
K-Market Tervola
Keskustie 84, 95300 Tervola 
Puh. 0400 388 880
www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-tervola

OSTA
NOSTA

Käteistä kassalta
ostosten yhteydessä ilmaiseksi

max. 200€

&

ark. 7-21
la 7-21
su 9-21

Palvelu pelaa 

TERVETULOA JUHLIMAAN
KANSSAMME KAUPPAMME  

AVAJAISIA!

TERVOLA

AVAJAISET 20.10. KLO 10.00 TULE JA KOE UUSI UPEA K-MARKET TERVOLA
Tuttu, hyvä ja ystävällinen henkilökunta ja kauppiaspari sinua varten

LUVASSA MAHTAVIA 
AVAJAISTARJOUKSIA!

Juhlan kunniaksi tarjoilemme kakkukah-
vit! Täytekakku paikallisen Pirjo Jurva 
Oy:n käsialaa.

Avajaisissa konsulentteja ja maistatuksia.

Tervolan Yrittäjien puheenjohtaja Tom-
mi Juntikka ja MTK Alakemijoen puheen-
johtaja Anne Jurva avaavat kaupan kel-
lo 10.00 yhdessä Keskon aluejohtaja Jari 
Saarisen kanssa.

UUDESTA KAUPASTA SAAT 
JATKOSSA KAIKKI OMAN 

KYLÄN PAKETTIPALVELUT, 
HÖYRYÄVÄT PAISTOPISTEEN 

HERKUT JA TUORETTA 
MAUKASTA KAHVIA 

JOKA PÄIVÄ!

Tervola-lehti Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

Lehti nro 20 – 12.10.2022

www.tervola-lehti.fi

Pihla ikkunoiden ja 
ovien aluemyyntipäällikkö
Jari Pasanen ja tehtaan
edustaja Martti Kuoksa
K-Market Tervolan  
avajaisissa, Keskustie 84.

Kävijöille on tarjolla 
makkaraa grillistä. 

Tervetuloa!

Ota yhteyttä:
Markkinointi Martti Kuoksa
martti.kuoksa@gmail.com | 050 3446 516

jari.pasanen@pihla.fi | www.pihla.fi

Tule tutustumaan Suomen  
suosituimpiin oviin ja ikkunoihin!

To 20.10. klo 10–16
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Palveluhakemisto

Pyydä tarjous:

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus

Rakennuslupakuvat

Vastaava työnjohto 
ja pääsuunnittelu

p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

Nyt voit tilata paikalliset taksit myös Kela kuljetuksiisi. 
Soitathan ensin meille ja kerrot tarpeesi:

× KELA KULJETUKSET   × VPL KULJETUKSET
× JUNA- JA LENTOKENTTÄKULJETUKSET

TERVOLAN TAKSIASEMA
016-435555

Kuljetukset kaikkiin
tarpeisiisi...

Vuoden 2022 yritystuet ovat haussa!

Tervolalaiset yrittäjät voivat 
hakea yritystukia perusta-
miskuluihin, koulutukseen, 
markkinointiin, tuotekehi-
tykseen tai oppisopimuk-
seen. Tukea voi hakea myös 
työttömän henkilön työllis-
tämiselle kuntalisän avulla.

Yritystukien maksatuskau-
si on vuosittain 01.10-30.09. 
Yritystukea 2022 voidaan 
hakea kuluihin, jotka ovat 
kirjattu ajalla 01.10.2021 – 
30.09.2022.

Yritykset voivat 
saada tukea:
• Aloittavan yrittäjän tuki  
perustamiskuluihin

• Koulutukseen, markkinoin-
tiin ja tuotekehitykseen

• Oppisopimustukeen

• Kuntalisä työttömän hen-
kilön työllistävälle yritykselle

Tuensaajan on oltava Tervo-
laan rekisteröity yritys jolla 
on voimassa oleva y-tunnus.

Aloittavan yrittäjän tuki
Aloittavan yrittäjän tukea 
voi saada yrittäjä, joka käyn-

nistää toiminnan Tervolassa. 
Tuki on yrittäjäkohtainen. 

Mikäli yrityksessä on useam-
pi perustaja (Ky, Ay tai Oy)  
sitä voidaan myöntää yh- 
delle yrityksen perustajista. 
Aloittavan yrittäjän tuki on 
v. 2022 350 €. Tervolaan yri-
tyksen kotipaikaksi siirtävä 
voi saada aloittavan yrittäjän 
tuen, mikäli hän ei aikaisem-
min ole sitä saanut.

Tuki koulutukseen, 
markkinointiin ja tuote-
kehitykseen
Koulutustukea voi saada am-
matilliseen täydennyskoulu-
tukseen sekä lyhytkurssien 
suorittamiseen. Tukea myön-
netään ainoastaan kurssi- 
ja koulutusmaksuihin sekä 
koulutusmateriaalikuluihin. 
Koulutustukea ei myönnetä 
matka-, palkka- tai majoitus-
kuluihin.

Markkinointitukea voidaan 
myöntää: Lehtimainontaan, 
radio- ja tv-mainontaan, ha-
kukone- ja somemarkkinoin-
tiin (esim. google), markki-
nointimateriaalin tekoon ja 
messuosallistumisiin (mes-
sutilan vuokrat), omien ko-

•  Kalevalainen jäsenkorjaus
•  AquaDetox -puhdistushoidot
•  Intialainen päähieronta ja
 kurssit
•  AuraTransformaatio™ 
 -hoidot ja -tasapainotukset
•  Auravälittäjä™ -kurssit

Johanna Saari | 044 5642 668 | www.joypack.fi

JoyPack | Asiantuntevaa hoitamista ja laadukkaita koulutuspalveluja vuodesta 2005

§LAINOPILLISET PALVELUT
mm. perunkirjoitukset,
testamentit, avioehdot

ja edunvalvontavaltakirjat

 
Varanotaari

Maarit Rantakolmonen
Ota yhteyttä puh. 040 835 8923 tai  

s-posti: maarit.rantakolmonen@pp.inet.fi
SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Kauneus- ja jalkahoitola 
Marjut Rovanperä

JALKOJENHOIDOT  
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

(myös koti- ja laitoskäynnit)

040 5255 669 
Keskustie 95

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

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

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

TAKSI-TERVOLA
JAAKKO KÄMÄRÄINEN
  Autossa pyörätuoli ja lastenistuin. 

KELAKYYDIT ym kuljetukset

040 5427319
Tervolalainen yrittäjä palveluksessasi!

JUMALANPALVELUKSET: 
Su 16.10. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10
Su 23.10. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10

VIIKKOTOIMINTA:
To 13.10. Eläkeläisten kerho seurakunta-
keskuksessa klo 11
Ti 18.10. Raamattuilta kirjastolla klo 17. 
Katoavat sanat - muuttuuko merkitys.
Ke 19.10. Miesten vuoro – puhua kirjas-
tolla klo 17. Vetäjinä dokumenttielokuvien 
ohjaaja, Meri-Lapin vuoden seutukuntalai-
sena palkittu Joonas Berghäll ja seurakun-
tapastori Markus Kallatsa.
Seurakuntailta Törmävaaran leirikeskuk-
sessa klo 19
Ke 26.10. Toivelauluilta kirjastolla klo 17. 
Rakkaimmat riparilaulut. Kanttori Sari Vä-
häkangas. 

PÄIVÄKERHOT  keskiviikkoisin 10.00-
12.00 ja 17.00-18.30. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot 0504370006 / Sari

DIAKONIA:
Diakonian juhlavuoden näyttely on esil-
lä kirjastossa lokakuun ajan. 

KIRPPUTORI on avoinna ke klo 11-17 ja 
la klo 10-15.

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Hautaan siunattu: Pauli Matias Syväku-
ru 87 v.
Kastettu: Erno Reeti Kullervo Oja ja Veik-
ka Sakari Johannes Hiltula

www.tervolanseurakunta.fi

tisivujen tekoon. Markki-
nointitukea ei myönnetä: 
asustepainatuksiin, omiin 
palkkoihin, matkoihin, ma-
joituskuluihin, edustusku- 
luihin, tarjoiluun, kannatus- 
ilmoituksiin, jouluterveh-
dyksiin, nettihaku- tai säh-
köisiin luettelopalveluihin. 
Tuettaviksi markkinointi- 
kuluiksi hyväksytään yksi 
sähköinen luettelokustannus.

Tuotekehitystukea voidaan 
myöntää tuotekehitysku-
luihin, joihin ei ole myön-
netty muuta tukea (kehit-
tämisavustus tai vastaa-
va). Koulutus-, markkinointi ja  
tuotekehitystukea voidaan 
myöntää enintään 50 % hy-
väksyttävistä kuluista 2022  
vuonna enintään 1000 €/yritys.

Oppisopimustuki
Tukea voidaan myöntää v. 
2022 enintään 90 euroa/
kk/henkilö. Yritys voi kerral-
laan saada tukea kahdelle 
henkilölle. Tuki myönnetään 
enintään 12 kuukaudeksi/ 
henkilö.

Kuntalisä työttömän henki-
lön työllistäville yrityksille
Kuntalisän tarkoituksena  

on parantaa yritysten mah-
dollisuuksia työllistää työt-
tömiä työnhakijoita. Tuki 
osoitetaan työntekijän palk-
kauskuluihin, jolloin työl- 
listettävän henkilön päi- 
vittäistä työaikaa tai/ja työl-
listämisjakson kokonais- 
kestoa voidaan pidentää. 
Kuntalisää maksetaan enin-
tään 16 kuukaudelta 325 €/
kk. Kuntalisän maksamisesta 
yrityksille noudatetaan kun-
nanhallituksen 7.2.2011 ja 
2.4.2012 hyväksymiä ehto-
ja yhdistyksen kuntalisästä.

Hakemuksen lähettäminen
Yritystukihakemusten jät-
tö viimeistään 31.10.2022 
mennessä sähköisellä lo-
makkeella tai postitse osoit-
teeseen: Tervolan kunta, 
Keskustie 81, 95300 TERVO-
LA. Kuoreen merkintä ”Yri-
tystukihakemus”.

Paperisen lomakkeen voit 
tulostaa netistä tai hakea 
Tervolan kunnanviraston in-
fopisteeltä aukioloaikoi-
na. Voit myös täyttää suo-
raan sähköisen lomakkeen 
lyhytlinkistä: bit.ly/3Sn2mrT  

Lisätietoja: 
matti.alatalo@tervola.fi tai 
p. 040 501 2850.
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Hei Tervolassa asuva, kerro näkemyksesi 
tuulivoimasta. Vastaa kyselyyn kunnan  
verkkosivuilla, osoitteessa www.tervola.fi. 
 
Kysely on avoinna 23.9.–30.10.2022.

TUULIVOIMA- 
KYSELY

KAHVIHETKI ikäihmisille
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12. 
Tapaamme seuraavan kerran 20.10. ja 3.11. 
Tapaamme nuorisotila Nuorkalla Paakonka-
rin kiinteistössä. Tarjolla on kahvia ja teetä. 
Kahvihetken järjestää vapaa-aikatoimi ja 
joukko vapaaehtoisia. Tule piipahtamaan, jut-
telemaan ja viettämään aikaa. Tuo mukanasi 
naapurikin!

NUOTIOTARINOITA VOL. 3
Maanantaina 31.10. klo 17.30-19 tarinallinen 
nuotioilta keskusurheilukentän laavulla. Yh-
teistyössä vapaa-aikatoimi ja kirjasto.

Lisätietoja kunnan verkkosivujen  
tapahtumakalenterista!

NUORKKA
Avoinna syyslomaviikolla seuraavasti:
Ma 17.10. klo 12–16 alakoululaisten pelipäi-
vä (poikkeuksellisesti 1.-6.lk)
Ti 18.10.-ke 19.10. Yötön yö tapahtuma 
7.-9.-luokkalaisille (ennakkoilmoittautuneille)
Loppuviikon Nuorkka on kiinni. 

YHTEYSTIEDOT
Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen, 
p. 040 1519735, satu.karvonen@tervola.fi
Vapaa-aikaohjaaja Peppi Nyholm, 
p. 0405902699, peppi.nyholm@tervola.fi

 tervolan_nuorisotyo

VAPAA-AIKA- 
TOIMISTO  

TIEDOTTAA

Lapin aluehallintovirasto pyytää ehdotuksia 
vuoden 2023 äitienpäiväkunniamerkkien 
saajiksi.

Äitienpäiväkunniamerkkiehdotukset tulee 
toimittaa Lapin aluehallintovirastoon pe 
4.11.2022 mennessä osoitteella Lapin  
aluehallintovirasto, PL 3, 13035 AVI.

Lisätiedot ja ohjeet lomakkeisiin sekä vaa-
dittavat Ritarikuntien kunniamerkkiehdotus-
lomake ja liitelomake osoitteessa http://stm.
fi/aitienpaivakunniamerkit (kohdasta hakulo-
makkeet). Lisäksi lomakkeet löytyvät julkis-
hallinnon verkkopalvelusta www.suomi.fi  
tai ne voi tilata aluehallintovirastosta.

VUODEN 2023  
ÄITIENPÄIVÄN  

KUNNIAMERKIT 
HAETTAVISSA

Muistutamme kuntalaisia, että aiemmat 
teiden aurausohjelmaan hyväksymistä 
koskevat myöntöpäätökset eivät ole enää 
voimassa, joten kaikkien aurausta haluavien 
tulee jättää uusi avustushakemus. 

Huomioittehan uudet myöntämisperusteet 
sekä sen, että yksityistielain (560/2018) mu-
kaan tietä ei voida ottaa kunnan aurauk-
seen, mikäli tiehen tai sen osaan kohdistuu 
tierasite, mutta sen hallintoa ja tienpitoa var-
ten ei ole perustettu tiekuntaa tai sen tiedot 
eivät ole ajantasaiset Väyläviraston Digiroa-
dissa ja Maanmittauslaitoksen rekistereissä. 

Myöntämisperusteet ja hakulomakkeet löyty-
vät kunnan kotisivuilta. Lomakkeita saa myös 
kunnan infopisteestä ja tekniseltä osastolta.

Tekninen osasto

AURAUS- 
OHJELMAAN  

HAKEUTUMINEN

TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa 
1.9.2021–30.4.2022. Asiakaspalveluaikaa on  
ma–to  klo 12–19 
pe  klo 10–17

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

MUUTTUNEET LIIKENNEJÄRJESTELYT
Koulukeskuksen liikennealueen muutostöiden 
myötä liikenne kirjastoon on muuttunut yksi-
suuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne ohjataan 
Kurjentien kautta, ja alueelta poistutaan Itäpuolen-
tielle. Itäpuolentieltä ei voi enää kääntyä suoraan 
koulukeskukseen/kirjastoon. 

POISTOAINEISTON HÄVITTÄJÄISET
Tule penkomaan poistoaineiston hävittäjäisiin! Jäl-
jellä olevaa kirjaston poistoaineistoa saa ottaa il-
maiseksi 1.–8.9. välisenä aikana.

LASTENOSASTON TIETOKIRJAHYLLYT
Raikkaan oranssit lastenosaston tietokirjahyllyt on 
nyt asennettu paikoilleen. Kirjojen tutkailu on en-
tistä sujuvampaa, kun myös useimmat isot kirjat 
mahtuvat hyllyihin oikeinpäin. Uudet hyllyt ovat 
myös matalammat kuin entiset, joten pienet asiak-
kaat yltävät kirjoihin paremmin itse.

LEFFAILTA 8.9.
Koko perheen elokuvailta ke 8.9. klo 17–18.40. Ta-
rina vie fantasiamaailmaan, missä ihmiset ja lohi-
käärmeet elivät kauan sitten sopusoinnussa. Mutta 
kun paha voima uhkasi maata, lohikäärmeet uhra-
sivat itsensä pelastaakseen ihmiskunnan. Nyt, 500 
vuotta myöhemmin, sama paha voima on palannut, 
ja yksinäisen soturin on löydettävä myyttinen vii-
meinen lohikäärme korjatakseen murtuneen maan 
ja palauttaakseen sen hajaantuneet kansat yhteen. 
Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat herkut 
mukaan!

KIRJAILIJAVIERAANA AAVEMETSÄSTÄJÄ 
MIKA NIKKILÄ 16.9.
Valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika Nikki-
lä 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! 

PENTTI KORPELA 27.9.
Valokuvaaja ja tietokirjailija Pentti Korpela saapuu 
kirjaston kirjailijavieraaksi ma 27.9. klo 17.00 al-
kaen Nuorisoseurantalolle. Kirjailijavierailu kestää 
noin reilun tunnin, ja sen aikana Korpela kertoo ku-
vien ja karttojen pohjalta Lounais-Lapin luonto- ja 
retkikohteista sekä joidenkin kohteiden historiasta. 
Luento on samalla tiivis paketti lähimaantietees-
tä Hailuodosta Pelloon ulottuvalla alueella. Korpela 
esittelee myös erikoisuuksia eli Lounais-Lapin luo-
lia. Korkealaatuisten luontokuvien lisäksi esitykseen 
kuuluu kaksi lyhyttä videota. Tilaisuudessa voi os-
taa Lounais-Lapin retkiopas -kirjan 25 euron hin-
taan (käteismaksu). Tilaisuuteen on vapaa pääsy, 
tervetuloa!

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

DIAKONIATYÖ TUTUKSI 
Diakonian juhlavuoden kunniaksi kirjasto ja 
seurakunta järjestävät yhteistyössä erilaisia 
tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia lokakuus-
sa.

•   NAISTENILTA 12.10. klo 17 
 Naisten ilta: Äidiltä tyttärelle – suomalais- 
 naiset arvojen ja katsomusten välittäjinä.  
 TT, tutkijatohtori Laura Kallatsa

•   MIESTEN VUORO 19.10. klo 17 
 Miesten vuoro – puhua. Dokumenttieloku- 
 vien ohjaaja Joonas Berghäll ja seurakunta- 
 pastori Markus Kallatsa. Myynnissä Berg- 
 hällin esikoisteosta Vaaleanpunainen kirje.

•   TOIVELAULUILTA 26.10. klo 17 
 Rakkaimmat riparilaulut. Kanttori Sari  
 Vähäkangas.

DIAKONIATYÖN NÄYTTELY 
Kirjastossa on diakonian juhlavuoden näyttely 
lokakuun ajan 3.10. alkaen. Tervetuloa tutus-
tumaan näyttelyyn!

RAAMATTU-LUENTO 18.10. 
Syksyn aikana kirjasto järjestää yhteistyössä 
Tervolan seurakunnan kanssa kolmesta ko-
koontumiskerrasta koostuvan luentosarjan, 
jossa perehdytään kirkkoherra Heikki Holman 
johdolla maailman tunnetuimpaan kirjaan, 
Raamattuun ja suomalaisiin raamatunkään-
nöksiin. Seuraava kokoontuminen on teemalla 
Katoavat sanat – muuttuuko merkitys, ja se 
järjestetään tiistaina 18.10. klo 17.00 alkaen 
kirjaston lehtisalissa.

KIRJASTON YÖ 28.10. 
Perjantaina 28.10. tunnelmavalaistu kirjasto 
on poikkeuksellisesti avoinna klo 23 saakka, 
tervetuloa Kirjaston yöhön! Kaikki kirjaston 
palvelut ovat käytettävissä, ja asiakaspalve-
lussa häärivät hieman erinäköiset työntekijät. 
Illan aikana on luvassa mm.:

• klo 17.30 alkaen Tarja Leutolan meditaatio/ 
 energiahoito-ryhmätilaisuus, kesto n. 1 t

• Hoitola Helmiinan tekemiä enkelienergia- 
 hoitoja, 20 min 20 €/hlö sisältäen kanavoi- 
 dun valonviestin sekä enkelikorttitulkinnan

• tapahtumaan voi hilpaista teema-asussa ja  
 uskaltautua kuvattavaksi Kirjaston Kauhu- 
 Katalogiin! Tapahtuman jälkeen ääneste- 
 tään kirjaston Facebookissa osallistujien  
 joukosta kammottavin Halloween-asu

•  kauhukirjanäyttely

• lukuhetket klo 19 ja klo 20

• klassikkokauhuleffa lehtisalissa klo 21

AVOINNA 
ma-to klo 12-19  
pe       klo 10-17

Etkö saanut Tervola-lehteä? 
Ilmoita siitä meille.

Juttuvinkit

Lukijan kuvat

Ilmoitukset

Lukijan palsta mm. runot,  
mielipiteet ym. ym.

aineisto@tervola-lehti.fi

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 26.10. 

Aineistot edellisen  
viikon  

keskiviikkoon 
mennessä.

Tervolan kunnan avoimet työpaikat,  
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät 
Kuntarekrystä osoitteesta  
www.kuntarekry.fi

Sairaanhoitaja
Hakuaika päättyy 27.10.2022

Laaja-alainen erityisopettaja
Hakuaika päättyy 31.10.2022 

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori 
Hakuaika päättyy 4.11.2022 

Kodinhoitaja
Hakuaika päättyy 30.11.2022 

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset 
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Lähihoitaja oppisopimus
Hakuaika päättyy 31.12.2022

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Mainostoimisto Meri-Lapissa
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uskottu
toivottu
rakastettu

Tulevaisuuden kirkko

#SEURAKUNTAVAALIT

Äänestyspaikat ja vaalikone: seurakuntavaalit.fi 

ENNAKKOÄÄNESTYS  8.– 12.11.2022
VAALIPÄIVÄ  20.11.2022

Maailman myllerrysten keskellä kirkkoa tarvitaan. Seurakuntavaaleissa 
valittavat luottamushenkilöt vaikuttavat siihen, mitä seurakunnassasi 
tulevina vuosina tapahtuu. Mistä säästetään, mitä toteutetaan. Avaa 
ovet tulevaisuuteen. Vaikuta seurakuntavaaleissa, sellaisena kuin olet.
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tulevina vuosina tapahtuu. Mistä säästetään, mitä toteutetaan. Avaa 
ovet tulevaisuuteen. Vaikuta seurakuntavaaleissa, sellaisena kuin olet.
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TERVOLAN SEURAKUNTA
EHDOKASLISTAT – KIRKKOVALTUUSTOVAALIT

 I Kristillisten arvojen puolesta ehdokaslista

2  Hanhisuanto  Mika  Sahatyöntekijä
3 Lamminmäki  Reetta  Sosionomi (AMK), Taloushallinnon assistentti
4  Peteri  Kalle  Sahatyöntekijä
5  Saraste  Sanna  Restonomi (AMK), Toimihenkilö
6  Vaara  Jussi  Yrittäjä
7  Ylimartimo  Kaisa  Maatalousyrittäjä

 II Sitoutumattomat Tervola ehdokaslista

8  Hietanen  Ari  Rajavartija
9  Pietilä  Katri  Luokanopettaja
10  Uokkola  Tanja  Kirjastoavustaja
11  Vaara  Päivi  Metsätalousinsinööri
12  Eilittä  Ari  Kunnossapitäjä
13  Rensujeff  Kaisa  Tarjoilija, lähihoitaja

 III Yhdessä seurakunnan parhaaksi ehdokaslista

14  Alalahti  Maarit  Johtava hoitaja
15  Antinkaapo  Niina  Ravintolapäällikkö, Restonomi (AMK)
16  Heikkinen  Arja  Lähetyssihteeri, seurakuntasihteeri
17  Hietala  Pirjo  Lehtori, Diplomi-insinööri
18  Kauppi  Erika  Varhaiskasvatuksen opettaja, lastenohjaaja
19  Keränen  Pertti  Kunnallisneuvos
20  Korhonen  Johanna  Myymäläpäällikkö
21  Kähkönen  Jarmo  Linja-autonkuljettaja
22  Köngäs  Jukka  Maanviljelijä
23  Lehtinen  Martti  Yrittäjä, eläkeläinen
24  Mäkipeura  Teija  Hallintosihteeri
25  Oinas  Riikka  Sairaanhoitaja
26  Ollitervo  Aino  Eläkeläinen
27  Rytkönen  Pirjo   Varhaiskasvatuksen opettaja
28  Tepsa  Kaarlo  Eläkeläinen
29  Siitonen  Sari  Myyjä
30  Äijälä  Merja  Koulukäynninavustaja

 Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 22.9.2022

Tervolan Leijonapuiston ja 
Jurvanojan venesataman 
ympäristön kehittämistä 
suunnitellaan

Keskustan valtuustoryh-
mä esitti 12.8.2022 Leijo-
napuiston ja Jurvanojan ve-
nesataman ympäristön 
kehittämistä paremmin vir-
kistyskäyttöön soveltuvaksi 
esteettömyys sekä eri-ikäis-
ten käyttäjien tarpeet huo-
mio iden .  Keh itettävä l-
le alueelle on rakennettu 
aiemmin muun muassa ul-
kokuntoilukeskus ja kun-
toportaat. Lisäksi alueella 
on kunnantalossa sijaitse-
va kuntosali sekä kunnanta-
lon toisella puolella skeittip- 
aikka. Alueella on hyvät 
ja saavutettavat liikunta- 
mahdollisuudet myös liikun-
tarajoitteisten osalta.

Tekninen toimisto laatii 
alueesta täydennyssuunni-
telman. Alueelle harkitaan 
mm. lasten leikkimahdol-
lisuuksien ja esteettömien 
kulkureittien lisäämistä. 
Hankkeen toteuttamises-
ta päätetään talousarvion  
käsittelyn yhteydessä.

Vauvarahaa korotetaan 
vuodesta 2023 alkaen

Kunnanvaltuusto päätti ko-
rottaa nykyistä 500 euron 
vauvarahaa 6000 euroon 
2023 lähtien. Maksamisen 
edellytyksenä on, että per- 
he on kirjoilla Tervolassa. 
Syntymävuonna vauvara-
haa maksettaisiin 2000 eu-
roa ja sen jälkeen seuraa-
vina neljänä vuotena 1000 
euroa per vuosi. Vauvaraha  
tulee siis kokonaisuudes-
saan olemaan 6000 euroa 
viiden vuoden aikana.

Kunnanhallitus laatii vau-
varahan maksamiseen tar-
kemmat periaatteet. Kun-
nanvaltuusto pyysi kun-
nanhallitusta huomioimaan 
valmistelussa ne vauvat,  
joiden laskettu aika on  
vuonna 2023, mutta synty-

Lapin yliopiston kulttuurihis-
torian oppiaineen toteutta-
ma ”Ylipaakkolan kylätiellä – 
historiaa kemijokisesta pe-
rinnemaisemasta” -teos on 
ilmestynyt. Kirjassa lähesty-
tään kylätien historiaa mo-
nesta näkökulmasta. Tien 
varren asukkaiden muis-
tot ja äänet ovat keskeises-
sä osassa.

Kirjaa saa ostaa maan suu-
rimmista nettikirjakaupoista.

Terveisin kirjan kirjoittajat

vät jo vuoden 2022 puolella.

Talousarvion toteutuminen
Tervolan kunnan talousar-
vio on alkuvuodesta toteu-
tunut budjetoitua parem-
min. Vuosikate 30.6.2022 oli 
1,6 milj. euroa. Toimintatuot-
toja on kertynyt 1,8 milj. eu-
roa, joka on 51 % koko vuodel-
le budjetoidusta. Toiminta- 
menot ovat pysyneet hy-
vin raameissa ja olivat 12,5 
milj. euroa. Hyvään tulokseen 
ovat vaikuttaneet lisäksi  
verotulojen (yht. 5,8 milj. eu-
roa) ja muiden rahoitustuot-
tojen (0,7 milj. euroa) kerty-
minen budjetoitua parem-
min.

Tervolan kunnan strategiset 
suunnat vuosille 2023-2025

Kunnanhallitus esitti 1.9. 
2022 pidetyn strategiatyö-
pajan tuloksien perusteel-
la valtuustolle, että valtuus-
to päättää 2-3 strategiaan 
pohjautuvaa tavoitetta ja  
toimenpidettä jokaiseen 
viiteen kuntastrategian stra-
tegiseen suuntaan sekä  
kuntastrategian mittareil-
le tavoitearvot taloussuun- 
nittelukaudelle 2023-2025.

Valtuuston päätöksen pe- 
rusteella ensi vuoden talous-
arvioasiakirjan valmiste- 
lussa huomioidaan etenkin 
seuraavat tavoitteet ja toi-
menpiteet:

• Laadukkaat asunnot/asun-
tokannan parantaminen
• Harrastepaikat, liikunta-
paikat ja leikkipaikat ja nii- 
den kunnossapito
• Vahvistetaan ja ylläpide-
tään haja-asutusalueiden 
palveluja
• Kemijoen ja luonnon hyö-
dyntäminen (maisemointi)
• Yritystonttien markkinointi
• Tuetaan kylien elinvoimai-
suutta
• Kattavat lähipalvelut jat-
kossakin hva:lle siirtymi-
sen jälkeen (vaikuttamistyö  
hyvinvointialueelle)
• Riittävät henkilötyöresurs-

sit palvelujen turvaamiseksi
• Olemassa olevan koulu- 
verkon säilyttäminen
• Lähiruokapalveluiden ke-
hittäminen
• Kilpailutusten hyödyntä-
minen (positiivinen diskri-
minointi, laatukriteereiden 
asettaminen paikalliset huo-
mioiden)
• Tervolan kunnan ja uuden 
kuntabrändin tunnetuksi  
tekeminen kuntarajojen ul-
kopuolelle
• Aktiivinen tiedottaminen
• Avoimuus

Muut asiat

Muut kunnanvaltuuston kä-
sittelemät asiat menivät 
päätösehdotuksen mukai-
sesti. Päivihellen Luoman  
tilalle sivistyslautakunnan 
jäseneksi ja Länsi-Pohjan 
musiikkitoimen yhteislauta-
kunnan vapaan sivistystyön 
jaoston jäseneksi valittiin 
Erika Kauppi sekä teknisen 
lautakunnan varajäseneksi 
Hanna-Leena Kaasila. Saa-
na Mannisen tilalle sivistys-
lautakunnan varajäseneksi 
valittiin Hanna Pesonen.

Kokouksessa jätettiin vii-
si valtuustoaloitetta. Va-
semmiston valtuustoryhmä 
jätti aloitteen kunnantalon 
ympäristön kehittämises-
tä. Keskustan valtuustor- 
yhmä jätti aloitteen koulu-
kuljetuksen järjestämises-
tä etävanhemman luota.  
Sitoutumattomien valtuus-
toryhmä jätti kolme aloitet- 
ta, jotka koskivat koulu-
laisten välipalaa, sähkön 
perus- ja siirtomaksujen  
kompensointia sekä Kätkä-
vaaran luontopolun parkki-
aluetta.

Kunnanvaltuuston käsit-
telemiin asioihin voi tutus-
tua kokouksen esityslis- 
tasta tai 28.9.2022 julkais-
tavasta pöytäkirjasta Tervo- 
lan kunnan verkkosivuilta 
tervola.ktweb.fi.

Asialistalla muun muassa Leijonapuiston ja Jurvanojan ympäristön kehittäminen, vauva- 
rahan korottaminen, talousarvion toteutuminen ja tavoiteasettelu vuosille 2023-2025.

Kirjaesittelyssä 
”Ylipaakkolan 
kylätiellä”
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Kätkä Lake Lodge kutsuu  
luonnon rauhaan

T ervolan Kätkävaaran 
luontopolun lähei-
syydessä komeilee 

tunnelmallinen hirsiraken-
nus josta tuikkii lämpimän 
sävyiset valot.  I loiseksi  
majatalon isännäksi itseään 
kutsuva uusi tervolalainen 
yrittäjä Mikko Paara avaa 
oven hymyillen. Mikon jalois-
sa häntää huiskuttaa myös 
Kätkä Lake Lodgen uusin  
tulokas, Onni-koira. ”Onni on 
minun kaverini täällä ja vie-
lä vähän ujo pentu, mutta 
rohkaistuu ajan kanssa”,  
Paara toteaa lämpimästi. 

Paara on toiminut 25 vuot-
ta yrittäjänä elokuva- ja  
mainosalalla,  josta hän  
päätti vaihtaa matkailu- ja 
majoitustoimintaan. Paaran 
puoliso on vielä palkkatyös-
sä, mutta ajan kanssa ta-
voitteena on työllistää mo-
lemmat yritykseen täyspäi-
väisesti. Tilojen remontointi  
on vienyt pariskunnalta pal-

Teksti ja kuva,  
Susanna Karila

Heteoja elokuun auringossa.  
Kuva: Marja-Liisa Ängeslevä

jon aikaa ja nyt syksyä koh-
den on ollut hyvä hidastaa 
remonttitahtia. ”Teemme 
pikkuhiljaa eteenpäin asi- 
oita, mutta nyt on mukava 
keskittyä myös enemmän 
asiakkaiden kohtaamiseen. 
Tykkään jutella eri ihmisten 
kanssa ja vaihtaa ajatuksia. 
Paljon tulee myös kysymyk-
siä ulkopaikkakuntalaisilta 
Kätkävaaran luontopolusta 
sekä Tervolasta”, hän kertoo.

Laadukasta kahvila-, 
ravintola- ja  

majoitustoimintaa
 
Yritystoiminta on lähtenyt 
hyvin käyntiin ja kysyntää  
riittää monesta suuntaa.  
Kätkä Lake Lodge toimii täl-
lä hetkellä pääosin kahvila-
na ja tilausravintolana. Ti-
lavarauksia on ehtinyt tul-
la Kemistä, Rovaniemeltä 
ja Torniosta mm. tyky-päi-
viin ja pikkujouluihin. Suun-
nitteilla on myös peijaisia ja 
muita vastaavia tilaisuuk-
sia. Kiinnostusta ja kysyn-
tää on tullut myös sauna-
t i lo ista  sekä pal ju ista . 
”Otamme miele l lämme  
vastaan varauksia erilai-

siin tilaisuuksiin niin puhe-
limitse kuin sähköpostitse,  
Paara kertoo”. Majoitustoi-
minta on toistaiseksi vielä 
rauhallisempaa, mutta ensi 
keväänä siihen tulee paran-
nusta mökkimajoituksen  
rakentamisen muodos-
sa. Parannuksia tehdään 
myös Kätkä Lake Lodgen ui-
marannalle, joka on edel-
leen avoinna kaikille kunta-
laisille. Tarkoitus on kehittää 
tulevaisuudessa myös mat-
kailupalveluita niin ulko- 
maalaisille kuin kotimai- 
sillekin matkailijoille.

Luontopolku  
kiinnostaa laajem-

paakin kävijäkuntaa
 
Kävijöitä on riittänyt paljon 
Kätkävaaran reitillä ja viikon-
loput ovat selvästi aktiivisim-
pia. Retkeilijöitä käy luon-
topolulla tasaisesti pitkin  
viikkoa ja kuukaudessa jopa 
noin 1500 kävijää. Kävijä- 
kuntaa on todennäköises-
ti kasvattanut luontopolul-
le rakennettu esteetön kä-
velyreitti sekä uusitut pitkos- 
puut. Tänä syksynä Kätkä-
vaaraan on rakenteilla ainut-

laatuinen luolat ja rotkot - 
reitistö. ”Yrityksemme toi-
mitilat sijaitsevat siinä mie-
lessä erittäin hyvällä pai- 
kalla, että Kätkävaaraa on 
kehitetty koko ajan eteen-
päin ja se alkaa näkyä li- 
sääntyvällä kävijämäärällä”, 
Paara  summaa. 

Haasteita runsaalle kävi-
jäkunnalle on tuottanut  
parkkipaikoituksen pie- 
nuus, mutta siihenkin on  
tulossa parannusta lähi-
aikoina. ”Asiasta on käy-
ty keskusteluja Tervolan  
kunnan kanssa. Parkkipai-
koituksen parantaminen 
helpottaa myös pelastus-
laitoksia, jos jotain sattuu 
maastossa ja apua tarvitaan 
nopeasti”, Paara kertoo.

Kätkä Lake Lodge on avoinna  
la-su klo 14.00-18.00 sekä 
er i la isten t i la isuuksien  
yhteydessä sovitusti. Syys-
lomaviikolla avoinna ti-su  
klo 14-18.

Tilavaraukset ja muut tie-
dustelut: info@katka.fi / 
0401977749 / www.katka.fi

29.9.-22 tuotiin Ylipaakko-
lassa esiin teos Ylipaakko-
lan kylätiellä. Siinä Lapin yli-
opiston tutkijat ja opiskelijat  
tarkastelevat Ylipaakko-
lan elämää kukin valitse-
mastaan näkökulmasta kä-
sin. Teos sisältää paljon ky-
läläisten muistelmia. Virpi 
Vainio on ollut työryhmän 
vetäjänä. kirjoittajana ja 
myös teoksen toimittajana.

Muualta tulleet hämmäs-
televät, miksi väestö täällä 
poikkeaa luonteen piirteil-
tään  etelä-Suomen asuk-

Lukijalta:

Kylätien kertomaa

Lukijan kuva. Lähetä ottamasi kuva  

aineisto@tervola-lehti.fi 

niin julkaisemme kuvia lehdessä. 

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

kaista. Tutkijoiden mukaan 
tänne on aikoinaan tultu bjar- 
mien mailta Venäjän karja-
lasta, savosta ja karjalasta.
Kemijokivarsihan on aikoi-
naan tunnettu luonnon-
rikkauksistaan, turkiksis-
ta, lohesta, rehevistä ran-
taniityistään ja riistasta. 
Lohenkalastushan on usein 
ollut rikkauden lähde. Mut-
ta teoksessa tuodaan ilmi, 
kuinka suomalaiset teki-
vät kardinaalivirheen  raken-
nuttamalla voimalaitosten 
vuoksi lohelle erityisesti toi-
mimattomia kalaportaita. 

Muissa maissa asia on hoi-
dettu muilla, onnistuneilla 
keinoilla.

Kyläläiset kertoivat, ettei hei-
tä sodan aikana evakuoitu, 
he jäivät keskelle sotatoimi-
aluetta, osa pakeni piilopirt-
teihin. Suomalaisia ja saksa-
laisia sotilaita jouduttiin  ma-
joittamaan pirtteihin. Vaikka 
käynnissä oli saksalaisten 
poltetun maan taktiikka, ky-
lää ei poltettu, koska sak-
salaisilla tuli kiireinen lähtö. 
Suomalaisten tulessa pai-
kalle he ihailivat komeita pe-
räpohjalaisia taloja. Näin säi-
lyi kylässä Kemijokivarren ar-

vokasta kulttuuriperintöä. 
Museovirasto onkin nimittä-
nyt kylätien suojelualueeksi, 
jonne ei katuvalaistusta lai-
teta. Voimalaitosten raken-
tamisen vuoksi sähköyhtiöt 
ostivat  ranta-alueita kylästä, 
valtio painosti myyjiä, näis- 
tä epäoikeudenmukaisis-
ta kaupoista on jäänyt ham-
paankoloon asioita jäytä-
mään sukupolvelta toisel-
le. Taloja ja maa-alueita meni 
veden alle, maisema muut- 
tui peruuttamattomasti.

Teollinen vallankumous oli 
maassamme raju ja äkillinen. 
Ylipaakkolastakin lähdettiin 

Ruotsiin ja etelä-Suomeen 
tehtaisiin työnhakuun. Jot-
kut asettuivat pysyvästi uu-
siin oloihin, toiset palasivat 
juurilleen.

Kyläläisten  muisteluiden 
osuus tekstissä on todel-
la painava ja tekee teoksen 
mielnkiintoiseksi. He kerto-
vat avoimesti koulutiestään, 
vapaa-ajanvietosta, usko-
nasioista ym.  Kaikkein her-
kimmät muistikuvat liittyvät 
kuitenkin kotimaisemaan, 
jokirannan tuomien tuok-
su, pihanurmikon sametin-
pehmeä kosketus paljaassa  
jalkapohjassa. Turvallinen, 

levollinen lapsuus on luo-
nut vankan perustan, mil-
le rakentuu tasapainoinen 
persoona kaukana kotoa-
kin. Asiantuntijakirjoittajat 
antavat faktatietoa monille 
kirjan tapahtumille.

Kirjaa on saatavilla kaikilla 
suurilla nettifirmoilla. Kai-
kenkaikkiaan teos antaa 
selkeän kuvan siitä, millai-
set suuret, äkillisetkin ta-
pahtumat ovat mullistaneet 
Kemijokivarren elämää. 
Mielenkiintoinen lukuelä-
mys historiasta kiinnostu-
neille.
                                 Mirjami Lehto

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hanke  
ja Tervolan kunta järjestävät  

Energiaillan  
2.11.2022 klo 17.00-19.30.

Energia-asiat ovat tällä het-
kellä erityisen tärkeitä yrityk-
sille, maatiloille sekä kunta-
laisille. Sähkön hinnan häi-
riötilanne ja polttoaineiden 
korkea hinta vaikuttavat in-
vestointien kannattavuu-
teen merkittävästi. Kannat-
taako öljystä luopumista 
enää lykätä? Onko aurinko-

sähkön pientuotanto kannat-
tavaa ja millä edellytyksin? 
Millä investointeja voisi ra-
hoittaa? Mikäli haluat saa-
da näihin kysymyksiin vas-
tauksia niin tule paikalle kuu-
lemaan vastauksia. Tarkempi 
ohjelma kunnan tapahtuma-
kalenterista: www.tervola.fi

Kilpisjärven upeat maisemat syyskuussa, kuva: toimitus
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Seulontamatriisi

Kemin, Keminmaan, Tervolan, 
Tornion ja Ylitornion jätehuolto-

määräysten muutokset hyväksytty 
ja ne tulevat voimaan 1.1.2023

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 
27.9.2022 pykälässä 50 hyväksynyt jätelain 91 
§:n mukaiset kunnan jätehuoltomääräykset, jotka 
tulevat voimaan 1.1.2023 muutoksenhausta huoli-
matta.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain täytäntöön pa-
nemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, 
kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. 
Jätehuoltomääräykset koskevan Kemin, Kemin-
maan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntia. Jä-
tehuoltomääräyksiin on tehty jätelainsäädännön 
muutoksesta johtuvia muutoksia, joiden tavoittee-
na on kierrätettävien jätteiden hyötykäytön lisää-
minen. Jätehuoltomääräyksissä on tarkennettu 
muun muassa jätelaissa ja asetuksessa annettuja 
jätteiden erilliskeräysvelvoitteita sekä kiinteistö-
kohtaista kompostointia ja siitä ilmoittamista.

Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitorni-
on jätehuoltomääräykset on nähtävillä Tornion ja 
Kemin kaupunkien sekä Keminmaan, Ylitornion ja 
Tervolan kuntien verkkosivuilla 3.10.-9.11.2022. 
Päätöksestä on mahdollista tehdä kunnallisvalitus 
valitusosoituksen mukaisesti 9.11.2022 men-
nessä. Jatkossa jätehuoltomääräykset löytyvät 
muun muassa Tornion kaupungin ja Perämeren 
Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja asiasta antaa jäteasiamies puh. 050 
566 4195, jatelautakunta@tornio.fi.

Perämeren jätelautakunta

Tervolassa aloitetaan  
suolistosyövän seulonnat

- Ajoissa löydetty, helpom-
min hoidettu.

Suolistosyövän seulonta on 
osa kansallista seulontaoh-
jelmaa, josta vastaa Fimlab 
Laboratoriot Oy. Jatkotut-
kimusten organisoinnista  
ja järjestämisestä huoleh-
tii kotikunta. Suolistosyö-
vän joukkotarkastuksilla  
pyritään löytämään syöpä  
mahdollisimman varhai- 
sessa vaiheessa, jolloin sen 
hoitaminen on huomatta-
vasti helpompaa ja hoitotu-
lokset parempia. Seulonta 
voi paljastaa myös syövän 
esiasteen, joka poistamal-
la suolistosyöpä voidaan  
ehkäistä.

Seulonta tapahtuu kahden 
vuoden välein ikäryhmissä 
56–74-vuotiaat. Seulonta-
toiminta laajenee asteittain 
ikäryhmäkohtaisesti (vuon-
na 2022: 60–68-vuotiaat, 
vuonna 2023: 60–70-vuo-

tiaat). Suolistosyövän seu- 
lontaan kuuluvat ikäryhmät 
näet tästä seulontamatrii-
sista.

Seulontaan kutsuttava saa 
kotiin postitse näytteenot-
tosetin, joka sisältää kut-
sun, näytteenotto-ohjeen,  
näytteen palautuskuoren, 
esitietolomakkeen sekä var-
sinaisen näyteastian. Seu- 
lottava ottaa näytteen koto-
na kutsusetin mukana tul-
leen ohjeen mukaisesti näy-
teastiaan/näyteputkeen ja 
palauttaa sen postitse pa-
lautuskuoressa seulonta-
keskukseen (postimaksu  
on maksettu valmiiksi). Kut-
suja seulontaan lähetetään 
ympäri vuoden.

Seulontatestin tulos lähe-
tetään osallistuneille pos-
titse noin kuukauden ku-
luessa näytteen palautta-
misesta. Mikäli näytteestä 
löytyy verta, seulontatulos 

on positiivinen. Tällöin tarvi-
taan tarkempia tutkimuksia.  
Tieto positiivisesta tulokses-
ta lähetetään myös seulot-

tavan kotikunnan seulonta- 
hoitajalle, joka ohjelmoi tar-
vittaessa jatkotutkimuksia. 
Seulonta on seulottavalle 

maksuton. Mahdollisista jat-
kotutkimuksista veloitetaan 
normaalit terveydenhuollon 
käyntimaksut.

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 26.10. Aineistot 

edellisen viikon  
keskiviikkoon 

mennessä.

Lisätietoa voit lukea: www.
tervola.fi tai www.fimlab.
f i/palvelut/suolistosyo-
van-seulonta

Koronarokotukset ilman ajanvarausta
Terveyskeskuksessa fysioterapian päädyssä.  
Käynti lastauslaiturin kautta.

Ti 18.10 klo 11.30-15.30
Ke 2.11 klo 11.30-15.30
Ti 15.11 klo 8.30-11.30
To 1.12 klo 11.30-15.30
Ma 12.12 klo 8.30-11.30
To 22.12 klo 11.30-15.30

Ensimmäisen ja toisen rokotteen väli  
vähintään 6 viikkoa. 

Milloin kolmannen annoksen voi antaa?
Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta 
täyttäneille suosittelemme kolmatta annosta, 
kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 
2 kuukautta. 

60 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille 
riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos 
voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on 
kulunut 3–4 kuukautta. 

18–59-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, 
kolmas rokoteannos voidaan antaa 4–6 kuu-
kauden kuluttua toisesta annoksesta. 

12–17-vuotiaille kolmas rokoteannos voidaan 
antaa 6 kuukauden kuluttua toisesta annok-
sesta. 

Kenelle neljänsiä koronarokoteannoksia 
suositellaan?
THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannok-
sia kun kolmannesta annoksesta on kulunut 
3–4 kuukautta. 

• 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti  
immuunipuutteisille

• kaikille 60 vuotta täyttäneille

• lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville 
18–59-vuotiaille

Voimakkaasti immuunipuutteisten viidennet 
annokset
THL suosittelee voimakkaasti immuunipuutteisille 
yli 12-vuotiaille viidettä koronarokoteannosta.
Tehosteannoksen voi antaa, kun neljännestä 
annoksesta on kulunut 4–6 kuukautta.
Tehosteannoksen kohderyhmien osalta ei ole 
enää väliä, kuinka monta rokotetta henkilö on 
aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa hän 
on mahdollisesti sairastanut koronan. Rokote 
voidaan antaa, kun edellisestä rokotuksesta tai 
taudin sairastamisesta on kulunut vähintään 
kolme kuukautta.

Sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta
Sairastettu koronavirustauti muodostaa immuu-
nivasteen samalla tavoin kuin rokoteannos. 
Tutkimusten perusteella taudin sairastanut saa 
yhdestä rokoteannoksesta vähintään yhtä hyvän 
vasteen kuin tautia sairastamattomat saavat 
kahdesta annoksesta.

Jos rokotettu henkilö sairastuu koronavirus-
tautiin, vahvistaa sairastettu tauti rokottamalla 
aikaansaatua suojaa samalla tavoin kuin taudin 
sairastamattomilla seuraava rokoteannos. On 
kuitenkin huomattava, että rokoteannoksen ja 
koronavirustartunnan välin on oltava riittävän pit-
kä, vähintään 6 viikkoa, jotta tartunnan voidaan 
katsoa vastaavan yhtä rokoteannosta.

Rokotukseen tulija
1. Tule vain terveenä ja varatulle ajalle
2. Käytä maskia
3. Desinfioi kädet tullessa ja lähtiessä
4. Säilytä turvavälit (2 m) odotustilassa
5. Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti
6. Varaudu odottamaan 15 minuuttia rokottamisen 
jälkeen ennen poistumista

Seulontamatriisi
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Metsäalueita pyritään järkeistämään  
tilusjärjestelyllä

M aanmittauslaitos 
tekee Lapin en-
simmäisiä met-

sätilusjärjestelyitä Tervo- 
lassa, Ylitorniolla ja Tornios-
sa. Metsätilusjärjestelys- 
sä pyritään parantamaan ja 
järkeistämään järjestelyn 
kohteena olevaa pirstoutu-
nutta metsäpalstaverkos- 
toa niin, että metsien hoi-
to helpottuu, leimikkokoko  
kasvaa ja metsätalouden 
harjoittamisen kannatta-
vuus paranee.

Tervolassa meneillään ole-
va metsät i lus jär jestely  
koskettaa satoja maan-
omistajia. Kaikkiaan Ter-
volan tilusjärjestelyssä on  
noin 4 000 hehtaaria met- 
säaluetta. Sen parissa työ-

Teksti, Auni Vääräniemi 
Kartta, Maanmittauslaitos

tä on tekemässä Maan- 
mittauslaitoksen toimitusin-
sinööri Juha Kytölä tiimei-
neen. Heidän työnään ovat 
myös Tornion, Ylitornion ja 
Haukiputaan tilusjärjestelyt.

Kytölän mukaan päällek-
käiset toimitustyöt osal-
taan hidastavat kaikkia kol-
mea metsätilusjärjestelyä. 
Muutenkaan se ei ole hä-
täisen hommaa – koko pro-
sessi tulee kestämään noin 
viisi vuotta. Valmista pitäisi 
olla Tervolan toimituksessa 
vuonna 2024.

”Olemme esitelleet ja mark-
kinoineet tilusjärjestelyä  
ensimmäisen kerran jo vuo-
sia sitten. Silloin metsäo- 
mistajat katsoivat, että  
t i lusjärjestelyhanke oli-
si hyvä toteuttaa alueelle.  
Pari vuotta sitten teim-
me selvityksen, jonka myö-
tä metsänomistajat ha- 
kivat kirjallisesti metsä- 

tilusjärjestelyä”, Kytölä ker-
too toimitustyön alkamisas-
kelista.

Monivaiheinen  
prosessi

 
Selvitystyössä toimitus- 
insinöörit haastattelivat pa-
ria sataa maanomistajaa. 
Heille annettiin mahdolli- 
suus kertoa mahdollisis-
ta maankäytön haasteis-
ta. Lisäksi heiltä pyydettiin  
metsäpalstojen jakotoi-
veet. Käytännössä tilus- 
j ä r j e s t e ly s s ä  p y r i t ä ä n  
pirstoutuneet, pitkät, ka-
peat ja mutkaiset met-
säpalstat  yhdistämään  
lyhyemmiksi ja leveämmiksi  
palstoiksi, jotta niitä on  
helpompi ja halvempi hoi-
taa. 

”Maanomistajien jakotoi-
veiden pohjalta on nyt syk-
syllä tehty ensimmäinen  
jakosuunnitelmaehdotus, 

joka taas lähetettiin maan-
omistajille. Jokainen tämän 
ensimmäisen ehdotuksen 
saanut haastatellaan jäl- 
leen henki lökohtaises-
ti ja pyydetään kommen-
tit  jakosuunnitelmaan”,  
Juha Kytölä kertoo.

”Haastattelujen jälkeen  
ja maanomistajilta saadun 
palautteen pohjalta teem-
me kakkosjakosuunnitel-
man, jonka pitäisi olla esit-
telyvalmis kesällä 2023. 
Jakosuunnittelun proses-
sissa lähestytään koko  
ajan sitä pistettä, että se  
saadaan valmiiksi ja vai- 
kuttavaksi, niin että se pal-
velisi kaikkia alueen maan-
omistajia ja koko Tervolan 
aluetta”.

Tulevia suku-
polvia varten

 
Pirstaloituneet metsä- ja 
peltopastat ovat vuosisato-

jen perua. Kun maanomis- 
taja on kuollut, on palstaa 
perinteisesti jaettu pituus-
suunnassa. Tällöin ovat pe-
rilliset saaneet tasapuoli-
sesti niin hyvää kuin huo-
noa maata. Siksi Tervolan 
tilusjärjestelyssäkin olevat  
metsäpalstat voivat olla  
kilometrin pituisia, mutta 
ehkä vain kymmenen metriä 
leveitä.

”Tällaisissa pirstaloituneis-
sa metsissä on paljon met-
sänhoitorästejä, sillä pals- 
tat ovat vaikeahoitoisia. Ei 
vain tiedetä, missä ne rajat 
menevät”, Juha Kytölä sanoo.

Tilusjärjestely on ainoa tapa, 
jolla nykyistä metsäpals- 
tarakennetta voidaan pa-
rantaa. Tervolan metsäti-
lusjärjestelyn alkaessa noin 
80 prosenttia maanomista-
jista koki, että järjestelyyn  
osall istuminen on hyvä  
tapa järkevöittää alueen  

pirstaloitunutta metsä- 
palstoitusta. Juha Kytölä  
antaakin kehut maanomis-
tajille aktiivisesta ja posi- 
tiivisesta osallistumisesta.

”Kunhan tämä metsätilus-
järjestely saadaan tehtyä, 
on mahdollista aloittaa myös 
peltotilusjärjestely. Niitä on 
tehty aiemminkin Lapissa”.

Kytölän mukaan maa- ja 
metsätalousministeriö on 
luvannut rahaa tilusjärjes-
telyjen hoitamiseen. Hän 
myöntää, että itse toimi- 
tusprosessi saisi olla hie- 
man tiiviimpi.

”Toisaalta maanomista- 
jille jää aikaa miettiä ja so-
peutua tilusjärjestelyyn.  
Ja kyllähän tämä nimen-
omaan tulevia sukupolvia 
palvelee”.

Tervolassa on menossa metsätilusjärjestely, jollaista ei ole 
aiemmin tehty Lapissa. Samaan aikaan metsätilusjärjestely 
on käynnissä muun muassa Torniossa, Ylitorniolla ja Poh-
jois-Pohjanmaan puolella Haukiputaalla. Tervolassa tilusjär-
jestely koskee satoja maanomistajia.

Kartalta näkee, kuinka pirstoutunut Tervolan metsäpalstarakenne on tällä hetkellä. Siihen haetaan parannusta metsätilusjärjestelyllä.
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Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 




Tervetuloa Tervolan Yrittäjät ry:n 
vuosikokoukseen to 24.11.2022 klo 18.00 

Tervakuksaan os. Siltatie 1, Tervola.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Ilmoittautuminen 18.11.2022 mennessä: 
pirjojurva@gmail.com p. 040-5358553

Suhangon purkuputken YVA-selostus- 
tilaisuus keräsi yleisöä

K unnanhallituksen 
huone täyttyi mo-
nesta kuntalais- 

esta, jotka olivat tulleet  
kuulemaan Suhangon kai-
voksen ympäristövaiku- 
tusten arviointiselostus-
ta torstai-iltana 29.9.2022.  
Tilaisuus oli kaikille haluk-
kaille avoin ja  tilaisuutta  
pystyi seuraamaan myös 
etänä Teams-sovelluksen 
välityksellä. Tilaisuudes-
sa käytiin läpi vaikutusten  
arvioinnit laajasti luonnon 
ympäristöön sekä ihmiseen 
ja ihmisen rakentamaan  
ympäristöön YVA-lain ja  
asetusten mukaisesti.

Paikalla oli laaja hanketyö-
ryhmä esittelemässä arvi-
ointiselostusta ja vastaa-
massa kuntalaisten kipe- 
riin kysymyksiin. Vaikka sel-
vitys oli hyvin perusteellinen, 
huolta kuntalaisissa herät-
ti muun muassa, mitä purku-
putkesta valuu Kemijokeen  
ja miten purkuputken häiriö-
tilanteisiin on varauduttu.

Hanketyöryhmän mukaan 
purkuputkeen johtava vesi  

Teksti ja kuvat, 
Susanna Karila

on kaivosalueen toiminnois-
ta kerättyä vettä, joka koos-
tuu louhoksien kuivatus-
vesistä, rikastamoalueen 
hulevesistä sekä rikastus- 
hiekka-altaalle, sivukivi-
alueille ja malmin välivaras-
toalueille satavasta vedes-
tä. Vesi käsitellään ennen  
sen johtamista purkuput-
keen aktiivisessa vedenkä-
sittelyprosessissa ja vedes-
tä poistetaan käsittelyllä  
alumiinia, kromia, kuparia  
ja rautaa. 

Hankkeen jatkosuunnitte-
luvaiheessa purkuputkilin-
jan alueella tehdään vielä  
rakennettavuusselvitys, jol-
loin saadaan yksityiskoh-
taiset tiedot myös pohja- 
vesiolosuhteista. Jatkosuun-
nitteluvaiheessa selvitetään 
myös kiinteistöjen kaivoti-
lanne tarvittavilta osin. 

Häiriötilanteisiin on tehty  
riskikartoitus ja häiriötilan-
teen sattuessa mittaristot 
purkuputken molemmissa 
päissä hälyttävät mikäli vir-
tauksessa havaitaan jotain 
poikkeuksellista.

 Yleisön joukossa heräsi ky-
symys myös ksantaattien 
vaikutuksesta jokivesiin, sil-
lä YVA-selostuksessa sitä ei 
oltu mainittu. Ksantaatit ovat 

orgaanisia rikkiyhdisteitä ja 
kaivosteollisuudessa niitä 
käytetään vaahdotusrikas-
tuksessa.

Mistä  
kysymys?

 
Suhangossa, Etelä-Lapissa, 
sijaitsee merkittäviä jalome-
talliesiintymiä, joita on tut- 
kittu jo usean vuosikymme-
nen ajan. Alueelle on suun-
nitteilla kaivoshanke, jon-
ka rakennustyöt on tarkoitus 
aloittaa vuonna 2023. Hank-
keen kehittäjä on Suhanko 

Arctic Platinum Oy, jonka ta-
voitteisiin kuuluu vastuulli-
sesti toimivan uuden suku-
polven kaivoksen luominen. 

Miksi purkuputkea 
tarvitaan?

Purkuputken toteuttaminen 
on kaivoshankkeen kannal-
ta välttämätön, jotta alueel-
ta kootut ylimääräiset sade- 
vedet, sulamisvedet ja poh- 
javedet sekä vähäisem-
mät rikastamolta poistetta-
vat vedet voidaan johtaa hal-
litusti pois ja välttää riskit  

Perämeren Jätehuolto ja Vestia avaavat oven uudelle yhteistyölle

Perämeren Jätehuolto Oy ja 
Ylivieskan suunnalla joki-
laaksojen alueella toimiva 
kunnallinen jäteyhtiö Vestia 
Oy ovat solmineet yhteis-
työsopimuksen. Sopimus 
sisältää poltettavan jätteen 
vastaanotto- ja käsittely-
palvelut Vestian osaomis-
teisella Westenergy Oy 
Ab:n jäte-energialaitoksel-
la Mustasaaressa.

Sopimus allekirjoitetti in 
syyskuussa ja jätetoimi-
tukset Jätekeskus Jäkälästä 
Westenergylle alkavat vuo-
den 2023 alusta. Sopimus on 
voimassa toistaiseksi ja si-
sältää mahdollisuuden tu-
levaisuudessa myös mui-
den palveluiden hankintaan,  
kuten erityishankkeiden 
suunnitteluun ja toteutuk-
seen.  Samalla tehtiin aieso-
pimus yhteistyöstä biojät-
teen hyödyntämisestä.

-Edellisessä, vuonna 2019 
tehdyssä poltettavan jätteen 
energiahyödyntämisen han-
kintalain mukaisessa avoi-
messa, kilpailutuksessa Pe-
rämeren Jätehuolto ei voi-
nut valita halvinta tarjousta,  
koska Suomen ympäristö-
keskus viranomaisena kiel-
si jätelakiin vedoten kunti-
en hallinnoiman sekajätteen 
viemisen Ruotsiin hyödyn-
nettäväksi. Tämä oli turhaut-

tavaa ja mitätöi julkises-
sa hankintakilpailutukses-
sa saavutettavissa olevan 
taloudellisen hyödyn. Ves-
tia Oy esitti meille yhteistyö-
mahdollisuutta ja totesimme 
kuntaomisteisten jätehuol-
toyhtiöiden välisen yhteis-
työn tuovan meille myös pa-
remman taloudellisen lop-
putuloksen, kuin jätelain 
rajoittama kilpailu avoimil-
la markkinoilla, kertoo Perä- 
meren Jätehuollon toimitus-
johtaja Tuija Ahrikkala.

Hankintalaki mahdollistaa 
tietyin edellytyksin kunta-
toimijoiden välisen ns. ho-
risontaalisen yhteistyön.  
Hankintayksiköiden välises-
sä yhteistyössä ei pyritä tuot-
tamaan voittoa, vaan hae-
taan yleistä hyötyä ja resurs-
sien tasaamista.

- Vestialla on sopiva palvelu  
ja ylimääräistä energiahyö-
dyntämisen kapasiteettia 
ja Perämeren Jätehuollolla  
Vestian tarjoamaan käsitte-
lyyn hyvin soveltuvaa asumi-
sessa syntyvää sekajätettä, 
sekä tarve pitkäaikaiselle jät-
teen hyödyntämispalvelul-
le. Vestian intressinä on var-
mistaa kapasiteettinsa täysi 
hyödyntäminen ja Peräme-
ren Jätehuollolla käsittely-
palvelun kustannustason pi-
täminen kohtuullisena, sa-

noo Vestian toimitusjohtaja 
Olavi Soinio.

- Sopimuksen ansiosta se-
kajätteen käsittelyn palve-
luhinta laskee aikaisempien 
vuosien tasolle, kustannus-
kehitys on ennustettavissa ja 
palvelun saatavuus varmis-
tettu, toteaa Tuija Ahrikkala.

- Vaikka jätteitä joudutaan 
kuljettamaan entistä pidem-
mälle, kuntalaisten maltil-
lisina pysyvät jätekustan- 
nukset katsotaan tällä hetkel-
lä ympäristövaikutuksia tär-
keämmiksi. Luotamme, että  
tulevat vihreät polttoainerat-
kaisut myös raskaassa liiken-
teessä vähentävät kuljetuk-
sesta aiheutuvia haittavaiku-
tuksia, uskoo Tuija Ahrikkala.

Molemmilla yhtiöillä on ai-
empaa kokemusta kuntayh-

tiöiden välisestä yhteistyös-
tä. Perämeren Jätehuolto on 
tehnyt jo vuosia yhteistyötä 
Kolarin kunnan ja Lapin Jäte-
huoltokuntayhtymän kanssa 
jätteiden vastaanottopalve-
luiden ja asiakaskaspalvelun 
osalta. Yhteistyö toimii, kun 
osapuolet hyötyvät, vaik-
ka hyöty ei aina olisikaan tis-
malleen samansuuruinen, 
toteaa Ahrikkala.

Lisätiedot:
Tuija Ahrikkala
toimitusjohtaja
puh. 040 747 3589
tuija.ahrikkala@pmjh.fi

Olavi Soinio, MBA
toimitusjohtaja
Puh. 044 751 8670
olavi.soinio@vestia.fi

haitallisista vaikutuksista  
vähävetisille latvavesistöille.

Mielipiteiden 
esittäminen

 
Arviointiselostuksesta voi 
esittää mielipiteitä ja antaa 
lausuntoja kirjallisesti toi-
mittamalla ne viimeistään 
31.10.2022 Lapin ELY-kes-
k u k s e e n  s ä h kö p o s t i l l a 
osoitteeseen kirjaamo.lap-
pi@ely-keskus.fi tai postit- 
se osoitteeseen PL 8060 
96101 Rovaniemi (käynti-
osoite Hallituskatu 3 B). 

WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

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

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

KORJAAMO ARK. 8-16, 
VKL. SULJETTU! 

MIIKA P. 040 537 6425 
miika@vaihtoykkoset.fi 
ANTTI P. 0400 137 529
Marjamiehentie 1, Tervola 

Mielipiteissä ja lausunnoissa  
pyydetään mainitsemaan  
d i a a r i n u m e ro  L A P E LY/ 
861/2021.

YVA-selostus on nähtävillä 
14.9.2022- 31.10.2022 ym-
päristöhallinnon sekä Ter- 
volan kunnan verkkosivuilla.

Tervolan kunta tulee anta-
maan arviointiselostukses-
ta lausunnon Lapin Elykes-
kukselle kunnanhallituksen 
seuraavassa kokouksessa 
24.10.2022.


