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Tervola-neuvoston kokous 3/2022 
 
Aika: 17.8.2022 klo 8.11 – 10.00. 
Paikka: Tervolan virastotalo, os. Keskustie 81, kunnanvaltuuston sali, 2krs 
 
Läsnä: Tommi Juntikka (pj)  Markku Jurmu (vpj) 

Mika Simoska  Tanja Häyrynen (Teams) 
  Matti Alatalo   Pertti Keränen  
  Heikki Holma  Kati Pyhtilä    

Erkki Löf     
 
Sihteeri:  Susanna Karila 
  
Poissa: Riikka Oinas   Tuija Tauriainen 

Heidi Ylimikkotervo  Piia Mäkelä 
Arja Heikkinen  Pia Palokangas 
 

  
 
   
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Tommi Juntikka avasi kokouksen klo 8.11. 
 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   
 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
Kerrattiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat. Todettiin, että pöytäkirja nro 2 esityksiin 
lisätään puheenjohtaja Tommi Juntikan esitys, että hammashoitolan tilalle rakennetaan kiinteä 
esiintymislava.  
 
Päätös: 
Molempiin pöytäkirjoihin merkintään sihteeri ja toiseen esiintymislava.  
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4. Kunnan katsaus 
 

Kunnanjohtaja kertoi valmistuneesta kuntastrategiasta. Kuntalaisilla on mahdollisuus 
osallistua kyselyyn joka toteutetaan Maaseudulta Käsin – messuilla kunnan omassa 
messupisteessä.  
 
Kunnanjohtaja kertoi myös Tervolan kunnan heikosta asuntotilanteesta. Tilannetta ollaan 
parantamassa ja uusien vuokra-asuntojen rakentamista on lähdetty selvittämään asuntopulan 
helpottamiseksi. Vastarannan yleiskaavan suunnittelu sekä asemakaava käynnistetään. 
 
Päätös: 
Todetaan ja merkitään tiedoksi Tervola-neuvostolle. 

 
 

5. Jäsenten aloitteet 
 

Aloite 1. Kunta tutkii viljelypalsta/siirtolapuutarhamahdollisuutta. Selvitys lisäksi, olisiko 
yhteistyö mahdollista 4H:n kanssa (4H toimijana).  
 
Aloite 2. Tervolan viihtyvyyden parantaminen 
 

Esitys 1: 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: Tervola neuvosto esittää tekniselle osastolle, että Vastarannan aluetta 
saatetaan puistomaiseksi ja jokialueita avarretaan. Siistimisen tarkoitus on saada alue 
houkuttelevammaksi tonttien mahdollisille ostajille.  

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

 
Aloite 4: Tervola neuvosto esittää, että markkinavuoropuhelua yrittäjien ja kunnan kanssa 
lisätään jatkossa.  
 
Aloite 5: Markku Jurmu esitti seuraavan kokouksen asialistalle: Miten tervolalaisia yrittäjiä 
saataisiin jatkossa esittelemään tuotteitaan ja toimintaansa Maaseudulta Käsin -messuille.   
 
Päätös: 
Tervola-neuvosto teki kaksi uutta aloitetta, jotka viedään Tervolan kunnan johtoryhmälle 
esitettäväksi.  
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6. Muut asiat 

 
Puheenjohtaja esitti, että esityslistaan lisätään vakiokohta kunnan katsaus ja jäsenten aloitteet. 
 
Kati Pyhtilä esitti, että Tervola-neuvoston toimintaa tehdään julkiseksi. Kokouksen 
päätetyistä asioista tehdään tiedote. 
 
Neuvosto päätti siirtää seuraavaan kokoukseen Maaseudulta Käsin –messujen kehittämisen. 
Tarkoituksena on keskustella, miten saada tervolalaisia yrittäjiä jatkossa esittelemään 
tuotteitaan ja toimintaansa messuille. Ehdotettiin, että messuilta otettaisiin tänä vuonna 
otantaa kävijöistä (ikä ja paikkakunta). Ehdotus välitetään messusihteerille.  
 
Tervolaan on tulossa AMIS, AMK ja TE-palveluiden rattailla -kiertue 14.9.2022. 
Ammatillisten oppilaitosten Lappian ja Redun, Lapin ammattikorkeakoulun ja TE-
palveluiden yhteinen kiertue Tervolaan. Tavoitteena on tavoittaa yhden päivän aikana 
kuntalaisia, yrittäjiä, työnhakijoita, opiskelusta kiinnostuneita ja yhteistyökumppaneita 
(LIITE). 
 
Tervolan seurakunta järjestää Eloseurat 21.8.2022, jolloin messun jälkeen vihitään uusi 
muistolehto sekä muistomerkki. Muistomerkki on tarkoitettu lapsensa menettäneille (tyhjän 
sylin muistomerkki) ja muistolehto niille, jotka toivovat anonyymiä hautausta tai tuhkan 
sirottelua. Eemeli Hakoköngäs on myös luennoimassa hautausmaiden ja 
hautamuistomerkkien kehitystarpeista Suomessa. 

 
Päätös: 
Hyväksytään ja merkitään tiedoksi. 
 
 

7. Seuraava kokous 
 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi ehdotettiin 4.10.2022 klo 16.00 kunnantalon 
valtuustosalissa. 

 
 

8. Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja Tommi Juntikka päätti kokouksen klo 10.00. 
 

 
Liitteet 
 

AMK ja TE-toimisto liikkeellä 
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Puheenjohtaja    
 
 
___________________________  
Tommi Juntikka 

 
 


