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Hyvinvointialue on 
aloittanut
Lapin kaikkien julkisten so-
siaali- ja terveyspalvelu-
jen sekä pelastuspalvelu-
jen järjestäminen on siirtynyt 
vuodenvaihteessa Lapin hy-
vinvointialueelle. Vaikka kyse 
on suuresta muutoksesta, 
luvataan palveluiden jatku-
van ennallaan ja löytyvän tu-
tuista paikoista. Näin myös 
Tervolassa.  

Ympärivuorokautiset pal-
velut, kuten päivystys, vuo-
deosastot ja kotihoito jatku-
vat katkeamattomina. Osa 
palveluista on edelleen yhtei-
siä naapurinkuntien kesken 
ja jotkin palvelut ovat yhteisiä 
kaikille lappilaisille asuinkun-
nasta riippumatta.

Muutoksilta ei täysin tulla 
välttymään. Asiakkailta pe-
rittävät maksut on yhtenäis-
tetty koko Lapissa. Suurin 

Teksti, Auni Vääräniemi 
Kuva, Lea Ruotsalainen

osa maksuista on kuitenkin 
samoja, jotka ovat jo olleet 
useimmissa kunnissa käy-
tössä. Tervolassa esimerkiksi 
lääkärissä käynti maksaa nyt 
20,90 €.  Käynnistä laskute-
taan enintään kolme kertaa 
kalenterivuonna.

Vuoden alusta asiakasmak-
sujen laskutustiedot ovat 
muuttuneet. Jos asiakas-
maksut haluaa maksaa au-
tomaattisesti verkkopankis-
ta, on tehtävä uusi e-laskus-
opimus.

Miksi uudistus tehtiin? Palve-
lut siirtyivät yksittäisiltä kun-
nilta ja kuntayhtymiltä hyvin-
vointialueille, jotta asukkaat 
saisivat aiempaa tasavertai-
sempia sote- ja pelastuspal-
veluja kaikkialla Suomessa. 
Uudistuksen tavoitteena on 
siis parantaa palvelujen saa-
tavuutta ja turvata resurssi-
en riittävyys myös tulevai-
suudessa.

Sote-uudistuksessa paino-
piste on julkisten palvelujen 
kehittämisessä. Julkiset so-

Mitä vuosi 2023 tuo tullessaan?

Tervetuloa uusi vuosi 2023! 
Kokosimme muutamia ke-
vään aikana pinnalla olevia 
asioita, jotka koskettavat 
tervolalaisia.

siaali- ja terveyspalvelut ovat 
palveluja, jotka valtio ja kun-
nat rahoittavat verovaroilla.
Lapha.fi sivujen sisällöissä 
on vuoden 2023 alussa vie-
lä puutteita, joten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tiedot löy-
tyvät vielä siirtymäajan Ter-
volan kunnan verkkosivuil-
ta. Lapin pelastuspalveluiden 
tiedot löytyvät muutoksen 
jälkeenkin verkkosivuilta 
www.lapinpelastuslaitos.fi.

Suhangon kaivoshankkeen 
purkuputken tilanne
Tällä hetkellä Suhangon kai-
voshankkeen purkuputken 
käsittelyssä tilanne on se, 
että Lapin ely-keskus antoi 
15. joulukuuta 2022 yhteys-
viranomaisen perustellun 
päätelmän purkuputken ym-
päristövaikutusten arviointi-
selostuksesta (YVA). 

Perusteltu päätelmä on osa 
Suhangon kaivoshankkeen 
purkuputken YVA-käsittelyä. 
Se on tehty ympäristövaiku-
tusten arviointiselostuksen, 
siitä annettujen eri toimijoi-
den ja tahojen mielipiteiden 
ja lausuntojen, sekä yhteys-
viranomaisen oman tarkas-
telun pohjalta. Perustellun 
johtopäätöksen teko perus-
tuu lakiin. 

Yhteysviranomaisen eli La-
pin ely-keskuksen mukaan 
vaihtoehto 5, jossa purkupis-
te sijoittuu Kemijoen pääuo-
maan noin 3 kilometriä Os-

sauskosken voimalaitoksen 
alapuolelle Oinaansaaren 
ylävirran puolelle sekä vaih-
toehto 6, jossa purkupiste si-
joittuu Kemijoen pääuomaan 
noin 5 kilometriä Ossaus-
kosken voimalaitoksen ala-
puolelle Louesaaren itäpään 
kohdalle, ovat vaikutuksil-
taan muita vaihtoehtoja vä-
häisemmät.

Perustellussa päätelmässä 
todetaan, että vaihtoehtojen 
5 ja 6 toteutuessa Ossaus-
kosken allas ja sen ympäris-
tössä olevat asumukset ja 
niiden talousvesikaivot, poh-
javesialueet ja vedenottamot 
sekä Ossauskosken kalanvil-
jelylaitos jäisivät kokonaan 
potentiaalisten vaikutusten 
ulkopuolelle. 

Tervolan kunta on lausunto-
naan kertonut, että Tervo-
la ei hyväksy purkuputken si-
joittamista Kemijokeen, vaan 
purkuvedet tulee johtaa suo-
raan Perämereen. Suhan-
gon purkuputken YVA-kä-
sittelystä annettu perustel-
tu päätelmä on nähtävillä 19. 
tammikuuta saakka Tervolan 
kunnan verkkosivuilla www.
tervola.fi/kuulutukset.

Eduskuntavaalit tulossa
Tänä vuonna pidetään edus-
kuntavaalit, joissa Lapista 
valitaan kuusi kansanedus-
tajaa. Lappilaiskansanedus-
tajien määrä muutettiin seit-
semästä kuuteen viime vuo-
den puolella. Puolueiden ja 
valitsijayhdistysten on il-
moitettava ehdokkaansa vii-
meistään 21. helmikuuta.

Eduskuntavaalien ennakko-
äänestys on 22. – 28.3.2023. 
Varsinainen vaalipäivä on 
sunnuntaina 2. huhtikuuta.

Lähteet: 
www.lapha.fi 
 www.tervola.fi 
www.vaalit.fi

Tervolan Energia ja Vesi Oy hyvittää sähkönsiirron  
joulu-tammikuun perusmaksut asiakkailleen

Kunnanvaltuusto myönsi 
yhtiölle 8.12.2022 kokouk- 
sessaan 200 000 euron avus-
tuksen.

Tervolan kunnanvaltuus-
ton myöntämän avustuk-
sen tarkoitus on tukea Tervo-
lan kunnan yleistä kehitys-
tä sekä turvata sähkönsiirto  
tulevaisuudessa kuntalai-
sille ja Tervolassa toimiville  
elinkeinonharjoittajille säh-
könkulutuksen lisääntyessä.

Tervolan Energia ja Vesi Oy:n 
toimitusjohtaja kertoo, että 
avustuksen myöntämisel-
lä on ollut positiiviset vaiku-
tukset, sillä yhtiöllä oli ennen 
kunnanvaltuuston päätös-
tä tarvetta nostaa hintojaan 
vuodelle 2023 maailman-
tilanteesta johtuen. Tuen  
myötä varoja vapautuu ensi 
vuonna muuhun käyttöön, 
joten yhtiön on mahdollis-
ta jättää perimättä kuntalai- 
silta sähkönsiirron perus- 

maksut kahden kuukauden 
ajalta. Käytännössä se tar-
koittaa, että helmi-maalis-
kuun 2023 perusmaksut  
jätetään perimättä.

”Monet kotitaloudet ovat  
joutuneet tiukkaan tilantee-
seen sähkön hintojen nous-
tessa merkittävästi. Jo-
ten voimme nyt laittaa tällä  
päätöksellä hyvän kiertä-
mään kuntalaisten hyväk-
si.” kertoo yhtiön toimitus- 

johtaja  Jarno Lumimäki.

Lisätiedot
Jarno Lumimäki
Tervolan Energia ja Vesi Oy
toimitusjohtaja
040 544 0266
jarno.lumimaki@tervola.fi

Mika Simoska
Tervolan kunta
kunnanjohtaja
040 506 2928
mika.simoska@tervola.fi

Tervolan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen 
muuttuneita 
puhelinnumeroita

Alkku Mia-Maria, johdon assistentti                 
040 651 9577

Kaihu Tarja, sosiaaliohjaaja                     
040 651 9582

Mäntyranta Kaisa, vs. kotikuntoutuksen  
ohjaaja 040 651 9592

Mäkipeura Teija, palvelussuhde-
asiantuntija 040 651 9579

Nikurautio Minna, vanhuspalveluiden 
ohjaaja 040 651 9590

Parkkila Iina, sihteeri 040 651 9578

Viik Raisa, vs. vanhustenhuollon johtaja/ 
kehitysjohtaja 040 651 9589

Hammashoitola ajanvaraus                            
040 651 9641

Vuodeosasto potilaspuhelin  
040 651 9583

Tehostettu palveluasuminen, hoitajat
Jokikullero 040 651 9597 
Kotikullero 040 651 9594 
Pihakullero 040 651 9598

Muut Tervolan sote- ja pelastuspalvelu-
jen palvelunumerot pysyvät ennallaan 
muutoksesta huolimatta. 
     Lapin hyvinvointialue järjestää Lapin 
julkiset sote- ja pelastuspalvelut. Sote- 
palvelujen yhteystiedot ja ajankohtaiset 
tiedotteet löytyvät osoitteesta lapha.fi. 
Sote-palvelujen henkilöstön sähköpostit 
ovat muotoa etunimi.sukunimi@lapha.
fi. Pelastuslaitoksen sähköpostit ovat 
muotoa etunimi.sukunimi@lapinpelas-
tuslaitos.fi 
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Koulukuljetuksia lisätään 
Tervolassa
Kunnanhallituksen päätök-
sen taustalla on keskustan 
valtuustoryhmän esitys laa-
jentaa maksutonta koulukul-
jetusta myös niihin perheisiin, 
joissa lapsi asuu vuoroviikoin 
lähi- ja etävanhemman luona. 

Tervolan kunta on jo vuo-
sien ajan tarjonnut lakisää-
teistä laajempaa koulu- 
kuljetusetuutta 0-2 -luokka-
laisille. He saavat maksutto-
man koulukuljetusetuuden 
koulumatkoilla, jotka ylittävät 
kolme kilometriä. 

Lisäksi niillä 3-6 -luokkalai-
silla, joiden koulumatka on 
yli kolme, mutta alle viisi kilo-
metriä, on mahdollisuus ha-
kea harkinnanvaraista tal-
viajan erilliskuljetusta.

Harkinnanvaraiset koulukul-
jetukset (1.-7.) voidaankin 
jatkossa myöntää oppilaal-
le, joka asuu kahden eri huol-
tajan kanssa Tervolan kunnan 
alueella eri osoitteessa vuo-
roviikoin, mikäli seuraavat eh-
dot täyttyvät:

• Oppilaalla on väestörekis-
teriin merkitystä vakituisesta 
asuinpaikasta voimassa oleva
koulumatkaetuus.
• Toinen koti sijaitsee olemas-
sa olevan koulukuljetusreitin 
läheisyydessä.
• Koulukuljetusreitillä liiken-
nöivässä autossa on tilaa.

Mikäli toinen koti ei ole kou-
lukuljetusreitin läheisyydes-
sä tai liikennöivässä autossa 
ei ole tilaa, voidaan vaihtoeh-
toisesti myöntää saattoavus-
tus oppilaan kuljettamista 
varten. Koulukuljetusetuuden 
tai saattoavustuksen myön-

tää hakemuksesta sivistys-
johtaja.

Tervolan kunta osallistuu 
Etelä-Lapin VESKU –hank-
keeseen 
Lapissa toteutettavien VES-
KU -hankkeiden tavoittee-
na on edistää vesienhoitoa 
toimimalla pienimuotoisen 
kunnostus- ja hoitotoimin-
nan tukena. Hanke aktivoi 
ja opastaa osakaskuntia,  
yhdistyksiä ,  kansala is-
järjestöjä ja muita taho-
ja vesien- ja  ympäris-
tönhoidossa sekä aut-
taa vesienhoitohankkeiden  
suunnittelussa, luvituksissa ja 
rahoituksen hakemisessa.

Työskentelyssä on hyödyn-
netty paljon yleisötilaisuuk- 
sia sekä työpajoja. Suunni-
teltu hankeaika on 1.5.2023 
- 30.9.2024 (17 kk) ja han- 
kealueena Tervola, Posio,  
Ranua, Rovaniemi ja Simo. 
Osallistuvan kunnan osuus on 
5 000 euroa.

Tervolan kunta on pyrkinyt  
aktiivisesti parantamaan  
Kemijoen sekä sen sivujo-
kien hyödyntämistä. Kemi-
joen virkistyskäytön kehittä-
misen lisäksi kunta on ollut 
aktiivisesti mukana vesistö-
jen kunnostushankkeiden 
edistämisessä. VESKU-han-
ke tukee Tervolan strategisia 
tavoitteita viihtyisästä asui-
nympäristöstä sekä kunta-
laisten hyvinvoinnista paran-
tamalla ympäristön tilaa.

Korotettua vauvarahaa voi 
hakea 2023 vuodesta alkaen
Vauvarahaa maksetaan jokai-
selle Tervolassa vuoden 2023 
aikana, ja sen jälkeen synty-
välle lapselle. Lapsen synty-
mävuonna maksetaan 2000 

euroa, sekä jokaisena seu- 
raavana neljänä vuotena 
1000 euroa / vuosi. Yhteen-
sä vauvarahaa maksetaan 
6000 euroa.  (Kunnanvaltuus-
to 22.9.2022 § 72.)

Vauvarahaan on oikeutet-
tu Tervolaan syntynyt lap-
si. Myös vuonna 2022 syn-
tyneet lapset, joiden en-
nalta laskettu syntymäaika  
olisi ollut 2023 vuoden puo-
lella, ovat oikeutettuja vau-
varahaan. Voit hakea vauva-
rahaa neuvolasta saataval-
la lomakkeella. Lomakkeen 
voi tulostaa myös Tervolan 
kunnan verkkosivuilta. Ha-
kemuslomake palautetaan 
Tervolan kunnanviraston in-
fo-pisteeseen ja päätös  
lähetetään hakijalle tiedoksi.

Vauvaraha on verottajan  
ohjeiden mukaisesti vero-
nalaista tukea. Eli hakijan 
on toimitettava verokortti 
 hakemuksen mukana sekä 
erillinen verokortti jokaise- 
na seuraavana maksuvuo- 
tena kuntaan, helmikuun lop-
puun mennessä.

Vauvarahan maksamisen 
periaatteina ovat:
• Lapsen huoltaja on kirjoilla 
Tervolassa lapsen syntymä-
hetkellä
• Vauvarahaa maksetaan 
perheen toiselle, Tervolassa 
kirjoilla olevalle vanhemmalle
• Adoptiotilanteessa vauva-
rahaa myönnetään vain alle 
1-vuotiaan lapsen adoptoi-
neelle perheelle
• Ensimmäinen erä (2000€) 
vauvarahasta voidaan mak-
saa heti, kun lapsen nimi ja 
tiedot ovat kirjautuneet digi- 
ja väestörekisteriviraston  
tietoihin
• Seuraavat erät (1000€/vuo-

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!

si) maksetaan kootusti ja au-
tomaattisesti huhtikuussa
• Vuosittaisen maksatuksen 
yhteydessä lapsen ja huolta-
jan kotikunta tarkastetaan
• Vuosittaisen rahan mak- 
samisen edellytyksenä on, 
että huoltajan ja lapsen koti-
kunta on edeltävän vuoden 
viimeisenä päivänä ja maksu-
hetkellä Tervola.

Muut asiat
Kunnanhallitus päätti, että 
vuoden 2023 eduskuntavaa-
lien ennakkoäänestys jär-
jestetään Tervolassa kun-
nanvirastossa ajalla 22.–
28.3.2023. 

Ennakkoäänestyspaikka  
on avoinna arkisin kello 9.00 
- 18.00  sekä lauantaina ja  
sunnuntaina kello 10.00 - 
15.00. Kunnanvirasto toimii 
myös vaalipäivänä äänes-
tyspaikkana.

Muut kunnanhallituksen  
käsittelemät asiat meni-
vät päätösehdotuksen mu-
kaisesti. Voit tutustua ko-
kouksen esityslistaan tai 
16.12.2022 julkaistavaan 
pöytäkirjaan Tervolan kun-
nan verkkosivuilla tai suoraan 
osoitteessa: 
tervola.ktweb.fi

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

§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

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 14.12.2022– asialistalla 
muun muassa koulukuljetusten lisääminen, 

Etelä-Lapin VESKU-hanke ja
vauvarahan maksamisen periaatteet.

JUMALANPALVELUKSET:
Su 15.1. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10
Su 22.1. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10

VIIKKOTOIMINTA: 
Pe 13.1. Naisten ilta Seurakuntakeskuk-
sessa klo 18. Työikäisille naisille suun-
nattu tilaisuus joka kuukauden toinen 
perjantai. Vastuuhenkilön mukaan vaih-
tuva teema ja paikka. Ensimmäisen ko-
koontumisen otsikko ”Teetä ja sympatiaa”, 
vastuuhenkilönä Elina Volotinen.
La 14.1. Kirkkovaltuuston kokous Seu-
rakuntakeskuksessa klo 18.
Su 15.1. Kristittyjen yhteinen rukous 
Seurakuntakeskuksessa klo 15.
To 19.1. Eläkeläistenkerho Seurakunta-
keskuksessa klo 11 
Ma 23.1. Omaishoitajien vertaisryhmä 
Seurakuntakeskuksessa klo 12-14

PÄIVÄKERHOT tiistaisin 17-18.30 ja kes-
kiviikkoisin 10-12. Ilmoittaudu etukäteen. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 0504370006 
/ Sari

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

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Hautaan siunattu: Reijo Juhani Saari 63 
v., Mikko Erik Ekorre 81 v., Terttu Helena 
Marjatta Hyväri 84 v., Paavo Armas Haa-
pakoski 85 v.

www.tervolanseurakunta.fi

Kiitämme asiakkaitamme ja  
yhteistyökumppaneitamme  

kuluneesta vuodesta ja toivotamme  
Onnellista Uutta Vuotta!

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

•  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
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Pihakulleron hoitajat ja sairaanhoitaja Anne

Äitini aika oli lopuillaan.
Rauhaisa musiikki hiljaa soi.

Pedin minulle valmistitte, 
että hänen vierellään olla saan.

Kahvia tarjottiin loputtomiin.

Aika tuli...
Äitini luovutti tämän maallisen maan.

Oli rauha ja hiljaisuus.

Kiitokset teille jaan, 
kuinka kauniisti äitini matkalle saatettiin.

Kunnialla ja kauniiksi äitini laitettiin.
Oli rauha ja hiljaisuus.

Ei enää kiirettä mihinkään.

Vierellä äidin vielä nukkua sain,
siitä kiittää saan.

Ja kiitokset kauneimmat, 
että hetken itkeä sain.

Yksin en ollut, hoitajat vierelläni surussa kulki.

Monta kuolemaa ja surua nähneet ootte,
monta omaista itkevän.

Kiittäen kerron,
että surussani minut kohdattiin.

Kiittäen kerron, että ymmärrettiin...
Ainutlaatuisen ihmisen menetin, äitini

Toivotan sydämestäni voimia ja empatiaa  
jaksaa työssänne ikäihmisten parissa.

Kiittäen teitä muistaen Kaisa Tepsa

Lukijalta:

KAHVIHETKI IKÄIHMISILLE
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12. Seu-
raavat tapaamiset ovat 12.1., 26.1., 9.2. ja 
23.2. Tapaamme nuorisotila Nuorkalla Paa-
konkarin kiinteistössä. Tarjolla on kahvia ja 
teetä. Kahvihetken järjestää vapaa-aikatoimi 
ja joukko vapaaehtoisia. Tule piipahtamaan, 
juttelemaan ja viettämään aikaa. Tuo muka-
nasi naapurikin!

LASTEN LUISTELUKOULU
Maksuton luistelukoulu alle kouluikäisille 
lapsille. Maanantaisin 30.1. klo 18 alkaen 
neljänä kertana. Luistelukypärä pakollinen 
ja vanhempien toivotaan auttavan luistimet 
jalkaan. Pakkasraja -15. Vetäjänä Juha 
Joutulainen. Ilmoittaudu 20.1. mennessä lo-
makkeella, joka löytyy kunnan verkkosivuilta 
osoitteesta tervola.fi/nuoriso-ja-vapaa-aika/
ilmoittautuminen/ Luistelukoulu toteutuu 8 
luistelijan ilmoittautuessa.

TANSSITEATTERI RIMPPAREMMI
Maanantaina 30.1. klo 18 Lapinniemen kou-
lun salissa. Rimpparemmi tuo meille esityk-
sen nimeltä Nauru – totisinta totta? Rimppa-
remmin omat komiikkakonsultit Hermann ja 
Mina esittelevät, kuinka viralliset naurudirek-
tiivit toteutetaan asianmukaisella tavalla. 
Näytelmän konseptista ja ohjauksesta vastaa 
tervolalaislähtöinen Taina Mäki-Iso. Lue tar-
kemmin näytelmästä kunnan verkkosivujen 
tapahtumakalenterista.
Liput ovelta kortilla tai käteisellä. Aikuiset 10€ 
ja 7-17-vuotiaat 5€. Alle 7-vuotiaat ilmaisek-
si. Näytelmän suositusikä on 12-vuotiaista 
ylöspäin.

Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!

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

 tervolan_nuorisopalvelut

Vapaa-aikapalvelut

 

METSÄN VOIMA -VALOKUVANÄYTTELY 
Kirjastossa on esillä metsän voimaannuttavista 
kokemuksista kertova valokuvanäyttely tam-
mikuun ajan. Metsähallituksen ja Erityislasten 
Omaiset ELO ry:n yhteistyössä toteutettu 
Metsän voima -valokuvanäyttely kiertää ELOn 
toimintakunnissa. Milla Keskipoikelan ottamis-
sa tyylikkäissä kuvissa malleina toimii ihania 
ELOlaisia. Tervetuloa tutustumaan upeaan 
näyttelyyn!

NEULEILTAMAT 25.1. 
Kaipaako sukka parsimista? Vai uupuuko koko 
sukka? Tarvitsetko tulkkausta neuleohjeeseen 
tai neuvoja villapaidan viimeistelyyn? Neuleil-
tamat auttaa aloittelijan alkuun ja jakaa vinkit 
jo pidemmälle ehtineelle harrastajalle keskiviik-
kona 25.1. klo 17.30 alkaen kirjaston lehtisa-
lissa. Opastamassa on käsitöiden moniottelija 
Pirjo Leinonen.

LAHJOITA LUKUHETKI! 
Kirjasto hakee vapaaehtoisia lukijoita, jotka 
käyvät palvelutaloissa lukemassa ikäihmisille 
yhdessä kirjaston työntekijän kanssa. Lukijaksi 
ilmoittautuminen ei sido mihinkään, ja lukuhet-
ken voi lahjoittaa vaikka vain kerran. Toimin-
nassa ovat mukana palvelutalot sekä Tervolan 
toimintakeskus. Lukuhetkiä pidetään kussakin 
yksikössä kerran kuussa, ja niiden kesto on n. 
30 min. Kirjastohenkilökunta valikoi luettavan 
aineiston, mutta halutessasi voit ehdottaa luet-
tavaa myös itse. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 
lukijaksi paikan päällä kirjastossa, sähköpostit-
se tai puhelimitse. 

KIRJAT KOTHIN ASTI –  
KIRJASTON KOTIPALVELU 
Palvelu on ilmainen, ja se on tarkoitettu 
ikääntyneille, liikuntaesteisille ja muille, joilla 
ei ole mahdollisuutta asioida itse kirjastossa. 
Asiakkaiksi pääsevät myös palvelutalojen ja 
vuodeosaston asukkaat sekä sairauslomalla 
olevat. Kirjastohenkilökunta tarjoaa apua kir-
jojen valinnassa ja kuljetuksessa kotiovelle 
asti. Käytössä on koko kirjaston kokoelma. 
Haluaisitko palvelun asiakkaaksi, tai tunnetko 
henkilön joka on jäänyt kaipaamaan kirjaston 
palveluja? Ota yhteyttä kirjastoon!

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

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

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

Opetustoimen lyhytaikaiset sijaiset
Hakuaika päättyy 31.5.2023 

  

KOULUMATKAETUUS LAAJENEE  
TERVOLASSA

Sivistyslautakunta on 29.11.2022 kokoukses-
saan päättänyt laajentaa harkinnanvaraista 
koulumatkaetuutta. Jatkossa maksuttoman 
koulukuljetuksen voivat saada tietyin edelly-
tyksin myös sellaiset oppilaat, jotka asuvat 
kahden eri huoltajan kanssa Tervolan kunnan 
alueella eri osoitteissa vuoroviikoin.

Koulumatkaetuus voidaan myöntää myös 
toisen huoltajan osoitteesta, mikäli seuraavat 
ehdot täyttyvät:

   • Oppilaalla on väestörekisteriin merkitystä  
     vakituisesta asuinpaikasta jo voimassa  
     oleva koulumatkaetuus
   • Toinen koti sijaitsee olemassa olevan 
     koulukuljetusreitin läheisyydessä
   • Koulukuljetusreitillä liikennöivässä autossa  
     on tilaa

Mikäli toinen koti ei ole koulukuljetusreitin 
läheisyydessä tai liikennöivässä autossa  ei 
ole tilaa, voidaan myöntää saattoavustus 
oppilaan kuljettamista varten. Erillistä  kulje-
tusreittiä tai lisäautoa ei siis järjestetä. Saat-
toavustuksen suuruus on sama kuin kulloinkin 
voimassa oleva Kelan oman auton käytöstä 
maksama korvaus. 

Kyseistä harkinnanvaraista koulumatkaetuutta 
tulee hakea Tervolan kunnan verkkosivuilta 
löytyvällä koulukuljetushakemus -lomakkeella. 
Päätöksen laajennetusta koulumatkaetuudes-
ta tai saattoavustuksesta tekee sivistysjohtaja.

Lisätiedot
Sivistysjohtaja Tarja Leinonen
tarja.leinonen@tervola.fi	
040 021 8521

Ajankohtaista

Tapahtumajärjestäjä, 
ilmoita meille  
tapahtumasi!   

Tiesitkö, että voit ilmoittaa Tervolassa  
järjestettävän tapahtumasi maksutta  
kunnan verkkosivujen tapahtuma- 

kalenteriin?

 Tapahtumakalenteriin ilmoitetut tapah-
tumat tulevat myös nostona seuraavaan 
ilmestyvään Tervola-lehteen, mikäli tiedot 
ilmoitetaan lehden aineistopäivään men-

nessä. Lehden aineistoaikataulut  
voit katsoa osoitteesta:  

visualdesign.fi/tervola-lehti 

Tapahtumasi voit ilmoittaa Tervolan  
kunnan verkkosivuilla tervola.fi tai suoraan 

lyhytlinkin kautta: bit.ly/3RB8RpE 

Lunta on kertynyt jo mukavasti puiden oksille. 
Kuva: Toimitus
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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.

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, 
Ritva Korpihilla, Arttu Lehti-
lahti, Paavo Pallari, Jarmo Pa-
lokangas ja Pirjo Rytkönen.

Museoseura toivottaa kaikille 
hyvää alkanutta vuotta 2023.

Tervolan kotiseutu- ja  
maatalousmuseo elää uutta  

tulemistaan

Tervolan 4H-yhdistys hakee 

TOIMINNANJOHTAJAA 
toistaiseksi voimassa olevaan työsuh-

teeseen ajalle 14.2.2023 alkaen tai 
sopimuksen mukaan. 

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat 
4H-nuorisotyön organisointi, nuorten 
työelämävalmiuksien edistäminen, yrittä-
jyyteen kannustaminen ja viestintä sekä 
talouden ja toiminnan seuranta ja kehit-
täminen.Odotamme sinulta valmiuksia ja 
intoa toimia nuorten kanssa, positiivista ja 
yrittäjämäistä asennetta, hyviä sosiaalisia 
taitoja, organisointitaitoja ja johtamiskykyä. 
Arvostamme soveltuvaa tutkintoa. Lisäksi 
odotamme sinulta joustavuutta työajoissa 
ja valmiutta käyttää omaa autoa.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettä-
vä rikosrekisterilain 6.2. §:ssä tarkoitettu 
rikosrekisteriote. Lisäksi valitulta henkilöltä 
tullaan tarkastamaan luottotiedot.

Järjestämme haastattelut helmikuussa. 
Lähetämme haastatteluun valituille haas-
tattelukutsun.

Lisätietoja:
Sanna Saraste
puheenjohtaja, Tervolan 4H-yhdistys
0400 473 962

Palkkauksessa ja työsuhteen ehdoissa nou-
datetaan Neuvonta-alan runkosopimusta. 
Lähetä vapaamuotoinen hakemus palk-
katoivomuksineen ja ansioluetteloineen 
27.1.2023 klo 16.00 mennessä sähkö-
postilla mari.niska@4h.fi .

Lapin hyvinvointialueen 
asiakasmaksut yhtenäis-
tyvät koko Lapin alueella 
1.1.2023 alkaen. Tämä voi ai-
heuttaa muutoksia joiltakin 
asiakkailta perittäviin mak-
suihin. Myös siihen, miten 
asiakasmaksut laskutetaan, 
tulee muutoksia.

Aluevaltuusto hyväksyi koko-
uksessaan 19.12.2022 asia-
kasmaksujen yleiset perus-
teet ensi vuoden talousarvion 
yhteydessä. Aluehallitus on 
jo aiemmin hyväksynyt asia-
kasmaksut, jotka ovat pää-
sääntöisesti asiakasmaksu-
lain ja -asetusten enimmäis-
määrien mukaisia.

Asiakasmaksu voi olla ta-
sasuuruinen maksu, jolloin 
maksu on samansuuruinen 
kaikille, eivätkä siihen vaikuta 
asiakkaan tulot. Osa asiakas-
maksuista määräytyy asiak-
kaan tulojen ja perhesuhtei-
den mukaan.

Terveyspalvelujen maksut 
ovat kaikille samansuuruiset
Perusterveydenhuollossa ja 
erikoissairaanhoidossa on 
käytössä tasasuuruiset asia-
kasmaksut. Yleisimpiä terve-
ydenhuollon käyntimaksuja
ovat:

• Terveysasemilla lääkäris-
sä käynti maksaa 20,90 €. 
Käynnistä laskutetaan enin-
tään kolme kertaa kalenteri-
vuonna.
• Hammaslääkärin käynti-
maksu on 13,30 € ja suuhy-
gienistin käynti 10,30 €.
• Erikoissairaanhoidossa  
poliklinikkamaksu on 41,80 €  

ja päiväkirurgian maksu 
136,90 €.

Vuonna 2023 maksukatto on 
692 €. Maksukaton ylittymi-
sen jälkeen suurin osa palve-
luista on asiakkaalle maksut-
tomia kalenterivuoden lop-
puun. Palvelujen käyttäjän 
on itse seurattava maksuka-
ton täyttymistä. Ilman syytä 
peruttamatta tai käyttämät-
tä jätetystä vastaanotosta tai 
lyhytaikaisen hoito- ja asu-
mispalvelupaikasta peritään 
51,50 € sakkomaksu. Mak-
sua ei peritä alle 18-vuotiailta. 
Sakkomaksua ei peritä myös-
kään silloin, jos käynti pe- 
ruuntuu pakottavasta syystä, 
kuten äkillisen sairastumisen 
vuoksi.

Alle 25-vuotiaiden ehkäisy-
palvelut ovat maksuttomia. 
Lisäksi veteraaneilta, parti-
saanihyökkäysten uhreilta ja 
karjan evakuointiin sotatoi-
mialueelta osallistuneilta ei 
peritä lääkärin vastaanotto-, 
poliklinikka-, päiväsairaan- 
hoito- ja sarjahoitomaksuja.

Kotihoidon ja palveluasumi-
sen maksut riippuvat asiak-
kaan tuloista
Hyvinvointialue perii jatku-
vasta säännöllisestä koto-
na annettavasta palvelusta 
sekä pitkäaikaisesta asumis-
palvelusta kuukausimaksun, 
joka määräytyy palvelupää-
tökseen kirjattujen palvelu-
tuntien määrän, asiakkaan 
maksukyvyn ja perheen koon 
mukaan. Maksu ei kata asu-
miskustannuksia.

Pitkäaikaisesta tehostetus-

ta palveluasumisesta, per-
hehoidosta ja laitoshoidosta  
peritään kuukausimaksu, jon-
ka suuruus on enintään 85% 
asiakkaan nettokuukausi-
tuloista, joista on tehty lais-
sa säädetyt vähennykset. Jos 
asiakkaan tulot yhteistalo-
udessa on suuremmat kuin 
puolison tulot, maksu mää-
räytyy puolisojen yhteenlas-
kettujen kuukausitulojen pe-
rusteella. Tällöin maksu voi 
olla enintään 42,5 % yhteen-
lasketuista kuukausituloista, 
joista on tehty vähennykset. 
Pitkäaikaisessa laitoshoidos-
sa ja tehostetussa palve-
luasumisessa asiakkaalle on 
jäätävä käyttövara. Ikäihmis-
ten pitkäaikaisessa tehos-
tetussa palveluasumisessa 
ja pitkäaikaisessa perhehoi-
dossa käyttövara on 167 € ja 
pitkäaikaisessa laitoshoidos-
sa vähintään 112 € kuukau-
dessa.

Kotona annettavista ter-
veyspalveluista ja kotisai-
raalan hoitajakäynnistä pe-
ritään 12,20 € ja lääkärin tai 
hammaslääkärin kotikäyn-
nistä 19,20 €.

Hyvinvointialue perii asiak-
kaalta kohtuullisen maksun 
ateria-, vaatehuolto-, pesu-
, siivous- ja turvapalveluita 
sekä muista asumista tuke-
vista  palveluista.

Lisätietoa maksuista ja koko 
hinnaston löydät verkkosi-
vuiltamme osoitteesta
lapha.fi/asiakasmaksut.

Alkuvuoden laskut voivat  
tulla viiveellä - tee uusi e-las-

kutilaus verkkopankissasi
Lapin hyvinvointialueen las-
kutusjärjestelmiin tehtävis-
tä muutoksista johtuen alku-
vuoden asiakaslaskuissa voi 
olla viivettä. Tavoitteena on, 
että tammikuun käynnit las-
kutetaan viimeistään helmi-
kuussa. Lapin hyvinvointi-
alueen asiakasmaksuyksik-
kö laskuttaa asiakasmaksut 
ja neuvoo asiakasmaksuihin 
liittyvissä asioissa.

Lapin keskussairaalan ja Län-
si-Pohjan keskussairaalan 
asiakaslaskutus jatkuu nor-
maalisti keskeytyksettä alku-
vuonna 2023.

Asiakasmaksuyksikkö suo-
sittelee, että verkkopankkia 
käyttävät asiakkaat ottavat 
käyttöön e-laskun. Lapin hy-
vinvointialueen e-laskun voit 
tilata omassa verkkopankis-
sasi.

Nykyiset kuntien e-laskut ja 
suoramaksusopimukset ei-
vät automaattisesti siirry La-
pin hyvinvointialueelle. Vuo-
den 2023 ensimmäisen las-
kun yhteydessä saat ohjeet 
e-laskun tilaamiseksi ja suo-
ramaksusopimuksen tekemi-
seksi pankkisi kanssa. Ohjeet 
löydät myös verkkosivuiltam-
me lapha.fi vuodenvaihteen 
jälkeen.

Käteismaksujen vastaan-
ottaminen Lapin hyvinvoin-
tialueelle siirtyvissä yksi-
köissä päättyy 31.12.2022. 
1.1.2023 lähtien et voi enää 
maksaa käteisellä, vaan ai-
noastaan maksu- ja pankki-
korteilla tai laskulla.

Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut
ja laskutus 1.1.2023 alkaen

Tervolan hyväntekijät  
tempaisivat jouluna

P ian jo 15 vuotta hy-
väntekeväisyyttä har-
joittanut pieni tervo-

lalaisjoukko antoi ruoka-apua 
joulun alla tervolalaiskotei-
hin. Hyväntekijät jakoivat 
sata joululaatikkoa ja kinkku-
ja. Laatikot he saivat K-Mar-
ket Tervolan lahjoituksena ja 
kinkut hyväntekijät kustansi-
vat itse.

”Monessa kotitaloudessa on 
nyt tiukkaa inflaation ja säh-
kölaskujen vuoksi. Sen vuok-
si tuntui hyvältä pystyä aut-
tamaan ihmisiä”, Tervolan hy-

Teksti, Auni Vääräniemi
väntekijöiden puhemiehenä 
toimiva Markku Alatalo ker-
too. Hyväntekijät lahjoittivat 
ruuan lisäksi muutaman rat-
tikelkan lapsiperheisiin.

Markku Alatalon mukaan hy-
väntekeväisyystyö lähti liik-
keelle vuonna 2008, kun hy-
väntekijöihin kuuluvat Ari Lai-
ne ja Matti Aula lahjoittivat 
television terveyskeskuksen 
vuodeosastolle. Alatalo tilat-
tiin mukaan pitämään puhet-
ta, valtuuston varapuheen-
johtajana silloin kun hän oli.

”Siitä jäi tämä hyväntekeväi-
syys päälle. Lähdimme Pentti 
Alatalon kanssa kiertämään 

vanhojen gramofonien kans-
sa vanhainkoteja, joissa soi-
timme vanhuksille musiikkia. 
Näillä reissulla kävimme Het-
taa myöten”, Alatalo kertoo.

Hyväntekeväisyyteen on 
kuulunut sittemmin myös 
lahjakorttien luovuttamis-
ta, joulupukkina kiertämistä 
ja hyväntekeväisyystansse-
ja. Mukaan tuli lisää ystäviä, 
kuten Martti Pesola, Jaakko 
Hallikainen ja Antti Ylimau-
nu.

”Tansseissa oli kerran Las-
se Hoikkakin tanssittamas-
sa. Tärkeitä hetkiä ovat nämä 
tanssitkin olleet ja hyvää 

mieltä tuoneet. Joulupukki-
kiertueelta saimme lahjoituk-
sia, jotka käytetään vanhus-
ten, eläkeläisten ja muiden 
viihdyttämiseen”.

Tervolan hyväntekijöitä ajaa 
työhönsä hyvä mieli itselle ja 
muille. He toivovat, että hyvä 
mieli leviää mahdollisimman 
laajalle. Ensi kesänä hyvänte-
kijät ovat päättäneet käyttää 
eläkeläisiä linja-autoreissulla 
esimerkiksi teatterissa. 

”Jatkoa hyväntekeväisyydel-
le seuraa niin kauan kuin me 
eletään”, Markku Alatalo va-
kuuttaa. 

Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 25.1. 

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.

Lukijan kuva. 
Lähetä ottamasi kuva  

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


