
Tervola-lehti

Annika Maimann tuli peräkonttikirppikselle kauppaamaan muun muassa omaa taidettaan.

Paakkolan kyläyhdistyksen makoisat munkit maistuivat 
kävijöille.

Tinka-poron talutusta oli tarjolla Keskustien 
varrella. Ohjaajina mukana Moona Holstila 
(vas.) ja Anna Alatossava.

Romsin tallin Hessu-poni sai kyytiinsä 
ensikertalaisen. Sonja Heikkinen ei ollut 
koskaan aikaisemmin ratsastanut. Jasmin 
Ekorren talutuksessa kyyti oli turvallista.

Elina Holstila avasi naisten sarjan ämpärinheittokilpailun. Ämpäri lensi ensimmäisellä 
kierroksella 10,61 metriä.

Tapahtuman vakiokävijät Marjo Veikkolainen (oik.) ja 
Sinikka Kiurujoki selaamassa kirjaston poistotarjontaa.

L apinniemen koulun 
alueella oli lauantaina 
9. heinäkuuta, tapah-

tuman pääpäivänä, suoras-
taan ruuhkaa. Kentällä käyty 
kisa, kirjaston tarjonta sekä 
parkkipaikan peräkontti- 
kirppis vetivät väkeä.

Kävijöitä riitti toki myös  
muissa tapahtumapaikoissa.

– Ämpärinheitossa oli osal-
listujia ennätysmäärä, kertoo 
kilpailun järjestäjä ja juon- 
taja Pertti Keränen.

Teksti, kuvat Teija Laurinolli 
Ryhmäkuvat Johanna Kor-
honen

Vanhat heittoennätykset  
jäivät silti rikkomatta. Mies-
ten sarjassa kaikkien aiko- 
jen paras tulos 22,20 met-
riä on Janne Lahden nimis- 
sä. Naisten ennätystä pitää 
yhä hallussaan Kerttu Yli-
martimo tuloksella 17,08 
metriä.

– Naisten sarjan voitto meni 
tänä kesänä ensi kertaa  
ulkomaille, Keränen sanoo.

Urheiluleirillä Tervolassa  
v ierai l lut  itävaltalainen  
Theresa Schafzahl peitto-
si kilpakumppaninsa 15,53 
metrin kiskaisullaan. Voit-
to heltisi viimeisellä eli  
kolmannella kierroksella.

Ämpäripääpäivien vetonaula oli jälleen ämpärinheittokisa. 
Eniten osallistujia keräsi naisten sarja, jonka voittopokaa-
li matkasi Itävaltaan saakka.

Ämpärinheitto houkutti kisaajia ja yleisöä

Tiedotuslehti Tervolan 
kunnan talouksiin

Lehti nro 14 – 20.7.2022

www.tervola-lehti.fi

Ämpärinheiton parhaat
 
Tytöt, 0–6-vuotiaat
Osallistujia 3
Sofia Karjalainen (5 v.) 4,08 metriä
Iina Kola (5 v.) 2,50 metriä
Viivi Kupari (4 v.)1,92 metriä

Pojat, 0–6-vuotiaat
Osallistujia 4
Kalle Alatalo (4 v.) 5,91 metriä
Alvar Smeds (6 v.) 4,96 metriä
Kaiku Nieminen (4 v.) 2,00 metriä
Ebbe Vaara 1,28 metriä

Tytöt, 7–10-vuotiaat
Osallistujia 11
Vilma Ylimartimo (9 v.) 5,00 metriä
Emilia Heikkinen (9 v.) 4,87 metriä
Hanna Ronkainen (9 v.) 3,74 metriä

Pojat, 7–10-vuotiaat
Osallistujia 7
Niklas Karjalainen (9 v.) 7,80 metriä
Joonatan Rytkönen 7,05 metriä
Havu Nieminen (8 v.) 5,37 metriä

Tytöt, 11–16-vuotiaat
Osallistujia 4
Neea Mustonen (14 v.) 7,22 metriä
Enni Meripaasi 6,08 metriä
Petra Mustonen (11 v.) 5,64 metriä
Eveliina Kupari (11 v.) 2,35 metriä

Pojat, 11–16-vuotiaat
Osallistujia 4
Otto Meripaasi 13,20 metriä
Kustaa Kraatari (13 v.) 8,98 metriä
Hermanni Kraatari (11 v.) 5,79 metriä
Joona Sirkka (12 v.) 4,45 metriä

Naiset
Osallistujia 17
Theresa Schafzahl 15,53 metriä
Eveliina Ollila 14,38 metriä
Saana Kvist 14,17 metriä

Miehet
Osallistujia 13
Hannu Tauriainen 
20,64 metriä
Ante Taskinen 17,39 metriä
Janne Lahti 17,00 metriä

Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 3.8.  

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.
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Palveluhakemisto

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...

TAKSI-TERVOLA
JAAKKO KÄMÄRÄINEN

040 5427319
- TILA-AUTO - LASTENISTUIN 
-INVA-AUTO - PYÖRÄTUOLI
ESTEETÖN MATALA LATTIA

KELA YM. KYYDIT

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

Kuva: Jeroma Tabell: Juhannusyö

JUMALANPALVELUKSET:
Su 24.7. Messu Vanhassa kirkossa klo 10.
Su 1.8. Messu Vanhassa kirkossa klo 10

VIIKKOTOIMINTA:
Ke 20.7. Lähetysilta Törmävaaran leirikes-
kuksessa klo 18. Mukana Itä-Aasian työ-
hön lähtevä perhe.
Ke 27.7. Rukousilta klo 18 Pappilan pihal-
la tai sateen sattuessa Pappilassa sisällä.

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

KIRKKOHERRANVIRASTO on avoinna 
viikoilla 29-32 ke ja pe klo 9-13.

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Hautaan siunattu: Priita Marjatta Oinas 92 
v ja Hannu Tapani Rantakupari 84 v Eino 
Edvard Pokka 80 v ja Raimo Ilmari Ruotsa-
laisen 68 vuoden ikäisenä.

Avioliittoon vihitty: Joona Valtteri Simo-
nen ja Elina Kristiina Peura, Mikko Antero 
Järvelä ja Outi Katariina Heikkinen se-
kä Joonas Aleksanteri Immonen ja Martta 
Leena Susanna Holma.

Kastettu: Alisa Linnea Alaniva ja Lasse 
Kalevi Laine

www.tervolanseurakunta.fi

Elämän virtaa!  
Kurvilan tilan  
talligalleriassa

Tervolassa,  Nelost ieltä  
käännyttäessä kohti Kur-
vilanperää ja tien lopus-
sa olevaa viehättävää Kur-
vilansaarta voi matkustaja 
nähdä lehmiä ja taidetta sa-
malla kertaa. Tervolan Louel-
la maanviljelijä Jukka Pek-
ka Könkään ylläpitämässä 
talligalleriassa on vuosien 
mittaan nähty monipuoli-
sesti erilaista taidetta. Tänä 
kesänä gallerian seinillä esi-
tellään naivismia. Tervola-
laissyntyinen Jeroma Tabell 
(s.1948) on pitkän linjan ku-
vataiteilija, jonka teoksia 
on nyt ensimmäistä kertaa  
esillä paikkakunnalla.

Tabell on tuonut näytille kol-
misenkymmentä teosta, jot-
ka esittelevät monipuolisesti 
taiteilijan maailmaa. Naivis-
mia on taidesuuntauksena 
usein luonnehdittu värikyl-
läiseksi elämäniloksi, ja tämä 
sopii myös useisiin Tabellin 

teoksiin. Erityisesti näytte-
lyn lehmäaiheiset maalauk-
set, kuten teokset Könkään 
lehmä ja Ulpukan poimija 
ovat humoristisia pohjoisen  
kesäyön kuvauksia.

Tabellin taide käsittelee kui-
tenkin myös vakavampia ai-
heita. Maalaukset ovat ar- 
voituksellisia ja niissä on 
myös surrealistisia piirtei-
tä. Osa teoksista on kuin unia 
joissa on mahdollista lentää. 
Teokset saavat mielikuvituk-
sen liikkeelle ja maalausten 
yhteyteen olisi helppoa ku-
vitella kokonainen kirjoitettu 
tarina. Arvoituksellista me-
lankoliaa henkivät erityises-
ti Tabellin työt Poikas valveill’ 
on ja Metsurit tulevat! 

Jeroma Tabellin maalaukset 
sopivat hyvin tunnelmalli-
seen hirsiseinäiseen tallimil-
jööseen. Kurvilan tilaa ym-
päröivä kesäinen luonto, lai-

tumella kesän rauhassa 
käyskentelevät lehmät ja pi-
hapiiristä avautuva Kemijoki 
luovat mieleenpainuvat puit-
teet maalaisaiheisen taiteen 
esittelyyn. Suomessa on  
monenlaisia kesänäyttelyitä, 
mutta Könkään ylläpitämä 
talligalleria lienee ainoa toi-
mivan karjatilan yhteydessä 
sijaitseva näyttelypaikka.

Jeroma Tabell on teknisesti 
taitava maalari. Hänen teok-
siaan on ollut vuosittain esillä 
muun muassa Iittalan suosi-

tuissa naivisminäyttelyissä. 
Lisäksi hän on ollut mukana 
lukuisissa näyttelyissä koti- 
ja ulkomailla. Tabell kuuluu 
Suomen Naivistit ry:n perus-
tajajäseniin.

Jeroma Tabellin teoksia on 
esillä heinäkuun ajan Kurvi-
lan talligalleriassa osoittees-
sa Kurvilanperäntie 64.

Avoinna heinäkuussa ti-su 
klo 11–17 ja pyydettäessä 
0400645984

Eemeli Hakoköngäs 

OLLITERVO YHTYMÄ OY 
puh. 0400 695 850 

Ylipaakkolantie 781, 95300 Tervola 
 
 

• Pesukoneet 
• Jääkaapit  

• Pakastimet  
 
 

• Kuivausrummut 
• Pakastimet

GRAM KODINKONEET

HELKAMA KODINKONEET

Kesäpäivä  Köngäspirtilä
Köngäspirtilä Vähänjoen 
varresa oli saatu aikhan  
melkonen kihhaus, ko Koi-
vun- Ylipään

Maatalousseuran itäpuo-
len naiset olivat järiestän-
het sinne kesätapahtuman  
ja kuttunhet kaikki mukhan.

Oli lauantai, kesäkuun 11. 
päivä. Sää suosi, aurin-
ko paisto ja oli lämmintä. Jo  
puoli yhentoista maisa alko 
autoja virrata pihale, toinen 
toisthan kiiltävämpiä ja ko-
miampia kulkuneuvoja il-
maantu eshin tieltä vihriän 
mettän keskeltä. Talon taka-
na solisi Vähäjoki hilialhen ja 
ensimmäiset sääsket ja jo-
kunen paarmaki oli heränny 
henkhin.

Sisäle tullesa heti ensik-
si huomion kiinnitti komias-
ti katettu kahvipöytä. Emän-
nät olivat panhet parasthan, 
ja niin oli esilä oikiaa hyvvää 
nisua, maukasta formukak-
kua ja suolan puolta, pastei-
joita ja voileipiä.

Väkiä tuli lissää pirtin täyt-
hen. Ulos terassilekki jäi osa. 
Jo pian kuulu kuttu kahvia  
ottamhan. Sinne siirrythin 
sitä mukkaa ko oli vieraski-
rihhoin kiriotettu ja arvat os-
tettu. Koko pirtti oli pian täynä 
ilosta naurua ja puhhen sori-
naa. Tuttuja tavathin ja nau-
tithin tilasuuesta. Suukos-
ken- Kiviojan Erämiehet olit 
lahiotanhet makkarat, me-
hut ja vissyt. Aika kulu suu-
hunpantavia maistellesa ja 

jutustellesa. Keskustelthin  
ja pohithin, mikä vois olla  
Koivun- Ylipään Maatalous-
seuran seuraava yhtheinen 
retki. Aikasempina vuosina 
on käyty usiammasa paika-
sa,  esimerkiksi Arpelan ke-
säteatterisa ja Rovaniemen 
Wanhoila Markkinoila. Taval-
lisia tapahtumia seurala ovat 
ompeluseurat,  joita piethän 
omala paikkakunnala aina 
vuoron kunki jäsenen kotona. 
On kahvinjuontia, arvontaa ja 
keskusteluja. Paikala on yl-
hensä parikymmentä henkiä 
ja aika on aina selvästi mää-
rätty, kello 11- 13.

Tämä Köngäspirtin tapahtu-
ma oli saanu liikhele isom-
man joukon.

Tilasuuen lopusa on aina ar-
vontaa. Voittoja ansiokhat 
järiestäjät olivat saanhet  
lahiotuksina paikallisilta  
yrittäjiltä ja jäseniltä.

Ko arvonta alko, oli niinkö 
joulupukki olis tullu. Kaik-
ki oottivat ja jännittivät,  
mithän voittoja tullee, vai 
tulleeko. Käytännölliset ja 
hauskat voittoesinhet saivat 
arvonnasa uuet omistajat.

Lauantaipäivä Köngäspir-
tilä oli parhaimmilhan, ja  
autojono lähti taas kulkem-
han takasin kylile päin muka-
na mukavat muistot ja kiitol-
lisuus tilasuuen järjestäjile.

Liisa Halonen-Laiti, Loue, 
15.6.2022 

 Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 
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Lapin liitto järjestää yleisen työpajafoorumin 
Lapin tuulivoimatulevaisuudesta. 

Tervetuloa kaikille avoimeen tilaisuuteen 
tiistaina 9.8.2022 klo 17.00–19.00 Tervolan 
kunnantalon kunnanvaltuustosaliin, 2 krs. 

Lisätietoja saa Lapin liiton projektipäälliköltä 
ja osallisuuden asiantuntijalta Mikko Kello-
kummulta sähköpostilla mikko.kellokumpu@
lapinliitto.fi tai puhelimella 040 489 0738.

Tilaisuuteen varataan kahvitarjoilu, ilmoitat-
han osallistumisestasi 1.8.2022 mennessä 
tuulivoimastrategiatyöryhmän sihteerille säh-
köpostiosoitteeseen maiju.rahko@tervola.fi.  

KUTSU AVOIMEEN 
TILAISUUTEEN  
TUULIVOIMA- 

SELVITYS- 
HANKKEESTA

Tervolan kunnan avoimet työpaikat,  
niiden kuvaukset ja lisätiedot löytyvät 
Kuntarekrystä osoitteesta  
www.kuntarekry.fi

Terveyskeskuslääkäri
Hakuaika päättyy 25.7.2022

Perushoitaja
Hakuaika päättyy 31.7.2022

Laaja-alainen erityisopettaja
Hakuaika päättyy 4.8.2022

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori
Hakuaika päättyy 4.8.2022

Laitosapulainen
Hakuaika päättyy 5.8.2022

Siivooja (2 kpl)
Hakuaika päättyy 5.8.2022

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

POISTOMYYNTI 
Poistetun kirjastoaineiston myynti on alkanut, 
ja se jatkuu 31.8. saakka. Myynnissä olevaa 
valikoimaa täydennetään koko ajan. Poisto-
aineistoa voi ostaa vain kirjaston varsinaisina 
asiakaspalveluaikoina, ei omatoimiaikana.

Tarjolla on poistettua kirjastoaineistoa hal-
voin hinnoin: kirjat 0,20 €/kpl, lehdet 0,10 €/
kpl, CD-levyt 0,50 €/kpl ja DVD-levyt 1,00 €/
kpl. Kassillinen aineistoa maksaa 2,00 €, oma 
kassi mukaan. Kannattaa tulla penkomaan!

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.

KESÄN KIRJASTOKAHVIT 
Vastaamme asiakkaiden toiveisiin, eli kirjas-
tossa tarjoillaan kesän ajan matalan kynnyk-
sen kahvitteluhetkiä keskiviikkoisin klo 17–19 
ja perjantaisin klo 12–14.  
Tervetuloa kahveille!

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

TERVOLASSA  
TAPAHTUU

1.7.-31.8. Kätkävaaran luontokeskus.  
Avoinna joka päivä 10-22. Luontonäyttely 
avoinna 15-21. 

3.8. Lailan tähtihetket klo 18. Suukosken 
Keidas 

28.8. Kranniteatteri – Rauhaa ja rakkautta 
klo 15- 17. Suukosken Keidas 

               Lisätietoja: www.tervola.fi

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 

Luota paikalliseen osaamiseen!

Loca Boys
Sakokaivojen  
tyhjennykset 
soita:
0400 211 626 

LISSU, ULPU JA PERÄKAMARIN UNSKI

Lissu - Onko se totta?
Ulpu - Mikä?

Lissu - Että sie sen peräkamaripojan sen 
Unskin kans kulijet,  

sehän on rupusakia se nuhjake!
Ulpu -  Kyllpä lähti juoru äkkiä lenthon!  

On sitä treenien pääle kahaviteltu,  
täsä kyläsä ei jää mikhän huomaamatta.

Lissu - Ekkö sie nyt mithän muuta keksiny, 
mikä se semmonen, 

 joka on jääny äitin mussukkaksi!
Ulpu - Nyt olet vääräsä, sitä poikaa ei ole 
ikinä kotona pidetty ko tyhtyjänaikasen   

nuhujakhena.
Lissu - Jaa, vishin siksi ko tyttäret ovat  
professoreita, kirugeja ja ministereitä.  

Sen ittetunto on kotona polijettu littanaksi.
Ulpu - koulusa sillä ainaski oli tanakka  

omanarvontunto.
Lissu - Pösilökö se sitte on? Joku siinä on 

vintsolhan, ko ei etes opiskelhen ole menny?
Ulpu - Kyllä sillä leikkaa siinä misä meilä 

muilaki. Kaikki vain eivät ole lukijoita,  
toiset taas tekijöitä.

Lissu - Siinä käypi niin, että sie jou’ut sen 
elättämhän, ei muutaman koneresun  

korjaamala leipää tule.
Ulpu - Lopetapa tantta se saarnaaminen, 

myöhästymä tanssikurssilta.

-------- 

Ulpu - En olis ikinä uskonu, että otat  
kaupunkireissula yhteyttä!

Unski - mieheän sanoin, että olen mukava 
kaveri ja menettelethän sieki naisoliona.

Ulpu - On siinäki kohteliaisuus.
Unski - En saanu asioita toimitettua,  

pittää Japanista asti osia tilata.
Ulpu - harmi, hukkareissu.

Unski - Pääasia hoitu ko saima olla yhesä 
kerranki niin kauon, 

sie taas minua niin piristit.
Ulpu - et sie mithän piristystä tartte  

taspainonen ko olet.

Lukijalta:

Unski -  Mistäs sie sen tiijät. Nyt on sinun 
vuoro tulla minun tykönä käyhmän.

Ulpu - En mie uskalla, teän äiti kattoo minut 
heti maton alle.

Unski -  Mie olen  rustannu hirsimökin ran-
nale, mulla on oma huusholli, ei sinun tartte 

äitiä nähä, mulla on rakentheila iso halli  
konheita varten.

Ulpu - Sie otit lainan, kuka takasi?
Unski - Ei tarvinnu, mie tienaan aika hyvin 
korijaushommisa netistä tullee koko ajan 

tillauksia semmosten monimutkasthen  
konheitten korijauspyyntöjä.

Ulpu - Siehän olekki aina ollu semmonen 
raplaaja.

Unski - Joo niihän mie olen ollu ja nyt mulla 
olis yks rapaluspyyntö.       

Ulpu - No mikä semmonen on?
Unski - Että saanko aukassa poninhännän ja 
raplata huikset sormila hajalhen olokapäile,  
ko ne niin ihanasti kiiltävät auringonvalosa.

Ulpu - No mikäs siinä,  
ihan kohtuullinen pyyntö.

Unski - Olis mulla muitaki haluja.
 Ulpu - Siis mitä haluja?

Unski - Saanko mie koittaa,  
yltääkö sormet vyötärön ympäri?

Ulpu - Sulla on aika pitkät hoikat sormet,  
no koita.

Unski - Yltää! Mittaus kertoo, että neiti ei ole 
liiemmin käyny opiskelijoitten ruokaravinto-
lasa, ei tuommosta laiheliiniä kukhan halua 

konitohtoriksi, siinä hommasa pittää olla  
ranski ja ruista ranthesa. Muuten minkä  

väriset silimät meän lapsille tulee?
Ulpu - Mitä??? Mitä ihimettä sie höpiset?

Unski - Mie vain haluaisin tietää ko sie ja mie 
olema nyt Me, tiimi, joka pittää yhtä kävi  
miten kävi. Tuleppa nyt tähän sylhin niin  

sieki tunnet sen.
Ulpu - Voi sinun kanssas,  

olet yllätyksiä täynnä.
 Unski - Jep, konitohtori, joko tuntuu?

 Mirjami Lehto 
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Taitaapa maisemoijiakin haluttaa uimaan, kun niin tarkasti haapanapoikuetta seuravat.
Eikä se ihme oliskaan, lämpöä kuvaushetkellä oli jo 23 astetta.

Kuvattu Tervolan Paakkolassa 29.6.22
kuvaaja Lea Ruotsalainen

E i yhtä suurta remont-
tia vaan useita pie-
n e m p i ä  ko r j a u k-

sia. Näin luonnehtii Tervolan  
seurakunnan taloussih-
teeri Jyrki Törmänen kesä- 
kuussa aloitettua urakkaa.

– Sadevesi on lahottanut 
toista ja paikoin kolmatta-
kin hirsikerrosta sekä lattia- 
niskoja. Kaikkien ulkoportai-
den taustat ovat pehmen-
neet, Törmänen kertoo.

Korjauksen jälkeen portai- 
den ylätasanteilta ei enää 
pääse vettä hirsirakentee-
seen.

Ongelmat alkoivat selvitä  
viime vuonna.

– Huomasimme, että Ison 
kirkon alapohjassa ve-
det kuljettavat hienojakois-
ta maa-ainesta kantavien  
pilarien ja kivijalan alta maan 
sisään. Rakennuksen alle 
kertyy keväisin myös lumien 
sulamisvettä, Törmänen  
kertoo.

Varsinaisen kirkkoraken- 
nuksen remontti ei riitä.

– Kirkkojen välisen alueen 
kuivaus on tarpeen. Suun-
nitelmaa laaditaan alihan- 

Teksti, kuvat Teija Laurinolli

kintana parhaillaan. Työ 
saattaa viivästyä sen takia, 
että Museoviraston edel-
lyttämää valvojaa ei ole  
heti saatavilla.

Ison kirkon hoito-ohjelman 
on laatinut Arkkitehtitoi- 
misto Ilpo Väisänen Oy.

– Kirkko on käytössä re- 
montin ajan, mutta tiekirk- 
kopalvelua meillä ei tänä  
kesänä ole.

Suojeltua
kulttuuriperintöä

 
Vuosina 1861–64 raken-
nettu Iso kirkko on arkkiteh-
ti Ludwig Isak Lindqvistin 
suunnittelema. Kerrosalaa 
siinä on yhteensä 913 neliö-
tä, joista 120 parvella.

Sekä Iso kirkko että vuosina 
1687–89 rakennettu Van- 
ha kirkko on suojeltu, kuten 
kaikki ennen vuotta 1917  
rakennetut kirkot. Siksi kor-
jaustöihin tarvitaan Museo- 
viraston lausunto.

Tervolan kirkkojen välisel-
lä alueella on sijainnut ai-
koinaan muurin ympäröi-
mä piha hautausmaineen  
ja kellotapuleineen. Alku-
peräinen tapuli korvattiin 
uudella vuonna 1749, jo-
ten pihalla voi sijaita kah-
den kellotapulin perustuk- 
set vanhojen hautojen ja  
aidan jäännösten lisäksi.

– Suunnitellut sadevesi- 
viemärit ja -kaivot on siis  
tehtävä arkeologisessa val-
vonnassa. Alan ammattilai-
sia on todella vähän, talous-
sihteeri Jyrki Törmänen sa-
noo.

Museovirasto edellyttää, 
että mikäli muinaisjään- 
nökseen kuuluvia rakentei-
ta löytyy, ne on dokumen-
toitava ja kierrettävä niitä  
vahingoittamatta. Jos kier-
täminen ei ole mahdollista,  
Museovirastoon on otettava 
välittömästi yhteyttä jatko-
toimien selvittämistä varten.

Laatutyötä vanhaa
kunnioittaen

 
Tervolan seurakunnan on  
varauduttava rakennus- 
arkeologisiin tutkimuksiin ja 
valvontaan myös portaiden 
remontissa. Tornionlaakson 
museon arkeologi ja raken-
nustutkija ovat todennäköi-
sesti tulossa tarkastuskäyn-
neille.

Pääosin luonnonkivistä ra-
kennettuja korkeita portaita 
on Ison kirkon jokaisella sei-
nustalla. Tosin ne on aikoi-
naan betonoitu paitsi etelä-
päädyssä, jonka portaat kor-
jataan asentamalla vanhat 
kivet uudelleen uusitun be-
tonirakenteen varaan. Muut 
korjataan arkkitehdin suun-
nitelmien mukaisesti.

Kynnysten edustoille sijoi- 
tetaan kapeat teräsritilät  
estämään sadevesien pääsy 
puurakenteisiin.

Museovirasto edellyttää, 
että hirsitöissä ja muis-
sa lahokorjauksissa ura-
koitsi joi l la  ja  työnteki-
jöillä on riittävästi osaa- 
mista ja kokemusta.

Rakennuksen ryömintätilan 
katselmuksen teki viime lo-
kakuussa oululainen vanho-
jen rakennusten korjaukseen 
erikoistunut Puulastu Oy.

Korjaustöiden budjetti on  
lähes 206 000 euroa.

– Haimme Kirkkohallituk- 
selta avustusta, joka jäi vali-
tettavasti paljon odotettua 
pienemmäksi. Maksimiavus-
tus olisi ollut 70 prosent-
tia tukikriteerit täyttävistä  

töistä eli noin 175 000 eu-
rosta. Saimme 31 prosentin 
avustuksen, Jyrki Törmänen 
kertoo.

– Seurakunnan taloustilanne 
on tiukka, vaikka viime vuon-
na teimmekin kohtalaisen 
hyvän tuloksen.

Vesivauriot veivät Ison kirkon remonttiin
Sade- ja sulamisvedet ovat lahottaneet hirsiä. 
Rakennuksen remontin lisäksi kirkkojen väli-
nen alue on kuivattava. Korjaustyöt eivät estä 
kirkon käyttöä.

Kirkkojen välisellä alueella 
on sijainnut muurin 
ympäröimä piha hautaus-
maineen ja kellotapulei-
neen. Kaivuutöitä ei voi 
tehdä ilman arkeologista 
valvontaa.

Hirsien korjaustyöt aloitettiin kesäkuussa. Osa niiden 
lahovaurioista huomattiin vasta koeporauksissa. Hirret 
olivat lahonneet sisältä päin, eikä sellaista välttämättä 
pysty havaitsemaan puuta koputtelemalla.

Varaa mainostilasi lehteen 9.8. mennessä 
aineisto@tervola-lehti.fi tai Tiina Tuokila puh. 040 759 9358

Myös isommat koot mahdollisia.

www.tervola-lehti.fi

27.-28.8.
Tervolassa

Lehtemme julkaisee
MESSUNUMERON 
17.8.2022
Numerossa kaikki 
info messuista ja 
messualueesta.

NYT ON KANSAA 
LIIKKEELLÄ!

Mainosta palveluitasi:
Ilmoitusesimerkki:

koko 2x50
hinta 70,00+alv

Uurnalehto
rakenteilla

 
Seurakunta rakentaa par-
haillaan uurnalehtoa, jon-
ne sijoitetaan myös tyhjän  
sylin muistopaikka lapset- 
tomille ja lapsensa menettä-
neille.

– Siinä käytetään samoja  
hirsiä, joilla Iso kirkko korja-
taan, kertoo Törmänen.

Lehto valmistuu syyskuus- 
sa Vanhan kirkon taakse.

Lukijan kuva. Lähetä ottamasi kuva  

aineisto@tervola-lehti.fi niin julkaisemme  

kuvia lehdessä. 


