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22.12.2022 - 8.1.2023

Rauhallista 
Joulua!

Jouluisen tonttupolun päätteeksi nautitaan paahdettuja vaahtokarkkeja.

T ervolan perhepäi-
vähoitajien lapset 
lähtivät joulukuise-

na pakkasaamuna jännitty- 
neinä kulkemaan jouluis-
ta tonttupolkua Romsin luo- 
mutilalla. Koska oli vielä  
hämärä, valaisivat kymme-
net lyhdyt ja kynttilät las- 
ten ja hoitajien matkaa.

Matkan varrelta löytyivät 
saunatonttu, kotitonttu,  
joulutonttu, tallitonttu, met-
sätonttu ja navettatont-
tu. Riihitonttuja ei enää  
ole, mutta onneksi Joulu-
pukki on ottanut riihitontut  
joulutonttujen töihin.

”Nykyisin riihiä on enää  
niin vähän, että riihitontut  
jäivät työttömiksi”, kertoi-
li tonttupolun tarinatonttu 
Henna Romsi.

Metsäpolulla kulkemisen  
jälkeen saavuttiin perinne- 
navetalle. Siellä asuvat kyyt-
tökarjaa olevat Pääsky,  
Pekka ja Hilkka, neljä suo-
menlammasta sekä maa-
tiaiskanaparvi. Niitä kaikkia 
saivat innokkaat tontturet-
keläiset ruokkia ja rapsutella.

Teksti ja kuvat, 
Auni Vääräniemi

Vielä hetki vaahtokarkke-
ja paistellen ja tunnin tont-
turetki on päätöksessään.  
Perhepäivähoidon lapset 
nousevat taksin kyytiin hoi-
tajiensa Reetta Rannan ,  
Mirella Springaren ja Maisa 
Kaupin kanssa.

”Todella hieno retki, ja lap- 
set näyttivät tykkäävän ko-
vasti”, kuului yhteinen arvio 
tonttupolusta.

Jouluinen tonttupolku on 

”Mikä se sieltä kurkistaa?  
Taitaa olla metsätonttu!”

Jouluinen tonttupolku kut-
suu tutustumaan Romsin 
luomutilan tonttutarinoihin 
ja maatilan eläimiin.

Romsin luomutilan tarjon-
nassa nyt ensimmäistä jou-
lua. Idean äiti Henna Rom-
si sanoo pohtineensa tont-
tupolkua tilalle jo useamman 
vuoden ajan. Kuluneena ke-
sänä se sitten toteutettiin 
valmiiksi tätä joulua varten. 
Romsi on miettinyt tonttu- 
tarinat itse.

”Olen joulusta innostunut, 
niin se auttoi kyllä asiaa.  
Suomessa ja Pohjoismais-
sa on ollut vahvat kansan-
perinteet tontuista. Sitä on 
ollut hauska toteuttaa tän-
ne ja tehdä vanhoja tarinoi-
ta eläviksi. Tarinat kerron 
luovasti sen mukaan, mi-
ten lapset lähtevät mukaan  
niihin ja kuinka tarinat kiin-
nostavat heitä”.

Tonttuperinteen kerronnan 

lisäksi tärkeä osa on esitel-
lä lapsille ja perheille perin-
teisiä maatilan eläimiä. Hen-
na Romsin mukaan tälle tun-
tuu olevan tarvetta. Paikkoja, 
joissa maatilan eläimiin pää-
see katsomaan, on vähän.

Tonttupolkuelämystä var-
ten Romsin luomutilalle on 
rakennettu perinnenavet-
ta. Mallia karsinoiden ja par-
sien rakentamiseen on otet-
tu museolta. Navetan kolmi- 
päinen karja on alkuperäis-
rotua kyyttöä, lampaat ovat 
suomenlampaita ja kanat 
maatiaiskanoja.

”Tämä on sellainen kokonai-
suus, jolla saa irtioton arjes-
ta”, Henna Romsi lupaa. Tont-
tupolku on kävijöille avoinna 
vielä loppiaisviikonloppuna. 

Saunatonttu on joka kodin tonttu. Jouluisella tonttupolulla 
sellainen tervehtii lapsia ja lapsenmielisiä.

Tarinatonttu Henna Romsi kertoo, 
mitä tontut tekevät ja millaisia  
tonttuja Tervolassa on.
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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...

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:
La 24.12. Joulunaaton hartaus Isossa 
kirkossa klo 15
La 24.12. Jouluyön messu Seurakunta-
keskuksen kirkossa klo 23
Su 25.12. Jouluaamun sanajumalanpal-
velus Vanhassa kirkossa klo 7 
Ma 26.12. Tapaninpäivän messu Seura-
kuntakeskuksen kirkossa klo 10
La 31.12. Uudenvuodenaaton rukous-
hetki Seurakuntakeskuksessa klo 18

VIIKKOTOIMINTA: 
To 22.12. Eläkeläistenkerhojen advent-
tijuhla Seurakuntakeskuksessa klo 11-
12.30

PÄIVÄKERHOT keskiviikkoisin 10.00-
12.00 ja tiistaisin 17.00-18.30. Ilmoittautu-
miset ja lisätiedot 0504370006 / Sari

KIRPPUTORI on avoinna ke klo 11-17 ja 
la klo 10-15 Jouluaattona 24.12. ja uuden-
vuodenaattona 31.12. suljettu

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Hautaan siunattu: Leila Margit Ylitolonen 
77 v., Elsa Juliana Tepsa 92 v., Yrjö Arvi 
Johannes Starck 84 v.

www.tervolanseurakunta.fiT äällä Suomessa ja 
muuallakin pohjoi-
silla seuduilla joulua 

vietetään vuoden pimeim- 
pänä ja synkimpänä aikana. 
Siksi onkin ihmeellistä, että 
joulun sanomana on valo. 
Siitä muistuttavat monet 
jouluvalot, joita vallitsevas- 
ta korkeasta sähkön hin- 
nasta huolimatta loistaa  
niin talojen sisällä kuin  
myös pihoilla. Myös kynt- 
tilät tuovat valoa ja tun- 
nelmaa hämärään. Kyntti- 
löitä on myös yllättävän  
monien joulukorttien kuvissa.

Joulun keskeinen sanoma 
on valo. Jumala lähetti ai-
noan poikansa valoksi maa-
ilmaan. Myöhemmin julki-
sen toimintansa aikana Jee-
sus sanoi olevansa maailman 
valo, jota kannattaa seurata 
ja joka johdattaa ihmisiä Ju-
malan luo.

Jeesus puhui taas kansal-
le ja sanoi: »Minä olen maa-
ilman valo. Se, joka seu-
raa minua, ei kulje pimeäs-
sä, vaan hänellä on elämän 
valo.» (Joh. 8:12)

Myös Tervolan kylänraitil-
la, Keskustiellä on katuvalo-

Joulun tähti

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon.  
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa,
loistaa kirkkaus. (Jes. 9:1)

pylväissä jouluvaloja. Ne ovat 
tähtiä, jotka valaisevat, ilah-
duttavat ja johdattavat pi-
meässä kulkevia tervolalaisia 
ja muuta kansaa, joka kulkee 
pitkin Keskustietä. Tähtiva-
lot muistuttavat siitä tähdes-
tä, joka kerran johdatti tietäjiä 
itäisiltä mailta Jeesuksen sei-
men äärelle.

Kuninkaan sanat kuul-
tuaan tietäjät lähtivät mat-
kaan, ja tähti, jonka he oli-
vat nähneet nousevan 
taivaalle, kulki heidän edel-
lään. Kun tähti tuli sen pai-
kan yläpuolelle, missä lap-
si oli, se pysähtyi siihen. 

Miehet näkivät tähden, 
ja heidät valtasi suuri ilo.  
(Matt. 2:9-10)

Valon lisäksi joulun sano-
ma on myös ilosanoma.  
Se on iloa ja kiitollisuutta  
si itä,  kuinka Jumala on  
rakastunut maailmaa ja  
tehnyt niin paljon luomien- 
sa ihmisten hyväksi.

Iloa ja valoa joulunaikaasi  
toivottaa,

Markus Kallatsa
seurakuntapastori
Tervolan seurakunta

Tervola-neuvoston vuo-
si on ollut toimintaa täynnä,  
sillä aloitteita kunnanhal-
litukselle on tehty vuonna 
2022 jo kuusi kappaletta.

Tervola-neuvosto on ollut 
tyytyväinen aloitteiden ti-
lanteeseen ja siihen miten  
ne ovat edenneet kunnan-
hallitukselle käsiteltäväksi.  
Yksi toteutettavista aloit- 
teista on kilpailu kauneim-
masta pihasta, kylästä ja ym-
päristöstä Tervolassa. Kilpai-
lu tullaan järjestämään vuon-
na 2023 kesällä. Lisätietoa 

ja osallistumisohjeet tulevat 
ensi vuoden alkukevään aika-
na kunnan viestintäkanaviin. 

Muita aloitteita joita Tervo-
la-neuvosto on tehnyt, ovat 
olleet mm. Tervolan kes-
kustien varren kaunistami-
nen, markkinavuoropuhelun  
lisääminen kunnan ja yrittä-
jien välillä, siirtolapuutarha-
mahdollisuus, vastarannan 
siistiminen, avantouintipai-
kan avaaminen sekä maksul-
lisen aineiston tuottaminen 
kunnan sosiaaliseen mediaan. 
Viimeisimmässä kokouk-

sessa tuli myös pari uutta  
valmisteltavaa aloitetta ensi 
vuoden kunnanhallitukseen. 

Lisätietoa aloitteista ja niiden 
edistymisestä voi lukea Ter-
vola-neuvoston sekä kun-
nanhallituksen pöytäkirjois-
ta Tervolan kunnan verkkosi-
vuilta. Mikäli sinulla on ideoita 
tai ehdotuksia uusien aloit-
teiden teosta, ole yhteydessä 
Tervola-neuvoston jäseniin!
 
Mikä on Tervola-neuvosto?

Tervola-neuvosto on Ter-

volan kunnan sidosryhmi-
en uusi yhteistyöfoorumi.  
Neuvoston tehtäviin kuu-
luu mm. aloitteiden ja esitys-
ten tekeminen kunnan vi-
ranomaisille sekä kuntastra- 
tegian laadintaan osallistu-
minen. Toimikausi on kaksi 
vuotta. Neuvostossa on 9-15 
edustajaa. Kunnanhallitus ni-
meää neuvoston edustajat, 
joita pyydetään maaseutu-, 
yrittäjä ja muilta asianomai-
silta järjestöiltä sekä seura-
kunnalta. Kunnanhallitus voi 
täydentää neuvostoa myös 
muilla halukkailla osallistujilla.

Tervola-neuvoston aloitteet etenevät hyvin

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 11.1. 

 
Aineistot edellisen  

viikon keskiviikkoon 
mennessä.
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LASTEN TAIDENÄYTTELY 
Tervolan varhaiskasvatus- ja esikouluryhmät 
ovat askarrelleet ja piirtäneet kuluvan toimin-
takauden aikana erilaisia ja eriaiheisia töitä. 
Nämä lasten taideteokset ovat esillä kirjaston 
lehtisalissa joulukuun ajan. Tervetuloa tutustu-
maan näyttelyyn!

KIRJASTOKINO 
Elokuvien suoratoistopalvelu Kirjastokinon 
käyttö päättyy 31.12.2022 Pohjoisen eKirjas-
ton kirjastojen asiakkailla. Palvelussa olevia 
elokuvia ja ohjelmia voi vielä katsella ikärajo-
jen puitteissa vuodenvaihteeseen saakka.  
Palveluun kirjaudutaan kirjastokortilla ja 
PIN-koodilla.

JOULUN JA VUODENVAIHTEEN  
AUKIOLOAJAT 
Kirjaston aukioloajoissa on poikkeuksia jou-
lunaikaan ja vuodenvaihteessa. Ajantasaiset 
aukioloajat voi tarkistaa kirjaston kotisivuilta tai 
verkkokirjastosta https://lapinkirjasto.finna.fi.

Poikkeukselliset aukiolopäivät: 
  23.12. klo 11–15  
  26.12. suljettu, ei asiakaspalveluaikaa 
  5.1.     klo 11–15   
  6.1.     suljettu, ei asiakaspalveluaikaa

Joulun, uudenvuoden ja loppiaisen aikana 
omatoimikirjastossa voi asioida itsenäisesti 
joka päivä klo 9–21.

Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme ja yhteis- 
työkumppaneillemme kuluneesta vuodesta! 
Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 
2023!

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

TOIMINTAKESKUS
TIEDOTTAA

Toimintakeskus on avoinna  
ma- to klo 8-14.00
Lomailemme 23.12.2022-8.1.2023.

1.1.2023 alkaen toimintakeskus ei vastaan-
ota käteistä rahaa. Käytössä on yleisimmät 
pankkikortit.

Urheilijastipendit haettavana
Urheilijastipendi voidaan myöntää urheilijalle 
tai joukkueelle, joka on vuonna 2022 saavut-
tanut mitalin avointen SM -kisojen ohjelmaan 
sisältyvässä urheilulajissa. Palkitsemisen 
edellytyksenä on, että sarjassa on ollut vähin-
tään neljä kilpailijaa. Ko. urheilijan on oltava 
kirjoilla Tervolan kunnassa ja palkittavan jouk-
kueen tai ryhmän on edustettava Tervolassa 
rekisteröityä urheiluseuraa. Lisätietoja saa 
sivistyslautakunnan avustussäännöstä, joka 
löytyy Tervolan kunnan www-sivuilta. Vapaa-
muotoinen hakemus, jossa luettelonomainen 
selvitys vuoden 2022 menestyksestä tulee toi-
mittaa sivistysjohtajalle 15.1.2023 mennessä.

Ajankohtaista

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

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

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset 
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Opetustoimen lyhytaikaiset sijaiset
Hakuaika päättyy 31.5.2023 

NUORKKA
Joulutauolla 22.12.22–1.1.23

Avoinna kaikille kouluikäisille 
ma 2.1. ja ke 4.1. klo 13–16. 
Tervetuloa viettämään Nuorkalle aikaa 
joululomalla. Meillä voi pelailla mm. pingistä, 
ilmakiekkoa, biljardia ja monenlaisia lautape-
lejä sekä löhöillä ja olla vain!  
Pe 6.1. kiinni

Ma 9.1. alkaen normaalit aukioloajat ja  
ikärajat.

Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!

NUORISO- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 
TOIVOTTAA RAUHALLISTA JOULUN- 
AIKAA KAIKILLE! 

YHTEYSTIEDOT
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

Seniori kuntosali jää joulutauolle tällä vii-
kolla. Ryhmät kokoontuvat Tervolan Kuntosa-
lilla jälleen ti 10.1  klo. 12.00 ja 13.15.

Kuntoilijalla tulee olla voimassa oleva seniori-
kuntosalikortti. 

Tulethan kuntoilemaan vain täysin terveenä 
ja huolehdithan hyvästä käsihygieniasta sekä 
turvaväleistä.

TERVETULOA  kaikki mukaan!

Matti Niiranen
Fysioterapeutti
Terveystalo Tervola kuntaulkoistus
P. 040 195 0228Pe 3.3 klo 11.30-14.30

Kivalo-opisto toivottaa oppilaille, 
opettajille ja yhteistyökumppaneille 

Rauhallista Joulua ja 
Onnea tulevalle vuodelle 2023!

Kivalo-opiston toimistot ja asiakaspalvelu on 
kiinni 23.12.2022 – 1.1.2023 välisenä aikana. 
Tervolan toimisto palvelee 9.1.2023 alkaen 
normaalisti. Ota yhteyttä Kemin toimipisteeseen 
2.-5.1.2023 puhelimitse p. 040 748 3672 tai 
sähköpostitse kivalo-opisto@kemi.fi. 

Muistathan ilmoittautua tammikuussa alkaville 
kursseille ajoissa www.kivalo-opisto.fi. 

Nähdään kursseilla!

                 
 

KIVALO-OPISTON AJANKOHTAISET LUENNOT JA KURSSIT:  

Avoimet luennot: 

Katsaus pohjoisen taiteeseen -Taidehistorian yleisöluentosarja. 4.luento - Kuvataide 
monipuolistuu, la 14.1.2023 klo 11.15–15.00, Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio tai Teams. 
Taidehistorian professori Tuija Hautala -Hirvioja.  
Katsaus pohjoisen taiteeseen -Taidehistorian yleisöluentosarja. 5.luento - Saamelainen kuvataide 
Suomessa, la 28.1.2023 klo 11.15–15.00, Kemin kulttuurikeskus, pieni auditorio tai Teams. 
Taidehistorian professori Tuija Hautala -Hirvioja. 

Verkkokurssit:  
Tietokoneen käyttötaito, kertaus- ja jatkokurssi, pe 13.1. - 14.4.2023 klo 10–11.30. 
Verkkoyrittäjyyden peruskurssi, ke 8.2. - 22.2.2023 klo 17–19.30.  
 

Tervola 
Tarinasta teatteriksi, to 12.1. - 27.4.2023 klo 18.00 – 19.30, Paakkolan kylätalo 
Hulavanteella keskivartalo tiukaksi, pe 13.1. - 21.4.2023 klo 18.00 – 19.00, Tervolan koulukeskus 
 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: www.kivalo-opisto.fi, puhelimitse p. 040 748 3672 tai toimistoilla. 
Emme huomioi tekstiviestillä, sähköpostilla, puhelinvastaajaan tai kotisivujen 
yhteydenottolomakkeella tulleita ilmoittautumisia. 

Nähdään kursseilla! 
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Lukijan kuva. 
Lähetä ottamasi kuva  

aineisto@tervola-lehti.fi 
niin julkaisemme kuvia lehdessä. 

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! 

TERVOLAN KUNTA 
TOIVOTTAA 

KUNTALAISILLEEN 
HYVÄÄ JOULUA JA 

RAUHALLISTA 
UUTTAVUOTTA.

TERVOLAN  
KUNNAN  

JA YHTIÖIDEN  
JOULUNAIKA:

KUNNANTALO ON SULJETTUNA   
26.12.2022 – 1.1.2023

Päivystysnumerot ovat:
Tenergia Oy      0400 394 251
Tervolan Vesi  Oy     0400 296 421
Tervolan Vuokratalot Oy     0400 296 421

Sosiaalityöntekijä on kunnantalon sulun aika-
na arkipäivisin tavoitettavissa vain puhelimitse 
klo 9 – 16 välisenä aikana numerosta 040 537 
6525

RAUHALLISTA JOULUNAIKAA KAIKILLE
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- KUNNALLA TÖISSÄ -

Teksti ja kuva, 
Auni Vääräniemi

”Työt antoivat hyvän mahdollisuuden  
jäädä Tervolaan”

Myynnin ja markkinoinnin 
tradenomi (AMK) Reetta  
Davidila luotsaa Maaseu-
dulta käsin -messuja. Hän 
aloittaa myös upouuden 
matkailun ja hyvinvointipal-
velut yhdistävän hankkeen 
vetäjänä Tervolassa.

Reetta Davidilalla on Tervolassa messukoordinaattorin työ. Lisäksi hän tekee töitä uuden hyvinvointi- ja matkailu-
hankkeen parissa.

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 11.1.  

Aineistot 4.1. mennessä

E lokuun lopussa pi-
detyistä Maaseu-
dulta käsin -mes-

suista on kulunut vas-
ta alle neljä kuukautta, 
mutta messukoordinaatto-
ri Reetta Davidila tähyää jo  
ensi kesän messuja koh-
ti. Messupäivät on päätetty 
tutusti elokuun viimeisel-
le viikonlopulle. Paikka eli 
Louen Lappian koulutilan 
alue on varattu messujen 
käyttöön.

”Ensimmäinen messutyö-
ryhmän kokous on myös  
jo pidetty. Aiemmin messu-
jen valmisteluja ei ole on-
nistuttu aloittamaan näin 
aikaisin, joten olen erit-
täin tyytyväinen tämän- 
hetkiseen tilanteeseen”, 
Davidila iloitsee.

Kesän 2022 messuilla oli  
reilut 7 000 kävijää. Määrä 
 oli todella hyvä koronavuo-
sien jälkeisiksi messuiksi. 
Davidila kertoo, että messut 
menivät pääpiirteittäin van-
halla kaavalla. Näytteille- 
asettajia oli hyvä määrä.

”Uutta messuilla oli ran-
neke, jolla pääsi messuille  
molempina päivinä. Tämä 
oli tykätty uudistus. Mes-
suilla näkyi paikallisuus hie-
nosti, kun näytteilleasettajia  
oli monipuolisesti”.

Tervolalaissyntyinen Reet-
ta Davidila aloitti messukoor- 
dinaattorin työt tämän vuo-
den toukokuussa. Hän on 
käynyt koulunsa Tervolas-
sa ja lukion jälkeen hän lähti  
Oulun  ammatt ikorkea -
ko u l u u n  o p i s ke le m a a n 
myynnin ja markkinoinnin 
tradenomiksi (AMK). Trade- 
nomiopintojen opinnäyte-
työn hän teki Tervolan kun-
nalle, joten kunta on hänelle 
tuttu muutoinkin kuin asuin-
paikkana.

”Minulla ei ehkä ollut aiko-
mus palata Tervolaan, mut-
ta työt antoivat hyvän mah- 
dollisuuden tulla takaisin. 

Opinnoista on ollut paljon 
apua messukoordinaattorin 
töissä ja muutenkin ne ovat 
auttaneet eteenpäin. Tällä 
hetkellä viihdyn täällä, enkä 
ole hakeutumassa muualle”, 
Davidila kertoo.

Messukoordinaattorin töi-
den lisäksi Reetta Davidi-
lan harteilla on vuoden 2023 
ajan uusi hyvinvointi- ja  
matkailualan hanke Tervo-
lassa. Lappi-Aasia hyvin-
vointimatkailun kehittä- 
mishanke on saanut rahoi-
tusta Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjel-
masta. Hankkeen budjetti  
on noin 50 000 euroa. Ra-
hoitukseen osallistuu myös  
Tervolan kunta.

Lappi-Aasia hyvinvointi- 
matkailun kehittämishank-
keen tarkoituksena on sel-
vittää Tervolassa olevat hy-
vinvointipalvelut sekä ma-
joitusta tarjoavat yritykset, 
jonka jälkeen tavoitteena  
on luoda näistä yhteinen  
palvelu Aasian ja nimen-
omaan Japanin markkinoille.

”Hankkeen ensisijainen ta-
voite on luoda toimintamal-
li, jolla jatkossa voisi tuot-
teistaa ja paketoida tällai- 
sia palveluja sekä kehittää 
alueellista palveluntuotan-
toa kohderyhmänä aasia- 
laiset. Sen tiedämme, että 
japanilaiset naiset ovat 
enemmän kuin valmiita os-
tamaan verkosta hyvin-
vointipalvelupaketin ja tule-
maan tänne palautumaan ja  
rauhoittumaan arjestaan”.

Hanketta on valmistel-
tu suunnittelemalla sitä  
yhdessä Japanista kotoi-
sin olevan, Suomessa opis-
kelevan ja työskentelevän, 
Tervolaan kytköksissä ole-
van Japanin asiantuntijan 
kanssa. Hänellä on yhteydet  
Japanissa toimiviin kohde-
ryhmää tunteviin yrityksiin  
ja henkilöihin.

”Kohderyhmän aasialai-
set eivät ole normaali ostos-  
ta i  e lämysmatkai l i jo ita  
vaan niitä ihmisiä, jotka  
etsivät kohteeltaan hyvin-

vointia ja henkisyyttä ko- 
rostavia arvoja. Heille poh-
dimme helposti saavutet-
tavia hyvinvointimatkai-
lupaketteja, joiden sisältö  
olisi esimerkiksi erilaisia  
terapiahoitoja, eläinavus-
teista terapiaa, tutustumis-
ta paikalliseen elämään ja 
arkeen, käsitöiden tekemis-
tä, osallistumista arjen töi-
hin ja majoittumista pai-
kallisiin pieniin majoitus- 

yrityksiin”, Davidila sanoo.

Hanketta Davidila tekee  
kevääseen saakka, kun-
nes on taas aika hypätä  
m e s s u k o o r d i n a a t t o r i n  
töihin. Sen jälkeen jatku- 
vat hanketyöt.
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Tervola-lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät 
vuosi 2023

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

      Yhteystiedot:

Ilmoitusvalmistus / myynti  Lehden sisältö / myynti 
Tiina Tuokila    Pekka Tuokila
puh. 040 759 9358   puh. 0400 587 957
aineisto@tervola-lehti.fi	 	 pekka.tuokila@visualdesign.fi

Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako	oma	julkaisu	Tervola-lehden	

välissä.
Pyydä	tarjous

aineisto@tervola-lehti.fi

Yleisönosastokirjoitukset
Yleisönosastoon voi kirjoittaa itseään 
kiinnostavasta tai askarruttavasta asiasta. 
Se voi olla myös runo, ajatelma tai kuvia. 
Julkaisun	edellytyksenä	asiallisuus	sekä	
kirjoittajan nimi (voi olla myös nimimerkki).
Emme julkaise poliittisia mielipiteitä kos-
kevia kirjoituksia.

Hei Tervolalainen!
Onko sinulla aihe tai vaikka valmis juttu? 

Lähetä se osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Tervola-lehden	toimitus	sekä	Mainostoimisto	Visual	Design	Oy:n
henkilökunta kiittävät kuntalaisia ja yrittäjiä hyvästä yhteistyöstä.

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

Toivomme kaikille Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta.

Pidetään	yhteyttä!

Tervola-lehti
www.tervola-lehti.fi

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

MEDIAKORTTI 2023
Lehden formaatti Tabloid, 6-palstainen. Painopinta-ala 248x365 mm.

Aineistovaatimukset
PDF-tiedostona
Word- tai Powerpoint -tiedostoissa pelkkä teksti, kuvat erillisinä

Tekniset vaatimukset
• Fontit konvertoitava poluiksi
• Väri-ilmoituksessa tulee käyttää aina prosessivärejä (CMYK). 
• Kuvat CMYK-muodossa. 
• Kuvan resoluutio tulee olla vähintään 220 pikseliä tuumalle, asemoituna 1/1 koossa, TIFF-, EPS- tai JPEG-muodossa

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

Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy ilmoitushintaan.

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

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä.

Ilmoitusaineiston jättö
Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen aineisto edellisen viikon keskiviikkona klo 16.00 mennessä, valmiit aineis-
tot	edellisen	viikon	torstaina	klo	12.00	mennessä	osoitteeseen	aineisto@tervola-lehti.fi	(kts.	aineistovaatimukset).

Peruutukset
Määräpaikka ilmoitukset on sovittava ennakolta. Ilmoituksen peruutukset tehtävä sisäänjättöaikojen mukaisesti. 
Peruutetuista, jo tehdyistä ilmoituksista veloitamme 50% ilmoitushinnasta.

Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät 

Jakelu  ke 11.1.  aineisto pvm ke 4.1.
Jakelu  ke 25.1.  aineisto pvm ke 18.1. 
Jakelu  ke 8.2.    aineisto pvm ke 1.2.
Jakelu  ke 22.2..   aineisto pvm ke 15.2.
Jakelu  ke 8.3.    aineisto pvm ke 1.3.
Jakelu  ke 22.3.  aineisto pvm ke 15.3.
Jakelu  ke 5.4.  aineisto pvm ke 29.3.
Jakelu  ke 19.4.  aineisto pvm ke 12.4.
Jakelu  ke 3.5.   aineisto pvm ke 26.4.
Jakelu  ke 17.5.  aineisto pvm ke 10.5.
Jakelu  ke 31.5.  aineisto pvm ke 24.5.
Jakelu  ke 14.6.  aineisto pvm ke 7.6.
Jakelu  ke 5.7.  aineisto pvm ke 28.6.

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

Jakelu  ke 19.7.  aineisto pvm ke 12.7.
Jakelu  ke 2.8.  aineisto pvm ke 26.7.
Jakelu  ke 16.8.  aineisto pvm ke 9.8.
- Maaseudulta käsin messuliite
Jakelu  ke 30.8.  aineisto pvm ke 23.8.
Jakelu  ke 13.9.  aineisto pvm ke 6.9.
Jakelu  ke 27.9.  aineisto pvm ke 20.9.
Jakelu  ke 11.10.  aineisto pvm ke 4.10.
Jakelu  ke 25.10.  aineisto pvm ke 18.10.
Jakelu  ke  8.11.  aineisto pvm ke 1.11.
Jakelu  ke 22.11.  aineisto pvm ke 15.11.
Jakelu  ti  5.12.   aineisto pvm ke 29.11.
Jakelu  ke 20.12.   aineisto pvm ke 13.12.

Yhteystiedot

Ilmoitusvalmistus / myynti Lehden sisältö / myynti 
Tiina Tuokila   Pekka Tuokila
puh. 040 759 9358  puh. 0400 587 957
aineisto@tervola-lehti.fi	 	 pekka.tuokila@visualdesign.fi

Graafinen	ilme/taitto

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

Tervola-lehti
www.tervola-lehti.fi

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

MEDIAKORTTI 2023
Lehden formaatti Tabloid, 6-palstainen. Painopinta-ala 248x365 mm.

Aineistovaatimukset
PDF-tiedostona
Word- tai Powerpoint -tiedostoissa pelkkä teksti, kuvat erillisinä

Tekniset vaatimukset
• Fontit konvertoitava poluiksi
• Väri-ilmoituksessa tulee käyttää aina prosessivärejä (CMYK). 
• Kuvat CMYK-muodossa. 
• Kuvan resoluutio tulee olla vähintään 220 pikseliä tuumalle, asemoituna 1/1 koossa, TIFF-, EPS- tai JPEG-muodossa

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

Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy ilmoitushintaan.

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

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä.

Ilmoitusaineiston jättö
Valmistettavat aineistot sekä toimituksellinen aineisto edellisen viikon keskiviikkona klo 16.00 mennessä, valmiit aineis-
tot	edellisen	viikon	torstaina	klo	12.00	mennessä	osoitteeseen	aineisto@tervola-lehti.fi	(kts.	aineistovaatimukset).

Peruutukset
Määräpaikka ilmoitukset on sovittava ennakolta. Ilmoituksen peruutukset tehtävä sisäänjättöaikojen mukaisesti. 
Peruutetuista, jo tehdyistä ilmoituksista veloitamme 50% ilmoitushinnasta.

Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät 

Jakelu  ke 11.1.  aineisto pvm ke 4.1.
Jakelu  ke 25.1.  aineisto pvm ke 18.1. 
Jakelu  ke 8.2.    aineisto pvm ke 1.2.
Jakelu  ke 22.2..   aineisto pvm ke 15.2.
Jakelu  ke 8.3.    aineisto pvm ke 1.3.
Jakelu  ke 22.3.  aineisto pvm ke 15.3.
Jakelu  ke 5.4.  aineisto pvm ke 29.3.
Jakelu  ke 19.4.  aineisto pvm ke 12.4.
Jakelu  ke 3.5.   aineisto pvm ke 26.4.
Jakelu  ke 17.5.  aineisto pvm ke 10.5.
Jakelu  ke 31.5.  aineisto pvm ke 24.5.
Jakelu  ke 14.6.  aineisto pvm ke 7.6.
Jakelu  ke 5.7.  aineisto pvm ke 28.6.

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

Jakelu  ke 19.7.  aineisto pvm ke 12.7.
Jakelu  ke 2.8.  aineisto pvm ke 26.7.
Jakelu  ke 16.8.  aineisto pvm ke 9.8.
- Maaseudulta käsin messuliite
Jakelu  ke 30.8.  aineisto pvm ke 23.8.
Jakelu  ke 13.9.  aineisto pvm ke 6.9.
Jakelu  ke 27.9.  aineisto pvm ke 20.9.
Jakelu  ke 11.10.  aineisto pvm ke 4.10.
Jakelu  ke 25.10.  aineisto pvm ke 18.10.
Jakelu  ke  8.11.  aineisto pvm ke 1.11.
Jakelu  ke 22.11.  aineisto pvm ke 15.11.
Jakelu  ti  5.12.   aineisto pvm ke 29.11.
Jakelu  ke 20.12.   aineisto pvm ke 13.12.

Yhteystiedot

Ilmoitusvalmistus / myynti Lehden sisältö / myynti 
Tiina Tuokila   Pekka Tuokila
puh. 040 759 9358  puh. 0400 587 957
aineisto@tervola-lehti.fi	 	 pekka.tuokila@visualdesign.fi

Graafinen	ilme/taitto

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

Konstaapeli 
Danielin  

Tervola-show

M alttamaton lapsi- 
ja nuorisojouk-

ko oli kerääntynyt hyvissä  
ajoin Nuorisoseurantalon 
ympäristöön joulukuun en-
simmäisenä päivänä, kun  
supersuosittu somepersoo-
na ja tiktokkaaja, nettipolii-
si Konstaapeli Daniel saapui 
Tervolaan. 

Tervolan nuorisovaltuustol-
ta saatu vierailijavinkki osui  
ja upposi, sillä paikalle oli  
saapunut yli 70 uteliasta ja 
tiedonjanoista eri-ikäistä 
kuulijaa, puhelimet valmiiksi 
viritettyinä yhteiskuvia var-
ten. 

Va n h e m p i  ko n s t a a p e l i  
Daniel Kalejaiye toimii Itä- 
Suomen poliisilaitoksel-
la osana nuorten parissa 
työtä tekevää ryhmää. Hä-
nen kirjansa ”Konstaape-
li Daniel tässä, moro!” ilmes-
tyi tänä vuonna, ja some- 
alustan muotoon jäsennel-
lyssä kirjassa käsitellään  
rikoksia ja rangaistuksia,  
kiusaamista, nettikäyttäy- 
tymistä ja monia muita  
nuoren elämää koskettavia 
ilmiöitä.

Konstaapeli Danielin vierai-
lu oli osa kirjaston Luovas-
ti lukien -hanketta, jonka  
tavoitteena on ollut osoit-
taa, että lukeminen voi  
olla muutakin kuin perintei-
sen kirjan lukemista. Moni 
kuulija varmasti samais-
tui hänen kokemuksiinsa  
siitä, ettei hän ollut nuorena 

Teksti ja kuva, 
Tervolan kirjasto

koululaisena kovin kiinnos-
tunut tavanomaisesta luke-
misesta. Mutta lukemista-
han on monenlaista, kuten 
Konstaapeli Daniel esityk-
sessään osoitti. Hän ker- 
toi  a jatuksiaan media- 
lukutaidosta, netiketistä,  
somealustojen tiedon kriit-
tisestä lukemisesta ja niis- 
sä toimimisesta sekä am-
mattinsa puolesta myös  
ihmisten lukemisen tärkey-
destä. Hän kyseli paljon ky- 
symyksiä myös yleisöltä, 
joka osallistui ilahduttavan 
aktiivisesti keskusteluun.

Konstaapeli Danielin esitys 
oli interaktiivinen, sillä ylei- 
sö pääsi lopuksi pelaamaan 
Kahoot-pel iä käsitelty-
jen asioiden pohjalta. Hou-
kuttimena oli kirjapalkinto,  
sillä osallistujien kesken  
arvottiin peräti kaksi Kons-
taapel i  Daniel in  k ir jaa:  
toinen arvontalipukkeil-
la ja toinen Kahootilla. Vi-
saiset kysymykset lait- 
toivat älynystyrät töihin, 
ja oikeita vastauksia al- 
koikin löytyä kuin liuku- 
h ihnalta  tarkkaavaisen  
kuulijajoukon osoittaessa 
tietämystään. 

Lopuksi oli paljon kyseltyjen 
yhteiskuvien ja nimmareiden 
aika. Eräs nuoremmista osal-
listujista totesikin yhdelle  
järjestäjistä ”tämän olleen 
hänen elämänsä paras päivä”.  

Epäilemättä kirjasto ja nuo-
risopalvelut onnistuivat jär-
jestämään kohdeyleisölle 
mieleenpainuvan iltapäivän 
kutsumalla Konstaapeli Da-
nielin Tervolaan herättele-
mään lukuinnostusta.

Jännittynyt kuhina valtasi 
Tervolan kylänraitin ja kir-
jaston, kun julkkispoliisi 
Konstaapeli Daniel bon-
gattiin Nuorisoseurantalon 
pihalta. Innokkaimmat fanit 
kävivät pyytämässä nim-
mareita ja yhteiskuvia jo 
ennen tapahtumaa.
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Valtakunnallinen lasten itsenäisyyspäivä- 
juhla Helsingissä oli jännittävä kokemus

V uoden 2022 juh-
lan emännöitsijä-

nä toimi pääministeri San-
na Marin. Tilaisuuteen Sää-
tytalossa osallistuivat myös 
valtiovarainministeri Annika  
Saarikko, oikeusministe-
ri Anna-Maja Henriksson 
sekä ympäristö- ja ilmasto-
ministeri Maria Ohisalo. Juh-
laan kutsuttiin kaksi lasta jo-
kaisesta Suomen 309 kun-
nasta. Tervolasta juhlimaan 
lähtivät Topi Pesonen ja  
Altti Lumpus.

Tämän vuotuisen juhlan tee-
ma oli tulevaisuuden tekijät. 

Teksti: Susanna Karila, 
Topi Pesonen ja Altti Lum-
pus. Kuvat: Virva Kokko, 
Tanja Lumpus ja Fanni 
Uusitalo (valtioneuvoston 
kanslia).

Tilaisuuden juontajana toimi 
näyttelijä Christoffer Stran-
dberg ja esiintyjinä toimivat 
Robin Packalen sekä Viivi 
Korhonen.  

Lasten mietteitä  
juhlapäivän tunnel-
mista ja reissusta:

”Pääministerin tapaaminen 
jännitti vähän. Luulimme, 
että tapaamme vain pää- 
ministerin, mutta paikalla  
olivat myös valtiovarain-
ministeri, oikeusministe-
ri ja ympäristöministeri.  
Me olimme Altin kanssa  
ensimmäisten joukossa  
kättelemässä heitä. Minis-
terit toivottivat meidät ter-
vetulleeksi ja me terveh-
dimme heitä. Kättely oli no-
peasti ohi ja menimme Altin 
kanssa yläkertaan odot-
tamaan, että kaikki vieraat 
kättelevät ministerit. Sii-

Suomen lasten itsenäisyyspäivän juhla  
järjestettiin ensimmäisen kerran Suomi  
100 -juhlavuoden kunniaksi vuonna 2017, 
jonka jälkeen se on vakiintunut tärkeäksi 
osaksi itsenäisyyspäivän juhlintaa. 

nä meni tosi kauan. Juhlassa 
oli kivaa. Siellä oli hyvät tar-
jottavat ja mie söin hodarei-
ta. Juhlassa esiintyivät Ro-
bin ja Viivi yhdessä, keikka  
oli ihan hyvä. Juhlassa sai 
myös värittää värityskuvia 
tai rakennella Legoilla, mut- 
ta me emme Altin tehneet 
niitä. Säätytalo oli vanha ja 
hieno rakennus. Lähtisin uu-
destaan juhliin jos voisin.

Helsingissä kävimme myös 
syömässä, katselemas-
sa jouluvaloja ja ostoksil-
la keskustassa sekä vierai- 
limme Helsingin kaupun-
ginmuseossa yhdessä Altin 
ja hänen äitinsä kanssa. Me 
kävimme minun äidin kans-
sa myös Kansallismuseo- 
ssa. Matkustimme lentoko-
neella Rovaniemeltä ja pa-
luulento oli myöhässä. Olim-
me äidin kanssa kotona 
 keskellä yötä.

Oli kiva, että pääsimme Al-
tin kanssa juhlaan. Meidän 
luokkalaisten vanhemmil-
le tuli Wilmassa viesti, jossa  
kysyttiin kuka haluaa läh- 
teä vanhempansa kanssa 
juhlaan. Vain me Altin kans-
sa halusimme lähteä, joten 
osallistujia ei tarvinnut arpoa.

”On hyvä, että Suomi on itse-
näinen, eikä ole toisen maan 
alaisuudessa. Me saamme 
päättää omista asioistam-
me. Minusta on mukava, että 
myös lapsille on hienot itse-
näisyyspäivän juhlat”, kertoi 
Topi Pesonen.

Altti Lumpus kertoi myös 
matkan olleen hänen en-
simmäinen kerta Helsingis-
sä. Samalla sai kierrellä itse- 
näisyyspäivänä keskus-
tan nähtävyyksiä. ”Läh-
dimme Rovaniemeltä mat-
kaan 5.12 illalla. Lento jän-
nitti hieman, mutta kyyti oli  
onneksi tasaista. Matkus-
timme metrolla ja ratikal-
la sekä kävimme shoppaile-
massa. Seuraavana päivänä 
oli Lasten itsenäisyyspäivän 
juhla, jota odotimme To-
pin kanssa kovasti. Juhlassa  
pääsimme kättelemään  
pääministeriä, muita mi-
nistereitä sekä katsomaan  
Robinin ja Viivin esitykset. 
Juhlien jälkeen menimme 
koko porukalla tutustumaan 

Helsingin kaupunginmuse-
on näyttelyihin. Sen jälkeen 
olikin aika lähteä syömään  
ja kohti lentokenttää.” 

Altin äidin Tanja Lumpuksen  
kertoman mukaan pojat  

olivat pitäneet kovasti juh-
lista ja kotiin tuomisina he  
olivat saaneet männyn sie-
meniä sekä kuvan jossa he  
istuvat ”kuninkaan, jota  
ei koskaan tullutkaan” -tuo-
lissa.
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Joulutervehdykset Tervolasta!

Puh. 016-435 720

Lämmin kiitos asiakkailleni 
kuluneesta vuodesta.

Rauhallista Joulua ja Onnea 
vuodelle 2023.

Kampaamo Pirkko

Lämmin kiitos asiakkailleni 
kuluneesta vuodesta.

Rauhallista Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2023

Mettänpeikko
Parturi-Kampaaja Raija Alalahti

Kivalontie 652
95300 Tervola
p. 040 845 8759

Taksi- ja tilausliikenne  
Mika Suorsa Oy/Loca Boys  

Puh. 040 576 5173

Lämmin kiitos asiakkailleni 
vuodesta 2022.

Hyvää Joulua ja Onnea  
vuodelle 2023.

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta

Kiitos asiakkaillemme
päättyvästä vuodesta.

Hyvää Joulua ja 
menestystä vuodelle 2023

Puh. 040 548 1425, 95300 Tervola

LVI-  ja KONETYÖ
KAASILA OY

Kiitän asiakkaitani ja yhteistyökumppaneitani 
kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille

       Rauhaisaa Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2023

Rakennussuunnittelu
OLAVI JESTILÄ KY

Puh. 0400 812 248

Lämmin kiitos asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme 

kuluneesta vuodesta.

    Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Kiinteistötyöt Matti Kupari

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Vasemmistoliiton Tervolan kunnallisjärjestö ry
Vasemmiston valtuustoryhmä

Kiitos asiakkailleni ja yhteistyökumppaneilleni 
kuluneesta vuodesta.

Iloista Joulua ja menestystä
vuodelle 2023!

Rauhallista Joulun aikaa
ja Turvallista Uutta Vuotta!

toivottaa VPK:n väki

Lämmin kiitos asiakkaillemme 
kuluneesta vuodesta

Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta!Kiitos asiakaille ja yhteistyö- 

kumppaneille kuluneesta vuodesta
Makeaa joulua ja hunajaista  

uutta vuotta 2023!
Toivoo Runkauksen Hunajan väki

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta.
Tunnelmallista Joulun aikaa

ja Onnea Vuodelle 2023!

puh. 040 577 6826
e-mail: annettekranta@gmail.com
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Joulutervehdykset Tervolasta!

Hyvää Joulua  
ja Onnea  
vuodelle 

2023Alina Tervola-Tornio 
Puh. 044 755 6360

Alina on osa Norlandiaa

Tunnelmallista  
joulua ja onnellista  
uutta vuotta 2023!  
Kiitos asiakkaillemme  
kuluneesta vuodesta

Sähköasennus Aula Oy
Saareksentie 7, Tervola

Antti Vaara • 0405343611 • info@sahkoasennusaula.fi 
www.sahkoasennusaula.fi

 Joulun aikaa rauhaisaa sekä 
vuotta hyvää alkavaa! 

Lämpöinen kiitos asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta!

Hauskaaa Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

Hyvää Joulua ja  
Onnellista uutta 

vuotta 2023

Rauhallista Joulua toivottaa HV-Heli Oy

 

  

Asiointiavustajan palvelut 
ikäihmisille vuonna 2023

Vanhus- ja vammaisneuvos-
to on esitti, että Tervolan kun-
ta palkkaisi asiointiavustajan, 
jonka tehtäviin kuuluisi tukea 
omaishoitoa, ikäihmisten ja 
vammaisten kotona asumis-
ta sekä toimia ulkoiluapuna 
ja saattopalveluna. Kunnan 
vanhuspalveluiden alaisuu-
dessa on aikaisemminkin toi-
minut vuonna 2019 määräai-
kainen asiointiavustaja, joka 
koettiin jo tuolloin toimivak-
si ja hyödylliseksi palveluksi. 
Tehtävinä olivat omaishoita-
jien asiointien mahdollistami-
nen, sosiaali- ja terveystoi-
men yksiköiden asiakkaiden 
asiointi- ja ulkoiluapu sekä 
saattopalvelu.

Uuden strategian myötä Ter-
volan kunta haluaa panos-
taa viihtyvyyteen ja asioin-
tiavustajan palveluja tarjo-
amalla kunta voi strategiansa 
mukaisesti kehittää toimin-
taansa idearikkaalla suunnit-
telulla. Sosiaali- ja terveyslau-
takunnan selvityksen pohjal-
ta kunnanhallitus päätti, että 
asiointiavustajan toimi jatko-
valmistellaan siten, että pal-
velu otetaan kokeiluluontoi-

sesti käyttöön vuoden 2023 
aikana.

Tervolan kunnan talousarvio 
vuosille 2023-2025

Kuntalain mukaan valtuuston 
on vuoden loppuun mennessä 
hyväksyttävä kunnalle seu-
raavaksi kalenterivuodeksi 
talousarvio ottaen huomioon 
kuntakonsernin vastuut ja 
velvoitteet.

Talousarvio ja – suunnitelma 
on laadittava siten, että ne to-
teuttavat kuntastrategiaa ja 
edellytykset kunnan tehtä-
vien hoitamiseen turvataan.

Tervolan kunnan talous on 
hyvällä pohjalla. Lähivuosi-
na Tervolassa tehdään ta-
loussuunitelman mukaisesti 
runsaasti investointeja. Laa-
ja Sote-uudistus tuo kuiten-
kin epävarmuutta lähivuosiin.
Kunnanvaltuusto päättää ta-
lousarviosta kokouksessaan 
8.12.2022.

Muut asiat
Kunnanhallitus päätti, että 
Tervolan kunta ottaa käyt-
töön rekrytointilisän kokeilu-
luonteisena ajalle 1.1.2023–
31.12.2023.

Tervolan kunta antaa lainan 
ja avustaa yhtiötään Tervolan 
Energia ja Vesi Oy:ta. Laina on
tarkoitettu uuden siirtolinjan 
rakentamiseen. Avustus an-
netaan siirtolinjan suunnitel-
ma tekemiseen.

Tervolan kunta tarjoaa jatkos-
sa työntekijöilleen työsuhde-
polku- tai sähköpyörän. Kun-
ta sitoutui yhteishankintaan 
Sarastian kanssa, joka hoi-
taa pyörien leasing-kilpailu-
tuksen.

Muut kunnanhallituksen kä-
sittelemät asiat menivät pää-
tösehdotuksen mukaisesti. 
Voit tutustua kokouksen esi-
tyslistaan tai 2.12.2022 jul-
kaistavaan pöytäkirjaan Ter-
volan kunnan verkkosivuilla
tai suoraan osoitteessa: 
 tervola.ktweb.fi

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

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 28.11.2022
– asialistalla muun muassa asiointiavustaja- 

palvelut ikäihmisille ja talousarvio  
vuosille 2023-2025

Tervola-lehden toimitus toivottaa  
hyvää joulua ja onnea vuodelle 2023
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Eduskunta on hyväksynyt 
lain väliaikaisesta sähkötu-
esta, jonka tarkoitus on tu-
kea pienituloisia kotitalouk-
sia.

Laki väliaikaisesta sähkötu-
esta tulee voimaan 1.1.2023. 
Sähkötuki on tarkoitettu ko-
titalouksille, jotka eivät voi 
pienten vuositulojen takia 
täysimääräisesti hyödyn-
tää uutta sähkövähennystä  
verotuksessa. Sähkövähen-
nys on siis ensisijainen keino 
saada apua sähkömenoihin. 
Helpotusta sähkömenoihin 
voi saada vain joko vähennyk-
senä tai sähkötukena. Pieni-
kin määrä tukea poistaa koko-
naan oikeuden sähkövähen-
nykseen.

Sähkövähennystä tai säh-
kötukea voi saada sähkö-
energiamenoihin eli sähkö-
energian, arvonlisäveron ja 
mahdollinen perusmaksun 
kustannuksiin. Sähkönsiirron 
kustannuksista ei voi saada 
vähennystä eikä tukea.

Sähkötukea ei voi saada, jos 
sähkömenot ovat alle 400 e/
kk

Sähkötuen hakeminen alkaa 
tammikuussa. Hakemuslo-
make julkaistaan 7.1.2023. 
Hakemuksen liitteeksi tarvi-
taan sähkölasku. Sähkötuki on 
tarkoitettu niihin sähköener-
giamenoihin, jotka ovat syn-
tyneet ajalla 1.1–30.4.2023. 
Tukea voi saada vain yhden 

vakinaisessa käytössä ole-
van asunnon sähkömenoihin, 
ja asunnon pitää sijaita Suo-
messa.

Sähkötuessa on omavas-
tuu 400 e/kk. Tuen määrä on 
60 % niistä sähköenergiame-
noista, jotka ylittävät oma-
vastuun. Enintään sähkötu-
kea voi saada 660 e/kk. Enim-
mäismäärän sähkötukea saa 
siis silloin, jos sähköenergia-
menot ovat 1 500 e/kk tai 
enemmän. Pienin maksetta-
va sähkötuki on lain mukaan 
5 e/kk.

Sähkötuki on veroton, eikä se 
vaikuta muihin hakijan saa-
miin etuuksiin. Jos hakija on 
kuitenkin saanut sähkölas-

kua varten toimeentulotukea, 
hän ei voi yleensä saada sa-
man laskun perusteella säh-
kötukea.

Mahdollisuus sähkövähen-
nykseen selvitettävä ensin

Laki sähkötuesta perustuu 
siis siihen, että sähkötukea 
voi hakea silloin, jos sähkövä- 
hennystä ei voi hyödyntää 
täysimääräisesti. Sähkö-
vähennyksen voi saada, jos 
sähköenergiamenot ovat yli  
2 000 euroa ajalla 1.1.–
30.4.2023. 

Vähennyksen määrä on 60 % 
niistä sähköenergiamenois-
ta, jotka ovat yli 2 000 euroa. 
Enintään sähkövähennys-

Eduskunnan sähkötuen hakeminen alkaa tammikuussa 2023
tä voi saada 2 400 euroa vuo-
dessa.

Esimerkiksi jos sähköener-
giamenot ovat yhteensä 4 
000 euroa tammi–huhtikuun 
aikana, summasta voi vähen-
tää verotuksessa 60 % 2 000 
euron ylittävästä osasta eli  
1 200 euroa. Jos vuodelta 
2023 kotitaloudelle kertyvä 
tulovero jää alle 1 200 euron 
eikä täysimääräistä vähen-
nystä voi sen vuoksi tehdä, 
kotitalous on tässä tapauk-
sessa oikeutettu sähkötu-
keen. Omien verojen mää-
rää voi arvioida Verohallinnon  
veroprosenttilaskurin avulla.

Koko vuoden 2023 tulove-
rojen ja tammi–huhtikuun 

sähkömenojen määrän ar-
vioiminen etukäteen voi olla 
hankalaa. On hyvä tietää, että 
sähkötukea voi hakea vuoden 
2023 loppuun saakka. Tam-
mi–huhtikuun sähköä kos-
kevat laskut kannattaa laittaa 
maksamisen jälkeen talteen, 
sillä lasku tarvitaan tukihake-
muksen liitteeksi.

Lisätietoa:

Väliaikainen sähkötuki 
(kela.fi)

Sähkövähennys (vero.fi)

Veroprosenttilaskuri (vero.fi)

Vinkkejä sähkön säästämi-
seen (astettaalemmas.fi)

Euroopan jätteen vähentä-
misen viikon teemana on 
tänä vuonna kestävä tekstii-
li ja tekstiilien kiertotalous.

Tekstiili- ja vaateteollisuus on 
yksi maailman eniten saas-
tuttavista teollisuuden aloista 
ja sen ympäristö- ja ilmasto-
vaikutukset ovat merkittävät. 
Vaatteiden tuottajien lisäk-
si myös kuluttajilla on mah-
dollisuus vaikuttaa alan ke-
hittymiseen kohti kestä-
vämpiä toimintatapoja, mitä 
korostetaan myös 19.–27. 
marraskuuta järjestettävällä  
Euroopan jätteen vähentämi-
sen viikolla. Suomessa viikon 
näkyvimpiä toimijoita ovat 
kuntien omistamat jätehuol-
toyhtiöt sekä niiden kattojär-
jestö Suomen Kiertovoima ry 
KIVO.

Vauvarahaa maksetaan  
jokaiselle Tervolassa vuoden 
2023 aikana, ja sen jälkeen 
syntyvälle lapselle. Lapsen 
syntymävuonna maksetaan 
2000 euroa, sekä jokaisena 
seuraavana neljänä vuotena 
1000 euroa / vuosi. Yhteen-
sä vauvarahaa maksetaan 
6000 euroa. (Kunnanvaltuus-
to 22.9.2022 § 72.)

Vauvarahaan on oikeutet-
tu Tervolaan syntynyt lapsi. 
Myös vuonna 2022 syntyneet 
lapset, joiden ennalta las- 
kettu syntymäaika olisi ollut 
2023 vuoden puolella, ovat 
oikeutettuja vauvarahaan. 
Voit hakea vauvarahaa neu-
volasta saatavalla lomak-
keella. Lomakkeen voi tulos-
taa myös Tervolan kunnan 
verkkosivuilta. Hakemus-
lomake palautetaan Tervo-
lan kunnanviraston info-pis-

Vuoden urheilija 2022 on 
useita Suomen mestaruus 
mitaleita hallissa ja ulkora-
doilla saalistanut Saana Peu-
ra. Kirkkain mitali tuli hal-
li kolmiloikassa N19 sarj- 
assa. Myös kansainvälistä 
menestystä Saana saavut-
ti Barents Game kisoista Nor-
jasta. Tuliaisina kisoista oli 
kuusi mitalia. (liitteessä kuva 
Saana Peuran saa Päivin mal-
ja -kiertopalkinnon seuran 
sihteeriltä)

Seuran hallitukseen valittiin 
uudelle kaksivuotiskaudel-
le  Ari Alamikkotervo, Susan-
na Holmstén, Maria Peura ja 
Matti Vaajoensuu.  Hallituk-
sessa jatkavat Eero Peura  
puheenjohtaja, Eeva-Kaisa 
Lahti sihteeri, Katri Palokan-
gas ja Raija Hiltula.

Seuran toimintaa vaivaa  
tällä hetkellä ohjaajapula. 
Tulevan talven aikana ei ole  
viikoittaista kerhotoimintaa 
vaan tullaan järjestämään  

– Tavallisen kuluttajan rooli  
ja arvo tekstiilien käyttäjänä, 
lajittelijana ja kierrättäjänä  
on mitä suurin, toteaa viestin-
täpäällikkö Kaisa Halme KI-
VOsta.

– Kaikki lähtee vastuullisesta 
kuluttamisesta ja harkinnasta 
jo tuotteen hankintahetkellä. 
Paras vaate on sellainen, jota 
käytetään mahdollisimman 
pitkään ja se myös kestää sen, 
Halme jatkaa.

Poistotekstiilin keräys laaje-
nee valtakunnalliseksi, lajit-
telun merkitys kasvaa

Vuonna 2021 hyväksytty jä-
teasetus velvoittaa kunnat 
järjestämään asumisesta 
syntyvän tekstiilijätteen vas-

teeseen ja päätös lähetetään  
hakijalle tiedoksi. 

Vauvaraha on verottajan oh-
jeiden mukaisesti veron- 
alaista tukea. Eli hakijan on 
toimitettava verokortti hake-
muksen mukana sekä erilli-
nen verokortti jokaisena seu-
raavana maksuvuotena kun-
taan, helmikuun loppuun 
mennessä.

Vauvarahan maksamisen 
periaatteina ovat: 

• Lapsen huoltaja on kirjoilla 
Tervolassa lapsen syntymä-
hetkellä

• Vauvarahaa maksetaan per-
heen toiselle, Tervolassa kir-
joilla olevalle vanhemmalle  

•Adoptiotilanteessa vauva-
rahaa myönnetään vain alle 

tapahtumia erilaisten liikun-
talajien ympärille. Kannattaa 
seurata ilmoittelua.

taanoton ensi vuoden alusta 
alkaen.

– Poistotekstiilin keräys le-
viää koko ajan, ja vuoden 
2023 alusta lähtien voidaan 
puhua valtakunnallisesta ke-
räysverkostosta, Halme ker-
too tyytyväisenä ja muis-
tuttaa samalla uudistuk-
sen merkityksestä tekstiilien 
kiertotaloudelle.

– Jätelaitokset etsivät kai-
kelle kotitalouksista peräisin 
olevalle poistotekstiilille par-
haan, kiertotalouden mukai-
sen hyödyntämisratkaisun. 
Poistotekstiilit käsitellään 
vastuullisesti kotimaassa ja 
siitä saatavat kuidut käyte-
tään uusien tuotteiden raa-
ka-aineeksi. Tekstiilimate-

1-vuotiaan lapsen adoptoi-
neelle perheelle 

• Ensimmäinen erä (2000€) 
vauvarahasta voidaan mak-
saa heti, kun lapsen nimi  
ja tiedot ovat kirjautuneet 
digi- ja väestörekisteriviras-
ton tietoihin 

• Seuraavat erät (1000€/ 
vuosi) maksetaan kootusti ja 
automaattisesti huhtikuussa 

• Vuosittaisen maksatuksen 
yhteydessä lapsen ja huolta-
jan kotikunta tarkastetaan 

• Vuosittaisen rahan maksa-
misen edellytyksenä on, että 
huoltajan ja lapsen kotikun-
ta on edeltävän vuoden vii-
meisenä päivänä ja maksu- 
hetkellä Tervola 

riaalin hyödyntämiseksi on 
tehty vuosien ajan tuoteke-
hitystyötä, joka tuottaa nyt 
hedelmää Paimiossa sijait-
sevassa poistotekstiililaitok-
sessa, jossa avatusta tekstii-
likuidusta on kehrätty lankaa 
sekä valmistettu uusiotuot-
teita.

Vaikka kodin tekstiilit pysty-
täänkin jatkossa hyödyntä-
mään aiempaa tarkemmin, 
kaikki ei kuitenkaan sovellu 
uuden materiaalin raaka-ai-
neeksi.

– Poistotekstiilikeräykseen 
voi lajitella käyttökelvotto-
maksi kuluneet, mutta puh-
taat, hajuttomat ja kuivat pai-
dat, housut, hameet ja takit 
sekä kodintekstiilit. Edelleen 

Poistotekstiilin kierrätysmahdollisuudet paranevat

Vauvarahaa voi hakea 2023 vuodesta alkaen Tervolan Terävä ry piti vuosikokouksen 
keskiviikkona 30.11,  jossa vuosikokous-

asioiden lisäksi palkittiin vuoden urheilija.

käyttökelpoiset, ehjät ja hy-
väkuntoiset tekstiilit kannat-
taa laittaa kiertoon eli myy-
dä kirpparilla tai lahjoittaa 
hyväntekeväisyyteen. Alus-
vaatteet, asusteet, matot, 
peitot sekä kaikki likaiset, mä-
rät tai haisevat tekstiilit kuu-
luvat sekajäteastiaan, Halme 
selventää.

Nyt, kun lajittelumahdolli-
suus tulee kaikkien ulottuvil-
le, palataankin jälleen koteihin 
ja asukkaiden rooliin onnistu-
neessa kiertotaloudessa. – 
Kuluttajat ovat kiertotalou-
den kuninkaita ja kuningatta-
ria, Halme toteaa hymyillen. 

– Kulutetaan siis harkiten ja 
kun tulee aika luopua vaat-
teista tai muista tekstiileistä, 
lajitellaan ne huolellisesti ja 
tehdä3än yhdessä työtä kes-

tävämmän huomisen eteen.

Jo nyt monet suomalaiset löy-
tävät kotikunnastaan poisto-
tekstiilin vastaanottopaikan. 
Osoitteesta www.kierrätys.
info sekä oman jätelaitoksen 
sivustolta löytää lähinnä ole-
van keräyspisteen. Kierrätys.
infossa uudelleenkäytettävi-
en vaatteiden ja asusteiden 
vastaanottopisteet löytyvät 
valitsemalla kohdassa ”Mitä 
haluat kierrättää?” Tekstiili. 
Poistotekstiilit vastaanote-
taan omissa pisteissään ja ne 
löytyvät valitsemalla ”Poisto-
tekstiilit”.
 
Lisätiedot
Tuija Ahrikkala
toimitusjohtaja
Perämeren Jätehuolto Oy
p. 040 747 3589
tuija.ahrikkala@pmjh.fi

näköislehti osoitteessa:  
www.tervola-lehti.fi

Teksti: Eeva-Kaisa Lahti
Kuva: Eero Peura

Saana Peura (vas.) vastaanotti Vuoden urheilija pystin, 
palkinnon luovutti seuran puolesta Eeva-Kaisa Lahti.
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Lappilaisista kolmasosa 
metsästää. Miesten osuus 
on ollut laskusuunnassa 
mutta naisten määrä on kii-
tettävästi kasvanut. Lisäk-
si pohjoisessa moni metsäs-
täjä on maanomistaja. Tämä 
kaikki pätee myös Tervolaan.

Pieneksi ämpäripääpitä-
jäksi täällä on peräti kaksi-
kymmentä metsästysseu-
raa. Puolestaan Tervolan riis-
tanhoitoyhdistyksessä on n. 
900 jäsentä, joista suuri osa 
kuuluu em. seuroihin. Pois-
muuttaneilla ja sukulaisil-
la on vahva side kotiseutuun 
ja metsästyksen vuoksi aje-
taan Tervolaan aina Helsinkiä 
myöten. Monesti metsästys-
reissuilla tavataan sukulaisia 
ja vietetään aikaa kavereiden 
kanssa.

Oma riistaan (metsästäji-
en sähköinen asiointi) oli kir-
jattu Tervolaan viime vuonna 
yhteensä 986 hirvenmetsäs-

tyspäivää, 6544 henkilötyö-
päivää ja 46 675 henkilötyö-
tuntia. Tähän kun lisää arvion 
muiden riistalajien metsäs-
tyspäivistä, riistanhoidosta ja 
talkoista, niin saadaan vähin-
tään kaksinkertainen luku. Ai-
van valtava määrä!

Metsästäjällä on tärkeä roo-
li luonnonvarojen hoitamises-
sa. Riistakantoja hoidetaan 
metsästäjien toimesta mm. 
riistalaskennoilla ja vieraspe-
topyynnillä. Ilman hirvenmet-
sästäjiä tapahtuisi enemmän 
hirvikolareita ja metsätalo-
udellista vahinkoa. Minkin ja 
supikoiran pyytäjät edistävät 
mm. vesilintukantoja. Kestä-
vä riistanverotus ja saaliin ko-
konaisvaltainen hyödyntämi-
nen on jokaisen metsästäjän 
ykköstavoite.

Metsästäjät ovat aktiivisia eli-
nympäristöjen hoitajia. Tästä 
hyvänä esimerkkinä on Run-
kauksen metsästysseuran 

tekemä kosteikko, missä tä-
näkin vuonna pesi kymme-
niä vesilintuja. Toisaalla Vä-
hä-Suolijoen metsästysseu-
ra kylvää riistapeltoja, mitkä 
auttavat riistaa pitkälle tal-
veen asti. Esimerkkejä löytyy 
ympäri kuntaa.

Metsästysseurat vaikutta-
vat positiivisesti alueen talo-
uteen. Kauempaakin tulevat 
seurojen jäsenet käyttävät 
paikallisia palveluita, kuten 
huoltoasemia ja kauppoja. 
Peijaisia varten seura saattaa 
vuokrata tiloja, ja seuranma-
jan tai kylmiöiden huoltoon 
kysytään tarjoukset paikal-
lisilta yrittäjiltä. Osa seurois-
ta myy hirvenlihaa ja katta-
vat myyntituloilla seuran toi-
mintaa.

Kun hoidetaan riistaa, hoi-
detaan samalla ihmisiä. Ter-
volassa (ja ehkä muuallakin) 
metsästysseurat ovat mää-
rällisesti suurin järjestäytynyt 

yhdistystoimi. Metsästys-
seura on monesti se sivukylän 
ainoa aktiivinen yhdistys, joka 
pitää yllä ”me-henkeä”.

Metsästys on hyvä harras-
tus. Se kehittää tervettä luon-
tosuhdetta, ekologian tunte-
musta ja sosiaalisia taitoja. 
Seuratoiminnassa voi oppia 
yhdistystoimintaa, hallintoa 
ja johtamista. Lisäksi riistanli-
ha on terveellistä ja osa oma-
varaisuutta.

On tutkittu, että yleensä met-
sästyksen sosiaalinen merki-
tys kasvaa ihmisen iän myö-
tä. Jollekin metsästysseu-
ra voi olla tärkein sosiaalinen 
kontakti; erätulilla jaetaan ilot 
sekä surut. Fyysisen tervey-
den lisäksi metsästys edistää 
myös henkistä hyvinvointia.

Ville Viitanen
Toiminnanohjaaja
Tervolan riistanhoitoyhdistys
Kuvat ja teksti: Ville Viitanen

Metsästys(seurat) tuo hyvinvointia

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 11.1.  

Aineistot 4.1. mennessä

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 
   rokotusta, kolmas annos voidaan antaa, 
   kun rokotuksesta tai sairastetusta taudista 
   on kulunut 3-4 kuukautta.
 • 12-17-vuotiaille lääketieteelliseen 
   riskiryhmään kuluville riittää 3 rokotusta,  
      kolmas annos voidaan antaa, kun 
   rokotuksesta tai sairastetusta taudista 
   on kulunut 3-4 kuukautta.
 • 12-17-vuotiaille perusterveille riittää 2  
   rokotusta, toinen annos voidaan antaa,  
   kun rokotuksesta 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,  
   rokotteet voidaan antaa 3-4 kuukauden  
   kuluttua edellisestä rokotteesta/taudista.
 • Ensimmäisen ja toisen koronarokotus-
   annoksen 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 22.12 klo 11.30-15.30
Ma 9.1 klo 11.30-15.30
To 26.1 klo 8.30-11.30
Ti 7.2. klo 11.30-15.30
Ma 20.2 klo 8.30-11.30
Pe 3.3 klo 11.30-14.30

Metsästysseurat kylvävät riistapeltoja, joista hyötyvät riistan lisäksi pölyttäjät, linnut ja muut eläimet.

JOULU

Joulutonttu tipsuttaa ja luntaki on maassa 
punainen lakki päässä. Hällä pitää ulkona vaa-
tetta olla, ettei tarvi kulkea jäässä. Pukille hän 
terveiset vie, niin tuttu on jo hälle tie. Onkohan 

kaikki olleet kilttejä? Lapset ainaki, niin he 
kertovat. Ei tuhmana olla saa, vaikka kyllähän 

se joskus suututtaa.

Kun aatto lähestyy, niin jännitys tiivistyy. Koko 
väki sisälle asettuu ja pirttiin hiljaisuus laskeu-
tuu. Miten niin hiljaista olla voikaan? Pienen 

tiun äänen kuulen kuinka se niin ihanasti 
soikaan. Niinkuin kuoro enkelten katse lasten 
silmien, ne kauniina näen ja samalla ajatukset 
lapsuuden jouluihin muistoihin palaa. Kyynel 
ihan vierähtää poskelle, jonka yritän pyyhkiä 

salaa.

Kunpa pysyisi lapsenmieli mulla, vaikka tulee 
lisää ikää, toivon että sitä ei veisi pois mikään.

tv. Liisa Karjalainen

Lukijalta:
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Tervolan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen 
numeroita on 
muuttunut

 0406519577

 0406519578

           0406519579

 0406519582
0406519583

0406519589

0406519590

 0406519592

0406519594

0406519596

0406519597

0406519598

0406519614

0406519632

0406519633

0406519634

    

 

Alkku Mia-Maria            

Parkkila Iina 

Mäkipeura Teija    

Kaihu Tarja 
Vuodeosasto potilaspuhelin 

Viik Raisa
Nikurautio Minna 

Kuusiniemi Jenni       

Kotikullero (tpa) 

Jokikullero (tpa)
Jokikullero (tpa) 

Pihakullero

Kotipalvelu

Lääkäri

Päivystävä lääkäri

Johtava lääkäri 

Hammashoitola        0406519640

Hammashoitola ajanvaraus      0406519641

Lapin hyvinvointialue järjestää Lapin 
julkiset sote- ja pelastuspalvelut  
1.1.2023 alkaen.

Kaksi vuotta sitten Tervo-
lan kotiseutu- ja maatalous-
museolla aloitettiin mittavat 
kunnostustyöt museoalueen 
elvyttämiseksi.  Alueella on 
tehty puuston ja pensaikon 
raivausta sekä kiinteistöjen 
kunnostamistoimenpiteitä. 
Rakennuksia on remontoi-
tu mm. maalaamalla ja kat-
toja korjaamalla. Kiireellisim-
mät toimenpiteet on tehty. 
Kunnostustyöt jatkuvat tule-
vana kesänä.

Museon kahvila oli avoinna 
kesäkuusta syyskuun lopul-
le. Kotimaisia ja kansainväli-
siä kävijöitä oli runsaasti. Ensi 
keväänä asennettavat uudet 
opasteet valtatielle tulevat 
varmastikin kasvattamaan 
kävijämäärää entisestään.

Tervolan kunnan ja Kemijoki 
Oy:n myöntämä taloudellinen 
tuki  helpottaa huomattavas-
ti museoseuran toimintaa. 
Talkootyön merkitys museo-
työssä on kuitenkin edelleen 
merkittävä.

Positiivista päätöksentekoa 
vuodelle 2023

Tervolan kunnanhallitus ja 
kunnanvaltuusto ovat teh-
neet paljon positiivisia pää-
töksiä vuodelle 2023. Tervo-
lan kunta haluaa jatkossakin 
panostaa asukkaidensa hy-
vinvointiin, viihtyvyyteen ja 
elinvoimaisuuteen. Positiivi-
sia päätöksiä ovat olleet mm. 
vauvarahan korotus, mak-
suton päivähoito vuodeksi ja 
kiinteistöveron alennukset.

Tervolan kunnassa tehdään 
rakennusinvestointeja lähi-
vuosina 4,1 miljoonan edestä.
Suurimpana investointei-
na lähivuosina terveyskes-
kuksen rakennustyöt, koulu-
keskuksen muutostyöt sekä 
vuokratalon rakentaminen. 
Henkilöstöresursseja tullaan 
myös lisäämään ensi vuon-
na mm. tekniselle osastolle. 
Vuoden 2023 vuosikate näyt-
tää jäävän plussalle 1,89 milj.
euroa ja tulosta syntyy 0.79 
milj. euroa.

Tervolan kunta panostaa 
myös tulevina vuosina hen-

Idyllisellä museoalueella esi-
neistöineen voisi olla tulevai-
suudessa iso matkailullinen 
merkitys.

Meidän kaikkien tervolalais-
ten yhteisen kotiseutu- ja 
maatalousmuseon ylläpitä-
minen edellyttää kuntalaisten 
laajaa tukea ja osallistumista. 
Museotyötä voi tukea esim. 
liittymällä museoseuran jä-
seneksi ja osallistumalla tal-
koisiin. Museotyö on kunnian-
osoitus menneille sukupolvil-
le. Teemme museotyötä myös 
uusia sukupolvia varten.

Syyskokouksessaan Museo-
seura ry valitsi uuden johto-
kunnan. Puheenjohtajaksi va-
littiin Markku Jurmu ja jäse-
niksi Pekka Alamaunu, Pekka 
Juopperi, Taina Kolmonen, Rit-
va Korpihilla, Arttu Lehtilahti, 
Paavo Pallari, Jarmo Palokan-
gas ja Pirjo Rytkönen.

Museoseura toivottaa kaikille 
hyvää joulua ja rauhallista jou-
lunaikaa.

kilöstön hyvinvointiin mm. 
ePassikorotuksella ja työ- 
suhdepolkupyörillä.

Vuoden 2023 talousarvio 
ja vuosien 2024-2025 ta-
loussuunnitelman hyväksy- 
minen

Tervolan kunnanvaltuusto 
hyväksyi kunnanhallituksen 
esittämän talousarvion vuo-
delle 2023 ja taloussuunni-
telman vuosille 2024-2025. 
Talousarvioesityksen mukai-
sesti kokonaistulot vuodel-
le 2023 ovat 15,10 mij. euroa 
ja kokonaismenot 19,19 milj. 
euroa.

Verotuloja on talousarviossa 
ennakoitu kertyvän yhteen-
sä 7.262.000 euroa. Kunnal-
lisveron tuotoksi on arvioitu 
3,92 milj. euroa, yhteisöve-
rotuotoksi 0,61 milj. euroa ja 
kiinteistöverotuotoksi 2,74 
milj. euroa.

Veroprosentit muuttuvat 
osittain vuodesta 2022. Kun-
nan tuloveroprosentti on 7,36 
(20,00-12,64). Kunnan kiin-
teistöveroprosenteista va-

kituisen asuinrakennuksen 
ja yleishyödyllisen yhtei-
sön kiinteistöveroprosen-
tit laskevat vuodelle 2023, 
muut pysyvät samansuurui-
sina kuin vuonna 2022. Ylei-
nen kiinteistöveroprosent-
ti on 0,95, vakituisten asun-
tojen kiinteistöveroprosentti  
0,41, muiden asuntojen kiin-
teistöveroprosentti 1,00, 
yleishyödyllisten yhteisöjen 
veroprosentti 0,00 ja voima-
laitoksen veroprosentti 3,10.

Sote-uudistus vaikuttaa 
merkittävästi kunnan saa-
maan kunnallisvero- ja yhtei-
söverotuloon.

Verotuloissa on myös huo-
mioitava, että aikaisempien 
vuosien verotuloja kirjautuu 
etenkin vuodelle 2023, mikä 
näyttäytyy tavanomaista 
suurempina verotuloina, kos-
ka kunnan jako-osuudet ovat 
olleet suuremmat ennen so-
te-uudistusta.

Muut asiat

Kunnanvaltuusto myön-
si kuntakonserniin kuuluvalle 

Tervolan Energia ja Vesi Oy:l-
le 200 000 euron avustuksen 
selvityksen laadintaan kos-
kien sähkönsiirron varmista-
mista. Avustuksen myöntä-
minen liittyy kunnan yleiseen 
kehittämiseen sekä sähkön-
siirron turvaamiseen sähkön-
kulutuksen lisääntyessä. 

Kunnan kehityksen kannalta 
suunnitelman laadinta on tär-
keä, eikä sen tulisi jäädä yksis-
tään sähkönkuluttajien kus-
tannettavaksi.

Muut kunnanvaltuuston kä-
sittelemät asiat menivät pää-
tösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuuston käsit-
telemiin asioihin voi tutus-
tua kokouksen esityslistas-
ta tai 14.12.2022 julkaista-
vasta pöytäkirjasta Tervolan 
kunnan verkkosivuilta tervo-
la.ktweb.fi

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

Tervolan kotiseutu- ja  
maatalousmuseo elää uutta  

tulemistaan

Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 8.12.2022 – asialistalla po-
sitiivista päätöksentekoa ja vuoden 2023 talousarvio sekä talous-

suunnitelman hyväksyminen vuosille 2024-2025.

JOULUAATTO

On kohta jouluaatto 
ja kiireet unohtuu.
Kinkut, laatikot on 
paistettu, paketit 
kääritty kuinkas 

muu. Talo siivottu 
nurkkia myöten 

hyvin, pölypunkitki 
pakkasessa huk-

kuivat lumen syliin.
Aattona käydään 
joulukirkossa ja 
hautausmaalla 

.niinkuin on tapana 
aina. Siellä herkis-
tyy ja monet rak-

kaat muistot herää 
voimakkaana.

Joulusauna vas-
toineen,lämpimine 
löylyineen pakka-
sella lämpiää ja ilo 
on ylimillään. Vatsa 

täynnä jouluruo-
kaa, sitä syödään 
lisää tuokaa. Illan 
pimetessä pukki 
oveen kolkuttaa. 

Lahjoja hän kaikille 
tuo ja jokainen 

paketit saa.
Toivotan kaikille 

joulua rauhaisaa. 
Paljon yhdessä-
oloa,iloista mieltä 
ja oloa sopuisaa:).

tv.Liisa Karjalainen

Lukijalta:

Tervola-lehden toimitus toivottaa  
hyvää joulua ja onnea vuodelle 2023


