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Meri-Lapin Oratoriokuoro konsertoi 
pääsiäisen alla Tervolassa

”Bach ja pääsiäinen  
kuuluvat yhteen”

T ervolan vanhassa  
kirkossa kuullaan 
p ä ä s i ä i s e n  a l l a  

keskiviikkona 5. huhtikuu- 
ta vaikuttava Meri-Lapin 
Oratoriokuoron ja ansiok- 
kaiden solistien konsertti. 

Ojelmisto sisältää Johann  
Sebastian Bachin ensim- 
mäisen pääsiäispäivän kan-
taatin ”Taivas iloitsee! Maa 
juhlii” (Der Himmel lacht!  
Die Erde jubiliret). Lisäksi 
konsertissa esitetään César 
Franckin sävellys ”Kristuk- 
sen seitsemän sanaa ris- 
tillä”. Konsertin kokonais- 
kesto on noin tunti.

Riemukas  
kantaatti

Bach sävelsi riemukkaan  
ensimmäisen pääsiäispäi-
vän kantaattinsa ”Der Him-
mel lacht! Die Erde jubiliret”  
työskennellessään Wei-
marissa vuonna 1715. Teos 
sai kantaesityksensä sa-
man vuoden huhtikuussa ja 
on sen jälkeen säilynyt pää- 
siäisen ohjelmistossa. 

”Tervolan vanhan kirkko 
on niin vanha, että Bachin  
kantaatti olisi voinut iälli-
sesti saada ensiesityksen- 

sä  siellä”, Meri-Lapin Ora- 
toriokuoron kuoron joh-
taja, Kemin kaupunginor- 
kesterin intendentti Ville 
Mankkinen korostaa.

”Bach itse asiassa on ollut  
nelivuotias, kun Tervolan  
vanha kirkko valmistui  
vuonna 1689. Vanhan kirkon  
akustiikka on hyvä ja miljöö on 
kuin tehty Bachia varten”.

Mankkisen mukaan Bach 
ja pääsiäinen kuuluvat eh-

dottomasti yhteen. Bachin  
itsensä tiedetään esittä- 
neen kantaattia ainakin vuo-
sina 1724, 1731 ja 1735.

Seitsemän  
viimeistä sanaa

Kristuksen seitsemän vii-
meistä sanaa ristillä on ai-
heena inspiroinut säveltä- 
j iä 1600-luvulta alkaen  
nykypäivään saakka. César 
Franck sävelsi oman tul- 
kintansa vuonna 1859. Teos  

on kirkkomusiikin hienoim-
pia ja siitä voi löytää sy- 
viä inhimillisiä tunteita.

Franck kuuluu ajallises-
ti  ranskalaisen roman- 
tiikan piiri in, mutta hä-
nen musiikissaan on paljon  
myös saksalaita vaiku- 
tusta. Franck syntyi Bel- 
giassa, mutta  eli pääosan  
elämästään Pariisissa.

Franck ei ole koskaan nous-
sut Suomessa erityisen  
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• 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 
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Susanna 
Junttila
johtaja, YTM ja KM 

Jos haluat 
muutosta, 

äänestä 
muutosta.

suosituksi  säveltäjäksi , 
mutta hänen nimensä on  
pysynyt esillä erityisesti 
laulun Panis  Angel icus  
ansiosta.

M e r i - L a p i n  O r a t o r i o -
kuoro toimii itsenäisenä  
y h d i s t y k s e n ä .  K u o r o n  
korrepet i ittor ina toimi i  
Niko Mäenalanen .  Ää-
nenmuodostajana ja vara- 
johtajana toimii Leena Yli- 
piessa .  Kuorossa laulaa  
tällä hetkellä noin 30 ak-

t i iv i lau la jaa  ja  kuoron  
toiminta on vireää. Syk- 
syllä 2023 kuoro käy Ber- 
liinissä esittämässä  Mo- 
zartin Requiemin.

P ä ä s i ä i s e n  a j a n  k o n - 
sertit ovat Tervolan kon- 
sertin (5.4. klo 18.00) li- 
säksi Haaparannan kir-
kossa palmusunnuntai-
na 2.4. klo 13.00 (Ruot-
s i n  a i k a a )  j a  K e m i n - 
maan kirkossa ti istaina  
4.4. klo 19.00 .
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Seuraava Tervola-lehti  
ilmestyy 5.4. 

Aineistot edellisen  
viikon keskiviikkoon 

mennessä.
www.tervola-lehti.fi 

JUMALANPALVELUKSET: 
Su 26.3. Messu Seurakuntakeskuksen 
kirkossa klo 10
Su 2.4. Palmusunnuntain messu Seura-
kuntakeskuksen kirkossa klo 10
Ma 3.4. ja Ti 4.4. Hiljaisen viikon ilta-
kirkko Vanhassa kirkossa klo 18
To 6.4. Kiirastorstain viikkomessu Van-
hassa kirkossa klo 18
Pe 7.4. Pitkäperjantain sanajumalanpal-
velus klo 10 ja Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus klo 15 Vanhassa kirkossa 

VIIKKOTOIMINTA: 
Ti 28.3. Tule mukaan-ilta Seurakuntakes-
kuksessa klo 18
To 30.3. Eläkeläisten kerho Seurakunta-
keskuksessa klo 11 
Pe 31.3. Miestenpiiri Törmävaaran leiri-
keskuksessa klo 18
Ma 3.4. Omaishoitajien vertaisryhmä 
Seurakuntakeskuksessa klo 12

MUSIIKKI: 
Ke 22.3. ja 29.3. Naistenkuoro keskiviik-
koisin Seurakuntakeskuksessa klo 16.30. 
Naistenkuorosta kiinnostuneet ottakaa yh-
teyttä kanttoriin, puh.050 437 0003. 
Pe 24.3. Eve & Ossin konsertti Seura-
kuntakeskuksen kirkossa klo 18.00. Vapaa 
pääsy.
La 25.3. Ukrainalainen kirkkolauluyhtye 
Kaanonin konsertti Vanhassa kirkossa 
klo 16.00. Vapaa pääsy. Ohjelman voi os-
taa 10 € hintaan.
Ke 29.3. Seniorilaulajat Seurakuntakes-
kuksessa klo 11.30 
Ke 5.4. Meri-Lapin Oratorio-kuoron 
konsertti, Vanhassa kirkossa klo 18

PÄIVÄKERHO
3-6 -vuotiaiden oma päiväkerho tiistaisin 
17.00-18.30.
Avoin päiväkerho on päiväkerho, johon 
pienetkin lapset voivat tulla yhdessä van-
hempien tai hoitajien kanssa, 3-6 -vuoti-
aat voivat osallistua myös yksikseen. Osa 
kerhoajasta ollaan yhdessä, osan ajasta 
on aikuiset voivat olla keskenään kahvi-
kupposen ääressä viereisessä huonees-
sa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset, puh.050 
437 0006.

KIRPPUTORI on avoinna ma 11-16, ke 
klo 15-18 ja la klo 10-15.

RAUHANYHDISTYKSEN TOIMINTA
La 1.4. Pääsiäislauluilta Vanhassa kirkos-
sa klo 18 

KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Kastettu: Albus Gabriel Saraste, Manu 
Iisakki Jalmari Oinas, Vilma Aino Eveliina 
Saukkoriipi

Hautaan siunattu: Unto Aapeli Kotro 85 v., 
Helvi Marjatta Ranta 68 v., Airi Lyydia Sy-
väkuru 52 v.

YHTEISVASTUUKERÄYS
Listoja saatavana kirkkoherranvirastosta 
aukioloaikoina. Yhteisvastuukeräyksen tä-
män vuoden teema on ”Nuoret väkivaltai-
sessa maailmassa”. 

www.tervolanseurakunta.fi

Palveluhakemisto

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
  Autossa pyörätuoli ja lastenistuin. 

KELAKYYDIT ym kuljetukset

040 5427319
Tervolalainen yrittäjä palveluksessasi!

§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

•  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

Etkö saanut Tervola-lehteä? 
Ilmoita siitä meille: 

aineisto@tervola-lehti.fi

Kuivaako ja kiristääkö ihoasi?

Kevään
89€

• Hifu-hoidot
• Happokuorinta
• Timanttihionta 
• Mikroneulaus 
• Kestopigmentoinnit 
• Hydrogen kasvohoito  

• Sokerikarvanpoisto

 
• Ultraääni kasvohoito
• Ripsien kestotaivutus
• Kulmien laminointi 

(kasvot, ylähuuli, sääret,  
bikiniraja ja brasse)

Tarjous voimassa 30.4. saakka

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tarkoituksena 
on rakentaa uusi voimajohtoyhteys Rovanie-
men kaupungin alueella sijaitsevan Petäjäs-
kosken sähköaseman ja Iin kunnan alueelle 
suunnitellun Hervan sähköaseman välille. 
Johto suunnitellaan osin 400 kV rakenteilla ja 
osin 400 kV +110 kV rakenteilla. Johtoreitti 
suunnitellaan pääosin olemassa olevan 400 kV 
johdon Petäjäskoski-Isokangas rinnalle ja osin 
uudelle johtoreitille. Johtoalueen levennys-
tarve johdon Petäjäskoski-Isokangas rinnalla 
kulkiessa on pääosin 41 m. Uuden johtoalueen 
leveys on noin 62 m. Suunniteltavan voimajoh-
don kokonaispituus on noin 94 km.

Kuulemiskokouksissa käsitellään voimajohto- 
osuutta Rovaniemen kaupungin sekä Tervolan, 
Simon ja Iin kuntien alueella. Valitusta johtorat-
kaisusta kerrotaan tarkemmin alla mainituissa 
tilaisuuksissa, joissa myös esitellään johto-
aluekuvat sekä tarkempi kartta. Tilaisuudessa 
kuullaan niitä maanomistajia, jotka eivät ole 
tehneet ennakkosopimusta Fingrid Oyj:n kans-
sa. Edellä sanotusta syystä Fingrid Oyj hakee 
lunastuslupaa, jonka perusteella johtoalueen 
käyttöoikeus saatetaan vastaamaan uuden 
johdon rakentamisen jälkeisiä olosuhteita.

Muutokset tullaan käsittelemään kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk-
sesta annetussa laissa (603 / 77) säädetyllä 
tavalla.

Kuulutus koskee voimajohto-osuutta Rovanie- 
men kaupungin sekä Tervolan, Simon ja Iin 
kuntien alueilla. Sanotun lain 8 a §:n mukainen 
kuuleminen järjestetään kokouksissa, jotka 
pidetään seuraavasti:

Rovaniemi:  maanantaina 17.4.2023, klo 15.00 
paikka Muurolan peruskoulun auditorio 
käyntiosoite Koulukaari 2, 97140 Muurola  

Tervola: maanantaina 17.4.2023 klo 18.30
paikka Tervolan Kunnanviraston valtuusto 
 sali 
käyntiosoite Keskustie 81, 95300 Tervola 

Simo: tiistaina 18.4.2023 klo 15.00. 
paikka Simon Kunnanviraston valtuustosali
käyntiosoite Ratatie 6, 95200 Simo 

Ii: tiistaina 18.4.2023 klo 18.30. 
paikka Iin Micropolis, päärakennuksen  
 koulutustila 118/119 
käyntiosoite Piisilta 1, 91100 Ii 

Kuulemiskokoukset on ensisijaisesti suunnattu 
niille maanomistajille, jotka eivät ole tehneet 
ennakkosopimusta johdon sijoittumisesta 
kiinteistölleen. Tilaisuudessa varataan kiinteän 
omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden 
haltijoille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, 
mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkees-
ta. Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen 
lausu- mansa pöytäkirjaan, varataan siihen 
madollisuus kokouksessa tai jos hän sitä vaatii, 
kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa 
olla 30 vuorokautta lyhyempi. Kokouksessa ei 
käsitellä korvausasioita.
 

Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 2023

FINGRID OYJ

KUULUTUS
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Tervolan tapahtumia
25.3. klo 10-14.  

Tervola hiihto Mattisen koululla.

5.4. klo 8.00. Yrittäjien aamukahvit,  
Tervolan kunnanvirasto, KV-Sali 2. kr.  

Aamukahvien teemana: Tervolan Energia 
ja Vesi Oy:n (tenve.fi) vuosikatsaus ja 

ajankohtaiset asiat. Esittelijänä toimii Ten-
ven edustaja. Muutokset mahdollisia!

Näköislehti osoitteessa 
www.tervola-lehti.fi 

Lappilaisten elämää
turvaamassa –
paikallisesti ja

henkilökohtaisesti

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

  

VARHAISKASVATUKSEEN JA KOULU-
LAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 
HAKEMINEN 

Varhaiskasvatusta tarjotaan Lapinniemen 
päiväkodissa, Louen ja Kirkonkylän ryhmäper-
hepäiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä 
palvelusetelillä yksityisessä päiväkoti Pik-
ku-Peikon Pesässä. Haku 1.8. alkavaan var-
haiskasvatukseen on vuosittain 15.3. -15.4., 
haku koskee vain uusia lapsia. Hakeminen 
tapahtuu Wilmassa.

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta  
040 518 4791 sekä kunnan verkkosivuilta.

Koululaisten iltapäivätoimintaan voivat hakea 
kaikki 1. ja 2. luokan oppilaat. Toimintaa 
tarjotaan Kirkonkylällä ja Louella. Hakeminen 
tapahtuu Wilmassa. Hakulomake on näkyvis-
sä 15.4.2023 saakka.

Lisätietoja iltapäivätoiminnan koordinaattoril-
ta 040 151 9724 sekä kunnan verkkosivuilta 
löytyvästä iltapäivätoimintasuunnitelmasta.

Ajankohtaista

IKÄIHMISTEN KAHVIHETKI
Parillisten viikkojen torstaisin klo 10-12. Seu-
raavat tapaamiset ovat 9.3., 23.3. ja 6.4.

UKRAINALAINEN KIRKKOKUORO  
KAANON
Lauantaina 25.3. klo 16 Tervolan vanhassa 
kirkossa. Neliäänisesti laulava kirkkolaulu-
yhtye Kaanon tuo Suomeen jo yhdeksättä 
kertaa vaikuttavan, monipuolisen ohjelmis-
ton: mukana on sekä perinteistä ortodoksista 
kirkkolaulua, klassisia ukrainalaisia kuoro-
teoksia että tällä kertaa erityisesti pääsiäisen 
ajan lauluja. Vapaa pääsy.

NUORKKA
ma klo 13–16, 3.-4.lk
ti klo 13–16, 5.-6.lk
ke ja pe klo 14–17, 7.lk-17v

Tulossa teemapäiviä
vk13 sarjakuvien tekoa
vk14 pääsiäismunajahti

ILTANUORKKA 3.-6.-luokkalaisille
Torstaina 6.4. klo 18–22 luvassa mukavaa 
hengailua ja ohjattua tekemistä. Tarjoamme 
pientä iltapalaa, omia eväitä ja herkkuja voi 
ottaa mukaan. Mukaan mahtuu 16 ensim-
mäiseksi ilmoittautunutta. Sitovat ilmoittautu-
miset ma 3.4. klo 15 mennessä sähköpostit-
se osoitteeseen satu.karvonen@tervola.fi tai 
viestillä numeroon p. 040 1519735. Viestissä 
tulee käydä ilmi lapsen nimi, mahdolliset 
ruoka-allergiat ja huoltajan yhteystiedot. Ilta-
Nuorkkaa varten tulee täyttää vielä erillinen 
lupalappu. 

Nuorkka kiinni 7.4.–10.4.

Lisätietoja kunnan tapahtumakalenterista!

YHTEYSTIEDOT
Nuoriso-ohjaaja Satu Karvonen, 
p. 040 1519735, satu.karvonen@tervola.fi
Vapaa-aikaohjaaja Peppi Nyholm, 
p. 0405902699, peppi.nyholm@tervola.fi
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Veera Salmela,  
p. 040 1519709, veera.salmela@tervola.fi

 tervolan_nuorisopalvelut

Vapaa-aikapalvelut

AVOIMET  
TYÖPAIKAT

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

Koululaisten kesätyöpaikat
Hakuaika päättyy 24.3.2023  

Laaja-alainen erityisopettaja
Hakuaika päättyy 27.3.2023

Päätoiminen englannin kielen tuntiopettaja
Hakuaika päättyy 28.4.2023 

Siivouspalvelutyöntekijän sijaisuudet
Hakuaika päättyy 30.4.2023 

Opetustoimen lyhytaikaiset sijaiset
Hakuaika päättyy 31.5.2023 

KIRJASTO KIINNI 3.–6.4.  
Viikolla 14 kirjasto on kokonaan suljettu aikuis-
ten tietokirjaosaston hyllyremontin vuoksi maa-
nantaista torstaihin 3.-6.4.2023. Omatoimikir-
jastokaan ei ole käytettävissä tuona aikana. 

Verkkokirjasto on normaalisti käytettävissä, 
joten lainoja voi uusia sekä tehdä varauksia. 
Palautuksia voi jättää palautusluukkuun. Poh-
joisen eKirjaston e-aineistopalvelut ovat nor-
maalisti käytettävissä. 

PÄÄSIÄISEN AUKIOLOAJAT 
Kirjaston aukioloajoissa on poikkeuksia pää-
siäisen aikaan. 

Poikkeukselliset aukiolopäivät: 
to 7.4.  suljettu, ei asiakaspalveluaikaa

ma 10.4. suljettu, ei asiakaspalveluaikaa

Pääsiäisen juhlapyhinä omatoimikirjastossa 
voi asioida itsenäisesti joka päivä klo 9–21.

JUHA YLIMAUNU 29.3. 
Sukujuuriltaan tervolalainen FT Juha Ylimaunu 
kertoo Pirtusota ja salakuljettajat -tietokirjansa 
ja runsaan kuvamateriaalin avulla Lapin ja 
Perämeren päätapahtumat pirtusodassa kir-
jastossa keskiviikkona 29.3. klo 17.30–18.45. 
Kieltolain aikaan pääosa alkoholista Lappiin 
virtasi Tervolan läpi. Kieltolaki syntyi raittius- 
aatteen kautta, johon Tervolassakin osallistut-
tiin aktiivisesti. Täällä tapahtui myös lukuisia 
yhteenottoja pirtumiesten ja virkavallan välillä. 
Ylimaunun uusi tietokirja kumoaa vanhoja 
käsityksiä kieltolain ajasta. Tilaisuudessa on 
saatavissa myös uutta kirjaa. Vapaa pääsy, 
kahvitarjoilu!

Asiakaspalveluajat ma-to 12-19, pe 10-17.
Palveluaikojen ulkopuolella omatoimikirjasto  
palvelee ma-su 9-21. Tervetuloa! 

NÄIN MEILLÄPÄIN -VALOKUVAPROJEKTIN 
NÄYTTELY 
Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulu-
tusohjelman työryhmä on syksyn 2022 aikana 
tehnyt valokuvaprojektia yhteistyössä Tervolan 
Kaisajoen koulun, Tervolan kirjaston sekä Si-
mon koulun ja Simon kirjaston kanssa. Pro-
jektissa alakoululaiset ovat tutustuneet omaan 
kotiseutuunsa, valokuvanneet siellä heille 
tärkeitä asioita sekä tehneet näistä valokuvista 
mm. valokuvakirjan ja -näyttelyn. Lisäksi he 
välittivät digitaalisesti kuvia ja tietoa omasta 
kotiseudustaan Seppo.io -pelin kautta toisen 
koulun oppilaille. Tuohon peliin voi tutustua 
kirjaston verkkosivuilla olevan QR-koodin ta-
kaa löytyvän linkin kautta. Valokuvanäyttely on 
esillä kirjaston lehtisalissa 31.3. saakka. 

PÖNTTÖPÄIVÄT 31.3. 
Kirjasto on mukana Tervolan K-Marketin pihal-
la perjantaina 31.3. järjestettävässä Pönttö-
pää-tapahtumassa klo 10 alkaen. Tervetuloa 
tutustumaan lainattaviin liikuntavälineisiin ja 
retkeilyaiheiseen kirjallisuuteen!

VIDDLA 
Elokuvien suoratoistopalvelu Viddlan kuukau-
sittainen lainamäärä on maaliskuun ajaksi 
noussut kuudesta kymmeneen. Voit siis katsoa 
palvelusta kymmenen elokuvaa yhdellä kirjas-
tokortilla, ilmaiseksi! Viddla sisältää sekä koti-
maisia että ulkomaisia elokuvia ja valikoimaan 
tulee uutta katseltavaa viikoittain. Katseluaikaa 
elokuvalla on 48 tuntia lainaushetkestä alkaen, 
ja se palautuu automaattisesti. Viddlan löydät 
Pohjoisesta eKirjastosta osoitteesta  
lapinkirjasto.finna.fi.

KIRJASTOKAHVIT 
Tervetuloa kahvittelemaan kirjastoon perjantai-
sin klo 12–14!
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Pe 31.3.2023 klo 10 - 15 
Tervolan K-Marketin pihalla

Yhteistyössä mukana:
Suomen riistakeskus, Suomen metsästäjäliitto, 

Risto Virtanen / Terix Ala Oy, Mattisen kyläyhdistys,
Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus

PÖNTTÖPÄIVÄ
Kaikille avoin ja maksuton tapahtuma
Hae pönttö kotiin!
Telkänpönttö-Projekti Suomi: Tee itsellesi telkänpönttö! 
Tutustu supikoiran ja minkin metsästykseen
Vinkit lintuharrastukseen
Metsästys- ja riistanhoitoasiaa
Tervolan retkeily- ja luontokohteet
Nauti ilmainen lounas soppatykistä!
K-market Tervola tarjoaa pullakahvit 
kaikille osallistujille

Pönttöpäivän järjestävät:
Tervolan riistanhoitoyhdistys, Tervolan kunta, Tervolan K-Market

T E R V O L A
- H I I H T O
Lauantaina 25.3.2023

klo 10.00 – 14.00
L A T U R E T K I T A P A H T U M A  S E K Ä  K O K O  P E R H E E N

U L K O I L U P Ä I V Ä  M A T T I S E N  K Y L Ä N  M A A S T O I S S A

Perinteinen hi ihtolatu 12 km
kansanhiihtolatureiti l lä.
Luistelu-ura ei käytössä tänä
vuonna olosuhteiden vuoksi .

Latu/ulkoilukortti 10 € sisältää:
- Hernekeiton lisukkeineen ja nisukahvit koululla.
- Kodalla tarjolla juomaa, hedelmää ja makkaraa.
Huom. ei korttimaksua!

Lähtöpa ikka Matt isen kou lu l la
(Opint ie  14) ,  huo ltop iste  l i säks i
Mutter ikoda l la  K i rvesmaassa .

Lisätietoja: 040 538 0175/Matti Tauriainen
Yhteistyössä: Mattisen-Liimatan kyläyhdistys ry, Mattisen Metsästysseura ry ja
Tervolan vapaa-aikatoimi

Lukijan kuva. 
Lähetä ottamasi kuva  

aineisto@tervola-lehti.fi 
niin julkaisemme kuvia lehdessä. 

Hyvä on hiihtäjän hiihtää kun latu on eestä auki. Terv. 
Riitta Anttila

Teksti, kuvat  
Auni Vääräniemi 

Vaikuttajamies  
elämänvirran varrelta

Kunnallisneuvos Pertti Keränen 
täytti 70 vuotta. Luottamustehtävät 
ovat hänelle elämäntapa.

T ervolan kunnan  
pitkäaikainen luot-
t a m u s h e n k i l ö ,  

kunnal l isneuvos Pertt i  
Keränen pääsi maaliskuun 
alkupuolella miehen ikään. 
Mittariin kilahti 70 vuot-
ta. Keränen pohtii, että nyt  
tämä virstanpylväs tuntuu 
erilaiselta kuin esimerkiksi 
viisikymmentä vuotta täyt-
täminen.

”Viisikymppisenä mietin, 
missä menee se raja, jol-
loin luottamustehtäviä oli-
si syytä vähentää. Mutta sii-
tä on vauhti vain kiihtynyt. 
Vasta nyt tässä iässä poh- 
din ensimmäistä kertaa  
vakavasti, olisiko se tässä. 
Seuraavissa kuntavaaleis-
sa täyttyy 48 vuotta kunnan- 
valtuustossa ja useissa eri 
tehtävissä sekä 18 vuotta 
valtuuston puheenjohtaja-
na”, Keränen sanoo.

Ehta ämpäripää
Pertti Keränen on ylpeästi 
neljännen polven tervolalai-
nen, aito ämpäripää siis. Hän 
on asunut Tervolassa koko 
ikänsä yhtä vuotta lukuun  
ottamatta. Ennen armei-
jaa hän työskenteli vuoden  
Nurmeksessa sähköasen-
tajana. Hän palasi Tervolaan 
mielellään, kun sai vuonna 
1973 sähköasentajan pestin.

”Sitä työtä tein yli 40 vuot-
ta. Pidin työstäni. Se oli itse-
näistä ja sain olla tekemisis- 

sä kuntalaisten kanssa säh-
köyhtiön palveluksessa,  
sähkö- ja mittariasenta-
jana”.

Vaikuttamisen halu ja toi- 
minnan palo syttyivät, kun 
Keränen lähti ensimmäisiin 
kuntavaaleihinsa parikymp-
pisenä vuonna 1976. Hän 
pääsi jo ensimmäisellä yrit- 
tämällä valtuustoon. Siitä 
lähtien hän on ollut sillä  
tiellä. Pitkästä luottamus-
henkilön urastaan hän kiittää 
tervolalaisia äänestäjiä.

”Asiakastyön ansiosta minut, 
nuori pojankloppi, tunnettiin 
jo tuolloin hyvin. Minulla on  
ollut koko ajan vahva man-
daatti kuntalaisilta. Siihen  
on ollut hyvä nojata. Luotta-
mustehtävistä on muodos-
tunut minulle elämäntapa.  
Haluan ja tykkään hoitaa  
kuntalaisten asioita”, Keränen 
sanoo.

”Minulle soitetaan paljon ja 
ollaan yhteydessä. Tämä on 
hyvin tärkeää. Kuntalaisen 
vaikuttamismahdollisuu- 
det ovat vuosikymmenten 
mittaan parantuneet ja kun-
talaista kuunnellaan parem-
min. Nykyinen sähköinen  
media mahdollistaa sen,  
että kunnan asioita seura-
taan enemmän ja vaadit- 
aan päätöksenteki jöi ltä  
perusteluita”.

Vapaalla metsällä 
ja ihmisten parissa

Kunnallisten tehtävien li-
säksi Keräsellä on pitkä ura 
Tervolan seurakunnan luot-

tamushenkilönä ja Lapin 
liiton hallituksessa ja val-
tuustossa sekä seutuyh- 
teistyössä. Kuntaliiton val-
tuuston jäsenenä hänellä on  
meneillään neljäs kausi. 

Takana on myös valtava 
määrä järjestötyötä esimer-
kiksi nuorisoliitossa sekä 
SKDL:n ja vasemmistolii-
ton toiminnassa. Keränen on  
tietoisesti vähentänyt jär- 
jestötyön tekemistä, jotta  
aikaa jää muuhunkin elä-
mään. 

”Vapaa-ajal lamme tyk-
käämme lenkkeillä ja liik-
kua luonnossa. Käyn myös 
 linnustamassa. Usein kyl-
lä käy niin, etten raski sitä  
lintua ampua. Tulistelu ja 
eväiden nauttiminen ovat  
se ykkösjuttu metsässä”.

Liikkuminen lisäksi Keräsel-
le on henkireikänä Tervolan 
seurakunnan miesten piiri. 
Siellä parannetaan yhdessä 
kerran kuukaudessa maail-
maa. Yhtä tärkeänä Keränen 
kokee vanhusten luona käy-
misen ja keskustelemisen.” 
Heiltä saa sitä kirjoittama-
tonta ja hiljaista oppia, joka 
rikastuttaa omaa henkistä 
elämää”.

Pieni, mutta  
ämpäripäinen

Tervolan kunta on kaupun-
kien puristuksessa pitä-
nyt kiinni itsenäisyydestään. 
Kunnan strategia panos-
taa viihtyisyyteen, elinvoi-
maan, hyvinvointiin ja paikal-
lisuuteen. Maaseudun arvot  

pysyvät edelleen tärkeinä, 
sillä leipä ei itsekseen tipah-
da kaupan hyllylle.

”Tosiasia on, että yksikään 
vahva kaupunkiseutu ei sel-
viä ilman ympärillään olevaa 
elinvoimaista maaseutua”, 
Pertti Keränen sanoo.

Tervolan kunnassa on on-
nistuttu monessakin asias-
sa, mutta pyydettäessä  
Keränen nostaa pitkän luot-
tamushenkilön uransa var-
relta yhden erityisen hyvin 
mieleen painuneen hyvän 
päätöksen kunnassa. Me-
ri-Lappiin puuhattiin vuonna 
2011 viiden kunnan liitosta 
Kemin, Tornion, Keminmaan, 
Simon ja Tervolan kesken. 
Valmistelun jälkeen vain 
Kemi oli liitoksen puolella.

”Tervolassa liittymisestä  
äänestettiin. Selkeä enem-
mistö oli sen kannalla, et-
temme liity suurkuntaan. Sii-
hen juoksuun se oli hyvä pää-
tös, ja tuntuu yhä oikealta. 
Itsenäisenä kuntana saam-
me tehdä omat päätökset 
yhteistyöllä ja koko joukku-
eena asioiden valmistelus-
ta valtuuston päätökseen. 
Suurkunnassa olisimme jää-
neet pieneksi osaseksi. Reu-
na-alueiden palveluista olisi 
varmasti karsittu. Olisimme 
todennäköisesti menettä-
neet oman lukion, ties mitä 
muuta”, Keränen sanoo.

”Veturikunnat ovat niitä, jot-
ka uskaltavat ja osaavat teh-
dä rohkeita päätöksiä tule-
vaisuuteen. Sellainen on Ter-
vola ollut ja on jatkossakin”. 

Kunnallisneuvos Pertti Keränen täytti 70 
vuotta maaliskuun alkupuolella.

Näköislehti 
osoitteessa 

www.tervola-lehti.fi 


