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Teksti, kuva 
Auni Vääräniemi

Tervolassa on hyvä eläinlääkäritilanne
Riikka Nikitinin vakituinen 
eläinlääkärin virka alkoi 
vuodenvaihteessa. Aino 
Uusitalo työskentelee  
Tervolassa kesään saakka.

T ervolan eläinlää-
kintäpalveluissa on 
tapahtunut muu-

toksia niin henkilöstön kuin 
heidän saavutettavuuten-
sa suhteen. Tervolassa va-
kituista eläinlääkärin virkaa 
on vuodenvaihteesta lähtien 
hoitanut Riikka Nikitin. Hän 
on toiminut eläinlääkärinä 
Meri-Lapin alueella elokuus-
ta saakka ja hän valmistui 
eläinlääkäriksi viime kesänä.

”Olen kotoisin Etelä-Poh-
janmaalta ja tuotantoeläi-
met ovat yksi mielenkiinnon  
kohteistani. Tuotantoeläin-
ten hoitaminen on yksi syy 
siihen, miksi kuljin töissä 
täällä ja jäin tänne vakitui-
seen virkaan”, Riikka sanoo.

Määräaikaisessa työsuh-
teessa tällä hetkellä oleva 
Aino Uusitalo on työskennel-
lyt Tervolassa eläinlääkärinä 
jo viime keväänä ja kesänä. 
Tervolassa hän työskentelee 
näillä näkymin ensi kesään 
saakka ja valmistuu eläin- 
lääkäriksi kesällä.

”Teemme Riikan kanssa mo-

lemmat töitä niin lemmik- 
kien kuin tuotantoeläinten 
kanssa. Meillä on myös jaet- 
tu valvontaeläinlääkärin töi-
tä, sillä Tervolassa ei ole nyt 
valvontaeläinlääkäriä”, Aino 
kertoo. Tervolassa työsken-
telee tällä hetkellä eläinlää-
kärien lisäksi Minna Lääk- 
kölä  avustajan tehtävissä.

Yhteinen palvelu-
numero vastaa

Tervolan eläinlääkäripalvelut 
tuottaa Meri-Lapin ympäris-
töpalvelut, joka vastaa tuo-
tantoeläinten, hevosten ja 
lemmikkien eläinlääkäripäi-
vystyksestä ja peruseläin-
lääkäripalveluista yhteis- 
työkuntien eli Kemin, Kemin-
maan, Tervolan, Tornion ja  
Simon alueella.  

Vastaanotot sijaitsevat Ter-
volassa, Torniossa ja Simos-
sa. Eläinlääkäreitä näissä on 
yhteensä viisi. 

Meri-Lapin eläinlääkintä-
huoltoon kuuluvilla kunnil-
la on yksi koko alueen yhtei-
nen ajanvaraus-, neuvon-
ta- ja päivystyspuhelin, jonka 
numero on 0600 19030. Pu-
helu ohjautuu sillä hetkellä 
vapaana olevalle eläinlääkä-

rille, joka voi olla Tervolassa, 
Simossa tai Torniossa. 

Riikka Nikitin ja Aino Uusita-
lo pitävät yhteistä puhelin- 
palvelua hyvänä järjestel-
mänä. Jokainen puheluun 
vastaava eläinlääkäri nä-
kee neljän muun eläinlääkä-
rin kalenterin ja aikataulut, ja 
pystyy siten varaamaan ajan 
soittajan toivomalle eläin-
lääkärille. Edellisen yön päi-
vystäjää ei velvoiteta ole-
maan linjoilla aamulla.

”Puheluja tulee paljon, ja 
vaikka meitä on monta lin-
joilla vastaamassa, voi sil-
ti joutua odottamaan linjoilla 
etenkin maanantaisin. Puhe-
linnumerossa 0600 19030 
on myös takaisinsoittopal-
velu. Jos linjamme ovat va-
rattuja tai olemme toimen-
piteessä, palveluun voi jättää 
soittopyynnön ja soitamme 
takaisin mahdollisimman 
pian”, Riikka Nikitin kertoo.

”Puhelinaika kiireettömille 
tiedusteluille ja ajanvarauk-
sille on edelleen arkiaamui-
sin kello 8–9 ja toivomme, 
että yhteydenotot tulisivat 
tuolloin. Jos eläin sairastuu 
kesken vuorokauden, on sil-
loin tietysti soitettava muu- 

na aikana”, Aino Uusitalo lisää. 

Vanhat numerot 
kannattaa unohtaa

Monella on varmasti vie-
lä tallennettuna puhelimeen 
Tervolan eläinlääkärien suo-
rat kännykkänumerot. Nii-
tä ei kannata hävittää, mut-
ta kiinni näistä vanhoista 
numeroista ei enää saa eläin-
lääkäreitä. Uutta päivystys-
numeroa ei pidä karsastaa 
hinnankaan takia.

Arkisin kello 8–15 puhelut 
numeroon 0600 19030 ovat 
soittajan operaattorihinnoit-
telun mukaisia. Päivystysai-
kana eli muulloin kuin arki-
sin kello 8–15 puhelut ovat 
maksullisia. Viikonloppuisin 
ja arkipyhinä kello 8–21 pu-
helun hinta on 2,54 €/min ja 
kello 21–8 puhelun hinta on 
5,11 €/min.

”Ei kannata hämmentyä sii-
tä, jos on tavoittelemassa 
Tervolan eläinlääkäriä ja pu-
heluun vastaakin vaikka-
pa Tornion eläinlääkäri. Me 
kaikki olemme täällä autta-
massa eläimen omistajaa 
ja ohjaamme tiedustelut oi-
keaan paikkaan”, Riikka Niki-
tin lupaa.

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 
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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 tapahtumia 
28.2. klo 19.30. Minustako mehiläistaitu-
ri? – webinaari. Saat tietoa mehiläisistä, 

mehiläistarhauksen aloittamisesta ja huna-
jatuotannosta. Järjestäjänä Peräpohjolan 
Leader ry:n Kiertotalous ruohonjuurella 

-hanke. Ilmoittautumislinkki kunnan tapah-
tumakalenterissa. 

14.3. klo 18.00 Maisemapelto- ja uusiniitty 
–webinaari. Perehdytään maisemapellon 
perustamiseen, sekä kartoitetaan mahdol-
listen kyläyhdistysten halukkuutta ympä-
ristöhankkeiden avustuksella perustaa 

ensi kesäksi maisemapelto. Järjestäjänä 
Peräpohjolan Leader, Kiertotalous ruohon-
juurella -hanke ja Maaseudun Sivistysliitto 
Ry, Ympäristöperinnettä ilmastokestävästi 

-hanke ja Ilmastoviisaat kylät -hanke. 
Ilmoittautumislinkki kunnan tapahtumaka-

lenterissa.

25.3. klo 10-14 Tervola hiihto Mattisen 
koululla.

Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 22.2. 

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.

SKY-kosmetologi, Parturi-Kampaaja, Jalkojenhoidon AT

Kauneus- ja jalkahoitola 
Marjut Rovanperä

JALKOJENHOIDOT  
PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT

(myös koti- ja laitoskäynnit)

040 5255 669 
Keskustie 95

•Kasvohoidot • Kestopigmentoinnit 
•Hifu-hoidot • Timanttihionta • Mikroneulaus 
•RF-CRYO hoidot • LHE -valoimpulsihoidot  
•Happokuorinta • Sokerikarvanpoisto 
•Schrammek GREEN PEEL 
•Caretech Hydrogen-hoito 
•Quick lash -ripsien kestotaivutus  
•Brow lift -kulmien laminointi 

§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

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

Jos jäit ilman, voit ottaa yhteyttä  
Vili-Mattiin puh. 0407387755.

Lions club Tervola on  
jakanut hiekkaämpäreitä 
kotona yksinasuville ja 
huonokuntoisille  
ikäihmisille. 

JUMALANPALVELUKSET:
Su 12.2. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10 
Su 19.2. Perhemessu Seurakuntakeskuk-
sen kirkossa klo 11
Ke 22.2. Tuhkakeskiviikon messu Seu-
rakuntakeskuksen kirkossa klo 18

VIIKKOTOIMINTA: 
Pe 10.2. Naisten ilta työikäisille Seura-
kuntakeskuksessa klo 18. Aiheena ”Ke-
hon- ja mielenhuoltoa”, vastuuhenkilönä 
Laura Kallatsa. 
Su 12.2. Kristittyjen yhteinen rukous 
Leena ja Kari Halmeella Asematie 24 klo 
15
Ti 14.2. Tule mukaan-ilta Seurakuntakes-
kuksessa klo 18
To 16.2. Eläkeläisten kerho Seurakunta-
keskuksessa klo 11 
Ma 20.2. Omaishoitajien vertaisryhmä 
Seurakuntakeskuksessa klo 12

MUSIIKKI: 
Ke 8.2. ja 15.2. Naistenkuoro keskiviik-
koisin Seurakuntakeskuksessa klo 16.30. 
Naistenkuorosta kiinnostuneet ottakaa yh-
teyttä kanttoriin, puh.0504370003. 
Ke 15.2. Seniorilaulajat Seurakuntakes-
kuksessa klo 11.30 

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: Valto Iivari Lamminmäki  
Hautaan siunattu: Lauri Kalervo Niemelä 
84v., Raili Annikki Kaarakka 81v.

YHTEISVASTUUKERÄYS
Listoja saatavana kirkkoherranvirastosta 
aukioloaikoina. Yhteisvastuukeräyksen tä-
män vuoden teema on ”Nuoret väkivaltai-
sessa maailmassa”.

www.tervolanseurakunta.fi

Ystävänpäivän tupailta 14.2. 
Tervolan Nuorisoseuralla klo 18. 
Tilaisuudessa on puhumassa Lapin hyvin-

vointialueen hallituksen puheenjohtaja 
Tapani Melaluoto ja paikalla on myös 

Keskustan eduskuntavaaliehdokkaita. 
Tilaisuuden järjestävät Lapinniemen paikallis

 -yhdistys ja Keskustan Tervolan kunnallisjärjestö. 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
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Vähä-Suolijoen metsästäjät
Talvikokous 18.2.2023 Lähteenmäellä klo 12.00

alkaen. Johtokunta kokoontuu klo 11.00. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, 
2022 tilinpäätös ja 2023 toimintasuunnitelma 

sekä päätetään sähkösopimuksen kilpailutuksesta 
Metsomajalle.  Tervetuloa!

Lukijan kuva. 
Lähetä ottamasi kuva  

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

Tammikuun vaihtelevista lämpötiloista on ollut jotain 
iloakin, nyt nimittäin hanki kantaa.  
Lapinaapa 24.1.2023.

Terveisin: Merituuli Koivumaa
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
pidetään kunnanvirastolla, kunnanvaltuuston 
kokoussalissa torstaina 16. päivänä helmi-
kuuta 2023 alkaen klo 17.00. Kokouksen esi-
tyslista on luettavissa yleisessä tietoverkossa 
osoitteessa http://tervola.ktweb.fi/ 9.2.2023 
alkaen. 

Kokouksesta laadittava pöytäkirja pidetään 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoittees-
sa http://tervola.ktweb.fi/ 22.2.2023 alkaen.

Pertti Keränen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

KUULUTUS

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

Päätoiminen englannin kielen tuntiopettaja
Hakuaika päättyy 28.4.2023 

Opetustoimen lyhytaikaiset sijaiset
Hakuaika päättyy 31.5.2023 

Teksti, kuvat 
Auni Vääräniemi

Metsät ja niiden käyttö  
kiinnostivat tervolalaisia

Kansanedustajapaneelissa 
otettiin kantaa metsän käyt-
töön ja suojeluun.

S ahateol l isuuden 
vaikuttajakiertue 
pysähtyi tammi-

kuussa Tervolassa Veljekset 
Vaara Oy:llä. Kiertuepäivän 
aikana sahateollisuusalan 
etujärjestö Sahateollisuus  
ry kertoi muun muassa tavoit- 
teistaan, joita sillä on seuraa-
vaa hallitusohjelmaa varten.

Etujärjestö muistutti, että 
sahateollisuudessa ei pela-
ta pikkunappuloilla, sillä ala 
on Suomen neljänneksi suu-
rin vientiteollisuuden ala. Si-
ten alan roolin katsotaan ole-
van yhteiskunnallisen hyvin-
voinnin luojana huomattava.

”Sahalaitokset sijaitsevat 
usein pienillä paikkakunnilla 
ja niiden alueellinen sekä pai-
kallinen merkitys ovat suuria. 
Ne tuovat työtä ja toimeen-

tuloa sijaintipaikkakunnal-
leen”, etujärjestö kertoo.

Metsäpolitiikka on Saha-
teollisuus ry:n huolenaihee-
na, sillä tukkipuun saata-
vuus sahoille on turvatta-
va. Siksi etujärjestö vaatii, 
että maamme metsäpolitiik-
ka on pidettävä Suomen hal-
linnassa. Tervolassa keskus-
teluun nousi Metsähallituk-
sen hakkuutyömaan töiden 
estäminen Kolarin Aakenus-
tunturilla. Koska hakkuut 
ovat lailliset, katsottiin niiden  
ja vastaavien hakkuiden es-
täminen olevan yksi huo-
lestuttava tekijä ylipäätään 
puun saatavuuden kannalta.

Puuraaka-aineen saatavuus 
vaikuttaa suoraan sahalai-
tosten kilpailukykyyn. Myös 
infran merkitystä korostet-
tiin, sillä puu on saatava myös 
liikkeelle.

Paneeli puusta
Vaikuttajakiertueen Tervo-
la-päivän alku oli kutsuvie-
raspohjainen, mutta ilta-
päivällä järjestettiin myös 
yleisöosuus lohikeittoi-
neen. Yleisöosuutta vietet-
tiin Vaaran Palkin laajennus-

osan suojissa. Ohjelmassa  
oli keittotarjoilun ja puhei-
den lisäksi kansanedustaji-
en mittelö paneelikeskuste-
lun muodossa.

Paneeliin osallistuivat vai-
kuttajakiertuepäivässä mu-
kana olleet kansanedus-
tajat Markus Lohi (kesk), 
Kaisa Juuso (ps), Johanna 
Ojala-Niemelä (sdp) ja Heik-
ki Autto (kok). Ilmassa oli jo 
vaalitaistelun makua, sillä 
oppositiopuolueiden edus-
tajat Autto ja Juuso haastoi-
vat hallituspuoleen edusta-
jia muun muassa talouden-
pidosta.

Moitteita tuli hallitukselle  
siitäkin, että vihreille on an-
nettu hallituksessa aivan lii-
kaa valtaa metsäpolitiikan 
suhteen ja että politiikan teko 
on ollut liian punavihreää. 
Kansanedustajat olivat kui-
tenkin yhtä mieltä siitä, että 
metsäpolitiikkaan on saata-
va tasapaino metsien käytön 
ja suojelun välille. 

”Pitää ymmärtää, että eivät 
perhoset lisäänny Euroopan 
metsissä, vaikka Suomes-
sa jätettäisiin kaikki pökkelöt 
pystyyn. Suojelua ja ennal-

Tervolassa pidetty Sahateollisuuden vaikuttajakiertueen 
päivä innosti tervolalaisia kuulemaan sahateollisuuden 
kuulumisista ja metsäpolitiikasta.

Markus Lohi, Kaisa Juuso, Johanna Ojala-Niemelä ja 
Heikki Autto mittelivät kansanedustajien paneelissa.

 

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. 

SATAKIELIKUUKAUSI 
21.2.–21.3. välisenä aikana vietetään Satakie-
likuukautta, joka juhlistaa äidinkieltä, monikie-
lisyyttä ja kielellistä moninaisuutta. Satakieli-
kuukausi haastaa tarkastelemaan äidinkielen 
ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja 
yhdessä tekemisen kautta. Mielikuvia uudesta 
kodista -valokuvanäyttely on esillä kirjastossa 
24.2. saakka. Satakielikuukauden aikana kir-
jastossa on myös muuta toimintaa: arabiankie-
lisiä satutuokioita pidetään perjantaisin klo 14. 
Kirjaston eri osastoille kootaan kirjanäyttelyjä, 
jotka esittelevät vieraskielistä lastenkirjallisuut-
ta ja monikulttuurisuutta. Satakielikuukauden 
avajaisia vietetään tiistaina 21.2. klo 17 yh-
dessä Tervolassa asuvien maahanmuuttajien 
kanssa. He esittelevät omaa kulttuuriaan mm. 
vaatteiden ja esineiden avulla kahvi- ja tee-
tarjoilun lomassa. Satakielikuukauden lopuksi 
vietetään tiistaina 21.3. klo 17 päättäjäisiä, 
jossa tarjoillaan maahanmuuttajien ruokakult-
tuuriin kuuluvia leivonnaisia. 

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

listamista on tehtävä siellä, 
missä sitä oikeasti tarvitaan”, 
Heikki Autto painotti.

”Kannatan itsekin suoje-
lua, mutta nyt on menty liian 
paljon hehtaarit edellä, eikä 
luontoarvot edellä”, Markus 
Lohi lisäsi. 

Paneelin kaikki kansanedus-

LASKIAISEN LASTENHULINAT
Tiistaina 21.2. klo 17-19 Lapinniemen koulun 
kentällä kaiken ikäisille. Tule piipahtamaan 
luistelemaan, leikkimään, touhuamaan ja 
nauttimaan lämmikettä. Menossa mukana 
vapaa-aika- ja nuorisopalvelut, Nuorisoseura 
buffan kera, 4H luisteluttamassa ja rankkari-
kisalla junnumaalivahtia vastaan sekä Hyvän 
mielen hevostelijoiden kepparirata. Otathan 
luistelukypärän matkaan, jos aiot jäälle!

KORIPALLOKERHO
Torstaisin klo 14.15 – 15.40. Avoin 7.-9.-luok-
kalaisille. Ilmoittautumista ei tarvita. La-
pinniemen koulun liikuntasalissa.  Rentoa 
pelailua maksuttomasti kokeiluluontoisesti 
helmi-maaliskuun ajan. Kerho voi jatkua, jos 
pelailemassa käy noin kuusi nuorta.

IKÄIHMISTEN KAHVIHETKI
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12. 
Seuraavat tapaamiset ovat, 9.2., 23.2. ja 9.3. 
Tapaamme nuorisotila Nuorkalla Paakonka-
rin kiinteistössä. Tarjolla on kahvia ja teetä.

KILPI-ILTA
Kaikille avoin kilpirauhasilta 13.2. klo 17-20 
kunnantalon kahviossa. Järjestää Lapin Kilpi ry.

Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!

NUORKKA 
Uudet aukioloajat 13.2.23 alkaen 
ma klo 13–16, 3.-4.lk 
ti klo 13–16, 5.-6.lk 
ke ja pe klo 14–17, 7.lk-17v  

Tervetuloa Nuorkalle viettämään aikaa sekä 
uudet että vanhat tutut kävijät! Uudet ikä-ra-
jat ja aukioloajat mahdollistavat sen, että yhä 
useampi pääsee pelailemaan erilaisia pelejä 
ja tila pysyy rauhallisena. Lisätietoja Nuorkan 
toiminnasta saa nuoriso-ohjaajalta. 

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

tajat liputtivat ammattidie-
selin puolesta. Päätös siitä 
on kuitenkin jäämässä seu-
raavalle hallitukselle. 

Ammattidieselillä tarkoite-
taan pieniveroista dieseliä, 
jonka on tarkoitettu vain am-
mattiliikenteeseen. Sen kat-
sotaan helpottavan kuljetus-
alan kustannuksia.

www.tervola-lehti.fi 
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KUULUTUS          
EDUSKUNTAVAALIT 2023
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 2. päivänä 
huhtikuuta 2023 kello 9.00–20.00.

Äänestysalue    Äänestyspaikka
Äänestysalue 1 Tervolan kunta  Kunnanvirasto
     Osoite: Keskustie 81
     95300 TERVOLA

Tervolan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.  

ENNAKKOÄÄNESTYS 
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 22.–28.3.2023. 
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Tervolan kunnan kunnanvirasto, 
osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.  

Ennakkoäänestys  
arkipäivinä klo 9.00–18.00,  
lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00–15.00. 

Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. 
Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää henki-
löllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden 
osoittava asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä 
tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää 
maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliai-
kaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi 
poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa. 

Tervolan kunta noudattaa voimassa olevia koronaohjeistuksia. 

KOTIÄÄNESTYS 
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, 
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman koh-
tuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnas-
sa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeute-
tun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa 
laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on mer-
kitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun 
perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestys ajanjaksoon 
(22.–28.3.2023) sattuvana päivänä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, 
kello 9:n ja 20:n välisenä aikana. 

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse, puh.0400 
268 920, ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan 
kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 
ennen kello 16.  
 
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. 
Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen tar-
koitusta varten laadittua lomaketta. Lomakkeita on saatavana keskus-
vaalilautakunnan sihteeriltä Maiju Rahkolta puh.0400 268 920. 
Osoite: Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 81, 95300 
Tervola. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta 
http://www.vaalit.fi/aanestaminen-kotona 

LAITOSÄÄNESTYS 
Äänestyksistä laitoksissa ilmoittaa vaalitoimikunta laitoksissa julkipan-
tavin kuulutuksin. 
Tervolassa 11.1.2023. 
TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VAALIKULJETUKSET 

Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta järjestää 
kuljetuksia Kuntavaalien ennakkoäänestyspäivänä 
lauantaina 25.3.2023 sekä vaalipäivänä sunnuntaina 
2.4.2023 kutsutaksiajona seuraavasti: 

VAREJOKI 

Kolopetäjän, Sihtuunan, Petäjämaan, Sivakkajoen, Polvenojan, Vare-
joen ja Löylyvaaran alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata 
kyydin Make Lampelalta puh. 040 515 7304. 

PAAKKOLA-KAISAJOKI 

Paakkolan (kunnanraja - Tossavanperä) Kaisajoen alueen kuljetusta 
tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä 
puh. 0400 391 757. 

KÄTKÄVAARA-LAPPIA - LOUEN TOIMIPAIKKA 

Sivakkajärven, Luppovaaran, Mustanmaan, Kätkävaaran, Nakuväärän, 
Ketunmaan, Kätkäjärven ja Lappian Louen toimipaikan alueen kulje-
tusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Make Lampelalta 
puh. 040 515 7304. 

KOIVU-PEURA-LOUE 

Koivun, Peuran ja Louen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat 
tilata kyydin Make Lampelalta puh. 040 515 7304. 

REUTUAAPA-SUOLIJOKI-VÄHÄJOKI-SUUKOSKI-OSSAUS 

Vammavaaran, Suolijoen, Reutuaavan, Vähäjoen, Hyössingin, Suu-
kosken, Ossaus ja Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät 
voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757. 

RUNKAUS - PAHTAOJA – LEHMIKUMPU 

Jyrkänkosken, Ollakanojan, Rakkaviidan, Sirkkelin ja Anttilankankaan 
alueen äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä 
puh. 0400 391 757. 

Pahtaojan, Lehmikummun, Kiviojan ja Mattisen alueen kuljetusta tarvit-
sevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä 
puh. 0400 391 757. 

YLIPAAKKOLA 

Ylipaakkolan - Isopalon alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat 
tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757. 

Kuljetusta voidaan järjestää muistakin kuin yllämainituista paikoista jos 
tarvitsijoita on 3 - 4 henkilöä. 

Äänestyspaikka ennakkoäänestyksessä on kunnanvirasto, osoite 
Keskustie 81, 95300 Tervola ja varsinaisena äänestyspäivänä kunnan-
virasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola. 

Vaalikuljetusta tarvitsevan tulee hyvissä ajoin, viimeistään edel-
lisenä päivänä ottaa yhteyttä kuljetuksen hoitavaan autoilijaan 
kyydin saamiseksi. Autoilija ilmoittaa aikataulun. 

Kuljetuksiin liittyvissä asioissa voi ottaa myös yhteyttä Maiju Rahkoon 
puh. 0400 268 920. 

TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

Ystävyys II

Ystävä ei tarvi olla samanikäinen läheskään 
eikä samantapainen myöskään. Ihonvärillä ei 

ole väliä ollenkaan. Ystävä on lahja.

Ystävyyttä pitää vaalia ja hoitaa, niin kuin 
äiti lastaan. Ja vaikka kuinka vaikea tilanne 
tulisi vastaan älä ystävää hylkää ja jätä. Sitä 

tiukemmin pidä siitä kiinni.

Maailma on kylmä ja kova, mutta ystävän 
sydän on lämmin ja soma. Ystävä kuuntelee, 
lohduttaa, rohkaisee ja kannustaa. Iloitaan 

ystävistä

Liisa Karjalainen

Lukijalta:

Ystävyys I

Ajattelen sinua tänään lämmöllä ja ilolla. 
Vaikka olisitkin kaukana, mutta ajatus ei 

mittaa matkaa.
Ajattelen sinua tänään surussa ja pettymyk-

sessä ilossa ja riemussa, lämmöllä sydämes-
säni.

Ei esteet eroita ei vuodet vieroita, kun ystävä 
ainutkertainen, oli se lapsi, nuori tai aikuinen.

Olen tässä lähelläsi tänään ja aina. Mikä 
hyvä päivä murheetki loitolla. Ihan kuin olisit 
koko ajan kulkenut kanssani käsikädessä.

Hyvää ystävänpäivää!

Liisa Karjalainen


