TERVON KUNNAN TALVITIEDOTE
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Onnea 95-vuotias Tervo ja
kaikenikäiset tervolaiset!
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TERVON KUNNAN
PALVELUT s. 30-31

”SUOMEN PARAS
KYLÄKOULU”
PUHEENA
SOTE UUDISTUS
s. 4

TERVOTEATTERI
KESKELLÄ TIETÄ

Tapahtumia, liikuntaa,
kaverikirjaa...

TERVON KUNTA
KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 017 499 111
on auki klo 9-14.
TERVO

Virasto palvelee ympäri vuoden
ma-pe klo 9-11 ja 12-14,
muuna aikana sopimuksen mukaan.

tervo.fi
sähköposti:
tervon.kunta@tervo.fi
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@tervo.fi,
jollei toisin mainita.
Asiakaskäynneistä on kaikissa tapauksissa sovittava etukäteen.

SEURAA TERVON KUNNAN PALVELUITA

sosiaalisessa mediassa:
Tervon kunta
facebook.com/tervonkunta/
Ihan Tervoo
instagram.com/ihantervoo/

Kunnan virallisten facebook-sivujen
lisäksi kannattaa tutustua kuntalaisten
ylläpitämiin ryhmiin:

Päiväkoti Kurrekumpu
facebook.com/kurrekumpu/
Tervon Yhtenäiskoulu
facebook.com/profile.php?id=100057634270474

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

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

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

Tervon kunnan julkinen tiedotuslehti TALVI 2021
Jakelu: Kaikki Tervon kotitaloudet, vapaa-ajan
asukkaat sekä irtojakelu kirjastossa ja kunnantalolla.
Kuvat: Pentti Vänskä, Lotta Paretskoi, Inkeri Palmio, Jani
Nuutinen, Henna Ruuskanen, Ville Keränen, Riitta Raatikainen,
Anna-Maija Korhonen, Ritva Korhonen, Seija Korhonen, Tervon
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kunta, kunnan työntekijät, yhdistykset ja järjestöt.
Taitto ja tuotanto: Viima Konsepti
Painosmäärä: 1800 kpl
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio 2021
Osoitelähde: Tervon kunnan vapaa-ajan asukasrekisteri

Toimiva Tervo

Rohkein mielin kohti tulevaa
Vuosi 2021 lähestyy loppuaan.
Tähän vuoteen, niin kuin moniin
muihinkin vuosiin mahtuu monenlaista. Isoin yksittäinen asia
kuntien kannalta lienee Sote
-uudistus, josta eduskunta päätti kesällä. Kyseessä lienee suurin hallinnollinen muutos itsenäisen Suomen aikana. Syksyn
aikana Tervon kunnassakin on
tehty monenlaista valmistelutyötä uudistukseen liittyen. Toivokaamme ja tehkäämme työtä
sen eteen, että palvelut säilyvät
myös pienissä kunnissa.
Sote -uudistuksella on vaikutuksia Tervon kunnan toimintaan
muutoinkin, kuin palvelujen
näkövinkkelistä. Tervon kunnan
noin 15 milj. euron vuosibudjetti
pienenee noin 4,5 milj. euroon.
Tämä vaikuttaa merkittävästi
kunnan taloudenhoitoon, mm.
mahdollisuuksiin
selviytyä
käyttötaloudesta ja lainojen lyhennyksistä. Kunnan lainathan
säilyvät kunnalla, eivätkä siirry
Hyvinvointialueille.

Taloushuolista huolimatta on
pyrittävä katsomaan rohkein
mielin eteenpäin. Vuoteen 2021
mahtuu myös valonpilkahduksia. Huuhtajankoskella on yritystoiminta lähtenyt käyntiin
sekä kalanviljelylaitoksen että
kalastusmatkailun osalta. Tervo
Caravan palkittiin Suomen parhaana caravan -alueena. Syksyn
yrittäjäkahvien yhteydessä totesimme, että Tervoon on perustettu ilahduttavan monta uutta
yritystä. Syksyn aikana on ollut
esillä muitakin mielenkiintoisia
yrityshankkeita, joiden toivomme etenevän. Tämä kertoo, että
pienuudestaan huolimatta Tervossa jaksetaan yrittää!
Suomen Paras kyläkoulu -hanke
on hieman aikataulustaan myöhässä, mutta valmistelutyötä
tehdään, mistä erillinen juttu
tässä kirjeessä.
Omalta osaltani vuosi oli myös
erilainen. Kesäkirjeen aikaan
olin sairauslomalla. Kiitollisena
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voin todeta, että kaikki meni hyvin
ja olen pystynyt palaamaan töihin.
Kiitos kaikille, jotka poissaoloni aikana ottivat vastuuta tehtävistäni!
Kesällä valitut luottamushenkilöt
ovat tarttuneet innolla työhön ja
syksyn aikana olemme saaneet
läpikäydä mm. mielenkiintoisia
koulutuksia. Tekemistä päättäjillä
riittää mm. muutoksiin ja kunnan
talouteen liittyen.
Kiitokset vuoden uurastuksesta
Tervon kunnan työntekijöille ja
päättäjille! Kiitos myös kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, yrittäjät sekä järjestöjen ja yhdistysten
edustajat monista kohtaamisista
ja tapaamisista vuoden mittaan!

Hyvää ja Rauhallista Joulunaikaa kaikille!
Seppo Niskanen
kunnanjohtaja
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Paluumuuttaja löysi tien kotiin
Enpä olisi arvannut, kun viisi
vuotta sitten kuljeskellessani
Tervon sillalla laulelin: ” Kotiseutuni oi, sulle hiljainen laulu soi”,
että vuoden kuluttua asuisin
täällä, lapsuuteni mailla.
Olen lähtenyt täältä jo pienenä tyttönä oppikouluun Karttulaan, sitten nuorena ensin
opiskelemaan ja sitten töihin.
Olen muuttanut yksin, perheeni kanssa ja nyt lopuksi yksin.
Koteja on ollut Suomessa etelästä pohjoiseen, ulkomaille ja
takaisin Suomeen ja taas muuttamaan. Tämä uusi koti kirkonkylällä on viidestoista.

ONNEA, 95-VUOTIAS TERVO, JA KAIKENIKÄISET TERVOLAISET!
Tervossa on aina asunut kekseliäitä ja yhteen hiileen puhaltavia ihmisiä. On puhuttu Tervon
hengestä ja ”tervopuolueesta”.
95 vuotta on tänä vuonna kulunut Tervon seurakunnan perustamisen vahvistuspäätöksestä,
ja yhden tulkinnan silloin, vuonna 1926, katsotaan kunnankin
perustetun.
Tervon kunnan historian on perusteellisesti kirjoittanut Riitta
Raatikainen Tervo: vesirajan
kartta -kirjassa. Se kannattaa lukea, jos et vielä ole lukenut! Tässä vain huomio vuosien varrelta.
Tervoa ovat kehittäneet hyvään
suuntaan monet, ja hyvällä
muistetaan mm. kunnanjohtaja
Esko Ollilaa, joka oli kunnan taloudenkin hoitamisessa kovin
tarkka. Hän piti kukkaron nyörejä tiukalla. Ihan legendaarisena
on jäänyt elämään hänen sanontansa ”No, jos budjetissa on
varaa…” Sen saattoi kuulemma
saada vastaukseksi, jos meni ky4

symään lupaa johonkin hankintaan tai toimintaan. Ollilan aikana sijoitettiinkin vain varmoina
pidettyihin tai vielä varmempiin
kohteisiin. Näin rakennettiin
hyvä perusta nykyisille hyville
palveluille.
Kalanviljelyn ja Lohimaan kehittämisen ja rakentamisen saivat
aikaan erityisesti Viljo Orpana
ja Markku Jaakkola. Heillä oli
ideoita ja innovatiivisuutta, joita
uuden rakentamiseen vaadittiin. Riitta Raatikaisen kirjassa
kerrotaan Äyskosken olleen
jo 1900-luvun alussa herrojen
suosima kalapaikka, ja nykyään
vuonna 1985 avattu kalastusmatkailukeskus Lohimaa on
melkein kaiken kansan kala-apaja.
Vuonna 1972 perustettu Nilakkalohen kalanviljelylaitos oli
Tervon ensimmäinen merkittävä teollinen yritys, mutta ensimmäiset yritykset kunnassa olivat
sahoja ja puunjalostusyrityksiä.
Tervossa on siis uskottu oman-

Toimiva Tervo

näköiseen kehittämiseen. Yhtenä osoituksena siitä on vuonna
2017 rajusti uudistettu Eerikkala Golf. Vanhan tuvan ympärille rakennettu Eerikkalan
Kievari on nykyään golfkentän
ympärivuotinen keskus ja yksi
kuntalaisten omaksi ottamista
tapaamispaikoista. Eerikkalan
pihapiirissä ovat nyt myös vanhat aitat sekä valaistu 1,5 kilometrin ulkoilureitti.
Tervo-seura perustettiin vuonna
1984. Se on nostattanut kotiseutuhenkeä, järjestänyt tapahtumia ja aktivoinut kuntalaisia. Aktivoimisessa tärkeitä ovat olleet
myös tervolaiset järjestöt, joita
enimmillään oli yhdistysrekisterissä satakunta, ja näinä päivinä
yhdistysten (mainittakoon tässä
Tervon Urheilijat) ja Sisä-Savon
kansalaisopiston
toimintaa
tarvitaan ehkä enemmän kuin
koskaan. Harva se ilta nuorisotalo Mantun tilat ovat harrastajien käytössä – ja hyvä niin.
Tiina Pulkkinen

Äitini suku on täältä, minulla oli
sukulaisia, ystäviä ja olen tutustunut muualta tänne muuttaneisiin.
Kaikki oli hyvin, mutta minun
”jarrutusjälkeni” vaan olivat niin
pitkät! Pysähtyminen toi paljon
henkistä työstämistä eletystä
elämästäni muualla, niin monilla paikkakunnilla, monissa töissä ja elämän myllerryksissä. Kirkonkylälle jääminen talveksi oli
opettelua, en lähtenyt mummolaan enkä matkalle maailmalle.
Sanoinkin tuttavalleni, että jos
hän huomaa minun vetävän
matkalaukkuani linja-autoase-

Jäädessäni eläkkeelle Pieksämäellä, jossa olin asunut
pisimpään, mietin, että minnehän vielä muuttaisin? Sain perinnönjaossa lapsuudenkotini
Verkkokylältä. En voinut luopua
ainoasta pysyvästä kodistani
maan päällä. Silloin kirkastui,
minne muutan! Löysin kirkonkylältä, Riitlammen rannalta, talvikodin, jonka lapsuudenystäväni
ja omat poikani remontoivat
rakkaudella minulle - paluumuuttajalle.

malle, pysäyttäisi ja sanoisi:” Sinun ei tarvitse enää lähteä!”
Minua auttoivat kotiutumisessa kirkonkylälle ystävät, harrastusryhmät, kirjoittaminen ja
luonnossa liikkuminen. Kesällä
mummolassa maalasin öljyväreillä vanhoihin esineisiin tuntojani. Nyt tunnen että olen tullut
pitkältä matkalta takaisin kotiin,
omaan itseeni ja elämääni täällä.
Kiitos teille tervolaiset, te otitte
välittömyydellänne paluumuuttajan takaisin yhteyteenne!

- Härmän Leena

Muuttolaatikoita kantaessani
minut toivotettiin savolaisittain
tervetulleeksi: ” Täällä Tervossa
ei kerrostalossakaan kukaan
kuole niin ettei sitä tiedettäisi.”
Se tuntui turvalliselta ja hauskalta
Luin K-kaupan seinämainoksesta: KAIKKI HYVÄ ON LÄHELLÄ,
siihen luotin ja se on ollut totta.
Kirkko, kirjasto, kaupat, pankki,
terveyskeskus, hyvät harrastukset, talvella hiihtoladut ja kesällä luontopolut ja ennen kaikkea
lapsuudenkoti ovat nyt lähellä!
Minut on otettu lämpimästi vastaan: ”Hyvä, kun tulit takaisin!”
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Miksi Tervoon?
Marraskuussa 3 vuotta sitten
tein elämääni koskevan ison
päätöksen. Olin asunut kaupungissa melekein koko ikäni. Aina
välleen miettinyt muuttoa ja
nyt, ollessani vierailulla piäkaapunnissa silmiini osui torifiissä
mukavalta kuullostava asuntoilmoitus Tervossa.
Savolaiseen tapaan ripeäliikkeisenä heti tuumasta toimeen ja
soiton kautta asuntoa katsomaan. Järvimaisema ja rivitalo
oli tietty valtti, sillä mukanani
muuttaisi epäsosiaalinen karvakuono ja väkeä Tervossa sen
verran, ettei kukaan varpaille
astu!

tehtiin samalla reissulla ja joulukuussa olinkin jo tervolainen.
Talvella tulin lumikinosten ja
pakkasherran peittämään kuntaan, kesällä näin ihmeet ja tiesin…
Miksi Tervoon? Nooh, Kuopiohan on aika liki, pääsee pakokaasua haistelemaan. Luonto
oli vahva valtti ja se rauha, mitä
taas en Kuopiossa olisi löytänyt.
Kunnan nimikkoruokaa en ole
vielä löytänyt - palavan olkipukin kyllähi, lähteen, metsät ja
tanhuet sekä upeat luonnon ihmeet - näkötorniin (2) olen myös
noussut.

Pikkuhiljaa ollaan kotiuduttu,
Oli myös vapaata raittia koiran viihdytty ja koko ajan löydetty
ulkoilla. Mitäs sitä pitempään kaikkea uutta, mikä tekee eläihmettelemään, vuokrasopimus mästä ja olosta hyvän ja Ter-

vosta mukavan paikan asua ja
viihtyä :).
Rupatellaan ku tavataan!
P.S. kun tuli yleisesti tietoon,
että Tervoon muutin mm. isäni
leski (89) kertoi, että hän oli ollut pikkulikkana täällä Tervossa, Tyynelässä ja muistot niistä
ajoista olivat mukavia. Kiitos
kaikille niille ihanille ihmisille,
jotka avasivat näitä paikkoja
minulle.

- marjukka
Minusta: olen eläkkeellä oleva
kulttuurituottaja (AMK), kokeileva kokki, maalaan ja piirrän,
tutkin sukuja ja valokuvaan
luontoa.

Helena Lemmetty
on yksi Maa- ja
kotitalousseuran
tervetuliaisleipien
valmistajista.

Tervetuloa lämpimän leivän tuoksuun!
Tervon Maa- ja kotitalousseura päätti viime
vuonna toivottaa kaikki Tervon uudet asukkaat
tervetulleiksi viemällä heille kotiin tuoreen,
omalla kylän uunissa leivotun ruisleivän. Syksyyn 2021 mennessä leipätervehdyksiä oli viety
muuttajille jo yli 30 kertaa.

Ajatuksena on kiittää ihmisiä siitä, että kaikkien
maailman paikkojen joukosta he ovat valinneet
asuinpaikakseen juuri oman kotikuntamme.
Uskomme, että uusi naapuruus on monien hyvien kohtaamisten alku.

Samalla haluamme kertoa, että välitämme toisistamme, ja Tervossa jokainen on tärkeä.
Yksi tervetuliaisleipien leipojista on Haapamäellä asuva Helena Lemmetty. Hän paistaa
juurileipää maalaistalon suuressa, puulämmitteisessä uunissa ja kertoo ajattelevansa leivän
saajia jo silloin, kun alustaa taikinaa.
– Tietenkin toivon, että leipä onnistuisi ja maistuisi hyvältä. Samalla toivon, että vastaanottajat viihtyisivät täällä ja saisivat elää onnellisina,
Helena Lemmetty sanoo.

Vinkkaa tiedot Tervoon muuttavista Helenalle, puh. 0400 602 099.

Avoinna marras-joulukuussa
ke, to, pe 10 - 16   ja
la 10 - 14
Vuoden 2022 aukioloajat
ilmoitamme myöhemmin.
Seuraa meitä Facebookissa
ja Instagramissa:
@puotijapuhvetti.
PUOTI JA PUHVETTI ON
TÄYNNÄ #IHANTERVOO!
6
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UUSI KAUSI JA UUDET KUJEET

Terveisiä Yrittäjäkahvilta!

Se on taas sitä aikaa, kun EU-ohjelmakausi
vaihtuu ja uudet rahoitusohjelmat pyörähtävät kohta käyntiin. Nyt pitäisi terästää katseet kohti horisonttia ja olla kaukaa viisas;
mihin maailma on menossa, mihin kehittämispaukut nyt kannattaisi keskittää, mihin
rahoitusta jatkossa voi saada?

Pitkästä aikaa on päästy pitämään myös yrittäjäkahvitilaisuuksia. 29.9.2021 kahvitteluun osallistui 11 yrittäjää. Tätä kirjoittaessa seuraavat kahvit on sovittu
pidettäväksi 24.11.2021. Puheenporina tilaisuuksissa
on vilkasta ja ideat sinkoilevat.

Osittain tavoitteiden ja ohjelmien laatiminen
on vielä kesken, mutta rakennerahoituksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027
-ohjelma käynnistyy jo marraskuussa. Sen
sijaan maaseutuohjelman laatiminen on vielä vaiheessa ja alkanee vasta vuoden 2023
alussa. Tämä ei kuitenkaan aiheuta katkosta
rahoituksen hakuun, sillä siirtymäkaudella
voidaan jo myöntää uuden kauden rahoja
entisin ehdoin.

Yrittäjätapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista
asioista, kuten kunnan päätöksentekoon tulevista
asioista ja niiden yritysvaikutuksista. Syyskuun tapaamisessa muistettiin myös uusia yrittäjiä. Yrittäjät pitivät tärkeänä vuoropuhelua kunnan kanssa ja toivovat
säännöllisiä kokoontumisia.
Sari Tulila
Elinkeinoasiamies
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy,
Tervo ja Vesanto, puh. 0207 464 640

Ei liene kenellekään yllätys, että rahoitusohjelmissa tulee painottumaan vahvasti muun
muassa ympäristöasiat kaikkien toimialojen
kehittämisessä. Kiertotalous, kestävä kehitys, hiilineutraalisuus, materiaali- ja energiatehokkuus -yleensäkin ilmastoasiat eri
muodoissaan korostuvat. Myös digitaalisuus korostuu edelleen. Sosiaalista tasa-arvoisuutta tulee edistää ja köyhyyttä torjua.
Meille maaseudun ihmisille (yllätysyllätys)
biotalous monissa eri muodoissaan tulee
olemaan pop.
Ohjelmakausien taitteessa on perinteisesti
povailtu, että nyt ne rahat vähenevät ja kohta
loppuvat kokonaan. Nyt näköpiirissä ei tätä
ole. Rahoituksen kokonaisvolyymi pysynee
samassa suuruusluokassa kuin kuluneellakin ohjelmakaudella.
SavoGrow haluaa kuulla alueen yrittäjien
ideoita, tarpeita ja mielipiteitä kehittämisen
suhteen. Ollaan yhteydessä ja pähkäillään
yhdessä tulevia mahdollisuuksia!

Hoiva-alan yrittäjä:
Hyvinvointialue- ja Kanta-uudistukset ja uusi
Asiakastietolaki muuttavat toimintaympäristösi. Onko yrityksesi valmis, tai edes kelvollinen
toimimaan hyvinvointialueella?

Sari Tulila

Sopien 2.0 -palvelumme auttaa. Nyt kaikki palvelumme (koulutukset, sparraus, tiedottaminen, verkostot)
vuoden 2022 loppuun alkaen 150e+alv.

Elinkeinoasiamies
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
Tervo ja Vesanto

Lisätiedot: Matti Ylönen, yrityskehittäjä,
p.0207 464 641, matti.ylonen@savogrow.fi

0207 464 640
sari.tulila@savogrow.fi

Katso palvelumme uusituilta SavoGrown
kotisivuiltamme:
www.savogrow.fi/tietoa-meista/hankkeet/sopien-2-0
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DIGITYÖPAJA ti 7.12.2021 klo 17-20 Lohimaan yritystalolla.

Digityöpajassa jokainen voi syventyä mm. omien nettisivujen
päivittämiseen ym. digikysymyksiin.
Ilmoittautuminen 25.11. mennessä:
Ihan diginä -hanke/ Heikki Skyttä 0207 464 657,

heikki.skytta@savogrow.fi

KUNTATIEDOTE TALVI 2021-2022
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SAVOGROWN KUNNISSA LAADITAAN SAVON VILLIN LÄNNEN
IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISEN ”MASTER PLAN”
SavoGrown alueen kuntien tiivistyvä yhteistyö näkyy seuraavaksi ikääntyneiden asumisen
ennakointi- ja varautumistyönä.
Kuntakuusikko menestyi Ympäristöministeriön erityisavustushaussa ja sai rahoituksen
vuoden mittaiseen kumppanuuspöytä-toimintamallia hyödyntävään strategiatyöskentelyyn,
jonka lopputulemana alueelle syntyy Savon Villin lännen
ikääntyvien asumisen Master
Plan.
” - Merkittävää on, että nyt kuusi
kuntaa luo pohjan yhteiselle ennakointityölle ja laatii yhteiset
suuntaviivat, vision ja tavoitteet
ikääntyneiden asumisen kehittämiselle alueella”, kommentoi
hanketta hallinnoivan Suonenjoen kaupungin sosiaalijohtaja
Eija Komulainen.
Palveluiden järjestämis- ja tuottamistapoja mietitään innovatiivisesti seniorikansalaisen
ollessa keskiössä. Hankkeessa
toteutettava tiedonkeruu toteu-

tetaan kuuden kunnan, vuokrataloyhtiöiden, vanhusneuvostojen, järjestöjen sekä yksityisten
toimijoiden kanssa tiiviissä vuoropuhelussa. Myös yksityishenkilöt asuntojen omistajina osallistetaan mukaan yhteistyöhön.
Ikääntyvien
asumispalveluiden kehittäminen SavoGrown
alueella yhteisesti vaatii ennakointityötä,
asuntokannan
läpikäyntiä, erityisen vaativien
asumispalveluiden osalta yhteisvisiointia ja yhteisen Ikääntyneiden
asumispalveluiden
strategian laadintaa. Strategiatyön aikana tehdään esitykset
senioriasumisen
alueellisista
ratkaisuista puntaroiden myös
toimenpiteet kotona asumisen
mahdollistamiseksi.
Toivomme löytävämme tämän
strategiatyön osana uusia yhteisöllisyyttä korostavia asumisratkaisuja
ikääntyneille.
Pyrimme käynnistämään myös
alueellista vanhusneuvostotoimintaa ja vahvistamaan neuvostojen roolia aitona, lisäarvoa

tuottavana kuntakumppanina.
Toimintamallin tuloksena syntyvät ennakointitiedot ja toimenpide-ehdotukset kytketään
kuntien ja kuntakonsernien
asuntoyhtiöiden asuntopoliittisiin ohjelmiin ja toimintasuunnitelmiin. Työllä tuetaan kuntien
asuntokannan
korjausrakentamista ja uudisrakentamista
koskevaa päätöksentekoa tuomalla esiin selkeästi alueemme
ikääntyneiden asumis- ja palvelutarpeet.

Lisätietoja:
Eija Kaipainen
Projektipäällikkö
eija.kaipainen@savogrow.fi
p. 040 186 3770

Kirjaston kotipalvelu tuo kirjat kotiisi
Kirjaston kotipalvelulla tarkoitetaan aineistojen tuomista asiakkaan kotiin. Se on tarkoitettu
tilanteisiin, joissa asiakkaan on
vaikeaa päästä käymään kirjastossa itse tai läheisen avustamana esimerkiksi korkean iän,
sairauden tai vamman vuoksi.
Asiakkaan kanssa sovitaan
yhdessä aineistojen toimitustavasta. Kirjasto voi toimittaa
aineistokassit asiakkaalle kotiin
tai koota ne valmiiksi, jolloin esimerkiksi joku läheinen voi noutaa valmiit kassit kirjastosta.
Aineistokassien sisällöstä sovitaan yhdessä. Lainattavissa on
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Kirjaston kotipalvelu on asiakkaalle maksuton. Mikäli haluat
kotipalvelun asiakkaaksi, otathan yhteyttä kirjastoon.

AVOINNA
ma 12-18, ti-pe 9-15
omatoimikirjasto ma-su 7-21

Facebook & Instagram:
@tervonkirjasto

OTA YHTEYTTÄ
Asiakaspalvelu 044 749 9315
kirjasto@tervo.fi

Käynti- ja postiosoite:
Kirkkotie 5

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimies 044 749 9316
Kirjastovirkailija
044 749 9224

Ohjauksella omalle polulle -hanke
Tervo on mukana Savogrow
kuntien (Vesanto, Keitele, Pielavesi, Suonenjoki, Rautalampi) Ohjauksella omalle polulle
-hankkeessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt
erityisavustusta
oppilaanohjauksen kehittämiseen 61 000€
ja hanke kestää vuoden 2022
loppuun.
Myönnetyllä
avustuksella
edistetään
perusopetuksen
oppilaanohjauksen
vaikuttavuutta sekä tuetaan, kehitetään ja vahvistetaan opinto-ohjauksen
toimintatapoja
ja
alueellista yhtenäisyyttä. Tavoitteena on myös kehittää perusopetuksen ja toisen asteen
nivelvaiheen siirtymiä tukevia
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kirjallisuuden lisäksi myös lehtiä, äänikirjoja, elokuvia ja musiikkia. Käytettävissä ovat kaikki
Rutakko-kirjastojen lainattavat
aineistot.

oppilaanohjauksen
toimintatapoja suunnittelemalla myös
tehostetun
henkilökohtaisen
oppilaanohjauksen käytänteitä.
Hanketta koordinoimaan on valittu FM Merja Tissari, joka aloitti työnsä elokuussa.

vaa koulutusta.
Tervon Yhtenäiskoulussa hanke
on alkanut koulutuksen merkeissä. Viime keväänä päivitetty
ohjaussuunnitelma on perustana koulun ohjaustyölle ja henkilökunta on aloittanut oman
työnsä tarkastelun ohjauksen
näkökulmasta verkkotehtävin.
Elokuussa järjestimme hankkeen tapaamisen Tervonsalmen
loma- ja kurssikeskuksessa,
syyskuussa koulullamme vieraili
hankekoordinaattori Merja Tissari. Hanke on alkanut vauhdikkaasti ja jättää varmasti pysyvän
jäljen kuntien ohjaustyöhön.

Hankkeessa kuntien opinto-ohjaajilla on mahdollisuus laajaan
yhteistyöhön, kun laajentuneen
oppivelvollisuuden, tehostetun
oppilaanohjauksen ja päivitettyjen ohjaussuunnitelmien vaatimuksia viedään käytäntöön.
Suonenjoen kaupunki on hakenut TUVA-koulutuksen (tutkintoon valmistava koulutus) järjestämislupaa. Muut Savogrow
kunnat ovat mukana suunnitte- Kimmo Honkanen
lemassa ja toteuttamassa tule- rehtori

KUNTATIEDOTE TALVI 2021-2022
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”SUOMEN PARHAAN KYLÄKOULUN” SUUNNITTELU ON KÄYNNISSÄ
Valtuuston 13.5.2019 § 21 päätöksen mukaisesti yläkoulun
opetus
järjestetään
osana
Tervon Yhtenäiskoulua viiden
vuoden määräajan. Yläluokkien
opetuksessa tulee olla riittävästi aineenopettajia, seurantaa tehdään lukuvuosittain ja
lukuvuoden 2023- 2024 lopussa
tehdään laaja selvitys, jonka jälkeen arvioidaan yläkoulun opetuksen jatko Tervossa.
Koululla on luotu viimeisten
kahden lukuvuoden aikana uusi
toimintamalli opetuksen järjestämiseen. Useissa oppiaineissa
on muodostettu yhdistelmäryhmiä ja opetussuunnitelmaa
ja tuntijakoa on päivitetty. Koulun arjen käytänteisiin on tehty
muutoksia. Näin on pystytty turvaamaan laadukas opetus ja
yläluokkalaisten aineenopetus.

Oppilasmääräennusteet on päivitetty vuoden vaihteessa vuosille 2020-2037. Yläluokkalaisten, samoin kuin koko koulun
oppilasmäärän
on
arvioitu
vakiintuvan nykyistä korkeammalle tasolle viiden vuoden kuluessa.
Palveluyhtiö Viisarit Oy valmistelee uuden koulurakennuksen
hanke- ja tilasuunnitelmaa.
Nykyisen
koulurakennuksen
kunto- ja haitta-ainekartoitus
tehtiin syys-lokakuun 2021
vaihteessa. Uuden koulun rakentamispäätökseen vaikuttaa
oppilasmäärän ja reunaehtojen
lisäksi kunnan taloustilanne.
Kunnan taloustilannetta ja tasapainottamistoimia on käyty
läpi sekä entisen että uuden valtuuston kanssa.

Hankesuunnitelman
valmistumisen jälkeen kunnanhallituksen nimeämä työryhmä ja
sivistyslautakunta perehtyvät
suunnitelmaan ja tekevät kunnanhallitukselle esityksen koulun rakentamisesta. Lopullisen
päätöksen rakentamisesta tekee kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksen pohjalta.
Kunnanhallitus on nimennyt
suunnittelutyön tueksi työryhmän: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Erkki Pääkkönen,
kunnanhallituksen puheenjohtaja Touko Raatikainen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Katja Suhonen, kunnanjohtaja
Seppo Niskanen, hallintojohtaja
Kaija Tarvainen, rakennustarkastaja Jukka Korhonen, yhtenäiskoulun rehtori Kimmo

TERVON YHTENÄISKOULUN OPPILASMÄÄRÄ 2020-2027 (0-9-LUOKAT) / 2020-2035 (7-8 LUOKAT):
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Honkanen, kirjastopalveluiden esimies Tiina
Pulkkinen, kirjastovirkailija Henna Ruuskanen,
varhaiskasvatuspalveluiden esimies/sivistys-

toimesta vastaava Mari Jalava, vanhempien
edustaja Pia Ursinius, oppilaiden edustaja
Miko Mäklin sekä Palveluyhtiö Viisarit Oy:n
edustaja Juho Nuutinen.

Jätekukon kummikoulu

Ohjelman toteutuksessa näkyy toiminnallisuus ja oppilaiden osallistuminen.

Tervon Yhtenäiskoulu on valittu Jätekukon
kummikouluksi lukuvuodeksi 2021-2022. Kummikoulu on ympäristökasvatuskokonaisuus,
joka pitää sisällään oppitunteja, erilaisia opetusmateriaaleja sekä koulutusta ja muuta
apua koulun kestävän kehityksen työhön ja
toiminnan kehittämiseen. Ympäristökouluttaja
Anja Räisänen kouluttaa ja ohjaa henkilökuntaa, pitää oppitunteja ja on mukana järjestämässä toiminnallista teema- tai pajapäivää.

Loppukartoitus ja toiminnan arviointi tehdään
kummikouluvuoden päätteeksi. Näin selvitetään, miten suunniteltu toiminta on toteutunut ja millaisia tuloksia toiminnalla on saatu.
Kartoituksen tekevät ympäristötiimi ja -ryhmä
yhdessä. Tavoitteena on, että kummikouluvuonna opitut asiat jäävät pysyviksi toimintatavoiksi koululle ja teeman edistämistä jatketaan edelleen.

Koululle on perustettu ympäristötiimi henkilökunnasta (7) ja ympäristöryhmä oppilaista
(10). Molemmat tiimit kokoontuvat säännöllisesti, suunnittelevat, ideoivat, organisoivat ja
toteuttavat kummikouluohjelmaa. Attendo Oy
ja Viisarit Oy ovat mukana toiminnassa.

Yhtenäiskoulun väki

Suunnitelma, tavoitteet (teemat) ja aikataulu
lukuvuoden toiminnalle on tehty ja parhaillaan
tehdään ns. alkukartoituksia. Teemoja ovat
jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, lähiympäristöstä huolehtiminen sekä kestävä kulutus
ja hankinnat. Teemat tuodaan vuoden aikana
vahvasti osaksi opetusta eri vuosiluokille ja ne
ovat osa koulun arkea ja opetusta koko kummikouluvuoden ajan.

KUNTATIEDOTE TALVI 2021-2022
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Sydän sykkii kotiseudulle
Tervo-seura ry on kotiseutu- ja
perinnetyötä tekevä yhdistys.
Seuran tehtävänä on koota tervolaisia ihmisiä yhteen, jakaa
ajatuksia ja ideoita - tehdä kotiseututekoja yhdessä.
Heinäkuussa
osallistuimme
Tervo-päiville, järjestimme hautausmaakävelyn Untamo Selamon johdolla ja olimme vuorollamme järjestämässä Iltatoria.
Mukavana muistona kesästä
2021 oli yhteinen kotiseuturetkemme. Teimme kulttuuriretken Syvänniemen ja Riuttalan
kautta Vallikankaalle. Ensi kesän retkeä odotamme jo innolla.

Ahkerat talkoolaisemme järjestelivät Eerikkala Golfin pihapiiristä löytyvät museoaitat. Aittoihin on koottu esineistöä eri
puolilta Tervoa ja siellä ne ovat
kaikkien tervolaisten nähtävillä
kesäaikaan kievarin aukioloaikojen mukaan.
Nykäiskää hihasta ja tulkaa juttusille. Hallituksen jäseniämme
ovat allekirjoittaneiden lisäksi
Mirja Jäkälä, Hannele Jääskeläinen, Anna-Maija Korhonen,
Ritva Korhonen ja Timo Vauhkonen.

Tervoteatteri Keskellä tietä
Kotiseututyö on kätten, sydänten ja ajatusten työtä. Mukavinta tätä työtä on tehdä yhdessä.
Lämpimästi tervetuloa toimintaan mukaan!
Pj. Untamo Selamo
p. 044 508 4387
sihteeri Sara Närhi
p. 040 760 2920

EI SYYTÄ HUOLEEN! Ei ole Tervoteatteri katkaisemassa teitä Tervon keskustassa. Päin
vastoin, toivottavasti liikenne
Mantun suuntaan olisi oikein
vilkastakin, kun ”Keskellä tietä”
-näytelmää esitetään huhtikuussa 2022.
Esitystä harjoiteltiin ensimmäisen kerran toissa talvena,
kunnes koronapysäys katkaisi
harjoitukset. Nyt toimeen on
tartuttu uudelleen, ja Sisä-Savon kansalaisopiston ryhmänä
toimivan Tervoteatterin katseet
ovat jo ensi keväässä. Viime
talven esitys oli telakalla, ja
pienempi porukka teatterilaisia
valmisti näytelmät ”Hölmölän
kylän uutisia” sekä ”Onko teillä
tämmöistä?”. Ne esitettiin pienille yleisöille Mantulla, ja Höl-

mölän akat vierailivat monessa
kodissakin streamin välityksellä.

pailukykyisempi yritys saa luvan
jatkaa toimintaansa.

Keskellä tietä- näytelmän tarina sijoittuu pienelle kylälle,
jossa tien vastakkaisilla puolilla toimii kaksi huoltoasemaa.
Huoltamoitsijat Aino Jalava ja
Ismo Kuparinen myyvät bensaa
ja yrittävät sulassa sovussa.
Molemmilla on omat valttikorttinsa. Jalavalla herkutellaan
possumunkeilla ja maukkaalla
kotiruualla, Kuparisen puolella
huollatetaan menopelit. Asiakkaatkin osaavat sukkuloida
tien yli huoltamolta toiselle
tarpeen ja tilanteen mukaan.
Hintakilpailu ja taistelu asiakkaista käynnistyvät vasta, kun
kunnassa aletaan suunnitella
huoltamorakennukset
alleen
jättävää ohitustietä, ja vain kil-

Tarina on pullollaan herttaisen
hersyviä henkilöhahmoja ja herkullisia juonenkäänteitä.

Viljelypalstat
Jäikö viime kesänä tomaatit ja
porkkanat viljelemättä, kun ei
ollut paikkaa missä viljellä? Ei
hätää! Ensi kesänä onnistuu Tervon kunta haluaa tuottaa iloa
ja hyötyä ja vuokraa maksutta
viljelypalstoja Savelasta kaikille
halukkaille.

Huoltamokomedian ovat kirjoittaneet Ilkka Malmi ja Rami Saarijärvi. Esityksen ohjaa Annukka
Nurmi, koreografia-apuna on
Jukka Virtala, ja lavastuksesta
ja valosuunnittelusta vastaa
Pentti Vänskä.

Esitykset:

Ensi-ilta 12

.4. klo 18:0
0
15.4. klo 16
:00
16.4. klo 14
:00
17.4. klo 14
:00

Huoltamoidensa sydämet Ismo Kuparinen (Untamo Selamo) ja
Aino Jalava (Eija Tikkanen) työntouhussa.

Yhden viljelypalstan koko on
5x5 m. Viljelypalsta varataan
huhtikuun loppuun mennessä.
Mikäli varauksia saapuu määräaikaan mennessä enemmän
kuin palstoja on tarjolla, palstat
arvotaan.

Kesällä 2021 tehdyt varaukset
ovat voimassa myös kesällä
2022.
Viljelypalstan varauslomake ja
vuokraehdot löydät kunnan kotisivuilta:

tervo.fi/viljelypalstat

Nyt on Tippi-Taskisella (Emmi Vainiomäki) öljyt vatissa ja tilanne päällä.
Tulkaa nyt katsoon, miten tää ratkee!

Mittamiehet Koho (Sirpa Lindsberg) ja
Lankinen (Johanna Simonen) ehtivät
touhuta myös rakkaan harrastuksensa
jokkisautoilun parissa.
14
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Tapahtumat
JOULUMESSUT MANTULLA
27.11. klo 10-13
LAULUYHTYE BREVIS:
KARPAATTIEN TALVINEN
TARINA -joulukonsertti
kirkossa 27.11. klo 19.
Vapaa pääsy.
SEURAKUNNAN
LÄHETYSMYYJÄISET
seurakuntatalolla 4.12. klo 10-14
LAULUYHTYE VOCALLAN
JOULUKONSERTTI
kirkossa 4.12. klo 19
KYNTTILÖIDEN SYTYTYS
SANKARIHAUDOILLE 5.12. klo
16, järj. Tervon sotaveteraanit

ITSENÄISYYSPÄIVÄN
KYNTTILÄKULKUE
6.12. klo 17.30 Vuokolta sankarihaudoille ja lupauksenantotilaisuus Tervon kirkossa. Järj.
Tervon Tervaspartio ry
SAWO ENSEMBLE’N
JOULUKONSERTTI
Mantulla 8.12. klo 18.30
Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
12.12. Tervon kirkossa klo 15
JOULURAUHAA – SOMERON
PERHEEN KONSERTTI
Tervon kirkossa 18.12. klo 18.
Vapaa pääsy, ohjelma 15€.

TOIVOTUIMMAT JOULULAULUT YHDESSÄ LAULAEN
Mantulla 19.12. klo 15
KYNTTILÖIDEN SYTYTYS
SANKARIHAUDOILLE
23.12. klo 14, järj. Tervon
sotaveteraanit

Tulossa
ensi vuonna:

Talvirieha helmikuussa
Katso tapahtumien
tarkemmat tiedot kunnan
tapahtumakalenterista
tervo.fi/tapahtumat

TERVON URHEILIJAT TIEDOTTAA:
Vastuuohjaajana toimii Leevi
Markkanen puh. 045 6512067.
FUTSALKERHO kouluikäisille
nuorille torstaisin klo 18.0019.30 Tervon liikuntasalilla. Vastuuohjaajana toimii Seppo Pajarinne puh. 040 5087025.
Salibandykerhojen ja futsalkerhon yhteyshenkilö Jari Nenonen puh. 0400 273910.

PERHELIIKUNTAVUORO
lauSALIBANDYKERHO 3.-6.-luok- antaisin klo 16.30-18.00 Terkalaisille tiistaisin klo 18.30- von liikuntasalilla. Vuoro on
20.00 Tervon liikuntasalilla. tarkoitettu kaikille liikunnasta
16

OP Tervo FI93 5465 0940 0020 89.

Lapset ja nuoret (alle 18-v.) 5 €
ja aikuiset 12 €. Maksun yhteydessä viestikenttään maksettujen jäsenten nimet. Ei viitettä!
Seuran toimintaan osallistuvien
tulee maksaa jäsenmaksu.
Tule mukaan urheiluseuramme
toimintaan ohjaajaksi, valmentajaksi, toimitsijaksi tai talkoo-
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innostuneille perheille ja vuorolla liikutaan omaehtoisesti
vanhempien valvonnassa. Järjestetään yhteistyössä Tervon
liikuntatoimen kanssa. Lisätietoja Tiina Parttimaa puh. 040
7217285.
SALIBANDYKERHO nuorille ja
aikuisille sunnuntaisin klo 16.3018.00 Tervon liikuntasalilla.
Vastuuhenkilö Tiina Parttimaa.
Tervon Urheilijat on vakuuttanut tapaturman varalta liikuntakerhoihin osallistuvat alle

laiseksi! Kaikille innokkaille löytyy mukavaa tekemistä hyvässä
seurassa!

Tervetuloa mukaan
seuramme toimintaan!
Talven luistelukoulusta,
jääkiekkokerhosta ja
viikkohiihdoista seuraa
tiedotusta seuran
Facebook- sivuilla ja
netissä osoitteeessa:

tervonurheilijat.
sporttisaitti.com

Tervon kunnan liikunta ja nuoriso
JOULUNAIKA 2021
Pe 24.12.- pe 31.12. liikunta- ja
kuntosali auki klo 6-21.
La 1.1.2021 liikunta- ja kuntosali
auki klo 6-21.
Ke 5.1.2022 liikunta- ja kuntosali
auki klo 6-21.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
6.12. noin klo 11.30
(Jumalanpalveluksen, seppeleenlaskun ja kukkatervehdyksen jälkeen) Mantulla.

SALIBANDYKERHO
eskari- 2.-luokkalaisille tiistaisin
klo 17.00 -18.15 Tervon liikuntasalilla. Ohjaajina Anna-Maija Nenonen puh. 0400 514415 ja Jonna Korhonen puh. 045 2741410.

JÄSENMAKSUT tilille:

POIKKEUKSIA LIIKUNTA- JA
KUNTOSALIN AJOISSA LOPPUVUODESTA 2021 SEKÄ ALKUVUODESTA 2022:

ITSENÄISYYSPÄIVÄN
JUMALANPALVELUS
6.12. klo 10.00 Tervon kirkossa ja
seppeleenlasku sankarihaudalla ja kukkatervehdykset Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä.

KUNTOSALIVUORO (ohjattu)
aikuisille maanantaisin klo 18.00
-19.00 Tervon kuntosalilla.
Ohjaaja Tiina Parttimaa puh.
040 7217285.

20-vuotiaat seuran jäsenet.
Vakuutuksen tiedot nähtävillä
seuran nettisivuilla kohdasta
vakuutus.

Kuntosalikortteja saa kirjastosta aukioloaikojen puitteissa.
Muista hyvä käsihygienia, sekä
salille ainoastaan terveenä!
AVUSTUKSET 2022
Tervon kunta julistaa haettavaksi kulttuuri-, liikunta ja
nuorisoavustukset sekä kylien
kehittämiseen kohdennettavat
avustukset 11.3.2022 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa sivistystoimistosta,
kunnanvirastolta tai kunnan nettisivuilta.
Hakemukset toimitetaan sivistystoimistoon osoitteeseen
Kirkkotie 5, 72210 Tervo. Lisätiedot 044 749 9316, 044 749 9 303.

ULKOLIIKUNTAPAIKAT
Tervon ulkoliikuntapaikkoja pidetään yllä talvikaudella 20212022 Palveluyhtiö Viisareiden
toimesta. Jääkiekkokaukalo ja
luistelualue jäädytetään luistelukuntoon sääolosuhteiden
salliessa. Hiihtoladut Savelassa
(valaistu), Eerikkalagolfin ladut (valaistu) sekä yhdysladut
tampataan ja ajetaan myös
hiihtokuntoon sääolosuhteiden
salliessa. Hiihtolatujen osalta
ajantasaiset ja päivitetyt tiedot
latujen kunnosta löydät Tervon
kunnan kotisivuilta
tervo.fi/latutilanne
Palautteet ja kysymykset ulkoliikuntapaikkojen kunnosta
Palveluyhtiö Viisarit Oy p. 0444203020.
KYLÄLÄISTEN TOIMINTAPÄIVÄT, TALLUSKYLÄ
Syksyn osalta viimeiset toimintapäivät Talluskylän NS-talolla
ke 1.12. ja ke 15.12.2021 klo 1213.30. Myös uudet osallistujat
ovat tervetulleita. Virikepiirit
toteutetaan Tervon liikuntatoimen järjestämänä ja osallistuminen on ilmaista. Lisätietoja p.
0447-499 303.
KUNTATIEDOTE TALVI 2021-2022

Mikäli tarvitset kyyditystä, ota
yhteyttä Matti Laukkaseen
p. 040-0587898.
TERVON TALVIRIEHA
Perinteinen Tervon Talvirieha
pyritään järjestämään yhteistyössä Niiniveden seurakunnan
ja järjestöjen kanssa keväällä
2022. Seuraa tiedotusta.
IKÄIHMISTEN
VIRIKEPIIRIT,
TERVON KIRKONKYLÄ
Syksyn osalta viimeinen virikepiiri Mantulla ti 7.12.2021 klo 1011.30. Myös uudet osallistujat
ovat tervetulleita.
Virikepiirit toteutetaan Tervon
liikuntatoimen järjestämänä ja
osallistuminen on ilmaista.
Lisätietoja p. 0447-499 303.
NUORTENILLAT MANTULLA
SYKSYLLÄ (17.12.2021 SAAKKA)
Tiistaisin: 3-4-luokat klo 13-15 ja
5-9 luokat ja sitä vanhemmat
klo 15-18
Keskiviikkoisin: 5-9 luokat ja
sitä vanhemmat klo 16-19
Perjantaisin: 5-9 luokat ja sitä
vanhemmat klo 18-21.
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Tervaspartion terveiset
Tervossa kokoontuu talvikaudella 21-22 seuraavat partioryhmät:
• Sudenpennut (7-9 vuotiaat)
ja seikkailijat (10-13 vuotiaat)
yleensä maanantai-iltaisin Mantulla
• Perhepartio yhdessä koko
lippukunnan kanssa kuun viimeisenä sunnuntaina yleensä
kämpällä

Eläkeliiton Tervon yhdistys
Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1972,
merkkivuotemme on ensi vuonna. Jäsenmäärä
on noin 200. Olemme sitoutumaton eläkeläisjärjestö.
Järjestämme ikäihmisille virkistystä, yhdessäoloa ja matkoja. Tavoitteenamme on lisätä ikäystävällisyyttä yhteisössämme. Mottomme on ”Yhdessä olemme enemmän”. Jäsenemme toimivat
vertaisohjaajina, ulkoiluystävinä, saattajina ym.

Lippukunta kutsuu joukkoonsa
innokkaita aikuisia järjestelemään retkiä, auttamaan yhdistyksen hallinnossa ja viikkotapaamisissa. Mukaan voi tulla
myös ihan vain satunnaiseksi
kiireavuksi.

Toimintamme keskittyy Mantulle. Kerhot kokoontuvat joka toinen viikko ja jumppaa on joka
viikko keskiviikkoisin. Vuosittain järjestämme
retkiä lähiseudulle ja kesäretken kauemmaksi
kotimaahan.
Toivomme joukkoomme lisää jäseniä ja aktiivisia
toimijoita ideoimaan toimintaamme!

Mikäli sinä tai lapsesi haluaa tulla mukaan toimintaan, ottakaa
yhteyttä
allekirjoittaneeseen.
Kokoontuvilla ryhmillä on omat
WhatsApp-ryhmänsä,
joissa

Voit lukea lisää toiminnastamme kotisivulta
elakeliitto.fi/yhdistykset/tervo.
Kerromme toiminnastamme myös Facebookissa
Tervon digi-ikäiset -ryhmässä.

Terveisin

Eläkeliiton Tervon yhdistyksen hallitus
Jokakesäinen rantakala vierasvenesatamassa.
Pääkuva Ruskaretkeltä Riuttalassa syksyllä 2021.

Tervon Sotaveteraanit ry
Hautakiven muistolaatat ovat arvonanto läheisiltä ja omaisilta
sukujemme sankareille, sotainvaliideille, sotaveteraaneille, lotille
ja pikkulotille, jotka särkyivät henkisesti ja fyysisesti niin sodassa
kuin kotirintamalla ja ovat jo joukostamme poistuneet.
Hautakivimuistolaatoista ja tilauksista saa lisätietoja
Tervon Sotaveteraneilta. Marjatta Weckström 040 734 5809,
jatta.weckstrom@hotmail.com
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Siunausta jouluusi
KIRKKOHERRANVIRASTO
Terveystie 5, 72300 VESANTO
Puhelin: 040 359 2291
Sähköposti: niiniveden.seurakunta@evl.fi
Avoinna: ma ja ke 9 - 13
VESANNON SEURAKUNTAKOTI
Terveystie 5, 72300 VESANTO
TERVON VIRASTOTALO
Pappilantie 1, 72210 TERVO
TERVON SEURAKUNTATALO
Pappilantie 3, 72210 TERVO
LÄHETYKSEN KIRPPUTORI
Keskustie 14, 72300 Vesanto

ilmoitetaan tarkemmista kokoontumisajoista ja –paikoista.
TALVEN YHTEISIÄ
TAPAHTUMIA:
28.11. Pikkujoulut kämpällä klo
15-18, jonka jälkeen mahdollisuus saunoa
6.12. Itsenäisyyspäivän kynttiläkulkue klo 17.30 Vuokolta sankarihaudoille ja lupauksenantotilaisuus Tervon kirkossa
17.3. Pilkkikisat kämpällä (jäävaraus)

Terveisin,

Niina Tuoresmäki,
Lippukunnanjohtaja,
Tervon Tervaspartio ry
Puh. 050 360 8873
tervontervaspartio@gmail.com

Mittee työ oikein tiettä?

		 -Kehitettään teille sähköisiä palveluita!

Kotisivuillemme viisarit.fi on lisätty palaute/ideakanava, jonka
kautta meihin voi ottaa yhteyttä. Voit antaa kehitysideoita ja
palautetta Palveluyhtiö Viisarit
Oy:n toimintaan liittyen sekä lähettää myös muita ideoita ja palautteita Tervoon, Vesantoon ja
Keiteleeseen eli toiminta-alueeseemme liittyen.

Toivomme palautteita ja ideoita nimellä ja yhteystiedoilla
varustettuna, jotta voimma tar-

vittaessa kysyä lisätietoja sekä
pitää teidät sähköpostitse ajan
tasalla, miten ideasi etenee.

Lisäksi kotisivuiltamme löytyvät
Tervon ja Vesannon vuokrataloyhtiöiden kohde-esittelyt sekä
sähköinen asunnonhakemuslomake. Kotisivujemme kautta
pääsee tekemään myös sopimuskohteisiin sähköiset palvelupyynnöt, joiden avulla huoltomies saadaan kohteeseen.

VASTUUHENKILÖIDEN
YHTEYSTIEDOT
Toimitusjohtaja
Juho Nuutinen 044 420 3000
Isännöitsijä
Päivi Konttinen 044 420 3002
Liiketoimintapäällikkö,
vesi- ja lämpölaitospalvelut
Marko Ikäläinen
044 420 3010
Kiinteistö- ja aluepäällikkö
Jaakko Katainen
044 420 3020
Siivouspäällikkö
Minna Jäntti 044 420 3050
Tervon kunnan kiinteistöpäivystys 044 749 9353

Kyläkammari
Salvosmökki Lohimaan pihapiiristä siirrettiin syksyn aikana
virastotalon pihalle. Mökin nimestä järjestettiin nimikilpailu,
johon tuli vastauksia yhteensä
40 kappaletta ja ne sisälsivät 69
nimiehdotusta. Näistä raatimme valitse lopulliseen äänestykseen kolme nimeä: Rantatupa,
Kyläkammari ja Vaahteramaja.

Tässä äänestyksessä ääniä annettiin huimat 107 kappaletta ja
Kyläkammari vei niistä suurimman potin, 80 ääntä. Mökin nimi
paljastettiin avajaisissa - koko
kylän lettukesteillä - lokakuussa.
Toivomme
Kyläkammarista
tulevan kaikkien tervolaisten
yhteisen kokoontumis- ja koh-

TERVON KEHITYS OY TOIMITTAA 5000 MWH
KAUKOLÄMPÖÄ VUOSITTAIN
Yhtiö tuottaa kaukolämpöä asiakkailleen Tervon
taajamassa ja Lohimaassa. Vuositasolla myydyn
kaukolämmön energiasisältö on noin 5000
MWh.
Lämpö tuotetaan yhtiön omistamalla lämpölaitoksella taajamassa. Äyskoskella lämpöä tuotetaan ulkopuolisen toimijan laitoksella.
Yhtiön asiakkaina ovat mm. kunnan omistamat
kiinteistöt, hoivakodit, terveyskeskus, rivitalo- ja
teollisuushalliyhtiöt ja omakotitalot. Lämpö siirretään yhtiön omaa lämpöverkostoa käyttäen.
Taajaman lämpölaitos on 10 vuoden ikäinen ja
sitä on kehitetty vuosien mittaan. Viimeisimpänä
on uusittu lämpölaitoksen palopää. Laitoksen
maksimiteho on reilut 2 MW, mutta normaalikäyttö vaihtelee kesäajan n. 0,25 MW:sta talviajan
huippujen noin 2 MW:n välillä. Laitoksen erikoisuutena voidaan mainita alusta lähtien käytössä
ollut savukaasupesuri, jota ei tämän kokoisissa laitoksissa yleensä ole. Pesuri on tuottanut
lämpöenergiaa savukaasujen hukkalämmöstä
vuosittain likimain verkoston aiheuttaman lämpöhäviön verran. Laitosta operoi Palveluyhtiö

taamispaikan. Meidän ikioma
osallisuuden maamerkkimme. <3
Kyläkammaria voi käyttää esimerkiksi yhdistysten ja järjestöjen kokoustilana, ystävysten tapaamispaikkana sekä erilaisten
tapahtumien ja vaikkapa lastenkutsujen pitopaikkana!
tervo.fi/kylakammari

Viisarit Oy ja poltettavan hiilidioksidivapaan puupolttoaineen on toimittanut viitasaarelainen Myllyn Mies Oy. Myllyn Mies Oy hankkii ja valmistaa
polttoaineen lähialueen puun myyjiltä. Hake on
pääosin metsätähdettä, osa rankahaketta. Varapolttoaineena laitoksella käytetään kevyttä öljyä.
Öljyllä on lämmitetty vain muutamia prosentteja
vuosittaisesta lämpömäärästä.
Kaukolämmön hinta on pystytty pitämään vaihtelevissa markkinaoloissa vakaana. Edellinen ja
toistaiseksi ainoa kaukolämmön hinnankorotus
on tehty 2020, jonka jälkeen myytävän kaukolämmön energiamaksu on ollut kirkonkylän alueella
62,34 €/MWh (alv 24 %). Perusmaksun sisältämä
hinta on ollut kirkonkylän alueella keskimäärin
96,98 €/MWh (alv 24 %). Verrattaessa kaukolämmön hintaa naapurikylän Karttulan vastaaviin
hintoihin voidaan todeta, että kaukolämpömme
on keskimäärin 3 – 5 % edullisempaa kuin naapuritaajamassa.
Suurikulutuksisen omakotitalon (n. 25 MWh/vuodessa) kaukolämmön keskihinta Tervossa vuonna 2020 oli 71 €/MWh (alv 24 %). Taloussanomien
tekemän vertailun mukaan vastaavankokoisen
talon kustannukset Karttulassa olivat 102,02 €/
MWh (alv 24 %, tammikuu 2021). 15 huoneiston
kerrostalon kaukolämmön keskihinta oli vuonna
2020 Tervossa 96,98 €/MWh (alv 24 %) ja vastaavankokoisen talon hinta Karttulassa oli 101,77 €/
MWh (alv 24 %, tammikuu 2021).
Viimeisinä vuosina puupolttoaineen hinta on
noussut merkittävästi. Tulevien vuosien näkökulmasta puupolttoaineen hinnan arvioidaan
nousevan kysynnän merkittävän kasvun vuoksi.
Uskomme kuitenkin jatkossakin pystyvämme
palvelemaan tervolaisia asiakkaitamme olosuhteisiimme nähden kilpailukykyisesti.
Jorma Tukiainen
Toimitusjohtaja
Tervon Kehitys Oy

Lämpölaitoksen savukaasupesuri taka-alalla
20

Toimiva Tervo

KUNTATIEDOTE TALVI 2021-2022

21

Luottamushenkilöiden kaverikirja
Olemme pyytäneet kunnan luottamushenkilöitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1. Nimesi ja luottamustoimesi?
2. Mitkä kolme adjektiivia kuvaavat sinua?
3. Mitkä kolme teemaa ovat lähellä sydäntäsi luottamushenkilönä?
4. Mitkä kolme asiaa ovat muuttuneet tulevaisuuden Tervossa viiden vuoden kuluttua?

1. Pirjo Hänninen, kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen
2. Asioihin paneutuva, luotettava, optimistinen
3. Kuntalaisten palvelujen turvaaminen.
Sitä kautta kuntalaisten hyvinvointi. Ympäristön viihtyisyys ja toimivuus.
4. Ilmestyy sähköautojen latauspisteitä. Kauppojen
parkkiruuduissa yhä enemmän sähköskoottereita
(tai vastaavia).

1. Sami Huuskonen. Kunnanvaltuuston jäsen, kunnanhallituksen
varajäsen, sivistyslautakunnan jäsen
2. Rauhallinen, yhteistyökykyinen, ahkera
3. Elinvoima, palvelut, talous
4. Yksi suuri ja tärkeä muutos, eli uusi koulu

1. Kimmo Karhatsu. Varajäsen tarkastus-, sivistysja perusturvalautakunnassa.
2. Tunnollinen, tekevä, ”maalaisjärkinen”.
3. Lapset ja nuoret, ikäihmiset ja luonto
4. Kaikkien hyvä asua ja elää, onnellisempia
ihmisiä, uusi koulu.

1. Jukka Vartiainen. Kunnanvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
2. Rauhallinen, tarkka, huumorintajuinen.
3. - Kunnan säilyminen itsenäisenä.
- Tyytyväiset asukkaat sekä elävä yhteisö.
- Kunnan tulee palvella asukkaitaan tasapuolisesti.
4. - Talous tasapainossa
- Uusien teknologioiden hyödyntäminen ja yhdistäminen
juurevaan maaseutuelämään ihmisystävällisellä tavalla.
- Muuttotappio on saatu käännettyä muuttovoitoksi.
22
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1. Olen Riitta Raatikainen, kunnanvaltuuston
varapuheenjohtaja.
2. Olen ahkera, rohkea ja iloinen.
3. Sydäntäni lähellä ovat ikäihmiset, arjen palvelut
ja yrittäjyys.
4. Viiden vuoden kuluttua Tervo on elinvoimainen,
kutsuva ja turvallinen.

1. Lotta Paretskoi, kunnanvaltuutettu ja sivistyslautakunnan
varsinainen jäsen.
2. Empaattinen, luotettava, huumorintajuinen
3. Erityisesti Lasten- ja nuorten hyvinvointi, sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen, Tervo maailmankartalle
4. Työvoiman ja työpaikkojen kohtaaminen, kouluasia on ratkennut,
sekä matala kynnys muuttoon ulkopuolisille tulijoille.

1. Sara Närhi, kunnanvaltuutettu,
tarkastuslautakunta (vpj.)
2. Olen harkitsevainen, päättäväinen ja
aktiivinen tyyppi.
3. Kunnan elinvoiman kehittäminen, yhteisöllisyys
ja uusi koulu.
4. Viiden vuoden kuluttua meillä on edelleen peruspalvelut kunnossa ja helposti kuntalaisten saatavilla.

utakunnan jäsen, sivistys1. Terhi Karppanen, perusturvala
varajäsen.
ston
ltuu
anva
kunn
ja
lautakunnan
inen
muka
2. Sukkela, sitkeä ja oikeuden
jen ja asukasryhmien kesken.
3. Tasapuolisuus alueiden, toimialo
inen (esim. koulu), jonka
ntam
rake
Järkevä, kustannustehokas
tilan käyttäjien ja ylläpitäsuunnittelussa hyödynnetään myös
stysten toiminnan tukeminen.
yhdi
ja
n
jien osaamista. Yrityste
4. Välttelen ennustamista...

1. Erkki Pääkkönen, Kunnan valtuutettu, valtuuston pj, Tervon
kehitys Oy hall. pj, tässä tärkeimmät kunnassa.
2. Kokenut, positiivinen, uudistusmyönteinen.
3. Sovittelu, kunnioitus, yhteinen tekeminen.
4. Muutoksia on varmasti paljon, sote-kuvio niistä suurin.
Toivottavasti kouluratkaisu hyvällä tolalla. Elinkeinopuolelle
myös toivon paljon eteenpäin menoa. Kohteita on vaikea nimetä.
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1. Katja Suhonen, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen - sivistyslautakunnan pj
2. Rauhallinen, auttavainen, joustava
3. Minulle tärkeitä teemoja: yhteisöllisyys
kunnan vahvuutena, kaikkien kuntalaisten
osallisuus, innovatiivisuus
4. Viiden vuoden kuluttua meillä on uusi
yhtenäiskoulu, mieletön yhteisöllinen pöhinä
ja innokkaat kuntalaiset osallistumassa kunnan
kehittämiseen ja elinvoiman ylläpitämiseen

1. Touko Raatikainen, kunnanhallituksen
puheenjohtaja
2. Perusteellinen, avarakatseinen
ja asiakeskeinen.
3. Koulutusasiat, elinkeinotyö
ja lähipalvelut.
4. - Yhteistyötä lähikuntien kanssa tehdään
aiempaa enemmän.
- Kunnan tehtävien painopisteenä on
entistä enemmän kuntalaisten terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen.
- Tervolaisten määrä on kääntynyt kasvuun.

1. Ilkka Korhonen, kepu,
varavaltuutettu, perusturvalautakunnan jäsen
2. - kuunteleva
- toiset huomioiva
- avoin

3. - talous
- palvelut
- yhteistyö
4. - hyvä koulu
- talous kunnossa
- asukasluku kasvussa

1.Jaana Mykkänen
kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja yhteistyötoimikunnan jäsen
2.Täsmällinen, järkevä, reilu
3.Talous, koulutus, toimiva arki
4.• Lapset uudessa koulussa/oppimisympäristössä
• Yli puolet asukkaista eläkeiässä tai
sen ylittäneitä
• Kaikista muutoksista huolimatta olemme yhä tervolaisia, Tervossa
24
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1. Inkeri Palmio, varavaltuutettu
2. Idearikas, tunnollinen, aikaansaava
3. Perheiden hyvinvointi, maaseudun
elinvoimaisuus, kuntayhteistyö
4. Kuntien välinen yhteistyö on tiivistynyt.
Elinvoimainen maaseutu tarjoaa hyvän ja
turvallisen ympäristön lapsiperheille.

1. Sakari Jääskeläinen kun
nanvaltuutettu KD
2. Yhteistyöhaluinen, avo
in, perusteellinen
3. Asiat lähellä sydäntäni
: Kunnan talous, vanhusten
hoito,
kuntalaisten työllisyys
4. Tulevaisuuden visio 5
vuoden päähän:
- Koulut jäljellä ja hyv
invoivana
- Rakennusratkaisut erilli
sinä
- Työpaikkojen lisäämine
n ja siten nuorten muutto
Tervoon
- Vanhempien sukupolvien
lisääntyessä heidän elämän
laatunsa säilyttäminen
- Palveluiden räätälöinti
kuntalaisten tarpeisiin
- Päihde- ja mielentervey
spalveluiden kehittäminen
syrjäytyneiden tueksi

1) Petteri Pietikäinen,
- sivistyslautakunnan jäsen, vpj
- konsernijaosto, varaj
- Savon koulutuskuntayhtymä, varaj.
2)
- asiakaspalveluhenkinen (olipa sitten työ tai luottamustoimi)
- sitkeä
- sporttinen
3)
- Tervon elinvoimaisuus (kuntalaiset, yrittäjät, palvelut)
- Kestävä sivistys- ja koulutoimi
- Tervon vetovoimaisuus (uusia kuntalaisia, mökkiläisiä,
matkailijoita, kulttuuritarjonta)
4)
- Ilmeisiä ovat sote/alue-hallinnon ja kunnan liiketilojen muutokset (uusi Sale)
- Näkisin Tervon yhä elinvoimaisempana ja innovatiivisempana Kuopioon
linkittyneenä, mutta itsenäisenä kuntana
- Tervo vetää hyvin uusia asukkaita puoleensa
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Tervon hallinto
KUNNANVALTUUSTO
2021-2025

Varapuheenjohtaja
Julkunen Pertti

SUOMEN KESKUSTA

Jäsenet
Paretskoi Jouko
Ovaskainen Erja
Karttunen Salme

Raatikainen Touko
Raatikainen Riitta
Pääkkönen Erkki
Mykkänen Jaana
Puranen Pekka
Närhi Sara
Suhonen Katja
Vartiainen Jukka
Huuskonen Sami
Paretskoi Lotta
PERUSSUOMALAISET
Tähtivaara Juhani
Askola Jarmo
Nuutinen Joni
KANSALLINEN KOKOOMUS
Leinonen Ville
Korhonen Risto
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE

TARKASTUSLAUTAKUNTA
2021-2025

PERUSTURVALAUTAKUNTA
2021-2025

Puheenjohtaja
Vartiainen Jukka

Puheenjohtaja
Puranen Pekka

Varapuheenjohtaja
Närhi Sara

Varapuheenjohtaja
Hytönen Minna

Jäsenet
Askola Jarmo
Iivarinen Liisa

Jäsenet
Karppanen Terhi
Korhonen Ilkka
Pääkkönen Tiia
Pulkkinen Anja
Nousiainen Eetu
SIVISTYSLAUTAKUNTA
2021-2025

Hänninen Pirjo

Puheenjohtaja
Suhonen Katja

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD)

Varapuheenjohtaja
Pietikäinen Petteri

Jääskeläinen Sakari

Jäsenet
Huuskonen Sami

KUNNANHALLITUS
2021-2023

KEITELEEN, TERVON JA VESANNON KUNTIEN YHTEINEN
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimikaudelle 2021-2025 Tervon kunnan edustajana ympäristölautakuntaan on valittu
jäseneksi Jussi Simonen (henkilökohtainen varajäsen Ilkka
Korhonen) ja Inkeri Palmio (henkilökohtainen varajäsen Sara
Närhi).
Keiteleen kunnan valitsemista
kahdesta jäsenestä toinen toi-

mii puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja nimetään Vesannon kunnan jäsenistä.
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA 2021-2025
Ympäristöterveyslautakunta on
ympäristöterveyden yhteistoimintalaissa tarkoitettu ylikunnallinen lautakunta, jossa on
jäsen jokaisesta yhteistoiminta-alueen kunnasta. Lautakunta
vastaa isäntä- /vastuukuntaperiaatteella Tervon, Vesannon,
Suonenjoen,
Rautalammin,
Pielaveden ja Keiteleen alueella kunnan ympäristöterveydenhuollolle ja eläinlääkintähuollolle
terveydenhoitolain
(1326/2010) 21 §:ssä määrättyjen
tehtävien hoitamisesta.
Puheenjohtaja
Pääkkönen Erkki

Nuorisovaltuusto
Tervossa on pienen tauon jälkeen saatu taas nuorisovaltuusto toimintaan.
Nuoret ovat lähteneet hyvillä mielin ja kiinnostuneina
ottamaan selvää mitä nuorisovaltuuston toiminta tuo.
Tunnelma on innostunut ja ideoita on syntynyt jo paljon tulevaan toimintakauteen. Nuoret itse odottavat
nuorisovaltuustotoiminnalta hauskanpitoa ja toimintaa yhdessä.
Mikäli yhteistyöideoita tai muita toiveita nuorisovaltuuston toimintaan herää voi olla yhteydessä nuorisovaltuuston ohjaajaan Katja Suhoseen katja.suhonen@
edu.vesanto.fi. Muina ohjaajina toimivat Tervon liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies Juha Honkaselkä
ja Nuoret mukaan! -hankkeen projektikoordinaattori
Heidi Lappi.

Varapuheenjohtaja

Jatkossa nuorisovaltuuston toimintaa voi seurata
Tervon kunnan sivuilta tervo.fi/nuorisovaltuusto.

Jäsenet
Matti Laukkanen
Tuomo Karhunen
Raili Pellinen
Hanna Kosonen
Osmo Korhonen

Kuvassa vasemmalta Carla Puikkonen, Jade Korhonen, Vilma Sandström, Inka Lempinen, Alma Simonen,
Miko Mäkinen, Onni Karhatsu ja Leevi Saarelainen

MAASEUTULAUTAKUNTA

Puheenjohtaja
Raatikainen Touko

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella (Kaavi, Kuopio,
Leppävirta, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki,
Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja
Vesanto) päätösvaltaa käyttää
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu sopijakuntien yhteinen
toimielin, Siilinjärven kunnan
maaseutulautakunta.

Varapuheenjohtaja
Tähtivaara Juhani
Jäsenet
Puranen Pekka
Mykkänen Jaana
Suhonen Katja
Leinonen Ville
Hänninen Pirjo
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
2021-2025

Tervon kunnan edustaja maaseutulautakunnassa on Pirjo
Hänninen
(henkilökohtainen
varajäsen Anja Farin).

Puheenjohtaja
Voutilainen Jouko
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Mykkänen Jaana
Paretskoi Lotta
Nuutinen Joni
Leinonen Ville
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SOTE -UUDISTUKSEN TAVOITTEENA TURVATA
YHDENVERTAISET PALVELUT
Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin
palvelut siirtyvät Hyvinvointialueen vastuulle
1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen
yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista.
Vuoden 2023 alussa Hyvinvointialueille siirtyvät
sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen
henkilöstö, tilat ja sopimukset. Hyvinvointialue
saa alkuvaiheessa tarvittavan rahoituksen valtiolta lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti.
Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille
alueen asukkaille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on
myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja. Hyvinvointialueella palvelut suunnitellaan
asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on, että palveluiden järjestämistavan muutos näkyy asiakkaille
mahdollisimman vähän vuodenvaihteessa 20222023.
Pohjois-Savossa, kuten kaikkialla Suomessa,
väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän
palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja
huoltosuhde muuttuu. Hyvinvointialueiden
perustamisella vastataan näihin yhteiskunnan
muutoksiin. Suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus
turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus.
HYVINVOINTIALUE VASTAA VUODESTA 2023
LÄHTIEN MUUN MUASSA SEURAAVISTA JULKISISTA PALVELUISTA:
• Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien
vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
• Erikoissairaanhoito, esim. KYSin sairaalat
• Ensihoito, esim. ambulanssit
• Palo- ja pelastustoiminta
• Suun terveydenhuolto
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Äitiys- ja lastenneuvolat
• Aikuissosiaalityö
• Lastensuojelu
• Vammaispalvelut
• Ikääntyneiden asumispalvelut
• Kotihoito
• Kuntoutus
• Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut
28

Hyvinvointialueiden asukkailla on äänioikeus
aluevaaleissa, jossa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen ylimpään päätöksentekoelimeen,
aluevaltuustoon. Pohjois-Savon aluevaalit käydään alkuvuonna 2022 ja uuden hyvinvointialueen aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022.

Tervossa uudistuksen valmisteluun
varauduttu henkilöstöjärjestelyin
Tervon kunnan perusturvan palvelualueella
osallistutaan aktiivisesti Pohjois-Savon Hyvinvointialueen valmistelutyöhön. Tervon kunnanvaltuusto on nimennyt Tervon kunnan osalta
Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmisteluun
muutosasiantuntijaksi perusturvajohtaja Minna
Heikkisen 1.10.2021-28.2.2022 väliseksi ajaksi.
Muutosasiantuntijan tarve loppuvuoden 2022
ajalle selvitetään tammi-helmikuun 2022 aikana. Perusturvajohtaja vastaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelun lisäksi mm. talousarvion valmistelusta, lautakuntatyöskentelystä
perusturvan toimialueella sekä sosiaalityön johtamisesta.
Perusturvan toimialueen arjen johtamista toteuttaa tarvittaessa kotihoitopalveluiden esimies Jonna Maapuro, joka toimii tarvittaessa
myös perusturvalautakunnan esittelijänä. Henkilöstöasioiden yhdyshenkilönä Tervon kunnassa toimii hallintojohtaja Kaija Tarvainen.

Muutos saattaa askarruttaa
Uudistus saattaa askarruttaa kuntalaisia, varsinkin kun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on oltu Tervossa sangen tyytyväisiä. Muutos vaikuttaa myös Tervon kunnan perusturvan
henkilöstöön, joka siirtyy Hyvinvointialueelle.
Tervon kunnassa valmistelutyön tavoitteena on,
että muutos menisi niin palvelujen kuin henkilöstönkin osalta mahdollisimman jouhevasti.
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TERVON TERVEYSASEMA

Kysteri

TERVON TERVEYSASEMA
Ma-to klo 8-16, pe klo 8-15
(Tervontie 8, 72210 TERVO)

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

KIIREELLINEN ENSIAPU
Ma-to klo 8-16, pe klo 8-15
p. 017 171 170

FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINEPALVELU
Puhelinaika ma-to klo 12-13
p. 017 171 183

AJANVARAUS JA OMAHOITAJAJIEN PUHELINNEUVONTA
Ma-to klo 8-9 ja 13-14
pe klo 8-9 ja 12-13
sairaanhoitaja p. 017 171 175
sairaanhoitaja p. 017 171 176
Soita vain kerran, sinulle soitetaan takaisin.
KIIREETÖN YHTEYDENOTTO
kysteri.fi
osastonsihteeri p. 017 171 171
osastonhoitaja p. 017 171 231
AKUUTTIVASTAANOTTO JA
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS VIRKAAJAN ULKOPUOLELLA
Arki-iltaisin ma-to klo 16-18,
pe klo 15-18 Pielaveden terveysasemalla p. 017 171 030.
Päivystys on lauantaisin klo 8-16
Keiteleellä sekä sunnuntaisin ja
arkipyhinä klo 8-16 Pielavedellä
p. 017 171 030.
Arkisin klo 18 jälkeen ja viikonloppuisin klo 16 jälkeen päivystys
on Kuopiossa KYS:n yhteispäivystyksessä. Ennen KYS:aan
hakeutumista soita puhelinneuvontaan p. 116 117.

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 p. 017 171 150
Pielavesi, Savikontie 15
Röntgen- ja ultraäänitutkimukset:
ajanvaraus p. 017 171 050

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Ajanvaraus ma-pe klo 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 7-10.15
Näytteenotto ensisijaisesti ajanvarauksella.
Ajanvaraus ma-pe klo 12-14
p. 044 717 8888
islab.fi/ajanvaraus
KORONAROKOTUS
AJANVARAUS
p. 017 171 162
KORONANEUVONTA
ma-pe klo 8-12 p. 017 171 031

24h asiointi
terveysasemalla
www.kysteri.fi
- ajanvaraus koronarokotukseen
- ajanvaraus
koronatestiin

HÄTÄTILANTEISSA

SOITA
112
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Tervon kunnan palvelut
KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 017 499 111
on auki klo 9-14.
Virasto palvelee ympäri vuoden
ma-pe klo 9-11 ja 12-14, muuna
aikana sopimuksen mukaan.
tervo.fi, sähköposti:
tervon.kunta@tervo.fi
Henkilökunnan sähköpostit
ovat muotoa
etunimi.sukunimi@tervo.fi
jollei toisin mainita.

HALLINTOTOIMISTO, TALOUSJA PALKKAHALLINTO
Kunnanjohtaja
Seppo Niskanen,
puh. 044 749 9200
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh. 044 749 9201
Pääkirjanpitäjä Merja Lindi,
puh. 044 749 9211
Kirjanpitäjä Seija Lintunen,
puh. 044 749 9212
Palkanlaskija Mira Hynynen,
puh. 044 420 3004
Toimistosihteeri Johanna Tamio,
puh. 044 749 9351
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, puh. 020 746 4640,
sari.tulila@savogrow.fi

omaishoidon tuki, asumispalvelut, vammaishuollon palvelut:
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
KOTELO-hanke:
kotelo-ohjaaja Katja Räisänen,
puh. 044 282 5585.
SOSIAALITOIMISTON
ASIAKASVASTAANOTTO
AJANVARAUKSELLA.
Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä puhelinaikana.
Sosiaaliasiamies,
puh. 044 718 3308 ma-to
klo 9-11.30.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti joka keskiviikko
ja joka toinen torstai.
Erikoissosiaalityöntekijä,
puh. 040 177 9124

SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtaja Minna
Heikkinen, puh. 044 749 9250.
VANHUSTENHUOLLON
Puhelinaika ma-pe klo 8.00-10.00. PALVELUT
Kotihoito ja kotihoidon tukiVälitystilit ja laskutus:
palvelut, veteraaniasiat:
sosiaaliohjaaja/toimistosihteeri
kotihoitopalveluiden esimies
Niina Lappalainen,
Jonna Maapuro,
puh. 044 749 9252. Puhelinaika
puh. 044 749 9253, puhelinaika
ma-pe klo 8.00-10.00.
ma-pe klo 8.00-10.00.
Lastensuojelu, lastenvalvojan
tehtävät ja perhetyö:
sosiaalityöntekijä Tiina Väisänen,
puh. 044 749 9251. Puhelinaika
ma-pe klo 8.00-10.00.
Perhetyö: sosiaaliohjaaja,
puh. 044 749 9266. Puhelinaika
ma-pe klo 8.00-10.00.
Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen asiat,
työllisyysasiat, aikuisten ja
ikäihmisten perhehoito,
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Kotisairaanhoitajat:
Alue 1. sairaanhoitaja Tanja
Huttunen, puh. 040 775 4715
Alue 2. sairaanhoitaja
Lea Karhatsu-Huuskonen,
puh. 040 548 3943 Puhelinaika
ma-pe klo 10.00-10.30
Hoitotarvikejakelu:
Tilaus puhelimitse perjantaisin
klo 11.00-12.30 puh. 040 7754715
Pyrimme tilaamaan tuotteet
suoraan asiakkaan kotiin.
Muutoin nouto sopimuksen
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mukaan perjantaisin klo 13.0015.30 kotihoidon toimistolta.
Kotihoito:
Kotihoito 24/7 talojen tiimi,
puh. 044 749 9257
Kotihoito ma-su klo 7.00-21.00
kentän tiimi, puh. 044 749 9277
SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET
Virka-aikana sosiaalityöntekijä:
puh. 044 749 9251 tai
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.
YLEINEN EDUNVALVONTA
Pohjois-Savon edunvalvontatoimisto, Suonenjoen toimipaikka:
Olavi Leskisenkatu 12, 77600
Suonenjoki. Edunvalvoja, puh.
029 565 2571 tai 050 380 1181
Edunvalvontasihteeri, puh. 029
565 2570 tai 050 380 1174
OIKEUSAPUPALVELUT
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto, Suonenjoen toimipaikka, puh.
029 566 1060 arkisin klo 8-16.
KULUTTAJANEUVONTA
kuluttajaneuvonta.fi,
puh. 029 505 3050 (ma, ti, ke,
pe klo 9-12, to klo 12-15)

KIRJASTO
Asiakaspalvelu, puh.
044 749 9315, kirjasto@tervo.fi
Facebook ja Instagram
@tervonkirjasto
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
esimies, puh. 044 749 9316
Kirjastovirkailija, puh.
044 749 9224
YHTENÄISKOULU
peda.net/tervo
Rehtori Kimmo Honkanen,
puh. 044 749 9309
Toimistosihteeri Jukka
Mykkänen, puh. 044 749 9301
KURREKUMMUN PÄIVÄKOTI
Varhaiskasvatuspalveluiden
esimies Mari Jalava,
puh. 044 749 9263

Suonenjoen toimipaikka,
Ainonkatu 4
Maarit Vihottula,
puh. 044 749 9421
Niina Niskanen,
puh. 044 749 9420
Vesa Aula, puh. 044 749 9424
vs. Pia Rasmus,
puh. 044 749 9422
Pielaveden toimipaikka,
Puustellintie 35
Liisa Ruuska,
puh. 044 749 9423
Eläinlääkärit
Tervo, Päivi Romunen, Myllytie
7, ajanvaraus klo 8-9.30,
puh. 044 749 9401
Vesanto, Anu Hallikainen
Valokuja 1, ajanvaraus
klo 8-9.30, puh. 044 749 9402

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.

Valvontaeläinlääkäri vs. Heidi
Huovinen, puh. 044 749 9409

RAKENNUSTARKASTUS
Rakennustarkastaja Jukka
Korhonen, puh. 044 749 9350

Löytöeläinsuoja,
puh. 040 576 3123

KIINTEISTÖPÄIVYSTYS
puh. 044 749 9353
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristönsuojelutarkastaja
Johanna Tuomainen,
puh. 044 749 9322
Ma. ympäristönsuojelutarkastaja
Elisa-Maria Heikkinen,
puh. 044 749 9352
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/
Ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alue (Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi, Rautalampi,
Suonenjoki)
Ympäristöterv.johtaja Maija
Lehtonen, puh. 044 749 9400
Toimistosihteeri Mervi
Mäki-Penttilä, puh. 044 749 9410
Ympäristöterveystarkastajat

Eläinlääkäripäivystys arkisin
klo 9.30 jälkeen sekä viikonloppuisin ja juhlapyhien ajan; soita
oman eläinlääkärisi numeroon,
niin puhelu yhdistyy päivystävän eläinlääkärin numeroon.

PALO- JA PELASTUSTOIMI
YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Pohjois-Savon pelastuslaitos,
Tervon paloasema
Tervontie 1, 72210 TERVO,
puh. 017 188 306
Palomestari,
puh. 044 718 8270
NUOHOUSPALVELUT
Etsi lähin OMAnuohooja,
nuohoojat.fi

ENSIHOITOPALVELU 24 H
HÄTÄTILANTEESSA, puh. 112
Tervon terveysaseman aukioloajat ja yhteystiedot, ks. tämän
tiedotteen erillinen osio.
ASUNTOASIAT
Kunnanvirastosta saatavat
vuokra-asuntohakemukset toimitetaan hallintojohtajalle,
puh. 044 749 9201.
Tervon Vuokratalot Oy:n asuntojen näytöstä, vuokrasopimuksista ja sopimusten ylläpidosta
vastaa Palveluyhtiö Viisarit Oy:n
Päivi Konttinen, puh. 044 420
3002, paivi.konttinen@viisarit.fi.
Korkotukilainoille ei ole
erilisiä hakuaikoja. Lisätietoja
korkotukiasioissa saat omalta
pankinjohtajaltasi ja kunnassa
rakennustarkastajalta.
Vapaita tontteja rakentamiseen
löytyy kunnalta sekä kaavaalueelta että haja-asutusalueelta.
Tonttivarausasioissa palvelevat
kunnanjohtaja, puh. 044 749
9200 ja rakennustarkastaja, puh.
044 749 9350. Viimeksi mainitun
puoleen käännytään myös varsinaisissa rakennusasioissa.
TERVON OPASKARTTA
Tervon opaskarttaa myydään
kunnanviraston neuvonnasta,
kirjastosta sekä Tervon Tekeviltä.
TERVO - VESIRAJAN KARTTA
Pitäjäkirjaa on edelleen saatavissa entiseen hintaan 40 euroa.
Myyntipaikkoja ovat kunnanvirasto ja kirjasto sekä Tervopäivän aikaan Tervo-seuran
kahvitupa.

TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri, Tervon terveysasema, puh. 017 171 171
Päivystysajanvaraus ja kiireellinen ensiapu, puh. 017 171 170
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www.tervo.fi
Tervon kunta:

facebook.com/tervonkunta/
Kuntalaisten ylläpitämä ig:

instagram.com/ihantervoo/
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