Tervola-lehti

Tiedotuslehti Tervolan
kunnan talouksiin
Lehti nro 2– 27.1.2021

Myönteisiä mahdollisuuksia
www.tervola-lehti.fi

Tervolan Vuokratalot Oy
Vuokrakoti lähellä luontoa
Seitasaarentie 8 as 2,
2h+k, 62m² vuokra 499,20€/kk
Hakalantie 4 B 6,
3h+k+s, 75m² vuokra 612,75€/kk

Koti etsii vuokralaista.
www.tervolanvuokratalot.fi
040 170 3243

Oona Mattila ja Lenni Alaluusua tekivät Tervolan 4H-yhdistyksen kokkikerhossa
herkullisia lämpimiä voileipiä.

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

Tervolan 4H-kerhot
vetävät ja toimivat

Alakouluikäisten kerhoja on pystytty
pyörittämään korona-ajasta huolimatta.
Kerhotoiminnan lisäksi Tervolan 4Hyhdistys kampanjoi ysiluokkaisten työllistämiseksi
ja järjestelee ulkoilmatapahtumia.

Teksti, kuvat Auni Vääräniemi
Mattisen koulun keittiössä on innostunut tunnelma,
kun alakouluikäisten kokkikerhon lapset valmistavat
lämpimiä voileipiä. Täytteinä on makkaraa, paprikaa ja
suolakurkkuja, tai mitä kukin haluaa leivälleen laittaa.
”Laittakaa lisää juustoa, että
ei mene hukkaan!”, huikkaa
Tervolan 4H-yhdistyksen
toiminnanjohtaja Sirpa Vuokila lapsille. Vuokila vetää
kerhoa yhdessä ohjaaja Hilla Tirroniemen ja apuohjaaja Kalle Tirroniemen kanssa.

Ekaluokkalaiset Oona Mattila ja Lenni Alaluusua vertailevat leipiään ja kertovat, että
kerhossa on kivaa. He ovat
olleet joka kerhokertana läsnä ja ovat tehneet ”kaikenlaista” kokkikerhon aikana.
Tervolan 4H-yhdistyksen vetämät kokkikerhot ovat suosittuja etenkin 0-4−luokkalaisten keskuudessa ja ryhmät ovat aina täynnä. Muita
4H-kerhoja tällä hetkellä ovat luontoteemakerhot,
sählykerho, puuhakerho,
heppakerho ja toiminnallinen
iltapäivä maatilalla.
”Onneksi kerhoja on saatu pitää vallitsevasta koronati-

lanteesta huolimatta”, Vuokila kiittelee. Hän sanoo, että
sen sijaan leirejä ei ole voitu
järjestää, paitsi päiväleirejä.
Yhdistyksen tavoitteena on
pitää ystävänpäivän ja laskiaispäivän rieha kunnantalon
takana. Lisäksi järjesteillä on
leivontapäiviä, joista ensimmäinen on jo ensi viikolla Runebergin päivän teemoilla.
Vuokilan apuna ja oikeana
kätenä on nyt oppisopimusopiskelija Tiina Kämäräinen.
Vuokilan mukaan toiminnassa on toisen tekijän myötä
tullut hyvää vauhtia. Kämäräinen ideoi muun muassa
elämysluontotapahtumaa ja
pohtii keinoja, joilla saadaan
nuorille tekemistä, toimintaa
ja työllistymistä.

Kampanjaa ysien
työllistämiseksi
Tervolan 4H-toiminta on paljon muutakin kuin kerhojen
vetämistä. Uutena asiana yhdistyksellä on valtakunnalliseen Ysit töihin -kampanjaan
osallistuminen. Kampanjassa 4H kokoaa yhteen työnantajat ja vie viestiä yseille koulujen kautta.

”Tavoitteena on saada mukaan yrittäjiä, jotka haastaisivat toiset yrittäjät työllistämään nuoria. Ysiluokkalaiset työllistetään vähintään
kahdeksi viikoksi. Tervola on
kampanjassa ensimmäistä
kertaa mukana, joten ensimmäinen tehtävä on nyt informoida ysiluokkalaisia, että
tällainen mahdollisuus on
mukana”, Sirpa Vuokila kertoo.
Yläkouluikäisille Tervolan
4H-yhdistyksellä on tarjottavana kerhonohjausta,
työpalvelua ja ohjausta 4H
-yrittäjyydessä. Tervolassa
on tällä hetkellä seitsemän
4H-yritystä. Yksi tilaustyö
on esimerkiksi ollut maskien
tekeminen ja toimittaminen,
jossa nuoret tekivät tilausmaskit kotonaan omista tarvikkeista ja laskuttivat työstään suoraan tilaajaa eli kuntaa.
4H kannustaa, opastaa ja
neuvoo nuoria yrittäjiä. Tervolassa nuoret yli 13-vuotiaat yrittäjät toimivat esimerkiksi leivonnan, lastenhoidon, eläintenhoidon ja
käsitöiden parissa.

MYYMÄLÄ/KAHVIO
ARK. 7-17, LA 9-14,
SU SULJETTU!
KORJAAMO ARK. 8-16,
VKL. SULJETTU!
MIIKA P. 040 537 6425
miika@vaihtoykkoset.fi

VILLE P. 040 587 5055

Marjamiehentie 1, Tervola WWW.VAIHTOYKKOSET.FI

KUNTAVAALILEHDET
24.3. ja 7.4.
Hyvä kuntavaaliehdokas!
Tervola-lehti julkaisee kevään aikana
kaksi kuntavaalinumeroa 24.3. ja 7.4.
Tavoitteena on julkaista kaikki kuntavaaleja
koskeva ehdokaskirjoittelu näissä lehdissä.
Kysy tarkemmat julkaisuehdot osoitteesta
aineisto@tervola-lehti.fi
Vaali-ilmoittelun osalta aikataulu on suunniteltu
niin, että numerolliset vaalimainokset ehtivät
tuohon 24.3. lehteenkin, kun vaali-ilmoitusten
jättöaikaa on jatkettu to 18.3. iltaan saakka*,
jolloin ehdokasnumerot ovat jo selvillä.
Jotta varmistat kirjoituksesi julkaisun, aineisto
on oltava lehdessä viikkoa ennen lehden ilmestymistä eli tiistaina 16.3. ja 30.3.
Myös ilmoitusvaraukset lehtiin viimeistään
tuolloin. (Huom! ilmoitusten jättöajat)*

Tiedustelut, ilmoitusvaraukset ja aineistot
aineisto@tervola-lehti.fi

Tervola-lehti

Mietteitä menneen vuoden
kirkolliskokouksen tiimoilta
Olen saanut olla osallistumassa Turussa
pidettävään kirkolliskokoukseen 3.-6.11.2020.
Tällä kertaa osasin jo vähän enemmän
odottaa, mitä tai millaista työskentely
tuona viikkona olisi.
Koska kuulun yleisvaliokuntaan, olin osallistunut kirkolliskokouksien välillä Teamsin välityksellä valiokunnan
kokouksiin käsittelemään
aloitteita, jotka oli yleisvaliokunnan käsittelyyn lähetekeskustelun evästyksin lähetetty.
Aloitteet valiokunnassani
koskivat mm. tasa-arvoiseen
ja yhdenvertaiseen nimikkeistöön siirtyminen, avioliittoon vihkimisen ehtojen
muuttamisesta kirkkojärjestyksessä. Täysistunnoissa käsiteltiin mm. Kirkon nelivuotiskertomusta vuosilta
2016-2019 eli tarkasteltiin
tutkimusten valossa mennyttä neljää vuotta. Samoin
käsittelyssä oli Ovet auki –
Suomen ev.lut. kirkon strategia vuoteen 2026.

Monet asiat puhuttivat kirkolliskokousedustajia, puheenvuoroissa oltiin huolissaan siitä, miten kirkko
osoittautuisi kutsuvaksi ja
kaikille avoimeksi. Mitä kirkon pitäisi tehdä ja miten ottaa huomioon kaikki – koko
luomakunta. Mutta mikä
on kirkon asema ja tehtävä? Milloin suola käy mauttomaksi? Mitä varten kirkko
ja seurakunta on olemassa?
Tilastojen valossa viimeiset neljä vuotta kertovat siitä, että kirkolla olisi paljon
tehtävää kaikissa seurakunnissa. Miksi kirkko/ seurakunta ei kiinnosta? Kuitenkin seurakunta tarjoaa erilaisia palveluita eri ikäisille,
on pyhäkouluja, päiväkerhoja, varhaisnuorten kerhoja,
isoskoulutusta ja nuorille erilaisia tapahtumia ja aikuisillekin löytyy tilaisuuksia ja ta-

pahtumia, mihin ovat kaikki
tervetulleita.
Kirkolliskokouksissa on käytetty yhä paljon puheenvuoroja avioliittoon liittyvissä asioissa. Tärkeää keskustelua, koska siinä oma
kantavoivahvistuaentisestään.
Olen itse pohtinut ja olenkin
huolissani siitä, mistä kirkolle uusia jäseniä? Uskonnonvapautta korostetaan, mutta
usein se käännetään kirkon
vastaiseksi. Onhan meillä vapaus uskoa Jumalaan. Mutta kuka ottaa vastuun kristillisestä kasvatuksesta lasten
parissa? Vanhemmat? Kummit? Isovanhemmat? Seurakunta lapsityön keinoin?
Itse saan olla mukana toteuttamassa kirkon tärkeintä tehtävää eli toimia lähetyssihteerinä Keminmaan
seurakunnassa ja Kemi-Tor-

JUMALANPALVELUKSET:
Ilman seurakunnan läsnäoloa
Ne striimataan Seurakuntakeskuksen
kirkosta su 31.1. ja 7.2. klo 10.00.
Su 7.2. jumalanpalveluksen jälkeen pieni
Yhteisvastuu-info.

nion rovastikunnan lähetysvastaavana ja lisäksi olla
luottamustoimissa kirkolliskokouksessa ja hiippakuntavaltuustossa sekä kotiseurakuntani Tervolan hallintoelimissä.
Ovet auki- strategiassa korostetaan sitä, että ovet tulee
olla auki seurakuntalaisten
tulla sisälle tilaisuuksiin ja olla
auki, työntekijöiden lähteä
ulosseurakuntalaistenpariin!
Tervetuloa ja tervemenoa!

VIIKKOTOIMINTA:
Viikkomessu keskiviikkona 3.2. ja 10.2.
Seurakuntakeskuksen kirkossa klo 18.00.
Viikkomessuun voi ilmoittautumisten perusteella osallistua papin ja kanttorin lisäksi
korkeintaan 8 henkilöä. Ilmoittautua voi numeroon 0504370001 tekstiviestillä tai soittamalla. Kukin ilmoittautunut saa vastauksen
onko mahtunut kahdeksan joukkoon, ja jos
ei ole mahtunut, saa viestin, johon vastaamalla voi kertoa haluaako osallistua messuun seuraavana keskiviikkona.
KIRPPUTORI
on avoinna ma, ke ja la klo 11-17
www.tervolanseurakunta.fi

”Viisauden lähde, vie viisauteen. Tietäni ohjaa, kun matkaani teen. Luottaa voin Isäni rakkauteen. Kätkeydyn suojaasi turvalliseen.” (vk 923:2)
Siunauksen toivotuksin:
Arja Heikkinen,
lähetyssihteeri		
		
kuva: Hanna Heikkinen

Seuraava Tervola-lehti ilmestyy 10.2.
Aineistot ke 3.2. mennessä osoitteeseen
aineisto@tervola-lehti.fi

Lukijalta:
SAAVUTTAMATONTA
Tahtoisi löytää rakkauden.
Kuten sankarit satujen.
Kuuntelee ääntä sydämen.
Uusi päivä jälleen sarastaa.
Pettymys kangastuksena
katoaa.
Kauneutta sydämensä
rakastaa.
Kuin Ikaros hän siipensä
jälleen levittää.
Rakkauttaan kohti lentää
taas yrittää.
Saavuttamatonta.
Rakkautta ollut monta.
Sydän vain käskee jatkamaan.
Haaveista ei suostu luopumaan.
Saavuttamatonta.
Ja aivan mahdotonta.
Ikaroksen kohtalo odottaa.
Siivet palaen alas putoaa.
Jälleen kerran joutui
pettymään.
Mutta sydän ei vaan suostu
itkemään.
Rakkautta yhä joutuu
etsimään.
Rakkauden luottaa löytyvän.
Ja kestävän loppuelämän.
Etsimisen sitten päättyvän.
Haaveet useinkaan
eivät toteudu.
Toivosta silti ei sydän sulkeudu.
Saavuttamatonta.
Rakkautta ollut monta.
Sydän vain käskee
jatkamaan.
Haaveista ei suostu
luopumaan.
Saavuttamatonta.
Ja aivan mahdotonta.
Ikaroksen kohtalo odottaa.
Siivet palaen alas putoaa.
Saavuttamatonta…..
Saavuttamatonta….
Saavuttamatonta….
Ari Saukko, Tervola

Kuulutus suunnittelun
aloittamisesta
Kukkosentie – Lehto
tasoristeysturvallisuuden parantaminen,
ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa
Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman
laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.
Hankkeen tavoitteena on tuottaa lakisääteinen ratasuunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai
poistaa, ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä
tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014)
kriteerit.
Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun
aloittamisesta ja maastotutkimuksista Väyläviraston
verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.
Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun
käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä
päivänä kuulutuksen julkaisemisesta (ratalaki 95 §,
HL 62 a §).
Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä
mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia
toimenpiteitä (ratalaki 9 §).
Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä,
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa
saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 §
ja 9 §).
Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen
ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen
ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla
on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).
Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu
verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
www.vayla.fi/tietosuoja.
Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö
Juhan Tyrväinen, puhelin 029 534 3891,
etunimi.sukunimi@vayla.fi

OSTETAAN
METSÄÄ TAI
METSÄMAATA
Kaikki käy.
Nopea kauppa,
hyvä hinta.
Tarjoa puh.
0400-682660

Palveluhakemisto
SIIVOUKSET,
KOTIAPU SEKÄ
PIHATYÖT
SOITA:
040 181 5019

www.tervola-lehti.fi

www.tomerin.fi

Palstaleveydet
1 p 38 mm / 2 p 80 mm /
3 p 122 mm / 4 p 164 mm /
5 p 206 mm / 6 p 248 mm
Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00€ /pmm
Takasivu 0,85€ /pmm
Teksti 0,70€ /pmm
Yhteystiedot
Ilmoitusvalmistus / myynti
Tiina Tuokila
puh. 040 759 9358
aineisto@tervola-lehti.fi
Lehden sisältö / myynti
Pekka Tuokila
Puh. 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi
Graafinen ilme/taitto

Visual Design

Vakuutusyhtiöiden
sopimuskumppani!

Taksipalvelut

Make Lampela
p. 040 515 7304
Asiointikyyti perjantaisin
Koivu-Peura-Loue-Tervola.
VPL:n mukaiset
kuljetukset yhteistyössä Pekka
Kähkösen kanssa.

Tuulilasin
vaihdot ja
-korjaukset!

Puh. 016-445 894 • Torpinkatu 11, Tornio
www.tornionlasi.com

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA
• esitteet, julkaisut
• WordPress -nettisivut

Nostetta Brändillesi.

Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu
Suomen Suoramainonta

• yritysten starttipaketit
Lue lisää
www.visualdesign.fi

Tervola-lehti
TERVOLASSA TAPAHTUU
AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17
KEVÄÄN AUKIOLOAJAT
Kirjaston kevätkauden aukioloajat ovat voimassa
4.1.–30.4.2021. Asiakaspalveluaikaa on
ma–to klo 12–19
pe
klo 10–17
Omatoimikirjastossa voi asioida joka päivä klo 9–21
välisenä aikana, myös viikonloppuisin.
Riskiryhmäläiset voivat asioida kirjastossa myös
ajanvarauksella normaalien palveluaikojen ulkopuolella. Tarvittaessa toimitamme heille kirjastoaineistoa kotiin maksutta.
OMATOIMIKIRJASTO & SALANUMERO
Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen
liitetyllä salanumerolla. Salanumero on sama, jota
käytetään verkkokirjastossa asioidessa. Jos sinulla
on jo salanumero, voit asioida omatoimikirjastossa ilman erillisiä toimenpiteitä. Jos salanumeroa
ei vielä ole, sen saa henkilökohtaisesti asioimalla
kaikista Lapin kirjaston toimipisteistä. Salanumeroa
ei anneta puhelimitse tai sähköpostilla.
LEFFAILTA 3.2.
Koko perheen elokuvailta ke 3.2. klo 17–18.20.
Suosikkiapina ottaa itselleen kuninkaallisen roolin ja
matkustaa linnaan, missä hänen hassut temppunsa
saavat kulmakarvat kohoamaan ja rohkaisevat ujoa
prinsessaa tulemaan ulos kuorestaan. Elokuva on
puhuttu suomeksi. Ota omat herkut mukaan!
EMAGZ-AIKAKAUSLEHTIPALVELU
Lapin kirjastossa on otettu käyttöön e-aikakauslehtipalvelu eMagz. Kokoelma on etäkäyttöinen,
eli lehtiä voi lukea kotoa käsin omalta laitteelta.
Kokoelma löytyy osoitteesta lapinkirjasto.emagz.fi.
Palveluun kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja
nelinumeroisella salanumerolla, joka on sama kuin
verkkokirjastoon. Käyttölisenssejä on rajoitettu
määrä, joten jos palvelu ilmoittaa, että lisenssi
on jo käytössä jollain toisella, yritä hetken päästä
uudelleen.
CHAT-PALVELU VERKKOKIRJASTOSSA
Lapin kirjaston verkkokirjastoon Finnaan on avattu
uutena palvelukanavana chat-palvelu, joka on
käytössä arkisin ma–pe klo 12–18. Chat-palvelun
kautta saa nopeasti ohjeistusta oikean palvelukanavan löytämiseksi tai tiedon etsimiseen. Asiointi
chatissa on nimetöntä.
LAINATTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET
Kirjastosta voi lainata perinteisen aineiston lisäksi
myös erilaisia liikunta- ja pelivälineitä. Lainattavana
on mm. tasapainolautoja, selättimiä, eripainoisia
kahvakuulia, jumppakeppejä, kävelysauvoja sekä
suosittuja hulavanteita ja lumikenkiä. Liikuntavälineitä voi lainata maksutta kirjastokortilla, ja niillä
on pääsääntöisesti neljän viikon laina-aika. Niitä ei
voi varata.

Yleisönosastokirjoitukset
Yleisönosastoon voi kirjoittaa itseään kiinnostavasta tai askarruttavasta asiasta. Se voi olla myös
runo, ajatelma tai kuvia.
Julkaisun edellytyksenä asiallisuus sekä kirjoittajan
nimi (voi olla myös nimimerkki).
Emme julkaise poliittisia mielipiteitä koskevia kirjoituksia.

aineisto@tervola-lehti.fi

Näköislehti: www.tervola-lehti.fi

HUOMIO TERVOLALAINEN
NUORI
Tervolan kunta hakee nuoria kesätöihin.
Työsuhteen pituus on kaksi viikkoa. Työtehtävinä
ovat mm. ulkoalueiden hoitotyöt ja siivoustehtävät.
Työsuhde sisältää Ajokortti työelämään- koulutuksen (1pv) sellaisille nuorille jotka eivät ole sitä
käyneet.
Kesällä 2021 ovat valintavuorossa ensisijaisesti
vuonna 2004 syntyneet nuoret.

1.2-26.2
Janette Backmanin näyttely
”Satu Maahispeikosta” kunnantalolla
11.2
Satuhetki kirjastolla

Lisätietoja:
www.tervola.fi

Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa
www.kuntarekry.fi. Työavain 332830.
Hakemukset pe 12.3.2021 klo 15.00 mennessä.
Lisätietoja numerosta 040 124 2411/Leila Koivupalo

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

KESÄTYÖSETELI
Tervolan kunta julistaa haettavaksi
KESÄTYÖSETELIT 15-25 -VUOTIAILLE
TERVOLALAISILLE NUORILLE
Kesätyöseteli on tarkoitettu nuorille edistämään
työllistymistä yrityksiin.
Kesätyösetelin tarkemmat ehdot ja ohjeet löytyvät
kunnan verkkosivuilta. Kesätyösetelihakemuksia on
saatavilla kunnantalon infopisteessä sekä kunnan verkkosivuilla. Hakemuksia otetaan vastaan
12.3.2021 alkaen. Kesätyösetelit myönnetään
hakemisjärjestyksessä.
Kunnan kesätöihin työllistyneet eivät voi saada
kesätyöseteliä.

Kodinhoitaja (varahenkilöstön kodinhoitajan
toimen sijaisuus)
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
315458
Kodinhoitajan toimen sijaisuus
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
314685
Perushoitajan toimen sijaisuus
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
333053
Päätoiminen tuntiopettaja maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/
332605

Lisätietoja kesätyösetelistä ts.palvelusihteeri Leila
Koivupalolta p. 040 124 2411 tai hallintojohtaja
Sari Tervaniemeltä p. 040 764 0237, sähköposti
etunimi.sukunimi@tervola.fi.

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

Meillä voit ilmoittautua ja maksaa sähköisesti
www.kivalo-opisto.fi. Voit ilmoittautua myös
soittamalla numeroon 040 748 3672.
Tervolan toimipiste puh. 040 357 2181,
kivalo-opisto@tervola.fi
Kivalo-opiston kevään 2021 verkkokursseja:
Liikunta
Lempeästi Astangaan, 3.2.-16.6., ke klo
17.30-19.00, opettajana Jari Yliherva, kurssimaksu 40€
Chakrat verkossa, 3.5.-31.5., ma klo 15.0016.00, opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu
24€
Väline-jumppaa verkossa, 5.5.-26.5., ke klo
14.00-15.30, opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu 24€
Kädentaidot
Käsityökahvila, 5.2.-28.5., pe klo 15.00-16.00,
opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu 27€
Ompelu online, 3.5.-31.5., ma klo 9.00-11.30,
opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu 27€
Kurkistus kirjontaan, 3.5.-31.5., ma klo
12.00-14.30, opettajana Taija Sillanpää, kurssimaksu 27€
Verkko-opetuksen alusta on Google Meet
ja kurssille liitytään nettilinkin avulla. Ilmoita
sähköpostiosoitteesi kurssille osallistuaksesi.
Ohjeet verkko-opetukseen ja linkin liittymiseen
saat viimeistään 2 päivää ennen opetuksen
alkua.
Auta meitä kehittymään ja arvioi meitä
osoitteessa www.kivalo-opisto.fi

Tervola-lehti

Liikenneasema
Mäkipeuran yhteyteen
avataan Hesburger
Tervolan Peurassa sijaitseva
Liikenneasema Mäkipeura laajentaa
ravintolatarjontaansa.
Teksti Marjut Järvinen
Kuvat Olavi Mäkipeura
Maaliskuun loppuun mennessä Mäkipeuran yhteyteen avataan PohjoisSuomen ensimmäinen liikenneasemalla sijaitseva Hesburger. Investointi on suuruudeltaan satoja tuhansia euroja, mutta
sen avulla lisätään liikenn e a s e m a n h o u k u t t e le vuutta sekä matkailijoille
että paikallisille asukkaille.
-Perinteisten pikaruokaravintoloiden tarjonta on
monipuolistunut ja pikaruoan kysyntä koronaaikana kasvanut. Hesburgerin avulla pystymme
toisaalta pysäyttämään
enemmän matkailijoita
ja toisaalta saamaan liikkeelle myös tervolalaisia, kauppias OlliPekka Mäkipeura kertoo.

Liikennemyymälän nykyisen keittiön rinnalle rakennetaan Hesburgerille oma
keittiö. Lisäksi Hesburgerille tulee oma myyntitiski
ja asiakaspaikkoja lisätään
liikenneaseman myymälän puolelle. Uudistukset
mahtuvat pääosin nykyisiin
tiloihin. Ainoastaan lämmintä varastotilaa kasvatetaan
muutamalla kymmenellä
neliömetrillä.

Jouhevampaa
palvelua ja
uusia käsipareja
Yhteistyö Hesburgerin
kanssa on ollut Olli-Pekka Mäkipeuran mielessä jo
pidemmän aikaa. Koronatilanteesta johtunut tavallista hiljaisempi myynti
on vauhdittanut yhteistyötä, sillä aikaa on vapautunut aiempaa enemmän kehitystyöhön. Mäkipeuran mukaan Hesburger

on hyvä kumppani vahvan brändinsä ja tehokkaan
konseptinsa ansiosta.
-Olin viikon Rovaniemellä
p e re ht y m ä s s ä He s b u rgerin toimintatapoihin.
Perehdytysjaksolta jäi mieleen etenkin Hesburgerin
tehokkuus ja ruoan tasalaatuisuus.
Hesburgerin tuotteiden
lisäksi liikenneasemalta
saa yhä tuttuja ravintolaannoksia. Yhteistyötä paikallisen Meänlihan kanssa jatketaan ja myös perinteinen Peuran Burger
löytyy listalta. Uusi keittiö mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen paremmin ruuhka-aikoina.
-Meiltä meinaa loppua
asiakaspaikat ruuhkaaikoina kesken. Uuden
keittiön myötä pystymme palvelemaan asi-

akkaat jouhevammin,
M ä k i peur a per ust elee .
Tällä hetkellä liikenneasemalla työskentelee 10
henkilöä, mutta Hesburgerin ansiosta tarvitaan etenkin viikonloppuihin neljästä viiteen uutta käsiparia.

ranta palkittiin Keminmaan
ja Tervolan vuoden 2020
maaseutuyrittäjäpalkinnolla. Palkinto myönnetään
vuosittain esimerkilliselle
ja menestyvälle maaseutuyrittäjälle.

Paavo ja Vuokko Väyrynen vastaanottivat kunnanjohtaja Mika Simoskan, maaseutupäällikkö
Tanja Häyrysen ja MTK-Alakemijoen puheenjohtaja Anne Jurvan ojentamaa palkintoa.

Pohjanranta palkittiin
maaseutuyrittäjäpalkinnolla
Vanhainkodista kylpylähotelliksi
Teksti, kuvat Marjut Järvinen
Kun Paavo ja Vuokko Väyrynen ajoivat katsomaan
vuonna 1998 entistä Kemin kaupungin vanhainko-

tia, ei nykyisestä Kylpylähotell i Poh janr annasta
ollut vielä tietoa.
- Kolme vuotta aiemmin
lakkautetun vanhainkodin
tontille ei ollut aurattu tie-

tä ja kiinteistöjen lämmittämiseen kului kaupungilta
valtavia summia, Paavo
Väyrynen muistelee.
Perjantaina 8.1, melkein 23
vuotta myöhemmin, Pohjan-

Palkintonsa Väyryset ovat
ansainneet kärsivällisellä
yrittäjän asenteella. MTKAlakemijoen puheenjohtaja Anne Jurvan mukaan valinta ei tällä kertaa ollut
vaikea, sillä monipuolista
yritystoimintaa harjoittava
Pohjanranta on kehittänyt
toimintaansa askel kerrallaan perinteistä maataloustoimintaa ja matkailua yhdistellen.
Erityistä kiitosta Pohjanranta saa nuorten huomioimisesta. Pohjanranta tukee alueen nuoria kuntoutus- ja nuorisokotitoiminnalla ja tarjoaa vuosittain
kesätyöpaikk ja niin viinitilan toimintaan kuin matkailupalveluihin liittyen.

Monipuolista
yritystoimintaa

Olli-Pekka Mäkipeura
kannustaa myös nuoria
hakemaan tammikuun lopussa avautuvia paikkoja. -Hesburgerin kassalla
myydään ainoastaan Hesburgerin tuotteita, joten
18-vuoden ikä ei ole välttämätön.

lihuonetta. Kylpylähotellin
yhteydessä toimii viinitila ja
caravan-alue ja alueella järjestetään kesäisin lukuisia tapahtumia.
Alun perin ajatuksena ei ollut majoitustoiminta, vaan
tiloihin oli tarkoitus perustaa kansanopisto ja tarjota yleissivistävää koulutusta.
Kun lupaa kansanopistotoiminnan käynnistämiseen
ei saatu, täytyi yrittäjäpariskunnan keksiä jotain
muuta.
- Otimme suuren riskin ostaessamme Pohjanrannan,
sillä varmuutta kansanopistotoiminnan alkamisesta ei
ollut. Emme kuitenkaan lannistuneet, vaikka lupaa ei heti
tullut, vaan kehitimme Pohjanrannan ympärille majoitus- ja viinitilatoimintaa.
Viinitilan perustamista
Väyryset alkoivat pohtia,
kun tilan mukana tulleelle maalle piti keksiä käyttöä.

Tällä hetkellä Pohjanranta työllistää ympärivuot i sest i 35 t yönt ek i jää.

Yrittäjä-pari vieraili Valamon
luostarissa opintomatkalla
ja hankki viininvalmistukseen
tarvittavat välineet Tervolan
Louelta.

Kylpylä-hotelli on kauttaaltaan remontoitu ja sisältää
kylpylän lisäksi yli 40 hotel-

- Ajattelimme Vuokon kanssa, että jos Valamon munkit osaavat tehdä viiniä, niin

Sitä tärkeämpää on hyvä
asenne, Mäkipeura kertoo
hymyillen.

miksemme mekin. Sitten
ryhdyimme tuumasta toimeen, Väyrynen naurahtaa.
Lopulta saatiin myös lupa
kansanopistotoimintaan. Nyt
Pohjantähti-opiston kurssitoimintaa tarjotaan Kemissä.
Toiminnan tavoitteena on
kehittää tukea tarvitsevien
opiskelijoiden elämänhallintataitoja sekä työelämäja opiskeluvalmiuksia.

Toiveikkaana
tulevaisuuteen
Korona on vaikuttanut merkittävästi myös Pohjanrannan toimintaan. Keväällä 2020 kylpylähotellissa oli
hiljaista ja tanssit peruttiin
koko kesältä. Kaikki toiminta ei koronasta huolimatta
ole ollut pysähdyksissä. Viinitilalla on valmistunut viime
vuonna 1 000 pulloa viiniä.
Uutta kuntoutustoimintaa
on käynnistetty yhteistyössä
Coronarian kanssa.
Ensi kesään suhtaudutaan
toiveikkaana – tanssikalenteri on jo suunnitteilla ja
yöpymiset lisääntyneet.
Kasvavana matkailijaryhmänä ovat etelästä tulevat
suomalaiset, jotka yöpyvät
yhden yön Pohjanrannassa ennen matkan jatkumista
syvemmälle Lappiin.

