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Kesäisiä ajatuksia

yvät tervolaiset ja kesätervolaiset! Uusi kuntalaki korostaa osana
päätöksentekoa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tämä koskee vakituisia asukkaita,
vapaa-ajan asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä.
Valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden lisäksi osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tarjoavat kunnan ylläpitämät sähköiset kanavat ERaati ja Facebook-sivut. Tervossa haluamme
kuulla teitä myös perinteisten tapaamisten
muodossa kesätapahtumien yhteydessä ja
kunnanjohtajan kesäkierroksella.
Hyvinä esimerkkeinä aloitteiden voimasta ovat mm. Asontien kevyenliikenteen
väylän rakentaminen kesällä 2018 sekä aloite
lasten- ja ikäihmisten yhteisestä liikuntapuistosta, johon suunnitteluraha on varattu tälle
vuodelle. Ja taisipa yksi vapaa-ajan asukkaan lause kesäkierroksellani johtaa Savelan
korkeatasoisen frisbeegolf -radan rakentamiseen. Kuntastrategian valmistelun yhteydessä saimme lähes 100 vastausta eri tavoin
Tervoon sitoutuneilta henkilöitä. Kaikki vastaukset on huomioitu ja vastausten yhteenvedot julkaistu kunnan kotisivuilla.
Kesäkuussa päätöksentekoon tuleva Tervon kuntastrategia ohjaa ja linjaa kunnan
kehittämistä pitkälle seuraavalle vuosikymmenelle. Yhteinen ajatus sekä kuntalaisten
strategiavastauksissa että valtuuston strategiaseminaareissa on ollut, että tuleviin haasteisiin voidaan parhaiten vastata elinvoimaa
kehittämällä ja myönteistä kehityksen ilmapiiriä ylläpitämällä.
Kaavoittaminen, hanketoiminta ja elinvoimainvestoinnit ovat keinoja, joilla kunta
on omalta osaltaan tukemassa Tervon positiivista kehitystä. EkoKoti rannalla –hanke on
ollut tukemassa Koti Rannalla messujen ekologisen asumisen tapahtumakokonaisuutta.
Uusia tapahtumia Tervoon -hankkeen tuella
on toteutettu uudenlaisten tapahtumien kokeiluja yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja
yritysten kanssa. Tulevaisuuden elinvoiman
vahvistamiseksi myytiin kunnan vesihuolto-

liiketoiminnot Tervon Kehitys Oy:lle. Aktiivisella kaavoittamisella kunta mahdollistaa
uusien omarantaisten omakotitalojen -, vapaa-ajan asuntojen -, teollisuustoimitilojen –
ja uuden hoivakiinteistön rakentamista.

Positiivinen kehityksen ilmapiiri
ja usko, että voimme oikeasti
vaikuttaa Tervon myönteiseen
tulevaisuuteen, ”ruokkii”
positiivisen kehityksen kierrettä.
Suomen suvi on lyhyt ja aurinkoinen, joten vähäksi aikaa on hyvä unohtaa kuntastrategiat sekä sote- ja maakuntauudistukset.
Tervon suvesta löytyy rentouttavia tapahtumia ja tekemistä meille kaikille. Perinteisten
kesätapahtumien lisäksi Uusia tapahtumia
Tervoon –hanke tuo tarjolle tukun näkemisen ja kokemisen arvioisia tapahtumia. Karavaanareiden kesätapahtuma, SporttiaRannalla, Hannes Golf, Kultakoukku jigaus, Naisten
melonta tour ja Tervon Taiteiden yö – iloa ja
valoa; olkoot esimerkkinä lukuisista Tervon
tapahtumista.
Positiivinen kehityksen ilmapiiri ja usko,
että voimme oikeasti vaikuttaa Tervon
myönteiseen tulevaisuuteen, ”ruokkii” positiivisen kehityksen kierrettä. Kiitos positiivisesta kehityksen kierteestä kuuluu kaikille
Tervon yrittäjille, kuntalaisille ja vapaa-ajan
tervolaisille!

Kesällä
tavataan!
Petteri Ristikangas
kunnanjohtaja
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VAPAA-AJANASUKAS!
Kunta ylläpitää vapaa-ajanasukasrekisteriä, jota käytetään kunnan tiedotteiden lähettämiseen kesäasukkaille.
Tervon kesä- ja talvitiedote jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin ja osoitteellisena kesäasukkaille. Lisäksi lähetämme
tarpeen mukaan muita kunnan palveluihin liittyviä tiedotteita.
Voit liittyä kunnan vapaa-ajanasukasrekisteriin ja tilata kunnan tiedotteet
oheisella lomakkeella. Voit myös tehdä
osoitteenmuutoksen mikäli osoitetietosi ovat muuttuneet.
www.tervo.fi/kuntatiedote

KUNNANVIRASTO ON
SULJETTU KESÄLLÄ
VUOSILOMIEN VUOKSI 9.-29.7.
Sulkemisaikaan kiireellisissä asioissa
sosiaali
toimen päivystysnumero on
044 7499251 (virka-aikaan) ja teknisen toimen päivystys
numero 017
499353. Asiakaskäynneistä on kaikissa tapauksissa sovittava etukäteen.

TERVOSSA TEHTÄVÄÄ
JA NÄHTÄVÄÄ
Pienen Facebookissa toteutetun tervolaisten mielipidekyselyn perusteella tervolaiset esittelevät kotikunnastaan vierailleen
mieluiten Lohimaan, Tervon kirkon ja
Manginniemen, mutta myös näissä paikoissa käydään ahkerasti: Vallikankaan linnoitus, Eerikkala Golf, ”Tervon rantabulevardi”, metsät, liikuntahalli ja kuntosali.
Kunnassa on paljon hyviä liikuntapaikkoja, joista suosituinta emme selvittäneet,
mutta Savelan ulkoilualue ja Hellepolku
ovat tervolaisille tärkeitä, samoin mm. kuntosali, liikuntahalli, Eerikkala Golf ja Jira
Karting.
Hyviä luontokohteitakaan ei Tervosta
puutu. Tässä muutamia suosikkeja: Manginniemi, Äyskoski/Lohimaa, Hellepolku,
Tervamäen näkötorni, Rasvanki ja muut
järvet, Verkkovuori, Suostunvuori.

TERVON KUNNAN KESÄKIRJE 2018
Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Inkeri Palmio
Kuvat: Anssi Vainikka, Leila Repo, Mikko Hartikka, Sami Kärsämä, Vesa Hanhijoki, Inkeri Palmio,
Jani Nuutinen, Anssi Vainikka ja Sari Tulila.
Taitto: Hanna Valkonen, UniikkiTarina www.uniikkitarina.fi
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio
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TERVON TALOUDEN NÄKYMIÄ
Vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen Tervon kunnalle on kertynyt 1.446.183,92 euroa ylijäämää puskuriksi tuleville vuosille.
Kunnan vuoden 2017 taloudellinen tulos olisi ollut välttävä ilman vesihuoltoliiketoiminnan yhtiöittämisten tuomaa myyntivoittoa.
Valtionosuudet kehittyvät myönteisesti kahden edellisen tilikauden laskun jälkeen. Valtionosuudet lisääntyivät noin 120.000 euroa
verrattuna vuoden 2016 tilinpäätökseen.
Verotulokertymä pysyi vuoden 2016 tasolla.
Kunnan sijoitusvarallisuuden hyvä kehitys ja
Savon Voima Oyj:n maksamat osinkotuotot
kasvattivat rahoitustuottoja vuoden 2016
tilinpäätökseen verrattuna noin 130.000 euroa. Tilivuoden huolestuttavana piirteenä,
kahden edellisen tilinpäätöksen jatkoksi, on
vuosikatteen heikentyminen.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Kunnan omavaraisuusaste laski edellisen
vuoden 60,2 prosentista 57,6 prosenttiin.
Omavaisuusaste osoittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä
selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.
Koko maan omavaraisuusaste oli vuonna
2016 60 %. Tervon kunnan omavaraisuusaste on edelleen hyvällä tasolla.

Tulevina vuosina haasteet eivät tule helpottamaan kunnan taloudellista tilannetta
ja kunnan talouden pitäminen ylijäämäisenä
tulevilla tilikausilla on erityisen haastavaa.
Keskeisten tulorahoituksen lähteiden verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riitä
kattamaan menojen kasvua. Kun yhtälöön
lisätään uuden työehtosopimuksen tuoma
palkkojen nousu ja yleinen kustannustason
nousu ovat talouden haasteet huolestuttavalla tasolla. Talouden haasteisiin on vastattu edellisen valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.
Keskeneräisyys vaikeuttaa arviointia

Kokonaisverotuotot
kasvoivat
Tervon kunnan kokonaisverokertymä vuonna 2017 oli 4.526.086 euroa. Kunnan vuoden
2017 kokonaisverotulot kasvoivat vuoteen
2016 verrattuna 48.810 euroa. Veroluokista, verrattuna vuoden 2016 tilinpäätökseen,
kunnallisverotuotto oli 3.677.397 euroa,
jossa laskua edelliseen vuoteen oli 11.678 euroa. Kiinteistöverotuotto oli 418.681 euroa,
jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 6.366 euroa. Yhteisöveron tuotto oli 430.008 euroa,
jossa jako-osuuden muutoksesta johtuvaa
kasvua oli vuoteen 2016 verrattuna 54.122
euroa eli 14,4 prosenttia. Valtionosuudet
kasvoivat vuoden 2016 6.235.357 eurosta
ollen vuonna 2017 6.355.330 euroa, jossa
kasvua 119.973 euroa.
Kunnan lainamäärä kasvoi 5.451.228
euroon (tilinpäätös 2016 4.246.367 euroa).
Asukaskohtainen lainamäärä oli 3.437 euroa
/ asukas (tilinpäätös 2016 euroa 2.637/asukas). Lainasta pitkäaikainen vieras pääoma
oli 3.487.034 euroa ja lyhytaikainen vieras
pääoma 1.964.194 euroa.

Vuoden 2017 tilinpäätös
Toimintakulut (ulk.)
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14.600.492

Mahdollinen sote -ja maakuntauudistus
vaikuttaa kunnan rahoitukseen ja kaikkeen
toimintaan ennennäkemättömällä tavalla.
Uudistuksen vaikutusten arviointia vaikeuttaa edelleen lainsäädännön viivästyminen ja
kuntavaikutusten sääntelyn ja taloudellisten
vaikutusten arvioinnin keskeneräisyys. Edellisellä valtuustokaudella aloitettua kunnan
talouden tasapainottamisohjelmaa on jatkettava ja päivitettävä huomioimaan tulevan maakunta- ja sote-uudistuksen haasteet.
Velkaantuminen kasvaa maltillisesti tulevina vuosina, mikäli uusia merkittäviä

korvaus- tai korjausinvestointeja ei tule. Kehittämishankkeita, joilla on selkeä vaikutus
käyttötalouteen vaikuttavina säästöinä tulevina vuosina tai asuin- ja toimintaympäristön kehittämiseksi olennainen vaikutus, voidaan lisätä investointiohjelmaan tarvittaessa
(esim. sähköisten palveluiden kehittämiseen
liittyvät hankkeet ja kaavahankkeet).
Miten palvelut järjestetään?
Palvelutarpeiden kasvu erityisesti ikäihmisten
palveluissa ja vammaispalveluissa tuo haasteita myös jatkossa. Myös lastensuojelussa
ja sosiaalityössä kasvavat asiakasmäärät sekä
asiakkaiden yhä monimuotoisemmat ongelmat tuovat haasteita palvelujen järjestämiseen.
Tervon Yhtenäiskoulun yläluokkien oppilasmäärä laskee reiluun 20 oppilaaseen kahden vuoden kuluessa alle 10 oppilaan ikäluokkien siirtyessä yläluokille. Jo aloitettua
selvitystyötä yläluokkien osalta jatketaan ja
päätökset yläluokista tehdään vuoden 2018
aikana.

Tulot
toimintatuotot (ulk.)

3.795.967

verotulot

4.526.086

valtionosuus

6.355.330

rahoitustuotot
Tulot yhteensä

376.637
15.054.020

Vuosikate

394.263

Poistot

332.453

Tilikauden tulos

27.131

Poistoero/rahastojen muutos

143.130

Tilikauden ylijäämä

170.261

eRAATI-KYSELYTYÖKALU JA CHAT-PALVELU
JATKUVASSA KÄYTÖSSÄ
Kunnan verkkosivuilla on jatkuvassa käytössä nykyaikainen chat-palvelu, johon voit
laittaa kysymyksen ja vastaus tulee pikapuoliin takaisin. Myös eRaati –kyselytyökalu
on otettu kunnassa jatkuvaan käyttöön. eRaati-kysymyksiä julkaistaan säännöllisesti
kunnan verkkosivuilla, jota kautta pääsee nopeasti vastaamaan kysymyksiin. eRaadin kautta pääset antamaan palautetta myös kuntakirjeestä.
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TERVON KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN
Tervon kuntastrategian uudistamista on
valmisteltu syksystä 2017 alkaen. Strategian
valmisteluun on keskeisesti osallistunut uusi
valtuusto ja viranhaltijat. Strategian valmisteluun ovat päässeet osallistumaan myös kaikki
kuntalaiset ja kunnan työntekijät sähköisen
kyselyn muodossa. Saatuja vastauksia on
hyödynnetty strategiaprosessin erivaiheissa.
Tervon kuntastrategia hahmottaa kunnan
halutun tulevaisuuden kuvan, painopisteet
ja päämäärät. Kuntastrategia on johtamisen
väline, mikä toimintaympäristön nopeassa
muutoksessa ohjaa ja viitoittaa tietä pitkäjänteiselle kehittämiselle. Kuntastrategian mukaisesti Tervo haluaa olla edelleenkin rohkea
ja kokeileva kunta. Katsomme asioita eri tavalla kuin muut ja emme etene valtavirrassa.
Käytännössä tämä näkyy toimintojen uudelleen järjestelyinä kunnan sisällä, profiloitumisena asuin- ja ekokunnaksi sekä yhteistyölonkeroiden kasvattamisena.
TERVON PÄIVITETYN
KUNTASTRATEGIAN PAINOPISTEET:
• Asiakaslähtöiset palvelut uusin
toimintamallein
• Arjen turvallisuus ja viihtyisyys
• Yrittäjämäinen toiminta
• Innovatiiviset ja ekologiset
asumisratkaisut
• Ennakoiva talouden hallinta
ELINVOIMAINEN JA
TOIMIVA TERVO
Strategiatyö jatkuu sen käytäntöön viemisenä ja asetettujen painopisteiden kytkemisenä
toiminnan ja talouden suunniteluun. Strategian onnistumisen kannalta keskeistä on,
kuinka hyvin strategian painopisteet saadaan
juurrutetuksi osaksi koko kunnassa tapahtuvaa toiminnan kehittämistä.
Kuntalaki edellyttää, että jokaisessa kun-

nassa on voimassa oleva kuntastrategia, mikä
päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa. Tällä korostetaan valtuuston roolia
kunnan strategisena johtajana ja toiminnan
ja talouden pitkänaikavälin tavoitteiden
määrittäjänä. Tervon kunnanvaltuusto päättää päivitetyn kuntastrategian kesäkuun kokouksessaan.

SAVOGROWN
ALUEELLA
VAHVAA KASVUA
Pitkän aikavälin liikevaihdon kasvu on ollut Sisä-Savo + Nilakan (eli
SavoGrown) alueella maakunnan
nopeinta. Viime vuonna liikevaihdon
kasvu oli 10,2 % ja siten parempaa
kuin maan keskimääräinen kehitys ja
kirkkaasti parempaa kuin Kuopion
seudulla (5,6 %).
Eniten vienti kasvoi Pohjois-Savossa
Ylä-Savon seudulla (25,8 %) ja SavoGrown alueella (24,5 %). Kuopion seudulla vienti kasvoi 8,6 %.
Viennin kasvu on ollut vahvaa jo useamman vuoden; vuosina 2005-2017
keskimäärin 7,5 %. Samaan aikaan
Ylä-Savossa 7,7 %, Kuopion seudulla
2,0 % ja Varkauden seudulla -2,2 %.

VILLIÄ RUOKAA
RUOKAPALVELUISSA
Tervon kunta tuottaa itse ikäihmisille, koululle, päiväkodille ja palvelukeskukselle päivittäin ateriapalvelut.
Ateriapalveluiden tavoitteena on edistää
Tervon kunnan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä maukkaan
ruuan avulla. Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan ravitsemissuositukset, vuodenajan
vaihtelut sekä juhlapyhät.
Tarjoamme lähi- ja luomuruokaa mahdollisuuksien mukaan ja kuulumme Portaat
luomuun -ohjelmaan. Käytämme lähituottajien tarjoamia raaka-aineita ruoanvalmistuksessa.
Keväisin, kesäisin ja syksyisin tarjolla on
myös villikasviksista valmistettuja herkkuja,
kuten maitohorsma-raparperimehua, pihlajankukkamehua ja kuusenkerkkäjäätelöä.
Villiyrtit on pääasiallisesti kerätty Tervon
kunnan alueelta, kerääjinä toimii keittiön
henkilökunta.
Tervetuloa rohkeasti maistelemaan! Keittiö avoinna ma-su klo. 7.30-15 Lounasta tarjolla 10.30-12.

Kuvissa omatekoista mustikkajäätelöä,
omaa leipää ja nokkosnäkkäriä.

KESÄTYÖLLISTÄMISEEN TUKEA
Kunta työllistää kunnan omiin töihin tänä vuonna 24 nuorta. Kaikki
paikkaa hakeneet pääsevät töihin. Osa
nuorista työllistyy yrityksiin. Kunta
tukee nuorten kesätyöllistymistä yrityksissä ajalla 1.6. – 31.8.2018. Tuki
on 440 euroa. Tukea maksetaan vain
kerran kesän aikana yhtä nuorta koh-

den, eikä työnantaja voi saada kesätyöntekijän palkkaukseen muuta tukea, esim. TE-toimiston palkkatukea.
Mikäli tervolainen nuori on saanut
kesätyöpaikan tervolaisesta yrityksestä
tukihakuajan jälkeen, ota yhteyttä elinkeinoasiamieheen.
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Yhteistyössä Savon Kuitu ja Tervon kunta.
myynti- ja asiakaspalvelu 050 462 4000
myynti@savonkuitu.fi
www.savonkuitu.fi

Kuituliittymä on mahdollista saada myös viime kesänä
rakennettujen reittien varsille taajaamaan Eerikkalantien
suuntaan ja Kymin alueelle.

Uuden sukupolven
tietoliikenneyhteys, jolle 4G ei pärjää
Nopea ja toimintavarma
Mahdollistaa kaikki sähköiset palvelut
sekä televisio-, elokuva ja viihdepalvelut
Nostaa kiinteistön arvoa
Tehostaa etätyötä ja yritystoimintaa

Miksi Valokuitu?

ETÄTYÖTÄ YHTEISÖSSÄ –
LÄHITYÖTILA KOSKINÄKYMIN!

Sulo suosittelee:
Valokuitu on paras ja
luotettavin nettiyhteys,
nyt kipinkapin
tilaamaan!

Soita 050-462 4000
ja kysy lisää tai sähköpostitse
myynti@savonkuitu.fi

Tilaa oma huippunopea
valokuituliittymäsi!

Tervon kunta rakennuttaa tänä kesänä

HUIPPUNOPEAA
VALOKUITUVERKKOA

Savon Voiman sähköurakoinnin yhteydessä Ahvensalmelle,
Äyskoskelle ja Äyskoskelta Lohitien suuntaan.

Tervon kunnan Kesäkirje 2018

Hyödynnä nyt tämä
ainutlaatuinen mahdollisuus!
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TEETKÖ ETÄTÖITÄ KOTONA?
TARVITSETKO TYÖTILAA HYVÄLLÄ
YHTEYDELLÄ JA SOSIAALINEN
KAHVIHETKIKIN OLISI PLUSSAA?
Tule kokeilemaan työn tekemistä Lohimaan Yritystalolle. Yritystaloa lähityötilana on mahdollista kokeilla maksutta
kolmen kuukauden jakso UUDET-hankkeen puitteissa.

MISTÄ ON KYSE?

Tervon kunta on mukana Uudistuvat elinvoimataajamat -hankkeessa 1.11.2017-31.12.2019,
jossa Tervo etsii ratkaisuja maaseudun elinvoiman ylläpitämiseen ja taajamien uudistumiseen yhdessä muiden hankekuntien Keiteleen,
Heinäveden, Mäntyharjun, Liperin ja Valtimon kanssa.
Tervo on ns. pendelöintikunta eli liki puolet työssäkäyvistä käy töissä toisella paikkakunnalla. Moniko heistä voisi tehdä välillä etätöitä? Tai lähitöitä, kuten nykyään sanotaan.
Tervon tavoitteena on mahdollistaa entistä
joustavampi työnteko ja asuminen Tervossa.
Hankkeen aikana on mahdollista kokeilla paikasta ja ajasta riippumattoman työn tekemistä. Lohimaan Yritystalolle luodaan työtiloja
ja työyhteisö vastapainoksi kotona tehtävälle
etätyölle. Lähityötila on pendelöivien, kotikonttorilaisten ja yrittäjien hyödynnettävissä.
Tavoitteena on myös tuoda Yritystaloa työ- ja
kokoustilana paremmin esille mm. kesäasukkaille, matkailijoille ja uuden KotiRannalla
asuinalueen tuleville asukkaille.

SEURAA WEBINAAREJA!

Alkukesällä ja syksyllä pidetään Yritystalolta
webinaareja, joihin sinäkin voit osallistua
seuraamalla livelähetystä tai tulemalla mukaan työtilaa kokeilevien pilottiryhmään.
Seuraa kunnan verkkosivujen ilmoittelua tai
Facebookissa Tervon kunta.

PS.

VASTAA ETÄTYÖKYSELYYN,
6.7. MENNESSÄ.
LINKIN LÖYDÄT TERVO.FI.

AVOIMET OVET YRITYSTALOLLA
6.7. KLO 13.30-14.30
KIINNOSTUITKO?

Katso lisää www.tervo.fi/Uudet-hanke
tai ota yhteyttä
EERIKA KORHONEN-PELLIKKA
Uudistuvat elinvoimataajamat –hanke
p. 040 631 9747
eerika.korhonen-pellikka@keitele.fi
ANTTI TULILA
EkoKoti Rannalla -hanke, p. 0400 673 565
antti.tulila@tervo.fi, www.kotirannalla.fi
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Tapahtuu kesällä
TOUKOKUU
29.5. KLO 17.30-20 TERVON URHEILIJOIDEN 85-VUOTISJUHLA Mantun
ympäristössä ja urheilukentällä. Kaiken
ikäiset ovat tervetulleita liikkumaan eri
lajien parissa. Lettukahvit (mehut). Ilmaistapahtuma.

LAULUT torilla. Tule laulamaan kesäpäivänseisauksen kunniaksi. Laulattamassa
Heidi Hämäläinen.
29.6. TERVO-PÄIVÄ JA –ILTA KLO
17-21. Tervo-päivän ohjelmaa pidennetyllä
iltatorilla. Ukrainalainen tanssi- ja musiikkiryhmä, toritanssit, musiikkiesityksiä ym.
Järj. Sydänyhdistys, SPR ja Tervon kunta.

KESÄTIISTAISIN KLO 10-12 MLL:N
PERHEKAHVILA. Perhekahvilaa pidetään
vaihtuvissa paikoissa. Tiedot paikoista löytyvät Tervon MLL:n facebook-sivuilta.

8.6. KLO 18 LAULUJA
KESÄILLASSA KONSERTTI Tervon kirkossa.
Konserttiin vapaa pääsy.
Kolehti Tervon sotaveteraanien hyväksi. Konsertin
jälkeen Risto Korhosen 60-vuotiskakkukahvit sivusalissa.
9.6. KLO 14 AVOIMET KYLÄT -TAPAHTUMA Talluskylässä Nuorisoseuran talolla.
Talluskylän Nuorisoseuran ja Marttojen
toimintaa vuosien varrelta palautellaan
mieleen kuvin ja sanoin. Mukana kylähistoriakirjan kirjoittaja Helena Pilke.
15.6. KLO 17-19 KESÄN 2018 ENSIMMÄINEN ILTATORI. Järj. Tervon maa- ja
kotitalousseura ry.

NALLA Lohimaassa. Kts. erillinen mainos
sivulta 16. KLO 13.30–14.30 KESÄASUKASTAPAHTUMA ”TERVOLAISET
RANNALLA” – kesätervolaisten ja tervo
laisten tapaaminen Yritystalolla Lohimaassa.
Kunnanjohtaja
Petteri Ristikangas
ja muuta kunnan
johtoa paikalla
kertomassa Tervon kunnan kuulumisia. Tarjoilua
ja musiikkia.

19.-20.7. ILJAN PRAASNIEKKA Tervon
ortodoksisella rukoushuoneella.
To 19.7 klo 18 juhlavigilia, pe 20.7.
klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, jonka
jälkeen kirkkokahvit ja praasniekkajuhla.
Iljan praasniekka on Tervon ortodoksisen
rukoushuoneen vuosijuhla.

6.7. KLO 17-19
TERVON ILTATORI. Kaikkien kirpputori-ilta. Myytävistä
syötävistä vastaa Joutsensalmen osakaskunta, arpajaiset järjestää Lohimaan kalakerho.

28.7. KLO 17 TURVESAVUSAUNA
Laajassa. Miehet saunovat klo 17 alkaen, naiset klo 18.30. Ilmoittautumiset
Rauni Korhoselle, puh. 044 0518657.

7.7. KLO 18 ROSVONPAISTI Talluskylän
NS-talolla.

KESÄKUU

30.6. OP 115 VUOTTA. Kaiken kansan
juhla Eerikkalassa.
HEINÄKUU
1.7. KLO 10 KESÄVIERAIDEN KIRKKOPYHÄN Kansanlaulukirkko Tervon kirkossa. Kirkkokahvit/näyttelykahvit nautitaan
heti kirkon jälkeen alkavissa Tervo-seuran
näyttelyn avajaisissa kirjastossa.
1.7. TERVO-SEURAN KESÄNÄYTTELYN
AVAJAISET kirjastossa. Kesänäyttely on
koottu vanhoista valokuvista. Kakkukahvit.

16.6. KARAVAANAREIDEN KESÄTAPAHTUMA Tervo-Caravanissa. Ilmainen
koko perheen tapahtuma.

4.7. KLO 18.30 ”LINTU TUOPI LIINAPAIJAN” Eerikkalan Kievarin tuvassa. Riitta
Raatikainen kertoo Tervon vanhoista lastenloruista ja niihin kätkeytyvästä historiasta.
Ilmaistapahtuma.

21.6. KLO 12 KESÄPÄIVÄN YHTEIS-

6.7. KLO 10 ALKAEN SPORTTIA RAN-
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7.7. KLO 17 TERVON METSÄSTÄJIEN
HIRVIPEIJAISET Kekkolassa (Pielavedentie
1330) Metsästäjät ry:n jäsenille, maanvuokraajille ja alueella asuville. Ohjelmassa
perinteisesti hirvikeittoa, arpajaiset ja ohjelmallista illanviettoa.
7.7. NAISTEN MELONTA 2018. Koe
ainutlaatuinen elämys siirtyä meloen itsepalvelukanavan kautta vesistöstä toiseen
- Koskivedeltä Nilakalle.
12.7. KLO 11 ELÄKELIITON TERVON
YHDISTYKSEN RANTAKALA vierasvenesatamassa (os. Lekunniementie). Perinteinen
rantakala, kaikille avoin, omat lautaset
mukaan. Keiton hinta 5 €.
14.7. RESERVILÄISTEN SM-GOLF
Eerikkalassa.
14.7. KLO 14 SUOMALAISIA SÄVELHELMIÄ -KONSERTTI Tervon kirkossa. Jussi Makkonen, sello, ja Nazig Azezian, piano. Ohjelma
10 € ovelta. Järj. Tervon kunta ja seurakunta.

21.7. KLO 14 HAUTOMÄEN
KOULULAISTEN TAPAAMINEN
Huttulan Navetalla. Ilmoitathan
tulostasi Pirkko Hätiselle p. 050
5017379 ma-iltaan 16.7. mennessä.

29.7. KLO 13 KANSANLAULUKIRKKO
Kekkolassa (Pielavedentie 1330). Järj. Tervon seurakunta ja Tervon Metsästäjät.
ELOKUU-LOKAKUU
3.8. KLO 10 HANNES-KLUBI GOLF
2018 Eerikkala Golfissa.
4.8. KLO 13 HENKILÖ V JA VINSENTTI
- TEATTERIESITYS kaikille 5-vuotiaasta alkaen Eerikkala Golfissa. Hauskuutta lapsille
ja aikuisille legendaarisen Aapelin kynästä!
Käsikirjoitus ja ohjaus: Hannu Raatikainen.
Kesto: 1 tunti (sis. väliajan 20 minuuttia).
Liput 5e.
18.8. KULTAKOUKKU JIGAUS 2018
Lohimaassa.
7.9. TERVON TAITEIDEN YÖTÄ vietetään Eerikkala Golf & Kievarissa
29.9. VANHAN AJAN ILTAMAT Mantulla.
5.10. KLO 18 ELON MALJASTA JUOVU!
–RUNOESITYS Eerikkalan tuvassa. Ohjelmassa on vanhaa suomalaista runoutta.

12
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TERVON KIRJASTO
Kirjasto ja omatoimikirjasto on kesällä suljettu perussiivouksen takia keskiviikosta perjantaihin 6.-8.6.2018.
Juhannusaattona 22.6. kirjaston asiakaspalvelu on suljettu, omatoimikirjasto käytettävissä klo 7-21.
KIRJASTOSSA ON
- Avoin langaton verkko
- Asiakkaiden käytössä kaksi tietokonetta.
- Maksullinen tulostus- ja valokopiomahdollisuus sekä skannausmahdollisuus asiakaspalveluaikoina.
- Vanhojen tervolaisten valokuvien
arkisto yläkerran tietokoneella.
- Digitaalipiano, jota lainataan tervolaisten järjestöjen tapahtumiin ja vuokrataan
yksityisille.

TERVON KIRKONKYLÄN
UIMARANNAT
Tervon kunta ylläpitää kirkonkylällä
kolmea uimarantaa:
1. Kymin asuinalueella,
2. Entisen alakoulun rannassa ja
3. Varsapuron asuinalueella (kartta).
Uimarantojen varusteina ovat laiturit portaineen ja pelastusrenkaineen sekä pieni infotaulu. Kymin alueella ns. neliörannassa ja
Koulun rannassa on lisäksi pukeutumiskopit.
Uimaveden laatua tarkkaillaan kesäkauden aikana kerran kuukaudessa ja tutkimustulokset laitetaan uimarannan infotaululle.
Uimarantojen opasteita tullaan myös
päivittämään.

KIRJASTO PALVELEE
MYÖS KOTIIN
KIRJASTON KOTIPALVELU TUO maksutta
lukemiset kotiin asti silloin, jos kirjastoon on vaikea päästä muuten käymään esimerkiksi liikuntavaikeuden tai sairauden vuoksi.
Henkilökunta etsii kirjat asiakkaan toiveiden
mukaan ja lainaa ne asiakkaan kortille. Kun kirjat
on aika vaihtaa, ne haetaan kotoa ja tuodaan
uudet tilalle.
Palvelun aloittamiseksi ota yhteyttä kirjaston
lainaukseen, puh. 044 749 9315.

Kirjasto on avoinna
ma klo 12-18.
ti-pe klo 9-15.
Omatoimikirjastoon pääsee
päivittäin klo 7-21 kirjastokortilla ja tunnuksilla.
rutakko.verkkokirjasto.fi
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16.6. KLO 11
KARAVAANAREIDEN
KESÄTAPAHTUMA 2018
Tervo-Caravan -alue

Kaikille avoin, ilmainen perhetapahtuma,
jossa on mahdollisuus tutustua karavaanariharrastukseen. Karavaanialueella suuri leikkipuisto, jossa lapsille on tarjolla paljon aktiviteetteja.
Tapahtumassa on tarjolla monipuolista
ohjelmaa kaikenikäisille; kalustoesittelyjä,
lähiruokaa, keppihevoskisa, polkuautokisa,
kasvomaalausta, kynsien lakkausta, kirkkovenesoutua, musiikillista ohjelmaa ja paljon
muuta.

lonta, lähiruokaa luonnonhelmassa, hyvinvointipalveluja, sauna, päivällinen, rentoa
ja mukavaa yhdessäoloa luonnon keskellä
ilman kiirettä. Ympäristö tarjoaa upeita maisemia melojille.
Koe ainutlaatuinen elämys siirtyä meloen
itsepalvelukanavan kautta vesistöstä toiseen
- Koskivedeltä Nilakalle. Mukana järjestelyissä Lohimaa, Health & Wellbeing Academy HWA.
Ilmoittautumiset asiakaspalvelu@hwa.
fi, reitti-info Risto Korhonen puh. 0400 175
248. Luonnosta kumpuavaa hyvinvointia!

7.7.
NAISTEN MELONTA 2018
Tervon Lohimaassa

– Ylitä itsesi,
löydä oma luontosi! –
Luonnonläheistä ohjelmaa perjantaista
sunnuntaihin: turvesavusauna, illallinen, me-

3.8. KLO 10
HANNES-KLUBI GOLF 2018

Golf- ja jääkiekkotapahtumat yhdistetään
uudella tavalla.
Leppoisan kesätapahtuman isäntänä toimii Hannes Kapanen. Tapahtumaan järjestetään edestakainen bussikuljetus Kuopiosta.

7.9. KLO 16–22
TERVON TAITEIDEN YÖ 2018
Eerikkala Golf & Kievari

18.8. KLO 10–16
KULTAKOUKKU JIGAUS 2018
Lohimaa – Koskivesi –
Tervonsalmi -alueella

Kultakoukku Jigaus 2018 järjestetään C&R
kisana eli saaliskalat kuvataan ja vapautetaan
elävinä. Kohdekaloina ovat ahven, kuha ja
hauki. Ahvenen ja kuhan osalta tulokseen
otetaan mukaan kolme pisintä kalaa ja hauen osalta yksi pisin kala. Kisa-alueena toimii
Lohimaan/Äyskosken alapuolella oleva Koskivesi ja Tervonsalmen alue. Kussakin venekunnassa saa olla kolme osallistujaa/kalastajaa.
Osallistujat lähettävät kuvat saaliskaloista
tuomaristolle tekstiviestillä, WhatsApp´lla tai
sähköpostin liitteenä reaaliajassa, jolloin tuomaristo pysyy tilanteen mukana jatkuvasti.
Kuvassa on oltava esillä jaettu mittalauta. Kisaan odotetaan runsaasti osanottajia.
Ja luvassa hyviä palkintoja!

Suuren suosion jo ensimmäisellä kerralla
saanut ilon ja valon tapahtuma. Musiikkia,
ruokaa, juomia, elämyksiä, illan hämy, valot,
tuoksut, tunnelmat ja erilainen ohjelmatarjonta takaavat, että yleisö viihtyy. Alkuillasta
ohjelmaa on erityisesti perheille valaistun
lähialueen, aittojen ja liikuntareitin alueella. Ohjelma kevenee ja siirtyy iltaa kohden
talon pihapiiriin ja lopulta sisälle. Tarjolla
työpajoja, kulttuuria, tietoa ja taitoja. Yleisön toivomuksesta tapahtumassa myydään
auringon kypsyttämiä, vastapoimittuja, ihania sadonkorjuuajan tuotteita. Ne maistuvat
täyteläisiltä ja ovat terveellisiä. Tämän paremmalta ei ruoka maistu! Vapaa pääsy.

Eerikkala Golf & Kievari

HANNES-KLUBI Golf -tapahtuma on jatkoa kesän 2017 Itä-Länsi Golf -tapahtumalle.
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Lue lisää tapahtumista: www.kotirannalla.fi/tapahtumat

16

Tervon kunnan Kesäkirje 2018

Tervon kunnan Kesäkirje 2018

17

Kuva; Ismo Leikola

EERIKALLA GOLF

No niin, nyt se Ismo Leikola, maailman hauskin mies, tulee Tervoon perjantaina

6.7.2018. Suosittelemme varaamaan koko päivän kalenteriin, sillä inspiroivaa ohjelmaa riittää aamusta iltaan. Yksi kesän hienoimmista tapahtumista, Sporttia Rannalla
2018, on Tervon Lohimaassa. Se aloittaa suurten tapahtumien sarjan: Sporttia Rannalla 2018 - Festarit Rannalla 2019 – Koti Rannalla 2020 (Asumismessut).
Tervetuloa!

6.7. KLO 10 – 7.7. 02.00
SPORTTIA RANNALLA 2018
Lohimaan alue

Yhdistämme luonnon, ihmiset, musiikin,
kilpailun ja urheilun koko päivän ajaksi. Jos
sinussa on ripaus urheiluhenkeä tai musiikin
ja tanssin ystävää, viihdyt luonnossa, rakastat
loimulohta, tykkäät nauttia laadukkaita maltaita tai viinejä - tämä tapahtuma on sinulle ja
perheellesi oivallinen tapahtuma ikimuistoisen
kesäpäivän viettämiseen.
Seuraa tapahtumaa www.kotirannalla.fi/
tapahtumat, facebookissa Koti rannalla/Tapahtumat ja instagramissa @kotirannallatervo.
Jos mietit kyydityksiä, voit olla huoleti. Sinulle löytyy varmasti paikka esim. Kuopiosta
lähtevistä bussikuljetuksista menopaluulipulla.
OHJELMA:
10.00 KIEKKOMIESTEN GOLF-HAASTE
Mittaa swingisi tarkkuus golffaavien jääkiekkoammattilaisten kanssa ja voita palkintoja.
10 palloa... monta osumaa saat targettiin?
12.00 SPORTTISTARAT ÄYSKOSKESSA

13.30 – 14.30 KESÄASUKASTAPAHTUMA ”TERVOLAISET RANNALLA” –
Kesätervolaisten ja tervolaisten tapaaminen
Yritystalolla Lohimaassa.
15.00 ISMO LEIKOLA SHOW
Maailman hauskin mies. Virallisesti.
17.30 HIEKKAA… VARPAIDEN VÄLISSÄ?
19.00 KUKA SAA? KUKA EI? JA MITEN?
21.00 ILTABILEET (maksullinen)
Sheikkaa sitä mitä sul on…
Lohimaan tapahtuma-alueen, kumppanuuskylän ja KotiRannalla ekologisen messualueen välillä teitä kuljettaa Autoliike Hartikaisen palveleva henkilökunta. Hybridiautoilla
liikkumisen ohessa teillä on myös mahdollisuus koeajoon. Tapahtuman aikana yleisöllä
on mahdollisuus tutustua Asumismessut 2020
-alueeseen ja sinne jo rakennettuihin messutaloihin. Kumppaneina ja näytteilleasettajina
ovat rakentamiseen, vähähiiliseen kuluttamiseen ja outdoor-harrastuksiin liittyviä toimijoita. Vapaa pääsy.
Huom. Aikatauluihin voi tulla muutoksia.

RETKEILLEN
VALLIKANKAALLE
Monivuotinen
sotahistoriallisen
kohteen, Vallikankaan venäläisten linnoitteiden 1915-1917 kunnostaminen
matkailukäyttöön on saatu rakentamisen osalta valmiiksi. Viime vuoden
marraskuussa tehtiin viimeiset rakennelmat. Alueen ja rakennelmien kunnossapidosta huolehditaan jatkossakin.
Kohteen kunnostamisen on mahdollistanut maanomistajan myönteinen ja yhteistyöhaluinen suhtautuminen kohteen kunnostukseen.
Pertti Huttusen asiantuntemuksella
selvitetty ja johdettu, asiaan paneutuneiden rakentajien ja yhteistyötahojen
toimeenpanema sotahistoriallisen kohteen kunnostustyö on mittava panostus Tervon lähihistorian ja koko isänmaan hyväksi.
Pertti Huttusen kirjoittaman ja Tervo Seura ry:n painattaman alueen historiasta kertovan ”Tervon Vallikankaan
venäläislinnoitteet 1915-1917” -julkaisun voi ostaa Puodista ja Puhvetista
9,50 euron hinnalla.
Puoti ja Puhvetti on Tervon Tekevät ry:n käsityö- ja lähituotemyymälä
sekä kahvila torin laidalla osoitteessa
Kirkkotie 3. Puhelinnumero on 040
5936333.
Kohteeseen tutustumista
lämpimästi suositellen,
Kaija Tarvainen

Eerikkala Golfin tapahtumakalenteri löytyy
www.eerikkalagolf.fi. Uudessa Eerikkalan
Kievarissa järjestetään myös muita tapahtumia
kuin golfkisoja. Toimisto ja kahvio auki joka
päivä. Eerikkalantie 19, 72210 Tervo.
Puh. 017 3872063, toimisto@eerikkalagolf.fi

TERVO CARAVAN
Tervo Caravan avoinna 11.5.-9.9.
Caravan-alueella myös tapahtumia kesäaikaan.
Kesäkauden jälkeen auki päivystysluontoisesti.
Lohitie 635, 72210 Tervo.
Puh. 0400 901413 / 0400 573459
sähköposti: tervocaravan@gmail.com

JIRA KARTING
JIRA Karting palvelee myös kesällä.
Aukioloajat, lisätiedot ja tapahtumat löydät
nettisivuilta: www.jirakarting.fi.
Yrittäjäntie 3, 72210 Tervo
info(at)jirakarting.fi, puh. 0400 617448

LOHIMAA
Pe 15.6. Lohimaa Bistro – Espanja teemalla
La 16.6. Live Music – Sounds of the Clouds,
rautalankaa tyylillä
Pe-su 22.-24.7. Lohimaan Juhannus
Pe 29.6. Lohimaa Bistro – Aasia teemalla
Pe 6.7. Sporttia Rannalla!
Mukana mm. Ismo Leikola!
La 7.7. Peräkonttikirppis
Pe 13.7. Lohimaa Bistro – kala teemalla
Pe 13.7. Live Music – Aarne Tenkanen
Pe 27.7. Lohimaa Bistro – Italia teemalla
La 28.7. Golf, Lohimaa Open Eerikkalassa
Pe 3.8. Lohimaa Bistro – Tex Mex teemalla
Pe 10.8. Lohimaa Bistro – Suomi teemalla
La 18.8. Kultakoukku jigauskisa
La 22.9. Lohimaan Loimut + sikajuhla
La 6.10. Oktoberfest
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UIMAKOULUT
(liikuntatoimi)

Uimakoulut kirkonkylän
uimarannalla
(kirkon vieressä) 9.-13.7.
ALKEISRYHMÄ on
tarkoitettu yli 5-vuotiaille
uimataidottomille lapsille.
JATKORYHMÄ on tarkoitettu
yli 5-vuotiaille lapsille, jotka osaavat
uida vatsallaan muutaman metrin.
- Ilmoittautuminen sähköpostilla
markku@markkukilpelainen.fi
- (Ilmoita lapsen nimi, ikä, kotiosoite,
sähköpostiosoite ja huoltajan puh. numero.)
viimeistään 22.6. mennessä.
Lisätietoja puh. 040 5936980

Tervon kunnan Kesäkirje 2018

LIIKUNTATILOJEN
AUKIOLOT KESÄLLÄ
Kuntosali on kesäkaudella
4.6.-13.8. avoinna:
ma-pe klo 5.30-9 ja 12-20
la-su klo 5.30-20

PAIKKA

OPASTUS

RATAMESTARI

10.5.

Tikanlinna

Vesanto-Kuopio mt.

Markku Huuskonen

17.5.

Murtomäki

Vesanto-Kuopio mt.

Mikko Korhonen

24.5.

Kymi

Tervo kk.

Pekka Koponen

31.5.

Luntiainen

Vesanto-Suonenjoki mt.

Matti Tikkanen

7.6.

Lohimaa

Tervo-Utrianlahti mt.

Ville Leinonen

14.6.

Tulivuoret

Vesanto-Kuopio mt.

Mauri Kilpeläinen

21.6.

Havukkamäki

Vesanto-Suonenjoki mt.

Anneli Jämsén

FRISBEEGOLF

28.6.

Murtomäki (pihas.)

Vesanto-Suonenjoki mt.

Suvi Korhonen

5.7.

Tikanlinna
(MOBO -suunnistus)

Vesanto kk.

Suvi Korhonen

* Tervon Savelassa (Kangastie 34) on
18-väyläinen frisbeegolf-rata. Rata on
vapaassa käytössä. Lisätietoja radasta
www.frisbeegolfradat.fi

14.7.
(la)

Rimpismäki ( pitkät )

Vesanto - Sonkari mt.

Sami Korhonen

26.7.

Marjoniemi

Ahveninen - Viitasaari Harinkaa mt.

Mikko Vesisenaho & co

2.8.

Riihiniemi

Vesanto-Kuuslahti mt.

Eveliina Airaksinen, Arttu Jämsen

9.8.

Tikanlinna

Vesanto kk.

Salla Koivumaa

16.8.

Sompala

Vesanto-Kuuslahti mt.

Mauri Kilpeläinen

23.8.

Hyvölä

Tervo-Suonenjoki mt.

Pentti Mali

30.8

Murtokylä

Vesanto-Kuopio mt.

Veikko Huttunen

6.9.

Pörönmäki

Karttula kk.

Hannu Ylönen

13.9.

Murtokylä

Vesanto-Kuopio mt.

Pertti Lappalainen

Kesän kuntosalikortteja voi ostaa kunnanvirastolta ja kirjastolta.
Liikuntasalissa ei ole kesällä vakiovuoroja!
Yksittäisiä vuoroja voi varata
p. 0447 499 303.

Tervossa Mantulla on nuortenillat
tiistaisin ja torstaisin klo 18-20 ja
perjantaisin klo 18-21.

Peruutuspaikkoja leireille voi kysyä Artolta.
Nuorisotoimi lomailee heinäkuun.
Nuorteniltoja ei ole kesä-heinäkuussa.

KUNTOSUUNNISTUKSET ELI TORSUT TORSUJEN
KALENTERI KESÄLLE 2018
PVM.

NUORISOTYÖN KESÄ

Kesäkuu menee leireillessä:
- Partaharjun telttaleiri 11.-15.6.
- Tervonsalmen lastenleiri 18.-20.6.
- Tervonsalmen varhaisnuorten leiri 25.-28.6.
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Arto Lahtinen hoitaa sekä Tervon että
Vesannon nuorisotyötä ainakin 2018
kokeilujakson ajan.
Yhteystiedot: Arto Lahtinen
Vesannon ja Tervon kunnat/nuorisotyö
p. 050 3879969 / arto.lahtinen@vesanto.fi

Lohimaan Rasti ry. järjestää kaudella 2018
seuraavat viikkosuunnistukset - Torsut torstaisin klo 17-18. Ilmoitukset paikallislehti
Sisä-Savossa torstaisin, sekä seuran Facebook
-sivuilla muutamaa päivää ennen suunnistuksia.
Ratavaihtoehdot: A: 3-5 km (vaativa),
B: 2-3 km (helppo) sekä Mini: 1-1,5 km

(saattajan kanssa pienemmillekin lapsille
soveltuva).
Karttamaksu 5€/kerta, jäsenille sekä lapsille
saattajineen maksuton.
Lisätietoja pj. Suvi Korhonen
p. 040 5774 550, suvimakoo@gmail.com.
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TERVON URHEILIJAT RY 85-vuotta TIEDOTTAA
Tervon Urheilijat ry täyttää tänä vuonna 85 vuotta. Juhlistamme syntymäpäivää
koko perheen liikuntatapahtumalla ti
29.5.2018 Mantun ympäristössä ja urheilukentällä. Tarjoamme kaikille lettukahvit
(mehut). Tervetuloa juhlistamaan upeaan
ikään tullutta urheiluseuraamme ja liikkumaan yhdessä meidän kanssamme eri lajien
parissa!

PESÄPALLO
Aikuisten harrastepesäpalloa
pelataan koko kesän
ajan. Ladyt pelaavat
tiistaisin klo 17.3019 ja ”sekapesistä”
pelataan sunnuntaisin
klo 18-19.30 Tervon
kaukalolla. Aloitus viikolla 22 tai 23. Lasten
pesiskoulusta tiedotetaan myöhemmin.
Seuraa tarkempaa ilmoittelua pesäpallosta
Facebookissa, seuran nettisivuilla ja kauppojen ilmoitustauluilla.
Lisätietoja Minna Mäklin,
puh. 044 3447596.

JALKAPALLO
Peli-ilta kaikille innokkaille jalkapallon harrastajille torstaisin klo 18.
Peli-illat alkavat, kun urheilukenttä on pelikunnossa. Seuraa tiedottamista Facebookissa ja seuran nettisivuilla.
Lisätietoja Perttu Puranen
puh. 040 5945340.

VIIKKOKISAT
Viikkokisat ke 4.7 ja Hippokisat ke 11.7
klo 18.30 alkaen Tervon urheilukentällä.

Ilmoittautuminen klo 17.30-18.15 paikan
päällä. Sarjat ja lajit ilmoitetaan myöhemmin seuran nettisivuilla ja paikan päällä.
Kaikki palkitaan.
Lisätietoja Anna-Maija Nenonen
puh. 0400 514415,
anna-maija.nenonen@opedu.kuopio.fi
HUOM! Kerhoja, viikkokisoja ja tapahtumia
ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta.
Seuran kerhoihin ja toimintaan osallistuvien
toivotaan maksavan seuran jäsenmaksun.

JÄSENMAKSUT
VUONNA 2018:
Lapset ja nuoret alle 18-vuotta 5€,
aikuiset 12€ ja kannatusmaksu.
Jäsenmaksu maksetaan Tervon Urheilijat
ry:n pankkitilille
Tervon Osuuspankkiin
FI93 54650940002089, viite 6444.
Uudet ohjaajat ja valmentajat ovat sydämellisesti tervetulleita liikuttamaan kaikenikäisiä tervolaisia ja ideoimaan uusia tuulia
85-vuotiaaseen urheiluseuraamme. Seura
tarjoaa ohjaajille ja valmentajille koulutusta.

LISÄTIETOJA:
Puheenjohtaja:
anna-maija.nenonen@opedu.kuopio.fi
puh. 0400 514415.
Sihteeri: pirkko.vaatainen@tervo.fi
Nettisivut: tervonurheilijat.sporttisaitti.com
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TERVON RIISTANHOITOYHDISTYKSEN
KESÄN 2018 TOIMINTAA
1. METSÄSTÄJÄTUTKINNOT

4. KESÄKAUDEN KILPAILUTOIMINTA

Metsästäjätutkintotilaisuuksia järjestetään
kaksi kertaa tiistaisin heinäkuussa 10.7. ja
24.7. klo 18 alkaen Virastotalon kokoushuoneessa.

Hirvenjuoksun pitäjänmestaruuskilpailut yhteisesti Tervo-Pielavesi-Iisalmi cup-kilpailun
kanssa ke 6.6. klo 18 alkaen Kylmämäen
ampumaradalla.

2. AMPUMAKOKEET

Ammunnan pitäjänmestaruuskilpailut la
14.7.klo 12. alkaen Kylmämäen ampumaradalla. Lajeina Luodikko, Kiekko ja Hirvi.

Ampumakokeita järjestetään
Kylmämäen ampumaradalla:
la 4.8. klo 12		
la 11.8. klo 12		
la 8.9. klo 12		
la 15.9 klo 12		
la 22.9. klo 12		
la 29.9. klo 12			
la 6.10. klo 12		
3. AMMUNNAN HARJOITTELU
Harjoitusammuntoja järjestetään
Kylmämäen ampumaradalla kahdeksan
kertaa seuraavasti:
la 16.6. klo 15
la 14.7. klo 15
to 09.8. klo 18
to 06.9. klo 18
to 13.9. klo 17
to 20.9. klo 17
to 27.9. klo 17
to 4.10. klo 17

Hirviseurojen ja -seurueiden väliset hirviammuntakilpailut la 11.8. klo 15 alkaen
Kylmämäen ampumaradalla.
Tervon rhy:n tapahtumat on esitetty
ajantasaisena Internetissä osoitteessa:
riista.fi/metsastys/tapahtumahaku/, missä
tiedot ovat jatkuvasti kaikkien luettavissa ja
tavoitettavissa.
Ampumaradalla on muutakin toimintaa
mm. seurojen tapahtumia ja näiden tiedot
löydät myös em. kotisivuille.
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SAVOGROW:STA MONENLAISTA
APUA YRITTÄJILLE
SavoGrow:lla on ennätysvilkas hankeaika menossa. Apuja löytyy moniin yrityksiä koskeviin kehittämiskysymyksiin.
Hankkeet järjestävät paljon tilaisuuksia,
tutustumismatkoja ja yrityskohtaista
sparrausta. Kysy rohkeasti lisätietoja!

#MIKROGROW
MIKROYRITYSTEN OMA
VERKOSTO
Verkoston perustoimintaa ovat ydinryhmäillat. Illan teeman valitsee kulloinenkin
isäntäyritys ja osallistujat tuovat omat kokemuksensa aiheeseen. Asiantuntijoita kutsutaan iltojen alustajiksi tarpeen mukaan. Illan
keskusteluja voi seurata myös etäyhteydellä. Marraskuussa (1.-2.11.) Pohjois-Savossa
järjestetään Mikroyrittäjien Matchmakingtapahtuma, johon ovat tervetulleita kaikki
mikroyrittäjät ympäri Suomen. MikroGrow
-hankkeena pyörii Pohjois-Savossa 1.4.201731.12.2019. Osallistumismaksu on 100e/vuosi.
Lisätietoja: projektipäällikkö Laura Vänskä,
p. 0207 464 656

PALVELU TULEVAISUUTEEN:

eMAASEUTU TEKNOLOGISISTA
KOKEILUISTA YHTEISTYÖN RAKENTAMISEEN
Hanke on järjestänyt tutustumismatkoja
sekä ilmaisia digineuvontapäiviä kuntalaisille,
kunnille, yhdistyksille ja yrityksille sähköisiin ja
digitaalisiin palveluihin ja järjestelmiin. Olennaista kaikissa eMaaseudun digipiloteissa on
ollut teknisten kokeilujen lisäksi yhteistyön kehittäminen kuntien ja yritysten välillä. Hanke
kestää lokakuun loppuun saakka ja siihen saakka myös ilmaiset digineuvonnat ovat kaikkien
kuntien, yritysten ja yhdistysten tilattavissa.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Minna Jaakkola
p. 0207 464 646

ideaasi asiantuntijoiden avustuksella tai tulla
valmiin tuotteen kanssa ja koevalmistaa ja
-markkinoida tuotetta kustannustehokkaasti. Tilojen varauskalenterin, laiteluettelon ja
hintatiedot löydät osoitteesta www.savogrow.fi/elintarvikekehitys

SAMPO -HANKE
Sampon tavoitteena on parantaa pienteollisten mikro- ja pk-yritysten tuottavuutta.

ELINTARVIKEHANKKEET:
SAVON SILMUT -PIENTEN
ELINTARVIKETOIMIJOIDEN
SPARRAUSHANKE
Elintarvikealan pienyrittäjille (ml. ravintola- ja kauppasektori) ja alkutuottajille
tarkoitettu hanke, joka sisältää paljon erilaista toimintaa: käytännönläheisiä tuotekehityspäiviä ja konsultaatiota, koulutusta
ja neuvontaa (mm. markkinointi, myynti,
ympäristöasiat), opintoretkiä ja tapahtumia,
koemarkkinointitilaisuuksia ja tuote-esittelijävalmennusta. Osallistumismaksu on porrastettu: elintarvikealasta kiinnostunut henkilö
(ei Y-tunnusta) 124 €/vuosi, mikroyritys (1-2
henkilöä) 700 €/koko hanke + alv ja mikroyritys (3-9 henkilöä) 1400 €/koko hanke +
alv.
Hanke ajalla: 1.4.2018–31.8.2020.
Lisätietoja: SavoGrown nettisivuilta tai tuotekehittäjä Urpo Hirvonen p. 0207 464626

TUOTEKEHITYSTILAT
Yrityspuisto Futurialla Suonenjoella tehtiin mittava remontti vuoden 2017 lopussa.
Marjojen ja kasvisten käsittelyn lisäksi uusitut
tilat ja laitteet mahdollistavat nyt lihan, kalan
ja maidon jatkojalostuksen. Lisäksi löytyy tilat leipomotoimintaan. Voit kehitellä tiloissa

- Tarjota opastusta menetelmiin, jotka sujuvoittavat työntekoa.
- Antaa työkaluja avoimen ja kehitystä tukevan työilmapiirin luomiseen.
- Lopputuloksena on yrityskulttuuri, jossa
jokaisella on rooli yrityksen kasvun ja kehityksen toteuttajana
Koulutukset ja valmennukset toteutetaan
yrityskohtaiset tarpeet huomioiden ja toteutuksesta vastaa Työtehoseura Ry yhdessä
SavoGrow:n yrityskehittäjän kanssa. Puolen
päivän Tehostartti on 50 €/yritys, koko päivän Tuottavuusklinikka 150 €/yritys ja yrityskohtaisesti räätälöity valmennus 300 €/
yritys/pv. Ensimmäinen Startti on 4.6. ja klinikka 20.6. Futurialla Suonenjoella.
Lisätietoja: yrityskehittäjä Marko Maksimainen, p. 0207 464 642, marko.maksimainen@savogrow.fi

MARJAOSAAMISKESKUS
Marjaosaamiskeskuksella on kaksi hanketta; EduBerry viljelijöiden koulutushanke sekä
BerryGrow, jossa on pureuduttu mansikan
juuristotautiongelmiin ja torjunta-aineille
vastustuskykyisten tuholaisten ja kasvitautien
esiintymiseen tiloilla. Savon ammattiopiston
kanssa yhteistyössä on järjestetty Marjatilayrittäjä -koulutus.
Suonenjoella
Marjaosaamiskeskuksen
koetilalla (Juntintie 124) koelohkoilla kasvaa
mm. uusia mansikka- ja pensasmustikkalajikkeita ja siellä testataan torjunta-aineita ja kas-
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vualustoja tunneliviljelyssä.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Raija Kumpula, p. 0207 464 630 ja kehittämispäällikkö
Leena Koponen, p .0207 464 633

TECHNOGROWTH 2020
Alueen noin 40:lle teknologiateollisuusyritykselle kehittämispalveluja tarjoaa Technogrowth 2.0 -hanke (TG2). Hankkeen painopisteenä ovat nyt mm. digitalisaation tuomat
mahdollisuudet ja viennin kehittäminen.
Liiketoimintaprosessien oivaltava digitalisointi luo mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa ja tehostaa tuottavuutta. Digitalisointitason kehittämisen ja uusien digitaalisten
ratkaisujen käyttöönoton täytyy tapahtua
suunnitelmallisesti. TG 2.0-hanke tarjoaa teknologiatoimialan yrityksille maksuttoman digikypsyyden kartoituksen. Tuloksena yritys saa
arvion digitalisaation kehittämiskohteista, joita
yritys voi lähteä kehittämään esim. Tekes- tai
ELY-rahoitteisen kehittämishankkeen avulla.
TG hankkeen kesto: 1.9.2017 - 31.12.2019.
Yhteystiedot: Martti Kettunen projektipäällikkö, p. 020 746 4622 martti.kettunen@savogrow.fi, www.technogrowth.fi

MATKAILU
Pohjois-Savon Lakeland -hanke toteuttaa
Pohjois-Savon osalta Visit Finlandin Lakelandkonseptin rakentamista yhteistyössä KuopioTahko Markkinointi Oy:n kanssa. Tavoitteena
on kehittää Lakeland-alueen tunnettuutta ja
houkuttelevuutta kansainvälisen ja erityisesti Kiinasta alueelle suuntautuvan matkailun
kohdealueena. Merkittävin toimenpide on
Visit Finlandilta hankittava koordinaatio,
joka sisältää tuotteistamisen sekä myynnin ja
houkuttelevuuden edistämisen.
Hanke päättyy: 31.12.2018.
Lisätiedot: Projektipäällikkö Petra Laakso
p. 0207 464 652 petra.laakso@savogrow.fi.
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MANSIKKA RY:N KUULUMISET

SOPIEN
Sopien on yritysryhmähanke, joka tarjoaa sote ja alaa lähellä oleville yrityksille tietoa, työkaluja ja tukea hallittuun kasvuun ja
kannattavuuden parantamiseen. Keskiössä
muuttuvan palvelumarkkinan hyödyntäminen mm. yritysverkostoilla ja palvelujen kehittämisellä. Vielä ennättää mukaan! Sopien
kestää vuoden 2019 loppuun.
Lisätietoja: Matti Ylönen, yrityskehittäjä,
p. 0207 464 641, matti.ylonen@savogrow.fi

YRITYS OPPII JA MENESTYY
Yritys oppii ja menestyy-hankkeella kohdennetaan edullisia EU-tuettuja koulutuksia
yrityksille. Huomio digitalisaation hyödyntämisessä. YOM tämän vuoden loppuun. Lisää
koulutuksista Facebook-sivuiltamme ja nettisivuilta. http://www.yrittajat.fi/yom.
Lisätietoja: Matti Ylönen, yrityskehittäjä,
p. 0207 464 641, matti.ylonen@savogrow.fi

TULEVAT KOULUTUKSET:
SYYSKUU
• Verkkokaupan perustajan ABC - Suonenjoki (Ti 4.9.2018 klo 17:30-20:30 ja Ti
18.9.2018 klo 17:30-20:30)
• EVVK-KVG2-KOULUTUSKIERTUE - Etkö
mittaa, miksi sitten markkinoit? - Suonenjoki
ti 11.9.2018 klo 15-19
• EVVK-KVG2-KOULUTUSKIERTUE - Etkö
mittaa, miksi sitten markkinoit? - Tervo ke
12.9.2018 klo 9-13
LOKAKUU
• Markkinoinnin trendit 2019 - koulutuskiertue - Suonenjoki (To 18.10.2018 klo 16.0019.30)
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EARLY WARNING MAKSUVAIKEUKSISSA
YRITTÄJÄ SAA APUA!
Yrityksen kohdatessa talousvaikeuksia ei kannata jäädä yksin miettimään asioita. EARLY WARNING
-palvelu nimensä mukaisesti auttaa ja ennalta ehkäisee talousongelmia.
Itä-Suomessa on meneillään hanke,
missä autetaan Mikro- ja pk-yrityksiä
talousvaikeuksissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Yhteinen toimialaliitto
(www.ytl.fi) on ESR-tuella rakentanut
Itä-Suomeen (Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) Early Warning
-ohjelman mikro- ja pk-yritysten toiminnan tukemiseksi.
Palvelussa koulutettu asiantuntijaverkosto antaa apua ja neuvontaa
yrityksille, jotka ovat jonkinasteisissa
talousvaikeuksissa, mutta jotka on
mahdollista terveyttää.
Palvelu koostuu erityisneuvonnasta ja uudistamisesta, joiden tuloksena
yritys saa toimintasuunnitelman konkreettisista toimenpiteistä vaikutuksineen ja jotka toteuttamalla yritys voi
saavuttaa tavoitteensa. Erityisneuvonta maksaa yritykselle 30 euroa ja uudistaminen 120 euroa.
Lisätiedot: Sari Tulila, Kehitysyhtiö
SavoGrow Oy, p. 0207 464 640 ja
Sami Koikkalainen, asiamies, Yhteinen
Toimialaliitto ry. p. 040 749 6330,
sami.koikkalainen@ytl.fi

YHTEISTYÖ JUSSI VATASEN
KANSSA – VATANEN TERVOSSA 6.7.
Mansikka ry tekee viestinnällistä yhteistyötä sonkajärveläislähtöisen näyttelijä Jussi
Vatasen kanssa HighwaySavo-viestintähankkeen välityksellä. Napapiirin sankareista ja
uusimmasta Tuntemattomasta sotilaasta
tutun Vatasen kanssa on jo tehty mm. lumisoutuvideo ja haastateltu nuoria yrittäjyydestä. Kaikki videot löytyvät YouTubesta
HighwaySavon kanavalta! Vatanen tullaan
näkemään Satoa goes Wild -ruokafestareilla Kuopiossa 15.-16.6. ja Tervossa 6.7.
Sporttia rannalla -tapahtumassa. Myös
muita jänniä juttuja on luvassa. Joko seuraat
HighwaySavon Facebookia, Twitteriä, Instagramia ja YouTubea? Jos et, kannattaa liittyä
mukaan ja jäädä kuulolle!

HighwaySavon tiedottaja
Hannakaisa Markkanen ja Jussi Vatanen
Kuopion torilla.

WANTED! NUORI KESÄTYÖNTEKIJÄ
Etsimme Vesannolle yhtä tai kahta reipasta ja oma-aloitteista 15-20-vuotiasta nuorta
1,5 kuukaudeksi työskentelemään kalastuksen ja siihen liittyvien työtehtävien parissa.
Toivomme sinulta myös some-osaamista, sillä työsi sisältää viestinnällisiä tehtäviä. Työn
tarkempi kuvaus tulee Mansikan kotisivuille
(www.mansikkary.fi) 25.5. mennessä.

MANSIKKA-HILLO

MIKÄ ON MANSIKKA RY?

Mansikka-Hillo on Kehittämisyhdistys
Mansikka ry:n oma kannustinraha mikroyritysten pienille kehittämis- ja investointihankkeille. Rahoitusta myönnetään
500€-2000€ esim. laitteisiin, rakentamiseen
tai koulutukseen. Tuen myöntäminen edellyttää Mansikka ry:n jäsenyyttä. Seuraavan
kerran Mansikka-Hillon haku toteutuu vuoden vaihteen jälkeen.

Mansikka ry on kehittämisyhdistys, jonka tavoitteena on elinkeinotoiminnan kehittäminen paikallisesti ja alueen ihmisten
hyvinvointi. Rahoitamme pieniä yrityksiä ja
yrittäjiä, jotka kehittävät liiketoimintaansa
ja haluavat kansainvälistyä. Lisäksi rahoitamme yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka kehittävät
harrastustoimintaa, asuinympäristöä ja uusia
palveluita. Vuoden 2018 kehittämishankkeiden haku on jouduttu keskeyttämään, sillä
rahoitus on jo jaettu. Yritysrahoitusta on
runsaasti jäljellä!
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KURREKUMMUN
PÄIVÄKOTI
TIETOSUOJAASETUKSESTA
MUISTUTUS!
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)
on tullut voimaan 25.5.2018. Sen myötä
yritysten ja yhteisöjen on kiinnitettävä erityistä huomiota henkilötietojen käsittelyyn.
Henkilötietoa on kaikki sellainen tieto, jolla voidaan tunnistaa ja yksilöidä henkilöitä.
Näitä tietoja ovat muun muassa nimi, osoite,
henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä verkkotunnistetiedot, myös biometriset tiedot,
kuten esim. valokuvat. Kun näitä on listaksi
asti, muodostuu henkilörekisteri. Periaatteena siis se, että kuka tahansa meistä voi tarkistaa omien tietojensa alkulähteen ja pyytää
muuttamaan tietojaan niin halutessaan.
Yrityksellä/ järjestöllä on oltava henkilörekisterit kuvattuna; mm. mitä henkilötietoja
kerätään, mihin tarkoitukseen, missä tietoja
säilytetään, kenellä tietoihin on pääsy ja miten tiedot poistetaan.
Tarkasta omalta osaltasi ainakin nämä asiat:
- Henkilörekisterin nimi, esim. Osallistujalista, tai ohjelman nimi, jos tietoja kerätään johonkin ohjelmaan
- Mitä henkilötietoja kerätään,
esim. nimi, sähköpostiosoite
- Keräämisen peruste
- Missä säilytetään, esim. paperisena
mapissa / tietokoneella
- Säilytysaika/-tarve
Tietosuoja-asetuksesta on järjestetty koulutuksia, tehty paljon ohjeita ja valmiita lomakepohjiakin. Yrittäjäjärjestön nettisivuilta
löytyy mm. Yrittäjän tietosuojaopas, jonka
voi sieltä vapaasti ladata omalle koneella tai
tulostaa. Myös elinkeinoasiamieheltä saa tarkempia ohjeita asiaan.

MAASEUTUPALVELUT
TERVOSSA:
Maaseutuasiamies Heikki Lappalainen
päivystää Tervon kunnantalolla maanantaina 4.6 ja 11.6. Yhteystiedot: heikki.lappalainen@siilinjarvi.fi, p. 044 7401256.
- Olen aina käytettävissä myös puhelimen ja sähköpostin välityksellä ja teemme
käyntejä aina, kun siihen on tarvetta. Esimerkiksi maatilan toiminnan suunnittelu
kehittämismahdollisuuksien osalta on järkevää, samoin hallittu alasajo eläköitymissä.
Iso joukko asiakkaitamme ovat myös entiset viljelijät, jotka toimivat nykyisin vuokranantajina, Lappalainen kertoo.

UUSIA ANSAINTAMAHDOLLISUUKSIA
MAATILOILLE!
VIRMA- VIRREE SAVOLAENE
MUASEUVUN YRITYS -KOULUTUS:
POLKU YRITTÄJYYTEEN
Virma on koulutushanke, jota hallinnoi
MTK-Leppävirta ry, yhteistyökumppaneina
MTK-Karttula, MTK-Suonenjoki ja MTKTervo-Vesanto. Hanke kestää vuoden 2020
toukokuun loppuun saakka ja sisältää noin
20 koulutuspäivää. Koulutus on maksuton
MTK-Leppävirran jäsenille. Muille 30 e/pv.
Myös MTK-Tervo-Vesanto on lupautunut
tukemaan osallistumista. Koulutukset ovat
alkaneet jo kevättalvella, mutta voit kysellä
mukaan pääsyä hankkeeseen Marjolta.
Lisätietoja MTK-yhdistyksestä tai Marjo
Valtanen, p. 040 7065291,
marjo@mtk-virma.fi.

UUSIA YRITYKSIÄ:
SYÖTÄVIÄ SIRKKOJA
Savonia Grasshopper kasvattaa ja
jalostaa elintarvikkeeksi heinäsirkkoja Tarvaisen puutarhan tiloissa.
Yhteystiedot:
Ilkka Tarvainen
p. 0400 577384

MONIALAINEN
FINMACGYVER OY
Yritys tarjoaa remontti-, korjaus-,
catering-, kiinteistönhoito- ja
ilmakuvauspalveluja.
Yhteystiedot:
p. 040 534 6001,
mirko.hauhia@finmacgyver.fi

TERVON KUNNAN
VARHAISKASVATUS
järjestetään päiväkoti
Kurrekummussa,
Parkkitie 2, 72210 Tervo.
Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta päivittäin klo 6.30-17.
Päiväkodin hallinosta vastaa 1.8.2018
varhaiskasvatuspalveluiden esimies
Mikko Latvala p. 044 7499263.
Kurrekummun päiväkodissa on käytössä Daisy
toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla huoltajat varaavat lasten hoitoajat ja kirjaavat lapsensa
aamulla sisään päiväkotiin ja iltapäivällä hakiessaan ulos päiväkodista. Lisäksi viestintä, hallinnolliset päätökset ja laskutus hoidetaan Daisyn
kautta.
Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti
osoitteessa: https://tervo.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin. Lisäksi edellä mainitussa osoitteessa voi tehdä muutoksia jo olemassa olevaan
varhaiskasvatuspaikkaan.
Pidämme tärkeänä, että lapsi saa meiltä turvaa,
läheisyyttä ja lämpöä ja vanhemmat voivat luottavaisin mielin mennä töihin. Leikki eri muodoissaan
on toimintamme keskiössä ja pyrimme rakentamaan lapsille erilaisia leikki- ja oppimisympäristöjä. Lähtökohtamme on, että lapsi oppii leikkimällä
ja aikuisen tehtävä on olla mallintaja ja ohjata tilanteen myötä leikkiä.
Liikunta, ulkoilu, luonto ja ympäristö liittyvät
päivittäiseen toimintaamme. Lisäksi opettelemme
hyviä tapoja ja ruokailutottumuksia, toisen huomioon ottamista ja toimintaamme kuuluu myös
tavaroiden paikoilleen laittaminen toiminnan
päätteeksi ja huolehtiminen yhteisistä tavaroista.
Päiväkodin kotisivuilla lisätietoa toiminnastamme! https://peda.net/tervo/pk
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YHTENÄISKOULUN KUULUMISET
Tervon yhtenäiskoulussa opiskelee kunnan
0-9–luokkalaiset perusopetuksen oppilaat.
Meillä on toimivat ja tarkoituksenmukaiset
tilat sekä ammattitaitoinen, pätevä ja innostunut henkilöstö. Koulussamme tietoja ja taitoja sovelletaan yhdessä yli oppiainerajojen,
itse tekemisen ja tuottamisen kautta. Tervon
koulussa hyödynnetään innovatiivisesti uusia
opetusmenetelmiä ja -käytänteitä. Oppilaalle
annetaan tukea hänen omien vahvuuksiensa
mukaan ja kannustetaan keskinäiseen yhteistyöhön.
Koulun pieni koko ja vähenevä oppilasmäärä asettavat suuria haasteita. Pienet ikäluokat aiheuttavat hankaluuksia varsinkin yläluokkien opetuksen järjestämiselle, mutta muuten
haluamme ajatella koulun pienuuden olevan
mieluummin etu kuin haitta. Esimerkiksi oppilaan tuen tarve on mahdollista havaita hyvissä
ajoin ja koulullamme on keinoja tukea ja auttaa oppilasta opinnoissaan eteenpäin.
Yhteistyötä kaikenikäisten kanssa
Lukuvuonna 2018-2019 jatkamme uuden
opetussuunnitelman mukaisia toimintamallien käyttöönottoa. Uusi OPS on käytössä 1-8
–luokilla, 9. –luokkalaiset opiskelevat opintonsa loppuun vanhan OPS:n mukaan. Uuden
OPS:n myötä toteutamme vuosittain monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Näitä kokonaisuuksia suunnitellaan yhdessä oppilaiden ja
opettajien kesken, ja niitä toteutetaan usean
eri oppiaineen tunneilla.
Oppimiseen liittyy oppiainerajat ylittävää
toiminnallisuutta ja kaikenikäisten oppilaiden
yhteistyötä. Tärkeässä roolissa monialaisten
kokonaisuuksien toteuttamisessa ovat myös
huoltajat ja lähialueen yritykset. Myös tähän
toimintaamme haluamme toivottaa vanhemmat ja muut yhteistyötahot tervetulleiksi!

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme joko
paikan päällä tai vaikkapa verkkosivujemme
kautta!
https://peda.net/tervo/ty
Rehtori (31.7.2018 saakka)
Heikki Pulkkinen
0447499306
heikki.pulkkinen@tervo.fi
Rehtori (1.8.2018 alkaen)
Kimmo Honkanen
0447499309
kimmo.honkanen@tervo.fi

LUKUVUODEN
2018-2019 TYÖAJAT:
Syyslukukausi 14.8.-21.12.2018
- työlauantai 8.9.2018 (kodin ja koulun
päivä)
- syysloma 15.-19.10.2018
- joululoma 24.12.2018-1.1.2019
Kevätlukukausi 2.1.-1.6.2019
- Talviloma 4.-8.3.2019
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YLÄKOULUSELVITYS 2018
Yläluokkien oppilasmäärä laskee ensi lukuvuoden jälkeen arvion mukaan 24 oppilaaseen alle 10 oppilaan ikäluokkien siirtyessä yläluokille.
Yläluokkien järjestämisen vaihtoehdot
selvitetään vuoden 2018 loppuun mennessä.
Hyvät ylläluokkien opetuspalvelut varmistetaan kuntalaisille kuntalaisia kuullen kunnan
omina palveluina, ostopalveluina tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa.
Yläluokkien opetus kunnan
omana palveluna
Kaikki yläluokkien kotikunnassa säilyttämiseen tähtäävät vaihtoehdot selvitetään.
Opetuslainsäädäntö ja opetussuunnitelma
mahdollisine muutoksineen mahdollistavat
uudenlaisen yläluokkien opetuksen järjestämisen.
Selvityksessä pohditaan osittain tai kokonaan vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen
mahdollisuudet muillekin kuin yksittäisisille
oppilaille. Myös uuden tekniikan ja etäopetuksen hyödyntämisen mahdollisuudet otetaan huomioon.
Yläkoulun säilyminen kotikunnassa tukisi
kunnan elinvoimaisuuttaa, pitäisi maaseutua
asuttuna ja houkuttelisi lapsiperheitä kuntaan.
Yläluokkien opetus ostopalveluina
tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa
Rinnan edellä kuvatun selvityksen jatketaan
vuonna 2016 aloitettuja neuvotteluita naapurikuntien kanssa yläluokkien opetuksen
järjestämisestä naapurikunnissa, mikäli selvityksessä tullaan siihen tulokseen, että opetus pienille yläluokkien ikäluokille omassa
kunnassa ei ole pedagogisesti perusteltua tai
taloudellisesti tai muusta syystä mahdollista.

Selvityksen aikataulu
Kevät 2018: Perustietojen kokoaminen
Syksy 2018: Vaihtoehtoisten mallien
valmistelu ja päätöksenteko
Kevät 2019: Toimeenpanon valmistelut
OSALLISTU JA VAIKUTA
Kuntalaisia, huoltajia, oppilaita ja henkilöstöä haastetaan osallistumaan selvitysprosessiin. Normaalien tiedottamis- ja kuulemismenettelyjen lisäksi kuntalaisten näkemyksiä
kartoitetaan sähköisillä kyselyillä ja kunnan
verkko- ja facebook-sivuilla. Kaikki valmisteluaineistot julkaistaan verkkosivuilla ja näin
mahdollistetaan kuntalaisten osallistuminen
aineistojen kommentointiin asian valmistelun aikana. Valmistelevat viranhaltijat seuraavat kommentointia ja vastaavat esitettyihin kysymyksiin.
Valmisteluaineisto ja kommentit
kootaan alla olevalle sivustolle:
www.tervo.fi/ylakouluselvitys
Kaikkien asiasta kiinnostuneiden kuntalaisten
selvitykseen osallistumista toivoen Kaija Tarvainen

”SUOMEN PARAS
KYLÄKOULU”
Tervon kunnanhallitus on päättänyt
käynnistää selvityksen, joka kantaa
työnimeä ”Suomen paras kyläkoulu”.
Selvitys käynnistetään, koska kunta
ennakoi koulurakennuksen korjaustai rakentamistarvetta. Tavoitteena on
turvallinen oppimis- ja työympäristö
koululaisille ja henkilökunnalle. Selvitys käynnistyy alkusyksystä 2018.
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TUKEA JA NEUVONTAA HANKALIIN
ELÄMÄNTILANTEISIIN MYÖS VIDEOVÄLITTEISESTI
Tiesitkö, että Kuopion kriisikeskus ja Rikosuhripäivystys (RIKU) palvelevat koko
Pohjois-Savon aluetta niin paikan päällä kuin
etänäkin?
Rikosuhripäivystys tarjoaa psykososiaalista tukea ja neuvontaa kaikille rikoksen uhreille, heidän läheisilleen sekä rikosasian todistajille. Palvelut ovat maksuttomia ja niihin
voi hakeutua missä tahansa rikosprosessin
vaiheessa. Rikosuhripäivystyksestä voit saada luottamuksellista juttuseuraa rikoskokemuksen aiheuttamien tunteiden käsittelyyn.
Tarvittaessa saat myös tukihenkilön mukaasi
poliisilaitokselle tai oikeudenkäyntiin.
Kuopion kriisikeskus puolestaan auttaa, kun tarvitset keskustelutukea vaikeasta
elämäntilanteesta selviytymiseen. Tällaisia
tilanteita voivat olla esimerkiksi ongelmat
parisuhteessa tai perheessä, tieto vakavasta
sairaudesta, työttömyydestä tai työelämästä
johtuvat ongelmat.
Kriisikeskukseen otetaan eniten yhteyttä
parisuhdeongelmien vuoksi. Kriisikeskus voi
olla nimenä harhaanjohtava. Usein ajatellaan, että kriisikeskukselle voi tulla vasta, kun
jotakin äärimmäisen vakavaa on tapahtunut.
Yhteydenotoista iso osa liittyy kuitenkin
normaalin arjen ongelmiin ja huoliin. Lyhytkestoinen kriisiapu on asiakkaille maksutonta
ja asiointi on mahdollista myös nimettömänä.
Keskustelua kotisohvalta
Videovälitteisyyden ansiosta apua tarvitsevan ei tarvitse matkustaa kymmenien kilometrien päähän tapaamaan kriisityöntekijää tai Rikosuhripäivystyksen ammattilaista,
vaan keskustelu tapahtuu videopuhelun välityksellä -vaikkapa kotisohvalta.
Asiakas tarvitsee vain internetyhteyden,
sähköpostiosoitteen sekä tietokoneen tai
mobiililaitteen, jossa on kamera. Työntekijä
lähettää sähköpostilinkin, jonka kautta yhte-

ys muodostetaan. Yhteys on suojattu verkkopankkiyhteyksien tavoin.
Toki voit halutessasi asioida myös paikan
päällä kriisikeskuksen tai RIKUn toimipisteissä Kuopiossa.

Yhteystiedot:
Rikosuhripäivystyksen
Kuopion palvelupiste
puh. 050 557 6712 ja 050 557 6711
sähköposti itasuomi@riku.fi
verkossa www.riku.fi
Kuopion kriisikeskus
ajanvaraus ma-to klo 8-10,
heinäkuussa suljettu
puh. 017 262 7733
Valtakunnallinen kriisipuhelin on
avoinna arkisin klo 9-07,
viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15-07
Video Välittää puh. 050 5576725
www.kuopionkriisikeskus.fi

ELÄINLÄÄKÄREILLE
AJANVARAUSPALVELU
Tervon kunnan kotisivuilla on avattu
asiakkaille eläinlääkäripalveluiden julkinen
ajanvarauspalvelu. Ajanvarauspalvelun löytyy Tervon kunnan kotisivuilta osoitteesta:
https://www.tervo.fi/ymparistoterveyspalvelut tai eläinlääkintähuoltoa koskevilta
nettisivuilta: https://www.tervo.fi/elainlaakinta
Julkisen ajanvarauspalvelun kautta kuntalaiset ja muut asiakkaat voivat varata lemmikeilleen ainoastaan rokotusaikoja.
Rokotus- ja eläinlääkäriajan voi edelleen
varata myös puhelimitse. Nettiajanvarauksella pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta ja joustoa ajanvaraamisessa
sekä edesauttamaan eläinlääkäreiden työn
suunnittelua.
Myös vapaa-ajan asukkaat voivat edelleen rokotuttaa ja hoidattaa eläimensä
mökkikunnassaan,
yhteistoiminta-alueen
kunnissa Sisä-Savossa sekä Pielavedellä ja
Keiteleellä. Nettiajanvaraus on täten kaikkien vapaassa ja avoimessa käytössä.
Lisätietoja antaa kunnaneläinlääkärit
sekä ympäristöterveysjohtaja. Yhteystiedot
löydät Tervon kunnan kotisivuilta.

LILLI PARTALA ELÄINLÄÄKÄRIKSI TERVOON
Tervon kunnan eläinlääkärin vastaanotolla aloittaa kesäkuun alussa viransijainen ELL Lilli Partala. Sisä-Savolaisia ja
erityisesti Tervolaisia eläintenomistajia palvellut ELL Päivi Romunen siirtyy valvontaeläinlääkäriksi noin vuoden määräajaksi.
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelujen valvontaeläinlääkärin toimipiste sijaitsee Suonenjoella, mutta toiminta-alueena
on koko yhteistoiminta-alue (Tervo, Vesanto, Rautalampi, Suonenjoki, Pielavesi
ja Keitele).
Lilli Partala on Rautalampilainen eläinlääkäri, jota on työskennellyt PohjoisSavon alueella kunnaneläinlääkäreiden
viransijaisuuksissa jo useita vuosia. Tervon
kunnan ympäristöterveyspalveluissa Lilli
on työskennellyt Rautalammin ja Keiteleen kunnaneläinlääkärien sijaisena, joten
alue ja monet tilat ovat jo entuudestaan
hänelle tuttuja.
Eläinlääkäri Lilli Partala palvelee 4.6.2018
alkaen Tervon kunnaneläinlääkärin vastaanotolla osoitteesta Myllytie 1, Tervo.
Eläinlääkärin puhelinaika on arkisin
klo 8-9.30 puh. 044 7499 401.
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kun kotihoidossa on tarjota sairaanhoidollista
osaamista myöhäisempään iltaan. Lisäksi kotisairaanhoidollisen työn muuttaminen myöhäisempään iltaan tuo turvaa ja ammatillista
osaamista myös kotihoidon asiakkaiden hoitoon. Kotisairaanhoitajien työaikaa on rauhoitettu ottamalla käyttöön soittoaika.
Valtakunnallista huomiota

KOTIHOITOPALVELUIDEN KEHITTÄMISTYÖ
TUOTTAA TULOKSIA!
Kevään 2017 aikana Tervon perusturvalautakunta linjasi kokouksissaan Tervon kunnan kotihoidon kehittämisestä, jonka parissa
kotihoidon työntekijät aloittivat työskentelyn
toukokuun alusta 2017. Keskeisimpiä kehittämiskohteita kotihoidossa olivat kotihoidon
kriteerien päivittäminen, asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn jatkuva arvioiminen, tavoiteaikojen asettaminen välittömälle
hoitotyölle, omahoitajuuden täsmentäminen
sekä sisällön lisääminen asiakkaiden päiviin.
Kehittämistyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja mm. kotihoidon välittömän hoitotyön
osuus on kevääseen 2018 mennessä noussut
huikeat 10% keväästä 2017! Keväällä 2018
lähihoitajat käyttivät välittömään hoitotyöhön noin 43 % työajasta, aikaisemman noin
33 %:n sijaan. Tavoiteltavaa kuitenkin riittää
yhä, sillä keväällä 2017 perusturvalautakunta
asetti tavoitteeksi välittömän hoitotyön osuudeksi 50-60 % työajasta. Kotihoidon lähihoitajat siis käyttävät nyt yhä enemmän aikaa
asiakastyöhön ja pystymme tarjoamaan asiakkaille asiakaslähtöisiä palveluita mm. tarjoamalla mahdollisuuden asiakkaille aamupuuron keittoon yhdessä kotihoidon lähihoitajien
kanssa. Lähihoitajien mahdollisuus käyttää ai-

kaa enemmän asiakastyöhön, on myös mahdollistanut kuntouttavan työotteen lisäämisen
hoitotyöhön. Emme enää siis tee niin paljon
asiakkaan puolesta, vaan asiakkaan kanssa.
Työntekijöiden jaksamista tuetaan
Kehittämistyön tuloksena asiakkaiden lääkkeet jaetaan nykyisin asiakkaiden kodeissa,
jossa ne säilytetään lukollisessa lääkekaapissa.
Työntekijöille on hankittu pieni perushoitotarvikkeet sisältävä hoitolaukku, jota he kuljettavat mukanaan asiakkaiden luona – näin säästetään aikaa perusasioiden hoidon tarpeiden
ilmetessä. Kotihoidon lähihoitajien työvuorot
on porrastettu uudelleen keväällä 2018, jonka
tarkoituksena on tukea asiakaslähtöistä työtä
sekä työntekijöiden jaksamista työssä. Omahoitajuutta on asiakastyössä vahvistettu mm.
nimeämällä asiakkaille omahoitajat ja täsmentämällä omahoitajan työnkuvaa. Omahoitajuutta kehitetään yhä toimivammaksi.
Kotihoidon työprosessien kehittämisen
ohella kotisairaanhoitajat ovat siirtyneet
kaksivuorotyöhön vuoden 2018 alussa. Asiakkaiden kotiutusten sairaaloista tai vuodeosastoilta arvioidaan onnistuvan paremmin,

Tervon kunnan kotihoidon ansiokas kehittäminen on saanut valtakunnallista huomiota,
kun FCG:n kouluttajat pyysivät kuntaa esittelemään kotihoidon kehittämistyön tuloksia
valtakunnallisille kotihoidon koulutuspäiville
Helsinkiin toukokuussa 2018. Koulutuspäivien ajankohdasta johtuen koulutus ei kuitenkaan toteutunut, mutta FCG pyysi Tervon
kuntaa tekemään jatkossakin yhteistyötä kyseisen koulutuksen tiimoilta.
Tervon kunnan kotihoitopalvelut ovat kehittämishankkeen myötä käyneet läpi valtavaa
muutosta. Muutostyö on kysynyt esimieheltä,
työntekijöiltä ja asiakkailta voimavaroja erilaisten muutosten äärellä. Nyt voinkin ylpeänä
kiittää koko Tervon kunnan kotihoidon henkilökuntaa ansiokkaasti käyntiin lähteneestä
muutostyöstä ja uskon, että kehittämistyön
myönteinen ote työntekijöiden keskuudessa
jatkuu edelleen projektin edetessä.
Kotihoitopalveluiden henkilökuntaa ja asiakkaita kärsivällisyydestä kiittäen,
Minna Heikkinen,
perusturvajohtaja

IKÄIHMISTEN HOIVAKODIN
SUUNNITTELU ETENEE
Attendon rakennuttama ikäihmisten tehostetun palveluasumisen, senioriasumisen ja
ravintokeskuksen suunnittelu etenee vauhdilla.
Tämän hetkisen tiedon mukaan rakentaminen
alkaa kesän tai alkusyksyn aikana 2018. Arvioitu rakentamisaika on noin 10 kuukautta.
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OMAISHOITAJILLE
TUKEA HANKE SUUNNITTEILLA
Tervon kunta on ilmoittanut halukkuutensa olla mukana Huoltoliitto ry:n suunnittelemassa hankkeessa, joka kohdistuu yli 65-vuotiaille henkilöille, jotka hoitavat läheistään
kotona omaishoitajastatuksella tai ilman.
Huoltoliitto ry on hakenut hankerahoitusta
STEA:lta (entinen Raha-automaattiyhdistys)
mutta päätöstä rahoituksesta ei vielä ole
tullut. Hankkeesta tiedotetaan tarkemmin,
kunhan päätös rahoituksesta ja hankkeen alkamisesta varmistuu toukokuun aikana.

SIJAISPULA
LÄHIHOITAJISSA!
Oletko sinä, tai tunnetko reippaita ja omaaloitteisia lähihoitajia, jotka ovat valmiita
tekemään eri mittaisia sijaisuuksia Tervon
kunnan ikäihmisten palveluissa? Ota rohkeasti yhteyttä ja ilmoittaudu ”sijaisrinkiin”:
Kotihoitopalveluiden esimies
Kati Vehniäinen, p. 044 7499 253,
kati.vehniainen@tervo.fi
Palvelukoti Vuokon osastonhoitaja
Aini Pursiainen, p. 044 7499 260,
aini.pursiainen@tervo.fi
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KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PALVELUISTA

IKÄIHMISET
LIIKKUMAAN JA
ULKOILEMAAN
Tervon kunta on ollut mukana kaksivuotisessa Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi
-hankkeessa, jossa päämääränä on edistää
kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia
ja itsenäistä kotona asumista fyysisen aktiivisuuden avulla. Kohderyhmä on rajattu
vähän liikkuviin, toimintakyvyltään jossain
määrin heikentyneisiin ja heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien ikäihmisiin (75+). Hankkeen tiimoilta Tervon
kunnan yhteyshenkilöinä ovat kotihoitopalveluiden esimies Kati Vehniäinen sekä
liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies Juha
Honkaselkä. Allekirjoittanut on toiminut
aktiivisesti hankkeen käytäntöön viemisessä.
Tervossa ja Vesannolla on tehty tiivistä yh-

teistyötä aiheen tiimoilta.
Toimintakykyisempi vanhusväestö tukee
kunnan elinvoimaisuutta: sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vähenevät, ikäihmiset saavat lisää osallistumismahdollisuuksia ja terveyserot kapenevat. Hanke kuuluu
hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeeseen, jonka kesto on kaksi vuotta ja
päättymässä vuonna 2018.
Vuoden 2017 aikana toteutettiin vertaisohjaajakoulutus, jonka tuloksena saatiin
Tervoon kuusi ja Vesannolle kymmenen vertaisohjaajaa, jotka toimivat ohjaajina esim.
kuntosaliryhmissä sekä jumppakavereina
ikäihmisille.
Kuluvana vuonna 13.3 Tervossa on toteutunut Ikäihmisten liikuntaraati, joka on
vaikutuskanava terveysliikunnan kehittämiseen kunnissa. Raadin keskustelun teemoina
ovat liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä liikkumis- ja ulkoiluympäristöt. Tilaisuudesta oli kattava artikkeli
Paikallislehti Sisä-Savossa. Lisäksi Sisä-Savon
lehdessä julkaistaan viikoittain Kunnon eväät
-korttisarjaa kaikkien Sisä-Savon kuntien yhteisaloitteesta. Poimi sinäkin talteen viikoittainen uusi jumppaliike!
Ulkoiluystävä-koulutus on toteutettu
suunnitellusti kevään 2018 aikana. Tervossa
on neljä ja Vesannolla viisi koulutettua ulkoiluystävää. Toiminnan paikallinen kehittäminen on vielä kesken ja lisätietoja voi kysyä
allekirjoittaneelta.
Lisää innokkaita vapaaehtoistoimijoita
tarvitaan. Olethan yhteydessä, mikäli sinulla on kiinnostusta ja halua kehittää
tervolaisten ikäihmisten liikuntapalveluita!
ft Tiia Pääkkönen, p. 017 171 183,
arkisin klo 12–13
Kysteri, Tervon terveysasema

Pohtiessamme kuntalaisten tulevaisuuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä lasten ja
nuorten sekä ikäihmisten terveyden- ja hyvinvointipalveluista.

KYSELY IKÄIHMISTEN
PALVELUIDEN
KEHITTÄMISESTÄ
Kirkonkylästä syrjemmässä asuvat ikäihmiset toivoivat, että palveluilla turvattaisiin
sosiaalinen kanssakäyminen, toisen ihmisen
läsnäolo, kuulumisten kysely ja voinnin tarkastus. Ennaltaehkäisevää, mahdollisimman
pitkään kotona asumista tukevaa toimintaa
olisi yhdessä tehty ulkoilu ja kotijumppa
sekä kotiaskareiden tekeminen. Osalle kotonaan asuvista ikäihmistä sopisivat erilaiset
digisovellukset esimerkiksi virtuaalijumpat ja
musiikkituokiot. Välineiden hankintaan ja
käytön opastukseen toivottiin tukea. Tablettien avulla voitaisiin kysellä myös ikäihmisten kuulumisia ja vointia.
Toiveiden listalle nousivat niin ikään liikuntapuisto, kävelylenkki ja helppokäyttöiset
kuntoilulaitteet. Kesällä voisi olla ohjattuja,
yhdessä kaikenikäisille suunnattuja liikuntatapahtumia.
Viikoittaista musiikkihetkeä toivottiin sekä
palvelukotiin että kotona asuville ikäihmisille.

KYSELY NUORTEN
PALVELUIDEN
KEHITTÄMISESTÄ
NUORET TOIVOIVAT
- Toimintoihin ohjausta ja valvontaa, vanhempien mukana oloa toiminnoissa sekä
kuuntelevia ja nuoria ymmärtäviä aikuisia,

joilla on aito halu toimia heidän kanssaan ja
tehdä yhdessä asioita.
- Lasten ja nuorten kuulemista ja osallistamista päätöksen teossa.
- Yhteistyön kehittämistä koulun, nuorisotoimen ja kolmannen sektorin toimijoiden
kesken.
- Panostusta lasten ja nuorten kulttuuriin.
- Harrastusmahdollisuuksia, kerhoja, tapahtumia, toimintaa, yhdessä tekemistä ja kokemista.
- Tiloja, alueita ja välineitä sekä niiden kunnostusta. Toiveissa oli muun muassa kaiken
ikäisten yhteinen kiipeilypuisto, temppupaikka, ulkoliikuntapaikka, leikkipaikkoja ja
skeittiparkki. Mantun netti pitäisi päivittää
ja verkkoyhteydet varmistaa. Mantun tulisi
olla ”yökahvila”. Bändikämpälle ja soittimillekin olisi tilausta.
- Syrjässä asuville nuorille toivottiin järjestettävän ohjattua toimintaa.
Kaija Tarvainen
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TIEDÄTKÖ MILLAISTA
KAIVOSI VESI ON?

ASU VUOKRALLA UUDESSA
EKO-OMAKOTITALOSSA!
Rakentaminen jatkuu Koti Rannalla
alueella. Fimma Oy:n massiivi CLT kohde
alkaa olla valmis. Monirakennus Wallen
Oy:n hirsikohde on rakenteilla ja Sottisen
perheen hirsitalon pohjatyöt alkavat touko- kesäkuussa. Ekokortteliin on suunnitteilla
omakotitaloja myös vuokrakäyttöön. Infran
rakentaminen jatkuu vielä alkukesän ajan
vesi- ja viemäriverkoston sekä sähköverkon
osalta. Iloisena olemme ottaneet vastaan tiedon, että alueelle saadaan myös valokuitulaajakaistaverkko.
Sähköauto yhteiskäyttöön
Ylempään tonttiriviin eli ns. järvinäkymätonteille suunnitellaan yhteistyössä toimijoiden
kanssa ekologista ja yhteisöllistä korttelia.
Tämä sijoittuisi kortteleihin 7 ja 8. Kokonaisuutta on suunniteltu totutettavaksi asuntoosakeyhtiönä tai kiinteistöosakeyhtiönä. Yhtiömallin myötä kokonaisuuteen voitaisiin
toteuttaa yhteinen aurinkosähköjärjestelmä,
joka on ekologisempi ja taloudellisempi kuin
vastaava järjestelmä yksittäisessä talossa.
Malli mahdollistaisi myös sen, että tähän
ekokortteliin voidaan toteuttaa omakotitaloja vuokrakäyttöön. Pakettiin on suunniteltu myös taloyhtiön yhteinen rantasauna.

Ekologisuutta voidaan lisätä mm. yhteiskäyttöön hankittavalla sähköautolla. Haluaisitko
juuri sinä asua uudessa ekotalossa järven
rannalla? Asiasta kiinnostuneet ehtivät vielä
mukaan suunnittelemaan kokonaisuutta, esimerkiksi viheralueiden suunnittelu on juuri
alkanut.
Koti Rannalla alueen naapuriin Lohimaan Yritystaloon on tuotteistettu työtila,
jossa alueen asukkaat, kesäasukkaat, Lohimaan asiakkaat ja kaikki paikalliset toimistotilaa tarvitsevat voivat työskennellä. Työtila
toteutetaan yhdessä Uudet Elinvoima Taajamat hankkeen kanssa. Työtilaa pääsee testaamaan kolmen kuukauden ajan veloituksetta.
Kaikki joustotyötoiminnasta kiinnostuneet
ovat tervetulleita mukaan kehittämään tätä
uutta toimintamallia.
Tervon kunta haluaa pitää kynnyksen
matalana uusille asukkaille. Koti Rannalla
alueen tontin voi ostaa, vuokrata tai hankkia
omakseen 30 vuoden lunastussopimuksella.
Tontin ostaja palkitaan myös rahanarvoisella
edulla, Tervon kunta, Autotalo Hartikainen
ja Hyundain maahantuoja antavat uuden
sähköauton ostajalle 3600 euron edun uudesta Hyundai sähköautosta tai hybridistä.
Tämän lisäksi valtio antaa uuden sähköauton ostajalle 2000 euron avustuksen.

Opintomatka Poriin
Nyt on hyvä aika aktivoitua ja aktivoida tuttavia, jotka haaveilevat
omasta rantapaikasta. Teemme kuluvan vuoden aikana muutamia
opintomatkoja ekologisen asumisen
ja rakentamisen kohteisiin. Reissu
Asuntomessuille Poriin on suunnitteilla heinä-elokuun taitteeseen. Kysy
rohkeasti lisää opintomatkoista Antti
Tulilalta numerosta 0400 673 565.
Mukaan mahtuu vielä lisää osallistujia. Matkaohjelmista tulee lisätietoa
Koti Rannalla www-sivuille ja FB:iin
kesäkuun alkuun mennessä.
Kutsumme kaikki 6.7.2018 Lohimaassa järjestettävään Sporttia
Rannalla tapahtumaan, jonka yhteydessä esitellään mm. Koti Rannalla
aluetta ja sähköautoilua. Tule tapaamaan sporttistaroja ja kuuntelemaan
Ismo Leikolan hauskoja sutkauksia!
Lisätietoa Koti Rannalla alueesta ja
tonteista www.kotirannalla.fi

Kaivoveden laatu tulisi
tutkia säännöllisesti, koska
kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä.
Vesi voi näyttää kirkkaalta
ja maistua hyvältä, mutta
vedessä voi olla sen käytettävyyttä heikentäviä tai terveydelle haitallisia
aineita. Kiinteistöjen kaivoveden laatu olisi hyvä
tarkastaa laboratoriotutkimuksella 3-5 vuoden
välein. Juotavaksi tarkoitettu kaivovesi olisi hyvä
tutkituttaa myös silloin, kun veden käyttäjinä
on riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä tai kun on
hankkinut uuden kiinteistön. Kaivojen rakenteet
ja kunto kannattaa tarkastaa vuosittain keväällä.
Kaivoveden saastumisen voi aiheuttaa esimerkiksi kaivoon päässeet pintavedet tai pieneläimet, vuotavat jätevesijärjestelmät sekä lietteen tai karjanlannan varastointi ja käsittely.
Kaivovesien yleisiä ongelmia ovat myös veden
korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet.
Näytteenoton ohjeet
Kiinteistön omistaja voi huolehtia vesinäytteen
otosta. Suositeltavaa on käyttää laboratoriosta
saatavia pulloja. Omatoimista näytteenottoa
varten Tervon kunnantalolta, ympäristöterveyspalveluiden toimistolta, voi noutaa näytteenottopulloja, kylmälaukun ja lähetteen. Näytteet
tulee toimittaa Tervon terveysasemalle, osoitteeseen Tervontie 8, josta kuljetus laboratorioon
lähtee arkipäivisin klo 10. Näyte tulisi ottaa ja
toimittaa laboratorioon samana päivänä.
Näytteet toimitetaan Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratorioon Kuopioon.
Laboratorio lähettää tuloksen suoraan tutkimuksen tilaajalle.
Lisätietoa kaivoveden tutkimisesta saat ympäristöterveystarkastajalta puh. 0447499420
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TEKNISEN TOIMIALAN
YHTIÖITTÄMISTÄ
SELVITETÄÄN

KEVYENLIIKENTEEN
VÄYLÄ ASONTIELLE
Valtuustoaloitteen johdosta vuosi sitten suunnittelulla käynnistetty Asontien
kevyenliikenteen väylän suunnittelu on
valmistumassa (kuva).
Asontien varteen sijoittuvalta kevyenliikenteen väylältä on esteettömät yhteydet Sinisen tien kevyen liikenteen väylälle,
Myllytielle ja Marjatien molempiin päihin. Lisäksi kevyen liikenteen väylä jatkuu
esteettömästi Asontien yli korotettuina
suojateinä Kanervatien kohdalla sekä Kanervan palvelukodin ja Attendon kesällä
käynnistämän palvelukodin välille sijoittuvan kevyenliikenteen väylän kohdalla.
Tarkoitus on käynnistää rakentaminen
alkusyksystä ja päällystäminen sekä korotetut suojatiet tehtäisiin kesällä 2019. Lisätietoja saa teknisestä toimesta.

Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnanhallitusten päätösten mukaisesti teknisellä toimialalla on
käynnistetty yhteisen osakeyhtiöpohjaisen toiminnan selvitystyö. Selvityksessä suunnitellaan
kolmen eri kunnan omistama yhtiö, joka vastaa
kuntien teknisen toimen palvelutuotannosta.
Yhtiöittämisen yleisinä tavoitteina on toimialan
tuottavuuden parantaminen, kustannusten nousun hillitseminen ja kuntien hyvien teknisten
palvelujen turvaaminen. Selvitettävään palvelukokonaisuuteen kuuluvat mm. tekninen hallinto,
kaavoitus- ja mittauspalvelu, rakentaminen ja rakennuttaminen, kiinteistö- ja aluehuolto, ruokahuolto, siivous- ja puhtaanapito sekä vesilaitos.
Osakeyhtiö aloittanee vuonna
2019-2020
Selvitystyötä ohjaa kuntien valitsema ohjausryhmä, joka on pitänyt järjestäytymiskokouksensa maaliskuussa. Ohjausryhmä valitsi kokouksessaan työryhmän, johon kuuluu jokaisesta
kunnasta 3 henkilöä. Lisäksi ohjausryhmä teki
selvitystyölle alustavan aikataulun ja määritteli
ryhmien välisen työnjaon. Selvitystyön aikana
kuntien henkilöstölle tullaan pitämään info- ja
kuulemistilaisuuksia tarpeen mukaan erikseen
sovittavina ajankohtina. Tarvittaessa asiasta tiedotetaan myös kirjallisesti erillisellä henkilöstötiedotteella.
Selvitystyön aikataulu on laadittu sen mukaisesti, että mahdollisesti perustettava osakeyhtiö
voisi aloittaa toimintansa vuoden 2019-2020
aikana. Työryhmän ja ohjausryhmän työn tulokset tullaan viemään erikseen kuntiin päätöksentekoa varten.
Tervon ohjausryhmään kuuluu Erkki Pääkkönen, Minna Puranen, Petteri Ristikangas ja
Jukka Korhonen. Työryhmään Kaija Tarvainen,
Jukka Korhonen, Juha Honkaselkä, Mari Koponen ja Matti Maapuro. Ryhmissä on myös
työntekijäjärjestöjen edustus.

RAKENNUKSIA
PURETAAN
Kunta on valmistelemassa Entisten alakoulun ja Lääkärintalon vanhojen ja huonokuntoisten rakennuksien purkamista. Rakennuksissa on teetetty asbestikartoitukset ja
parhaillaan on menossa haitta-ainekartoitukset, jotta purkamisessa syntyviä uusiomateriaalia, kuten betonimursketta saataisiin käytettyä uudelleen mm. maanrakentamisessa.
Purkutyöt on tarkoitus teettää tarjouspyyntömenettelyjen kautta urakalla. Kohteista on
tarkoitus hyötykäyttää mahdollisimman paljon mm. uusiomateriaalina.
Purkumateriaaleista kiinnostuneita tahoja neuvotaan olemaan yhteydessä tekniseen
johtajaan p. 0447499350.

TERVON KUNNALLE
LISÄÄ MYYTÄVIÄ
TONTTEJA
Tervon kunnalle on tulossa vuoden loppupuolella myyntiin erilaisia tontteja kirkonkylässä valmistuneiden kaavahankkeiden
myötä.
Entisen alakoulun alueelle on osoitettu
neljä omarantaista asuinrakennustonttia.
Tontit ja rannat ovat maapohjiltaan hyvin
rakennettavaa hiekkaista ja lähes kivetöntä.
Entisen lääkärintalon alueelle Lekunniemeen voi hiljattain valmistuneen asemakaavan mukaan rakentaa kolmelle upealle
rantatontille rivi- tai kytkettyjä pientaloja.
Lekunniemen alue on maapohjaltaan ja rannoiltaan karua ja kauniin kivistä.
Molemmat alueet sijoittuvat männikkötonteille kauniin Tervonsalmen rantamille
aivan kunnan keskustaan.

39

VESIHUOLTO TERVON
KEHITYS OY:ÖÖN
Viime vuoden lopulla Tervon kunnan vesihuoltoliiketoiminnat siirtyivät Tervon kunnan
kokonaan omistaman Tervon Kehitys Oy:n
omistukseen.
Toimenpide on jo vuosia suunnitellun ja
osittain toteutetun järjestelyn jatkumoa ja
tarkoituksena on koota kunnan liiketoiminnat samalle kunnan kokonaan omistamalle
yhtiölle. Toimella ei arvioida olevan vaikutusta vesihuoltolaitoksen maksuihin.

KIINTEISTÖJEN
SIIRTÄMINEN TERVON
KEHITYS OY:ÖÖN
Tervon kunnassa jatketaan kunnan omaisuuden järjestelyjä sulauttamalla päiväkodin
ja liikuntasalin omistava keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Tervon Kuntakiinteistöt Tervon
Kehitys Oy:öön. Molemmat yhtiöt ovat kokonaan Tervon kunnan omistamia.
Lisäksi Tervon Kehitys Oy:öön ollaan sulauttamassa Terveysasemakiinteistön omistava Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Tervon
Terveysasema.
Paloasemakiinteistö on myös tarkoitus
myydä Tervon Kehitys Oy:lle.
Toimenpiteillä valmistaudutaan mm.
Sote-ratkaisun osalta muuttuvaan tilanteeseen sekä selkeytetään kunnan kiinteistöomaisuutta ja sen hallinnointia yhdelle kunnan kokonaan omistavalle taholle.
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JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN

LAJITTELU - SE ALKAA SINUSTA

Huhtikuun alusta 2017 astui voimaan
kokonaan uusi jätevesiasetus ja ympäristönsuojelulain muutos. Uutta on se, että jätevesiremontin valmistumiselle on kerrottu
määräaika ainoastaan vain ranta- ja pohjavesialueilla. Näillä alueilla remontti pitää
olla valmis 31.10.2019 mennessä, olipa kyse
päämökistä tai muista rakennuksista, joissa
jätevettä syntyy. Muilla alueilla remontin
ajankohdan voi valita itse.
Nyt siis niin sanotuilla kuivanmaan mökeillä ja hieman kauempana rannasta sijaitsevilla loma-asunnoilla voi edetä oman
aikataulun mukaan. Aiemmin niidenkin jätevesien käsittelyn piti olla ajan tasalla tiettyyn
päivään mennessä.
Uusi jätevesiasetus määrittelee ranta-alueeksi sadan metrin vyöhykkeen vesistöstä.
Vesistöllä käsitetään järven ja meren rantoja sekä muita luonnollisia vesialueita, kuten
lampia, jokia ja puroja. Etäisyys mitataan
rakennuksen seinään ja jokaista rakennusta
tarkastellaan erikseen.
Todennäköisesti rantasaunassa ei tarvita
ollenkaan jätevesiremonttia, jos vesi nousee
sinne kantamalla. Jätevesiasetus suo, että vähäiset vedet voi imeyttää maahan. Veteen
pesuvesiä ei saa ohjata koskaan suoraan.

Arjen keskellä syntyy monenlaista roskaa.
Mitä roskia sinä lajittelet? Oikeat keräysastiat ja -paikat eri roskille löytyvät kiinteistöltä, ekopisteiltä tai lajitteluasemilta.
Lajittelemalla roskista saadaan talteen
uusioraaka-aineita tai niistä voidaan tehdä
sähköä tai lämpöä.

Jätevesiasetuksen mukaisten jätevesiremonttien yhteydessä huomioidaan myös
kiinteistön omistajan korkea ikä sekä esimerkiksi pitkäaikainen työttömyys tai sairaus,
joka heikentää omistajan taloudellista tilannetta. Automaattinen ikävapautus ei koske
vapaa-ajan asumista.
Kauempana rannasta ja pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevilla mökeillä uuteen
jätevesiasetukseen liittyvä remontti tulee vastaan viimeistään siinä vaiheessa, kun mökille
halutaan vesivessa tai mökin varustetasoa
nostetaan niin, että nykyinen jätevesien käsittelyjärjestelmä ei enää riitä kasvaneen vesimäärän käsittelyyn.
Aina kun mökin remontteihin haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa, kunnan rakennustarkastaja arvioi erikseen, onko remontti
sellainen, että myös jätevesijärjestelmä pitäisi
uusia. Remontin voi toki tehdä aiemminkin,
mutta velvoitetta siihen ei ole.

Remontin jatkoaika mahdollinen

SUUNNITTELUAVUSTUS
VAPAA-AJANASUNTOJEN
MUUTTAMISEEN
VAKITUISIKSI ASUNNOIKSI

Jätevesiremontille on mahdollista hakea
myös jatkoaikaa, jos ympäristökuormitus on
huomattavan vähäinen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mökki on pääasiassa vain
1–2 henkilön käytössä, siellä on kuivakäymälä ja pesuvesille on jo käsittelyjärjestelmä.
Jätevesiasetus 2017 määrää, että vesivessallisella mökillä käyttöpäiviä saa olla
vain muutamia vuodessa, jotta remonteille
voisi hakea jatkoaikaa. Jatkoaikaa voi hakea
myös toimien kohtuuttomuuden perusteella.
Silloin jätevesiasetuksen edellyttämien remonttien katsotaan tulevan kustannuksiltaan
kalliiksi ja teknisesti vaativiksi.

Tervon kunta kannustaa muuttamaan
vapaa-ajan käytössä olevia vapaa-ajanasuntoja vakituisiksi asunnoiksi. Talousarviossa on varattu avustusmääräraha
vapaa-ajanasuntojen muuttamisen suunnitteluun vakituiseksi asunnoksi. Avustus
on enintään 50 % todellisista suunnittelukustannuksista, ja enintään 500 e/
asuinrakennus. Avustus maksetaan määrärahan puitteissa sitten, kun rakennus
täyttää asuinrakennukselle asetetut vaatimukset ja siihen on ulkopaikkakunnalta
muutettu henkikirjat vuodenalun 2018
jälkeen.

Käyttökelpoiset tavarat Kiertokukkoon
Tervon Pikkukukko lajitteluasemalle (Lohitie
3) on avattu käyttökelpoisen kodintavaran
tuo ja vie -piste. Kotitaloudet voivat jättää
itselleen tarpeettoman, käyttökelpoisen tavaran erilliseen Kiertokukko-pisteeseen. Jos näet
Kiertokukossa jotain tarpeellista, voit viedä
sen mukanasi ja antaa tavaralle lisää käyttöikää. Itselle tarpeettomiksi käyneet, puhtaat
ja ehjät vaatteet voit viedä lajitteluaseman
tekstiilinkeräysastiaan. Ympäristön
kannalta on järkevämpää käyttää
tavarat uudelleen
sellaisenaan tai
tuunattuna. Siten
kulutetaan vähemmän energiaa ja
luonnonvaroja.
Kierrätettävät
jätteet kiinteistön
keräysastioihin tai ekopisteelle
Mikäli kiinteistöllä ei ole omia hyötyjätteiden
keräysastioita, kannattaa hyötyjätteet viedä
ekopisteelle. Tervon Rinki-ekopisteelle voit
viedä lasi- ja kartonkipakkauksia, metallia ja
paperia, joiden materiaali käytetään uusien
tuotteiden raaka-aineina. Pisteellä kerätään
myös tekstiilejä. Ekopiste on osoitteessa Myllytie 1 (K-market Lohiranta). Tiedot kaikista
ekopisteistä löydät www.kierrätys.info

41

Mitä ja milloin Pikkukukko
lajitteluasemalle
Lajitteluasemalle voit viedä jätteet, joita et
voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa tai
muiden ominaisuuksiensa vuoksi. Veloituksetta
kotitalouksilta vastaanotetaan metalli, puujäte,
betoni, tiili, posliini, pahvi, sähkölaitteet, asbesti, kyllästetty puu ja vaaralliset jätteet. Muista
jätteistä veloitetaan pienkuorma-maksu. Tarkista jätelajikohtaiset lajitteluohjeet osoitteesta
www.jatekukko.fi/lajitteluasemat
Tervon lajitteluasema, Lohitie 3
• kesäaikana (1.5.-31.10.) pe klo 14-18
• talviaikana (1.11.-30.4.) pe klo 15-17
Pienkuormamaksut

		

• pienkuorma
enintään 3 m3 tai 300 kg
• pienkuorma
enintään 1 m3 tai 100 kg

24,40€
12,25€

Isot jäte-esineet Noutokukon kyytiin
Isojen jäte-esineiden noutopalvelu Noutokukko noutaa isot jäte-esineet suoraan kotoa ja
toimittaa ne materiaalinsa mukaiseen käsittelyyn. Hintaan sisältyy kaksi kantajaa, noutokyyti sekä jätteen käsittelymaksu. Lisätietoa ja
tilausohjeet www.jatekukko.fi/noutokukko

KIITOS KUN LAJITTELET!
Jätekukko Oy
www.jatekukko.fi
asiakaspalvelu@jatekukko.fi
Omakukko-verkkopalvelu
www.jatekukko.fi/omakukko
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TERVON TERVEYSPALVELUT (KYSTERI) 2018

Tervon terveysaseman toiminta siirtyy
ajalla 18.6. – 15.7.2018 Vesannon terveysasemalle:

TERVEYSASEMA ma–to 8–16, pe 8–15
(Tervontie 8, 72210 TERVO)
osastonsihteeri p. 017 171 171
osastonhoitaja p. 017 171 231

MIELENTERVEYSPALVELUT
ajanvaraus/puhelinaika ma–pe klo 8–9
p. 017 171 182.
Muuna aikana jätä viesti vastaajaan.

VESANNON
TERVEYSPALVELUT
(KYSTERI) 2018

KIIREELLINEN ENSIAPU
p. 017 171 170

MUISTIHOITAJA
p. 017 171 242

KIIREETÖN AJANVARAUS JA OMAHOITAJIEN PUHELINNEUVONTA
ma–pe 12–13.30
p. 017 171 225
p. 017 171 226

AJANVARAUS JA OMAHOITAJIEN
PUHELINNNEUVONTA
ma–to 8–9 ja 13–14
pe 8–9 ja 12–13
sairaanhoitaja p. 017 171 175
sairaanhoitaja p. 017 171 176

RÖNTGEN
Keitele, Sairaalatie 1. Röntgentutkimukset.
Ajanvaraus röntgenin aukioloaikoina
p. 017 171 150
Pielavesi, Savikontie 15. Röntgen- ja
ultraäänitutkimukset.
Ajanvaraus ma, ti ja to klo 8–15.30,
pe klo 8–13.30 p. 017 171 050

TERVEYSASEMA
ma–to 8–16, pe 8–15
Simolantie 15, 72300 Vesanto
neuvonta/ilmoittautuminen
p. 017 171 421 (ei ajanvarausta)

FYSIOTERAPIA JA
APUVÄLINELAINAUS
puhelin- ja palveluaika ma–pe klo 12–13
p. 017 171 222

AKUUTTIVASTAANOTTO JA
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS VIRKA-AJAN
ULKOPUOLELLA
Arki-iltaisin klo 16–20 sekä
viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–18
päivystys on joko Pielavedellä
p. 017 171 030 tai
Keiteleellä p. 017 171 130
Arkisin klo 20:n jälkeen ja viikonloppuisin
klo 18:n jälkeen päivystys on Kuopiossa
KYSin yhteispäivystyksessä. Ennen KYSiin
hakeutumista soitetaan Päivystysapuun:
p. 116 117
FYSIOTERAPIA JA
APUVÄLINELAINAUS
puhelin- ja palveluaika ma–pe klo 12–13
p. 017 171 183
NEUVOLAT
kouluterveydenhuolto p. 017 171 239,
puhelinaika ma–pe klo 12–13
lastenneuvola p. 017 171 180,
puhelinaika ma–pe klo 12–13
äitiys- ja ehkäisyneuvola p. 017 171 044,
puhelinaika ma–pe klo 8–9
AK-poliklinkka/INR-hoitaja p. 017 171 186
matkailijoiden rokotukset p. 017 171 180,
puhelinaika ma-pe klo 12–13

SUUN TERVEYDENHUOLTO
ajanvaraus ma–pe 8–15 p. 017 171 156
arkipyhä- ja viikonloppupäivystys Kuopio
ajanvaraus klo 8–9 p. 017 186 611
LABORATORIO, ISLAB, Tervo
näytteenotto ma ja to klo 7–9.30.
Ajalla 16.7.–12.8.2018
ma, ke ja to 7–9.30.
Ajanvaraus ma–pe klo 12–14
p. 044 717 8888,
www.islab.fi/ajanvaraus

KIIREELLINEN ENSIAPU JA
PÄIVYSTYSAJANVARAUS
ma–to 8–16, pe 8–15
p. 017 171 220

LABORATORIO, ISLAB, Vesanto
näytteenotto ajalla 18.6.–15.7.2018
ma –pe klo 7.15– 9.45.
Ajanvaraus ma–pe klo 12–14
p. 044 717 8888
www.islab.fi/ajanvaraus

Muiden palveluiden yhteydenotot Tervon terveyspalveluiden numeroihin.

TERVON TERVEYSASEMAN
TOIMINTA KESÄLLÄ 2018
Ajalla 18.6. – 15.7.2018 toiminta siirtyy Vesannon terveysasemalle
Ajalla 16.7. – 12.8.2018 terveysasemalla hoidetaan vain kiireelliset asiat
- Vuosikontrolleihin ja kiireettömiin todistusasioihin palataan
kesäsupistusten jälkeen.
- Haavanhoidot, pistoshoidot, rokotukset ja reseptiasiat hoidetaan normaalisti.
- Reseptien uusiminen: Reseptit uusitaan e-reseptinä apteekin tai vastaanoton
kautta. Terveysasema palvelee reseptiasioissa puhelintuntien soittoajoilla.
Reseptien uusinta-aika on 8 vrk.
- Ilmaisjakelutarvikkeiden ja säännöllisten lääkkeiden riittävyys pyydetään
varmistamaan hyvissä ajoin ennen kesäsupistusta.
- On tärkeää, että ulkopaikkakuntalaisella lomalaisella on mukanaan hoitosuunnitelma tai maksusitoumus. Ota ne mukaasi kotipaikkakunnan terveyskeskuksesta lähtiessäsi lomalle.
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TERVON KUNNAN PALVELUT 2018
SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtaja Minna Heikkinen,
puh. 017 499250

KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 017-499111
on auki 8-15.
Virasto palvelee ympäri vuoden
ma-pe klo 9-14,
muuna aikana sopimuksen mukaan.
www.tervo.fi
sähköposti: tervon.kunta@tervo.fi tai
etunimi.sukunimi@tervo.fi
KUNNANVIRASTO ON SULJETTU
VUOSILOMIEN VUOKSI 9.-29.7.2018.
Sulkemisaikaan kiireellisissä asioissa sosiaalitoimen päivystysnumero on 044 7499251
(virka-aikaan) ja teknisen toimen päivystysnumero 017 499353. Asiakaskäynneistä on
kaikissa tapauksissa sovittava etukäteen.
HALLINTOTOIMISTO
Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas,
puh. 0447499200
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh. 0447499201
Pääkirjanpitäjä Merja Lindi,
puh. 0447499211
Kirjanpitäjä Seija Lintunen,
puh. 0447499212
Palkanlaskija Taina Poutiainen,
puh. 0447499216
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, puh. 0207 464640,
sari.tulila@savogrow.fi

Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen asiat toimistosihteeri Pirkko Väätäinen, puh. 017 499252, vs. sosiaalityöntekijä
Eeva Flygare, puh. 017 499251 tai sosiaalityöntekijä, puh. 0447499265. Puhelinaika
ma-pe klo 8-10.
Lastensuojelu, muu sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut: vs. sosiaalityöntekijä
Eeva Flygare, puh. 017 499251. Puhelinaika
ti-pe, klo 8-10, maanantaisin klo 8-10 sosiaalityöntekijä, puh. 0447499265.
Vammaishuollon palvelut, lastenvalvojan
tehtävät, aikuisten ja ikäihmisten perhehoito, omaishoidon tuki sekä asumispalvelut:
sosiaalityöntekijä, puh. 0447499265. Puhelinaika ma-to 8-10, perjantaisin klo 8-10,
vs. sosiaalityöntekijä Eeva Flygare puh. 017
499251.
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä,
puh. 0447885422
Sosiaaliohjaaja Paula Räisänen,
puh. 0447885438
Sosiaaliasiamies, puh. 0447183308
SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.

Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti
kerran viikossa.
Psykologi, puh. 040 1472522.
Sosiaalityöntekijä, puh. 040 1779124.
VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut sekä
veteraaniasiat: Kotihoitopalveluiden esimies
Kati Vehniäinen, puh. 0447499253, puhelinaika ma-pe klo 8-10.

Kotiutukset, palvelutarpeen arvioinnit sekä
palveluohjaus, tehostettu palveluasuminen
ja laitoshoito: Kotihoidon palveluohjaaja ja osastonhoitaja Aini Pursiainen, puh.
0447499264.
Kotisairaanhoitajat:
Alue 1. Tanja Huttunen, puh. 0407754715
Alue 2. Teija Turpeinen, puh. 0405483943
Soittoaika ma-ti ja to-pe klo 10-10.30.
Kotisairaanhoitajien porrastetut vuorot
klo 7-17 välillä, sairaanhoitajat työskentelevät vuoroviikoin klo 17 saakka.
Kotihoito:
Kotihoito 24/7, puh. 0447499257
Kotihoito ma-su klo 7-21, puh. 0447499277
Palvelukoti Vuokko
vs. osastonhoitaja Aini Pursiainen
puh. 0447499264
Valkovuokko hoitajat
puh. 0447499801
Sinivuokko hoitajat
puh. 0447499800
SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET
Virka-aikana sosiaalityöntekijä,
puh. 017 499251 tai puh. 044 7499265,
toimistosihteeri, puh. 017 499252,
perusturvajohtaja, puh. 017 499250.
Tarvittaessa yhteydenottopyynnöt,
puh. 017 499111.
SOSIAALIPÄIVYSTYS virka-ajan
ulkopuolella, puh. 112.
KRIISIPALVELUT
Kuopion Kriisikeskus, Suokatu 27,
70100 Kuopio.
Ajanvaraus ma-to klo 8-10,
puh. 017 262 7733.
Kriisitilanteessa voidaan keskustella puhelimessa, ja tarvittaessa on mahdollista varata
keskusteluaika/videoneuvotteluaika kriisikeskukselle.
Valtakunnallinen kriisipuhelin arkisin
klo 09-07, viikonloppuisin ja juhlapyhinä
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klo 15-07, puh. 010195202.
YLEINEN EDUNVALVONTA
Kuopion oikeusaputoimisto/
Yleinen edunvalvonta
Suonenjoen toimipiste
Olavi Leskisen katu 12, 77600 Suonenjoki
Edunvalvoja
puh. 0295 652571 tai 050 3801181
Edunvalvontasihteeri
puh. 0295 652570 tai 050 3801174
OIKEUSAPUPALVELUT
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto,
Suonenjoen toimipaikka,
puh. 0295 661060 tai 050 4064563
KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajavirasto.fi,
puh. 0295 536901, arkisin klo 9-15.
KIRJASTO
Lainaus ja neuvonta puh. 0447499315,
kirjasto@tervo.fi
www.facebook.com/tervonkirjasto
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
esimies Tiina Pulkkinen,
puh. 0447499316
Kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasaho,
puh. 0447499315
YHTENÄISKOULU
https://peda.net/tervo/ty
Rehtori (31.7.2018 saakka)
Heikki Pulkkinen, puh. 0447499306,
heikki.pulkkinen@tervo.fi
Rehtori (1.8.2018 alkaen)
Kimmo Honkanen, puh. 0447499309
kimmo.honkanen@tervo.fi
KURREKUMMUN PÄIVÄKOTI
https://peda.net/tervo/pk
Varhaiskasvatuspalveluiden esimies
(1.8.2018 alkaen) Mikko Latvala,
puh. 0447499263, mikko.latvala@tervo.fi
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VAPAA-AIKATOIMI
Liikuntapalvelut
Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä, puh. 0447499303
Nuorisopalvelut
Nuorisotyöntekijä Arto Lahtinen,
puh. 0503879969
Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja
Mikko Räty, puh. 0447499304
Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks.
tämän tiedotteen erillinen osio.
TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja Jukka Korhonen,
puh. 0447499350
Rakennustarkastaja Esko Tossavainen,
puh. 0447499355
Toimistosihteeri Jukka Mykkänen,
puh. 0447499351
Vs. työnjohtaja-laitosmies Matti Maapuro
puh. 0447499373
Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 0447499352
Teknisen toimen päivystys,
puh. 017 499353
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
(Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki)
Vs. ympäristöterveysjohtaja Jaana Partanen,
puh. 0447499400
Toimistosihteeri Mervi Mäki-Penttilä,
puh. 0447499410
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka Herralantie 1
Niina Niskanen, puh. 0447499420
Liisa Ruuska, puh. 0447499423
Krista Haataja, puh. 0447499422
Vesa Aula, puh. 0447499424

Eläinlääkärit
Tervo, Lilli Partala, Myllytie 7,
ajanvaraus klo 8-9.30, puh. 0447499401.
Vesanto, Anu Hallikainen Valokuja 1,
ajanvaraus klo 8-9.30, puh. 0447499402.
Valvontaeläinlääkäri Päivi Romunen,
puh. 0447499409
Eläinlääkäripäivystys arkena klo 9.30 jälkeen
sekä viikonloppuisin ja juhlapyhien ajan;
soita oman eläinlääkärisi numeroon, niin
puhelu yhdistyy päivystävän eläinlääkärin
numeroon.
Löytöeläinsuoja, puh. 0407228996.
PALO- JA PELASTUSTOIMI
YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Kuopion aluepelastuslaitoksessa Tervon
alueella palvelee lähinnä ylipalomies,
puh. 044 7188301. Tervon palokunnan
päivystysnumero on 017 188306.
TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri, Tervon terveysasema,
puh. 017 171171.
AMBULANSSI 112
ASUNTOASIAT
Vuokra-asuntoasioissa palvelevat hallintojohtaja, puh. 0447 499201 ja Kiinteistö
Oy Tervon Vuokratalojen toimitusjohtaja
Oili Heiskanen, puh. 040 5799793. Kunnanvirastosta saatavat vuokra-asuntohakemukset toimitetaan hallintojohtajalle.
Korkotukilainoille ei ole erillisiä hakuaikoja. Lisätietoja korkotukiasioissa antaa
pankinjohtaja ja kunnan rakennustarkastaja.
Vapaita tontteja rakentamiseen löytyy
kunnalta sekä kaava-alueelta että hajaasutusalueelta. Tonttivarausasioissa palvelevat kunnanjohtaja, puh. 017 499200 ja
rakennustarkastaja, puh. 017 499355. Viimeksi mainitun puoleen käännytään myös
varsinaisissa rakennusasioissa.
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KELAN ASIOINTIPISTE
Tervon kunnan yhteispalvelupisteessä
(os. Tervontie 4) tuotetaan seuraavat
Kelan palvelut:
- Asiakkaan kertoman mukaiseen elämäntilanteeseen liittyvä Kela-asioiden neuvonta
(mm. hakemuksen täyttö, etuuksista ja hakuajoista kertominen yleisellä tasolla)
- Kelan hakemuksen, liitteen tai muun
asiakirjan vastaanottaminen, pois lukien
työeläkehakemukset ja työeläkejärjestelmän
kuntoutushakemukset
- Esitteen/lomakkeen/palautuskuoren
yms. Kelan materiaalin antaminen
- Kelan verkkopalveluiden käyttöön
opastaminen
- Ajanvaraus Kelan puhelinajanvarauspalveluun tai tapaamiseen
- Kelan asiakaspalautteen vastaanottaminen ja kirjaaminen
Yhteispalveluasioissa asiakkaita palvelevat
Pirkko Väätäinen, 0447499252, Jukka
Mykkänen, 0447499351 ja Saini Malinen,
0447499203. Yhteispalvelupiste avoinna mape klo 9-14 kunnanviraston aukioloaikoina.
KELAN PALVELUNUMEROT
Maksupäivät
Numerosta 020 634 0210 kuulet mihin
vuorokaudenaikaan tahansa lapsilisän, lastenhoidon tuen, eläke- ja vammaisetuuksien,
asumistukien, opintotuen ja sotilasavustuksen maksupäivät.
Valtakunnalliset palvelunumerot
palvelevat ma–pe klo 9–16.

Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti
020 692 203
Kuntoutus
020 692 205
Lapsiperheiden tuet
020 692 206
- Jos kysymyksesi koskee erityishoitorahaa,
soita Sairastaminen-numeroon.
- Jos tiedustelusi koskee elatusapuvelkaa
tai elatusapuvelan maksuvapautusta, soita
Perintäkeskukseen 020 634 4940.
Maasta- ja maahanmuutto
020 634 0200
- Kansainvälisten asioiden keskus
- Rajat ylittävän terveydenhuollon
yhteyspiste
Omaisen kuoltua
020 692 208
Opiskelijan tuet
020 692 209
Sairastaminen
020 692 204
- Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, matkakorvaukset, sairauspäiväraha ja
erityishoitoraha
- Taksimatkojen tilaus (tilaus keskitetystä
tilausnumerosta)
Toimeentulotuki
020 692 207

Asevelvollisen tuet
020 692 200

Työttömyysajan tuet
020 692 210

Asumisen tuet
020 692 201

Vammaistuet
020 692 211
- Vammaisten tulkkauspalvelukeskus,
keskinen alue 020 634 4813

Eläkeasiat
020 692 202
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Toivottaa:
Tervon kunnan
mainoskuono-Sulo

”Kutsu kunnanjohtaja kylään”
Kunnanjohtaja Petteri Ristikankaan perinteinen
kesäkierros suuntautuu tänä vuonna to 28.6.2018
Utrianlahteen päin.
Kesäkierroksen aikana tavataan vakituisia ja vapaaajanasukkaita, tutustutaan kunnan arkiseen elämänmenoon ja kuullaan terveisiä. Tempaukseen käytettävä
kulkuneuvo on vielä salaisuus, mutta jotain vähän perinteestä poikkeavaa on luvassa, kuten aina ennenkin.
Tähän mennessä on liikuttu pappamopolla,
veneellä, polkupyörällä, sähköautolla ja viime
kesänä ruohonleikkurilla.

Julkinen tiedote Tervon kunnan Kesäkirje 2018. Tervon kunta, Tervontie 4, 72210 TERVO

