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Teksti, kuva  
Auni Vääräniemi

Kunnanvaltuusto hyväksyi 
strategian reilulla enemmis-
töllä, kun siitä äänestettiin.

T ervolan kunnan vi-
rallinen tuulivoi-
mastrategia toimii 

jatkossa suunnannäyttäjä-
nä kunnan tuulivoimastrate-
gialle. Tuulivoimastrategiaa 
pohdittiin ja hiottiin työryh-
mässä vuoden aikana kol-
messatoista kokouksessa. 
Kunnanhallitus siunasi stra-
tegian tammikuussa ja kun-

nanvaltuusto hyväksyi sen 
helmikuussa.

Tuulivoimastrategian työ-
ryhmä vetänyt teknisen lau-
takunnan puheenjohta-
ja Juha Juntunen korostaa, 
että edelleenkin jokaisen 
tuulivoimakaavan hyväksyy 
Tervolan kunnanvaltuusto. 
Strategia ei siis tarkoita au-
tomaattisesti tuulivoiman 
rakentamista.

”Peli on nyt vihelletty alka-
neeksi ja yhteiset säännöt 

on hyväksytty. Yhtään tuuli-
voimaa ei silti rakenneta, en-
nen kuin haettu kaava on val-
mistunut ja kunnanvaltuus-
to on hyväksynyt sen. Jos 
valtuusto ei hyväksy jotakin 
kaavaa, tuulivoimaa ei tule. 
Kunnalla on kaavamonopoli”,  
Juntunen sanoo.

Strategia linjaa  
rajoitteet

Hyväksytty strategia lin-
jaa muun muassa sen, et-
tei tuulivoimaa rakenneta 
jokivarteen. Strategia huo-
mioi myös luontomatkai-
lun huomioimisen ja turvaa-
misen Kätkävaarassa erityi- 
sellä suojavyöhykkeellä.  
Tärkeää strategiassa on  
etäisyyden huomioiminen 

vakituisissa ja lomaraken- 
tamisessa.

Lisäksi tuulivoimastrate-
giatyöryhmä esitti tuuli-
voimayhtiöiden maksami-
sen kiinteistöverojen osit-
taista käyttöä kuntalaisten  
viihtyvyyden parantami- 
seksi.

Ennen strategian hyväksy-
mistä kunnanvaltuusto kävi 
siitä laajan ja perusteellisen 
keskustelun helmikuun ko-
kouksessaan. Eniten esil-
le nousi vähimmäisetäisyys 
asuttuun kiinteistöön. Laa-
dittuun strategiaan teh-
tiinkin äänestyksen myötä  
muutos,  jonka mukaan 
suojaetäisyys vakituises-
ti asuttuun asuntoon, tai 

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 

Tervolan terveyspalvelujen 
uudet ajanvarausnumerot

Terveyskeskuksen ajanvaraus                           
016 860 4210 

Hammashoitolan ajanvaraus                            
016 860 4215

Vanhoihin numeroihin voi soittaa vielä 
puolen vuoden ajan. Puhelut yhdistyvät 
uuteen numeroon.

Tervolan Sote-palvelujen yhteystiedot 
ja ajankohtaiset tiedotteet löytyvät 
osoitteesta lapha.fi  

Suhangon kaivoshanke
Avoin keskustelutilaisuusTervolan ja Kemin-
maan kuntien asukkaille Suhangon kaivos-
hankkeesta ja purkuputkesta 21.3.2023 klo 
17:00 alkaen 

Tervolan ja Keminmaan kuntien asukkaille jär-
jestetään yleisötilaisuus 21.3.2023 klo 17:00 
alkaen Tervolan kunnanvirastossa (Keskustie 
81). Tilaisuudessa on tarkoituksena kertoa 
ajankohtaista Suhangon kaivoshankkeesta 
sekä erityisesti hankkeeseen kuuluvasta pur-
kuputkesta. Tilaisuus on kaikille avoin.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Tervolalla on nyt tuulivoimastrategia

Varevaaran tuulivoimapuisto on tuottanut sähköä vuodesta 2023 lähtien. Tervolan kunnan tuulivoimastrategia määrit-
telee jatkossa rajat tuulivoimarakentamiselle.

vapaa-ajan asuntoon on  
kaksi kilometriä.

Mikäli suunniteltu voimala on 
lähempänä kuin kolme kilo-
metriä vakituisesta asunnos-
ta, laaditaan kiinteistökoh-
tainen haittaselvitys, mikäli 
asunnon omistaja sitä vaatii.

Juha Juntunen kiittelee val-
tuustokäsittelyä erinomai-
seksi. Tuulivoimaan ja voi-
maloihin liittyvät mielipiteet 
voivat olla hyvinkin vahvoja 
ja Juntunen muistuttaa, että 
toisille pelkkä näköhavainto 
tuulimyllystä herättää vah-
voja tunteita.

”Kauneus on katsojan silmis-
sä, joten näemme asiat eri 
tavalla. Joitakin tuulimyllyt 
ihastuttavat, joitakin vihas-
tuttavat”.

Varevaaraa ei 
enää tulisi

Tuulivoimastrategia kos-
kettaa kaikkia hyväksyttyjä 
ja käsiteltyjä hankkeita ja se  
tulee koskettamaan valmis- 
teilla olevia hankkeita. Jos 
Varevaaran tuulimyllyjä nyt 
suunniteltaisiin, niin hyväk-
sytyn strategian mukaises-
ti niitä ei tulisi. Myllyt olisi- 
vat liian lähellä asutusta.

”Tämä on hyvä esimerkki sii-
tä, että tuulivoimastrate-
giaa olisi ollut hyvä työstää  
jo aiemmin. Silti Tervola on 
edistyksellinen kunta, jossa 
on nyt tämä strategia. Olem-
me ainoa kunta, jossa on 
päättäjien hyväksymä viite-

kehys ja raamit tuulivoima- 
rakentamiselle”, Juha Juntu-
nen painottaa.

Tervolan tuulivoimastrategi-
an teon rinnalla kulki Lapin lii-
ton tekemä maakunnallinen 
tuulivoimaselvitys. Juha Jun-
tusen mielestä Lapin liitos-
ta tuotiin tuulivoima-asioista 
hyvin tietoa Tervolaan.

”Tulevaisuudessa voi olla, 
että Lapin liitto lähtee teke-
mään maakunnallista tuu-
livoimakaavaa. Sillä olisi 
vahvempi vaikutus kuntien 
toimintaan. Silti kunnat päät-
tävät itsenäisesti kuntien 
omista asioista. Päätäntää ei 
kahlita, eikä käsiä sidota.

Tervolan tuulivoimastrategi-
asta ei haluttu tehdä moni-
kymmensivuista, vaikeasel-
koista pumaskaa. Sen sijaan 
syntyi alle kymmensivui-
nen tiivistetty paketti, jos-
sa on olennaiset asiat. Työ-
ryhmä oli suurelta osin epä-
poliittinen. Siihen osallistui 
matkailun, asukkaiden, yrit-
täjien, riistanhoitoyhdistyk-
sen, metsänhoitoyhdistyk-
sen ja maataloustuottajien 
edustajat.

”Täytyy painottaa, että itsel-
läni ei ole henkilökohtaisesti 
kytköstä tuulimyllyihin. Tar-
kastelin asioita kuntapäät-
täjänä, jotta saatiin raken-
nettua kirkko keskelle kylää. 
Totta on, että kuluneen vuo-
den aikana liekkö ollut yhtään 
päivää, etteivätkö tuulimyl-
lyt olisi ajatuksissa olleet”,  
Juntunen kertoo.

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 22.3. 

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.

www.tervola-lehti.fi

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

Lehti nro 5 – 8.3.2023
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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!

§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

JUMALANPALVELUKSET:
Su 12.3. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10
Su 19.3. Perhemessu Seurakuntakeskuk-
sen kirkossa klo 11

VIIKKOTOIMINTA: 
Su 12.3. Kristittyjen yhteinen rukous 
Seurakuntakeskuksessa klo 15 
Ti 14.3. Tule mukaan-ilta Seurakuntakes-
kuksessa klo 18
To 16.3. Eläkeläisten kerho Seurakunta-
keskuksessa klo 11 
Pe 17.3. Naisten ilta työikäisille Seura-
kuntakeskuksessa klo 18. Aiheena ”Kah-
via ja kiitollisuutta”, vastuuhenkilönä Suvi 
Heikkinen. 
Ma 20.3. Omaishoitajien vertaisryhmä 
Seurakuntakeskuksessa klo 12

MUSIIKKI: 
Ke 8.3. ja 15.3. Naistenkuoro keskiviik-
koisin Seurakuntakeskuksessa klo 16.30. 
Naistenkuorosta kiinnostuneet ottakaa yh-
teyttä kanttoriin, puh.050 437 0003. 
Ke 15.3. 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, 3-6 -vuoti-
aat voivat osallistua myös yksikseen. Osa 
kerhoajasta ollaan yhdessä, osan ajasta 
on aikuiset voivat olla keskenään kahvi-
kupposen ääressä viereisessä huonees-
sa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset, puh.050 
437 0006.

PERHEIDEN PÄIVÄ
Perheiden päivä Törmävaaran leirikes-
kuksessa la 18.3. klo 10-18. Yhdessä 
oloa ja toimintaa. Osallistumismaksu 5€/
aikuinen, 2€/lapsi. Ruokailua varten il-
moittautumiset kirkkoherranvirastoon 13.3. 
mennessä. Järjestäjinä Tervolan seura-
kunta ja Toivola-Luotolan Setlementti ry.

KONSERTIT
Pe 24.3. klo 18.00 Eve & Ossi Seurakun-
takeskuksen kirkossa
La 25.3. klo 16.00 Ukrainalainen kirkko-
lauluyhtye Kaanon Vanhassa kirkossa

KIRPPUTORI on avoinna ma 11-16, ke 
klo 15-18 ja la klo 10-15.

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu: Lyydia Ulla Loviisa Kemppai-
nen, Veini Lassi Olavi Kemppainen
Hautaan siunattu: Osmo Iisakki Juntunen 
61v. 

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

www.tervolanseurakunta.fi

Näköislehti osoitteessa:
www.tervola-lehti.fi 

Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 16.2.2023
– asialistalla muun muassa teknisen johtajan virka,

kotouttamisohjelma ja tuulivoimastrategia

Tervolan kunnan uuden tek-
nisen johtajan valinta

Tervolan kunnan teknisen 
johtajan virkaa haki määrä-
aikaan 15.12.2022 klo 15.00 
mennessä 10 henkilöä, joista 
kaikki täyttivät viralle asete-
tut kelpoisuusehdot. Haas-
tattelutyöryhmä haastat-
teli 10 hakijasta kuusi. Kun-
nanvaltuusto päätti valita 
haastattelutyöryhmän esi-
tyksen perusteella teknisen
johtajan virkaan Janne Pek-
karisen.

Kotouttamisohjelma hyväk-
syttiin

Kunnalla on yleis- ja yhteen-
sovittamisvastuu maahan-
muuttaj ien kotouttami-
sen kehittämisestä sekä sen 
suunnittelusta ja seurannas-
ta paikallistasolla. Kunnan 
on huolehdittava siitä, että 
kunnan palvelut  soveltuvat 
myös maahanmuuttajille. Li-
säksi kunnan on huolehditta-
va siitä, että maahanmuutta-
jille laissa tarkoitetut toimen-
piteet ja palvelut järjestetään 
sisällöltään ja laajuudel-
taan sellaisina kuin kunnas-
sa esiintyvä tarve edellyttää.

Kunnanhallitus asetti monia-
laisen työryhmän, jonka teh-
tävänä oli Tervolan kunnan 
kotouttamisohjelman laati-
minen. Työryhmän jäseniin 
kuului kunnan pakolaisoh-
jaaja, joka toimii samalla työ-
ryhmän sihteerinä ja kool-
lekutsujana. Kunnanhallitus 
pyysi myös sivistyslautakun-
taa, sosiaali- ja terveyslauta-
kuntaa ja teknistä lautakun-
taa nimeämään edustajansa 
työryhmään. Lisäksi kunnan-
hallitus pyysi Lapin ely-kes-
kusta, Lapin TE-toimistoa ja 
Kansaneläkelaitosta nimeä-
mään edustajansa työryh-
mään.

Tervolan kunnan kotout-
tamisohjelma hyväksyt-
t i i n  k u n n a n v a lt u u s t o n 
16.2.2023 kokouksessa vuo-
sille 2023–2026. Kotoutta-
misohjelma on luettavissa 
osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Tervolan tuulivoimastrate-
gia hyväksyttiin

Kunnanhallitus asetti koko-
uksessaan 28.3.2022 laa-
japohja isen työryhmän 
valmistelemaan er i l l is-
tä Tervolan kunnan tuulivoi-

mastrategiaa. Tuulivoima-
työryhmä aloitti toimintansa 
11.5.2022 ja kokoontui stra-
tegian työstämisessä yh-
teensä 13 kertaa.

Tervolan tuulivoimastrate-
giaa on valmisteltu rakenta-
vassa yhteistyössä työryh-
mässä toimineiden eri ta-
hojen edustajien kanssa. 
Työskentelynsä tueksi työ-
ryhmä toteutti asukasky-
selyn, jolla kartoitettiin kun-
talaisten kokemuksia tuuli-
voimasta Tervolan kunnan 
alueella.

Kunnanvaltuuston kokouk-
sessa vasemmiston valtuus-
toryhmän esitti, että tuuli-
voimastrategiaan lisätään 
seuraavaa: Suojaetäisyys 
vakituisesti asuttuun asun-
toon, tai vapaa-ajan asun-
toon on kaksi kilometriä.

Mikäli suunniteltu voimala 
on lähempänä kuin kolme ki-
lometriä vakituisesta asun-
nosta, laaditaan kiinteistö-
kohtainen haittaselvitys, mi-
käli asunnon omistaja sitä 
vaatii. Vasemmiston val-
tuustoryhmän esitys oli Va-
semmiston ja Keskustan 

valtuustoryhmien yksimie-
lisesti kannattama. Äänes-
tyspöytäkirja on nähtävil-
lä pöytäkirjan liitteenä osoit-
teessa: tervola.ktweb.fi

Muut asiat

Muut kunnanvaltuuston kä-
sittelemät asiat menivät pää-
tösehdotuksen mukaisesti. 
Voit tutustua kokouksen esi-
tyslistaan tai 23.2.2023 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

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 
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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

 

NÄIN MEILLÄPÄIN -VALOKUVAPROJEKTIN 
NÄYTTELY 
Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulu-
tusohjelman työryhmä on syksyn 2022 aikana 
tehnyt valokuvaprojektia yhteistyössä Tervolan 
Kaisajoen koulun, Tervolan kirjaston sekä Simon 
koulun ja Simon kirjaston kanssa. Projektissa 
alakoululaiset ovat tutustuneet omaan koti-
seutuunsa, valokuvanneet siellä heille tärkeitä 
asioita sekä tehneet näistä valokuvista mm. valo-
kuvakirjan ja -näyttelyn. Lisäksi he välittivät digi-
taalisesti kuvia ja tietoa omasta kotiseudustaan 
Seppo.io -pelin kautta toisen koulun oppilaille. 
Tuohon peliin voi tutustua kirjaston verkkosivuilla 
olevan QR-koodin takaa löytyvän linkin kautta. 
Valokuvanäyttely on esillä kirjaston lehtisalissa 
31.3. saakka. 

LAPPI-KIRJALLISUUSPALKINTO 
Lappi-kirjallisuuspalkinto on Lapin kirjastojen 
yhdessä jakama palkinto ansioituneelle Lappi- 
aiheiselle tai lappilaisen tai Lapista kotoisin ole-
van tekijän teokselle. Yleisöäänestyksen voittaja 
julkistetaan Kirjastojen ja Minna Canthin päivänä 
sunnuntaina 19.3.2023 Sodankylän kirjastossa. 
Tilaisuus striimataan, ja livelähetyksen linkki  
julkaistaan kirjaston verkkosivuilla ja somessa. 

NUOTIOTARINOITA 14.3. 
Luontosatuja ja luontomuistojen jakamista nuo-
tion ääressä Kurjenpesän laavulla (Jurvantie 
1) tiistaina 14.3. klo 17.30 alkaen. Järjestäjinä 
yhteistyössä Tervolan kunnan vapaa-aikatoimi ja 
kirjasto. Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa. 
Voit ottaa omia eväitä mukaan. Säävaraus, seu-
raa tiedotusta! 

SATAKIELIKUUKAUSI 
21.2.–21.3. välisenä aikana on vietetty Sata-
kielikuukautta, joka juhlistaa äidinkieltä, moni-
kielisyyttä ja kielellistä moninaisuutta. Satakie-
likuukausi haastaa tarkastelemaan äidinkielen 
ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja 
yhdessä tekemisen kautta. Satakielikuukauden 
lopuksi vietetään tiistaina 21.3. klo 17 päättäjäi-
siä, jossa vietetään mukava hetki yhdessä naut-
tien maahanmuuttajien ruokakulttuuriin kuuluvia 
leivonnaisia. 

KIRJASTOKAHVIT 
Tervetuloa kahvittelemaan kirjastoon perjantaisin 
klo 12–14!

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

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

KUULUTUS

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

Koululaisten kesätyöpaikat
Hakuaika päättyy 24.3.2023  

Päätoiminen englannin kielen tuntiopettaja
Hakuaika päättyy 28.4.2023 

Siivouspalvelutyöntekijän sijaisuudet
Hakuaika päättyy 30.4.2023 

Opetustoimen lyhytaikaiset sijaiset
Hakuaika päättyy 31.5.2023 

YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITELMAT 

Tervolan kunta asettaa maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 46 ja 43 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtäville seuraavia yleisiä alueita 
koskevat suunnitelmat:

• Kunnantalon ympäristö (sis. Leijonapuisto,  
  Väisäsenpuisto, venesatama)
• Kirkonkylän uimarannan ulkoilualueet ja  
  -välineet
• Keskustien istutukset
• Kätkävaaran luontopolun pysäköintialue

Suunnitelmat ovat nähtävillä 8.-29.3.2023 
kunnan kotisivuilla ja kunnantalon infopis-
teessä.

Mahdolliset muistutukset suunnitelmista 
tulee toimittaa kirjallisesti ennen nähtävillä 
oloajan päättymistä osoitteeseen Tervolan 
kunta, tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 
TERVOLA tai sähköpostitse os.  
tekninen.osasto@tervola.fi.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Tervolan 
kunnan verkkosivuilla ja julkisten kuulutus-
ten ilmoitustaululla sekä Tervola-lehdessä. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkai-
semisesta.
           
Tervolassa 8.3.2023
Tekninen osasto

Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tie-
dotteet ilmestyvät Tervola-lehdessä viiveellä 
lehden ilmestymisaikojen mukaan. Ajanta-
saiset tiedotteet voit lukea Tervolan kunnan 
verkkosivuilta Ajankohtaiset uutiset –osiosta. 

Tervolan tapahtumia 

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!

SIVISTYSLAUTAKUNTA TUKEE YHDISTYSTEN 
JA YHTEISÖJEN TOIMINTAA AVUSTUKSILLA

Sivistyslautakunta varaa 
vuosittain noin 23 000 eu-
ron määrärahan yhdistys- 
ten ja yhteisöjen avustami-
seen. Avustustoiminnan ta-
voitteena on tukea yhdis-
tysten toimintaa ja tuottaa 
kolmannen sektorin avul-
la kuntalaisille lisää toimin-
taa ja tapahtumia. Kolmas 
sektori onkin kunnan merkit- 
tävä yhteistyökumppani ja 
todennetusti tärkeä yhtei-
söllisyyden ylläpitäjä.

Sivistyslautakunnan avus-
tusmuodot on kuvattu avus-
tussäännössä. Nuorisotoi-
men kerhotoiminta-avus-
tusta ja kohdeavustusta 
voidaan myöntää tervolai-
selle nuorisoyhdistykselle, 
nuorisoryhmälle, oppilas-
kunnalle tai kyläyhdistyk-
selle nuoria palvelevaan toi-
mintaan. Kulttuuritoimen 
kohdeavustuksia voidaan 
myöntää kulttuuritoimintaa  
harjoittaville yhdistyksil-

le sekä yksityisille taiteen- 
harrastajille. Urheiluseurat 
voivat hakea toimintaansa 
perus-, ohjaus-, koulutus- ja 
vuokra- avustusta.

Avustukset ovat haettavana 
vuosittain maaliskuun lop-
puun mennessä sähköisellä  
lomakkeella, joka löytyy Ter-
volan kunnan verkkosivuilta.

Edellisten lisäksi sivistys-
lautakunta tukee tervolalai-

sia yhdistyksiä myöntämäl-
lä  hakemuksesta erityis-
ryhmien liikunta-avustusta 
esim. ohjaajakoulutuksiin tai 
liikuntatapahtumiin. Näitä 
avustuksia voi hakea vuoden 
mittaan jatkuvasti.

Joko sinun yhdistyksesi on 
hakenut avustusta toimin-
taansa?

Lisätiedot:

Sivistysjohtaja 
Tarja Leinonen
tarja.leinonen@tervola.fi 
040 021 8521
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NUOTIOTARINOITA
Tiistaina 14.3. klo 17.30-19 Kurjenpesän 
laavulla. Yhteistyössä vapaa-aikatoimi ja 
kirjasto.

MIKKO IIVANAISEN KONSERTTI
Perjantaina 17.3. klo 18 Nuorisoseuran 
talolla. Liput ovelta. Lipun hinta aikuisilta 
10€ ja 7-17 –vuotiailta 5€. Alle kouluikäiset 
maksutta. 
Konsertti juhlistaa kitaristi/säveltäjä Mikko 
Iivanaisen uutta sooloalbumia ’Lullaby For 
Lost Souls’, jonka sävellyksiä taiteilija esittää 
sekä akustisella että sähkökitaralla.

ALUETEATTERI: EVERSTINNA
Alueteatterin kiertävä esitys Everstinna 
Lapinniemen koululla maanantaina 20.3. klo 
19. Lippuja voi ostaa etukäteen verkkokau-
pasta (rovaniementeatteri.fi) tai tunnin ajan 
ennen näytöstä ovelta.

IKÄIHMISTEN KAHVIHETKI
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12. Seu-
raavat tapaamiset ovat 9.3., 23.3. ja 6.4.

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. 

UKRAINALAINEN KIRKKOKUORO  
KAANON
Lauantaina 25.3. klo 16 Tervolan vanhassa 
kirkossa. Neliäänisesti laulava kirkkolaulu-
yhtye Kaanon tuo Suomeen jo yhdeksättä 
kertaa vaikuttavan, monipuolisen ohjelmis-
ton: mukana on sekä perinteistä ortodoksista 
kirkkolaulua, klassisia ukrainalaisia kuoro-
teoksia että tällä kertaa erityisesti pääsiäisen 
ajan lauluja. Vapaa pääsy.

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

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

KESÄKUNNOSSA- 
PITOAVUSTUKSET

Avustusta voidaan myöntää pysyvään asu-
tukseen johtavan tien kesäkunnossapitoon 
järjestäytyneille yksityisteille, jos 

- tien hoitoon on perustettu tiekunta ja
- tien tiedot ovat ajantasaiset Väyläviraston  
  Digiroadissa ja
- tiekunnan tiedot ovat ajantasaiset Maan- 
  mittauslaitoksen rekisterissä
 
Avustusta myönnetään myöntämisperustei- 
den ja käytettävissä olevien määrärahojen 
puitteissa. 

Myöntämisperusteet ja hakulomake löytyvät 
kunnan kotisivuilta (asuminen-ja-rakenta-
minen/asuminen/avustukset). Hakemus 
liitteineen tulee toimittaa tekniselle osastolle 
viimeistään 8.5.2023. Myöhässä saapuneita 
hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Tekninen osasto

Tervolan kunta julistaa  
haettavaksi yksityisteiden 

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 22.3. 

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.

Jätehuoltomääräysten
biojätteen vapaaehtoisen 

keräysalueen päivittäminen

Jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 
1.1.2023. Biojätteen erilliskeräys alkaa 
1.5.2024 ja sen osalta on tullut tarve lisä-
tä Ylitornion ja Tervolan keskustaajamista 
alueet vapaaehtoisen biojätteen keräyksen 
alueisiin. Kemin, Keminmaan ja Tornion 
keskustaajamat ovat osa 10 000 asukkaan 
taajamia ja siksi niissä on biojätteen keräys 
pakollista jo jätelain mukaan, mutta myös 
Ylitornion ja Tervolan kuntien keskustoihin 
halutaan tarjota mahdollisuus biojätteen 
vapaaehtoiseen keräykseen.

Perämeren jätelautakunta on päättänyt 
asettaa jätehuoltomääräysten liitteen 5, joka 
koskee biojätteen vapaaehtoisen keräysalu-
een muutosta, nähtäväksi mielipiteitä varten. 
Luonnos alueesta on nähtävillä Tornion 
ja Kemin kaupunkien sekä Keminmaan, 
Ylitornion ja Tervolan kuntien verkkosivuilla 
12.4.2023 asti. Luonnoksesta voi ilmaista 
kirjallisia mielipiteitä 12.4.2023 mennessä 
Perämeren jätelautakunnalle sähköpostitse 
osoitteeseen jatelautakunta@tornio.fi tai 
postitse osoitteeseen Perämeren jätelau-
takunta, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio. 
Lisätietoja asiasta antaa jäteasiamies puh. 
050 566 4195, jatelautakunta@tornio.fi.

Perämeren jätelautakunta

Luonnos Perämeren jätelauta-
kunnan jätetaksan muutoksesta 

nähtävillä 

Pakkausjätteiden kuljetus siirtyy jätelain 
muutosten myötä kunnan kilpailuttamaksi. 
Vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä, 
jotka sijaitsevat taajama-alueilla, tulee olla 
kiinteistökohtaiset pakkausjätteiden (kar-
tonkipakkaukset, muovipakkaukset, lasi-
pakkaukset, pienmetalli) jäteastiat. Tämän 
johdosta Perämeren jätelautakunnan jäte-
taksaan tulee lisätä pakkausjätteiden kiin-
teistökohtaisten jäteastioiden kuljetusmak-
sut. Perämeren Jätehuolto Oy on esittänyt 
Perämeren jätelautakunnalle pakkausjättei-
den kuljetushinnat jätetaksaan. Jätevero on 
noussut vuoden alusta 80 €/t. Jätetaksaan 
ei tässä yhteydessä tehdä muiden hintojen 
osalta muutoksia. Muutos taksaan tulisi 
voimaan 1.5.2023. Perämeren jätelautakunta 
on kokouksessaan 28.2.2023 pykälässä 12 
päättänyt laittaa luonnoksen jätetaksasta 
nähtäville. Muutokset voimassa olevaan tak-
saan on merkitty liitteeseen punaisella.

Luonnos Perämeren jätelautakunnan jäte-
taksaksi on yleisesti nähtävillä 27.3.2023 asti 
Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa 
www.tornio.fi (kohdassa -Kuulutukset) sekä 
Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion 
kuntien verkkosivuilla. Jätetaksan luon-
noksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 
27.3.2023 mennessä Perämeren jätelau-
takunnalle (os. Suensaarenkatu 4, 95400 
Tornio tai jatelautakunta@tornio.fi). 

Perämeren jätelautakunta

Lukijan kuva. 
Lähetä ottamasi kuva  

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

VOITA AUTO TAI 
SÄHKÖPYÖRÄ!

Osta voittoarpasi netistä
www.pilkkikorttirinki.fi

Kurkistus viime vuoden joulukuulle 17.12.2022  
Tervolan kunnantalon takaa. Kuva: Mirjami Ylitalo
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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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Tervolan tuulivoimastrategia vai tragedia? 

Tervolan kunnan tuulivoimastrategia työryhmä 
kokoontui yhteensä 13 kertaa ja tulokseksi saa-
tiin erittäin epäselvä strategia joka on selvästi 
tehty maanomistajan / Tuulimyllyfirmojen etuja 
ajatellen.

Etäisyys asuintaloihin 2 km eli laitettiin vielä 
Lapinliiton 2,5 km etäisyydestä huonommaksi, 
herää kysymys miksi tuo 2,5 km ei kelvannut, 
pitikö joku tietty hanke saada pidettyä elossa??
Tällä etäisyysrajalla päättäjät ovat epäonnis-
tumassa tärkeimmässä tehtävässään joka on 
Tervolan pitäminen viihtyisänä kuntana jossa 
luontoarvot ovat kohdillaan.

Kuntalaisille toteutettiin kysely koskien Tuuli-
voimaa, mutta tuon kyselyn tuloksia ei haluta 
julkaista koska kuuleman jakaa Tervolalaiset 
kahtia, noh meriselityksiä näköjään riittää. 

Tervolassa kuohuu muutenkin tuulivoiman ym-
pärillä voimakkaasti. Kalasääksen pesäpuu on 
kaadettu ja tekoa selitelty vahinkona ja asiaan 
liittymättömänä tekona, vaikka mikään asiaa 
tutkiva taho ei ole antanut pienintäkään mahdol-
lisuutta sille että teko olisi vahinko. Rikos jossa 
rikoshyöty nousee miljooniin euroihin hankkeen 
toteutuessa. Myrsky Oy tuomitsee teon jyrkästi, 
mutta jatkaa ilmeisesti vuokrasopimuksen te-
koa tekijän kanssa. Eli tekopyhyys huipussaan. 

Toivoisin kunnan päättäjille järkeä näihin pää-
töksiin, koska luoja ei luo enää uusia luontoja ja 
tämän nykyisen voi pilata vain kerran.

Päättäjillä onkin isoja päätöksiä tehtävinään ky-
sehän on puhtaasti arvovalinnasta. Tarjolla on 
paikkoja joissa nimi kirjoitetaan ikuiseen häpeä-
paaluun Tervolan luontoarvojen pillaajana. VS 
Supersankarin viittoja päättäjille jotka pitävät 
aidoista arvoista kiinni eivätkä kumartele kuvia 
vain muutaman dollarin tähden. Mutta pahasti 
näyttää kyllä siltä että ämpäripää valtakunnan 
valtiaat ovat vetäneet ämpärit niin tiukasti pää-
hän että järki ei mahdu enää oikein misthän 
raosta sisälle .

          Jori Laurila

Lukijalta:

Seuraava  
Tervola-lehti  
ilmestyy 22.3. 

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.

Tervehdys täältä
elämänvirran varrelta. 

Rakkaus toisiimme elää ystävyydestä, ystävä 
on aina läsnä siinä lähellä silloinkin kun on 
kaukana. Ystävä pitää huolta, me kaikki 
olemme tärkeitä toisillemme siinä arjen teke-
misessä, jota ystävyys kantaa. 

Pe.17.03. klo. 15.00 alakaen
vietethän uusia vuosikymmeniä 

Tervolan Järjestötalolla hyvässä seurassa, ja 
klo.18.00 alakaen jatkama yhesäoloa tans-
siorkesterin ja karaoken tahdissa... 
Kotona on jo kaikenlaista, joten lahjaämpär-
hin voit laittaa muutaman kolikon tulevaa 
kotimaan matkaa varten.

Tervetuloa! Ilmoitathan p.040 5406819 tai 
viestinä, kun oletta tulossa, että tiiämä varata 
tarjoittavaa riittävästi. 

Terv. Kunnallisneuvos Pertti Keränen.

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 27.2.2023
– asialistalla muun muassa valtuustoaloitteita  
sekälausunto Lapin tuulivoimaselvityksestä  

ja jatkohankkeet tavoitteista.

Vaaran investointiohjelma päätökseen  
– Uudet kuivaamot otettiin käyttöön

Eiköhän siivota koko Tervola kerralla kesäkuntoon!

Vuonna 2020 aloitettu Vaa-
ran investointiohjelma saa-
tiin päätökseen, kun uudet 
neljä kamarikuivaamoa val-
mistuivat helmikuun alku-
puolella. Uusi kuivauskapa-
siteetti mahdollistaa entis-
tä tehokkaamman toiminnan 
hirsi- ja ulkoverhoustuotan-
nossa sekä parantaa Vaa-
ra-konsernin kilpailukykyä 
puunjalostusmarkkinoilla. 
Konsernille on myös helmi-
kuun alussa myönnetty ko-
neellisesti lujuuslajitellun ra-
kennesahatavaran sekä lii-
mapuupalkkien sertifikaatti.

Tšekkiläisen Katresin toteut-
tamat kuivaamot kasvat-
tavat konsernin kuivauska-

Koko kunnan siivouspäivän 
tavoitteena on siistiä Tervo-
lan ympäristöä sekä mah-
dollisuuksien mukaan myös 
siivota tienvarret (huom. 
tienvarsien siivous vaatii tie-
turvakortin), siellä missä se 
on luvallista ja mahdollis-
ta turvallisuuden vaarantu-
matta. 

Tervolan kunta tarjoaa sii-
voustalkoisiin jätesäkkejä 
sekä siivousjätteiden kulje-
tuksen päivän päätyttyä ke-
ruupisteestä. Siivouspäivä 
on toukokuussa 20.5.2023. 

Keruupisteitä on suunnitel-
tu seuraaviin kyliin: 

Ylipaakkola, Paakkola, Suoli-
joki – Reutaapa, Koivu – Peu-
ra, Loue, Mattinen, Suukoski 
– Kivioja, Varejoki, Kätkävaa-
ra, Lehmikumpu ja Kaisajo-
ki. Tarkemmat sijoituspai-
kat tiedotetaan huhtikuussa 
kunnan viestintäkanavissa.

Siivouspäivä käynnistää 
Tervolassa kesä-elokuus-
sa järjestettävän Kaunein  

pasiteettia 40 000 kuutiota 
erikoiskuivaa sahatavaraa. 
Tämä mahdollistaa sahaus-
määrän ja erikoiskuivauksen 
lisäämisen jalostusyksiköi-
den tarpeisiin. Investoinnin
kerrannaisvaikutukset ulot-
tuvat koko toimitusketjuun 
puunhankinnasta jalostuk-
seen ja yhteistyökumppanei-
hin. Veljekset Vaaran toimi-
tusjohtaja Jukka Vaara kom-
mentoi:
– Kuivaamojen valmistumi-
nen mahdollistaa vaativat 
puunkäyttökohteet. Kuivaa-
mojen laatu vaikuttaa erin-
omaiselta ja sahausta ei tar-
vitse rajoittaa kuivauksen 
vuoksi, mikä on meille mer-
kittävä asia, toteaa Vaara.

piha, kylä ja yritysympäristö 
–kilpailun!

Kilpailussa etsitään kaunii-
ta kesäkohteita, joista palki-
taan kolmessa kategoriassa 
raadin valitsemat kauneim-
mat pihat, kylät ja yritysym-

Rakennesahatavaralle ja lii-
mapuupalkeille lujuuslajit-
teluluokka C35 ja GL30

Veljekset Vaara Oy:lle on 
myönnetty helmikuun 1. päi-
vä koneellisesti lujuuslaji-
tellun rakennesahatavaran 
sekä liimapuupalkkien serti-
fikaatti. Sertifikaatti on voi-
massa niin mänty- kuin kuu-
sitavaralle. Myönnetyn ser-
tifikaatin ansiosta Veljekset 
Vaara Oy:n lujuuslajiteltu

rakennesahatavara ja lii-
mapuupalk it  saavutta-
vat EN338 standardin mu-
kaiset lujuusluokat C35 ja 
GL30. Sertifikaatin yrityksel-
le myönsi Finotrol Oy.

päristöt. Palkinnolla halu-
taan kannustaa asukkaita 
ja kyläläisiä ympäristönsä ja 
yhteisönsä viihtyisyyden pa-
rantamiseen. Kilpailu on kai-
kille tervolalaisille avoin ja 
kilpailuaika on kesä-elokuu. 
Kilpailuun ei tarvitse erik-

– Pohjoisen puu näytti vah-
vuutensa sertifiointiproses-
sissa ja pystymme tarjoa-
maan asiakkaille jatkossa 
myös vaativampia lujuus-
luokkia koneellisen lujuusla-
jittelun ansiosta.

Yksikkö asennettiin joulu-
kuussa sahan tuotantolin-
jaan ja nyt päästään tarjoa-
maan kokonaan uusia tuot-
teita asiakasverkostoon, 
kertoo toimitusjohtaja Juk-
ka Vaara.

Lisätiedot:
Jukka Vaara, Toimitusjohtaja, 
Veljekset Vaara Oy
jukka.vaara@vaara.fi
040 913 7269

seen ilmoittautua. Voittajat 
julkaistaan syyskuun aikana 
Tervolan kunnan viestintä-
kanavissa. 

Lisätietoja: Tervolan Elinkei-
noyhtiö Oy, p. 040 501 2850.

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

Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy 
ilmoitushintaan.

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

Hintoihin lisätään alv. 24%

Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina 
klo 16.00 mennessä.

www.tervola-lehti.fi

Yhteystiedot:
Ilmoitusvalmistus / myynti
Tiina Tuokila 
puh. 040 759 9358 
aineisto@tervola-lehti.fi	

Lehden sisältö / myynti 
Pekka Tuokila
puh. 0400 587 957
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

Oikein 
   hyvää  

      naisten 
      päivää 8.3.

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 27.2.2023
– asialistalla muun muassa valtuustoaloitteita  
sekälausunto Lapin tuulivoimaselvityksestä  

ja jatkohankkeet tavoitteista.

Valtuustoaloite kuntalisän 
maksamisesta Tervolassa

Kunnanvaltuuston jäsen 
Riikka Oinas esitteli kun-
nanvaltuuston kokouksessa 
16.2.2023 Vasemmiston ja
Perussuomalaisten valtuus-
toryhmien tekemän valtuus-
toaloitteen kuntalisän mak-
samisesta Tervolassa.Kun-
talisä tarkoittaa, että Kelalta 
saadun kodinhoidontuen li-
säksi olisi mahdollista myös 
erillistä kuntalisää. Osassa 
Suomen kunnissa on päädyt-
ty tukemaan perheitä kun-
talisällä, joka mahdollistaisi 
perheille jatkaa lastenhoitoa 
kotona. Kunnanhallitus päät-
ti lähettää aloitteen valmis-
teltavaksi Tervolan kunnan 
sivistyslautakunnalle.

Lausunto Lapin tuulivoima-
selvityksen jatkohankkeen 
tavoitteista’

Lapin liitossa on valmistu-
nut 5.12.2022 Ympäristömi-

nisteriön avustuksella Lapin 
tuulivoimaselvitys 2022.

Selvityksen keskeisenä ta-
voitteena oli löytää tuulivoi-
matuotantoon potentiaali-
sia alueita maakuntakaavoi-
tuksen taustaksi sekä laatia 
maankäyttö- ja rakennus-
lain 9 §:n tarkoittama riittävä 
selvitys ja merkittävien vai-
kutusten arviointi mahdolli-
sen maakuntakaavoituksen 
lähtötiedoiksi ja kuntakaa-
voituksen tueksi. Lapin tuu-
livoimaselvityksen 2022 liit-
teineen voi lukea osoitteesta:
https://www.lapinliitto.fi/
aluesuunnittelu/lapin-tuuli-
voimaselvitys-2022-hanke/

Tervolan kunnan lausunto 
valmistuneesta Lapin tuu-
livoimaselvityksestä 2022 
sekä tuulivoimaselvityksen 
jatkohankkeen tavoitteista:

Tervolan kunnassa on toi-
minnassa Varevaaran tuuli-
puisto. Lisäksi Löylyvaaraan 

sekä Hevosselkään on laadit-
tu tuulivoimaosayleiskaavat, 
alueita ei toistaiseksi ole ra-
kennettu. Tällä hetkellä Ter-
volassa on vierillä useita tuu-
livoimahankkeita. Kemijoen 
länsipuolelle kunnanval-
tuusto on hyväksynyt Ou-
tojängän, Valkiavaaran, Ko-
lopetäjä-Pirttikangas-Ro-
vavaaran sekä Kuoringin 
tuulivoimaosayleiskaavo-
jen laadinnan aloittamisen. 
Kemijoen itäpuolelle kun-
nanvaltuusto on lisäksi hy-
väksynyt Vitsakankaan ja 
Pitkämaan tuulivoimayleis-
kaavojen laadinnan aloitta-
misen. Kaikkia näitä alueita ei 
ole huomioitu valmistunees-
sa Lapin tuulivoimaselvityk-
sessä.

Hankkeiden runsaudesta 
johtuen Tervolan kunta pitää 
tärkeänä, että kaikissa hank-
keissa laadintaan sekä hank-
keen ympäristövaikutusten 
arviointi sekä eri hankkeiden 
yhteisvaikutusten arvioin-

ti. Lisäksi sähkönsiirtoverkko 
tulee rakentaa siten, että eri 
hankkeet voivat sitä hyödyn-
tää, eikä jokaiselle hankkeelle 
rakenneta omaa sähkönsiir-
toyhteyttä.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyi 
16.2.2023 Tervolan tuuli-
voimastrategian, joka linjaa
tuulivoimasuunnittelua 
Tervolassa seuraavien kri-
teerien pohjalta:

1. Ei rakenneta jokivarteen. 
Kemijoki on maisemallises-
ti arvokas. Kemijoen rantaan 
ei rakenneta
tuulimyllyjä. Rajoitetta ei an-
neta mittana, sillä asutus ra-
jaa jo itsessään tuulimyllyjen
rakentamisen.

2. Etäisyyden huomioiminen 
vakituisissa ja loma-asun-
noissa Suojaetäisyys vakitui-
sesti asuttuun asuntoon, tai 
vapaa-ajan asuntoon on kak-
si kilometriä. Mikäli suunni-
teltu voimala on lähempänä
kuin kolme kilometriä va-
kituisesta asunnosta, laa-
ditaan kiinteistökohtainen 
haittaselvitys, mikäli asun-
non omistaja sitä vaatii. Ma-
joja tai hirvikämppiä ei laske-
ta mukaan loma-asunnon
määritelmään. Etäisyysrajoi-

tetta määriteltäessä on huo-
mioitu myös melu-, näkö- ja 
välkehaitat

3. Luontomatkailun huo-
mioiminen ja turvaaminen 
Kätkävaarassa. Kätkävaara 
on merkittävä luonto-ja pi-
meämatkailualue Tervolas-
sa. Kätkävaaraan asetetaan 
viiden kilometrin säde suo-
javyöhykkeeksi Kätkävaaran 
korkeimmasta kohtaa mi-
tattuna. Kätkävaaran poh-
joinen puoli on tuulimylly-
vapaata aluetta ja se tullaan 
jatkossa pitämään myös va-
paana mm. pimeämatkailua 
ajatellen. Suojavyöhykkeel-
le voidaan poikkeuksellises-
ti sijoittaa tuulimylly, mikä-
li se ei näy 80 metriin mitat-
tuna merenpinnasta tai sen 
alemmaksi. Etäisyyden on 
kuitenkin aina oltava vähin-
tään kaksi kilometriä raken-
nuksista.

Valtuustoaloite opastekyl-
teistä nelostien ja siltatien 
risteykseen

Kunnanvaltuuston jäsen 
Rauno Tervo esitteli Perus-
suomalaisten valtuustoryh-
män tekemän valtuusto-
aloitteen Nelostien ja Silta-
tien risteykseen laitettavista 

Tervolan kirkonkylän palve-
luiden opastekylteistä. Kun-
nanhallitus lähetti asian 
valmisteltavaksi teknisel-
le lautakunnalle ja Tervolan 
Elinkeinoyhtiö Oy:lle. Tekni-
sen lautakunnan ja Tervolan 
Elinkeinoyhtiö Oy:n tulee ra-
portoida kunnanhallitukselle 
aloitteen aiheuttamista toi-
menpiteistä 30.4.2023 men-
nessä.

Muut asiat

Muut kunnanhallituksen kä-
sittelemät asiat menivät 
päätösehdotuksen mukai-
sesti. Voit tutustua kokouk-
sen esityslistaan tai 3.3.2023 
julkaistavaan pöytäkirjaan 
Tervolan kunnan verkkosi-
vuilla tai suoraan osoittees-
sa: tervola.ktweb.fi

Lisätietoja:

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

Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja
laura.kantomaa@tervola.fi
040 764 0237

Hauskaa hiihtolomaa!

Kuva: toimitus

Kuvat: Pixabay

Juttuvinkit  
aineisto@tervola-lehti.fi 
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Tärkeät asiat valokuvin talteen

Teksti, kuvat
Auni Vääräniemi

Näin meilläpäin -valokuva- 
näyttely näyttää, mitä tämän  
päivän Tervola on lasten 
silmin. 

T ervolan kirjastos-
sa avattiin helmi-
kuun lopussa Näin 

meilläpäin  -valokuvanäy- 
ttely ja julkistettiin samanni-
minen kirja. Molemmat ovat 
Lapin yliopiston kuvataide-
kasvatuksen koulutusohjel-
man opiskelijoiden toteutta-
man projektin tuotoksia.

Näin meilläpäin -projektiin 
osallistuivat syksyn 2022 
aikana Tervolan Kaisajoen 
koulu, Simon koulu sekä Ter-
volan ja Simon kunnankir-
jastot. Projektin tavoitteena 
oli tutustuttaa oppilaita digi-
taalisiin välineisiin itselle lä-
heisen aiheen äärellä sekä 
pohtia oman kotiseudun 
merkitystä ja kotiseututyö-
tä kulttuurin ja tämän päivän 
tallentamisena.

”Projektissa 3–6-luokkien 
oppilaat tutustuivat omaan 
kotiseutuunsa, valokuvasi-
vat siellä heille tärkeitä asioi-
ta ja välittivät digitaalises-
ti pelin kautta kuvia ja tietoa 

omasta kotiseudustaan toi-
sen koulun oppilaille”, pro-
jektipäällikkö Mari Parpala  
kertoo.

”Upeinta oli 
oma kirja”

Viime syksyn kuluessa pa-
rikymmentä tervolalaista 
koululaista sai ohjausta va-
lokuvaksen saloihin ja tie-
toa omasta kotiseudustaan. 
Näyttelyn avajaisissa kou- 
lulaisten tuntoja avasivat 
Jasmina Korkea-aho ja Anni 
Rensujeff.

”Oli mahtavaa olla mukana 
tällaisessa. Vaikka valoku-
vaaminen oli aluksi hankalaa, 
alkoi se sujua. Upeinta pro-
jektissa oli oma kirja”, Jasmi-
na kertoi.

”En voinut uskoa, kun kuulin, 
että aloitamme valokuvapro-
jektin. Olin jo pitkään halun-
nut tehdä oman valokuvakir-
jan”, Anni jatkoi. 

Projektin tuotoksena jokai-
selta oppilaalta on kirjassa 
valokuvia ja teksti, joka avaa 
tarkemmin kuvien sisältöä 
ja niiden merkityksiä. Valo-

Lotta Siivola, Selma Palokangas, Tytti Siivola ja Jasmina Korkea-aho tarkastivat heti kirjat käteen saatuaan, millaisena heidän kuvansa ja tekstinsä näyttävät sivuilla.

Minna Aurala, Mira Kemppainen, Mari Parpala, Jenna Hepoaho ja Annamari Manninen Lapin yliopistolta olivat tyyty-
väisiä projektin antiin ja yhteistyöhön koulujen ja kirjastojen kanssa.

kuvat kertovat, miltä koti-
seutu näytti Tervolassa ja Si-
mossa lasten ja nuorten sil-
min vuonna 2022. Kirjassa on 
tärkeitä paikkoja, maisemia 
ja eläimiä.

”Tarinallisuus oli tärkeä osa 
projektin opetusta. Halu- 
simme lasten miettivän, mitä 
he haluavat kertoa kuvil- 
laan”, kertovat kuvataide- 

kasvatuksen opiskel i jat  
Minna Aurala, Mira Kemp-
painen ja Jenna Hepoaho. 

”Lapset kuvasivat niillä vä-
lineillä, joita heillä oli käy-
tössään eli  kännyköillä,  
tableteilla ja kameroilla. Ope-
timme heille perusvaloku-
vauksen taitoja, kuten ku-
van sommittelua ja rajaus-
ta. Pelin tekeminen oli heille  

varmasti se siistein juttu”.

Näin meilläpäin -kirja sijoi-
tetaan Tervolan kunnan-
kirjaston kotiseutukoko-
elmaan. Sieltä tulevai-
suuden tervolalaiset 
voivat 10, 20 ja 50 
vuoden kuluttua kat-
soa, millaista elämä oli 
Tervolassa 2020-lu-
vulla lasten silmin.


