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Aurinkoista kesän alkua
tervolaiset ja vapaa-ajan tervolaiset!

T

ervossa kehityksen positiivinen
vire luo uskoa tulevaisuuteen. Koti
Rannalla messualue muuttaa muotoaan tulevana suvena ja ensimmäiset
rakentajat pääsevät vauhtiin. Eerikkala Golfin
uusista viheriöistä ja uusvanhasta klubitalosta
pääsemme myös nauttimaan kesän kynnyksellä. Myös aktiivinen kaavoittaminen mahdollistaa monipuolisen asuntorakentamisen
jatkumisen Tervossa niin omakoti-, rivitalokuin kerrostalollekin.
Uskoa tulevaisuuteen ja päätöksenteon
rohkeutta todellakin tarvitaan vuosisadan
suurimman hallintouudistuksen pyörteissä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtäminen
kunnilta maakunnille sekä maakuntahallinnon muutokset tulevat muuttamaan kunnan
tehtäviä ja roolia ennennäkemättömällä tavalla. Tervo pyrkii aktiivisella osallistumisella
turvaamaan toimivat lähipalvelut tervolaisille ja vapaa-ajan tervolaisille myös uudistuksen jälkeen.
Tervon suvesta löytyy mukavia tapahtu-

TERVON KUNNANVIRASTO
ON SULJETTU 10.-30.7.

mia ja tekemistä meille kaikille. Perinteisten
kesätapahtumien lisäksi Uusia tapahtumia
Tervoon –hanke tuo tarjolle tukun uusia näkemisen ja kokemisen arvioisia tapahtumia.
Valokuvamaraton ja luontokokemuksia lapsille, asuntomessujen ennakkotapahtuma,
Itä-Länsi Golf ja Taiteiden yö – iloa ja valoa
ovat erimerkkinä lukuisista uusista tapahtumista.
Kiitos kunnan positiivisesta vireestä on
kuntalaisten, vapaa-ajan tervolaisten, kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
yhteistyön ansiota.
Toivotan teille kaikille
aurinkoista ja
rentouttavaa kesää
Tervossa!

Petteri Ristikangas
kunnanjohtaja

Tervetuloa uudet tervolaiset!
Iloksemme voimme todeta, että Tervossa on muutamien ”aallonpohjavuosien” jälkeen syntynyt monta
vauvaa. Viime vuonna syntyi 10 uutta tervolaista.
Vuonna 2015 syntyi 11 vauvaa. Syntyvyyden nousu
on vastoin yleistä trendiä, jonka mukaan syntyvyys
on pienentynyt joka puolella Suomea. Väestökehitys
on kääntynyt muutoinkin positiiviseksi, sillä väestötappio selätettiin (+2 hlöä). Tervoon muutti 70 uutta
asukasta, ja poismuuttoa oli vain 58 henkilöä, eli
muuttovoitto yhdessä syntyvyyden nousun kanssa selätti kuolleisuuden ja poismuuton. Myös vuonna 2015
Tervossa tehtiin muuttovoittoa 8 hlön verran
(68 hlöä muutti Tervoon).
Tervon kunta toivottaa kaikki uudet tervolaiset
lämpimästi tervetulleiksi kotikuntaansa!
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TERVON KUNNANVIRASTO ON
SULJETTU keskitettyjen vuosilomien
vuoksi 10.-30.7.2017.
Sulkemisaikaan kiireellisissä asioissa sosiaalitoimen päivystysnumero on 017 499 251 (virkaaikaan) ja teknisen toimen päivystysnumero
017 499 353. Asiakaskäynneistä on kaikissa
tapauksissa sovittava etukäteen.
Kunnan viralliset kuulutukset nähtävillä
kunnanviraston pääsisäänkäynnin ikkunassa.

Kela tiedottaa:
Vesannon toimisto on
suljettuna 17.7.2017 –
4.8.2017.
Tervossa yhteispalvelupiste
avoinna kunnanviraston
aukioloaikojen mukaisesti.

Sulo sai mainetta ja kunniaa
Viime vuonna Tervo palkitsi ”merkittävistä viestinnällisistä ansiostaan kunnan hyväksi” Sulon, karkeakarvaisen mäyräkoiran sekä isäntänsä Jani Nuutisen.
Sulo on antanut karvaiset kasvonsa Tervon kunnan viestintään mm. kuntatiedotelehtien palstoille ja mainoksissa.
Nuutinen on kuvannut Suloa monissa hellyttävissä ja
humoristisissa tilanteissa ja kertonut Sulon suulla tervolaisen
elämänmenon parhaista puolista. Sulon maine on kiirinyt
sosiaalisen median välityksellä ympäri maailmaa. Facebooksivuillaan Sulolla on liki 5000 tykkääjää. Nuutinen on esimerkillään osoittanut, miten jokainen meistä voi vaikuttaa
oman asuinseutunsa markkinointiin positiivisella tavalla.
Sulo tuo hyvää mieltä laajasti.

PS.

Sulon palkitsemisesta mainittiin myös
valtakunnallisella radiokanavilla.

Tervon kunnan kesäkirje 2017

Ulla Tuoresmäki on yksi
suloisista tuoreista
tervolaisista.

Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Touko Raatikainen. Kuvassa Rauha ja Onerva Raatikainen.
Kuvat: Pietari Puranen, Jani Nuutinen, Anna-Maija Korhonen, Teija Korhonen, Antti Tulila,
Vesa Hanhijoki, Konsta Punkka, Jussi Rönkkö, Lari Hölttä, Inkeri Palmio, Heikki Kiiski.
Taitto: Hanna Valkonen, UniikkiTarina
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio
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Tervon uudet kunnanvaltuutetut
Vaalilain (2.10.1998/714) 95 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Tervon kunnassa 9. päivänä
huhtikuuta 2017 toimitetuissa kuntavaaleissa Tervon kunnanvaltuustoon on nelivuotiskaudeksi
2017-2021 valittu valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen seuraavat henkilöt:
Puolue					
Valtuutetun nimi ja ammatti

		Vertausluku

Äänimäärä

SUOMEN KESKUSTA
Pääkkönen Erkki, koulutettu hieroja (EAT), maanviljelijä
494,000		
58
Tarvainen Maarit, osastonhoitaja, muistikoordinaattori
247,000		
49
Puranen Minna, maanviljelijä				164,667		47
Raatikainen Touko, FM, musiikinopettaja			123,500		41
Alajoki Arvo, huoltamotyöntekijä				98,800		37
Suhonen Katja, englannin opettaja				82,333		35
Tarvainen Matti, pitäjänneuvos				70,571		35
Nuutinen Pekka, perhehoitaja				61,750		31
Pääkkönen Tiia, fysioterapeutti (AMK), YTK			
54,889		
27
Savinainen Virpi, laitoshuoltaja				49,400		26
varalla:
Simonen Jussi, veturinkuljettaja				44,909		26
Raitakivi Miika, kalanviljelijä				41,167		21
Korhonen Seija, asiantuntija				38,000		19
Tolonen Marjo, sosiaalialan ohjaaja, personal trainer		
35,286		
18
Jäntti Petri, autonkuljettaja				32,933		11
Pulli Riitta, pankkitoimihenkilö, eläkeläinen			30,875		7
Karppanen Terhi, yrittäjä					29,059		6
PERUSSUOMALAISET
Tähtivaara Juhani, kirvesmies, yrittäjä			122,000		49
Liimatainen Matti, kirvesmies, eläkeläinen			61,000		29
varalla:
Niskanen Samuli, opiskelija				40,667		24
Harjumäki Lea, merkonomi, eläkeläinen			30,500		20
KANSALLINEN KOKOOMUS
Pitkänen Marika, yrittäjä					142,000		42
Korhonen Risto, upseeri evp				71,000		31
Manninen Katriina, asianajaja, varatuomari			47,333		18
varalla:
Tarkkonen Jarmo, diakoni					35,500		18
Järvinen Jukka, metsäpalveluyrittäjä			28,400		12
Hätinen Pirkko-Liisa, eläkeläinen				23,667		8
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Puolue						Vertausluku	Äänimäärä
Valtuutetun nimi ja ammatti
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN
PUOLUE
Pulkkinen Anja, lähihoitaja, eläkeläinen		
96,000		
35
Farin Anja, perushoitaja, eläkeläinen			48,000		21
varalla:
Nukka Bernhard, maatalouslomittaja		32,000		21
Nissinen Maire, eläkeläinen			24,000		19
Tervossa 12.4.2017
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	

Puheenjohtajan yhteenveto menneestä valtuustokaudesta

Arvoisat tervolaiset, kesätervolaiset ja Tervon ystävät

P

oikkeuksellisen pitkä viimeisin valtuustokausi on päättymässä toukokuun lopussa. Uusi valtuusto aloittaa kesäkuun alussa
valitsemalla itselleen puheenjohtajat sekä
nimeämällä lautakuntiin ja kunnanhallitukseen uudet henkilöt. Vilpitön onnen toivotus vaalissa menestyneille.
Taakse jäävää valtuustokautta on leimannut kuntakentän rakenteelliset muutospaineet. Kataisen hallituksen aikaan kunnat
joutuivat tekemään kuntajakoselvityksen.
Tervo teki sen Nilakan alueen kuntien kanssa ja jatkoi vielä kuntaliitosneuvotteluilla.
Sipilän hallituskaudella on valmisteltu soteja maakuntauudistusta. Välillä on tuntunut,
että kuntien perustuslaillinen itsemääräämisoikeus on ollut häilyvä käsite. Toki uudistuksia on tehtävä, mutta myös pienten kuntien
palvelut ja elinvoima pitää pystyä turvaamaan muutoksissa.
Käyty kuntavaali selkeytti Tervon kantaa itsenäisenä kuntana. Ainakin suurimmat
ryhmät sitoutuivat vaaliohjelmillaan, naapurista oppien, kehittämään kuntaa itsenäisenä.

Menneen tarkastelu luo pohjaa uudelle,
mutta menneeseen ei pidä takertua. Kaikella on määrähetkensä ja aikansa taivaan
alla. Aika on purkaa ja aika rakentaa, sanoo
Saarnaaja.
Tervo katsoo tulevaisuuteen luottavaisesti nuorin kirkkain silmin. Uudet luottamushenkilöt saavat näyttää osaamistaan
ja rakentaa yhdessä kokeneempien kanssa
Tervosta tulevaisuutta palvelevan kunnan.
Aurinkoista kesää toivottaen
Matti Tarvainen,
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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Tervon talouden näkymiä

Yrittäjät oppii yrittäjiltä

Vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen
kunnalle on kertynyt ylijäämää 1.246.149,77
euroa puskuriksi tuleville vuosille. Yhtiöittämisten seurauksena kunnan toiminnallinen tulos oli positiivinen, sillä vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot.
Tervon kunnan kokonaisverokertymä
vuonna 2016 oli 4.477.276 euroa. Kunnan
vuoden 2016 kokonaisverotulot kasvoivat
vuoteen 2015 verrattuna 152.817 euroa.
Valtionosuudet pysyivät vuoden 2015 tasolla ollen vuonna 2016 6.235.357 euroa.
Toimintatuottoja kertyi vuonna 2016
4.273.190 euroa. Toimintatuottoja kertyi mm.
yhtiöittämisellä, tonttien sekä teollisuusosakkeiden myynneillä, vuokratuotoilla, saaduilla
palkkatuilla, hankkeiden tuotoilla ja metsänmyyntituottojen kasvulla.
Kunnan vuoden 2016 toimintakulut olivat 14.761.951 euroa. Toimintakulut kasvoivat
vuoteen 2015 verrattuna 438.718 euroa. Toimintakuluja lisäsi mm. kasvaneet henkilöstökulut sekä Tervo 90 –vuotta juhlallisuudet.
Kunnan talouden pitäminen ylijäämäisenä
tulevilla tilikausilla on haastavaa. Keskeinen tulorahoituksen lähde valtionosuudet on laskenut
280.000 euroa kahden edellisen tilikauden aikana. Verotulojen myönteinen kehitys on kompensoinut valtionosuuksien laskua. Kunnan toimintakuluissa väestön ikärakenne tuo haasteita
myös tulevina vuosina sosiaali- ja terveyskuluihin. Kunnan talouden tasapainottamiseen on
tehtävä seuraavan valtuustokauden mittainen
talouden tasapainottamisohjelma.
Kunnan lainamäärä kasvoi 4.246.367
euroon (tilinpäätös 2015 3.715.973 euroa).
Asukaskohtainen lainamäärä oli 2637 euroa/
asukas (tilinpäätös 2015 euroa 2311/asukas).
Kunnan omavaraisuusaste laski edellisen
vuoden 62,9 prosentista 60,2 prosenttiin.
Omavaisuusaste osoittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä
selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.
Tervon kunnan omavaraisuusaste on edelleen
hyvällä tasolla. Kunnan rahavarat vähenivät
lievästi 6.998 euroa edelliseen vuoteen ver-

Nyt olisi tarjolla mainio alusta pienyrityksille verkostoitua ja lisätä bisnestä uusien
yrityskontaktien kautta.
SavoGrow kokoaa alueen mikroyrityksistä neljä kolmenkymmenen yrityksen ryhmää,
jotka kokoontuvat kuukausittain kiertävällä
periaatteella toisiaan tukien ja sparraten. Verkostolle on tarjolla vertaistuen lisäksi asiantuntija-apua ja ketteriä, nopeita kasvukokeiluja.
Pääroolissa ovat yrittäjät, asiantuntijaapuja tarjotaan tarpeen mukaan. Verkoston
tapaamisen aihe määräytyy kunkin ”isännän/
emännän” mielenkiinnon ja tarpeen mukaan.

rattuna ollen vuonna 2016 3.554.280 euroa.
Kunnan investointimenot olivat vuonna
2016 1.969.529 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli – 722.064 euroa. Investointimenoihin vaikuttaa tehtyjen yhtiöittämisten Kuntakiinteistöt Oy ja Terveysasema
Oy) apporttiluovutus 1.015.000 euroa. Kun
kiinteän omaisuuden ostot ja myynnit eliminoidaan, investointimeno oli vuonna 2016
757.108 euroa.
Kunnan hanketoiminta ja elinvoimainvestoinnit ovat jatkuneet myönteisissä merkeissä
viime vuodet. Elinvoimapanostuksiin on vuosien varrella saatu myös hyvin ulkopuolista
hankerahaa Mansikka ry:ltä, Pohjois-Savon Ely
keskukselta ja Pohjois-Savon liitolta. Tulevaisuuden elinvoiman vahvistamiseksi ja toiminnan yksinkertaistamiseksi fuusioitiin Tervon
Biolämpö ja Vesi Oy sekä Kiinteistö Oy Tervon Asontie 2 Tervon Kehitys Oy:öön. Muita
merkittäviä elinvoimainvestointeja ovat olleet
mm. Kiinteistö Oy Tervon Yrityspuisto osakkeiden hankinta ja Teollisuushalli II yhtiöittäminen.
Talouden haasteista huolimatta olemme
hyvällä yhteistyöllä onnistuneet pitämään
kuntatalouden ylijäämäisenä ja tehneet merkittäviä elinvoimasatsauksia. Merkittävin tulevaisuuden elinvoimapäätös oli Koti Rannalla
-messujen toteuttaminen Tervossa vuonna
2019. Messujen tueksi kunta sai positiivisen
päätöksen Pohjois-Savon liitolta EkoKoti rannalla –hankkeen toteuttamisesta.
Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja
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Yritysten osallistumismaksu on 100 € vuodessa.
Lisätietoja elinkeinoasiamieheltä ja Kehitysyhtiö SavoGrown nettisivuilta www.savogrow.fi/ajankohtaista

Yritysryhmähankkeita toivotaan lisää
Yritysryhmähankkeessa
ryhmä
yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi
tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai
tuoteperheen suunnittelu. Yhteistyötä voidaan
yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että
lopputuloksena voisi olla vaikkapa yrityksiä
palvelevan osuuskunnan perustaminen taikka
matkailuyritysten vientirenkaan käynnistäminen. Pohjois-Savon Ely-keskus toivoo, että tätä
rahoitusmuotoa käytettäisiin enemmän.
Hankkeen hakijana tulisi olla sellainen
yksityisoikeudellinen ja julkisoikeudellinen
toimija, jolla on riittävä osaaminen hankkeen
toteuttamisesta. Yritysryhmähankkeita voivat
siis hallinnoida periaatteessa yritykset itsekin,
tai esimerkiksi SavoGrow tai kunnat.
Yritysryhmähankkeet voidaan jakaa
karkeasti kahteen kategoriaan:
1) matkailun toimiala: 3-10 mikroyritystä
2) muut toimialat: 3-10 mikro-tai pientä
yritystä

Tukikelpoisia kustannuksia ovat pääasiassa
asiantuntijapalvelut, mahdollisesti kehittämistyöhön palkattavan henkilön palkat, vuokrat
erikoistiloista, koneista ja laitteista. Sen sijaan
tukikelpoisia eivät ole yrityksen tavanomaiset kustannukset, kuten omat palkat. Yritysryhmähankkeessa voidaan edistää yritysten
markkinointia esim. osallistumalla messuille,
maistattamalla tuotteita, järjestämällä esittelytilaisuuksia tai erilaisten koulutusten ja valmennusten kautta.
Tuki on 75 % kokonaiskustannuksista. Tuen
hakee hallinnoija, joka laskuttaa hankkeeseen
osallistuvilta yrityksiltä näiden yksityisen rahoitusosuuden (25 %) heidän käyttämiensä
palveluiden suhteessa. Yritysryhmähankkeen ja
rahoituksen suunnittelussa auttavat elinkeinoasiamiehet. Tervon ja Vesannon alueella:
sari.tulila@savogrow.fi, puh. 0207 464 640.
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Järvikalasta uusi suomalainen
menestystarina
On hienoa todeta, että järvikalatuotteiden ja etenkin vähempiarvoisesta kalasta (säyne, särki ja lahna) valmistettujen tuotteiden
arvostus on nousussa niin suurkeittiöillä, kuin
kotitalouksissakin. Nilakan alueella kunnat
ovat satsanneet vuosien aikana kalan jalostustiloihin ja kalatalouselinkeinon kehittämiseen.
Tämä kertoo siitä, että usko ja luottamus kalatalouteen on vahvalla pohjalla.
Vuoden 2017 aikana jatkoa kalatalouden
kehittämistoimenpiteisiin haetaan Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n hallinnoimalla Järvikala-hankkeella, jossa päätoteuttajina ovat
kaupalliset kalastajat Toni Sisso Pielavedeltä
ja Pietari Puranen Tervosta. Hankkeen ensisijainen tavoite on saada aikaan toimiva verkosto, jonka kautta saadaan järvikalaa (säyne,
särki ja lahna) jatkojalostukseen ja sitä kautta
esimerkiksi julkisen ruokahuollon käyttöön
kustannustehokkaasti.

Hanke pähkinänkuoressa
Kohderyhmä: Pohjois-Savon alueen
kaupalliset kalastajat ja jatkojalostajat
Kesto: 1.10.2016 – 31.12.2017
Budjetti: noin 59 000 €. Hankkeen hallinnoijana on Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
Rahoittajat: Itä-Suomen kalatalousryhmän
paikalliset kehittämishankkeet, SavoGrow Oy
ja yritykset
Järvikalan juhlapäivä
elokuussa
Järvikalaa ja kalatalouselinkeinoa nostetaan
esille Nilakan alueella myös Suomi 100 vuotta -Järvikalaa juhlapäivässä 15.8. Juhlapäivä
alkaa tuolloin yleisötapahtumalla Tervon Lohimaassa, johon kutsumme kaikki lämpimästi
tervetulleiksi. Yleisötapahtumassa on ohjelmaa

Yritysmatkailuhanke päättyi

kaikenikäisille ja juhlapäivä huipentuu illalla
järjestettävään kutsutilaisuuteen Säviän Juhlarannassa.
Mukana juhlapäivän suunnittelussa ovat
muun muassa Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja
Pielaveden 4H -yhdistys. Järvikala -juhlapäivä
on osa Suomi 100 vuotta ohjelmaa.
Kirjoittaja on Järvikala -hankkeen projektipäällikkö ja pilkinnän piirinmestari vuodelta
2000 Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:stä.
Lisätietoja:
Henri Huttunen
Järvikala -hanke,
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
puh. 020 746 4625
henri.huttunen@savogrow.fi

Yritysmatkailuhankkeessa kehitettiin alueen ohjelmapalveluja ja
matkailutarjontaa yritysasiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Tämä tavoite toteutui hyvin.
Hankkeeseen osallistuneet yritykset saivat uusia kumppanuuksia ja myyntikanavia. Merkittävimmät avaukset tehtiin kalastus- ja erätuotteisiin sekä maastoajotoimintaan liittyen.

aikana saatiin myös pari uutta sorsakosteikkoa
rakenteille. Metsästystuotteiden kysyntä on
selkeässä kasvussa ja alueemme yrittäjien jahtipalvelut ovat hyvässä kunnossa. Palveluiden
tuottajia ovat mm. Kerkonkoskella toimiva
Willen Jahdit, Lohimaa, Hiisiretket ja Aron tila
Tervossa sekä Erätulen taika/ Satu Puranen Vesannolla.

Kalastus ja veneily
Hankkeen aikana järjestettiin useita koulutuspäiviä kalaoppaille. Osallistujia oli parikymmentä. Teemu Hiltusen perustama Lohimaa
Fishing Services perustettiin hankkeen aikana.
Pääpaikka on Lohimaassa, mutta opas ja kalusto kulkevat kätevästi pyörien päällä muuallekin. Päätuote on jigikalastusretket. Teemu
toteuttaa myös pienryhmille veneretkiä.
www.lohimaafishing.com.

Antti Tulila

Metsästys ja maastoautoilu
Uutena tuotteena tuotteistettiin maastoajokoulu katumaastureille. Lohimaan ajoradan yhteyteen suunniteltiin ja toteutettiin käsittelyrata,
jossa katumaastureiden ominaisuuksia pääsee
testaamaan helposti. Tämän lisäksi suunniteltiin
ja testattiin katumaastureille ja mönkijöille soveltuvia maastoajoreittejä Tervoon ja Vesannolle yhteensä yli 20 km. Reittejä testattiin useiden
automerkkien kanssa. Nämä tuotteet soveltuvat
mainiosti mm. metsästysasiakkaiden oheisohjelmaksi. Maastoajotuotetta myy Lohimaa.
Metsästyksen osalta otettiin kehitysaskel fasaanin metsästystuotteisiin liittyen. Tutustumismatkoilta haettiin oppia, ja sovellettiin täkäläisiin olosuhteisiin. Sorsastukseen rakennetut
kosteikot ja kyyhkyjen oikein järjestetyt ruokintapaikat lisäävät saalisvarmuutta oleellisesti,
joka on yritysasiakkaille tärkeä asia. Hankkeen

Varjellen ja viljellen
Metsästys, kalastus ja kaikki eränkäyntiin
liittyvä toiminta edellyttää aina kestävää
toimintaa suhteessa luontoon ja alueen
asukkaisiin. Tämän vuoksi hankkeen toimesta valmisteltiin myös Niinivedelle Tiitilän Jakokunnalle METSO –ohjelman mukaista suojeluhanketta. Pohjois-Savon ELY
keskus teki asiasta myönteisen päätöksen,
jonka myötä Niinivedellä sijaitsevat Hiiden- , Pikon- ja Pönkäsaari tulivat suojelun
piiriin 1.3. 2017. Lisätietoja suojelualueen
käytöstä ja siihen tutustumisesta voi tiedustella Antti Tulilalta puh. 0400 673 565 tai
Risto Korhoselta puh. 0400 175 248.
Toivottavasti alkumetreillä olevat metsästys- ja kalastusohjelmapalvelut löytävät paikkansa myös paikallisen väestön
ja harrastajien keskuudessa. Alueellamme
toimivat ohjelmapalveluiden tuottajat
ovat vastuullisia ja tekevät ansiokasta työtä saalistettavien kantojen vahvistamisessa. Pitkässä juoksussa eränkäyntiin liittyvä
yrittäjyys on hyödyksi myös paikallisille
harrastajille.
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Maaseutuparlamentti
Ensimmäinen
valtakunnallinen
maaseutuparlamentti
järjestetään
1.-3.9. Leppävirralla. Se kokoaa kaikki maaseudun kehittämisestä ja maaseutupolitiikasta
kiinnostuneet yhteen. Maaseutuparlamentissa
kohtaavat toimijat kylistä kaupunkeihin, asukkaista päättäjiin, yrittäjistä yhdistyksiin.
Tapahtumassa järjestetään erilaisia keskusteluja ja niitä luotsaamassa on mm. TV:stä
tuttu Annika Dammström ja Pauli Aalto-Setälä. Puhujina ovat mm. toimittaja Tuomas
Enbuske, Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä, MTK:n johtokunnan puheenjohtaja Juha
Marttila ja Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.
Osallistumismaksut
1.-3.9. (pe-su), maksu 94 €
2.-3.9. (la-su), maksu 85 €
Huom! Majoitus ei sisälly
osallistumismaksuun.
Muista siis varata majoituksesi itse.
Lisätiedot:
www.maaseutuparlamentti.fi
tai Merja Kaija, kyläasiamies,
Pohjois-Savon Kylät ry,
puh. 045 179 1070,
etunimi.sukunimi@
pohjois-savonkylat.fi
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SAVOGROW:N ALUEEN
KOULUTUKSET
Yritys oppii ja menestyy (YOM)
-palvelumme etsii ja ratkaisee yritysten todelliset koulutustarpeet:
1) yrityksellesi maksuton osaamiskartoitus
2) edulliset koulutukset
Koulutuksissa huomio digitalisaation kasvavassa merkityksessä pk-yritysten liiketoiminnassa.
Syksyllä alkamassa mm:
* Facebook-jatkokoulutusta
* Sisältömarkkinointia käytännössä
* Palvelumuotoilu verkossa
* Matkailuyrittäjien tuotteet ja
markkinointi digiaikaan
* Taitava esimiesvalmennus
* Tuottava työ – jatkokurssi esimiehille
* Toimitusjohtajakurssi
Tarkemmat tiedot koulutuksista
savogrow.fi tai yrittajat.fi/savon-yrittajat
Lisätiedot ja kartoituksen tilaus:
Matti Ylönen, yritysyhteyshenkilö
puh. 0207 464 621,
matti.ylonen@savogrow.fi
Yritys oppii ja menestyy -palvelu on
pääosin kunta- ja ESR-rahoitteinen.

HighwaySavo
HighwaySavon uutiskirje on ilmestynyt.
Uutiskirjeessä asiaa siitä, miten maaseuturahaston tukea on maakunnassa jaettu vuosina 2015-2016. Uutiskirjeen voi tilata HighwaySavon nettisivuilta.
HighwaySavon nettisivuilta voit käydä
myös lukemassa, mitä kaikkea maaseuturahaston tuella on saatu aikaiseksi. Erityisesti
yrittäjien kokemuksia ja tarinoita siitä, miten
yritystuet ovat auttaneet eteenpäin. Lisäksi
Uusi Savo-lehdessä ilmestyy kolumni High-

waySavon matkassa. Seuraa meitä myös
Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.
www.highwaysavo.fi,
Facebook: HighwaySavo,
Twitter: @HighwaySavo
Instagram: highwaysavo
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eMaaseudun digikoulutuksissa
otetaan kone ja netti haltuun
Samalla kun tekniset laitteet ja sähköiset palvelut kehittyvät huimaa vauhtia,
vaaditaan kansalaiselta yhä enemmän tietoa,
osaamista ja rohkeutta käyttää uusia välineitä
ja hyödyntää uusia asioimismahdollisuuksia.
Sähköisten palveluiden käyttöopastus on
tällä hetkellä sirpaloitunutta ja tarve henkilökohtaiselle neuvonnalle on suuri. Näihin
lähtökohtiin on lanseerattu viisi neuvontakokonaisuutta käsittävä koulutuspaketti, joka on
pohjoissavolaisten yhteisöjen tilattavissa työpaikoista kyläyhdistyksiin ja yrityksiin.
Neuvontakokonaisuus sisältää viisi teemaa: Netti haltuun, Netti haltuun älylaitteilla, Tietoturva ja päivitykset, Pilvipalvelut
sekä Sähköiset palvelut ja uudet yhteydenpidon välineet.
Neuvonnat kestävät 2-4 tuntia ja ovat
ilmaisia. Neuvonnan voi tilata kunta, yritys
tai muu yhteisö, vaikkapa harrastusseura tai
yhdistys. Tilaaja vastaa ryhmän kokoamisesta: neuvonnan toteutuminen vaatii vähintään 8 hengen osallistumisen.
Kunnassa tai kylässä voidaan järjestää
myös puolen päivän mittainen digikahvila,
jossa on saatavissa henkilö- ja laitekohtaista
neuvontaa omiin pulmiin. Digikahvilassa demotaan konkreettisesti uusia asiointitapoja,
esimerkiksi muodostamalla asiointiyhteys
videoteitse vaikkapa oman kunnan kunnanjohtajaan tai paikalliseen pankkiin. Matalan
kynnyksen käyttökokemusten toivotaan lisäävän kuntalaisten kiinnostusta ja rohkeuttaa ottaa käyttöön myös kotona uusia digitaalisia välineitä. Myös digikahvilaneuvonta
on maksutonta.
Lisäksi neuvontaa järjestävän Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu –hankkeen facebooksivulla järjestetään säännöllisesti virtuaalisia
digikahviloita, joissa ratkaistaan palveluiden
ja laitteiden käyttöongelmia ja haasteita sosiaalisen median alustalla.

eMaaseutu -hanke tarjoaa
ilmaisia digikoulutuksia pienryhmille,
katso lisää:
www.savogrow.fi/emaaseutuneuvonnat
Koulutusmateriaaleihin voi tutustua
osoitteessa:
www.bit.ly/emaaseutumateriaalit
Lisätietoja:
Petri Markkanen, puh. 0207 464 647

Mansikka-Hillo
rahoitusta
mikroyrityksille
Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n
Mansikka-Hillo on rahoitus mikroyrityksille ja tarjolla uudestaan syksyllä.

12

Tervon kunnan Kesäkirje 2017

Tervon kunnan Kesäkirje 2017

13

Eerikkalan
uusi ilme
Eerikkala Golfin investointihanke on loppusuoralla. Hankkeessa alueesta on tehty kaiken kansan käytettävissä
oleva viihtymis- ja kokoontumispaikka. Kyseessä on paluu alueen historiaan, koska nyt
hankkeessa saneerattu Eerikkala-tilan päärakennus toimi noin 100 vuotta sitten kestikievarina. Kestikievarit tarjosivat tuohon aikaan
yöpymis- ja ruokapalveluja matkustajille. Kestikievarin piti tarjota yösija myös hevosille ja
järjestää tarvittaessa hevoskyyti seuraavaan
kestikievariin.
Päärakennuksen nimeksi onkin päätetty
ottaa talon historiaan liittyen Eerikkalan Kievari. Eerikkalan Kievari tarjoaa erinomaiset
mahdollisuudet erilaisten juhlien, kokousten,
pikkujoulujen yms. tilaisuuksien järjestämiseen. Tarkoituksena on toimia yhteistyössä
alueella muita palveluja tarjoavien yritysten
kanssa paketoimalla palvelut erilaisiksi tuotteiksi.
Kievarissa tarjotaan sesongin mukaan
vaihtuvia tuotteita. Kievarin tiloissa on mm.
mahdollisuus pelata biljardia sekä käyttää simulaattoria, jossa on tarjolla golfin lisäksi eri-

laisia ammunta- ja kilpa-autoilupelejä.
Tervon kunta on rakentanut alueelle liikuntareitin, jota myöten pääsee tutustumaan
myös golfiin. Kunta on myös siirtänyt alueelle
museoaitat, joihin pääsee nyt tutustumaan entistä helpommin.
Eerikkalan Kievari toivottaa kaikki tervolaiset, kesätervolaiset ja kaikki muut seutukunnalla viihtyvät ihmiset tervetulleiksi tutustumaan uusittuihin tiloihimme ja nauttimaan
kiireettömästä tunnelmasta Eerikkalan perinnetuvassa ja muualla alueella.

Eerikkala Golfin
KiLpailuja

1.7. Hyväntekeväisyys Scramble
2.7. Tervon Kunta Open
7.7.Uuden Eerikkalan kutsuvieraskisa
15.7. Op Tervo Open
29.7. Lohimaa Open
18.8. Seniori mestaruus kisa
19.8-20.8 Seuramestaruus
26.8. Rautalampi Invitation kutsukisa
27.8. Olvi Open Scramble
2.9. Klubimestaruuskisa

E E R IKK ALA
G O L F & K I E VA R I

Kirkkotie 44, 72210 TERVO
puh. 017 387 2063,
fax 017 387 2064
toimisto@eerikkalagolf.fi

Tervo Caravanin kesä
on yhdessäoloa
Tervo Caravan on auki 12.5.-10.9.2017.
Kesäkauden jälkeen caravan-alue on auki
päivystysluontoisesti.
Karaoke Lohibaarilla joka keskiviikko
ja lauantai 3.6.–29.7.
- 33 asfaltoitua sähköpaikkaa
- moderni huoltorakennus
- kaksi saunaa ja suihkutilat
- wc:t naisille ja miehille
- inva-wc
- pyykinpesukone
- kuivausrumpu
- astianpesupaikka
- leikkipuisto
- grillikatos
- kalan savustus mahdollisuus
- soutuveneitä 3 kpl
- kasvilava, josta saa vapaasti
ottaa salaattia yms.
- polkuautoja
- trampoliini

Leikkipuisto on todella korkeatasoisilla
”Lappset” -kalusteilla varusteltu ja turvallinen. Leikkipuistossa viihtyvät niin lapset kuin
lapsenmielisetkin.
Alueella on huomioitu liikuntarajoitteisten liikkuminen ja esimerkiksi pyörätuolilla
on alueella liikkuminen mahdollistettu.
Alueen tapahtumat:
* JUHANNUS 22.-25.6.
* KABE-yhdistys Järvi-Suomen
kokoontuminen 18.-20.8.2
* Alueen kalatreffit 25.-27.8.
Yhteystiedot:
Heikki Kiiski
Lohitie 635, 72210 Tervo
puh. 0400 573459 / 040 1513048
sähköposti: tervocaravan@gmail.com
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TURVALLISESTI
TALLUSKYLÄSSÄ

OMATOIMIKIRJASTO
on auki lähes aina

Luonnonilmiöt kuten myrskyt, rankkasateet
ja tulvat saattavat aiheuttaa vahinkoja,
joihin viranomaiset eivät välttämättä ehdi
välittömästi apuun.
Apua voi tarvita myös henkilön kadotessa sekä neuvoja paloturvallisuuteen ja
vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvissä
asioissa.

Melkein aina. Omatoimikirjastoa voi
käyttää silloinkin kun henkilökunta ei ole
paikalla, jokaisena viikonpäivänä (myös
pyhäpäivinä) klo 07-21. Kirjaston palveluista
käytettävissä ovat lehdet, lainattava kokoelma, kaksi asiakastietokonetta (ei tulostusmahdollisuutta omatoimiaikaan), hakukone
sekä lainaus/palautusautomaatti.
Kaikenikäisten käytettävissä. Omatoimikirjastoa saavat käyttää kaikki, joilla on
Tervon tai muun Rutakko-kirjaston kirjastokortti ja siihen kuuluva nelinumeroinen tunnusluku = PIN-koodi. Koodin saa kirjastosta.
Alle 15-vuotias saa PIN-koodin palautettuaan kirjastoon huoltajan allekirjoittaman
sitoumuslomakkeen.
Omatoimikirjaston käyttäjä on kirjastokorttia ottaessaan allekirjoituksellaan
sitoutunut noudattamaan Rutakko-verkon
ja omatoimikirjaston käyttösääntöjä. Käyttö
voidaan kuitenkin tarvittaessa estää, esimerkiksi häiriökäyttäytymisen tai omatoimikirjaston sääntöjen rikkomisen vuoksi.
Sisään kirjastokortilla ja tunnusluvulla.
Näytä kirjastokorttia ensin kirjaston pääoven
vieressä olevaan lukijaan. Näppäile sitten
tunnusluku, niin oven lukko aukeaa.
Jokaisen omatoimikirjastoon tulijan tulee
kirjautua sisään. Lapset voivat tulla vanhempien seurassa kirjautumatta, mutta silloin
tulee myös poistua yhtä aikaa. Kun kirjaston
asiakaspalveluaika päättyy, ja kirjasto siirtyy
omatoimiaikaan, asiakkaiden tulee poistua
kirjastosta ja kirjautua sisään kirjastokortilla
ja tunnusluvulla.
Lue aamun lehdet. Aamun ensimmäinen
asiakas voi ottaa sanomalehdet eteisestä,
jos ne eivät ole vielä lukusalissa. Klo 7.00

mennessä tulevat Helsingin Sanomat, Savon
Sanomat ja Paikallislehti Sisä-Savo.
Lainaa ja palauta. Kirjastossa on lainaus-,
palautus- ja uusimisautomaatti. Palautettu aineisto laitetaan automaatin ohjeiden
mukaan joko viereiseen kärryyn tai pudotetaan kaappiin luukusta. Asiakas on vastuussa
palauttamattomasta aineistosta.
Nouda varaukset omatoimiaikana.
Asiakas voi lainata varaamansa aineiston
myös omatoimisesti saatuaan saapumisilmoituksen. Saapumisilmoituksessa on varausnumero, ja varattu aineisto on kirjastossa
lainaus/palautusautomaatin alla vasemmassa kaapissa varausnumero-järjestyksessä.
Varatun aineiston voi lainata vain varaajan
kirjastokortilla.

Kirjaston asiakaspalvelu ja ovet
ovat auki kesällä, 5.5.-6.8.
maanantaisin klo 13-19
tiistaista perjantaihin klo 9-15.

Talluskylässä edellä mainituissa asioissa
voit ottaa yhteyttä
Markku Huuskonen, puh. 0400 173855
Matti Laukkanen, puh. 0400 587898
HÄTÄTAPAUKSISSA SOITA 112

Tervon
ruokapalvelut

15

Töissä Tervon kunnalla:
Tässä juttusarjassa esittelemme kunnan
henkilökuntaa. Tervon kunnassa on töissä
noin 100 henkilöä, eikä kaikkien kasvot
liene tulleet kuntalaisille tutuksi.

KATI VEHNIÄINEN
- Olen kotihoitopalveluiden esimies.
- Kunnan työntekijä olen ollut
reilun vuoden verran.
- Työssäni on parasta tehtävänkuvani
monipuolisuus ja ympärillä oleva
joukko osaavia ihmisiä.

Tervon ruokapalvelut ovat uudistuneet.
Tarjolla on luomu- ja lähiruokaa, olemme
osana virallista Portaat Luomuun- ohjelmaa.
Tarjoamme aterioita aamupalasta iltapalaan
ja ikähaitari on vauvasta vaariin.
Aamupala on tarjolla klo 8-9,
lounas klo 11-12,
päivällinen klo 15.
Kaikki ovat tervetulleita nauttimaan maukkaista, edullisista ja virkistävistä aterioista
Palvelutalon ruokasaliin. Tarjoamme aterioita myös kotiin kuljetettuna. Huomioimme erilaiset teemat ruokailussamme mm.
keväällä on tarjolla villiruokaa. Tervetuloa!
Keittiön puhelinnumero:
0447 499256, 0447 499259

JANI NUUTINEN
- Työskentelen ICT-asiantuntija.
Hommat vaihtelee kuin sekatyömiehellä
– nykyisin jopa yli kuntarajojen.
- Työssä ollut kohta 20 vuotta.
Tulin aikoinaan puoleksi vuodeksi,
joka vähän venähti.
- Parasta on työn monipuolisuus,
hektisyys ja hyvä työyhteisö.
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uudet tervon tapahtumat!

12.8.
Asumismessujen
ennakkotapahtuma
(Lohimaa)

Tervossa satsataan voimakkaasti kuntastrategian mukaisesti asumisen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen.
Tervon kunnassa päätettiin jälleen tehdä
yhdessä ja suunniteltiin hanke, jonka
kautta saadaan järjestöille ja yhteisöille
lisäresurssia tapahtumien toteuttamiseen.
UUSIA TAPAHTUMIA TERVOON –
hankkeen toimenpiteillä luodaan uutta ja
positiivista sisältöä elinvoiman kehittämiseen ja ylläpitoon.
Uusien tapahtumien toivotaan toimivan hyvänä markkinointikeinona, ja ne
saavat toivottavasti myös paikkakunnan
asukkaat markkinoimaan kaunista kotiseutuaan kesäasukkaille, paluumuuttajille
ja uusille asukkaille. Toiminta vahvistaa
maaseudun ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta.
Tapahtumien suunnitelmissa on pyritty
huomioimaan perheiden tarpeet (asuminen ja harrasteet), ja ne ovat linjassa
tämän päivän yhteiskunnallisten trendien,
kuten ympäristöystävällisyyden ja vähähiilisyyden kanssa. Tapahtumakokonaisuus
myös tukee ja täydentää 1.1.2017 alkaneen
EkoKoti Rannalla –hankkeen toteutusta.
Tavoitteena on saada alueen maaseutuasumiselle ja matkailulle maakunnallista
ja valtakunnallista näkyvyyttä. Nykyiset
tapahtumat ovat toimivia ja suosittuja,
mutta uusilla tapahtumilla pyritään houkuttelemaan myös alueen ulkopuolelta
kävijöitä Tervoon.Uusien tapahtumien
suunnitelmallisella, tehokkaalla ja kohdennetulla viestinnällä ja markkinoinnilla
tavoitellaan vähintään kahdelle uudelle
tapahtumalle laajempaa näkyvyyttä maakunnan ja valtakunnan medioissa.
Lisätietoja hankkeen koordinaattori
Teija Korhonen puh. 050 558 6885
ja info@isannointipalvelutaito.fi.

EkoKoti Rannalla -hankkeen ennakkotapahtuma Lohimaassa 12.8. Tapahtumassa
esitellään uutta ekologista vähähiilisyyteen,
kiertotalouteen ja outdoor-harrastuksiin
perustuvaa maaseutuasumisen konseptia ja
toimijoita. Tapahtuman aikana yleisöllä on
mahdollisuus tutustua uuteen asuinalueeseen. Elokuussa uuden asuinalueen infra on
rakennettu jo kohtuullisen pitkälle, ja alueelle toteutetaan opastettuja tutustumiskäyntejä. Samana päivänä on mahdollisuus tutustua Eerikkalassa järjestettävään Itä – Länsi
Golftapahtumaan.
Kuvaaja: Konsta Punkka. Kettu.

27. –28.5.
VALOKUVAMARATON
(Lohimaa)
Valokuvamaraton on koko perheen tapahtuma. Osanottajilla on n. vuorokausi
aikaa kuvata tervolaista elämää. Kuvat arvostellaan ja raati valitsee parhaat kuvat.
Lasten/nuorten sekä aikuisten sarjan kolme
parasta kuvaajaa palkitaan. Valokuvamaratonissa otettuja kuvia voidaan käyttää Tervon markkinointiin.
Valokuvaaja Konsta Punkka on noussut
koko maailman tietoisuuteen sosiaalisen median kautta. Hänen pysäyttävät luonto- ja
eläinkuvat ihastuttavat ympäri maailmaa.
Konsta kertoo valokuvamaratonin avaustilaisuudessa työstään ja antaa vinkkejä tapahtumaan osallistuville.
Jussi Judin toimii mm. Retkipaikan valokuvaajana. Hän kertoo sunnuntaina valokuvaamisesta sekä työstään valokuvaajana.
Sisä-Savon Kameraseura ry:n valokuvanäyttely on nähtävillä Lohimaan kokous- ja näyttelykeskuksessa tapahtumaviikonlopun ajan.

12.8.
Itä – Länsi Golf
(Eerikkala Golf)

Itä-Länsi Golf -tapahtuma järjestetään Eerikkalassa 12.8. Tilaisuus on ajoitettu Pähkinäsaaren rauhan solmimispäiväksi. Pähkinäsaaren
rauha solmittiin 12.8.1323 ja on sanottu, että
Tervonsalmi olisi Pähkinäsaaren rauhan raja. ItäLänsi Golf -tapahtumassa Tervonsalmen itäpuolelta olevat pelaajat kohtaavat Tervonsalmen
länsipuolelta tulevat pelaajat. Samana päivänä
pelaajilla ja katsojilla on mahdollisuus tutustua
Lohimaan naapuriin rakennettavaan EkoKoti
Rannalla asuinalueeseen.

19.8.
Kultakoukku
Jigauskisa 2017

(Lohimaa, Koskiselkä –
Tervonsalmi)
Catch & release -kalastuskisa järjestetään
Tervon Lohimaassa lauantaina 19.8. klo
10 - 16 välisenä aikana. Jigaaminen ja heittokalastus on sallittu kisassa. Kalastuksessa
käytetään vain yhtä kalastussettiä/kalastaja.
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Kilpailualueena toimii Koskiveden ja Tervonsalmen alueet. Kilpailijat saavat mukaansa kartan, johon merkityllä alueella on lupa
kalastaa.
Venekunta, jolla on suurin saaliin yhteispituus, voittaa kisan. Joukkueessa voi olla
1-3 jäsentä. Kisatulokseen hyväksytään kolme ahventa, kolme kuhaa ja yksi hauki.

19.8.
Järvi-Suomen
karavaanareiden
kesätapahtuma
(Tervo-Caravan)
Ensimmäinen Järvi-Suomen karavaanareiden kokoontuminen Tervo-Caravan
-alueella. Ohjelmassa melontanäytös, melontakaluston esittelyä, sähköpyörien esittelyä, taikuriesitys, musiikkia ja lähiruokaa.
Tähän tapahtumaan voi ehdottaa vielä lisää
ohjelmanumeroita.

8.9.klo 17 – 24
Tervon taiteiden yö
(Eerikkala Golf)
Kulttuuri-, taide- ja ruokatapahtuma paikallisten toimijoiden voimin. Tapahtuman
isäntänä on LC Tervo. Illan ohjelma tulee
Kulttuuri kylässä -hankkeelta, tuettuna muiden paikallisten järjestöjen ja ideoiden avulla. Alkuillasta ohjelmaa erityisesti perheille
valaistun lähialueen, aittojen ja liikuntareitin
alueella ja siitä ohjelma kevenee sekä siirtyy iltaa kohden talon pihapiiriin ja lopulta sisään.
Ruokailu järjestetään paikallisten yhdistysten ja Eerikkala Kievarin toimesta. Tarjolla
on paikallisia herkkuja KEKRI-teemaan liittyen
pientä maksua vastaan.
Tapahtumassa on myös työpajoja, joissa
valmistetaan entisajan tyyliin tarve-esineitä.
Työpajan osanottajat saavat mukaansa valmistamansa esineet. Esillä on myös Tervo-seuran
tekemä paikannimien historiaa valottava nettisivusto, johon yleisö voi tutustua paikan päällä
ja ottaa selvää asuinpaikkansa historiasta.
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Tervon
kesätapahtumat
TOUKO-KESÄKUU
25.5. klo 15 Karttulan kirkkokuoron
konsertti Yhteisvastuun hyväksi Tervon
kirkossa.
27. –28.5. Valokuvamaraton Lohimaassa.
Osanottajilla on n. vuorokausi aikaa kuvata
tervolaista elämää. Kuvat arvostellaan ja
raati valitsee parhaat kuvat.
10.6. Talluskylässä Avoimet kylät
teemana Wanhat Walokuvat Talluskylästä
NS-talolla. Yhteyshlö Matti Laukkanen puh.
0400 587 898.
10.-11.6. Pelastusarmeijan raamattuviikonloppu Tervonsalmessa. Kaikki saavat
tulla!
14.6. klo 18 Isänmaallisten laulujen yhteislaulutilaisuus Huttulan navetalla. Mauri
Haapamaa säestää ja juontaa.
16.6.-28.7. klo 17-19 (ei 23.6.2017)
perjantai-iltaisin järjestöjen iltatorit
Tervon torilla.
19.-21.6. Tervon seurakunnan ja kunnan
lastenleiri Tervonsalmessa.
21.6. klo 18 Perinnevesper kirkossa. Sisä-Savon
Vuosikymmenet –tapahtuma.
23.-25.6. Juhannusjuhlat Tervonsalmessa,
mukana Lavrenchukin
musiikkiperhe.
23.-25.6. Lohimaan
juhannus.
26.-29.6. Tervon kunnan
ja seurakunnan varhaisnuorten leiri Tervonsalmessa.
26.6.-30.7. Uutta ja vanhaa: Hannele
Jääskeläisen akvarellinäyttely kirjastossa.

30.6. Iltatorilla klo 17-19 toritanssit
(säävaraus).
HEINÄKUU
1.7. Golfturnaus päivällä ja ohjelmallinen
hyväntekeväisyysillallinen illalla Eerikkala
Golfissa. Esiintyjänä
Pirre/Eija Vilpas.
2.7. klo 10 Kansanlaulukirkko Tervon
kirkossa.
7.7. klo 19.15 Kirkkokonsertti.
8.- 9.7. Herättäjäjuhlamatkat Nilsiään,
jos lähtijöitä riittää. Tiedustelut Salme Selamolta, puh. 044 387 2457
10.-14.7. Luovat päivät Tervonsalmessa:
akvarellia, savitöitä, kirjansidontaa, oman
elämäkerran kirjoittamista. Hartauksia ja
mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon.
15.7. Live - Aarne Tenkanen
Lohimaassa.
17.-19.7. Kehitysvammaisten kesäleiri
Tervonsalmen loma- ja kurssikeskuksessa.
8.7. klo 17 Hirvipeijaiset Kekkolassa.
Järjestäjä: Tervon Metsästäjät.
8.7. klo 18 Perinteinen rosvonpaisti
Talluskylässä.
13.7. klo 11 Rantakala vierasvenesatamassa. Järjestäjänä Eläkeliitto Tervon
yhdistys.
19.7. klo 19 Niivesteatteri esittää:
Kurkisuon Iisakki Niiniveden Ns-talolla.
21.7. klo 19.15 Säteen konsertti kirkossa.
23.7. klo 15 Niivesteatteri esittää:

Kurkisuon Iisakki
Niiniveden Nstalolla.
25.7. Turvesauna
Laajassa. Kaikille
avoin (pääsymaksu).
26.7. klo 19
”Taistelevat
tangot” -konserttikokonaisuus Lohimaassa.
Erityisesti Suomen
100 vuotisjuhlavuotta varten suunniteltu
väliajallinen kokonaisuus, jossa suomalainen
ja argentiinalainen tango asettuvat tasapäisinä taistelemaan tangon herruudesta.
Ohjelmassa on noin puolet suomalaisia
(Kärki, Virta jne.) ja puolet argentiinalaisia
(Piazzolla jne.) tangon helmiä. Tango del
Norte ja Harri Kaitila esittävät.
Liput 15 €
28.7. Iltatorilla kirpputori-ilta, Lohikerhon arpajaiset. Partiolaiset makkaranmyynnissä.
30.7. klo 13 Eräkirkko/kansanlaulukirkko Kekkolassa, os. Pielavedentie 1330
ELOKUU
2.-8.8. Raamattu- ja
yhteislaulupäivät
Tervonsalmessa
6.8. klo 15 Pianotaiteilija Anne Kaupin pianokonsertti Mantulla.
10.8. Eläkeliiton kävelytapahtuma.
12.8. klo 12 Kesäpäivä Jänttilässä, (os.
Hautolahdentie 222) 1940-luvun tyyliin.
Tekemistä, tietoa, pelejä ja leikkejä, ruokailua ja kahvittelua (pieni maksu).
Näe Hautolahden Jäykkä ja Hyvölän Köntys henkiinherätettyinä! Sisä-Savon Vuosikymmenet –tapahtuma. Pukeudu ja eläydy!
12.8. Asumismessujen ennakkotapahtuma Lohimaassa.
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12.8. Itä – Länsi Golf -tapahtuma
Eerikkala Golfissa.
15.8. Maatalousseura järjestää lettukestit Palvelutalon pihalla.
15.8. Järvikalan juhlapäivä, yleisötapahtuma Lohimaassa.
18.-20.8. Sanotut sanat ja itsetunto
Tervonsalmen toimintakeskuksessa.
19.8. klo 10-16 Kultakoukku Jigauskisa
2017 Lohimaassa.
19.8. Järvi-Suomen karavaanareiden kesätapahtuma Tervo-Caravanalueella
25.-27.8. Miestenpäivät Tervonsalmessa.
SYYS-LOKAKUU
1.-3.9. Naistenpäivät
Tervonsalmessa.
8.9. Tervon taiteiden yö.
7.10. 1960-luvun
tanssit Mantulla.
Rajalliset tanssittavat. Sisä-Savon
vuosikymmenet
–tapahtuma/
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
2017 ohjelma.
21.-22.10.
Haukku-ottelu 2017 Lohimaassa. www.haukkuottelu2017.com
21.10. – 3.11. Suomenpystykorva-aiheinen näyttely Lohimaassa. Näyttely on
osaohjelma liittyen Tervon Lohimaassa järjestettävään suomenpystykorvien Haukkuotteluun. Näyttelyn avajaisia vietetään
Haukku-otteluviikonloppuna 21.-22.10.
Lohimaassa. Näyttely on esillä ajalla 23.10
– 3.11. Tervon kunnan kirjastossa.

PS.

o
n!
ja tu
ukaa
Tule
m
n
i
äsik
ystäv

20

Tervon kunnan Kesäkirje 2017

Tervon kunnan Kesäkirje 2017

21

Tervon nuoriso- ja liikuntatoimen kesä
Uimakoulut

(liikuntatoimi)

Uimakoulut kirkonkylän
uimarannalla
(kirkon vieressä) 3.-7.7.
Alkeisryhmä on tarkoitettu yli 5-vuotiaille uimataidottomille
lapsille.
Jatkoryhmä on tarkoitettu yli 5-vuotiaille lapsille, jotka osaavat uida vatsallaan
muutaman metrin.

HAUKKU-OTTELU 2017 JÄRJESTETÄÄN
TERVON LOHIMAASSA 20.-22.10.
Suomen kansalliskoiralle, suomenpystykorvalle on järjestetty valtakunnallinen mestaruuskilpailu Haukku-Ottelu vuosittain jo vuodesta
1950 lähtien. Kyseessä on Suomen Kennelliiton valtakunnallinen linnunhaukkuottelu, jossa mitataan koirien valmiuksia ja metsästystaipumuksia ilman että riistaa ammutaan.
Vuoden 2017 Haukku-ottelun järjestämisvastuu on Pohjois-Savon Kennelpiirin alueella,
ja käytännön järjestelyistä vastaavat Iisalmen
Seudun Kennelkerho ry, Kuopion Seudun
Metsästyskoirakerho ry ja Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry. Tapahtuman suojelijaksi on
lupautunut kansanedustaja Markku Eestilä.
Haukku-ottelu 2017 järjestetään 20.22.10. Kokeen keskuspaikkana on Lohimaa
Fish&Travel, Tervossa. Koirien ollessa metsässä, on yleisöllä mahdollisuus tutustua rotuun
ja rodun historiaan. Tarkempi ohjelma julkaistaan tapahtuman nettisivuilla alkusyksystä.
Osa-ohjelmana Haukku-otteluun liitty-

en järjestetään suomenpystykorva-aiheinen
näyttely, jossa pääsee tutustumaan suomenpystykorviin ja niiden historiaan. Näyttelyn
avajaiset pidetään Haukku-ottelun yhteydessä
Lohimaan kokous- ja näyttelykeskuksessa 21.22.10. Näyttely on esillä Tervon kunnan kirjastossa 23.10-3.11.
Haukku-ottelu 2017 on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Haukku-Ottelu:
www.haukkuottelu2017.com ja
www.facebook.com/Haukkuottelu

- Ilmoittautuminen sähköpostilla
markku@markkukilpelainen.fi
- (Ilmoita lapsen nimi, ikä, kotiosoite, sähköpostiosoite ja huoltajan puh. numero.)
viimeistään 22.6. mennessä.
Lisätietoja puh. 040 5936980

Kesäleirit 2017

(Tervon SRK/ Tervon kunta)
Kesän leirit järjestetään perinteiseen tapaan
kesäkuussa.
Lastenleiri (2010-2007 syntyneet) pidetään 19.6-21.6. Tervonsalmen leirikeskuksessa. Leirin hinta 35 €.
Varhaisnuorten leiri (2007-2004
syntyneet) pidetään 26.6.- 29.6. Tervonsalmen leirikeskuksessa. Leirin hinta 45 €.
Lisätiedot puh. 0447 499 303 tai
puh. 050 4994 209.

KARTING-ILTA NUORILLE
Karting-ilta nuorille ke 7.6. klo
17-19 Jiralla. Ilmoittaudu viim. 5.6. mennessä juha.honkaselka@tervo.fi tai puh.
0447 499 303.

LIIKUNTATILOJEN
AUKIOLOT KESÄLLÄ
Kuntosali on kesäkaudella
5.6.-13.8. avoinna:
ma-pe klo 5.30 - 9 ja 12 - 20
la-su klo 5.30 - 18
Kesän kuntosalikortteja voi ostaa sivistystoimistosta, kunnanvirastolta ja kirjastosta.
Liikuntasalissa ei kesällä ole vakiovuoroja!
Yksittäisiä salivuoroja voi varata!

FRISBEEGOLF
* Tervon lohimaan läheisyydessä ajoharjoitteluradan alueelle (Kolunsalontie) on
9-väyläinen frisbeegolf-rata. Rata on
kesällä ja syksyllä asukkaiden ja kesäasukkaiden vapaassa käytössä. Lisätietoja radasta
www.frisbeegolfradat.fi
* Tervon Savelassa (Kangastie 34) on
18-väyläinen frisbeegolf-rata. Rata on
vapaassa käytössä. Lisätietoja radasta www.
frisbeegolfradat.fi
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Kesän kerhot:
Jalkapallokerho
tiistaisin toukokuusta
alkaen 10-vuotiaille ja sitä
vanhemmille tytöille ja
pojille Tervon Urheilukentällä.
Yhteishenkilö/ohjaaja
Perttu Puranen
(puh. 040 594 5340).
Kerhosta tiedotetaan tarkemmin kevään
aikana. Seuraa tiedotusta seuran nettisivuilta.
Lady-pesis naisille toukokuusta alkaen
keskiviikkoisin klo 17.30-19 kaukalon
tekonurmella. (HUOM. Kenttä ei ole
silloin tennis käytössä).
Pesiskoulu alakoululaisille
kesäkuussa kaukalon tekonurmella.
Yhteishenkilö/ohjaaja Minna Mäklin
(puh. 044 344 7596). Pesäpallosta tiedotetaan tarkemmin kevään aikana.

Kupsin
JALKAPALLOKOULU
mantun kentällä
KuPS järjestää Tervossa Mantun kentällä jalkapallokoulun
su 23.7. klo 12-15.
Ohjaajina KuPS-edustusjoukkueen
pelaajat. Jalkapallokoulu on tarkoitettu 6-16-vuotiaille pojille ja tytöille.
Osallistumismaksu 15 €, sisältäen
välipalan ja mehun, sekä pääsylipun
5.8. KuPS vs RoPS-otteluun.
Ilmoittaudu 21.7. mennessä.
Paikan päällä Tervon Osuuspankissa,
tervon@op.fi, puh. 010 257 6006.
Ilmoita osallistujan nimi, ikä ja paikkakunta.
Paikan
päällä mahdollisuus ostaa edullisia
jalkapalloja.
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Kuntosuunnistukset eli torsut kaudella 2017
Lohimaan Rasti järjestää kaudella
2017 viikoittain torstaisin kuntosuunnistukset,
eli ”TORSUT” Vesannon, Tervon ja kerran
Keiteleen alueella.
Ratavaihtoehdot ovat: A-rata 3-5 km
(vaativa), B-rata 2,5-3 km (helpohko) sekä
minirata n. 1-1,5 km. Miniradan tilalla voidaan järjestää lasten rastireitti (RR). A ja B
ratojen tilalla voidaan järjestää muutaman
kerran myös sprintti- ja korttelisuunnistusratoja. Suunnistusradoille pääsee klo 17-18
välillä. Seuralla on emit –kortteja lainattaviksi
suoritusten ajaksi.

Karttamaksu: 5€ seuraan kuulumattomilta
aikuisilta (minirata ilmainen lasten kanssa).
Torsuista ilmoitetaan Sisä-Savon Lehden
urheilumuistiossa (torstain lehdessä) sekä
seuran Facebook –sivuilla.
Yhteystiedot:
Pj. Suvi Korhonen,
puh. 040 5774 550,
sposti: suvimakoo@gmail.com,
siht. Anne Koljonen, puh. 0400 216 525,
sposti: anne.koljonen@jokkis.net

PVM.

PAIKKA

OPASTUS

4.5.

Vesanto

Vesanto-Harinkaa mt.

Marjoniemi

Tero ja Mikko
Vesisenaho

11.5.

Vesanto

Tikanlinna

Vesanto kk.

Veikko Huttunen

18.5.

Keitele

Keitele-Pielavesi mt.

Lossisaari

Mauri Kilpeläinen

UUSI kartta

25.5.

Tervo

Tervo-Utrianlahti mt.

Lohimaa

Pekka Koponen

Hippo-suunnistus

1.6.

Vesanto

Vesanto-Kuuslahti mt.

Riihiniemi

Eveliina Airaksinen
ja Arttu Jämsén

RR

8.6.

Vesanto

Vesanto - Oinaskylä mt.

Louhukangas

Mauno Näkkilä

15.6.

Tervo

Tervo kk.

Kymi

Ville Leinonen

TERVON URHEILIJAT TIEDOTTAA:

22.6.

Vesanto

Vesanto-Suonenjoki mt.

Havukkamäki

Anneli Jämsén

29.6.

Vesanto

Vesanto kk.

Rimpismäki

Markku Huuskonen

Urheiluseuratoimintamme perustuu vapaaehtoistyöhöntoivomme, että toimintaamme osallistuvat arvostavat
työtämme suorittamalla pienimuotoisen jäsenmaksun.

15.7

Vesanto

Vesanto - Sonkari mt.

Rimpismäki

Sami Korhonen

lauantai /
pitkät matkat

27.7.

Vesanto

Vesanto-Kuopio mt.

Tulivuoret

Mauri Kilpeläinen

UUSI kartta

3.8.

Tervo

Tervo kk.

Kymi

Pentti Mali

10.8.

Vesanto

Vesanto-Suonenjoki mt.

Luntiainen

Matti Tikkanen

17.8.

Tervo

Tervo-Suonenjoki mt.

Vekarovuori

Hannu Ylönen

24.8.

Vesanto

Vesanto-Kuopio mt.

Murtokylä

Veikko Huttunen

31.8

Tervo

Tervo-Utrianlahti mt.

Lohimaa

Pertti Lappalainen

7.9.

Vesanto

Vesanto-Suonenjoki mt.

Murtomäki

Mikko Korhonen

Seuraa tiedotusta
seuran nettisivuilta:
tervonurheilijat.sporttisaitti.com
tervonurheilijat@gmail.com

Jäsenmaksut vuonna 2017:
Lapset ja nuoret alle 18-vuotta 5 € ja aikuiset 12 €.
Tili Tervon OP FI93 5465 0940 0020 89, viite 6444
Viikkokisoja ei järjestetä tänä kesänä urheilukentällä tapahtuvan juoksuratojen remontin vuoksi. Seuraa tiedotusta
kesällä järjestettävistä muista urheilutapahtumista seuran
nettisivuilta.

KARTTA

JÄRJ./RATAMEST.

HUOM!

RR
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TERVON
RIISTANHOITOYHDISTYksen
KESÄN 2017 KOE-, KILPAILU- JA
HARJOITUSTOIMINTA
1. Metsästäjäkurssit ja
metsästäjätutkinnot
ti 12.7. klo 18 alkaen Virastotalon
kokoushuoneessa osoitteessa Tervontie 4.

4. Kesäkauden
kilpailutoiminta

2. Ampumakokeet

* Hirvenjuoksun pitäjänmestaruuskilpailut yhteisesti
Tervo-Pielavesi-Iisalmi cup-kilpailun kanssa
ke 7.6. klo 18 alkaen Kylmämäen ampumaradalla.
* Ammunnan pitäjänmestaruuskilpailut
la 15.7. klo 12 alkaen Kylmämäen ampumaradalla. Lajeina Luodikko, Kiekko ja Hirvi.
* Hirviseurojen ja -seurueiden väliset
hirviammuntakilpailut la 12.8. klo 15
alkaen Kylmämäen ampumaradalla.

Ampumakokeita järjestetään
Kylmämäen ampumaradalla:
la 5.8.klo 12 Haapamäen Hirviseura
(vastuutaho)
la 12.8. klo 12 Utrianlahden Metsästäjät
la 9.9. klo 12 Kiukooahon Erästäjät ja Hyvölän Metsästäjät
la 16.9. klo 12 Käpysalon hirviseurue
la 23.9. klo 12 Tervon Metsästäjät
la 30.9. klo 12 Talluskylän Riistaveikot
la 7.10. klo 12 Haapamäen Hirviseura
3. Ammunnan harjoittelu
Harjoitusammuntoja järjestetään
Kylmämäen ampumaradalla:
la 17.6. klo 14 Tervon rhy
la 15.7. klo 14 Hyvölän Metsästäjät/ RHY
to 3.8. klo 18 Haapamäen Hirviseura
to 10.8.klo 18 Utrianlahden Metsästäjät
to 7.9. klo 18 Kiukooahon Erästäjät ja
Hyvölän Metsästäjät
to 14.9. klo 18 Käpysalon hirviseurue
ti 21.9. klo 18 Tervon Metsästäjät
to 28.9. klo 18 Talluskylän Riistaveikot
to 5.10. klo 18 Haapamäen Hirviseura

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
lisään em. kotisivuille sitä mukaa kun niitä
saan.
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IKÄIHMISTEN TOIMINTAMUISTIO
TARINATUPA:

MUISTIKAHVILA:

Tarinatuvan suunnittelupalaveri on 6.9. klo
12 ja syksyn viikoittaiset kokoontumiset alkavat 13.9. klo 12 Parkkimäen kerhohuoneella.
Palvelukoti Vuokon kirjasto toimii läpi kesän
maanantaisin.

Syksyn muistikahvilapäivistä tiedotetaan
myöhemmin. Järjestäjä Pohjois-Savon Muisti
ry. Tiedustelut: toimisto@psmuisti.fi.
Puh. 017 263 3980

Yhteyshenkilö: Kotihoitopalveluiden esimies,
puh. 017 499 253, Salme Selamo, puh. 044
387 2457.

Jää kesälomalle toukokuussa. Kesäajan tapahtumista tiedotetaan paikallislehdessä.

Tarinatupa jää kesälomalle siten, että
kevätjuhlaa vietetään 17.5. klo 12 alkaen
srk-talolla.

OMAISHOITAJIEN
KOKOONTUMISET:

Ryhmän omatoiminen vierailu apuvälinelainaamoon (Tervontie 8) ma 29.5. klo 11.4513.15. Syksyn kokoontumisista tiedotetaan
myöhemmin.
Yhteyshenkilöt: Kotihoitopalveluiden esimies, puh. 017 499 253, Kuopion Seudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry, Lilli Hartikainen, puh. 050 308 0875

VERTAISRYHMÄ MUISTISAIRAILLE
JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN:

Kevään viimeinen kokoontuminen 15.5. klo
12-14 Valtuustosalissa kunnan virastolla.
Syksyllä toiminta käynnistyy uudelleen. Syksyn tapaamisten ajankohdasta tiedotetaan
myöhemmin. Järjestäjä Pohjois-Savon Muisti
ry. Tiedustelut: toimisto@psmuisti.fi,
puh. 017 2633980

Kevään viimeinen kahvila Huttulan navetalla 18.5. klo 12.30. Kyytiä tarvitseva pääsee
kyytiin Parkkimäen kerhohuoneen edestä
klo 12.

ELÄKELIITON KERHO:

Syksyllä viikottaiset kerhotapaamiset käynnistyvät uudelleen. Yhteyshenkilö: Anja
Puranen, puh. 040 706 0640

KUNTOSALI:

Kesäaikaan kuntosalilla ei ole ikäihmisille
suunnattuja ohjattuja kuntosalivuoroja. Kuntosalia on mahdollisuus käyttää ns. yleisillä
vuoroilla. Käyttövuorot esillä mm. tässä
kesäkirjeessä liikuntatoimen osiossa.

TERVON DIGI-IKÄISET
RYHMÄ FACEBOOKISSA

(www.tinyurl.com/tervondigi)
Ryhmä on avoin kanava tiedottamiseen.
Voit pyytää Facebookissa ryhmän jäsenyyttä
omalla Facebook-profiilillasi.
Kesällä useimmat säännöllisesti toimivat
ryhmät ovat tauolla, mutta tarjolla on
monia mielenkiintoisia ja mukavia tapahtumia- Näihin kaikki mukaan nauttimaan ohjelmasta ja tuttuja tapaamaan!
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Toiminnallisuustta ja yhteistyötahoja
Lukuvuonna 2017-2018 vakiinnutamme uuden
opetussuunitelman mukaisia toimintamalleja
käytäntöön. Uusi OPS on käytössä 1-7 –luokilla, 8.- ja 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 oppiai-

Tervon kunnan Kesäkirje 2017
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Kurrekummun
päiväkoti

Tervon yhtenäiskoulu
Tervon yhtenäiskoulussa opiskelee kaikki 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 asettaa 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. Yläluokkien
opetuksen järjestämistä tulevina vuosina suunnittelemme sitä varten perustetussa työryhmässä. Ryhmään kuuluu edustajia vanhemmista,
opettajista ja luottamushenkilöistä. Ryhmän
tehtä-vänä on kehitellä ratkaisumalleja erilaisiin opetusjärjestelyihin, joiden avulla yläluokkalaisten opetus voitaisiin jatkossakin järjestää
kotikunnassa. Vaihtoehtona on yläluokkien
opetuspalveluiden osto naapurikunnista. Ryhmä ottaa mielellään vastaan kehitysehdotuksia
sekä uusia jäseniä!
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neen 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
Heikki Pulkkinen
puh. 044 7499306
heikki.pulkkinen@tervo.fi

Lukuvuoden
2017-2018 työajat:
Syyslukukausi
10.8.-22.12.2017
työlauantai 26.8.2018
(kodin ja koulun päivä)
syysloma 16.-20.10.2018
joululoma 23.12.2017-8.1.2018
Kevätlukukausi
8.1.-2.6.2018
Talviloma 5.-9.3.2018
Vapaapäivä 11.5.2018

Tervon kunnan päivähoito
järjestetään päiväkoti Kurrekummussa,
Parkkitie 2, 72210 Tervo.
Tarjoamme laadukasta päivähoitoa
päivittäin klo 6.30-17.
Päiväkodin hallinosta vastaa varhaiskasvatuspalveluiden esimies Heikki Pulkkinen
puh. 044 749 9306 ja käytännön toiminnasta ja pedagogisista ratkaisuista vastaava
lastentarhanopettaja Niina Lappalainen
puh. 044 749 9263.
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 ruokailu-tottumuksia, toisen huomioon ottamista ja toimintaamme kuuluu myös tavaroiden paikoilleen laittaminen toiminnan päätteeksi
ja huolehtiminen yhteisistä tavaroista.

Koodaamista kaverin kanssa I pad käytössä alusta alkaen.

Toiminta-ajatuksenamme on
OPPIA ELÄMÄÄN YHDESSÄ ILOISESTI JA
LUOVASTI LEIKKIEN!
Päiväkodin kotisivuilla
lisätietoa toiminnastamme!
https://peda.net/tervo/pk

Lähiluonto luokkahuoneena nuotiotaitoja ja yhdessäoloa retkipäivänä.
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Tervon kunnan perusturvan toiminta-alue
kehittää toimintaansa:

palkkaa määräaikaisen sosiaalityöntekijän!
Tervon kunnassa on kuluneen syksyn ja
kevään aikana valmistauduttu tulevaan sote- ja
maakun-tauudistukseen pääsääntöisesti viranomaisyhteistyönä eri hallintokuntien kesken.
Keskeisimpinä tehtävinä ovat olleet erilaisten selvitysten antaminen nykyisistä palvelurakenteista, henkilöstöstä ja tulevaisuuden
palvelutarvearvioista. Nyt käynnissä oleva esivalmisteluvaihe kestää kesään 2017 saakka.
Uuden maakunnan toiminnan ja hallinnon
valmistelusta vastaa väliaikaishallinto 1.7.2017
alkaen. Uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi käynnistyy 1.1.2019, jolloin maakuntavirasto aloittaa toimintansa.
Maakunnan palvelut ovat aluekehittäminen, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus,
työ- ja elinkeinopalvelut, maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut, vesien ja ympäristönhoito, kalatalous, liikennejärjestelmäsuunnittelu
ja joukkoliikenteen järjestäminen, ympäristöterveydenhuolto, pelastustoimi sekä sosiaali- ja
terveydenhuolto. Sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä voit seurata osoitteesta: www.
pohjoissavo2019.fi/
Palvelujen kehittäminen
iäkkäille kärkihankkeena
Perusturvassa emme ole jääneet odottelemaan
”uutta isoa sotea”. Tervon perusturvalautakunta on linjannut kokouksissaan Tervon kunnan kotihoidon kehittämisestä, jonka parissa
kotihoidon työntekijät aloittivat työskentelyn
toukokuun alusta 2017. Keskeisimpiä kehittämiskohteita kotihoidossa ovat kotihoidon
kriteerien päivittäminen, asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn jatkuva arvioiminen,
tavoiteaikojen asettaminen välittömälle hoito-
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Lisää työvoimaa
Kolmas keskeinen perusturvan toimintaalueen muutostyö, jonka parissa johtavat
viranhaltijat ovat kevään aikana työskennelleet, on sosiaalitoimen henkilöstörakenteen
tarkastelu. Henkilöstörakenteen muutosten
on tarkoitus astua voimaan 1.1.2018. Perusturvalautakunta on linjauksissaan, kehittämistoimenpiteissään ja tiedoksi saamiensa
raporttien pohjalta ottanut huomioon viranhaltijoiden työmäärän kohtuullistamisen.
Sosiaalitoimistomme vahvistuukin yhdellä määräaikaisella sosiaalityöntekijällä toukoelokuussa 2017. Sosiaalityöntekijän määräaikainen työ jatkuu mahdollisesti osa-aikaisena
syksyllä 2017 sekä perusturvalautakunnan
päätöksen mukaisesti 80 %:n työajalla vuoden 2018.
Terveysaseman toiminta
kesäksi Vesannolle

työlle, omahoitajuuden täsmentäminen sekä
sisällön lisääminen asiakkaiden päiviin.
Lisäksi iäkkäiden palveluiden kehittäminen jatkuu hallituksen kärkihankkeessa, jonka
tavoitteena on saada iäkkäille sekä omais- ja
perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat,
paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua
hillitsevät palvelut.
IKÄ-muutostyöpajan ja perusturvalautakunnan linjaukset nivoutuvat yhteen erityisesti
asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneissa ja
kuntouttavan työotteen tehostamisessa. Kehittämistyön tavoitteena on luoda Tervon kuntaan toimivat ja kustannustehokkaat kotihoitopalvelut siten, että voisimme jatkaa työtämme
kehittämällämme mallilla tervolaisten hyväksi
uuden isännän vaihtuessa 2019.

Tervon kunnan Kesäkirje 2017

Tervon Terveysaseman toiminta siirtyy Vesannon toimipisteeseen ajalla 12.6 - 6.8.2017.
Terveyskeskuksen toiminnan Vesannolle siirtymisen johdosta kotihoitoon ei ole varattu
kesän ajalle lisäresurssia, joten asiakkaat hoidetaan pääsääntöisesti terveyskeskuksessa terveyskeskuksen ohjeistusten mukaisesti. Palvelukoti Vuokko jatkaa normaalia toimintaansa
kesän läpi. Sosiaalitoimen keskitetyt vuosilomat pidetään kunnanviraston kesäsulun
aikana 10.-30.7.2017. Kesäsulun aikana sosiaalitoimen päivystävä numero virka-aikaan
on 017 499 251.
Aurinkoista kesää!
Minna Heikkinen, perusturvajohtaja

Lisää
kuituverkkoa
Tervossa aloitetaan tänä kesänä Kyläverkkohanke, joka tavoitteena on,
että koko yleiskaava-alueella on sen jälkeen
valmis, toimiva kyläverkko. Yleiskaava ylettyy taajama-alueelta kohti Lohimaan seutua.
Yritystoiminnan, palvelujen saatavuuden,
tasa-arvoisuuden ja yleensä maaseudulla asumisedellytys on riittävän nopea ja kaikissa
olosuhteissa toimintavarma laajakaista. Yhteensä rakennettavien verkkojen pituus tullee
olemaan noin 20 km.
Kyläverkkohankkeeseen Tervon kunta on
hakenut Pohjois-Savon Ely-keskuksesta tukea.
Tervon kunta omistaa verkon. Projektissa huomioidaan myös Savon Voiman aikeet maakaapeloida Tervon taajama-alueella ja sen läheisyydessä. Kokonaiskustannusarvio hankkeella
on noin 285 000 euroa. Kunnan osuus kustannuksista tulee olemaan noin 45 000 euroa.
Prosessin käynnistymisen edellytyksenä on
kyläläisten riittävä kiinnostus valokuituverkon
hankintaan, kiinnostus ja tarve on jo alustavasti selvitetty ja sen tarve on ilmeinen.
Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas,
puh. 044 7499 0200,
petteri.ristikangas@tervo.fi
ja Savon Kuituverkko,
Kati Markkanen
puh. 050 462 4000,
kati.markkanen@savonkuitu.fi.
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PS.

Ympäristöterveyspalvelut

Lue lisää
maakuntauudistuksesta
netistä!

Maakuntauudistus koskettaa meitä
kaikkia, joten tehdään se myös yhdessä
Maakuntauudistuksen valmistelu on ollut käynnissä kunnissa vuoden
2016 lopusta alkaen ja työtä on tehty laajalla
rintamalla myös ympäristöterveydenhuollon
osalta. Tavoitteena on valmistella vuoden
2019 alussa todennäköisesti Pohjois-Savon
maakunnan alaisuuteen siirtyvien ympäristöterveyspalveluiden toiminta vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla voimassa olevaa
lainsäädäntöä, annettuja ohjeistuksia sekä
tietenkin kysyntää ja tarvetta. Koko valmistelun lähtökohdaksi ainakin Pohjois-Savossa on
otettu asiakaslähtöisyys.
Ympäristöterveydenhuolto on tämän
hetkisen tiedon mukaan siirtymässä kokonaisuudessaan maakunnan järjestämisvastuulle.
Täten se tarkoittaa nykyisiä tehtäväkokonaisuuksia, kuten terveydensuojelu (ml. tupakkavalvonta ja elintarvikevalvonta) sekä
eläinlääkintähuolto eli eläinten terveyden ja
hyvinvoinnin valvonta, eläinlääkäripalvelut,
eläinlääkäripäivystys sekä löytöeläinpalvelu.

Elintarvikevalvonnan käynnillä kaikki
oli kunnossa.

Eläinlääkäripalveluiden toivotaan
säilyvän lähipalveluna.

Lakiluonnoksiin ryhdytään
valmistelemaan lausuntoja
Tällä hetkellä emme varmuudella osaa sanoa
mihin olemme matkalla. Nykytilanne on raportoitu edelleen maakunnan valmisteluryhmälle. Tulevaisuuden näkymiä on ennakoitu
ja pyritään edelleenkin valmistelemaan asiakaslähtöisesti palveluiden saatavuus ja saavutettavuus turvaten.
Lakiluonnokset ovat viivästyneet, ja niihin ryhdytään vasta valmistelemaan lausuntoja. Täten muutoksen valmistelu ei ole
edennyt aivan toivotulla tavalla, kun emme
ole tienneet kaikkia reunaehtoja, jotka tulisi
valmistelussa huomioida. Se on aiheuttanut
tietenkin huolta ja epävarmuutta niin asiak-

kaissa, kuntalaisissa, toimijoissa, ympäristöterveydenhuollon henkilöstössä kuin muutoksen valmistelijoissa. Tammikuun 1. 2019
tulee yllättävän pian ja ennakoitu muutos
lienee suurimpia rakennemuutoksia miesmuistiin.
Valmistelun toisessa vaiheessa esitetään
asiakaslähtöisiä ja vaihtoehtoisia toimintamalleja, joiden pohjalta tulevan maakunnan
palveluita voidaan toteuttaa. Tämä näkyy
kuntalaisille ja asiakkaille erilaisina kyselyinä
ja kuulemistilaisuuksina.
Haluamme Pohjois-Savon maakunnan
alueella kuulla kuntalaisia ja asiakkaita sekä
antaa mahdollisuuden vaikuttaa tulevien
palveluiden valmisteluun ja järjestämiseen.
Aiemmin on toteutettu asiakkaillemme ja
toimijoille sähköinen kysely terveydensuojeluun liittyvistä palveluista. Lisäksi tuotantoeläinten parissa toimivilta on pyydetty
MTK:n paikallistilaisuuksien yhteydessä kannanottoja eläinlääkintähuollon palveluihin
liittyen.
Asiakastyytyväisyyskysely
selvitti toiveita
tulevista eläinlääkintäpalveluista

Terveydensuojeluviranomaisen voi
kutsua kotikäynnille, kun epäilee terveyshaittaa.
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Kevään aikana maakuntauudistuksen kotisivuilla (www.pohjoissavo2019.fi) oli sähköinen asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyyn

Lisätietoja sote- ja maakuntauudistuksesta voi lukea mm.
Pohjois-Savon liiton sivuilta:
www.pohjois-savo.fi/
maakuntauudistus.html
sekä www.alueuudistus.fi

oli mahdollista vastata myös paperiversiona
vastaanotoilla. Toivomme, että mahdollisimman moni ehti ottaa osaa kyselyyn.
Toivoimme kyselyn laajuuden sekä tulosten
kokoamisen ja käsittelyn vuoksi, että kuntalaiset ja asiakkaat antoivat äänensä kuulua
etenkin sähköisen kyselyn kautta.
Toivomme, että kuntalaiset, asiakkaat ja
toimijat ottavat jatkossakin aktiivisesti osaa
valmisteluun ja vaikuttavat palveluverkoston suunnitteluun, jotta päättäjille saadaan
ajantasainen tieto palvelutarpeesta sekä tahtotiloista. Muutos lienee vääjäämätön, mutta tilaisuutta ei saada hukata murehtimiseen,
vaan se pitäisi pystyä kääntämään vahvuudeksi ja pyrittävä näkemään myös mahdollisuutena suunnitella ja toteuttaa jotain nykyistä parempaa. Sama muutos viedään läpi
eri puolilla Suomea varsin eri tavoin. Meidän tavoite on viedä se läpi pohjois-savolaisia parhaiten palvelevalla tavalla.
Lari Hölttä
Tervon kunta / Ympäristöterveyspalvelut
Ympäristöterveysjohtaja
Puh. 044 7499 400
lari.holtta@tervo.fi
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UUSI JÄTEVESIASETUS ASTUI VOIMAAN
HUHTIKUUN ALUSSA 2017
Huhtikuun alusta astui voimaan
kokonaan uusi jätevesiasetus ja ympäristönsuojelulain muutos. Uutta on nyt 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.
Jatkoaikaa on mahdollista hakea
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.
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Lajittelu - se alkaa sinusta
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

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.

Käyttökelpoiset tavarat kiertoon
Itselle tarpeettomiksi käyneet, puhtaat ja ehjät
tavarat sekä vaatteet voit viedä kirpputoreille
tai kierrätystavarataloihin. Tekstiilinkeräysastia
löytyy myös Tervon lajitteluasemalta. 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

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 palvelee nyt koko Jätekukon toimialueella. Noutokukko noutaa isot jäte-esineet
suoraan kotoa ja toimittaa ne jätekeskukselle
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 KUNNAN PALVELUT 2016
Lastensuojelu, muu sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut: sosiaalityöntekijä
Susanna Huupponen, puh. 017-499251.
Sosiaalityöntekijän puhelinaika ma-pe 8-10.
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä
Virva Korhonen, puh. 044 7885422.
Sosiaaliohjaaja Paula Räisänen,
puh. 044 7885438.
KUNNANVIRASTO

Sosiaaliasiamies, puh. 044 7183308.

Puhelinvaihde 017-499111 on auki
ma-to 8-15.45,
(kesä-elokuussa 7.45.-15.30),
perjantaisin ja aattoina 7.30-15.15.
www.tervo.fi
sähköposti: tervon.kunta@tervo.fi
tai etunimi.sukunimi@tervo.fi

SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.

Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas,
puh. 017-499200, 044 7499200.
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh. 044 7499201.
Virasto palvelee ympäri vuoden
ma-pe klo 9-14,
muuna aikana sopimuksen mukaan.
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, puh. 0207 464640,
sari.tulila@savogrow.fi.
SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtajan, vammaishuollon
palvelut ja lastenvalvojan tehtävät
Minna Heikkinen, puh. 017-499250.
Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen asiat 1.1.2017 alkaen toimistosihteeri Pirkko Väätäinen, puh. 017-499252 tai
sosiaalityöntekijä Susanna Huupponen, puh.
017-499251. Puhelinaika ma-pe 8-10.

Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti
kerran viikossa.
Terapeutti, puh. 040 1472522.
Sosiaalityöntekijä, puh. 040 1779124.
VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoitopalveluiden esimies puh. 017499253. Kotihoitopalveluiden sairaanhoitaja puh. 017-499264. Kotipalvelu, palvelutarpeen arvioinnit, omaishoidon tuki ja
ikäihmisten perhehoito, ateria-, sauna- ja
muut tukipalvelut, päiväkeskus sekä veteraaniasiat.
Osastonhoitaja Pirjo Hänninen, puh. 0447
499260. Palvelukoti Vuokko, tehostettu
palveluasuminen ja laitoshoito. Ti, ke ja to
Pirjo Hänninen, puh. 0447 499260, ma ja
pe kotihoitopalveluiden esimies, puh. 017499253.
SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET
Virka-aikana sosiaalityöntekijä,
puh. 017-499251,
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 arkipäivisin 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
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. 044 7499315,
kirjasto@tervo.fi
www.facebook.com/tervonkirjasto
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
esimies Tiina Pulkkinen,
puh. 0447 499316.
Kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasaho,
puh. 0447 499315.
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- Omatoimikirjasto päivittäin klo 7-21. Asiakas tarvitsee kirjastokortin ja siihen liitetyn
tunnusluvun.
- Kirjastossa on avoin langaton verkko.
- Kirjastossa on asiakkaiden käytössä kaksi
tietokonetta, tulostus-, valokopio- ja
skannausmahdollisuus.
- Vanhojen tervolaisten valokuvien arkisto
yläkerran tietokoneella.
- Digitaalipiano, jota asiakkaat voivat soittaa
kirjastossa. Sitä lainataan tervolaisten järjestöjen tapahtumiin ja vuokrataan yksityisille.
YHTENÄISKOULU
https://peda.net/tervo/ty
Rehtori Heikki Pulkkinen,
puh. 0447 499306.
Toimistosihteeri,
puh. 0447 499301.
KURREKUMMUN PÄIVÄKOTI
https://peda.net/tervo/pk
Rehtori Heikki Pulkkinen,
puh. 0447 499306
Vastaava lastentarhanopettaja
Niina Lappalainen, puh. 0447 499263
VAPAA-AIKATOIMI
Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä, puh. 0447 499303.
Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja
Mikko Räty, puh. 0447 499304.
Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks.
tämän tiedotteen erillinen osio.
TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja Jukka Korhonen,
puh. 0447 499350.
Rakennustarkastaja Esko Tossavainen,
puh. 0447 499355.
Toimistosihteeri Jukka Mykkänen,
puh. 0447 499351.
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Vs. työnjohtaja-laitosmies Matti Maapuro
puh. 0447 499373
Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 0447 499352.
Teknisen toimen päivystys,
puh. 017-499353.
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
(Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki)
Ympäristöterveysjohtaja Lari Hölttä,
puh. 0447 499400
Toimistosihteeri Mervi Mäki-Penttilä,
puh. 0447 499410
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka Herralantie 1
Jaana Partanen, puh. 0447 499422
Vesa Aula, puh. 0447 499424
Niina Parviainen, puh. 0447 499420
Eläinlääkärit
Tervo, Päivi Romunen Myllytie 7,
ajanvaraus klo 8-9.30, puh. 0447 499401.
Vesanto, Anu Hallikainen Valokuja 1,
ajanvaraus klo 8-9.30, puh. 0447 499402.
Valvontaeläinlääkäri Heidi Brisk,
puh. 0447 499409
Eläinlääkäripäivystys arkena klo 9.30 jälkeen
sekä viikonloppuisin ja juhlapyhien ajan;
soita oman eläinlääkärisi numeroon, niin
puhelu yhdistyy päivystävän eläinlääkärin
numeroon.
Löytöeläinsuoja, puh. 0407 228996.
PALO- JA PELASTUSTOIMI
YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112

Kuopion aluepelastuslaitoksessa Tervon
alueella palvelee lähinnä ylipalomies,
puh. 0447 188301. Tervon palokunnan
päivystysnumero on 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.
TERVON OPASKARTTA
Tervon opaskarttaa myydään kunnanviraston neuvonnasta, ABC-huoltamolta sekä
Tervon Tekeviltä.
TERVO - VESIRAJAN KARTTA
Pitäjäkirjaa saatavissa hintaan 40 euroa.
Myyntipaikkoina kunnanvirasto ja kirjasto.
TERVON TORIPAIKKAMAKSUT
Tervon toripaikkamaksut maksetaan teknisen lautakunnan määrittelemien taksojen
mukaisesti Tervon Tekevät ry:lle Tervon
Puotiin ja Puhvettiin tai Tervon ABC:lle. Mikäli toripaikkamaksu on jäänyt maksamatta,
peritään maksu kaksinkertaisena.
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YHTEISPALVELUPISTE
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, puh. 017-499252 ja Saini
Malinen, puh. 017-499203.
Yhteispalvelupiste avoinna ma-pe klo 9-14.
KELAN palvelunumerot
Maksupäivätiedustelut: 020 634 0210
Voit tiedustella lapsilisän, lastenhoidon tuen,
eläke- ja vammaisetuuksien, asumistukien,
opintotuen ja sotilasavustuksen maksupäiviä
automaattisesta puhelinpalvelusta. Palvelu
on käytettävissä ympäri vuorokauden joka
päivä.
Valtakunnalliset palvelunumerot
palvelevat ma–pe klo 8–18.
Asevelvollisen tuet
Sotilasavustus ja muut asevelvollisen tuet,
020 692 200
Asumisen tuet
Yleinen asumistuki, 020 692 201
Eläkeasiat
Kansaneläke, työeläke, eläkkeensaajan asumistuki, 020 692 202

Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti
Kela-kortin ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilaukset, 020 692 203
Kuntoutus
Kuntoutuspalvelut ja -kurssit, kuntoutusraha,
020 692 205
Lapsiperheiden tuet
Vanhempainpäivärahat, lapsilisä, elatustuki
ja muut lapsiperheen tuet (Huom. Erityishoitoraha-asioissa soita palvelunumeroon Sairastaminen), Lapsiperheen tuista voit kysyä
verkossa Kela-Kertulta!, 020 692 206
Maasta- ja maahanmuutto
Sosiaaliturva ulkomaille tai Suomeen muutettaessa (Ks. myös Kansainvälisten asioiden
keskus ja Rajat ylittävän terveydenhuollon
yhteyspiste), 020 634 0200
Omaisen kuoltua
Leskeneläke, lapseneläke, perhe-eläke, 020
692 208
Opiskelijan tuet
Opintoraha, asumislisä, opintotuen
valtiontakaus, korkoavustus, koulumatkatuki
(Ks. myös Opintotukikeskus) 020 692 209
Perustoimeentulotuki
1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuki,
020 692 207
Sairastaminen
Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset,
matkakorvaukset (taksimatkojen tilaus),
sairauspäiväraha ja erityishoitoraha
020 692 204
Työttömyysajan tuet
Työmarkkinatuki, peruspäiväraha,
koulutusajan tuet työttömälle,
020 692 210
Vammaistuet
Vammaistuet, eläkettä saavan hoitotuki,
keliakiakorvaus, 020 692 211
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TERVON TERVEYSASEMAn kesän
POIKKEAVA AUKIOLO 2017 (12.6. – 6.8.2017)
Tervon terveysasema toimii
supistetusti kesällä 2017.
Ajalla 12.6. – 6.8.2017 toiminta
siirtyy Vesannon terveysasemalle.
VESANNON TERVEYSPALVELUT
(KYSTERI)
TERVEYSASEMA
ma-to 8–16, pe 8–15
(Simolantie 15, 72300 VESANTO)
neuvonta/ilmoittautuminen
puh. 017 - 171 241 (ei ajanvarausta)
KIIREELLINEN ENSIAPU JA
PÄIVYSTYSAJANVARAUS
ma-to 8–16, pe 8–15
puh. 017 - 171 220
KIIREETÖN AJANVARAUS JA
OMAHOITAJIEN PUHELINNEUVONTA
ma-pe 12–13.30
puh. 017 - 171 225
puh. 017 - 171 226
AKUUTTIVASTAANOTTO JA
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS VIRKA-AJAN
ULKOPUOLELLA
Arki-iltaisin klo 16–20 sekä
viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–18
päivystys on joko
Pielavedellä puh. 017 - 171 030 tai
Keiteleellä puh. 017 - 171 130
Arkisin klo 20:n jälkeen ja
viikonloppuisin klo 18:n jälkeen päivystys
on Kuopiossa KYSin yhteispäivystyksessä.
Ennen KYSiin hakeutumista soitetaan puhelinneuvontaan: puh. 017 - 174 500.
Fysioterapia ja apuvälinelainaus puhelin/palveluaika ma-pe
klo 12–13 puh. 017 171 222.

NEUVOLAT
kouluterveydenhuolto puh. 017 - 171 239,
puhelinaika ma - pe klo 12–13
lastenneuvola puh. 017 - 171 180,
puhelinaika ma - pe klo 12 - 13
äitiys- ja ehkäisyneuvola puh. 017 - 171 044,
puhelinaika ma -pe klo 8-9
AK-poliklinkka/INR-hoitaja
puh. 017 - 171 186
Mielenterveyspalvelut
ajanvaraus/puhelinaika ma-pe klo 8-9
puh. 017 171 237. Muuna aikana jätä viesti
vastaajaan.
MUISTIHOITAJA
puh. 017 - 171 242
RÖNTGEN
Keitele, Sairaalatie 1.
Röntgentutkimukset
ajanvaraus röntgenin aukioloaikoina
puh. 017 - 171 150
Pielavesi, Savikontie 15.
Röntgen- ja ultraäänitutkimukset.
ajanvaraus ma, ti ja to klo 8–15.30,
pe klo 8–13.30 puh. 017 - 171 050
SUUN TERVEYDENHUOLTO
ajanvaraus ma-pe 8–15 puh. 017 - 171 156
arkipyhä- ja viikonloppupäivystys Kuopio
ajanvaraus klo 8 – 9 puh. 017 - 186 611
LABORATORIO, ISLAB
näytteenotto ajalla 12.6. – 6.8.2017
ma–pe klo 7.15–9.45
ajanvaraus ma-pe klo 12–14
puh. 044-717 8888,
www.islab.fi/ajanvaraus

Tervon terveysaseman
toiminta kesällä 2017
Terveysasemalla suoritetaan kesällä 2017 remontti.
- Toiminta siirtyy Vesannon toimipisteeseen ajalla
12.6.2017- 6.8.2017.
- Tervolaiset ja vesantolaiset hoidetaan Vesannon terveysasemalla
koko kesän ajan.
- Kiireettömiä vuosikontrolleja ei tehdä kesä- ja heinäkuussa vain
kiireelliset ajokorttitarkastukset (laaja tarkastus) pystytään hoitamaan.
- Haavahoidot, pistoshoidot, rokotukset, reseptiasiat ym.
hoidetaan normaalisti.
On tärkeää, että ulkopaikkakuntalaisella lomalaisella on mukanaan hoitosuunnitelma tai maksusitoumus, jotta hoitoon pääsy helpottuu. Ota ne
mukaasi kotipaikkakunnan terveyskeskuksesta lähtiessäsi lomalle.
Vuosikontrolleihin ja kiireettömiin todistus asioihin
palataan kesäsupistusten jälkeen.
Reseptien uusiminen: Reseptit uusitaan pääsääntöisesti e-reseptinä
apteekin tai vastaanoton kautta. Terveysasema palvelee reseptiasioissakin
puhelintuntien soittoajoilla, uusinta-aika on 5 vrk.
Ilmaisjakelutarvikkeiden ja vakituisten lääkkeiden riittävyys pyydetään
varmistamaan hyvissä ajoin ennen kesäsupistusta.
Kelakortti mukaan terveyspalveluihin!
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TERVETULOA TERVOON!

HAE MUKAAN

Lohimaan kalastusmatkailukeskuksen läheisyyteen Koskiveden rannalle rakennetaan loma- ja vakituisen asumisen messualue. Asumismessujen valmistelu on aloitettu vuoden 2016 alussa. Messujen teemana

PILOTTIRYHMÄÄN

on MODERNI, EKOLOGINEN ASUMINEN. Valmistelussa on myös muita
kohteita Tervon keskustassa.
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Suunnitteluvaiheen aikana järjestämme pilottiryhmän
jäsenille tutustumismatkoja suomalaisiin ekorakentamisen kohteisiin. Lisäksi tarjoamme ryhmäläisille
useita mahdollisuuksia tutustua alueen moninaisiin
harrastus- ja outdoor-mahdollisuuksiin eri vuodenaikoina. Metsien ja vesien kirjailema Tervo tarjoaa upeat
puitteet muun muassa kalastukseen, metsästykseen
sekä monipuoliseen retkeilyyn ja luonnosta nauttimiseen. Kunnan erikoisuuksia ovat lisäksi golf-kenttä, sisäkartinghalli ja winter driving experience –radat. Lähialueella sijaitsee myös ratsastuskoulu maneeseineen
sekä islanninhevostalli.

101.4
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Haluaisitko sinä asua modernisti ja mukavasti järven rannalla? Rakastatko luontoa ja laadukasta asumista, modernisti omassa rauhassa? Hae mukaan
pilottiryhmään, ja unelmasi voivat toteutua!
Etsimme noin 25 perhettä mukaan Koti rannalla
-alueen suunnitteluun. Mukaan valituilla perheillä on
mahdollisuus vaikuttaa uuden asuinalueen energiaratkaisuihin, kierrätykseen, sähköisen liikenteen suunnitteluun, kimppakyyteihin, viljelypalstojen perustamiseen, maisemointiin sekä puisto- ja ranta-alueiden
suunnitteluun.
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Kodikasta
rivitaloasumista
järven rannalla
Tervon keskustaan,
sillan korvalle, järven rantaan
on valmistunut
uusia rivitaloasuntoja.

Asunto Oy
Tervon Siltavahti
Vielä muutamia
asuntoja vapaana!

Unelmakoteja rannalle
Koti Rannalla-alueella on 10 omarantaista ja 12 hienolla järvinäkymällä olevaa
tonttia. Koti Rannalla- asumismessut pidetään
kesä-heinäkuun taitteessa 2019.
Asumismessujen ennakkotapahtumat ovat
12.8.2017 ja 30.6.2018. Messualueen infra valmistuu tulevan kesän tapahtumaan mennessä ja
aluetta päästään esittelemään paikan päällä.
Kesällä 2018 harjoitellaan vuoden 2019
päätapahtumaa, johon odotetaan noin 10 000
vierasta. Messujen teemana on moderni, ekologinen asuminen ja Tervon alueen monipuoliset
luonto- ja outdoor-harrastukset eri muodoissaan.
Asumismessuja tukemaan on saatu EkoKoti
rannalla –hanke, jota rahoittaa Pohjois-Savon
liitto. Tämä hanke mahdollistaa ainutlaatuisen
kokeilun, jossa asukkaat itse pääsevät mukaan
suunnittelemaan ympäristöystävällistä asumista

ja rakentamista yhdessä rakentajien ja kunnan
kanssa. Esittelemme aluetta mielellämme kaikille tontin hankinnasta tai maaseutuasumisesta
kiinnostuneille. Alueesta on juuri valmistunut
3D -havainnekuvat, joiden avulla alueeseen voi
tutustua myös etänä.
Haastamme kaikki teidät, niin paikalliset,
kuin kesäasukkaatkin ilmiantamaan maaseutuasumisesta tai vapaa-ajan asunnon hankkimisesta kiinnostuneet tuttunne ja sukulaisenne
meille. Jokaiselle ”ilmiantajalle” lupaamme
pienen löytöpalkkion! Olemme valmiita auttamaan näitä rantapaikan etsijöitä – uskomme,
että löydämme heille sopivat tontit täältä Tervosta!
Antti Tulila

Varaa oma koti ainutlaatuisen
maiseman ja
sijainnin omaavasta
asunto-osakeyhtiöstä.

Tarkempia tietoja
sähköpostilla
tai soittamalla.

lifthouse@lifthouse.fi,
puh. 0500 274 214

43

AIKO-rahoitusta
haettavana pienille
kokeiluluonteisille
hankkeille
Pohjois-Savon liitolta on haettavana
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) –rahoitusta pieniin ja ketteriin avauksiin, joilla edistetään aluekehitystä. Tavoitteena on vauhdittaa
ja käynnistää uusia kehityskulkuja maakunnan
elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Rahoitus mahdollistaa moninaisesti esimerkiksi verkostojen
muodostamista, uudenlaisten toimintatapojen
tai kansainvälistymisen edistämistä. Hankkeet
voivat olla luonteeltaan mm. kokeilevia, selvityksiä tai valmisteluhankkeita.
Hankkeilla kehitetään ja vahvistetaan
Pohjois-Savon innovaatiokärkiä (kone- ja energiateknologia, puun ja biojalostus, elintarvikkeet, terveysklusteri sekä vesi ja ilma).
AIKO-tuen piiristä on rajattu pois infrastruktuurin sekä yksittäisten tapahtumien/tilaisuuksien rahoittaminen. Tukea ei voi myöskään
myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan
kehittämiseen. AIKO-rahoitus on helposti haettavaa ja hallinnoitavaa rahoitusta ilman EUbyrokratiaa.
Vuonna 2017 AIKO-rahaa on haettavana
yhteensä 287000 euroa. Tuen enimmäismäärä
on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kyseessä on jatkuva haku.
Tukea voidaan myöntää Pohjois-Savon julkisille ja yksityisille yhteisöille ja säätiöille sekä
muille vastaaville organisaatioille.
Ota yhteyttä,
Soile Juuti, puh. 044 7142637
ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto
(etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi),
Lisätietoa:
www.pohjois-savo.fi/rahoitus-ja-hankkeet/
ohjeet-ja-lomakkeet/kansallinen-rahoitus.html

kunnan
Kesäkirje
2017
Julkinen Tervon
tiedote
Tervon
kunnan
kesäkirje 2017. Tervon kunta, Tervontie 4, 72210 TERVO

udistuu

u
Tervo-päivät

Tervo-päivien

- Uudet luottamushenkilöt esittäytyvät
- Uuden valtuuston puheenjohtajan tervehdys
- Tervon kalannarraajaja
- Menestyneiden urheilijoiden huomioimiset
- toritanssit (säävaraus)
Eerikkalan Kievarissa LAuantaina 1.7.
Leijonien järjestämä
hyväntekeväisyysillallinen
alkaen klo 17. Tähtiesiintyjänä
näyttelijä, koomikko Eija Vilpas.
Ohjelmassa viihtymistä yhdessä
terassilla ja perinnetuvassa sekä
seurustelua kesäillassa.
Illalliskortteja Leijonilta
sekä suoraan Eerikkalasta.

Kunnanjohtajan kesäkierros
Kunnanjohtajan perinteinen,
hyväntuulinen kesäkierros
suuntaa tällä kertaa Tervon
kirkonkylän alueelle pe 30.6. klo
9-14. Kulkuväline on joka vuosi salaisuus
viimeiseen asti, ja tälläkin kertaa se on
erilainen kuin aiempina kesinä Ü. Kunnanjohtaja vierailee muutamissa kodeissa
toteuttaen päivän aikana pienen hyväntekeväisyystempauksen.

Kaunista ja
hyvää kesää
kaikille!

Kuvat: Inkeri Palmio

perinteinen
toritapahtuma
perjantaina 30.6.
klo 17-19

