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Seuran vuosikokous 2015 Kemijärvellä
Teksti : Timo Tervo; kuvat: Mikko Tervonen, Timo Tervo ja Tarja Tervo-Heikkinen
Sukukokous pidettiin sateisena lauantaina 25.7.2015 Kemijärvellä hotelli Uitonniemessä. Aluksi oli seppeleen lasku Kemijärven sankarihaudalle. Sen jälkeen tutustuimme Kemijärven kuvanveistoviikkojen
juhlanäyttelyyn Puustellin juhlahuoneistossa. Hotelli Uitonniemessä oli ilmoittautumisen, ruokailun ja
valokuvauksen jälkeen varsinainen sukukokous, joka käsitteli seuran sääntömääräiset asiat. Lopuksi juotiin seuran tarjoamat päätöskahvit. Vuosikokouksesta otettuja kuvia on takakannessa, ja muu kuvasato
on tällä sivulla.

Ennen seppeleenlaskua
seuran esimies Timo
Tervo piti puheen.

Sukuseuralaiset kokoontuneina sateisessa säässä Kemijärven
sankarihaudalle seppeleen laskua varten.

Seppeleen laskivat Ilpo Tervonen ja Irma
Määttä. Airueina olivat Kirsti Tervo (vas.) ja
Marja-Leena Timonen.

Kuvat alla: Ennen kok ouksen alkua sukuseuralaiset tutustuivat Kemijärven veistosviik on juhlanäyttelyyn taidekeskus Puustellin juhlahuoneistossa. Näyttelyn esitteli koristeveistäjä Pasi Vierelä (vasemmalla ylhäällä).
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Hyvä sukuseuran jäsen!
Viime kesänä pidimme sukukokouksemme Kemijärvellä. Monet kiitokset järjestelyistä Ilpo Tervoselle, muille
sukuseuralaisille ja paikallisille toimijoille. Te loitte sekä hyvät ulkoiset puitteet että lämpimän, mutkattoman
ilmapiirin kokoukseen.
Kemijärven kokouksessa oli jälleen esillä huoli siitä,
miten sukuseuran talous saataisiin pidettyä nykyisellä
kohtalaisen tasapainoisella tasolla myös tulevina, todennäköisesti vähenevän jäsenistön vuosina. Tämä kokous
antoi hallitukselle valtuudet ikäjäsenyysiän nostamiseen
75 vuoteen. Hallitus on syksyn kokouksessaan tehnyt
kokouksen toiveen mukaisesti päätöksen ensi vuoden
alusta lukien. Tämä päätös pieneltä osaltaan ja vuonna
2014 tehdyt jäsenmaksujen korotukset lisäävät seuran
tuloja ja toivottavasti pitävät seuran talouden hyvässä
kunnossa jatkossakin.
Seuramme tuotteita meni Kemijärven kokouksen yhteydessä hyvin kaupaksi, siitä kiitos osanottajille. Tuotteita voitte ostaa hyvin ympäri vuoden. Käyttäkää siis
hyväksenne monipuolista tuotevalikoimaamme niin itsellenne kuin lahjaksi! Tuotteidemme valikoima ja tilaustiedot löytyvät sivulta 21.
Kemijärven kokouksessa seuran hallitukseen tuli yksi
muutos. Seuran ja hallituksen pitkäaikainen jäsen Irma
Määttä halusi jäädä pois hallituksesta ja hänen tilalleen
valittiin Osmo Tervo Toivakasta. Haluan vielä kerran
lausua suuret kiitokset seuran, seuran hallituksen ja
omasta puolestani Irmalle, joka on viimeinen seuran hallituksessa alusta asti mukana ollut jäsen ja jonka poisjäänti siis päättää yhden aikakauden seuran historiassa.
Uusi hallituksen jäsenemme, Osmo Tervo, jatkaa
edelleen seuran rahastonhoitajana.
Tervaksien toimittamisesta on tässä lehdessä vastannut Mikko Tervonen ja me muut olemme avustaneet
Mikkoa lehden teossa. Mikko onkin löytänyt jälleen todella mielenkiintoisia Tervo-Tervosten ”heimoon” kuuluvia haastateltavia tähän lehteen. Lukekaa ja ihmetelkää, mihin kaikkeen Tervo-Tervoset ehtivätkään.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
2016!
Timo Tervo
sukuseuran esimies

Etukannen talitintin on kuvannut
Tarja Tervo-Heikkinen 2012.

3

Sukuseuran hallitus
Tervo Timo, esimies
Rastaantie 44, 70340 Kuopio
p. 040 828 3652
timou.tervo@gmail.com

Tervonen Mikko, varaesimies
Aallonhuippu 10 E 40, 02320 Espoo
p. 040 588 5411
mikko.tervonen@pp7.inet.fi

Leinonen Kaija
Kuurnantie 76 C, 87200 Kajaani
p. 050 402 1775
kaija.leinonen@kajaani.net

Mäkinen Pirjo
Nurminiementie 5, 93600 Kuusamo
p. 044 034 3285
makinenpirjot@gmail.com

Tervo Osmo, rahastonhoitaja
Viisarimäentie 221, 41660 Toivakka
p. 040 090 1625
osmo.tervo@luukku.com

Tervo Juha
Kumpukiventie 1, 90240 Oulu
p. (08) 557 4170, 050 350 8279
juha.tervo2@luukku.com

Tervo-Heikkinen Tarja
Sukuseuran sihteeri
Romanianraitti 3, 70820 Kuopio
p. 040 779 7972
tarjath@live.fi

Tervonen Ilpo
Halosentie 55, 98100 Kemijärvi
p. 040 569 8720
ilpo.tervonen@kemijarvi.fi

Timonen Marja-Leena
Mäystintie 9, 90230 Oulu
p. (08) 338 974, 044 550 4801
marjaleena.timonen@gmail.com

Toimihenkilöt
Tervo Kirsti
Tervakset-lehden toimittaja
Rastaantie 44, 70340 Kuopio
p. 040 536 0024
kirsti.tervo@gmail.com

Perhepalsta
Onnittelemme pyöreitä vuosia täyttäneitä*
90 vuotta
Irja Tervonen, Paltamo
Aino Paasovaara, Oulu
Maija Immonen, Kajaani
Kaarina Härkönen, Paltamo
80 vuotta
Elna Tervonen, Kajaani
Eemil Tervonen, Veneheitto
Toini Tervonen, Paltamo
Meeri Suomela, Tampere
Laina Kekäläinen, Kuopio
Heimo Tervonen, Kajaani
Ritva Tolonen, Kajaani
70 vuotta
Lea Tervonen, Kaamanen
Sisko Tervonen, Paltamo
Pauli Tervonen, Kajaani
Paavo Tervo, Sonkajärvi
Rauha Määttä, Kuhmo
Kirsti Tervo, Sonkajärvi
Seppo Mäkinen, Kuusamo
Liisa Havukainen, Savukoski
Kristiina Haukkamaa, Ii
60 vuotta
Irma Tervo, Rovaniemi
Maija Könönen, Varkaus
Jari Tervonen, Lohja
Sirkka Tuovinen, Leppälahti
Annikki Hakkarainen, Sotkamo
Virpi Tervonen, Lahti
Kirsi-Maaria Piispanen, Majavesi
Kirsti Tervonen, Kajaani
Anne Tervonen, Tampere

Uudet varsinaiset jäsenet*
Leena Pennanen, Oulu, jäsennumero 524
Kääpä Eero, Tuusula, jäsennumero 525
Mustonen Eelis, Kuopio, jäsennumero 526
Palo Mauno, Lautiosaari, jäsennumero 527
Salo Reijo, Varkaus, jäsennumero 528
Valander Riikka, Nummela, jäsennumero 529

Tervonen Lauri
Www-sivut
Nuottakunnantie 3 D 21
02230 Espoo
p. (09) 881 1430
lauri tervonen@xx.com

*tilanne lehden painoon mennessä

Sukuseuramme on
myös Facebookissa.
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Perhepalsta
Aino Paasovaara 90 vuotta
Aino Paasovaara
täytti 90 vuotta
17.7.2015 Oulussa. Aino on toiminut suomen ja historian opettajana eri kouluissa ja
myöhemmin Oulun maakunta-arkiston
johtajana. Aino toimi aikanaan innokkaasti
sukuseurassa, osallistui rintamanaisten ja
Zonta-naisten toimintaan, vaikutti eri lautakunnissa, matkusteli mielellään ja harrasti voimistelua.

Aino kuvassa sisarentyttärensä Ritva Lenkkerin kanssa.
Kuva: Mikko Tervonen.

Kastettuja

Maaria, o.s. Tervo ja Henrikki Nordmanin kolmas
poika kaskettiin 7.2.2015 Lenni Matteukseksi. Kuvassa myös Lennin isoveljet Luukas (vasemmalla)
ja Leevi.

Silja Martikaisen ja Mikko Tervosen tytär Emilia
Laila Annika Tervonen kastettiin 7.11.2015 Ahtialan seurakuntakeskuksessa Lahdessa.
Kasteen toimitti rovasti Mikko Tervonen.

Kuvan lähetti Henrikki Nordman.

Kuva: Mikko Tervonen
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Perhepalsta
Ylioppilaita
Annariikka ja Mikko Tervonen

Elina Tervo

Elina Tervon
lakkiaisia juhlittiin äidin ja isän
luona Sotkamon
Tipasojalla monien sukulaisten
ja ystävien ympäröimänä.
Kuvan lähetti Tarja Tervo-Heikkinen, Elinan serkku

Ylioppilas Annariikka Tervonen ja velipoika
Mikko vanhempineen toukokuussa 2014.

Jenni Leinonen

Onnellinen ylioppilas Jenni
Leinonen.

Leinoset tuoreen ylioppilaan ympärillä (alhaalla).

Ylioppilas Mikko Tervonen sisarensa Annariikan, äitinsä Annen ja isänsä Arin kanssa toukokuussa 2015.
Kuvat lähetti Matti Tervonen, Annariikan ja Mikon isoisä.
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Kuvat lähetti Jenni Leinonen.

Seppo Mäkinen – kielimies Kuusamosta 70 vuotta
Teksti:Mikko Tervonen; kuva: Seppo Mäkinen
Sepon elämänkaari sykkii alusta lähtien elämän säpinää, rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta.

tukkeja, keväällä oli uittohommissa ja kesällä hoidettiin karjaan liittyviä monia töitä.
Seppo kävi Vaarankylän kansakoulussa ensimmäiset luokat, sitten isä hommasi pojan keskikouluun. Koulumatka taittui pyörällä ja linja-autolla.
Seppo naurahti, että olihan meitä keskikoulun ekaluokalla aikamoinen määrä, 42 oppilasta, mutta
kyllä siitä karsiutui monia, ennen kuin oltiin viitosluokalla.

Seppo syntyi Paltamon Vaarankylän Onnenmätäs–nimiseen taloon 21.8.1945. Isä oli sananmukaisesti ”junan tuoma”, sillä hän oli aikaan tullut
Hämeestä Paltamoon ratatyömaalle töihin ja avioitunut. Tuolloiseen perheeseen syntyi seitsemän
lasta. Vaimon traaginen kuolema tuberkuloosiin
jätti isän pienten lasten kanssa hyvin hankalaan
tilanteeseen, johon isä palkkasi nuoren apulaisen,
Ida Maria Tervosen orvoiksi jääneitä lapsia hoitamaan. Tästä lastenhoitajasta tuli myöhemmin puoliso ja Sepon äiti.

Sepolla oli selkeänä tavoitteena jatkaa lukioon,
mutta se oli vasta tulossa Paltamoon. Niinpä Seppo hakeutui Otanmäkeen kaivoksen laboratorioon
töihin lukion avautumista odotellessaan. Lukio
käynnistyi vuonna 1962, ja Seppo hakeutui kielilinjalle, sillä kielet ovat aina kiehtoneet häntä. Kevään 1965 ylioppilaskirjoituksissa Seppo oli Paltamossa ainoa, joka kirjoitti ranskan. Ranskanopettaja oli nähnyt paljon vaivaa tuntien valmistamiseen, hän oli mm. luetuttanut ranskalaisella tutta-

Uuteen perheeseen syntyi sitten kahdeksan lasta. Sitä mukaa kun rippikoulu saatiin käytyä, lähdettiin pois kotoa töitä etsimään. Perheellä oli karjaa ja kaksi hevosta. Talvisin isä ajoi savotassa

Seppo Mäkinen (toinen oikealta) sisarustensa Terhin, Helenan, Riitan ja Juhanin kanssa.
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vallaan oppikirjan nauhalle. Painavaa magnetofonia raahattiin sitten aina opettajanhuoneesta luokkaan ja takaisin. Aidon ääntämisen ensituntuma
tuli näin tutuksi. Seppo kyllä totesi, että ääntäminen avautui kunnolla vasta sitten, kun hän kahden
opiskeluvuoden jälkeen oli kesästipendillä Ranskassa.

todesta Turun yliopiston saksan professorinsa neuvon, jonka mukaan saksankielisessä maassa pitäisi
käydä vähintään joka kolmas vuosi.
EU on tarjonnut eri koulutusohjelmien kautta
mahdollisuuden tutustua eri maiden kieltenopetusohjelmiin. Näiden ohjelmien myötä lukuisia ulkomaisia opettajia on ollut myös Kuusamossa tutustumassa suomalaisiin koululaitoksiin.

Varusmiespalveluksen jälkeen, reservin vänrikkinä, syksyllä 1966 Seppo aloitti Turun yliopistossa saksan ja ranskan opiskelun. Opiskeluaikaan
liittyi muistorikkaita stipendimatkoja Ranskaan,
Saksaan ja Romaniaan. Yksi tällainen kesäkurssi
silloisen Itä-Saksan Erfurtissa toi Sepon elämään
varsinaisen aarteen, Pirjon. Molemmat olivat samassa paikassa stipendiaatteina, Seppo Turusta ja
Pirjo Jyväskylästä. Vuonna 1972 juhlittiin Sepon
ja Pirjon häitä.

Vilkkaimpina työvuosina Seppo opetti lukiossa,
kauppaoppilaitoksessa, kansalaisopistossa ja kolmessa yläkoulussa. Aikataulujen sovittaminen yhteen oli tuolloin varsinaista palapeliä, työ oli myös
stressaavaa sisältöjen erilaisuuksien takia.
Pitkäjänteisimmän ja palkitsevimman yhteistyön Seppo teki kahden sellaisen ryhmän kanssa,
jotka olivat aloittaneet ranskan opiskelun peruskoulussa ja jatkoivat ylioppilaskirjoituksiin saakka. Yksi näihin ryhmiin kuulunut oppilas on sittemmin toiminut Ranskassa Interpolin palveluksessa. Hän olikin Sepon mukaan kielilahjakkuus.
Seppo pitää merkittävänä sitä, että yksikään hänen
opettamansa ranskan ylioppilaskirjoituksissa kirjoittanut ei ole reputtanut.

Kolmena opiskelukesänä Seppo oli Saksan postilaitoksen palveluksessa postinjakajana Hampurissa ja Karlsruhessa. Tehtäviin kuului postin, pakettien, rahalähetysten ja eläkkeiden kuljetusta
sekä radio- ja TV-lupien perintää.
Valmistumisen jälkeen ensimmäinen työpaikka
oli saksan ja ranskan opettajana Suomussalmella.
Siellä Seppo sai mielenkiintoisen lisäulottuvuuden
opetustehtäviin: hän toimi myös ranskalaisten turistien hiihdonopettajana.

Seppo mainitsee työvuosiltaan kaksi erityisen
haasteellista ja merkittävää tehtävää. Italiassa hän
piti yhdessä koulutustilaisuudessa esityksen ranskaksi Suomen koululaitoksesta. Toinen vaikuttava
tilaisuus oli toimia Saksan suurlähettilään tulkkina
hänen Kuusamon vierailunsa aikana.

Suomussalmelta Seppo siirtyi Pyhäjärvelle, sitten Iittiin ja vuonna 1981 Kuusamoon, Lapin portille saksaa ja ranskaa opettamaan. Kun Seppo
vuonna 2009 jäi eläkkeelle, hän ehti työuransa aikana käyttää viittä eri oppikirjasarjaa. Kustantajat
kävivät kovaa kilpailua näiden oppikirjasarjojen
kauppaamisessa. Kirjojen vaihtuvuutta Seppo piti
toisaalta innostavana rikkautena, toisaalta taakkana, sillä valitun sarjan opettajan oppaita koululla ei
ollut aina varaa heti hankkia.

Sepon ja Pirjon koti on palvellut varsinaisena
kansainvälisenä kulttuurinvaihtokeskuksena. Vieraskirjojen sivut pursuvat lukuisia nimiä, kansallisuuksia ja kieliä. Maailma on ollut ennakkoluulottomasti avoimena näiden kommenttien kertoman
myötä. Rikas vuorovaikutus on tuonut monenlaista
sisältöä niin isäntäparin kuin heidän luonaan vierailleitten elämään.

Eri puolilta maailmaa tulevia ranskanopettajia
Seppo on tavannut lukuisilla kieltenopettajien kesäkursseilla Euroopan maissa. Näiden kurssien
myötä on syntynyt pysyviä ystävyyssuhteita venäläisiin, puolalaisiin, espanjalaisiin ja kreikkalaisiin
kieltenopettajiin.

Seppo korostaa avoimuuden, rohkeuden ja luottavaisuuden merkitystä elämän perusasenteena, tärkeänä ominaisuutena jaksamiseen ja onneen nauttia tästä hetkestä. Tällaisen myönteisen suhtautumistavan “Kuusamon Ukki“ hän toivoo siirtyvän perintönä kuudelle lapsenlapselleen EteläSuomeen.

Saksanopettajia Seppo on taas tavannut Goethe
-instituutin ja Saksan suurlähetystön järjestämillä
kursseilla monena eri vuonna. Seppo on ottanut
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Eino Tervonen In Memoriam
Eino Kullervo Tervonen syntyi Kemijärvellä
2.5.1918 ja kuoli kotonaan Ylitorniolla 31.5.2015.
Hänet siunattiin haudan lepoon 13.6.2015 Ylitornion kirkossa. Siunauksen toimitti kirkkoherra
Matti Salminen, musiikista vastasi dir.cant. Pekka
Pyykönen.
Kunniavartion muodostivat Jorma
Tikkala Ylitornion rintamaveteraanit ry:stä ja alikersantti Janne Pääkkö Utin laskuvarjojääkärirykmentistä.
Ylitornion mieskuoro esiintyi sekä siunaus- että
muistotilaisuudessa, joihin oli kokoontunut sukulaisia ja ystäviä ympäri Suomen. Muistojuhla oli
”Einon näköinen” toivelauluineen, ystävien puheiden ja läheisten sukulaisten huumoripitoistenkin muisteluiden myötä. Heidi-tyttären ideoima ja
toteuttama näyttely antoi kuvan Einon elämäntyöstä ja hänelle tärkeistä arvoista.
Einon viimeinen matka jatkui seuraavana päivänä, jolloin suoritettiin perhehautaan lasku Savukosken hautausmaalla. Rajakirkon seurakuntasalissa pidetyssä muistotilaisuudessa puhuivat eläkkeellä oleva rajaseutupappi Veikko Lindberg ja
seurakuntamestari Reijo Kilpelä.
Talvisodan alkaessa Eino oli 21-vuotias perheellinen mies. Hän palveli Karjalan kannaksella,
ja sotien päättyessä hän oli vasta 27-vuotias. Molempien sotien etulinjataistelijana olosta huolimatta hän selvisi haavoittumatta.
Ensimmäinen avioliitto päättyi Irja-puolison
kuolemaan vuonna 1985. Leskeytymisensä jälkeen
vuonna 1986 Eino muutti Ylitorniolle, jossa avioitui Aili Miettisen kanssa.
Elämäntyönsä Eino teki maa- ja porotaloudessa
Savukosken Kuoskussa. Omistamansa tilan sukupolvenvaihdoksen jälkeen 50-vuotiaana hän toimi
suntiona Savukosken seurakunnassa 18 vuotta.
Hänellä oli runsaasti kunnallisia luottamustoimia
sekä oman ammattijärjestön valtakunnallisen hallituksen jäsenyys. Kihlakunnan määräämänä holhoojana hän ehti olla 17 eri henkilölle. Vaativa ja
rakas tehtävä tuli vuonna 1973, jolloin Savukoskelle perustettiin vanhustenkotiyhdistys. Yhdistyksen puheenjohtajana ja puuhamiehenä Eino oli
osaltaan vaikuttamassa, että kuntaan rakennettiin
vanhusten vuokratalo. Luottamustehtävien ja yhteisten asioiden hoitaminen olivat Einolle aina sydämenasia. Ihmisten kanssa yhteistyö muuttui
kumppanuudeksi ja ihmisten rinnallakulkemiseksi.
Ylitorniolla Eino toimi seurakunnan työntekijöiden kanssa vanhusten kerhojen vetäjänä vuo-

Eino Tervonen puhumassa sukuseuramme kokouksessa Joutsassa 2006. .
Kuva: Mikko Tervonen.

sien ajan. Terveydentilan heikentyessä kodin merkitys korostui ja kotona asuminen onnistui perheen
ja ystävien pitäessä huolta.
Sukukokouksessa käynti ja sukuseuratoiminta
kuuluivat Einon harrastuksiin vuodesta 1984 lähtien. Hän keräsi oman sukuhaaransa tiedot sukukirjaa varten edistäen näin sukulaisten keskinäistä
vuorovaikutusta ja vahvistaen sukusiteitä. Testamenttinaan tuleville sukupolville hän jätti toiveen
hakeutumisesta yhteyteen oman suvun kanssa ja
sukuseuratoimintaan. Paltamossa vuonna 2010
pidetty sukukokous jäi viimeiseksi, johon Eino
osallistui. Sen jälkeen yhteys sukuun toteutui sukulaisten ja Joululehti Tervaksien välityksellä.
”Kukaan ei lähde täältä ennen kuin on aika” – siteeraus on Einolta ja liittyy häneen henkilökohtaisesti. Einon aika täyttyi 97-vuotiaana.
Eino-enon elämäntyötä ja muistoa kunnioittaen
Marja-Leena Timonen
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Suomen Turusta maailman turuille
Teksti ja kuvat: Hannu Vuori
Vielä pari vuotta sitten en äitini suvun historiassa
päässyt isoisäni isää pitemmälle. Hän oli nahkatehtailija, raatimies Alarik Tervo Kajaanista. Sitten törmäsin yllättäen pikkuserkkuuni Timo Tervoon, joka kertoi minulle sukuseurasta. Nyt olen
yhtä sukuseurakokousta ja suvun historiikkia rikkaampi ja pystyn seuraamaan sukuani aina Jaalangan Tervolanniemen Juho Tervoseen asti. Sainpa
tietää senkin, että äidinpuoleinen isosetäni osti aikanaan isänpuoleisen isoisäni, Kajaanin piirimaanmittausinsinöörin Emil Berghin kesämökin Sokajärvellä.
Vaikka sekä isäni että äitini olivatkin kainuulaisia, minusta tuli varsinaissuomalainen. Synnyin ja
kävin kouluni Loimaalla. Kesät vietin Säkylän Pyhäjärven, ”Satakunnan helmen” hiekkarannoilla.
Isäni taisi kuitenkin kaivata meren rannalle. Niin
kesiä alettiin viettää Kustavissa, jossa opin kaikenlaista purjehduksesta puusepän hommien kautta
kasvien latinalaisiin nimiin. Paikka on minulla
edelleen, ja se on tärkein ankkurini Suomeen. Vielä tärkeämpää on se, että se on ankkuroinut myös
poikani Suomeen. Heistä kumpikaan ei ole koskaan asunut Suomessa, mutta pitkälti Kustavin
ansiosta he kokevat olevansa suomalaisia.
Oppikoulun puolivälissä kuvittelin ryhtyväni
historian ja suomen kielen opettajaksi. Lukiossa
kiinnostuin kuitenkin arkkitehtuurista jopa siinä
määrin, että koulupoikana kävin v. 1957 Berliinin
Interbau-rakennusnäyttelyssä. Sinne oli pyydetty
töitä maailman kaikilta silloisilta johtavilta arkkitehdeiltä. Siellä oli Aaltoa, Gropiusta, Niemeyria,
Le Corbusieria … Unohtumaton kokemus. Piirus-

Hannu Vuori kuvattuna
Mediran (nuorten tutkijoiden joukko) kirjoittamassa kirjassa,
joka julkaistiin Turussa, kun Medira heräsi
40 vuoden tauon jälkeen henkiin.

tuksen opettajani tuhosi kuitenkin haaveet toteamalla, ettei minulla ollut tarpeeksi luovaa mielikuvitusta. Niinpä ryhdyin opiskelemaan Turussa lääketiedettä. Jotkut sanovat sitä hienoksi sukutraditioksi; isäni ja kaksi vanhempaa veljeäni olivat lääkäreitä, äitini hammaslääkäri. Itse kutsuisin sitä
mielikuvituksen puutteeksi.
Korvasin mielikuvituksen puutetta opiskelemalla lääketieteen ohella yhteiskuntatieteitä. Suoritin lopulta valtiotieteen lisensiaatin tutkinnon.
Pääaineeni oli sosiaalipolitiikka, mutta aineyhdistelmässä olivat mausteena myös tähtitieteen, filosofian ja yleisen kirjallisuustieteen approbaturit.
Yhdessä vaiheessa keskeytin opinnot Suomessa ja
lähdin vuodeksi Kalifornian yliopistoon opiskelemaan sosiologiaa. Berkeley oli fantastinen paikka.
Se rankataan tälläkin hetkellä maailman kolmanneksi parhaaksi yliopistoksi, mutta se oli myös
ylioppilaiden poliittisen aktiviteetin keskus. Siellä
vastustettiin Vietnamin sotaa. Välillä otettiin yhteen kansalliskaartinkin kanssa. Ratkaiseva kokemus tulevaisuuden kannalta oli kuukausi YK:n
päämajassa. Meitä oli kolmisenkymmentä opiskelijaa eri puolilta maailmaa, jotka saimme UN Student Internshipin. Aamupäivät kulutimme luennoilla tai turvallisuusneuvoston ja sosiaali- ja talousneuvoston kokouksissa (yleiskokous ei elokuussa kokoonnu), iltapäivät työskentelimme sihteeristössä opiskelualaamme liittyvissä tehtävissä.
Minä editoin väestötieteilijöiden raamatuksi kutsuttua YK:n julkaisua. Tällöin päätin, että minusta
tulee kansainvälinen virkamies. Berkeleyn jälkeen

Kamarineuvos Alex Tervo tyttärenpoikiensa
Hannu (vasemmalla), Esa ja Ilkka Vuoren
kanssa.
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United Nations Student Internship
YK:n päämajassa elokuussa 1966.
Keskellä pääsihteeri U Thant.

”tuhlasin” vielä puoli vuotta palaamalla Kaukoidän kautta Suomeen.
Suomeen palattuani vein lääketieteen opinnot
loppuun ja tein väitöskirjan. Oltuani pari vuotta
töissä Turun yliopistossa minut kutsuttiin Kuopion
yliopiston kansanterveystieteen professoriksi. Ennen Kuopioon lähtöäni olin vielä vuoden Harvardin yliopiston Center for Community Healthin vierailevana tutkijana.
Kuopio oli tavallaan unelmapaikka. Siellä sai
rakentaa tyhjästä uutta yliopistoa ja toteuttaa omia
ajatuksiaan. Se oli kuitenkin myös hyvin nurkkakuntainen paikka. Eduskunta halusi tehdä Kuopiosta kansanterveystieteeseen ja perusterveydenhuoltoon paneutuvan opinahjon ja tutkimuskeskuksen. Sitä mukaa kun kliinisten professorien
määrä kasvoi, he alkoivat kuitenkin pontevasti ohjata yliopistoa perinteisen lääketieteellisen tiedekunnan suuntaan. Hyväksyin sen vuoksi ilomielin
kutsun siirtyä Maailman Terveysjärjestön (WHO)
Euroopan aluetoimiston perusterveydenhuollon
yksikön vetäjäksi.
WHO oli toinen unelmapaikka, jossa oli
kiinnostava ja kannustava kansainvälinen ilmapiiri. Olin 22-vuotisen urani aikana monissa tehtävissä: tutkimusjohtajana, ”ulkoministerinä”, aluejohtajan kansliapäällikkönä, jopa
hallinto- ja talousjohtajana. Mielenkiintoisimmat kokemukset tulivat kuitenkin aluetoimis-

ton turvallisen maailman ulkopuolelta. 1992—95
olin Bosnian sodan aikana WHO humanitaarisen
avustusohjelman johtaja asemapaikkanani ensin
Belgrad, sitten Zagreb. Työhön kuului lentoja NATO:n koneissa Sarajevoon ja sieltä edelleen panssaroiduissa autoissa rintamalinjojen läpi Bosnian
sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Kerran kun palasin lounaalta takaisin Modrican sairaalaan, vastapuolen kranaatinheitin oli lyhyen poissaoloni aikana tehnyt seinään reikiä.
Bosniasta siirryin WHO:n edustajaksi eli eräänlaiseksi suurlähettilääksi Turkkiin, jossa tehtävänäni oli toimia terveysministerin neuvonantajana ja pienenä piiskurina muistuttamassa Turkkia
niistä sitoumuksista, joita sillä YK:n ja WHO:n
jäsenenä oli.
Viimeinen YK-kokemus oli 4.5 vuotta Kosovossa, ensin kaksi vuotta YK:n siviilihallinnon
terveysministerinä ja sen jälkeen – kun maassa oli
pidetty vaalit – paikallisen terveysministerin neuvonantajana. Haasteita riitti poltetuista terveyskes-

Sarajevon jalkapallokenttä Bosnian sodan
aikana 1992.
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Vietnamissa. Maa – kulttuuri, ilmasto, ruoka,
kaikki – oli uutta, ja 4.5 vuotta Kosovossa oli pitkä aika. Hyväksyin tarjouksen epäröimättä. Ja se
kannatti. Vietnam on kaunis ja kiehtova, maa ja
mielenkiintoista työtä riitti.
Lehti pyysi miettimään, olisiko minulla jotain
neuvoja nuoremmalle polvelle. Sanoisin, että tulevaisuus on kansainvälisyydessä ja että rohkea kokeilu, siipien levittäminen oman alueen ulkopuolelle ja pieni riskinotto kannattaa. WHO tarjosi
minulle aikanaan paikkaa järjestön Intian edustajana. Olisin ollut viivana lähdössä, mutta vaimoni
vastusti. Poikamme olivat silloin vielä pieniä. Hän
oli varma, että jolleivat pojat olisi kuolleet viikon
päästä koleraan niin viimeistään kuukauden päästä
kobran pistoon tai tiikerin suuhun. Puhumattakaan
siitä, että jos he yllättäen olisivatkin selvinneet
hengissä, heille ei olisi ollut kunnon kouluja. Kadun vieläkin, etten ottanut tarjousta vastaan.

Raesateessa Himalajan rinteillä Nepalissa kotimatkalla
Vietnamista.

kuksista huonosti koulutetun henkilökunnan kautta
korruptioon. Ehkä elämäni rohkein temppu oli,
erottaa kertaheitolla kaikki ”Kosovon vapautusarmeijan” nimittämät sairaaloiden ja terveyskeskusten johtajat. Monet heistä olivat sotasankareita,
jotka eivät hyväksyneet YK:n hallintoa. Parissa
puhelinsoitossa minulle ennustettiin lyhyttä ikää.
Osa erotetuista sai kuitenkin paikkansa takaisin
normaalissa hakuprosessissa. He eivät olleet ainoastaan sotasankareita vaan myös pystyviä johtajia.
Ministeriömme käynnisti perusteellisen terveydenhuollon uudistuksen, joka sai nuoremman polven
hyväksymisen. Vanhempi polvi olisi kuitenkin
halunnut kaiken pysyvän ennallaan. Koulutimme
myös henkilökuntaa. Suomi antoi erittäin mittavan
panoksen sairaanhoitajien koulutukseen.
YK pyysi minua jäämään Kosovoon, vaikka
olinkin jo sivuuttanut eläkeiän. Minulle oli kuitenkin tarjottu mahdollisuutta lähteä kolmeksi vuodeksi vetämään Suomen ulkoministeriön rahoittamaa lasten terveydenhuollon kehittämisprojektia

Vuori-Bala-Bushell -"sukukokous" jouluna 2013 San
Franciscossa .
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Markku Tervonen – asepuusepän taitojen huippuammattilainen
Teksti ja kuvat: Mikko Tervonen
”Tein aikanaan ensin itselleni aseeseen uuden tukin, kun alkuperäisellä ei oikein tuntunut osuvan.
Mutta osumattomuuteen taisi syy olla lähinnä korvien välissä”, naurahtaa Kestilässä toimiva asepuuseppä Markku Tervonen, kun kysyn häneltä
uran alkutaivalta. Kestilään Paavo-ukki oli muuttanut isänsä Yrjön kanssa Suutarinkylästä, jonne
he olivat tulleet Manamansalosta.
Markku kävi alun perin sähköasentajan koulutuksen, mutta se työ ei tuntunut mieluisalta. Puun
kanssa työskentely veti vastustamattomasti puoleensa. Eikä ihmekään, isä teki kirvesmiehen hommia, isän isä teki rekiä ja tarvekaluja sekä nikkaroi
kaikenlaista. Tekipä ukki keinutuolinkin siskolleen Amerikkaan. Äidin isä Iissä puolestaan teki
ammatikseen suksia aina -50-luvulle saakka.
Kaverit näkivät Markun tekemän tukin ja alkoivat pian pyytää Markkua valmistamaan myös
omiin aseisiinsa uusia tukkeja. Kohta samanlaisia
pyyntöjä tuli ampumahiihtäjiltä, ja Markku teki
rohkea ratkaisun: kävi Oulun yliopiston järjestämän yrittäjäkurssin ja ryhtyi vuonna 1984 päätoimiseksi asepuusepäksi.
Verstaana Markulla on vuonna 1933 rakennettu, isän vuonna 1966 ostama hirsitalo, jonka tuvan
seinällä riippuu kunniapaikalla ukin rihlakko. Sillä
isä on ampunut ensimmäisen kettunsa ja jäniksensä. Tuvassa on kaksi sorvia, joilla Markku tekee
mallin mukaan tukkeihin pintamuodot. Verstaan
hyllyillä onkin hyvässä järjestyksessä kymmenien
eri merkkisten aseiden tukkiaihioita. Varsinainen
viimeistely ja näyttävyys tehdään tukkiin kokonaan käsityönä.
Ala onkin erittäin vaikea ja vaativa, asepuuseppiä on vain muutamia ja markkinat kovin pienet.
Markku toteaakin, että tähän työhön pitää olla kova halu. Käsin työstettävät osat ja kuviot vaativat
erittäin tarkkaa ja taitavaa kättä sekä hyvin monenlaisia hyvässä terässä olevia työkaluja. Johonkin englantilaiseen, vanhaan hienoon haulikkoon
tukin teko on tavattoman työlästä ja aikaa vievää.
Lukkomekanismien kotelot ovat näissä aseissa

Perinteisen tuvan pankolla on mukavaa hetki hengähtää.

monimutkaisia ja pikkutarkkoja. Työ on lähes
kellosepän tarkkuutta vaativaa. Vaativuus, mielenkiintoisuus ja haasteellisuus tuovat onnistumisen
kokemuksen ja syvän tyytyväisyyden. Tukin hinnaksi saattaa tulla useita tuhansia, vaikka tuntipalkka ei ole sen suurempi kuin yksinkertaisen
tukin tekemisessä. Pelkästään käsin tehty karhennus tukin pintaan on päivän työ.
Markku toteaakin, että vanha, hieno englantilainen haulikko on hyvän uuden auton hintainen. Nämä aseet ovat yleensä vanhojen teollisuussukujen
omistuksessa. Haulikoiden laatu oli parhaimmillaan1900-luvun alkupuolella.
Uran alkuaikoina Markku oli haaveillut siitä,
että pääsisi tekemään hienoihin englantilaisiin
aseisiin tukkeja. Viisitoista vuotta Markku sai
odottaa haaveensa toteutumista, ennen kuin tuli
ensimmäinen arvokas englantilainen kaksipiippuinen haulikko. Sen uusi omistaja halusi vaihtaa
13

aseeseen itselleen huolella mitoitetun ja valmistetun tukin. Tämän työn myötä tuli myös toisia vastaavia arvoaseita, ja niiden parissa työskentely samalla auttoi silloisen laman kourissa selviytymistä.
Markku muotoilee asiakaskuntaa kolmeen ryhmään: 1) uusien haulikoiden omistajat, jotka haluavat itselleen mitoitetun ja muotoillun tukin, 2)
aseharrastajat, joille tukin pitää olla aivan tietynlainen sekä 3) metsästäjät, joiden aseesta pitää katkennut tai vaurioitunut tukki korvata uudella.
Lisäksi Markulla on mitoitus- ja muutospalveTukin viimeistely vaatii lukuisia työkaluja ja erittäin
lu alkuperäisille tukeille.
Haulikon tukkimalleja on tuhansia, ja Markun tarkkaa ja taitavaa kättä.
mielestä vanha sanonta ”haulikko ampuu tukillaan”, pitää erinomaisesti paikkansa. Siksi jokai- tarvitsemansa raakapuun. Puun valinnassa Marsen asiakkaan kohdalla henkilökohtainen tapaami- kulla on kolme kriteeriä: paino, haju ja taipuisuus.
nen on tarpeellinen. Hyvin viimeistelty ja tarkal- Jos puun lastu murenee käsissä, puu ei ole hyvää,
leen henkilökohtaisesti mitoitettu tukki vaatii asi- jos taas lastu taipuu kädessä, laatu on hyvää.
akkaalta kolme käyntiä. Ensimmäisellä kerralla
Markku on yrittäjänä poikkeus valtavirrasta,
otetaan mitat ja kaikki muu huomioitava, sitten sillä hän pitää huolta siitä, että päivät eivät veny
Markku tekee raakatukin niin valmiiksi, että sillä liian pitkiksi ja lomat pidetään reilusti ja ajallaan.
voi ampua. Asiakas tulee koeampumaan, ja sen ”Pitäähän minulla olla aikaa harrastuksiinkin”,
jälkeen tehdään viimeistelty hienosäätö. Asiakas tuumaa Markku. Metsästys, melonta ja purjehdus
tulee sitten noutamaan aseensa, ja tehdään vielä vaativat oman aikansa. Vuodesta 2002 lähtien
viimeinen tarkistus tai Markku lähettää aseen Mat- Markku on käynyt joka syksy erämetsällä viikon
kahuollon kautta asiakkaalle.
tai kaksi Lapissa avopuolisonsa Katariinan kanssa,
Haulikon tukit tehdään lähes aina pähkinäpuus- samoin kevättalvella riekon pyynnissä. Markku
ta, visakoivu on harvoin käytetty poikkeus. Päh- hiukan vierastaa nykyaikaisia elektroniikan sovelkinäpuulajeja ja laatuja on lukuisia, siksi puun va- luksia metsästyksessä, hänen mielestään parasta
linta on myös tärkeää. Markku ostaa pähkinäpuun on hyvä riistalaukaus, jonka on saavuttanut omilla
joko Saksasta asemessuilta, joissa turkkilaiset päh- taidoilla ja kokemuksella pätevän koiran kanssa.
kinäpuukauppiaat niitä myyvät tai sitten suoraan
Melonta ja purjehdus ovat myös Katariinan
Turkista. Viime syksynä Markku kävi Turkissa kanssa yhteisiä harrastuksia. Aikanaan Markku
tietyllä alueella luotetulla sahalla valitsemassa itse osti tanskalaisen rahtilaivan pelastusveneen ja siitä
hän kymmenessä vuodessa rakensi purjeveneen,
jota ensin käytettiin Oulujärvellä, kuluneen kesän
aikana ensimmäistä kertaa merellä.
Purjeveneestä Markku ottaakin vertauskuvan
elämänasenteeseensa: ”Ei kannata haaveilla, että
jos purjevene olisi metrin pidempi, se olisi paljon
hienompi ja tyydyttävämpi, ihmisen kannattaa oppia joissakin asioissa tyytymään siihen, mitä on”.

Tukin mittaaminen on tärkeä osa työn valmistelua
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Mikko Tervonen – kuin kotonaan
maalla, vedessä ja ilmassa
Teksti ja kuva: Mikko Tervonen, Tervakset-lehden toimittaja

Maalla

sikin, että hän on yksi Suomen harvoista täysin
koulutetuista sirkuspelleistä.
Mikko sai esiintyä monta kertaa samalla lavalla
Vesa-Matti Loirin kanssa. Loiria Mikko pitääkin
esikuvanaan ja todella kovan luokan taiteilijana.
Nuokun Sirkukselta tilattiin näytöksiä moniin
eri tapahtumiin. Niinpä Mikko kierteli ympäri
Suomea hiukan eri ryhmäkokoonpanoissa tilattujen näytösten luonteen mukaan. Se oli myös kuluttavaa ja väsyttävää, sillä esitysten lisäksi muuhun
sosiaaliseen elämään ei jäänyt paljonkaan aikaa.
Tämä pääasiassa vaikutti siihen, että Mikko
jätti kymmenen vuotta sitten sirkusmaailman taakseen ja siirtyi aivan muihin töihin, asfalttimieheksi. Nykyisin puolet vuodesta kuluu näissä tehtävissä, eri puolilla Suomea alan suuren yrityksen palveluksessa. Työpäivät – tai yöt – ovat pitkiä, raskaita ja kuluttavia. Mikko toteaa, että asfalttimiehen kaksi suurinta vaaratekijää ovat muu liikenne
ja säätila. On joko kuuma tai kylmä, aurinkoa ei
pääse pakoon mitenkään. Autoilijoissa on yllättävän paljon niitä, jotka hermostuvat herkästi liikenteen hidastelusta ja tekevät yllättäviä, äkkinäisiä
liikkeitä ratin takana.
Matkatyössä majoitus on järjestetty joko leirintäalueille tai hotelliin. Vuoden 2014 kesän osalta
Mikko muistaa Ruoveden leirintäalueen erinomaisen hyvän palvelun: ”Kun heille ilmoitti, että tulemme yöllä kahdelta töistä, lämmin ruoka oli
odottamassa. Samoin kun kerroimme, että viideltä
aamulla lähdemme töihin, aamupala oli odottamassa.”

Mikko aloitti 7-vuotiaana koulunkäynnin vuonna
1986 kahdella rintamalla: Riihelän ala-asteella ja
Nuokun Sirkuksen sirkuskoulussa Lahdessa. Mikon into sirkuskoulussa ei iän myötä laantunut,
pikemminkin päinvastoin. 14-vuotiaana hän oli jo
sirkuksen mukana kiertämässä eri puolilla Suomea
ja ulkomailla, mm. Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa
ja Kanariansaarilla.
Mikko joutui ammattikouluaikana anomaan
koulun rehtorilta lomaa, kun sirkuksen kiertue alkoi keväällä jo ennen koulun loppumista. Koulun
rehtorilta löytyi joustavuutta, vaikka hän Mikon
loma-anomuksen
nähdessään
tuumasikin:
”Oikeastaan tämä ei ole loma, vaan opiskelujen
keskeytys.” Vaikka Mikolle tulikin runsaasti poissaoloja koulusta, hän sai suorittua autonasentajan
tutkinnon paljolti tenttien muodossa.
Sirkuksessa kävi vierailevina opettajina monia
Moskovan suuren sirkuksen ja Venäjän valtionsirkuksen opettajia. Venäjän valtionsirkuksen
kanssa Mikko oli vuonna 1996 laajalla, neljäntoista paikkakunnan kiertueella.
Mikon alkutaival sirkuksessa käsitti korttitemppuja, kahlekuningashommia, pakkopaidasta, käsiraudoista ja kettingeistä vapautumisia. Ne alkoivat
kuitenkin Mikosta tuntua varsin pian liian helpoilta ja hän lähti kehittämään sirkuspelle-hahmoa.
Siitä tulikin hänen oma ”leipälajinsa”. Mikko tote-

Vedessä
Ennen armeijaa Mikko innostui laitesukeltamisesta. Hän suoritti laitesukeltamiseen tarvittavan lupakirjan ja on siitä lähtien käynyt vuosittain sukeltamassa eri puolilla maailmaa. Thaimaa on ollut
Mikon suosikkikohde, sieltä hänen sukelluskaverinsa löysi puolisonkin ja nyt Mikko on tämän
nuoren perheen esikoisen kummi.
Sukelluslaitteita voi vuokrata kohdepaikkakunnalla, joten raskaita laitteita ei tarvitse kuljettaa
matkatavaroina maasta toiseen. Vedenalaisessa
MiksaPelle.
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maailmassa on Mikon mukaan oma kiehtovuutensa.

Muutama vuosi sitten Mikko eteni harrasteilmailun alallaan suorittamalla yksityislentäjän lupakirjan yölentokelpoisuudella. Tämä lupakirja
oikeuttaa lentämään yksimoottorisia, mäntämoottorisia koneita. Lentämistään koneista Mikko mainitsee hienoimmaksi venäläisvalmisteisen Jakki 52
harjoitushävittäjän ja toivoo vielä lentävänsä Anton kakkosen, venäläisvalmisteisen hienon kaksitasokuljetuskoneen puikoissa.
Yksityislentäjän lupakirjaan liittyy erilaisia kelpoisuuksia, joista jokainen täytyy suorittaa erikseen: mm. vesilentokelpoisuus, maalentokelpoisuus, yölentokelpoisuus, mittarilentokelpoisuus,
suksilentokelpoisuus, lennonopettajakelpoisuus.
Parhaillaan Mikko opiskeleekin lennonopettajaksi, jotta voisi välittää tätä rakastamaansa harrastusta eteenpäin.
Mikko haluaa toimia myös järjestötasolla harrasteilmailun hyväksi. Hänet valittiin maaliskuussa Suomen Ilmailuliiton hallitukseen. Hallituksen
alaisuudessa toimivat kaikki eri ilmailulajit. Ilmailuliitto on kaikkien ilmailuharrastuksen eri lajien
kattojärjestö. Liittoon kuuluu noin 10 000 jäsentä.
Liitto vastaa eri lajien turvallisuudesta, harrastuksen jatkuvuudesta, hoitaa yhteyksiä viranomaisiin
ja kaikin tavoin toimii niin, että harrasteilmailulle
on hyvä elintila ja hyvä ilmatila Suomessa.
Mikko naurahtaa lopuksi, että sukeltamisen ja
lentämisen yhdistämisessä on yksi tiukka sääntö,
joka rajoittaa: sukeltamisen jälkeen pitää olla sukeltajantaudin välttämiseksi 24 tuntia maan pinnalla, ennen kuin voi lähteä lentämään – mutta
onneksi lentämisen jälkeen voi vaikka heti mennä
sukeltamaan.

Thaimaan kirkkaissa vesissä.

Ilmassa
Mikon lapsuudenkoti on Asikkalassa lähellä Lahti—Vesivehmaan lentokenttää. Ehkä kentän läheisyys vaikutti siihen, että Mikko ala-asteella meni
lennokkikerhoon rakentelemaan erilaisia lennokkeja. Into ilmailuun ei kuitenkaan siinä vaiheessa
jatkunut, vaan sytyke tuli 2000-luvun puolivälissä,
kun Mikko pääsi kaverinsa varjoliitimen kyytiin.
Heti tämän keikan jälkeen Mikko ilmoittautui varjoliitokurssille, ja harrastus vei sitten sananmukaisesti mennessään.
Varjoliidin on kevyt ja näppärä, sen saa laitettua taiteltuna vaikkapa rinkkaan. Liidin hinataan
Suomen oloissa ilmaan kesällä mönkijällä ja talvella moottorikelkalla. Matkanopeus on varsin hidas, koska siinä mennään tuulien ja ilmavirtojen
mukaan – vastatuuleen ei siis kannata yrittää. Lentokorkeus on kilometrin ja kahden välissä,
”pilvisillassa” lentäminen on Mikon mukaan erityisen hienoa ja nautittavaa.
Mutta ”nälkä kasvaa syödessä”. Mikko alkoi
innostua ultrakevyistä lentokoneista, koska niillä
pystyi suorittamaan matkalentoa paikkakunnalta
toiselle.
Ultrakevyet lentokoneet ovat yleensä putkirunkoisia, kangasverhoiltuja koneita, joiden maksimipaino polttoaine ja henkilö/t mukaan luettuna ei
saa ylittää 450:tä kiloa. Tällainen kone tarvitsee
noin 500 metrin kiitoradan nousuja ja laskuja varten. Pisin Mikon lentämä matka ultrakevyellä koneella on noin 300 km. Kone on keveytensä ja rakenteensa vuoksi herkkä sääolojen nopeille muutoksille. Tällaisilla koneilla onkin sattunut monia
onnettomuuksia viime vuosien aikana.

Ilmojen halki käy
lentäjän tie.

Jakki –harjoitushävittäjä.
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Haaveammattina ratsuttaja – Rosa & Rummu Jüri
Teksti: Mirka Ollila, Rosan äiti; kuva: Tarja Tervo-Heikkinen
Tyttäreni Rosa on ratsastanut aktiivisesti 7-vuotiaasta saakka. Ensimmäiset vuodet hän ratsasti
vain ratsastuskoulun hevosilla tai poneilla, mutta
2010 elämään saapui ensimmäinen oma poni,
shettistamma Junibacken's Emma. Jo tuossa vaiheessa oli selvää, että kisakentät ja ammattihaaveet kohdistuisivat hevosiin. Ratsastuksen ja hevosen hoitamisen opettelu vain lisääntyivät, ja kesällä 2011 Rosa sai ensimmäisen kisaponinsa, welsh
-risteytystamma Thorndale Tamara Bellin. Siitä se
lähti, kisakenttien kiertäminen. Tammy vanhana
kisakonkarina opetti nuorelle ratsastajalle paljon,
ja menestystä tuli estekisoissa 40—80 cm:n luokissa. Kuitenkin tosiasia oli se, että kisauralla eteneminen vaatisi isomman ja enemmän kapasiteettia omaavan ponin. Näinpä Tammy jäi enemmänkin pikkusiskojen ratsuksi ja luottoponiksi, kun
maaliskuussa 2013 Rosan elämään saapui eestinhevosruuna Rummu Jüri. Rommiksi kotoisasti
kutsuttu poni oli saavuttanut jo hienot kisameriitit
kotimaassaan Virossa ja tuli myyntiin sen entisen
omistajan ohitettua ponivuodet.
Jo 2013 Rosa ja Rommi pääsivät kisaamaan
ensimmäisiä 2-tason estekisoja (entinen aluetaso) ,
ja ratsukko niitti menestystä tasaisesti. Vuoden
2014 suurimpia saavutuksia olivat PohjoisSuomen hallimestaruuspronssi ja alueiden välinen
joukkuemestaruushopea. Vuonna 2015 kausi on
ollut monivivahteinen, eikä vähinten satulaongelmien ja nuoren neidin pituuskasvun vuoksi. Ratsukko kuitenkin saavutti useita sijoituksia ja muutamia voittoja 3-tason estekisoissa (entinen kansallinen taso), ja kauden huippuna he saavuttivat paikan Helsinki International Horse Shown Amateur
Tourin kisoihin (22.—23.10.15) 90 cm:n luokkaan.
Rosa ja Rommi valmentautuvat oman kotivalmentajan Piritta Maaralan silmien alla 2—3 kertaa
viikossa ja he kuuluvat sekä este- että kouluratsastuksessa Pohjois-Suomen aluevalmennettaviin.
Alue-valmennuksien lisäksi Rosa valmentautuu

säännöllisesti myös ensimmäisen ratsastuksenopettajansa valmennuksissa. Hevostelu täyttää siis
elämän, kirjaimellisesti, seitsemänä päivänä viikossa, sillä perheen kaikki hevoset ovat kotona
maatilalla, mutta valmennuksiin lähdetään aina
vähintään 20 km:n päähän. Näinpä aamut alkavat
viimeistään seitsemältä hevosten ruokinnalla ja
tarhaamisella ja päättyvät kahdeksan-yhdeksän
aikaan illalla hevosten iltaruokintaan. Kuitenkin
tämä on nuoren neidin oma valinta: haaveena on
ratsuttajan ammatti, ja siihen tähtäävät niin oma
kisaaminen kuin opintohaaveet Ypäjällä yhdeksännen luokan jälkeen. Koska ensi vuosi on Rosan
viimeinen ponivuosi, hänelle etsitään parhaillaan
junnuhevosta, jonka kanssa olisi hyvä siirtyä poneista hevosiin. Katsotaan, miten tytön käy, mutta
lause ” if you believe you can do it, you are
halfway there” saa Rosan uskomaan siihen, että
haaveet voivat toteutua.
Eipä siis liene ihmekään, että myös rippikoulu
kului hevosten kanssa. Kesällä 2015 rippileiri järjestettiin Kekkolan kartanossa Mikkelissä, konfirmaatio oli Hirvensalmen kirkossa ja juhlat omaisten – ja tietysti Rommin kanssa kotona Haapavedellä.

Rippikoulu takana. Rummu Jüri ja Rosa Nykänen kotonaan Haapaveden Ollilassa.

17

Miten tulin sukuun
Teksti ja kuvat: Anna Tervo
Synnyin Paltamossa Oulujärven Niskanselän
etelärannalla vuonna -37.
Isäni on syntynyt Säräisniemellä ja kuoli Paltamossa. Asuinpaikka oli kuitenkin sama. Kunta
vaihtui, koska Oulujärven Kiveslahdenranta liitettiin Paltamoon.
Äidin kertoman mukaan minun piti syntyä
vasta tammikuussa. Isä oli lähtenyt sadan kilometrin päähän Kajaanin joulumarkkinoille. Minä
synnyin kuitenkin markkinalapseksi.
Minusta tehtiin mummojeni kaima. Isän äiti oli
Anna ja äidin äiti oli Kaisa. Nimeksi tuli Anna
Kaisa. Kun olin kaksi vuotta vanha, isä kuoli. Tuli
sota ja sinne vietiin miehet ja hevoset. Naiset ja
lapset jäivät kylälle. Muistan hyvin miten puute oli
vähän kaikesta. Naapurisopu oli kuitenkin hyvä.
Kun leivottiin leipää, vietiin lämmin leipä
naapuriin. Pullaa ei ollut varaa siihen aikaan
leipoa, koska oli pula vehnäjauhoista.
Vuonna -61 lähdin opiskelemaan Kajaaniin.
Tapasimme Olavin kanssa nuorten riennoissa.
Olavi oli vasta palannut Hämeenlinnasta opiskelemasta. Vuonna -63 pääsiäisenä menimme
kihloihin. Minä valmistuin samana keväänä ja
siirryin työelämään. Tarkoitus oli mennä syksyllä
vihille. Peruimme kuulutukset, koska Olavi
määrättiin töihin Säkylään. Olavin palattua kotiin
meidät vihittiin syksyllä -64.
Olavi lähti samana syksynä opiskelemaan
Oulun Teknilliseen kouluun kolmeksi vuodeksi.

Tyttäremme Marjo syntyi syksyllä -65. Asuin
tytön kanssa Olavin vanhempien kotona. Mummo
ja ukki ottivat meidät hoiviinsa. Monesti olen
miettinyt, miten hyviä ihmisiä he olivat.
Silloin lauantait olivat työpäiviä ja äitiysloma
kaksi kuukautta. Olavin sisko oli päässyt keväällä
kansakoulusta ja hän hoiti kahta tyttöä Ukin
kanssa. Toinen tytöistä oli toisen veljen lapsi.
Mummu Katri oli työelämässä ja Ukki Kalle oli
sairaseläkkeellä. Ukki katsoi ikkunasta, milloin
tyttö herää vaunussa. Sisko hoiti sillä aikaa toista.
Olen ikuisesti kiitollinen Olavin siskolle. Se oli
raskas vuosi nuorelle tytölle.
Olavin tultua koulusta meille syntyi vuonna -70
poikamme Markku. Ukin kuoltua tehtiin jako
perheessä. Mummu ja alaikäinen nuorin veli jäivät
luoksemme. Aikuiseksi tultuaan hän muutti
vaimoineen muualle asumaan. Mummu asui 90vuotiaaksi kotona. Hän sai syksyllä keuhkokuumeen ja eli vain kolme päivää sairaalassa.
Olavi ja minä asumme edelleen Kajaanissa.
Yhteinen harrastuksemme on ollut sukututkimus. Olavin sukujuuret ovat Sotkamossa.
Olemme yhdessä sukuseuran kanssa tehneet
sukukirjan Sotkamon Tervoista. Tutkiminen on
hyvin mielenkiintoista. Harrastuksemme jatkuu
edelleen.

Hääkuvamme.

Olavi, anoppi, tytär ja lapsenlapseni.
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Sukuseuralaiset kiviharrastajina
Teksti ja kuvat: Tarja Tervo-Heikkinen

Mitä kiviharrastus oikein on?

mutta nyt katselimme ja kuulimme paljon enemmän. Saimme aimo annoksen tietoa paikallishistoriasta, merkkihenkilöistä, hautakiviyrittäjistä ja
tietysti kivistä, joista hautakivet on veistetty. Näihin voi tutustua myös omassa nojatuolissa lukemalla Riekin, Marinin & Lukkarisen kirjan Kalmiston kertomaa – se ei kuitenkaan vastaa itse paikalla käyntiä.
Kerhollamme on myös jo muutaman vuoden
ajan ollut ns. teematorstai-iltoja, joissa saamme
tietoa monista kiviin liittyvistä aiheista. Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme on ollutkin Geologian
tutkimuskeskuksen Kuopion toimiston väki.
Olemme saaneet istuutua monet kerrat kuulemaan
mielenkiintoisia esityksiä ja katsomaan kuvia niin
läheltä kuin kaukaa. Tiesitkö, että kivien kerääminen ei kuulu jokamiehen oikeuksiin vaan sinulla
tulee olla siihen aina maanomistajan lupa.
www.kivikerho.net

Kiviharrastajat jakautuvat karkeasti kahteen: niihin, jotka ovat kiinnostuneet kivien työstämisestä
ja niihin, jotka ovat kiinnostuneet mineraaleista.
On toki niitäkin, joita kiinnostaa molemmat. Tuo
jako on todella karkea, koska siinäpä unohtuivat
fossiiliharrastajat aivan kokonaan. Joka tapauksessa kiviharrastuksesta riittää jokaiseen makuun.
Yhdistävä piirre kiviharrastajilla on maahan
kiinnittynyt katse ja pullottavat taskut missä ikinä
he liikkuvatkin. Parhaat löydöt voi tehdä esimerkiksi kävelyllä koiran kanssa, kun pieni sade on
kastellut maan ja saanut kivien värit hehkumaan.

Mitä kivikerhossa oikein tehdään?
Kuopion kivikerho ry:llä on kerhotilat Jynkän Monarilla, jossa meillä on paitsi kiviä ja mineraaleja,
myös kirjoja, lehtiä ja erityisesti koneita kivien
työstämiseen. Kerhotiloissa voi esimerkiksi työstää löytämästään kivestä pyöröhiotun korun tai
vaikkapa koristeen pöydälleen. Suurin osa aktiivisista kerholaisistamme onkin juuri näitä hiojia,
jotka viikoittain istuvat kivenhiontakoneiden äärellä ja suunnittelevat uusia ”käsitöitä”.
Kerho tekee myös aktiivisesti retkiä niin lähiympäristöön kuin kauemmaskin. Pari vuotta sitten teimme Pohjanmaan kierroksen ja vuosi sitten
oli Lapin valloituksen vuoro. Tänä kesänä kierros
vei Itä-Suomeen. Lähiseudulla olemme vuosien
varrella kolunneet soramonttuja, kaivoksia, luolia
ja rotkoja. Retkiin pyritään sisällyttämään aina
muutakin kuin kivien kaivelua. Usein matkan varrella on joku kivialan yritys, kaivos, museo tai
muu mielenkiintoinen paikka, johon on ehdottomasti saatava tutustua.
Yksi mieleen painuvimmista kohteista oli Kuopion sankarihautausmaan hautakiviin tutustuminen
geologi Heikki Lukkarisen johdolla. Usein hautausmaalla kävijä katselee vain nimiä hautakivistä,

Keltakvartsista tekemäni kaulakoru, johon olen itse tehnyt
hopeasta myös ketjuosan .
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Sukuseuran sihteerinä kivenpyörittäjä

sitten tehdä tietysti kivestä! Kerholle on Eelis viime vuosina ehtinyt vain harvakseltaan, koska kansalaisopiston puukkoilta osuu samalle illalle. Retkille sen sijaan löytyy paremmin aikaa, koska ne
ovat viikonloppuisin ja osa vielä kesäaikaan. Mutta antaapa Eeliksen itsensä kertoa.

Moni on kohottanut kulmiaan ihmetellen kun olen
kertonut harrastavani kivikerhotoimintaa ja olevani Kuopion kivikerho ry:n puheenjohtaja. ”Mitä
siellä oikein tehdään?” on tavallisin kysymys. No
pyöritellään kiviä – joka muuten ei ole ollenkaan
hassumpaa, jos vain sattuu löytämään omaan käteen sopivan murikan.
Vakavasti ottaen kiviharrastus on erittäin monipuolinen ja yksi niitä harvoja harrastuksia, joita
eivät rajoita sukupuoli, ikä tai kukkaro. Kiviharrastuksen voi aloittaa hyvin pienenä (siis lapsena),
hyvin pienellä budjetilla (siis ilmaiseksi tai ainakin lähes) ja jatkaa niin kauan kuin kivi kädessä
pysyy (siis todellakin iäkkääksi). Kiviharrastukseen voi myös upottaa suunnattomia summia, jos
näin haluaa, jokainen kuitenkin rajaa käytettävissä
olevan budjettinsa oman kukkaronsa ja intohimonsa mukaan itse. Hienoa tässä harrastuksessa
on myös se, ettei materiaali aivan hevillä lopu ja
harrastajia löytyy joka puolelta maailmaa.

Kivistä yhteys metalliin ja muihinkin
materiaaleihin harrastuksissani
Tarja kirjoitti edellä kiviaiheesta harrastuksiin
liittyen monipuolisesti kuvaillen mahdollisuuksia
eri muodoissa. Itsekin olen aikoinaan valmistanut
kivistä koruja aktiivisesti, mutta nyt aikojen sovitukset ovat tulleet sen esteeksi, ja näin kivien hiominen on jäänyt vähäiseksi. Kuitenkin tuon kivien
työstämisen rinnalla on tullut kiinnostus myös kivilajien oppimiseen aina erilaisista mineraaleista
jopa fossiileihin.
Kivien ohessa minulla on monia yhteyksiä
myös muihin materiaaleihin, jotka osin liittyvät
myös kiviin yhdistellen. Painokkaimmin ja eniten
käytän aikaani puukkojen valmistamiseen. Puukonkahvoissa olen osaksi käyttänyt myös kiveä ja
tehnyt kahvoja myös kokonaan kivestä heloja lukuun ottamatta.
Puukon valmistuksessa on tietysti kiven työstämiseen verrattuna monia samanlaisuuksia. Ensiksikin käden taidot ja muotoilun oppiminen. Sitten
hiominen, puukon kokoaminen, tupen valmistus
ja niin edelleen. Toki siinä on myös aivan täysin
erilaistakin, kuten terän takominen pajassa, mikä
on vallan muuta kuin kiven työstäminen. Yhteistä
niissä kuitenkin on se, että niihin ryhtyessä kiinnostus vain kasvaa tehdessä; kummassakin saa
opetella ja rikastuttaa taitojaan, täysin oppineeksi
ei näissä tule. Jää vähän kuin koukkuun. Viime
vuosina olen tehnyt damasti-teräisiä puukkoja,
joissa on tavallista enemmän haastetta.
Puukon valmistuksessa on myös lukuisia vaihtoehtoja. Vaihtoehtoina on muun muassa perinteisten mallien tai modernien mallien valmistus,
aivan omien muotoilujen tekeminen tai valmistus
erilaisista materiaaleista ja eri laatutasolle. Niin
on myös erilaisten tuppimallien tekeminen. Aiheet
ja vaihtoehdot eivät lopu kesken.
Muutoin kivien liittyminen metalleihin ja jopa
puuhun ja muihin materiaaleihin tulee kysymyk-

Mitä kiviharrastus on antanut minulle?
Oma työni on jo vuosia vaatinut jatkuvaa aivojen
ahdistelua: lukemista, selvittämistä ja raporttien
kirjoittamista. Kiviharrastus antaa minulle mahdollisuuden hyvällä syyllä kävellä ajattelematta
mitään, tonkia lapiolla maata, ihastella värien ja
muotojen kirjoa ja ihmetellä, kuinka on mahdollista jonkin noin pienen ja kauniin olemassa olo
ylipäätään. Harrastus antaa joka kerran ilon tunteen, kun työstätetystä kivestä muotoutuu kaunis
koru tai kun yllättäen kiven sisältä paljastuukin
jotain odottamatonta.
Itse olen ihastunut myös fossiileihin, noihin
kivettyneisiin olentoihin, jotka olivat täällä kauan
ennen meitä ja jotka jäävät tänne kuten kivet ja
mineraalitkin, kun meitä ei enää ole.

Kivestä ja teräksestä tehty
Eelis Mustonen on myös Tervosia suoraan alenevassa polvessa – ja kivi-ihmisiä. Eeliksen toinen
intohimo kivien lisäksi on puukontaonta ja valmistus. On Eelis toki tehnyt korujakin – vaikka
kuinka paljon, mutta viime vuosina puukontaonta
on vienyt tilaa yhä enemmän. Puukon kahvan voi
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seen design-korujen teossa. Kulta, hopea ja pronssi ovat korujen kannakkeiden ja kehysten valmistuksessa yleisimpiä. Puutakin voi yhdistää kivikoruihin. Web-sivuillani löytyy valtava määrä eri
taitajien puu- tai kivikorujen yhdistelmiä, jotka
ovat hyvin kauniita. Itsekin olen valmistanut koruja yhdistämällä puuta ja kiveä. Täydellisimmin
puu ja kivi yhdistyvät puusta muodostuneissa fossiileissa. Ne ovat kauniita sellaisenaan, mutta
myös hyviä aihioita koriste-esineiden tekoon ja
korujen valmistukseen.
Eeliksen harrastuksen tuotoksiin voi tutustua
osoitteessa http://shooterz.sytes.net/~eelis/ .

Eelis esittelemässä töitään kerholla.

SUKUSEURAN TUOTTEITA MYYNNISSÄ!
Sukukirja
Jaalangan Tervoset
50 €/kpl

Sukukirja
Sotkamon Tervot ja lisäyksiä
Jaalangan Tervosiin
60 €/kpl

Standaari 30 €/kpl

Adressi 10 €/kpl

Avaimenperä,
metalli 6 €/kpl
Pinssi, metalli 5 €/kpl

Kynä 4 €/kpl

Lippis 12—14 €/kpl

Lisäksi myynnissä on logolla varustettuja T-paitoja 12 €/kpl, kynttilöitä 7,50 €/kpl ja
kangaskasseja 4,50 €/kpl. Tilauksiin lisätään lähetyskulut.

Tilaukset ja tiedustelut: juha.tervo2@luukku.com tai p. 050 350 8279
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Paltamon täystyöllisyyskokeilu onnistui
Teksti: Mirja Karlsson
Paltamon täystyöllisyyskokeilusta Sosiaali- ja terveyspoliittisessa aikakauslehdessä TESSOssa 29.1.2014 julkaistu artikkeli.

Paltamon työttömyysprosentti putosi
täystyöllisyyskokeilun aikana seitsemästätoista prosentista neljään.
Paltamon työllisyyskokeilussa työtön työnhakija
ohjattiin ensin TE-hallinnon Työnhakuklubille
työnhakuvalmennukseen. Tämän jälkeen työvoimayhdistys tarjosi hänelle työtä, mikäli hän ei siirtynyt suoraan avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen.
Työvoimayhdistykseen työllistetyt henkilöt
työskentelivät Työvoimatalolla erilaisissa tehtävissä, kuten työpajoilla, tuotteiden myyntipisteissä tai
alihankintatöissä. Vuosina 2009–2013 toteutetun
täystyöllisyyskokeilun aikana työvoimayhdistyksellä oli työsopimus noin 428 henkilön kanssa,
joista 304 työskenteli Työvoimatalon, 82 kunnan
ja 42 yhdistysten työtehtävissä.
Paltamon työvoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Huotari painottaa, että jos kaikki työttömät halutaan työllistää, toiminta on suunniteltava
erityisen huolellisesti.
– Ihmisiä pitäisi työllistää portaittain. Tyhjäkäynti ja toimettomuus vain rasittavat ihmisiä.
Meiltä puuttui alussa erityisesti talvella mielekästä
työtä. Silloin piti järjestää koulutuksia tai muuta
toimintaa. Yksi toimintamuotomme oli ajatuksia
herättävien elokuvien katselu, joiden sanomaa
pohdittiin porukalla jälkikäteen.
Työnhakuklubi osoittautui hyväksi motivoijaksi
työhön. Sen kautta voitiin tehdä myös yksilöityjä
työtarjouksia.
– Työnhakuklubi toimi 12 henkilön ryhmissä,
joissa keskusteltiin osallistujien elämäntilanteesta,
etsittiin heidän vahvuuksiaan ja motivoitiin työnhakuun. Joka ryhmässä oli mukana myös 1–2 yli
500 päivää työttömänä ollutta, Huotari kertoo.
Työhön kannustaminen on Huotarin mukaan
tärkeää, koska kaikenlaisia ”katuhuhuja” liikkuu.
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– Jos joku on sanonut jotain väärin työkkärissä
tai asuu 20 kilometrin päässä eikä ole kyytiä, sitten katsotaan, voiko olla työnhakijana ollenkaan.
Tai jos sanoo, ettei ota töitä ja saa karenssin, niin
ihminen tulee vain entistä varovaisemmiksi eikä
uskalla lähteä mihinkään.
Luottamus yhteiskuntaan oli Paltamossa Huotarin mukaan heikko. Tämä todettiin myös THL:n
tekemässä lähtökohtatutkimuksessa. Kun luottamus esimerkiksi viranomaisiin ontuu, motivaatio
osallistua aktiivitoimiin on vähäinen. Kokeilun
aikana luottamus kuitenkin parani.

Työttömyyden oikeat syyt esille
Anne Huotari korostaa erityisesti työttömyyden
todellisten taustatekijöiden selvittämistä.
– Työ- ja elinkeinotoimistoissa käydään harvoin läpi työttömien todellisia elämäntilanteita
yksinkertaisesti siksi, että työttömät eivät uskalla
kertoa todellisia syitä siihen, miksi eivät voi lähteä esimerkiksi matkatöihin. Täällä Paltamossa
monet hoitavat iäkkäitä vanhempia tai muita sukulaisia. Tämä on inhimillinen ja perusteltu syy,
mutta kelpaa harvoin perusteluksi olla ottamatta
vastaan tarjottua työtä.
Paltamon täystyöllisyyskokeilu oli poikkeuksellinen nimenomaan siinä, että työttömille räätälöitiin heille sopivia ratkaisuja. Niinpä esimerkiksi
eräs nuori äiti pystyi hoitamaan omaa lastaan kolmasosan työajastaan. Lopun ajan hän kirjoitti juttuja työvoimayhdistyksen verkkolehteen. Toinen
artesaaniäiti, joka asui 15 kilometrin päässä Paltamon keskustasta, sai kotiinsa Työvoimatalon ompelukoneen ja teki hänelle määritellyt työt silloin,
kun pystyi ne parhaiten lapsenhoidoltaan tekemään.

Huotarista mikään työllistäminen ei onnistu,
ellei tiedä ja tunnista työllistymisen esteitä. Tämä
kaikki edellyttää kuitenkin sitä, että työtön työnhakija luottaa virkailijaan ja uskaltaa sanoa, mikä on
vialla.
Työvoimatoimistossa työttömyyden esteet eivät
tule välttämättä esille – eivätkä varsinkaan nyt,
kun ihmisten toivotaan ilmoittautuvan sinne netin
kautta. Huotarin mielestä työttömän henkilökohtainen tapaaminen olisi sitä tärkeämpää, mitä pidempään työttömyys on kestänyt.

Anne Huotarin mukaan Paltamossa parannettiin
työllistymisen edellytyksiä, mutta ne kaikki eivät
vielä näy muuten kuin ehkä parantuneena terveytenä. Päihteet olivat Paltamossakin iso ongelma,
joiden vähenemisestä saatiin myös selvää tutkimusnäyttöä.

Taidot karttuivat, vaikka napinaakin oli
Viisikymmentäkuusivuotias Erkki Väisänen nostaa jalat pöydälle Paltamon Työvoimatalossa. Hänellä on tietokonetekniikan perustutkinto, johon
hän on nyt saanut täydennettyä liiketalouden osuuden.
Väisänen on suunnitellut työvoimatalon käyttöön muun muassa Excel-pohjaisen työajan seurantamallin, lomakkeita ja muita työtä helpottavia
työkaluja. Hän on myös ottanut kamerallaan kuvasarjan vuoden kierrosta kotikulmillaan. Se julkaistiin Työvoimatalon Paltari-verkkolehdessä.
– Olisin toivonut täystyöllisyyskokeiluun
enemmän tuottavaa toimintaa ja tai tuotteita, joita
olisi voitu valmistaa ja kaupata edelleen, hän sanoo.
Kuusikymppinen Aulikki Leinonen jaksaa kiitellä kokeilua: työajat olivat hyvät, lomat sai valita
ja työterveyshuolto toimi hyvin. Kaupan alan ammattilaisena hän teki töitä Näprinki-myymälässä,
jossa myytiin työllistettyjen tekemiä käsi- ja puutöitä. Erityisen kiitollinen hän on päihdekuntoutuksesta, joka auttoi häntä raitistumaan. Raittiutta
on kestänyt jo kolme vuotta.
62-vuotias Irene Moilanen on tehnyt pitkän päivätyön elintarvikealalla, mutta terveys petti
hieman ennen Paltamon täystyöllisyyskokeilun
alkua. Hän työskenteli Työvoimatalolla ompelijana ja ohjasi muita ompelimoon tulleita työntekijöitä.
– Kokeilu lähti väärin liikkeelle, kun liitonkin päivärahoilla olleiden piti tulla tänne töihin.
Kun Työvoimatalolla oli paljon sakkia, kaikille ei
riittänyt mielekästä tekemistä ja siitä jurputettiin. Ihmiset ei motivoidu, jos on luppoaikaa ja
turhaa huuhailua. Minulla on ollut kyllä koko ajan
liikaakin tekemistä.
26-vuotias Jussi Parviainen pitää hyvänä, että
ihmisille koetettiin järjestää työtä. Hän on itse tehnyt kokeilussa atk-hommia ja päässyt näin kehittä-

Työterveyshuollon oltava mukana
Paltamon täystyöllisyyskokeilussa työterveyshuolto nousi keskeiseksi toimijaksi. Aluksi terveystarkastuksissa näytti siltä, ettei mitään ollut
vialla. Ongelmat tulivat esille pikkuhiljaa työpajoilla, kun osa työllistetyistä valitti huonovointisuutta tai myöhästeli töistä. Sitten otettiin käyttöön
vuoden mittainen työkyvyn arviointiprojekti.
Työkyvyn arvioinnissa henkilö kävi ensin kuntoutusohjaajalla, jossa selvitettiin sosiaalinen tilanne ja työhistoria. Sekä esimies että työntekijä
täyttivät lomakkeen, jossa käytiin läpi työssä selviytymistä, työssä käynnin säännöllisyyttä, ohjeiden omaksumista ja fyysistä kuntoa. Lisäksi arvioitiin vielä selviytymistä avoimilla työmarkkinoilla.
– Lomakkeiden täytön jälkeen verrattiin tuloksia. Tästä tuli hyvä esimiestyön väline, kun siinä
voi ottaa esille ongelmatilanteita tai esimerkiksi
myöhästelyn syitä eli tässäkin tuli esille oikeita
työllistymisen esteitä. Kaiken tämän jälkeen mentiin työkyvyn arviointiin työterveyslääkärin luo,
Anne Huotari kertoo.
Suurimmalla osalla täystyöllisyyskokeiluun
osallistuneista oli hyvä työkyky. Osalla paljastui
piileviä kansansairauksia. Esimerkiksi väsymystä
valittaneelta henkilöltä löydettiinkin diabetes, josta hän ei tiennyt mitään, ja se sai aikaan huonon
olon.
– Terveystarkastuksissa löytyi muun muassa
hoitamatonta diabetesta. Paltamo nousikin hankkeen ansiosta yht’äkkiä kansansairaustilastossa
korkealle ja Kainuun ykköseksi. Asiat tulivat
ikään kuin näkyviksi, mikä on hyvä asia, koska
diagnosoituja sairauksia voidaan hoitaa.
23

mään työtaitojaan. Joulukuussa hän oli harjoittelijana Kainuun Opistolla.
Kokeilussa Parviaista harmitti hieman se, että
häntä hoputettiin hakemaan kouluun ja oltiin jo
melkein lähettämässä hakupapereita.
– Ihmiset touhusi liikaa toisten puolesta. Se
vaan luo lisästressiä, jos pitää ajatella, mitä tekisi
kahden vuoden päästä.

2. Ota selvää, mitä työtä tarjolla
Mitä tarkemmin tiedä t tarjolla olevista työ paikoista, sen helpompaa työ llistä minen on.
Talvi oli Paltamossa erityisen hankalaa työ llistä misaikaa.
3. Räätälöi työllistämisratkaisuja
Pieniä lapsia tai iä kkä itä sukulaisia kotonaan
hoitavista moni pystyy tekemä ä n etä työ tä ,
jos työ n voisi tehdä silloin, kun se itselle parhaiten sopii.

Paltamon Työtä kaikille -kokeilu
•
•
•
•

•

•

työllisti lähes kaikki kunnan 16–64-vuotiaat
työttömät työnhakijat
työllistettyjä noin 400 henkilöä vuosina 2009
–2013
Paltamon kunnassa noin 3 800 asukasta, lähin kaupunki Kajaani 40 kilometrin päässä
minimipalkka 1018 euroa 4 tunnin 45 minuutin työajalla, maksimi 2312 euroa 8 tunnin
työajalla
kustannukset lähes 12 miljoonaa euroa, joista
2/3 palautui takaisin muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan säästöinä
THL:n arviointitutkimuksen mukaan alkoholin riskikäyttö, tupakointi ja yksinäisyys vähenivät

4. Selvitä työttömyyden todelliset syyt
Ihmiset uskaltaisivat ehkä kertoa todelliset
syyt työ ttö myyteensä , jos he eivä t joutuisi
niiden vuoksi karenssiin ja tippuisi ansiosidonnaiselta peruspä ivä rahalle.
5. Vahvista itsetuntoa
Mitä pidempä ä n työ ttö myys jatkuu, sitä
enemmä n ihmisillä on esimerkiksi ylivelkaantumiseen liittyviä taloudellisia ongelmia, joista muodostuu helposti työ llistymisen esteitä .

Lisätietoja: Riitta-Liisa Kokko, Tellervo Nenonen,
Tuija Martelin & Seppo Koskinen (toim.) Työllisyys, terveys ja hyvinvointi – Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2009–
2013. Hankkeen loppuraportti. Raportti 18 /2013.

6. Ota työterveyshuolto yhteistyökumppaniksi
Ihmisten työ kyvyn selvittä miseen ei riitä
pelkkä terveystarkastus, vaan tarvitaan monipuolinen elä mä ntilanteen kartoitus.

Työ llistä mistoiminta vaatii tarkkaa suunnittelua ja yhteistyö tä eri toimijoiden vä lillä . Työ ttö myyden oikeat syyt tulee myö s ottaa huomioon.

7. Kiinnitä huomiota nuoriin
Nuorillakin voi olla mielenterveys- tai muita
ongelmia, jotka estä vä t työ n saantia. Selvitä
nä mä ennen kuin alat rä ä tä lö idä nuorelle
sopivaa urapolkua.

1. Suunnittele hyvin
Jos ihmisiä halutaan työ llistä ä , heitä tulisi
ottaa mukaan pienissä erissä , jotta jokaiselle
riittä isi mielekä stä tekemistä .

8. Käynnistä työkyvyn arviointi -projekti
Tä tä pitä isi tehdä koko ajan joka kunnassa,
sillä TE-toimistojen asiakkaina on aivan liikaa työ kyvyttö miä henkilö itä .

Kahdeksan askelta täystyöllisyyteen
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Kirjeitä sinne jonnekin - kotiväen kirjeitä rintamalle
Koonnut: Kirsti Tervo; kuvat: Timo Tervo
Kivekseltä 22/1 -40
Terveppä sitten.
Rupesin kirjoittamaan jonku sanan tämän paketin
mukana Jos tämä homma onnistuisi van saattaa käyvä niin että ne paluuttaa kaikki takaisi. Sinä tahot
niitä huopatöppösijä van niitä ei nyt saatu ku ei ole
Lamminpäässä Laurikaan kotona joka tekisi ja sitten
se että me ei ole saatu villoja mistää likeltä eikä keritty käyvä etempää kun saatiin niin myöhä se kirje.
— Ja sitten että minä kävin monessa kaupassa enkä
saanut mistää oikeita korppuja. Ja sitten minä otin
Melalahesta vehnäjauhoja ja sitten tein sen nisuksi ja
sitten tein korppuja että ei ne ole oikeita. Tässä on
vähän olevinaan monellaista van muuten vähä kun
sitä ei uskalla paljoa panna että jos katoaa niin siitä
tullee enempi vahinkoa. Minä panin tähän vähäsen
sokeria kun Koistinen kerto että siellä keitetää vettä
ja sitten sitä juotte korppujen ja sokerin kanssa mutta
sokerista on puute. Van meillä ei ollut enempää kun
ei ole tällä kertaa Mustolassa. Van laitan sitten toisella kertaa jos vaan haluat meillä kyllä sokeri riittää van eihän tuo riitä aina kaupoissa. Tässä paketissa on niin kuin näet Korppuja. Sokeria. Makeiset.
Voita. Lihaa. Patteri. Veihti. Rieska. Alusvaatteet ja
nenäliinoja. Ja jos vain saisit laitettua ne likaiset
vaatteet pois niin se oisi kyllä hyvä. Minä en saanut
mistää lanellija niin täyty turvautua näihin vaatteihin.—
Kivekseltä 7/2 -40.
—Täällä on sitä samallaista yskää kun siellähi ja
lisäksi tuhkarokko van meillä ei ole ollut vielä kun
Taimissa. Van yskä on ollut ja se kurkkukipeä
kaikissa tämänpuoleisissa. Täällä ei tohi lähteä
kajaaniinkaa kun nuita lentokoneita lentää jokapäivä
kajaanissa ja myös täällä asti. Kiehimään jos lähtee
niin siellä reissulla saapi ainaa olla metässä ilma
hälytyksen takija kun ne R*** riijaa sitä Kiehimän
siltaa ja on kerralla toistakymmentä lentokonetta
niin se ei tie mieli lähteä paljo mihinkää matkalle.
Kiehimässä on ollut pommitus monta kertaa ja
kivesjärvellä ei ole ollut kun yhesti se pommitus 5
pommija se puotti van se ei saanut mitää aikaa.
Vaalan sillasta se on saanut yhen pommin läpi. —
Lähde: Urho Tervon kirjearkisto
Osa Aune-siskon kirjeestä Urho-veljelle (ylinnä). Alempana talvisodan aikainen kirjekuori edestä ja takaa.
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Jymy-yllätys Sotkamosta
Teksti ja kuva: Ari Tervo, Kajaani
Sain viime kesänä eli tarkemmin 14. kesäkuuta
viestin puhelimeeni, että Kainuusta Sotkamosta oli
löydetty mahdollinen idänkäki. Jos lajimääritys
olisi oikea, se olisi uusi lintulaji Kainuulle — ja
myös koko Suomelle. Kyseistä lintua ei ole tavattu
koko Euroopassakaan muualla kuin Venäjällä.
Mieleeni tuli ajatus: miksi juuri nyt? Ei minulla
ollut mitään sitä vastaan, että alueeltamme löytyi
tosi harvinainen lintulaji. Mutta, mutta — kun minä olin Kainuusta yli 1 000 km päässä PohjoisNorjan Varangilla kuvaamassa juuri lintuja. Mieleen tuli ajatus, ehdinkö Kainuuseen ennen kuin
lintu lähtee jatkamaan matkaa. No, se oli sen ajan
murhe, ja minun piti vain keskittyä Norjan lintuihin.
Lähdimme kuitenkin pian kotimatkalle ja olimme puolisoni kanssa Kajaanissa illalla 16. kesäkuuta. Matkan väsymys painoi vielä, mutta jo samana iltana ajoin kohti Sotkamon Teerivaaraa,
paikkaa, josta lintu oli löytynyt. Käkien ja varsinkin idänkäkien mieluisinta kukunta-aikaa on juuri
myöhäinen ilta tai yö.
Saavuin paikalle ja näin autokolonnat linnun
löytöpaikan lähellä. Sain tiedon, että idänkäen laulun oli jo moni kuullut, mutta linnusta ei ollut saatu vielä yhtäkään kuvaa. Vaikka laulu erottui suuresti meidän kotoisen käen laulusta, valokuva olisi
tärkeä, jotta havainto hyväksyttäisiin. Kolme kertaa aikaisemmin oli jo luultu idänkäen löytyneen
Suomesta, mutta valokuvien perusteella lintu on
todettukin erikoisesti äänteleväksi normaaliksi
käeksi. Idänkäen ääni on sellaista pu-pu-puääntelyä.
Itse paikalla muutama mies opasti minua, mistä

päin oli viimeksi idänkäen ääntelyä kuullut. Koska
tiesin linnun olevan erittäin arka, lähdin suoraan
metsään, minne toiset lintuharrastajat eivät olleet
menneet. Löysin pienen aukon, johon jäin passiin
odottelemaan lintua. Uskomatonta kyllä – noin
tunnin odottelun jälkeen kuulin idänkäen ääntelyn
ja pian näin sen lentävän näköpiiriini ison kuusen
latvaan. Siinä se sitten puputti ja minä hiivin varovasti kuvausetäisyydelle ja sain otettua siitä muutamia kuvia ennen kuin lintu lensi taas metsän kätköön.
Takaisin tielle päästyäni näin muutaman lintuharrastajan, joille näytin kuvat. Heti alkoi soittorumba ympäri Suomea. Linnun tuntomerkkejä tulkittiin kamerani näytöstä. Onnitteluja sateli joka
puolelta. Ne, jotka eivät harrasta lintuja, varmaan
ihmettelevät moista meuhkaamista yhden linnun
tähden. Nämä ovat kuitenkin lajin harrastuksen
suola – nämä harvinaisuudet.
Sana levisi, ja seuraavana aamuna jo paikallinen lehti kyseli linnun kuvaa lehteensä. Myös Bird
-Life Suomi otti yhteyttä kuten myös Bongariliitto. Kaikilla oli kiire saada kuva lehteensä tai nettisivuillensa. Tämä on harvinaista herkkua, mutta
oli ihan mukava olla välillä tämän tapahtuman
keskipisteessä. Idänkäki viihtyi Sotkamon Teerivaaralla kolme viikkoa, joten kaikki halukkaat lintuharrastajat ehtivät nähdä tai kuulla linnun. Myös
ulkomailta tuli lintuharrastajia katsomaan tätä eurooppalaista harvinaisuutta.
Seuraavaa harvinaista kuvauskohdetta odotellessa…
Ari
Kuva idänkäestä sivulla 27.

Joulun ajan nimiä
Jouluaattona 24.12. juhlivilla Aatamilla ja Eevalla on perinteisesti ollut yhteinen nimipäivä, koska Raamatun mukaan heidät luotiin samana päivänä. Jouluaattoon, Jeesuksen syntymäpäivän edelle, nimipäivä sijoitettiin siksi, että Aatami ja Eeva edustavat syntiinlangennutta ihmissukua, jonka Jeesus lunastaa. Nimien Aatami ja Eeva lähtömuodot ovat olleet
käytössä Syyrian seudulla jo 4 500 vuotta sitten. Aatami on suomalaistunut muoto heprean
nimestä Adam ’ihminen’. Eevan taustalla on heprean sana havva ’elämä, elämän antaja’.
Tämän nimen Aatami antoi vaimolleen.
Tiina Manni-Lindqvist, Kotimaisten kielten keskus
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