
PÖYTÄKIRJA 1(4) 
 
 

7.10.2022 
 

 
 
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 4/2022 
 
Aika: 4.10.2022 klo 16.00 – 17.19. 
Paikka: Tervolan virastotalo, os. Keskustie 81, kunnanvaltuuston sali, 2krs 
 
Läsnä: Markku Jurmu (vpj)   Tanja Häyrynen (Teams) 
  Matti Alatalo   Pertti Keränen   
  Kati Pyhtilä    Erkki Löf    

Riikka Oinas   Tuija Tauriainen   
Pia Palokangas (Teams) 

 
 
 
Sihteeri:  Susanna Karila 
  
Poissa: Heikki Holma  Arja Heikkinen   

Tommi Juntikka (pj)  Heidi Ylimikkotervo 
 
 

  
 
   
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Varapuheenjohtaja Markku Jurmu avasi kokouksen klo 16.06. 
 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   
 

 
3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 
Tervola-neuvostolta puuttuu pöytäkirjan tarkastajat. Tervola-neuvosto keskusteli pöytäkirjan 
tarkastajien tarpeellisuudesta ja todettiin, että sellaisia ei hallintosäännön mukaan ole 
välttämätöntä nimetä. Myöskään aikaisemmissa kokouksissa ei ole valittu 
pöytäkirjantarkastajia. 
 
Päätös: 
Tervola-neuvosto päätti, että pöytäkirjantarkastajia ei valita kokouksiin jatkossa. 
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4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
Kerrattiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
Päätös: 
Pöytäkirjat nro 1 ja 2 tulevat allekirjoitettavaksi puheenjohtajalle seuraavassa kokouksessa. 
Pöytäkirja nro 3 todetaan ja merkitään tiedoksi Tervola-neuvostolle. 
 

 
5. Kunnan katsaus 
 

Tervola-neuvoston jäsen kunnallisneuvos Pertti Keränen kertoi, että kunnanhallitus on 
valinnut kuntastrategiasta 2-3 kärkeä, jonka mukaan tullaan valmistelemaan myös talousarvio. 
Hallintokunnat valmistelevat kärkien pohjalta ehdotukset, jotka käsitellään seuraavassa 
kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Kuntastrategia tulee osaksi työskentelyä ja sitouttaa 
strategian mukaiseen päätöksentekoon. 
 
Helsinkiläisen brändi- ja designtoimisto Berry Creativen Tervolan kunnalle tekemä brändityö 
voitti kultaa Transform Awardsissa Tukholmassa 31.8.2022. Transform Awards on vuosittain 
järjestettävä kilpailu viestintä-, markkinointi- ja mainostoimistoille ympäri maailman. 
Kilpailussa palkitaan luovia maine- ja brändistrategiaratkaisuja. 
 
Neuvostossa keskusteltiin myös kunnan asuntotilanteesta, jota ollaan parantamassa. 
Suunnitteilla on uusi puurakenteinen rivitalo/luhtitalo, jonka lähtökohtana olisi käyttää 
paikallisesti tuotettuja rakennusmateriaaleja, kuten esim. painumatonta hirttä. Samalla tehdään 
Lapin korkeakoulun kanssa tutkimusta eri rakennusmateriaalien sekä eristeiden fysiologisista 
ominaisuuksista ja kierrätettävyydestä, jossa mahdollisesti hyödynnetään myös ekologista 
rakentamista kierrättäen vanhempia rakennusmateriaaleja. Suunnittelutyö hankkeistetaan ja 
sitä on valmistelemassa Lapin ammattikorkeakoulu yhdessä kunnan työryhmän kanssa. 
 
Suhangon purkuputken YVA-selostustilaisuus keräsi yleisöä 29.9.2022. Esittelytilaisuus 
herätti paljon keskustelua kuntalaisissa ja myös kunnanhallitus on antamassa lausunnon 
määräaikaan mennessä 31.10.2022 Lapin ELY-keskukseen. 
 
Tervola-neuvoston aloite kiinteän esiintymislavan rakentamisesta otettiin esille 
kunnanhallituksen kokouksessa 3.10.2022. Aloite tullaan käsittelemään kunnantalon 
ympäristön maisemointia ja kehittämistä koskevan valtuustoaloitteen yhteydessä. 
 
Leirikätkä on vaihtanut omistajaa. Yritystoiminta on lähtenyt vilkkaasti käyntiin, mutta 
luontopolun parkkipaikoituksen puutteellisuus aiheuttaa haasteita yrittäjälle, joka saa siitä 
jatkuvasti palautetta. Tilannetta ollaan parantamassa kunnan toimesta joka rakennuttaa uuden 
tilavamman parkkialueen leirikätkälle. Suunnitelmat ovat käynnissä.  
 
Päätös: 
Todetaan ja merkitään tiedoksi Tervola-neuvostolle.  
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6. Jäsenten aloitteiden tilanne 
 

Tervola-neuvosto kävi läpi kaikkien aloitteiden tilanteen. (liite 2). 
 
Aloite 1. Maaseutulautakunta ja tekninen lautakunta selvittävät asiaa. Suunnitelmat 
varmistuvat ensi keväänä. 
 
Aloite 2. Elinkeinokoordinaattori kertoi toteutettavan suunnitelman Tervola-neuvostolle (liite 
1).  
 
Aloite 3. Tulossa lisäselvitystä joka käsitellään seuraavassa kokouksessa.  
 
Aloite 4. Markkinavuoropuhelusta keskustellaan jatkossa lisää yrittäjien ja kunnan välillä. 
 
Aloite 5. Tervola-neuvosto keskusteli yrittäjien aktivoimisesta seuraaville Maaseudulta Käsin 
-messuille. Markku Jurmu ehdotti, että Tervolan kunta tai Riverbank järjestäisi tilan, jossa 
esiteltäisiin tervolalaisia yrityksiä. Tavoitteena olisi, että messuvieraat saisivat käsityksen, 
millaista yritystoimintaa ja palveluja Tervolasta on saatavilla. Ehdotus viedään tiedoksi 
vuoden 2023 Maaseudulta Käsin työryhmälle. 

 
Päätös: 
Tervola-neuvosto totesi aloitteiden tilanteen olevan erittäin hyvä. Tilannekatsaus merkitään 
tiedoksi Tervola-neuvostolle.  

 
 

7. Jäsenten uudet aloitteet 
 
Aloite 6. Tervola-neuvosto esittää avantouintipaikkaa Kemijoen rantaan. Jotta 
avantouintipaikka voidaan avata, pitää sijainnin olla selvillä ja turvallisuusvaatimukset tulee 
olla kunnossa. Lisäksi avantouintipaikalla tulee olla mahdollisuus pukukopille vaatteiden 
vaihtoon. Neuvosto esittää myös, että keskustelua ylläpidosta tullaan käymään kunnan ja 
jokiyhtiö Kemijoki Oy:n kanssa.  
 
Päätös: 
Tervola-neuvosto esittää aloitteen 6. viemistä seuraavaan kunnanhallitukseen. 
 
 

8. Muut asiat 
 
Suhangon kaivoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus pidettiin torstai-iltana 29.9.2022 
Tervolassa kunnantalolla, jota pääsi seuraamaan myös Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa 
käytiin läpi vaikutusten arvioinnit laajasti luonnonympäristöön sekä ihmiseen ja ihmisen 
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rakentamaan ympäristöön YVA-lain ja asetusten mukaisesti. Paikalla oli laaja 
asiantuntijoiden työryhmä. Esittelytilaisuus herätti paljon keskustelua kuntalaisten 
keskuudessa, sillä raportissa ei ollut mm. tilastoja ksantaattien vaikutusta jokiveteen. 
Arviointiselostuksesta voi esittää lausunnon kirjallisesti Lapin ELY-keskukseen viimeistään 
31.10.2022. Tervolan kunta antaa lausunnon kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa 
24.10.2022.  
 
Markkinavuoropuhelua tullaan lisäämään yrittäjien ja kunnan välillä hankinta-asioissa.  
 
Tervola-lehteen toivottiin palveluhakemistoon enemmän tervolalaisia yrittäjiä esille. 
Viestintäsuunnittelija lupasi keskustella asiasta Tervola-lehden toimituksen kanssa.  

 
Päätös: 
Hyväksyttiin ja merkitään tiedoksi Tervola-neuvostolle. 
 
 

9. Seuraava kokous 
 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi ehdotettiin 13.12. klo 16.00 kunnantalon valtuustosalissa. 
 
 

10. Kokouksen päättäminen  
 

Varapuheenjohtaja Markku Jurmu päätti kokouksen klo 17.19. 
 

 
Liitteet 
 

Liite 1. 
Liite 2. 

 
 
 
 
 
 
 
Varapuheenjohtaja    
 
 
___________________________  
Markku Jurmu 
 
 


