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kunnan työntekijöiden kesken tutustumisen merkeissä 
heiteltiin lankakerää, joka kuvasi ihmisten verkottumista 
toisiinsa.

Tervolan seurakunnan kirkkovaltuusto piti koulutuspäivän päätteeksi ensimmäisen kokouksensa.
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Teksti, kuvat  
Auni Vääräniemi

Yhdessä seurakunnan parhaaksi
Tervolan uusi kirkkoval-
tuusto tutustui tehtäviinsä 
yhteisessä orientoitumis-
päivässä.

Riku Hakala, 040 637 5576
riku.hakala@upm.com
Hallituskatu 26, tsto 12
96100 Rovaniemi

Olen UPM Metsän

UUSI METSÄASIAKASVASTAAVA
Kemin, Keminmaan, Kuusamon, Simon, Tervolan, 
Tornin ja Ylitornion alueilla
Tervetuloa tapaamaan minua Tervolan K-Marketin aulaan
3.2.2023 klo 10–15. Keskustellaan metsällisistä asioista.
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan metsurinkypärä FM-radiolla!
Nähdään!

UPM Metsä lupaa hyvää
upmmetsa.fi 

V iime vuoden puo-
lella vaaleilla valittu 
uusi kirkkovaltuus-

to on aloittanut toimintansa 
Tervolassa. Kirkkovaltuusto 
valitaan neljän vuoden välein 
vaaleilla. Tervolan seurakun-
nan uuteen kirkkovaltuus-
toon kuuluu 15 jäsentä. Heis-
tä peräti 13 on uusia jäseniä, 
tai pitkän aikaa sitten jäsene-
nä olleita.

Jotta uusi valtuustokausi  
pääsisi hyvissä tunnelmis-
sa alkuun, seurakunta järjes-
ti kirkkovaltuutetuille ja kai- 
kille seurakuntavaaleissa  
ehdokkaan olleille yhteisen 
tutustumis- ja koulutuspäi-
vän. Mukana oli myös seura-
kunnan henkilökunta. 

Päivään kuului alustusta seu-
rakunnan olemuksesta ja 
tehtävästä sekä tutustumis-
ta seurakunnan työntekijöihin  
ja heidän toimenkuviinsa. 

Osanottajat saivat myös 
rautaisannoksen tietoa seu-
rakunnan organisaatiosta 
ja hallinnosta. Kirkkovaltuu-
tetuthan päättävät suuris-
ta asioista, kuten esimerkik-

si seurakunnan toiminnan ja  
talouden päälinjoista, kir- 
kollisverosta, rakennushank-
keista ja uusista viroista. 

Kirkkovaltuuston lisäksi toi-
mii kirkkovaltuuston valitse-
ma kirkkoneuvosto. Se muun 
muassa johtaa seurakun-
nan toimintaa, edistää sen  
hengellistä elämää ja muu-
toinkin toimii seurakunnan 
tehtävän toteuttamiseksi.  

Ryhmäytymisessä kirkko- 
valtuutetut pääsivät hieman 
irrottelemaan ryhmissä eri-
laisten rastitehtävien paris-
sa. Lienee sanomattakin sel- 
vää, että jokainen ryhmä  
pärjäsi rasteilla erinomaisen 
hyvin.

Uusina kirkkovaltuustoon 
valitut Maarit Alalahti, Tei-
ja Mäkipeura ja Pirjo Rytkö-
nen kehuivat tutustumis- ja  
koulutuspäivän tunnelmia 
hyviksi ja välittömiksi. Mäki-
peura ja Rytkönen ovat olleet 
kirkkovaltuustossa aiemmin-
kin, mutta siitä ajasta on jo 
 viitisentoista vuotta aikaa.

”Siksi oli tosi hyvä, että järjes-
tettiin tällainen perehdytys-
päivä. Meille avattiin kirkko-
valtuuston tehtäviä ja saim-
me tutustua seurakunnan 

työntekijöihin”, he kiittelivät.

Maarit Alalahti on aloitta-
nut ensimmäisen kauten-
sa kirkkovaltuutettuna nyt, 
kun aikaa on enemmän puo-
lieläkkeen ansiosta. Hän  
toimii tällä hetkellä myös hy-
vinvointialueen varaval- 
tuutettuna.

”Minua on useasti pyydet-
ty ehdolle. Työni on kuitenkin  
ollut niin aikaa vievää, et-
ten ole aiemmin voinut kuvi- 
tellakaan ehtiväni luottamus-

tehtäviin. Vapaa-ajan nyt li-
sääntyessä ajattelin, että 
nyt on minun aikani tullut”, 
Alalahti kertoi. Kirkkoval-
tuusto piti tutustumis- ja 
koulutuspäivän päätteek-
si ensimmäisen kokouk-
sensa. Siinä kirkkovaltuus-
ton puheenjohtajaksi valit-
tiin vuosille 2023–2026 Aino 
Ollitervo ja varapuheen- 
johtajaksi Ari Hietanen.

Puheenjohtaja Aino Olliter-
vo on kirkkovaltuutettuna  
jo konkari. Hän aloitti nyt  
kolmannen kautensa. Ensim-
mäinen kokous hieman jän-
nitti, mutta kun tehtävään 
pääsi sisälle, sujui se luonte-
vasti. Alkavan valtuustokau- 
den aikana on seurakunnassa 
isoja asioita meneillään.

”Isoa kirkkoa remontoidaan, 
ja hautausmaan kunnostus 
on vielä kesken. Vasta kuiten-
kin saimme jo sirottelualueen 
hautausmaalle”, Ollitervo  
kertoi. Kirkkovaltuusto teki 

Tervolan seurakunnan kirkkovaltuusto 
vuosina 2023–2026:
Maarit Alalahti
Mika Hanhisuanto
Arja Heikkinen
Ari Hietanen
Pertti Keränen 
Jarmo Kähkönen 
Jukka Pekka Köngäs 
Martti Lehtinen

Teija Mäkipeura
Aino Ollitervo
Katri Pietilä
Pirjo Rytkönen
Sanna Saraste
Tanja Uokkola
Kaisa Ylimartimo  

Kirkkoneuvosto 2023–2024:
Heikki Holma, 
puheenjohtaja
Jukka Pekka Köngäs, 
varapuheenjohtaja
Maarit Alalahti
Arja Heikkinen
Martti Lehtinen
Katri Pietilä
Sanna Saraste

myös muut valinnat. Kirkko-
neuvoston puheenjohtajana 
on aina kirkkoherra, mutta 
varapuheenjohtaja valitaan 

valtuuston riveistä. Vuosina 
2023–2024 kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja Tervolassa 
on Jukka Pekka Köngäs.
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Tervolan tuulivoimastrate-
gia on valmistunut

Kunnanhallitus asetti koko-
uksessaan 28.3.2022 laa-
japohja isen työryhmän 
valmistelemaan er i l l is-
tä Tervolan kunnan tuulivoi-
mastrategiaa. Työryhmä ko-
koontui vuoden 2022 aikana 
13 kertaa.

Tuulivoimastrategiaa on 
valmisteltu rakentavas-
sa yhteistyössä työryhmäs-
sä toimineiden eri tahojen 
edustajien kanssa. Työsken-
telynsä tueksi työryhmä to-
teutti asukaskyselyn, jolla 
kartoitettiin kuntalaisten ko-

Nimenmuutoksen tarkoitus 
on kuvata jatkossa parem-
min yhtiön toimintakenttää. 
Tervola tunnetaan hyvin yri-
tysmyönteisenä maalais-
kuntana, sillä suhteessa 
asukaslukuun yrityksiä pe-
rustetaan eniten seutukun-
nallisesti. 

Tervolan kunnan omista-
man Elinkeinoyhtiö Oy:n toi-
minnan tavoitteena onkin 
synnyttää ja kehittää yri-
tystoimintaa, joka vahvis-
taa tervolalaisten yritysten 
osaamista, kasvua ja kilpai-
lukykyä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että yhtiö antaa 
tukea yrityksen perustami-
sessa, toimitila-asioissa, ra-
hoitusneuvotteluissa sekä 
monissa muissa yritystoi-
mintaan liittyvissä asioissa 
kuten markkinoinnissa. 

kemuksia tuulivoimasta Ter-
volan kunnan alueella.

Kunnanvaltuusto käsitte-
lee asiaa kokouksessaan 
16.2.2023. Kunnanhallitus 
esittää yksimielisesti tuuli-
voimastrategian hyväksy-
mistä. Valmistuneeseen tuu-
livoimastrategiaan voi tu-
tustua kunnanhallituksen 
pöytäkirjan liitteestä osoit-
teessa ktweb.fi.

Teknisen johtajan paikkaan 
runsaasti hakijoita

Teknisen johtajan virkaa on 
hakenut määräaikaan men-
nessä 10 henkilöä, joista 

Elinkeinoyhtiön palvelut  
ovat maksuttomia ja kutsu 
kahvikupposen ääreen jut-
telemaan yritysasioista tai  
yrityksen viestinnästä ja 
markkinoinnista on aina voi-
massa. Palveluita ei ole tar-
koitettu vain aloittaville  
yrittäjille vaan kaikille yritys-
toiminnasta kiinnostuneille. 

Yritysneuvonnan l isäksi  
Elinkeinoyhtiö tukee kuntaa 
muun muassa hanketyös-
sä, sidosryhmäyhteistyös-
sä, viestinnässä, tapahtuma-
tuotannossa ja yritystoimin-
taan liittyvien tilaisuuksien 
järjestämisessä. Elinkeino-
yhtiö on mukana Yrittäjien 
aamukahvit -tapahtumas-
sa, jossa yrittäjät voivat tul-
la matalalla kynnyksellä ker-
tomaan omat kuulumisensa, 
tapaamaan kunnan johtoa ja 

Palveluhakemisto

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!

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 16.1.2023  
– asialistalla muun muassa Tervolan tuulivoimastrategia ja  

teknisen johtajan viran hakuprosessi.

Riverbank Oy on nyt Tervolan Elinkeinoyhtiö Oy

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

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

Olemme mukana myös hanketyössä

Vuonna 2021 aloitettu Kätkävaaran kehittämishanke jat-
kuu vielä vuonna 2023. Kuluneina vuosina Kätkävaaran 
reittejä sekä tulistelupaikkoja on kunnostettu sekä lisätty 
myös esteetön kulkureitti. Lisäksi vuonna 2022 aloitettu 
Rotkot ja luolat –reitistön rakentaminen on enää viimeis-
telyä vailla ja se avataan matkailijoille kesällä 2023. Elin-
keinoyhtiö on mukana myös toisessa isossa hanketyös-
sä, sillä vuonna 2023 aloitetaan Lappi-Aasia –hanke, jos-
ta tulossa lisätietoa myöhemmin kunnan verkkosivuille. 

kaikki täyttävät viralle ase-
tetut kelpoisuusehdot. Kun-
nanhallitus on päättänyt 
haastatella hakijoista kuusi. 
Haastattelijoina tulevat toi-
mimaan kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, kunnanhal-
lituksen varapuheenjohta-
ja, teknisen lautakunnan pu-
heenjohtaja, teknisen lauta-
kunnan varapuheenjohtaja 
sekä kunnanjohtaja.

Muut asiat

Sitoutumattomien val-
tuustoryhmä jättämä aloite 
22.9.2022 1-2 –luokkalai-
sille koululaisille järjestettä-
västä välipalasta pitkinä il-

työntekijöitä sekä myös mui-
ta yrittäjiä. 

Jos sinua kiinnostaa yritys-
toimintaan liittyvät asiat, ole 
rohkeasti yhteydessä! So-
vitaan tapaminen kahvien 
merkeissä!

tapäivinä päätettiin siirtää 
käsiteltäväksi seuraavaan 
kunnanhallituksen kokouk-
seen.

Muut kunnanhallituksen kä-
sittelemät asiat menivät pää-
tösehdotuksen mukaisesti. 
Voit tutustua kokouksen esi-
tyslistaan tai 20.1.2023 jul-
kaistavaan pöytäkirjaan Ter-
volan kunnan verkkosivuilla 
tai suoraan osoitteessa: ter-
vola.ktweb.fi

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

YRITYSASAT:
Matti Alatalo
elinkeinokoordinaattori
matti.alatalo@tervola.fi
040 501 2850

VIESTINTÄ JA 
MARKKINOINTI:
Susanna Karila
viestintäsuunnittelija
susanna.karila@tervola.fi
040 151 9819

JUMALANPALVELUKSET:
Su 29.1. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10 
Su 5.2. Kynttilänpäivän perhemessu 
Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11

VIIKKOTOIMINTA: 
Ti 31.1. Tule mukaan-ilta Seurakuntakes-
kuksessa klo 18
To 2.2. Eläkeläisten kerho Seurakunta-
keskuksessa klo 11 
Pe 3.2. Donkkis Big Night 6-9-vuotiaille 
Seurakuntakeskuksessa klo 18
Ma 6.2. Omaishoitajien vertaisryhmä 
Seurakuntakeskuksessa klo 12
Pe 10.2. Naisten ilta työikäisille Seura-
kuntakeskuksessa klo 18. Aiheena ”Ke-
hon- ja mielenhuoltoa”, vastuuhenkilönä 
Laura Kallatsa. 

MUSIIKKI: 
Ke 25.1. Naistenkuoro keskiviikkoisin 
Seurakuntakeskuksessa klo 16.30. Nais-
tenkuorosta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä 
kanttoriin, puh.0504370003. 
Ke 1.2. Seniorilaulajat. Kokoontuminen 
joka toinen keskiviikko Seurakuntakeskuk-
sessa klo 11.30. Tervetuloa laulamaan! 

PÄIVÄKERHO on 3-6 -vuotiaiden oma 
kerho.
Kerhoajat ovat tiistaisin 17.00-18.30 ja 
keskiviikkoisin 10.00-12.00. Muutoksia 
kerhoaikoihin voi tulla, joten ilmoittaudu 
etukäteen puh.0504370006.
Avoimesta päiväkerhosta eli perhe-
kerhosta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä 
0504370006.

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

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu: Eeli Oskari Tarkiainen  
Hautaan siunattu: Reijo Juhani Saari 63 v. 

YHTEISVASTUUKERÄYS
Alkaa sunnuntaina 5.2.: perhemessun 
jälkeen kirkkokahvit, lyhyt info ja keräys-
listojen jako. Listoja saatavana myös kirk-
koherranvirastosta aukioloaikoina 5.2. 
jälkeen. Yhteisvastuukeräyksen tämän 
vuoden teema on ”Nuoret väkivaltaisessa 
maailmassa”.

www.tervolanseurakunta.fi
Kiinteistöjen ulkovalaistuk-
sia tullaan uusimaan ener-
giaa säästäviin led-valais-
tuksiin. 

Valaistuksen uusimisen tar-
koituksena on tehdä mer- 
kittäviä säästöjä energian-
kulutukseen, sillä yhteis-
käytössä oleviin kiinteistö-
jen sisä- ja ulkotiloihin kuluu 

tällä hetkellä sähköä arviolta 
noin 400 000 kilowattituntia 
vuodessa. 

Energiasäästötoimenpitei- 
nä Tervolan Vuokratalot Oy 
tulee tekemään myös mui-
takin positiivisia muutoksia 
asukkaiden hyväksi. Valo-
ja ohjaavia kelloja ja valojen 
palamisaikoja tullaan sää- 

Tervolan Vuokratalot Oy osallistuu energiansäästötoimiin
tämään, jotta ulkovalais-
tusajat olisivat jatkossa  
kaikissa kiinteistöissä yh-
denmukaiset. 

Myös yhteiskäytössä ole-
vien saunojen lämmitys- 
aikoja on tarkistettu ja sää-
detty paremmin asukkai- 
den käyttötarpeita vastaa-
vaksi.

Lisätiedot: 
Tervolan Vuokratalot Oy
Keskustie 81, 95300 Tervola
vuokratalot@tervola.fi
040 170 3243

Kuva: toimitus
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Tervolan tapahtumia 
1.2. klo 17.00 Ämpäripääpäivien työ-

ryhmän kokoontuminen kunnanviraston 
kahviossa. Tule mukaan suunnittelemaan 
koko perheen hauskaa kesätapahtumaa 

vapaaehtoisten voimin!  

2.2. klo 8.00 Yrittäjien aamukahvit Tervo-
lan kunnanvirastolla. Tule kuuntelemaan 

paikan päälle kahvikupposen ääreen kun-
nan kuulumiset, kertomaan omat kuulumi-

sesi ja tapaaman muita yrittäjiä! 

25.3. klo 10-14 Tervola hiihto Mattisen 
koululla.

 

NUOTIOTARINOITA 6.2. 
Luontosatuja ja luontomuistojen jakamista 
nuotion ääressä Kurjenpesän laavulla (Jur-
vantie 1) maanantaina 6.2. klo 17.30 alkaen. 
Järjestäjinä yhteistyössä Tervolan kunnan va-
paa-aikatoimi ja kirjasto. Tarjolla kahvia, teetä 
ja pientä purtavaa. Voit ottaa omia eväitä mu-
kaan. Säävaraus, seuraa tiedotusta! 

KOKO PERHEEN ELOKUVAILTA 8.2. 
Kirjastossa koko perheen elokuvailta ke 8.2. 
klo 17–18.30. Elokuvana Hayao Miyazakin 
Porco Rosso. Tarina sijoittuu 1920-luvun Ita-
liaan. Ensimmäisen maailmansodan lentäjistä 
on tullut maattomia seikkailijoita. Ilmarosvot 
terrorisoivat Adrianmerellä, mutta onneksi on 
eräs italialainen lentäjä, joka ei heitä pelkää. 
On vain yksi juttu… Kyseinen mies on puoliksi 
sika. Elokuva on puhuttu suomeksi. Tarjolla 
limua ja poppareita!

METSÄN VOIMA -VALOKUVANÄYTTELY 
Metsän voimaannuttavista kokemuksista ker-
tova valokuvanäyttely on esillä kirjastossa 
tammikuun loppuun asti. Metsähallituksen ja 
Erityislasten Omaiset ELO ry:n yhteistyössä 
toteutettu Metsän voima -valokuvanäyttely 
kiertää ELOn toimintakunnissa. Milla Keskipoi-
kelan ottamissa tyylikkäissä kuvissa malleina 
toimii ihania ELOlaisia. 

MIELIKUVIA UUDESTA KODISTA  
-NÄYTTELY 
Helmikuussa kirjastossa on esillä KUPO-hank-
keen ja Tervolaan saapuneiden maahanmuut-
tajien valokuvaprojektin tuotoksia keväältä 
2021 das-massatöillä täydennettynä. Valoku-
vanäyttely on esillä 24.2. saakka, ja se on osa 
kirjaston Satakielikuukauden tapahtumia.

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

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.

KORIPALLOKERHO
Alkaen 2.2. torstaisin klo 14.15 – 15.40. 
Avoin 7.-9.-luokkalaisille. Ilmoittautumista ei 
tarvita. Lapinniemen koulun liikuntasalissa.  
Rentoa pelailua maksuttomasti kokeiluluon-
toisesti helmi-maaliskuun ajan. Kerho voi jat-
kua, jos pelailemassa käy noin kuusi nuorta.

NUOTIOTARINOITA
Maanantaina 6.2. klo 17.30-19 tarinallinen 
nuotioilta Kurjenpesän laavulla. Yhteistyössä 
vapaa-aikatoimi ja kirjasto.

YSTÄVÄNPÄIVÄN ASKARTELUPAJA
Nuorkalla tiistaina 7.2. klo 12-16. Kaikille 
kouluikäisille. Maksuton!

IKÄIHMISTEN KAHVIHETKI
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12. Seu-
raavat tapaamiset ovat 26.1., 9.2. ja 23.2. 
Tapaamme nuorisotila Nuorkalla Paakonka-
rin kiinteistössä. Tarjolla on kahvia ja teetä.

Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!

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

 tervolan_nuorisopalvelut

Vapaa-aikapalvelut AVOIMET  
TYÖPAIKAT

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

Laaja-alainen erityisopettaja
Hakuaika päättyy 27.1.2023 

Äidinkielen tuntiopettajan sijaisuus
Hakuaika päättyy 31.1.2023 

Päätoiminen englannin kielen tuntiopettaja
Hakuaika päättyy 28.4.2023 

Opetustoimen lyhytaikaiset sijaiset
Hakuaika päättyy 31.5.2023 

Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

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

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

KORJAAMO ARK. 8-16, 
VKL. SULJETTU! 

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

Pelastustoimi uudistui  
osana sote-uudistusta

L apin hyvinvointialue  
on tämän vuoden 
alusta lähtien vastan-

nut pelastustoimen järjes- 
tämisestä Lapissa. Uudis-
tus on yksi tärkeä osa sote-
uudistusta. Käytännössä uu-
distuksen tavoitteena on  
pelastustoimenkin palve- 
luiden parantaminen. 

Pelastustoimi on kuiten-
kin myös jatkossa erillinen,  

Teksti, Auni Vääräniemi
sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa rinnakkainen toimiala.

Pelastustoimen siirtymi-
nen Lapin liiton organisoinnin  
alta Lapin hyvinvointialueen 
siipien suojaan on sujunut 
erinomaisesti. Lapin pelas- 
tustoimen käyttötalous- 
budjetti 24 miljoonaa on 2,7 
prosenttia Lapin hyvinvoin- 
tialueen koko budjetista.  

Senkin vuoksi pelastustoi- 
men uudistus on soteuuti-
soinnissa jäänyt vähälle.
”Suuressa sote-uudistuk- 

sessa meidän pelastustoi-
memme on Lapissa ollut niin 
sanotusti se ongelmaton  
palikka. 

Toiminnallisia muutoksia ei 
ole tullut, tietojärjestelmät 
on saatu toimimaan ilman 
katkoksia ja palkat on saatu  
maksettua ajallaan”, Lapin 
hyvinvointialueen pelastus- 
toimen pelastusjohtaja  
Markus Aarto kertoo.

Kun myös Lapin pelastus- 
laitoksen verkkosivut löyty-
vät edelleen tutusta www. 
apinpelastuslaitos.fi -osoit-
teesta, ei pelastustoimen  
uudistus näy kansalaisille  
juuri mitenkään. 

Aarton mukaan vuoden ku-
luessa pohditaan, siirtyvät-

kö verkkosivut Lapin hyvin-
vointialueen verkkosivuille  
vai jäävätkö se ennalleen.

Tervolalla, Keminmaalla ja  
Simolla on yhteinen asema-
vastaava ja kalustonhoita-
ja. Eli samalla miehityksellä  
jatketaan kuin ennen hyvin-
vointialuetta. 

Pelastustoimen koko orga-
nisaatio uudistettiin vuonna 
2021 ja sen uudistuksen tur-
vin nyt jatketaan. 

”Tervolassa paloauto tu-
lee paikalle niin kuin ennen-
kin ja samalla miehistöl-
lä. Sopimuspalokunta tuot-
taa Tervolassa erinomaiset 
palvelut”, pelastusjohtaja  
kiittelee.

”Tervolassa on erinomaiset  
pelastuspalvelut”

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 8.2. 

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.
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Lapin hyvinvointialue 
järjestää Tervolan 
julkiset sote-palvelut 

Jos tarvitset apua löytääksesi oikean 
palvelun, soita neuvontanumeroon. 

Ikääntyneiden neuvonta 040 575 7363 
ja 040 651 9590, soittoaika arkisin  
kello 9–14. 

Jos sinulla on kysyttävää asiakasmak-
suihin tai laskutukseen liittyen, ole 
yhteydessä lounaisen alueen asia-
kasmaksuyksikköön 016 860 1061 tai 
lounais-lappi.laskut@lapha.fi   

Tervolan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
uusia puhelinnumeroita 

Alkku Mia-Maria, johdon assistentti 
040 651 9577 

Hurtig Maria, vuodeosaston osastonhoi-
taja 040 651 9586 

Kaihu Tarja, sosiaaliohjaaja  
040 651 9582 

Mäkipeura Teija, palvelussuhdeasian-
tuntija 040 651 9579 

Mäntyranta Kaisa, vs. kotikuntoutuksen 
ohjaaja 040 651 9592 

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. 

Sote-palvelujen yhteystiedot ja ajan-
kohtaiset tiedotteet löytyvät osoitteesta 
lapha.fi.  Sote-palvelujen henkilöstön 
sähköpostit ovat muotoa etunimi.suku-
nimi@lapha.fi. Pelastuslaitoksen sähkö-
postit ovat muotoa etunimi.sukunimi@
lapinpelastuslaitos.fi 

Lukijan kuva. 
Lähetä ottamasi kuva  

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

Nyt paras aika nauttia talvisesta luonnosta ja sopivan 
nälän yllättäessa paistaa vaikka nuotiomakkarat.
Kuva: toimitus

MEDIATIEDOT 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 jokaiseen lehteen

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 aineistot edellisen viikon torstaina klo 12.00 mennessä osoitteeseen aineisto@tervola-lehti.fi (kts. 
aineistovaatimukset).

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

Lehden 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

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

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 21.6.  aineisto pvm ke 14.6.
- Tervolan Kesä -lehti

Jakelu  ke 5.7.  aineisto pvm ke 28.6.
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.

Tiedotuslehti joka 
taulouteen Tervolan 
kunnan alueella

Myönteisiä mahdollisuuksia

Tervola-lehti

Yritykset, järjestöt, seurat
Kiinnostaako oma julkaisu Tervola-lehden välissä.

Pyydä tarjous
aineisto@tervola-lehti.fi

Etkö saanut
Tervola-lehteä?

Ilmoita jakeluhäiriöistä sähköpostitse
aineisto@tervola-lehti.fi

Lehti on myös jaossa Tervolan huoltoasemilla sekä 
kuntakeskuksen Salessa ja K-marketissa.

Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkai-
semisesta sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituk-

sesta maksetun määrän palauttamiseen.

Yleisönosastokirjoitukset
Yleisönosastoon voi kirjoittaa itseään kiinnostavasta 
tai askarruttavasta asiasta. Se voi olla myös runo, 
ajatelma tai kuvia. 

Julkaisun edellytyksenä asiallisuus sekä kirjoitta-
jan nimi (voi olla myös nimimerkki). Emme julkaise 
poliittisia mielipiteitä koskevia kirjoituksia.


