
Tervola-lehti

Reetta Davidila aloitti messusihteerinä toukokuun puolivälissä.

T ervolan suurin vuo-
sittainen yleisöta-
pahtuma Maaseu-

dulta käsin -messut jou-
tui koronan takia telakalle 
vuosina 2020 ja 2021. Tänä  
kesänä perinne tekee pa-
luun: 23. messut järjeste-
tään Louella ammattiopisto  
Lappian tiluksilla elokuun  
viimeisenä viikonloppuna 
27.–28.8.

– Edellisen kerran vuon-
na 2019 tapahtuman järjes-
telyjä oli uudistettu. Muu- 
tokset havaittiin toimivik-
si, joten Lappian piha-alue 
on nytkin jaettu kolmeen 
kokonaisuuteen: pienyrittä-
jät, street food eli katuruo- 
ka sekä sponsorit, kertoo 
messusihteerinä touko-
kuun puolivälissä aloittanut  
myynnin ja markkinoinnin 
tradenomi Reetta Davidila.

– Pienyrittäjä- ja katuruo-
ka-alueiden risteykseen si-
joittuu päälava. Ajatus on, 
että ruokakadun kojuista voi 
hakea eväät ja siirtyä vierei-

Teksti, kuva Teija Laurinolli 
seen telttaan aterioimaan 
ja katsomaan samalla esiin-
tyjiä.

Messupaikan voi varata ta-
pahtuman verkkosivuilta 
osoitteesta www.maaseu-
dultakasin.info. Messusih-
teerin tavoittaa sähköpos-
titse (messut@tervola.fi)  
ja puhelimitse (0400 959 
322).

– Yritysten ja yhdistysten 
edustajat voivat ottaa mi-
nuun yhteyttä matalalla  
kynnyksellä. Tervolalaisil-
le on luvassa ilmaiset esit- 
telypaikat. Ideoita ja toivei- 
takin ehtii  vielä kertoa,  
Davidila vinkkaa.

– Näytteilleasettajia mah- 
tuu  a lueel le  ka ikk iaan  
noin sata. Sponsorialueen  
asfaltoidulle pihalle pää- 
see raskaammallakin kalus-
tolla.

Mikko Alatalo
yksi pääesiintyjistä

 
Tuore messusihteeri on  
nuoresta iästään huolimat-
ta varsinainen Maaseudulta  
käsin -konkari.

– Olen vieraillut tapahtu- 
massa  ka ikk ina  muina  
vuosina paitsi 2019, hän  
kertoo. 

M e s s u j e n  o h j e l m a  j a  
vetonaulat varmistuvat 
pikkuhiljaa. Lapsille on tu-
lossa e n t i s e e n  t a p a a n  
oma alue.

– Luvassa on viihdettä, te-
kemisen meininkiä ja iloi-
sia kohtaamisia. Sunnun-
tain pääesiintyjä on Mikko  
Alatalo. Kannattaa seura-
ta messujen tiedottamista, 
nettisivuja sekä sosiaalista 
mediaa kesän aikana. Mei-
dät löytää Facebookista ja  
I n s t a g r a m i s t a ,  R e e t t a  
Davidila muistuttaa.

– Uutta ja erikoista on se, 
että Louella on loppuke-
sästä mahdollisuus nähdä  
lapinlehmiä ja suomen- ja 
kainuunharmaslampaita.

L a p p i a n  ko u l u t u s t i l a l -
le muuttavat Vaalasta Pel-
son lakkautettavan vankila-
tilan alkuperäisrotuja edus-
tavat geenipankkieläimet. 
Lapinlehmiä on tulossa noin 
sata, suomenlampaita 240  
ja kainuunharmaslampai- 
ta noin 35.

– Uusi lampola on valmis 
messuihin mennessä ja  
todennäköisesti avoinna  
vieraille. Pihaton parvel-
le pääsee katsomaan nave- 
tassa olevia lapinlehmiä.

Omavaraisuus, itse tekeminen, koti-
kutoisuus ja maanläheisyys – siinä 
tämän vuoden messujen teemoja. 
Tapahtuma palaa koronatauolta.

WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

• SEO-BAARI 
• AUTOKORJAAMO 
• STIHL JA STIGA  
   -PIENKONEET 
• PIENKONE- JA  
   AUTOVARAOSAT 
• KELKKOJEN HUOLTO  
  JA VARAOSAT 
• RENGASMYYNTI 

MYYMÄLÄ/KAHVIO 
ARK. 7-17, LA 9-14,  
SU SULJETTU!

KORJAAMO ARK. 8-16, 
VKL. SULJETTU! 

MIIKA P. 040 537 6425 
miika@vaihtoykkoset.fi 
ANTTI P. 0400 137 529
Marjamiehentie 1, Tervola 

Maaseudulta käsin -messut 
tulevat taas

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

Lehti nro 12 – 15.6.2022

www.tervola-lehti.fi

www.jideart.com

 

0400 694265

 

Tuunivaarantie 3A  Kaisajoki

  

PUUTAVARAMYYNTI
Avoinna arkisin klo 8-16

TERASSIKAITEET

PORTAAT

PUUTAVARAA KAIKKEEN
RAKENTAMISEEN

*
*
*

HIRSIPANEELIT alk.   1.20/m
POISTOERIÄ EDULLISESTI

TERVOLASSA  
TAPAHTUU

1.6.-13.7. Lasten ja nuorten kesätoiminta- 
kalenteri julkaistu kunnan verkkosivuilla  
– seuraathan tiedotusta! 

1.6.-29.6. Kesäkuun keskiviikkoina lempeää 
liikuntaa aikuisille. 

21.6. Kirjaston koululaisten kesätoiminta. 

1.7.-31.8. Kätkävaaran luontokeskus  
- Hirviviikot. Avoinna joka päivä 10-22. 

9.-10.7. Ämpäripääpäivät 

3.8. Lailan tähtihetket

               Lisätietoja: www.tervola.fi

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 
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Palveluhakemisto

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 29.6. 

 
Aineistot edellisen  

viikon keskiviikkoon 
mennessä.

Pyydä tarjous:

Rakennustöiden
suunnittelu ja kilpailutus

Rakennuslupakuvat

Vastaava työnjohto 
ja pääsuunnittelu

p. 044 080 3880
www.eetupulkkinen.fi

Nyt voit tilata paikalliset taksit myös Kela kuljetuksiisi. 
Soitathan ensin meille ja kerrot tarpeesi:

× KELA KULJETUKSET   × VPL KULJETUKSET
× JUNA- JA LENTOKENTTÄKULJETUKSET

TERVOLAN TAKSIASEMA
016-435555

Kuljetukset kaikkiin
tarpeisiisi...

KELA-TAKSI 9884
JAAKKO KÄMÄRÄINEN

- HENKILÖAUTO- LASTENISTUIN

040 5427319
0800-414610

JUMALANPALVELUKSET:
Su 19.6. Messu Vanhassa kirkossa klo 10.
La 25.6. Konfirmaatiomessu Isossa kir-
kossa klo 10 ja maakirkko Ryynäsennie-
messä klo 13.
Su 26.6. Sanajumalanpalvelus Vanhas-
sa kirkossa klo 10

VIIKKOTOIMINTA:
Su 19.6. Kristittyjen yhteinen rukous 
Leena ja Kari Halmeella Asematie 24 
klo 15.
Ke 29.6. Rukousilta Vanhassa kirkossa 
klo 18.

LAPSET:
Kesäkerho seurakuntakeskuksen piha-
maalla (sateella sisällä) keskiviikkoisin klo 
13-15 kesäkuun ajan. Lisätietoja Sari Sii-
vola 050 437 0006.

Lastenleirit Törmävaaran leirikeskukses-
sa 6-9-vuotiaat 4.-6.7. ja 10-12-vuoti-
aat 11.-13.7. Leirille mahtuu 16 lasta/leiri. 
Leirin hinta on 15 €/lapsi. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 19.6. mennessä 050 437 
0006 tai kotisivuilla sähköistä lomaketta 
käyttäen. Ilmoittautuneille lähetetään leiri-
kirje, jossa tarkemmat tiedot leiristä. Lisä-
tietoja Sari Siivola 050 437 0006

KIRPPUTORI: avoinna kesäaikana ke klo 
11-17 ja la klo 10-15.

KIRKOLLISET TOIMITUKSET:
Kastettu: Sami Kristian Romsi ja Laila El-
len Kössö.

www.tervolanseurakunta.fi

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

Tervolan toimisto palvelee 
ma, ke 10-14 
Juha Laajanen 
puh. 040 764 1799

•  Kalevalainen jäsenkorjaus
•  AquaDetox -puhdistushoidot
•  Intialainen päähieronta ja
 kurssit
•  AuraTransformaatio™ 
 -hoidot ja -tasapainotukset
•  Auravälittäjä™ -kurssit

Johanna Saari | 044 5642 668 | www.joypack.fi

JoyPack | Asiantuntevaa hoitamista ja laadukkaita koulutuspalveluja vuodesta 2005

§LAINOPILLISET PALVELUT
mm. perunkirjoitukset,
testamentit, avioehdot

ja edunvalvontavaltakirjat

 
Varanotaari

Maarit Rantakolmonen
Ota yhteyttä puh. 040 835 8923 tai  

s-posti: maarit.rantakolmonen@pp.inet.fi

- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Service Ukko toimii  
Meri-Lapissa ja Rovaniemellä

O nko tarvetta ruo-
hon ja pensasaito-
jen leikkuulle? Tai 

isommalle urakalle, kuten  
viherrakentamiselle?

Luppovaarassa asuva Juha 
Volotinen  perusti vi ime  
marraskuussa Service Ukko  
-nimisen yrityksen, jon-
ka toimialaa ovat monenlai-
set piha- ja metsätyöt, polt-
topuiden tekeminen sekä  
korjausrakentaminen.

– Pakettiautolla ja peräkär-
ryllä hoituvat myös kulje-
tuspalvelut. Olen ilmoitta-
nut tästä esimerkiksi Ter-
volan ekoasemalle, jonka 
kautta yhteystietojani on 
jaettu, Volotinen kertoo.

Asiakas voi tarvita kook-
kaampien jäte-erien, ku-
ten vanhojen huonekalu- 
jen, vientiä kierrätykseen.

Service Ukon toiminta- 
aluetta on Meri-Lappi ja  
Rovaniemi.

– Yksityishenkilön on mah-
dollista saada työstä ko- 
titalousvähennystä. Asiak-
kaita ovat lisäksi taloyhtiöt, 
yritykset ja yhdistykset.

Teksti, kuva Teija Laurinolli 
Puskaradio on toistaisek-
si r i ittänyt markkinoin-
tiin. Yrityksellä on nettisivut  
(www.serviceukko.fi), ja se 
löytyy myös Facebookista.

Tavoitteena
 elanto yrityksestä

 
Volotisen mukaan Tervolas-
sa ei ainakaan liikaa pitäisi 
olla alan yrityksiä.

– Kilpailutilanteesta en  
t iedä,  mutta asiakkaat  
ovat kertoneet, että on ol-
lut vaikea löytää tekijöitä,  
hän  sanoo.

– Kesän teen vielä arkipäi-
vät palkkatyötä seurakun-
nan palveluksessa yrityk- 
sen toimialaa vastaavis-
sa tehtävissä. Illat ja viikon- 
loput ovat Service Ukon  
työaikaa. Toivottavasti vas-
taisuudessa saan elantoni  
ko ko n a a n  y r i t y k s e s t ä ,  
Juha Volotinen miettii.

Tällä hetkellä Service Ukkoa  
työllistävät esimerkiksi kat-
toremontti yksityishenki- 
lölle sekä taloyhtiön tilaamat 
pihatyöt.

– Talvella tarjoan lumitöitä  
ja l iukkauden torjuntaa. 
Moni tarvitsee konsultoin- 
t ia  metsänhoidossa ja  
puukaupassa, joten olen  
rekisteröitynyt metsaan.fi- 

palveluun toimijaksi.

Juha Volotinen uskoo, että 
mökkitalonmiehen palve- 
luillekin on kysyntää.
Ahkera mies vaikuttaa myös 

päättäjänä. Hänet valittiin  
viime vaaleissa Tervolan  
kunnanvaltuustoon. Volo-
tinen muodostaa sitoutu- 
mattomien ryhmän Ari  
Hietasen kanssa.

Juha Volotisen Service Ukko -yrityksen tuore työllistäjä 
on kirkonkylällä sijaitseva ja pihatöihin apua tarvitseva 
taloyhtiö. Yrittäjä haravointitöissä kesäkuun alussa.

Tervolalainen Juha Volotinen lähti teh-
dastöistä yrittäjäksi ja sisätiloista ulos. 
Yhden miehen yritys tarjoaa metsä-, 
piha-, remontti- ja kuljetuspalveluita.
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Tervolan kunnan avoimet työpaikat,  
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät 
Kuntarekrystä osoitteesta  
www.kuntarekry.fi

Osastonhoitajan virka
Hakuaika päättyy 20.6.2022

Terveyskeskuslääkärin virka
Hakuaika päättyy 20.6.2022

Vanhuspalveluiden ohjaaja
Hakuaika päättyy 22.6.2022 

Pääkirjanpitäjä
Hakuaika päättyy 22.6.2022

Lähihoitaja
Hakuaika päättyy 23.6.2022

Ruoka- ja siivouspalveluiden sijaiset
Hakuaika päättyy 30.6.2022

Laaja-alainen erityisopettaja,  
sijaisuudet (2 kpl)
Hakuaika päättyy 4.8.2022 

Kodinhoitaja
Hakuaika päättyy 31.8.2022

Lähihoitaja oppisopimus
Hakuaika päättyy 31.12.2022

Sairaanhoitaja
Hakuaika päättyy 31.12.2022

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

TALVIKAUDEN AUKIOLOAJAT
Kirjaston talvikauden aukioloajat ovat voimassa 
1.9.2021–30.4.2022. Asiakaspalveluaikaa on  
ma–to  klo 12–19 
pe  klo 10–17

Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21 
välisenä aikana, myös viikonloppuisin. 

MUUTTUNEET LIIKENNEJÄRJESTELYT
Koulukeskuksen liikennealueen muutostöiden 
myötä liikenne kirjastoon on muuttunut yksi-
suuntaiseksi. Saapuva ajoneuvoliikenne ohjataan 
Kurjentien kautta, ja alueelta poistutaan Itäpuolen-
tielle. Itäpuolentieltä ei voi enää kääntyä suoraan 
koulukeskukseen/kirjastoon. 

POISTOAINEISTON HÄVITTÄJÄISET
Tule penkomaan poistoaineiston hävittäjäisiin! Jäl-
jellä olevaa kirjaston poistoaineistoa saa ottaa il-
maiseksi 1.–8.9. välisenä aikana.

LASTENOSASTON TIETOKIRJAHYLLYT
Raikkaan oranssit lastenosaston tietokirjahyllyt on 
nyt asennettu paikoilleen. Kirjojen tutkailu on en-
tistä sujuvampaa, kun myös useimmat isot kirjat 
mahtuvat hyllyihin oikeinpäin. Uudet hyllyt ovat 
myös matalammat kuin entiset, joten pienet asiak-
kaat yltävät kirjoihin paremmin itse.

LEFFAILTA 8.9.
Koko perheen elokuvailta ke 8.9. klo 17–18.40. Ta-
rina vie fantasiamaailmaan, missä ihmiset ja lohi-
käärmeet elivät kauan sitten sopusoinnussa. Mutta 
kun paha voima uhkasi maata, lohikäärmeet uhra-
sivat itsensä pelastaakseen ihmiskunnan. Nyt, 500 
vuotta myöhemmin, sama paha voima on palannut, 
ja yksinäisen soturin on löydettävä myyttinen vii-
meinen lohikäärme korjatakseen murtuneen maan 
ja palauttaakseen sen hajaantuneet kansat yhteen. 
Elokuva on suomeksi puhuttu. Ota omat herkut 
mukaan!

KIRJAILIJAVIERAANA AAVEMETSÄSTÄJÄ 
MIKA NIKKILÄ 16.9.
Valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika Nikki-
lä esittelee Suomen aavemetsästäjät 3 -kirjaa ja 
kertoo aavemetsästäjänä toimimisesta torstaina 
16.9. klo 18 alkaen Nuorisoseurantalolla. Oletko 
sinä kohdannut yliluonnollisia ilmiöitä? Tervetuloa 
kuuntelemaan ja keskustelemaan! 

PENTTI KORPELA 27.9.
Valokuvaaja ja tietokirjailija Pentti Korpela saapuu 
kirjaston kirjailijavieraaksi ma 27.9. klo 17.00 al-
kaen Nuorisoseurantalolle. Kirjailijavierailu kestää 
noin reilun tunnin, ja sen aikana Korpela kertoo ku-
vien ja karttojen pohjalta Lounais-Lapin luonto- ja 
retkikohteista sekä joidenkin kohteiden historiasta. 
Luento on samalla tiivis paketti lähimaantietees-
tä Hailuodosta Pelloon ulottuvalla alueella. Korpela 
esittelee myös erikoisuuksia eli Lounais-Lapin luo-
lia. Korkealaatuisten luontokuvien lisäksi esitykseen 
kuuluu kaksi lyhyttä videota. Tilaisuudessa voi os-
taa Lounais-Lapin retkiopas -kirjan 25 euron hin-
taan (käteismaksu). Tilaisuuteen on vapaa pääsy, 
tervetuloa!

AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17

JUHANNUS 
Juhannuksen aatonaattona to 23.6. kirjaston 
asiakaspalvelu on avoinna klo 11–15 ja suljet-
tu juhannusaattona 24.6. Omatoimikirjastossa 
voi asioida itsenäisesti joka päivä klo 9–21.

KESÄBINGO 
Kirjaston kesäbingoon voi osallistua täyttä-
mällä bingoruudukon 1.6.–30.8.2022 välisenä 
aikana ja palauttamalla sen kirjastoon. Luku-
haasteeseen voi osallistua myös useammalla 
bingorivillä, mutta jokaiselle riville tulee täyttää 
oma ruudukko. Bingoruudukoita ohjeineen 
saa kirjastosta. Kesä-elokuun aikana palaute-
tut ja yhteystiedoilla varustetut bingoruudukot 
osallistuvat kirjapalkintojen arvontaan.

”JÄIKÖ JOTAIN KIRJAN VÄLIIN?” 
 -NÄYTTELY 
Palautuskirjojen välistä löytyy mitä merkillisim-
piä kirjanmerkkejä. Kirjasto on koonnut näyt-
telyn näistä kirjojen väliin jääneistä ”kirjanmer-
keistä”. Näyttely on esillä kirjaston lehtisalissa 
kesäkuun ajan. Tervetuloa tutustumaan nitei-
den välistä löytyneisiin aarteisiin, tunnistatko 
omasi?

KOULULAISTEN KESÄTOIMINTA 
Kirjasto järjestää erilaista kivaa puuhaa, tou-
hua ja ohjattua toimintaa koululaisille kesä-
kuussa tiistaisin 7.6. alkaen. Kaikkiin tapahtu-
miin on vapaa pääsy.

ti 21.6.2022 klo 13–14.30 Soturikissapäivä. 
Kaikki Soturikissafanit koolle! Tarjolla väritys-
tehtäviä, kasvomaalauksia kissamaiseen tyy-
liin, selfieseinä, painetaan soturikissapinssejä, 
nimigeneraattori ja voittaapa pari onnekasta 
vielä uuden Soturikissat-kirjan!

LAINATTAVAT PIHAPELIT JA  
LIIKUNTAVÄLINEET 
Muistathan, että kirjastosta voi lainata pe-
rinteisen aineiston lisäksi myös erilaisia 
liikunta- ja pelivälineitä? Lainattavana on 
mm. tasapainolautoja, selättimiä, eripainoi-
sia kahvakuulia, Speedminton-pelisettejä, 
kävelysauvoja sekä hulavanteita ja erilaisia 
kesäpihapelejä. Liikuntavälineitä ja pihapelejä 
voi lainata maksutta kirjastokortilla, ja niillä on 
pääsääntöisesti neljän viikon laina-aika. Niitä 
ei voi varata.

SATUSEIKKAILUPASSI 
Muista palauttaa Lapin kirjaston lukumaskotti 
Hiihkun satuseikkailupassi kirjastoon viimeis-
tään 30.6.! Passin palauttaneiden kesken ar-
votaan veikeä lastenkirjapaketti.

AVOINNA 
ma-ke  klo 12-19  
to, pe    klo 10-17

VAPAA-AIKA- 
TOIMISTO  

TIEDOTTAA

LEMPEÄÄ LIIKUNTAA 1.6.-29.6.
Kokoonnumme seurakuntakeskuksen 
pihalla. Lempeää, säänmukaista liikuntaa. 
Venyttelyä, rentoutumisharjoituksia, metsä-
liikuntaa. Sadesäällä lähdemme kävelylle 
ajatuksia vaihtaen.

KESÄTOIMINTAKALENTERI
Seuraa kesätoimintakalenteria kunnan ta-
pahtumakalenterista. Sinne päivittyvät peruu-
tukset, muutokset ja ajankohtaisimmat tiedot 
vapaa-aikatoimen osalta. Ajankohtaisimman 
tiedon muilta toimijoilta saat heiltä itseltään.

Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista! 

YHTEYSTIEDOT
Etsivä nuorisotyöntekijä Satu Karvonen, 
p. 040 1519735, satu.karvonen@tervola.fi
Vapaa-aikaohjaaja Peppi Nyholm, 
p. 0405902699, peppi.nyholm@tervola.fi

 tervolan_nuorisotyo

 Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

Lakkiaistunnelmia
Lauantaina 4.6. vietimme lu-
kion kevätjuhlaa. Lapinnie-
men koulun salissa vietettyyn 
juhlaan kokoontui noin sata-
viisikymmentä osallistujaa. 
Tämä oli koulullamme ensim-
mäinen avoin yleisötilaisuus 
maaliskuun 2020 jälkeen. 

Kahtena aiempana keväänä 
Suvivirren yhteislaulaminen 
ei ole ollut mahdollista. En-
simmäisenä koronakeväänä 
lakkiaiset siirrettiin hyvin ra-
jattuina elokuulle. Viime ke-
väänä perheille ja sukulaisil-
le verkon kautta välitetyissä 
lakkiaisissa virsi voitiin vain 
kuunnella ylioppilaiden ja 
opettajien kanssa, koska yh-
teislaulamista ei suositeltu. 

Juhlaa vietettiin nyt pitkäs-
tä aikaa perinteisesti. Juhlas-
sa laulettiin yhteisesti Suvi-
virsi, Gaudeamus igitur sekä 
Maammelaulu. Sofianna 
Hanhisuanto vastasi juhlan 
upeista musiikkiesityksistä.

Kirkkoherra Heikki Holma toi 
Tervolan seurakunnan ter-
vehdyksen lakitettaville yli-
oppilaille ja juhlaväelle.

- Te nuoret olette joutuneet 
sopeutumaan yllättäviin ti-
lanteisiin lukioaikana. Ylei-
nen epävarmuus on saatta-
nut aiheuttaa ahdistaviakin 
tuntemuksia. Samalla olet-
te huomaamattanne kerän-
neet selviytymisen pääomaa 
tulevaisuutta varten. Sillä – 
niin kuin apostoli Paavali sa-
noi - tiedämme, että ahdinko 
saa aikaan kestävyyttä, kes-
tävyys auttaa selviytymään 
koetuksesta ja koetuksesta 
selviytyminen antaa toivoa, 
sanoi kirkkoherra puhees-
saan.

Juhlan kutsuvieraina olivat 
lakitettavien ylioppilaiden li-
säksi vuonna 1972 lakitetut 
ylioppilaat. Heistä seitsemän 
osallistui juhlaan. Viisikym-

mentä vuotta sitten lakitettiin 
17 ylioppilasta. Heidän lukio-
ajastaan kertoi ansiokkaasti 
Anna-Maria Peltomaa omas-
sa tervehdyspuheessaan. 
Heidän aloittaessaan lukion 
keskikoulu muuttui Tervolan 
kunnalliseksi keskikouluksi ja 
heistä tuli lukion oppilaita. Sen 
ajan lukiossa opiskeltiin mm. 
reaaliaineita, ruotsia, saksaa, 
latinaa, aritmetiikkaa ja geo-
metriaa. Englannin opiskelu 
alkoi vasta lukiossa. Liikunta-
na oli urheilua ja voimistelua. 
Tervolalaisuudesta hän ker-
toi olevansa aina ylpeä. Hän 
muistutti, että uudet ylioppi-
laat eivät unohtaisi mietä ja 
hoota, sillä elämään tarvitaan 
siivet ja juuret - unelmat pie-
net ja suuret. 

Kaikki ylioppilaskokeisiin 
osallistuneet abiturientit sai-
vat lukion päättö- ja ylioppi-
lastutkintotodistukset. Gau-
deamus igiturin soidessa yli-
oppilaat painoivat päähänsä 
valkolakit.

Uuden ylioppilaan puheen piti 
Tuuli Alamikkotervo. Hän pu-
hui humoristisesta pään ja la-
kin liitosta, joka lakituspäi-
vänä virallistettiin. Puheessa 
hän muisteli varsin erikois-
ta lukioaikaa etäopiskelui-
neen. Epävarmuus karantee-
neista, sairastumisen pelosta 
ja perinteisten tapahtumien 
muuttaminen tai kokonaan 
poisjääminen lukioajalta ko-
ronarajoitusten vuoksi mää-
rittivät nuorten lukioaikaa. 
Kiitoksia opiskelijalta saivat 
luokkakaverit, koulun henki-
löstö ja opiskelijoiden kotivä-
et. Erityisen lämpimät kiitok-
set uusi ylioppilas osoitti pit-
kään lukion siisteydestä ja 
opiskelijoiden hyvinvoinnista 
ystävällisyydellään huolehti-
neelle, talven aikana eläköity-
neelle Raisalle.

Hyvää kesää!
teksti: Essi Varajärvi

Vuoden 1972 ylioppilaat, vasemmalta Timo Tarkiainen, 
Maija Hokkanen (os.Kupari), Toini Heikkilä (os. Kaasi-
la), Liisa Kaipainen (os. Ruikka), Anna-Maria Peltomaa, 
Ritva Kähkölä (os. Kreku) ja Pirkko Hakoköngäs (Kuva 
Liisa Kaipainen) 

Uudet ylioppilaat (kuva Viola Alaollitervo)

Kuva: toimitus
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Ämpäripää-tanssit Suukoskella

Peräkonttikirppis

Nuorkalla kahvila 

Keppihevosrata

Ämpärinheitto Ämpärinheittoareenalla 

VPK nuorten sammutusnäytös

Pitäjäjuhla Tervolan kotiseutumuseolla
Ohjelmassa Jumalanpalvelus, suurustauko,
kulttuuriministeri Antti Kurvinen, musiikkia

Saab-kulkue / kokoontumisajotapahtuma

Kirjastossa tapahtuu

Diakoniaseikkailu ja hartaus

Tervolassa pe-su 8.-10.7.2022

Panhan murtheela -tapahtuma

Ohjelmamuutokset 
mahdollisia.

Ohjelmassa mm:

Tule mukaan toteuttamaan Ämpäripääpäivää!  
Kaikki halukkaat yritykset / yhdistykset / yksityiset ovat tervetulleita toteuttamaan lisää 
ohjelmaa Ämpäripääpäiville! Kokoonnumme 21.6. klo 18 Tervolan kunnantalon kahviossa. 
Ilmoittaudu susanna.karila@tervola.fi, 040 151 9819 tai tommi.juntikka@newpaakkola.com, 
040 591 9740

Etsimme Ämpäripääsoudun toteuttajaa
Etsimme toteuttajia ja juontajaa soutukilpailua varten! Ämpäripääsoutu suoritetaan joen varteen 
tehdyllä radalla, jossa kilpailijat osallistuvat kilpailuun itse tehdyllä kulkuvälineellä. Persoonallisesta 
joukkuepukeutumisesta saa myös pisteitä. Kutsumme myös eri vesilajien harrastajia esittelemään 
omaa toimintaansa. 
Jos kiinnostuit, ota yhteys susanna.karila@tervola.fi tai 040 151 9819.

Met kaikki toivotama sinut tervetulheeksi Tervolhan!


