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Tervolan siltaa rakennettiin 1970-luvun alussa. Tässä 
Timo Saareksen ottamassa kuvassa tehdään sillan 
perustuksia.

Kemijoen ylittävä silta on tärkeä väylä Tervolassa. Pe-
ruskorjausurakan liikennejärjestelyt aiheuttavat haasteita 
erityisesti maatalouskoneille, kun kaistat kapenevat.
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L a p i n  E LY- ke s k u s 
k ä y n n i s t ä ä  e n s i 
vuonna Tervolas-

sa maantiellä 928 Kemi-
joen ylittävän Tervolan sill- 
an peruskorjauksen. Ra-
kentamisurakan k i lpai-
lutus  käynnistyy  v ie lä  
tämän vuoden puolella. 
Varsinainen urakka kes- 
tää seuraavat pari vuotta eli 
vuodet 2023–2024. 

Peruskorjausurakassa uu-
sitaan muun muassa sil-
lan pintarakenteet eli pääl- 
lyste, suojabetoni ja ve- 
deneristys, kaiteet, laake-
rit sekä liikuntasaumalait- 
teet. Lapin ELY-keskuksen 
siltainsinööri Jaakko Myl-
lylän mukaan suuritöisin- 
tä tulee olemaan veden- 
eristyksen uusiminen.

”Vedeneristystä uusittaes-
sa päällyste puretaan ensin 
pois. Vedeneristyksen pääl- 
lä on vielä viisi senttiä beto-
nia, joka myös puretaan pois, 
ja sen jälkeen otetaan hau-
rastunut vedeneritys pois. 
Myös heikentynyt betoni  
sen alla joudutaan piikkaa-
maan pois ja valamaan uusi 
betoni. Sen jälkeen tulee  
uusi vedeneristys, uusi beto-
ni ja uusi asfaltti”.

Vedenerityksen uusimises-
ta aiheutuvat työt tulevat  
Jaakko Myllylän mukaan ra-
joittamaan sillan ylittävää  

Teksti ja kuva, 
Auni Vääräniemi
Arkistokuva, Timo Saares

l i ikennettä merkittäväs-
ti. Kun sillan kannella teh-
dään töitä, on niiden aika-
na liikenteelle käytössä ai- 
noastaan yksi kaista liiken-
nevalo-ohjattuna. Tuolloin 
ajokaistan leveys on vähin-
tään 3 metriä. 

”L i ikennettä ei  a lusta-
van suunnitelman mukaan  
ohjata yhdelle kaistalle  
koko sillan pituudelta, vaan 
työt tehdään lyhyemmissä 
osissa. Työnaikainen liiken-
teen ohjaus ja rajoitukset tu-
levat tarkentumaan urakan 
käynnistyessä”.

Myllylä korostaa, että lii-
kennehaitta koskee eten-
kin siltaa käyttäviä paikalli-
sia maatalousyrittäjiä sekä 
urakoitsijoita, joilla trakto-
rit ja koneet paripyörineen 
ovat helposti yli kolme metriä  
leveitä. Myös yli neljä metriä 
leveitä koneita on käytössä.

Myl ly lä  toivookin,  että  
maatalousyrittäjiltä ja ura-
koitsijoilta tulisikin tietoja  
siitä, milloin sillan käyttö  
on ahkerinta ja kuinka suu-
rilla ja leveillä työkoneilla ol- 
laan liikenteessä.

”Peruskorjaustyöt tehdään 
suurilta osin kahtena ke- 
sänä. Liikennehaittaa ei ole 
sillalla koko tätä aikaa, vaan 
silloin, kun kannella teh-
dään töitä. Työalue on ker-
rallaan puoli siltaa kerrallaan. 
Kun betonia aletaan valaa,  
ei se kestä tärinää. Silloin  
silta joudutaan ehkä katkai-
semaan kokonaan liiken- 
teeltä”. 

Tervolan sillan peruskorjaus 
alkaa ensi keväänä

Kaksikesäisen siltaremontin 
syynä ovat ikääntymisestä  
johtuvat vauriot. Töillä on  
merkittäviä vaikutuksia  
sillan liikenteeseen.

Tervolan silta on valmistu-
misestaan lähtien ollut La-
pin pisin maantiesilta. Tämä 
vuonna 1976 valmistunut 
silta on 500 metriä pitkä.  
Silta on Insinööritoimis-
to Nirkkonen, Teräs & Co:n 
suunnittelema. Rakennus-
työt kestivät useamman 
vuoden. 

Ennen siltaa Kemijoki yli- 
tettiin Tervolan kohdalla los-
silla. Muiden tuon aikaisten  
siltojen tapaan Tervolan  silta  
on suunniteltu kestämään  
viitisenkymmentä vuotta. 

”Silta onkin hyvin kestä-
nyt. Vuosien aikana sille on  
tehty ylläpitokorjauksia.  
Vasta viimeisten 5–10 vuo-
den aikana sillassa on alka-
nut näkyä ikääntymisestä  
tulevia vaurioita”, Jaakko 
Myllylä kertoo.  

Tervolan sillan peruskor- 
jauksen suunnittelu alkoi 
jo vuosi sitten. Peruskor-
jauksen kustannusarvio on 
noin viisi miljoonaa euroa  
ja potti tulee Väyläviraston 
myöntämästä rahoituk- 
sesta.
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Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 3.11.2022
– asialistalla muun muassa talousarviontoteutuminen, 

tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrä vuonna 2023

Ilmaista digiopastusta kirjastosta 

Tervolan kunnan talous-
arvion toteutuminen
Tervolan kunnan talousarvio 
on syyskuun loppuun men-
nessä toteutunut budjetoitua 
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 tuloveroprosen-
tiksi 7,36 vuonna 2023
Kunnanvaltuusto päätti ensi 
vuoden tuloveroprosentik-
si 7,36. Vuotta 2023 koske-

Tarvitsetko apua tietoko-
neen, älypuhelimen tai 
tablettilaitteen käytössä? 
Tervolan kirjaston henkilö-
kunta auttaa erilaisten lait-
teiden, ohjelmien ja verkko-
palveluiden käytössä!

Autamme kirjaston omien 
verkkopalvelujen ja laittei-
den käytössä, tiedonhaus-
sa ja asiakkaan oman lait-
teen peruskäytössä parhaan 

Jäikö jokin tapahtuma huo-
maamatta? Tuntuuko et-
tet löydä tietoa kotikuntasi 
asioista?

Olethan huomannut, että  
Tervolan kunnan ajankohtai-
sista asioista ja tapahtumis- 
ta kerrotaan monessa eri 
viestintäkanavassa: 

- Tervola-lehdessä (jutut, ta-
pahtumat ja rivi-ilmoitukset). 
Huomaathan, että toisinaan 
tapahtumailmoitukset sijoi-
tellaan eri puolille lehteä, jo-
ten ne eivät ole kaikki koottu-

va päätös on muodollinen, 
koska sote-uudistuksen lain-
säädäntöön liittyen kunnan-
valtuuston on määrättävä 
vuoden 2023 tuloveropro-
sentiksi vuoden 2022 tulo-
veroprosentti vähennettynä 
12,64 prosenttiyksiköllä.

Tervola laskee osaa kiinteis-
töveroprosenteista vuo-
delle 2023
Kunnanvaltuusto päätti kun-
nanhallituksen esityksen mu-
kaisesti, että kiinteistöve-
roprosenteiksi määrättäisiin 
seuraavat luvut:
• Yleinen veroprosentti 0,95
• Vakituisten asuinrakennus-
ten veroprosentti 0,41
• Muiden asuinrakennusten 
veroprosentti 1,00
• Voimalaitosrakennusten 
ja -rakenteiden veroprosent-
ti 3,10
• Tuloverolain 22 §:ssä tarkoi-
tetun yleishyödyllisen yhtei-

osaamisemme mukaan. Tie-
totekniikan aktiivikäyttäjinä 
autamme arjen digipulmis-
sa. Kaikkeen emme tiedä vas-
tausta, mutta pyrimme ohjaa-
maan oikean tahon puoleen 
ongelman ratkaisemiseksi. 
Opastuksessa noudatamme 
valtakunnallisia digituen eet-
tisiä ohjeita. 

Digiopastusta saa kirjastos-
sa joko ilman ajanvaraus-

na samalle sivulle.

- Tervolan kunnan verkkosi-
vuilla: tervola.fi (ajankohtai-
set uutiset, kuulutukset ja ta-
pahtumakalenteri)

- Julkisilla ilmoitustauluil-
la (kunnantalon aula, kirjas-
to, terveyskeskus, keskustan 
Sale  ja K-kauppa)

- Sosiaalisessa mediassa 
(Facebook, Instagram, Twitter 
ja LinkedIn). 

- Tarjouskilpailut ja hankin-

sön omistaman rakennuksen 
ja sen maapohjan veropro-
sentti 0,00
• (Rakentamattomalta ra-
kennuspaikalta ei peritä eril-
listä veroprosenttia.)

Vakituisten asuinrakennus-
ten veroprosentti siis laskee 
0,09 %-yks. 0,41 %:iin, joka on
kiinteistöverolain mukainen 
alaraja. Laskemisella kom-
pensoidaan asumisen poik-
keuksellisesti kohonneita 
kustannuksia. Lisäksi yleis-
hyödyllisen yhteisön omis-
taman rakennuksen ja sen 
maapohjan veroprosentti 
laskee 0,25 %-yks.0 %:iin.

Muut asiat
Rivitalon rakentamista kos-
kevan valtuustoaloitteen  
käsittelyn yhteydessä kun-
nanvaltuuston jäsen Riik-
ka Oinas esitti Ari Hietasen  
kannattamana, että asia pa-

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...

TAKSI-TERVOLA
JAAKKO KÄMÄRÄINEN
  Autossa pyörätuoli ja lastenistuin. 

KELAKYYDIT ym kuljetukset

040 5427319
Tervolalainen yrittäjä palveluksessasi!

LVI-työt ja suunnitelmat
Öljypoltintyöt
Maalämpöjärjestelmän asennus
Ilmastointikanavien puhdistus ja säätö
Käyttövesi- ja lämmitys-
putkiston pinta-asennus

JUMALANPALVELUKSET: 
Su 27.11. 1. adventtisunnuntain Hoo-
sianna-perhemessu Seurakuntakeskuk-
sen kirkossa klo 11. Messun jälkeen on 
ilmainen puurolounas.
Su 4.12. Messu 2. adventtisunnuntai 
Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 10
Ti 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpal-
velus Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 
10:30

VIIKKOTOIMINTA: 
To 24.11. Eläkeläisten kerho Seurakun-
takeskuksessa klo 11
Pe 25.11. Miestenpiiri Törmävaaran leiri-
keskuksessa klo 18
Su 27.11. Kauneimmat joululaulut Matti-
sen koululla klo 18
Su 4.11. Kristittyjen yhteinen rukous 
Leena ja Kari Halmeella, Asematie 24 
klo 15
Ti 6.12. Kunniakäynti sankarihaudoilla 
ja vakaumuksensa puolesta kaatuneiden 
haudalla klo 10, klo 10:30 alkavan Itsenäi-
syyspäivän jumalanpalveluksen jälkeen 
on kahvit ja itsenäisyyspäivän juhla seu-
rakuntasalissa.
Ke 7.12. Joulukorttipaja Seurakuntakes-
kuksessa klo 12-14

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

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

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu: Valma Eevi Hannele Heiskari
Hautaan siunattu: Mauri Juhani Pussi-
nen 83 v.

www.tervolanseurakunta.fi

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 7.12.  

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.

lautetaan valmisteltavaksi.

Äänin 13 –3 asian käsitte-
lyä jatkettiin. Puheenjohta-
ja totesi kunnanhallituksen 
ehdotuksen tulleen kunnan- 
valtuuston päätökseksi.

Muut kunnanvaltuuston  
käsittelemät asiat menivät 
päätösehdotuksen mukai-
sesti.

Kunnanvaltuuston käsit-
telemiin asioihin voi tutus-
tua kokouksen esityslis-
tasta tai 3.11.2022 julkais- 
tavasta pöytäkirjasta Ter-
volan kunnan verkkosivuilta 
 tervola.ktweb.fi

Lisätietoja:
Mika Simoska
kunnanjohtaja
mika.simoska@tervola.fi
040 506 2928

ta tai ajan varaamalla kirjas-
ton aukiollessa. Opastus on 
maksutonta. 

Digiopastusta antava hen-
kilö voi opastaa sähköisessä 
asioinnissa, palvelujen löyty-
misessä ja laitteiden perus-
käytössä, mutta digiopastus 
ei yleensä tarkoita viallisten 
laitteiden korjaamista.  

Emme avusta verkkokaup-

pojen käytössä, emmekä tee  
asiakkaan puolesta hake- 
muksia, ostoja tai tilisiirtoja. 
Emme osallistu vahvaa tun-
nistautumista vaativien verk-
kopalveluiden käyttöön asiak-
kaan kanssa. Verkkopankki- 
asioissa auttaa ensisijaises-
ti kyseisen pankin henkilöstö. 
Laitteiden teknisten vikojen 
takia kannattaa kääntyä lai-
temyyjän puoleen. Verkko- ja 
tietoliikenneviat hoituvat  pal-
velutarjoajan kautta. 

ta-asiat ilmoitamme verkos-
sa (Cloudia ja Hilma tarjous-
palvelut).

- Päätöksenteon, eli toimie-
linten esityslistat ja pöytä-
kirjat ovat luettavissa ver- 
kosta: tervola.ktweb.fi

Missä tästä on kerrottu?

Pyrimme monikanavaisel-
la viestimisellä siihen, että  
kaikilla olisi yhdenvertainen 
tieto kunnassa tapahtuvis- 
ta asioista. Tutustu siis roh-
keasti kaikkiin kotikuntasi 
viestintäkanaviin!
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Tulevia tapahtumia 
 

27.11.2022 klo 13:00. Tervolan  
Nuorisoseura ry:n syyskokous  

Tervolan Nuorisoseuralla.  
Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!  

T: Johtokunta

 

POIKKEUKSIA KIRJASTON AUKIOLO-
AJOISSA 23.11. JA 25.11. Viikolla 47 kirjaston 
asiakaspalvelu on suljettuna keskiviikkona 
23.11. ja perjantaina 25.11. Omatoimikirjasto 
on avoinna normaalisti klo 9–21. 
 
KONSTAAPELI DANIEL 1.12. 
Kirjaston Luovasti lukien -hanke on loppusuo-
ralla, ja loppuhuipennuksena supersuosittu tik-
tokkaaja ja somepersoona Konstaapeli Daniel 
saapuu vierailulle Tervolaan torstaina 1.12. klo 
16 alkaen. Konstaapeli Daniel, oikealta nimel-
tään Daniel Kalejaiye, työskentelee Itä-Suo-
men poliisilaitoksen nettipoliisina, ja hänellä on 
somessa yli 190 000 seuraajaa. Konstaapeli 
Daniel juttelee osallistujien kanssa mm. some-
maailman ilmiöistä ja nettikirjoittelusta. Vierailu 
järjestetään Nuorisoseurantalolla, vierailu al-
kaa klo 16,  ja sinne on kaikilla vapaa pääsy. 
Tsekkaa myös hänen TikTok-tilinsä @konstaa-
pelidaniel ja @kuningaskala!

KIRJASTON JOULUNAVAJAISET 3.12. 
Kirjasto on poikkeuksellisesti avoinna lauan-
taina 3.12. klo 11–15 MLL:n perinteisten joulu-
myyjäisten aikaan. Tule nappaamaan mukaan 
parhaimmat joulukirjavinkit ja virittäytymään lä-
hestyvän joulun tunnelmaan jouluisen musiikin 
tahdissa. Lisäksi luvassa on oikea lahjaralli, 
sillä lauantaipäivän ajan kirjastoon on piilotettu 
pieniä jouluisia paketteja. Etsi, löydä ja pidä! 

ITSENÄISYYSPÄIVÄ  
Itsenäisyyspäivän aattona maanantaina 5.12. 
kirjaston asiakaspalvelu on avoinna klo 11–15. 
Itsenäisyyspäivänä 6.12. kirjaston asiakaspal-
velu on suljettu. Omatoimikirjastossa voi asioi-
da itsenäisesti joka päivä klo 9–21.

KYNÄLLÄ JA KAMERALLA -NÄYTTELY-
Suomen kirjastomuseoyhdistyksen kokoama 
Kynällä ja kameralla, kirjasta valkokankaalle 
-elokuvajulistenäyttely on esillä Tervolan kirjas-
tossa marraskuun loppuun asti. Julisteet ovat 
Anssi Luoman ja elokuvateatteri Matin-Tuvan 
arkistoista.

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

KAHVIHETKI ikäihmisille
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12. 
Tapaamme loppuvuonna vielä 1.12. ja 15.12. 
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!

ELISSA AALLON SYNTYMÄSTÄ 100 
VUOTTA
Mutta miten tämä liittyy Tervolaan? Eeva 
Snellman kertoilee meille kunnantalon val-
tuustosalissa 30.11.2022. Kahvitarjoilu alkaa 
klo 17.30, josta siirrymme salin puolelle noin 
klo 18 kuulemaan kertomusta. 

ITSENÄISYYSPÄIVÄNJUHLA
Tiistaina 6.12. seurakuntakeskuksella.
Klo 10-10.15 Kunniakäynti sankarihaudoil-
la ja vakaumuksensa puolesta kuolleiden 
haudoilla. Seurakunnan ja kunnan edustajat 
laskevat seppeleet haudoille. 
Klo 10.30 Sanajumalanpalvelus seurakunta-
keskuksen kirkossa. Tilaisuus striimataan.
Klo 11.30 Kahvittelu ja juhlatilaisuus. Juhla-
puhujana majuri Mika Kinnarinen. Tilaisuus 
striimataan klo 12 alkaen. Linkit striimauksiin 
löytyvät kunnan ja seurakunnan verkkosivuil-
ta.

JOULUKONSERTTI
Jukka Lamminen konsertoi perjantaina 9.12. 
klo 19 alkaen Nuorisoseuran talolla. Tilaisuu-
dessa on väliaika. Aikuiset 10€ ja 7-17-vuoti-
aat 5€. Alle kouluikäiset ilmaiseksi.

NUORKKA 
Avoinna 
ma klo 13–16, 3.-6.lk
ke ja pe klo 14–17, 7.lk-17v 
Jännitystä tiedossa, sillä joulukuun Nuork-
ka-päivien aikana arvotaan suklaajoulupuk-
keja. Lisätietoja Nuorkalta. 
Ma 5.12. poikkeuksellisesti kiinni.

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

Tapahtumajärjestäjä, ilmoita meille tapahtumasi!   
Tiesitkö, että voit ilmoittaa Tervolassa järjestettävän tapahtumasi maksutta kunnan verkko- 

sivujen tapahtumakalenteriin? Tapahtumakalenteriin ilmoitetut tapahtumat tulevat myös nos-
tona seuraavaan ilmestyvään Tervola-lehteen, mikäli tiedot ilmoitetaan lehden aineisto- 

päivään mennessä. Lehden aineistoaikataulut voit katsoa osoitteesta:  
visualdesign.fi/tervola-lehti 

Tapahtumasi voit ilmoittaa Tervolan kunnan verkkosivuilla tervola.fi tai suoraan lyhytlinkin 
kautta: bit.ly/3RB8RpE 

Onko sinulla meille juttuvinkki?  
Otamme mielellämme vastaan juttuvinkkejä Tervolassa tapahtuvista asioista ja ilmiöistä.  

Jos sinulla on vinkata aihe, soita tai laita sähköpostia Tervola-lehden toimitukselle! 

 Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

Maaseutuyrittäjäpalkinnon 
saaja vuonna 2022

Tervolan kunta onnittelee lämpimästi!

Tervolan yrittäjäpalkinnon 
saaja vuonna 2022

Vuoden maaseutuyrittäjä-
palkinto jaetaan vuosittain 
Tervolan ja Keminmaan kun-
tien myöntämä tunnustus-
palkintona tervolalaiselle tai 
keminmaalaiselle merkittä-
vää maataloutta tai muuta 
maaseutuelinkeinotoimintaa 

Vuoden yrittäjäpalkinto jae-
taan vuosittain Tervolan kun-
nan myöntämänä tunnustus-
palkintona tervolalaiselle tai 
Tervolassa merkittävää elin-
keinotoimintaa harjoittaval-
le yrittäjälle tai yrityksille. Ter-
volan yrittäjät ry esitti vuo-

harjoittavalla yrittäjälle tai yri-
tykselle.

Maaseutuyrittäjäpalkinto 
jaettiin Torniossa Grand Ho-
telissa Lapin Maaseutugaal- 
assa 18.11.2022 Keminmaa-
laiselle Kalle Forsselille.

den 2022 yrittäjäpalkinnon 
saajaksi Koneurakointi Moi-
sio Oy:tä. 

Yr ittäjäpalkinto jaett i in 
Simossa Meri-Lapin yrittäjä-
juhlassa 12.11.2022 yrittäjä 
Jukka-Pekka Moisiolle.

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

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

Kodinhoitaja
Hakuaika päättyy 30.11.2022 

Resurssiopettaja, määräaikainen
Hakuaika päättyy 2.12.2022 

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset 
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Lähihoitaja oppisopimus
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Opetustoimen lyhytaikaiset sijaiset
Hakuaika päättyy 31.5.2022 

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuus-
ton kokoussalissa torstaina 8. päivänä 
joulukuuta 2022 alkaen klo 16.00. Paikalle 
saapuvia pyydetään noudattamaan annettuja 
koronaohjeistuksia. Kokouksen esityslista on 
luettavissa yleisessä tietoverkossa osoittees-
sa http://tervola.ktweb.fi/ 1.12.2022 alkaen. 

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoittees-
sa http://tervola.ktweb.fi/ 12.12.2022 alkaen.

Pertti Keränen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUULUTUS
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Kodin ja yrityksen energia- 
vaihtoehtojen pohdintaan  

löytyy apuja

Ilmastoviisas Meri-Lappi järjesti energiaillan, jossa  
esiteltiin ratkaisuja öljyn korvaamiseksi ja tukia niihin.

Tervolan kunnantalolla pidetyssä energiaillassa saatiin hyvä annos energiatietoa. Lisätietoja kaipaavat voivat ottaa 
yhteyttä tilaisuutta järjestäneeseen Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeeseen.

E nergia-asiat ovat 
nyt kaikkien huu- 
l i l la ,  kun sähkön  

hinta on noussut ja sen  
r i ittämiseen pitkän tal-
ven ajaksi  varaudutaan  
monin eri  tavoin. Omat  
haasteensa  on  tuonut  
kotitalouksien lämmittä-
miseen käytettävä öljy,  
jonka hinta on noussut ja 
jonka käytöstä luopumiseen 
kannustetaan esimerkiksi  
ilmastosyistä.

I lmastoviisas Meri-Lap-
pi -hanke opasti Tervolas-

Teksti ja kuva, 
Auni Vääräniemi

sa järjestämässään ener- 
g ia i l lassa,  että  ö l jystä 
 luopumisen investointei- 
hin on useita ratkaisu-
ja ja myös rahoituksia nii- 
hin. Hankkeen projekti- 
päällikön Antti Sirkan mu-
kaan esimerkiksi  hei l lä  
on erilaisia laskelmia, joi- 
den pohjalta kotitaloudet 
voivat pohtia omia ener- 
giankäyttöratkaisujaan.

”Jos miettii öljystä luopu- 
mista,  on vaihtoehtona  
esimerkiksi maalämpö, il-
ma-vesilämpöpumppu ja 
kaukolämpö, joista tämä 
viimeisin tosin on vaihto- 
ehto vain kaukolämpöver- 
kon alueella”, Antti Sirkka 
kertoo.

”Tietysti on pohdittava,  
mikä on itselle se paras  
vaihtoehto ja mihin on val- 
mis investoimaan. Vaaka- 
kupissa painavat myös,  
mikä on oma energian- 
käytön tarve ja mitä haluaa 
sen käytöltä, helppoutta  
tai jotain muuta”. 

Valtio tukee nyt öljystä  
luopumista. Tuki tulee ko-
rotettuna kotitalousvähen-
nyksenä jopa 3 500 euroa 
henkilöltä. Ely-keskuksen 
tukimäärä riippuu lämmi- 
tysmuodon valinnasta. 

Energia-asioissa muistu-
tettiin myös aurinkosäh- 
kön pientuottamisen mah-
doll isuuksista. Aurinko- 

sähkö ei ole enää kuiten- 
kaan nimensä mukaises-
ti pelkkää aurinkovoimalla  
kerättävää energiaa, huo-
mautti Jani Tammela Savon 
Aurinkoenergiasta.

”Kehitys on mennyt sen  
verran eteenpäin,  että  
aurinkopaneelien si jaan  
voidaan jo puhua valopa-
neeleista. Siten Lapissa-
kin paneelien laittaminen  
on kannattavaa, vaikka  
marras-tammikuulla on  
valoa vähän.  Muu aika  
on hyvää aikaa kerätä 
 aurinkoenergiaa”.

Jäikö Tervola-lehti saamatta?

Tervolan kunta maksaa 
vuodesta 2023 alkaen  
korotettua vauvarahaa

Tervola-lehden jakelussa on 
ilmennyt ongelmia eri puo-
lella Tervolaa. Asiasta on  
keskusteltu jakeluyhtiön 
kanssa ja ongelma tullaan 
korjaamaan mahdollisim- 
man pian. Huomaathan kui-
tenkin, että mainosrahoit-
teista Tervola-lehteä ei 
voi jakaa postilaatikoihin,  
joissa lukee ”ei ilmaisjake-
lua”, sillä Tervolan kunta nou- 
dattaa Kilpailu- ja kulutta- 
javiraston ohjeistusta: 

Osoitteettoman suoramark-
kinoinnin lähettäminen on 
sallittua, ellei vastaanotta-
ja sitä erikseen kiellä. Osoit-
teetonta suoramarkkinoin- 
tia voi olla esimerkiksi posti-
tettu esite, jonka yritys koh-
dentaa valitulle alueelle  
joko kaikkiin tai valittuihin  
kotitalouksiin.Voit torjua 
osoitteettomat mainokset 
laittamalla jakajalle näky- 
västi esille Ei mainoksia– tai  
Ei ilmaisjakelua -ilmoituksen. 
Kielto koskee kaikkea osoit-
teetonta markkinointimate-
riaalia. Rajoitusta ei voi tehdä 

Kunnanvaltuusto päätti ko-
rottaa nykyistä 500 euron 
vauvarahaa 6000 euroon 
2023 lähtien. 

Maksamisen edellytykse-
nä on, että perhe on kirjoil-
la Tervolassa. Syntymävuon-
na vauvarahaa maksettai-
siin 2000 euroa ja sen jälkeen 
seuraavina neljänä vuotena 
1000 euroa per vuosi. Vau-
varaha tulee siis kokonai-
suudessaan olemaan 6000  

vain osittain jonkun mainok-
sen tai mainostyypin koh- 
dalla. Poikkeuksia ovat vi-
ralliset tiedotteet ja lehtien 
 välissä jaettavat mainos-
liitteet, joiden jakelua ei voi  
kieltää. Lähde: Kilpailu- ja ku-
luttajavirasto

Mikäli  jatkossa haluaa  
paperisen Tervola-lehden 
omaan postilaatikkoon ,  
kannattaa poistaa ilmais-
jakelutarra- tai tekstikiel-
to postilaatikosta. Vaihtoeh-
toisesti tarjolla on myös Ter-
vola-lehden verkkoversio,  
jota voi lukea esimerkiksi 
 mobiililaitteella julkaisupäi-
vän jälkeen milloin tahan-
sa. Kunnan alueella sijait- 
see myös erilaisia jakelupaik-
koja, joista voi halutessaan 
saada myös painetun lehden. 

Tervola-lehden ilmaisjakelu-
pisteitä on seuraavissa toi-
mipaikoissa: Teboil Mäkipeu-
ra, Rieskapaikka, Tervakuksa, 
SEO, keskustan Sale ja K-mar-
ket sekä seurakuntakeskus.

euroa viiden vuoden aikana.

Vauvarahan maksamisessa 
on myös huomioitu ne vau- 
vat, joiden laskettu aika on 
vuonna 2023, mutta syntyvät 
jo vuoden 2022 puolella. 

Kunnanhallitus tulee vielä  
laatimaan ennen vuoden- 
vaihdetta vauvarahan mak-
samiseen tarkemmat peri-
aatteet.
 

Energiasäästötalkoot näkyvät  
myös Tervolan kunnassa

Meneillään oleva kansalliset 
energiasäästötoimenpiteet 
alkavat näkyä myös Tervo-
lassa tulevana talvena. Sääs-
tötoimenpiteet tehdään mm. 
kiinteistöjen lämpötilaa las-
kemalla viikonloppuisin ja yö-
aikoina. Vanhojen katuvalai-
simien lamppuja vaihdetaan 
energiaa säästäviin led-va-
laisimiin. Katuvalojen ohjaus-
ta muutetaan myös siten, että 
osa valaisimista ei pala pi-
meään aikaan. 

Tulevana talvena voi tulla 
myös mahdollisia sähköpu-
lan aiheuttamia sähkökat-
koksia. 
Kunta varautuu sähkökatkok-
siin varavoimakoneilla, jot-
ta elintärkeät toiminnot saa-
daan kunnassa turvattua. 
 Jokaisen kuntalaisen on hyvä 
kuitenkin varautua mahdolli-
siin sähkökatkoksiin omakoh-
taisella varautumisella. Ohjei-
ta ja vinkkejä voi lukea osoit-
teesta: www.72tuntia.fi

Koronan tehosterokotteet syystalvella
• Kaikille 65 vuotta täyttäneille
• 18 vuotta täyttäneille lääketieteelliseen  
   riskiryhmiin kuuluville ja
• Voimakkaasti immuunipuutteisille yli 
  12-vuotiaille.

Rokotteet voidaan antaa, kun rokotuksesta tai 
sairastetusta taudista on kulunut 3-4 kuukautta.
Käytössä varianttirokote, rokotus annetaan 
loka-joulukuussa. Rokotus suositellaan an-
tamaan samaan aikaan influenssarokotteen 
kanssa.

Muiden koronarokotukset
• 60-64-vuotialle perusterveille voidaan antaa    
  4 annosta, kun rokotteesta tai sairastetusta 
  taudista on kulunut 3-4 kuukautta.
• 18-59-vuotiaille perusterveille riittää 3 roko- 
  tusta, kolmas annos voidaan antaa, kun     
  rokotuksesta tai sairastetusta taudista on  
  kulunut 3-4 kuukautta.
• 12-17-vuotiaille lääketieteelliseen riskiryh 
  mään kuluville riittää 3 rokotusta, kolmas  
  annos voidaan antaa, kun rokotuksesta tai  
  sairastetusta taudista on kulunut 3-4 kuukautta.
• 12-17-vuotiaille perusterveille riittää 2 roko- 
  tusta, toinen annos voidaan antaa, kun roko- 
  tuksesta tai sairastetusta taudista on kulunut   
  3-4 kuukautta. Heille voidaan antaa rokotus,   
  jos se on tarpeen erityisestä syystä.
• 5-11-vuotiaille lapsille riittää 2 rokotusta, ro- 
  kotteet voidaan antaa 3-4 kuukauden kulut- 
  tua edellisestä rokotteesta/taudista.
• Ensimmäisen ja toisen koronarokotusannok-
  sen väli on vähintään 6 viikkoa.

Korona rokotukset ilman ajanvarausta.
Terveyskeskuksessa fysioterapian päädyssä. 
Käynti lastauslaiturin kautta.  2.11 alkaen ko-
ronarokotuspäivinä mahdollisuus saada myös 
influenssarokote

To 1.12 klo 11.30-15.30
Ma 12.12 klo 8.30-11.30
To 22.12 klo 11.30-15.30


