90 juhlavuotta
juhlittiin s.10-11

Pian kunnan palveluita
voi saada myös
sähköisesti s.7-8

Tervon kunnan

Talousarvio
puserrettiin
plussalle s. 3-5
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Kohti sivistyksen, hyvinvoinnin ja
elinvoiman kuntaa

T

uleva vuosi 2017 päättää nykyisen
jalta on mahdollisuus varata videoneuvottevaltuustokauden perinteistä poiketen
luaikoja.
toukokuussa. Kuntavaalit käydään
Tervossa viime vuodet ovat olleet aktiivi9.4.2017 ja uusi valsen kaavoittamisen aikaa.
tuusto aloittaa työskentelyn
Uusi yleiskaava vahvistetMyös kunnanjohtajalta on tiin marraskuussa, Allaan
kesäkuussa. Tulevalla valtuustokaudella tullee myös kunnan
asemakaavan
odotetaan
mahdollisuus varata
tehtävät ja rooli muuttumaan
valmistuvan
vuoden
2017
videoneuvotteluaikoja.
ennennäkemättömällä tavalla.
alussa ja alakoulun kortSosiaali- ja terveyspalveluiden
telin kaavoittaminen tehjärjestämisvastuun siirtyminen
dään vuonna 2017. Kaavat
kunnilta maakunnille ja samanaikaisesti tapahmahdollistavat monipuolisen asuntorakentatuva maakuntauudistus muuttaa myös Tervon
misen kuntastrategian mukaisesti niin omakokunnan tehtäviä tulevina vuosina. Tulevaisuuti-, rivitalo- kuin kerrostalollekin.
den Tervo on kuntalaisille sivistyksen, hyvinAsumisen suurin ponnistus alkaa vuoden
voinnin ja elinvoiman kunta.
2017 alusta Tervossa 2019 järjestettävien
Vuoden 2017 talousarvion laadinta on jälKoti rannalla –messujen tiimoilta. Messualuleen kerran ollut haastava. Yksinkertaistettuna
een kunnallistekniikan rakentaminen on vuohaaste ovat kasvavat kulut, erityisesti sosiaaden 2017 merkittävin investointi. Lohimaan
li- ja terveyssektorilla, ja paikalleen jämähtäläheisyyteen rakentuva loma- ja vakituisen
neet tulot. Kustannukset, joihin kunta voi itse
asumisen messualueelle tulee ensimmäisessä
vahvasti vaikuttaa, ovat olleet viime vuodet
vaiheessa myyntiin 22 tonttia, joista omaranlaskevia. Talousarviohaasteista huolimatta on
taisia on 10 tonttia. Teemana on moderni ekokunnan vuoden 2017 talousarvio tilikauden
loginen asuminen. Ekologista teemaa tukee
yli/alijäämän osalta tasapainossa. Tämä ei
Pohjois-Savon liiton rahoittama Ekokoti rankuitenkaan poista tosiasiaa, että taloudeltaan
nalla -hanke. Messujen toteuttaminen ja mm.
”terveen” kunnan tunnusmerkkiä, vuosikatkesän korvalla valmistuva Eerikkala Golfin
teen riittämisestä poistoihin, emme vuoden
kentän kokonaisuudistus vahvistavat Tervon
2017 talousarviossa saavuttaneet.
positiivista kehitystä.
Nilakan kuntien vuosien 2015-2016 aikana
toteuttama ICT-harmonisointi tarjoaa mahToivotan kunnan työndollisuuksia uudella tavalla toteutettujen paltekijöiden ja luottamusveluiden kokeiluihin. Tervossa ja myös muissa
henkilöiden puolesta
Nilakan kunnissa on käynnistynyt marraskuun
alussa puolen vuoden virtuaalinen virastoasiRauhallista joulun
oinnin pilotti. Käytännössä kokeilu tarkoittaa
odotusta ja hyvää
sitä, että kuntalaisten mahdollisuus asiointiin
uutta vuotta 2017!
monipuolistuu ja helpottuu: kaikkia asioita ei
tarvitse lähteä toimittamaan kunnantalolle tai
virkamiehen tykö, vaan avuksi otetaan chat ja
Petteri Ristikangas
videoyhteys netin kautta. Myös kunnanjohtakunnanjohtaja
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KUNTAVAALIT TERVOSSA
NYKYISEN KUNNANVALTUUSTON TOIMIKAUSI päättyy toukokuun 2017 lopussa.
Kuntavaalit
toimitetaan
sunnuntaina
9.4.2017. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 29.3 - 4.4.2017 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 29.3. - 1.4.2017 (keskiviikosta
lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan
ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 22.3.2017.
Vuoden 2017 kuntavaalit ovat ensimmäiset
uuden kuntalain mukaiset vaalit. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2017 ja
kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun.
Tervon kunnanvaltuusto on päättänyt, että
uuteen kunnanvaltuustoon valitaan 17 valtuutettua kuten tähänkin saakka.

EKOKOTI –HANKE ASUMISMESSUJEN RINNALLE
TERVON KUNTA ON hakenut PohjoisSavon Liitolta rahoitusta EkoKoti Rannalla
–hankkeelle, joka ajoittuu välille tammikuu
2017 - joulukuu 2018.
EkoKoti rannalla -hanke on vähähiilistä
maaseutuasumista ja elämäntapaa kehittävä
kokonaisuus. Hankkeen kohderyhmä ovat
modernista, ekologisesta maaseutuasumisesta
kiinnostuneet ihmiset, joita tavoitellaan mukaan projektiin kehittämään asuinaluetta ja
suunnittelemaan omaa kotia Koskiveden rannalle, lähelle Lohimaan matkailukeskusta.
Ekologisen rakentamisen ohella hankkeessa kehitetään vähähiiliseen energiantuotantoon, liikkumiseen ja outdoor harrasteisiin
(metsästys, kalastus ja retkeily) liittyviä asioita.

Hankkeen yrityskumppaneiksi haetaan energia-, lvi-, automaatio-, rakennus- ja autoalan
toimijoita sekä tahoja, joilla on kiinnostusta
ja osaamista olla kehittämässä ekologista maaseutuasumista.
Kunta toteuttaa Koti rannalla –asumismessut kesällä 2019.

TERVON KUNNAN TALVIKIRJE 2016-17
Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Jani Nuutinen
Taitto: Hanna Valkonen, UniikkiTarina
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio
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TALOUSARVIO JA
TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019
KYSEESSÄ ON ARVIO hallintokuntien valmistelemasta Tervon kunnan talousarviosta.
Kunnanvaltuusto päättää talousarvion hyväksymisestä 15.12.2016.
1.1 Toimintakulut
Vuoden 2017 talousarvioesityksessä toimintakulut ovat 14.719 milj. euroa. Vuoden 2016
talousarvioesityksessä toimintakulut ovat
14.089 milj. euroa. Toimintakulut kasvavat
vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 4,5 %
(0.630 milj. euroa). Toimintakulujen kasvu selittyy kasvavilla sosiaali- ja terveydenhuollon
menoilla ja hankkeiden kustannuksilla.
Vuoden 2017 talousarviossa toimintakatteeksi on arvioitu 10.826 milj. euroa. Vuoden
2016 alkuperäisessä talousarvioesityksessä toimintakatteeksi on arvioitu 10.525 milj. euroa,
eli nettomenojen ennakoidaan kasvavan (2,9
%) vuoden 2016 talousarvioon verrattuna.
Talousarvion laadintaohjeen linjauksen
mukaisesti käyttötalouden toimintakulujen
tulee olla samalla tasolla kuin vuoden 2016
talousarviossa.
Kilpailukykysopimus vaikuttaa vuoden 2017
talousarvioihin. Talousarviovalmistelussa on
otettava huomioon:
• Palkkoja ei koroteta sopimuskaudella.
• Lomarahoja leikataan 3,0 % eli ajanjaksolla
1.2.2017–30.9.2019 maksetaan vuoden 2016
lomarahaprosentteihin verrattuna pienempää
lomarahaa.
• Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat:
• KuEL/JuEL-palkkaperusteinen maksu laskee 0,20 %-yksikköä.
• Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
alenee. Vuoden 2017 tarkemmista maksuista neuvotellaan elokuussa 2016.

• Työnantajan sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu) alenee 0,094 %-yksikköä. STM vahvistaa ensi vuoden sotumaksut loppuvuodesta.
Perusterveydenhuollossa sovelletaan liikelaitos Kysterin asettamaa talousarviota ja erikoissairaanhoidossa sairaanhoitopiirin talousarviota.
1.2 Toimintakulut menolajeittain
Vuoden 2017 talousarviossa kunnan toimintamenoista 53,9 % (7,931 milj. euroa) koostuu palvelujen ostoista (52,8 % v. 2016).
Henkilöstökulut ovat 5,383 milj. euroa ollen
toimintamenoista 36,6 % (37,0 % v. 2016).
Aine-, tarvike- ja tavaraostoihin on talousarviossa varattu 0,672 milj. euroa (4,6 %),
jossa laskua vuoteen 2016 verrattuna 6,3 %.
Avustukset muodostavat toimintamenoista n.
0,407 milj. euroa eli 2,7 % toimintamenoista.
Muita toimintakuluja on 2017 talousarviossa
0,325 milj. euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 60,1 % (0,203 milj. eur v. 2016). Muiden toimintakulujen kasvu selittyy etupäässä
lisääntyneillä vuokrakuluilla, joita vastaava
lisäys on myös vuokratuotoissa.
Toimintamenoissa verrattuna vuoden
2016 talousarvioon on vähennystä aineet,
tarvikkeet ja tavaraostoissa ja avustuksissa.
Suurinta toimintamenojen kasvu on palveluiden ostossa ja henkilöstökuluissa. Palveluiden
ostoissa kasvavat verrattuna vuoden 2016
talousarvioon sosiaali- ja terveystoimessa
erityisesti perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon ja asumispalveluiden kustannukset. Henkilöstökustannuksia nostaa mm.
Koti –rannalla messujen - ja Ekokoti –rannalla
hankkeen henkilöstökustannukset.

1.3 Toimintatuotot
Toimintatuloja vuonna 2017 on arvioitu kertyvän yhteensä 3,893 milj. euroa, mikä 0,329
milj. euroa (9,2 %) enemmän kuin vuoden
2016 talousarviossa. Toimintatuotoista 3,383
milj. euroa on ulkoisia tuloeriä ja 0,51 milj.
euroa sisäisiä tuloeriä. Ulkoisista myyntituotoista merkittävimpiä ovat ympäristöterveydenhuollon tuotot noin 1,322 milj. euron ja
vesi- ja jätemaksut 0,194 milj. Sosiaalitoimen
maksutuotot ovat yhteissummaltaan 0,590
milj. euroa.
Tuet ja avustukset muodostavat toimintatuotoista 3,73 % eli 0,145 milj. euroa. Muita
toimintatuottoja on vuodelle 2017 arvioitu
0,753 milj. euroa, joka on 0,319 milj. euroa
ja 73,6 % kuluvaa vuotta suurempi. Muihin
toimintatuottoihin sisältyy vuokratuottojen kasvu vuoteen 2016 verrattuna noin 35
% sekä pysyvien vastaavien myyntivoittoja
0,180 milj. euroa.
1.4 Toimintakate
Vuodelle 2017 laaditussa talousarviossa toimintakulut kasvavat vuoden 2016 talousarvioon nähden 4,5 %. Toimintatuotot ovat
laaditussa talousarviossa 9,2 % edellisvuotta
suuremmat. Toimintakate eli nettomenojen
erotus on 10,826 milj. euroa, muutos 2,9 %
vuoteen 2016.
1.5 Verotulot
Verotuloja vuonna 2017 on arvioitu kokonaisuudessaan kertyvän 4,349 milj. euroa,
mikä on -0,1 % vähemmän kuin vuoden 2016
talousarviossa (4,352 milj. euroa). Kunnan
tulovero pienenee 1,6 % ja kiinteistöveroon
on kasvua 1,9 % ja osuus yhteisöveron tuotosta kasvaa 13,5 % vuoteen 2016 verrattuna.
Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kunnan tuloveroa kertyi 3,505 milj. euroa, kiinteistöveroa
0,406 milj. euroa ja yhteisöveroa 0,413 milj.
euroa, yhteensä 4,324 milj. euroa.
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Kunnan tuloveroprosentiksi 2017 esitetään
20,75 %. Vuoden 2016 kiinteistöveroprosenteiksi esitetään seuraavaa:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,85
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,48
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,50.
1.6 Valtionosuudet
Vuonna 2017 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 6,471 milj. euroa, mikä on 2,1
% enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna
valtionosuudet kasvavat vuonna 2017 0,236
milj. euroa.
1.7 Tuloslaskelman arviointi
Vuosikate vuoden 2017 talousarviossa on
0,186 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa
edellisvuotta vähemmän. Vuosikate riittää
kattamaan 48,01 prosenttisesti suunnitelman
mukaiset poistot, jotka vuoden 2017 talousarviossa ovat 0,387 milj. euroa, kun vuoden
2016 talousarvion vuosikatteella katettiin
97,6 % poistoista. Tilikauden tulos on negatiivinen 0,201 milj. euroa. Poistoeron ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi
muodostuu noin 0,035 milj. euroa.
1.8 Rahoituslaskelman arviointi
Investoinnit vuosikatteen ja rahoitusosuuksien jälkeen on 0,703 milj. euroa. Rahoituslaskelmassa investointien rahavirta pysyvien
vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen
jälkeen on -0,323 milj. euroa kun se vuoden
2016 alkuperäisessä talousarviossa on -1,607
milj. euroa. Vuonna 2016 uutta lainaa oli varauduttu nostamaan 1,000 milj. euroa 2.257
milj. euron bruttoinvestointien rahoittamiseen. Vuoden 2017 talousarviossa varaudu-
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taan 0,5 milj. euron lainannostoon. Samanaikaisesti pitkäaikaisia lainoja maksetaan pois
0,217 milj. euroa.
1.9 Tase-erien kehitys
Rahoitusvarallisuus/kassavarat 31.12.:
Kassavarat vuoden 2015 lopussa olivat 3,551
milj. euroa. Vuonna 2016 kassavarojen on arvioitu vähenevän.
Omavaraisuus ja suhteellinen
velkaantuneisuus:
Kunnan omavaraisuusaste vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli 63,3 %. Omavaraisuus-% kertoo oman pääoman ja koko kunnan pääoman
suhteen eli mittaa kunnan vakavaraisuutta ja
kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Taloussuunnitelmakaudella
2016–2018 omavaraisuusaste ei merkittävästi
laske ja säilyy edelleen hyvällä tasolla.
Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli
vuoden 2015 tilinpäätöksessä 39,6 %. Suhteellinen velkaantuneisuus-% kertoo kuinka
paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisin maksuun (luku kuntasektorilla n. 55 %). Vuoden 2017 talousarvio
kasvattaa suhteellisen velkaantuneisuuden
41,97 prosenttiin.
1.10 Taloussuunnitelmakauden 2017–2019
investointiohjelma
Suunnitelmakauden 2017–2019 investointihankkeet ovat yhteensä 1,063 milj. euroa. Investoinneista vuodelle 2017 kohdistuu 0,703
milj. euroa, vuodelle 2018 0,285 milj. euroa
ja vuodelle 2019 0,075 milj. euroa. Investointiosassa pysyvien vastaavien myynnistä on arvioitu tuottoja vuodelle 2017 0,2 milj. euroa.
Nettoinvestoinnit vuoden 2017 ovat siten
0,503 milj. euroa.
Investoinneista merkittävin vuonna 2017
on Koti rannalla –messujen kunnallistekniikan
rakentaminen.Tarkemmat selvitykset investointihankkeista on esitetty investointiosassa.

Tervon kunnan Talvikirje 2016-17

1.11 Kertynyt ylijäämä / alijäämä
Kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä on vuoden 2015 tilinpäätöksen jälkeen 840.776,62
euroa. Kertynyttä ylijäämää / asukas on 522
euroa.
1.12 Lainat
Vuoden 2015 lopussa Tervon kunnalla on
lainaa yhteensä 3,716 milj. euroa eli 2.307
euroa/asukas. Arvion mukaan vuoden 2017
lopussa lainaa on arviolta noin 4,263 milj.
euroa eli 2.664 euroa/asukas. Suunnitelmakaudella 2017–2019 lainan määrän odotetaan
pysyvän ennallaan.

TERVON KUNNAN
TALOUSARVIO 2017
TOIMINTAMENOT

14718910

TULOT
TOIMINTATUOTOT
3893230
VEROTULOT		
4349000
VALTIONOSUUDET
6470540
RAHOITUSTUOTOT JA
191820
-KULUT NETTO
TULOT YHTEENSÄ
14904590
VUOSIKATE		 185680
POISTOT		386780
TILIKAUDEN TULOS
-201100
POISTOERO/ 		
236120
RAHASTOJEN MUUTOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 35020
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Elinkeinoasiamies saapuu läpi tuulen ja tuiskun

N

äin voin luvata, tässä marraskuun myterissä. Uhkarohkea
palvelulupaus perustuu tällä
kertaa uuteen palvelumuotoon
eli virtuaalipalveluihin, joka sekin on ihan
oikea palvelu, vaikka kuulostaa huijaukselta.
Monelle maaseudun ihmiselle ”virtuaalisuus” tarkoittaa sitä, että jälleen joku valtion
palvelu pistää lapun luukulle ja tiedottaa,
että palvelu on siirtynyt tyystin nettiin ja
kaupunkikonttoriin. Nytkö kuntakin aikoo
lopettaa henkilökohtaisen palvelun…?
Monet meistä ovat jo tottuneet käyttämään esimerkiksi chatia. Se on kätevää, kun
kuumeisesti etsii jotain vaikkapa verottajan
nettisivuilta, voi napata kysymyksen puhekuplaan, joka ilmestyy sivun laitaan ja sieltä
tulla tupsahtaa vastaus parissa minuutissa.
Tämä on siis vain yksi uusi tapa lisää ottaa
yhteyttä viranomaisiin tai muihin palveluiden tarjoajiin. Ei tarvitse jonottaa puhelinpalveluun, eikä taaplata läpi tuulen ja tuiskun konttorille. Sitä mukaa, kun tietomäärä
esimerkiksi nettisivuilla lisääntyy ja löydettävyys vaikeutuu, tulee entistä tärkeämmäksi
tällainen nopea tekstiviestiyhteys.
Me SavoGrown elinkeinoasiamiehet
olemme lupautuneet myös koekaniineiksi
virtuaalisten palveluiden osalta. Tämä ei vähennä meidän työaikaa tai saavutettavuutta
mitenkään. Konttoria ei olla siirtämässä

METSÄSTYSMATKAILUN
UUDET MAHDOLLISUUDET
Kutsumme maanomistajat, metsästäjät ja
kaikki asiasta kiinnostuneet keskustelemaan
metsästysmatkailun mahdollisuuksista alueellamme. Aiheesta alustaa Finnhunting Oy:n
Toni Hirvonen. Tilaisuus Lohimaassa
to 19.1.2017 klo 18 alkaen. Kahvitarjoilu.
Lisätietoja Antti Tulila puh. 0400 673565
tai antti.tulila@tervo.fi

Me SavoGrown elinkeinoasiamiehet olemme lupautuneet
myös koekaniineiksi virtuaalisten
palveluiden osalta.
Suonenjoelle, eikä elinkeinopalveluita olla
niputtamassa maakuntahallintoon. Päinvastoin. Emme nytkään istu odottamassa
asiakkaita kunnanvirastolla, vaan liikumme
asiakkaiden luona ja kokouksissa ympäri
maakunnan läntistä laitaa. Aina ei tilanne
ole sellainen, että pystyisi esimerkiksi vastaamaan puhelimeen, mutta viestiin voi vastata
usein. Etäyhteys auttaa yritysneuvonnassa
silloinkin, kun asiakas asuu jossain kauempana eikä pääse käymään paikan päällä
neuvonnassa.
Sähköisten palveluiden mahdollisuuksia
parannetaan myös nettisivu-uudistuksella,
joka toteutuu tulevana vuonna niin Vesannolla kuin Tervossakin.

Sari Tulila,

elinkeinoasiamies,
sari.tulila@savogrow.
fi, puh. 0207 464 640

MARJATILAN RAHOITUS
- JA OMISTAJANVAIHDOSPÄIVÄ
to 8.12.2016 klo 8.30-15
Yrityspuisto Futuriassa, Suonenjoella.
Lisätietoja puh. 0207 464 630
Raija Kumpula/ SavoGrow Oy
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NILAKAN KUNNAT LOIKKAAVAT MAAKUNNAN DIGIKÄRKEEN!

ASIAKASPALVELUN VÄLINEIKSI
VIDEOYHTEYS JA CHAT
NILAKAN KUNNISSA ON käynnistynyt
marraskuun alussa virtuaalinen virastoasioinnin pilotti. Käytännössä se tarkoittaa sitä,
että kuntalaisten mahdollisuus asiointiin monipuolistuu ja helpottuu: kaikkia asioita ei
tarvitse lähteä toimittamaan kunnantalolle tai
virkamiehen tykö, vaan avuksi otetaan chat
ja videoyhteys netin kautta. Marraskuun ajan
järjestelmää rakennetaan kuntien sisällä ja
rakennetaan nettisivuille painikkeita, joiden
avulla sähköiset palvelut ovat jatkossa kuntalaisten käytettävissä.
Pilotin aikana chatia ja videoyhteyttä testataan useiden toimialueiden ja työntekijöiden kesken Keiteleellä, Pielavedellä, Tervossa
ja Vesannolla. Kunta voi tarjota esimerkiksi
vaihteen nopeisiin kysymyksiin vastauksia
puhelimen sijasta chatin tekstiruudulla, rakennustarkastaja voi jo luonnosvaiheessa käydä
toispaikkakuntalaisen rakennusluvan hakijan kanssa hakemusta läpi videoruudulla ja
opettaja voi tavata esimerkiksi etävanhempia
myös videovälitteisesti.
Valtakunnallisesti merkittävä osio pilottikokeilua on virtuaalikirjasto, jossa neljän
kunnan kirjastovirkailijat palvelevat jatkossa
myös naapurikuntien asiakkaita chat- ja videovälinein – vastaavaa mallia ei ole käytössä missään Suomessa.
- Parempaa ja saavutettavampaa palvelua
samoilla resursseilla, muotoilee Tervon kunnanjohtaja Petteri Ristikangas.
Joulukuun alusta lähtien myös kuntalaisille järjestetään käyttöönottoneuvontapäiviä osaamisen ja rohkeuden lisäämiseksi
uutta palvelutapaa kohtaan.
Palvelualustan kuntien nettisivujen kautta käytettävälle palvelulle tarjoaa VideoVisit
Oy. Kuuden kuukauden kokeilujakson jälkeen
kunnat tekevät itsenäiset päätökset virtuaalipalvelun tarjoamisen jatkamisesta.
Nilakan kuntien virtuaaliasiointipilotti on

MENEEKÖ SORMI SUUHUN
ÄLYLAITTEIDEN KANSSA?
PALVELU TULEVAISUUTEEN: EMAASEUTU- HANKE tarjoaa ilmaisia koulutuksia
ja neuvontoja. Tilaisuuksiin kannattaa ottaa
oma laite mukaan.
Koulutukset järjestetään lähikoulutuksina tai tilaajan niin halutessa etänä. Nettisivuillemme www.savogrow.fi/emaaseutu
kerätään koulutuksiin liittyviä materiaalipaketteja. Tilaajan vastuulle jää ryhmän koolle
kutsuminen; ryhmässä on oltava minimissään 8 osallistujaa.

Tervossa pilotissa ovat mukana mm.
seuraavat palvelut: yleinen neuvonta, vuokra-asuntojen asiakaspalvelu,
sosiaalipalveluohjaus, ympäristöterveyspalveluiden ohjaus, teknisten
palveluiden yleinen neuvonta ja
rakennusvalvonnan palvelut. Myös
kunnanjohtajalta on mahdollisuus
varata videoneuvotteluaikoja.
Valtakunnallisesti merkittävä osio
pilottikokeilua on virtuaalikirjasto,
jossa neljän kunnan kirjastovirkailijat
palvelevat jatkossa myös naapurikuntien asiakkaita chat- ja videovälinein
– vastaavaa mallia ei ole käytössä
missään Suomessa. Virtuaalisia ja
sähköisiä palveluja pyritään jatkossa
laajentamaan ajatuksella- parempaa
ja saavutettavampaa palvelua samoilla resursseilla.

nykyisillä laitteilla voi tehdä?

TERVON KIRJASTO PALVELEE

NEUVONTAPAKETIT:
Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu –hankkeen
rahoittama kokeilu, joka on Pohjois-Savossa
ainutlaatuinen. Laaja-alaista chat- ja videoasiointipalvelua on vielä niukasti tarjolla Suomen kuntakentässä.
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NETTI HALTUUN TIETOKONEILLA
Perusteita netin käyttöön tietokoneilla; mitä
asioita on hyvä ottaa huomioon nettiä käyttäessä, oman laitteen tietoturvasta huolehtiminen, sähköisten palveluiden käyttövinkkejä, Windows 10 päivitys vinkkejä.
NETTI HALTUUN TABLETEILLA JA
ÄLYPUHELIMILLA
Perusteita Internetin ja sovellusten käyttöön
(Android ja iOS); Laitteiden käyttö-opastusta, sovellusten lataaminen ja käyttäminen,
kätevien ohjelmien esittely, laitteiden tietoturva ja tietoturvaohjelmat. Mitä kaikkea

TIETOTURVA JA PÄIVITYKSET
Syvennytään tietokoneiden ja verkkolaitteiden tietoturvaan; Miten haittaohjelmat ja
virukset toimivat, mistä niitä tulee, kuinka
niitä poistetaan. Tietokoneiden päivitykset;
miksi pitää tehdä, mitä pitää tehdä.
SÄHKÖINEN ASIOINTI JA
YHTEYDENPITO UUSIN VÄLINEIN
Miksi siirrytään sähköiseen asiointiin, mitä
hyötyä siitä on? Verkkopankkitunnusten
hyödyntäminen ja käyttäminen. Videopuheluiden soittaminen. Skypen toiminta.
PILVIPALVELUT
Syvennytään pilvipalveluiden käyttöön
ja mahdollisuuksiin. Mitä pilvipalveluilla
tehdään, miten niitä käytetään. Pilvipalveluiden tietoturva. Windows 10 ja pilvipalvelut.
Toimisto-ohjelmien käyttäminen pilvipalveluna.
Yhteystiedot: Petri Markkanen,
puh. 020 746 4647, petri.markkanen@
savogrow.fi, www.savogrow.fi/emaaseutu

UUDET YRITYKSET TERVOSSA
1.1.-11.11.2016

Tervossa on yhteensä 134 yritystä ja määrä on ollut kasvava. Uusia yrityksiä on
perustettu marraskuun alkuun mennessä
7, ja lopettanut 8 kpl.

PARTURI-KAMPAAJA HEIDI
RAUTIAINEN laittaa hiukset kuntoon
Parturi-Kampaamo Bondin tiloissa,
puh. 040 730 7439, sposti:
heidiruotsainen@hotmail.com

ISÄNNÖINTIPALVELU TAITO OY/
TEIJA KORHONEN tarjoaa isännöinti-,
tieisännöinti- ja monipalvelua Tervossa
ja lähikunnissa. Puh. 050 558 6885,
sposti: info@isannointipalvelutaito.fi,
nettisivut:www.isannointipalvelutaito.fi

KONETYÖ JÄNTTI/ JANI JÄNTTI
tarjoaa traktoriurakointia, kuten teiden
kunnossapitotöitä, maansiirtotyöt sekä
likakaivojen tyhjennystä. Puh. 044 010
1473, sposti: jani.jantti79@gmail.com
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Myrskysäätä ja luonnon kauneutta

Juhlavuoden rockfestaria ei sää
suosinut, kun syysmyrsky katkaisi sähköt koko kirkonkylästä. Varavoiman avulla musiikki
kuitenkin raikui liikuntahallilla
rohkeimpien rokkaajien nauttiessa tarjonnasta.

TERVO 90-JUHLAVUODEN TAPAHTUMAT
KAIKENIKÄISTEN KUNTALAISTEN JA KESÄTERVOLAISTEN
LEPPOISAA YHDESSÄOLOA JA TEKEMISTÄ
KUNTAMME ON JUHLISTANUT tänä
vuonna 90-vuotistaivaltaan pitkin vuotta.
Perheille suunnatuissa maalis- ja elokuun
Lohimaan ulkoilutapahtumissa pääsi helikopterin yleisölennätyksissä kurkistamaan, miltä
tervolainen maisema näyttää yläilmoista nähtynä, tutustumaan Irma Rönkön ilmeikkäässä
ohjauksessa hotelli Taimenvirtaan, kokemaan
vauhdin hurmaa maastoajoharjoitusradalla
sekä kokeilemaan perhokalastusta, laserammuntaa ja poniajelua.
Lasten 90-vuotis -juhlakisoissa kisailtiin ritirinnoin koko pitäjän lasten ja vieraiden voimin mitä moninaisimmissa lajeissa, pompittiin
porukalla pomppulinnassa, korikiipeiltiin ja
nyrkkeiltiin jättihanskoin. Yhteiset kesän tunnelmat ja touhut koettiin useilla kesäleireillä.
Loppusyksyllä temppuiltiin sirkuskoulussa.
Ikäihmisten kesäohjelmaan kuuluivat veteraanien Sompalan virkistysleiri, rantakala
Niinivedellä Vesannon yhdistyksen vieraina,
yhdistyksen 50-vuotisjuhla sotaveteraanipiirin ja 13 yhdistyksen kanssa. Syksyn hautalyhtykeräys toi valoa sankarihautausmaalle.
Vanhusten viikolla kuultiin musiikkia ja
luentoja vanhusten turvallisuudesta ja liikun-

nasta, opeteltiin ikäihmisten digitaitoja, pelattiin pocciaa sekä hiljennyttiin viikon lopuksi
jumalanpalvelukseen.
Mantsinsaari Seura ry vietti heinäkuussa
kesäpäiväänsä ja järjesti yhdistyksen vuosikokouksen Lohimaassa. Isä Johannes Rautalammin ortodoksisesta seurakunnasta esitteli Tervon tsasounan ja toimitti litanian eli lyhyen
vainajien muistopalveluksen, minkä jälkeen
käytiin Karjalaan jääneiden muistomerkillä ja
hautausmailla. Lohimaan kahvittelun lomassa
kuultiin kunnan tervehdys ja livvin kielellä tarinaa sitä, miten mantsinsaarelaiset aikoinaan
asettuivat evakkoina Tervoon.
Kuntalaisten ja kesätervolaisten yhteistä
Tervo-päivää vietettiin heinäkuun alussa Eerikkala Golfin alueella. Cramplenä pelattu
kutsuottelu, hyväntekeväisyysillalliset ja muu
ohjelma hyvän musiikin siivittäminä houkuttelivat mukaan runsaslukuisen joukon kesäpäivän viettäjiä.
Osuuspankin järjestämä kesäinen Koko
kansan kirppis kokosi satamäärin yleisöä seuraamaan Suomen huutokauppakeisariperheen, Palsamäkien huutokauppaa.

Koko perheen TervoFest – musiikkitapahtuma toteutettiin esiintyjien ja järjestelyiden
osalta kiitettävän ammattitaitoisesti. Esiintyjiksi oli kutsuttu Mira Luoti, Verjnuarmu, Särre sekä Lazy Bonez. Kaikkien harmiksi koitui
kuitenkin päivään ajoittuva vuosikymmenen
myrsky, joka katkaisi sähköt isolta alueelta
maakuntaa ja kuntaa. Sähköt saatiin kuin saatiinkin liikuntasaliin yleisön neuvokkuuden
ja yksituumaisuuden voimalla. Harmittavan
moni joutui jäämään kotiin tuona päivänä.
Järviaiheinen Luontokuvakesä-näyttely,
elokuvaesitykset ja luennot tarjosivat vierailleen mieleen jääviä luontoelämyksiä. Suomalainen järviluonto esittäytyi Pasi Lensun, Juha
Taskisen, Hannu Siitosen ja Irma Kortekallion
valokuvissa ja kuvakoosteissa. Tervolaisten
lasten ja nuorten järvikokemuksiin päästiin
osallisiksi mitä moninaisimmissa lasten ja
nuorten piirroksissa ja teksteissä.
Kesäperjantaisin kokoonnuttiin sankoin
joukoin yhdistysten ja järjestöjen järjestämiin tori-iltoihin. Kaikenlainen herkuttelu oli
olennainen osa tapahtumien sisältöä. Rosvopaistit, argentiinalainen grilliruoka, burgerit,
makkarat, popcornit ja kalaherkut maistuivat
juhlavieraille. Tuskin kukaan tapahtumiin osallistunut jäi ilman herkullisia lettumaistiaisia.
Musiikkia ja näyttelyitä
Musiikkiesityksiä kuultiin laidasta laitaan:
- Koululaiskonsertit
- Kulttuuri kylässä –hankkeen musiikkiesitykset, Miia Markkanen/muut esiintyjät
- Kantelemessu ja -konsertti,
kanteletaiteilija Ida Elina
- Romina Biancon ja Tango del norten
Tangokonsertti
- TervoFest –musiikkitapahtuma
- Kitararesitaali, Otto Tolonen
- Tervon sotaveteraanit ry:n 50-vuotiskonsertti, Kenttäharmaa-orkesteri
Näyttelyitä nähtiin runsaslukuisasti:
- Jouko Pirppu, luontokuvat ”Kaakkurin huuto erämaassa”

- Marjo Mälkönen, ”Siivekkäitä ja nelijalkaisia” kierrätysmateriaaleista
- ”Tapahtui Tervossa” –näyttely, kunnan historiaa kuntalaisilta kerättyjen muistelujen kautta
- Auli Partio, kierrätystaidetta ”Maailmain”
- Järvi-aiheinen Luontokuvakesä-näyttely, Pasi
Lensu, Juha Taskinen, Hannu Siitonen ja Irma
Kortekallio sekä tervolaiset lapset ja nuoret
- Kurrekumpulaisten 5-vuotiaiden ryhmän
valmistama pienoismalli Tervon kirkonkylän
tärkeistä kohteista.
Mukana järjestelyissä ovat ansiokkaasti olleet
kunnan, juhlavuoden työryhmän ja lukuisten
yksityishenkilöiden lisäksi seurakunnat, kyläyhdistykset, Tervon Tekevät, Tervon urheilijat, SPR Tervo, Diabetesyhdistys, Sydänyhdistys, Kuopion Konservatorion Suonenjoen
toimipiste Tervon Palokuntanuoret, Tervon
Osuuspankki, Hiisiretket, Lohimaa, Tervon
Lions ry, Tervon sotaveteraanit ry, Maa- ja
kotitalousseura ry, MLL:n Tervon osasto, Jira
Carting Oy, Eläkeliiton Tervon yhdistys ry,
Tervo Seura ry, Tervon vanhusten ja vammaisten Tuki ry, Tervon yrittäjät ry, SavoGrow Oy,
Eerikkala Golf, ja Kulttuuria kylille –hanke,
Luontokuvakesätuottaja: Raatikainen&Vänskä
Oy, Ohjelmapalvelu Riia Iivarinen.
Juhlavuoden tapahtumat huipentuvat itsenäisyypäivän juhlallisuuksiin.
Juhlavat kiitokset kaikille Tervo 90-juhlavuoden viettäjille ja tapahtumien järjestäjille!
Työryhmän puolesta Kaija Tarvainen
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RAHOITUSTA KYLÄTURVALLISUUTEEN
JA UUDENLAISIIN TAPAHTUMIIN
TEEMAHANKKEISTA
KEHITTÄMISYHDISTYS
MANSIKKA
RY:LLÄ on haettavissa rahaa kyläturvallisuuden investointeihin ja uudenlaisten tapahtumien kehittämiseen.
Kyläturvallisuuden investoinnit voivat
liittyä esimerkiksi varautumiseen erilaisiin
häiriötilanteisiin, kuten sähkökatkoihin, onnettomuuksiin tai tulipaloihin. Sähköisten
palveluiden käyttöönotto kylillä voi tarvita
esimerkiksi laitteistoja, liittymiä tai ohjelmistoja. Meidän Turvallinen Kylä –teemahaussa
yleishyödylliset investointien tuki on 75 %
ja tuen suuruus 1000–30 000 €. Hakuaika
päättyy 30.11.2016
Uudenlaisten tapahtumien tulisi tuoda
alueelle jotain uutta ja erityistä tai tapahtuma tulisi olla toteutettu uudella tavalla. Tukea voi saada esimerkiksi tapahtuman koordinointiin, markkinointiin sekä toteutukseen
Uudenlaiset tapahtumat -teemahaussa yleishyödyllisen kehittämisen tuki on 75 % ja
tuen suuruus 2000–50 000 €. Hakuaika on
1.11.-31.12.2016.
Molempien teemahankkeiden hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät Mansikka ry:n
nettisivuilta: www.mansikkary.fi

tisivut, Facecook, Twitter ja Instagram-tilit
avataan marraskuun lopulla, kertoo tiedottaja Hannakaisa Markkanen.
HighwaySavo-viestintähanke on ELYkeskuksen ja Pohjois-Savon Leader-ryhmien
Mansikka ry:n, Kalakukko ry:n ja Ylä-Savon
Veturi ry:n yhteinen voimainponnistus. Hanketta hallinnoi Mansikka ry ja se rahoitetaan
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta maaseuturahastosta. FM Markkanen on aloittanut
HighwaySavo-viestintähankkeen tiedottajana syyskuun alussa, ja hanke kestää vuoden
2018 elokuun loppuun.

HighwaySavo tekee
maaseudun rahoitusta tunnetuksi

www.mansikkary.fi

- HighwaySavon tavoitteena on lisätä maaseuturahaston rahoituksen käyttöä. Esimerkiksi yritykset voivat saada tukea kone- ja
laitehankintoihin tai vaikkapa uuden yrityksen perustamiseen. Myös hanketoimijoiden
viestintävalmiuksia ja viestintäyhteistyötä
on tarkoitus lisätä. Esimerkiksi äsken perustetussa Maatingin Facebook-ryhmässä on tarkoitus tiedottaa ajankohtaisista maaseudun
kehittämisen asioista eri toimijoiden kesken
Pohjois-Savon alueella. HighwaySavon net-

INNOVAATIOSETELI,
-HELPPOA RAHAA?
Nyt on yritetty tehdä uuden asian kehittäminen helpoksi. Tekes voi myöntää
pienyrityksille 5000 euroa rahaa silloin,
kun yrityksessä on tarpeen kehittää digitalisaatiota, parantaa verkkopalveluita tai
esimerkiksi toteuttaa digitaalisesta ideasta
prototyypin tai julkaista esimerkiksi mobiilisovelluksen.
Rahan ehtoina on:
- yritysmuotona ay, ky tai oy
- ei verovelkaa
- riskiluokka vähintään A
Seikkaperäiset ohjeet rahan hakemiseen
löydät nettisivuilta http://w3.fi/nain-haettekesin-innovaatiosetelia/

Yhteystiedot:

Facebook: Kehittämisyhdistys Mansikka ry
ja Maatinki - maaseudun kehittäjille PohjoisSavossa

MTK POHJOIS-SAVO
VOIMAA ARKEEN
-HANKE
Hankkeen tavoitteena on, että viljelijät ja
muut maaseudun yrittäjät oppivat havaitsemaan oman uupumuksensa ja reagoimaan
siihen ajoissa.
- Tilakäynnit
- Luennot ja seminaarit hyvinvointiin ja
jaksamiseen liittyen
- Tiedotusta hyvinvointiin ja jaksamiseen
- Kootaan verkostot yhteen
- Testataan ja otetaan käyttöön jaksamisen
omaseurantalomake
Hankkeen toteutusaika on 1.5.201630.4.2018. Hanketta hallinnoi MTK
Pohjois-Savo.
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Niina Suorsa,
Puh. 044 7050402,
niina.suorsa@mtk.fi,
www.facebook.com/voimaa1arkeen
www.mtk.fi/liitot/pohjoissavo/hankkeet/
fi_FI/1470654051991/

Kehittämisyhdistys Mansikka ry
Hankekoordinaattori Kirsi Malaska
Puh. 045 131 5077
kirsi.malaska@mansikkary.fi
HighwaySavo
Tiedottaja Hannakaisa Markkanen
Puh. 050 527 9943
hannakaisa.markkanen@mansikkary.fi
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MAASEUDUN KASVU OPEN
JOSKUS TUNTUU, ETTÄ jotkut muut uskovat enemmän maaseudun yritystoimintaan,
kuin me maalaiset itse. Ei kannata vähätellä
maaseudun mahdollisuuksia, johon esimerkiksi
luonnontuotealoilla olisi vielä runsaasti uusia
ideoita toteuttamatta. Olette varmaan kuulleet
Kasvu Open –kilpailusta? Nyt maaseudun
yrityksillekin on tullut oma kilpailunsa.
Kasvupolku®-sparraukseen valitaan
mukaan 15 yritystä, jotka saavat kahden päivän ajan maksutonta tukea liiketoiminnan
kehittämiseen yrityselämän asiantuntijoilta.
Kasvupolulle mukaan valituille yrityksille jär-

jestetään sparrausta 16.2.2017 ja 15.3.2017
Kiitorata-nimisissä työpajapäivissä.
Hakulomake on avoinna 16.1.2017
saakka. Valintakriteereissä painottuvat mm.
kasvun nälkä, kasvupotentiaali (markkinatilanne, kansainvälistymismahdollisuudet,
tiimi), uskottavuus ja omintakeisuus.
Tuomaristo valitsee lopuksi kaksi
Kasvupolun voittajaa, jotka julkistetaan
Kasvupolun finaalissa 16.6. Seinäjoella
Farmari-maatalousnäyttelyn yhteydessä.
www.kasvuopen.fi/kasvupolut/maaseudunkasvupolku
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KOULUN JA PÄIVÄKODIN KUULUMISIA
TERVON YHTENÄISKOULUSSA OPISKELEE kaikki kunnan 0-9 –luokkalaiset perusopetuksen oppilaat. Meillä on toimivat ja
tarkoituksenmukaiset tilat sekä ammattitaitoinen, pätevä ja innostunut henkilöstö. 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
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.
Kuluvan lukukauden alussa koulussamme
otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma
vuosiluokilla 1-6. OPS on laadittu yhdessä
muiden Nilakan alueen kuntien kanssa. Vuo-

siluokille 7-9 uusi opetussuunnitelma astuu
voimaan vuosiluokka kerrallaan tulevina
vuosina. Uuden OPS:n myötä alamme toteuttaa vuosittain monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Oppimiseen liittyy oppiainerajat
ylittävää toiminnallisuutta ja kaikenikäisten
oppilaiden yhteistyötä. Tärkeässä roolissa
monialaisten kokonaisuuksien toteuttamisessa ovat myös huoltajat ja lähialueen yritykset.

KURREKUMMUN
PÄIVÄKOTI

opettelemme hyviä tapoja ja ruokailutottumuksia, toisen huomioon ottamista ja toimintaamme kuuluu myös tavaroiden paikoilleen laittaminen toiminnan päätteeksi ja
huolehtiminen yhteisistä tavaroista.
Päiväkodissamme lapsen hoivasta, kasvatuksesta ja opetuksessta sekä tarpeen mukaisesta kehityksen tukemisesta vastaavat lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat.

TERVON KUNNAN PÄIVÄHOITO järjestetään päiväkoti Kurrekummussa, Parkkitie
2, 72210 Tervo. Tarjoamme laadukasta päivähoitoa päivittäin klo 6.30-17.
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

Rehtori Heikki Pulkkinen
puh. 044 7499306,
heikki.pulkkinen@tervo.fi
https://peda.net/tervo/ty

Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi istutamme Tulevaisuuden
kuusen koulun pihalle
keväällä.

UUSI YHDISTYS TERVOON
TERVON MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY
TERVOON ON PERUSTETTU 30.9.2016
uusi yhdistys: Tervon Maa- ja kotitalousseura ry.
Yhdistyksen taustalla ovat Tervon Maaja kotitalousnaiset ja Tervon Maaseutuseura
ry, jotka lakkautettiin loka-marraskuun aikana v. 2016. ”Maanaiset” ovat toimineet eirekisteröitynä yhdistyksenä Maaseutuseuran
alla.
Uusi yhdistys perustettiin näiden lakkautettujen yhdistysten tilalle. Yhden seuran
mallilla vähennetään byrokratiaa ja saadaan
enemmän voimaa varsinaiseen toimintaan.
Lakkautettujen yhdistysten jäsenet siirtyvät
automaattisesti uuden yhdistyksen jäseniksi.
Toiminnassa ovat mukana sekä miehet että
naiset ja uusia jäseniä otetaan mielellään toimintaan mukaan. Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä jäsensihteeri Eila Nousiaiseen,
puh. 044 540 5749 tai sähköposti esuomalainen@luukku.com.

YHTEISTÄ TOIMINTAA
Yhdistyksen tarkoituksena on koota maaseutuhenkiset ihmiset yhteistoimintaan kylä-/
asuinyhteisönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi
sekä heidän ammattitietojensa ja –taitojensa
kehittämiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- ylläpitää jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja
luo mahdollisuuksia ihmisten väliseen kanssakäymiseen,
- ylläpitää sekä kehittää maaseudun kulttuuriperinteitä ja –palveluja,
- kannustaa jäseniään kehittämään itseään
maaseudun elinkeinotoiminnassa, kotitaloudessa, maiseman- ja ympäristönhoidossa,
- toimeenpanee kokous- ja opintotilaisuuksia, kuten ruokakursseja, kilpailuja, retkiä,
näyttelyitä ja juhlia.
Talven ja kevään aikana olemme mukana muun muassa Tervon Joulumessuilla
26.11.2016 ja Itsenäisyyspäiväjuhlassa Tervon Mantulla 6.12.2016. Lisäksi järjestämme
jumppaa sekä miehille, että naisille, teemme
pihatöitä jäsenten pihailloissa ja haastamme
taas keväällä muut järjestöt mukaan Tervon
piennarten siivoustalkoisiin. Ja ehkäpä jokunen hahmokin ilmestyy katukuvaan…

Toiminta-ajatuksenamme on
OPPIA ELÄMÄÄN YHDESSÄ ILOISESTI
JA LUOVASTI LEIKKIEN!
Päivähoitoon hakeutuminen tapahtuu hakukaavakkeella, jonka saa päiväkodin verkkosivuilta osoitteessa: https://peda.net/tervo/pk
Varhaiskasvatuspalveluiden esimies
Heikki Pulkkinen
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Tervon Maa- ja kotitalousseura ry:n toimijoita: Teija Korhonen (puheenjohtaja),
Eila Suomalainen (jäsensihteeri), Pauli Tuoresmäki (varapuheenjohtaja), Aune
Matilainen (hallituksen jäsen), Seppo Matilainen (hallituksen varajäsen), Helena
Lemmetty (hallituksen jäsen), Liisa Korhonen (hallituksen varajäsen).
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PERUSTURVAN TOIMINTA-ALUEEN
MUUTOKSET ETENEVÄT
TERVON KUNNAN PERUSTURVAN toimialueella on tapahtunut viimeisimmän vuoden aikana lukuisia muutoksia. Muutoksia
on tapahtunut kunnan sisäisessä toiminnassa
sekä henkilöstössä. Lisäksi kunnassa valmistaudumme laajempiin sote- ja maakuntauudistuksiin sekä hallituksen kärkihankkeiden
toimeenpanoon.
Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa
julkisen talouden kestävyyttä. Uudistuksella
luodaan edellytykset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden vahvan johdon eli maakunnan
alaisuuteen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisvastuu siirretään 1.1.2019 alkaen
kuntien vastuulta maakunnille. Muutokseen
liittyviä lakeja ei vielä ole vahvistettu.
Muutosagentti jalkautuu
Iäkkäiden palveluja kehitetään hallituksen
kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on saada
iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät
palvelut. Pohjois-Savon liitto haki hankerahoitusta alueen muutostyön tueksi, mutta
IkäSavo -hanke ei saanut hankerahoitusta.
Kärkihankkeesta rahoitetaan kuitenkin maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien
toimintaa. Yksi keskeinen muutoksen väline
on muutosagentin jalkautuminen kuntiin/
seutukuntiin ja muutostyöpajojen toteuttaminen yhteistyössä
kunnan, yksityisten ja
järjestöjen toimijoi-

Iäkkäiden palveluja kehitetään
hallituksen kärkihankkeessa,
jonka tavoitteena on saada
iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja
kustannusten kasvua hillitsevät
palvelut.
den kanssa. Kehitettäviä teemoja ovat 24/7
kotihoidon käyttöönotto, kuntoutumista
edistävien toimintatapojen käyttöönotto
sekä tiedolla ja asiakasymmärryksellä toteutuvan johtamisen edistäminen. Tervon kunnan IKÄ -muutostyöpaja käynnistyy tammikuussa 2017.
Toinen merkittävä hallituksen kärkihanke
kohdistuu lapsi- ja perhepalveluiden muutokseen. Pohjois-Savon liitto on hakenut
hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) kärkihankkeeseen. PohjoisSavon liitto on valmistellut
h a n ke s u u n n i t e l m a n
YHDESSÄ!, joka sisältää
perhekeskustoimintamallin kehittämisen ja
käyttöönoton, erityistason ja vaativimman
tason palveluiden kehittämisen sekä omaisja tukikeskuksen yhteistyöalueelle (Itä- ja
Keski-Suomi).
Perustoimeentulotuki
Kelalle
Konkreettinen muutos perusturvan palveluihin käynnistyy kuitenkin jo 1.1.2017 alkaen,
jolloin perustoimeentulotuen myöntäminen

siirtyy kunnan sosiaalitoimelta Kelan vastuulle. Kuntaan jää täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen.
Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen edellyttää päätöstä
perustoimeentulotuesta.
Tervon kunnan Kelan yhteispalvelupisteen työntekijät auttavat tarvittaessa toimeentulotukihakemusten ja liitteiden toimittamisessa Kelalle. Tervon kunnan Kelan
yhteispalvelupisteessä kuntalaisia palvelevat
Saini Malinen (p. 017-499 203), Jukka
Mykkänen (p. 017-499 351) ja Pirkko
Väätäinen (p. 017-499 252). Kelan yhteispalvelupiste palvelee kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-14.
Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen käsittelyä sosiaalitoimessa jatkavat vs. sosiaalityöntekijä Susanna
Huupponen (p. 017-499 251) yhdessä
toimistosihteeri Pirkko Väätäisen (p. 017499 252) kanssa.
Tervon kunnan kotihoidon ja kotisairaanhoidon työtilat ovat siirtyneet syksyn
aikana osoitteeseen Myllytie 7 A6 ja 7
A7, 72210 Tervo. Vuoden vaihteesta 2016
alkaen kotihoidossa on kokeiltu uudentyyppistä sairaanhoitajan tehtävää. Uudella
tehtävällä on pyritty vahvistamaan palveluohjausta sekä
sairaanhoidon
osaamista
kotihoidossa. Kotihoitopalveluissa
palveluohjaajan/
sairaanhoitajan työ jatkuu
vuoden 2017 ajan ja työn
kehittämistä jatketaan edelleen. Palvelukoti Vuokon
osastonhoitajana
jatkaa
Pirjo Hänninen (työpäivät
ti,ke,to).

Haasteet eivät pysäytä
Näiden linjausten ja kehittämishankkeiden
myötä syksy on näyttäytynyt myös sosiaalitoimessa varsin kiireisenä. Lisäksi esimiesten
vaihtuvuus keväällä 2016 toi mukaan omat
haasteensa niin työn tekemisen, työntekijöiden kuin johtamisenkin kannalta. Haasteet
eivät meitä kuitenkaan ole pysäyttäneet,
vaan jatkamme työmme kehittämistä sekä
omassa organisaatiossamme että laajemmin
hallituksen linjausten mukaisesti.
Mukavaa talven alkua ja
alkavaa vuotta 2017!
Minna Heikkinen,
vs. perusturvajohtaja
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Tervon talvitapahtumia
26.11. klo 10-13 Joulumessut Mantulla.
2.12. Klo 12-12.30 Kulttuurijoulukalenterin
tanssijukeboxi Tervon torilla.
6.12. Itsenäisyyspäivän juhla. Klo 10
Jumalanpalvelus. Seppeleenlasku sankarihaudoilla ja kunniakäynti Karjalaan jääneiden
muistomerkillä. Kynttilälyhtyjen sytyttäminen sankarihaudoille (Tervaspartio).
Kahvitarjoilu ja Itsenäisyyspäivän juhla Nuorisotalo
Mantulla. 90 vuotta täyttäneet
kuntalaiset ovat juhlan kunniavieraita.
7.12. klo 18-19 Glögilaulajaiset
ja –soittajaiset kirjastossa. Ota oma soitin
mukaan, jos haluat liittyä bändiin.
10.12. klo 12-15 Kulttuurijoulukalenteri
Lohimaassa. Äyski-tontun seikkailut. Järj.
Sisä-Savon Sävelet, Kulttuuri kylässä –hanke.
12.12. klo 9.45 Kulttuurijoulukalenteri
Tervon Mantulla: ”Kotini on” sopii kaikenikäisille. Esittäjä: Annukka Martikainen.
Tervetuloa!
17.12. alk. klo 14 Pohjois- Savon vuoden
2016 Tervastulet. Pohjois-Savon vuoden
2016 tervastulet Tervossa. Niskalanvuori,
Lohitie 899. 72210 Tervo. Maukkaat nokipannukahvit tervastulilla. Tervastulimakkarat:
Tervon Yhtenäiskoulun 7. lk kartuttaa luokkaretkirahastoaan. Varaathan euroja mukaan.
su 18.12. klo 17 Valon lapsi -jouluinen
musiikkikuvaelma Tervon kirkossa. Esittää
Kurenniemen laulukerho.
ke 21.12. klo 19 Joulutunnelmia – Joulukonsertissa kirkossa laulaa ja soittaa Hanna
Raittila.

2017
8.2.2017 klo 12.30-14.00 Miten kierrättää oikein? Parkkimäen kerhohuone. Miten

kierrätän erilaiset purkit, kannet, muovitetut
julkaisut? Mitä kuuluu energiajätteeseen, mitkä pahvi- ja mitkä paperiroskikseen? Nämä ja
monet muut kierrätykseen liittyvät ongelmat
selviävät tällä luennolla! Luennoitsijana ympäristökouluttaja Anja Räisänen. Järj. Tervon
Tarinatupa, Kansalaisopisto ja Jätekukko.
22.3.2017 klo 18.30-20 Uniapnean
hoito tänään -verkkoluento. Teemaluento
uniapneasta ja sen hoidosta. Luento välitetään Kuopion kansalaisopistolta Kuopiosta.
Luennolle ilmoittaudutaan etukäteen, jonka
jälkeen tarkemmat ohjeet luennon seuraamiseksi lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse. Luennon seuraamiseksi kotikoneeltasi
tarvitset toimivan nettiyhteyden (yli 1/1
mb/s), kaiuttimet tai kuulokkeet. Huomioi,
että esimerkiksi mobiililiittymien nopeus voi
vaihdella ilmoitetusta maksiminopeudesta
paljonkin. Tarkasta myös langattoman yhteytesi toimivuus, liity langalliseen yhteyteen
mikäli mahdollista.
1.-30.3.2017 Barents - Luonto ei tunne
rajoja -valokuvanäyttely. Suomen ympäristökeskus, Barentsin alueen luonnonsuojeluverkosto -hanke.
10.4.2017 - 28.4.2017 Kansalaisopiston
kevätnäyttely Tervon kirjastossa
19.4.2017 klo 18 Sisä-Savon kansalaisopiston 70-vuotisjuhla. Tervon Manttu.
Vuonna 2017 juhlitaan Suomen itsenäisyyden
sataa vuotta myös Tervossa. Näistä tapahtumista tiedotetaan lisää myöhemmin.

PS.
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KIRJASTON UUDET TUULET OVAT

OMATOIMIKIRJASTO JA VIRTUAALIKIRJASTO
OMATOIMIKIRJASTOHANKE ON EDENNYT siihen vaiheeseen, että ensi vuoden
puolella kaikissa neljässä Nilakan kunnassa
(Pielavesi, Keitele, Vesanto ja Tervo) kirjastoa
voi käyttää omatoimisesti aukioloaikojen ulkopuolella. Tervossa ja Vesannolla kirjaston
asiakkaille annetaan ”kirjastokorttiavaimet”
joulukuussa tai ensi vuoden puolella, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Pielavedellä omatoimikirjasto on ollut totta jo vuoden
ajan ja Keiteleellä omatoimiaika kirjastossa on
tämän syksyn uusi asia.
Ihan aikarajatonta kirjaston käytöstä ei
tule, mutta Tervon kirjastossa on mahdollista
asioida omatoimisesti ensi vuoden puolella
esimerkiksi arkisin klo 7-21 ja viikonloppuisin
klo 9-21.
Antti Ruuskanen
näyttää mallia
YouTubesta voit katsoa, miten helppoa omatoimikirjaston käyttö on. Keihäänheittäjä Antti Ruuskanen opastaa ko. videolla Pielaveden
omatoimikirjastoon.
Virtuaalikirjasto tulee monipuolistamaan
kirjastopalveluja lähiaikoina, mahdollisesti
jo joulukuussa. Silloin voit kysyä neuvoa kirjastosta suoraan kotisohvaltasi myös chat- ja
videovälinein. Neljän kunnan kirjastovirkailijat palvelevat jatkossa vuoroissa myös naapurikuntien kirjastoasiakkaita. Tällaista mallia
ei käytetä vielä muualla Suomen kirjastoissa,
mutta Nilakan kunnissa virtuaaliasiointi aloitetaan nyt kirjastoissakin. Lähde rohkeasti kokeilemaan.
Käytä rohkeasti Rutakkoa
Tervon kirjaston nettisivut löytyvät suppeasti
Tervon kunnan sivuilta, mutta linkki Rutakko-

verkkokirjastoon vie
laajempien palveluiden äärelle osoitteeseen Rutakko.verkkokirjastosto.fi.
Kaikki Rutakkoverkon aineistot ovat varattavissa ja lainattavissa Tervoonkin. Kuljetus
kirjastojen välillä kulkee nyt kerran viikossa ja
tällä hetkellä seutuvarausmaksu on 2 €. Asiakkaalle lainaaminen on helppoa ja edullista.
Rutakon nettisivuilta löytyvät linkit Ellibsiin (e-kirjojen kirjastoon), Zinioon (ulkomaiset aikakauslehdet), Celia-palvelu lukemisesteisille, Naxos Music Library, Finnaan
(Suomen museoiden, arkistojen ja muutamien
kirjastojen aineistoihin) ja Lääkärilehden arkistoon ym. Rutakon verkkosivuilla on mm.
paljon lukuvinkkejä.
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NUORISOTOIMI
TIEDOTTAA
Perjantaina
16.12.2016 klo 18-21
nuorten pikkujoulut
Mantun nuorisotiloissa.
Tervetuloa!!!

AVUSTUKSET
Tervon kunta julistaa haettavaksi kulttuuri-,
liikunta ja nuorisoavustukset sekä kylien
kehittämiseen kohdennettavat avustukset
15.3.2017 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa sivistystoimistosta, kunnanvirastolta tai kunnan nettisivuilta. Hakemukset sivistystoimistoon
osoitteeseen kirkkotie 5, 72210 Tervo.
Lisätiedot puh. 0447 499 303 tai
puh. 0447 499 316.

SIVISTYSTOIMEN
KÄYTTÖMAKSUJEN
KOROTUKSET 2016
Sivistyslautakunta on 5.10.2016 (§ 62)
pitämässään kokouksessa päättänyt korottaa
sivistystoimen käyttömaksuja 5 %.
Käyttömaksujen korotusperusteina ovat
sivistystoimen tilojen ylläpitokustannusten
nousu. Irtaimen omaisuuden käyttömaksuihin on tehty vastaavat korotukset.
Mantun keittiön osalta korotukset on
tehty ottaen huomioon mittava peruskorjaus.
Uudet korotetut hinnat tulevat voimaan
1.11.2016 alkaen. Hintataulukko kunnan
nettisivuilla.
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LIIKUNTATOIMI
TIEDOTTAA
JÄÄKIEKKO-OTTELUUN!
Vesannon ja Tervon
liikuntatoimet järjestävät
MATKAN JÄÄKIEKKOOTTELUUN KALPA-TPS
perjantaina 3.12.2016.
Mukaan mahtuu 50 lähtijää ilmoittautumisjärjestyksessä. Kysy mahdollisia
vapaita paikkoja liikuntatoimesta
puh. 0447 499 303.
Ennen Sm-liigapeliä pelataan legenda-ottelu Kalpa-Tps klo 16.30. Lähtö
Vesannolta(Vestorin edestä) klo 14.35,
Tervosta(Osuuspankin edestä) klo 15.00.
Sm-liigapeli alkaa klo 18.30. Matkan hinta
30 e, sisältää matkan ja ottelulipun.
Järjestäjinä Vesannon ja Tervon liikuntatoimet.

UINTIMATKAT
VIITASAARELLE
La 3.12. ja 17.12.2016
vuoden viimeiset UINTIMATKAT VIITASAARELLE. Uintimatkat jatkuvat
keväällä 2017 seuraavasti:
LA 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., ja
15.4.2017. Lähtö Tervon ABC:ltä klo 9.50,
Vesannon ABC:ltä 10.15 ja Ahveniselta klo
10.25.

TALVIAJORATA LOHIMAAN
LÄHEISYYDESSÄ (RETKILUISTELU)
Edellistalvesta rohkaistuneena pyrimme
sääolosuhteiden salliessa saattamaan TALVIAJORADAN RETKILUISTELIJOIDEN
KÄYTTÖÖN vuoden 2017 alusta ennen
varsinaista ajoharjoittelua. Ja olosuhteiden
ollessa suotuisat jatkamme retkiluistelu
mahdollisuutta myös ajoharjoittelukauden
päätyttyä. Lisätietoja puh. 0447 499 303.

LOHIMAAN TALVIRIEHA 2017
La 4.3.2017 klo 11-15 pidetään KOKO
PERHEEN TALVINEN ULKOILUTAPAHTUMA Lohimaassa. Seuraa tiedottelua. Järjestelyissä mukana Lohimaa, Tervon Kunta ja
useita paikallisia ja ulkopuolisia järjestöjä ja
toimijoita.

TERVON URHEILIJAT RY
TIEDOTTAA

16.12.-19.12.2016 välisenä aikana liikuntasalin normaalit vuorot on peruttu Tervon
Yhtenäiskoulun joulujuhlavalmistelujen ja
joulujuhlan vuoksi. Kyseisenä aikana kuntosali on auki normaalisti.

SALIBANDYKERHOT Tervon liikuntasalilla tiistaisin. Pienempien kerho 1.-4.
luokkalaisille klo 17.00-18.30. Vastuuohjaajana Panu Rautiainen (puh. 040 4116649).
Isompien kerho 5.-9. luokkalaisille klo
18.30-20.00. Vastuuohjaajana Mika Hälinen
(puh. 040 5566604).

24.12.-26.12. ja 31.12., 1.1.2017 ja loppiaisena 6.1.2017 kuntosali avoinna klo
7-18. Muina aikoina kunto- ja liikuntasali
auki normaalisti.

LENTOPALLOKERHO 6-8 vuotiaille keskiviikkoisin klo 17.30-19.00 liikuntasalilla.
Vastuuohjajana Marke Lempinen (puh. 044
3562214).

AUKIOLOAJAT
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TERVON NAISET PELAA LENTOPALLON 3-SARJAA. Otteluohjelma nähtävillä
Tervon Urheilijoiden nettisivuilla. Tervetuloa katsomaan ja kannustamaan pelejä!
TALVEN LUISTELUKOULUSTA JA VIIKKOHIIHDOISTA seuraa tiedotusta seuran
nettisivuilta.

Uudet ohjaajat ja valmentajat ovat sydämellisesti tervetulleita liikuttamaan kaikenikäisiä tervolaisia ja ideoimaan uusia tuulia
yli 80-vuotiaaseen urheiluseuraan. Seura
tarjoaa ohjaajille ja valmentajille koulusta.
JÄSENMAKSUT TILILLE
OP Tervo FI93 5465 0940 0020 89.
Viitenumero 6444.
Aikuiset 12€. Lapset ja nuoret (alle 18 v.)
sekä opiskelijat 5€. Perhemaksu 25€.
Jos olet uusi jäsen, tai et ole saanut sähköpostiin jäsenmaksua, lähetä tietosi ja sähköpostiosoitteesi tervonurheilijat@gmail.com
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 SEURAKUNNAN JOULUVIESTI 2016
I ADVENTTISUNNUNTAI 27.11. klo 10
MESSU kirkossa. Laulamme yhdessä Hoosiannaa. Rippikoululaiset mukana.
I ADVENTTISUNNUNTAIN KONSERTTI
klo 17 kirkossa. Lawrenzukin musikkiperhe.

Nyt taivaat avautuu,
laulaa kuoro enkelten.
Maan ääriin kantautuu
suuri Ilouutinen!

Ma 28.11. klo 12.30 KEVA -MESSU kirkossa. Pastori Matti Pehkonen Vaalijalasta,
kirkkokahvit.
Ti 29.11. klo 17. KAUNEIMAT JOULULAULUT Mynttisellä, Lieteniementie 79.
II ADVENTTISUNNUNTAI 4.12. JOULUINEN KONSERTTI klo 15 kirkossa.
Kalevan-kaiku ja Tervon Pelimannit.
ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12. klo 10
JUMALANPALVELUS. Seppeleenlasku
sankarihaudoilla ja kunniakäynti Karjalaan
jääneiden muistomerkillä. Kynttilälyhtyjen
sytyttäminen sankarihaudoille (Tervaspartio). Kahvitarjoilu ja Itsenäisyyspäivän juhla
Nuorisotalo Mantulla. 90 vuotta täyttäneet
kuntalaiset ovat juhlan kunniavieraita.
III ADVENTTISUNNUNTAI 11.12. klo 10
JUMALANPALVELUS kirkossa ja klo 15
KAUNEIMMAT JOULULAULUT kirkossa.
Kolehti Suomen Lähetysseuralle.
Ti 13.12. klo 9.30 PIENTEN JOULUKIRKKO ja klo 13 KAUNEIMMAT JOULULAULUT Mikevassa.
To 15.12. klo 12 ELÄKELIITON JOULUJUHLA seurakuntatalolla.
To 15.12. klo 18 KAUNEIMMAT JOULULAULUT Katriina-Kestissä, joulukahvit,
kolehti Suomen Lähetysseuralle.
Pe 16.12. klo 12 SOTAVETERAANIYHDISTYKSEN JA SOTAINVALIDIEN
LESKIEN JOULUATERIA seurakuntatalolla.

IV ADVENTTISUNNUNTAI 18.12. klo 10
MESSU kirkossa ja klo 17 VALON LAPSI
MUSIKAALI kirkossa.
Ti 20.12. klo 9 KOULUN JOULUKIRKKO.
Pe 23.12. klo 8.30 JOULUN SANA
Tervon Osuuspankissa.
JOULUAATTO la 24.12. klo 14 AATTOHARTAUS I kirkossa, klo 15 AATTOHARTAUS II kirkossa, klo 22 JOULUYÖN
MESSU kirkossa.
JOULUAAMU su 25.12. klo 8
JUMALANPALVELUS kirkossa.
TAPANINPÄIVÄ ma 26.12. klo 10
JOULUMESSU Palvelukoti Vuokossa.
UUDENVUODENPÄIVÄ 1.1.2017 klo 12
MESSU kirkossa.
LOPPIAINEN 6.1.2015 klo 10 MESSU
kirkossa.
6.1.2017 klo 12 KAUNEIMMAT
JOULULAULUT VIELÄ KERRAN
Talluskylän Vapaakirkossa.
TERVOLAISTEN YHTEISET ADVENTTIMYYJÄISET - TERVON JOULUMESSUT
- ovat Nuorisotalo Mantulla la 26.11. klo
10–13. Pöytävaraukset: Eila Suomalaiselta:
esuomalainen(at)luukku.com, 044 540 5749.
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EERIKKALA GOLF
INVESTOI JA UUDISTUU
EERIKKALA GOLFIN MITTAVA investointihanke etenee aikataulussa. Uudet väylät ja muutoinkin kentän raivaus- ja uudistustyöt ovat lähes valmiit. Tavoitteena oli
saada maasto painumaan talven alle, missä
tavoitteessa onnistuttiin.
Merkittävin ulospäin näkyvä muutos
tulee olemaan 1800-luvun alkupuolella rakennetun Eerikkalan tilan vanhan päärakennuksen saneeraaminen golfkentän uudeksi
klubirakennukseksi. Rakennus on aikoinaan
rakennettu kolmessa osassa, joista vanhin
perinnetuvaksi saneerattava osa on rakennettu joskus 1820 – 1830-luvulla. Klubirakennuksen yhteyteen rakennetaan avara terassi, josta voi vaivattomasti seurata kentän
tapahtumia.
Tervon kunta on tehnyt päätöksen siirtää
museotoiminnot Eerikkalaan. Tämä tulee lisäämään kiinnostusta museota ja Tervon historiaa kohtaan, koska tarkoituksena on järjestää pysyviä ja vaihtuvia Tervon historiaan
liittyviä kuvanäyttelyjä alueella.
Lähiliikunta-alue ja
liikuntareitti
Kunnan kanssa toteutetaan myös lähiliikunta-alueen rakentaminen, millä kenttäaluetta
avataan myös muillekin kuin golfin harrastajille. Kesällä alueella on kaikille käytössä
oleva liikuntareitti, jota pitkin pääsee tutustumaan golfin saloihin. Talvella 2017/2018
reitti toimii valaistuna latuna, jonka pituus
on noin 1,5 km.
Kenttähankkeen toteutumisen yhteydessä pyritään entisestään tiivistämään yhteistyötä muiden seutukunnan palvelutarjoajien
kanssa.
Investoinnin seurauksena uskotaan, että
tarvittavien henkilötyövuosien määrä kasvaa. Uusiin suunnitelmiin pääsee tutustu-

Uutta: Eerikkalassa pääsee nyt pelaamaan myös biljardia!

maan biljardin pelaamisen ohella vanhalla
klubilla osoitteessa Kirkkotie 44. Kysy lisää:
toimisto@eerikkalagolf.fi tai 017 – 3872
063.
Lisätietoja: Pekka Manninen / Riitniemi
Golf Oy, puh. 044 7499 215, pekka.manninen@tervo.fi
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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.
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SOSIAALIPÄIVYSTYS virka-ajan
ulkopuolella, puh. 112.
KRIISIPALVELUT
Kriisipuhelinpäivystys ma-pe 8-20,
puh. 017-2627733
Kuopion Kriisikeskus, Suokatu 27,
70100 Kuopio.
Kriisikeskuksen puhelinpäivystys palvelee
arkisin klo 8-20. Kriisitilanteessa voidaan
keskustella puhelimessa, ja tarvittaessa on
mahdollista varata keskusteluaika kriisikeskukselle.
Valtakunnallinen Kriisipuhelin arkisin 09-07,
viikonloppuisin ja juhlapyhinä 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. 017-499315,
044 7499315, kirjasto@tervo.fi
www.facebook.com/tervonkirjasto
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
esimies Tiina Pulkkinen,
puh. 0447 499316.
Kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasaho,
puh. 017-499315, 0447 499315.
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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 Arto Hujanen,
puh. 0447 499301.
KURREKUMMUN PÄIVÄKOTI
https://peda.net/tervo/pk
Rehtori Heikki Pulkkinen,
puh. 0447 499306
Lastentarhanopettaja Anne Korhonen,
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
Vs. tekninen johtaja Juho Nuutinen
31.1.2017 saakka, puh. 0447 499371
Tekninen johtaja Jukka Korhonen,
puh. 0447 499350.
Rakennustarkastaja Esko Tossavainen,
puh. 0447499355.
Toimistosihteeri Jukka Mykkänen,
puh. 0447 499351.
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Työnjohtaja-laitosmies Heli Autio,
puh. 0447 499354.

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Vs. työnjohtaja-laitosmies Matti Maapuro
20.1.2017 alkaen, puh. 0447 499373

Kuopion aluepelastuslaitoksessa Tervon
alueella palvelee lähinnä ylipalomies,
puh. 0447 188301. Tervon palokunnan
päivystysnumero on 188306.

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.

YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112

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, 017-499252 ja Saini Malinen, 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 KelaKertulta!, 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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LAJITTELU - SE ALKAA SINUSTA
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.
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 ekopisteelle voit viedä
lasi- ja kartonkipakkauksia sekä metallia, joiden
materiaali käytetään uusien tuotteiden raakaaineina. Ekopiste on osoitteessa Myllytie 1 (Kmarket Lohiranta). Tiedot kaikista ekopisteistä
löydät www.kierrätys.info.
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,
pahvi, sähkölaitteet, asbesti, kyllästetty puu ja
vaaralliset jätteet. Muista jätteistä veloitetaan
pienkuorma-maksu. Tarkista jätelajikohtaiset
lajitteluohjeet osoitteesta www.jatekukko.fi/
lajitteluasemat.
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YMPÄRISTÖTERVEYSTARKASTAJAT:

TERVON LAJITTELUASEMA,
Lohitie 3
• talviaikana (1.11.-30.4.) pe klo 15-17
• kesäaikana (1.5.-31.10.) pe klo 14-18
PIENKUORMAMAKSUT 		
• pienkuorma
enintään 3 m3 tai 300 kg 24,40€
• pienkuorma
enintään 1 m3 tai 100 kg 12,25€
MUISTATHAN, ETTÄ ARKIPYHÄT
VAIKUTTAVAT JÄTEPALVELUIHIN
Arkipäiville osuvat juhlapyhät saattavat muuttaa jäteastioiden tyhjennysrytmiä koko viikon
ajalta. Yleensä tyhjennyspäivä siirtyy yhdellä
tai kahdella päivällä eteen- tai taaksepäin.
Tyhjennyspäivien muutosten varalle jäteastia
kannattaa sijoittaa hyvissä ajoin paikkaan, josta
jäteauto käy sen tyhjentämässä, ellei se ole
siellä pysyvästi. Pyhäpäivinä suljettuina ovat
kaikki jätehuollon palvelut, kuten lajitteluasemat, Kuopion jätekeskus sekä asiakaspalvelu.

ELET!

KIITOS KUN LAJITT

Lisätietoja: Jätekukko
Asiakaspalvelu, palvelemme arkisin 8-16,
p. 017 368 0152, asiakaspalvelu@jatekukko.fi
www.jatekukko.fi

PS.
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Muistathan tehdä lumityöt
ja hiekoittaa myös jätteen
keräyspaikan luona!

LINTUJEN RUOKINTA TAAJAMA-ALUEELLA
LINTUJEN RUOKINTA ON aiheuttanut useita yhteydenottoja ympäristöterveystarkastajille. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut
muistuttavat, että mikäli pikkulintuja halutaan
ruokkia, se tulee tehdä asianmukaisella tavalla
ja ruokinnasta ei saa aiheutua haittaa naapureille. Taloyhtiössä voi syntyä kiistaa ruokinnan aiheuttamasta
häiriöstä ja epäsiisteydestä. Ruokintalaudan
sijoituspaikka tulee sopia taloyhtiön kanssa.
Kunnalla, yksityisellä
maanomistajalla
ja
taloyhtiöllä on myös
oikeus kieltää lintujen
ruokinta määräämällään alueella.
OHJEITA LINTUJEN RUOKINTAAN:
Ruokinta tulee tapahtua riittävästi maasta koholla olevasta ruokinta-automaatista, johon
linnut eivät pääse sisälle pilaamaan ja sotkemaan niille tarjolla olevaa ruokaa ulosteellaan.
Ruoka-automaatti tulee sijoittaa riittävän kauas
kiinteistöstä.
Ruokkimiseen pitää käyttää pikkulinnuille
tarkoitettuja siemeniä ja talipalloja. Ruoantähteitä ei tule käyttää lintujen ravintona, koska
ruoassa on suolaa ja muita lisäaineita, jotka
eivät kuulu lintujen ravintoon. Ruoantähteet
houkuttelevat paikalle myös haittalintuja ja rottia. Jos pikkulintuja on alettu ruokkia, on ruokintaa jatkettava läpi talven huolehtien samalla
ruokintapaikan ja ympäristön siisteydestä. Kesäruokinta ei ole tarpeen, sillä linnut löytävät
ravintonsa luonnosta.
Älä ruoki pikkulintuja maahan. Ruoantähteet houkuttelevat paikalle rottia ja haittalintuja. Variksia, harakoita ja puluja ei saa ruokkia,
koska näiden lintujen kantojen kasvattaminen
ei ole toivottavaa. Lisäksi haittalinnut usein likaavat ulosteillaan paikkoja ja levittävät jätteitä

ympäriinsä.
Kiinteistön tulee myös huolehtia, ettei haittaeläimille ole saatavana ravintoa (esim. pääsy jätekatoksiin estettävä) tai pesimispaikkoja.
Mikäli lintujen ruokkimisesta aiheutuu haittaa
(esim. parvekkeet, pyykit ja autot likaantuvat),
on haitan aiheuttaja vastuussa ja velvollinen
korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
ROTTAHAVAINNOT KIINTEISTÖN
PIHAPIIRISSÄ
Tuhoeläinten ilmaantuminen kiinteistölle johtuu usein jätehuoltoon liittyvistä ongelmista.
Rottaongelmia voi esiintyä, kun eläimet pääsevät käsiksi kompostiin, sekajäteastiaan tai
lintujen ruokintapaikalla oleviin ruokintajätteisiin. Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan talousjätteitä, on kompostorin luonnollisesti oltava
jyrsijäeristetty. Lisäksi tulee huolehtia, että jälkikypsytykseen siirretty komposti on riittävästi
hajonnut.
Rotat aiheuttavat kiinteistöjen rakenteille
haittaa mm. kaivaessaan käytäviä lämpöeristeisiin, vioittamalla kaapeleita ja puurakenteita
sekä sähköjohtoja. Materiaalivahinkojen lisäksi
rotat voivat levittää ihmiseenkin siirtyviä erilaisia virus-, bakteeri- ja loistauteja. Rotista taudit
voivat siirtyä pääasiassa ulosteiden tai virtsan
välityksellä.
Tuhoeläinten torjuminen on kiinteistön haltijan tehtävä. Rottia voidaan torjua myrkyttämällä. Ensisijainen torjuntakeino on kuitenkin
ennaltaehkäisevästi poistaa rottien ruokailu- ja
suojapaikat. Rottien torjuntaan tarkoitettuja
myrkkyjä saa rauta- ja maatalouskaupoista.
Markkinoilla on eri muodoissa olevia valmisteita, kuten valmiissa pusseissa olevia syöttejä
sekä palasyöttejä, jotka asetetaan sellaisenaan
esimerkiksi syöttilaatikkoon. Syöttilaatikkoja
suositellaan käytettäväksi, jotta esimerkiksi
lapset tai kotieläimet eivät pääse myrkkyihin
käsiksi.
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TONTIT TERVOSSA
TERVON KUNTASTRATEGIAN KESKIÖSSÄ on asuminen. Tämän vuoksi kunnalla
on kaavaprosesseja vireillä mm. uusien
rantatonttien saamiseksi myyntiin.
Kunnalla on rakentamiseen tarkoitettuja
omakotitalotontteja tällä hetkellä noin 30
kpl. Riitniemessä on vielä yksi rantatontti
vapaana. Myös muuhun rakentamiseen, kuten uusille rivitaloille ja kerrostalolle on kunnassa suunnitelmia. Asumisen markkinointiin
aiotaan satsata myös tulevaisuudessa.
Kirkonkylän asemakaavan muutos
korttelin 16 osalta on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.5.2016 ja on lainvoimainen.
Kaavamuutos mahdollistaa asuinkerrostalon
rakentamisen kortteliin 16.
Tervon kirkonkylän yleiskaava on
hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.9.2016.
Kaava on lainvoimainen. Yleiskaavan tavoitteena on ohjata asemakaavoitusta ja muuta
maankäyttöä.
Kaavoituskatsaus netissä ja
teknisessä toimistossa
Tervoon suunnitteilla olevien vuoden 2019
loma- ja vakituisen asumisen messujen
messualueiden rakentamisen mahdollistavat
asemakaavahankkeet ovat käynnissä.
Allaan tilan asemakaava on ehdotusvaiheessa ja loma- ja vakituisen asumisen
messujen lähinnä satelliitti kohteeksi suunnitellun alueen kaavoitus on luonnosvaiheessa. Satelliitti kohteen osalta on kysymys
kirkonkylän asemakaavan muutoksesta
korttelissa 15.
Kaavoituskatsaus on luettavissa ja nähtävillä kokonaisuudessaan kunnan nettisivuilla
www.tervo.fi sekä teknisessä toimistossa.

Kodikasta
rivitaloasumista
järven rannalla

Koti rannalla -messut
Tervossa 2019

Tervon keskustaan,
sillan korvalle, järven rantaan
on valmistunut
uusia rivitaloasuntoja.

ASUNTO OY
TERVON SILTAVAHTI
Vielä muutamia
asuntoja vapaana!
Varaa oma koti ainutlaatuisen
maiseman ja
sijainnin omaavasta
asunto-osakeyhtiöstä.

Tarkempia tietoja
sähköpostilla
tai soittamalla.

lifthouse@lifthouse.fi,
puh. 0500 274 214
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Erilaiset

LOHIMAAN KALASTUSMATKAILUKESKUKSEN LÄHEISYYTEEN KOSKIVEDEN RANNALLE rakennetaan
loma- ja vakituisen asumisen messualue.
Messujen teemana on MODERNI,
EKOLOGINEN ASUMINEN. Valmistelussa on myös muita kohteita Tervon
keskustassa.

• Asumismessujen kohderyhmä ovat
luonnonläheisestä asumisesta pitävät
ihmiset, jotka arvostavat ekologisia ratkaisuja, mutta eivät halua kuitenkaan tinkiä
asumismukavuudestaan.
• Ekologisuus huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Projektin aikaan selvitetään
mm. ekologisten rakennusmateriaalien,
bioenergian, kierrätystalouden, kaksivesijärjestelmän, ekologisen liikkumisen
(esim. sähköautot) ja jäteratkaisujen
soveltaminen alueelle.

asumisen messut!
Nämä messut tarjoavat muutakin
kuin tontin ja sisustusratkaisuja!

• Rantatontit tai oikeus rannan käyttöön.
• Ekologisuus ei ole vain kuorrutus,

vaan tarjotaan aidosti
ympäristöystävällisiä ratkaisuja

• Matkailukeskuksen läheisyys ja
outdoor-harrastukset lähellä: golf, frisbeegolf,
kalastus, metsästys, veneily, marjastus,
sienestys ja pärinä & hurina aktiviteetit ym.
• Tervon keskustan läheisyys, pienen

paikkakunnan hyvät palvelut ja
turvallinen asuminen esim. lapsiperheille,
”kyläkoulu” ja hyvät
lastenhoitomahdollisuudet
• Laajakaista
• Yritystalo; toimisto- ja työtilaa.

• Lähipalvelut ja etätyömahdollisuudet
sekä yhteisöllisyys huomioidaan myös
suunnittelussa.

lis
Kysy
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ää!

Petteri Ristikangas - kunnanjohtaja p. 044 7499 200, petteri.ristikangas@tervo.fi
Sari Tulila - elinkeinoasiamies p. 0207 464 640, sari.tulila@savogrow.fi
Juho Nuutinen - tekninen asiantuntija p. 044 541 7321, juho.nuutinen@tervo.fi

kunnan
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Julkinen Tervon
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n joulun...

otus hyvä

Taas toiv

Hyvää ja rauhallista
joulua
ja onnellista
uutta vuotta 2017!

PS.

