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Tervola-neuvoston kokous 5/2022 
 
Aika: 13.12.2022 klo 16.00 – 17.48. 
Paikka: Tervolan virastotalo, os. Keskustie 81, kunnanvaltuuston sali, 2krs 
 
Läsnä: Mika Simoska  Tanja Häyrynen (Teams) 
   Matti Alatalo  Pertti Keränen  
    

Tommi Juntikka (pj)  Kati Pyhtilä (Teams) 
Erkki Löf   Pia Palokangas  
 
Heidi Ylimikkotervo (Teams) 

 
Sihteeri:  Susanna Karila 
 
Poissa:   Riikka Oinas  Heikki Holma 
  Markku Jurmu (vpj) Tuija Tauriainen 
  Piia Mäkelä  Arja Heikkinen 

 
 

  
 
   
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Tommi Juntikka avasi kokouksen klo 16.01. 
 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   

 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Kerrattiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
Päätös: 
Tervola-neuvosto hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjat.  
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4. Kunnan katsaus 
 

Kunnanjohtaja Mika Simoska kertoi, että Tervolan kunnanvaltuusto hyväksyi 
kunnanhallituksen esittämän talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-
2025. Talousarvioesityksen mukaisesti kokonaistulot vuodelle 2023 ovat 15,10 mij. euroa ja 
kokonaismenot 19,19 milj. euroa. Keskustelussa nousi esiin, että Mattisen kevyen liikenteen 
väylän toteutukseen lisätään vielä budjettia. Tarkoituksena on, että hanke toteutetaan Tervolan 
kunnan ja ELY-keskuksen yhteisenä hankkeena.  
 
Kunnan kiinteistöveroprosenteista vakituisen asuinrakennuksen ja yleishyödyllisen 
yhteisön kiinteistöveroprosentit laskevat vuodelle 2023, muut pysyvät samansuuruisina kuin 
vuonna 2022. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kunnan saamaan kunnallisvero- ja 
yhteisöverotuloon. Tämä näkyy siten, että aikaisempien vuosien verotulot näyttäytyvät 
tavanomaista suurempina verotuloina, koska kunnan jako-osuudet ovat olleet suuremmat 
ennen sote-uudistusta.  
 
Kunnanjohtaja kertoi myös henkilöstöasioista, rekrytointitilanteesta sekä työntekijöiden 
etujen parantamisesta. Rekrytointitilanne on hyvä ja hakijoita on tullut tasaisesti avoimiin 
työpaikkoihin. Henkilöstössä tapahtuu isoja muutoksia vuoden vaihteessa, sillä Lapin 
hyvinvointialueelle siirtyy Tervolan kunnasta 120 työntekijää.  
 
Tervola-neuvostolle saatettiin tiedoksi, että Maaseudulta Käsin messut järjestetään myös 
vuonna 2023 Lappia Louen toimipisteellä.  

 
Päätös: 
Todetaan ja merkitään tiedoksi Tervola-neuvostolle.  

 
 

5. Jäsenten aloitteiden tilanne 
 

Tervola-neuvosto kävi läpi kaikkien aloitteiden tilanteen. (liite 1). Aloitteet 2, 4 ja 5 ovat 
valmistuneet. Aloitteet 1, 3 ja 6 ovat valmistelussa. 
 
Päätös: 
Tilannekatsaus merkitään tiedoksi Tervola-neuvostolle. 

 
6. Jäsenten uudet aloitteet 

 
Aloite 7. Tervola-neuvosto esittää kunnanhallitukselle, että se tekee esityksen ELY -
keskukselle Nelostien ja pyörätien pihateiden liittymän välisestä aurauksesta, joka voidaan 
huomioida auraussuunnitelmaa tehdessä. Kahdesta suunnasta aurattaessa pyörätien pihateiden 
välit menevät tukkoon.  
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Aloite 8. Tervola-neuvosto esittää Tervolan kunnalle, että se puoltaa kuntakeskukseen 
apteekin palvelukaappia esimerkiksi kaupan tai huoltoaseman yhteyteen. Palvelukaapin 
saaminen kuntakeskukseen turvaisi lääkkeiden saannin apteekin aukioloaikojen ulkopuolella. 

 
Päätös: 
Tervola-neuvosto esittää aloitteiden 7. ja 8. viemistä seuraavaan kunnanhallitukseen.  
 

7. Muut asiat 
 

Puheenjohtaja Tommi Juntikka ehdotti Tervolan kunnalle, että se käyttäisi ulkopuolista 
konsulttia kunnan mielikuvamarkkinoinnin kehittämisessä työnantajana ja asuinkuntana. 
Elinkeinokoordinaattori ehdotti toteutusta hankkeen muodossa. Hankkeen valmistelua 
käynnistetään ja esitellään tarvittaessa seuraavassa kokouksessa. Liitteenä mainostoimisto 
Berryn tekemä pohjatyö ja suunnitelma. 
 
Tervola-neuvoston jäsenien kesken heräsi keskustelua kelkkareittien suunnittelusta. Tervolan 
kunta on toteuttanut kelkkareititön suunnittelua Kemijoen länsipuolelle yhdessä AMK-
opiskelija Tanja Häkkisen kanssa. Reitistön toteuttaminen vaatii tarkemman suunnitelman ja 
luvituksen. Tervolassa on tarvetta reittirakentamiseen, mutta kehittämistä hidastavat 
suunnitelmien puute. Lisäksi myös teknisen osaston henkilöstövaje aiheuttaa haasteita 
hankkeen etenemiselle. 
 
Tervola-neuvosto jätti vielä hautumaan pyöräreitistön aloitteen. Myöhemmin voidaan selvittää, 
voiko Vaarojen vaellus -hankkeen reitistöä käyttää myös monikäyttöreitistönä.  

 
 

Päätös: 
Todettiin ja merkitään tiedoksi Tervola-neuvostolle. 
 
 

8. Seuraava kokous 
 

Seuraavan kokouksen ajankohta on 14.2.2023 klo 16.00, kunnantalon valtuustosalissa. 
 
 

9. Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja Tommi Juntikka päätti kokouksen klo 17.48. 
 

 
Liitteet      1 
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Puheenjohtaja     
 
 
___________________________  
Tommi Juntikka 
 
 


