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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 

YHDESSÄ SEURAKUNNAN PARHAAKSI 

17 Pirjo Hietala 
Lehtori, dipl.insinööri, 
kirkkovaltuuston jäsen

22 Jukka Köngäs 
Maatalousyrittäjä, 
agrologi AMK 

27 Pirjo Rytkönen 
Varhaiskasvatuksen 
opettaja 

29 Sari Siitonen 
Myyjä, kirkkovaltuuston ja 
kirkkoneuvoston jäsen

Maksaja: Keskustan Louen  paikallisyhdistys

Pidetään huolta
seurakunnastamme ja toisistamme

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

Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022.
Vaalipäivä 20.11.2022.

Maksaja: Keskustan Tervolan kunnallisjärjestö sekä
Vasemmistoliiton Tervolan kunnallisjärjestö

Lähiaikoina 
valmistuvan 
Kätkävaaran 
luontopolun 
uusi rengas-
reitti hivelee 
silmiä ja haas-
taa kulkijan  
jalkalihakset. 
s. 6

Kurkiareenan harjoitusvuorot haettavana  
Kurkiareenan harjoitusvuorot jääkaudelle  
2022 - 2023 ovat haettavissa kunnan koti-
sivuilta löytyvällä Sali- ja kenttävuorohake-
muksella sähköpostitse 30.11.2022  
mennessä tarja.leinonen@tervola.fi.

Ilmoittaudu sijaiseksi
Kouluillamme on jatkuvasti tarvetta lyhytai-
kaisille opettajien ja koulunkäynninohjaajien 
sijaisille. Ilmoittaudu sijaisrekisteriimme  
Kuntarekryssä osoitteessa www.kuntarekry.fi, 
työavain 106442.
 
Lisätietoja rehtori Essi Varajärvi  
puh. 0400 755 094, essi.varajarvi@tervola.fi.

Ajankohtaista

Seuraava Tervola-lehti 
ilmestyy 23.11. 
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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...

www.tervola-lehti.fi 

TAKSI-TERVOLA
JAAKKO KÄMÄRÄINEN
  Autossa pyörätuoli ja lastenistuin. 

KELAKYYDIT ym kuljetukset

040 5427319
Tervolalainen yrittäjä palveluksessasi!

•  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

JUMALANPALVELUKSET: 
Su 13.11 Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10, VPK tarjoaa kirkkokahvit.
Su 20.11 Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10

VIIKKOTOIMINTA: 
To 10.11. Eläkeläisten kerho Seurakun-
takeskuksessa klo 11
Ti 15.11. Raamattuilta kirjastolla klo17. 
Kirjasto tarjoaa kahvit.
Ke 16.11. Rukousilta. Rukousaarteita – 
etsi ja löydä. Seurakuntakeskuksessa klo 
18
Pe 18.11. Seurakuntailta Paakkolassa 
Maila Jurvalla Paakkolantie 407 klo 18
Ti 22.11. Tule mukaan-ilta Seurakunta-
keskuksessa klo 18

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

SEURAKUNTAVAALIT:
Ti 8.11. - pe 12.11. Ennakkoäänestys. 
Katso tarkemmin Kuulutus seurakuntavaa-
lien ennakkoäänestyksestä.

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

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu: Veera Emma Julia Mattinen,
Toivo Arvo Einari Kaarninen
Hautaan siunattu: Maria Leena Ylitolo-
nen 75 v

www.tervolanseurakunta.fi

Hei kuljetusalan yrittäjä, oletko hakenut polttoainetukea?

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vieraili 
Tervolassa 2.11.2022

Kuljetusyritysten ja työko-
neyritysten määräaikai-
nen Valtionkonttorin polt-
toainetuki korvaa yrityksille 
helmikuussa 2022 alkanei-
den Ukrainaan kohdistunei-
den sotatoimien aiheutta-
maa äkillistä polttoaineiden 
hinnan nousua.

Kuljetusyritysten ja työko-
neyritysten määräaikainen 
polttoainetuki on tarkoitettu 
yrityksille, jotka harjoittavat 
maantiellä tapahtuvaa ta-
vara- tai hekilökuljetusta tai 
joiden liiketoiminnassa käy-
tetään polttoöljyä käyttäviä 
työkoneita.

Kuljetusyritysten polttoai-
netukea saadakseen yrityk-
sellä tulee olla:

• 1.2.2022 voimassa ollut lii-
kennelupa tai taksiliikenne-
lupa tai se on rekisteröitynyt 
liikenneasioiden rekisteriin 
tavaraliikenteen harjoitta-
jaksi kevyellä kalustolla

• 1.2.2022 ollut hallinnas-

Tervolan tutustumiskier-
roksella oli mukana myös 
paikallisia yrittäjiä sekä 
kunnan johtoa.

Kierroksella tutustuttiin elin-
keinoelämän mahdollisuuk-
siin ja kohteina olivat mm. 
Lappia Louen oppilaitos, Vaa-
ran konserni ja New Paakko-
la. Kierroksen aikana Pen-
tikäinen tutustui myös Ter-
volan Saha ja Höyläämön 
toimintaan. 

Tervolan Saha ja Hyöläämö 
Oy:n omistajat Juha ja Lea 
Kokkonen kertoivat esitte-
lyn aikana uudesta 25 mil-
joonan sahainvestoinnistaan 
jonka tarkoitus on tuplata  
sahatuotantoa sekä tuoda 

saan liikennekäytössä ole-
va ajoneuvo, jonka käyttö- 
tarkoitukseksi on liikenne-
asioiden rekisterissä ilmoi-
tettu luvanvarainen käyttö.

Työkoneyritysten polttoöl-
jytukea saadakseen yrityk-
sellä tulee olla:

• ajalla 1.2.–30.4.2022 ollut 
käytössään polttoöljyä käyt-
tävä työkone tai työkoneita 
– pois lukien käsikäyttöiset 
työkoneet.

• Yritysten lisäksi säätiöt ja 
yhdistykset, joilla on liiketoi-
mintaa, voivat hakea tukea. 
Yritysten kokoa tai yhtiömuo-
toa ei ole rajattu. Yrityksellä 
tulee kuitenkin olla Y-tunnus.

Mitä polttoainetuki korvaa?

Kuljetusyritysten polttoaine-
tuesta korvataan 5 % tukikau-
den (1.2.–30.4.2022) aika-
na ostetun ja kuljetustoimin-
taan käytetyn polttoaineen 
tai sähköenergian kustan-
nuksista ilman arvonlisäve-

lisää työtä Tervolaan. ”Täl-
lä hetkellä työllistämme 30 
henkilöä ja sahainvestoin-
nin jälkeen  uusia työpaikko-
ja konserniin syntyy kymme-
nen”,  Lea Kokkonen kertoo.

Uuden linjaston on tarkoitus 
valmistua vuoden 2023 ke-
väällä ja viimeistään kesä-
kuussa päästään koekäyt-
töön. Vanhaa sahalinjastoa 
käytetään viimeiseen asti, 
kunnes uusi linjasto on täysin 
toiminnassa.

Tervolan elinkeinoelämässä 
on potentiaalia
Pentikäinen oli mielissään 
kierroksesta Tervolassa. 
”Täällä on monta potentiaa-
lista kasvavaa yritystä, mut-

roa. Korvauksen piiriin kuulu-
vat kaikki polttoainemuodot 
lukuun ottamatta polttoöl-
jyä, jonka liikennekäyttö on 
kielletty. Sähkön siirtohintaa 
ja sähköveroa ei korvata.

Työkoneyrittäjien polttoöl-
jytuesta korvataan 5 % tuki-
kauden (1.2.–30.4.2022) ai-
kana ostetun ja työkoneissa 
käytetyn polttoöljyn kustan-
nuksista ilman arvonlisäve-
roa. Korvaus ei koske työko-
neiden siirrossa syntynyt-
tä kustannusta, polttoöljyn 
lämmityskäyttöä eikä työ- 
koneiden käyttöä maatalou-
den alkutuotannossa, kalata- 
loudessa tai vesiviljelyalan 
yritystoiminnassa.

Muut korvaukset

Polttoainetuki kuuluu Euroo-
pan unionin Ukraina-puite-
tukiohjelmaan. Puitetukioh-
jelman mukaisten valtiontu-
kien enimmäismäärä on 400 
000 € per yritys tai yrityskon-
serni, jos yritys kuuluu kon-
serniin.

Polttoainetuesta vähenne-
tään muut aiemmin myön-
netyt julkiset tuet, jos ne koh-
distuvat tukikauden (1.2.–
30.4.2022) aikana ostettuun 
polttoaineeseen.

Pienin maksettava tuki on 
250 €.

Miten tukea haetaan?

Molempien tukien hakuaika 
on 1.11.–30.11.2022. Haun 
päättymispäivänä kaikkien 
hakemusten on oltava peril-
lä Valtiokonttorissa klo 16.15 
mennessä. Polttoainetukea 
haetaan Valtiokonttorin säh-
köisestä asiointipalvelusta.

Tee verkkohakemus osoit-
teessa: www.asiointipalve-
lu.valtiokonttori.fi/polttoai-
netuki

Ohjeita ja neuvoja: 0295 
50 3050 (ma–pe klo 9.00–
15.00) tai yritystuet@valtio-
konttori.fi
Lähde: www.valtiokonttori.fi

ta kehitettävääkin kyllä löy-
tyy elinkeinoelämän kasvat-
tamiseksi. Siihen neuvoisin 
yrittäjiä kokoontumaan sa-
man pöydän ääreen ja miet-
timään yhdessä ratkaisua, 
miten elinkeinoelämää ja 
työllisyyttä saataisiin kas-

vatettua. Yksin ei kanna-
ta jäädä miettimään, hän  
kertoo.” 

Pentikäisen matka Tervolas-
ta jatkui päivän päätteeksi 
kohti Helsinkiä.

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n uusien tilojen rakenta-
minen on lähtenyt hyvin käyntiin. Kuvassa Mikael Penti-
käinen ja Juha Kokkonen.
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 Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

Seuraava Tervola-lehti 
ilmestyy 23.11. 

Aineistot edellisen viikon  
keskiviikkoon mennessä.

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

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

Laaja-alainen erityisopettaja
Hakuaika päättyy 15.11.2022 

Kodinhoitaja x2
Hakuaika päättyy 30.11.2022 

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset 
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Lähihoitaja oppisopimus
Hakuaika päättyy 31.12.2022

VITSAKANKAAN TUULIVOIMA-
HANKKEEN OSAYLEISKAAVAN 
VIREILLETULOSTA 
Tällä kuulutuksella laitetaan vireille Vitsa-
kankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava. 
Hankkeesta vastaava Myrsky Energia Oy 
suunnittelee tuulivoimahanketta Tervolan 
kunnan alueelle Vitsakankaalle. Hankealue 
sijaitsee Tervolan kunnan etelärajalla, noin 6 
kilometriä Tervolan keskustasta etelään. 

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa 17 
tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, 
maakaapeleiden ja sähköaseman rakenta-
minen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen 
oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan 
käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan 
myöntämisen perusteena.

Kaavan aloitusasiakirjana on laadittu MRL 63 
§:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunni-
telma. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma asetetaan nähtäville 9.11. – 8.12.2022 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n 
mukaisesti kunnanviraston neuvontaan (Kes-
kustie 81), tekniselle osastolle sekä kunnan 
Internet-sivuille www.tervola.fi –> Asuminen 
ja rakentaminen -> Kaavoitus. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa 
noudatettavista osallistumis- ja vuorovaiku-
tusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten 
arvioinnista. Suunnitelmassa kerrotaan suun-
nittelun tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman si-
sällön riittävyydestä on mahdollisuus jättää 
kirjallinen mielipide ennen nähtävilläoloajan 
päättymistä osoitteeseen Tervolan kunta, 
Keskustie 81, 95300 TERVOLA tai säh-
köpostitse osoitteeseen tervolan.kunta@
tervola.fi

Hankkeessa pidetään ti 15.11. klo 18–20 
yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS ja 
YVA-ohjelma, Tervolan kunnantalon val-
tuustosalissa (Keskustie 81). Tilaisuuteen 
voi osallistua paikan päällä tai etänä. Linkki 
tilaisuuteen löytyy kunnan internetsivuilta. 
Paikalla on kahvitarjoilu sekä mahdollisuus 
tulla tutustumaan aineistoon ja keskustele-
maan klo 17:30 alkaen. 

TERVOLAN KUNTA

KUULUTUS

KAHVIHETKI ikäihmisille
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12. 
Tapaamme seuraavan kerran 17.11. Ta-
paamme nuorisotila Nuorkalla Paakonkarin 
kiinteistössä. Tarjolla on kahvia ja teetä. 
Kahvihetken järjestää vapaa-aikatoimi ja 
joukko vapaaehtoisia. Tule piipahtamaan, jut-
telemaan ja viettämään aikaa. Tuo mukanasi 
naapurikin!

JOULURETKI OULUUN
Sunnuntaina 4.12. Lähtö kunnantalolta klo 9. 
Paluukyyti Oulusta klo 16. Vierailu kulttuuri-
keskus Valveessa n. klo 11-12, jonka jälkeen 
vapaata kiertelyä Oulussa. Ilmoittautuminen 
ja maksu kunnantalon neuvontaan 23.11. 
klo 15 mennessä. Alaikäisen ilman huoltajaa 
lähtevän oltava vähintään 7.-luokkalainen. 
Kyydin hinta aikuiset 10€ ja 7-17-vuotiaat 5€. 
Kyytiin mahtuu 45 ensimmäisenä ilmoittau-
tunutta.

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

 tervolan_nuorisopalvelut

Vapaa-aikapalvelut

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

Kirjanpitäjä-palkkasihteeri
Hakuaika päättyy 27.10.2022

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 x2
Hakuaika päättyy 30.11.2022 

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset 
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Lähihoitaja oppisopimus
Hakuaika päättyy 31.12.2022

 
KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuus-
ton kokoussalissa torstaina 3. päivänä 
marraskuuta 2022 alkaen klo 17.00.
Paikalle saapuvia pyydetään noudattamaan 
annettuja koronaohjeistuksia. Kokouksen 
esityslista on luettavissa yleisessä tietover-
kossa osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 
27.10.2022 alkaen. 

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoittees-
sa http://tervola.ktweb.fi/ 9.11.2022 alkaen.

Pertti Keränen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

KUULUTUS

 

KYNÄLLÄ JA KAMERALLA -NÄYTTELY 
Suomen kirjastomuseoyhdistyksen kokoama 
Kynällä ja kameralla, kirjasta valkokankaalle 
-elokuvajulistenäyttely on esillä Tervolan kir-
jastossa marraskuun ajan. Julisteet ovat Anssi 
Luoman ja elokuvateatteri Matin-Tuvan arkis-
toista.

SUOMALAISET RAAMATUNKÄÄNNÖKSET 
-LUENTO 15.11. 
Syksyn aikana kirjasto järjestää yhteistyössä 
Tervolan seurakunnan kolmesta kokoontu-
miskerrasta koostuvan luentosarjan, jossa pe-
rehdytään kirkkoherra Heikki Holman johdolla 
maailman tunnetuimpaan kirjaan, Raamattuun 
ja suomalaisiin raamatunkäännöksiin. Viimei-
nen kokoontuminen järjestetään ti 15.11. klo 
17.00 alkaen kirjaston lehtisalissa. Tervetuloa 
mukaan!

KIRJASTOKAHVIT 
Tervetuloa kahvittelemaan kirjastoon keskiviik-
koisin ja perjantaisin klo 12–14!

POIKKEUKSIA KIRJASTON AUKIOLO-
AJOISSA 23.11. JA 25.11. 
Viikolla 47 kirjaston asiakaspalvelu on suljet-
tuna keskiviikkona 23.11. ja perjantaina 25.11. 
Omatoimikirjasto on avoinna normaalisti klo 
9–21.

Asiakaspalveluajat ma-to 12-19, pe 10-17.
Palveluaikojen ulkopuolella omatoimikirjasto  
palvelee ma-su 9-21. Tervetuloa! 

TERVOLAN KUORINGIN TUULIVOI- 
MAOSAYLEISKAAVAN VIREILLE- 
TULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS-  
JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Tervolan kunnanvaltuusto on käynnistänyt 
19.5.2021 (§ 47) Kuoringin alueelle tuulivoi-
maa koskevan osayleiskaavan laatimisen 
Myrsky Energia Oy:n kaavoitusaloitteesta. 
Hanke sijoittuu Tervolan kunnan alueelle, 
noin 8 kilometriä Tervolan kuntakeskuksesta 
lounaaseen. Tervolan kunnan kaava-alueen 
pinta-ala on noin 2200 hehtaaria. Hanke ulot-
tuu myös Tornion kaupungin alueelle, minkä 
vuoksi hankkeesta laaditaan erilliset yleis-
kaavat sekä Tervolan Kuoringin että Tornion 
Vinsanmaan alueille.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa 
Tervolan kuntaan noin 18 tuulivoimalan ja 
niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden 
ja tarvittavien sähköasemien rakentaminen 
laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeus-
vaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää 
suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myön-
tämisen perusteena.

Tervolan kunnanhallitus on 24.10.2022 § 
337 mukaisesti päättänyt asettaa hanketta 
kuvaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman (OAS) nähtäville 9.11.-9.12 
väliseksi ajaksi. OAS on nähtävillä kunnan 
internetsivuilla osoitteessa https://tervola.fi/
asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/vireil-
lä-olevat-kaavoitushankkeet/kuoringin-tuuli-
voimaa-koskeva-osalyeiskaava/. Aineisto on 
nähtävillä myös Tervolan kunnanvirastolla 
(Keskustie 81) ja kirjastossa (Paasilinnan 
puistotie 1).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kos-
kevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää 
viimeistään 9.12.2022 joko sähköisesti 
osoitteeseen: tervolan.kunta@tervola.fi 
tai postitse osoitteeseen: Tervolan kunta, 
Kuoringin tuulivoimahanke, Tervolan kun-
nanhallitus, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. 
Pyydämme mainitsemaan mielipiteessä, mitä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa 
kommentti koskee.

Hankkeessa järjestetään 22.11.2022 klo 
18.00–20.00 Tervolan kunnan, Torni-
on kaupungin ja Lapin ELY-keskuksen 
yhteinen yleisötilaisuus, jossa esitellään 
Kuorinki-Vinsanmaan hankkeen yhteinen 
ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA). 
Tilaisuus pidetään Tervolan kunnantalolla, 
osoitteessa Keskustie 81. Tilaisuudessa 
on kahvitarjoilu klo. 17.30 alkaen. Yleisöti-
laisuuteen on mahdollista osallistua myös 
etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen 
osallistumiseksi tulevat hankkeen internetsi-
vulle https://www.ymparisto.fi/kuorinkivinsan-
maantuulivoimahankeYVA.

Lisätietoa hankkeesta antavat: 

TERVOLAN KUNTA:
Kunnanjohtaja, Mika Simoska, puh. 040 506 
2928, mika.simoska@tervola.fi
Tekninen johtaja, Mika Grönvall, puh. 0400 
466 705, mika.gronvall@tervola.fi 

HANKKEESTA VASTAAVA:
Myrsky Energia Oy, Janne Tolppanen, puh. 
044 278 7307, janne@myrsky.fi 

KAAVAKONSULTTI:
Sitowise Oy, Sanna Matkaselkä, puh. 044 
427 9931, sanna.matkaselka@sitowise.com
Sitowise Oy, Timo Huhtinen, puh. 040 542 
5291, timo.huhtinen@sitowise.com

KUULUTUS
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www.tervola-lehti.fi

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 24.10.2022 –asialistalla muun 
muassa Kuoringin ja Vitsakankaan tuulivoimayleiskaavojen 

suunnitelmat, talousarvion toteutuminen, tulovero- ja  
kiinteistöveroprosenttien määrä vuonna 2023.

Kuoringin ja Vitsakankaan 
tuulivoimaosayleiskaavo-
jen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmat nähtäville

Myrsky Energia Oy on käyn-
nistänyt hankkeet tuuli- 
puistojen rakentamiseksi 
Tervolan Kuoringin ja Vitsa-
kankaan alueille. Yleiskaa-
vojen suunnittelutyöt ovat 
käynnistyneet ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitel- 
mat ovat valmistuneet.

Kunnanhallitus päätti aset-
taa tuulivoimaosayleis- 
kaavoja koskevat osallis- 
tumis- ja arviointisuunnitel-
mat nähtäville.

Tervolan kunnan talous- 
arvion toteutuminen 

Tervolan kunnan talousarvio 
on syyskuun loppuun men-
nessä toteutunut budjetoi-
tua paremmin.

Vuosikate 30.9.2022 oli 3,22 
milj. euroa. Toimintatuotto-

ja on kertynyt 2,6 milj. euroa, 
joka on 73,2 % koko vuodelle 
budjetoidusta. Toimintame-
not ovat edelleen pysyneet 
hyvin raameissa ja olivat 19,3 
milj. euroa (72,8 %). Hyvään 
tulokseen ovat vaikuttaneet 
lisäksi verotulojen (yht. 9,7 
milj. euroa) ja muiden rahoi-
tustuottojen (1,4 milj. euroa) 
kertyminen budjetoitua pa-
remmin.

Tervolan tulovero- ja kiin-
teistöveroprosentit vuon-
na 2023

Kunnanhallitus päätti esit-
tää kunnanvaltuustolle, että 
vuoden 2023 tuloveropro-
sentti Tervolassa tulee ole-
maan 7,36 prosenttia. Hy-
vinvointialueuudistus laskee 
kuntien tuloveroprosenttia 
12,64 %-yks.

Kunnanhallitus päätti esittää 
kunnanvaltuustolle myös, 
että kiinteistöveroprosen-
teiksi määrättäisiin seuraa-
vat luvut:

• Yleinen veroprosentti 0,95
• Vakituisten asuinraken-
nusten veroprosentti 0,41
• Muiden asuinrakennusten 
veroprosentti 1,00
• Voimalaitosrakennusten ja 
-rakenteiden veroprosent-
ti 3,10
• Tuloverolain 22 §:ssä tar-
koitetun yleishyödyllisen yh-
teisön omistaman raken-
nuksen ja sen maapohjan ve-
roprosentti 0,00
• (Rakentamattomalta ra-
kennuspaikalta ei peritä eril-
listä veroprosenttia.)

Vakituisten asuinrakennus-
ten veroprosentti olisi las-
kemassa 0,09 %-yks. 0,41 
%:iin (lain mukainen alaraja) 
ja yleishyödyllisen yhteisön 
omistaman rakennuksen 
ja sen maapohjan veropro-
sentti 0,25 %-yks.0 %:iin.

Muut asiat

Kunnanhallitus päätti yk-
simielisesti jättää pöydälle 
Suhangon kaivoshankkeen 

purkuputken ympäristövai-
kutusten arviointiselostusta 
koskevan lausunnon antami-
sen. Asia käsitellään joko
mahdollisesti 31.10.2022 
pidettävässä ylimääräises-
sä kunnanhallituksessa tai 
14.11.2022.

Kunnanhallituksen vara-
puheenjohtaja Riikka Oinas 
esitti, että rivitalon rakenta-
mista koskeva aloite palau-
tettaisiin valmisteluun. Esi-
tys raukesi kannattamatto-
mana. Riikka Oinas ilmoitti
jättävänsä päätökseen eriä-
vän mielipiteen.

Muut kunnanhallituksen kä-
sittelemät asiat menivät 
päätösehdotuksen mukai-
sesti.

Kunnanhallituksen käsitte-
lemiin asioihin voi tutustua 
kokouksen esityslistasta tai 
7.10.2022

julkaistusta pöytäkirjasta 
Tervolan kunnan verkkosi-
vuilta tervola.ktweb.fi

Haluamme olla mukana arkesi kaikissa hetkissä 
taloutesi, terveytesi ja turvallisuutesi kumppanina.  

Kun haluat hoitaa vakuutusasiasi kuntoon tai 
keskustella säästämisen ja sijoittamisen 
palveluista, asioit kanssamme helposti 

verkkotapaamisessa, puhelimitse tai toimistoilla.

Soita tai tule käymään! Voit myös varata 
ajan elämänturvatapaamiseen 

osoitteessa  lahitapiola.fi/ajanvaraus

Tervolan toimisto palvelee ma, ke 10-14 sekä  
muina aikoina ajanvarauksella.

Palvelemme paikallisesti 
Tervolassa

Juha Laajanen 
puh. 040 764 1799

Kuulutus
suunnitelman 
nähtäville
asettamisesta

Kukkosentie-Lehto tasoristeys-
turvallisuuden parantaminen, Rata-
suunnitelma, Tervola, Keminmaa
Nähtävilläoloaika: 8.11.–8.12.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen 
ratasuunnitelman: Kukkosentie-Lehto tasoristeys-
turvallisuuden parantaminen, Ratasuunnitelma,  
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 hyö-
dyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen 
Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/ 
8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Kukkosentie-Lehto tasoristeysturvallisuuden paran-
taminen, Ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa pide-
tään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston 
verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset 
yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saa-
neen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta 
seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-
kohdasta (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 §).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa  
Väylävirastossa projektipäällikkö Juhan Tyrväinen,  
puhelin 029 534 3891 ja etunimi.sukunimi@vayla.fi 

Väylävirasto käsittelee suunnitelman laatimiseen 
liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää 
tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, 
tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto
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Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoi-
mahanketta Tornion kaupungin ja Tervolan 
kunnan alueille, noin 25 kilometriä Tornion 
kaupungin keskustasta koilliseen ja noin 
kahdeksan (8) kilometriä Tervolan keskus-
tasta länsilounaaseen. Alueelle on suun-
nitteilla enintään 26 tuulivoimalaa yksik-
köteholtaan 6-10 MW. Tuulivoima-alueen 
pinta-ala on noin 3 300 ha. Sähkö siir-
retään hankealueelta etelään nykyisen 
Keminmaa–Petäjäskoski 400 kV voima-
johdon rinnalla joko olemassa olevalle 
Keminmaan sähköasemalle tai Viitajärvelle 
rakennettavalle uudelle sähköasemalle. 

Hankealue on pääosin metsää ja vähä-
puustoista suoaluetta. Valtaosa alueen 
turvemaista on ojitettuja. Hankealueelle 
sijoittuu Natura 2000 -alue Vinsanmaan 
letot, joka koostuu kahdesta erillisestä 
osa-alueesta. Muut Natura-alueet sijait-
sevat yli 3,5 kilometrin etäisyydellä han-
kealueesta. Hankealue sijaitsee suurelta 
osin Palojärven paliskunnan alueella. Sekä 
vakituista asutusta että vapaa-ajan asu-
tusta on tuulivoima-alueesta noin kahden 
(2) kilometrin etäisyydellä. 

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annetun 
lain (252/2017) mukaista arviointimenet-
telyä. Hankkeesta vastaava on toimitta-
nut YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle. 
Samanaikaisesti ovat vireillä hankkeen 
kaavoitusmenettelyjen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmat (OAS).
YVA-ohjelmaan on koottu tiedot hank-

ILMOITUS
KUULUTUKSESTA

Kuorinki-Vinsanmaan tuulivoima-
hankkeen ympäristövaikutusten

arviointimenettely (YVA-menettely)
keesta, sen vaihtoehdoista ja arviointi-
menetelmistä. Arviointiohjelma ja sitä 
koskeva kuulutus ovat nähtävillä 9.11.- 
9.12.2022 Tornion kaupungintalolla, 
Tervolan ja Keminmaan kunnanvirastoilla 
sekä Lapin ELY-keskuksessa ja sähköisenä 
ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoit-
teessa https://www.ymparisto.fi/kuorinki-
vinsamaantuulivoimahankeYVA.

Arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi kes-
kustella yleisötilaisuudessa 22.11.2022 
klo 17.30 alkaen Tervolan kunnan val-
tuustosalissa. Tilaisuuteen voi osallistua 
paikan päällä tai etänä. Paikan päällä on 
kahvitarjoilu. Osallistumislinkki julkaistaan 
ennen tilaisuutta yllä mainitulla ympäristö-
hallinnon verkkosivulla.

Lapin ELY-keskus toimii hankkeen 
YVA-menettelyn yhteysviranomaisena. 
Mielipiteet YVA-ohjelmasta on toimitetta-
va viimeistään 9.12.2022 kirjaamo.lappi(at)
ely-keskus.fi tai Lapin ELY-keskus, Hallitus-
katu 3 B tai PL 8060, 96101 Rovaniemi. 

Hankkeesta vastaava: Janne Tolppanen 
044 278 7307 janne(at)myrsky.fi. 
YVA-konsultti: Sanna Matkasselkä ,044 
427 9931, etunimi.sukunimi(at)sitowise.
com. 
Yhteysviranomainen: Hannu Raasak-
ka, 0295 037 500, etunimi.sukunimi(at)
ely-keskus.fi.

Rovaniemellä 9.11.2022
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Miesten vuorolla puheesta  
ja puhumattomuudesta

Diakonian juhlavuoden 
kunniaksi Tervolan kirjasto  
ja Tervolan seurakunta 
ovat lokakuussa järjestä-
neet yhteistyössä erilaisia 
tapahtumia ja keskustelu-
tilaisuuksia. Miesten vuoro 
-keskusteluilta pohti mies-
ten stereotyyppistä roolia ja 
puhetta.

Dokumenttiohjaaja Joonas Berghäll ja seurakuntapastori Markus Kallatsa johdattelivat Tervolan kirjastossa puhetta 
miesten tarpeeseen ja tapoihin puhua.

T ervolan kirjastos-
s a  ke s k u s t e lt i i n 
ja pohdittiin loka-

kuisena keskiviikkoiltana  
miesas io it a .  D i akon ia -
työn juhlavuoteen liittyvää  
tilaisuutta vetivät Tervolan 
seurakuntapastori Markus 
Kallatsa ja dokumenttielo-
kuvien ohjaaja, Meri-Lapin 
vuoden seutukuntalaisena 
palkittu Joonas Berghäll.

Sekä Kallatsa että Berghäll 
ovat tutustuneet miehiseen 
ilmiöön, joka on osin myös 
stereotypistä. Miehet eivät 
puhu, eivätkä ilmaise tun- 
teitaan tai ajatuksiaan. Mar-
kus Kallatsa pohti tätä il- 
miötä ja sanoi, että miehet 
tarvitsevat avoimuuteen tur-
vallisen tilan ja luottamusta. 

”Miksi miehet eivät kerro 
asioitaan? Puhumattomuu-
della pyritään välttämään 
erimielisyyksiä, riitoja ja pa-
haa oloa. Kun ei haluta olla 
väärässä, ollaan mieluum-
min hiljaa”, Kallatsa sanoitti.

Joonas Berghäl l  kerto i  
omasta kokemuksestaan, 
että miesten on usein hel-
pompi ja turvallisempi puhua 
kahdestaan. Tätä huomio-
ta hän hyödynsi tehdessään 
suuren suosion saavutta-
nutta Miesten vuoro -doku-
menttiaan. Siinä miehet pu-
huvat toisilleen elämän suu-
ria asioita saunan lauteilla.

”Parhaalle ystävälle voi 
mieskin puhua, kunhan ol-

Teksti ja kuva, 
Auni Vääräniemi

laan kaksin. Kolmas mies jo 
tekee sen, että aletaan luo-
da hierarkiaa, eikä puheet  
ole enää intiimejä, kuten  
dialogissa”, Berghäll sanoi.

Berghäll kannustaa miehiä 
puhumaan, sillä puhumat- 
tomuus voi johtaa pahoin-
voinnin lisääntymiseen. Sa-
malla Berghäll toivoo, että 
etenkin naiset antaisivat 
miehille aikaa muodostaa 
ajatuksensa puheeksi.

”Miehessä on ikään kuin  
lukko, jonka avautumista  
pitää jaksaa odottaa”.

Kallatsa korosti, että mie- 
hiä on tietysti erilaisia. Toi-
saalta miehiä koskevat  
stereotypiat istuvat tiukas-
sa, eli ajatukset siitä, että 
mies ei puhu, pakenee au-
totalliin, hakkaa halkoja ja  
juo alkoholia. 

”Puhumattomuus voi myös 
johtaa murheiden hukut-
tamista työntekoon. Se voi  
auttaa yksilöä, mutta trau- 
ma voi siirtyä seuraavalle  
sukupolvelle. Sodasta esi-
merkiksi on kauan aikaa,  
mutta se  on yhä läsnä pu-
heessa ja puhumattomuu-
dessa”.

Joonas Berghäll pohti myös 
sitä, ettei saa enää olla ole-
tuksena, että mies kyllä jak-
saa. Hän kannusti kysymään 
miehiltä, miten he voivat. 

”Tämä pieni kysymys voi 
olla miehelle todella tärkeä. 
Muistakaa myös kuunnel-
la, mitä miehellä on mielen-
sä päällä”.

Tervolan Museoseura ry.
Sääntömääräinen syyskokous

26.11. klo 13

Paikka: Paakkolan kylätalo,
Paakkolantie 345

Tervetuloa!



6 7Tervola-lehti Tervola-lehti

Luolat ja rotkot ovat pian retkeilijöiden ulottuvilla

Lähiaikoina valmistuvan Kätkävaaran luontopolun uusi 
rengasreitti hivelee silmiä ja haastaa kulkijan jalkalihakset.

Kätkävaaran maisemiin rakennettuja portaita ja polkuja 
pitkin pääsee tutustumaan erikoisiin luoliin.

Matti Alatalo ja Pentti Korpela tarkastelevat Luolat ja rotkot -reitin suurinta luolaa. Jatkossa luolan läheisyydessä voi myös tulistella.

K ätkävaaran seit-
semän kilometrin 
mittaiselle luonto-

polulle rakennettavaa Luo-
lat ja rotkot -uutuusreittiä  
on uurastettu syyskuusta 
lähtien. Enää ei tämän vaa-
tivan reitin valmistumista  
tarvitse pitkään odotella,  
lupailee Kätkän Luolat ja rei- 
tit -hankkeen organisoi-
ja, Tervolan elinkeinokoordi-
naattori Matti Alatalo.

”Lähes koko reitti on jo ra- 
kennettu. Reitin alku- ja lop-
pupäät on tarkoituksella  
jätetty viimeiseksi, jotta  
syksyn retkeilijät eivät lähti-
si kävelemään ja kiipeämään 
työmaa-alueena olevalle r 
eitille”, Alatalo sanoo.

Noin kilometrin pituisen  
Luolat ja rotkot -reitin var-
relle tulee kymmenen luo-
laa kulkijoiden ihmeteltä- 
väksi. Suurin luola, niin sa- 
nottu kattoikkunaluola, on 
ollut varmajalkaisimpien  
kävijöiden nähtävillä tä- 
hänkin saakka, tosin kym- 
meniä metrejä merkityn 
luontopolun ulkopuolella.

Teksti ja kuvat, 
Auni Vääräniemi

Uuden reitin myötä kattoik-
kunaluolalle pääsee kai-
teilla varusteltuja portai-
ta pitkin. Luolan viereen  
valmistuu myös tulistelu- 
kota, jolta avautuu avarat  
näkymät Kemin suuntaan.

”Selkeällä säällä täältä nä- 
kee hyvillä kiikareilla Kemin 
kaupungintalon”, todistaa 
Luolat ja rotkot -reitin suun-
nitellut luontoretkeilijä ja  
tietokirjailija Pentti Korpela. 

Korpela on kulkenut näis-
sä upeissa maisemissa val-
tavien kivilohkareitten seas-
sa ja päällä ensimmäisen  
kerran jo viitisentoista vuot- 
ta sitten. Eivätkä Kätkävaa-
ran luolat ole ainoita, jotka  
hän on ollut löytämässä. 
Kaksi vuotta sitten julkaise-
massa Lounais-Lapin retkio-
pas -kirjassaan hän esittelee  
peräti 60 erilaista luolaa  
Lounais-Lapin alueelta.  

Puutavarat  
helikopterilla

 
Kilometri tätä uutta luon-
toreittiä on maksanut noin 
100 000 euroa. Tervolan 
kunta on osallistunut kus-
tannuksiin noin 20 prosen-
tin omavastuulla. Loput var- 
at ovat tulleet Leader-rahoi-

tuksena. Kuluja on aiheutu-
nut etenkin puutavaran kul-
jettamisesta ylös vaaran 
päälle.

Haasteel l isen maaston 
vuoksi 30 tonnia puutava-
raa kuljetettiin luolille ilma- 
sillan avulla. Puutavara tuo-
tiin Kätkä Lodge Laken pi-
ha-alueelle, josta helikopte-
ri nouti rakennustarvikkeet 
ja kuljetti ne vaaralle. Reitillä 
jykeviä portaita ovat raken-
taneet kirvesmiehet Aleksi 
Vuokila, Teemu Kauppila ja 
Roope Peteri.

”He ovat olleet Pentin mu-
kana, kun hän on suunnitel-
lut reittiä. Kaiken kaikkiaan 
reittiä on tehty maanomis-
tajien ehdoilla. Uusi reitti kul- 
kee nyt kahden maanomis-
tajan eli Mäkipeuran ja Im-
mosen mailla, jotka ovat suh- 
tautuneet hankkeeseen 
erittäin positiivisesti”, Matti  
Alatalo kiittelee.

Pentti Korpela on ollut ra- 
kennustöissä mukana kul- 
jettamalla valtavat määrät 
litteitä kiviä polun merkit- 
semiseksi siellä, johon ei ra-
kenneta puusta portaita tai 
reittiä.

”Onhan tämä ollut sellaista 

sherpa-työtä”, Korpela hy-
mähtää omalle urakalleen ki-
vien kanssa.

Luvassa myös  
jotain erilaista

 
Valmistuessaan Kätkävaa-
ran Luolat ja rotkot -reitti on 
varsinainen ympäristötai- 
deteos. Matti Alatalo ja  
Pentti Korpela intoutuvat 
kuvailemaan aluetta niin 
upeaksi, ettei vastaavaa löy-
dy koko Lounais-Lapista. 

”Kyllä tämä on todellinen  
pioneerityö, josta muualla 
voidaan ottaa mallia. Tervo-
lassa toinen vastaava koh-
de olisi Vammavaara, kuten 
myös Valkiavaara. Muualla 
Lapissa vastaavaa voitaisiin 
tehdä Pyhällä, Aavasaksalla 
ja Kuusamossa”.

Luolat ja rotkot -reitti on ras-
kas, eikä sille kannata läh-
teä jalkavaivaisena. Syk-
keen nousuun saa varautua 
ja hapottaviin pohkeisiin-
kin. Kohtuukuntoiselle reitin 
kulkeminen ja vaaran pääl-
le nousu on kuitenkin vai-
van arvoista. Ja onhan reitin 
korkeimmalle kohdalle ra-
kennettu jykevä puupenkki,  
jolla voi levähtää ja ihailla 
eteen avautuvaa maisemaa. 

Reitin kulkijalle on tulevai-
suudessa luvassa myös jo-
tain aivan uutta kokemus-
ta, sillä reitille on suunnit- 
teilla oma virtuaalitodelli-
suutta hyödyntävä, mytolo-
giaan pohjautuva tarina. To-
teuttajana tälle on Lapin am-

mattikorkeakoulun FrostBit 
-laboratorio.

”Luvassa on aikuisille suun-
nattu hyytävän jännittävä 
juttu, jossa hyödynnetään eri 
mytologioita”, Matti Alatalo 
vihjaa.
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Kysy kunnalta -palsta 

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.

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.

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.

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.

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.

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

Tarinoita nuotion äärellä

Iloinen nauru raikui metsään 
kirjaston ja vapaa-aikapal-
veluiden järjestämässä ta-
rinallisessa nuotioillassa 
maanantai-iltana 31.10.

Tulen loimussa kuultiin tällä 
kertaa luontosatuja ja luon-
tomuistoja, ehdittiin jutella 
kummitustarinoista ja hör-
pätä nokipannukahvit. Kävi-

jöillä oli mahdollisuus jutte-
lun lomassa paistella myös 
omia eväitä. Aiemmissa nuo-
tioilloissa on kuultu erätari-
noita ja luontoaiheisia runo-
jakin, ja keskustelu on käy-
nyt vilkkaana lukutuokioiden  
välissä. Nuotioilta oli jär-
jestyksessään kolmas tälle 
syksylle ja yleisön toiveesta 
nuotioiltoja on tulossa lisää. 

Nuotioillat toteutetaan ma-
talalla kynnyksellä, johon 
kaikki ovat lämpimästi ter-
vetulleita. Iltojen teemat ja 
aiheet vaihtelevat kullakin 
kerralla ja toiveita saa myös 
esittää. Jos sinulle on ideoita 
tai kysyttävää nuotioiltojen 
suhteen, laita viestiä: peppi.
nyholm@tervola.fi

www.tervola-lehti.fi

Kysymys:

Hei,
Tervola lehden jakelussa on 
ollut jonkin aikaa puutteita. 
Tervolan kunta on päättänyt 
valtuustokauden alussa, 
että ilmoitteluun käytetään 
Tervola-lehteä. Tämä on si-
tova päätös, joka lain mu-
kaan on kunnan täytettävä.
Tarkastakaa kunnan pää-
töksestä asia ja laittakaa 
myös lehden sivuille tie-
to tästä ja samalla määräys 
jakajille, että vaikka pos-
tilaatikossa lukee ” ei mai-
noksia”, on sinne vaan Ter-
vola-lehti laitettava lain 
mukaisesti joka talouteen.

topi.

Vastaus:
Valitettavasti mainosrahoit-
teista Tervola-lehteä ei voi 
jakaa postilaatikoihin, joissa 
lukee ”ei ilmaisjakelua”, sillä 
noudatamme Kilpailu- ja ku-
luttajaviraston ohjeistusta.

Osoitteettoman suoramark-
kinoinnin lähettäminen on 
sallittua, ellei vastaanotta-
ja sitä erikseen kiellä. Osoit-
teetonta suoramarkkinointia 
voi olla esimerkiksi postitettu 

esite, jonka yritys kohdentaa 
valitulle alueelle joko kaik-
kiin tai valittuihin kotitalo-
uksiin.Voit torjua osoitteet-
tomat mainokset laittamal-
la jakajalle näkyvästi esille Ei 
mainoksia– tai Ei ilmaisjake-
lua -ilmoituksen. Kielto kos-
kee kaikkea osoitteetonta 
markkinointimateriaalia. Ra-
joitusta ei voi tehdä vain osit-
tain jonkun mainoksen tai 
mainostyypin kohdalla. Poik-
keuksia ovat viralliset tiedot-
teet ja lehtien välissä jaetta-
vat mainosliitteet, joiden ja-
kelua ei voi kieltää. 
Lähde: Kilpailu- ja kuluttaja-
virasto

Kuntalain 108 §:n mukaan 
kunnan ilmoitukset saate-
taan tiedoksi julkaisemal-
la ne yleisessä tietoverkos-
sa, jollei salassapitoa kos-
kevista säännöksistä muuta 
johdu, sekä tarpeen vaaties-
sa muulla kunnan päättämäl-
lä tavalla. Tervolan kunnan-
valtuusto on päättänyt, että 
kunnan ilmoitukset valtuus-
tokaudella 2021-2025 jul-
kaistaan kunnan verkkosi-
vuilla ja julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla sekä viran-
omaisen harkinnan mukaan 
Pohjois-Suomen Visual De-

sign Oy:n julkaisemassa tie-
dotuslehdessä. Kuntalaki ei 
edellytä kunnan ilmoitusten 
julkaisemista lehdessä vaan 
se perustuu kunnan omaan 
päätökseen. Mikäli kunta jul-
kaisee ilmoituksia lehdessä, 
kuntalaki ei edellytä myös-
kään sitä, että ilmoituksiin 
käytettävän lehden tulisi il-
mestyä jokaisessa tervola-
laisessa taloudessa.

Mikäli jatkossa toivoo pape-
rista Tervola-lehteä, kannat-
taa poistaa ilmaisjakelutar-
ra tai teksti postilaatikosta. 
Vaihtoehtoisesti tarjolla on 
myös Tervola-lehden verk-
koversio, jota voi lukea esi-
merkiksi mobiililaitteella jul-
kaisupäivän jälkeen milloin 
tahansa. Kunnan alueella si-
jaitsee myös erilaisia jakelu-
paikkoja, joista voi halutes-
saan saada myös painetun 
lehden.

Lehden ilmaisjakelupaikat 
Tervolassa ovat:

• Teboil Mäkipeura, Peura
• Rieskapaikka, Koivu
• Tervakuksa
• SEO
• Keskustan Sale ja K-market
• Seurakuntakeskus

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
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Kiitämme kaudesta 2022!
Jatkamme jälleen 
pääsiäisen jälkeen. 

Loca Boys
0400 211 626 

Etkö saanut Tervola-lehteä? 
Ilmoita siitä meille.

Juttuvinkit

Lukijan kuvat

Ilmoitukset

Lukijan palsta mm. runot,  
mielipiteet ym. ym.

aineisto@tervola-lehti.fi

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Mainostoimisto Meri-Lapissa

Seuraava Tervola-lehti 
ilmestyy 23.11. 

Aineistot edellisen viikon  
keskiviikkoon mennessä.

Lukijalta:
SOTAVETERAANI

Sinä istut ojanpenkalla 
sääski parven keskellä 
eväitä haukkaamassa.

Pian leveä lapion 
terä välkehtii aurin-

gon kilossa ja mustat 
mutapaakut lentelevät 
ilmassa, väkevä suo-
muta roiskuu kumite-

räsaappaille.
Repaleisen  lippalakin 
alla loistavat ,kirkkaat, 
veitikkamaiset silmät ja 
punertavan parransän-
gen keskellä sojottaa 

työmiesholkki.
Iltaisin keinuttelet 

kyhmyräisillä käsillä 
paitaressua ja hyriset 
hiljaa römeällä äänellä 

tuutulaulua.
Kaukaa, aikojen takaa, 

voin vieläkin kuulla 
räjähtävän naurusi .
Totisesti. Sinä olet 

yhtä taivaan ja maan 
kanssa.

Mirjami Lehto

Hyvää  
Isänpäivää  

13.11.
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Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00€ /pmm
Takasivu 0,85€ /pmm
Teksti 0,70€ /pmm

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

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitusaineiston jättö
Valmistettavat aineistot sekä toimituksel-
linen aineisto edellisen viikon tiistaina klo 
16.00 mennessä, valmiit aineistot edellisen 
viikon keskiviikkona klo 12.00 mennessä 
osoitteeseen aineisto@tervola-lehti.fi

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

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

Graafinen ilme/taitto Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy

Jakelu
Suomen Suoramainonta

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Palstaleveydet:
1 p 38 mm 2 p 80 mm 3 p 122 mm
4 p 164 mm 5 p 206 mm 6 p 248 mm

MEDIATIEDOT

Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät 2022
Jakelu  ke 23.11.   aineisto pvm ke 16.11.
Jakelu  ke 7.12.  aineisto pvm ke 30.11.
Jakelu  ke 21.12.   aineisto pvm ke 14.12. *)

*)  JOULUNUMERO – JOULUTERVEHDYKSET

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

Tapahtumia  
Tervolassa!

12.11. Isänpäivän iltamat Tervolan 
Nuorisoseuran talolla klo 19 – 21. 

Yhteislaulua, teatteria ja sketsejä, buf-
fetti pelaa, Tervolan humppapelimannit 
– ja lopuksi TANSSIA! Liput 10 euroa. 
Lipputulot lahjoitetaan Ukrainan las-
ten auttamiseen – Tervetuloa mukaan 
auttamaan!

19.11. Tervolan 4H-yhdistys 90-vuot-
ta -juhla Tervolan Nuorisoseuranta-
lolla klo 12.00-15.00.

Juhlistamme pyöreitä toiminnallisella 
tapahtumapäivällä ja vohvelibuffetin 
herkuilla. Nuorisotoiminnan tukemi-
seen mahdolliset muistamiset: OP 
FI22 546308 20062577, viesti: 90 
vuotta. Lisätietoja juhlasta päivitetään 
Tervolan 4H-kotisivuilla: Uutiset. Terve-
tuloa! 

www.tervola.fi/tapahtumat

 Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

Peruttu!


