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“

Kunnanjohtajan tervehdys

L

ämpimän kesän ja kauniin värikkään
syksyn jälkeen odottelemme talven tuloa. Tervon kunnan toiminnassa tuleva
talvi ja koko vuosi 2019 sisältää lukuisten kunnan palvelurakenteeseen liittyviä
päätöksiä. Kunnallisen päätöksenteon ylintä
päätäntävaltaa käyttävän kunnanvaltuuston
päätettäväksi tulevat kevään aikana mm.
seuraavat asiat: teknisen toimen yhtiöittäminen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyömalli ja yläkoulun toiminta vuoden 2020 syksystä eteenpäin. Toteutuessaan
myös maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpano vaikuttaa valtaosaan Tervon kunnan
työntekijöitä. Muutokset vaativat vahvaa
muutosjohtajuutta sekä luottamushenkilöiltä
että johtavilta viranhaltijoilta.
Kunnat, myös Tervon kunta, rakentuvat
2020 -luvulla uudenlaisen toiminta-ajatuksen pohjalle. Digitalisuuteen perustuvat palveluverkostot ja uudenlaiset yhteistoimintamallit kuntien kesken ovat pienten kuntien
mahdollisuus selviytyä tulevissa haasteissa.
Alueen kuntien omistama SavoGrow Oy on
vuoden 2019 alusta käynnistämässä kuntakehittämisen pilottihanketta, jonka tarkoituksena on vuoden 2019 aikana luoda kuntien
yhteistyöalusta uudenlaisen yhteistyön ja kehittämisen tueksi.
Uusi kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa 26.6.2018. Uuden kuntastrategian
kulmakivet ovat rohkeasti kokeileva toimintakulttuuri sekä osallistava ja osallistuva
toimintaote. Strategian kärkihankkeina ovat
ekologinen asuminen, Suomen paras kyläkoulu sekä vedet ja luonto voimavarana.
Kaikki asioita, jotka nousivat vahvimmin esille kuntalaisten kommenteissa, valtuustoseminaareissa ja muissa strategian tekoa tukevissa
kohtaamisissa. Uusi strategia antaa hyvän
selkänojan tehdä tarvittavia kokeiluita ja olla
mukana erilaisissa verkostoissa rakentamassa
Tervon menestystä 2020-luvulla.
Pohjois-Savon pienimpänä kuntana Tervo ei ole jäänyt surkuttelemaan pienuuttaan, vaan tehnyt pienuudesta vahvuuden

itselleen. Päätöksenteon ketteryys ja nopeus, yhtiöittämiset, aktiivinen rooli muutoshankkeissa, kehittämisrahoituksen tehokas
hyödyntäminen jne. ovat asioita, joita tulee
vaalia myös tulevina vuosina. Nykyisistä

Pohjois-Savon pienimpänä
kuntana Tervo ei ole jäänyt
surkuttelemaan pienuuttaan,
vaan tehnyt pienuudesta
vahvuuden itselleen.
kehittämishankkeista vuonna 2019 jatkuu
Ekokoti rannalla -hanke ja Elinvoimaiset taajamat -hanke. Myös kaavoittaminen jatkuu;
aktiivisena kärkenä ”Kalastajakylän” kaavamuutos caravan-alueen läheisyydessä. Attendo Oy:n kolmen miljoonan euron investointi
tehostettuun palveluasumiseen ja senioriasumiseen valmistuu vuonna 2019. Tämä investointi luo modernit puitteet tervolaisten
seniorien hoivalle. Myös Suomen parhaan
kyläkoulun suunnittelu käynnistyy todenteolla vuonna 2019. Suunnittelun tarkoituksena on luoda paras mahdollinen ympäristö
tervolaisten lasten oppimiselle ja kasvulle.

Hyvää joulun ja
valkoisen talven odotusta!

Meillä kaikilla oli niin mukavaa!

Maailmanluokan koomikko Ismo Leikola
viihdytti runsasta yleisöä Sporttia rannallatapahtumassa viime heinäkuussa.

KUNNAN YHTEYSTIEDOT
LÖYTYVÄT SIVUILTA 40-42
VAPAA-AJANASUKAS!

Lukutärpit lehdessä:
sivu 11 Nilakan virtuaalikirjasto
sivu 14 Etätyötä joustavasti
sivu 24 Yläkouluselvitys
sivu 27 Virkistysalueen suunnittelu

Kunta ylläpitää vapaa-ajanasukasrekisteriä, jota käytetään kunnan tiedotteiden lähettämiseen kesäasukkaille.
Tervon kesä- ja talvitiedote jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin ja osoitteellisena kesäasukkaille. Lisäksi lähetämme
tarpeen mukaan muita kunnan palveluihin liittyviä tiedotteita.
Voit liittyä kunnan vapaa-ajanasukasrekisteriin ja tilata kunnan tiedotteet
oheisella lomakkeella. Voit myös tehdä
osoitteenmuutoksen mikäli osoitetietosi ovat muuttuneet.

www.tervo.fi/kuntatiedote

TERVON KUNNAN KESÄKIRJE 2018

Petteri Ristikangas
kunnanjohtaja
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Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Hanna Valkonen. Kuvassa: Sisko Huuskonen.
Kuvat: Jani Nuutinen, Minna Väänänen, Sari Tulila, Hanna Valkonen.
Taitto: Hanna Valkonen, UniikkiTarina www.uniikkitarina.fi
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio
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TALOUSARVIOSTA PÄÄTETÄÄN
JOULUKUUSSA

IHMISLÄHTÖINEN
TULEVAISUUDEN
SIVISTYSKUNTA

Tervon kunnan vuoden 2019 talousarvion laadinta on edellisvuosien
tapaan ollut vaikeaa. KiKy-sopimuksen
päättyminen nostaa tuntuvasti henkilöstökulua. Kustannukset, joihin kunta
voi itse vahvasti vaikuttaa, ovat olleet
viime vuodet tasapainossa.
Kulut kasvavat
tuloja nopeammin
Haasteen muodostavat lakisääteiset
kustannukset erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla, joihin kunnan vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset. Verotulojen ja valtionosuuksien lievästä
kasvusta huolimatta haasteena on, että
kulut kasvavat tuloja nopeammin. Talousarviohaasteista huolimatta on kunnan vuoden 2018 talousarvio tilikauden yli/alijäämän osalta tasapainossa.
Tämä ei kuitenkaan poista tosiasiaa,
että taloudeltaan ”terveen” kunnan
tunnusmerkkiä, vuosikatteen riittämistä poistoihin, emme vuoden 2019 talousarviossa tule saavuttamaan.
Oheisessa taulukossa on ARVIO
hallintokuntien valmistelemasta Tervon kunnan talousarvion lopputulemasta. Kunnanvaltuusto päättää talousarvion hyväksymisestä 14.12.2019.

Tervon kunnan talousarvio 2019
Toimintakulut (ulk.)

15 493 780

Tulot
toimintatuotot (ulk.)

4 177 060

verotulot

4 612 000

valtionosuus

6 558 820

rahoitustuotot
Tulot yhteensä

322 750
15 670 630

Vuosikate

176 850

Poistot

301 540

Tilikauden tulos

-124 690

Poistoero/rahastojen muutos
Tilikauden ylijäämä

5

129 850
5 160

Sote- ja maakuntalakien käsittely eduskunnassa puhuttaa edelleen. Mikäli lait hyväksytään marraskuussa, vuoden 2021 alusta
käsityksemme kunnasta muuttuu. Kuntana
toimimme verkostoyhteiskunnassa, jossa asemamme ei ole enää yhtä itsestään selvä kuin
aiemmin. Edustamastani sivistyksen toimialasta tulee kunnan suurin toimiala.
Kunta on sujuvan arjen ja
hyvän elämän mahdollistaja
Tulevaisuuden sivistyskunnassa elämme jatkuvan elinikäisen oppimisen tiellä, jonka perusta luodaan jo varhaiskasvatuksessa. Koulutusjärjestelmä tarjoaa meille kouluttautumisen
eri muotoja ja mahdollisuuksia elämämme
eri vaiheissa. Kaikkien meidän arkioppiminen ja epävirallinen oppiminen lisääntyvät.
Työelämän muutokset haastavat meitä uudistumaan kaiken aikaa.
Älypohjaisen teknologian sovellutukset
ovat osa työ- ja yksityiselämäämme sekä
julkista palvelutarjontaa. Digitalisaatio ja
verkkopohjaiset palvelut uudistavat palvelujen saavutettavuuteen liittyvää ajatteluamme sekä tavaroiden ja palvelujen logistiikkaa. Palveluja viemme sinne, missä ihmiset
liikkuvat ja asioivat. Lähipalveluajattelussa
hyödynnämme kotiin tuotavia palvelumahdollisuuksia, sähköisiä palveluja sekä erilaisia
toimitilavaihtoehtoja.
Sivistyksen toimialan eri toimintojen
odotamme edistävän hyvinvointiamme ja
kunnan elinvoimaa tekemällä asiat eri tavoin
kuin ennen. Erityisesti liikunnan ja kulttuurin
merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kasvaa. Hyvät, luonnon mahdollisuudet

huomioon ottavat vapaa-ajan viettomahdollisuudet ovat meille tärkeitä. Asumismukavuus ja tekeminen, ”säpinä” korostuvat.
Ihmislähtöistä kuntaa rakennamme osallistuen ja osallistaen, kaikenikäisiä kuntalaisia
yhteistoiminnallisuuteen kannustaen.
Palveluiden suunnittelun ja päätökset palvelurakenteista teemme kuntalaisia kuullen,
uutta kokeillen, poikkihallinnollisesti, ylisukupolvisesti ja verkostoituen yhteistyötahojen kanssa.
Palvelujen käyttäjinä olemme yksilöitä
ja palveluodotuksemme eriytyvät. Yksilöllistyminen tuottaa uudenlaisia vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden muotoja. Sosiaalisen
median merkitys vaikuttamisen sekä tiedon
jakamisen toimintatapana lisääntyy.
Kaikki me, työikäiset, lapset, nuoret
sekä ikäihmiset olemme aktiivisia toimijoita
ja palveluiden käyttäjiä. Tähänastisessa tilastoinnissa 65-vuotiaiden on nähty olevan
huollettavia, tulevaisuuden kunnassa olemme aktiivisia toimijoita. Kuntalaisaktivismi
saa uusia muotoja. Moni meistä haluaa olla
mukana ”Pop up”-toiminnassa, mukana toiminnan järjestämässä silloin tällöin, ei jatkuvasti toimintaan sitoutuen.
Ihmislähtöisyys kunnan kehittämisen ytimessä haastaa meidät johtajat toimimaan
avoimesti, yhteistyössä ja erilaiset näkemykset ja ideat kuullen. Päättäjiltä odotamme
vahvaa tahtoa, oikeaa asennetta ja rohkeutta
luoda uutta toimintakulttuuria.
Tulevaisuuden sivistyksen suuntaa
kuntalaisen silmin pohtien
Kaija Tarvainen
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UUDEN TOIMINNALLISEN
YHTIÖN PERUSTAMINEN
Keiteleen, Vesannon ja Tervon kunnat tekevät parhaillaan selvitystyötä koskien em.
kuntien sellaisten toimintojen yhdistämistä,
jotka soveltuvat toteutettavaksi yhtiöittämisen avulla.
Yhtiön tarkoitus olisi tarjota tukipalveluja
osakaskuntien lisäksi Savogrow:n alueen kunnille ja maakunnalle. Yhtiö sekä tarjoaa että
ostaa palveluja yksityisiltä yrityksiltä. Yhtiö ei
kilpaile yksityisen sektorin kanssa, vaan toimii sen kanssa hyvässä yhteistyössä.
Selvitystyössä keskeisimmät
asiakassegmentit ovat:
1) vesilaitosten toiminnot
2) ruokahuolto
3) siivous, puhtaanapito ja välinehuolto
4) kiinteistö- ja aluehuolto
5) kaavoitus ja mittaus
6) rakennuttaminen ja rakentaminen
Tavoitteena on parantaa osakaskuntien yhteistyötä ja osakaskuntien alueella kuntien,
kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä.

Yhtiön perustamisella on tarkoitus luoda
vahva ja ammattitaitoinen asiantuntijaorganisaatio sekä kuntaomistajien että asukkaiden
käytettäväksi. Yhtiön perustamisella pyritään
lisäksi pienentämään riskejä, jotka johtuvat
liian ohuesta organisaatiosta. Tällainen riski
on olemassa yksittäisten kuntien päällekkäisten toimintojen tapauksessa. Kuntien yhteistyöllä saadaan parhaat käytännöt kaikkien
käyttöön.
Yhtiön henkilöstö koostuisi osakaskuntien nykyisten teknisen toimen, ruokapalveluiden, siivoustoimen ja hallinnon palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Uusi laajempi
toimintaympäristö luo paljon mahdollisuuksia kehittää toimintoja edelleen.
Tavoitteena on saada suunnitelma kuntien päätöksentekoon vuoden 2019 alkupuolella. Siinä tapauksessa, että kunnat päättävät
perustaa suunnitellun yhtiön, sen perustaminen tapahtuisi vuoden 2019 aikana ja operatiivinen toiminta alkaisi vuoden 2020 alussa.

Ruokapalvelut ja tehostetun palveluasumisen palvelut myöhemmin tuottavan Attendon kiinteistön rakentaminen on käynnissä. Rakennuksen on arvioitu valmistuvan
syksyllä 2019.

KOULURUOKADIPLOMI
TERVOON
Tervon yhtenäiskoulu ja ruokapalvelut
saavutti kouluruokadiplomin 6.11.2018.
Kouluruokadiplomi on tunnustus, joka
myönnetään koululle ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti
kestävän kouluruokailun edistämisestä.
Diplomi on osoitus siitä, että koulussa
huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Diplomi
kertoo myös hyvästä yhteistyöstä.

LUOMUA PÖYTÄÄN
Tervon ruokapalvelut saavutti
neljännen portaan Portaat Luomuun
ohjelmassa. Tervon ruokapalveluissa
luomun käyttäminen on aloitettu jo
2016. Tervossa halutaan tarjota asiakkaille ruokaa, joka on hyväksi ihmisille ja ympäristölle. Tervossa käytetään
ruoanvalmistuksessa lähellä tuotettuja
tuotteita sekä luomua ja näin tuetaan
hallituksen tavoitteita.
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Tapahtuu talvella
JOULUKUU
2.12. KLO 10 MESSU KIRKOSSA, Tuottajien kirkkopyhä. Klo 11.30 puurotarjoilu ja
joulukahvit seurakuntatalolla.
2.12. KLO 18 SÄDE-LAULURYHMÄN
JOULUKONSERTTI Tervon kirkossa.
3.12 KLO 12 KAUNEIMMAT JOULULAULUT Ainolassa, Soile Vallalla, Leväahontie 35.
5.12. KLO 16 KYNTTILÄT SYTTYVÄT
SANKARIHAUDOILLA.
6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄ:
klo 10 Juhlajumalanpalvelus
Tervon kirkossa, seppeleenlasku
sankarihaudalla ja kukkatervehdykset Karjalaan jääneiden muistomerkillä. Klo 11.30 kahvitarjoilu
ja itsenäisyyspäivän juhla Mantulla.
6.12. KLO 17.30 ITSENÄISYYSPÄIVÄN
KYNTTILÄKULKUE kunnanvirastolta
sankarihaudalle
7.12. KLO 17.30-19
YHTEISJOULULAULUT Mantulla. Tule
mukaan laulamaan!
Laulattamassa on Marjo.
Voit tulla esittämään jouluista
musiikkia.
11.12. KLO 18.30-20 VERKKOLUENTO
VOIMAA VANHUUTEEN, voimaharjoittelun hyödyt arkielämässä. Ilmoittaudu
etukäteen kansalaisopistolle. Tarkemmat
ohjeet seuraamiseen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse. Luennoitsijana
liikunnanohjaaja Teemu Huhtakangas. Luento välitetään Kuopion kansalaisopistolta
ja toteutetaan yhteistyössä Savon sydänpiiri
ry:n ja Kuopion Seudun hengitysyhdistys
ry:n kanssa.

11.12. KLO 18 KAUNEIMMAT JOULULAULUT Eeva ja Esko
Mynttisellä, Lieteniementie 79, Käpysalossa
12.12. KLO 13 TARINATUVAN JOULUPUUROTILAISUUS Palvelukoti Vuokon
ruokasalissa.
13.12. KLO 12 ELÄKELIITON JOULUJUHLA seurakuntatalolla.
14.12. KLO 9.30-10 PIENTEN JOULUKIRKKO. Jouluvaellus joulun tapahtumia
seuraten
16.12. KLO 15 KAUNEIMMAT JOULULAULUT kirkossa.
18.12. KLO 14 KAUNEIMMAT JOULULAULUT Tervon Tähdessä, Kanervatie 2.
18.12. JOULULAULUSAVUSAUNAT
Laajassa os. Laajantie 14. Sauna miehille klo
17, naisille klo 18.30. Maksu Tervon maa- ja
kotitalousseuran ei-jäseniltä 15€, ennakkoilm. Rauni Korhoselle puh. 0440 518657.
23.12. KLO 14 KYNTTILÄT SYTTYVÄT
SANKARIHAUDALLA.
24.12. KLO 14 JA KLO 15 Jouluaaton
hartaudet Tervon kirkossa.
24.12. KLO 22 JOULUYÖN MESSU
Tervon kirkossa.
25.12. KLO 8. JOULUAAMUN JUMALANPALVELUS Tervon kirkossa.
26.12. KLO 13 TAPANINPÄIVÄN EHTOOLLISMESSU Palvelukoti Vuokossa.
30.12. KLO 10 MESSU Tervon kirkossa.
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VUOSI 2019
1.1. KELLO 10 MESSU Tervon
kirkossa.
6.1. KLO 10 LOPPIAISEN MESSU
Tervon kirkossa.
6.1. KLO 12 KAUNEIMMAT
JOULULAULUT VIELÄ KERRAN
Talluskylän Vapaakirkossa. Kahvitarjoilu.
6.1. KLO 14-18 LÄHTISINKÖ
KUOROON? Suonenjoen seurakuntakodilla. Kuorolaisille ja
kuorolaulusta kiinnostuneille tarkoitettujen kuorolauluiltojen päätöskoulutus, klo 18 yhteislaulutilaisuus.
Kouluttaja: Mari
Koistinen, kuoropedagogi, MuM, FM
9.1. KLO 12
TARINATUVAN
KEVÄÄN SUUNNITTELUPALAVERI Parkkimäen
kerhohuoneella.
18.1. KLO 18
KEVÄÄN JÄRJESTÖPALAVERI
kirjastolla.
15.2. KLO 18.30 KAIKKIEN YHTEINEN OHJELMALLINEN ILTA
Nuorisotalo Mantulla. Mukana
piispa Jari Jolkkonen.
17.2. KLO 10 PIISPANMESSU ja
kirkkokahvit Tervon kirkossa.
2.4. KLO 18 KANSALAISOPISTON KEVÄTJUHLAESITYKSET
kirjastossa.
1.-29.4. NAISTEN ÄÄNI - SUOMALAISEN NAISEN ELÄMÄÄ
-KIERTONÄYTTELY Tervon
kirjastossa.
2.5.-24.5. SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTON KEVÄTNÄYTTELY kirjastossa.
ÄITIENPÄIVÄN JÄLKEEN,
13. - 19.5.2019 TAI 12.8.2019
ALKAEN IKONINMAALAUSKURSSI Tervossa, opettajana Seija
Juutilainen.

UUSIA TAPAHTUMIA
TERVOON tapahtumahanke 2017-2018
Tavoitteena oli luoda uutta sisältöä Tervon
elinvoiman kehittämiseen, aktivoida kuntalaiset
markkinoimaan Tervoa, vahvistaa maaseudun ja
muun alueen välistä vuorovaikutusta, huomioida
yhteisöllisyys ja asumis- ja harrastustarpeet sekä
tukea paikallista elinkeinotoimintaa.
Puolentoista vuoden aikana oltiin yhteensä 14
tapahtumassa: Lohimaan kelkkariehassa, Valokuvamaratoneissa, Karavaanareiden kesätapahtumissa, Sporttia Rannalla -tapahtumassa, Hannes
Klubi Golfissa, Kultakoukku Jigauksessa ja Tervon
Taiteiden öissä.
Tapahtumia markkinoitiin perinteisten kanavien lisäksi sähköisessä mediassa. Tapahtumissa
viihdyttiin, syötiin hyvin ja nautittiin mainioista
esityksistä, mistä kiitämme esiintyjiä, yrittäjiä sekä
ihanan aktiivisia talkoolaisia. Suosituin kaikista
hyvistä esiintyjistä oli Sporttia Rannalla 2018 -tapahtumassa mukana ollut Ismo Leikola.
Palautteen perusteella tapahtumista tiedottamiseen on oltu erittäin tyytyväisiä. Tapahtumatiedot on saatu pääasiassa facebookista tai Tervon
kunnan kesä-/talvikirjeestä. Kaikille hankkeen
tapahtumille toivottiin jatkoa. Pallo heitetäänkin nyt teille yrittäjät, järjestöt, yhteisöt, kunta ja
muut toimijat!
Jotta tulevien tapahtumien ei tarvitse kilpailla
samoista kävijöistä, tarkastattehan tapahtumajärjestäjät www.tervo.fi/tapahtumat -sivulta, onko
uuden, suunnitteluasteella olevan tapahtuman
ajankohta jo ”varattu”. Tapahtumatiedot lähetetään em. sivun Ilmoita tapahtumasta -linkin
kautta.
Lämpimästi kiittäen
Teija Korhonen, hankekoordinaattori
puh. 050 558 6885,
info(at)isannointipalvelutaito.fi
Tervon kunta, Kehittämisyhdistys Mansikka ry

10

Tervon kunnan Talvikirje 2018

Tervon kunnan Talvikirje 2018

11

NILAKAN VIRTUAALIKIRJASTO VUODEN
DIGITAALISIN TEKO –KILPAILUN FINAALISSA
Kirjaston asiakaspalvelu
on avoinna

ma klo 12-18
ti-pe klo 9-15
Poikkeuksia kirjaston aukioloajoissa: asiakaspalvelu on
kiinni 6.-7.12., 24. - 26.12. ja
31.12.2018

KIRJASTON
KOTIPALVELU TUO
KIRJASTON KOTIISI

Tervon ja Vesannon kirjastot ovat
nyt myös Twitterissä, josta löydät
meidät Vesannon ja Tervon kirjastot –haulla.

Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu
henkilöille, jotka eivät korkean iän, sairauden tai heikentyneen toimintakyvyn
vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa.
Käytettävissä on koko kirjaston kokoelma asiakkaan toivomusten mukaan.
Aineisto toimitetaan asiakkaan kotiin
sopimuksen mukaan, noin kerran
kuukaudessa.

Rutakko-kirjastojen e-aineistot
Rutakko-verkkokirjasto:
rutakko.verkkokirjasto.fi

CELIA-KIRJASTON
ÄÄNIKIRJAT

Omatoimikirjastoon pääsee
päivittäin klo 7-21, kunhan
mukana on kirjastokortti ja
kirjastosta saatava tunnusluku.

Muistathan, että myös
Palvelukoti Vuokon kirjasto
on kaikkien käytettävissä
osoitteessa Tervontie 10.
Pieneen mutta säännöllisesti vaihtuvaan kokoelmaan pääsee tutustumaan
ja lainaamaan parittomien viikkojen
maanantaipäivinä klo 9-11. Joulutammikuussa aukiolopäivät ovat 3.12.,
17.12., 14.1., 28.1. jne. Kirjastoa hoitavat
vapaaehtoiset tervolaiset, Tarinatuvan
ystävät. Palvelukodin kokoelmassa on
enimmäkseen kaunokirjallisuutta.

PS.

Valtion erikoiskirjasto Celia kirjaston
äänikirjoja voivat käyttää kaikki lukemisesteiset, joille tavallisen painetun
kirjan lukeminen on vaikeaa esim.
heikentyneen näön, lukivaikeuden tai
muun syyn vuoksi. Celia-asiakkaaksi
voit ilmoittautua omassa kirjastossasi.

LUKULAITE
Näkövammaisten Keskusliitto ry lainaa
Daisy-lukulaitteita Celia-kirjaston asiakkaille ja äänilehtien lukijoille. Daisy-äänilehdet (esim. Kiuruvesilehti) tilataan
tilataan Näkövammaisten keskusliiton
kautta. Lukulaitehakemuksen voi tehdä
verkossa Rutakon sivuilla tai tulostettavalla lomakkeella postitse.

Nilakan virtuaalikirjasto palkittiin syyskuussa kunniamaininnalla Atean järjestämässä Vuoden digitaalisin teko 2018 -kilpailussa.
Kymmenien kilpailuun ilmoittautuneiden
joukosta tuomaristo, jossa istui kuusi tunnettua suomalaista digitalisaation asiantuntijaa,
valitsi kolme finalistia sekä julkishallinnon organisaatio että yritysten sarjasta. Tuomariston
tehtävänä oli arvioida, kuinka merkittävästi
ratkaisu on onnistunut muuttamaan joko yrityksen liiketoimintaa tai asiakkaan kokemaa
palvelua. Finaali ratkesi kaikille avoimella
äänestyksellä, jonka tulos julkaistiin Atea Focus -tapahtumassa 25.9.2018 Helsingin Messukeskuksessa. Nilakan virtuaalikirjasto sai
kunniamaininnan julkishallinnon organisaatioiden sarjassa, jossa voiton otti Pohjoisen
Keski-Suomen ammattiopiston metsäkonesimulaattori.
Tuomaristo perusteli virtuaalikirjaston valintaa finaaliin seuraavasti:
”Tämä hanke osoittaa, miten teknologiaa
hyödyntämällä palveluita voidaan kehittää

Suomen jokaiseen niemeen ja nokkaan. Kirjastopalvelut ovat olennainen osa suomalaista sivistys- ja koulutusyhteiskuntaa, ja niiden
elinvoimasta tulee pitää huolta. Tämä on
myös hieno esimerkki kuntien välisestä yhteistyöstä. Rohkeasti kokeilemalla ja pienilläkin muutoksilla kautta kunnat voivat vaikuttaa merkittävästi asukkaidensa arkeen.”

LUKUKOIRA JA
SATUTUOKIOT
Lukukoirat Hilma ja Saaga vierailevat kirjastossa
erikseen sovittavina päivinä, noin 6 viikon välein.
Koululaiset voivat varata lukuajan suoraan 1-2.-luokan opettajalta.
Kirjastossa järjestetään satutuokioita, joissa yleensä sadun lukijana on Raija-mummo.
Satutuokiot suunnataan vähän eri-ikäisille, viikonpäivä on useimmiten torstai ja kellonaika 9.30. Satutuokioista tiedotetaan kunnan nettisivulla, Sisä-Savolehdessä ja ilmoitustauluilla.
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RUTAKKO-KIRJASTOJEN
e-AINEISTOT
Rutakko-verkkokirjasto:
rutakko.verkkokirjasto.fi
Sähköinen sanomalehtipalvelu ePress
(epress.fi) tarjoaa yli 200 kotimaista sanomalehteä luettaviksi heti niiden ilmestyttyä
painosta. Palvelusta löytyy sekä paikallislehtiä (mm. Savon Sanomat, Pielavesi-Keitele, Iisalmen Sanomat) että valtakunnallisia sanomalehtiä (esim. Helsingin Sanomat
tai Kotimaa). Lehdet ovat digitaalisina
näköisversioina, täysin samassa muodossa
kuin painosta ilmestyvät painetut lehdet.
ePress on käytettävissä kaikissa Rutakko-kirjastoissa (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Sukeva, Tervo,
Varpaisjärvi, Vesanto, Vieremä).
ePressin lehtiä voit lukea kirjaston asiakaskoneilla ja myös omalla laitteella kirjastossa, kun kirjaudut kirjaston langattomaan
verkkoon. ePressistä voi myös hakea tietoa
lehtien sisällöistä ja sieltä löytyvät lehdet
kahden vuoden ajalta.
E-kirjat ja e-äänikirjat löydät
Ellibsistä: ellibslibrary.com/rutakko

VERTAISOHJAAJIA
KAIVATAAN
Kirjasto etsii Tervoon vertaisohjaajia ohjaamaan seniori-ikäisiä tietotekniikan hyödyntämisessä: kännykän, tabletin ja tietokoneen
käytössä. Ohjaamisessa on tukena SavoNetti,
joka on vapaaehtoistoimintaan perustuva sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on
edistää seniori-ikäisten valmiuksia hyödyntää
tietotekniikkaa toiminnoissaan. Ohjaajille
maksetaan vähintään matkakulut. Jos olet
kiinnostunut auttamaan seniori-ikäisiä vertaisohjaajana, ota yhteyttä kirjastoon Tiina
Pulkkiseen p. 044 749 9316
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TERVEHDYS
KANSALAISOPISTOSTA

HUOM!
Lukuvuoden 2019-2020 kurssitarjontaa aletaan suunnittelemaan jo
alkuvuodesta, joten kurssitoiveita,
risuja ja ruusuja opiston toiminnasta voi lähettää minulle sähköpostiin:
heidi.hamalainen@suonenjoki.fi tai
tulla rohkeasti juttelemaan vaikka
kaupan kassajonossa.

Kuka olen: Heidi Hämäläinen, musiikinopettaja ja Tervon osastovastaava Sisä-Savon Kansalaisopistossa.
Mistä tulen ja mitä teen: Olen entinen
‘etelän vetelä’, eli olen syntyjäni Nurmijärveltä, mistä muutin ensin Kuopioon musiikkipedagogin opintojen pariin 2000-luvun
alussa. Opintojen loppuvaiheessa aloitin
työskentelyn musiikinopettajana Sisä-Savon
Kansalaisopistossa ja valmistuttuani jatkoin
opintoja töiden ohessa Jyväskylän yliopistossa musiikkitieteiden laitoksella maisteriopintojen parissa.
Noin seitsemän vuotta takaperin kaupunkiasuminen ei tuntunut enää mielekkäältä, kaipuu luonnon läheisyyteen ja
maaseudun rauhaan oli niin voimakas, että
jätimme mieheni kanssa vasta remontoidun
kaupunkikaksion ja muutimme Tervon Talluskylälle vanhaan omakotitaloon ja olemme viihtyneet enemmän kuin hyvin.
Musiikinopettajana työtehtäväni kansalaisopistossa ovat hyvin monipuoliset,
opetustehtäviini kuuluu mm. Pianonsoitonopetusta, lauluryhmien-ja kuorojen
ohjaamista, bändisoiton opetusta, muskari, kehitysvammaisten musiikkituokioiden
ohjaaminen ja yhteislaulutilaisuuksien vetäminen palvelutaloilla. Osa työtehtävistä
sijoittuu Tervoon, mutta työskentelen myös
muissa opistokunnissa.
Osastovastaavan tehtävät ovat myös
monenkirjavia ja vaihtelevia. Yksinkertaistettuna tehtävää voisi kuvailla siten, että
olen Tervon osalta kansalaisopiston yhteyshenkilö sekä Tervossa opettaville opiston opettajille että opiskelijoille ja muille
kuntalaisille. Opettajille hoidan avaimet/
tarvittavat koodit/yleiset ohjeet sun muut,
jotta kurssin aloitus sujuisi mahdollisimman
jouhevasti, mainostan kursseja ja luentoja,
houkuttelen kuntalaisia uusille kursseille ja
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Vapaa-ajallani rentoudun perheen parissa (mies ja neljä karvaista ‘kakaraa’)
sekä luonnossa; koiran kanssa pitkillä
metsälenkeillä ja sieniretkillä tai puuhastellen kasvimaalla. Talviaikaan metsälenkille jalkaan laitetaan lumikengät.

‘juoksen’ yleisiä opiston asioita.
Yhteistyössä opiston ainealuevastaavien
kanssa mietimme uusia kursseja ja kartoitamme mahdollisia kurssien vetäjiä. Tässä
asiassa kuntalaisten apu on hyvin tärkeää
- kurssitoiveiden esittäminen on ratkaisevaa
aina seuraavaa lukuvuotta suunnitellessa.
Olenkin hyvin mielissäni siitä, että minua
uskalletaan jo tulla nykäisemään hihasta kylällä ja esittämään toiveita opiston toiminnan suhteen.
Tervolaiset ovat olleet kiitettävän aktiivisia opistolaisia kuluvan lukuvuoden aikana - kurssit ovat toteutuneet hyvin, juuri
mitään kursseja ei ole tarvinnut perua liian
vähäisen osallistujamäärän takia. Kertoo
mielestäni siitä, että olemme onnistuneet
tarjoamaan mielenkiintoisia kursseja ja hyviä opettajia - ja tämähän ei onnistuisi ilman kuntalaisten palautteita ja toiveita.

OPISTON TAPAHTUMIA
TERVOSSA KEVÄÄLLÄ 2019:
• Kevätlukukausi starttaa viikolla 2.
• 23.1. Klo 12.30-14 Nojatuolimatka
Barcelonaan - luento Unesco maailmanperintökohteista Barcelonassa.
Parkkimäen kerhohuone (ei ennakkoilmoittautumista)
• 2.4. Klo 18 Pienimuotoiset kevätjuhlat Kirjastolla - soittoa, laulua ja
tanssiesityksiä
• 10.4. Klo 12.30-14 Nojatuolimatka
Islantiin - geysireitä, tulivuoria, maailmanperintökohteita ja paljon muuta.
Luento Islannista. Parkkimäen kerhohuone (ei ennakkoilmoittautumista)
• TervoTeatterin näytelmä Kiljusten
Herrasväestä ensi-ilta on to 25.4. klo
18. Muut esitykset: La 27.4. Klo 15. Su
28.4. Klo 15. La 4.5. Klo 15 ja Su 5.5.
Klo 15.
• 2.5. Kevätnäyttely avautuu kirjastolla
• 18.5. Klo 10-14.30 Kevään korvalla
- sienikopasta lautaselle. Kirsti Eskelisen
johdolla tutustutaan kevätsieniin näyttein ja kuvin. Käsitellään, valmistellaan
ja maistellaan mm. Korvasieniruokia.
Tervon koulu, lk5. Ilmoittaudu kurssinumerolla 810261. Kurssimaksu 21e
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Seuraava joustotyön webinaari
helmikuussa! Keskustelemassa
tulevaisuuden tutkija
Tuomas Kuhmonen ja
Future Savon Ville Keränen.
7.2.2018 livelähetystä voit seurata
Tervon kunnan Facebookista
@tervonkunta.
Luvassa mielenkiintoista
keskustelua!

ETÄTYÖTÄ JOUSTAVASTI YRITYSTALOLLA
Työtä tehdään nykyään paljon ajasta ja
paikasta riippumatta, kotoa, kesämökiltä tai
liikkeellä ollen. Pendelöintiä pyritään ekologisesti vähentämään joustavin työmuodoin.
Yhden vaihtoehdon työn tekemisen paikaksi

UUDISTUVAT
ELINVOIMATAAJAMAT
-HANKE
Ekologisen joustotyön kehittäminen
on Tervon kehittämiskokeilu osana
Uudistuvat elinvoimataajamat -hanketta. Tavoitteena on kokeiluista saatavien kokemusten avulla kehittää
joustotyön tekemisen edellytyksiä,
myönteistä ilmapiiriä ja asennetta
joustotyötä kohtaan. Uudet-hanke
etsii ratkaisuja itäsuomalaisten
kuntien maaseututaajamien uudistumiseen ja elinvoiman lisäämiseen
kuuden kunnan yhteishankkeessa.

Tervossa tarjoaa Lohimaan Yritystalo, jossa
omaksi työpisteeksi on valittavissa sohvaa,
säkkituolia, perinteistä sähköpöytää, seisomapisteitä… Sisään pääset joustavasti oman
aikataulusi mukaan avainkoodilla.
Moni on jo löytänyt Yritystalolle,
mutta mukaan mahtuu!
Työskentelyä voi kokeilla veloituksetta kolmen kuukauden ajan osana Uudet-hanketta.
Myös piipahtajat ovat tervetulleita! Esimerkiksi matkatyötä tekevät voivat hyötyä toimistovälineistä. Tavoitteena on luoda tilaan
myös yhteisöllisyyttä eli eri alojen ihmiset,
jotka mahdollisesti muutoin tekevät aika yksinäistäkin työtä, pääsisivät muodostamaan
vaihtuvajäsenistä yhteisöä. Parhaimmillaan
tämä synnyttää uudenlaisia synergioita ja innovaatioita. Kunnan elinvoima syntyy ihmisistä ja joustotyön kehittämisen tavoitteena
on osaltaan edistää asumisen ja työn mahdollisuuksia Tervossa.
Jos Tervon joustotyötila osuu työmatkalle, alueen vapaa-ajan asukkaana haluat pidentää viipymää kesämökillä tai työmatkan
ajamista voisi vähentää hyödyntäen lähityötilaa, tule kokeilemaan rohkeasti taipuuko
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tila tarpeisiisi ja tuoko joustotyö joustoa elämääsi. Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!
Tule mukaan joustotyöpäivään!
Tammikuussa pidetään kaikille avoin joustotyöpäivä Lohimaan Yritystalolla. Tervetuloa kokeilemaan työskentelyä Yritystalolla perjantaina 18.1.2019. Ovet ovat
avoinna klo 8-15. Tule työskentelemään
kanssamme, saamaan virtaa omaan työhön
kanssatyöskentelijöiltä ja nauttimaan yhteinen lounas. Ilmoittaudu mukaan 10.1.2018
mennessä Eerikalle, niin osaamme varata
lounasta tarjolle.
Eerika Korhonen-Pellikka
Projektipäällikkö,
Uudistuvat elinvoimataajamat -hanke,
Tervo, puh. 040 631 9747,
eerika.korhonen-pellikka@keitele.fi
Antti Tulila
Projektipäällikkö, EkokotiRannalla -hanke
puh. 0400 673 565, antti.tulila@tervo.fi

SATUNNAISKOHTAAMISET
TALON SUOLA JA
JOOGATUNNIT SOKERI!
Yrittäjä, tutkija Riitta Raatikainen on
työskennellyt syksyn ajan säännöllisesti
Yritystalolla. Kysyimme Riitan ajatukset
joustotyötilasta työn teon paikkana.
”Yritystalolla on rauhallista työskennellä ja tila on käytettävissä kaikkia aikoina, päivällä ja illalla, arkena ja pyhänä. Se
tarjoaa mahdollisuuksia pirstaleisiin viikkoihin. Tärkeää on myös työn ja kodin
hyvä erottaminen, kun mikään yksityinen
ei pääse täällä keskeyttämään työtä.
Yritystalo on kohtauspaikka. Hauskaa
ja hyödyllistä on tavata sellaisia ihmisiä,
joihin ei muulloin törmäisi. Yllättävät
kohtaamiset ovat pitkänkin päivän suola.
Illan joogatunnilla voi myös käydä virkistymässä”, Riitta kertoo.
Yritystalolla käy myös kokousvieraita,
joita voi omalla hienovaraisella käyttäytymisellään huomioida. ”Sopu sijaa antaa”, Riitta toteaa hymyillen.
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TERVON JA VESANNON
VAPAA-AIKATOIMIEN
YHTEISTYÖ JATKUU
Tervon ja Vesannon kunnat aloittivat
hoitaa vapaa-aikatoimen palveluja yhteistyössä 1.12.2017. Yhteistyötä on päätetty
jatkaa molempien kuntien sivistyslautakuntien päätöksillä vuoden 2019 loppuun
saakka.
Vesannon pitkäaikainen nuoriso-ohjaaja Arto Lahtinen aloitti jakaa työpanostaan
Tervon kunnan nuorisotyöhön 30 %
osuudella ja Tervon liikuntatoimen Juha
Honkaselkä aloitti Vesannon kunnan liikuntapalveluissa 50 % osuudella. Arto on
Tervossa paikalla torstaisin ja Juha paikalla
Vesannolla maanantaisin ja torstaisin.
Lisäksi Tervon kirjastovirkailija SiniMarja Jalasaho on työskennellyt yhden
päivän viikossa Vesannon kirjastossa. Tämä
yhteistyö alkoi jo vuoden 2017 syyskuussa,
ja vahvistaa edelleen Vesannon ja Tervon
kirjastojen hyvää yhteistyötä.

20

Tervon kunnan Talvikirje 2018

TERVON URHEILIJAT
TIEDOTTAA:

UINTIRETKET
VIITASAARELLE
2018-2019
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AVUSTUKSET 2019
Tervon kunta julistaa haettavaksi kulttuuri-, liikunta ja nuorisoavustukset sekä
kylien kehittämiseen kohdennettavat
avustukset 15.3.2019 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa sivistystoimistosta, kunnanvirastolta tai kunnan
nettisivuilta.
Hakemukset toimitetaan sivistystoimistoon osoitteeseen: Kirkkotie 5, 72210
Tervo. Lisätiedot puh. 044 7499 316,
044 7499 303 tai 050 3879969.

SALIBANDYKERHOT Tervon liikuntasalilla tiistaisin klo 17.30-19.30. Kerho tarkoitettu 1.-9.- luokkalaisille. Vastuuohjaajana Panu Rautiainen (puh. 040 4116696).

LIIKUNTA- JA KUNTOSALIN POIKKEUSAJAT

JÄÄKIEKKOOTTELUUN
KUOPIOON

POIKKEUKSIA LIIKUNTA- JA
KUNTOSALIN AJOISSA LOPPUVUODESTA 2018 SEKÄ ALKUVUODESTA 2019

Vesannon ja Tervon liikuntatoimet järjestävät tiistaina 18.12.2018 matkan jääkiekkootteluun: KALPA - HIFK
Ottelu alkaa Kuopion jäähallissa klo
18.30. Lähtö Vesannolta (Vestorin edestä)
klo 16.45 ja Tervosta (Osuuspankin edestä)
n. klo 17.05. Paluu Tervoon ja Vesannolle
heti ottelun jälkeen.
Matkan hinta on 30 € aikuiset ja 15 €
lapset (7-15-v), sisältäen kyydin ja ottelulipun. Mukaan mahtuu 50 lähtijää ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset
liikuntatoimeen (puh. 044 749 9303) 10.12.
mennessä. Voit kysyä vapaita paikkoja
ilmoittautumisen jälkeenkin.

MA 17.12.- KE 19.12. välisen ajan
liikuntasali suljettu kokonaisuudessaan
Tervon Yhtenäiskoulun joulujuhlavalmistelujen ja juhlan vuoksi.
Kuntosali auki kyseisinä päivinä normaalisti.
JOULUNAIKA 2018
Liikunta- ja kuntosali avoinna:
MA 24.12.- KE 26.12. klo 7-18.
MA 31.12. klo 7-18.
TI 1.1.2019 klo 7-18.
SU 6.1.2019 klo 7-18.

LENTOPALLOKERHO 7-10-vuotiaille
(eskarit-4.lk) Tervon liikuntasalilla keskiviikkoisin klo 17.30-19.00. Vastuuohjaajana Jesse Kahilainen (puh. 040 8394493).
TANSSIKERHO eskarit-9 lk Tervon
liikuntasalilla keskiviikkoisin klo 16-17.30.
Ohjaajina Meija Lipponen ja Siiri Karppanen.
Talven luistelukouluista ja viikkohiihdoista seuraa tiedotusta seuran
nettisivuilta:
tervonurheilijat.sporttisaitti.com
JÄSENMAKSUT TILILLE:
OP Tervo FI93 5465 0940 0020 89
Viitenumero 6444.
Aikuiset 12 €. Lapset ja nuoret (alle 18-v.)
sekä opiskelijat 5 €.
Jos olet uusi jäsen tai et ole saanut
sähköpostiin jäsenmaksua,
lähetä tietosi ja sähköpostiosoitteesi:
tervonurheilijat@gmail.com

Tervo ja Vesanto järjestävät yhteiset
uintiretket Viitasaarelle.
Retket ovat avoimia
kaikille kuntalaisille. Yksi auto.
Uintipäivät ovat lauantait:
5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3.,
16.3., 30.3., ja 6.4.2019
Lähtö Tervon liikuntasalin
parkkipaikalta klo 9.50,
Vesannon ABC:ltä klo 10.15 ja
Ahveninen klo 10.25.
Paluu kyyti lähtee n. klo 13.30.
Kyyti on lähtijöille ilmainen.
Uintihinnat ovat:
6 € +vesijumppa 1 € (aikuiset)
4,50 € eläkeläiset, työttömät ja
opiskelijat+ 1€ vesijumppa
4 € lapset 6-16 v. (ei sis. vesijumppaa)
EI ENNAKKOILMOITTAUTUMISIA
Kuopion Seudun Hengitysyhdistys
Tervon ja Vesannon liikuntatoimet
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SAVOGROWN KUULUMISIA

KUNTAKEHITTÄMISEN
SAAVUTUKSIA JA UUSIA AVAUKSIA

Kunnan elinkeinopalveluista vastaavan
Kehitysyhtiö SavoGrown asiakastapahtumien määrä on ollut selvässä kasvussa verrattuna edelliseen vuoteen. Tervossa uusien
yritysten perustamisneuvontaa on annettu
viidelle asiakkaalle ja asiakastapahtumia,
kuten asiakaskäyntejä, starttirahalausuntoja, rahoitusneuvontaa, koulutuksia jne., on
tammi-elokuun aikana toteutettu 138.

SavoGrown työ julkisten ja yksityisten palvelujen sähköistämisen saralla eMaaseutu-hankkeen
kautta on saanut kiitosta laajalla rintamalla: hankkeen tavoitteena oli tehdä 1-3 kuntien välistä digikokeilua, mutta kokeiluja kertyikin 10. Kunnat
kokeilivat mm. digitaalista lääkemuistuttajaa ja
sensoriteknologiaa kotihoidossa. Nilakan virtuaalikirjasto sai Vuoden digitaalinen teko -kilpailussa
kunniamaininnan ja Pohjois-Savon retkeilyreittejä
näkyväksi tekevä Retkipaikan Mobiilireittiopas
saa toivottavasti pian jatkoa. eMaaseutu-hankkeen viestintäpäällikkö Minna Jaakkola oli toisena kirjoittajana Valtiovarainministeriön Digikuntakokeilun rahoittamassa käsikirjassa kuntien
digitalisaatiosta.
Toukokuussa SavoGrown alueen kunnat tekivät päätöksen yhteistyönsä tiivistämisestä. Tätä
tavoitetta edistämään kehitysyhtiö on hakenut
kuntakehittämisen pilottihanketta, jossa haetaan
uusia tapoja tuottaa kunnan palveluja ja lisätä
elinvoimaa. Hankkeessa selvitetään myös SavoGrown hyödyntämistä kuntakehittämisessä kuntien resurssipankkina digi-, tietosuoja-, viestintä- ja
markkinointipalveluissa.

12 uutta yritystä vuonna 2018:
Sutjake
Mikko Ville Oskari Raatikainen
Marke Lempinen
Savonia Grasshopper Oy
Savonia Grasshopper products Oy
FinMacGyver Oy
Tervon Lounasravintola Silta Oy
PR Lihashuolto
Pohjoisahon Maatila
Sinikka Sillman
Halmetoja&Rinnevuori
Elite Sales Oy
Lähde: PRH kuulutushaku

Sari Tulila on opintovapaalla Tervon ja Vesannon elinkeinoasiamiehen tehtävästä ajalla 1.9-31.12.2018. Häntä tuuraavat kyseisen
ajan SavoGrown elinkeinoasiamiehet Olli
Kokander ja Tapani Laitinen.

SAVOGROWN TUOTEKEHITYS
UUSILLE URILLE
Oletteko kuulleet kotimaisesta vegaanisesta pehmytjäätelöstä?! No ei mekään, joten me tehtiin sellainen! Suonenjoen Yrityspuisto Futurian tuotekehitystilojen keväällä
valmistunut remontti mahdollistaa nykyään
SavoGrown entistä monipuolisemman tuotekehitystoiminnan, kun jatkojalostettavien
tuotteiden valikoima on laajentunut kattamaan marjojen ja kasvisten lisäksi myös

Kuva: Projektipäällikön aamupala: ruisleipää ja
hunajasirkkoja. SavoGrown tuotekehitystilojen
remontti mahdollistaa nykyään monipuolisen
tuotekehitystoiminnan – jopa kotisirkoista.

lihan, kalan ja maitotuotteet. Yritysasiakkaiden kirjo on laajentunut ja tuotekehittäjä
Urpo Hirvonen on saanut uusia kehitystehtäviä muun muassa vege-jäätelön ja kotisirkkojen parissa.

MANSIKAN ALKUPERÄ SELVILLE
Kesällä alueemme marjanviljelijät saivat hyviä uutisia, kun EVIRAn ja LUKEn
kehittämä menetelmä suomalaisen mansikan alkuperän selvittämiseen paikkakunnan
tarkkuudella julkistettiin. Tutkimukseen on
osallistunut myös SavoGrow/Marjaosaamiskeskus. Mansikan isotooppisuhteiden ja
hivenainepitoisuuksien perusteella voidaan
määrittää mansikan kasvupaikka jopa tilan
tarkkuudella.
Marjaosaamiskeskuksen EduBerry-hankkeen marjanviljelijöille suunnatut koulutukset, opintoretket ja muut tapahtumat
tavoittivat tammi-elokuun aikana lähes 250
marjanviljelystä kiinnostunutta. Marjanviljelyn koetilan toimintaa tukeva BerryGrowhanke toteutti kasvukaudella kokeita mm.
uusista mansikkalajikkeista, syysvadelmista,
tunnelivadelmasta, pensasmustikasta sekä
erilaisia härmäntorjuntakokeita.

MAAKUNTAA TUNNETUKSI
Pohjois-Savon maakunnasta on tavoitteena tehdä halutuin elämisen ympäristö ja JärviSuomesta Lapin veroinen matkailubrändi. Näitä
kahta päämäärää tavoitellaan maakunnallisissa
Future Savo ja Pohjois-Savon Lakeland -hankkeissa, joissa SavoGrow on vahvasti mukana.
Future Savo – Tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä -hanke, tähtää
maakunnan veto- ja pitovoiman nostamiseen
monipuolisesti. Hankkeessa parannetaan alueen
työvoiman saatavuutta, arjen sujuvuutta ja asukkaiden sitoutumista alueeseen. Pohjois-Savon Lakeland -hankkeessa alueen kansainvälistä matkailumarkkinointia kehitetään VisitFinland-brändin
alla. Tavoitteena on luoda sitoutunut toimijaverkosto kehittämään kansainvälistä matkailua - erityisenä painopisteenä Kiina.
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KOULUTUSTA, VERKOSTOJA
YRITTÄJÄ, LÄHDE MUKAAN!
MIKROGROW
Mikäli haluat uuden ja mielenkiintoisen tavan verkostoitua alueemme
yrittäjien kanssa, kannatta tutustua
MikroGrow-verkostoon ja lähteä mukaan!! www.mikrogrow.fi

SAMPO
Pienteollisuusyritysten tuottavuuden
ja työhyvinvoinnin parantamiseen
keskittynyt hanke kouluttaa ja konsultoi yrityksiä tuottavuuden parantamiseksi yhdessä Työtehoseuran kanssa.
www.savogrow.fi/sampo

SAVON SILMUT
Pienten elintarviketoimijoiden sparraushanke tarjoaa yrityksille mm.
tuotekehityspäiviä Futurialla, vertaistukea, konsultointia ja koulutusta sekä
runsaasti tapahtumia.
www.savogrow.fi/savonsilmut

SOPIEN
Sote tulee. Onko yrityksesi valmis?
Maakunnallinen Sopien-hanke tarjoaa
sote-alan pienyrityksille asiantuntijat,
koulutusta ja verkoston kehityksen
tueksi.
www.savogrow.fi/sopien

TECHNOGROWTH 2.0
Teknologia- ja energia-alan yritysten
yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke.
www.technogrowth.fi
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NUORET HUOMIO!

Kehittämisyhdistys Mansikka on
vahvasti mukana mahdollistamassa
yhdistys- ja yritystoimintaa Tervossa
ja Vesannolla. Tarkkailemme ympäristöä ”korvat höröllä” vähän joka
suuntaan ja olemme aina valmiit keskustelemaan uusista kehittämisideoista ja kokeiluista, jotka lisäävät maaseudun asukkaiden elämänlaatua.
Myönnämme rahoitusta
yrityksille ja yhteisöille
toiminnan kehittämiseen
Heti alkuvuodesta avaamme Mansikka-Hillo -rahoitushaun yrityksille.
Mikroyritykset voivat käyttää hilloa
pieniin yrityksen liiketoimintaa kehittäviin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Tästä ei hakuprosessi voi
keveämmäksi muuttua, joten kannattaa tutustua:
www.mansikkary.fi/fi/mansikka-hillo
Mansikka-Hillon lisäksi rahoitamme
yritysten ja yhdistysten toimintaa yhdessä Euroopan maaseuturahaston
kanssa. Rahoitushakemuksia voi yhdistykselle jättää ilman määräaikoja.
Käyhän kotisivuillamme liittymässä
uutiskirjeemme tilaajaksi. Näin varmistat, että saat aina viimeisimmän
tiedon yhdistyksen avustushauista.
Otahan rohkeasti yhteyttä;
kerromme mielellämme lisää!
www.mansikkary.fi,
toiminnanjohtaja
p. 040 532 5310,
toimisto@mansikkary.fi

SINÄ 12–20 -vuotias NUORI! Onko sinulla kehittämisidea, joka kaipaa toteutuakseen
rahaa? Kehittämisyhdistys Mansikka myöntää 12–
20 -vuotiaille nuorille rahoitusta isojen ja pienten
nuorten näköisten unelmien toteuttamiseen. Oma
projekti voi olla vaikkapa bändi-ilta omalle paikkakunnalle, talkoot skeittirampin kunnostamiseksi tai
vaikkapa yhteisen kokoontumistilan sisustamiseksi.
Meidän Proggis -rahan suuruus voi olla 100–1500
euroa. Hakuaika on jatkuva. Hakulomake ja rahan
myöntämisen ehdot löytyvät nettisivuiltamme ja
kunnan nuorisotoimen henkilöstöltä.
YHTEYSHENKILÖ MANSIKASSA:
Kirsi Manninen, p. 045 131 5077,
kirsi.manninen@mansikkary.fi

OSALLISTUN, PEREHDYN JA VAIKUTAN
– NYT KUULLAAN NUORIA!
Nuorten ja päättäjien välinen vuorovaikutus on
tärkeää pienten maaseutukuntiemme elinvoiman
säilyttämiseksi. Sitä tukemalla tehdään tulevaisuustyötä ja mm. tuetaan nuorten kiinnittymistä paikkakuntaan ja sen yhteisöihin. Kaikki lähtee kohtaamisesta ja aidosta halusta kehittää yhdessä, ja sitä
työtä myös Mansikka edistää Osallistun, perehdyn
ja vaikutan -kehittämishankkeella.
Kuntakohtainen toiminta käynnistyy Kohtaamo- tapahtumilla ja myöhemmin luvassa on mm.
alueen nuorisovaltuustojen ja päättäjien yhteinen
Tuupataan yhdessä 24h -kehittämisleiri, varjovaltuusto -simuloinnit ja pääsevätpä nuoret hieman
virkamiehiä ja päättäjiä varjostamaankin vuoden
2019 aikana! Hankkeen työntekijöiden sparraamana nuorten me-henki nuorisovaltuustotoiminnassa
lisääntyy ja alueemme nuoret uskaltavat ja osaavat
vaikuttaa niin kunta ja maakuntatasolla. Uusia ja
luontevia toimintatapoja vuorovaikutukselle on
löydetty ja niitä rakennetaan yhdessä. Rahoitusta
hankkeelle on saatu Erasmus+ Youth in Action ohjelmasta.
Hankkeessa nuoria ja päättäjiä sparraavat:
Hanna-Kaisa Kankkunen p. 050 567 6300 ja
Aapeli Rytkönen p. 045 841 3580,
S-posti: etunimi.sukunimi@mansikkary.fi

VARHAISKASVATUS
KURREKUMMUN PÄIVÄKODISSA
Tervon kunnan varhaiskasvatus järjestetään Kurrekummun päiväkodissa. Kurrekumpu on 32-paikkainen päiväkoti, jossa toimii
kaksi lapsiryhmää. Pienempien alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä on nimeltään Tupsukorvat
ja isompien Pähkinänsärkijät. Tällä hetkellä
Tervossa ei ole perhepäivähoitoa vaan kaikki
lapset hoidetaan Kurrekummussa. Kurrekummun päiväkodissa järjestetään vuorohoitoa
tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
Toimintamme keskiössä on leikki sen eri
muodoissa. Leikin lisäksi tarjoamme lapsille
monipuolista ja kehittävää ohjattua toimintaa heidän oman kehitystasonsa ja osaamisensa huomioiden. Maanantai, tiistai ja keskiviikko ovat koko talon pienryhmäpäiviä,
jolloin lapset pääsevät eri päivinä toteuttamaan itseään liikunnan, kädentaitojen ja
ilmaisun eri muotojen parissa. Torstaisin on
päiväkodin liikuntasalivuoro ja perjantaisin
käymme mm. metsäretkillä. Lisäksi päiväkodilla järjestetään useita pienryhmiä, joissa
keskitytään mm. vuorovaikutustaitojen, matemaattisten kykyjen ja kielellisen kehityksen
oppimiseen ja tukemiseen. Arjessa lapsia
opetetaan myös ottamaan vastuuta omasta
toiminnastaan. Opettelemme omien jälkien
siivousta sekä hyviä käytöstapoja ja ruokailutottumuksia. Vietämme joka päivä paljon
aikaa ulkona monimuotoisessa pihassamme,

josta löytyy keinujen, hiekkalaatikon ja leikkitelineiden lisäksi omaa metsää, jossa lapset
saavat seikkailla ja leikkiä omaa mielikuvitustaan hyödyntäen.
Kurrekummun päiväkodissa teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa laadukkaan ja
monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa yhteistyössä mm. seurakunnan sekä
kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa. Perheiden
kanssa noudatamme kasvatuskumppanuuden periaatteita. Panostamme vuorovaikutukseen perheiden kanssa. Aamuisin otamme
jokaisen lapsen ja huoltajan yksilöllisesti vastaan. Iltapäivällä jokainen lasta hakeva huoltaja kohdataan ja hänelle kerrotaan terveiset
päivän kulusta.
Lisätietoja Tervon kunnan varhaiskasvatuspalveluista ja varhaiskasvatuspaikan hakemisesta voi käydä lukemassa Tervon kunnan
kotisivuilta tai tiedustelemalla varhaiskasvatuspalveluiden esimieheltä.
Kurrekummun päiväkoti
Parkkitie 2, 72210 Tervo
Mikko Latvala
Varhaiskasvatuspalveluiden esimies
p. 0447499263, mikko.latvala(at)tervo.fi
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Töissä
Tervon kunnalla:

KIMMO HONKANEN
Yhtenäiskoulun rehtori
Millainen tehtävä sinulla on
Tervon kunnassa:
Tervon Yhtenäiskoulun rehtori
Kauanko olet ollut kunnan
työntekijä:
1.8.2018 alkaen.
Mikä on parasta työssäsi:
Parasta työssäni on nähdä onnistumisia, niin opettajien kuin oppilaidenkin. Ja jokainen työpäivä
on varmasti erilainen.
Mikä on parasta Tervossa:
Mökki, metsät ja järvet sekä golf.
Järjestys vaihtelee vuoden ajasta
ja päivästä riippuen.

Yhdessä YHTENÄISKOULUSSA
Tervon koulussa on ollut hyvä opiskella, koska
oppilaita ei ole ollut paljon. Olo on hyvä ja
turvallinen, kun tunnen kaikki oppilaat. Opiskelu on helpompaa, kun opettajat ovat tuttuja
- silloin heihin on helppo luottaa. Koulussamme
on ollut kiva opiskella, koska täällä tehdään
kaikkea yhdessä ja järjestetään erilaista tekemistä koulutyön ohella. Normaalin kouluarjen
välissä olemme järjestäneet mukavaa tekemistä,
esimerkiksi konsertteja, tuki- ja kummioppilastoimintaa, kahvio ja erilaista liikuntaa.
Minulla on paljon hyviä muistoja siitä, mitä on
tapahtunut tämän kahdeksan vuoden aikana
koulussa ja miten olen kasvanut ja oppinut
paljon tärkeitä asioita. Olen todella kiitollinen
kaikesta, mitä tämä koulu on tarjonnut minulle. Olen ymmärtänyt, että koulu ei loppujen
lopuksi ole niin kamalaa, miltä se joskus tuntuu.
Toivon, että tämä koulu jatkaa toimintaansa ja
monet muut nuoret saavat käydä tätä koulua,
koska rakastan tätä koulua ja sen henkilökuntaa.
Inka 8. lk

Tervon yhtenäiskoulussa ei ole
kauheasti oppilaita, jossa on hyvät ja
huonot puolensa. Hyviä puolia on
esimerkiksi se, että luokassa melkeinpä
kaikki tuntevat toisensa ja on helppo
tehdä ryhmätöitä kaikkien kanssa.
Huonoja puolia on taas esimerkiksi se,
että valinnaisaineryhmien oppilasmäärät pienenevät suuresti.
Viivi 8. lk
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YLÄKOULUSELVITYS 2018
Yhtenäiskoulussamme on tällä hetkellä
103 oppilasta, joista yläluokilla on 37. Alle
10 oppilaan ikäluokkien siirtyessä yläluokille yläluokkalaisten (7-9-luokkien) oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan lukuvuonna 2019-2020 32:een oppilaaseen ja
sen jälkeen viiden lukuvuoden ajaksi 20-30
oppilaaseen. Nykyisten 17 esikouluoppilaan
siirtyessä yläluokille lukuvuonna 2025-2026
oppilasmäärä nousee 37 oppilaaseen, mutta
laskee seuraavana lukuvuonna 34 oppilaaseen ja sen jälkeen 20-30 oppilaaseen.
Valmistelua jatketaan ensi vuonna
Palveluiden järjestämisessä mukaan luokkien
yläluokkien opetus Tervon kunnan tehtävänä
on varmistaa hyvät palvelut kuntalaisille kuntalaisia kuullen. Kaikki yläluokkien kotikunnassa säilyttämiseen tähtäävät vaihtoehdot
selvitetään yhteistyössä henkilöstön ja huoltajien kanssa. Neuvotteluita yhteistyömahdollisuuksista käydään naapurikuntien kanssa.
Yläluokkien opetusjärjestelyjen selvittämisen valmistelutyö on tehty viranhaltijatyönä.
Hallintojohtaja ja rehtorit, apunaan toimistosihteerit ja järjestelmäasiantuntija, ovat
kantaneet valmistelusta päävastuun. Opettajat ovat osallistuneet asiantuntijoina erityisesti siihen valmisteluun, jossa on tarkasteltu
yläluokkien opetuksen järjestämistä omassa
kunnassa vähenevästä oppilasmäärästä huolimatta. Oppilaat, huoltajat ja kuntalaiset ovat
osallistuneet selvityksen tekemiseen palvelujen käyttäjien näkökulmasta.
Sivistyslautakunta on seurannut ja ohjannut selvityksen tekemistä. Valmistelutyön
edetessä työryhmän oli tarkoitus tehdä sivistyslautakunnalle esitykset vaihtoisista malleista loppuraportin osaksi.
Syyskuussa saimme Kuntaliiton asiantuntijoiden ohjeet esteellisyyksien arviointiin
Yläkouluselvitys 2018 -asiassa. ”Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa”muistiossa todettiin, että ”kouluverkkoasiassa
esteellisyyskysymykset nousevat esille, koska
monella valmistelijalla ja päättäjällä tai heidän läheisillään on jonkinlaisia intressejä asi-

assa. Intressit liittyvät useimmiten työpaikan
mahdolliseen vaihtumiseen tai siihen, että
oma tai läheisen lapsi joutuu mahdollisesti
vaihtamaan koulua”.
Työryhmän ja sivistyslautakunnan jäsenet
ja varajäsenet sekä esittelijä arvioivat esteellisyyttään ohjeiden ja lakimiehen näkemysten
perusteella. Kaikki työryhmän jäsenet ja suurin
osa sivistyslautakunnan jäsenistä sekä esittelijä
totesivat olevansa esteellisiä siinä vaiheessa
kun asiaa käsitellään päätöksenteon pohjaksi.
Työryhmässä ei ollut jäseniä jatkamaan valmistelutyötä. Sivistyslautakunta on toimivaltainen. Esteellisen esittelijän tilalle lautakunta voi
määrätä muun viranhaltijan, tässä tapauksessa
kunnanjohtajan esittelemään asian.
Kunnanhallitus päätti asettaa toimikunnan Yläkouluselvitys 2018 –asian valmistelua
varten. TToimikuntaan nimettiin 6.11.2018
kunnanjohtaja, seitsemän jäsentä sekä henkilöstön edustaja toimikaudeksi 7.11.201831.3.2019. Toimikuntaan voidaan kutsua asiantuntijoita. Toimikunnan tehtäviksi annettiin
valmistella sivistyslautakunnalle esitykset vaihtoisista malleista ottaen huomioon vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen asiaan osallisille. Päätöksentekovaiheessa toimikunnan
tulee tehdä asiasta perusteltu päätösehdotus
sivistyslautakunnalle. Lopullisen päätöksen
asiasta tekee kunnanvaltuusto kunnanhallituksen päätösesityksen pohjalta. Kunnanhallituksessa osa jäsenistä on esteellisiä samoin kuin
valtuustossa osa valtuutetuista. Varajäsenillä
ja varavaltuutetuilla täydennettyinä kunnanhallitus ja valtuusto ovat toimivaltaisia.
Selvitystyön arvioitiin alun perin valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Valmistelua jatketaan kuitenkin vielä ensi vuoden
alkupuolella ja päätöksiä tehdään loppuraportin valmistuttua.
Tulevana lukuvuotena yläluokkien opetus
jatkuu joka tapauksessa kotikunnassa opettajien ja rehtorin suunnitteleman mallin mukaisesti. Vähenevään oppilasmäärään sovitettuja
uusia toimintamalleja kokeillaan syksyn tullen.
Kaija Tarvainen

22

Tervon kunnan Talvikirje 2018

25

26

Tervon kunnan Talvikirje 2018

Tervon kunnan Talvikirje 2018

27

kuvaa tai kuvistusta

VAUVAPERHEEN LAHJAKORTTIA
JA TAAPERORAHAA HAKEMAAN…
Tervon kunnan Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2012-2016 (Kunnanvaltuusto
25.6.2012 § 23) mukaan uusille tervolaisille
vauvaperheille annetaan 150 euron lahjakortti, jolla voi hankkia palveluita tervolaisista yrityksistä vanhempainrahakauden päättyessä pienten lasten perheitä tuetaan 500
euron taaperorahalla.

Taaperorahahakemuksesta tulee käydä ilmi
- huoltajan/huoltajien nimi/nimet ja
kotiosoite
- huoltajan, jonka tilille taaperoraha
maksetaan, henkilötunnus ja
pankkitilin numero
- lapsen nimi ja henkilötunnus.

VAUVAPERHEEN
LAHJAKORTTI
(150 EUROA)

Lisätietoja antaa:

Voidaksemme toimittaa lahjakortin perheellenne, pyydämme Teitä ilmoittamaan yhteystietonne ja lapsen syntymäajan neuvolasta
saatavalla lomakkeella (lomake toimitetaan
sisäisessä postissa neuvolasta Tervon kuntaan
hallintojohtajalle) tai hallintojohtaja Kaija
Tarvaiselle.
Turvaposti: https://www.turvaposti.fi/viesti/
tervo.kaija.tarvainen@turvaposti.fi

TAAPERORAHA
(500 EUROA)
Vanhempainrahakauden päättyessä pyydämme Teitä hakemaan taaperorahaa hallintojohtaja Kaija Tarvaiselta.

Hallintojohtaja
Kaija Tarvainen
puh. 044 7499 201
kaija.tarvainen@tervo.fi

VIRKISTYMISALUEEN SUUNNITTELU
JA RAKENTAMINEN KÄYNNISTYY
Kaikkien kuntalaisten liikunta- ja virkistysalueen suunnittelu aloitetaan kuntalaisten esittämien toiveiden mukaisesti.
Sivistys- ja perusturvalautakunnat selvittivät tämän vuoden tammikuussa ikäihmisten,
lasten, nuorten ja huoltajien sekä työtekijöiden näkemyksiä ikäihmisten sekä lasten ja
nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.
Lapset, nuoret ja perheet toivoivat parannusta lasten ja nuorten tapaamis- ja harrastusmahdollisuuksiin sekä leikki-, liikunta- ja ulkoilupaikkoihin. Lasten ja nuorten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskeisiksi kulmakiviksi nimettiin panostaminen
harrastusmahdollisuuksiin, tiloihin, alueisiin
ja välineisiin sekä niiden kunnostamiseen.
Kyselyyn vastaajat esittivät, että kuntaan
rakennetaan kaikenikäisille yhteisen liikuntaja virkistysalue.
Ikäihmiset voisivat käyttää helppokäyttöisiä laitteita yksin tai ohjaajan kanssa. Kesällä voisi olla ohjattuja, yhdessä kaikenikäisille suunnattuja liikuntatapahtumia. Alueen
yhteydessä voisi olla pieni helppokulkuinen
kävelylenkki, joka yhteydessä olisi tehtäväpisteitä.

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen keskeisimmiksi kulmakiviksi nimettiin liikunta ja sosiaaliset suhteet kulttuurin ohella.
Sivistyslautakunta ”isännäksi”
Liikunta- ja virkistysalueen suunnittelun ”isännäksi” valikoitui sivistyslautakunta. Lokakuun
lautakunnan kokouksessa työryhmään nimettiin lautakunnasta Marjo Tolonen, liikuntatoimesta Juha Honkaselkä, teknisestä toimesta edustaja/edustajat, kotihoitopalveluista
Kati Vehniäinen, terveyskeskuksesta fysioterapeutti Tiia Pääkkönen sekä allekirjoittanut. MLL Tervon osastoa, Lapsi- ja nuorisoneuvostoa, Vanhus- ja vammaisneuvostoa,
Vanhempainyhdistystä ja Eläkeliiton Tervon
Yhdistys ry:tä pyydettiin nimeämään edustajansa työryhmään.
Koko työryhmä nimetään marraskuun
lautakunnan kokouksessa, minkä jälkeen
suunnittelu käynnistyy täällä paikan päällä ja
tutustumiskohteissa.
Yhteisestä mieluisasta ”urakasta” iloiten
ja kaikkia kuntalaisia ”urakkaan” mukaan
toivoen, Kaija Tarvainen
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noa ja toteutusta omassa kunnassa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävillä on useita tavoitteita. HYTEtyöllä pyritään kaventamaan asukkaiden
hyvinvointi- ja terveyseroja. Tavoitteena
on myös lisätä hyvinvointia, terveyttä ja
toimintakykyä sekä ehkäistä sairauksia, tapaturmia ja syrjäytymistä.
Tärkeä osa HYTE-työtä on mielenterveyden ja osallisuuden vahvistaminen.
Osallisuudella tarkoitetaan mukanaoloa,
vaikuttamista ja huolenpitoa, yhteisössä
osallisena olemista. Lisäksi osallisuus tarkoittaa sitä, että ihminen pääsee osalliseksi yhteisesti rakennettuun hyvinvointiin.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
EDISTÄMINEN (HYTE)
Kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten
hyvinvointia ja terveyttä. Tämä tehtävä on
asetettu terveydenhuoltolaissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä käytetään
lyhennettä HYTE. HYTE on merkittävä osa
myös tulevaa sote- ja maakuntauudistusta.
Kunnat ja tulevat maakunnat edistävät yhdessä asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.
Kunnilla ja maakunnilla on omat tehtävänsä
asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kunnat vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä myös
sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.
Maakuntien tehtävänä on tukea kuntia
ja tarjota niille asiantuntemusta HYTE-työn
tueksi. Maakuntien tehtävänä on myös huolehtia alueellisesti hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tehtävistä, vastata sosiaali- ja
terveyspalveluista sekä siitä, että edistävät ja
ehkäisevät palvelut toteutuvat.

Vahvistetaan mukanaoloa
Tervon ja Vesannon kunnat ovat yhteistyössä palkanneet HYTE-yhdyshenkilöksi Tervon
kunnan varhaiskasvatuspalveluiden esimies
Mikko Latvalan, joka koordinoi kunnissa
tehtävää HYTE-työtä. Kunnan tekemä HYTEtyö koostuu erilaisista toimenpiteistä.
Ensinnäkin lain mukaan kunnan tehtävänä on valmistella valtuustokausittain laaja
hyvinvointikertomus ja vuosittainen raportti, joilla seurataan ja ohjataan kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden kehitystä. Toiseksi kunnan tulee kartoittaa tarjolla olevat
hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut
ja koordinoida niiden tuotantoa kunnan eri
toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötahoja ovat mm. muut kunnat, seurakunta, paikalliset yritykset ja erilaiset järjestöt. Kolmanneksi kunnan tehtävänä on tukea
kansallisten ja alueellisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpa-

Järjestöt, yhteisöt ja
yritykset mukaan
HYTE-työllä ei tarkoiteta vain kuntien
sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan lähes
kaikki kuntien ja yhteistyötahojen palvelut ovat HYTE-työtä. Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä on oma vahva
roolinsa kaikilla kunnan järjestämillä palveluilla kuten mm. kirjasto- ja kulttuuripalveluilla, liikunta- ja nuorisopalveluilla
tai ympäristöterveydenhuollolla.
Oma yhtä merkittävä osuutensa on
niillä palveluilla, joita eri järjestöt, yhteisöt tai yritykset tarjoavat jäsenilleen ja
muille kuntalaisille.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on myös vahva taloudellinen merkitys vähentyneinä hoitokuluina, joten
on kaikkien etu, että kunnissa on tarjolla
monipuolisesti eri toimijoiden tarjoamia
palveluita.

Mikko Latvala
HYTE-yhdyshenkilö
Tervon ja Vesannon kunnat
044 7499 263
mikko.latvala(at)tervo.fi
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Töissä Tervon kunnalla:

MIKKO LATVALA
Varhaiskasvatuspalveluiden esimies
HYTE-yhdyshenkilö
Millainen tehtävä sinulla on
Tervon kunnassa:
Vastaan kunnan varhaiskasvatuksesta ja
yhteistyössä rehtorin kanssa myös AP/
IP-toiminnasta. Toimin Kurrekummun
päiväkodissa sekä hallinnollisena että
pedagogisena johtajana. Varhaiskasvatuspalveluiden esimiehen tehtävien
lisäksi toimin Tervon ja Vesannon kuntien
HYTE-yhdyshenkilönä. HYTE-yhdyshenkilö koordinoi kunnan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen palveluita.
Kauanko olet ollut
kunnan työntekijä:
Aloitin virassa 1.8.2018
Mikä on parasta työssäsi:
Monipuoliset ja vaihtelevat päivät
lasten ja hyvän työyhteisön parissa.
Mikä on parasta Tervossa:
Rauha. Olen asunut Guangzhoussa
Kiinassa, jossa on 16 miljoonaa asukasta.
Siellä on vaikea löytää rauhallista paikkaa.
Tervossa on 1600 asukasta ja kaunis luonto, joten omaa tilaa ja rauhaa riittää.
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TERVON VANHIN ASUKAS TOIVOO
RAUHALLISIA AIKOJA
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Töissä Tervon kunnalla:

T

ervolainen Sisko Huuskonen täytti lokakuun lopussa 103 vuotta, ja viettää
elämäänsä nyt Tervon palvelutalossa.
Huuskonen nousee jo aamuvarhain, sillä hänelle on tärkeää
saada päivän lehti heti luettavaksi. Hän lukee sekä paikallislehden
että maakuntalehden ahkerasti,
ja pysyy maailman menossa mukana. Kirjallisuus ja lukeminen
yleensä ovat olleet Huuskoselle
tärkeä harrastus. Edelleen pöydällä on iso pino kirjoja odottamassa
lukuvuoroa.
- Silmät ovat vielä hyvässä
kunnossa, että näkee lukea, Huuskonen kertoo.
Pitkän iän salaisuutta ovat
hoitajatkin tiedustelleet. Vastaukseksi 103-vuotias heittää viisaan
ajatuksen.
- Olen elänyt vain ihan normaalia elämää, hymyilee Huuskonen.
Millaisia terveisiä hän haluaisi
lähettää nuorelle sukupolvelle?
- Eläkää siistiä elämää. Ja toivoisin että kaikki, jotka haluaa,
saisivat töitä. Ja että saataisiin
elää turvassa ja rauhassa elämää,
sotia ja kapinoita nähnyt Huuskonen toivoo.

VANHUKSIA VIETIIN
ULKOILEMAAN
Valtakunnallista Vanhustenviikkoa vietettiin 8.-14.10.2018. Viikkoon mahtui monenlaista ohjelmaa laulutuokiosta kantelekonserttiin ja liikenneluennosta ulkoiluun.
Torstaina 11.10 oli Ikäinstituutin Vie vanhus ulos –kampanjan ulkoilupäivä. Tervossa
ikäihmiset ja yhtenäiskoulun 7. ja 8.luokkalaiset ulkoilivat yhdessä ihanan raikkaassa
syyssäässä.
Ulkoilutapahtumaan osallistui kaiken
kaikkiaan noin 17 palvelukoti Vuokon ja kotihoidon asiakasta ja koululaisia opettajineen
non 15.
Lisäksi ulkoiluystävinä oli muutamia vapaaehtoisia ja Tervon kunnan henkilöstöä.

Kiitos kaikille!
Perhettä neljässä polvessa. Sisko Huuskosen
vierellä tytär Ritva, ja hänen tyttärensä Veera
sekä Veeran tytär Aliisa.

Vielä kerran kiitos kaikille ulkoilutapahtumaan osallistuneille :). Vie vanhus ulos
–kampanjaan oli Tervon kunnan henkilöstöllä mahdollisuus osallistua kampanjan
aikana käyttämällä 1 h työajasta ikäihmisten ulkoiluun. Yhteensä kampanjan sivuille
kertyi Tervon osalta 32 ulkoilukertaa.

HELI AUTIO,
työnjohtaja-laitosmies
Millainen tehtävä sinulla on
Tervon kunnassa?
Työnjohtaja-laitosmiehenä tehtäviini kuuluu kunnan teknisen toimen
rakennus-, korjaus- ja kunnossapitotöiden esimiestehtävät, suunnittelua,
aikataulutusta ja asiakaspalvelua sekä
päivystys. Työkohteinamme on mm.
kiinteistöt, laitokset ja verkostot.
Tehtävissäni tapahtui muutoksia, kun
toimin rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteerin sijaisena.
Kauanko olet ollut kunnan
työntekijä?
Olen ollut kunnan työntekijä reilut
4 vuotta. Työt aloitin työnjohtajalaitosmiehenä elokuussa 2014 ja
tammikuussa 2017 jäin äitiyslomalle. Palasin töihin lokakuussa 2018
työnjohtaja-laitosmiehen tehtävään.
Rakennustarkastajan sijaisena aloitin
loka-marraskuun vaihteessa.
Mikä on parasta työssäsi?
Parasta työssäni on työkaverit ja
monipuolisuus.
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SAAKO KOTIKEITTIÖSSÄ VALMISTAA
ELINTARVIKKEITA MYYNTITARKOITUKSEEN?
Saako omassa kotikeittiöstä leipoa kakkuja
silloin tällöin myyntiin torille tai suoraan
yksityisille henkilöille? Entä mitä vaaditaan, kun kakkuja leivotaan kotona ammattimaisesti, virallisena yrityksenä?
Koti voi olla ilmoitettu elintarvikehuoneisto,
esimerkiksi ammattimainen leipominen kodin
keittiössä on mahdollista, kun huoneisto on
rekisteröity elintarvikehuoneistoksi. Sen sijaan
eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyä
ennen vähittäismyyntiä, eli laitostoimintaa, kotioloissa ei voida tehdä.
Vähäriskisestä elintarvikemyynnistä tai -tarjoilusta ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta kunnan elintarvikevalvontaan silloin,
kun toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa
ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena. Tällainen toiminta on tyypillisesti satunnaista ja käsiteltävien elintarvikkeiden määrät ovat pieniä
kuten esim. elintarvikemyynti koulujen myyjäisissä, seurakunnan kahvitilaisuus tai urheiluseuran makkaranpaisto paikallisottelussa. Ilmoitus
tulee kuitenkin tehdä, mikäli toimintaan liittyy
erityisiä riskejä (esim. raakalihavalmisteiden
myyminen, kylmäsavustetun, tyhjiöpakatun
kalan myynti) tai toiminta on ammattimaista.
Arvio oman toiminnan riskeistä
Suunniteltaessa kodin rekisteröimistä elintarvikehuoneistoksi, tulee asukkaan varmistaa, ettei
toiminnalle ei ole estettä kiinteistön omistajan
tai tämän edustajan puolelta (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja). Asunnossa harjoitettava toiminta ei saa
aiheuttaa haittaa (melu, haju tms.) naapureille.
Jos käytössä on oma talousvesikaivo, on veden
laatu syytä varmistaa laboratoriotutkimuksella
ennen toiminnan aloittamista.
Olipa kyse ammattimaisesta elintarvikehuoneistotoiminnasta tai satunnaisesta myyntiin valmistamisesta, asumisesta ei saa aiheutua
vaaraa kotona valmistettaville elintarvikkeille.

Omat ruuat tulisi säilyttää erillään myyntiin menevistä ruuista. Lemmikkieläimiä ei saa päästää
keittiöön. Toiminnassa tulee myös huomioida,
etteivät perheenjäsenten mahdolliset sairastumiset aiheuta elintarvikehygieenistä vaaraa.
Mikäli tuotevalikoimaan kuuluu kylmäsäilytystä vaativia tuotteita, tulee varata riittävästi
kylmätilaa niiden säilyttämiseen sekä kotona
että myynti- tai tarjoilupaikassa ja huolehtia
kylmäketjun katkeamattomuudesta myös kuljetuksen aikana. Valmistuksessa tulee noudattaa
hyvän hygienian mukaisia toimintatapoja. Ammattimainen kotileipuri laatii ennen toiminnan
aloittamista omavalvontasuunnitelman oman
toiminnan riskit arvioiden.
Myytävien tuotteiden osalta tulee huomioida, että pakkausmerkinnät täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Elintarvikkeita koskevat
pakkausmerkintävaatimukset on esitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille ja Maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa (834/2014) elintarviketietojen
antamisesta kuluttajalle ja (1010/2014) eräiden
elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi.
Pakkausmerkinnät ja raaka-aineluettelo
Myös myyjäisissä myytäviin ja tarjoiltavien itse
valmistettuihin elintarvikkeisiin on tehtävä pakkausmerkinnät. Koska ihmisillä on nykyään paljon allergioita ja erikoisruokavalioita, kannattaa
tuotteisiin kiinnittää aina raaka-aineluettelo.
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tuotteen
tekijä ei ole itse myyntipöydän takana. Elintarvikelainsäädäntö vaatii, että kotitalouksien
valmistamissa ja tilapäisesti myytävissä tuotteissa pitää olla esillä ainakin elintarvikkeen nimi,
mahdolliset yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat
sekä valmistuspäivä. Yliherkkyyttä aiheuttavia
ainesosia ovat esimerkiksi kananmuna, hasselpähkinä, manteli, maito ja vehnä.
Vastaavat tiedot tulee olla tarjoiltaessa
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esim. myyjäisten ja urheilutapahtumien
tilapäiskahvilassa tai myytäessä tuotteita
irrallisina. Valmistaja vastaa pakkausmerkintöjen oikeellisuudesta sekä allergeeni- ja
intoleranssitietojen toimittamisesta myyntipisteeseen.
Lisätietoja elintarvikevalvonnasta Tervon
kunnan ympäristöterveyspalvelujen
ympäristöterveystarkastajilta
puh. 044 7499 420 tai
ymparistoterveys@tervo.fi

Porkkanamarmeladi
1 kg porkkanoita
vettä
1,5 dl sitruunamehua
2 tl raastettua sitruunan kuorta
6 dl hillosokeria
Kuori pestyt porkkanat ja keitä
kypsiksi vähässä vedessä. Soseuta
porkkanet. Lisää sitruunamehu, raastettu sitruunan kuori ja
hillosokeri. Keitä seosta miedolla
lämmöllä n. 15 min välillä sekoittaen. Anna marmeladin jäähtyä
n. 15 min ja purkita puhtaisiin
lasitölkkeihin. Muista pakkausmerkintä!

MAUKOLAN TILALLA
LÖYTÖELÄINSUOJA
Eläinsuojelulain mukaan kunnan tehtäviin
kuuluu huolehtia alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä
muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja
harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Tervon, Vesannon-, Rautalammin kuntien ja Suonenjoen kaupungin alueella Tervon
kunnan ympäristöterveyspalvelujen yhteistyökumppanina toimii Maukolan tilan Minna Väänänen. Löytöeläinsuoja ottaa vastaan ilman
omistajaa jääneitä ja viranomaisten haltuun
ottamia lemmikkieläimiä sekä huolehtii niiden
tilapäisestä hoidosta.
Kunnan velvoite säilyttää löytöeläin päättyy 15 vuorokauden kuluttua talteenotosta.
Tämän jälkeen löytöeläin siirtyy löytöeläintoimintaa ylläpitävälle yrittäjälle ja sille etsitään
uusi koti.
Minna Väänänen aloitti Sisä-Savon alueen
löytöeläinsuojan pidon Maukolan tilalla Tervossa elokuussa 2018. Toiminta on lähtenyt
mukavasti käyntiin ja Maukolassa syksyn aikana vierailleet karkulaiset ovat palautuneet
nopeasti omistajilleen tehokkaan tiedotuksen
ansiosta. Jos oma lemmikki on karkuteillä, niin
kannattaa tarkistaa onko lemmikki toimitettu
löytöeläinsuojaan. Löytöeläinsuojaan tuoduista eläimistä ja uutta kotia etsivistä eläimistä
Maukolan tila ilmoittaa Sisä-Savon löytöeläimet facebook-sivuilla ja paikallislehdessä.
Yhteystiedot: Sisä-Savon löytöeläinsuoja,
Maukolan tila/ Minna Väänänen,
Joutenlahdentie 164, Tervo
puh. 040 576 3123
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POHJAVESIALUEET LUOKITELLAAN
UUDELLEEN

0884404 Kiukoonaho

0884407 Talluskylä

Pohjavesialueiden luokitus
Uusi luokitus on hyvin pitkälle vanhaa luokitusta vastaava. Uutena asiana luokituksessa
otetaan huomioon pohjavesialueisiin liittyvät, pohjavesistä riippuvaiset ekosysteemit,
kuten lähteet.

0884406 Äyskoski

0884408 Honkamäki
0884401 Tervonranta

Uudessa luokituksessa
• 1-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet ovat
vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Niiden vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan
taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai
yli 50 ihmisen tarpeisiin.
• 2-luokkaan luokitellaan vastaavaan vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet.
• E-luokkaan luokitellaan sellaiset pohjavesialueet, joiden pohjavedestä lainsäädännön
nojalla suojeltu ekosysteemi on riippuvainen.

0884403 Hyvölä

0884402 Linnonsaari

pohjavesialueet © SYKE; ELY-keskus
taustakartta © Maanmittauslaitos

Tervon kunnan alueella olevia pohjavesialueita ollaan luokittelemassa uudelleen
lakimuutoksen johdosta. Luokittelusta käynnistetään kuuleminen ensi vuoden alussa,
jolloin kuntalaisilla ja muilla asianosaisilla
on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja
mahdollisia lisätietoja kuultavana olevista
asioista. Kun kuuleminen käynnistyy, siitä
tiedotetaan ja asiakirjat tulevat nähtäville
kunnan ilmoitustaululle sekä Pohjois-Savon
ELY-keskuksen internet-sivuille www.ely-keskus.fi/pohjois-savo.

Mittakaava 1: 250 000

Maanmittauslaitos, Esri Finland

Kartta: Tervon pohjavesialueiden sijainti.

Tervon pohjavesialueiden tila on hyvä
Pohjavesialueita rajaamalla pyritään suojelemaan pohjavettä. Tervon kunnassa on
seitsemän pohjavesialuetta, joista viisi on
vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta ja kaksi on vedenhankintaan soveltuvaa aluetta. Pohjavesialueet on luokiteltu
laadullisesti hyvään tilaan.
- Hyvälaatuinen ja puhdas vesi on elämämme kannalta välttämätön. Pohjavesialueilla puhdasta vettä saadaan luonnonmukaisen prosessin seurauksena, joten
kaikkia pohjavesialueita on tarpeellista suojella. Kuulemisessa kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja antaa palautetta
meille kaikille tärkeästä asiasta, Tervon tekninen johtaja Jukka Korhonen kertoo.
Pohjavesialueella tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Siksi kaikkia torjunta-aineita ei saa käyttää pohjavesialueella. Lisäksi
kunnat voivat ympäristönsuojelumääräyksissä rajoittaa esimerkiksi lietelannan käyttöä pohjavesialueella. Metsien ojittaminen
tai muu maan muokkaus pohjavesialueella
puolestaan tuo riskin pohjavedenpinnan
laskemiselle ja pohjaveden määrän vähenemiselle.
Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Jaana Rääpysjärvi, puh. 0295 016 520,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai
Jussi Aalto, puh 0295 026 776,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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VALOKUITUHANKKEEN
TILANNE TERVOSSA

YMPÄRISTÖTOIMEN
JÄRJESTÄMINEN
YHTEISTOIMINTANA
Tervon, Keiteleen ja Vesannon kunnat
ovat päättäneet keväällä lisätä ympäristötoimen (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) järjestämisen selvittämisen teknisten toimien yhtiöittämisselvitykseen.
Ympäristötoimen resurssien ja osaamisen varmistamiseksi on yhtä kuntaa
laajempi yhteistoiminta-alue perusteltu.
Keitele, Tervo ja Vesanto muodostaisivat
ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan
osalta kooltaan soveltuvan yhteistoimintaalueen. Toimiessaan tämä yhteistoimintaalue tukisi myös muuta yhteistyötä mm.
teknisten toimien yhdistämisen osalta.
Toteutuessaan ympäristötoimen lautakunnan isäntäkuntana toimisi Keiteleen
kunta. Rakennusvalvonnan henkilöstöresurssia olisi edelleen jokaisessa kunnassa
ja palkattava ympäristösuojelusihteeri toimisi kolmen kunnan yhteisenä ammattilaisena. Päätöksiä asiasta tehdään kuntien valtuustoissa viimeistään 2019 alkupuolella.

Kesän aikana on tehty valokuitukaapelointia
Ahvensalmen suunnalla. Ensimmäiset asiakkaat
ovat jo saaneet liittymänsä käyttöön, ja loput
valmistuvat muutaman viikon kuluessa.
(Allaan) ”Koti rannalla”-alueen valokuitukaapelien asennukset on saatu valmiiksi. Yhdyskaapeli keskukselle asennetaan ensi kesänä Lohitien
varteen. Samalla kartoitetaan tien varren asukkaiden liittymishalukkuutta verkkoon.
Suunnitelmissa on myös asentaa valokaapelia
Eerikkalantien varteen, jos alueen asukkaat ovat
kiinnostuneita valokuituliittymän hankinnasta.
Taajamassa liittymämahdollisuutta tarjotaan
olemassa olevan verkon alueella sekä pientaloille
että taloyhtiöille.
Lisätietoja: Yrjö Tiilikainen, Projektipäällikkö,
Savon Kuituverkko Oy
puh. 050 409 0330,
yrjo.tiilikainen(at)savonkuitu.fi
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HALUATKO VUOKRALLE
ASUMAAN VUOKRALLE
UUTEEN OMAKOTITALOON?
TARJOTAAN

Uusia omakotitaloja järven rannalla
50 min päässä Kuopion torilta

TULE MUKAAN
suunnittelemaan uudenlaista
maaseutuasumisen konseptia ja
tule asumaan uuteen omakotitaloon!

Koskiselän
ranta Tervo

noin 1 km
Lohimaasta
etelään.

Vuokra-asunto 75 – 100 m2

KIINTEISTÖJEN SIIRTÄMINEN
TERVON KEHITYS OY:ÖÖN

Vuokra-asunto 75 – 100 m2 järvinäkymin

Tervon kunta jatkaa kiinteistöjärjestelyjä.
Vuoden 2019 alusta päiväkodin ja liikuntasalin
omistava keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Tervon Kuntakiinteistöt ja Terveysasemakiinteistön
omistava Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Tervon Terveysasema sulautuvat Tervon Kehitys
Oy:öön. Molemmat yhtiöt ovat Tervon kunnan
100% omistamia.
Paloasemakiinteistö on myyty kunnanvaltuuston 26.10.2018 tehdyllä päätöksellä Tervon
Kehitys Oy:lle. Tervon Kehitys Oy on ostanut
teollisuustilaa, jonne vuokralaiseksi on tullut Destia Oy usean vuoden vuokrasopimuksella.
Toimenpiteillä valmistaudutaan mm. Soteratkaisun osalta muuttuvaan tilanteeseen sekä
selkeytetään kunnan kiinteistöomaisuutta ja sen
hallinnointia yhdelle kunnan kokonaan omistavalle taholle.

Yhteisöllistä asumista

Vuokra noin 750 – 950 € / kk
Oma piha-alue

Asuntoyhtiön yhteinen ranta ja rantasauna
Ekologinen kokonaisuus pienellä hiilijalanjäljellä
Yhteiskäyttöautot / sähköautot

Uusia asumisen mahdollisuuksia
Mahdollisuus palstaviljelyyn ja puutarhanhoitoon, harrasteet
omalla takapihalla: kalastus, metsästys, marjastus, retkeily,
veneily, melonta, golf, frisbeegolf…

MITÄ MUUTA
HALUAISIT?

OTA YHTEYTTÄ
ANTTI TULILA projektipäällikkö
p. 0400 673 565, antti.tulila@tervo.fi

Ota yhteyttä ja kerro se meille!
Nopeimmat muuttavat
uusiin kohteisiin
keväällä 2019.

www.kotirannalla.fi
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LAJITTELU - SE ALKAA SINUSTA

TERVON TERVEYSPALVELUT (KYSTERI) www.kysteri.fi

Lajittelemalla roskista saadaan talteen
uusioraaka-aineita tai niistä voidaan tehdä
sähköä ja lämpöä. Oikeat keräysastiat ja
-paikat eri roskille löytyvät kiinteistöltä,
ekopisteiltä tai lajitteluasemilta.

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

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

kotitalouksilta vastaanotetaan metalli, puujäte,
betoni, tiili, posliini, pahvi, sähkölaitteet, asbesti, kyllästetty puu ja vaaralliset jätteet. Muista
jätteistä veloitetaan pienkuormamaksu. Tarkista
jätelajikohtaiset lajitteluohjeet osoitteesta jatekukko.fi/aluekartat
Tervon lajitteluasema, Lohitie 3
• kesäaikana (1.5.-31.10.) pe klo 14-18
• talviaikana (1.11.-30.4.) pe klo 15-17
Pienkuormamaksut
• pienkuorma
enintään 3 m3 tai 300 kg
• pienkuorma
enintään 1 m3 tai 100 kg

		
24,40€
12,25€

Isot jäte-esineet Noutokukon kyytiin
Isojen jäte-esineiden noutopalvelu Noutokukko noutaa isot jäte-esineet suoraan kotoa ja
toimittaa ne materiaalinsa mukaiseen käsittelyyn. Palvelu sisältää noudon, kaksi kantajaa ja
jätteenkäsittelymaksun. Lisätietoa ja tilausohjeet jatekukko.fi/noutokukko
Omakukko-verkkopalvelussa
hoidat asiakkuuttasi
Palvelussa näet jäteastiasi seuraavan tyhjennyskerran, muutat tyhjennysväliä tai tilaat
tyhjennyksen, ylläpidät asiakastietojasi, ilmoitat
kompostoinnista ja annat palautetta.
Asioi jatekukko.fi/omakukko

KIITOS KUN LAJITTELET!
Jätekukko Oy, www.jatekukko.fi
asiakaspalvelu@jatekukko.fi

AK-POLIKLINIKKA/INR-HOITAJA
p. 017 171 186,
ti ja ke 8–15

KIIREELLINEN ENSIAPU
p. 017 171 170

MATKAILIJOIDEN ROKOTUKSET
p. 017 171 180,
puhelinaika ma-pe klo 12-13,
1.1.2019 alkaen klo 8-9

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

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

AKUUTTIVASTAANOTTO JA
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS VIRKA-AJAN
ULKOPUOLELLA
Arki-iltaisin klo 16-20 sekä
viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-18
päivystys on joko
Pielavedellä p. 017 171 030 tai
Keiteleellä p. 017 171 130
Arkisin klo 20:n jälkeen ja viikonloppuisin
klo 18:n jälkeen päivystys on Kuopiossa
KYSin yhteispäivystyksessä. Ennen KYSiin
hakeutumista soitetaan Päivystysapu
puhelinneuvontaan: p. 116 117
FYSIOTERAPIA JA
APUVÄLINEPALVELU
puhelin- ja palveluaika ma-pe klo 12-13
p. 017 171 183
NEUVOLAT
kouluterveydenhuolto p. 017 171 239,
puhelinaika ma-pe klo 12-13,
1.1.2019 alkaen klo 8-9.
lastenneuvola p. 017 171 180,
puhelinaika ma-pe klo 12-13,
1.1.2019 alkaen klo 8-9.
äitiys- ja ehkäisyneuvola p. 017 171 044,
puhelinaika ma-pe klo 8-9

MUISTIHOITAJA
p. 017 171 242
SUUN TERVEYDENHUOLTO
ajanvaraus ma-pe 8-15 p. 017 171 156
arkipyhä- ja viikonloppupäivystys Kuopio
ajanvaraus klo 8-9 p. 017 174 020
RÖNTGEN
Keitele, Sairaalatie 1. Röntgentutkimukset.
Ajanvaraus röntgenin aukioloaikoina
p. 017 171 150
Pielavesi, Savikontie 15. Röntgen- ja
ultraäänitutkimukset.
Ajanvaraus ma, ti ja to klo 8-15.30,
pe klo 8-13.30 p. 017 171 050
LABORATORIO, ISLAB, Tervo
näytteenotto ma ja to klo 7-9.30.
Ajanvaraus ma-pe klo 12-14
p. 044 717 8888,
www.islab.fi/ajanvaraus
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TERVON KUNNAN PALVELUT 2018-19
SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtaja Minna Heikkinen,
puh. 017 499250

KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 017-499111
on auki 8-15.
Virasto palvelee ympäri vuoden
ma-pe klo 9-14,
muuna aikana sopimuksen mukaan.
www.tervo.fi
sähköposti: tervon.kunta@tervo.fi tai
etunimi.sukunimi@tervo.fi
KUNNANVIRASTO ON SULJETTU
VUOSILOMIEN VUOKSI 7.12.2018 sekä
27.-28.12.2018. Sulkemisaikaan kiireellisissä
asioissa sosiaalitoimen päivystysnumero on
044 749 9251 (virka-aikaan) ja teknisen
toimen päivystysnumero 017 499 353.
Asiakaskäynneistä on kaikissa tapauksissa
sovittava etukäteen.
HALLINTOTOIMISTO
Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas,
puh. 044 7499200
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh. 044 7499201
Pääkirjanpitäjä Merja Lindi,
puh. 044 7499211
Kirjanpitäjä Seija Lintunen,
puh. 044 7499212
Palkanlaskija Taina Poutiainen,
puh. 044 7499216
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, puh. 0207 464640,
sari.tulila@savogrow.fi

Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen asiat toimistosihteeri Pirkko Väätäinen, puh. 017 499252, sosiaalityöntekijä
puh. 017 499251 tai sosiaalityöntekijä, puh.
044 7499265. Puhelinaika ma-pe klo 8-10.
Lastensuojelu, muu sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut: sosiaalityöntekijä,
puh. 017 499251. Puhelinaika ma-to, klo
8-10, perjantaisin klo 8-10 sosiaalityöntekijä,
puh. 044 7499265.
Vammaishuollon palvelut, lastenvalvojan
tehtävät, aikuisten ja ikäihmisten perhehoito, omaishoidon tuki sekä asumispalvelut:
sosiaalityöntekijä, puh. 044 7499265. Puhelinaika ti-pe 8-10, maanantaisin klo 8-10,
sosiaalityöntekijä puh. 017 499251.
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä,
puh. 044 7885422
Sosiaaliohjaaja, puh. 044 7885438
Sosiaaliasiamies, puh. 044 7183308
SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.

Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti
kerran viikossa.
Psykologi, puh. 040 147 2522.
Sosiaalityöntekijä, puh. 040 1779124.
VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut sekä
veteraaniasiat: Kotihoitopalveluiden esimies
Kati Vehniäinen, puh. 044 7499253, puhelinaika ma-pe klo 8-10.
Kotiutukset, palvelutarpeen arvioinnit sekä
palveluohjaus, tehostettu palveluasuminen

ja laitoshoito: Kotihoidon palveluohjaaja ja
osastonhoitaja puh. 044 749 9264.
Kotisairaanhoitajat:
Alue 1. Tanja Huttunen, puh. 040 775 4715
Alue 2. puh. 040 548 3943
Soittoaika ma-ti ja to-pe klo 10-10.30.
Kotisairaanhoitajien porrastetut vuorot
klo 7-17 välillä, sairaanhoitajat työskentelevät vuoroviikoin klo 17 saakka.
Kotihoito:
Kotihoito 24/7, puh. 044 749 9257
Kotihoito ma-su klo 7-21,
puh. 044 749 9277
SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET
Virka-aikana sosiaalityöntekijä,
puh. 017 499251 tai puh. 044 749 9265,
toimistosihteeri, puh. 017 499 252,
perusturvajohtaja, puh. 017 499 250.
Tarvittaessa yhteydenottopyynnöt,
puh. 017 499 111.
SOSIAALIPÄIVYSTYS virka-ajan
ulkopuolella, puh. 112.
KRIISIPALVELUT
Kuopion Kriisikeskus, Kallanranta 9,
70100 Kuopio.
Ajanvaraus ma-to klo 8-10,
puh. 017 262 7733.
Kriisitilanteessa voidaan keskustella puhelimessa, ja tarvittaessa on mahdollista varata
keskusteluaika/videoneuvotteluaika kriisikeskukselle.
Valtakunnallinen kriisipuhelin arkisin
klo 09-07, viikonloppuisin ja juhlapyhinä
klo 15-07, puh. 010 195 202.
YLEINEN EDUNVALVONTA
Kuopion oikeusaputoimisto/
Yleinen edunvalvonta
Suonenjoen toimipiste
Olavi Leskisen katu 12, 77600 Suonenjoki
Edunvalvoja
puh. 0295 652 571 tai 050 380 1181
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Edunvalvontasihteeri
puh. 0295 652 570 tai 050 380 1174
OIKEUSAPUPALVELUT
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto,
Suonenjoen toimipaikka,
puh. 029 566 1060 tai 050 406 4563
KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajavirasto.fi,
puh. 029 553 6901, arkisin klo 9-15.
KIRJASTO
Lainaus ja neuvonta puh. 044 749 9315,
kirjasto@tervo.fi
www.facebook.com/tervonkirjasto
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
esimies Tiina Pulkkinen,
puh. 044 749 9316
Kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasaho,
puh. 044 749 9315
YHTENÄISKOULU
https://peda.net/tervo/ty
Rehtori
Kimmo Honkanen, puh. 044 749 9309,
kimmo.honkanen@tervo.fi
Toimistosihteeri, puh. 044 749 9301
KURREKUMMUN PÄIVÄKOTI
Varhaiskasvatuspalveluiden esimies
Mikko Latvala, puh. 044 749 9263,
mikko.latvala@tervo.fi
VAPAA-AIKATOIMI
Liikuntapalvelut
Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä, puh. 044 749 9303
Nuorisopalvelut
Nuorisotyöntekijä Arto Lahtinen,
puh. 050 387 9969
Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja
Mikko Räty, puh. 044 749 9304
Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks.
tämän tiedotteen erillinen osio.
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TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja Jukka Korhonen,
puh. 044 749 9350

soita oman eläinlääkärisi numeroon, niin
puhelu yhdistyy päivystävän eläinlääkärin
numeroon.

Rakennustarkastaja Esko Tossavainen,
puh. 044 749 9355

Löytöeläinsuoja, puh. 040 576 3123

Toimistosihteeri Jukka Mykkänen,
puh. 044 749 9351

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Työnjohtaja-laitosmies Heli Autio
puh. 044 749 9354

Kuopion aluepelastuslaitoksessa Tervon
alueella palvelee lähinnä ylipalomies,
puh. 044 718 8301. Tervon palokunnan
päivystysnumero on 017 188306.

Vs. työnjohtaja-laitosmies Matti Maapuro,
p. 044 749 9373
Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 0447499352
Teknisen toimen päivystys,
puh. 017 499 353
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
(Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki)
Vs. ympäristöterveysjohtaja Jaana Partanen,
puh. 044 749 9400
Toimistosihteeri Mervi Mäki-Penttilä,
puh. 044 749 9410
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka Herralantie 1
Niina Niskanen, puh. 044 749 9420
Liisa Ruuska, puh. 044 749 9423
Krista Haataja, puh. 044 749 9422
Vesa Aula, puh. 044 749 9424
Eläinlääkärit
Tervo, Lilli Partala, 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.
Valvontaeläinlääkäri Päivi Romunen,
puh. 044 749 9409
Eläinlääkäripäivystys arkena klo 9.30 jälkeen
sekä viikonloppuisin ja juhlapyhien ajan;

YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Tervon paloasema, Tervontie 1,
72210 TERVO, puh. 017 188 306
Ylipalomies, puh. 044 718 8301
Tervon alueen piirinuohooja,
puh. 0400 314 577
TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri, Tervon terveysasema,
puh. 017 171 171.
AMBULANSSI 112
ASUNTOASIAT
Vuokra-asuntoasioissa palvelevat hallintojohtaja, puh. 0447 499201 ja Kiinteistö
Oy Tervon Vuokratalojen toimitusjohtaja
Oili Heiskanen, puh. 040 5799793. Kunnanvirastosta saatavat vuokra-asuntohakemukset toimitetaan hallintojohtajalle.
Korkotukilainoille ei ole erillisiä hakuaikoja. Lisätietoja korkotukiasioissa antaa
pankinjohtaja ja kunnan rakennustarkastaja.
Vapaita tontteja rakentamiseen löytyy
kunnalta sekä kaava-alueelta että hajaasutusalueelta. Tonttivarausasioissa palvelevat kunnanjohtaja, puh. 017 499200 ja
rakennustarkastaja, puh. 017 499355. Viimeksi mainitun puoleen käännytään myös
varsinaisissa rakennusasioissa.
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KELAN ASIOINTIPISTE
Tervon kunnan yhteispalvelupisteessä
(os. Tervontie 4) tuotetaan seuraavat
Kelan palvelut:
- Asiakkaan kertoman mukaiseen elämäntilanteeseen liittyvä Kela-asioiden neuvonta
(mm. hakemuksen täyttö, etuuksista ja hakuajoista kertominen yleisellä tasolla)
- Kelan hakemuksen, liitteen tai muun
asiakirjan vastaanottaminen, pois lukien
työeläkehakemukset ja työeläkejärjestelmän
kuntoutushakemukset
- Esitteen/lomakkeen/palautuskuoren
yms. Kelan materiaalin antaminen
- Kelan verkkopalveluiden käyttöön
opastaminen
- Ajanvaraus Kelan puhelinajanvarauspalveluun tai tapaamiseen
- Kelan asiakaspalautteen vastaanottaminen ja kirjaaminen
Yhteispalveluasioissa asiakkaita palvelevat
Pirkko Väätäinen, 044 749 9252 ja Saini
Malinen, 044 749 9203.
Yhteispalvelupiste avoinna ma-pe klo 9-14
kunnanviraston aukioloaikoina.
KELAN PALVELUNUMEROT
Maksupäivät
Numerosta 020 634 0210 kuulet mihin
vuorokaudenaikaan tahansa lapsilisän, lastenhoidon tuen, eläke- ja vammaisetuuksien,
asumistukien, opintotuen ja sotilasavustuksen maksupäivät.
Valtakunnalliset palvelunumerot
palvelevat ma–pe klo 9–16.
Asevelvollisen tuet
020 692 200
Asumisen tuet
020 692 201
Eläkeasiat
020 692 202

Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti
020 692 203
Kuntoutus
020 692 205
Lapsiperheiden tuet
020 692 206
- Jos kysymyksesi koskee erityishoitorahaa,
soita Sairastaminen-numeroon.
- Jos tiedustelusi koskee elatusapuvelkaa
tai elatusapuvelan maksuvapautusta, soita
Perintäkeskukseen 020 634 4940.
Maasta- ja maahanmuutto
020 634 0200
- Kansainvälisten asioiden keskus
- Rajat ylittävän terveydenhuollon
yhteyspiste
Omaisen kuoltua
020 692 208
Opiskelijan tuet
020 692 209
Sairastaminen
020 692 204
- Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, matkakorvaukset, sairauspäiväraha ja
erityishoitoraha
- Taksimatkojen tilaus (tilaus keskitetystä
tilausnumerosta)
Toimeentulotuki
020 692 207
Työttömyysajan tuet
020 692 210
Vammaistuet
020 692 211
- Vammaisten tulkkauspalvelukeskus,
keskinen alue 020 634 4813
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”Kutsu kunnanjohtaja
kylään”vieraili
Utrianlahdessa
Kunnanjohtaja Petteri Ristikankaan
perinteinen kesäkierros suuntautui tänä
vuonna 28.6. Utrianlahteen kyläläisiä
tapaamaan.
Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas on
tehnyt jo seitsemänä kesänä kesäretken,
joka suuntautuu eri puolille Tervoa. Retkillään hän tapaa asukkaita ja kesäasukkaita, piipahtaa tuliaisten kera ihan ”pirtissä” asti.
Tänä vuonna kesäretki tapahtui ekologisesti soutuveneellä. Ekologinen kulkupeli oli valittu Koti rannalla -messujen ekoasumisteeman
vuoksi. Koskiveden
rannalle, Lohimaan
läheisyyteen on suunnitteilla vapaa-ajan ja
vakituisen asumisen
messualue, jossa lisäarvona on modernin
ekologisen asumisen
ratkaisut.

Hyvää joulua
ja onnea uuteen vuoteen!
Julkinen tiedote Tervon kunnan Talvikirje 2018. Tervon kunta, Tervontie 4, 72210 TERVO

