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Tervola-neuvoston kokous 1/2022 
 
Aika: 2.5.2022 klo 10:00 – 12:00 
Paikka: Tervolan virastotalo, os. Keskustie 81, kunnanvaltuuston sali, 2krs 
 
Läsnä:  Mika Simoska  Tanja Häyrynen 
 Matti Alatalo  Tommi Juntikka   

Heikki Holma  Markku Jurmu  
 Erkki Löf  Tuija Tauriainen 
 
Sihteeri: Maiju Rahko 
  
Poissa: Riikka Oinas  Pertti Keränen 

Kati Pyhtilä  Pia Palokangas   
Arja Heikkinen  Piia Mäkelä   
Heidi Ylimikkotervo 

  
 
  
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus 

Kunnanjohtaja Mika Simoska avasi kokouksen klo 10.10. 

2. Tervola-neuvoston kokoonpano 
 
Kunnanhallitus on asettanut kokouksessaan 23.8.2021 315§ Tervola-neuvoston toimikaudelle 
2021–2023. Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.10.2021 413§ hyväksynyt yksimielisesti 
Tervola-neuvoston kokoonpanon. Todettiin kokoonpano. 
 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 315§ hyväksynyt Tervola-neuvoston toimintasäännön. 
Todettiin läsnäolijat. Toimintasäännöissä mainitaan kokouksen olevan päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 
Päätös 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
4. Kokouksen järjestäytyminen 

 
Järjestäytymiskokouksessa Tervola-neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Kunnanjohtaja pyysi valitsemaan neuvoston keskuudesta puheenjohtajan. 
Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Juntikka.  Tommi Juntikka jatkoi kokouksen vetämistä. 
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Puheenjohtaja Tommi Juntikka pyysi ehdotuksia varapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi 
valittiin Markku Jurmu. Työryhmän sihteerinä toimii viestintäsuunnittelija kunnanhallituksen 
päätöksellä (KHALL 23.8.2021/ 315§). Työryhmän sihteerinä toimi tässä kokouksessa 
hallintosihteeri Maiju Rahko. 
 
Keskusteltiin kokouskäytännöistä. Esitettiin, että neuvoston sihteeri perustaa neuvostolle 
Whatsapp-ryhmän, jonne kokouksen aikatiedot laitetaan neuvoston jäsenille nähtäväksi. Whatsapp-
ryhmään vahvistetaan sopiiko kokouksen aikataulu sekä ilmoitetaan, mikäli on estynyt.  
Kokouskutsut lähetetään neuvoston jäsenille sähköpostitse. Kokousajankohdaksi toivottiin 
mielellään aamua tai iltapäivää. Kokouskutsu tulee lähettää neuvoston jäsenille 7 päivää ennen 
kokousta mahdollisine liitteineen.  
 
Lisäksi esitettiin, että pöytäkirja lähetään sähköpostilla jäsenille luettavaksi. Jäsenillä on viikko 
aikaa kommentoida sekä hyväksyä kokouksen pöytäkirja. Kommentointi tapahtuu vastaa kaikille -
toiminnon avulla. Pöytäkirja kuitataan sähköpostitse. 
 
Päätös 
Tervola-neuvoston sihteeri perustaa Whatsapp-ryhmän, jonne ilmoitetaan kokouksen aikatiedot, 
vahvistukset ja esteet. Kokouskutsu lähetään jäsenille 7 päivää ennen kokousta. Pöytäkirja 
tarkistetaan sähköpostitse, jossa pöytäkirjaa kommentoidaan sekä myös kuitataan.  

 
5. Tervola-neuvoston tehtävät 

Kerrattiin Tervola-neuvoston tehtävät, joita ovat: 

1. Toimii kunnan ja edustettuina olevien sidosryhmien yhteisöfoorumina. 
2. Tekee aloitteita ja esityksiä kunnan viranomaisille sekä antaa lausuntoja. 
3. Osallistuu kuntastrategian laadintaan. 
4. Hoitaa muut kunnanhallituksen määräämät tehtävät. 

Todettiin, että neuvosto toimii vapaamuotoisena keskustelufoorumina.  

Päätös 
Tervola-neuvosto toimii vapaamuotoisena keskustelufoorumina, joka hoitaa toimintasäännössä 
Kunnanhallituksen antamat tehtävät.  
 
6. Kuntastrategia 
 
Kunnanjohtaja Mika Simoska esitteli päivitettyä kuntastrategiaa 2022–2030. Keskusteltiin 
elinvoiman mittareista. Mittareihin voisi lisätä yritysten liikevaihdon, jota voidaan mitata kahden 
vuoden välein saatavalla kuntabarometrillä. Se puolestaan voisi kieliä kunnan 
yrittäjämyönteisyydestä. Myös paikallisuuteen ehdotettiin lisäyksiä, mm. vastuullisuustiekarttaa ja 
siihen mittareita.  
 
Lisäksi mietittiin, millä tavalla Tervolan viihtyvyyttä voitaisiin parantaa? Millä tavalla strategian 
jalkautus saadaan tehtyä? Millä tavalla strategia näkyy kuntalaisille tai katukuvassa?  Todettiin, 
että strategiaa tuetaan pienillä asioilla. Neuvoston olisi hyvä myös miettiä strategian jalkautusta, 
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mitä pitäisi tapahtua ja konkreettisia toimenpideohjelmia. Neuvoston työ on työtä, jota tehdään 
taustalla.  
 
Päätös 
Neuvosto miettii strategian jalkautusta ja konkretiaa toimenpideohjelmille. 
 
7. Muut asiat 
 

Muissa asioissa varapuheenjohtaja Markku Jurmulle annettiin puheenvuoro. Esiin nostettiin mm. 
liikenteenjakajan taideteosmonumentin tilanne, kylien siisteys / risukoiden siistiminen, joissa 
työttömiä voisi työllistää, kukkaistutukset ja niille suunnitelmat toteutukseen, osuuskaupan 
viereisen tilan siistiminen ja kunnan rooli museotoiminnan parantamisessa.  
 
Puheenjohtaja esitti kolme aloitetta: 

• Aloite 1: Kunta tutkii viljelypalsta/siirtolapuutarhamahdollisuutta. Selvitys lisäksi, olisiko 
yhteistyö mahdollista 4H:n kanssa (4H toimijana).  

• Aloite 2: Viihtyvyyden lisääminen risukoiden poistamisella ja kukkaistutuksilla, osallisena 
kylänraitti ja pitäjät. Kunta tukisi kylätoimikuntia/kyläyhdistyksiä antamalla 100–200 
€/kylä. 

• Aloite 3: Kunta tehostaa viestintää palveluista ja mahdollisuuksista, joita kunnalla on antaa. 
 
Päätös 
Tervola-neuvosto teki kolme aloitetta, jotka viedään kunnanhallitukselle esitettäväksi.  
 

8. Seuraava kokous 
 
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi ehdotettiin 30.5.2022 klo 8.00 (+myös etäyhteys), jossa 
keskustellaan neuvoston jäsenille tulleista esityksistä, kehitysehdotuksista ja ideoista, sekä 
kuntastrategiasta nousseista ajatuksista.  
 
Päätös 
Seuraava kokous pidetään 30.5. klo 8.00 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Tommi Juntikka päätti kokouksen klo 12.00. 

 
 
Liitteet 
 

Tervola-neuvoston toimintasääntö 
 
Kuntastrategialuonnos: Viihtyisä, elinvoimainen Tervola 
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Puheenjohtaja    
 
 
___________________________  
Tommi Juntikka 

 


