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Seitsemän kunnan maaseutuasioita johta-
va Häyrynen uskoo lujasti maaseutuun ja 
sen mahdollisuuksiin tarjota elanto asuk-
kailleen. ”Kunhan asioita kehitetään ja  
lähdetään mukaan uusiin haasteisiin”.

Tervolan yhteistoiminta-alue   
sai syyskuun alussa uuden 
maaseutupäällikön, kun ro-
vaniemeläinen monitoimi-
nainen Tanja Häyrynen aloit-
ti työnsä. Neljän kuukauden 
ajan hän on ajanut itseään 
sisälle töihin, johon kuuluu 
kaikkiaan seitsemän kunnan 
maaseutuhallinnon luotsaa-
minen.

Yhteistoiminta-alueessa  
mukana ovat sitä johta-
van Tervolan lisäksi Kemin-
maa, Kemi, Ranua, Rovanie-
mi, Simo ja Tornio. Työkenttä 
on laaja. Häyryselle se kui-
tenkin oli yksi kimmoke hakea  
maaseutupäällikön paikkaa.

”Iso alue herätti ensimmäi-
senä kiinnostukseni, kun mi-
nulle vinkattiin tästä paikas-
ta. Se, että oma asuinpaikka-
ni Rovaniemi kuului siihen, ja 
että Tervolaan olen tutustu-
nut aiempien töiden aikana, 
olivat myös plussaa”.

Kun vielä pestiin haettiin ni-
menomaan kehittämisot-
teista maaseutupäällikköä, 
tunsi Häyrynen paikan sopi-
van itselleen paremmin kuin 
hyvin. Hän on koulutuksel-
taan agrologi (YAMK), jos-
sa perusagrologiopinnot on 
tehty maa- ja poropuolelle  
ja ylempi amk-tutkinto aluei-
den käytön suunnittelusta.

Oppiminen  
elämänasenteena

Ennen maaseutupäällikök-
si ryhtymistä Häyrynen on 
työskennellyt Pohjois-Poh-
janmaan ely-keskuksella ra-
hoittamassa maaseutura-
haston hankkeita ja Lapin lii-
tolla toteuttamassa erilaisia 
hankkeita. Ely-keskuksen 
töiden ohella hän teki maa-
seudunkehittämisen erikoi-
sammattitutkinnon. Lapin lii-
tossa hän kertoo tehneensä 
koko Lapin tasolla maaseu-

Teksti ja kuva Auni Vääräniemi
dun kehittämistyötä biota-
loudesta uusiutuvaan ener-
giaan ja lähiruokaan liittyen. 

”Elinikäinen oppiminen on 
minun juttuni. Tervolassa an-
nettiin myös heti mahdolli-
suus kehittää itseäni, joten 
lähdin saman tien Lappial-
le kouluun tekemään johta-
misen ja yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkintoa”,  
Häyrynen kertoo.

”Koen, että on tärkeää olla 
tekemistä ja vieläpä sellais-
ta tekemistä, mikä motivoi. 
Kun pääsen haastamaan it-
seäni, niin sillä jaksaa hyvin  
eteenpäin”.

Monipuolisen arkensa Häy-
rynen sanoo jaksavansa hy-
vin sen vuoksi, että hän on 
rakentanut elämänsä hyvin 
systemaattiseksi.

”Herään arkisin viideltä ja 
menen salille. Sen jälkeen lä-
hetän lapset kouluun ja vien 
nuorimman hoitoon. Sit-
ten alkaa työpäiväni. Lapset 
ovat prioriteetti numero yksi, 
ja kun heillä on kaikki hyvin,  
niin virtaa riittää tehdä elan-
toa”.

Uusi työ, uudet 
haasteet 

Maaseutupäällikkönä Tan-
ja Häyrynen johtaa seitse-
män kunnan palettia, jossa 
käsitellään EU- ja kansalliset 
tuet noin 600 hakijalle. Maa-
seutuhallinto tarjoaa myös 
asiantuntijapalveluita yritys-
ten avuksi ja tueksi sekä toi-
mii linkkinä maaseutupuolel-
la eri toimijoille.

Kunta-alan työtahtiin sulau-
tuminen on vaatinut Häy-
rysen mukaan häneltä hie-
man sopeutumista hek-
tisten projektityövuosien 
jälkeen. Nyt töiden etene-
mistä päätöksenteon por-
taissa joutuu välillä odotta-
maan. Positiivisena Häyry-
nen pitää kunta-alalla sitä, 
että kehittämiselle anne-

taan aikaa. Ihmiset myös si-
toutuvat yhteisen päämää-
rän eteen paremmin kuin  
projektitöissä. 

”Projektipuolella tehdään 
täysillä hommia pari vuot-
ta ja sitten se unohdetaan. 
Projektityö oli hyvin liikku-
vaista, mutta hyvin kulut-
tavaa. Kaikki muu elämä oli  
pysähdyksissä sen aikaa”, 
hän  pohtii eroja edellisiin  
töihinsä.

Tervolassa ja koko yhteis-
toiminta-alueella Häyrynen  
näkee olevan hyviä mahdol-
lisuuksia löytää uudenlaisia 
tapoja tehdä toimeentuloa.  
Hänen mukaansa maaseu-
dulla elannon saaminen 
ja toimiminen voi olla hy-
vin monipuolista, eikä tu-
lojen tarvitse välttämättä  
tulla yhdestä lähteestä. 

”Etätyöt ovat valtavan hie-
no mahdollisuus saada am-
matti-ihmisiä maaseudul-
le ja mukaan kehittämistöi-
hin. Lähiruoka on yksi suuri 
mahdollisuus maaseudul-

Maaseutupäällikkö Tanja Häyrynen on ryhtynyt työhön-
sä innolla Tervolassa. Korona-ajan vuoksi työt ovat suju-
neet hyvin paljolti etänä kotoa Rovaniemeltä käsin.

Tanja Häyrynen laittoi  
maaseutupäällikön  
saappaat jalkaansa

le. On hienoa, että siihen 
aletaan pikkuhiljaa herää-
mään myös yrittäjäpuolella.  
 
Voi miettiä, löytyykö lä-
hiruuasta l isää kannat-
t av u u t t a  o m a l le  t i l a l-
le ja tulisiko sen ansiosta  
va i k k a p a  p ie n e m m ä l l ä 
eläinmäärälläkin toimeen”,  
Häyrynen sanoo.

Maatalousyrittäjien kannalta 
hän toivoo, että lomitusren-
kaisiin saadaan tulevaisuu-
dessa lisää lomittajia, jotta 
yrittäjät saavat levätä tar-
peeksi. Maaseutupäällikkö 
haluaa vahvistaa myös yh-
teisöllisyyttä Tervolan kun-
nassa.

”Vapaa-ajan toimin-
noista olemme kysel-
leet, eli mitä Tervo-
lassa halutaan teh-
dä ja mitä lähdetään 
viemään eteenpäin 
kunnassa. Kyläyhdis-
tyksiä myös kontak-
toidaan ja haetaan nii-
den tarpeita ja ennen kaik-
kea kuntalaisten tarpeita.  

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

Tanja Häyrynen toivoo roh-
keita yhteydenottoja, kun 
ajatuksia ja toiveita Tervolan 
kehittämisestä alkaa löytyä. 
 
”Suurin haaste meillä on se, 
että maaseutupuolesta ei 
tiedetä kuntalaisten keskuu-
dessa paljoakaan. Nyt alam-
me tehdä murrosta. Alamme 
yhdessä kehittämään ja ke-
hittymään”, Häyrynen kan-
nustaa. 

Tervolan 
kunta aikoo 
lisätä lähi-
ruuan käyttöä

Lähiruokahankkeen tavoit-
teena on konkreettiset toi-
menpiteet lähiruuan lisää-
miseksi.Tervolan kunnan-
valtuusto tehnyt päätöksen 
lisätä lähiruokaa Tervolan 
keskuskeittiön kautta kun-
taan. Pitkän aikavälin tavoit-
teena on saada 50 prosent-
tia kaikista hankinnoista lap-
pilaista lähiruokaa.

Tervolan yhteistoimin-
ta-alueen maaseutupäällik-
kö Tanja Häyrynen kertoo, 
että Tervolaan ja lähialueil-
le on tulossa keskusteluti-
laisuuksia, joissa mietitään 
ruohonjuuritasolla niitä kei-
noja, joilla saadaan lähiruo-
kaa lisää keskuskeittiöön.

”Alamme purkaa estei-
tä lähiruuan tieltä. Haem-
me hankkeella apua siihen 
ja saatamme asiantuntijoita 
ja tuottajia yhteen. Keskus-
telutilaisuuksista toivotaan 
hyviä vinkkejä ja verkostoi-
tumista”.

Tulevassa lähiruokahank-
keessa Tervola selvittää lä-
hiruuan nykytilanteen Ter-
volan kunnan keskuskeitti-
össä, eli mitä on saatavilla 
Tervolasta ja mitä laajem-
min Lapista. Tavoitteena on 
myös lisätä Tervolan kun-
nan osaajien osaamista jul-
kisissa hankinnoissa ja saa-
da hankkeen jälkeen va-
kituinen, osaava henkilö 
auttamaan julkisissa han-
kinnoissa lähiruuan osalta.

Häyrysen mukaan kunnat 
ovat heräämässä lähiruuan 
mahdollisuuksiin. Maaseu-
dulle lähiruuan tuottaminen 
ja hyödyntäminen tuo lisää 
töitä ja monipuolistaa maa-
seutua.

Näköislehti luettavissa 
osoitteessa  

www.tervola-lehti.fi
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- YRITTÄJÄN TERVOLA -

Palveluhakemisto
SIIVOUKSET, 

KOTIAPU SEKÄ 
PIHATYÖT

SOITA: 
040 181 5019

www.tomerin.fi

p. 040 515 7304 
Asiointikyyti perjantaisin 

Koivu-Peura-Loue-Tervola.
  VPL:n mukaiset 
 kuljetukset yhteis-
 työssä Pekka 
 Kähkösen kanssa.

Taksipalvelut
 Make Lampela 

• esitteet, julkaisut

• WordPress -nettisivut

• yritysten starttipaketit

Lue lisää
www.visualdesign.fi

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
MERI-LAPISSA

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

Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakelu
Suomen Suoramainonta

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

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

www.tervola-lehti.fi

Korona sai luomaan uutta  
– Pirjo Jurva laajensi yritys-
toimintansa leivonnan  
apuvälineisiin

Siivouspalveluita ja leivonnaisia

50-vuotiaana Pirjo Jurva py-
sähtyi pohtimaan, mitä lop-
puelämässään haluaisi vielä 
saavuttaa. Tervolan kunnal-
la tehdyn 27 vuoden työu-
ran jälkeen hän kaipasi jo-
tain uutta. Sitten syntyi aja-
tus yrittäjyydestä.

- Maatalon tyttönä olen tot-
tunut tekemään töitä. Mi-
nua kiinnosti siivousala ja va-
paa-ajallakin harrastamani 
leivonta. Vaikka yrityksen pe-
rustaminen jännitti, ajattelin, 
että jos ei onnistu niin peruu-
tetaan, Pirjo kertoo.

Nyt Pirjolla on yrityksessään 
töissä yhteensä kuusi työn-
tekijää, jotka keskittyvät sii-

Teksti ja kuva Marjut Järvinen
vouspalveluiden tuottami-
seen. Leipomisen Pirjo hoi-
taa itse. Koko porukka tapaa 
toisensa maanantaisin. Yh-
teiset kokoontumiset ovat 
tärkeitä muun muassa työs-
sä jaksamisen kannalta. Eri-
tyisen kiitollinen Pirjo on juuri 
työntekijöistään.

- Olen saanut hyvät työnte-
kijät, jotka ovat laadukkai-
den palveluidemme edelly-
tys. Samat ihmiset ovat viih-
tyneet tehtävissään koko 
yrityksen toiminta-ajan. Ha-
luan antaa mahdollisuuden 
myös nuorille, sillä oppia voi 
vain työtä tekemällä.

Puhtaanapito on nykyaika-
na tarkkaa työtä – pitää tie-
tää miten ja millä välineil-
lä erilaisia pintoja siistitään 

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

Tuulilasin  
vaihdot ja  
-korjaukset!

Vakuutus- 
yhtiöiden  
sopimus- 
kumppani!

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

www.kultaoptiikkakemppainen.fi

Kellot, korut,
lahjaesineet, 

silmälasit

Miesten 
teräskello
- 50 m 
  vesitiivis

59;-

JUMALANPALVELUKSET:
Toistaiseksi ilman seurakunnan läsnäoloa. 
Ne striimataan Seurakuntakeskuksen kir-
kosta  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

sekä ymmärtää alan sanas-
to. Tästä syystä Pirjo kan-
nustaa alasta kiinnostunei-
ta opiskelemaan. Yrittäjä itse 
on tukenut opiskelua otta-
malla työntekijöitä oppisopi-
muksella, joka valmistaa toi-
mitilahuoltajan ammattitut-
kintoon.

Siivouksen ja yrityshallin-
non ohella Pirjo leipoo erilai-
siin tilaisuuksiin suolaisia ja 
makeita leivonnaisia. Tällöin 
Pirjon keittiö muuntuu kak-
kutehtaaksi, jossa valmis-
tuu täytekakkuja, voileipä-
kakkuja, kampanisuja ja mui-
ta herkkuja.

Parasta Pirjo Jurvan työs-
sä on ihmisten kohtaaminen 
ja kohtaamisia Pirjon päivis-
sä riittää. Siivoustyössä hän 

tapaa paljon ikäihmisiä, joil-
le tärkeää on siivouspalve-
lun lisäksi saada hetkeksi jut-
telukaveri. Kahvihetkiä ei ole 
voitu korona-aikana viettää, 
mikä harmittaa sekä Pirjoa 
että Pirjon asiakkaita.

Puisia leivontatuot-
teita käsityönä  
Tervolasta

Vaikka korona-aika toi tulles-
saan epävarmuutta, antoi se 
myös Pirjolle sysäyksen ke-
hittää jotain uutta. Korona-
talven aikana Pirjo kehitti yh-
dessä veljensä Janne Jurvan 
kanssa uuden tuoteperheen 
perinneleivonnaisten työs-
tämisen helpottamiseksi.

- Minua harmitti, kun teke-
mäni leivonnaiset olivat eri-
kokoisia. Ongelman rat-
kaisuksi kehitimme Jan-
nen kanssa muotteja, joiden 
avulla leivonnaisista saa ta-
salaatuisia. Nyt kampanisu-

jen, voisarvien, pasteijoiden 
ja joulutorttujen tekeminen 
käy nopeasti, Pirjo iloitsee. 
Pirjo on itse suunnitellut 
muotit ja puutöistä kiinnos-
tuneen Jannen käsissä ne 
saavat kauniin muotonsa. 
Muottien lisäksi valikoima 
on laajentunut käsin valmis-
tetulla leikkuulaudalla, leipä-
pelkalla ja leivinpöydän puh-
distajalla.

- Tuotteet ovat jo herättä-
neet mielenkiintoa. Nuoret 
ovat entistä kiinnostuneem-
pia leipomisesta ja perinne-
välineistä, kun omat isovan-
hemmat eivät enää jaksa 
leipoa. Tuotteita pääsee kat-
selemaan vastoittain ava-
tussa verkkokaupassa, jota 
kehitetään tulevan vuoden 
aikana eteenpäin.

Seuraa yritystä!
pirjojurva.fi
Facebook @pirjojurvaoy
Instagram @pirjojurvaoy
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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

TERVOLASSA TAPAHTUU

Näköislehti luettavissa 
osoitteessa  

www.tervola-lehti.fi

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 voimassa-
olevalla Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen liitetyllä 
salanumerolla. Salanumero on sama, jota käytetään 
verkkokirjastossa asioidessa. Jos sinulla on jo salanu-
mero, 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.

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 koulu-
jen lukuvuoden ajan. Koulujen loma-aikoina lähikirjasto 
on suljettu. 

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 palve-
lutalojen ja vuodeosaston asukkaat sekä sairauslomalla 
olevat. Kirjastohenkilökunta tarjoaa apua kirjojen valin-
nassa 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.

SATUTUOKIO 14.1.
Satu kutsuu lapsia tarinoiden maailmaan kirjastoon 
kerran kuussa torstaisin! Satutuokiolla luetaan eri-
laisia 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. Eloku-
va kertoo omalaatuisesta eläintohtorista entisajan Eng-
lannissa. Kohdattuaan suuren surun hän on erakoitunut 
sulkeutumalla kartanoonsa seuranaan sekalainen joukko 
eksoottisia eläinystäviä. Mutta kun nuori kuningatar 
sairastuu vakavasti, vastahakoisen tohtorin on lähdettä-
vä 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!

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

AVOINNA:
ma-to klo 12-19
pe klo 10-17 Koronarokotukset ovat alkaneet Tervolassa tällä 

viikolla. Ensimmäisenä rokotuksen saa päivystyksen 
henkilökunta. Tämän jälkeen rokotetaan ikäihmisten 
hoivakotien asukkaat ja henkilökunta sekä vuo-
deosaston iäkkäät pitkäaikaispotilaat ja henkilökun-
ta. Rokotteiden saatavuuden mukaan rokottaminen 
laajenee noudatellen THL:n ohjetta rokottamisjär-
jestyksestä. 

Riskiryhmään kuuluvien kuntalaisten rokottaminen 
aloitetaan tämän hetkisen tiedon mukaan hel-
mikuussa. Tarkka päivämäärä ja rokotusaikataulu 
ilmoitetaan myöhemmin kunnan verkkosivuilla, 
Terveystalo Tervolan verkkosivuilla ja Tervola-leh-
dessä. Rokotteeseen kuuluu kaksi annosta, tehos-
teannos pistetään 3 viikon kuluttua ensimmäisestä 
annoksesta. 

Lisää koronarokotteesta, rokotteen antamasta 
suojasta ja rokotusjärjestyksestä voit lukea THL:n 
koostamasta koronarokoteinfosta THL:n verkkosi-
vuilta osoitteesta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/
ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-co-
vid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/
rokotteet-ja-koronavirus

ROKOTUKSET ALOITETAAN 
TERVOLASSA VIIKOLLA 2

Tervolan Terävä jatkaa  
hiihtoa ja yleisurheilua

Päiväkoti Pikku-Peikon  
Pesässä korostetaan  
luontoarvoja

Urheiluseura Tervolan Te-
rävä piti joulukuun puolel-
la vuosikokouksensa Peu-
ran entisellä kansakoulul-
la. Kokouksessa käytiin läpi 
viralliset vuosikokousasiat. 
Samassa yhteydessä pal-
kittiin vuoden aikana me-
nestyneet Tervolan Terä-
vän urheilijat.

Tervolan Terävän viime 
vuoden urheilijana palkittiin  
Maria Peura, joka saa-
vutti kolme SM-prons-
sia vuoden 2020 aika-
na. Lähes samaan py-
syi  Marian pikkusisko  
Saana Peura. Hänet palkit-
tiinkin vuosikokouksessa 
Tervolan Terävän vuoden 
nuorena urheilijana.

Seuran toimintaa jatke-
taan edelleen yleisurhei-

Tervolassa toimivassa yksi-
tyisessä päiväkodissa, Pik-
ku-Peikon Pesässä, vieraili 
joulun alla joulupukki, muori 
ja poro. Joulujuhla oli muutet-
tu koronan vuoksi vain lap-
sille rajatuksi ulkotapahtu-
maksi. 

Lapset olivat odottaneet 
tapahtumaa jännittynei-
nä, mutta itse tapahtumas-
sa tunnelma oli iloinen. Juh-
lan kunniaksi joulupukki jakoi 
lapsille pienet joulupussukat. 
Erityistä ihastusta herätti 
kesy Taika-poro, jota lapset 
saivat silittää halutessaan, 
joulumuori antoi Taika-po-
rolle poronkarkkeja ja ker-
toi lapsille että Taika-poro on 
vielä niin nuori ettei ole oppi-
nut vielä lentämään.  Joulu-
pukille lapset saivat esittää 
joululahja toiveitaan.

- Tapahtuma järjestettiin 
yhteistyössä tervolalais-
ten yrittäjien Elina ja Mat-
ti Holstilan kanssa. Ajatuk-
sena oli tarjota lapsille elä-
myksiä myös korona-aikana. 
Tämä mahdollistui hyvällä 
yrittäjäyhteistyöllä, päiväko-
din omistaja Marika Pääaho 
kertoo.
 
Elämyksell isyys on yksi  
päiväkoti Pikku-Peikon pe-
sän toimintaa ohjaavista ar-
voista. Pikku-Peikon Pesä on 
viiden L:n päiväkoti, eli kes-
kiössä ovat laulu, liikunta, 
luonto, leikki ja luovuus. Päi-
väkodissa on yksi 3-5 –vuo-
tiaille suunnattu ryhmä, jo-
hon mahtuu yhteensä 21 las-

lussa ja hiihdossa. Tervo-
lan Terävä on avoimia myös 
muille lajeille, jos sellaisille 
löytyy kiinnostusta ja oh-
jaajia. Hiihtoon suuntautu-
neille seuranjäsenille seu-
ra ostaa ohjauksen Kemin-
maalta.

Tervolan Terävän halli-
tuksesta jäi vuoden 2021 
alusta lähtien pois pitkän 
rupeaman jälkeen Markku 
Immonen. Hänen tilalleen 
valittiin Maria Peura.

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

ta. Tällä hetkellä päiväkodissa 
on töissä kaksi lastenhoitajaa 
ja yksi varhaiskasvatusopet-
taja/päiväkodin johtaja.

Pienestä koostaan johtuen 
Pikku-Peikon pesässä pys-
tytään valmistamaan ruoka 
itse. Päiväkodin toiminnas-
sa huomioidaankin luontoar-
vot ja kierrättäminen. Lasten 
kanssa esimerkiksi lajitel-
laan jätteitä ja ne viedään yh-
dessä kaupan jätekeräyspis-
teelle.  Päiväkodissa pyritään  
valmistamaan mahdolli-
suuksien mukaan lähiruokaa.

- Meillä on lapsilla välillä toi-
veruoka päiviä, sekä lasten 
ja perheiden toiveita ote-
taan vastaan ja pyritään to-
teuttamaan eteisessä ole-
valla toivepuulla johon saa 
toivomuksia päiväkodin toi-
mintaan esittää, on toivottu 
mm. makkaranpaistoretkeä, 

retkeä viljonpuistoon jotka 
on pystytty toteuttamaan, 
on myös toivottu poroajelua, 
mutta hieman muunneltuna 
toive toteutettiin kutsumalla 
Joulupukki ja Muori Taika-po-
ron kanssa vierailemaan Pik-
ku-Peikon Pesässä.

Tällä hetkellä Pikku-Peikon 
pesässä on muutama va-
paa paikka. Koska päiväko-
ti ei ole kunnan omistukses-
sa, täytyy siihen hakea erik-
seen. Hoitomaksu on sama 
kuin kunnallisessa päiväko-
dissa, sillä hoitomaksuja var-
ten haetaan  kunnan palvelu-
seteliä. 

Kuva Eero Peura

Sisarukset Saana Peura ja Maria Peura palkittiin ansioistaan 
seuran edustajina.



Tervola-lehti

Taiteilun iloa Kaisajoen koululta

Tervolan kunnantalon näyt-
telytilaan saatiin kaivattua 
iloa ja väriä joulukuun ajak-
si, kun näyttelytilaan avautui 
Kaisajoen koulun oppilaiden 
oma taidenäyttely. Näytte-
lyssä päästiin tutustumaan 
oppilaiden syyslukukauden 
aikana valmistuneisiin töihin, 
ja valikoimasta löytyi teok-
sia aina Suomen ainutlaatui-
sesta luonnosta metsän eläi-
miin, joulutunnelmiin kuin 
muinaisen Egyptin Faaraoi-
den muotokuviin. Pienten 
taiteilijoiden syksyinen uu-
rastus on tuonut paljon iloa 
näyttelytilan vierailijoille, ja 
yhteistyö kunnan vapaa-ai-
katoimen ja koulun välillä 
poikii elämäniloisia näytte-
lyitä varmasti myös tulevai-
suudessa.

Tervolan Kotiseutumuseo  
ja Peräpohjolan Maata-
lousmuseo  rakennettiin 
Paakkolaan 1970-luvul-
la. Museoalue perustettiin 
esittelemään tuleville suku-
polville voimalaitosraken-
tamisen vuoksi menetettyä 
Kemijokivarren rakennus-
kulttuuria. Esimerkiksi Paak-
kolan koulu pystytettiin al-

Koulunjohtaja Minna 
Kähkösen ajatuksia 
taidenäyttelystä

Millaisin fiiliksin Kaisa- 
joella lädettiin valmis-
telemaan näyttelyä?

- Innostuimme heti, kun va-
paa-aikaohjaaja Jessica otti 
meihin yhteyttä ja tarjosi 
mahdollisuutta järjestää  ku-
vataidenäyttelyn koulun op-
pilaiden töistä kunnantalolle. 
Ajattelin, että näyttely tuo ki-
vaa vaihtelua koulun arkeen.

Miten lapset suhtautui-
vat ajatukseen omas-
ta taidenäyttelystä?

- Oppilaiden mukaan se on 
jännittävää ja hauskaa, ja 
mukava uusi kokemus. Eräs 
oppilaista sanoi, että on mu-

kavaa, kun omat työt 
saavat kuuluisuut-
ta.  Toinen oppilas 
taas koki upeana ti-
laisuutena saada omil-
le töille  niin suurta huomiota 
ja samalla tuottaa iloa kaikille 
näyttelyssä vieraileville.

Millainen kokemus 
näyttelyn tekeminen 
oli sinulle opettajana?

- Oli jotenkin erilaista, kun 
näyttely rakennettiin muual-
le kuin oman koulun juhlasa-
liin. Näyttelyn tekeminen oli 
itsellekin erittäin innostavaa.

Paras asia näyttelyn   
valmistelemisessa?
- Oli ihanaa seurata, kuinka 
innokkaasti oppilaat suun-
nittelivat ja kuinka pitkä-
jänteisesti he viimeistelivät      

3. kuva
”Lapin eläin” 
-3-4-luokkalaisten teoksia Suomen luonnon monipuo-
lisesta 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.

1. kuva
”Lehtimyräkkä” 
-Syksyn lehtien tanssia ulkona luonnossa 

Hanna: Olen kuvannut lehtimyräkkää pellolla. 

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

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

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

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

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. 

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.

töitä näyttelyyn.  Näytte-
lystä tuli mielestäni erittäin 
onnistunut ja monipuolinen.

Koetko, että näyttelyn 
valmisteleminen antoi 
koulullenne jotain  
erityistä?

- Vaikka työt olivat samoja 
kuin mitä olisimme tehneet 
normaalistikin, tieto näyt-
telystä motivoi oppilaita vii-
meistelemään töitään taval-
listakin paremmin. Osa töis-
tä valmistettiin yhteistyönä 
ja työskentelytapa antoi hie-
non mahdollisuuden kehit-
tää yhdessä lopputulosta. 
Keskustelua töiden toteut-

tamisesta syntyi muutenkin 
normaalia enemmän.

Muuta:
Kuvataiteen opettaminen 
on tärkeää ja opetussuunni-
telma korostaa taidekasva-
tuksen keskeistä roolia op-
piaineiden yhteistyössä sekä 
laaja-alaisen osaamisen  ke-
hittämisessä.

Oppilaan oma ilmaisu ja  
omat teokset ovat tavoit-
teellisen oppimisen ja kehit-
tyvän kuvataideosaamisen 
perusta.  Havainnot, ajat-
telu, tuottaminen ja tulkin-
ta liittyvät yhteen oppimi-
sessa. Opetuksessa otetaan 
huomioon oman opetetta-
van luokan osallisuus ja tar-
peet, jotka ohjaavat sitä, mil-
laisia kuvailmaisun keinoja ja 
toimintamuotoja käytetään. 

Jos toteutan jon-
kin saman   
kuvataideai-
heen myö-
hemmin eri 
luokalle lä-

hes samoil-
la ohjeilla, op-
pilaiden töistä 
tulee aina kui-

tenkin jollain tavalla erilaisia.  
 
On kiinnostavaa seurata, 
kuinka oppilaan taito ilmais-
ta tunteitaan ja ajatuksiaan 
kuvilla kehittyy samanaikai-
sesti kuvataiteen käsittei-
den ja menetelmien oppimi-
sen kanssa. Opettajana saan 
tilaisuuden seurata aitiopai-
kalta tätä kehittymistä ja op-
pilaan iloa sekä taiteen teke-
misestä että valmiista loppu-
tuloksesta.

- Haluan kiittää vapaa-aika-
ohjaaja Jessicaa käytännön 
järjestelyjen hoitamisesta 
ja näyttelyn mahdollistami-
sesta!

Näyttely päättyi  
joulukuussa.

1.

2.

3.

Avoin kutsu kaikille museo- 
toiminnasta kiinnostuneille

kuperäisessä asussaan mu-
seoalueelle.  Museoalueen 
rakentaminen oli talkootyön 
taidonnäyte, jota johtivat 
johtajaopettaja Eero Prän-
ni ja maanmittausteknikko 
Mauno Koivupalo. 

Tervolan museoalueesta 
muodostui aikoinaan tervo-
lalaisten yhteinen kokoontu-
mispaikka. Pitäjäjuhlat olivat 
kuin tervolalaisten yhteiset 

sukujuhlat mieleenpainuvi-
ne ohjelmineen. Museoalue 
on toiminut myös erilaisten 
yksityisten juhlien kuten häi-
den pitopaikkana. Museol-
la on ollut muutakin vilkas-
ta tapahtumatoimintaa: ke-
säkauden avajaistapahtuma 
Kevätsiemennys, puutarha-
kasvien näyttelyitä, museon 
esineitten esittelyitä, perin-
neruokatarjoilua sekä talkoi-
ta. Kesäkahvila on toiminut 
kesäisenä pistäytymispaik-
kana ja museoalueeseen on 
voinut tutustua oppaan avulla. 
Museo on erinomaisella, nä-

kyvällä paikalla valtatien var-
ressa, minkä vuoksi raken-
nusten pintapuolinen kunto 
luo yleisvaikutelman aluees-
ta. Tällä hetkellä tuo vaiku-
telma ei ole kovin hyvä. Ohi-
kulkijoille selvimmin näkyvän 
koulurakennuksen ulkosei-
nien ja ikkunoiden korjaami-
nen ja maalaaminen on tu-
levan kesäkauden ensim-
mäisiä tehtäviä. Useiden 
museoalueella olevien ra-
kennusten katoissa on kor-
jattavaa. Museokokoelmat 
on järjesteltävä uudelleen ja 
kehitettävä vaihtuvia näytte-

lyjä. Myös opastus ohikulke-
vien teiden varsilta museolle 
on laitettava ajan tasalle. 

Tervolan Kotiseutumuseo 
kuntoon saattaminen on ter-
volalaisten yhteinen ja myös 
Tervolan imagon kannalta 
tärkeä hanke. Hyvin hoidet-
tu museo on kunnianosoi-
tus edesmenneille sukupol-
ville ja ylpeydenaihe kaikille 
tervolalaisille. Uuden johto-
kunnan jäsenet ovat innostu-
neita kulttuurihistoriallisesta 
työstä ja museon kehittämi-
sestä, mutta se ei yksin riitä. 

Vain vireällä talkootyöllä ja 
yhteishengellä saamme Ter-
volan museon uuteen kukois-
tukseen. Toiminnasta ja tal-
koista tiedotetaan jatkossa 
perinteisten tiedotusvälinei-
den lisäksi Tervolan Museo-
seuran ja Ämpäripäiden face-
book-ryhmissä sekä muilla 
sähköisillä viestimillä. Terve-
tuloa mukaan Tervolan mu-
seon pelastamiseen!             
  
Timo Heikkilä, Tervolan muse-
oseuran puheenjohtaja, Anne 
Tuomivaara, Tervolan museo-
seuran johtokunnan jäsen 


