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Louen koulutilalla riittää vipinää. 

Teksti,Auni Vääräniemi
Kuva, Lea Ruotsalainen

Louen koulumaatilalla kehitetään 
koko ajan uutta

Syksyllä Louelle saapuneet 
lapinlehmät ja lampaat ovat 
kotiutuneet hyvin. A m m a t t i o p i s t o  

Lappian maa-
seutuyrittämisen  

osaamiskeskuksessa, eli  
Tervolassa kotoisammin 
Louen koulutilalla ei olla 
jääty paikalleen pyörimään 
syksyllä saapuneiden lapin-
lehmien sekä kainuunhar-
maslampaiden ja suomen-
lampaiden myötä.

Lapinlehmät ovat kotiu- 
tuneet Louen koulutilal-
le erinomaisesti ja ne tottui-

vat nopeasti 
robottilypsyyn,  
kertoo toimipaikka-
päällikkö Jarmo Saariniemi 
Louen kuulumisia.

”Meille on tulossa oikea va-
sikkabuumi, sillä kuukau-
den aikana on 30 lehmää poi-
kimassa. Sen lisäksi huh-
tikuussa karitsoi 50 uuhta 
lampolassa. Kiirettä tulee 
sillä saralla olemaan”.

Syksyllä koulutilan kahden 
hehtaarin tyrniviljelmältä  
tuli tuhansia kiloja tätä kir-
peää marjaa. Lisäksi tilan hu-

m a l a köy n -
n ö s v i l j e l m ä lt ä 

kerättiin ensimmäinen kä-
pysato. Viime kesänä tilalla 
istutettiin myös pohjanpu-
naherukkaa, joka on geeni-
varakasvi.

”Meillä on täällä myös Luon-
nonvarakeskuksen ja Lapin 
ammattikorkeakoulun Ark-
tinen nokkonen -hankkeen 
nokkosviljelmät, joilta saa-
daan tutkimustuloksia nok-
kosen viljelystä. Nokkosel-
la tuntuu nyt olevan kova  
kysyntä”, Saariniemi sanoo.

Kiinnostusta on  
moneen suuntaan

Louen koulutila on herättä-
nyt yhteishaun alla kiinnos-
tusta potentiaalisena opis-
kelupaikkana. Saariniemen 
mukaan koulutilalla on käy-
nyt toistasataa tutustujaa 
Meri-Lapista, Kolarista ja  

Rovaniemeltä. Louella on 
mahdollista suorittaa maa-
talousalan, puutarha-alan ja 
metsäalan perustutkinnot.
Ammattiopisto Lappia pyö-
rittää koulutilan ja opetuksen 
lisäksi myös erilaisia hank-
keita. Tiedotushankkeet Til-
ma sekä Lisää luomua Lap-
piin pyrkivät välittämään ja 
tuottamaan maaseutuun liit-
tyvää tietoa.

Viime kesänä koulutilan 
maille aloitettiin kuntoutta-
van arktisen puutarhan ra-
kentaminen. Puutarhas-
sa vaalitaan samalla arktisia  
lajeja, joille kolmiosaisessa 
puutarhassa on oma osion-
sa. Kuntouttava arktinen 
puutarha aiotaan avata ylei-
sölle tulevana kesänä.

Sen myötä Lappia on osal-
listumassa kansainväliseen 
hankkeeseen interaktiivi-
sesta puutarhasta.

Eduskuntavaaliehdokas ja 
aluehallituksen jäsen 
Piia Kilpeläinen-Tuoma 
tavattavissa soppatykin äärellä 
Tervolan Salen pihalla 
pe 3.3.2023 klo 11-13. 

Lämpimästi tervetuloa!
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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 www.tervola-lehti.fi 
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Etkö saanut Tervola-lehteä?  
Ilmoita siitä meille.

Juttuvinkit

Lukijan kuvat

Ilmoitukset

Lukijan palsta mm. runot,  
mielipiteet ym. ym.

aineisto@tervola-lehti.fi

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

www.visualdesign.fi

Mainostoimisto Meri-Lapissa

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!

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 8.3. 

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

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

JUMALANPALVELUKSET:
Ke 22.2. Tuhkakeskiviikon messu Seu-
rakuntakeskuksen kirkossa klo 18
Su 26.2. Sanajumalanpalvelus Seura-
kuntakeskuksen kirkossa klo 10, jonka 
jälkeen lähetyksen kirkkokahvit, jossa etä-
yhteyden kautta vieraana nimikkolähetti 
Juha Saari. 
Su 5.3 Sanajumalanpalvelus Seurakun-
takeskuksen kirkossa klo 10

VIIKKOTOIMINTA: 
Pe 24.2. Miesten piiri Törmävaaran leiri-
keskuksessa klo 18
Ti 28.2. Tule mukaan-ilta Seurakuntakes-
kuksessa klo 18
To 2.3. Eläkeläisten kerho Seurakunta-
keskuksessa klo 11 
Ma 6.3. Omaishoitajien vertaisryhmä 
Seurakuntakeskuksessa klo 12
Su 12.3. Kristittyjen yhteinen rukous 
Seurakuntakeskuksessa klo 15

MUSIIKKI: 
Ke 22.2. ja 1.3. Naistenkuoro keskiviik-
koisin Seurakuntakeskuksessa klo 16.30. 
Naistenkuorosta kiinnostuneet ottakaa yh-
teyttä kanttoriin, puh.0504370003. 
Ke 1.3. Seniorilaulajat Seurakuntakes-
kuksessa klo 11.30 

PÄIVÄKERHO
3-6 -vuotiaiden oma päiväkerho tiistaisin 
17.00-18.30.
Avoin päiväkerho on päiväkerho, johon 
pienetkin lapset voivat tulla yhdessä van-
hempien tai hoitajien kanssa ja saada it-
sekin vertaisseuraa, 3-6 -vuotiaat voivat 
osallistua myös yksikseen. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset etukäteen puh.050 437 
0006.

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

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Hautaan siunattu: Jukka Olavi Ollitervo 
73v., Anja Tellervo Huhtaniska 90v.

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

www.tervolanseurakunta.fi

NÄIN MEILLÄPÄIN - 
VALOKUVAPROJEKTIN NÄYTTELY 
Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulu-
tusohjelman työryhmä on syksyn 2022 aikana 
tehnyt valokuvaprojektia yhteistyössä Tervolan 
Kaisajoen koulun, Tervolan kirjaston sekä Si-
mon koulun ja Simon kirjaston kanssa. Pro-
jektissa alakoululaiset ovat tutustuneet omaan 
kotiseutuunsa, valokuvanneet siellä heille 
tärkeitä asioita sekä tehneet näistä valokuvista 
mm. valokuvakirjan ja -näyttelyn. Valokuva-
näyttely on esillä kirjaston lehtisalissa. Näin 
meilläpäin -valokuvaprojektin näyttelyn avajai-
set ovat kirjastossa maanantaina 27.2. klo 12 
alkaen. Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa!

UITTOMUISTELUKSIA 28.2. 
Lauri Snellman Itä-Lapin ja Sodankylän Uitto- 
perinne tutuksi –hankkeesta johdattelee kuuli- 
joita uittoperinteeseen ja sen historiaan lyhy-
telokuvin ja yleisön kanssa keskustellen sekä 
kertoo kokemuksiaan uitosta kirjastossa tiis-
taina 28.2. klo 16.30 alkaen. Kahvitarjoilu,  
tule jakamaan kokemuksiasi uitosta!

PEKKA JUNTTI 1.3. 
Pekka Juntti on Lapissa työskentelevä palkittu 
toimittaja ja suosittu kolumnisti. Juntti oli yksi 
jättimenestykseen yltäneen, Tieto-Finlandian 
vuonna 2019 voittaneen Metsä meidän jäl-
keemme -kirjan kirjoittajista. Hänen väkevä 
esikoisromaaninsa Villikoira on mm. Lappi- 
kirjallisuuspalkintoehdokkaana. Pekka Juntti 
saapuu Tervolan kirjaston kirjailijavieraaksi 
kertomaan kirjoistaan Tervolan Nuorisoseu-
rantalolla keskiviikkona 1.3. klo 17 alkaen. 
Tilaisuudessa on mahdollisuus ostaa kirjailijan 
teoksia. Vapaa pääsy, tervetuloa!  
 

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

LAPPI-KIRJALLISUUSPALKINNON  
YLEISÖÄÄNESTYS 
Lappi-kirjallisuuspalkinto on Lapin kirjastojen 
yhdessä jakama palkinto ansioituneelle Lap-
pi-aiheiselle tai lappilaisen tai Lapista kotoisin 
olevan tekijän teokselle. Finalistikirjat ovat: 
Anna-Maria Eilittä: Tämäkin hämärä katoaa, 
Niillas Holmberg: Halla Helle, Pekka Juntti: 
Villikoira, Katja Kärki: Eeled, Mauri Paasilinna: 
Pedon aika ja Sari Pöyliö: Rakkauden ja tuleh-
duksen oireita. Voit äänestää omaa suosikkiasi 
Lappi-kirjallisuuspalkinnon saajaksi Lappi-kir-
jallisuuspalkinnon verkkosivuilla osoitteessa 
http://lappikirjallisuuspalkinto.fi tai kirjastossa. 
Äänestysaikaa on 26.2.2023 saakka. Vastaa-
jien kesken arvotaan 3 kpl lahjakortteja verk-
kokirjakauppaan. Yleisöäänestyksen voittaja 
julkistetaan Kirjastojen päivänä sunnuntaina 
19.3.2023 Sodankylän kirjastossa. 
 
KOKO PERHEEN ELOKUVAILTA 8.3. 
Koko perheen elokuvailta ke 8.3. klo 17–18.20, 
elokuvana Valkohammas. Se kertoo saman-
nimisen sudenpennun elämästä Yukonin 
erämaissa. Valkohammas kasvaa luonnon 
ehdoilla, mutta päätyy intiaanien leiriin ja saa 
nimensä leirin päälliköltä Harmaalta Majavalta. 
Valkohampaan suonissa kuohuu hurjia veto-
koiriakin villimpi suden veri. Elokuva on puhut-
tu suomeksi. Tarjolla limut ja popparit! 
 
KIRJASTOKAHVIT 
Tervetuloa kahvittelemaan kirjastoon perjantai-
sin klo 12–14! 
 
FINNA-CHAT POIS KÄYTÖSTÄ 
Teknisten ongelmien vuoksi lapinkirjasto.finna.
fi -sivuston chat-palvelu on pois käytöstä. Kor-
vaavaa palvelua etsitään, ja sen käyttöönotos-
ta tiedotetaan myöhemmin. Voit ottaa yhteyttä 
tai antaa palautetta kirjaston palveluista Fin-
na-sivuston Palautelomakkeella.
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Tervolan tapahtumia 
1.3. klo 8.00. Yrittäjien aamukahvit, 
Tervolan kunnanvirasto, KV-Sali 2. kr. 

Teemana kunnan investoinnit ja rakenta-
misohjelma. Esittelijänä Tervolan kunnan 

rakennusinsinööri Sauli Jalasmäki. 

1.3. klo 17.00. Ämpäripäätyöryhmän 
kokoontuminen Tervolan kunnantalon 

kahviossa.  

25.3. klo 10-14 Tervola hiihto  
Mattisen koululla. 

31.3. klo 10.00 -15.00. Pönttöpäivä 
K-Marketin pihalla. Kaikille avoin ja  

maksuton tapahtuma!  

Lue lisää tapahtumista Tervolan kunnan 
verkkosivujen tapahtumakalenterista!

  

SIVISTYSTOIMEN AVUSTUKSET 2023

Kulttuuritoimen kohdeavustukset 
Kohdeavustusta voivat hakea tervolaiset yh-
distykset, yhteisöt ja ryhmät, jotka harjoittavat 
kulttuuritoimintaa. 

Kohdeavustukset yksityisille taiteen- 
harjoittajille ja harrastajille 
Yksityisille taiteenharjoittajille myönnettävil-
lä kohdeavustuksilla pyritään ensisijaisesti 
parantamaan edellytyksiä taiteellisen uran 
luomiseen ja koulutukseen nuorille ja lahjak-
kaille paikallisille taiteilijoille.

Nuorisotoimen kerho- ja kohdeavustukset 
Kerhoavustusta voivat hakea tervolaiset 
nuorisoyhdistykset ja -ryhmät sekä kylätoi-
mikunnat, jotka järjestävät nuoria palvelevaa 
säännöllistä kerhotoimintaa. Kohdeavustuksia 
voi hakea nuorten leireihin, koulutuksiin, mat-
koihin ja muihin erityiskohteisiin. 

Urheiluseurojen perusavustukset 
Tervolalaisten rekisteröityjen urheiluseurojen 
sääntömääräiseen toimintaan tarkoitettuja 
perusavustuksia haettaessa tulee toimittaa 
hakulomake sekä toiminta- ja tilikertomus 
2022, tilintarkastajien lausunto 2022, toiminta-
suunnitelma ja talousarvio 2023 sekä jäsen-
luettelo.

Urheiluseurojen koulutus- ja vuokra-avus-
tukset vuodelta 2022
avustussäännön mukaisesti.

Hakulomakkeet on toimitettava koulutoi-
mistoon 31.3.2023 mennessä. Hakulomake 
ja avustussääntö löytyvät www.tervola.fi 
-sivustolta.

Lisäksi Erityisryhmien liikunta-avustukset
ovat haettavissa jatkuvana hakuna.

Lisätietoja
Sivistysjohtajalta p. 0400 218 521

Ajankohtaista

ILMOITTAUTUMINEN 
ESIOPETUKSEEN JA  
PERUSOPETUKSEN  

ENSIMMÄISELLE  
LUOKALLE LUKU- 

VUODEKSI 2023 – 2024

Ilmoittautuminen koskee

• vuonna 2017 syntyneitä esiopetukseen  
  tulevia lapsia
• kaikkia vuonna 2016 syntyneitä ensim-   
  mäiselle luokalle tulevia lapsia
• vuonna 2018 syntyneitä pidennettyyn  
  oppivelvollisuuteen hakeutuvia lapsia
• vuonna 2015 syntyneitä lapsia, joiden   
  perusopetuksen alkamista on siirretty  
  vuodella

Oppilaat ilmoitetaan asuinpaikan mukaiseen 
lähikouluun. Vuonna 2017 syntyneet perus-
opetuslain 17 §:n tarkoittamaan erityisope-
tukseen tulevat lapset sekä v. 2018 syntyneet 
pidennettyyn oppivelvollisuuteen hakeutuvat 
lapset ilmoitetaan Lapinniemen kouluun.

Ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa, joka on 
oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä. 
Huoltajille, joilla ei ole voimassa olevaa Wil-
ma-tunnusta, lähetetään avainkoodi ja ohjeet 
Wilmaan kirjautumiseksi. Mikäli huoltajalla 
ei ole voimassa olevaa Wilma-tunnusta eikä 
avainkoodia, tulee huoltajan olla yhteydessä 
huollettavansa lähikouluun. Ilmoittautuminen 
tulee tehdä 15.3.2023 mennessä.

Harkinnanvaraisia koulukuljetuksia on haetta-
va 15.3.2023 mennessä. Ks. ohjeet koulukul-
jetusoppaasta osoitteessa www.tervola.fi.

Mikäli 1 – 9 luokilla olevan oppilaan asuin-
paikka muuttuu lv. 2023 – 2024 alkuun eli 
1.8.2023 mennessä siten, että se aiheuttaa 
myös koulun vaihtamisen, pyydetään huolta-
jaa ilmoittamaan tästä uuden koulun johtajalle 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Lisätietoja koulutoimistosta 0400 218 521 
tai 040 151 9723.

Tervolassa 22.2.2023    Sivistysjohtaja

HUOMIO  
TERVOLALAINEN  

NUORI
Tervolan kunta hakee nuoria kesätöihin.
Työsuhteen pituus on kaksi viikkoa. 
Työtehtävinä ovat mm. ulkoalueiden hoitotyöt 
ja siivoustehtävät.

Kesällä 2023 ovat valintavuorossa ensisijai-
sesti vuonna 2006 syntyneet nuoret.

Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa 
www.kuntarekry.fi. 
Työavain  500171.

Hakemukset
pe 24.3.2023 klo 14.00 mennessä.

Lisätietoja numerosta  
040 124 2411/ 
Nina Maikkula

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

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

ICT-suunnittelija
Hakuaika päättyy 26.2.2023

Koululaisten kesätyöpaikat
Hakuaika päättyy 24.3.2023  

Päätoiminen englannin kielen tuntiopettaja
Hakuaika päättyy 28.4.2023 

Opetustoimen lyhytaikaiset sijaiset
Hakuaika päättyy 31.5.2023 

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 

Lukijan kuva. 
Lähetä ottamasi kuva  

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

Metsässä on taikaa. Kuva, toimitus

Hangilla riittää  
ihmeteltävää.  
Kuva, Pixabay
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 Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

LUMISEN KIELEN RIKKAUS
Keskiviikkona 1.3. klo 17-18.30 Leijonapuis-
tossa. Teemme perinteisiä lumisia juttuja ja 
samalla keskustelemme erityisesti suoma-
laisesta lumisanastosta. Kävijät toivotetaan 
tervetulleeksi kertomaan oman murteensa 
ja omien kieltensä lumisanoista! Tarjolla 
kuumaa mehua.

LASKETTELURETKI
Lasketteluretki Aavasaksalle lauantaina 18.3. 
Lähtö kunnan virastotalolta klo 9.30 ja paluu-
kyyti Aavasaksalta lähtee klo 16. Kyytimak-
su 5€ ja alle kouluikäiset ilmaiseksi. Ilman 
huoltajaa lähtevän alaikäisen ikäraja on 12 
vuotta. Liput ja välineet vuokrataan perillä 
itse, mutta alaikäiset lähtijät voivat vuokrata 
ohjaajan kanssa.
Ilmoittautuminen 3.3. klo 15 mennessä kun-
nantalon neuvontaan.

IKÄIHMISTEN KAHVIHETKI
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12. Seu-
raavat tapaamiset ovat 23.2., 9.3. ja 23.3.

YONA + MERILAPIN JOUSIKVARTETTI
Konsertti Kemin Tervahallissa 24.3. klo 19. 
Lipun hinta 25€. Huom.! Jos olet valinnut 
konserttiin lipun LIPPU + BUSSI, ilmoitathan 
myös vapaa-aikaohjaajalle tiistaihin 21.3. klo 
15 mennessä, muuten kyyti peruuntuu. Kyyti 
lähtee kunnan virastotalolta klo 17.50, jos 
matkustajia on vähintään kahdeksan, ja kyy-
tiin mahtuu 21 matkustajaa. Mukaan lähtee 
myös ohjaaja. Lisätietoja osoitteessa https://
www.keminkaupunginorkesteri.fi/konsertit/ 
ja kunnan tapahtumakalenterissa. Olethan 
ajoissa!

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

PE 3.3. AVOINNA klo 14–20, 7.lk-17-vuoti-
aille. Luvassa bilis- ja NBA-turnaukset. 

NUORKAN HIIHTOLOMAVIIKKO
ma 6.3.-ke 8.3. kiinni 
to 9.3. avoinna klo 13–17, 7.lk-17-vuotiaille  
pe 10.3. kiinni

NUORKAN YÖTÖN YÖ 7.-9.-luokkalaisille  
Ma 6.3.-ti 7.3. klo 21–08. Aloitamme maa-
nantaina klo 21 ja lopetamme tiistaina klo 
8. Yötön yö- tapahtuma on tarkoitettu vain 
ilmoittautuneille, Nuorkalta ei poistuta tapah-
tuman aikana. Mukavaa hengailua ja teke-
mistä läpi yön!

Sitova ILMOITTAUTUMINEN viestillä to 
2.3. klo 15 mennessä nuoriso-ohjaajalle 
p. 040 1519735. Viestissä tulee olla nuoren 
nimi, ruoka-allergiat ja huoltajan yhteystiedot. 
Lupalapun saa nuoriso-ohjaajalta.  Ilman 
lupalappua ei voi osallistua. Mukaan mahtuu 
enintään 13 nuorta.

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
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Veera Salmela,  
p. 040 1519709, veera.salmela@tervola.fi

 tervolan_nuorisopalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 6.2.2023
– asialistalla muun muassa teknisen johtajan virka,

ICT-suunnittelijan toimi uudelleen hakuun ja
uuden tuulivoimayleiskaavan käynnistäminen.

Teknisen johtajan virka kun-
nanvaltuuston käsittelyyn

Määräaikaan 15.12.2022 klo 
15 mennessä virkaa haki 10 
henkilöä, joista kaikki täyt-
tivät viralle asetetut kelpoi-
suusehdot. Haastattelutyö-
ryhmä haastatteli kuusi ha-
kijaa. Kunnanvaltuusto tulee 
päättämään 16.2.2023 tek-
nisen johtajan valinnasta.

ICT-suunnittelijan toimi  
uudelleen auki

ICT-suunnittelijan toimi on 
ollut haettavana kahteen 
kertaan. Tehtävää on hake-
nut yhteensä yhdeksän hen-
kilöä. Ensimmäisellä haku-

kierroksella valittu henkilö 
ei ottanut tehtävää vastaan. 
Kunnanhallitus päättikin ava-
ta toimen uudelleen hakuun 
ja 6.2.2023 kokouksessaan 
ja muuttaa ICT-suunnitteli-
jan toimen kelpoisuus-vaa-
timukseksi soveltuvan am-
mattitutkinnon potentiaa-
listen hakijoiden määrän 
lisäämiseksi.

Kolopetäjä-Pirttikangas- 
Rovavaara tuulivoimayleis-
kaavan käynnistäminen

Tervolan Tuulivoima Oy on 
suomalaisen Smart Windpo-
wer Oy:n 100 %:sti omistama 
tytäryhtiö. Tervolan Tuulivoi-
ma Oy on käynnistänyt noin 

viidenkymmenen (50) tuu-
livoimayksikön käsittävän 
hankkeen tuulipuiston ra-
kentamiseksi Tervolan poh-
joisosaan Kolopetäjä-Pirtti-
kangas-Rovavaara -alueelle.
Voimaloiden tarkempi luku-
määrä, koko ja sijainti tarken-
tuvat suunnittelun edetes-
sä. Hankealueen kokonaisala 
noin 6150 hehtaaria. Kaa-
va-alueen tarkka rajaus täs-
mentyy kaavoitustyön ku-
luessa.

Muut asiat

Sitoutumattomien val-
tuustoryhmä jättämä aloite 
22.9.2022 1-2 –luokkalai-
sille koululaisille järjestettä-

västä välipalasta pitkinä il-
tapäivinä päätettiin siirtää 
uudelleen valmisteltavaksi 
sivistyslautakunnalle.

Muut kunnanhallituksen kä-
sittelemät asiat menivät 
päätösehdotuksen mukai-
sesti. Voit tutustua kokouk-
sen esityslistaan tai 9.2.2023 
julkaistavaan pöytäkirjaan 
Tervolan kunnan verkkosi-
vuilla tai suoraan osoittees-
sa: tervola.ktweb.fi

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

KIVALO-OPISTON 
AJANKOHTAISET 
LYHYTKURSSIT: 
Keramiikkaa joka toinen perjantai, 
pe 17.3. - 12.5.2023 klo 17.30–20.00, Tervolan 
kunnanviraston taidestudio, Keskustie 81.
Metsästäjätutkinto, 
ma-pe 27.–31.3.2023 klo 18:00–20:30, Lapinnie-
men koulu, Itäpuolentie 1545. Kirjallinen koe pe 
31.3.
Kehruu-kurssi, 
la 22.4.2023 klo 09:00–15:00, Kaisajoen koulu, 
vanha koulu, Tuunivaarantie 36.
Lihaskuntotreeni (omalla keholla), to 16.3–25.5 
klo 18–18.45, Lapinniemen koulu, Itäpuolentie 
1545.
Kuntosali + venytys,
 to 16.3–6.6 klo 19.15–20, Tervolan kuntosali.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
www.kivalo-opisto.fi, puhelimitse p. 040 748 
3672 tai toimistoilla. Emme huomioi tekstiviestil-
lä, sähköpostilla, puhelinvastaajaan tai kotisivu-
jen yhteydenottolomakkeella tulleita ilmoittau-
tumisia.

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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Nähdään kursseilla! 
 
 

Museoseura kehittää  
toimintaansa

Museon matkailu ja kehittämistyöpaja kokosi työryhmän 
päät yhteen pohtimaan museon toimintaa tulevaisuudes-
sa. Työryhmät jaettiin kahteen eri ryhmään jonka jälkeen 
työryhmät yhdistyivät ja saivat yhdessä pohtia asioita 
pidemmän tähtäimen näkökulmasta. Työpajaa vetivät 
Lapin Yliopistolta Malla Alatalo ja Henna Meriläinen. Työ-
ryhmässä mukana olivat Arttu Lehtilahti ja Paavo Pallari, 
Pekka Juopperi, Markku Jurmu, Pirjo Rytkönen, Ritva 
Korpihilla, Reetta Davidila, Susanna Karila ja Matti Ala-
talo. 
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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 

Ennakkoäänestys 22.–28.3.2023
Vaalipäivä 2.4.2023

Selkoesite

Eduskuntavaalit 

2023

Ennakkoäänestys 22.–28.3.2023
Vaalipäivä 2.4.2023

Selkoesite

Eduskuntavaalit 

2023
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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.

Hyväksikäytetty

Mie tein sen. Muutin maale. ostin talon. Miekö 
jäisin kattomhan ko se törötiina kuitenki kohta 
pukkaa Jyrkin kans lastenvaunuja pitkin kyllää 
- Ehei ! Onneksi siivousfirma tuotti sen verran, 
että sain maksettua sen hyväkuntosen talon, 

ikkunatki on juuri uusittu.

Jyrki ja mie olema olehet kaveria ala-asthel-
ta asti, koko koulu-ja opiskeluajan mie olen 

auttanut sitä matikasa ja kielisä. Työelämäsä 
mie olen laatinut kaikki sen  raportit ja kirijotta-
nu puhheet. Meän yhesäolo on ollu luontevaa, 
mehän tunnema toisema munaskuita myöten, 

siinä ei juuri pääse yllätyksiä tapahtumhan. 

Mie jo näin meät jo isona lapsiperheenä. Mutta 
viimeaikoina  Jyrki on äkkiä jotenki muuttunut, 
se huomauttelee minun ulukonäöstä ja hok-

kee, ettei mulla ole vyötäryä. Mie olen aina ollu 
hiassoutunen, mutta kyllä mieki viimein tajusin 
ko tarpheksi usiasti  vihijailthin, että Jyrkilä on 
joku Lolly. Joo, näinhän mieki sen näläkiintyn-
hennäkösen  rimppakintun. Sillon mulle vala-

keni, että Jyrkihän oli käyttänyt minua  härskisti 
hyväksi ja siksi sietänyt minun kolsua naamaa 

ja pullukkaa olemusta.

Mie en ole ainua hyväksikäytetty. Isovanhem-
mile lähetethän lapsikatras pitkiksiki ajoiksi, 

sen enempää kyselemättä. Rakkautta sielä ei 
ikinä lopu, mutta kansaneläke ei taho ruoka-

menhoin riittää ja fyysinen kunto reistailee. Niin 
ja sitte on se ylistämälä alistettu porukka, kaik-
ki mahollinen  tehätethän hokemala – siehän 

olet niin taitava, sultahan työt luistaa ja tuuhan 
joskus keksipaketti kiitokseksi.

 Mutta miepä olen nyt vappaa, enkä ikinä en-
nää alistu kenenkhän tukipilariksi.

Kaikila  olennoila on oma itteisarvonsa, eikä  
kelhän ole oikeutta pitää lähimmäistä tai mui-

takhan kynnysmattona.

Mirjami Lehto

Lukijalta:

Tervolan 
Ämpäripääpäiviä uudistetaan

Nyt sinulla on hyvä tilaisuus 
tulla mukaan ideoimaan! Ter-
volan yrittäjät kutsuvat ja 
haastavat mukaan kaikkia 
tervolalaisia yhdistyksiä, yri-
tyksiä ja yksityisiä tahoja tu-
lemaan mukaan suunnitte-
lemaan yhdessä hauskaa ke-
sätapahtumaa. Seuraavan 

Tervola 9.-10.7.2021 Tervola 9.-10.7.2021

Met kaikki toivotama
sinut tervetulheeksi

Tervolhan!

Tervola 9.-10.7.2021

kerran kokoontumisessa on 
tarkoitus ideoida tapahtu-
man uutta konseptia sekä 
luoda toimintasuunnitelma 
tapahtuman järjestämisel-
le. Tervetuloa mukaan 1.3. 
klo 17.00. Ämpäripäätyöryh-
män kokoontumiseen Tervo-
lan kunnantalon kahvioon.

Seuraava  
Tervola-lehti  
ilmestyy 8.3. 

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.
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www.tervola-lehti.fi

Tervolan kunnan  
viestintä- ja  

markkinointi- 
tiimin esittely

Teksti, Susanna Karila

Tervolan kunnassa aloitti viestintäsuunnit-
telijan kutsumana ja kokoamana vuonna 
2021 kunnan sisäinen sometiimi, jonka 
ensisijainen tehtävä oli alkaa tuottaa sisäl-
töä kunnan sosiaalisen median kanaviin 
eri hallintokuntien näkökulmasta. 

K iinnostuksen ja 
osaamisen kas-
vaessa sometii-

min jäsenet alkoivat tuottaa 
sisältöä myös kunnan tie-
dotuslehteen tapahtumail-
moitusten ja pienten juttu-
jen muodossa. Isompi muu-
tosaskel tuli siinä vaiheessa, 
kun Tervolan kunnan verk-
kosivut uusittiin vuoden 
2022 aikana ja osa sometii-
min jäsenistä pääsi päivityk-
sen myötä mukaan sisällön-

tuotantotiimiin. Osaamisen 
karttuessa työryhmän nimi ei 
enää kuvastanut tiimin työ-
tä, joten se päätettiin muut-
taa Tervolan kunnan viestin-
tä- ja markkinointitiimiksi (eli 
VM-tiimi).  

Mitä kunnan 
VM-tiimi tekee?

Tiimin ensisijainen tehtä-
vä on sisällöntuotanto kun-
tastrategian mukaisesti kun-
nan eri viestintäkanaviin 
(kuntalehti, sosiaalinen me-
dia, verkkosivut) työalojen 
omasta näkökulmasta vies-

tintäsuunnittelijan ohjatessa 
ja tukiessa tiimiä. Osa tiimis-
tä tuottaa sisältöä myös kun-
nan sisäiseen intranettiin. 

Tiimin ja viestintäsuunnit-
telijan yhteisiin tehtäviin on 
kuulunut työstää mm. kun-
nan sisäistä ja ulkoista vies-
tintää. Tästä yksi esimerkki 
on kunnan vuosittain muut-
tuva viestinnän vuosikello, 
joka kokoaa viestittävät ai-
heet yhteen ja kuvaa tiiviste-
tysti mitä ja milloin tehdään. 
Se helpottaa viestinnän 
suunnittelua ja toteuttamis-
ta työkiireiden keskellä.

Missä tästä on kerrottu?

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

Olethan huomannut, että 
Tervolan kunnan ajankoh-
taisista asioista ja tapahtu-
mista kerrotaan monessa eri 
viestintäkanavassa: 

Tervola-lehdessä (jutut, ta-
pahtumat ja rivi-ilmoituk-
set). Huomaathan, että toisi-
naan tapahtumailmoitukset 
sijoitellaan eri puolille lehteä, 

joten ne eivät ole kaikki koot-
tuna samalle sivulle.

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

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

Sosiaalisessa mediassa 
(Facebook, Instagram, Twit-
ter ja LinkedIn). 

Tarjouskilpailut ja hankin-
ta-asiat ilmoitamme ver-
kossa (Cloudia ja Hilma tar-
jouspalvelut).

Päätöksenteon, eli toimielin-
ten esityslistat ja pöytäkir-
jat ovat luettavissa verkosta: 
tervola.ktweb.fi

Pyrimme monikanavaisel-
la viestimisellä siihen, että 
kaikilla olisi yhdenvertainen 
tieto kunnassa tapahtuvis-
ta asioista. Tutustu siis roh-
keasti kaikkiin kotikuntasi 
viestintäkanaviin! Traktorin lavalla vasemmalta Mette Alaraatikka, Sanni Siivola, Heli Muotka, Ilona Lam-

pela, Elli Laine, Oskari Peteri ja Antti Mäki-Iso. 

Auringonlaskun aikaan. Kuva, toimitus

Penkkaripäivää vietettiin iloisissa  
merkeissä 9.2.2023
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Yhteishaku on  
nuoren ensimmäinen iso valinta

Teksti, kuva 
Auni Vääräniemi

Ysiluokkalaiset hakevat 
helmi-maaliskuun aikana 
perusopetuksen jälkeiseen 
koulutukseen. 

P erusopetuksen jäl-
keisen koulutuk-
sen yhteishaku on 

juuri alkanut. Nuorille yhteis- 
haku on ensimmäinen pa-
kollinen valinnan paikka, sil-
lä nykyisellään oppivelvolli-
suus kestää 18 ikävuoteen 
saakka. Jokaisen yhdek-
säsluokkalaisen nuoren on 
siis helmi-maaliskuun aika-
na mietittävä, mihin haluaa 
lähteä opiskelemaan perus- 
koulun jälkeen.

Lapinniemen koulun yh-
deksäsluokkalaiset Josefii-
na Rautio ja Enni Kähkönen 
myöntävät, että yhteishaun 
alkaminen tuntuu stressaa-
valta.

”Kaikki kysyvät, minne aiot 
hakea. Se stressaa hieman. 
Yhteishakua alkamista ei ole 
jotenkaan ehtinyt ajatella”, 
Josefiina sanoo.

”On tietysti mukavaa, että 
valinnoista ollaan kiinnostu-
neita, mutta muiden monen-
laiset mielipiteet eivät välttä-
mättä auta tällaisen valinnan 
tekemisessä”, Enni jatkaa.

Tervolassa valintaa helpot-
taa se, että perusopetuk-
sen jälkeisiä koulutuksia on 
verrattain hyvin tarjolla, ja 
melko lähelläkin. Osa nuo-
rista suuntaa oman paikka-
kunnan lukioon, ja sitä har-
kitsee myös Enni Kähkönen. 
Toisaalta häntä kiinnosta-
vat opintoina myös ensihoito 
sekä kasvatus ja ohjaus.

Josefiina Rautio kertoo poh-
tivansa ravintola- ja caterin-
galaa. Koulutus siihen löytyisi 
Rovaniemeltä sekä Tornios-
ta. Tervolalaisille kohtuumat-
kan päässä on koulutuksia 
myös Kemissä ja Torniossa.

Opo  
auttaa

Oppilaanohjauksessa ale-
taan jo seitsemänneltä luo-
kalta lähtien pohjustaa tule-
via koulutus- ja ammatinva-
lintoja. Lapinniemen koulun 
oppilaanohjaaja eli opo Anna 
Rautajoki-Kuiri korostaa, 
että oppilaanohjaustun- 
neilla edetään asiassa ihan 
rauhassa.

”Varsinaiseen yhteisha-
kuun liittyviä asioita ryhdy-

tään käymään läpi vasta yh-
deksännellä luokalla. Nuo-
rempien kanssa käydään läpi 
koulutus- ja ammattiasioi-
ta, vastataan kysymyksiin  
ja pohditaan yhdessä”, Rau-
tajoki-Kuiri sanoo.

Jos valinnat tuntuvat stres-
saavilta, on oppilaanohjaaja 
valmis keskustelemaan niis-
tä nuoren kanssa. Tärkeää on 
muistuttaa, että yhteishaus-
sa tehtävät valinnat eivät 
määritä loppuelämää. Aina 
voi valita uudelleen ja lähteä 
toiselle opintopolulle.

”Sitä on kyllä painotettu op-
pilaanohjauksen tunneilla”, 
Josefiina Rautio ja Enni Käh-
könen kiittelevät. 

Sen lisäksi, että yhteisha-
kua käydään läpi koulussa, 
vievät yhdeksäsluokkalai-
set yhteishaun materiaalit 
myös kotiväelle nähtäväksi. 
Anna Rautajoki-Kuirin mu-
kaan perheen ja huoltajien on 
tärkeää tukea nuoria yhteis-
haun päätöksissä. 

Monellakaan nuorella ei ole 
vielä yläkoulussa hajuakaan 
siitä, mitä he haluavat teh-
dä ”isoina”. Nuoret päättävät 
silti itse omista koulutusva-
linnoistaan. Oppilaanohjaa-
ja toivoo huoltajien kuiten-
kin kertovan nuorelle reilusti 
esimerkiksi siitä, jos toisel-
le paikkakunnalle opiskele-
maan lähtö ei ole taloudelli-
sesti mahdollista. 

”Moni asia koulutukses-
sa ja opinnoissa on muuttu-
nut vanhempien kouluajois-
ta. Tietoa näistä saa muun 
muassa koulun vanhempai-
nillassa ja tiedotteissa. Mi-
nuun saa aina ottaa yhteyt-
tä ja kysyä, jos jokin asia as-
karruttaa”, Rautajoki-Kuiri 
sanoo. 

Valinta tulee  
aikaisin

Yhteishaku, jossa haetaan 
perusopetuksen jälkeiseen 
koulutukseen, on tänä vuon-
na 21. helmikuuta - 21. maa-
liskuuta. Hakevat nuoret  
ovat tänä vuonna 16 vuot-
ta täyttäviä. Enni Kähkönen 
ja Josefiina Rautio pohtivat, 
että näin suuren päätöksen 
tekeminen ysiluokkalaisena 
tuntuu turhan aikaiselta.

Heillä on nyt kuukausi aikaa 
tehdä ja jättää hakemuk-
sensa haluamistaan koulu-

Enni Kähkönen ja Josefiina Rautio tekevät pian yhteishaun paperit. Heillä suunnitelmat 
ovat melko valmiit, mutta silti tulosten odottelu kesäkuulle saakka jännittää.

tuspaikoista. Ensin paperi-
hakemus täytetään kotona 
huoltajien kanssa, sen jäl-
keen useimmat nuoret teke-
vät sen sähköisesti yhdessä  
oppilaanohjaajan kanssa.

”On hyvä, että on kuiten-
kin kuukausi aikaa miettiä  
ja muuttaa mieltään”, Enni  
ja Josefiina kertovat. Yh-
teishaun jälkeen on odo-
tettava kesäkuulle saak-
ka tietoja opiskelupaikasta.  
Siinä ajassa ehtii tuntea  
moneen kertaan monenlais-
ta jännitystä.

Lumi pakkautuu oksille. Kuva, toimitus


