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Anssin kesään mahtuu 50 soittokeikkaa

T

ervolasta lähtöisin oleva Anssi
Hallikainen ei juuri ehdi rantahiekoille makoilemaan, sillä lyömäsoittajan pesti Men in Black -yhtyeessä pitää nuoren miehen liikkeellä tämän tästä. Anssi laskee, että
koko suven settiin mahtuu puolensataa keikkaa.
- Kiinnostuin soittamisesta
7-vuotiaana. Sain vanhemmiltani kosketinsoittimen, jonka räplääminen vei musiikkimaailman alkupoluille. Muutaman vuoden päästä
innostuin rummuista, ja tulipa sitä
käytyä soittotuntien otossa myös
Kuljun Paavon luona, Anssi kertoo.
Ennen parrankasvun alkua
Anssi ilmoittautui Termusan lei-

rille. Kyseessä oli Termusan ensimmäinen pop-musiikkileiri. Sittemmin hän on muistikuvansa mukaan
käynyt kuusi tai seitsemän Termusaa läpi.
- Niiltä oppi paljon soittamisen
niksejä ja sai hyvän käsityksen siitä
mitä bändisoittaminen käytännössä
on. Opettajat tällä Joutulaisen Juhan vetämällä leirillä ovat aina olleet hyviä ja innostavia. Olen ottanut rumputunteja myös Kivirannan musiikkileirillä ja Keminmaassa, pyöreät kymmenen vuotta Torniossa asunut Hallikainen valottaa
muusikkotaipaleensa alkumetrejä.
Anssi on ihan oikeasti muusikko; hän valmistui vuosi sitten

muusikon ammattitutkinnosta,
joka kuuluu ammattiopisto Lappian opinto-ohjelmaan. Kolmen vuoden aikana ammattiopiston Pop ja
Jazz konservatorio tuli Torniossa
hyvin tutuksi.
Pari vuotta sitten onni potkaisi
Anssia kunnolla ahteriin. Hän pääsi Jari Sillanpäätä säestävään Men
in Black –yhtyeeseen soittamaan
lyömäsoittimia, esimerkiksi congarumpuja. Isoja kehiä on jo ollut ja
lisää on luvassa. Himoksella Anssi takoi rytmiä 10 000 kuulijan tajuntaan. Torniosta katsoen etäisimmät keikat ovat olleet Helsingissä
ja Haminassa sekä pohjoisen suunnalla Kemijärvellä. Piakkoin Men

Anssi viihtyy rumpusetin äärellä. Tästä voi vakuuttua vaikkapa Suukoskella 23.8. Siellä mies on perkussiosetin takana.

in Black nousee Turku-Tukholman
risteilijään ja Sillanpää muusikkoineen ottaa kehät haltuun.
- Meillä on yhtyeessä tosi hyvä
henki. Porukka on huumorilla kyllästetty ja iso stara Sillanpää on
mahtava persoona, jonka kanssa on
mukava työskennellä. Onhan bändissä toimiminen hyvä oppikoulu
ja näköalapaikka. Soittaminen on
minun juttuni.
Anssi Hallikainen on viime
vuosina antanut soittotunteja sekä
Kivalo-opiston että Putaan musiikkitukiyhdistyksen puitteissa. Hän
toivoo, että musiikista ja aivan erityisesti hänen omimmalla alueellaan olevasta rumpujen soitosta
kiinnostuneita nuoria ilmoittautuisi sankoin joukoin kesän jälkeen alkaviin musiikkiryhmiin.
- Kurssit ja yhteystiedot löytyvät opintoesitteistä ja tietysti netistä. Musiikki antaa paljon. Huomasin sen itsekin jo vuosia sitten, kun
treenasimme Tervolan bänditiloissa. Saimme käyttöömme hyvät tilat
ja mikä parasta: ihmisten asenneilmasto oli hyvin myönteinen. Tosiasia on sekin, että päästyäni Tornioon musiikkia opiskelemaan alkoi
tapahtua. Täällä on musiikin saralle suuntaavalle aivan mahtava toiminta -ja oppimisympäristö, Anssi kiittelee.
Anssin haaveena on päästä
hankkimaan elantoaan oman musiikin turvin. Hän tietää, että tällä
alalla on oltava kärsivällinen mutta samalla ahkera ja aktiivinen. Paikoilleen jäsähtämiseen ei ole varaa. ❅
✎ (JJ)

Mukavaa meininkiä
Ämpäripääpäivillä

T

ervolan alku- ja keskikesän
suurin kesätapahtuma sujui
järjestäjiltä saatujen viestien mukaan erinomaisesti. Enimmäkseen
ulkona järjestetyt osatapahtumat
tarvitsevat hyvän sään onnistuakseen; nyt tämä perusvaatimus meni
niin sanotusti nappiin, sillä kelit olivat mitä parhaimmat: aurinko paistoi ja lämmintä riitti.
Yleisö nautti näkemästään ja
kokemastaan. Tervolan Ämpäripääpäivät yllättivät myös uusilla juonteillaan. Tapahtuman kiinnostavuus
vaatii aina uusia, toimivia ideoita.
Tapahtuman ideanikkarit onnistuivat kiitettävästi. Päivien piristeinä

olivat niin uudet ennätykset ämpärinheittopaikalla kuin melko yllättävät käänteet kirkkovenesoudussa. Tosin pitää muistaa, että kisailun taustalla pitäisi olla leikkimielinen kilvoittelu.
Toivottavasti Tervolan Ämpäripäätapahtuma jaksaa elää ja voimistua myös tulevina kesinä. Mukavalle
yhdessä ololle on aina tilausta. Tervolassa osataan rentoutua ja nauttia tuottamatta häiriöitä ja mielipahaa toisille. ❅
✎ (JJ)
Lisää Ämpäripäätapahtuman
antia sivulla 2.

Minitivoli Alfred imaisi perheet pauloihinsa. Tapio Alfred Ruotsalainen ja Silpa Kinnunen pitivät huolta, että pikkuväellä oli hauskaa.
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Omistajalle
parhaat hyödyt

Rainbow suomalainen

HK

300 g (10,96 kg)

360 g (3,86 kg)

BROILERIN FILEESUIKALE
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29
rasia

Atria Wilhelm

GRILLIMAKKARAT
400 g (5,97 kg)
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39
pkt

Kurjentie 1, 95300 Tervola 044-788 4965 ark. 7-21, la 7-18, su 12-18

LIHAPYÖRYKÄT
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39

Karhu

OLUT

PS. Kun liityt palvelupktneuvojapäivänä
Arinan omistajaksi
saat liittymislahjaksi
kylmäkassin
sekä 2 x 5 € arvoiset
etusetelit.

0,5 l tlk 6-pack
(4,82 l) sis. pantit
Hinta voimassa 2.1. alk.
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36
pack

Tilauspalvelu
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Kylmä ja kuuma
lintujen riesana

L

opuilleen kallistuva kesä on
ollut sääsuhteiltaan poikkeuksellinen: alkukesä oli erittäin kylmä ja keskikesä puolestaan harvinaisen lämmin. Luonnoneläimistä
etenkin linnut kärsivät kesäkuun
hyytävistä keleistä, kun lukemattomat juuri maailmaan tulleet untuvikot menehtyivät kylmyyteen
tai kylmästä johtuneeseen ravintopulaan; esimerkiksi metsäkanalintujen poikaset ovat pieninä
puhtaasti hyönteissyöjiä – koleina
päivinä emot eivät löydä tarpeeksi
hyönteisiä jälkikasvunsa ruuaksi.
Hu o n o n p e s i nt ät u l o k s e n
vuoksi maa- ja metsätalousministeriössä päädyttäneen tulevan syksyn metsäkanalintujen metsästyksessä metsästysaikojen tarkistuksiin. Ministeriössä päätetään metsästysajoista, kun tuhannet vapaaehtoiset saavat lähetettyä laskentatulokset riistakolmioidensa kesälaskennoista. Kolmiolaskenta alkoi viime lauantaina ja se jatkuu
runsaan viikon.
Viime kesänä laskettiin lähemmäs 1000 riistakolmiota –
aika monta niistä sijoittui myös
Tervolan alueelle. Kolmiot ovat
metsäriistan runsauden laskentaan perustettuja laskentareittejä.
Tasasivuisen kolmion kompassisuorat, neljä kilometriä pitkät sivut merkitään maastoon. Jotta
laskentojen vertailtavuus pysyisi

luotettavana, kolmioiden sijainnit
säilyvät samoin vuodesta toiseen.
Jos oli riistalinnuilla vaikeat
ajat alkukesästä, ei tilanne muilla
linnuilla helpottanut keskikesälläkään, sillä moniviikkoiset helteet vaikeuttivat etenkin kolopesijöiden elämää. Monilla lintulajeilla oli helteiden alkaessa poikaspesiä, joka joutuivat kuumuuden armoille. Onttoihin puihin kaiverretut kolot ja jatkuvassa porotuksessa olleet pöntöt olivat höyhenväelle kuin pätsejä. Onneksi nykyään
miltei jokainen linnunpönttöjen
valmistaja ja myyjä on luopunut
muovipöntöistä. Ne osoittautuivat hellekesinä todellisiksi lintujen
surmanloukuiksi. Muovi kuumenee paljon rajummin kuin puinen
asunto – se ei myöskään hengitä.
Linnut eivät hikoile, jotta liika lämpö pääsisi poistumaan kehosta. Lintujen täytyy poistaa liikalämpö koirien tavoin eli läähättämällä. Jos lintu hikoilisi, sen
höyhenpeite menettäisi elintärkeät ominaisuutensa. Meille ihmisille pitkäaikainen lämpörasitus käy
epäterveelliseksi, jopa vaaralliseksi. Helle kuitenkin hemmottelee,
varsinkin lomalaisia. Lämpimiä ja
leppoisia kesäpäiviä!
Lähde: Suomen riistakeskus ❅
✎ Juhani Jaakkola

Lämmin sää veti väkeä Ämpäripääpäiville
H

einäkuun toiseen viikonloppuun ajoitettu ämpäripäätapahtuma sai pitäjän väen liikkeelle;
kansaa oli monipuolisen ohjelman
äärellä enemmän kuin vuosiin. Rattoisan ohjelman lisäksi ihmisiä veti
koolle helteinen sää. Tervolan Yrittäjät ja muut tapahtumien rakentamisessa touhunneet järjestöt tekivät
hienoa työtä mukavan kesätapahtuman eteen.
Ämpäripäätapahtuman kiinnostavuutta on lisätty tuomalla ohjelmakokonaisuuteen uusia tuulahduksia. Tällä kertaa yhtenä uutuutena oli Hoon päältä puhumisen SMkilpailu, joka pidettiin Tervolatalon
pihamaalla perjantai-iltana.
Hoon päältä puhuminen on äkkinäiselle osallistujalle mahdoton
haaste, mutta pitäjän ”alkuasukkailta” se käy ikään kuin luonnostaan –
tosin kilpapuhuminen saattaa sekoittaa pasmat pahemman kerran,
tosin nyt suoriuduttiin tyylikkäästi.

Moni uutuus lähtee liikkeelle tunnustellen eli osallistujien määrä kasvaa vähitellen.
H-lausunnan palkintopallille
kipusivat Ämpäripääpäivien ensimmäisessä Hoon päältä puhumisen
SM-kisassa Maila Kraatari, Tuomas Vanhala ja Marjatta Kaasila.
Kisan lopputulema oli se, että ensi
vuonnakin lausutaan H:n päältä ja
ulvotaan täydenkuun aikaan. Voisikohan nämä kaksi asiaa jotenkin
yhdistää? Tällä kertaa ulvomiset jätettiin väliin.
Loistosää veti kansaa kaikille ohjelmapaikoille. Tivoli Alfred
nousi odotetusti pikkuväen suosioon karuselleineen ja pomppulinnoineen, hattaroineen ynnä muine juttuineen. Lauantaillisen tivolipäivän päätteeksi laukaistiin karkkitykki, jonka laakiin piilotettu timanttisormus kruunasi saajansa
ämpäripäivän.
Janne Lahti on nyt tuore ämpärinheiton maailmanmestari.

Soudun valtikka vaihtui

K

irkkovenesoutu on aina kerännyt sankan yleisöjoukon Lossinrantaan, sillan kupeeseen. Odotukset tässä suhteessa täyttyivät nytkin. Reippaasti ja sopivasti vilvoittanut tuuli antoi soutajille lisähaastetta. Kisaan osallistui viisi joukkuetta
– neljätoista soutajaa kussakin plus
perämies/tahdinpitäjä päälle. Näin
Kemijoen virtaa kävi uhmaamassa
75 kirkkovenesoudun ystävää.
Kirkkovenesoutu on viime vuosina ollut Veljekset Vaara Oy:n heiniä. Moni taisi mielessään veikkailla, että kirkkain pytty menee jäl-

SEURAKUNTA TIEDOTTAA

leen sahafirman palkintokaappiin.
Toisin kuitenkin kävi, sillä voittoon
punnersi Millogin ja VPK:n yhteisjoukkue. Se sai Vaaran joukkueeseen eroa reilut 34 sekuntia. Voittajajoukkue käytti aikaa noin kolmen kilometrin pituiseen etappiin
yksitoista ja puoli minuuttia. Viimeiseksi jääneellä joukkueella matkaan kului runsaat kolmetoista minuuttia.
Pronssille souti Patoaltaan Vangit. Neljänneksi kellotettiin Terveyskeskuksen joukkue ja viidenneksi
sijoittui Mellakosken Häntäroikka.

www.tervolanseurakunta.fi
JUMALANPALVELUKSET:
Su 3.8. Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Ville Kettunen, kanttori Amanda Hakoköngäs. Kolehti Inkerin evankelisluterilaiselle kirkolle Kazanin kirkkoprojektiin. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit Ison kirkon sakastissa.
La 9.8. Viikkomessu Vanhassa kirkossa klo 18, johtaa Jyrki Vaaramo,
kanttori Sari Vähäkangas.
Su 10.8. Messu Vanhassa kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma, saarna Jyrki Vaaramo, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Tervolan rauhanyhdistykselle. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit Ison kirkon
sakastissa.
VIIKKOTOIMINTA:
Ke 30.7. Sairaalahartaus klo 14. Iltasoitto Ison kirkon kellotapulista klo 18.45. Kesäillan hartaus Vanhassa kirkossa klo 19.
To 31.7. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 11.15.
Ti 5.8. Musiikkivartti (vaskimusiikkia) Isossa kirkossa klo 12.
Ke 6.8. Sairaalahartaus klo 14
Ti 12.8. Musiikkivartti (vaskimusiikkia) Isossa kirkossa klo 12.
Ke 13.8. Sairaalahartaus klo 14.
To 14.8. Hartaus Kotikullerossa klo 10.30 ja Pihakullerossa klo 11.15.
NUORISOTYÖ:
Ti 5.8. Nuorten ilta seurakuntakeskuksessa klo 19.
LÄHETYSTYÖ:
Lähetyksen Kirppis (Keskustie 92) auki 4.–15.8. klo 10–15. Pöydän/
tangon vuokraushinta 10 € /viikko, varaukset Arja, p. 050 437 0011.
TYÖNTEKIJÖIDEN LOMAT:
kirkkoherra Heikki Holma 2.7.–5.8., sijaisena seurakuntapastori Kari
Pöykkö, p. 050 437 0002.
kanttori Sari Vähäkangas 7.7.–3.8.
diakoni Elina Volotinen 30.6.–27.7.
lastenohjaaja-varhaisnuorisonohjaaja Leena Holma 7.7.–10.8.
toimistosihteeri Arja Heikkinen 18.8.–29.8.
seurakuntamestari Kari Oinas 21.7.–15.8.
emäntä Airi Hartikainen 7.7.–8.8.
talouspäällikkö Reijo Kiviharju 23.6.–18.7.
TOIMITUKSET:
Kastettu: Amalia Leena Lydia Holma
Avioliittoon kuulutettu:
Veli-Pekka Aleksi Alalahti ja Tuuli Mirjami Talvikki Holma
Kirkkojen juhla 16.–17.8.2014

Kerttu Ylimartimo antaa hyvän vauhdin ämpärille. Kertun paras heitto oli
hopean arvoinen.

Ämpärinheitossa
uusi MM-tulos

Ä

mpäritapahtuman sankin yleisöjoukko parveili Lapinniemen koulun urheilukentän ja tekonurmen äärellä. Heittoringistä lähti ilmojen teille komeita ämpärikaaria ja viereisellä viheriöllä kirmailivat jalkapalloilijat KuksaCupin merkeissä.
Ämpärinheiton katsomo kohahti kisojen kliimax-vaiheessa
Janne Lahden heittäessä uuden
MM-tuloksen. Mahtavalle heitolle mitatiin pituudeksi peräti 22,20
metriä, mikä on jokusen sentin
enemmän kuin aiempi, Markku
Suontien jo vuosia sitten riuhtaisema MM-kaari. Exmestari oli nytkin
katsomossa ja näytti aidosti iloitsevan siitä, että ämpäriurheilu menee
eteenpäin.
Janne Lahti on menestynyt
näissä karkeloissa viime vuosina todella hyvin, esimerkiksi kaksi vuotta sitten hän uusi maailmanmestaruutensa hyvällä tuloksella 19,97 m.
Miesten kakkoseksi tuli Mikko Alatossava ja pronssille Matti Ahola.
Naisten sarjassa saatiin moninkertaiselle mestarille, Arja Ojalle manttelinperijä, sillä kultaa vei
Anne Sorsa, joka heitti elämänsä
ensimmäisen yli 16 metriä kanta-

neen ämpärikaaren. Aiemmissa kisoissa hyvin menestynyt Kerttu Ylimartimo jätettiin nyt niukasti hopealle. Pronssin vei Pirjo Suopela,
jolla on vahva heittäjänaisen maine; hänellä on moukarista ja kiekosta SM-pronssit palkintokaapissaan.
- Ensimmäistä kertaa heitin
ämpäriä. Tää on tietysti aika lailla erilaista kuin muut heittolajit.
Mielenkiintoinen kokemus, Suopela kiteytti.
Ämpärinheiton ohjelmassa oli
ensimmäistä kertaa kilpailusarja
sekä pojille että tytöille. Pojista palkintojen arvoiset heitot noteerattiin
Ville Ylimartimolta, Antti MäkiIsolta ja Hermanni Oinaalta.
Tytöistä esiin nousivat Anni
Vitikka, Saga Naumanen ja Taika
Naumanen. Saga ja Taika ovat Oulusta kisaan tulleita kaksosia.
- Kisa oli jälleen katsominen arvoinen ja koko ämpäritapahtumaa
hienosti ryydittävä ohjelmanumero.
Lasten sarjat olivat niin suosittuja,
että meidän järjestäjien on panostettava tähänkin puoleen. On paikallaan järjestää ensi vuonna oma
heittotapahtuma nuorisolle, ämpärinheiton kilpailujohtaja Pertti Keränen lupasi.

Tivoli Alfredin karuselli pyöri liki tauotta tuottaen fiilistä perheen pienimmille.

Alfred imaisi pikkuväen

M

initivoli Alfred oli koko lauantaipäivän tiiviisti kansoitettu. Kokkolasta kurkipitäjään karauttanut tivoli oli ämpäripäivien
ohjelmaa ajatellen loistoveto. Alfredin kolmen osaajan joukko järjesti lapsille mukavaa menoa ja meininkiä.
- Käymme pistämässä pienet
kaupungit ja pitäjät sekaisin. Tämä
rakentuu kompaktisti karusellin,
pomppulinnan ja ilmapalloshown
ympärille. Valttejamme ovat nopea
toimitusaika, mikä tarkoittaa sitä,

että tivoli on pystyssä kuuden tunnin sisään tilauksesta. Toinen vetonaula on se, että kokomme on helposti hahmotettavissa ja hallittavissa pienimpiäkin huvittelijoita ajatellen. Teemme tätä ilosta, ja kyllähän tästä leivänkin saa, Tapio Alfred Ruotsalainen (tivolin sielu ja
perustaja) kertoi.
Ruotsalainen sanoi kaiken lähteneen liikkeelle posetiivista. Nyt
kierretään ympäri maata iloa ihmisille tuoden ja tarjoten. ❅
✎ (JJ)

Tervolan alueen
paikallislehti
17. vsk
Päätoimittaja:
Juhani Jaakkola, puh. 040 547 7747
Toimituskunta:
Juhani Jaakkola, Tarja Leinonen,
Hilkka Ollikkala
Sivunvalmistus ja painopaikka:
Tornion Kirjapaino
Jakelu:
Tervolan kunnan alueella
joka talouteen – jakajana Itella Oyj

Aineisto:
Tiedotustoimisto Viestintäneuvos
Heikkiläntie 12, 94400 Keminmaa
mervi.hopia-jaakkola@pp.inet.fi
Palstamillimetri 0,70 euroa = 70snt
Järjestöilmoitukset 45 snt/pmm
Seuraavaan lehteen tulevan aineiston
on oltava toimituksessa (kts. aineisto) ilmestymispäivää edeltävän viikon keskiviikkona. Toimitus ei vastaa pyytämättä
tai tilaamatta toimitetusta aineistosta.

Kuksa Cup veti tekonurmikentälle useita joukkueita. Pelit eivät jättäneet ketään kylmäksi.

Seurakunnan kirppiksen muotinäytös oli pirteä idea ja kiinnosti myös yleisöä.
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IKÄÄNTYNEIDEN
ASUMISPALVELUIHIN JA
PALVELUNTARPEEN ARVIOINTIIN
PÄÄSYN KESKIMÄÄRÄISET
ODOTUSAJAT TERVOLASSA
1.1.2014–30.6.2014
Palveluasuminen/vanhusten rivitalot
Palvelun keskimääräinen odotusaika
• 46 päivää / 5 hakemusta
Tehostettu palveluasuminen/Pihakullero
Palvelun keskimääräinen odotusaika
• 42 päivää / 7 hakemusta
Laitosasuminen/Kotikullero
Palvelun keskimääräinen odotusaika
• 50 päivää / 3 hakemusta

Lisätietoja:
Kristiina Kehusmaa, vanhustenhuollon johtaja,
p. 040 755 6107
Outi Kinnunen, vanhustenpalveluiden ohjaaja,
p. 040 575 7363

1. Kunnanraja-Kätkävaara-Mustanmaantie-SihtuunaVarejoki-Tervola-kunnanraja
Reitti ajetaan kutsutaksina kerran viikossa.
Autoilija: Esa Hedman, puh.0400 391 391
2. Reutuaapa-Suolijoki-entinen Ossauksen kauppaMattinen-Tervola-Reutuaapa
Reitti ajetaan perjantaisin kutsutaksina.
Suukoskella käynti tarvittaessa.
Tilausliikenne Pekka Kähkönen Ky, puh. 0400 391 757
3. Runkaus-Pahtaoja-Lehmikumpu-Tervola-Pahtaoja
Reitti ajetaan kutsutaksina kerran viikossa.
Tilausliikenne Pekka Kähkönen Ky, puh. 0400 391 757
4. Koivu (kunnanraja)-Peura-Loue-Tervola-Koivu
Reitti ajetaan perjantaisin kutsutaksina.
Autoilija: Mauno Ollikkala, puh 0400 299 678
5. Kuusikontie – Tervola – Kuusikontie
Reitti ajetaan perjantaisin kutsutaksina.
Autoilija: Kalervo Ruotsalainen puh. 040 769 5285
6. Kunnanraja-Paakkola-Tervola-kunnanraja
Reitti ajetaan perjantaisin kutsutaksina.
Autoilija: Kalervo Ruotsalainen puh. 040 769 5285
Huom! Kyytien tilaukset edelliseen iltaan mennessä.
Lisätietoja kuljetuksista puh. 040 124 2411

TERVOLAN KUNNAN
VAPAA-AIKATOIMI HAKEE
KOLMEA OHJAAJAA
NUORTEN KERHOTOIMINTAAN
1 ohjaaja tyttökerhoon
2 ohjaajaa poikakerhoon
Kerhotoiminta alkaa syyskuussa 2014 ja kestää kevääseen
2015 saakka. Kerhot kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa (1.5h/kerta), mutta mahdollisesti myös muutamana viikonloppuna. Toiminta suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa.
Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi taidoistasi ja harrastuksistasi sekä halusta työskennellä nuorten parissa.
Palkkaus KVTES:n mukaan.
Hakemuksia toivotaan perjantaihin 8.8.2014 klo 15 mennessä
kaikenikäisiltä (kuitenkin vähintään 17 v.) hakijoilta.
Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Tervolan kunta/vapaa-aikatoimi, Keskustie 81, 95300 Tervola tai sähköpostitse
satu.karvonen@tervola.ﬁ. Lisätietoja 4.8.2014 alkaen p. 0401519735.

J

Koulukuljetukset toimivat entiseen tapaan seuraavin muutoksin:
Salmelan linja-auton korvaa Orajärven linja-auto aamureitillä
Suukoski-Ossaus-Mattinen-Kirkonkylä ja iltapäiväreitillä Kirkonkylä-Loue-Peura-Suukoski. Reutuaavan koululaiset tulevat aamuisin Mauno Ollikkalan taksilla Ossaukselle ja jatkavat
siitä linja-autolla. Taksin lähtöaika osoitteessa Reutuaavantie
813 klo 6.50. Reutuaavan koululaiset palaavat taksilla kotiin.
Muiden taksien aikataulut ovat entiset ja linja-autojen aikataulut löytyvät matkahuollon sivuilta.

LIIKUNTASALIEN HARJOITUSVUOROT
2014–2015 HAETTAVANA

TERVOLAN KUNNAN
ASIOINTIKULJETUKSET
KOULUJEN KESÄLOMIEN AIKANA 2014:

OKIPOSTI

Koulutyö käynnistyy Tervolan peruskouluissa ja lukiossa
maanantaina 11.8.2014 klo 8.00.

Iltapäivätoiminta käynnistyy Kaisajoen koululla ja Kirkonkylällä maanantaina 11.8.2014. Kirkonkylän toimintapaikka on
muuttanut samassa Heikkelin kiinteistössä naapurihuoneistoon eli entisen TE-toimiston/Mtt:n tiloihin. Iltapäivätoiminnan ohjauksesta vastaavat Lapinniemen koulun koulunkäynnin ohjaajat.

Palveluntarpeen arviointi
Palvelun keskimääräinen odotusaika
• 1–5 työpäivää / 24 arviointia

Seuraava

KOULUTOIMI TIEDOTTAA
KOULUJEN ALKAMINEN
LUKUVUONNA 2014–2015

Lapinniemen, Kaisajoen, Louen ja Mattisen salivuorot ovat
haettavissa 31.8.2014 mennessä. Sähköinen hakemuslomake löytyy Tervolan kunnan www-sivuilta ja se lähetetään lomakkeesta löytyvään sähköpostiosoitteeseen tai toimitetaan
asianomaiselle koululle.
Lisätietoja kouluilta:
Lapinniemi 0400 755 094 Essi Varajärvi
Kaisajoki 040 481 7347 Minna Kähkönen
Loue 040 151 9729 Mikko Ketola
Mattinen 040 769 5635 Pasi Jeremejeﬀ

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivä nuorisotyö toimii Tervolassa. Kohderyhmänä ovat seudulla asuvat 15–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen tai muun aktiivisen toiminnan ulkopuolella tai vaarassa
jäädä niiden ulkopuolelle. Yhteyttä voi ottaa nuori itse tai joku
muu nuoresta huolissaan oleva henkilö.
Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen p. 040 1519735,
satu.karvonen@tervola.fi,
Facebookissa Tervolan Etsivä Nuorisotyö

MERI-LAPIN
VIRKISTYSALUEKARTTOJA

eli ”hillakarttoja” (v. 1995) ostettavissa yhden euron hintaan kunnan keskuksesta.

TAPAHTUMAKALENTERI
16.–17.8.
30.–31.8.
30.8.
1.–30.9.
19.9.
25.9.
3.–31.10.
22.10.
24.10.
17.11.
28.11.
27.11.

Kirkkojen juhla
Maaseudulta Käsin -messut
Tervolan kesäteatteri: Virtapiiri
Lea Ruotsalaisen valokuvanäyttely
Donkkis Big Night
Länsi-Pohjan jousikvartetin konsertti
Hallaa-näyttely
Länsi-Pohjan jousikvartetti: Tangon taikaa
Donkkis Big Night
Lapin alueteatteri: S.O.S.
Donkkis Big Night
Länsi-Pohjan jousikvartetti: Valoa kohti

Tiedot kerätään kunnan nettisivujen tapahtumakalenterista
(www.tervola.fi), jossa myös lisää syksyn tapahtumia.
Ilmoitukset kunnan tapahtumakalenteriin:
sirkka.kinnunen@tervola.fi.

Tervolan seurakunnan rikkaus
KOLME KIRKKOA

P

ienellä Tervolan seurakunnalla
on kirkkomaallaan peräti kolme kirkkoa. Harvalla, jos yhdelläkään, tämän kokoluokan seurakuntayhteisöllä on vastaavaa pyhättöjen
määrää vaalittavanaan.
Tervolan kirkkorakennushistorian kansien väliin 1987 tiivistänyt
Tove Riska viittaa perimätietoihin,
joiden mukaan Tervolassa on ehkä
ollut jo 1500 luvulla saarnahuone ja
hautausmaa ”tosin ylempänä jokivarressa Runkauksen kylässä. Toinen kirkkorakennus lienee pystytetty nykyisen Vanhan kirkon paikalle 1627. Tieto on peräisin vuodelta 1753.” Riskan mukaan Tervolassa on saattanut olla kolmaskin kirkkorakennus ennen nykyisiä, pystyssä olevia kirkkoja.
Tervolan Vanha kirkko on Suomen parhaiten säilyneitä 1600-luvun puukirkkoja. Kirkko on nyt
325-vuotias. Vanhimmassa vuodelta 1731 olevassa inventaarioluettelossa kirkon rakennusvuodeksi
mainitaan 1687, mutta sittemmin
tieto on tarkentunut ja varmentunut
niin, että varmana rakennusvuotena
pidetään vuotta 1689.
Tervolan kirkot –teoksessa Lars
Pettersson pitää hyvin todennäköi-

senä, että vanhan kirkon rakennushankkeen kantavana voimana toimi Pietari Olavinpoika Tervo, joka
asui Lapinniemen kylässä. Pettersson pitää ilmeisenä, että Tervolan
Vanhan kirkon rakentaminen toteutui vuosina 1687-1689.
Vanha kirkko oli 1800-luvulla
ja 1900-luvun alkupuolella vuosikymmeniä hoitamaton, koska seurakunnan pääasiallinen toiminta
keskittyi 1860-luvulla rakennettuun
Isoon kirkkoon. Pettersson viittaa
vuodelta 1873 olevaan mainintaan,
jonka mukaan Vanhaa kirkkoa käytettiin vain hautauksien yhteydessä
sekä ruumiiden säilyttämiseen talviaikoina. Vanhojen tietojen mukaan kirkon sakaristo oli jo kokonaan sortunut ja kirkkohuoneen lattia oli rappiolla. Vain kuori, saarnatuoli ja lehteri olivat kunnossa.
Vanhaan kirkkoon on sittemmin tehty korjauksia, esimerkiksi 1930-luvulla ja sodan jälkeisinä vuosina.
Tervolan Iso kirkko rakennettiin koko seurakunnan yhteisvoimin suurten nälkävuosien aikana
1861-1864. Kirkon piirustukset laati
arkkitehti Ludvig Lindqvist. Kirkko suunniteltiin peräti 1810 henki-

to
14.8.

Aineiston toimitus keskiviikkona 6.8.2014 mennessä.

Jokipostit myös netissä:
www.tervola.fi

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

Tervolan kirkot ovat upea maamerkki pitäjään saapuville ihmisille.

Tervolan Vanha kirkko ja takaa pilkottava Iso kirkko ovat vain muutaman
kymmenen metrin päässä toisistaan.

lölle ja se käsittäisi 1510 istuin- ja
300 seisomapaikkaa. Uuden kirkon
rakennusmestariksi päätettiin ottaa
torniolainen Jacob Lundström ja
neljännesmieheksi talollinen Matti Pollari Tervolasta.
Ison kirkon rakennusvaiheisiin
historiatietojen valossa perehtynyt
Marja Terttu Knapas toteaa, että
arkkitehti Lindqvist oli tyytymätön rakennustöiden laatuun ja toteutustapaan. Knapaksen mukaan
Lindqvist jopa esitti, että rakennusmestari Lundströmin olisi aiheellista harkita luopumista rakennustyön
viimeistelystä ja hienompien koristeosien tekemisestä, mikäli tämä ei
aiempaa paremmin osannut seurata piirustuksia. Arkkitehti puuttui
myös ammattimiesten työtaitoon.
”Vuosisatoja kestämään tarkoitetun
kirkkorakennuksen juhlavaa luonnetta ei saisi turmella tai rumentaa
taitamattomuuden takia.”
Vasta valmistunutta kirkkoa
jouduttiin korjaamaan. Lääninarkkitehti Lindqvistin esittämä korjauslista oli pitkä. ”Mikäli seurakunta ei halunnut kirkkonsa tuhoutuvan lyhyessä ajassa, oli sen rakenteelliset virheellisyydet korjattava
mahdollisimman pian jonkun taitavan rakennusmestarin johdolla.”
Korjauslista teettikin vuosia töitä
rakentamisen ammattilaisille.
Vuonna 1970 kirkkovaltuusto teki yksimielisen päätöksen Ison
kirkon purkamisesta. Anomus jätet-

tiin opetusministeriön käsiteltäväksi. Muinaistieteellinen toimikunta totesi lausunnossaan, ettei Tervolan Uudella eli Isolla kirkolla ollut niin suurta kulttuurihistoriallista ja rakennustaiteellista arvoa, että
se kannattaisi säilyttää.
Kirkon purkamiseen ei kuitenkaan ryhdytty, koska yleinen mielipide kääntyi kirkon säilyttämisen puolelle. Seurakuntalaiset perustivat 1977 Ison kirkon hoitotoimikunnan. Se pani toimeen muun
muassa kirkon maalauksen 70-luvun lopulla. Seuraavan vuosikymmenen alussa kirkkovaltuusto päätti anoa opetusministeriöltä kirkon
purkuluvan peruutusta. Myönteinen päätös tuli vielä samana vuonna, 1982.
Tervolan kirkkopihan uusin
temppeli, Seurakuntakeskuksen
kirkko, rakennettiin 1974. Hanke toteutui Kirkon keskusrahaston myöntämän avustuksen turvin.
Seurakuntakeskuksen suunnitteli
oululainen Arkkitehtuuritoimisto
Pirkko ja Risto Jämsä. Seurakuntakeskuksessa järjestetään suurin osa
seurakunnan tapahtumista, jumalanpalveluksista ja muista toiminnoista. Se on myös keskeinen juhlien pitopaikka. ❅
✎ (JJ)
Lähde: Tervolan kirkot
(toimittanut Tove Riska 1987)
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KIRKKOJEN JUHLA
16.–17.8.2014
Tänä vuonna on Kirkkojen juhla.
Tervolan Vanha kirkko tulee 325 vuoden ikään,
Iso kirkko 150 vuoden
ja Seurakuntakeskuksen kirkko 40 vuoden ikään.

Kiitos!
Suuri kiitos 12.7. Varejoella
Petsamolaisten tapaamiseen osallistuneille,
talkooväelle ja yhteistyökumppaneille.
Päivä oli todella lämmin ja
kaunis myös ihmisten kohtaamisissa.
Petsamo-Seura ry ja Varejoen Kyläyhdistys ry

Lauantaina 16.8.
12.00–17.30 Kirkkoseikkailu kaikelle kansalle.
Jokaisella on mahdollisuus pienissä ryhmissä itsenäisesti tai tarvittaessa ohjatusti tutustua sisältä ja ulkoa Tervolan seurakunnan kolmeen kirkkoon. Kierros
kestää noin puolitoista tuntia ja sen voi aloittaa haluamanaan ajankohtana. Ennen seikkailua tai sen jälkeen voi tutustua seurakuntakeskuksessa olevaan seurakunnan työmuotojen näyttelyyn ja nauttia kahvia,
teetä tai mehua suupalan kera. Samanaikaisesti voi
tutustua ortodoksisen seurakunnan rukoushuoneeseen, jonka rakentamispäätöksestä tulee 60 vuotta.
Sunnuntaina 17.8.
10.00 Piispan messu
Lounas
13.00 Pääjuhla Seurakuntakeskuksen kirkossa.
Eemeli Hakokönkään kirjoittaman
seurakuntahistoriikin julkistaminen
Kahvit
15.00 Kirkkonäytelmä Isossa kirkossa
Juhlan päätössanat ja siunaus:
piispa Samuel Salmi

• Likakaivojen tyhjennykset
• Roska-astioiden tyhjennys
• Vaihtolavapalvelut
• Roska-astioiden
myynti ja vuokraus

©

Solidet 2013

KYLMÄ KESÄTARJOUS!
JÄÄKAAPPI
SV 356 R
• tilavuus 353 ltr
• mitat: 186 x 59,5 x 60
• äänitaso 39 dB

449 Ð
(Vain pieni erä!)

TERVOLAN SÄHKÖ
Keskustie TERVOLA p./fax 436 102

Tervolan Jätehuolto Oy
Puh. 040 513 4725

Tervolan Kotiseutumuseo
avoinna ke – su klo 10.00 – 18.00
Museo on avoinna elokuun loppuun asti.
Tarvittaessa työntekijä opastaa ryhmiä
varsinaisen aukiolon ulkopuolella.

Kauneutta kesään
250€ kpl
10€€ 5 kpl
10

Minna Immosen
taulut

-20%

Gladiolus

tuotteita

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJEN HUOLTO
• öljynvaihdot • ruostevaurioiden korjaukset
• katsastusta edeltävät korjaukset • muut huollot
• rengastyöt ja tasapainotukset

1€ 2€

tykkää meistä Facebookissa
Palvelemme: ark. 10–17, la 9–13

Kukka- ja Hautauspalvelu K. Kreivi

RENGASMYYNTI
Esim.
Eco-2

Osuuspankin talo, puh. 016-438 100

195/65-15-sarja
asennettuna

280€

Petsamolaisilla iloinen kesätapaaminen Varejoella

P

etsamolaisia ja heidän jälkeläisiään oli kerääntynyt Tervolan Varejoelle satamäärin lauantaina 12.7. Edellisestä kesätapaamisesta on aikaa, ja näitä tilaisuuksia on kaipailtu vuosien varrella. Petsamolaisten kesätapaamisessa oli tunnelmaa, naurua ja
halaamisia.
Päivän järjestelyistä vastasi
Petsamo-Seuran ohella Varejoen
Kyläyhdistys. Juhlapaikalla, toimintakeskuksen pihalla, oli suuri teltta juhlatilana, ruokailu sekä
Varejoen kylän historiasta kertova
näyttely olivat sisätiloissa.
Juhlapaikan välittömässä läheisyydessä on myös kivikauti-

nen kylä pyyntikuoppineen ja rakennuksineen.
Päivä alkoi pastori Tuukka
Rantasen pitämällä liturgialla Varejoen ortodoksisessa tsasounassa, Törmävaaran rinteellä.
Puheenvuoroja juhlassa käyttivät Ter volan kunnanjohtaja
Mika Simoska ja valtiotieteilijä Eemeli Hakoköngäs Helsingin
yliopistosta. Kuultiin myös monien petsamolaisten muistoja Petsamosta, evakkotaipaleelta ja sotien jälkeen asettumisesta uusille
asuinalueille.
Juhlassa esiintyi petsamolaisten oma ohjelmaryhmä, Varejoki Ryhmä, joka on jo 40-vuoti-

Aikavaraukset
www.louenmonitoimi.fi

JOKIPOSTI

a
Seuraav

torstaina
14.8.

Aineiston toimitus keskiviikkona 6.8.2014 mennessä.

as. Mirjam Kälkäjän kirjoittama
sketsisarja Varejoen eukkojen aikakaudet kirvoitti monet naurut
yleisöltä.
Petsamolaisjuhlassa
Varejoella oli myynnissä petsamolaisten
kirjoittamia kirjoja. Kirjanystävä löysi kirjatiskin.

Varejoki Ryhmä on neljänkymmenen vuoden ajan pitänyt yllä ja rikastanut petsamolaiskulttuuria. Petsamolaisten
tapaamisessa ohjelman teemana oli Varejoki. Johtajana toimi Antero Kinnunen sekä säestäjinä Pirjo Suopela ja Pekka Kinnunen.

p. 0400 369 952

Sketsissä Eukot tiellä olivat Alli (Hanna S alminen) ja
Mari (Veera Vuori) 1950-luvun tunnelmissa. Taustalla emäntien sanailua seurasi PetsamoSeuran puheenjohtaja Toivo Kunnari.

Minisarja kertoo Varejoen kylän historiasta v 1950-2010. Kolme naista kokoontuu kolmena eri
aikakautena kylän raitille kommentoimaan kylän tilaa. Sketsien
esittäjinä olivat Hanna Salminen,
Veera Vuori ja Sari Siivola.
Ryhmän laulut kertoivat kylähistoriaa omalla tavallaan. Mukana oli mm Artturi Rannan, Juho
Kurtin, Mikko Ollikaisen ja Mirjam Kälkäjän sanoituksia, säveltäjinä Antero Kinnunen ja Artturi Ranta. Esityksen johti Antero
Kinnunen ja säestivät Pirjo Suopela, koskettimet ja Pekka Kinnunen, kitara.
Kuin juhlaviikonlopun kohokohtana Petsamon bussimatka
13.–15.7. alkoi sunnuntai-aamuna
klo 7 Varejoen koulun pihalta. ❅
✎ Mirjam Kälkäjä

