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Neuvonta ja chat auki klo 8 - 15
017 499 111
Virasto palvelee ympäri vuoden
ma-pe klo 9 - 14,
muuna aikana sopimuksen mukaan.
tervon.kunta@tervo.fi tai
etunimi.sukunimi@tervo.fi
www.tervo.fi

TERVO

KUNNANVIRASTO ON SULJETTU
VUOSILOMIEN VUOKSI
6. - 26.7.2020. Sulkemisaikaan kiireellisissä
asioissa sosiaalitoimen päivystysnumero on
044 749 9251 tai 044 749 9265 (virka-aikaan)
sekä kiinteistöpäivystysnumero 044 749 9353.
Asiakaskäynneistä on kaikissa tapauksissa
sovittava etukäteen.

SEURAA TERVON KUNNAN PALVELUITA

sosiaalisessa mediassa:
Tervon kunta
facebook.com/tervonkunta/
Päiväkoti Kurrekumpu
facebook.com/kurrekumpu/
Tervon Yhtenäiskoulu
facebook.com/profile.php?id=100057634270474

Kunnan virallisten facebook-sivujen
lisäksi kannattaa tutustua kuntalaisten
ylläpitämiin ryhmiin:
instagram.com/ihantervoo/

Tervon kunnankirjasto
facebook.com/tervonkirjasto/
instagram.com/tervonkirjasto/

Tervolaiset, vanhat tervolaiset,
”vanhat”tervolaiset ja tervonmieliset
facebook.com/groups/124610834286518/

Pielaveden ja Keiteleen kunnaneläinlääkärit
facebook.com/piekeiel

Tervon tontti&talopörssi
facebook.com/groups/2604607546527404/

Tervon kunnan julkinen tiedotuslehti kesä 2021
Jakelu: Kaikki Tervon kotitaloudet, vapaa-ajan
asukkaat sekä irtojakelu kirjastossa ja kunnantalolla.
Kansikuva: Jani Nuutinen
Kuvat: Ulla Nikula, Inkeri Palmio, Jani Nuutinen, Henna
Ruuskanen, Sari Tulila, Tervon kunta, kunnan työntekijät,
yhditystykset ja järjestöt.
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Taitto ja tuotanto: Viima Konsepti
Painosmäärä: 1800 kpl
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio 2021
Osoitelähde: Tervon kunnan vapaa-ajan
asukasrekisteri

Toimiva Tervo

Katse eteenpäin
Tervon kunnan tilinpäätös on
valmistunut ja esitelty kunnanhallituksessa ja tarkastuslautakunnassa. Kunta on tilannut
tilintarkastusyhteisö
BDO:lta
tilinpäätösanalyysin, jossa eri
tunnuslukujen kehityksen avulla tarkastellaan Tervon kunnan
talouden suuntaa.
Tervon talouden suunta on ollut
useamman vuoden laskujohteinen ja tulevat vuodet eivät
tuo siihen helpotusta. Tulossa
on talouden tasapainotus ja
sen myötä mittavia sopeutuksia. Tilanne ei varmasti tule yllätyksenä tervolaisille. Pienen
kunnan vaikeudet selvitä ovat
samanlaisia kuin muissakin saman kokoisissa kunnissa. Valtion koronatuet ovat nostaneet
monen pienen kunnan talouden
selkeästi ylijäämäiseksi, näin ei
ole Tervon kohdalla. Tilikauden
alijäämäksi muodostuu 60 000
euroa.

Huolimatta
huolestuttavasta
taloustilanteesta, Tervon kunta
on tehnyt paljon elinvoiman ja
houkuttelevuuden eteen. Kalanviljelylaitoksesta ja Huuhtajankoskesta odotetaan matkailuvalttia. Kylille on rakennettu
vuokraomakotitaloja, joissa on
helppo aloittaa tervolaiseksi
tuleminen. Valokuitu tuo nopeita yhteyksiä kuntalaisille sekä
myös etätyöläisille. Palvelut
ovat erittäin hyvät. Tilinpäätöstä
lukiessa nousee esiin huolella
ja sydämellä toteutetut laadukkaat palvelut. On siis syytä
katsoa eteenpäin, selättää vaikeudet ja uskoa omaan tekemiseensä!
Eräässä muutosjohtamiskoulutuksessa alkukeväästä helsinkiläinen konsultti sanoi kesken
koulutuksen: ”Mä niin ihailen
Tervon kuntaa. Siellä on jotenkin sellaista hyvää tekemisen
meininkiä.” Tervon suunnitel-

mallinen
vetovoimaisuuden
rakentaminen tuottaa siis tulosta ja näkyy muuallekin kuin
Savoon.
Ja nyt - kevään valo on koittanut! Korona-asiatkin tuntuvat
kevyemmiltä kantaa, kun linnut
livertävät ja ensimmäiset kevätkukkijat nostavat päänsä.
Kesän alku näyttää siltä, että
pystyisimme ainakin osittain
palaamaan vähemmän rajoitettuun elämään. Aurinko hellii ja
pihahommissa sielu lepää. Talvikalpeat posket saavat väriä.
Ruuhka-Suomen
uudenlaiset
rusketusraidat
muodostuvat
maskeista, Pohjois-Savon pienissä kunnissa voi hengittää
vapaammin.
Toivon Sinulle terveyttä ja
oikein hyvää kevättä ja kesää!
Vs. kunnanjohtaja
Pia Harmokivi

Mitä toivoisit kesäkirjeeltä?
vastaa palautekyselyyn osoitteessa
www.tervo.fi/kuntakirjepalaute
Samalla sivulla kesäasukasrekisteriin liittyminen ja
tietojen päivittäminen
www.tervo.fi/vapaa-ajanasukkaan-osoitteenmuutos
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TERVON TERVEYSASEMAN TOIMINTA

kesällä 2021

Ajalla 21.6.-18.7.2021 terveysasemalla hoidetaan vain kiireelliset asiat.
Ajalla 19.7.-15.8.2021 toiminta siirtyy Vesannon terveysasemalle,
lukuun ottamatta sovittuja koronarokotusaikoja.
VESANNON TERVEYSASEMA
ma - to 8-16, pe 8-15
(Simolantie 15, 72300 Vesanto)

NEUVONTA / ILMOITTAUTUMINEN

p. 017 171 241 (ei ajanvarausta)
KIIREELLINEN ENSIAPU JA
PÄIVYSTYSAJANVARAUS

p. 017 171 220
KIIREETÖN YHTEYDENOTTO

www.kysteri.fi
KIIREETÖN AJANVARAUS JA
OMAHOITAJIEN PUHELINNEUVONTA

ma - pe 12.00 - 13.30
Sairaanhoitaja p. 017 171 225
Sairaanhoitaja p. 017 171 226

AK-POLIKLINIKKA/
INR-HOITAJA

ajanvarauksella
p. 017 171 186
FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINEPALVELU

puhelinajat ma - to 12 -13
p. 017 171 222
LABORATORIO, ISLAB, VESANTO

Ajalla 21.6.-18.7.2021 suljettu
Näytteenotto ajalla 19.7.-16.8.2021
ma, ti, ke ja pe klo 7.15-9.45
Näyteenotto ensisijaisesti ajanvarauksella ma-pe klo 12-14 p. 044 717 8888
www.islab.fi/ajanvaraus

Muiden palvelujen yhteydenotot Tervon
Terveyspalveluiden numeroihin!
• Vuosikontrolleihin ja kiireettömiin todistusasioihin
palataan kesän jälkeen.
• Haavanhoidot, pistoshoidot, rokotukset ja reseptiasiat
hoidetaan normaalisti.
• Reseptien uusiminen: Reseptit uusitaan e-reseptinä
apteekin ja vastaanoton kautta. Terveysasema palvelee
reseptiasioissa puhelintuntien soittoajoilla. Reseptien
uusinta-aika on 8 vrk.
• Ilmaisjakelutarvikkeiden ja säännöllisten lääkkeiden
riittävyys pyydetään varmistamaan hyvissä ajoin
ennen kesäsulkuja.
• On tärkeää, että ulkopaikkakuntalaisella lomalaisella
on mukanaan hoitosuunnitelma tai maksusitoumus.
Ota ne mukaasi kotipaikkakunnan terveyskeskuksesta.
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Koronaneuvontapuhelin
ma-pe 8 - 12
p. 017 171 031

TERVON
TERVEYSASEMA
ma-to 8-16, pe 8-15
(Tervontie 8, 72210 TERVO)
osastonsihteeri p. 017 171 171
osastonhoitaja p. 017 171 231
KIIREELLINEN ENSIAPU
p. 017 171 170
KIIREETÖN YHTEYDENOTTO
www.kysteri.fi
AJANVARAUS JA OMAHOITAJIEN PUHELINNEUVONTA
ma-to 8-9 ja 13-14
pe 8 -9 ja 12-13
sairaanhoitaja p. 017 171 175
sairaanhoitaja p. 017 171 176
AKUUTTIVASTAANOTTO JA
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS VIRKAAJAN ULKOPUOLELLA
Arki-iltaisin ma-to klo 16-18,
pe klo 15-18 Pielaveden
terveysasemalla p. 017 171 030.
Lauantaisin klo 8 -16 Keiteleellä
sekä sunnuntaisin ja arkipyhinä
klo 8-16 päivystys on Pielaveden
terveysasemilla p. 017 171 030.
Arkisin klo 18 ja viikonloppuisin
klo 16 jälkeen päivystys on Kuopiossa KYS:n yhteispäivystyksessä.
Ennen KYS:aan hakeutumista
soita puhelinneuvontaan
p. 116 117

FYSIOTERAPIA JA
APUVÄLINEPALVELU
puhelinaika ma-to klo 12-13
p. 017-171 183
MUISTIHOITAJA
ma-to klo 8-15.30
p. 017 171 242
MIELENTERVEYSPALVELUT
ajanvaraus/puhelinaika ma-to
klo 8-9 p. 017 171 182
Muuna aikana jätä viesti vastaajaan.
NEUVOLAT
Terveydenhoitajien puhelinaika
ma-pe klo 8-9
kouluterveydenhuolto
p. 017 171 239
lastenneuvola
p. 017 171 180
äitiys- ja ehkäisyneuvola
p. 017 171 044
matkailijoiden rokotukset
p. 017 171 180
RÖNTGEN
Keitele, Sairaalatie 1.
Röntgentutkimukset: ajanvaraus
röntgenin aukioloaikoina
p. 017 171 150
Pielavesi, Savikontie 15.
Röntgen- ja ultraäänitutkimukset:
ajanvaraus röntgenin
aukioloaikoina
p. 017 171 050

SUUN TERVEYDENHUOLTO
ajanvaraus ma-pe 8-16
p. 017 171 360
ajanvarauksen peruuttaminen
p. 017 171 366
arkipyhä- ja viikonloppupäivystys
Kuopio ajanvaraus klo 8-9
p. 017 174 020
LABORATORIO, ISLAB, TERVO
näytteenotto ma ja to
klo 7.00-10.15.
21.6.-18.7.2021 ma, ke ja to
klo 7.00-10.15
Suljettu ajalla 19.7.-15.8.2021
16.8.2021 alkaen ma ja to
klo 7.00.-10.15
Näytteenotto ensisijaisesti
ajanvarauksella.
Ajanvaraus ma-pe klo 12-14
p. 044 717 8888,

www.islab.fi/ajanvaraus

Sähköinen
ajanvaraus koronarokotukseen
www.kysteri.fi

Koronarokotus
ajanvaraus/
vastaaja
p. 017 171 162

AK-POLIKLINIKKA/
INR-HOITAJA
ajanvarauksella p. 017 171 186

Pidetään ta,
huol
pysytääneenä!
terv
KUNTATIEDOTE KESÄ 2021
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Sukupolvenvaihdoksen myötä takaisin Tervoon
Tervossa Laajan tilalla ovat tänä
keväänä puhaltaneet muutoksen tuulet. Tilan vanhat omistajat Risto ja Iiris Korhonen ovat
jäämässä eläkkeelle ja tilalle on
tehty sukupolvenvaihdos. Tilalle muuttivat Laajasta kotoisin
oleva Inkeri puolisonsa Teemu
Palmio sekä kolme tytärtä Lotta,
Reetta ja Lyydia.
- Meidän päätöksemme Tervoon
muuttamisesta oli lopulta helppo – yli 200 vuotta vanhaa sukutilaa oli mukava tulla jatkamaan.
Pelloille suunnitellaan mustaherukan viljelyn laajentamista,
lisäystä pensasmustikkaan ja
toki rannan savusauna lämpeää edelleen ja polttopuissa
löytyy. Miettiessämme muuttoa
Tervoon suurimmat vaikuttimet
olivat kylän oma pieni koulu,
hyvä päivähoitopaikka, puhdas
luonto ja se, että täältä löytyvät
kaikki tärkeimmät palvelut.

- Olemme täällä kyllä viihtyneet.
Ihmiset ovat avoimia, järjestötoimintaan on päässyt helposti
mukaan ja koulusta ja hoidosta
on löytynyt kavereita lapsille.
Molemmat isovanhemmat ovat
myös lähellä, Risto ja Iiris naa-

TERVEISET NIINIVEDEN
SEURAKUNNASTA
Mennyt talvi oli niukkuuden aikaa, mitä tulee
yhteisiin kokoontumisiin. Toteutimme 20 henkilön rajaa. Tulevana kesänä toivomme tapaavamme isommalla joukolla. Olemme kuitenkin
kiitollisia siitä varjeluksesta, että tauti on kulkenut ohitsemme.
Seurakunta sai talvella uuden kanttorin, Joona Kärnän. Muutoin henkilöstö on nyt pysynyt
samana. Jumalanpalvelukset jatkuvat kesän yli
vuorotellen Tervon ja Vesannon kirkoissa. Ne,
ja muutakin on nähtävillä suoratoistona Youtube-kanavan ja Facebookin kautta. Kannattaa
myös kurkistaa seurakunnan kotisivuille. Lomallakin olemme kesällä, mutta aina joku on
töissä. Tapaamisiin eri tilanteissa ja hautausmaalla kulkiessa! Siunatkoon meitä Kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Terv. Diakoni
Minna Sahlberg
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purissa ja Teemun vanhemmat
muuttivat Kuopiosta Tervon
kylälle. Mitäpä sitä enää muuta
kaipaa?

Inkeri Palmio

Santeri, Sara ja Siiri
Närhen haastattelu
Miten olette päätyneet tähän
kauniiseen vanhaan taloon ja
sen maalaismiljööhön?
- Tämä maatila on Saran kotitila.
Olemme Santerin kanssa tavanneet Vesannon lukiossa ja sieltä
asti olemme seurustelleet. Santeri on maatilan poika Vesannon
Närhilästä. Lukion jälkeen opiskelimme molemmat Iisalmessa
agrologeiksi.
Oikeastaan molempien haaveena on ollut koko ajan, että
tähän Saran kotitilalle tullaan
jatkamaan tätä tilaa. Sukupolvenvaihdos tehtiinkin vuonna
2018. Meillä on tässä tällä hetkellä lypsykarjaa 12 ja nuorkarjaa 18.
Miltä teidän maatalouden tulevaisuus näyttää nyt, saatteko
jatkossakin elantonne siitä?
- Nythän olemme molemmat
tässä maatilalla olleet ja tätä
pyöritetty. Tosin Saran aika on
tietenkin mennyt myös pienen
1-vuotiaan
Siiri-tyttösemme
kanssa. Paljon on tässä tule-

vaisuutta mietitty
etenkin
lehmien
osalta ja siihen
päätökseen
on
tultu, että lehmät
lähtevät
tämän
vuoden lopulla. Peltoalaa olisi pitänyt
hankkia
enemmän,
jotta tämä olisi elättänyt
meidät jatkossa. Tulevaisuudessa pellot saatetaan hyödyntää esim. marjanviljelyyn.
Olette molemmat maaseudulla
kasvaneet ja tulleet takaisin
tänne kotikonnuille.
Millaisen kasvuympäristön
ja pohjan elämälle maaseutu,
maalaismiljöö sekä Tervo teidän mielestä antaa lapselle?
- Maaseutu on monipuolinen
ympäristö lapsen kasvaa. On
oma piha, rauhallinen ympäristö ja tilaa hengittää.
Tervo on turvallinen ympäristö
lapselle. Tervossa pieni kyläkoulu on hyvä ja arvokas asia. Siellä
lapsi tulee varmasti yksilöllisemmin huomioitua kuin kau-
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pungin kouluissa. Ihan mahtavaa on se, että Tervossa on työn
alla uusi koulu.
Mistä unelmoitte?
- Tämä kotitilan remontti on tämänhetkinen suuri haave.
Mitkä ovat teidän mielestä
Tervon Timantit eli hyvät asiat
Tervossa?
- Aktiivinen yhteisö, paljon järjestetään toimintaa ja tapahtumia, vaikka on pieni kunta. Täällä on hyvät ulkoilupaikat, luonto
lähellä, paljon vesistöä ja onhan
täällä kaunista.
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Paluumuuttajan
mietteitä

Tai onhan meitä tässä muitakin, yksi alunperin elimäkeläinen ja pari Tervoon syntynyttä,
kaikki ilmeisen hyvin Tervoon kotiutuneita.
Kymmenisen vuotta tuli asusteltua opintojen
myötä Kuopiossa. Kun sekä oma että miehen
työelämä vakiintuivat sinne, alkoi Tervoon
muuttaminen entisestään houkutella. Tuntui
järjettömältä ajaa iltaisin ja viikonloppuisin harrastamaan Tervoon, ja asua siellä missä ei tuntenut olevansa kotonaan. Kesäisin usein käytiinkin töissä mökiltä käsin. Ei nimittäin paahda
helle samalla tavalla Niiniveden rannalla kuin
keskustan pienessä kaksiossa. Pystyy nukkumaan yönsä.
Alkuun muutimme Tervoon vuokralle, kun
omaa kotia ei muutaman vuoden etsinnöistä
huolimatta ollut löytynyt. Pääsimmepä siinä
samalla tutustumaan työmatka-arkeenkin. Yllättävän haastavaa oli löytää Tervosta taloa tai
vanhaa pihapiiriä hieman isommalla tontilla.
Sellaisen ottajia kun olisi ollut vielä muitakin.
Esikoista odotellessa oma koti viimein löytyi,
ja vaikea olisi enää kuvitella asuvansa muualla.
Täällä meillä on oma rauha metsän keskellä ja
silti päiväkoti, neuvola, kaupat, koulu, kirjasto ja
harrastukset ovat kaikki kävely- tai miksei soutumatkankin päässä. Eikä turvaverkkojen läheisyyden merkitystä voi yhtään vähätellä.
Vanhoista harrastuksista ovat jääneet vain ulkona syöminen ja elokuvissa käyminen. Tilalle
ovat tulleet saunaillat vuorotellen mummolassa ja omassa rannassa, retkeily oman porukan
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lisäksi partiossa sekä elokuvaillat omalla sohvalla suoratoistopalveluiden kautta.
Vielä tekisi mieli ennättää urheilijoiden tapahtumiin, avantouinnille ja tallillekin. Jos ravintolaelämää tai elokuvissa käyntiä olisi tässä
maailman- ja elämäntilanteessa mahdollista
harrastaa missään, niin Kuopio olisi kuitenkin
sen verran lähellä, että siellä olisi helppo piipahtaa. Ja sitä hienommille elokuva- ja ravintolareissut lapsistakin tuntuvat, kun ne eivät ole aivan
jokapäiväistä huvia. Sen vielä muistan omastakin lapsuudestani.
Niina Tuoresmäki

Toimiva Tervo

Haaveena omat kesäkanat
Kasvattajat myyvät tai vuokraavat kanoja. Tee kirjallinen vuokrasopimus. Naapureita on hyvä kuulla
kukon hankkimisesta. Kanat tarvitsevat sateelta,
kylmältä ja petoeläimiltä suojaavan orrellisen, munimispesällisen ja kuivitetun kanakopin. Sen voi
tehdä itse tai ostaa valmiina. Kanoille tarjotaan
teollista rehua, jossa on kaikki tarvittavat ravinteet,
ja lisäksi kalkkia ja pienikokoista soraa, jonka avulla ruoka ”pureskellaan” kuvussa. Puhdasta vettä
tulee olla tarjolla. Kanat eivät pärjää lämmittämättömässä kesäkopissa syksyn viileydessä. Kanojen
kohtalo kannattaa olla mietittynä hyvissä ajoin.
Yksinkertaisinta on palauttaa kesäksi vuokratut
kanat takaisin omistajalle. Jos tutuiksi tulleista
kanoista ei malteta luopua, täytyy omaan pihaan
rakentaa talvivarusteltu kanala.

1.
2.

3.

4.
5.

Rekisteröidy kanojen pitäjäksi 		
kuntasi maaseututoimeen
Kaava-alueella ota yhteyttä kuntasi
terveydensuojeluviranomaiseen ja
rakennusvalvontaan
Seuraa kanojen ulkona pitoon liittyviä määräyksiä. Kanat on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin
lintuihin 8.2.–31.5. lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi.
Tutustu kanoja koskeviin eläinsuojelusäädöksiin
Kanoja ulkomailta? Muista tuontivaatimukset!

Kanat saa teurastaa omaan käyttöön. Se on
tehtävä nopeasti ja niin, että kana ei joudu tarpeettomasti kärsimään. Sairastunut tai vammautunut kana on lopetettava. Ohjeita raadon
hävittämisestä saa kunnaneläinlääkäriltä.
Jos kananmunia myydään tai luovutetaan käytettäväksi muualla kuin omassa kotitaloudessa, on kanalasta otettava salmonellavalvontaohjelman mukaiset näytteet säännöllisesti ja
tehtävä ilmoitus alkutuotantopaikasta valvontaeläinlääkärille.
Alla on muistilista, joka koskee kaikkia kesäja harrastekanojen hankkimista harkitsevia.

6.
7.

8.
9.

Huolehdi salmonellan sekä muiden tautien vastustamisesta
Lääkinnällisen hoidon ja kuolleiden eläinten lukumäärän kirjanpito
Tutustu kanojen teurastus- ja
lopetusohjeisiin
Selvitä kuolleiden tai lopetettujen
kanojen hävitys
www.tervo.fi/
ymparistoterveyspalvelut
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VIERASLAJIT HALLINTAAN OMALLA KIINTEISTÖLLÄ
Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat
levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle
ihmisen avustamana joko tahattomasti tai tarkoituksella.
Jotkin vieraslajeista ovat uhka
alkuperäislajeille sekä ekosysteemille ja ne voivat aiheuttaa
myös huomattavaa haittaa
vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai
kiinteistön arvoon. Vieraslajeja
ovat mm. jättiputki, jättipalsami,
kurtturuusu, lupiini ja espanjansiruetana.
Lainsäädännöllisesti vastuu vieraslajin poistosta on kiinteistön
omistajalla ja haltijalla (lukuun
ottamatta nisäkkäitä ja lintuja). Kiinteistön omistajan tai
haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiin-

teistöllä esiintyvän haitallisen
vieraslajin hävittämiseksi tai
sen leviämisen rajoittamiseksi,
jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi
aiheutua merkittävää vahinkoa
luonnon monimuotoisuudelle
taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. ELY-keskus valvoo
vieraslajisäädösten noudattamista.
Vieraslajien tunnistaminen
ja torjunta
Ilmoita vieraslajihavainnoista
kansalliseen vieraslajiportaalin
(www.vieraslajit.fi). Vieraslajiportaalista löytyy tietoa ja kuvia
vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita.

Tervon kunnanhallitus on päättänyt, ettei Koti Rannalla -messuja
järjestetä alkuperäisen suunnitelman mukaan pandemiatilanteesta johtuen. Koti Rannalla -messut
oli tarkoitus pitää 27.-29.8.2021.

ASUMISMESSUT

T E R VO 2 0 2 0
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Päätös on haluttu tehdä hyvissä
ajoin, koska messujen järjestäminen tilanteessa, jossa toteutumi-

Toimiva Tervo

Toimita vieraslajikasvien jätteet
jätekeskukselle tai lajitteluasemalle muovipussiin pakattuna.
Jäteaseman
henkilökunnalle
on ilmoitettava vieraskasvijätteistä erityiskäsittelyn takia.
Torjunnan yhteydessä syntyvää vieraslajikasvien jätettä ei
missään tapauksessa saa viedä
luontoon.
Kunnan alueella olevat
vieraslajit
Ilmoita kunnan alueella sijaitsevasta esiintymästä myös kunnan ympäristönsuojeluun:
Ympäristönsuojelutarkastaja
Johanna Tuomainen,
puh. 044 7499 322,
johanna.tuomainen@tervo.fi tai
tervon.kunta@tervo.fi

nen on epävarmaa olisi erittäin
haastavaa näytteilleasettajille,
yhteistyökumppaneille ja muille
messujen järjestämiseen osallistuville tahoille. Kunnassa on
kuitenkin mietitty, voisiko näitä
teemoja tuoda esille esimerkiksi videoiden tai striimauksen
avulla.

OMAA LÄHIVESISTÖN TILAA VOI SEURATA HELPOSTI!
Vapaaehtoisten ranta-asukkaiden suorittamat vesistötarkkailut lisäävät ja helpottavat
vesistöjen tilan valtakunnallista seurantaa. Pitkäaikaisen ja
säännöllisen seurannan avulla
saadaan arvokasta tietoa vesistön tilan kehittymisestä.
Oman lähivesistön tilan seuraamiseksi voidaan avovesikaudella havainnoida esimerkiksi
vesistön levätilannetta sekä näkösyvyyttä. Näkösyvyys on yksi
vesistöjen seurannan perusmittauksista, jonka avulla voidaan arvioida veden kirkkautta.
Näkösyvyys vaihtelee vesistöittäin veden laadun mukaan ja
esimerkiksi savisameassa ja
humuspitoisessa vedessä näkösyvyys voi olla luontaisestikin
alhainen, mutta näkösyvyys voi
heikentyä myös rehevöitymisen
tai kiintoaineksen myötä. Näkösyvyyden havainnointiin vaikuttavat pilvisyys, vuodenaika sekä

aallokko, joten näkösyvyys olisi
hyvä mitata aina tyynellä säällä,
samaan aikaan päivästä ja samasta paikasta.
Näkösyvyyden
mittaamiseksi
tarvitset valkoisen näkösyvyyslevyn, joka voidaan tehdä
vaikkapa ämpärin kannesta,
johon on kiinnitetty sopiva paino. Levy kiinnitetään keskeltä
narun päähän, jossa on merkit
10 cm välein. Puolen metrin ja
metrin välein kannattaa tehdä
näkyvämpi merkki. Narua kannattaa varata kirkkaisiin vesiin
jopa yli 10 metriä, sameassa vesistössä näkösyvyys voi olla alle
metrin. Näkösyvyys mitataan
vesistön varjopuolelta riittävän
syvältä veneestä tai laiturilta
käsin laskemalla levyä hitaasti
kohti pohjaa. Näkösyvyys on
levyn etäisyys vedenpinnasta,
jossa levy näkyy vielä ennen
katoamistaan näkyvistä. Kirjaa
näkösyvyyden lisäksi ylös sijain-
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ti, päivämäärä, kellonaika sekä
sääolosuhteet. Näkösyvyyden
muutokset kertovat vesistön
tilasta ja pitkäaikaisen seurannan perusteella näkee vesistön
tilan kehityssuunnan. Mittaus
kannattaakin tehdä esimerkiksi
parin viikon välein mökkikaudella.
Mittaustulokset ja levähavainnot kannattaa tallentaa
Järviwiki-verkkopalveluun, jota
ylläpidetään viranomaisten ja
kansalaisten yhteistyöllä. Järviwiki-verkkopalvelua hyödynnetään esimerkiksi valtakunnallisessa leväseurannassa.
Lisätietoa:
Vesistöopas (2018), Suomen
luonnonsuojeluliitto
Järvi-meriwiki,
www.jarviwiki.fi
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MAA- JA KOTITALOUSSEURAN KESÄ
Tervon Maa- ja kotitalousseura ry on kaiken ikäisten tervolaisten ja Tervossa viihtyvien aktiivinen yhteisö. Tavoitteenamme
on elävä maaseutu ja hyvinvoivat ihmiset. Kaikki ovat tervetulleita mukaan tapahtumiin, ja myös jäseneksi, ammatista tai
asuinpaikasta riippumatta.

Tule sellaisena kuin olet – aikaisempaa kokemusta teatterista ei tarvita. Leirimaksu on 50
euroa. Kerro, jos tarvitset apua
kyytien järjestämiseen.

Tule jakamaan yhdessä tekemisen ilo!

Kesän 2021 tapahtumia:
Pe 11.6. klo 18–20
Melonnan kokeilua
Laajan rannassa, Laajantie 14.
Kokeiltavina
inkkareita
ja
kajakkeja. Lisätiedot Inkeriltä
puh. 044 5789 577.
Pe 18.6 klo 17–19
Kesän ensimmäinen iltatori,
tarjolla mm. nokipannukahvia
ja juuri paistettuja lettuja.
To 24.6. klo 9 alkaen
Juhannussalkotalkoot
Mantun pihalla. Koristelemme Tervon siltaa juhannusasuun. Tule mukaan sitomaan
lehväköynnöksiä tai tuo oma
kukkakimppusi tai -seppeleesi
yhteiseksi iloksi! Lisätietoja
Helenalta, 0400 908 542.

täin lämmin lounas ja välipala.
Mukaan mahtuu enintään 16
nuorta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ti 6.7. klo 10 alkaen
Koko perheen heinätalkoot
Eljakselan pellolla Haapamäentien ja Kokkomäentien risteyksessä (Kokkomäentie 10).
Opetellaan yhdessä niittämään
viitakkeella ja kokeillaan, vieläkö seivästäminen onnistuu ”niin
kuin viime vuosisadalla”. Omat
eväät, sateen sattuessa talkoot
siirtyvät seuraavaan poutapäivään. Lisätietoja Riitalta,
050 373 3540.
Ma–pe 12.– 16.7.
Lasten ja nuorten teatterileiri
9–15-vuotiaille Tervon Mantulla
päivittäin klo 9–15.
Ohjaajina esittävän taiteen
ammattilaiset
Lotta
Vaattovaara ja Mika Juusela.
Kyseessä on päiväleiri, eikä siihen liity yöpymistä. Leirin aikana osanottajille tarjotaan päivit-

Lisätietoja Sirpa Lindsbergiltä,
puh. 050 5750 795.
Ilmoittautumiset viimeistään
4.7.2021 osoitteeseen sirpa.
lindsberg@gmail.com.
Pe 16.7. klo 19:00 Kesäteatterissa Nummisuutarit Mantulla.
Näyttelijät Mika Juuseja ja Antti Karppinen esittävät Aleksis
Kiven vauhdikkaan komedian, joka soveltuu parhaiten yli
10-vuotiaille.
Puhvetti aukeaa klo 18:30.
Kesto 1t 40 min, väliaika.
Liput 10 / 5 €.
To 22.7. Turvesavusauna
Laajassa, os. Laajantie 14.
Miehet klo 17 ja naiset klo 18:30.
Hinta 20 € sisältää savusaunan,
hoitoturpeen ja iltapalan. Seuran jäsenille ilmainen. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Inkerille,
044 5789 577.
To 19.8. klo 18– 20:30
Salaattikurssi
seurakuntatalolla, Pappilantie
1. Kurssimaksu jäseniltä 20 € ja
muilta 30 €, sisältää iltapalan.
Ilmoittautumiset Eilalle,
esuomalainen@luukku.com,
044 540 5749.
Pe 5.11. klo 18–19:30
Pukki palaa
Suppuniemen pellolle,
os. Haapamäentie 700.
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TERVASPARTION KESÄ
Tervaspartiolaiset kokoontuvat
kesällä kämpälle yöretkelle ja
leirille. Elokuussa tehdään Nuku
yö ulkona -teemalla johtajahuoltoa.
Syyskuun 5. päivä kokoonnutaan taas avoimelle iltanuotiolle
ja syksyn ryhmiin ilmoittautumiseen Vierasvenesatamaan. Tervetuloa mukaan!
Syksyllä sudenpennut ja seikkailijat kokoontuvat viikottain
kololla tai kämpällä ja perhepartio yhdessä koko lippukunnan
kanssa joka kuun viimeinen
sunnuntai kämpällä.

Kiinnostaisiko sinua järjestellä retkiä, auttaa yhdistyksen
hallinnossa, vetää ryhmiä tai
tulla vain satunnaisesti kiireavuksi? Kurkkaa facebookista
(sivu näkyy myös ilman kirjautumista) meidän tapahtumia ja tule ihmeessä mukaan.
Liity ainakin WhatsApp-ryhmäämme, niin näet millaisia
pestejä sinullekin voisi olla
tarjolla! Liittymislinkin löydät
facebook-sivuiltamme.
Terveisin,
Tervaspartion hallitus
tervontervaspartio
@gmail.com

TORSUT KESÄKAUDELLA 2021
Lohimaan Rasti ry järjestää kesäkaudella kuntosuunnistuksia
oheisen taulukon mukaisesti.
Toukokuun 6., 13. ja 20. suunnistukset pidetään omatoimirasteina rastilipuin ilman rastileimasimia (seuraa ilmoittelua
joudutaanko omatoimirasteja
jatkamaan pidemmälle) samoin
kuin 8.7.- 31.7. Omatoimirastit
ovat maastossa torstaista sunnuntaihin samoin kuin kartat
K-pisteellä suljetusta sangosta.
Lisäksi karttoja on tulostettavis-

sa verkko-osoitteesta
https://urly.fi/21oV
Rastipiste voi olla merkittynä
kuitunauhalla vielä myöhemminkin.

Poikkeukset järjestelyissä mainitaan “muuta” sarakkeessa.
Seuraa myös ilmoitteluamme
paikallislehti Sisä-Savossa sekä
seuran Facebook -sivuilla.

Tavallisilla rasteilla metsään
pääsee klo 17-18 ja metsästä
on ilmoittauduttava pois klo 20
mennessä.
Ratavaihtoehdot
ovat yleensä A (3-5 km, haastava), B (2,5-3 km, helpohko) ja
Mini (1-1,5 km, helppo). Käytössä on Emit-leimaus ja leimauskortteja on myös lainattavissa.

Karttamaksulla 5€/kerta tai
25€/koko kausi tuet kartoitustoiminnan ja suunnistusten jatkumista seuran toiminta-alueella. Lohimaan Rastin jäsenille ja
alle 16-vuotiaille saattajineen
suunnistukset ovat ilmaiset.
(seuran tilinumero FI51 5510
0040 0163 07)

PVM

KARTTA

RATAMESTARI

OPASTUS

MUUTA

3.6.

Luntiainen, Vesanto

Matti Tikkanen

Suonenjoentie 1573, Vesanto

A + mini

10.6.

Tulivuoret, Vesanto

Suvi Korhonen

Sininentie/Riivikontie, Vesanto

17.6.

Lossisaari, Keitele

Markku Huuskonen

Sininentie 205, Keitele

24.6.

Kirkonseutu, Tervo

Pentti Mali

Urheilukenttä, Mantuntie, Tervo A + mini

1.7.

Kymi, Tervo

Pertti Lappalainen

Sininentie, Tervo kk

8 . 7 . - Rimpismäki, Vesanto
31.7.

Mikko Vesisenaho

vanha keskikoulu, Strandmanintie 2, Vesanto

5.8.

Lohimaa, Tervo

Ville Leinonen

Lohitie, Tervo

13.8.

Tikanlinna, Vesanto

Veikko Huttunen

Keskustie, Vesanto kk
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Sprintti + mini

omatoimirastit,
myös pyöräsuunnistus
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Osallisuudella uusia
palveluratkaisuja

Tervon kunta on valittu mukaan
Mansikka Ry:n hankkeeseen
Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon. Teemana hankkeella on Ikääntyvän väestön
hyvinvointi ja palvelutarpeet.
Osallisuus-teema on noussut
laajasti esille osana kunnan
strategiaa. Tervon kunnan laajan
hyvinvointikertomuksen
painopisteenä osallisuus on
kirjattu selkeästi esiin. Tosiasia

kuitenkin on, että Tervon kunnassa osallisuuden kehittäminen sekä seuranta on lapsenkengissä.

ta. Kuntalaisten vahvalla osallistamisen kokemuksella on myös
edistävä vaikutus ilmapiirin
lisäksi paikalliseen elinvoimaan.

Osallistamisen ilmapiirillä voimme vaikuttaa ja edistää yksilön
ja yhteisön hyvinvointia sekä
luoda edellytyksiä turvallisen
arjen syntymiseen ihan kaikille.
Jokaisen hyvä arki syntyy turvallisesta
asuinympäristöstä,
palveluista sekä kuulluksi ja välitetyksi tulemisen kokemukses-

Näillä ajatuksin kutsumme kaikki halukkaat mukaan osallisuustyöhön!
Mari Jalava,
044 749 9263
mari.jalava@tervo.fi
www.mansikkary.fi
/hankkeet/ospa-hanke/tervo

HyTe -terveisiä!

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen tavoitteena on lisätä jokaisen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä sairauksia,
tapaturmia ja syrjäytymistä.
Työn pohjana toimii valtuustokausittain laadittava laaja hyvinvointikertomus, jonka tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään
vuosittain.
Tervon kunnan hyvinvointiraportti 2020
Tänä keväänä valmistuneen
hyvinvointiraportin avulla pystytään tunnistamaan kunnan
keskeisiä haasteita sekä suuntaamaan resursseja työhön,
jolla voidaan vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kuluneena vuonna tehtyjä
toimenpiteitä ovat mm. Varhaiskasvatuksen mukana olo kolmevuotisessa liikuntahankkeessa.
Opetustoimessa on luotu uusi
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toimintamalli opetuksen järjestämiseen ja oltu mukana
useissa eri hankkeissa. Etsivä
nuorisotyö sekä koulutsemppari olivat vahvasti mukana koulun
toiminnassa.

yhteistyötä, jotta sillä voidaan
edistää jokaisen kuntalaisen
hyvinvointia ja terveyttä nyt ja
tulevaisuudessa.

Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan
puolella kokeiltiin uudenlaisia
toimintamalleja
asiakkaiden
osallistamiseen ja mielekkääseen tekemiseen. Nuoriso- ja
liikuntatoimi toteutti toimintaa
osin etänä.
Johtopäätökset
Tervon kunnassa on tulevaisuudessa tärkeää miettiä ja
ennakoida, miten palveluita ja
resursseja suunnataan sekä
kuinka kaikissa toimissa otetaan huomioon kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden näkökulma. On myös tärkeä vahvistaa kunnan eri toimialojen
ja kolmannen sektorin välistä

Toimiva Tervo

Mari Jalava,
hyte-yhdyshenkilö
044 749 9263
mari.jalava@tervo.fi
www.tervo.fi
/hyvinvointiraportti-2020

Kiitos kun lajittelet!
Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka toteutuksesta vastaa
kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, Jätekukko
Oy.

Tervon kunnan

JÄTEASEMA JA EKOPISTEET:

Jätekukko vastaa jätekuljetusten järjestämisestä, liittymissopimuksista, laskutuksesta,
toimialueensa ekopisteistä sekä hyötyjätteiden keräämisestä (keräyspaperia lukuun ottamatta). Yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa,
joten jätteiden kuljetukset hoidetaan urakoitsijoiden toimesta.

Tervon jäteasema sijaitsee kunnanvarikolla, osoitteessa Lohitie 3. Tällä jäteasemalla ei oteta vastaan kotitalousjätteitä.

Jätekukko vastaa myös siitä, että kaikissa toimialueen kunnissa on vastaanottopiste ongelmajätteille. Kotitalouksien ongelmajätteet
vastaanotetaan veloituksetta.

EKOPISTEET

Jätekukon neuvojat antavat tietoa ja toimintaohjeita jätehuoltoon liittymisestä, jäteastioista, ongelma- ja hyötyjätteistä, lajittelusta sekä
kompostoinnista.
Ota yhteyttä:
Jätekukon asiakaspalvelu
(vaihde) 017 3680 152
asiakaspalvelu@jatekukko.fi

Jäteaseman aukioloajat:
Kesäaikana (1.5.-31.10.) pe klo 14-18
Talviaikana (1.11.-30.4.) pe klo 15-17

Rinki-Ekopiste, Myllytie 1
- paperi, metalli, lasi, kartonki, tekstiili
Alueellinen keräyspiste, Laiturintie 2
010 762 9882
- ajoneuvoakut, paperi
ABC-Tervo, Laiturintie 2
010 762 9882
- ajoneuvoakut

Puoti ja Puhvetti
Suunnitellut kesän aukiolot
18.6.2021 alkaen
(koronarajoitukset huomioiden)

ma-ti kiinni
ke-to klo 10-16
pe

klo 10-19

la

klo 10-14

Tervetuloa! Tervon Tekevät ry

Tervolaisia käsitöitä • Kotileivonnaisia • Terassikahvila
KUNTATIEDOTE KESÄ 2021
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LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KESÄ
LASTEN- JA VARHAISNUORTEN LEIRIT KESÄKUUSSA
TERVONSALMESSA
(Nuorisotoimi/Niiniveden
Seurakunta)
Lastenleiri 21.6.-23.6.
Varhaisnuortenleiri 28.6.-1.7.
Leirit toteutetaan Tervon kunnan ja Niiniveden Seurakunnan
kanssa yhteistyössä.
Molemmat leirit pidetään päiväleirinä. Ei majoitusta.
Lisätietoja Juhalta
p. 044 7499 303.
YLÄKOULULAISTEN TOIMINNALLINEN KERHO KESÄKUUSSA

(Nuoriso- ja liikuntatoimi)
Kerhossa pelaillaan ja ”hengaillaan” pääsääntöisesti ulkona.
Kerho pidetään tiistai 8.6., torstai 10.6., tiistai 15.6. ja torstai
17.6. Kokoontuminen Mantulla
klo 13 alkaen! Lisätietoja Juhalta p. 044 7499 303.
UIMAKOULUT 2021
Uimakoulut kirkonkylän uimarannalla (kirkon vieressä) 12.7.
-16.7.2021.
Alkeisryhmä on tarkoitettu yli
5-vuotiaille, uimataidottomille
lapsille, jotka osaavat toimia
ryhmässä ohjaajan ohjeiden
mukaan, ryhmäkoko max. 10
lasta.
Jatkoryhmä on tarkoitettu yli
5-vuotiaille, jotka osaavat uida
vatsallaan muutaman metrin.
Ryhmäkoko max. 10 lasta.
Ilmoittautumiset sähköpostilla:
markku@markkukilpelainen.
fi (ilmoita lapsen lapsen nimi,
ikä, kotiosoite, sähköpostiosoite ja huoltajan puh. numero.)
viimeistään 30.6. mennessä.
Lisätietoja p. 040 593 6980.
Ryhmäjaot tehdään ilmoittautumisen jälkeen henkilökohtaisesti n. viikko ennen uintien
alkua.
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4-5-VUOTIAIDEN LIIKUNNALLINEN TOUHUKERHO
(Liikuntatoimi/Päiväkoti Kurrekumpu)
Touhukerhossa liikutaan ja leikitään yhdessä pääsääntöisesti
ulkona klo 9.30-11.00. Sateella
liikuntasalissa.
Kerhopäivät ovat maanantai
7.6., keskiviikko 9.6., maanantai
14.6. ja keskiviikko 16.6.
Kokoontuminen urheilukentällä
klo 9.30 alkaen.
Lisätietoja Juhalta
p. 044 7 499 303.

TAIKURIKURSSI

Alakoululaisille Tervon Mantulla
5.-6-7- klo 10 - 14
Juhlanäytös 6.7. klo 14 Mantulla
(ks. lisätiedot s. 29)
LIIKUNTATILOJEN AUKIOLOT
KESÄLLÄ 2021
Kuntosali on kesäkaudella
7.6.-11.8. avoinna:
ma-su klo 5.30-21.00
Kesän kuntosalikortteja voi
ostaa kunnanvirastolta ja
kirjastolta.
Liikuntasalissa ei ole kesällä
vakiovuoroja!
Yksittäisiä vuoroja voi varata
p. 0447 499 303.
FRISBEEGOLF
Tervon Savelassa (Kangastie
34) on 18-väyläinen rata, joka on
vapaassa käytössä. Lisätietoja
radasta
www.frisbeegolfradat.fi
TENNISKENTTÄ
Tenniskenttä Mantun hiekkatekonurmella on vapaassa
käytössä 7.6.-11.8.välisen ajan.
Varauskirja kentällä postilaatikossa.toimintaan osallistumista

Toimiva Tervo

OHJEITA TERVON
SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ
7.6.2021 ALKAEN
NÄITÄ OHJEITA NOUDATTAMALLA VOIT ESTÄÄ TARTUNTOJA JA VÄHENTÄÄ ALTISTUNEIDEN MÄÄRÄÄ!!!
Yleisötilaisuuteen, yleiseen
kokoontumiseen tai julkiseen
tilaan EI SAA TULLA OIREISENA (koronavirus aiheuttaa
hengitystieinfektion, jonka
oireita voivat olla yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus,
lihaskivut, vatsaoireet ja
päänsärky). Tarpeettomia
fyysisiä kontakteja tulee
välttää (Koronavirus tarttuu
ensisijaisesti pisaratartuntana
–> lähikontaktien välttäminen -> turvavälit 1-2 m). Hyvä
käsi- ja yskimishygienia estää
tartuntoja (Oikein toteutettu
yskimis- ja käsihygienia estää
tartuntoja -> tultaessa salille
kädet pestään huolella vedellä
ja saippualla -> käsidesin
käyttö).
Siivous
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. On
mahdollista, että virus tarttuu
myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä
aikoja ilmassa tai pinnoilla.
Tällä salilla suoritetaan perusteellisempi siivous vähintään
kaksi (2) kertaa viikossa ma
ja to. Lisäksi kosketuspinnat,
kuten ovenkahvat, käsinojat,
tasot ja pöydät pyyhitään joka
päivä.
Riskiryhmään kuuluvat
Riskiryhmään kuuluvien
suositellaan epidemian aikana
välttämään lähikontakteja
sekä suositellaan välttämään
julkisissa tiloissa järjestettävän toimintaan osallistumista.

Tervon urheilijoiden kesä 2021:
JALKAPALLOKERHOT:
Jalkapallokerho kouluikäisille
tytöille ja pojille torstai iltaisin
klo 18.00-19.30 ja kaikenikäisille pelaajille sunnuntaisin klo
18.00-19.30 Tervon urheilukentällä. Kerhot alkavat toukokuussa heti, kun urheilukenttä on
pelikuntoinen. Kerhot jatkuvat
niin kauan kuin on kesää ja
innokkaita harrastajia riittää.
Ohjaajat ja lisätietoja: Seppo
Pajarinne puh. 040 508 7025,
Sami Kananen puh. 046 261
6327 ja Ari Väisänen
puh. 050 359 7229.
PESÄPALLO:
Aikuisten harrastepesistä
sekaporukalla sunnuntaisin klo
17.30-19.00 23.5 alkaen Tervon
kaukalolla. Loput pelipäivät
suunnitellaan yhdessä peliporukalla. Seuraa tarkempaa
ilmoittelua seuran Facebook- ja
nettisivuilla. Lisätietoja Minna
Nousiainen puh. 044 3447596.

ULKOJUMPPA:
Ulkojumppa torstaisin touko-elokuussa klo 18.00 -19.00
Mantun pihalla. Jumppamaksu
2€/ kerta tai 20€ koko kausi.
Seuraa ilmoittelua seuran
Facebook- ja nettisivuilla. Lisätietoja Tiina Parttimaa puh. 040
7217285 ja Riikka Simonen puh.
044 529 0789.
YLEISURHEILUKERHO:
Yleisurheilukerho alakouluikäisille tytöille ja pojille kesä-heinäkuun aikana Tervon urheilukentällä. Kerhossa harjoitellaan
yleisurheilun eri lajeja (lajien
tekniikoita), kehon hallintaa
ja lihaskuntoa. Lisäksi on
liikuntaleikkejä ja pelejä. Seuraa
tarkempaa ilmoittelua seuran
Facebook- ja nettisivuilla.
Lisätietoja Anna-Maija
Nenonen puh. 0400 514415.

YLEISURHEILUN SEURAKISAT:
Seuraa tiedottamista tulevan
kesän seurakilpailuista seuran
Facebook- ja nettisivuilla.
Seurakisojen järjestämisessä
huomioidaan koronarajoitukset. Lisätietoja Anna-Maija
Nenonen.
VAKUUTUSTURVA LIIKUNTAKERHOISSA:
Tervon Urheilijoiden liikuntakerhoissa on alle 20-vuotiaat
jäsenet vakuutettu tapaturman
varalta. Vakuutus on voimassa
varsinaisella kerhoajalla sekä
siihen välittömästi liittyvillä
meno- ja paluumatkoilla (ei
korvaa kilpailutoimintaa).

Osallistukaa

ja nauttikaa hyvistä liikuntapalveluista Tervossa!
JÄSENMAKSU VUONNA 2021
Seuran kerhoihin ja toimintaan
osallistuvien tulee maksaa seuran jäsenmaksu. Lapset ja nuoret 18-vuotta 5 €, aikuiset 12 € ja
kannatusmaksu. Jäsenmaksu
maksetaan Tervon Urheilijat
ry:n pankkitilille Tervon Osuuspankkiin FI93 5465 0940 0020
89, viesti kohtaan jäsenmaksun maksaneen nimi / nimet.
Seuran kerhoihin ja tapahtumiin osallistutaan vain täysin
terveenä. Harjoitustoiminnassa

on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on
pestävä huolellisesti ennen ja
jälkeen harjoitusten. Harjoitusten aikana on vältettävä koskettamasta silmiä, nenää ja suuta.
Tarvittaessa käydään kesken
harjoitusten pesemässä kädet
tai käytetään käsidesiä (kaikissa harjoituksissa on saatavilla
käsidesiä). Huomioidaan hygieniaohjeet yskimisessä ja niistämisessä. Harjoituksissa saa
käyttää vain omaa juomapulloa!
Kannetaan yhteisesti vastuu
kaikkien turvallisuudesta!

Harjoituksissa
noudatetaan
myös Tervon kunnan koronaohjeita! Ohjeet nähtävillä liikuntapaikoissa. Jos koronatilanteessa tulee muutoksia, niin seuraa
Tervon kunnan tiedottamista
liikuntapaikkojen käytöstä.
Seuran asioista tiedotetaan:
Tervon Urheilijoiden Facebookja nettisivuilla www.tervonurheilijat.sporttisaitti.com
Lisätietoja: Anna-Maija Nenonen puh. 0400 514415
anna-maija.nenonen@opedu.
kuopio.fi

Moikka!

Olen KOTELO-hankkeen uusi Tervon ohjaaja
Katja Räisänen, työni aloitin 3/2021. Toimistoni on kunnanviraston yläkerrassa (käyntiosoite Tervontie 4 C 6) ja minut tavoitat numerosta 044 282 5585.
KOTELO-hanke ja minä olen teitä immeisiä
varten! Jos sinua mietityttää toimeentuloon/
asumiseen liittyvät asiat, sähköisten palvelujen käyttäminen tai muut arkiset asiat. Tai jos
olet pähkäillyt ammatin vaihtoa, opiskelua tai
työnhakua, niin mielelläni vaihdan ajatuksia
kanssasi ja autan esim. cv:n päivittämisessä.
Lisäksi voin auttaa mm. yrittäjiä, yhdistyksiä,
järjestöjä esim. palkkatuki- ja työkokeiluasioiden selvittämisessä, sopimusten täyttämisessä jne.
Olipa mielessäsi pieni tai iso asia, niin kannattaa soittaa tai laittaa viestiä ja tuumataan sitten lisää yhdessä.
Maaseutukunnan KOTELO
–hanke on kolmivuotinen
ESR-rahoitteinen hanke.

Moikka!

Olen Johanna, Vesannon ja Tervon uusi
etsivä nuorisotyöntekijä.
Etsivä nuorisotyö on kaikkia alle 29-vuotiaita
nuoria varten. Etsivään voi olla yhteydessä
nuori itse tai nuoren läheinen. Myös viranomainen voi ilmoittaa nuoren tiedot etsivälle, jos herää huoli nuoren tilanteesta. Etsivä
nuorisotyö on aina vapaaehtoista nuorelle, ja
työskentely yhdessä nuoren kanssa tapahtuu
nuoren ehdoilla.
Minuun saa yhteyden puhelimitse ja viestillä puh. 044 788 5422, sähköpostilla johanna.
huuskonen@vesanto.fi, tai somen kautta. Käy
pistämässä siis seurantaan Facebookissa Etsivä Johanna Vesanto Tervo ja Instagramissa
@etsivajohanna. Snapissa tavoittaa etsivajohannan nimellä.
Tervossa pyörin pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa, tulehan rohkeasti juttusille! Toivottavasti pian tavataan!

Lisätietoja: www.kotelohanke.fi
ja facebook.com/kotelohanke
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”Suomen parhaan kyläkoulun”
SUUNNITTELU ETENEE

Tervon kunnassa yläluokkien
oppilasmäärän vähenemisestä
johtuen kunnassa on tehty laaja
Yläkouluselvitys 2018-2019.
Kunnanvaltuuston päätöksen
(Kvalt. 13.5.2019 § 21) mukaisesti
yläkoulun opetus järjestetään
myös jatkossa viiden vuoden
määräajalla osana Tervon Yhtenäiskoulua. Reunaehdoiksi on
asetettu riittävät aineenopettajat, seurata lukuvuosittain ja
lukuvuoden 2023- 2024 lopussa
tehtävä laaja selvitys, jonka jälkeen arvioidaan yläkoulun opetuksen jatko Tervossa.
Päätös on perusteltu pedagogisin perustein sekä uudenlaiset
opetusjärjestelyt mahdollistavalla uuden oppimisympäristön
rakentamisella. Järjestelyn on
todettu olevan taloudellisesti
kustannusneutraali suhteessa
opetuksen järjestämiseen naapurikunnissa.

Koululla on luotu viimeisten
kahden lukuvuoden aikana uusi
toimintamalli opetuksen järjestämiseen. Useissa oppiaineissa
on muodostettu yhdistelmäryhmiä. Opetussuunnitelmaa
ja tuntijakoa on päivitetty. Koulun arjen käytänteisiin on tehty
muutoksia. Valtuuston asettamat yläluokkien säilymisen reunaehdot ovat täyttyneet. Laadukas opetus ja yläluokkalaisten
aineenopetus on pystytty turvaamaan.
Oppilasmääräennusteet on päivitetty vuoden vaihteessa. Päivityksessä on otettu huomioon
Tervossa 2014-2020 syntyneet
lapset. 2014 on syntynyt 7, 2015
11, 2016 10, 2017 7, 2018 11, 2019 5
ja 2020 13 lasta.
Yläluokkalaisten, samoin kuin
koko koulun oppilasmäärän on
arvioitu vakiintuvan nykyistä paremmalle tasolle viiden vuoden
kuluessa.

KUNTATIEDOTE KESÄ 2021

Uuden koulun rakentamispäätökseen vaikuttaa oppilasmäärän ja reunaehtojen lisäksi
kunnan taloustilanne. Rahoitusvaihtoehtoja selvitetään parhaillaan.
”Suomen parhaan kyläkoulun”
hankesuunnittelu on annettu
Palveluyhtiö Viisarit Oy:n tehtäväksi. Hankesuunnittelussa
Viisarit selvittää koulurakentamisen eri vaihtoehtoja.
Hankesuunnitelman
valmistumisen jälkeen kunnanhallituksen nimeämä työryhmä ja
sivistyslautakunta perehtyvät
suunnitelmaan ja tekevät kunnanhallitukselle esityksen koulun rakentamisesta. Lopullisen
päätöksen rakentamisesta tekee kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksen pohjalta.
Tervossa 25.4.2021
Kaija Tarvainen
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TERVON KEHITYS OY

tuottaa kaukolämpöä ja vesilaitospalveluita sekä vuokraa kiinteistöjä
Tervon kunnan omistama Tervon Kehitys Oy:n
tehtävänä on tuottaa kaukolämpö- ja vesilaitospalveluita kuntalaisille ja alueen yrityksille.
Lisäksi yhtiö omistaa kiinteistöjä, joita se vuokraa asiakkailleen. Yhtiö on perustettu 5 vuotta
sitten ja sen toimintaa ohjaa kuntaomistaja yhtiökokouksen ja ohjausryhmän kautta. Yhtiön
hallitus vastaa yrityksen päätöksenteosta ja
ohjaa toimihenkilöitä.
Yhtiön liikevaihdosta kertyy 44 % biolämpöliiketoiminnasta, 27 % vesilaitospalveluista ja loput 29 % kiinteistövuokrauksesta sekä muista
tuotoista.
Yhtiö tuottaa kaukolämpöä asiakkailleen Tervon taajamassa ja Lohimaassa. Vuositasolla
myydyn kaukolämmön energiasisältö on noin
5500 MWh. Lämpö tuotetaan pääosin hakkeella yhtiön omistuksessa olevalla lämpölaitoksella taajamassa. Lohimaan lämpö tuotetaan
ulkopuolisen toimijan laitoksella. Edellisen
vuoden aikana käytöstä poistui Palvelutalo
Vuokon yhteydessä ollut puupellettiä käyttänyt
lämpölaitos. Lämmönsiirtoverkot yhtiö omistaa itse.
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Taajamassa olevan ulkoisilta mitoiltaan ei niin
suuren lämpölaitosrakennuksen sisälle on saatu
mahtumaan ajanmukaista huipputekniikkaa, jota
kehitetään tarpeen mukaan. Laitoksessa käytettävä hake toimitetaan valmiina käyttöpaikalle. Keskimäärin haketoimituksia saapuu täysperävaunukuorma viikossa.
Vesilaitospalveluihin sisältyvät puhtaan veden
tuottaminen ja jätevesien käsitteleminen. Käyttövesi saadaan Savelan alueella sijaitsevalta vedenottamolta soraharjun pohjavedestä. Vuositasolla
vettä pumpataan luokkaa 50 000 m3. Ylläpidettävää vesijohtoverkostoa on kaikkiaan noin 75 km.
Jätevedet käsitellään Pohjalammen eteläpuolella
sijaitsevalla jätevesilaitoksella. Biologis-kemiallisella prosessilla vuosittain käsitellyn jäteveden
määrä on luokkaa 45 000 m3. Paikallisena erikoisuutena ja poikkeuksena kesäaikaan Tervon puhdistamon kaikki jätevedet hygienisoidaan prosessin lopuksi. Ylläpidettävää viemäriverkostoa on
noin 14 km.

Toimiva Tervo

Yhtiön omistamat ja vuokraamat kiinteistöt ovat Tervon Tähti ,
liikuntasali, päiväkoti, terveyskeskus ja paloasema. Ne ovat vuokrattuna Attendo Oy:lle, Tervon kunnalle, Kysterille ja Pelastuslaitokselle.

Jorma Tukiainen
Tervon Kehitys Oy
Toimitusjohtaja

Yhtiön operatiivista toimintaa vetävät allekirjoittanut toimitusjohtaja ja vesihuolto- ja kaukolämpöliiketoimintojen johtaja Jukka
Korhonen. Toimimme osa-aikaisina tehtävissämme. Operatiiviset
palvelut on ostettu Palveluyhtiö Viisarit Oy:ltä vuodesta 2020 lähtien. Näitä ovat mm. laitoksien käyttö-, kunnossapito-, toimistosihteeri- ja rakentamispalvelut. Taloushallintopalvelut on ostettu
Tervon kunnalta.

NILAKKALOHEN TOIMINTA PÄÄSEMÄSSÄ VAUHTIIN
Huuhtajankosken vieressä sijaitsevalla kalanviljelylaitoksella
vuokralla vuodesta 2019 lähtien
toiminut Nilakkalohi Oy on ostanut laitosalueen 26.1.2021.
Nilakkalohi Oy aloitti laitoksen
uudelleen käynnistämisen keskellä pahinta IHN-kalatautikriisiä. IHN-viruksen vuoksi Luke
lopetti laitoksella toiminnan
vuonna 2019 ja laitos tyhjennettiin kaloista. Tautiseurannan viimeinen näyte Nilakkalohella on

nyt otettu ja toiminnan rajoitukset ovat purkautumassa. Niin
ollen toiminta on pääsemässä
täyteen vauhtiin.

ja istutuksiin. Kasvatusmäärien
kasvaessa ja lähivuosien aikana
yritys tulee työllistämään 5-8
henkilötyövuotta.

Laitoksen veden lämpötilan hallintaan tarvittavan syvänneputken rakentaminen on aloitettu
ja laitosaluetta remontoidaan.

Sari Tulila
elinkeinoasiamies
Tervo ja Vesanto
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
0207 464 640
sari.tulila@savogrow.fi

Nilakkalohi Oy kasvattaa kirjolohta, siikaa ja taimenta ruokakalaksi, jatkokasvatukseen

KUNTATIEDOTE KESÄ 2021
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UUSI KALASTUSMATKAILUYRITYS TERVOON
Tervon kunta on tehnyt sopimuksen Huuhtajankoski Adventures Oy:n kanssa Huuhtajankosken
vuokraamisesta
kalastusmatkailukäyttöön. Yrittäjät Teemu Hiltunen ja Petri
Huttunen aloittivat toiminnan
alueella 1.6.2021. Vuokra-alueeseen kuuluu kosken lisäksi osa
Koskilampea, osa maa-alueesta kosken rannalta sekä Taimenkieppi-niminen rakennus.
Uusi yritys tulee tarjoamaan
kalastukseen ja eräilyyn liittyviä
ohjelmapalveluita Tervossa ja
lähialueilla.
Kunta haki toimijaa avoimella
ideakilpailulla sekä neuvottelumenettelyllä haastatellen ja

yrittäjien valinnassa painottuivat osaamisen lisäksi yhteistyökykyisyys ja alueen tunteminen.
Uudet
vesialueen
haltijat
ovat yhdessä laatineet kalastussäännöt alueelle. Yrittäjät
(Huuhtajankoski
Adventures
Oy, Lohimaa sekä Nilakkalohi
Oy) ovat järjestäneet rantakiinteistöjen omistajille keskustelutilaisuuden 3.6.2021, jossa he
ovat esittäytyneet ja esitelleet
kalastussäännöt. Jatkossa kalastussäännöt löytyvät yritysten nettisivuilta Koskilammen
kalastussäännöt www.lohimaa.
fi ja Huuhtajankosken kalastussäännöt
www.huuhtajankoski.fi.

Tervon kunta toivottaa uusille
yrittäjille menestystä!
Lisätietoja;
vs.kunnanjohtaja
Pia Harmokivi 044 282 5590
(30.6.2021) ja Seppo Niskanen
044 749 9200 (1.7.2021 alkaen)
elinkeinoasiamies Sari Tulila
0207 464 640
Lisätietoja Kalastussäännöistä ja uudesta yritystoiminnasta:
Huuhtajankoski Adventures Oy
Teemu Hiltunen 040 774 6308
sekä Petri Huttunen
050 590 4313

Tervo Caravan on Suomen paras!
Karavaanarit ovat äänestäneet
Tervo Caravanin Suomen parhaimmaksi
caravan-alueeksi
vuonna 2020. Suomen Caravan-liitto antoi valtakunnallisen
tunnustuksen 8.5.2021. Tulevan kesän ajan caravan-alueen
toimintaa pyörittää edelleen
Tervon Vuoden Yrittäjäksikin valittu Heikki Kiiski puolisoineen.

Heikki on tehnyt hyvää työtä jo
10 vuotta ja nostanut Tervo Caravanin tunnettuutta laajasti.
Yhteystiedot:
tervocaravan@gmail.com,
Lohitie 635, 72210 Tervo
puh. 0400-901 413 /
0400-573 459

Tervon kunta onnittelee
Vuoden Yrittäjä ja Suomen Vuoden 2020 Caravan-alueyrittäjä Heikki
Kiiskeä ja toivottaa
menestystä caravanalueen kesäsesonkiin!
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Elinkeinoasiamiehen terveiset
VIELÄ KIERROS KORONATUKIA!
Uusi kierros kustannustukea
on vielä tarjolla yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut
merkittävästi koronan vuoksi ja
joilla on vaikeasti sopeutettavia,
tukikauteen 1.11.2020-28.2.2021
kohdistuvia palkka- ja muita
kustannuksia.
Haku on auki 27.4.–23.6.2021. Yritys voi hakea kustannustukea,
jos sillä on Y-tunnus, tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia
on vähintään 2000 euroa, ja liikevaihto on laskenut vähintään
30 prosenttia vertailukauteen
nähden.
Yritys voi saada myös sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat on
suljettu tilapäisesti asiakkailta
lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemiskorvaus koskee pieniä

yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on
enintään 49 työntekijää. Sitä voivat
saada ravintololat ja
muut ravitsemisyritykset sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat, kuntosalit,
kylpylät ja sisäleikkipuistot. Sulkemiskorvauksen haku alkaa
12.5.2021.
Lisätietoja
löytyy
mm.
SavoGrown
nettisivuilta ja uutiskirjeestä
savogrow.fi/uutiskirje tai
ottamalla
yhteyttä
e l i n ke i n oa s i a m i e heen: Sari Tulila, sari.
tulila@savogrow.fi,
0207 464 640.

Tilaa SavoGrown uutiskirje

niin pysyt ajankohtaisten asioiden äärellä!
www.savogrow.fi/ajankohtaista/uutiskirje

Oppisopimusasiat ja räätälöityjä
koulutuksia
yrityksille tarjoaa mm.
www.sakky.fi/yrityksille
Sakky Yrityspalvelut 044 785 3700,
yrityspalvelut@sakky.fi

Opiskelijoita yrityksiin:

Jos yritykset haluavat hyödyntää amk-opiskelijoiden osaamista esim. harjoitteluiden,
kesätöiden tai opinnäytetöiden muodossa,
kannattaa laittaa ilmoitus
opiskelijatoihin.fi -portaaliin.
-Yhteystieto: Pasi Liimatainen
+358447856340
pasi.liimatainen@savonia.fi
KUNTATIEDOTE KESÄ 2021

Te-toimiston suorat numerot,
kun työllistäminen, palkkatuki tms.
työnantaja-asiat askarruttavat:
Pohjois-Savon TE-toimiston
Yritysasiakaspalvelu:
p. 0295 043 502
ma-pe klo 9.00-16.15
Sisä-Savon yrittäjien kontakti
Pohjois-Savon TE-toimiston
Yrityspalveluissa 5.4.-30.9.2021:
Laura Vänskä, p. 0295 043 679 ja
1.10.2021 eteenpäin jälleen:
Sanna Laitinen.
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UUSIA YRITYKSIÄ:
Nilakan kiinteistöpalvelut
Oy on kiinteistönhoitoalan
yritys, joka tekee myös siivouksia, remontteja, pihahommia, sähkötöitä, mökkitalkkaripalveluja
sekä
kokki- ja cateringpalveluja.
Yrityksen nimellä löytyy
facebook-sivut ja yrittäjä
Taina Penttisen tavoittaa
numerosta 045-2620132 ja
sähköpostilla taina@nilakankiinteistopalvelut.fi

Tervon kuntaan perustettiin
2019 monialainen ennalta ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyöntiimi (EHKÄPÄ), jossa
on edustettuna sivistystoimi,
kulttuuri, vapaa-aika, sosiaalitoimi, terveydenhuolto, nuoret,
työikäiset, ikääntyneet, seurakunnat, järjestöt ja yhdistykset.
Ryhmää koordinoi sosiaaliohjaaja/ mielenterveys- ja päihdetyönohjaaja Sari Jauhiainen.
Tervossa toteutettiin kuntalaisille 2019 kysely, jonka pohjalta tarkasteltiin Tervon tämän
hetkistä tilannetta mielenterveyden ja päihteiden käytön
osalta. Tervon kunta on asukasmäärältään, suhteessa muihin Pohjois-Savon kuntiin, niin
pieni, ettei yksittäisiä tuloksia
voida yleistää ja siksi tilastoissa
ei näy prosentuaalista arviota
vaan olemme nostaneet esiin
asioita, jotka kuntalaiset kertovat kunnassa olevan hyvin ja
mihin asioihin voimme jatkossa
kiinnittää huomiota, kun teemme suunnitelmaa vuosiksi 202124

Mika Ruotsalaisen yritys
MMM Group Oy myy työmaaparakkeja,
merikontteja ja autoja sekä autojen
pesua ja puhdistusta Karttulassa. Yhteystiedot: 0400775 076, mika.ruotsalainen74@gmail.com, Hoitotie
22, 72100 Karttula (paikalla
sopimuksen mukaan)

EHKÄPÄ

2024.Kuntalaisten antamat arvioinnit ovat suuntaa antavia.
Kuntalaisten mielestä Tervon
kunnassa on asioita, jotka ovat
hyvin;
- Kuntalaiset ovat tuoneet esiin,
että sivistystoimi (päiväkoti ja
koulut) noudattavat hyvin lakisääteisiä tupakointikieltoja.
- Kuntalaisten mielestä nuorten
ja aikuisten päihteiden käyttö
on maltillista, rajoituksia ei tarvitse lisätä anniskelupaikoilla
eikä kaupoilla.
- Nuuskankäyttö, huumausaineet ja rahapelaaminen eivät
ole herättäneet kuntalaisissa
huolta.
Kuntalaisten mielestä Tervossa
on asioita, joihin he toivovat,
että jatkossa kiinnitettäisiin
huomiota;
- Kuntalaiset toivovat avoimuutta ja herkkyyttä puuttua / ottaa
puheeksi alkoholin, nuuskaamisen, tupakoinnin, huumeiden ja
rahapelaamisen haitoista/ käytöstä kohtaamistilanteissa työ-
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Juulia Huttunen on perustanut logistiikka-alan yrityksen JH Logistics Oy:n, jolla
on liikenteessä kaksi rekka-autoa, joista toinen keskittyy rahdin ajoon ja toinen
elävän kalan kuljetukseen.
Yhteystiedot: jh.logistics@
outlook.com, 044-252 2945

paikoilla, terveydenhuollossa,
kouluissa ja sosiaalitoimessa.
- Kuntalaisilla oli vähän tietoutta ikääntyvien päihteidenkäytöstä ja hoitoprosesseista.
- Kuntalaiset toivovat tiukempaa kontrollia lainpuitteissa
alkoholin ja tupakan myyntiin
anniskelupaikoissa ja kaupoilla.
Lisäksi kuntalaiset toivovat,
että tiedottaminen lisääntyisi
päihteiden, - huumeiden, -rahapelien ja hoitoonohjauksen tuesta. Mistä saa ja miten ohjautuu, mitä palveluja on tarjolla.
Sari Jauhiainen
sosiaaliohjaaja / mielenterveysja päihdetyö
044 788 5438,
sari.jauhiainen@vesanto.fi

TERVO-SEURA RY ON 36-VUOTIAS
KOTISEUTU- JA PERINNETYÖTÄ TEKEVÄ
YHDISTYS KUNNASSAMME
Seuran tehtävänä on koota tervolaisia ihmisiä yhteen, jakaa
ajatuksia ja ideoita ja tehdä yhdessä mukavia kotiseututekoja.
Haluamme syventää asukkaiden ja kesäasukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä sekä lisätä kiintymystä
kotiseutuun - olit sitten uusi tai
vanha tervolainen.
Teemme mielellämme yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja
koulun kanssa. Järjestämme
koululaisille kotiseuturetkiä ja
kannustamme heitä kotiseututyöhön pienestä pitäen. Tallennamme valokuvia ja paikallista
historiaa, painatamme tervolai-

sia postikortteja ja kokoamme
yhteen tarinoita Tervosta, jotta
meillä on kerrottavaa myös tuleville sukupolville.
Olemme mukana järjestämässä iltatoreja ja pidämme huolta
museoaitoista
Eerikkalassa.
Kesän alussa järjestämme museoaittoja talkoilla. Olette tervetulleita talkoilemaan kanssamme.

Seura on teettänyt uusintapainatuksen Tervo-viiristä. Viirejä
on saatavana Tervon kirjastosta
asiakaspalveluaikoina palvelutiskiltä.
Jos olet kiinnostunut seuran
toiminnasta, ota yhteys seuran puheenjohtajaan Untamo
Selamoon puh. 044 508 4387.

Kesällä on tarkoitus järjestää
myös kotiseuturetki Vallikangas-Riuttala-Syvänniemi koronarajoitukset huomioiden. Seuraa ilmoittelua kunnan sivuilta
tai facebookista.

KUNTATIEDOTE KESÄ 2021
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Koronakuulumiset
Alkuvuodesta 2020 levinnyt koronapandemia on muuttanut
kaikkien meidän, kunnan toimijoiden sekä kuntalaisen arkea.
Erilaisia kunnan järjestämisvelvoitteella olevia toimintoja
on jouduttu organisoimaan uudelleen tai osin jopa keskeyttämään.
Osa työntekijöistä on ollut etätöissä. Kokoukset on pidetty
hybridikokouksina joko läsnä
ollen tai Teams-etäyhteydellä.
Epidemian alettua kaikkiin tervolaisiin kotitalouksiin jaettiin
vapaaehtoisvoimin tiedote Tervon kunnan palveluista.
Perusturvan toimialueella sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa pääpaino poikkeusoloissa on
ollut lastensuojelun, toimeentulotukityön, vanhuspalveluiden
sekä muiden erityistä tukea
tarvitsevien
asiakasryhmien
sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa. Perhetyö ja sosiaalityö
kotikäyntien osalta on keskeytetty kiireettömissä tapauksissa. Asiakaskohtaisesti on tehty
arviota kotikäyntien tarpeellisuudesta.
Kuntalaisten kotona pärjäämistä on tuettu järjestämällä
kunnan henkilöstöä vastaanottamaan kuntalaisten asiointitarpeeseen liittyviä yhteydenottoja. Asiointiliikenne on
ohjeistettu toimimaan entistä
yksilöllisemmin. Vanhuspalveluiden tukipalveluna järjestettävän vanhusten päivätoiminnan
sekä vapaaehtoisten järjestämän ikäihmisten Tarinatuvan
toiminta on keskeytynyt. Ryhmätoimintojen
keskeytyksen
tarkoituksena on ollut koronavirusinfektion leviämisen ennaltaehkäisy sekä ikäihmisistä koostuvan riskiryhmän suojaaminen.
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Palveluyhtiö Viisareiden kanssa
on tehty ostopalvelusopimus
erityistason siivoustyön osalta ohjaus- ja neuvonta-apuun
yksityisten palveluntuottajien
valvontatyöhön sekä tueksi
kunnan omaan kotihoitoon.
Suojavarusteita on hankittu
kuntaan ja kunnan alueella
sijaitseville yksityisille sosiaalihuollon
asumispalveluyksiköille. Keväällä 2020 kankaisia
hengityssuojaimia saatiin Tervon maa- ja kotitalousnaisten
vapaaehtoistyön tuloksena.
Sivistystoimessa koulun lähiopetus keskeytyi maaliskuusta toukokuun puoleen väliin.
Kouluruokailun keskeytyminen
korvattiin perheille lahjakorteilla. Lukuvuoden parina viimeisenä viikkona palattiin kouluun
erilaisin luokka-, ryhmä- ja tilajärjestetyin. Syyslukukauden
ja tämän kevään ajan on oltu
lähiopetuksessa.
Oppilaiden,
huoltajien ja opetushenkilöstön
ohjeistusta on lisätty.
Varhaiskasvatus on pystytty
toteuttamaan päiväkoti Kurrekummussa tila- ja henkilöstöjärjestetyillä. Epidemian alettua
suurin osa varhaiskasvatuksessa olleista lapsista jäi kotiin. Yli
2 viikon yhtäjaksoiset lasten
poissaolot hyvitettiin varhaiskasvatusmaksuissa.
Lapset
palasivat täysilukuisina päiväkotiin ja toiminta jatkui lähes
normaalisti koronaohjeistuksia
tiukasti noudattaen. Lapset
jaettiin loppuvuodeksi osittain
sisarusryhmiin.
Kansalaisopiston kurssitoiminta keskeytyi maaliskuussa. Osa
kursseista jatkui etäopetuksena, osa siirrettiin pidettäväksi
elokuussa.
Keskeytyneiden
kurssien osalta opiskelijoilla oli
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mahdollisuus hakea hyvitystä
pitämättä jääneistä kurssikerroista. Kevään 2020 tapahtumat
peruuntuivat. Kansalaisopiston
lukuvuosi käynnistyi pandemiatilanne huomioiden suhteellisen normaalisti syksyllä 2020.
Kurssien aloitusminimi pudotettiin kaikkien kurssien osalta
viiteen. Opetusryhmien maksimikokoja pienennettiin, jotta
turvavälit voitiin toteuttaa.
Liikuntatilat ja toiminnot suljettiin maaliskuussa ja avattiin kesäkuun alussa.
Nuorisotoimi toteutti osin nuorisotyötä etätyönä. Sosiaalisen
median hyödyntäminen kasvoi.
Kulttuuritoimen
järjestämät
tapahtumat peruttiin maaliskuusta alkaen lukuun ottamatta
muutamaa pientä ulkotapahtumaa. Kirjasto suljettiin maaliskuussa. Palveluja tarjottiin
rajoitetusti toukokuusta alkaen.
Asiakkaita palveltiin kirjakassipalveluna. Kirjaston ovet avattiin kesäkuun alussa ja omatoimikirjasto avattiin heinäkuun
puolivälissä.
Ympäristöterveysvalvonnassa
toimintaa on sopeutettu pandemian aiheuttamiin muutoksiin
toimintaympäristössä. Koronatiedotteita on jaettu eri yhteistyötahoille ja toiminta-alueen
toimijoille.
Välttämättömät valvontakäynnit (esim. ruoka- ja vesivälitteiset myrkytysepäilyt) toimeenpantiin maaliskuusta kesäkuun
alkuun saakka. Sen jälkeen
tarkastuksia ja valvontaa on
suoritettu melko normaalisti,
riskikohteet (esim. palvelukodit)
pois lukien. Riskikohteiden valvonta on tehty asiakirjatarkastuksena.

Valvonnassa on noudatettu yleisiä pandemiaohjeita sekä vältetty turhia kontakteja.
Kunnanhallitus ja johtoryhmä
ovat seuranneet koronatilannetta aktiivisesti. Palveluyhtiö
Viisarit Oy on kutsunut viikottain koolle Tervon, Vesannon
ja Keiteleen kuntien ja Kysterin
edustajat päivittämään viimeiset koronakuulumiset. Alueellisen työryhmän suosituksia on

seurattu ja noudatettu.
Huhtikuun kuntavaalit siirtyivät kesäkuulle. Ennakkoäänestysaikaa pidennetään kahteen
viikkoon.
Terveysturvallisten
vaalien toimeenpanoon varaudumme uusien ohjeiden mukaisesti.

tai ohjeiden puitteissa. Koronatartunnoilta on vältytty paljolti ennakkovarautumisen ja
kaikkien meidän varovaisuuden
avulla.
Kaija Tarvainen,
hallintojohtaja

Pitkään jatkuneen poikkeustilan aikana kunnan palvelut on
pystytty turvaamaan annettujen
lakien, asetusten, määräysten

Rutakko laajeni

JA KOKOELMA KASVOI. LUKEMINEN KANNATTAA KESÄLLÄ.
Rautalammin ja Rautavaaran kirjastot liittyivät Rutakko-verkkoon huhtikuussa. Muutostyön ajan kirjastojärjestelmä, suuri osa Rutakon palveluista ja lainausautomaatti oli pois
käytöstä ennakoitua pidemmän ajan, mutta
onneksi projekti on nyt ohi. Laajentuneen
Rutakon asiakkaat voivat tehdä maksuttomia
seutuvarauksia myös Rautalammin ja Rautavaaran kirjastojen aineistoista. Tämä tarkoittaa sitäkin, että Tervon kirjaston aineistot käyvät välillä Rautalammilla ja Rautavaaralla.

Mikäli tilaisuuksia voidaan heinäkuussa järjestää
yli 50 hengelle, kirjaston henkilökuntakin on mukana kesäpiknikillä 8.7. kunnanviraston puistossa.

Rutakko-kirjastojen aineisto löytyy edelleen
Rutakko-verkkokirjastosta (rutakko.verkkokirjasto.fi) ja Rutakko-mobiilikirjastosta. Jos
et ole vielä ottanut kätevää mobiilikirjastoa
käyttöön, voit ladata sen sovelluskaupastasi.
Mobiilikirjastossa on muiden toimintojen lisäksi sähköinen kirjastokorttisi; lainaaminen
ja omatoimikirjastoon kirjautuminen sujuu
ilman muovista kirjastokorttia, kun mobiilikirjasto kulkee mukana kännykässä.

Kesälukukampanjaan voi lukea mitä tahansa kirjoja (myös e-kirja, äänikirja tai tietokirja tms.) ja
täyttää lukupassia. Passin palauttaneiden kesken
arvotaan leffalippuja. Palauta passi omaan kirjastoon elokuun loppuun mennessä.

Kirjaston lumikengät on viety varastoon, mutta veneilijä löytää kesällä kirjastosta pelastusliivit ja lomailija-Lasse tai heittäjä-Hanna
frisbeegolfkiekkopaketin. Kannattaa lainata
ja kokeilla myös hulavannetta ja pilatesrullaa.

Rutakon kesälukukampanja ja lukuhaaste kaikenikäisille kestää kesäkuusta elokuun loppuun.
Kampanjaan voi osallistua kolmella tavalla:
1) perhe lukee yhdessä (4 kirjaa)
2) 7-17-vuotias lukee (5 kirjaa)
3) aikuinen lukee (6 kirjaa)

Lukeminen kannattelee aina – paitsi vedessä.
Siellä tarvitset pelastusrengasta tai uimapatjaa.
TERVON KUNNANKIRJASTO
Kirkkotie 5, 72210 Tervo
rutakko.verkkokirjasto.fi
Asiakaspalvelu 044 749 9315
kirjasto@tervo.fi
FB & IG @tervonkirjasto
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Kesän tapahtumakalenteri
11.6. MELONNAN KOKEILUILTA
Laajan rannassa
18.6.-30.7. KLO 17-19 PERJANTAIN ILTATORIT TERVON
TORILLA.
EI ILTATORIA 25.6. EIKÄ 2.7.
18.6. ILTATORI KLO 17-19
Maa- ja kotitalousseura.
Nokipannukahvia, lettuja ym.
23.6. JUHANNUSSALKOTALKOOT KAIKILLE
järj. maa- ja kotitalousseura
ja Viisarit. Sillalle pystytetään
kolme juhannussalkoa ja kaikki
yhdessä koristavat kirkonkylää.
Salot kootaan Mantun pihassa
3.7. KLO 10-13 TERVO-PÄIVÄ
TORILLA.
Tervolaiset yrittäjät ja palve
lujen tuottajat ovat päivän kutsuvieraita. Heidät on kutsuttu
esittelemään tuotteitaan ja
palvelujaan, ja muutkin torimyyjät ovat tervetulleita. Torilla
on myös kirpparialue. Järjestäjä
(Tervon Tekevät ry ja Talluskylän
yhdistykset) pitää puffettia,
paistaa muurinpohjalettuja ja
makkaraa sekä myy arpoja.
Tervo-päivän ohjelmallinen toritapahtuma järjestetään mikäli
koronarajoitukset sallivat.

4.7. HAUTAUSMAAKÄVELY
kirkonmenojen jälkeen,
järjestää Tervo-seura
6.7. HEINÄN NIITTO- JA SEIVÄSTYSTALKOOT
Haapamäki, Kokkomäentien
risteys
8.7. KLO 17 KOKO KYLÄN YHTEINEN PIKNIK JA KONSERTTI
kunnantalon nurmella. Mathias
Sandbergin trio. Huonon sään
varapaikka on Nuorisotalo
Manttu. Konsertti järjestetään,
mikäli 50 hengen kokoontumiset ovat sallittuja.
9.7. ILTATORI. Hautolahti
10.7. TERVON METSÄSTÄJIEN
HIRVIPEIJAISET klo 14.00
12.-16.7. TEATTERIKURSSI
Mantulla

22.7. TURVESAVUSAUNA
Laajan rannassa
23.7. ILTATORI.
Talluskylän yhdistykset ja
Tervon tekevät
24.7. KLO 14 PIAZZOLLAKONSERTTI
Nuorisotalo Mantulla
Tango del norte: Piazzolla 100
Konsertti on kunnianosoitus
suurelle tangon uudistajalle, Astor Piazzollalle, jonka
syntymästä tulee vuonna 2021
kuluneeksi sata vuotta.
Konsertissa esiintyy Tango del
norte eli Heikki Hämäläinen,
sello, Sami Pirttilahti, bandoneon ja Ville Westergård, piano
www.tangodelnorte.net
30.7. ILTATORI. SPR

15.7. RANTAKALAA VIERASVENESATAMASSA klo 11.
Järjestää Eläkeliitto
16.7. NUMMISUUTARIT.
Mantulla klo 19:00.
Aleksis Kiven komedia kahden
näyttelijän, Mika Juuselan ja
Antti Karppisen, vauhdikkaana
tulkintana. Soveltuu yli 10-vuotiaille, väliaika ja puhvetti. Liput
10 / 5 €.

Kuva Ulla Nikula
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16.7. ILTATORI.
Tervo-seura ja Eläkeliitto
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19.8. KLO 17.30-20.30
SALAATTIKURSSI
seurakuntatalolla
Järj. Maa- ja kotitalousseura
Huomioithan tapahtumiin
osallistuessasi voimassa
olevat koronaohjeistukset
ja -rajoitukset!

16.7. NUMMISUUTARIT
Mantulla

MUSEOAITOISSA
Kirjastolla kerätään
Tervossa otettuja

VANHOJA VALOKUVIA
DIGITOITAVAKSI
ja tallennettavaksi. Kuvia kootaan ja
tallennetaan kunnan historian dokumentointiin ja niihin tarvitaan mukaan tietoja
kuvaamisajasta, -paikasta ja henkilöistä,
joita kuvassa on.
Myös aiemmin kulttuuritoimen tallentamia kuvia digitoidaan uudelleen.
Jos arkistoistasi löytyy kertaalleen jo
kulttuuritoimelle digitoitavaksi toimitettuja kuvia olisimme kiitollisia jos saisimme ne uudelleen käyttöömme.

voi vierailla kesällä
Eerikkalan aukioloaikoina.
Tervo-seuran väki on koonnut
täksi kesäksi aittoihin
uutta nähtävää.

Kirjastossa on
heinäkuussa esillä

RAUTALAMMIN
MUSEON
NÄYTTELY
kotimaisista
iskelmätähdistä.

Asiakaspalvelu 044 749 9315
kirjasto@tervo.fi
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TERVON KUNNAN PALVELUT
KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 017 499 111
won auki klo 8-15.
Virasto palvelee ympäri vuoden
ma-pe klo 9-14, muuna aikana
sopimuksen mukaan.
www.tervo.fi, sähköposti: tervon.
kunta@tervo.fi tai etunimi.sukunimi@tervo.fi
KUNNANVIRASTO ON SULJETTU VUOSILOMIEN VUOKSI
5.-25.7.2021. Sulkemisaikaan kiireellisissä asioissa sosiaalitoimen
päivystysnumero on 044 749 9251
(virka-aikaan) sekä kiinteistöpäivystysnumero 044 749 9353. Asiakaskäynneistä on kaikissa tapauksissa
sovittava etukäteen.
KUNNANVIRASTO ON SULJETTU
TOISTAISEKSI KORONARAJOITUSTEN VUOKSI.
Pyydämme hoitamaan asioinnin
puhelimitse, sähköpostitse tai
viestein (chat ja/tai etäyhteydet) ja
välttämään asiointia suoraan virastotalolla ilman ajanvarausta.
Ulko-ovi on lukittu, ovikellon löydät
ulko-oven vierestä.
HALLINTOTOIMISTO, TALOUS- JA
PALKKAHALLINTO
Kunnanjohtaja
Seppo Niskanen,
puh. 044 749 9200; poissa 30.6.2021
saakka
Vs. kunnanjohtaja Pia Harmokivi,
puh. 044 282 5590, 30.6.2021
saakka
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh. 044 749 9201
Pääkirjanpitäjä Merja Lindi,
puh. 044 749 9211
Kirjanpitäjä Seija Lintunen,
puh. 044 749 9212
Palkanlaskija Taina Poutiainen,
puh. 044 749 9216
Toimistosihteeri Johanna Tamio,
puh. 044 749 9351
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila
puh. 020 746 4640,
sari.tulila@savogrow.fi
SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puh. 044 749 9250.
Täydentävän ja ennaltaehkäisevän
toimeentulotuen asiat, työllisyysasiat, välitystilit ja laskutus:
sosiaaliohjaaja/toimistosihteeri
Niina Lappalainen,
puh. 044 749 9252. Puhelinaika
ma-pe klo 8.00-10.00.
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Lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät ja vammaishuollon palvelut:
sosiaalityöntekijä Tiina Väisänen,
puh. 044 749 9251. Puhelinaika mape klo 8.00-10.00.
Perhetyö: sosiaaliohjaaja Marja
Pöllänen, puh. 044 749 9266. Puhelinaika ma-pe klo 8.00-10.00.
Aikuisten ja ikäihmisten perhehoito, omaishoidon tuki sekä asumispalvelut, perhetyö: sosiaalityöntekijä Annamari Mwegerano, puh.
044 749 9265. Puhelinaika ma-pe
8.00-10.00.
Etsivä nuorisotyö: etsivä nuorisotyöntekijä, puh. 044 788 5422.
Päihde- ja mielenterveystyö: sosiaaliohjaaja Sari Jauhiainen, puh.
044 788 5438.

SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET
Virka-aikana sosiaalityöntekijä,
puh. 044 749 9251 tai puh. 044 749
9265, sosiaaliohjaaja, perhetyö,
puh. 044 749 9266, sosiaaliohjaaja/
toimistosihteeri, puh. 044 749 9252,
perusturvajohtaja,
puh. 044 749 9250.
Tarvittaessa yhteydenottopyynnöt
puh. 017 499 111.
SOSIAALIPÄIVYSTYS, puh. 112.
KRIISIPALVELUT
Kuopion kriisikeskus, Kallanranta 9,
70100 Kuopio
Ajanvaraus ma-to klo 8-10, puh. 017
262 7733.
Kuopion kriisikeskus tarjoaa keskustelutukea vaikeasta elämäntilanteesta selviytymiseen. Kun
tarvitset apua tai kuuntelijaa, ota
yhteyttä.
Valtakunnallinen kriisipuhelimen
suomenkielinen linja päivystää
joka päivä vuorokauden ympäri
numerossa 09 2525 0111.

SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.
Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä
puhelinaikana.
Sosiaaliasiamies, puh. 044 718 3308
ma-to klo 9-11.30.
YLEINEN EDUNVALVONTA
Pohjois-Savon edunvalvontaPERHENEUVOLA
toimisto, Suonenjoen toimipaikka
Vastaanotto Tervossa pääsääntöiOlavi Leskisenkatu 12, 77600
sesti joka keskiviikko ja joka toinen Suonenjoki
torstai.
Edunvalvoja, puh. 029 565 2571
Erikoissosiaalityöntekijä, puh.
tai 050 380 1181
040 177 9124
Edunvalvontasihteeri,
puh. 029 565 2570 tai 050 380 1174
VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoito ja kotihoidon tukipalveOIKEUSAPUPALVELUT
lut, veteraaniasiat: kotihoitopalPohjois-Savon oikeusaputoimisto,
veluiden esimies Jonna Maapuro,
Suonenjoen toimipaikka, puh.
puh. 044 749 9253, puhelinaika
029 566 1060 arkisin klo 8-16.
ma-pe klo 8.00-10.00.
KULUTTAJANEUVONTA
Kotisairaanhoitajat:
www.kuluttajaneuvonta.fi,
Alue 1. sairaanhoitaja Tanja Huttu- puh. 029 505 3050
nen, puh. 040 775 4715
(ma, ti, ke, pe klo 9-12, to klo 12-15)
Alue 2. sairaanhoitaja Lea Karhatsu-Huuskonen, puh. 040 548 3943
KIRJASTO
Puhelinaika ma-pe klo 10.00-10.30
Asiakaspalvelu,
puh. 044 749 9315, kirjasto@tervo.fi
Hoitotarvikejakelu:
Facebook ja Instagram
Tilaus puhelimitse perjantaisin klo @tervonkirjasto
11.00-12.30, puh. 040 7754715
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
Pyrimme tilaamaan tuotteet suoesimies, puh. 044 749 9316
raan asiakkaan kotiin.
Kirjastovirkailija, puh. 044 749 9224
Muutoin nouto sopimuksen
mukaan perjantaisin klo 13.00-15.30 YHTENÄISKOULU
kotihoidon toimistolta.
https://peda.net/tervo/ty
Rehtori Kimmo Honkanen, puh.
Kotihoito:
044 749 9309, kimmo.honkanen@
Kotihoito 24/7 talojen tiimi, puh.
tervo.fi
044 749 9257
Kotihoito ma-su klo 7.00-21.00
Toimistosihteeri Jukka Mykkänen,
kentän tiimi, puh. 044 749 9277
puh. 044 749 9301
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KURREKUMMUN PÄIVÄKOTI
vs. varhaiskasvatuspalveluiden
esimies Marjo Tolonen,
puh. 044 749 9261,
marjo.tolonen@tervo.fi
VAPAA-AIKATOIMI
Liikunta- ja nuorisopalvelut
Liikunta- ja nuorisopalveluiden
esimies Juha Honkaselkä,
puh. 044 749 9303
Liikuntatapahtumista ja –palveluista sekä nuorisopalveluista ks.
tämän tiedotteen erillinen osio.

PALO- JA PELASTUSTOIMI
YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Tervon paloasema, Tervontie 1,
72210 TERVO, puh. 017 188 306
vs. palomestari, puh. 044 718 8270
NUOHOUSPALVELUT
Etsi lähin OMAnuohooja,
https://nuohoojat.fi
TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri, Tervon terveysasema, puh. 017 171 171
Päivystysajanvaraus ja kiireellinen
ensiapu, puh. 017 171 170

RAKENNUSTARKASTUS
Rakennustarkastaja
Jukka Korhonen, puh. 044 749 9350 ENSIHOITOPALVELU 24 H
HÄTÄTILANTEESSA, puh. 112
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tervon terveysaseman aukioloajat
Ympäristönsuojelutarkastaja
ja yhteystiedot, ks. tämän tiedotJohanna Tuomainen,
teen erillinen osio.
puh. 044 749 9322
ASUNTOASIAT
KIINTEISTÖPÄIVYSTYS
Kunnanvirastosta saatavat vuokpuh. 044 749 9353
ra-asuntohakemukset toimitetaan
hallintojohtajalle, puh. 044 749 9201
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
kaija.tarvainen@tervo.fi.
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiKorkotukilainoille ei ole erillisiä
minta-alue (Tervo, Vesanto, Keitele, hakuaikoja. Lisätietoja korkotuPielavesi, Rautalampi, Suonenjoki) kiasioissa saat omalta pankinjohtajaltasi ja kunnassa rakennustarYmpäristöterveysjohtaja Maija
kastajalta.
Lehtonen, puh. 044 749 9400
Toimistosihteeri Mervi MäkiVapaita tontteja rakentamiseen
Penttilä, puh. 044 749 9410
löytyy kunnalta sekä kaava-alueelta
että haja-asutusalueelta.
Ympäristöterveystarkastajat
Tonttivarausasioissa palvelevat
Suonenjoen toimipaikka,
kunnanjohtaja, puh. 044 749 9200
Rautalammintie 11
ja rakennustarkastaja,
Maarit Vihottula, puh. 044 749 9420 puh. 044 749 9350. Viimeksi maiLiisa Ruuska, puh. 044 749 9423
nitun puoleen käännytään myös
Vesa Aula, puh. 044 749 9424
varsinaisissa rakennusasioissa.
vs. Pia Rasmus, puh. 044 749 9422
TERVON OPASKARTTA
ELÄINLÄÄKÄRIT
Tervon opaskarttaa myydään
Tervo, Päivi Romunen, Myllytie 7,
kunnanviraston neuvonnasta,
ajanvaraus klo 8-9.30,
kirjastosta sekä Tervon Tekeviltä.
puh. 044 749 9401
Vesanto, Anu Hallikainen Valokuja
TERVO - VESIRAJAN KARTTA
1, ajanvaraus klo 8-9.30,
Pitäjäkirjaa on edelleen saatavissa
puh. 044 749 9402
entiseen hintaan 40 euroa. Myyntipaikkoja ovat kunnanvirasto ja
Valvontaeläinlääkäri Heidi Brisk,
kirjasto sekä Tervon Tekevien
puh. 044 749 9409
Puoti ja Puhvetti.
Eläinlääkäripäivystys arkisin klo
9.30 jälkeen sekä viikonloppuisin ja
juhlapyhien ajan; soita oman eläinlääkärisi numeroon, niin puhelu
yhdistyy päivystävän eläinlääkärin
numeroon.
Löytöeläinsuoja, puh. 040 576 3123
KUNTATIEDOTE KESÄ 2021
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Kesäni
Tervossa
Jaa omat kesätunnelmasi
Tervosta Instagramissa
#IhanTervoo

Osallistut syyskuussa arvontaan jossa
voit voittaa liikunta- ja nuorisotoimen sekä
kulttuuritoimen lahjoittaman 50€ lahjakortin
tervolaisiin palveluihin.
Seuraa @IhanTervoo Instagramissa. Jaamme
tilillä #IhanTervoo tunnisteella merkittyjä
tervolaisten ja tervonmielisten tunnelmia!
instagram.com/ihantervoo/

KOKO
KYLÄN
YHTEINEN
PIKNIK
Mathias Sandbergin Trio

TO 8.7. KLO 17

Virastotalon nurmialue
Pakkaa piknikeväät,
tule viihtymään,
kuuntelemaan musiikkia
ja tapaamaan tuttuja!
#IhanTervoo

