän hoiti kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajan tehtäviä, kumpaakin nelivuotiskauden.

MYYMÄLÄ/KAHVIO
ARK. 7-17, LA 9-14,
SU SULJETTU!
KORJAAMO ARK. 8-16,
VKL. SULJETTU!
MIIKA P. 040 537 6425
miika@vaihtoykkoset.fi

ANTTI P. 0400 137 529
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Kiitos vahvasta tuesta aluevaaleissa!
Yhteistyössä teemme töitä
Lapin ihmisten hyvinvoinnin eteen!

– Puolustan kovasti myös
sitä, että kuntien lähipalvelut
säilyvät. Tervolassa ne ovat
hyvät.

Sosiaalihuolto, terveydenhuolto ja pelastustoimi siirtyvät kuntien vastuulta hyvinvointialueille vuoden
2023 alusta lukien. Yli 15
vuotta väännetty sote-uudistus alkaa lopulta toteutua.

Lapin aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran
2. maaliskuuta. Pitkät välimatkat, saamelaisalue sekä
yhteistyö valtakunnan rajojen yli Norjan ja Ruotsin
kanssa tekevät maakunnan
sote-tulevaisuudesta kansallisesti erityisen.

• SEO-BAARI
• AUTOKORJAAMO
• STIHL JA STIGA
-PIENKONEET
• PIENKONE- JA
AUTOVARAOSAT
• KELKKOJEN HUOLTO
JA VARAOSAT
• RENGASMYYNTI

– Työurani alkoi vuonna 1981
koko Lapin läänille palveluita tuottaneelta päihdeklinikalta Rovaniemellä. Vuonna 1985 siirryin Tervolaan,
ensin sosiaalityöntekijäksi,
sitten vanhainkodin johtajaksi ja 1990-luvun puolella sosiaalijohtajaksi, hän
kertoo.

– Olen istunut myös LänsiPohjan sairaanhoitopiirin
valtuustossa ja hallituksessa sekä 16 vuotta Lapin liiton
valtuustossa, Vaara kertoo.

taa. Kokemusta on myös
kirkkoneuvostosta.

Luottamustehtävistä pisimpään on jatkunut jäsenyys Tervolan Osuuspankin
hallintoneuvostossa.

Vaaralla on ollut valtakunnallisiakin luottamustehtäviä:
Suomen Sahateollisuus ry:n
hallituksen jäsenyys ja varapuheenjohtajuus sekä parin
vuoden pesti Suomen Keskustan puoluehallituksessa.

– Tervolan seurakunnan
kirkkovaltuustoon minut
valittiin 2019 kolmatta ker-

– Sukupolvenvaihdos yrityksessä mahdollisti paluun
politiikkaan. Hallituksen pu-

– Rovaniemen maalaiskunnan perusturvajohtajana
aloitin vuonna 2002. Kunta liittyi Rovaniemen kaupunkiin 2006, ja minusta tuli
palvelutuotannon johtaja.
Alaisuudessani oli laaja kirjo sosiaali-, terveys-, sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-ajan
palveluita sekä noin 3000
työntekijää.
Lapin liiton Sote-Savotta-hankkeeseen Hemminki siirtyi vuosiksi 2015–17.
Ennen eläkkeelle jäämistään
hän ehti palata Rovaniemen
kaupungin palvelukseen
pariksi vuodeksi valmiste-

Jussi Vaara

Pertti Hemminki

lemaan sote-uudistusta
henkilöstöyksikköön.

oman maakunnan palveluiden kehittämiseen.

– Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana vaikutin kaksi kautta
vuosituhannen vaihteessa.
Kausiin mahtuu myös hallituksen varajäsenyys. Nyt
istun toista kautta valtuuston jäsenenä.

Ulkoistus ei ole tuonut sairaalalle Hemmingin mielestä turvaa.

Tervolan kunnallispolitiikassa Hemminki käväisi 1990-luvulla, mutta joutui luopumaan valtuustopaikastaan tultuaan valituksi sosiaalijohtajaksi. Vuodesta 2017 valtuustotyö on
jälleen tullut tutuksi. Vasemmistoliittoa edustava Hemminki on nyt myös kunnanhallituksen varapuheenjohtaja.
Länsi-Pohjan keskussairaalan ja kuntien lähipalveluiden
puolustaminen on Hemmingillekin ehdottoman tärkeää.
– Lapilla ei ole varaa yhteen
keskussairaalaan. Jos Länsi-Pohja ajetaan alas, iso osa
Meri-Lapin väestöstä hakee
erikoissairaanhoidon palvelut yliopistosairaalasta Oulusta. Raha menee ostopalveluiden maksamiseen eikä

– Se on lakkautettava. Julkisella palvelulla on paljon
lakisääteisiä vastuita, joita
nykytilanne vaikeuttaa. Se
vaikuttaa myös yhteistyöhön
Norrbottenin kanssa.
Hemminki muistuttaa, ettei
keskittäminen paranna palveluita.
– Pienissä kunnissa niiden
piiriin pääsee vaivattomasti. Ongelmia on nimenomaan
kaupungeissa. Palveluiden
hyvä saatavuus on koko yhteiskunnalle säästöä. Hoidon aloittaminen heti lyhentää toipumisaikaa.
– Pienten yksiköiden ainoa
ongelma on henkilöstön saatavuus. Hyvinvointialue on
vastaisuudessa iso työnantaja, joka tukee palveluiden
järjestämistä. Potilaan ei tarvitse liikkua, lääkärit liikkuvat. Tietotekniikka helpottaa
etäjärjestelyjä.
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Tervolan kirjaston kotipalvelu
tuo kirjaston kotiisi
Irja Lampela on
Tervolan kirjaston kotipalvelun
pitkäaikaisimpia
asiakkaita.

Kirjaston kotipalvelu on ilmainen palvelu sellaisille
kuntalaisille, jotka eivät itse pysty asioimaan kirjastossa korkean iän, liikuntaesteen tai sairauden takia. Kirjat
kothin asti! -kirjaston kotipalvelu on toiminut Tervolan
kirjastossa vuodesta 2017. Kirjastojen kotipalvelutoiminnan juuret ovat Yhdysvalloissa, ja Suomeen palvelu
rantautui 1960-luvulla. Tänä päivänä useat kuntien ja
kaupunkien kirjastot tarjoavat asiakkailleen kotipalvelua.

Teksti, kuva Saana Tuisku

T

ervolan kirjaston
kotipalvelu on ollut erittäin pidettyä.
Tervolalainen Irja Lampela
ja muutamat muut ovat olleet toiminnassa mukana
alusta saakka. Toimintaan
Lampela liittyi, kun oma liikkuminen kirjastolle vaikeutui iän ja haastavan elämäntilanteen myötä.
- Kirjastolla en oikein osannut lyhyessä ajassa valita,
mitä lainaisin ja siksi mukaan
saattoi sattua paljon sellaisia
teoksia, jotka eivät niin kiinnostaneetkaan. Kirjaston kotipalvelu mahdollistaa sen,
että kirjakassi tuodaan kotiin
asti ja se sisältää paljon lainauksia, jotka on valittu mielenkiintoni pohjalta, Lampela kertoo.
Asiakkaaksi kirjaston kotipalveluun voi liittyä ottamalla yhteyttä kirjastoon tai palvelua tarvitsevan voi liittää
asiakkaaksi myös omainen

tai hoitaja. Asiakkaaksi pääsevät myös palvelutalojen
ja vuodeosaston asukkaat
sekä sairauslomalla olevat.
Palvelu aloitetaan haastattelulla, missä kysellään asiakkaan lukumieltymyksistä
sekä tehdään kirjallinen sopimus toiminnan aloittamisesta. Kirjaston henkilökunta
valitsee asiakkaalle sopivaa
aineistoa hänen toiveidensa
mukaan, ja aineisto toimitetaan hänelle henkilökohtaisesti kotiin, palvelutaloon tai
vuodeosastolle.
Kotipalveluasiakkaiden käytössä on koko Lapin kirjaston kokoelma: kirjat, äänikirjat, elokuvat, aikakauslehdet,
musiikkiaineisto, isotekstiset kirjat, selkokirjat ja Celia-aineisto. Celia-aineisto
koostuu näkövammaisten
Celia-kirjaston tuottamista
äänikirjoista. Niitä voi kuunnella MP3-ominaisuudella
varustetulla CD-soittimella
tai tietokoneella. Celian äänikirjojen valikoima on laajempi
kuin tavanomaisten äänikirjojen. Celia-äänikirjapalvelu on tarkoitettu henkilöille,

joilla on jokin lukemiseste (näkövamma, lukivaikeus,
kehitysvamma tai lihassairaus).
Lampelan kirjastokassista
löytyy yleensä kirjoja, lehtiä
sekä musiikkia. Myös äänikirjoja on mukava kuunnella kotona, jos lukeminen ei aina innosta. Teosten laina-aikaan
hän on myös tyytyväinen:
- Noin neljän viikon vaihtoväli kirjakassille on mielestäni oikein sopiva. On myös mukavaa, kuinka helppoa kassin sisältöön vaikuttaminen
on. Soitan vain kirjastolle ja
ilmoitan heille, mikä teos voisi kiinnostaa ja he laittavat
sen minun kirjakassiini mukaan, jos se on lainattavissa.
Kirjaston kotipalvelun toimintaan kuuluvat myös lukuhetket palvelutaloissa ja
Toimintakeskuksessa. Korona-aikana lukuhetket vanhusten asumisyksiköissä
ovat olleet tauolla, mutta ne
palaavat ohjelmaan heti kun
se on taas mahdollista. Kirjastoon voi ilmoittautua va-

paaehtoiseksi lukijaksi ja tulla mukaan lukemaan ääneen
kerran kuussa lyhyitä tarinoita yhdessä kirjaston työntekijän kanssa palvelutalojen
asukkaille.
Lampela on kokenut kirjaston
kotipalveluasiakkuuden sujuvaksi ja ongelmia palvelun
suhteen ei ole ilmennyt. Hän
myös haluaa rohkaista jokaista palveluun oikeutettua
liittymään asiakkaaksi.
- Kirjaston henkilökunnan
kanssa kirjakassin toimituksesta on helppo sopia siten,
että ajankohta käy molemmille osapuolille. Palvelun
käyttäminen ei edellytä minulta oikeastaan minkäänlaisia toimenpiteitä ja yhteydenpito kirjastolle on helppoa
puhelimitse. Tämän helpompaa ei oikeastaan ole, hän tiivistää.
Kotipalvelusta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
k i r j a s t o o n p u h e l i m it s e
040 151 9734 tai sähköpostitse: tervolan.kirjasto@
tervola.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Su 13.2. Messu Seurakuntakeskuksen
kirkossa klo 10
Su 20.2. Sanajumalanpalvelus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10.
Kirkkoon saa tulla, mutta jumalanpalvelukset myös striimataan. Linkki jumalanpalveluksiin löytyy Facebookista ja Youtubesta
Tervolan seurakunnan kanavilta sekä seurakunnan kotisivulta: www.tervolanseurakunta.fi.
LAPSET:
Päiväkerho 3-6 -vuotiaille seurakuntakeskuksen kerhohuoneessa keskiviikkoisin
klo 10.00-12.00. Kerhoon voi osallistua
terveenä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
050 437 0006 / Sari Siivola
DIAKONIA
Yhteisvastuukeräys on alkanut. Keräyslistoja voi noutaa Seurakuntakeskuksesta.
Vuosi 2022 on Kirkon Diakonian juhlavuosi. 150 vuotta diakonian viranhaltijoita Suomessa. Juhlavuoden kunniaksi on
suunniteltu erilaisia tapahtumia. Seuraa
ilmotuksia.
KIRPPUTORI: avoinna ma ja ke klo 10-17
sekä la klo 10-15.
KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu: Edith Aurora Vaara ja Helmi Iida
Amanda Siitonen
OTA TALTEEN
Seurakunnan työntekijöiden puhelinnumeroita ja päivät, jolloin varmimmin tavattavissa.
Heikki Holma
0504370001 la-ke
Markus Kallatsa
0504370002 ke-su
Sari Vähäkangas 0504370003 ke-su
Elina Volotinen
0504370004 ma-pe
Tarja Volotinen
0405159198 ti-la
Sari Siivola
0504370006 ke-pe
Jyrki Törmänen
0504370008 ma-pe
www.tervolanseurakunta.fi

Kiitos!

Kaikille yhteisesti ja jokaiselle erikseen.

Riikka Oinas

Raimo Puikko

Palveluhakemisto
Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus
Vastaava työnjohto
ja pääsuunnittelu
Rakennuslupakuvat

Pyydä tarjous:
p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

TERVOLAN TAKSIASEMA

016-435555

Kuljetukset kaikkiin
tarpeisiisi...

Nyt voit tilata paikalliset taksit myös Kela kuljetuksiisi.
Soitathan ensin meille ja kerrot tarpeesi:
× KELA KULJETUKSET × VPL KULJETUKSET
× JUNA- JA LENTOKENTTÄKULJETUKSET

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

AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa
KEKSI POHJOISEN E-KIRJASTOLLE
1.9.2021–30.4.2022. Asiakaspalveluaikaa on
SLOGAN
ma–to klo 12–19
Ehdota
Pohjoisen
pe
klo 10–17 eKirjastolle slogania eli
iskulausetta 19.1.–28.2.2022 välisenä aikana
kirjaston
nettisivuilta
Lapinjoka
kirjaston
verkkoOmatoimikirjastossa
voijaasioida
päivä klo
9–21
kirjastosta
löytyvällä
lomakkeella. Pohjoisen
välisenä aikana,
myös viikonloppuisin.
eKirjasto voi muokata ja käyttää ehdotustasi
MUUTTUNEET
LIIKENNEJÄRJESTELYT
haluamallaan
tavalla
mm. markkinoinnissa.
Koulukeskuksen
liikennealueen
muutostöiden
Halutessasi voit jättää yhteystietosi
mahdollismyötä
liikenne
kirjastoon
on
muuttunut
yksita yhteydenottoa varten.
suuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne ohjataan
KurjentienLapin
kautta,jajaPohjois-Pohjanmaan
alueelta poistutaan ItäpuolenKainuun,
kirjastielle.
Itäpuolentieltä
ei voieli
enää
kääntyä suoraan
tot yhdistivät sähköiset
e-aineistopalvelunkoulukeskukseen/kirjastoon.
sa vuodenvaiheessa Pohjoisen eKirjastoksi.
E-aineistopalvelut
sisältävät
e-kirjoja, e-ääniPOISTOAINEISTON
HÄVITTÄJÄISET
kirjoja,
e-lehtiä,
musiikkia
ja
elokuvia.
PalveluTule penkomaan poistoaineiston hävittäjäisiin!
Jäljen
käyttö
on
asiakkaille
maksutonta.
Kirjautujellä olevaa kirjaston poistoaineistoa saa ottaa ilmiseen
kirjastokortti
maiseksi tarvitaan
1.–8.9. välisenä
aikana. ja PIN-koodi.
SIRPA
KONTIOKOSKI-RAVANTIN
LASTENOSASTON
TIETOKIRJAHYLLYT
NÄYTTELY
Raikkaan oranssit lastenosaston tietokirjahyllyt on
nyt asennettuonpaikoilleen.
Kirjojen tutkailu on enKirjastossa
Sirpa Kontiokoski-Ravantin
tistä sujuvampaa,
kun myös
useimmat
isot kirjat
Tekniikasta
toiseen
-näyttely
3.1.–28.2.2022
mahtuvat
hyllyihin
oikeinpäin.
Uudet
hyllyt
ovat
välisen ajan. Tervetuloa tutustumaan näyttemyös
matalammat
kuin
entiset,
joten
pienet
asiaklyyn!
kaat yltävät kirjoihin paremmin itse.
LAINATTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET
LEFFAILTAvoi
8.9.lainata perinteisen aineiston
Kirjastosta
Koko perheen elokuvailta ke 8.9. klo 17–18.40. Talisäksi myös erilaisia liikunta- ja pelivälineitä.
rina vie fantasiamaailmaan, missä ihmiset ja lohiLainattavana
mm.sitten
tasapainolautoja,
selättikäärmeet eliväton
kauan
sopusoinnussa. Mutta
miä,
eripainoisia
kahvakuulia,
jumppakeppejä,
kun paha voima uhkasi maata, lohikäärmeet uhrakävelysauvoja
sekä suosittuja
hulavanteita
sivat itsensä pelastaakseen
ihmiskunnan.
Nyt, 500
ja
lumikenkiä.
Liikuntavälineitä
voion
lainata
vuotta myöhemmin, sama paha voima
palannut,
maksutta
kirjastokortilla,
ja niillämyyttinen
on pääsäänja yksinäisen
soturin on löydettävä
viimeinen lohikäärme
korjatakseen
murtuneen
maan
töisesti
neljän viikon
laina-aika.
Niitä ei voi
ja palauttaakseen sen hajaantuneet kansat yhteen.
varata.
Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat herkut
mukaan!
KIRJAILIJAVIERAANA AAVEMETSÄSTÄJÄ
MIKA NIKKILÄ 16.9.
Valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika Nikkilä esittelee Suomen aavemetsästäjät 3 -kirjaa ja
kertoo aavemetsästäjänä toimimisesta torstaina
16.9. klo 18 alkaen Nuorisoseurantalolla. Oletko
sinä kohdannut yliluonnollisia ilmiöitä? Tervetuloa
kuuntelemaan ja keskustelemaan!

AVOIMET
TYÖPAIKAT

PENTTI KORPELA 27.9.
Tervolan kunnan
avoimet
Valokuvaaja
ja tietokirjailija
Penttityöpaikat,
Korpela saapuu
niiden kuvaukset
ja lisätiedot
kirjaston
kirjailijavieraaksi
ma 27.9. klolöytyvät
17.00 alKuntarekrystä
osoitteesta
kaen
Nuorisoseurantalolle.
Kirjailijavierailu kestää
www.kuntarekry.fi
noin
reilun tunnin, ja sen aikana Korpela kertoo kuvien ja karttojen pohjalta Lounais-Lapin luonto- ja
retkikohteista
sekä joidenkin kohteiden historiasta.
Hallintosihteeri
Luento
on
samalla
tiivis
paketti lähimaantieteesHakuaika päättyy
14.2.2022
tä Hailuodosta Pelloon ulottuvalla alueella. Korpela
esittelee
myös erikoisuuksia eli Lounais-Lapin luoHallintosihteeri
lia. Korkealaatuisten luontokuvien lisäksi esitykseen
Hakuaika päättyy 14.2.2022
kuuluu kaksi lyhyttä videota. Tilaisuudessa voi ostaa Lounais-Lapin retkiopas -kirjan 25 euron hinKodinhoitajan
(3pääsy,
kpl)
taan
(käteismaksu).vakituiset
Tilaisuuteentoimet
on vapaa
Hakuaika päättyy 17.2.2022
tervetuloa!
Kodinhoitajan sijaisuus
Hakuaika päättyy 17.2.2022
Matematiikan, fysiikan, kemian lehtorin
sijaisuus
Hakuaika päättyy 31.3.2022
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Kuulutus
suunnitelman
nähtäville
asettamisesta

Kukkosentie–Lehto
tasoristeysturvallisuuden
parantaminen, ratasuunnitelma,
Tervola, Keminmaa
Nähtävillä oloaika: 8.2.2022–10.3.2022
Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007)
mukaisen ratasuunnitelman: Kukkosentie–Lehto
tasoristeysturvallisuuden parantaminen, rata
suunnitelma, Tervola, Keminmaa
Hankkeen tavoitteena on tuottaa lakisääteinen rata
suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa
tai poistaa, ja kulku järjestää joko korvaavilla tie
järjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä
hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyk
sen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä
(TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.
Suunnitelma-aineistoa on päivitetty sekä täydennetty, jonka vuoksi se asetetaan uudelleen nähtäville. Päivitetyssä suunnitelmassa on jo huomioitu
mahdollisuuksien mukaan ensimmäisellä kierroksella saatuja muistutuksia ja lausuntoja.
Kukkosentie–Lehto tasoristeysturvallisuuden
parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa
pidetään yleisesti nähtävänä yllä ilmoitetun ajan.
Suunnitelma aineistoa koskevan kuulutuksen
löydät Väyläviraston verkkosivuilta www.vayla.fi/
kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen
tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta
seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemis
ajankohdasta (hallintolaki 62 a §).
Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä
niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten
tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimi
tettava Väylävirastoon kirjaamo@vayla.fi ennen
nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on
liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/5855/04.01.01/
2019. (ratalaki 22 §).
Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen
liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää
tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä,
tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
www.vayla.fi/tietosuoja.
Väylävirasto

KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS
pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston kokoussalissa torstaina 17. päivänä
helmikuuta 2022 alkaen klo 17.00. Yleisö
seuraa kokousta kunnanviraston kahviossa.
Paikalle saapuvia pyydetään noudattamaan
annettuja koronaohjeistuksia. Kokouksen
esityslista on luettavissa yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/
9.2.2022 alkaen.

Perushoitaja (varahenkilöstö)
Hakuaika päättyy 17.2.2022

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 23.2.2022 alkaen.

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset
Hakuaika päättyy 30.6.2022

Pertti Keränen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Vanhuspalveluiden ohjaaja
Hakuaika päättyy 17.2.2022
Näköislehti osoitteessa: www.tervola-lehti.fi

Hae koronarokote ilman ajanvarausta
rokotuspäivissä!
Terveyskeskuksen fysioterapian pääty,
käynti lastauslaiturin kautta. Rokotusajat
on jaettu sukunimen alkukirjaimen mukaan. Voit hakea 1., 2., 3. ja 4. Rokotteen.
Lue lisää rokotuksista: www.tervola.fi

Pe 18.2

klo 8.30-10.30 (U-Ö)
klo 10.30-11.30 (A-J)
klo 12.30-13.30 (K-0)
klo 13.30-15.30 (P-T)

Ma 28.2

klo 8.30-10.30 (P-T)
klo 10.30-11.30 (U-Ö)
klo 12.30-13.30 (A-J)
klo 13.30-15.30 (K-O)

Pe 18.3

klo 8.30-10.30 (A-J)
klo 10.30-11.30 (K-0)
klo 12.30-13.30 (P-T)
klo 13.30-15.30 (U-Ö)

VAPAA-AIKATOIMISTO
TIEDOTTAA
NUORKKA
Uudet aukioloajat 31.1.2022 alk.
Ma klo 13–16, 3.-6.-luokkalaiset
Ke klo 13–16, 3.-9.-luokkalaiset
Pe klo 14–17, 7.-9.-luokkalaiset
MEEMIKILPAILU NUORILLE
13–19-vuotiaille, mahdollista voittaa 2 hlön
leffaliput. Keksi valmiiseen meemipohjaan
tekstit viim. 13.2. Ohjeet löytyvät kunnan
tapahtumakalenterista.
ULKONA KUIN LUMIUKKO
Suomen Latu järjestää Ulkona kuin lumiukko
–kampanjan 14.2.-13.3. Rakenna lumiukko
tai monta valitsemaasi paikkaan ja lisää
se Suomen Ladun lumiukkolaskuriin 14.2.
alkaen osoitteessa https://www.suomenlatu.
fi/ulkona-kuin-lumiukko/ ja klikkaa itsesi osallistumaan Tervolan lumiukkotapahtumaan
Facebookissa. Tilanteen salliessa pidämme
myös lumiukkopäivän, josta tiedotamme
myöhemmin.
HEIJASTINPUU
Heijastinpuu säihkyy toimintakeskuksen
edessä kevään loppuun saakka.
Tuo heijastimia tullessasi ja
vie mennessäsi!
Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!
YHTEYSTIEDOT
Etsivä nuorisotyöntekijä
Satu Karvonen, p. 040 1519735,
satu.karvonen@tervola.fi
Vapaa-aikaohjaaja Peppi Nyholm,
p. 0405902699, peppi.nyholm@tervola.fi
tervolan_nuorisotyo

Tervola-lehti

4

ILMOITTAUTUMINEN
ESIOPETUKSEEN JA
PERUSOPETUKSEEN
ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN
JA PERUSOPETUKSEN ENSIMMÄISELLE
LUOKALLE LUKUVUODEKSI 2022 – 2023
Ilmoittautuminen koskee
• vuonna 2016 syntyneitä esiopetukseen
tulevia lapsia
• kaikkia vuonna 2015 syntyneitä ensim
mäiselle luokalle tulevia lapsia
• vuonna 2017 syntyneitä pidennettyyn
oppivelvollisuuteen hakeutuvia lapsia
• vuonna 2014 syntyneitä lapsia, joiden
perusopetuksen alkamista on siirretty
vuodella
Oppilaat ilmoitetaan asuinpaikan mukaiseen
lähikouluun. Vuonna 2016 syntyneet perusopetuslain 17 §:n tarkoittamaan erityisopetukseen tulevat lapset sekä v. 2017 syntyneet pidennettyyn oppivelvollisuuteen
hakeutuvat lapset ilmoitetaan Lapinniemen
kouluun.

Kuva: Pixabay

Tervolan hirvenmetsästys päättyi
Hirvenmetsästys päättyi 15. tammikuuta.
Tervolassa hirvisaalis oli 300 aikuista ja 159
vasaa. Aikuissaaliin urosten osuus oli 49 %
ja luvista käytettiin 76 %.
Viime keväänä riistanhoitoyhdistyksen suosittelema
lupamäärä oli korkea, jotta
metsästys voidaan suunnitella joustavammin. Myönnetyistä hirviluvista riistanhoitoyhdistys suositteli luvansaajia siirtämään 20 % ns.
pankkiin, jotka voidaan tarvittaessa käyttää syksyn aikana muuttuneeseen hirvikantaan tai hirvitihentymiin.
Samalla korostettiin metsästäjien omaa vastuuta lupien käytössä; Metsästys tulee tehdä alueen hirvikannan
mukaisella tasolla, ei pyyntilupamäärien mukaan. Riistanhoitoyhdistys arvioi lupien käyttöasteeksi 70 %,

jolloin hirvikanta olisi verotussuunnitelman mukaan
tavoitteessa.
Metsästys sujui turvallisesti ja pääosin rauhallisesti.
Syys- ja lokakuun alussa oli
eniten metsästäjiä liikkeellä, mikä näkyi valtionmailla.
Syyskuun vilkas metsästys
näkyi myös saalismäärässä, sillä kolmen viikon aikana Tervolassa saatiin 122 hirveä, eli neljäsosa koko kauden saaliista.
Tervolassa ulkopaikkakuntalaisten seurueiden määrä
valtionmailla aiheuttaa välillä
keskustelua. Vakavampaan
keskusteluun ei kuitenkaan

ole tarvetta, sillä ulkopaikkakuntalaisten seurueiden
määrä on säilynyt suhteellisen tasaisena ja heidän vaikutus alueen hirvikantaan on
vähäinen. Viime kaudella ulkopaikkakuntalaiset seurueet saivat saaliiksi yhteensä
37 hirveä ja paikalliset seurat
ja seurueet 422 hirveä.

julkaisee hirvikanta-arvion.
Kanta-arvion perustana käytetään mm. metsästäjien kirjaamia Oma riista havaintoja
ja saalismääriä.
Ville Viitanen
Toiminnanohjaaja
Tervolan riistanhoitoyhdistys

Tervolan hirvikantaa on tav o it t e e l l i s e s t i l e i k a t t u
useamman vuoden ajan, sillä kanta on ollut yli tavoitevälin (2,2 – 2,7 hirveä / 1000 ha).
Riistanhoitoyhdistyksen verotussuunnitelman ja metsästyksen onnistumisen tietää vasta maaliskuussa, jolloin Luonnonvarakeskus

Tervolan Museoseura ry
Sääntömääräinen syyskokous
26.2.2022 klo 13.00
Sääntömääräinen kevätkokous
26.2.2022 klo 14.00
Aloitus klo 12.00, jolloin ruokailun lomassa keskustellaan
Taivalkosken voimalaitoksen ja Lapin sodan vaikutuksista
Paakkolan kylään ja ja koko Tervolan kunnan asukkaisiin.
Paikka: Paakkolan Kylätalo, osoite Paakkolantie 345.
Tervetuloa!

Seuraava Tervola-lehti
ilmestyy 23.2.
Aineistot edellisen viikon
keskiviikkoon mennessä.

Ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa, joka on
oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä.
Huoltajille, joilla ei ole voimassa olevaa Wilma-tunnusta, lähetetään avainkoodi ja ohjeet
Wilmaan kirjautumiseksi. Mikäli huoltajalla
ei ole voimassa olevaa Wilma-tunnusta eikä
avainkoodia, tulee huoltajan olla yhteydessä
huollettavansa lähikouluun. Ilmoittautuminen
tulee tehdä 15.3.2022 mennessä.
Harkinnanvaraisia koulukuljetuksia on haettava 15.3.2022 mennessä. Ks. ohjeet koulukuljetusoppaasta osoitteessa www.tervola.fi.
Mikäli 1 – 9 luokilla olevan oppilaan asuinpaikka muuttuu lv. 2022 – 2023 alkuun eli
1.8.2022 mennessä siten, että se aiheuttaa
myös koulun vaihtamisen, pyydetään huoltajaa ilmoittamaan tästä uuden koulun johtajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Lisätietoja koulutoimistosta 0400 218 521
tai 040 151 9723.
Tervolassa 9.2.2022

Sivistysjohtaja

