
PÖYTÄKIRJA 1(3) 
 
 

4.10.2022 
 

 
 
Tervolan kunta Puh. 040 124 2411 tervola.fi 
Keskustie 81 tervolan.kunta@tervola.fi y-tunnus 0193249-1 
95300 TERVOLA etunimi.sukunimi@tervola.fi 

 
 
Tervola-neuvoston kokous 2/2022 
 
Aika: 30.5.2022 klo 8:13 – 10:13 
Paikka: Tervolan virastotalo, os. Keskustie 81, kunnanvaltuuston sali, 2krs 
 
Läsnä:  Mika Simoska  Tanja Häyrynen 
 Matti Alatalo  Pertti Keränen 
 Tommi Juntikka  Heikki Holma 
 Markku Jurmu  Kati Pyhtilä  
 Erkki Löf  Arja Heikkinen 
 Pia Palokangas  Heidi Ylimikkotervo 
 
Sihteeri:  Maiju Rahko  
 
Poissa:  Piia Mäkelä  
 Tuija Tauriainen 
 Riikka Oinas 
 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Tommi Juntikka avasi kokouksen klo 8.13. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Todettiin kokouksen esityslistan saapuneeksi kullekin ohjausryhmän jäsenelle sähköpostin liitteenä 
viikkoa ennen kokousta. Todettiin läsnäolijat. Työryhmän sihteerinä toimi tässä kokouksessa 
hallintosihteeri Maiju Rahko. 
 
Päätös:  
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja; päätökset 

 
Kerrattiin edellisen kokouksen päätökset. Työryhmälle on perustettu Whatsapp-ryhmä, jonne 
ilmoitetaan kokousaikataulu, esteet sekä muut kokouksiin liittyvät ajatukset. Pöytäkirjan 
hyväksymistä tarkennettiin siten, että puheenjohtaja allekirjoittaa aina edellisen pöytäkirjan 
seuraavassa kokouksessa.  
 
Käytiin edellisessä kokouksessa esitetyt aloitteet läpi ja pohdittiin aloitteiden täsmentämistä. 
Toista aloitetta täsmennettiin kahdella eri esityksellä. Ensimmäisessä esityksessä haastetaan kaikki 
siivouspäivään.  Siivouspäivän lisäksi olisi kolmen eri sarjan kilpailu. Sarjat olisivat: kaunein 
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piha, kaunein kylä ja kaunein yritysympäristö. Voittaja valitaan raadin toimesta ja voittajalle 
annetaan palkinto.  
 
Toisessa esityksessä Jideart lupasi 5-10 kukkalaatikkoa keskustien varrelle, mikäli kunta saa 
suunniteltua istutukset kahden viikon aikana. Neuvoston jäsen Arja Heikkinen sanoi ottavansa 
yhteyttä Aulan Tanjaan, joka mahdollisesti voisi suunnitella istutukset.  
 
Kolmatta aloitetta täsmennettiin siten, että kunnan viestintä tutkisi mahdollisuuksia myöntää 
korvausta aineiston tuottamisesta kunnan sosiaaliseen mediaan.  
 

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

• Aloite 2:  
- Esitys 1:Viihtyvyyden lisääminen risukoiden poistamisella ja kukkaistutuksilla. 

Haastetaan kaikki siivouspäivään sekä järjestetään kilpailu kauneimmasta pihasta, 
kauneimmasta kylästä ja kauneimmasta yritysympäristöstä. Raati valitsee voittajan ja 
voittajalle annetaan palkinto  

- Esitys 2: Jideart lupaa 5-10 kukkalaatikkoa keskustien varrelle, mikäli kunta saa 
istutussuunnitelman laadittua kahden viikon aikana.  

- Esitys 3. Puheenjohtaja Tommi Juntikka esittää, että nykyisen hammashoitolan tilalle 
rakennetaan kiinteä esiintymislava. 

• Aloite 3: Kunnan viestintä tutkii mahdollisuutta myöntää korvausta aineiston tuottamisesta 
kunnan sosiaaliseen mediaan.  

 
Päätös:  
Tervola-neuvoston aloitteet viedään kunnanhallitukselle esitettäväksi. Puheenjohtaja allekirjoittaa 
edellisen kokouksen pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. 

 
4. Kuntastrategia 

 
Kunnanjohtaja Mika Simoska esitteli kuntastrategian viimeisintä tilannetta. Viimeinen 
kuntastrategiatyöryhmän kokous on 30.5.2022. Mahdollisten muutosten jälkeen kuntastrategia 
viedään kunnanhallitukselle 6.6.2022 hyväksyttäväksi ja sieltä edelleen valtuustoon 16.6.2022 
hyväksyttäväksi. Kunnanjohtaja pyysi työryhmää strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi 
miettimään, mitä konkreettista toimenpideohjelmaan halutaan vuosille -23, -24 ja -25.  
 
Päätös: 
Tervola-neuvoston jäsenet miettivät esityksiä toimenpideohjelmaan.  

 
5. Muut asiat 
 
Muissa asioissa puheenjohtaja esitti, että esitysten etenemisestä olisi hyvä saada palautetta. 
 
Päätös: 
Tervola-neuvoston sihteeri informoi esitysten etenemisistä.  
 

6. Seuraava kokous 
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Seuraavan kokouksen ajankohdaksi ehdotettiin 17.8.2022 klo 8.00. 
 
Päätös: 
Seuraava kokous pidetään 17.8.2022 klo 8.00.  
 
 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Tommi Juntikka päätti kokouksen klo 10.13. 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja    
 
 
___________________________  
Tommi Juntikka 

 


