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Tanja Häyrynen laittoi
maaseutupäällikön
saappaat jalkaansa
Seitsemän kunnan maaseutuasioita johtava Häyrynen uskoo lujasti maaseutuun ja
sen mahdollisuuksiin tarjota elanto asukkailleen. ”Kunhan asioita kehitetään ja
lähdetään mukaan uusiin haasteisiin”.
Teksti ja kuva Auni Vääräniemi
Tervolan yhteistoiminta-alue
sai syyskuun alussa uuden
maaseutupäällikön, kun rovaniemeläinen monitoiminainen Tanja Häyrynen aloitti työnsä. Neljän kuukauden
ajan hän on ajanut itseään
sisälle töihin, johon kuuluu
kaikkiaan seitsemän kunnan
maaseutuhallinnon luotsaaminen.
Yhteistoiminta-alueessa
mukana ovat sitä johtavan Tervolan lisäksi Keminmaa, Kemi, Ranua, Rovaniemi, Simo ja Tornio. Työkenttä
on laaja. Häyryselle se kuitenkin oli yksi kimmoke hakea
maaseutupäällikön paikkaa.
”Iso alue herätti ensimmäisenä kiinnostukseni, kun minulle vinkattiin tästä paikasta. Se, että oma asuinpaikkani Rovaniemi kuului siihen, ja
että Tervolaan olen tutustunut aiempien töiden aikana,
olivat myös plussaa”.
Kun vielä pestiin haettiin nimenomaan kehittämisotteista maaseutupäällikköä,
tunsi Häyrynen paikan sopivan itselleen paremmin kuin
hyvin. Hän on koulutukseltaan agrologi (YAMK), jossa perusagrologiopinnot on
tehty maa- ja poropuolelle
ja ylempi amk-tutkinto alueiden käytön suunnittelusta.

Oppiminen
elämänasenteena
Ennen maaseutupäälliköksi ryhtymistä Häyrynen on
työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksella rahoittamassa maaseuturahaston hankkeita ja Lapin liitolla toteuttamassa erilaisia
hankkeita. Ely-keskuksen
töiden ohella hän teki maaseudunkehittämisen erikoisammattitutkinnon. Lapin liitossa hän kertoo tehneensä
koko Lapin tasolla maaseu-

dun kehittämistyötä biotaloudesta uusiutuvaan energiaan ja lähiruokaan liittyen.
”Elinikäinen oppiminen on
minun juttuni. Tervolassa annettiin myös heti mahdollisuus kehittää itseäni, joten
lähdin saman tien Lappialle kouluun tekemään johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkintoa”,
Häyrynen kertoo.
”Koen, että on tärkeää olla
tekemistä ja vieläpä sellaista tekemistä, mikä motivoi.
Kun pääsen haastamaan itseäni, niin sillä jaksaa hyvin
eteenpäin”.
Monipuolisen arkensa Häyrynen sanoo jaksavansa hyvin sen vuoksi, että hän on
rakentanut elämänsä hyvin
systemaattiseksi.
”Herään arkisin viideltä ja
menen salille. Sen jälkeen lähetän lapset kouluun ja vien
nuorimman hoitoon. Sitten alkaa työpäiväni. Lapset
ovat prioriteetti numero yksi,
ja kun heillä on kaikki hyvin,
niin virtaa riittää tehdä elantoa”.

taan aikaa. Ihmiset myös sitoutuvat yhteisen päämäärän eteen paremmin kuin
projektitöissä.
”Projektipuolella tehdään
täysillä hommia pari vuotta ja sitten se unohdetaan.
Projektityö oli hyvin liikkuvaista, mutta hyvin kuluttavaa. Kaikki muu elämä oli
pysähdyksissä sen aikaa”,
hän pohtii eroja edellisiin
töihinsä.
Tervolassa ja koko yhteistoiminta-alueella Häyrynen
näkee olevan hyviä mahdollisuuksia löytää uudenlaisia
tapoja tehdä toimeentuloa.
Hänen mukaansa maaseudulla elannon saaminen
ja toimiminen voi olla hyvin monipuolista, eikä tulojen tarvitse välttämättä
tulla yhdestä lähteestä.
”Etätyöt ovat valtavan hieno mahdollisuus saada ammatti-ihmisiä maaseudulle ja mukaan kehittämistöihin. Lähiruoka on yksi suuri
mahdollisuus maaseudul-

Tervolan
kunta aikoo
lisätä lähiruuan käyttöä

Maaseutupäällikkö Tanja Häyrynen on ryhtynyt työhönsä innolla Tervolassa. Korona-ajan vuoksi työt ovat sujuneet hyvin paljolti etänä kotoa Rovaniemeltä käsin.

le. On hienoa, että siihen
aletaan pikkuhiljaa heräämään myös yrittäjäpuolella.
Voi miettiä, löytyykö lähiruuasta lisää kannattavuutta omalle tilalle ja tulisiko sen ansiosta
vaikkapa pienemmällä
eläinmäärälläkin toimeen”,
Häyrynen sanoo.
Maatalousyrittäjien kannalta
hän toivoo, että lomitusrenkaisiin saadaan tulevaisuudessa lisää lomittajia, jotta
yrittäjät saavat levätä tarpeeksi. Maaseutupäällikkö
haluaa vahvistaa myös yhteisöllisyyttä Tervolan kunnassa.

Kunta-alan työtahtiin sulautuminen on vaatinut Häyrysen mukaan häneltä hieman sopeutumista hektisten projektityövuosien
jälkeen. Nyt töiden etenemistä päätöksenteon portaissa joutuu välillä odottamaan. Positiivisena Häyrynen pitää kunta-alalla sitä,
että kehittämiselle anne-

Tanja Häyrynen toivoo rohkeita yhteydenottoja, kun
ajatuksia ja toiveita Tervolan
kehittämisestä alkaa löytyä.
”Suurin haaste meillä on se,
että maaseutupuolesta ei
tiedetä kuntalaisten keskuudessa paljoakaan. Nyt alamme tehdä murrosta. Alamme
yhdessä kehittämään ja kehittymään”, Häyrynen kannustaa.

”Vapaa-ajan toiminnoista olemme kyselleet, eli mitä Tervolassa halutaan tehdä ja mitä lähdetään
viemään eteenpäin
kunnassa. Kyläyhdistyksiä myös kontaktoidaan ja haetaan niiden tarpeita ja ennen kaikkea kuntalaisten tarpeita.

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

Uusi työ, uudet
haasteet
Maaseutupäällikkönä Tanja Häyrynen johtaa seitsemän kunnan palettia, jossa
käsitellään EU- ja kansalliset
tuet noin 600 hakijalle. Maaseutuhallinto tarjoaa myös
asiantuntijapalveluita yritysten avuksi ja tueksi sekä toimii linkkinä maaseutupuolella eri toimijoille.

Kehittämisasioissa pitää
lähteä liikkeelle monesta eri
näkökulmasta, jonka vuoksi syksyn ajan on selvitetty,
mitä toiveiden laarista löytyy”.

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

Lähiruokahankkeen tavoitteena on konkreettiset toimenpiteet lähiruuan lisäämiseksi.Tervolan kunnanvaltuusto tehnyt päätöksen
lisätä lähiruokaa Tervolan
keskuskeittiön kautta kuntaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada 50 prosenttia kaikista hankinnoista lappilaista lähiruokaa.
Tervolan yhteistoimin ta-alueen maaseutupäällikkö Tanja Häyrynen kertoo,
että Tervolaan ja lähialueille on tulossa keskustelutilaisuuksia, joissa mietitään
ruohonjuuritasolla niitä keinoja, joilla saadaan lähiruokaa lisää keskuskeittiöön.
”Alamme purkaa esteitä lähiruuan tieltä. Haemme hankkeella apua siihen
ja saatamme asiantuntijoita
ja tuottajia yhteen. Keskustelutilaisuuksista toivotaan
hyviä vinkkejä ja verkostoitumista”.
Tulevassa lähiruokahankkeessa Tervola selvittää lähiruuan nykytilanteen Tervolan kunnan keskuskeittiössä, eli mitä on saatavilla
Tervolasta ja mitä laajemmin Lapista. Tavoitteena on
myös lisätä Tervolan kunnan osaajien osaamista julkisissa hankinnoissa ja saada hankkeen jälkeen vakituinen, osaava henkilö
auttamaan julkisissa hankinnoissa lähiruuan osalta.
Häyrysen mukaan kunnat
ovat heräämässä lähiruuan
mahdollisuuksiin. Maaseudulle lähiruuan tuottaminen
ja hyödyntäminen tuo lisää
töitä ja monipuolistaa maaseutua.

Tervolan Vuokratalot Oy
Vuokrakoti lähellä luontoa

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

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

Tervola-lehti
- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Korona sai luomaan uutta
– Pirjo Jurva laajensi yritystoimintansa leivonnan
apuvälineisiin
tapaa paljon ikäihmisiä, joille tärkeää on siivouspalvelun lisäksi saada hetkeksi juttelukaveri. Kahvihetkiä ei ole
voitu korona-aikana viettää,
mikä harmittaa sekä Pirjoa
että Pirjon asiakkaita.

Puisia leivontatuotteita käsityönä
Tervolasta
Vaikka korona-aika toi tullessaan epävarmuutta, antoi se
myös Pirjolle sysäyksen kehittää jotain uutta. Koronatalven aikana Pirjo kehitti yhdessä veljensä Janne Jurvan
kanssa uuden tuoteperheen
perinneleivonnaisten työstämisen helpottamiseksi.
- Minua harmitti, kun tekemäni leivonnaiset olivat erikokoisia. Ongelman ratkaisuksi kehitimme Jannen kanssa muotteja, joiden
avulla leivonnaisista saa tasalaatuisia. Nyt kampanisu-

Siivouspalveluita ja leivonnaisia
Teksti ja kuva Marjut Järvinen
50-vuotiaana Pirjo Jurva pysähtyi pohtimaan, mitä loppuelämässään haluaisi vielä
saavuttaa. Tervolan kunnalla tehdyn 27 vuoden työuran jälkeen hän kaipasi jotain uutta. Sitten syntyi ajatus yrittäjyydestä.
- Maatalon tyttönä olen tottunut tekemään töitä. Minua kiinnosti siivousala ja vapaa-ajallakin harrastamani
leivonta. Vaikka yrityksen perustaminen jännitti, ajattelin,
että jos ei onnistu niin peruutetaan, Pirjo kertoo.
Nyt Pirjolla on yrityksessään
töissä yhteensä kuusi työntekijää, jotka keskittyvät sii-

vouspalveluiden tuottamiseen. Leipomisen Pirjo hoitaa itse. Koko porukka tapaa
toisensa maanantaisin. Yhteiset kokoontumiset ovat
tärkeitä muun muassa työssä jaksamisen kannalta. Erityisen kiitollinen Pirjo on juuri
työntekijöistään.

sekä ymmärtää alan sanasto. Tästä syystä Pirjo kannustaa alasta kiinnostuneita opiskelemaan. Yrittäjä itse
on tukenut opiskelua ottamalla työntekijöitä oppisopimuksella, joka valmistaa toimitilahuoltajan ammattitutkintoon.

- Olen saanut hyvät työntekijät, jotka ovat laadukkaiden palveluidemme edellytys. Samat ihmiset ovat viihtyneet tehtävissään koko
yrityksen toiminta-ajan. Haluan antaa mahdollisuuden
myös nuorille, sillä oppia voi
vain työtä tekemällä.

Siivouksen ja yrityshallinnon ohella Pirjo leipoo erilaisiin tilaisuuksiin suolaisia ja
makeita leivonnaisia. Tällöin
Pirjon keittiö muuntuu kakkutehtaaksi, jossa valmistuu täytekakkuja, voileipäkakkuja, kampanisuja ja muita herkkuja.

Puhtaanapito on nykyaikana tarkkaa työtä – pitää tietää miten ja millä välineillä erilaisia pintoja siistitään

Parasta Pirjo Jurvan työssä on ihmisten kohtaaminen
ja kohtaamisia Pirjon päivissä riittää. Siivoustyössä hän

Palveluhakemisto
SIIVOUKSET,
KOTIAPU SEKÄ
PIHATYÖT
SOITA:
040 181 5019

www.tomerin.fi

JUMALANPALVELUKSET:
Toistaiseksi ilman seurakunnan läsnäoloa.
Ne striimataan Seurakuntakeskuksen kirkosta Su 17.1., Su 24.1. ja Su 31.1.
klo 10. Linkit jumalanpalveluksiin löytyvät
seurakunnan kotisivulta.
KIRPPUTORI on avoinna ma, ke ja pe
klo 11-17
www.tervolanseurakunta.fi
jen, voisarvien, pasteijoiden
ja joulutorttujen tekeminen
käy nopeasti, Pirjo iloitsee.
Pirjo on itse suunnitellut
muotit ja puutöistä kiinnostuneen Jannen käsissä ne
saavat kauniin muotonsa.
Muottien lisäksi valikoima
on laajentunut käsin valmistetulla leikkuulaudalla, leipäpelkalla ja leivinpöydän puhdistajalla.
- Tuotteet ovat jo herättäneet mielenkiintoa. Nuoret
ovat entistä kiinnostuneempia leipomisesta ja perinnevälineistä, kun omat isovanhemmat eivät enää jaksa
leipoa. Tuotteita pääsee katselemaan vastoittain avatussa verkkokaupassa, jota
kehitetään tulevan vuoden
aikana eteenpäin.
Seuraa yritystä!
pirjojurva.fi
Facebook @pirjojurvaoy
Instagram @pirjojurvaoy

Kellot, korut,
lahjaesineet,
silmälasit

Miesten
teräskello
- 50 m
vesitiivis

59;KEMI Sauvosaarenk. 5 puh. 016-221 814
TORNIO Satamakatu 8 puh. 016-481 242

www.kultaoptiikkakemppainen.fi

www.tervola-lehti.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
Nostetta Brändillesi.

Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu
Suomen Suoramainonta

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA
Taksipalvelut

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

Vakuutusyhtiöiden
sopimuskumppani!

Tuulilasin
vaihdot ja
-korjaukset!

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

• esitteet, julkaisut
• WordPress -nettisivut
• yritysten starttipaketit
Lue lisää
www.visualdesign.fi

Tervola-lehti
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 myös
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.

ROKOTUKSET ALOITETAAN
TERVOLASSA VIIKOLLA 2
Koronarokotukset ovat alkaneet Tervolassa tällä
viikolla. Ensimmäisenä rokotuksen saa päivystyksen
henkilökunta. Tämän jälkeen rokotetaan ikäihmisten
hoivakotien asukkaat ja henkilökunta sekä vuodeosaston iäkkäät pitkäaikaispotilaat ja henkilökunta. Rokotteiden saatavuuden mukaan rokottaminen
laajenee noudatellen THL:n ohjetta rokottamisjärjestyksestä.
Riskiryhmään kuuluvien kuntalaisten rokottaminen
aloitetaan tämän hetkisen tiedon mukaan helmikuussa. Tarkka päivämäärä ja rokotusaikataulu
ilmoitetaan myöhemmin kunnan verkkosivuilla,
Terveystalo Tervolan verkkosivuilla ja Tervola-lehdessä. Rokotteeseen kuuluu kaksi annosta, tehosteannos pistetään 3 viikon kuluttua ensimmäisestä
annoksesta.
Lisää koronarokotteesta, rokotteen antamasta
suojasta ja rokotusjärjestyksestä voit lukea THL:n
koostamasta koronarokoteinfosta THL:n verkkosivuilta osoitteesta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/
ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/
rokotteet-ja-koronavirus

LOUEN LÄHIKIRJASTO
Louen lähikirjaston kevään toimintakausi käynnistyy
jälleen 11.1.2021. Louen kirjasto palvelee Louen koululla
osoitteessa Louesaarentie 19. Kirjasto on avoinna kaksi
tuntia maanantai-iltapäivisin klo 15.00–17.00 koulujen lukuvuoden ajan. Koulujen loma-aikoina lähikirjasto
on suljettu.

Tervolan Terävä jatkaa
hiihtoa ja yleisurheilua

KIRJAT KOTHIN ASTI –
KIRJASTON KOTIPALVELU
Palvelu on ilmainen, ja se on tarkoitettu ikääntyneille,
liikuntaesteisille ja muille, joilla ei ole mahdollisuutta
asioida itse kirjastossa. Asiakkaiksi pääsevät myös palvelutalojen ja vuodeosaston asukkaat sekä sairauslomalla
olevat. Kirjastohenkilökunta tarjoaa apua kirjojen valinnassa ja kuljetuksessa kotiovelle asti. Käytössä on koko
kirjaston kokoelma. Haluaisitko palvelun asiakkaaksi, tai
tunnetko henkilön joka on jäänyt kaipaamaan kirjaston
palveluja? Ota yhteyttä kirjastoon, tervolan.kirjasto@
tervola.fi tai p. 040 151 9734.

Urheiluseura Tervolan Terävä piti joulukuun puolella vuosikokouksensa Peuran entisellä kansakoululla. Kokouksessa käytiin läpi
viralliset vuosikokousasiat.
Samassa yhteydessä palkittiin vuoden aikana menestyneet Tervolan Terävän urheilijat.

SATUTUOKIO 14.1.
Satu kutsuu lapsia tarinoiden maailmaan kirjastoon
kerran kuussa torstaisin! Satutuokiolla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia,
loruillaan ja muuta mukavaa. Satutuokioita pidetään
kevätkaudella to 14.1., to 11.2., to 18.3., to 15.4. ja to
20.5. Aika on aina sama eli klo 9.30–10.00. Tervetuloa
mukaan, vapaa pääsy!
LEFFAILTA 20.1.
Koko perheen elokuvailta ke 20.1. klo 17-18.40. Elokuva kertoo omalaatuisesta eläintohtorista entisajan Englannissa. Kohdattuaan suuren surun hän on erakoitunut
sulkeutumalla kartanoonsa seuranaan sekalainen joukko
eksoottisia eläinystäviä. Mutta kun nuori kuningatar
sairastuu vakavasti, vastahakoisen tohtorin on lähdettävä etsimään parannuskeinoa merten takaa, myyttiseltä
saarelta. Matkasta tulee huikea seikkailu ja tohtori saa
takaisin elämänilonsa ja rohkeutensa.
Elokuva on puhuttu suomeksi. Ota omat herkut
mukaan!

Kuva Eero Peura

Tervolan Terävän viime
vuodenurheilijanapalkittiin
Maria Peura, joka saavutti kolme SM-pronssia vuoden 2020 aikana. Lähes samaan pysyi Marian pikkusisko
Saana Peura. Hänet palkittiinkin vuosikokouksessa
Tervolan Terävän vuoden
nuorena urheilijana.

lussa ja hiihdossa. Tervolan Terävä on avoimia myös
muille lajeille, jos sellaisille
löytyy kiinnostusta ja ohjaajia. Hiihtoon suuntautuneille seuranjäsenille seura ostaa ohjauksen Keminmaalta.
Tervolan Terävän hallituksesta jäi vuoden 2021
alusta lähtien pois pitkän
rupeaman jälkeen Markku
Immonen. Hänen tilalleen
valittiin Maria Peura.

1.1-28.1.2021
Hilla Ojennuksen
Taidenäyttely, kurkista kurveihin
Tervolan kunnantalolla
13.1.2021
Koko perheen elokuvailta kirjastossa
20.1.2021
Koko perheen elokuvailta kirjastossa

Lisätietoja:
www.tervola.fi

Päiväkoti Pikku-Peikon
Pesässä korostetaan
luontoarvoja
Tervolassa toimivassa yksityisessä päiväkodissa, Pikku-Peikon Pesässä, vieraili
joulun alla joulupukki, muori
ja poro. Joulujuhla oli muutettu koronan vuoksi vain lapsille rajatuksi ulkotapahtumaksi.
Lapset olivat odottaneet
tapahtumaa jännittyneinä, mutta itse tapahtumassa tunnelma oli iloinen. Juhlan kunniaksi joulupukki jakoi
lapsille pienet joulupussukat.
Erityistä ihastusta herätti
kesy Taika-poro, jota lapset
saivat silittää halutessaan,
joulumuori antoi Taika-porolle poronkarkkeja ja kertoi lapsille että Taika-poro on
vielä niin nuori ettei ole oppinut vielä lentämään. Joulupukille lapset saivat esittää
joululahja toiveitaan.

ta. Tällä hetkellä päiväkodissa
on töissä kaksi lastenhoitajaa
ja yksi varhaiskasvatusopettaja/päiväkodin johtaja.
Pienestä koostaan johtuen
Pikku-Peikon pesässä pystytään valmistamaan ruoka
itse. Päiväkodin toiminnassa huomioidaankin luontoarvot ja kierrättäminen. Lasten
kanssa esimerkiksi lajitellaan jätteitä ja ne viedään yhdessä kaupan jätekeräyspisteelle. Päiväkodissa pyritään
valmistamaan mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa.
- Meillä on lapsilla välillä toiveruoka päiviä, sekä lasten
ja perheiden toiveita otetaan vastaan ja pyritään toteuttamaan eteisessä olevalla toivepuulla johon saa
toivomuksia päiväkodin toimintaan esittää, on toivottu
mm. makkaranpaistoretkeä,

Seuran kunniajäseniksi
kutsuttiin Päivi Alafrantti,
Raija Hiltula, Markku Immonen, Erkki Jeremejeff,
Antero Kinnunen, Vesa
Kähkölä, Erkki Penttilä,
Anja Pesonen, Arvo Pesonen, Kalevi Raatikka, Erkki
Rytkönen ja Seija Ylipelto.

Seuran toimintaa jatketaan edelleen yleisurhei-

- Tapahtuma järjestettiin
yhteistyössä tervolalaisten yrittäjien Elina ja Matti Holstilan kanssa. Ajatuksena oli tarjota lapsille elämyksiä myös korona-aikana.
Tämä mahdollistui hyvällä
yrittäjäyhteistyöllä, päiväkodin omistaja Marika Pääaho
kertoo.

KYLÄKIRJANÄYTTELY LEHTILUKUSALISSA
Lehtilukusalissa on Tervolan ja lähialueiden kylien
historiaa –näyttely. Tule lueskelemaan paikan päälle tai
lainaa mukaan (lähes kaikki ovat lainattavissa).

Näköislehti luettavissa
osoitteessa
www.tervola-lehti.fi

TERVOLASSA TAPAHTUU

Sisarukset Saana Peura ja Maria Peura palkittiin ansioistaan
seuran edustajina.

Elämyksellisyys on yksi
päiväkoti Pikku-Peikon pesän toimintaa ohjaavista arvoista. Pikku-Peikon Pesä on
viiden L:n päiväkoti, eli keskiössä ovat laulu, liikunta,
luonto, leikki ja luovuus. Päiväkodissa on yksi 3-5 –vuotiaille suunnattu ryhmä, johon mahtuu yhteensä 21 las-

retkeä viljonpuistoon jotka
on pystytty toteuttamaan,
on myös toivottu poroajelua,
mutta hieman muunneltuna
toive toteutettiin kutsumalla
Joulupukki ja Muori Taika-poron kanssa vierailemaan Pikku-Peikon Pesässä.
Tällä hetkellä Pikku-Peikon
pesässä on muutama vapaa paikka. Koska päiväkoti ei ole kunnan omistuksessa, täytyy siihen hakea erikseen. Hoitomaksu on sama
kuin kunnallisessa päiväkodissa, sillä hoitomaksuja varten haetaan kunnan palveluseteliä.

Tervola-lehti
1.

Taiteilun iloa Kaisajoen koululta
tamisesta syntyi muutenkin
normaalia enemmän.
Muuta:
Kuvataiteen opettaminen
on tärkeää ja opetussuunnitelma korostaa taidekasvatuksen keskeistä roolia oppiaineiden yhteistyössä sekä
laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä.

2.

Tervolan kunnantalon näyttelytilaan saatiin kaivattua
iloa ja väriä joulukuun ajaksi, kun näyttelytilaan avautui
Kaisajoen koulun oppilaiden
oma taidenäyttely. Näyttelyssä päästiin tutustumaan
oppilaiden syyslukukauden
aikana valmistuneisiin töihin,
ja valikoimasta löytyi teoksia aina Suomen ainutlaatuisesta luonnosta metsän eläimiin, joulutunnelmiin kuin
muinaisen Egyptin Faaraoiden muotokuviin. Pienten
taiteilijoiden syksyinen uurastus on tuonut paljon iloa
näyttelytilan vierailijoille, ja
yhteistyö kunnan vapaa-aikatoimen ja koulun välillä
poikii elämäniloisia näyttelyitä varmasti myös tulevaisuudessa.

Koulunjohtaja Minna
Kähkösen ajatuksia
taidenäyttelystä
Millaisin fiiliksin Kaisajoella lädettiin valmistelemaan näyttelyä?
- Innostuimme heti, kun vapaa-aikaohjaaja Jessica otti
meihin yhteyttä ja tarjosi
mahdollisuutta järjestää kuvataidenäyttelyn koulun oppilaiden töistä kunnantalolle.
Ajattelin, että näyttely tuo kivaa vaihtelua koulun arkeen.

Miten lapset suhtautuivat ajatukseen omasta taidenäyttelystä?
- Oppilaiden mukaan se on
jännittävää ja hauskaa, ja
mukava uusi kokemus. Eräs
oppilaista sanoi, että on mu-

Oppilaiden kommentteja:
1. kuva
”Lehtimyräkkä”
-Syksyn lehtien tanssia ulkona luonnossa
Hanna: Olen kuvannut lehtimyräkkää pellolla.

kavaa, kun omat työt
saavat kuuluisuutta. Toinen oppilas
taas koki upeana tilaisuutena saada omille töille niin suurta huomiota
ja samalla tuottaa iloa kaikille
näyttelyssä vieraileville.

Millainen kokemus
näyttelyn tekeminen
oli sinulle opettajana?
- Oli jotenkin erilaista, kun
näyttely rakennettiin muualle kuin oman koulun juhlasaliin. Näyttelyn tekeminen oli
itsellekin erittäin innostavaa.

Paras asia näyttelyn
valmistelemisessa?
- Oli ihanaa seurata, kuinka
innokkaasti oppilaat suunnittelivat ja kuinka pitkäjänteisesti he viimeistelivät

Irka: Teimme tulkinnan Tähtikirkas yö teoksesta siten,
että jokainen oppilas teki yhden ruudun jotka yhdistettiin
yhdeksi teokseksi.

Niilo: Minulla on vain yksi kuvistunti viikossa ja silti sain
aikaiseksi paljon töitä. Paras työ oli Tähtikirkas yö. Oli
tosi kiva tehdä töitä. Kuvistöitä on välillä vaikea toteuttaa.

Tervolan museoalueesta
muodostui aikoinaan tervolalaisten yhteinen kokoontumispaikka. Pitäjäjuhlat olivat
kuin tervolalaisten yhteiset

Näyttely päättyi
joulukuussa.

- Vaikka työt olivat samoja
kuin mitä olisimme tehneet
normaalistikin, tieto näyttelystä motivoi oppilaita viimeistelemään töitään tavallistakin paremmin. Osa töistä valmistettiin yhteistyönä
ja työskentelytapa antoi hienon mahdollisuuden kehittää yhdessä lopputulosta.
Keskustelua töiden toteut-

Helmi: Teimme myös Lehtimyräkkä -työn taustan
silkkipaperilla ja vedellä. Lehdet teimme käyttämällä
vesivärejä. Vesiväreissä sekoitimme kolmea eri sävyä.

Tervolan Kotiseutumuseo
ja Peräpohjolan Maatalousmuseo rakennettiin
Paakkolaan 1970-luvulla. Museoalue perustettiin
esittelemään tuleville sukupolville voimalaitosrakentamisen vuoksi menetettyä
Kemijokivarren rakennuskulttuuria. Esimerkiksi Paakkolan koulu pystytettiin al-

- Haluan kiittää vapaa-aikaohjaaja Jessicaa käytännön
järjestelyjen hoitamisesta
ja näyttelyn mahdollistamisesta!

Koetko, että näyttelyn
valmisteleminen antoi
koulullenne jotain
erityistä?

Vihtori: Tehtiin hienoja kurkia ja lappilaisia eläimiä,
myös lehtityö, jonka nimi oli Lehtimyräkkä. Ne olivat
vaikeita, koska siihen tarvittiin asioita esim. silkkipaperia ja tuputtamista.

kuperäisessä asussaan museoalueelle. Museoalueen
rakentaminen oli talkootyön
taidonnäyte, jota johtivat
johtajaopettaja Eero Pränni ja maanmittausteknikko
Mauno Koivupalo.

On kiinnostavaa seurata,
kuinka oppilaan taito ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan
kuvilla kehittyy samanaikaisesti kuvataiteen käsitteiden ja menetelmien oppimisen kanssa. Opettajana saan
tilaisuuden seurata aitiopaikalta tätä kehittymistä ja oppilaan iloa sekä taiteen tekemisestä että valmiista lopputuloksesta.

töitä näyttelyyn. Näyttelystä tuli mielestäni erittäin
onnistunut ja monipuolinen.

2. kuva
”Tähtikirkas yö”-Vincent van Gogh
-Tähtikirkas yö on useamman oppilaan yhteistyönä
syntynyt teos, ja se mukailee taiteilija Vincent van Goghin
alkuperäistä teosta.

sukujuhlat mieleenpainuvine ohjelmineen. Museoalue
on toiminut myös erilaisten
yksityisten juhlien kuten häiden pitopaikkana. Museolla on ollut muutakin vilkasta tapahtumatoimintaa: kesäkauden avajaistapahtuma
Kevätsiemennys, puutarhakasvien näyttelyitä, museon
esineitten esittelyitä, perinneruokatarjoilua sekä talkoita. Kesäkahvila on toiminut
kesäisenä pistäytymispaikkana ja museoalueeseen on
voinut tutustua oppaan avulla.
Museo on erinomaisella, nä-

tenkin jollain tavalla erilaisia.

3.

Senni: Teimme myös Tähtikirkas yö -työn yhdessä siten
että saimme tummansiniset neliön muotoiset paperit, ja
sitten aloimme värittämään, ja hahmottelemaan työtä.
Sitten kun saimme palat valmiiksi, opettaja teippasi työt
yhteen.

Avoin kutsu kaikille museotoiminnasta kiinnostuneille

Oppilaan oma ilmaisu ja
omat teokset ovat tavoitteellisen oppimisen ja kehittyvän kuvataideosaamisen
perusta. Havainnot, ajattelu, tuottaminen ja tulkinta liittyvät yhteen oppimisessa. Opetuksessa otetaan
huomioon oman opetettavan luokan osallisuus ja tarpeet, jotka ohjaavat sitä, millaisia kuvailmaisun keinoja ja
toimintamuotoja käytetään.
Jos toteutan jonkin saman
kuvataideaiheen myöhemmin eri
luokalle lähes samoilla ohjeilla, oppilaiden töistä
tulee aina kui-

kyvällä paikalla valtatien varressa, minkä vuoksi rakennusten pintapuolinen kunto
luo yleisvaikutelman alueesta. Tällä hetkellä tuo vaikutelma ei ole kovin hyvä. Ohikulkijoille selvimmin näkyvän
koulurakennuksen ulkoseinien ja ikkunoiden korjaaminen ja maalaaminen on tulevan kesäkauden ensimmäisiä tehtäviä. Useiden
museoalueella olevien rakennusten katoissa on korjattavaa. Museokokoelmat
on järjesteltävä uudelleen ja
kehitettävä vaihtuvia näytte-

3. kuva
”Lapin eläin”
-3-4-luokkalaisten teoksia Suomen luonnon monipuolisesta eläinkunnasta
Ville: Olemme tehneet eläintyöt ja ne piti tuputtaa,
mutta ensin piti piirtää kaikki eläimet mitä halusin.
Itse tein yhden, mutta se on kettu. Se on keltainen.
Seliina: Lappilainen eläin -työ tehtiin siten, että ensin
hahmottelimme eläimen paperille, sitten laitettiin
siihen teipit reunoille ja maalattiin eläin, ja töpötettiin
tausta.
Otso: Lappilaisesta eläimestä maalatuista töistä tuli
aika hienoja, ja työt oli kiva ja nopea tehdä.

lyjä. Myös opastus ohikulkevien teiden varsilta museolle
on laitettava ajan tasalle.
Tervolan Kotiseutumuseo
kuntoon saattaminen on tervolalaisten yhteinen ja myös
Tervolan imagon kannalta
tärkeä hanke. Hyvin hoidettu museo on kunnianosoitus edesmenneille sukupolville ja ylpeydenaihe kaikille
tervolalaisille. Uuden johtokunnan jäsenet ovat innostuneita kulttuurihistoriallisesta
työstä ja museon kehittämisestä, mutta se ei yksin riitä.

Vain vireällä talkootyöllä ja
yhteishengellä saamme Tervolan museon uuteen kukoistukseen. Toiminnasta ja talkoista tiedotetaan jatkossa
perinteisten tiedotusvälineiden lisäksi Tervolan Museoseuran ja Ämpäripäiden facebook-ryhmissä sekä muilla
sähköisillä viestimillä. Tervetuloa mukaan Tervolan museon pelastamiseen!
		
Timo Heikkilä, Tervolan museoseuran puheenjohtaja, Anne
Tuomivaara, Tervolan museoseuran johtokunnan jäsen

