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On aika kiittää
Vuodet vierivät nopeasti.
Kun ikää tulee, vauhti
tuntuu vain kiihtyvän.
Yllättäen huomaa,
että pitkänkin tien
pää on lähellä.
Matka silti
jatkuu, mutta
uuteen
suuntaan.
Noin 10 vuoden ajan olemme kunnanvirastossa näin keväisin muistaneet tervolaisia ja kesätervolaisia kirjeellä, jossa on
kerrottu hieman kuluneesta vuodesta ja
peilattu tulevaa. Samalla on tiedotettu
kunnallisista palveluista ja edessä olevan
kesän tapahtumista. Kirjeemme on ollut
odotettu ja olemme saaneet siitä paljon
palautetta - sekä ruusuja että risuja- kuten asiaan kuuluu. Korkein tunnustus tuli
vuonna 1999, jolloin voitimme Suomen
Postin Hyvä Kirje-kilpailun muu kirjesarjan. Tuo palkinto antoi paljon uskoa
jatkaa tapaamme tiedottaa. Emmekä tee
poikkeusta tänäkään vuo nna. Omalta
osaltani kyseessä on kuite nkin viimeinen
kerta ja siksi mielessä on haikeutta ja syvää tunnetta .
Vuosi 2007 jää Tervon historiaan hyvänä
vuotena. Investointitoiminta oli vahvaa ja
edellisvuotta laajemmalla tasolla. Kaikkiaan investointeihin käytettiin 1,62 milj.
euroa. Kohteita olivat kiinteistöjen korjaukset sekä kunnallistekniikan perusparannukset . Näkyvin kaikista oli kuitenkin
Kalatietokeskus, jonka ministeri Mauri
Pekkarinen vihki käyttöön 28.3.2008.
Myös yksityinen rakennustoiminta virkistyi
edellisvuodesta. Väestöllisesti saimme
muuttovoittoa kahden hengen verran ja
meitä tervolaisia oli 31.12.2007 1792
henkeä. Syntyneiden määrä tosin oli aallonpohjassa. Vain kolme uutta tervolaista
näki päivänvalon.

Vuoden 2007 tilinpäätös oli varausten
lisäyksen ja poistoerokirjausten jälkeen
ylijäämäinen 0,18 milj. euroa ja tulos
merkittävästi odotettua parempi. Hyvään
tulokseen vaikuttivat toimintakulujen
alempi ja verotulojen ennakoitua parempi
toteutuma sekä sijoitustoiminnan hyvä
tuotto. Taseen ylijäämä vahvistui niin,
että sillä voidaan vastata paremmin mahdollisiin alijäämiin. Lihavia vuosia seuraavat väistämättä laihat vuodet. Tulevaan vuoteen varauduttiin tilinpäätöksessä tekemällä 100 000 euron rakennusvaraus koulukeskuksen pellettilämpölaitoksen rakentamiseen, joka toteutuu tänä
vuonna.
Kunnan lainamäärä vuoden 2007 lopussa
oli 1.117 euroa/asukas, mikä on selkeästi
alle valtakunnallisen keskitason. Kunnan
maksuvalmius on eri nomainen. Kassan
riittävyys 136 pv on huippuluokkaa.
Em lukujen valossa kunnan rahoitustila nne tulee olemaan kuluvana tilikautena
hyvä. Investointien suhteen vedetään
hieman henkeä ja jatketaan pääosin perusparannuslinjalla. Käyttötalous on kohtuullisen tasapainoinen ja palvelutuotanto
voidaan turvata. Suurimpana huolena
lähivuosina tulee olemaan yhtenäiskoulun
yläluokkien tulevaisuus voimakkaasti alenevasta oppilasmääräkehityksestä johtuen, vaikka ensi lukuvuonna oppilasmäärään onkin tiedossa hienoista kasvua.
Paras-hanke edellyttää kunnilta merkittävää yhteistoiminnan tehostamista. Yhteistoimintaan uskoo myös Tervon kunta,
joka jatkaa toistaiseksi itsenäisenä kuntana uusien vetureiden vetämänä. Uusi
kunnanjohtaja Olli-Pekka Salminen aloittaa työnsä kesäkuun alkupuolella. Allekirjoittaneen työtä jatkaa 21.7. alkaen
vuorotteluvapaasijaisena Liisa Räty.
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Toivotamme Olli-Pekan ja Liisan lämpimästi tervetulleiksi Tervoon tekemään
työtä tervolaisten parhaaksi.
Tämänkertainen palvelupakettimme sisältää jälleen tärkeitä palveluaikoja- ja numeroita yms. Kannattaa pitää tallessa.
Kesätapahtumien kirjo on moninainen.
Uskon, että tarjonnasta löytyy jokaiselle
jotakin miele nkiintoista ja antoisaa suven
sulostuttajaksi.

Tervon kunnan kesäkirje

Tervo-päivän vieton aloitamme lauantaina 28.6. klo 10 torilla. Päivän ohjelma
on kuin morsiamen asu: vähän vanhaa,
vähän uutta, vähän sinistä ja vähän lainattua. Oman työrupeamani Tervossa
päätän tuolloin kaiken kansan torikahveilla. Tervetulloo naattimaan kuppi kuumoo ja rupattelemaan - iliman virallis ija puhheita ja käenjatkeita!
Lopuksi. Lämmin kiitos kaikille tervolaisille ja kesätervolaisille yhteisistä
vuosikymmenistä sekä Onnea ja Menestystä Tervon kunnalle sen toiminnassa paremman huomisen puolesta!

Tapaamisiin kunnan kahvikojulla

Tuula Ollila
kunnankirjurj´ ja vt. kyläpiällikkö
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TERVON KUNNAN PALVELUT 2008
KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 499 111 on auki ma-to 815.45. (kesä-elokuussa 7.45.-15.30), perjantaisin ja aattoina 7.30-15.15.
sähköposti: tervon.kunta@tervo.fi
tai etunimi.sukunimi@tervo.fi
Kunnanjohtaja Olli-Pekka Salminen,
puh: 499 200
Hallintojohtaja, puh: 499 201
Tuula Ollila 20.7.08 asti
vs Liisa Räty 21.7.08 alkaen
Virasto palvelee ympäri vuoden ma-pe
klo 9-14, muuna aikana sopimuksen mukaan.
Koko virasto on suljettu keskitettyjen vuosilomien vuoksi 31.06.-18.07.08. Sulkemisaikaan kiireellisissä asioissa sosiaalitoimen päivystysnumero on 499 252 (virka-aikaan) ja teknisen toimen päivystysnumero on 499 350 (virka-aikaan) sekä
499 353 (virka-ajan ulkopuolella). Asiakaskäynneistä on kaikissa tapauksissa
sovittava etukäteen.
Puhelinvaihteessa on siirrytty ns. mobiililiittymiin, jolloin kullekin henkilölle tarvitaan vain yksi puhelinnumero, vaikka hänellä olisi käytössään matkapuhelin. Siksi tässä tiedotteessa ei näy erillisiä matkapuhelinnumeroita.
SOSIAALITOIMI
Sosiaalijohtaja, lastenvalvoja ja vammaispalvelutehtävät Helvi Särkelä,
499 250
Toimeentulo- ja elatusturva-asiat kanslisti
Pirkko Väätäinen, 499 252
Lastensuojelu ja muu sosiaalityö: sosiaalityöntekijä Anna Kuhmonen, 499 251
Sosiaalitoimen työntekijät ovat ympäri
vuoden tavattavissa kunnanvirastossa
seuraavasti:
PUHELINAIKA MA-PE klo 08.00 - 09.00

ASIAKASVASTAANOTTO MA-PE klo
09.00 - 11.00 AJANVARAUKSELLA.
Muina aikoina käynnit sopimuksen mukaan. Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET/SOSIAALIPÄIVYSTYS virka-ajan
ulkopuolella
puh: 112. Kiireellisissä lastensuojeluasioissa virka-ajan ulkopuolella yhteys sosiaalipäivystykseen myös suoraan, puh.
183 393.
KRIISIPALVELUT virka-ajan ulkopuolella
joka päivä klo 16.00-23.00:
Kuopion Kriisikeskus
Saastamoisenkatu 12
70100 Kuopio
puh: 262 7738 ja 262 7733
Kriisikeskuksen puhelinpäivystys antaa
tukea ja apua kriisitilanteissa ja tarvittaessa 1-5 henkilökohtaista keskustelukertaa.
PERHENEUVOLA antaa perheen ongelmatilanteissa sekä lasten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä puheli nneuvontaa TI klo 9 -10 ja PE
klo 12-13 numerossa 050 3378510.
PÄIVÄKOTI KURREKUMPU
Päiväkodinjohtaja Tarja Riekkinen, puh:
499 263
Päiväkoti on auki koko kesän. Kunnalliseen päivähoitoon on jatkuva haku. Esiopetusta tarjotaan päiväkodin tiloissa sosiaalitoimen alaisena. Vuonna 2008 esiopetus alkaa 18.08.
VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Vanhustyönohjaaja Pirkko Simonen, puh:
499 253.
Vanhainkoti-palvelukeskus, Tervontie 10
Kotiapu, ateriapalvelut, sauna- ja muut
tukipalvelut sekä omaishoidontukiasiat.
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SOTAINVALIDIEN NEUVONTAPALVELU
Aluesihteeri Anna-Maija Kuosmanen ,
puh: 8307 747 tai 044 526 9147
Terveydenhoitaja Riitta Röntynen, puh:
8307 762 tai 044 380 3048
Ma-to klo 8 -16, pe 8 -14
Iisalmen Veljeskodin aluesihteeri, terve ydenhoitaja ja neuvontapalvelutyöryhmä
neuvovat invalideja ja heidän omaisiaan
(etuisuudet, terveyspalvelut, tuki elämäntilanteen muutoksissa (suru, yksinäisyys),
kuntoutus / laitoshuolto, kotona asumista
tukevat palvelut, apuvälineasiat, kodin
muutostyöt yms. Tervon neuvontapäiviä
vuonna 2008 ovat: 15.5.; 19.6.; 21.8.;
18.9.; 16.10.; 20.11. ja 18.12.. Heinäkuussa ei neuvontapalvelua.

2008
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KIRJASTO
Kirjasto-kulttuurisihteeri Tiina Pulkkinen,
puh: 499 316
Lainaus, puh: 499 315, 044 7499 316
Aukioloajat
2.6. - 8.8.
muulloin
ma, ti ja pe 10-15
ma, ke 14-19
ke 14- 19
ti, pe 10 - 15
ke 14 - 19
to 9 - 14

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT
Sosiaalityöntekijä Anna Kuhmonen, puh:
499 251. Savoset-työhönvalmennuskeskus on suljettu heinäkuussa.

Juhannusaattona 20.6. kirjasto on kiinni.
Tiesitkö, että lainan voi uusia myös tekstiviestinä numeroon 044 7499 316!
Kirjastossa voi lainata mm. kirjoja, äänitteitä, lehtiä ja videotallenteita. Kolme nettiyhteyksin varustettua tietokonetta, jotka
ovat varattavissa 15 minuutiksi-tunniksi
kerrallaan. Kirjastoon tulee 43 tilattua
aikakauslehteä ja sanomalehdistä He lsingin Sanomat, Savon Sanomat, SisäSavon Sanomat ja Pielavesi-Keitele. Kirjastosta voi ostaa kuntosalilippuja, kopioita ja Te rvo vesirajan kartta -kirjaa.

YLEINEN EDUNVALVONTA
Eeva-Maija Pitkänen, puh: 499 204
Armi Ursinius, puh: 499 206
Puhelinaika ma-to 8.00-9.00
Asiakasvastaanotto sopimuksen mukaan.
Toimisto virastotalossa, Tervo ntie 4 C
(käynti pihan puolelta)

VAPAA-AIKATOIMI
Vapaa-ajanohjaaja Juha Honkaselkä,
puh: 499 303
Liikunta -alueiden hoitaja, kiinteistönhoitaja Mikko Räty, puh: 499 304
Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks.
tämän tiedotteen erillinen osio.

OIKEUSAPUPALVELUT
Kuopion oikeusaputoimisto, puh:
2654 600
Ajanvaraus
KULUTTAJANEUVONTA
Kuopion kaupungin kuluttajatoimisto, puh:
182 190
YHTENÄISKOULU
Sivistysjohtaja Kaija Hytönen, puh:
044 7495 300
Rehtori Juha Kauppinen, puh: 499 306
Koulutyö alkaa lukuvuo nna 2008-2009
11.08.08. Syysloma on 13.10-17.10.08 ja
talviloma 02.03.-06.03.09. Koulutyö päättyy 30.05.2009.

PALO- JA PELASTUSTOIMI
YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Kuopion aluepelastuslaitoksessa Te rvon
alueella palvelee lähinnä ylipalomies
Seppo Matilainen, 188 301,
044 7188 301.
Tervon palokunna n päivystysnumero on
188 306.
TERVEYSPALVELUT
AMBULANSSI 112
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Tervon terveysasema, 020 1503 450.
Ks. erillinen tiedote.

Tervon kunnan kesäkirje
ASUNTOASIAT
Vuokra-asuntoasioissa palvelevat halli ntojohtaja , 499 201 ja Kiinteistö Oy Tervon
Vuokratalojen toimitusjohtaja Oili Heiskanen, 040 5799793. Vuokraasuntohakemukset, joita saa kunnanvirastosta, jätetään halli ntojohtajalle.
Korkotukilainoille ei ole erillisiä hakuaikoja. Lisätietoja korkotukiasioissa saat
omalta pankinjohtajaltasi ja kunnassa
hallintojohtajalta sekä rakennustarkastajalta.
Vapaita tontteja rakentamiseen löytyy
kunnalta sekä kaava-alueelta että haja asutusalueelta. Omarantaisia kunnan
omistuksessa olevia tontteja ei ole tällä
hetkellä myynnissä. Tonttivarausasioissa
palvelevat hallintojohtaja, 499 201 ja rakennustarkastaja, 499 355. Viimeksi
mainitun puoleen käännytään myös va rsinaisissa rakennusasioissa sekä kaavoituskysymyksissä.
JÄTEVESIASIAA
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella olevan kiinteistön jätevesistä
tulee olla asetuksen 542/2003 § 6 mukainen selvitys ja § 9 mukainen käyttö - ja
huolto-ohje. Selvitys tuli laatia vesikäymälöiden osalta 31.12.2005 mennessä ja muiden jätevesijärjeste lmien osalta
31.12.2007 mennessä.

Selvitys voi olla esim. netistä
(www.ymparisto.fi) saadulla lomakkeella:
"Selvitys jätevesijärjestelmästä, jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje ja päiväkirja".
HUOM! Selvitys säilytetään ko. kiinteistössä ja pyydettäessä se on esitettävä
viranomaiselle.
Jätevesijärjeste lmien tulee täyttää asetuksen mukaiset vaatimukset vuoden
2013 loppuun mennessä. Asetus koskee
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kaikkia viemäriverkoston ulkopuolella olevia kiinteistöjä.
Asuntojen jätevesijärjestelmien parantamiseen on mahdollista hakea valtion ja
kunnan avustusta, jos hakija ja jvjärjestelmä täyttää avustuksen saamisen
ehdot.
Lisätietoja saa netistä: www.ymparisto.fi
ja www.ara.fi sekä kunnan ympäristötoimesta puh: 499 355.
HUOM! Saostuskaivojen lietettä ei saa
luovuttaa muulle kuin asianmukaisen luvan omaavalle lietteen vastaanottajalle.
Tervossa sakokaivoja tyhjentää mm.
Hannu Haapamaa, 050 592 5031 (traktorivetoinen iso säiliö) ja Karttulan Ajorasti,
017 3831534 (säiliöauto). Säiliöihin mahtuu useampien kaivojen lietteet, joten
kimppatyhjennykset voivat tulla halvemmaksi..
TERVO - VESIRAJAN KARTTA
Pitäjäkirjaa on edelleen saatavissa entiseen hintaan 40 euroa. Myyntipaikkoja
ovat kunnanvirasto ja kirjasto sekä Tervopäivän aikaan Tervo-seuran kahvio
Osuuspankin talossa.

8

2008

Tervon kunnan kesäkirje

TERVOSSA TAPAHTUU 2008
TOUKOKUU
la 17.5.
Kalatietokeskuksessa ja Lohimaassa
avoimet ovet
la 31.5. klo 9
Tervon Metsästäjien talkoot Kekkolassa
KESÄKUU
pe 6.6.
Tanssit Kekkolassa, Eila Pienimäki
la 14.6.
Lohimaassa ja Eerikkalassakalastus- ja
golfpäivä

20. ja 21.6. (juhannus)
Lohimaan kalakioskissa karaoke, päärakennuksen ravintolassa Jonnu Show ja
Yrvin Show. Elävää tanssimusiikkia.
to 26.6.
klo 19 Tervonsalmen sanan ja rukouksen
ilta
26. - 29.6.
Saha soi-leiri yhtenäiskoulun alaluokkien
puolella, Tervon pelimannit, tied. Sami
Tupala, 050 5701299

26. - 29.6. TERVO-PÄIVÄT
pe 27.6. klo 18
kansanlaulukirkko Tervon kirkossa
la 28.6. klo 9 Tervo-seuran kahvion avajaiset. Kahvio on avoinna la 28.6. ja mape 30.6.- 25.7. klo 9-14.
la 28.6. klo 10 toritapahtuma, ohjelmassa
mm. Juuso Happonen, Olavi Rytkönen,
lapsille Hyllönen ja Pyllönen Musiikkimylläkkä, "Savonkielen erikoispikakurssi kaikille kesämökkiläisille" ja Kertaaskurssi
paekallisille Toplokkaelle", sahansoittajat
sekä kunnankirjurin läksijäeskahvit
la 28.6. tanssit Rajapuron puimalassa
(Vesanto)
su 29.6. klo 10 kesävieraiden kirkkopyhä,
pelimannimessu ja kirkkokahvit
su 29.6. klo 12 Tervon kunnallisen keskikoulun vv. 1964, 1965 ja 1966 aloittaneiden luokkakokous. Kokoontuminen kunnanviraston edessä (sateen sattuessa
kokoushuoneessa), kahvit ja tutustuminen yhtenäiskouluun ja klo 14 Kalatietokeskuksen esittely. Yhteydenotot ja ilmoittautumiset: Arja Kukkonen
040 7037297 ja Pirjo Hänninen
050 5241796.
su 29.6.
sahansoiton SM-kilpailut Vesannolla
HEINÄKUU
la 5.7.
rosvon paisti Ta lluskylässä
pe 11.7.
tanssit Kekkolassa, El Mosquito
la 12.7.
hirvipeijaiset Kekkolassa
to 17.7. klo 19
Tervonsalmen sanan ja rukouksen ilta

Tervon kunnan kesäkirje
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pe 18.7. klo 12
Tervo-seuran järjestämä omakustanteinen kotiseuturetki linja -autolla, kesto n. 3
h. Ilmoittautumiset etukäteen.Seuraa
Sisä-Savon Sanomien seurapalstaa.

ELOKUU
su 3.8. klo 10
perinnejumalanpalvelus kirkossa. Kirkkoväen toivotaan pukeutuvan wanhaan tapaan. rov. Esko Jalkanen.

pe 18.7.
tanssit Kekkolassa, Osmo Malinen ja Tapio Hakulinen

to 7.8. klo 19
Tervonsalmen sanan ja rukouksen ilta

pe 18.7. klo 19
laulun ja runojen ilta kirkossa
la 19.7. klo 9
rompetori sekä antiikki- ja keräilyesineiden arviointitilaisuus Kekkolassa. Ennakkoilmoittautumiset rompetoria varten 2
viikkoa ennen tapahtumaa, Jukka Huttunen 045 6721813.

la 9.8.
rantakala vierasvenesatamassa, Tervon
työväenyhdistys. Mukana kansanedustaja
Tuula Väätäinen. Seuraa Sisä-Savon Sanomien ilmoittelua.
su 10.8.
Luontokirkko Kekkolassa, Marja-Leena
Niinivaara-Koskell (ks. seurakuntauutiset
Sisä-Savon Sanomissa)

to 24.7. klo 19
Tervonsalmen sanan ja rukouksen ilta

to 14.8. klo 19
Tervonsalmen sanan ja rukouksen ilta

to 24.7. klo 19
retki IN-teatterin esitykseen Koljonvirta
1808 -näytelmää katsomaan IIisalmeen.
Käsikirjoitus: Marika Vapaavuori, ohjaus/dramaturgia: Ismo Apell, musiikin säv:
Anssi Tikanmäki. Varattu 30 lippua. Lipun hinta 15 € + kyydin hinta kustannusten mukaan. Järj. kunnan kulttuuritoimi.
(Lisätietoa esityksestä
www.koljonvirta.info)

to 21.8. klo 19
Tervonsalmen sanan ja rukouksen ilta

ke 30.7.
klo 19
Annukka Nousiaisen konsertti kirkossa
ke 30.7. klo 18
lasten ikiomat Hippo-kisat urheilukentällä,
Tervon Osuuspankki ja Tervon Urheilijat

to 28.8. klo 19
Tervonsalmen sanan ja rukouksen ilta
SYYSKUU
kahvikonsertti Talluskylän ns. talolla (päivä tarkentuu myöhemmin)
su 28.9. klo 13
Kalevalakuoro Iisalmesta konsertoi kirkossa
LOKAKUU
Eläkeliiton Tervon yhdistyksen "Sirkan
päivän kahvikonsertti " (päivä tarkentuu
myöhemmin)
su 26.10
Lisäaika liikunnalle Suostun vuorella
JOULUKUU
la 6.12. Itsenäisyyspäivän juhla
la 13.12. joulumessut / myyjäiset
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TERVON URHEILUKESÄ
Jalkapallokerho
Jalkapallokerho (Tervon Urheilijat)
Jalkapallokerho torstaisin Mantun urheilukentällä 12.6.2008 alkaen, klo 19.00 –
20.30. Kouluikäisille nuorille – tulkaa rohkeasti mukaan sekä tytöt että pojat!
Jo perinteeksi muodostunut Tervo Cup –
jalkapallotapahtuma lauantaina
9.8.2008. Seuraa ilmoittelua.
Lisätietoja Jari Nenonen puh.
0400 273 910.

tai 0400-514 415. Tervosta linja autokuljetus kisoihin. Lähtö Tervon ABC:n
edestä n. klo 17.00.
Kahvitarjoilu.
Järjestää: Vesannon Osuuskauppa, Tervon - , Karttulan - ja Vesannon Urheilijat.
Hippokilpailut Mantun urheilukentällä
keskiviikkona 30.7.2008 klo 19.00.
Sarjat alle 4v. – 15v.
Ilmoittautumiset alkaa jo klo 18.00 ja
päättyy 18.45. Kaikki palkitaan!
Kahvitarjoilu.
Lisätietoja Anna-Maija Nenonen puh.
0400 514 415.
Tervon OP ja Tervon Urheilijat

Touhukerho/liikuntakerho
Uimakoulut (Vapaa-aika toimi)
Touhukerho (Vapaa-aikatoimi)
Touhukerho 5-8- vuotiaille tytöille ja pojille tiistaisin ja torstaisin viikoilla 23, 24,
27 klo 12.30-13.30. Kerhossa liikutaan,
leikitään ja touhutaan Tervon lähiliikuntaalueilla.
Huom! Viikot 25 ja 26 ovat kesäleiriviikkoja!
Liikuntakerho yli 8-vuotiaille tytöille ja
pojille tiistaisin ja torstaisin viikoilla 23,
24 27 klo 13.45-14.45. Pelaillaan erilaisia
pelejä ja liikutaan lähiliikunta-alueilla.
Huom! Viikot 25 ja 26 ovat kesäleiriviikkoja!
Lisätietoja Vapaa-ajan ohjaajalta puh.
0447 499 303
YLEISURHEILU
Ma 21.7.2008 klo 18.00 alkaen yu-kisat
Vesannon urheilukentällä. Sarjat ja lajit:
T/P : 40 m, pallo; T/P 9: 40 m, pituus; T/P
11: 60 m, kuula; T/P 13: 60 m, korkeus;
T/P 15: 100 m, keihäs. Lisäksi sukkulaviesti, johon joka sarjasta osallistuu tyttö
ja poika. Ilmoittautumiset 14.7. mennessä anna-maija.nenonen@suomi24.fi

Uimakoulut kirkonkylän uimarannalla (kirkon vieressä) 7.7.-11.7.2008.
Uimakoulut tarkoitettu alkeisryhmille,
5-8- vuotiaille.
Ilmoittautuminen vapaa-aikatoimeen
13.6.2008 klo 14 mennessä.
Lisätietoja vapaa-ajan ohjaajalta puh.
0447 499 303

Tervon kunnan kesäkirje
LIIKUNTATILOJEN AUKIOLOT
Kuntosali avoinna:
kesäkaudella 2.6.-10.8 ma, ke, pe klo
06.00 - 09.00 ja 14.00 - 20.00, su klo
11.00 - 16.00
Talvikauden vuorot tulevat hakuun elokuun alussa. Seuraa Sisä-Savon Sanomien ilmoittelua.
Kesän kuntosalikortteja voi ostaa sivistystoimistosta, kunnanvirastosta ja kirjastosta.
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EERIKKALA GOLF TAPAHTUMIA KESÄLLÄ 2008
•

Golfkursseja 30.5.-1.6., 27.6.-29.6.,
14.7.-16.7. ja 1.8.-3.8. Tule aloittamaan uusi hieno harrastus!

•

24.5. klo 12-15 avoimet ovet, golf esittelyä, golf kirpputori, tervetuloa tutustumaan golfiin!

•

Avoimia kilpailuja : 24.5. Eerikkala
Golf Open, 7.6. Tervon OP & Pohjola
Open, 29.6.Tervon Kunta Open, 26.7.
Vesannon Osuuskauppa Open, 9.8.
BWR Lohimaa Open. Jäsenkilpailuja
viikottain. Kilpailuja voi vapaasti tulla
seuraamaan.

•

Seuramestaruuskilpailut: 1.8. seniorit,
23.8.-24.8. yleinen.

•

Toimisto ja kesäkahvio auki päivittäin
klo 8-20

Liikuntasalissa ei kesällä ole vakiovuoroja
Tennistä voi kesäkuun alusta lähtien
käydä pelaamassa vapaasti ilman varauksia.
Savelan ulkoilualue on myös kesällä
liikkujien käytössä huoltorakennuksineen.

Lisätietoja puh. 017-3872063 ja
www.eerikkalagolf.fi

ERÄVÄEN TAPAHTUMAT 2008
SUUNNISTAJIEN MENOT
Lohimaan rastin torstaisuunnistukset Torsut klo 17-19:
29.5.
31.7.
7.8.
14.8.
18.9.
tus)

kirkonkylässä
Hyvölässä
Haapamäellä
Lohimaassa
Lohimaassa (sprinttisuunnis-

Torsuista ilmoitetaan tarkemmin viikoittain
Sisä-Savon Sanomien urheilupalstalla
torstaisin. Aloittelijoille ja lapsille annetaan tarvittaessa suunnistusopastusta.
Lisätiedot: Veikko Huttunen, 040 8469474
tai Pentti Mali, 050 9186625

•

Harjoitusammunnat ampumaradalla
torstaisin 10.7.-11.9. klo 18

•

Ampumakokeet ampumaradalla vuorolauantaisin ja sunnuntaisin klo 12
alkaen la 9.8. ja päättyen la 20.9.

•

RHY:n mestaruuskilpailut ampumaradalla su 6.7. klo 9.00 lajeina luodikko,
kiekko ja hirvi

•

Hirviseurojen ja seurueiden väliset
ampumakilpailut ampumaradalla 17.8.
klo 9

•

Metsästäjätutkintotilaisuudet Mantulla
22.7. ja 5.8. klo 18 alkaen
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TIEDOTE TERVON TERVEYSASEMAN KESÄSULUSTA
Tervon terveysasema on suljettu vuosilomien takia 30.6-27.7. 2008.

Karttulan laboratorion näytteenottoaika
arkisin klo 7.30-10.00.

Sairaanhoito
Kesäsulun aikana tervolaiset potilaat hoidetaan Karttulan terveysasemalla. Sekä
päivystysvastaanoton että kiireettömän
hoidon ajanvarauksen soittoajat ovat
maanantaista torstaihin klo 8 -10 ja 13-14
sekä perjantaisin 8-10 ja 12-13 puh.
0400-671874. Hätätapauksissa voi soittaa myös puh. 020150 3400.
Iltaisin ja viikonloppuisin päivystys toimii
tavalliseen tapaan Suonenjoen terveysasemalla, puh. 020150 3237.

Kotisairaanhoito
Kotisairaanhoitaja työskentelee Tervossa
heinäkuun ajan normaaliin tapaan puh.
020150 3460 tai matkapuhelin
040-548 3943.

Reseptien uusiminen
Tervolaisia pyydetään varmistamaan vakituisten lääkkeittensä riittävyys heinäkuun ajaksi ja uusimaan reseptit hyvissä
ajoin kesäkuussa omalla terveysasemalla.
Kiireelliset ja muut välttämättömät lääkereseptien uusinnat Tervon apteekki hoitaa puhelimitse Karttulan terveysaseman
lääkärien kautta. Reseptit on tuotava apteekkiin klo 10 mennessä ja ne voi noutaa uusittuina klo 15 jälkeen.

Lasten- ja äitiysneuvola
Lasten- ja äitiysneuvolapalvelujen tarvitsijat voivat ottaa yhteyttä Karttulan neuvolaan arkisin klo 10-11 puh. 0400-658 930.
Hammashoito
Hammashoitola n päivystysajanvaraus
Suonenjoen terveysasema puh
020150 3250.
Viikonlopun hammaslääkäripäivystyksen
ajanvaraus la ja su klo 8.-9. puh.
017-186 111.
Mielenterveyspalvelut
Tervon mielenterveysneuvola on suljettuna kesäsulun ajan.
Kiireisissä tapauksissa yhteydenotot Karttulan mielenterveysneuvolaan puh.
020150 3429 ja 020150 3430, soittoajat
maanantaista torstaihin klo 8 -9 ja 13-14
sekä perja ntaisin klo 8 -9 ja 12-13.

Laboratoriopalvelut
Kiireelliset ja verenohennuslääkkeitä
saavien potilaiden laboratoriotutkimukset sekä KYS:n määräämät verikokeet
otetaan Karttulan terveysaseman laboratoriossa. Ei-kiireelliset tutkimukset, esimerkiksi vuosikontrolleihin liittyvät verikokeet otetaan Tervossa kesäsulun loputtua. Myös Vesannon laboratorio on
avoinna kesäsulun aikana keskiviikkoisin
klo 9-11 kiireellisiä ja muita välttämättömiä tutkimuksia varten.
Tervolaiset voivat kesäsulun aikana tiedustella laboratoriovastauksia puh.
0400-671874.

Apuvälineasiat
Jos teille on tulossa leikkaus heinäkuun
aikana, voitte hakea tarvittavat apuvälineet Tervon fysioterapeutilta etukäteen
kesäkuun aikana. Kiireelliset apuvälineasiat heinäkuun aikana Karttulan
fysioterapeutilta klo 12-13 puh.
020150 3417.
Lisätietoja kesäsulusta saa Tervon vastaanoton hoitajilta.

Tervon kunnan kesäkirje
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YRITYSTEN PALVELUIT A
KAUPAT
Sale, 017 3872 201
ma-pe
08.00 - 21.00
la
08.00 - 18.00
su
12.00 - 21.00
K-extra.
ma-pe
la
su

08.00 - 21.00
08.00 - 18.00
12.00 - 21.00

ABC-huoltamo, 017 3872 212
ma-pe
07.00 - 19.00
la
08.00 - 19.00
su
11.00 - 18.00
Kukkakauppa Vesater Oy
017 3872 524
PARTURI-KAMPAAMOT
Mirja Heimonen, 040 5602757
Tuula Pulkkinen , 017 3872157
TERVON OSUUSPANKKI, 017 264 7700
APTEEKKI,017 3872168
TAKSI, 017 3872210
TERVONSALMEN SÄHKÖ OY,
017 3831930
Timo Turunen, 0400 277560
Kalevi Blom, 017 3872409
TERVON PUUVEISTO, 017 3872231
Timo Tarvainen, 040 5123618
KAUNEUSHOITOLA MERI, Satu Pihlajamäki-Turtinen, 041 5496949
KALAA JA PUUTARHATUOTTEITA
Markkasen Kala, Kari Markkanen,
0400 921575
Tarvaisen Puutarha, 017 3831292
Lappalaisen Puutarha, 017 3872687,
0400 687638

RAVINTOLAPALVELUT
LOHIMAA/BLUE WHITE RESORTS OY,
017 369 6450 www.bluewhite.fi
11.5.-30.8.
sunnuntaisin lounaspöytä klo 11 alk.
30.4.-30.9.
ravintola auki 11.00-22.00; su 11.0018.00 ja tanssi-iltoina 11.00-01.00
kalakioski auki 10.00-20.00
1.5.-1.6.
aamiaistarjoilu ravintolassa 09.00-10.00
1.6.-1.9.
aamiaistarjoilu ravintolassa 08.00-10.00
Tapahtumat: ks. tapahtumakalenteri
KATRIINA KESTI, 017 3872142
ma-pe
06.00 - 21.00
la
07.00 - 21.00
su
08.00 - 21.00
TRAKTORITÖITÄ JA KULJETUKSIA
Jari Huttunen, 044 546 0203,
017 387 2115
Kuljetus Lintunen,017 3846230,
044 0272200
Pasi Simonen, 0500 790446
FYSIOTERAPIA- JA HIERONTAPALVELUT
Tervon fysioterapia, Sisko ja Vesa
Hanhijoki, 017 387 2561, 0440 222996
Koulutettu hieroja Erkki Pääkkönen,
040 511 0210
KOTI- JA SIIVOUSPALVELUJA
Tuula Pääkkönen, 040 5712855
Anne Tarvainen, 040 767 4838
Irma Martikainen, 0443343037

TERVONSALMEN TOIMINTAKESKUS
www.tervonsalmi.fi 017 3872185
Salme Karttunen, 044 3846134
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Voiko hankkeilla parantaa seutukunnan viihtyvyyttä?
Mistä saadaan työvoimaa tulevaisuudessa? Kuinka Sisä-Savo tunnettaisiin
paremmin nyt ja tulevaisuudessa?
Kuinka yrittäjien osaamista voitaisiin
parantaa ja verkostoitumista kehittää?
Onko maaseudulla elämää vuonna
2015? Onko kylissä ja kirkonkylissä
asukkaita ja asukkaiden tarvitsemia
palveluja, toimintaa ja virikkeitä? Kuka
tuottaa palveluja ja järjestää virikkeellistä toimintaa, jotta maaseutuasumisen mahdollisuudet säilyvät? Mikä
rooli on maaseudun kylätoiminnalla?
Kysymyksiä maaseutumaisten alueiden
tulevaisuuteen liittyen leijuu ilmassa ja
toiveissa olisi saada niihin myös vastauksia.
Oman vastuunsa tästä vastausten keruusta aikovat ottaa seutukehittäjä Olli
Kokander ja kyläkehittäjä Seija Korhonen,
jotka omien hankkeidensa puitteissa pyrkivät löytämään ratkaisun, ainakin joltain
osin noihin kysymyksiin. Molemmat ovat
melko tuoreita kyseisissä tehtävissä, mutta ainakin omien sanojensa mukaan oikein motivoituneita haasteeseen. Molemmilla on myös sen verran savolaisuutta geeneissä, että tulkintaongelmia paikallisten kanssa ei ole esiintynyt.
Korhosen Seija on aikoinaan Kainuusta
lähteneenä muutaman mutkan kautta
asettunut juurilleen Savoon, kun taas Kokanderin Olli eli lapsuutensa ja nuoruutensa Kuopiossa, kävi välillä Helsingissä
opiskelemassa ja työelämässä palatakseen jälleen takaisin synnyinseuduilleen
maaliskuun lopussa.
Seutukehittäjä koordinoi Sisä-Savon alueella maaseudun kehittämishanketta, jolla
muun muassa vahvistetaan kaupungin ja
maaseudun vuorovaikutusta ja täydennetään maaseudun kehittämisen toimintamalleja ja keinovalikoimaa. Käytännössä

pyritään siis löytämään erilaisia ratkaisumalleja, joilla alueen työvoiman saatavuus varmistetaan, veto voimaisuutta parannetaan sekä yrittäjien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista kasvatetaan. Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi ja
alueen vetovoimaisuuden parantamiseksi
toteutetaan esimerkiksi kohdennettua
markkinointia potentiaalisille alueelle
muuttajille, kuten alueella aiemmin asuneet ja tämän hetkiset kesäasukkaat.
Kyläkehittäjä laatii ”Kylien kehittäminen ja
aktivointi” – esiselvityksen, jonka aikana
kartoitetaan alueella tämänhetkinen kylätoiminnan tila: perustiedot kylistä, kehittämistarpeet ja toimijoiden tieto-taidon
nykytaso. Lisäksi hankeen tehtävänä on
aktivoida ja tehostaa kyläsuunnittelua
sekä tiedottaa Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n toiminnasta. Perustietokartoituksessa selvitetään mm. kylätoiminnan aktiivisuutta, kyläsuunnite lmien
olemassaoloa, asukasmääriä, kesäasukkaiden merkitystä kylätoimintaan, ikä-,
palvelu- sekä elinkeinorakennetta, kaavoitusta ja maankäytön suunnittelua.
Tuloksellisen kehittämisen edellytyksenä
on verkostoituminen ja laajapohjainen
yhteistyö – millä ta hoilla on rooli maaseudun ja sen kylien kokonaisvaltaisten palvelujen säilyttämisessä ja kehittämisessä? Onko se vain kylien asia vai tarvitaanko elinkeinoelämän, kunta - ja maakuntatason sekä kaikkien sidosryhmien
yhteistoimintaa?
Toivottavasti me onnistumme hankkeissamme ja pystyisimme omalta osaltamme
olemaan teille hyödyksi alueen kehittämisessä ja kehittymisessä.
Näillä sanoin toivotamme kaikille tervolaisille ja kesätervolaisille oikein hyvää, a urinkoista ja lupsakkata kesää 2008. Pidetään yhteyttä kaiken yhteisen hyvän merkeissä ja tavataan Tervo päivässä 28.6.

Tervon kunnan kesäkirje
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HAUTOLAHDEN KYLÄYHDISTYS RY TIEDOTTAA
Kiinnostaako kyläyhdistystoiminta ja oman asuinympäristösi kehittäminen?
Hautolahden Kyläyhdistys ry toivottaa tervetulleeksi mukaan yhdistyksen toimintaan kaikki
Keski-Tervon alueen asukkaat ja kesäasukkaat. Yhdistys rekisteröitiin pari vuotta sitten.
Sitä ennen se toimi kylätoimikuntana. Toimintamme vilkastuessa ja laajentuessa toivomme, että toimintaan saadaan lisää alueen asukkaita.
Kyläyhdistys rakentaa kesän aikana Tervamäelle näkötornin. Olemme Tervo-päivillä myymässä tuotteita ja samalla kerromme toiminnastamme. Syksyllä 2008 yhdistyksemme
osallistuu Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ”Kyläkehittäjä” –valmennukseen
sekä on kyläsuunnittelun –pilottikohteena. Tule mukaan tuomaan tuoreita ideoita kyläsuunnitelman tekemiseen ja vaikuttamaan samalla asuinympäristösi olosuhteisiin, toimi ntaan ja tulevaisuuteen!
Mikäli mieleesi heräsi pienikin kiinnostuksen pilkahdus, niin ota rohkeasti yhteyttä!
Pirkko Hätinen
sihteeri
Hautolahden Kyläyhdistys ry
ry
050 501 7379
pirkko.hatinen@suomi24.fi

Seija Korhonen
kyläkehittäjä
Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka
0451 284 885
seija.korhonen@mansikkary.fi
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KELA TIEDOTTAA
Kelan Tervon toimiston palvelut muuttuvat 1.6.2008 alkaen ajanvarauksella
toimiviksi.
Halutessanne henkilökohtaista palvelua Tervossa, pyydämme Teitä varaamaan ajan Vesannon toimistosta
puh 020 635 7720
Hakemusasioissa Teitä palvellaan myös Tervon kunnanviraston yhteispalvelupisteessä.
Voit asioida myös verkossa 24 h/vrk www.kela.fi

