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Räiskyvän riemukasta kesäteaeria
HAUDANVAKAVASTA AIHEESTA

T

ervolan Nuorisoseuran kesäteatteri ei tyydy tuttuihin
ja turvallisiin näytelmäaiheisiin.
Rohkeudessa mennä aitojen yli
on pienen teatterin voima. Kesäviikkoina nuorisoseuratalon kupeessa esitetty Muistoa kunnioittaen on Päivi Kolmoselta hienosti ja oivaltavasti kirjoitettu näytel-

mä. Myös ohjaus on hänen käsissään. Kolmonen on työstänyt tervolalaisten iloksi elämyksellistä
kesäteatteria jo monena vuonna.
- Muistoa kunnioittaen sai
erittäin hyvän vastaanoton; seitsemässä näytöksessä kävi kesäheinäkuussa 500 – 600 katsojaa. Saimme runsaasti myönteis-

Muistoa kunnioittaen -näytelmän näyttelijäkaarti suoriutui haasteestaan kiitettävästi.

tä palautetta katsojilta, kesäteatterin äänentoistosta ja graafisesta puolesta vastannut Heikki Hepoaho kertoo.
Näytelmän pääroolissa esikoissisar Ankia näyttelevä Hilla
Ojennus pistää läheistensä, seurakunnan ja muidenkin tahojen
elämään lisäkierroksia ja kaataa
totunnaisia kaavoja. Hän nimittäin haluaa varmistaa, että hänen
tulevat hautajaisensa olisivat prikulleen vainajan toiveiden mukaiset. Tämä ei tietenkään käy ihan
tuosta vaan.
Seurakunnan pastori (Sinikka Moilanen) vaatii kunnioittamaan kristillisiä tapoja, kirkkolakia, seurakunnan käytäntöjä
ja omaisten toivomuksia, mutta
Anki ”säveltää kaiken uusiksi” Siitä se soppa syntyy, mutta esikoissisar Anki ei anna periksi: ”Mitään virsiä ei sitten lauleta, lohikeiton sijaan tarjotaan borskeittoa ja sen jälkeen vaikka mansikoita ja sampanjaa. Punaiset kynttilät haudalle ja punaiset lyhdyt.”
Anki vain lisää kierroksia. Lopulta Kati, välimallin sisar ja tai-

Esikoissisar Anki halusi harjoitella omat hautajaisensa. Hän sai mitä tilasi, ehkä vähän enemmänkin.
teilija (Tarja Hakoköngäs), Elina-naapuri (Maria Paakkolanvaara) ja oma aviomies - tuleva
leskimies (Pentti Alatalo) – joutuvat arkun vetäjiksi, kun Katin
on päästävä kokeilemaan miltä
sametein somistettu puupalttoo
tuntuu. Ankin mielestä tämäkin
puoli on selvitettävissä vain har-

joittelemalla. Pirkko Tarkiainen
jakeli äiti Esteri Erosena neuvon
jos toisenkin.
Näyttelijäkaarti selviää rooleistaan loistavasti. Hilla Ojennuksen suoritus menisi vaikka
ammattinäyttelijän työnäytteestä. Taidoistaan Hilla antaa ehjän
ja loistavasti eläytyvän vaikutel-

man. Toivottavasti Tervolan Nuorisoseuran kesäteatterin taso säilyy hyvänä myös tulevina kesinä.
Vaikka aihe olisi kuinka vakava,
huumori jaksaa pilkistää synkimpienkin verhojen takaa. Sen todistivat loistavasti tämän kesän teatterintekijät. ◆
✎ (JJ)

Kyllä minä niin mieleni pahoiঞn,

Jonnan Apu tulee aina tarpeeseen

k

T

un katselin Tervolan kotiseutumuseon maan laajimpiin
kuuluvaa rakennuskokonaisuutta ja sen esineistöä. Vaikka Tervola ei ole minun varsinainen synnyinseutuni, olen oppinut rakastamaan ja kunnioittamaan tätä
seutua ja sen historiaa sekä ihmisiä asumalla täällä yli kaksikymmentä vuotta.
Muistelin aikaa, jolloin kotiseutumuseon alueella oli kauniit
perennapenkit, joissa perinnekukat kukkivat kauniisti. Se oli ahkerien talkoonaisten kädenjälkeä,
hyvin kitketyt ja hoidetut kukkapenkit ja nimikyltit, saivat katsojat huokaamaan sitä kauneutta.
Kullerot, jaloritarinkannukset, iirikset ja erilaiset liljat ja vuokot
kukkivat ja hyötykasvit, monenlaiset yrtit tuoksuivat.
Vanhan koulun museossa
Lotta-puvut seisoivat ryhdissä ja
kenraalin asepuku sai melkein tekemään asentoa. Siellä kerrottiin
isänmaamme itsenäisyyden puolesta taistelleista ihmisistä ja kansan sekä Tervolan asukkaiden uhrauksista sodan aikana ja sen jälkeenkin.
Rakennuskokonaisuudessa
Alakuirin pihapiirissä on järjestetty juhlia ja olen itsekkin esiin-

tynyt Mirjami Lehdon ohjaamassa Kalevala-aiheisessa näytelmässä, joka esitettiin kotiseutujuhlassa aikoinaan. Koko pihapiiri on
kaunis ja käsittää monta mielenkiintoista osaa; puovi, aitta, navetta, savusauna, esimerkiksi. Ja paljon muitakin tapahtumia ahkerat
talkoolaiset järjestivät, nyt on kovin hiljaista.
Sitten jatkan matkaa konehalliin, jossa on maatalouskoneita
monelta aikakaudelta. Siellä järjestettiin Ritva Starckin ohjaamana pärekattotalkoot ja punamultamaalin valmistusta myöskin.
Nämä muistuvat mieleeni
menneiltä ajoilta ja niitä tarkastelin myös kahvilan tiloista löytyvistä kansioista. Mahtanee olla
Ritvan säilyttämiä ja kokoamia
nekin.
”Sivakan pihapiiriin kuuluvat
navetta, jossa on esillä maanviljelykseen liittyviä työkaluja sekä
luhti, hyyssi ja talli. Sivakan läheisyyteen on sijoitettu myös heinälato, niittypirtti ja sauna. Alueelta löytyy myös vesimylly, joka
on museon oma erikoisuus.” Tämän voin lukea museoraitti-nettisivustoilta, kun en enää pysty
jatkamaan matkaa museoalueella.
Minä alan itkeä, kun olen

tullut ulos koulumuseosta, jonka ikkunat putoavat itsellään paikaltaan ja kukkapenkit kukkivat
nokkosta, horsmaa ja ohdaketta.
Sivakan katto on paikattu pressulla ja ja katot ja portaat lahoavat
monessa rakennuksessa. Home ja
kosteus tuhoaa rakennukset, joiden sisällä olevat hienot esineistöt tuhoutuvat sen myötä. Näinkö
me arvostamme kotiseutua ja sen
historiaa? Kertooko tämä museon tila nykyajan arvoista? Paikkakunta, joka menettää muistinsa,
historiansa on kuin vanhus, joka
menettää muistinsa ja identiteettinsä, jos kukaan ei välitä ja kerro muistoista ja historiasta. Tässä
kohtaa voi sanoa, ettei yksin kukaan voi mitään vaan yhdessä voi
tehdä paljonkin. Onko vanha talkoohenki kuollut ja maatumassa
niiden hienojen ja ahkerien ihmisten myötä, jotka ennen toimivat tälläkin historiallisella alueella välittäen ja hoitaen. Vai olisiko
syytä herättää talkoohenki ja nostaa museo entiseen loistoonsa?
Kiitos heille ja anteeksi. ◆
✎ Hilla Ojennus

änä syksynä lukion aloittava Jonna Kokkonen perusti
oman firman 13-kesäisenä kolme
vuotta sitten ja sai sen mukavasti
käyntiin jo viime syksynä saatuaan pitkäaikaisasiakkaan. Hänellä
on ollut kuluvan kesän aikana paljon muitakin töitä. Jonnan yrityksen nimi kertoo sen, että yrittäjä
on ihmisten auttamisen asialla.
- Autan etenkin iäkkäitä ihmisiä kotitöiden teossa; se tarkoittaa pihanurmen leikkausta, puiden kantoa, siivousta ja yleensäkin kodin piirissä olevia askareita,
jotka ovat asukkaalle hänen kuntonsa vuoksi liian raskaita tai hankalia. Olen aina tullut hyvin juttuun ikäihmisten kanssa ja kuuntelen mielelläni heidän juttujaan
ja kokemuksiaan, olivatpa ne sitten iloisia tai surun ja kaipauksen
sävyttämiä, Jonna kertoo.
Jonna ei aluksi lämmennyt
4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Sirpa Vuokilan kannustavil-

le vakuutteluille oman yrityksen
perustamisen puolesta. Vähitellen Sirpan hienovaraiset evästykset alkoivat päästä valtaan Jonnan ajatusmaailmassa. Pian Jonna rohkaistui perustamaan Jonnan Apu –nimisen palveluyrityksen, jossa täysi päätösvalta on yksin hänellä.
- Asiakkaita alkaa olla jo mukavasti. 4H-pohja on ollut jo ennen yritystä hyvä perusta tälle hommalle. Olen ollut yhdistyksessä ohjaajakoulutuksessa ja
aloin vetää liikuntakerhoa jo vuosia sitten. Myös leirien järjestäminen on tullut tutuksi. Tällainen
muiden nuorten parissa toimiminen on opettanut yhteisöllisyyttä,
vahvistanut yhteistyön merkitystä ja kasvattanut toimimaan erilaisten ihmisten joukossa. Tietysti varsinainen 4H:n yrittäjyyskoulutus on ollut ihan ykkösasia, Jonna Kokkonen kiittelee.
Jonnan Apu on ollut hyvä sil-

ta päästä runsaan elämänrikkauden kokeneiden ihmisten lähelle
ja antaa omaa persoonallista apua
elämän ehtoopuolelle saapuneille
lähimmäisillemme.
- En tee tätä rikastumisen toivossa. Tärkeintä on se, että voin
olla ihmisille avuksi. Monilla ei
ole enää omaisia auttamassa tai
he asuvat kaukana Tervolasta.
Monesti jo puhekaveri ja yksinäisyyden ainakin hetkeksi katkaiseva ihminen ilahduttaa. Kun antaa
apuaan, saa vastapainoksi itsellekin hyvän mielen. Palkka tästä työstä on lähinnä taskurahojen
tasolla, mutta se ei ole se päällimmäinen asia, Jonna Pohdiskelee.
Jonnan Apuun kytkeytyy
myös rauhoittava viesti avun piirissä olevan omaisille: Apua ja läheisyyttä tarvitseva vanhus on
Jonnan seurassa hyvässä turvassa. Jonna kertoo saaneensa todellisia ystäviäkin palvelufirmansa kautta. ◆
✎ (JJ)

(Käsi-ja taideteollisuuskoulun
historiallinen jäänne tälle seudulle)

Jonnan Avun Jonna Kokkonen korostaa, että vain avoin ja aito välittäminen rakentaa perustaa menestyvälle palveluyrittämiselle.
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Tervolassa avoin
ঞedotusঞlaisuus
kiinঞöpakolaisista sekä
keräys pakolaisten
asuntojen varustamiseksi

T

ervolan kunta on tehnyt
vuonna 2016 Lapin ELY -keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten sijoittamisesta kuntaan.
Sopimuksen perusteella Tervolan
kunta on vastaanottanut ensimmäiset kiintiöpakolaisensa elokuussa 2017. Joulukuussa 2017
kunta on tehnyt ELY- keskuksen kanssa uuden sopimuksen 20
vuosittaisen kuntapaikan myöntämisestä pakolaisille myös vuosina 2018 - 2019. Sen perusteella 11.9.2018 Tervolaan saapuu 3
syyrialaisperhettä suoraan Turkin pakolaisleiriltä. Perheissä on
yhteensä 15 henkilöä, joista 9 on
0-12 -vuotiaita lapsia.
Asiaa koskeva keskustelu- ja
tiedotustilaisuus järjestetään Tervolan kunnan valtuustosalissa

torstaina 30.8.klo 18:00 alkaen.
Pakolaisten asuntojen varustamista varten järjestetään keräys 15–16.8.2018 klo 15–18 osoitteessa Hakalantie 4 A 8. Keräyksellä toivotaan asuntoihin saatavan
ehjiä huonekaluja (kerrossänkyjä,
sänkyjä, ruokailuryhmiä, lipastoja,
kirjahyllyjä, yöpöytiä), kattolamppuja, keittiötarvikkeita, polkupyöriä, lastentarvikkeita (pinna- ja
jatkettavia sänkyjä, lastenvaunuja,
pottia, syöttötuoleja, ammeita) ja
leluja sekä puhtaita kodintekstiilejä (pitkiä verhoja, pyyhkeitä, pöytäliinoja, petivaatteita) ja mattoja.
Tarkempia tietoja keräyksestä ja tarvittavista tavaroista voi tiedustella sosiaaliohjaaja Eija Nummiselta p. 040 151 9804.
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Maমsen kesäraveissa kohtalaisen hyvä
tulostaso

H

einäkuun 14. päivänä järjestetyt Tervolan Hevosjalostusyhdistyksen ravit olivat vähällä jäädä ajamatta, sillä osallistujamäärä oli lähes ajopäivään
asti kriittisillä rajoilla. Onneksi vielä raviviikolla ilmoittautumisia tuli lisää, joten yhdistyksen
järjestyksessään 29. ravit saatiin
järjestettyä
Ravipäivänä elohopea hätyytteli hellerajaa, joten ohjastajien,
hevosten, ponien, toimitsijoiden
ja yleisön oli vuodatettava muutama hikikarpalo tavallista enemmän. No, lämpö piti eläimet notkeina, eikä ratakaan aivan hirveästi pölynnyt.
Perinteiseen tapaan ensimmäisenä radalle päästettiin ponit.
Ensimmäisen lähdön (900 metrin
tasoitusajo shetlanninponeille) vei
nimiinsä Aarteen ritari, jota ohjasti Annareetta Kuusela. Voittajalle
kellotettiin ajaksi 3.04,27. Toiseksi
tuli Hakalan Oliver Pinja Sujalan
suitsimana aikaan 3.04,71. Kolmantena maaliviivan ylitti Taiga
Järvenpään ohjastama Jokimäen
Sorbus (3.25,91).

Toinen ja kolmas lähtö yhdistettiin osallistujien vähyyden
vuoksi. Kyseessä oli tasoitusajo
shetlanninponeille 900 m. Ykköstilalle ylsi Maybe today Taiga Järvenpään ohjastamana. Ajaksi tuli
2.38,23. Meiju Rannan ohjastama
Teppo Terävä ravasi kakkoseksi
vain puolisen sekuntia nopeimmasta jääneenä. Kolmanneksi kellotettiin Pirttirannan Forte, joka
kulki Julia Fofonoffin komennossa. Ajaksi kellotettiin 2.40,54.
Seuraavana oli vuorossa tasoitusajo kylmäverisille (1800 m).
Lähdön voiton nappasi Seppo
Knihtilän suitsima Joihun Jymy.
Matka taittui aikaan 3.14,21. Lähtö oli tasainen, sillä toiseksi tullut
Kotirannan ilo jäi vain vajaan sekunnin. Kolmanneksi sijoittunut
Anitar oli myös hyvässä vedossa Henna Romsin ollessa kuskin
paikalla (3.15,84).
Viides lähtö jäi kahden hevosen mittelöksi. Lämminveristen tasoitusajossa (1800 m) Nina
Mattilan ohjastama Justine´s pride selvitti radan aikaan 2.31,38,
josta Marja Niemelän ajama

Cobbys Supersweet jäi pyöreät 9
sekuntia.
Kuudennessa lähdössä (tasoitusajo kylmäverisille 1800 m) hyväksytyn ravin teki vain kaksi hevosta: ykköseksi kellotettiin Henna Romsin ohjastama Suvimyrsky Ram, jolle ajaksi tuli 3.02,42.
Kakkoseksi tullut Jonna Kotilan
suitsima Noitin Nopsa sai ajan
3.05,67.
Seitsemännessä lähdössä
oli jo kamppailun makua. Kirkkaimman palkinnon vei nimiinsä tässä 1800 metrin tasoitusajossa lämminverisille hevosille Henna Romsin ohjastama Better Colt
ajalla 2.27,48. Juha Rannan kuljettama Dash of speed antoi tiukan vastuksen ajalla 2.27,68. Kauas kaksikosta ei jäänyt myöskään
Aarne Rannan suitsima Danilla (2.29,04).
Tervolan kuninkuusajosta
uumoiltiin mielenkiintoista, kuten kuuluttaja lähtöä osallistujien valmistautuessa luonnehti.
Lähdön lopputaistosta sukeutuikin odotusten mukainen. Kuninkuusajon ykköseksi ravasi ural-

laan jo yli 80 000 euroa tienannut
Hiskin Muisto, jota suitsi raviveteraani Ville Ranta. Ajaksi kellotettiin 4.21,58. Tervolan kuninkuusajon matkana oli 2700 metriä
(tasoitusajo kylmäverisille). Aarne Rannan ohjastama Aikapiika
antoi voittajalle hyvän vastuksen
ajalla 4.22,18. Kolmanneksi kellotettiin Markku Rannan viemä Sipin Onni (4.22,84). Mainittakoon,
että voittaja on saavuttanut urallaan 17 voittoa. ”Voitontahtoa pitää olla”, kuului raviasiantuntijan
lausahdus.
Päivän viimeinen lähtö oli tasoitusajo shetlanninponeille (900
m), joka kisattiin monte-lähtönä. Voiton vei Maija Lamminparraksen ohjastama Teppo Terävä 3.05,66), toinen oli Anne Juneksen ohjastama Hakalan Oliver 3.06,56. Muiden ponien suoritus päättyi hylkäykseen.
Yleisöä radan varrella oli vähänlaisesti, mikä saattoi hyvinkin
johtua kuumasta säästä? ◆
✎ (JJ)

www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
La 11.8. Viikkomessu vanhassa kirkossa klo 18, johtaa Pekka
Kyllönen, kanttorina Sari Vähäkangas.
Su 12.8. Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa, saarnaa Pekka Kyllönen, kanttorina Sari Vähäkangas.
Su 19.8. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma,
kanttorina Sari Vähäkangas.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 15.8. Hartaus vuodeosastolla klo 14.
To 16.8. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja
Pihakullerossa klo 13.
La 18.8. Konsertti Isossa kirkossa klo 18, Aki Alamikkotervo, tenori ja Olli Kelhä, tenori.
Su 19.8. Eloseurat
Päiväseurat seurakuntakeskuksessa klo 13, Martti Toivanen,
Martti Puontila, Juha Saari. Lapsille omaa ohjelmaa päiväkerhotiloissa. Iltapäiväseurat seurakuntakeskuksessa klo 15, Jarkko Kuusisto, Richard Otiso, Yrjö Haapala. Lapsille omaa ohjelmaa päiväkerhotiloissa. Lauluseurat seurakuntakeskuksessa klo
17, Markus ja Laura Kallatsa.
Ke 22.8. Hartaus vuodeosastolla klo 14.
Tule laulamaan Suvilinnun lauluja! Yhdessä laulaminen synnyttää iloa ja tuo ihmisiä lähemmäksi toisiaan. Samalla kun laulamme, voimme jakaa omastamme nepalilaisten lasten ja nuorten koulutuksen hyväksi Kirkon Ulkomaanavun keräyksen kautta.
Ke 8.8. Suvilinnun laulut Paakkolan virkistysniemi klo 18.
(Sateen sattuessa Paakkolan kylätalo).
Ke 15.8. Suvilinnun laulut Marja-Liisa Hiltulalla klo 18,
Kaupinkentäntie 22, Korpela.
SEURAKUNNAN KIRPPUTORI:
Kirpputori toimii osoitteessa Keskustie 83, K-Kauppaa vastapäätä.
Avoinna ma, ke ja pe klo 11–17. Kahvio avoinna. Otamme vastaan lahjoituksia. Myös nouto on mahdollista. Mahdolliset tiedustelut kirpputorivastaavan numerosta p. 050 437 0011 (elokuussa
Eeva Hiltunen, syyskuussa Anita Oinas).

Ville Ranta tuo Hiskin Muistoa Tervolan Kuninkuusajon voittoon.

Petrus korjaa mopot ja mönkijät

Y

li-Paakkolassa asuva Petrus
Hanhisuanto on hämmästyttänyt jo pitemmän aikaa niin
kotipiiriään, kavereitaan kuin kylänsä asukkaita poikkeuksellisilla
lahjoillaan; Petrus nimittäin korjaa käytännössä kaikki pörisevät
menopelit ja härvelit – mönkijöistä, ruohonleikkureista ja moottorisahoista puhumattakaan. Joku
voisi ajatella, että onhan noita ko-

tipuolen ”joka vehkeen rassaajia”
kylässä kuin kylässä, mutta Petrus
Hanhisuanto on vasta 13-vuotias
ja lähtee elokuussa yläkouluun,
Kirkonkylään.
Petrusta ei nähty pienenä
leikkikalujen kimpussa. Pojan
vanhemmat saivat säännöllisesti
maanitella tekniikan taituria yöpuulle, kun sisarusparven muut
jäsenet olivat jo olleet pitkän to-

TOIMITUKSET:
Kuollut: Anja Kaarina Ryynänen 83v, Helvi Susanna Palosaari 82v,
Seppo Juhani Siivola 74v, Raimo Juhani Oinas 63v.
Vihitty: Jani Petteri Seppänen ja Eeva Annika Ollitervo, Ismo Kaleva Kuukasjärvi ja Salla Maaria Selin.
Kastettu: Väinö Artur Julius Nivunkijärvi, Vili Valtteri Vuokila.

seuraava
to 23.8.
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Aineistot ke 15.8. mennessä.

Toimituskunta:
Jarmo Poikajärvi 040 504 1919
Esa Marttala 040 505 2753
Juhani Jaakkola 040 547 7747
Aineiston toimitus:
myynti@painatuskeskus.com
Konttorit:
Kuukkelintie 34 • Rovaniemi
Teollisuuskatu 8 • Tornio

Sivunvalmistus ja painopaikka:
Painatuskeskus Finland
Jakelu: Tervolan kunnan taloudet
Palstaleveydet:
1 palsta = 42 mm
2 palstaa = 88 mm
3 palstaa = 134 mm
4 palstaa = 180 mm
5 palstaa = 226 mm
6 palstaa = 272 mm

Henna Romsilla oli aihetta tuulettaa; ravipäivä toi kaksi ykköstilaa.

Mönkijän korjaus hoituu Puuha Petulta kuin kokeneelta ammattimieheltä.

vin unten mailla. Petrus ei malttanut jättää mopon korjausprojektia – sen paremmin kuin muitakaan hänelle uskottuja korjaushommia – kesken. Petrukselle oli
ikään kuin kunnia-asia saada aloitettu työ valmiiksi ennen seuraavaa päivää.
Petrus oli vasta 10-vuotias,
kun hänet valittiin crossikavereiden mopojen ”huoltopäälliköksi.”
Kaikki tiesivät, että Petruksen tallissa sijoiltaan menneet montturaudat saatiin jälleen käyttökuntoisiksi ja muutkin vauhtihirmut
pelittämään ja pärisemään.
Viime keväänä alakoulun
päätyttyä, Petrus liittyi nuorten
4H-yrittäjien joukkoon perustamalla Puuha Petu-nimisen yrityksen. On jokseenkin varmaa, ettei
Suomen niemellä ole toista yhtä
nuorta korjaamoyrittäjää.
- Asiakkaita on alkanut kertyä melko mukavasti. Tykkään
värkätä pienkoneiden kimpussa
ja selvittää, mikä niissä milloinkin on vikana. Kun löydän vikapaikan, aloitan korjauksen enkä
anna periksi, vaikka tuntuisi vaikealta hommalta. Kyllä ne vikapaikat yleensä saa kuntoon, kun
jaksaa vain olla kärsivällinen ja
tarvittaessa kysyä isältä neuvoa,
Petrus sanoo.
Petruksella on myös Pelle Pelottoman vikaa. Hän on rakenta-

nut muiden muassa pientraktorin
(ei mitään lelua, vaan sellaisen,
jonka puikkoihin tarvitaan oikea
kuljettaja), mopopolkupyörän,
joka saavutti raivaussahan moottorin voimalla 60 kilometrin tuntinopeuden ja musiikin kuunteluun äänentoistolaitteen.
Petrus sanoo miettivänsä jo
vakavasti yrittäjäuraa. Nyt 4Hyrittäjäksi ryhtyneenä hänellä on
hyvä yrittäjäopin polku kohti yhä
suurempia haasteita. Yläkoulun
jälkeen nuorukainen aikoo pyrkiä teknisen alan opintojen pariin. Hän tietää, että opiskelu on
tärkeätä pääomaa myös yritysmaailmaan suunnistavalle.
Petrukselle yrittäminen on
tuttua jo siksi, että perheen äiti
toimii yrittäjänä ja Petruksen isosisko on niin ikään valinnut yrittäjän ammatin. Petrus on hyvillään myös siitä, että sai Tervolan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajalta, Sirpa Vuokilalta hyvät opit ja ohjeet 4H-yrittäjän alkutaipaleelle.
- Tässä 4H-yrittämisessä on
sekin hyvä puoli, että saa tehdä
töitä kotona. Kukaan ei ole hoputtamassa, vaikka aika vauhdilla näitä korjausjuttuja tulee välillä
tehtyä, kun tietää, miten osat saa
paikoilleen, Puuha Petun yrittäjä
Petrus Hanhisuanto kiteyttää. ◆
✎ (JJ)
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MUUTOKSIA TERVOLAN
JA KEMINMAAN
JOUKKOLIIKENTEESSÄ 8.8. ALKAEN
8.8.2018 aloittaa seuraavilla vuoroilla uutena liikennöitsijänä Heiskasen Liikenne Oy:
• KOULPM-P 6:45 Tervola - Länsikoski - 7:25 Liedakkala 7:35 Keminmaan koulukeskus - 8:00 Lappia, Tornio
• KOULPM-P 8:50 Tervola - Länsikoski - 9:25 Liedakkala
- 9:25 Keminmaan koulukeskus - AMK, Kiveliönkatu LPKS - 9:55 Kemin linja-autoasema
• KOULPM-P 13:05 Keminmaan koulukeskus - Lautiosaari - Pölhö - 13:30 Itäkoski/kunnanraja
• KOULPM-P 13:55 Tornio-Haaparanta Matkakeskus 14:00 Lappia, Tornio - 14:20 Keminmaan koulukeskus Liedakkala - 14:55 Länsikoski/kunnanraja
• KOULPM-P 14:00 Kemin linja-autoasema - LPKS - AMK,
Kiveliönkatu - 14:20 Keminmaan koulukeskus - Lautiosaari - Pölhö - Itäkoski - 15:05 Tervola
Vuorot ovat kaikille avointa joukkoliikennettä ja maksuvälineenä käyvät käteisen lisäksi Matkahuollon matkakortit. Vuorot ajetaan Keminmaan kunnan koulupäivinä. Lähdöillä klo 6:45 Tervolasta, 13:05 koulukeskukselta,
13:55 Torniosta ja 14:00 Kemistä on matkustajilla vaihtomahdollisuus Keminmaan koulukeskuksella vastakkaiselta puolen Kemijokea saapuvalle/lähtevälle vuorolle. Tarvittaessa vuorot odottavat koulukeskuksella Orajärven
Bussit Oy:n vaihto-/jatkoyhteyttä enintään 5 minuuttia.
Lisätietoja:
Heiskasen Liikenne Oy, puh. +358 400 690 569
Meri-Lapin joukkoliikenneyksikkö (6.8. alkaen),
puh. +358 40 649 2449

1.6.–31.8.
3.8.–30.9.
Ti 14.8.
Ti 21.8.
25.–26.8.
Ti 11.9.
La 8.12.

IKÄÄNTYNEIDEN
ASUNTO- JA PALVELUHAKEMUKSIEN KÄSITTELYAJAT
TERVOLASSA
ajalla 1.1.2018–31.6.2018
PALVELUASUMINEN / VANHUSTEN RIVITALOT
käsittelyn keskimääräinen odotusaika
88.63 / 13 hakemusta
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN/
PALVELUKOTI PIHAKULLERO
käsittelyn keskimääräinen odotusaika
97,55 päivää / 24 hakemusta
LAITOSASUMINEN / VANHAINKOTI KOTIKULLERO
käsittelyn keskimääräinen odotusaika
95,75 päivää / 7 hakemusta
PALVELUTARPEEN ARVIOINTI
käsittelyn keskimääräinen odotusaika
1–5 päivää / 33 arviointia

tiedottavia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Tärkeässä roolissa ovat tietenkin
olleet koululaisten vanhemmat,
joita on evästetty huomioimaan
koulutaipaleen sudenkuopat.
Liikenneturva viestittää tuoreessa tiedotteessaan, ettei ihanien lomapäivien jälkeen koulujen alku ole monellakaan ensimmäisenä mielessä. Toki useimmissa kodeissa lasten koulumatkojen
turvallisuus otetaan tarkoin huomioon, koulureitti käydään kiertämässä vanhempien kanssa yhdessä – usein moneenkin ker-

ELOKUVAILTA
Koko perheen elokuvailta ke 8.8. klo 17-18.30. Chloen
uusi koti on ränsistynyt talo, jossa majailee eläviä puutarhatonttuja. Kaiken lisäksi pienet trogg-hirviöt yrittävät myös vallata talon. Chloen täytyy liittoutua tonttujen kanssa pelastaakseen kotinsa sekä maailman troggeilta. Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat herkut
mukaan!
KESÄLUKUBINGO LAPSILLE JA NUORILLE
Osallistu KesäLukuBingoon! Kirjastossa on jaossa bingolappuja, joita voi suorittaa lukemalla viisi bingoriveihin
sopivaa kirjaa kesäloman aikana. Palauttamalla täytetyn
bingolapun kirjastoon syyskuun alkuun mennessä, osallistuu arvontaan, jossa voi voittaa lahjakortin Suomalaiseen kirjakauppaan. Jokainen bingolapun palauttanut
saa pienen tavarapalkinnon.

LIISA HALONEN-LAITIN NÄYTTELY KIRJASTOSSA
”Syksyn tuntua” taidenäyttely 3.8.-30.9.2018, näyttää
tunnelmia syksystä syntyperäisen tervolalaisen ja nyt
Louella asuvan taiteilijan näkökulmasta. Näyttely koostuu tuoreista akryylimaalauksista. Niissä värit elävät syksyn tunnelmissa, hetkissä , jolloin koivut loistavat keltaisina ja pihlajat punaisina.

Kesän henkeä, Liisa Halonen-Laitin näyttely
Syksyn tuntua, Liisa Halonen-Laitin näyttely
Pop up -info
Lukukoira kirjastossa
Maaseudulta Käsin Messut
Lisäti
e
tervo toja:
Lukukoira kirjastossa
la.fi
Joulukonsertti

ervolassa lähti tänään syksyn ensimmäiselle koulutaipaleelle satojen lasten ja nuorten
joukko; mukana on jälleen kerran iso määrä ensikertalaisia, joita jännittää enemmän kuin muita koululaisia. Turvallisesta koulumatkasta on puhuttu Tervolassakin paljon, ja valistavaa työtä
on tehty päiväkodeista ja esikoulusta lähtien.
Liikenneturvapäiviäkin on
pidetty ja Tervolan kunnanhallituksen nimeämä liikenneturvallisuustyöryhmä on suunnitellut, sopinut ja toteuttanut erilaisia kasvatuksellisia, valistavia ja

KESÄAUKIOLOAJAT
1.5.–31.8.2018 välisenä aikana kirjasto on avoinna
ma–ke klo 12–19
to, pe klo 10–17
la, su
suljettu

POISTOMYYNTI
Poistetun kirjastoaineiston myynti jatkuu elokuun loppuun saakka. Myynnissä olevaa valikoimaa täydennetään koko ajan. Hinnat ovat todella edulliset: kirjat 0,20
€/kpl, lehdet 0,10 €/kpl, CD-levyt 0,50 €/kpl ja DVD-levyt 1,00 €/kpl. Tervetuloa penkomaan!

POP UP -INFO NUORILLE 14.8.
Kirjaston lehtisalissa on Pop up -info tiistaina 14.8. klo
15–17 nuorille, joilla on opiskelu- ja työpaikka vielä hakusessa. Paikalla Tervolan kunnan etsivä työntekijä ja
Nuorten työpajan yksilövalmentaja.

Turvallinen koulumatka ei ole itsestäänselvyys

T
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taan ennen ensimmäisen koulupäivän avaussoittoa. Yhteiset harjoitukset ovat osaltaan lieventäneet koulumatkaan ja itse koulun
aloitukseenkin liittyvää jännitystä. Kun reitin merkit, mutkat ja
liikkumisen perusteet on yhdessä
käyty läpi, liikennetilanteetkin on
voitu oppia paremmin kuin vain
kuvia katsomalla tai lyhyesti sanallisesti kertomalla.
Vaikka muutama harjoitusreissu olisi jo lapsen kanssa tehty, koulumatkaan liittyviä asioita
kannattaa vielä treenata ja kertailla koulun alkuviikkoina. Liiken-

Koulutiellä suojatiet ovat tärkeitä liikenneväylien ylityspaikkoja, mutta automaattisesti ne eivät vielä miltään
suojaa elleivät kaikki väylillä liikkuvat tiedosta ja huomioi niiden merkitystä.

neturvan yhteyspäällikkö Eero
Kalmakoski muistuttaa, että on
vanhempien vastuulla suunnitella turvallisin reitti koulun ja kodin välillä. Harjoittelemalla koulutie yhdessä lapsen kanssa pyritään Kalmakosken mukaan siihen, että lapselle jäävät koulureitin lisäksi mieleen myös oikeat tavat toimia liikenteessä.
- Koulumatka on lapselle tie
itsenäiseen liikkumiseen. Koululaisen liikennetiedot ja –taidot
karttuvat vähitellen kokemuksen
myötä, seuraamalla aikuisten esimerkkiä ja harjoittelemalla itse.
Auton takapenkiltä eivät liikennetaidot kartu samalla tavalla kuin
itse liikenteessä kulkien. Koulumatkat ovat usein myös merkittävä osa lapsen päivittäistä ulkoilua ja liikuntaa. Myös vireyden ja
keskittymiskyvyn on todettu olevan parempia silloin, kun koulumatka toteutetaan omin voimin
ulkoillen, Kalmakoski tähdentää.
Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski muistuttaa myös siitä, ettei lyhyin reitti
koulun ja kodin välillä ole välttämättä turvallisin. On hyvä kysellä
lapselta pitkin kouluvuotta, miten
koulumatka on sujunut; vaikeat
ja pelottavat reittikohdat kannattaa ottaa uuteen syyniin. Turvallisuuteen ja lapsen hyviin tunnetiloihin kannattaa satsata – näin
koulutyökin sujuu paremmin. ◆
✎ (JJ)

LUKUKOIRA KIRJASTOSSA 21.8.
Suomen Karva-Kavereiden lukukoira vierailee kirjastossa kuuntelemassa lukevia lapsia 21.8. alkaen joka kolmas tiistai klo 17.45–18.45. Yhden lukuhetken kesto
on n. 15 min. Varaa aikasi kirjastosta viimeistään edellisenä päivänä, p. 040-4866 984. Jokaisesta lukukerrasta saa leiman, ja neljä leimaa kerättyään saa pienen esinepalkinnon. Lukukoira on tavattavissa kirjastossa syyskaudella 21.8., 11.9., 2.10., 30.10., 20.11. ja 11.12.

Tervolalainen
Aineistojen lähetyksen dead line on ilmestymispäivää
edeltävän viikon keskiviikko.
Aineistot voi lähettää osoitteella:
myynti@painatuskeskus.com
mervi.hopia-jaakkola@pp.inet.fi

Ilmestymispäiväivät
marraskuulle saakka:
Nro 7
23.8. Maaseudulta käsin messut
Nro 8
6.9.
Nro 9
20.9. Maakuntauudistus
Nro 10 4.10. Maakuntavaalit
Nro 11 18.10.
Nro 12 1.11. Tervola liikkuu (paikallisliikunnan teema)
Nro 13 15.11.

Tervolalainen
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KONSERTTI

9.8.2018

Perinteiset
ELOSEURAT
Tervolassa
su 19.8.2018

La 18.8. klo 18
Tervolan Isossa kirkossa

Lauantai 18.8.2018
18.00 Kirkkokonsertti Isossa kirkossa
Aki Alamikkotervo
Olli Kelhä
säestys: Sari Vähäkangas

Aki Alamikkotervo, tenori
ja
Olli Kelhä, tenori
Järj. Tervolan seurakunta

Vapaa pääsy.
Ohjelma 10€.

TILAUSAJOON

19–50-paikkaiset linja-autot

TAKSIKYYTEIHIN

1+8 ja 1+4 hengen autot

Taksi- ja tilausliikenne
Mika Suorsa Oy

©

Solidet 2018

Sunnuntai 19.8.2018
10.00 Messu Vanhassa kirkossa
johtaa: Heikki Holma
kanttori: Sari Vähäkangas
lounas seurakuntakeskuksessa
13.00 Päiväseurat seurakuntakeskuksessa
Lapsille omaa ohjelmaa päiväkerhotiloissa
Martti Toivanen
Martti Puontila
Juha Saari
kahvitauko
15.00 Iltapäiväseurat
seurakuntakeskuksessa
Lapsille omaa ohjelmaa päiväkerhotiloissa
Jarkko Kuusisto
Richard Otiso
Yrjö Haapala
välipala
17.00 Lauluseurat
seurakuntakeskuksessa
Markus ja Laura Kallatsa

Löökintie 5 • 95300 Tervola • p. 040 576 5173

Ilona´s leipoo kakut ja
kaitsee lemmikit

P

niiden isännät ja emännät ovat
olleet asioillaan tai reissuillaan.
Nuorimmat hoidettavina olleista lapsista ovat olleet 2-vuotiaita ja vanhimmat kouluiän kynnyksellä. Tämä on hyvin vaihtelevaa, mielenkiintoista ja opettavaa työtä, Ilona kertoo.
Hän sanoo viihtyvänsä hyvin niin lasten kuin eläinten parissa, mutta jos pitää nimetä ehdottomasti mieluisin mukavuusalue, se on leipominen. Leipomisen maailmaan Ilona pisti pikkusormensa jo pikkutyttönä, ja
aika nopeasti jauhojen, täytteiden ja kreemien maailma imaisi
koko käden ja kehon nenän päätä myöten.
- Täytekakkujen
tekeminen on haastavaa ja tosi kiehtovaa, kun saa toteuttaa luovuuttaan.
Hyvän näköistä ja –
makuista täytekakkua ei tehdä ihan
lonkalta. Se pitää
suunnitella tarkoin
ennalta ja käyttää
laadukkaita raakaaineita. Olen tehnyt
asiakkailleni juhlapöydän keskipisteiksi rippijuhlien,
synttäreiden ja häätilaisuuksien kakkuja. Kakkujen leipominen innosti minua jo ennen oman
firman perustamista.
Jo vuosia Tervolan
4H-yhdistyksen
Ilona Lampela pitää työn lomassa rentouttavia ja virkistäviä taukoja – etenkin kuumina toiminnassa kerhoja leiriohjaajana toipäivinä.

alonperällä asuva Ilona
Lampela inhoaa toimettomuutta; hän kaipaa jokaiseen
päivään mielekästä tekemistä,
joka tuo hyvän mielen ja helpottaa myös muiden ihmisten
elämää.
Eipä sitten ollut yllätys, että
energinen ja osaava tyttö perusti
vuosi sitten oman 4H-yrityksen,
joka ristittiin äidin idean pohjalta Ilona´s –nimiseksi. Nimessä
korostuu Ilonan täysimittainen
rooli omassa yrityksessään.
- Osaamisalaani ovat leipomiset, lapsenvahtihommat ja
lemmikkien kaitsemiset. Nelijalkaisista olen hoitanut enimmäkseen kissoja ja koiria, kun

minut Ilona pantiin merkille innostavana toimijana. Sirpa Vuokila näki, että Ilonassa olisi potentiaalia vaikka oman yrityksen
pyörittäjäksi.
- Sirpa ehdotti, että perustaisin oman yrityksen. En jahkaillut
asian kanssa, vaan ryhdyin tuumasta toimeen, kun Sirpa lupasi autella alkumetreillä ja järjesti sitten meille 4H-yrittäjyydestä
kiinnostuneille kurssinkin, josta
on ollut kovasti apua käytännön
asioiden hoitamiseksi. Oman yrityksen perustaminen ei pelottanut yhtään. Nyt minulla on ollut
asiakkaita monelta Tervolan kylältä ja vähän kauempaakin. Välillä on ollut hyvinkin vilkasta;
esimerkiksi yhteen ylioppilasjuhlaan tein melko pikaisella aikataululla kuusi täytekakkua, Ilona
kuvailee hymyssä suin kesän yrityskiireitä.
Ilonan palvelukonseptiin
kuuluvat myös sukureseptin mukaan valmistetut voileipäkakut.
Maukas voileipäkakku ei jää pöydän koristeeksi. Se hupenee juhlavieraiden suuhun kehujen säestämänä alta aikayksikön.
- Tilauksia on tullut kiitettävän hyvin. Toistaiseksi menen
tällä sopusuhtaisella kaavalla
eteenpäin. Ainakaan toistaiseksi en suunnittele toiminnan laajentamista pitopalveluksi. Asiakastilaukset valmistuvat kotitiloissa, eikä reviirikiistoja ole ollut, pikemminkin tukea ja äidin
neuvoja on tullut sopivassa määrin, kahdeksannelle luokalle tänään pyöräillyt Ilona viestitti. ◆
✎ (JJ)

Kähköset
kokoontuvat
Kuhmoon

ELOKUUN LAATUTARJOUKSET

• esimerkiksi karaoke- tai
TV:n lisäkaiuttimiksi

ASTIANPESUKONE
G 4930 SCU

K

ähkösten sukuseura viettää
sukujuhliaan Kuhmossa 11.
– 12.8. Laajaan sukuun kuuluvia
henkilöitä asuu myös Tervolassa.
Sukujuhlien ohjelmassa on muiden muassa esitelmä DNA-tutkimuksesta, jolla on lähiaikoina
yhä tärkeämpi painoarvo sukututkimuksessa.
Sukujuhlilla esitellään myös
vuodenvaihteessa julkaistu sukukirja Kähkösiä ennen ja nyt. Muitakin sukuseuran julkaisemia sukukirjoja on päivien aikana esillä
ja myynnissä. Muuhun ohjelmaan
kuuluu mm. tutustuminen Petolan luontokeskukseen, Tuupalan museoon ja uuteen Tuupalan
puukouluun, joka valittiin vuoden 2017 Pohjois-Suomen parhaaksi rakennusteoksi.
Kähkösten sukuseura perustettiin 32 vuotta sitten. Seura sai
alkunsa Laatokan-Karjalan Kaukola-Hiitola-sukuhaaran sukukokouksesta, joka pidettiin Ruovedellä 1985. Perustava sukukokous pidettiin Kuopiossa 1986; siitä lähtien sukujuhlia on järjestetty kahden vuoden välein eri puolilla Suomea. ◆
✎ (JJ)

119Ð

AKTIIVIKAIUTTIMET
MALLI AVX 585 KB

• hiljainen, 45 desibeliä
• kolme tasoa

789Ð

LED TV 55”
55 UJ 750 V
• Ultra HD Smart TV
• Magic-kaukosäädin

890Ð

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA • p. 050 345 0147
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Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen
tyhjennykset
soita

0400 211 626

