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Kesätervehdys
Mukavaa kesän alkua hyvät tervolaiset ja vapaa-ajantervolaiset!
Tervossa tapahtuu monella rintamalla. Tutuksi tulleet Iltatorit ja Tervo -päivät ovat
kesän tulemisen merkkejä. Perinteeksi olemme rakentamassa Lohimaan yritystalolla toista
kertaa järjestettävää Luontokuvakesä tapahtumakokonaisuutta, jonka helmenä on Kai
Fagerströmin ja Heikki Willamon valokuvanäyttely Viimeiset vieraat. Näyttely on jännittävä ja haikeankaunis sarja valokuvia autiotaloista ja niiden uusista asukkaista. Valokuvanäyttelyiden teemaa jatkaa myös Tervo -seuran valokuvanäyttely, josta kesän teema on
koulukuvat. Molemmat näyttelyt ovat avoinna koko kesän.
Kaikille tervolaisille ja vapaa-ajantervolaisille tärkeä Lohimaa on saanut uuden yrittäjän Aki Sirenin johdolla myönteisen startin. Caravan -alue on uudessa nosteessa Kiisken
perheen luotsatessa paikkaa. Lohimaassa vietetyn kulttuuri- ja ateriapäivän jälkeen on
mukava ottaa tuliaiset mukaan Puodista ja Puhvetista ja hörpätä kahvit Katriina Kestin
terassilla.
Tervon yritysten tarjoamat laadukkaat palvelut ovat laajemmin esillä tervolaisten
yritysten, yhteisöjen ja kunnan kustantamassa Kesätervolainen -kirjassa, joka luovutetaan tervolaisille ja vapaa-ajantervolaisille tässä tiedotteessa olevan
ohjeen mukaisesti. Vaikka nyky-yhteiskunnassa sähköinen
tiedonsiirto ja internet ovat valta-asemassa, me uskomme silti perinteiseen painettuun sanaan. Kirja on
edelleen hyvä käyttöliittymä. Toivomme, että
kirja auttaa teitä viihtymään paremmin eri
harrastusten parissa ja helpottaa arkipäivän askareissa ja pulmatilanteissa. Kirjasta löytyy yhteystietoja
eri alojen ammattilaisista, kunnan palveluista, kalastuksesta,
rakentamisesta ja golfista. Siinä
on ne tärkeät numerot, joihin
soittaa hätätilanteessa ja muissa
asioissa. Sisä-Savon kesälehden
KesäTervo -aukeama ja kunnan
kotisivut osoitteessa www.tervo.fi
tarjoavat myös teille kesätietoa.
Kesälomaa jokainen viettää omalla tavallaan. Yksi hakkaa halkoja, toinen lukee dekkareita
riippumatossa, kolmas golfaa aina kun mahdollista ja
neljäs ei voi vastustaa kalavesien kutsua. Jokainen taaplaa tyylillään, mutta me olisimme
iloisia tavatessamme teidät kaikki tervolaiset ja
vapaa-ajan tervolaiset kesätreffeillä Tervo -päivien
yhteydessä lauantaina 29.6.
Toimiva Tervo terveisin
Petteri Ristikangas
kunnanjohtaja
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Tervo ulkopuolisen silmin
Mitä kerrot, jos ulkopaikkakuntalainen
kysyy sinulta; millainen paikka Tervo on?
Ensimmäisenä tulee mieleen varmaan Lohimaa ja golfkärpäsen puremat
tervolaiset. Puolet kahvipöytäkeskusteluista poksahtaa takakentälle tämmöiseltä golfaamattomalta naapurikunnan
asukkaalta. Toisin sanoen jää ymmärtämättä, mistä puhutaan, kun keskustelu
liikkuu golfsuorituksissa. Golf ja Lohimaa
ovat vetäneet tuhansia ulkopaikkakuntalaisia Tervon raitille, kauppojen tiskeille
ja pankkiautomaatille vuosien varrella.
Samalla on tullut monta kovasti kaivattua lisäeuroa ja on pönkitetty paikallista
palvelutasoa.
Mökkikuntanakin Tervo tunnetaan;
kesäasuntoja on 960 kappaletta, joka
on melkein yhtä paljon kuin vakituisia
savuja, joita on liki tuhat. Kesäasuntojen
määrä on kasvanut aivan huikeasti, koska 1970-luvulla niitä oli vain 182.
Vettä Tervossa on puolet pinta-alasta, joten kalamaine istuu sekin aika luontevasti saaristo-osakuntaan. Muitakin
luonnonvaroja on runsain mitoin, maasta ponnistaa vielä noin 80 maatilaa,
joista parisenkymmentä prosenttia viljelee marjoja. Neljännes tervolaisista saa
leipänsä maataloudesta ja kalastuksesta,
samanmoinen määrä hakee leipänsä toiselta paikkakunnalta eli pendelöi.
Omaleimaista Tervossa on vahva kotiseutuhenki, joka näkyy muun muassa si-

ten, että monilla lomatervolaisillakin on
Tervoon kovasti vahvat juuret ja Tervossa elää ja vaikuttaa hyvin monenlaisia
osaajia ja tahtoihmisiä. Tämän seurauksena Tervoon on noussut korkeatasoista
kulttuuria, kuten Luontokuvakesän näyttely- ja tapahtumakokonaisuus osoittaa.
Alkuvuoden 2013 aikaan Tervoon
on perustettu neljä uutta yritystä. Tervolaisittain se on ihan hyvä määrä, mutta
yleisesti yrityksiä perustettiin tässä valtakunnassa menneenä talvena vähän.
Sadan tervolaisyrityksen raja meni rikki
jo vuoden 2011 lopussa, ja yrityksiä on
tällä hetkellä noin 105 kpl.
Nousevia ja kasvavia toimialoja ovat
Tervossa ilmiselvästi edelleen matkailu ja
muut palvelut. Teollisuusjuna on kokolailla jo mennyt, eikä yksin Tervon osalta, vaan sama kehitys näkyy muuallakin.
Mikään ei tietenkään estä synnyttämästä
tänne tuotannollistakin toimintaa, mutta
varsinaiset teollisuuskeskittymät ovat satamien ja isompien valtaväylien varrella. Meidän kannattaa satsata siihen mikä
on täällä luontevinta! Kun kuituverkko
mahdollistaa pian todellisen LAAJAkaistan, on vain taivas rajana, mitä aineettomia liiketoimintoja
täällä kannattaa tehdä ja kehitellä.
Sari Tulila
elinkeinoasiamies
0207 464 640
sari.tulila@tervo.fi
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Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä
kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Juha Jormanainen
Kuvat: Juha Jormanainen, Sari Tulila, Paikallislehti Sisä-Savo
Taitto: Hanna Karkkonen, UniikkiTarina
Painopaikka: KS-paino Äänekoski
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Tervo - Suomen kaunein kirkonkylä?
Avoin ideakilpailu ympäristömme
kohentamiseksi
Tervon kirkonkylä on keskellä kaunista
järvimaisemaa. Kuinka voisimme yhdessä tehdä alueesta vieläkin kauniimman,
siistimmän ja houkuttelevamman? Paikan,
joka vaatisi pysähtymään ja jäisi myös
ohikulkijan mieleen.
Tervon kunta julistaa kilpailun, jossa
haetaan hyviä ympäristöideoita. Kilpailuun voivat osallistua kaikki. Ideat ja
niiden toteutussuunnitelmat pyydetään
lähettämään sähköpostilla: antti.tulila@
tervo.fi kesäkuun 20. päivään mennessä.
Parhaat ideat palkitaan seuraavasti:
1. palkinto 300 euroa, 2. palkinto 200
Tervolle kunniamaininta
mopo-tempauksesta!
Pieni Tervo pääsi painimaan isojen kaupunkien kanssa samaan sarjaan Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa. Kilpailuun osallistui
53 työtä ja semifinaalissa ei ollut muita
paikkakuntia Pohjois-Savosta kuin Tervo.
Tervon kunta oli mukana semifinaalissa
Vuoden markkinointituote –sarjassa Alma
Hyvösen suunnittelemilla sympaattisilla
”Tervo”-tekstiileillä. Kilpakumppaneina olivat
Helsinki, Jyväskylä, Oulu ja Porvoo. Voittajaksi julkistetaan Porvoo facebookissa toteuttamallaan joulutapahtumien markkinoinnilla.
Voittaja sai palkinnokseen 25 000 euroa.
Vaikka kultaa ei tullutkaan, kunniaa

euroa ja 3. palkinto 100 euroa. Palkittavat valitaan Toimiva Tervo – hankkeen
ohjausryhmässä ja voittajat julkistetaan
Tervopäivillä la 29.6. klo 11.30.
Yritystalolle etätöihin
Lohimaan yritystalolla (ent.kalatietokeskus) on tarjolla etätyötiloja
kesäajaksi tai pidempiaikaiseenkin
käyttöön. Kunnalla on mahdollisuus
järjestää yritystalolle myös videoneuvotteluyhteys, mikäli sille esiintyy
tarvetta. Kuvia ja hinnasto löytyy
www.tervo.fi nettisivujen etusivulta.
Asiasta kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä
Antti Tulilaan.

kumminkin: Tervo sai kunniamaininnan kesällä 2011 toteuttamastaan ”kunnanjohtajan
mopotempauksesta”, jolloin kunnanjohtaja
Petteri Ristikangas huristeli pappatunturilla
kesämökeille ja vei kunnan tervehdyksiä
sekä pieniä yrityslahjoja. Kunniamaininnan
arvoisena pidettiin jalkautumista asukkaiden
pariin, sekä luovaa ja rohkeaa markkinointitapaa.
Tervo lähti kisaan kartuttamaan kokemuksia ja markkinointi-ideoita. Kisasta opimme sen, että teemme aivan oikeita asioita,
mutta emme osaa kertoa siitä välttämättä
ulospäin riittävän laajasti. Aina ei ehdi tehdä
strategioita ja suunnitelmia valmiiksi, kun
impulsiiviset ja luovat markkinointi-ideat
ovat jo toteutuksessa!
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Kiitos tervolaiset!
Toimiva Tervo –hankkeen päällimmäisenä tavoitteena on ollut yhteisöllisyyden vahvistaminen ja paikallisten asukkaiden aktivoiminen. Tässä
kohtaa onnistumisia on tullut, joskaan
aktiivisuus ei liene uusi asia Tervossa.
Paikallisten yhteisöjen kanssa yhdessä
järjestetyn Tervon Talviriehan toteutukseen osallistui yli 70 henkilöä ja liki 20
eri toimijatahoa. Kuopion kokoiseen
kylään suhteutettuna vastaavat tapahtumajärjestelyt olisivat tarkoittaneet
yli 4000 talkoolaista. Aktiivisuus oli
huikeaa kuin kuumailmapallon nousu
keväiselle taivaalle!
Sama hurja meno jatkui huhtikuun
lopulla pidetyillä Kuopion Erämessuilla. Tervon eräväki teki satoja talkootunteja ja tuloksena syntyi komea torni
ja yksi messujen hienoimmista osastoista. Vieraille kerrottiin Tervon tonttitarjonnasta, alueen yritysten palveluista
ja harrastusmahdollisuuksista. Saman
viikon lopulle osunut hyvä uutinen Lohimaan uudesta alusta viritti leppoisan
ja positiivisen tunnelman suorastaan
toiveikkaaksi.
Tulevan kesän aikana hankkeen
toimesta järjestetään Kaiken Kansan
Kesätreffit Mantulla lauantaina 29.6.
klo 14.00. Tilaisuudessa jaetaan Kesätervolainen opasta. Paikalle houkutellaan myös paikallisia yrittäjiä ja eri
yhteisöjen edustajia kertomaan omasta
toiminnastaan. Tervetuloa hakemaan
hyödyllinen tietopaketti. Samalla voi
vaihtaa kuulumiset tuttujen kanssa ja

solmia uusia tuttavuuksia.
Pienet Luontomessut saavat jatkoa,
kun 10.8. pidetään Lohimaan Luontomessut Äyskosken äärellä. Tapahtuma
noudattelee viimevuotista kaavaa.
Toivomme, että yleisöä saapuu paikalle
entistä enemmän. Tapahtumaan pääsee
mukaan myös esittelemään omaa
toimintaansa tai myyntipaikkaa pitämään. Ottakaa rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin laitetaan homma
isommalleen kuin viime kesänä.
Nyt koivujen ollessa hiirenkorvalla
voi heittäytyä ajattelemaan tulevaa.
Toivoisin, että mahdollisimman moni
tämän tarinan lukenut miettisi, että
mitä minä voin tehdä uusien asukkaiden houkuttelemiseksi Tervoon.
Jokainen tietää ainakin yhden tai kaksi
ehkäpä useampiakin hyviä syitä asua
Tervossa. Kerrotaan niistä mahdollisimman usein ja mahdollisimman monelle. Ja jos tiedät jonkun suunnittelevan
muuttoa alueelle, niin etsitään yhdessä
ratkaisut mahdollisten haasteiden
voittamiseksi.
ps. Vuoden 2012 paluumuuttotilastossa Tervo oli Suomen ykkönen;
1000 asukasta kohti Tervoon muutti
suhteellisesti eniten asukkaita (n. 2,9
%). Tieto on Tilastokeskuksesta.
Antti Tulila
0447-499 215
antti.tulila@tervo.fi
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Kulttuuria ja talvimatkailua Tervoon
Tervossa on ollut vuoden alusta menossa hanke, jonka tavoitteena Tervon
matkailullisen vetovoiman ja iskukyvyn
parantaminen. Hanke on laaja-alainen,
mutta erityisesti esille on nostettu neljä
konkreettista toimenpidettä, joilla Tervon
matkailua pyritään viemään eteenpäin
lähitulevaisuudessa ja pidemmälläkin aikajänteellä. Toimenpiteet listattuna ovat:
- Luontokuvakesä -tapahtumakokonaisuuden kehittäminen
- Winter Driving Experience -talviajokoulun selvitystyö
- Sisägolfhallin selvitystyö
- Tervon matkailun kehittämissuunnitelma
2023
Luontokuvakesä
Luontokuvakesä on monipuolinen valokuvauksen ympärille rakennettu kokonaisuus,
johon liittyy mm. koko kesän mittainen
valokuvanäyttely Lohimaan yritystalossa
sekä runsas valikoima valokuvaukseen ja
videokuvaukseen liittyviä kursseja.
Kaikkea Luontokuvakesän toimintaa

yhdistää korkea laatu. Missään vaiheessa
ei laadusta ole tingitty, päinvastoin. Kesän
valokuvanäyttely on Kai Fagerströmin ja
Heikki Willamon Viimeiset vieraat, joka
esittelee upealla tavalla sarjan autiotaloista ja eläimistä jotka ovat asuttaneet
rakennukset ihmisten jälkeen. Valokuvaus- ja videokurssien kouluttajat ovat alan
ehdottomia osaajia ja siten koulutus on
korkeatasoista.
Luontokuvakesän kehittämistyöstä
vastaa Raatikainen & Vänskä Oy.
Winter Driving Experience
Winter Driving Experiencen lähtöajatuksena on selvittää, olisiko Tervossa mahdollista toteuttaa talviajokoulu. Talviajokoulut
ovat pääsääntöisesti keskittyneet PohjoisSuomeen historiallisista syistä. Pitkät ajomatkat pohjoiseen ovat saaneet kuitenkin
osan ajoukouluista etsimään vaihtoehtoja
lähempää suuria asutuskeskuksia. Tervo
on sijainniltaan erinomaisen keskeisesti
sijoittunut Suomessa ja lisäksi kohtuullisen
lumivarma.
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Hankkeen avulla on kartoitettu soveltuvien toimijoiden halukkuutta siirtää
osa talviajokoulutoiminnasta Tervoon ja
kiinnostunut toimija onkin löytynyt. Tällä
hetkellä selvityksessä on toimintaan tarvittavien yhteistyökumppaneiden, kuten soveltuvan automerkin etsintä sekä erilaisten
lupahakukäytäntöjen aloittaminen.
Winter Driving Experience -selvitystä
tekee ostopalveluna Esko Kiesi.
Sisägolfhalli
Tervo kuuluu niihin harvinaisiin itäsuomalaisiin kuntiin, jolla on golfkenttä. Lisäksi
Tervon Eerikkala Golfilla on valtavan suuri
jäsenmäärä. Tätä Tervon yhtä vetovoimatekijää on ajateltu kehittää tekemällä Tervoon Suomen monipuolisin talvigolfhalli.
Talvigolfhalli toisi onnistuessaan Tervoon
matkailullisen vetonaulan hankalalle
talviajalle, joka tällä hetkellä on erittäin
heikkoa matkailukautta.
Talvigolfhallia ei kannata rakentaa
pelkän mutun perusteella vaan on syytä
tehdä selvitys, jossa huomioidaan esimerkiksi rakentamiskustannuksia ja asiakaspotentiaalia. Kulttuuria ja talvimatkailua
Tervoon -hankkeella tehdäänkin juuri
tällainen selvitys, jotta voidaan tehdä har-
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kittuja päätöksiä ennen mahdollisen hallin
rakennustöitä.
Talvigolfhallin selvitystyötä tekee Eerikkala yhtiöiden Timo Korhonen.
Tervon matkailun
kehittämissuunnitelma 2013
Tervon matkailu on nähnyt nousuja ja
laskuja, mutta potentiaalia merkittäväksi
elinkeinoksi on matkailulla edelleenkin.
Kulttuuria ja talvimatkailua Tervoon
-hankkeen yhtenä tärkeimmistä toimenpiteistä on tehdä kymmenen vuotta eteenpäin katsova suunnitelma.
Suunnitelmaa tehdään pikkuhiljaa hankkeen edetessä, mutta jo alkuvaiheessa on
selkeytynyt, että erityisen tärkeitä kohtia
suunnitelmassa ovat:
- Tervon kunnan ja yritysten välinen
yhteistyö
- Äyskosken ympäristön matkailullinen
kehittäminen
- Matkailuyritysten määrän lisääminen
- Kaavoitus
Tervon matkailun kehittämissuunnitelman
kasaamisesta vastaa projektipäällikkö
Wille Markkanen.
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KESÄTERVOSSA
TAPAHTUU
KESÄKUU
2.6. Yleinen onkikilpailu Cup 1 Tervossa.
järj. Lohimaan Kalakerho. Kilpailupaikka:
Kolun kanava. Kilpailuaika: 10->, ilm. klo
9 mennessä. Sarjat: Nuoret 12 v, 15 v ja 18
v, naiset, naiset 60 v, miehet, miehet 60 v.
Säännöt: Perinteinen onki.
Viikon 23 tai 30 alussa mahdollisesti
melontakurssi avokanootilla. Tarvittaessa
samalle päivälle voidaan yhdistää kajakkikurssi ja avokanoottikurssi. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset: Veli-Matti Lehtonen,
puh. 040 5868064. Kanootteja löytyy, ei
tarvitse olla omaa.
4.6. klo 18 Hirvenjuoksun pitäjänmestaruuskilpailut; Kylmämäen ampumarata,
os. Talluskyläntie 1033.
9.6. klo 12 Afrikkalainen gospelmessu
kirkossa.
11.6. Impin päivän pyöräily. Järjestää
Tervon maa- ja kotitalousnaiset.
11.6. klo 9.30 Satutunti kirjastolla.
14.6.-16.8.2013 Kirjaston kesänäyttely
KUVIS – opettajien taidetta. Mukana ovat
ainakin Reijo Honkanen, Rauni Larikka,
Annikki Nerg, Seppo Pekkarinen, Kaija
Tarvainen, Aili Tossavainen ja Kari Viinikainen.
Kesän ILTATORIT perjantai-iltaisin
14.6.-2.8.2013
14.6. kesän ensimmäinen iltatori klo 1719. Järj. Tervon maa- ja kotitalousnaiset.
14.6. klo 19.15 iltahetki kirkossa.
16.6. klo 10 konfirmaatiomessu kirkossa.
17.-19.6. lastenleiri Tervonsalmen toimintakeskuksessa.
21.6. juhannusaatto, ei iltatoria.
21.-22.6. Lohimaan juhannus. Jättiterassilla juhannusaattona bilebändi SUPER-

SONIC, juhannuspäivänä Jani Jalkanen ja
Hänen orkesterinsa.
24.-27.6. varhaisnuorten leiri Tervonsalmen toimintakeskuksessa.
25.6. klo 9.30-10 satutunti kirjastolla.
26.–28.6. Sydänkesän valossa –valokuvauskurssi; Snellman-kesäyliopisto. Lohimaan
Yritystalossa. www.luontokuvakesa.fi.
28.6. Karaoken Megatähti osakilpailu
Lohimaassa.
TERVO-päivät to-su 27.-30.6.
TORSTAI 27.6.
Klo 18-20 onkikisa eli mato-ongintaa Kolun kanavalla. Sarjoja kaikenikäisille.
PERJANTAI 28.6.
Klo 14 kouluvalokuvien näyttelyn avajaiset.
Klo 17-19 Tervon yrittäjien iltatori.
Klo 17-20 Pelastuslaitoksen järjestämä
Benji-rata Torin ympäristössä.
Klo 19.15 Matkavirsiä-konsertti Tervon
kirkossa. Baritoni Esa Ruuttunen ja sellistit
Jussi Makkonen, Sini Hyvärinen ja Matti
Makkonen. Ohjelmamaksu 10 €.
LAUANTAI 29.6.
Toripäivä:
Torilla tavataan ja haitarit soivat.
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Klo 9-15 Pelastuslaitoksen järjestämä Benjirata Torin ympäristössä.
Klo 11.30 Ympäristöidea-kilpailun palkintojenjako torilla.
Kirkkovenesoutukisa klo 12.15-13.15. Joukkueella kisaan mukaan!
Kaiken Kansan Kesätreffit klo 14 Mantulla. Jaetaan Kesätervolainen-kirja noutolipuketta vastaan kaikille tervolaisille
ja kesätervolaisille kesäasukkaille. Tule
tapaamaan paikallisia yrittäjiä ja yhteisöjen edustajia!
Klo 15 Tervon kunnallisen keskikoulun
viiden ensimmäisen luokan luokkakokous
koululla. Willkommen!
Klo 16 Syvänniemen soitto –konsertti ja
klo 19.30 ilmaiset tanssit Mantulla Järj.
Syvänniemen Soitto ry. Paavo Heiskanen
yhtyeineen tanssittaa.
SUNNUNTAI 30.6.
Tervon kunta Open klo 9-. Eerikkala Golf.
Klo 10 Kesävieraiden kirkkopyhä. Messu
Tervon kirkossa. Messun jälkeen Tervoseura tarjoaa 30-vuotisjuhlakahvit kirkon
pihassa. Tuuleta kansallispukuasi kirkkopyhän juhlassa!
Klo 12.30 Koko kaupungin henkilö V.
Lasten ja aikuisten näytelmä Aapelin romaanista Koko kaupungin Vinski. Museoaittojen pihassa, sateen sattuessa Mantulla.
Aapelin lastenkirjojen rakastettu sankari
Vinski kiertää Suomea kesällä 2013 nimellä
Henkilö V. Esitys on alunperin Metropolia
Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen
koulutusohjelman tuotanto vuodelta
2012.
HEINÄKUU
3.7. klo 18.30 Viikkokisat. Järj. Tervon
Urheilijat. Ilmoittautumiset ennen kisoja
klo 18 alkaen Mantulla; tiedustelut katja.
suhonen72@gmail.com tai puh. 0445564984
4.7. klo 17.30-21 Intervallikuvaus.
Snellman-kesäyliopiston kurssi Lohimaan
yritystalossa. www.luontokuvakesa.fi.
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5.7. klo 17-19 Iltatorin järjestää Hautolahden kyläyhdistys
5.7. Kauneimmat kesälaulut kirkossa klo
19.15 iltatorin jälkeen.
6.7. Herättäjäjuhlamatka Haapajärvelle.
Tiedustelut: Salme Selamo, puh. 044 387
2457.
6.7. Agents Lohimaassa.
7.7. Yleinen kilpaonki-cup 1 Tervossa;
Järj. Lohimaan Kalakerho. Kolun kanava
klo 10 (ilm. klo 8.45 mennessä). Yksi sarja,
myös paras nuori ja nainen palkitaan.
klo 9.55 alkumäskäys, klo 10-12. I-jakso,
punnitus ja tauko. klo 13.25 alkumäskäys.
Klo 13.30-15.30 II-jakso, punnitus, tulokset ja palkinnot. (Sama aikataulu kaikissa
kilpaonkicupeissa) Säännöt: Kilpaonki.
Yhteyshenkilö: Hannu Raittila, puh. 0400
017004
9.7. Satutunti kirjastolla klo 9.30.
10.7. klo 18.30 HIPPOKISAT; Järj. Tervon
Op ja Tervon Urheilijat. Ilmoittautumiset ennen kisoja klo 18 alkaen Mantulla.
Tiedustelut katja.suhonen72@gmail.com
tai puh. 044-5564984.
12.7. Iltatori. Lions Club ja Tervon metsästäjät.
12.7 klo 18 Match Show Tervon urheilukentällä.
13.7. Knuutilan osakaskunta 100 vuotta.
Sen kunniaksi klo 10 tarjoillaan muikkukeittoa. Klo 12 invalaiturin vihkiäiset ja
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leikkimielinen kalakilpailu.
Klo 15 Peijaiset Kekkolassa, järj. Tervon
Metsästäjät. Huom! klo 18 Talluskylän
NS-talolla Rosvonpaisti NS-talolla (osoite:
Talluskyläntie 35, 71640 Talluskylä).
Klo 19.30 Kekkolassa tanssit, Markku Tuominen yhtyeineen tanssittaa.
13.7. klo 17 Iisakin kylä; Niives´teatteri
esittää Niiniveden NS-talolla.
13.7. Grillijuhlat Lohimaassa, Aarne Tenkanen viihdyttää.
14.7. klo 15 ja 19 Iisakin kylä;
Niives´teatteri esittää Niiniveden NStalolla.
15.-16.7. klo 9-15 Kotona maailmankaikkeudessa. Lasten yliopiston tähtitiedekurssi
Mantulla. FM, fysiikan opettaja Veli-Pekka
Hentunen. Järj. Snellman kesäyliopisto.
Kts. s.15.
15.7. klo 15 Iisakin kylä; Niives´teatteri
esittää Niiniveden NS-talolla
16.7. klo 18 Metsästäjätutkinto; Virastotalon kokoushuone, Sillankorva, os. Tervontie 2.
17.7. Kotiseuturetki Syvänniemelle ja kesäteatteri Rokkia, tangoa ja muita riitasointuja. Järj. Tervon seurakunta ja Tervo-seura.
17.7. klo 18.30 Viikkokisat. Järj. Tervon
Urheilijat. Ilmoittautuminen alkaa jo klo 18
Mantulla. Tiedustelut katja.suhonen72@
gmail.com tai puh. 044-5564984.
18.7. klo 18 Harjoitusammunnat; Kylmämäen ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.

19.7. Iltatori klo 17-19. Järj. Eläkeliiton
Tervon yhdistys ja Tervo-seura.
19.-20.7. Iljan Praasniekka Tervon tsasounalla.
20.7. Kekkolassa tanssit. Järj. Karttulan
sydänyhdistys.
22.7. Turvesauna Laajassa naisille klo 18.
Ei ilmoittautumista, saunakahvit suolapalan kera. (Maksullinen).
22.-23.7. Seikkailullinen iPad-kurssi
7-9-vuotiaille. Lasten yliopiston kurssi Tervon Lohimaassa. Järj. Snellman kesäyliopisto. Kts. s.15.
23.7. Satutunti kirjastolla klo 9.30.
24.7. klo 18.30 Viikkokisat. Järj. Tervon
Urheilijat. Ilmoittautumiset ennen kisoja
klo 18 alkaen Mantulla. Tiedustelut katja.
suhonen72@gmail.com tai puh. 0445564984.
25.7. klo 18 Harjoitusammunnat; Kylmämäen ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
26.7. Iltatori. Järj. Tervon Tekevät, MLL ja
Urheilijat.
27.-28.7. Ensimmäinen Tervo-KarttulaSyvänniemi Water Route retkimelonta
ja –soutu. Water Route on yhteisöllinen
tapahtuma, ei kilpailu. Järj. Kallan Melojat
sekä Avokanoottiyhdistys. Kirkkoveneet ja
kanootit, osallistumismaksu 30 euroa/hlö.
27.7. klo 10-18 Henkilökuvaus miljöössä.
Snellman-kesäyliopiston järjestämä kurssi
Lohimaan yritystalossa. Ilmoittautuminen
12.7. mennessä. www.luontokuvakesa.fi.
28.7. klo 12 Ammunnan pitäjänmestaruuskilpailut, Luodikko, Kiekko ja Hirvi;
Kylmämäen ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
30.7. klo 18 Metsästäjätutkinto; Virastotalon kokoushuone, Sillankorva, os.
Tervontie 2.
ELOKUU
1.8. klo 18 Harjoitusammunnat. Kylmämäen ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
2.8. Kesän viimeinen iltatori. Järj. SPR ja
Sydänyhdistys.
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kilpailut. Kylmämäen ampumarata, os.
Talluskyläntie 1033.
29.8. klo 18 Harjoitusammunnat. Kylmämäen ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
31.8. klo 12 Ampumakoe. Kylmämäen
ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
SYYSKUU

3.8. klo 12 Ampumakoe. Kylmämäen
ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
3.8. Joutsensalmen osakaskunnan
100-vuotisjuhla Pulkkilansalmen venerannassa klo 13. Kutsu: osakaskunnan jäsenet,
kalastusluvan maksaneet ja seudulla asuvat
ystävineen.
6.8. klo 9.30-10 Satutunti kirjastossa.
7.8. klo 10-14 Omaishoitajien leiripäivä
Tervonsalmessa. Tiedustelut Salme Selamolta, puh. 044 387 2457.
8.8. klo 18 Harjoitusammunnat. Kylmämäen ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
10.8. Lohimaan Luontomessut. Kts. s.24.
11.8. klo 12 Ampumakoe. Kylmämäen
ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
15.8. klo 18 Harjoitusammunnat. Kylmämäen ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
17.8. klo 12 Ampumakoe. Kylmämäen
ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
17.-18.8. Tervo-seura ja Tervon seurakunta
järjestävät matkan Tuupovaaraan.
22.8. klo 10-14 Varttuneiden leiripäivä
Tervonsalmessa. Tiedustelut: Salme Selamo, puh. 044 387 2457.
22.8. klo 18 Harjoitusammunnat. Kylmämäen ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
25.8. klo 12 Ampumakoe. Kylmämäen
ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
25.8. klo 15 Hirviseurojen ja -seurueiden
väliset hirviammunnan pitäjänmestaruus-

5.9. klo 18 Harjoitusammunnat. Kylmämäen ampumarata, Talluskyläntie 1033.
8.9. klo 12 Ampumakoe. Kylmämäen
ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
12.9. klo 18 Harjoitusammunnat. Kylmämäen ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
14.9. klo 12 Ampumakoe. Kylmämäen
ampumarata, os. Talluskyläntie 1033.
20.9.-22.9. Liikkuva kuva luonnossa.
Snellman-kesäyliopiston järjestämä kurssi
Lohimaan yritystalossa. www.luontokuvakesa.fi.

GOLF-KURSSIT
Eerikkala Golfin viikonloppukurssit:
7.-9.6., 28.-30.6., 26.-28.7. (perjantai
klo 18-21, lauantai klo 9-13 ja sunnuntai klo 9-12).
Arki-iltakurssi 15.-17.7. maanantai-tiistai klo 18-21 ja keskiviikko klo 17-20.
Kilpailuja mm.
8.6.
Paikallislehti Sisä-Savo Open
15.6.
Tervon OP&Pohjola Open
30.6.
Tervon kunta Open
17.8.
Eerikkala Golf Open
18.8.
Seniorimestaruus
24.-25.8. Seuramestaruus
28.9.
Kinkku Open
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TERVON URHEILUKESÄ 2013 JA
NUORISON TAPAHTUMAT
LASTEN KESÄKERHO
(liikuntatoimi)

UIMAKOULUT
(liikuntatoimi)

Kerho 5-8-vuotiaille tytöille ja pojille
joka arkipäivä 3.6.-14.6. välisenä aikana
klo 12-14.30. Kerhossa liikutaan, leikitään ja pelaillaan niin ulkona kuin sisällä.
Kerhossa tarjotaan välipala joka päivä.
Ilmoittautumiset sähköpostilla juha.honkaselka@tervo.fi tai tekstiviestillä 0447-499
303 viim. 31.5. mennessä.

Uimakoulut kirkonkylän uimarannalla
(kirkon vieressä) 8.7.-12.7.2013. Uimakoulut tarkoitettu alkeisryhmille, 5-8- vuotiaille.
Ilmoittautuminen sähköpostilla makenliikuntapalvelut@yahoo.com. (Ilmoita
lapsen nimi, ikä, kotiosoite, sähköpostiosoite ja huoltajan puh. numero.) viim.
28.6. klo 15 mennessä. Lisätietoja puh.
040-5936980.
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Kesäleirit 2013
(Tervon SRK/ Tervon kunta)
Kesän 2013 leirit järjestetään perinteiseen
tapaan kesäkuussa.
Lastenleiri (2003-2006 syntyneet) pidetään 17.6-19.6. Tervonsalmen leirikeskuksessa. Leirin hinta on 30 €.
Varhaisnuorten leiri (2000-2003 syntyneet) pidetään 24.6.- 27.6. Tervonsalmen
leirikeskuksessa. Leirin hinta on 35 €.
Lisätiedot 0447-499 303.
NUORISOTILAT KESÄLLÄ 2013
(nuorisotoimi)
Peli-ilta Nuokkarilla ma 3.6. klo 17-22.
Kesäloma starttaa nuorten järjestämällä peli-illalla. Tule mukaan pelaamaan
erilaisia pelejä. Nuokkarilla langaton internet, joten oman tietokoneen tuominen on
mahdollista. Kesän muista nuortenilloista
tiedotetaan facebookissa ja Mantulla.
Tyttöjen ilta torstaina 6.6. klo 16-20
ja 7.8. klo 17-20. Illan sisällöstä otetaan
ideoita vastaan. Lisätietoja 044-7885422
/ Henna.
LIIKUNTATILOJEN AUKIOLOT
KESÄLLÄ 2013
Kuntosali on avoinna kesäkaudella
3.6.-11.8.2013:
ma-pe klo 5.30 - 9 ja 15 - 20.
la-su klo 11 - 16.
Kesän kuntosalikortteja voi ostaa sivistystoimistosta, kunnanvirastolta ja kirjastosta!
Liikuntasalissa ei kesällä ole vakiovuoroja! Salista voi vuokrata yksittäisiä
tuntivuoroja.
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Kuopion Jalkapallokoulu
Tervossa 5.–6.7.
SC KuFu-98 ry järjestää Tervossa
Intersport Kuopion jalkapallokoulun
7-15-vuotiaille tytöille ja pojille 5.–6.7.
SC Kufu-98 on kuopiolainen Kolmosen
jalkapallon erikoisseura (www.sckufu.
net). Jalkapallokoulua järjestämme
viidettä vuotta peräkkäin hyvissä olosuhteissa Tervon nurmiurheilukentällä.
Olemme tarjonneet jokainen vuosi ilon
ja oppimisen kokemuksia ja tunteita
kuningas jalkapallon parissa.
Jalkapallokoulu on molempina
päivinä klo 8.30–13.30 ja tapahtuu kokonaisuudessaan Tervon nurmikentällä.
Huonolla ilmalla siirrymme liikuntasalin
puolelle. Jokainen ottaa sään mukaisen
varustuksen mukaan (sis. vaihtovaatteet). Jalkapallokoulu sisältää laadukkaan jalkapallo-ohjauksen, ruokailut
kumpanakin päivänä Katriina-Kestissä,
jalkapallon, juomapullon sekä T-paidan.
Muistathan, että jokaisen pitää hoitaa
vakuutusturva itse!
Jalkapallokoulun osallistumismaksu
on 50€/lapsi (sisaralennus -5€/sisar).
Lisäohjeet jalkapallokoulusta ja maksamisesta saat Tervossa Sivistystoimen
vapaa-ajanohjaaja Juha Honkaselältä
(juha.honkaselka@tervo.fi) sekä Mikko
Kolehmaiselta. Maksu 7.6. mennessä SC Kufu-98 jalkapallojoukkueen
tilille (saaja: SC Kuopiofutis-98 tilinro:
363630-2749257 viesti maksunsaajalle:
Jalkapallokoulu 2013/Lapsen nimi).
Ilmoittautuminen sähköpostitse
tai puhelimitse 7.6.2013 mennessä SC
Kufu-98 joukkueen Puheenjohtaja Mikko Kolehmaiselle kmikkok@hotmail.
com tai puh. 050-5677453 (ps. MUISTA ilmoittaa lapsen T-paidan koko).
Lisätietoja jalkapallokoulusta saat SC
Kufu-98 jalkapallojoukkueen Puheenjohtajalta Mikko Kolehmaiselta; 050567 7453 tai kmikkok@hotmail.com.
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TERVO-CUP
Tervon Urheilijat järjestävät perinteisen
Tervo-Cup harrastejalkapalloturnauksen
elokuussa Tervon urheilukentällä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Jari Nenonen 0400-273910.
Viikkokisat
Tervon Urheilijat järjestää viikkokisat heinäkuussa keskiviikkoisin
(3.7., 10.7., 17.7. ja 24.7.) klo 18.30.
Ilmoittautumiset alkaa jo klo 18.
Lisätiedot 044-5564984.
KUNTOSUUNNISTUKSET eli TORSUT
KAUDELLA 2013
Lohimaan Rasti järjestää kaudella 2013
viikoittain torstaisin kuntosuunnistukset,
eli “TORSUT” Vesannon ja Tervon kuntien
alueella (Karttula 1 kerran).

Ratavaihtoehdot ovat; A-rata 3-5 km
(vaativa), B-rata 2,5-3 km (helpohko) sekä
minirata 1-1,5 km.
Miniradan tilalla järjestetään lasten
rastireitti (RR) 4 kertaa. A - B ratojen
tilalla voidaan järjestää muutaman kerran
myös sprintti- ja korttelisuunnistusratoja.
Suunnistusradoille pääsee klo 17-18 välillä.
Tarvittaessa seuran aktiivijäsenet antavat
suunnistus-opastusta torsupaikoilla. Seuralla on emit-kortteja lainattavana suoritusten
ajaksi.
Torsuista ilmoitetaan kaudella viikoittain Sisä-Savo lehden urheilumuistiossa
(torstain lehdessä).
Lohimaan Rasti ry. yhteystiedot:
Pj. Suvi Korhonen, puh. 040-5774550,
suvimakoo@gmail.com
Siht. Pentti Mali, puh. 050-9186625,
pentti.mali@dnainternet.net

TORSUT PVM., PAIKKA/huom., OPASTUS, KARTTA, JÄRJ./RATAMEST.
30.05. Tervo, Tervo kk., Kirkonseutu, Ville Leinonen
06.06. Vesanto, Vesanto-Kuopio mt., Murtomäki, Arttu Jämsen
13.06. Karttula, Karttula kk., Pörönmäki, Klaus Julkunen
20.06. Vesanto/RR, Vesanto kk., Tikanlinna, Suvi Korhonen
27.06. Vesanto, Vesanto kk., Rimpismäki, Markku Huuskonen
04.07. Vesanto, Vesanto-Kuopio mt., Murtokylä, Veikko Huttunen
11.07. Vesanto, Vesanto-Kuopio mt., Murtokylä, Veikko Huttunen
18.07. Tervo, Tervo-Lohimaa mt., Lohimaa, Pertti Lappalainen
25.07. Vesanto, Vesanto-Suonenjoki mt., Luntiainen, Matti Tikkanen
01.08. Vesanto, Vesanto-Oinaskylä mt., Lähdekangas, Pasi Hakkarainen
08.08. Vesanto, Vesanto-Suonenjoki mt., Havukkamäki, Anneli Jämsen
15.08. Tervo, Tervo-Haaapamäki mt., Hyvölä, Hannu Ylönen
22.08. Tervo / Hippos./ RR/sprintti, Tervo-Lohimaa mt., Lohimaa, Pekka Koponen
29.08. Vesanto, Vesanto-Sonkari mt., Rimpismäki, Juha Soininen
05.09. Vesanto, Vesanto-Kuopio mt., Etäkorpi, Reijo Konttinen
12.09. Vesanto, Vesanto-Kuopio mt., Kansalampi, Mauri Kilpeläinen
19.09. Vesanto/RR /seuran mest.kilp, Vesanto-Suonenjoki mt., Luntiainen, Jussi Hytönen
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TERVON LASTEN JA NUORTEN KESÄ
Lasten yliopiston toiminta on suunnattu 7-12-vuotiaille lapsille. Tavoitteena on tarjota
turvallinen vaihtoehto kesälomapäivien viettoon mukavassa seurassa samalla tieteen
ihmeisiin tutustuen.
Kotona maailmankaikkeudessa
- tähtitiedekurssi
Aurinko-nimistä tähteä kiertävä planeetta
Maa on kotimme. Auringon koti on taas
tähtien muodostama suunnaton Linnunrata-galaksi. Ja Linnunratamme koti muiden
lukemattomien galaksien kanssa on koko
maailmankaikkeus eli Universumi. Olemme siis professori Esko Valtaojan sanoin
”Kotona Maailmankaikkeudessa”. Kurssin
aikana opettelemme yhdessä tuntemaan
tätä suurta kotiamme planetaarioesityksen, kuvamateriaalien ja tehtävien kautta.
Piirrämme omia taivaankappaleita kurssin
omaan avaruustauluun, käymme avaruuslennolla pienessä planetaariossa ja teemme
ihan oikeita tähtitaivastutkimuksia kaukoputkilla ja kiikareilla.

Seikkailullinen iPad-kurssi
7-9-vuotiaille
Tule ratkaisemaan Kartanon Kummituksen
arvoitus! Mitä outoja asioita tapahtuukaan
iPad-päivänä? Opettele salapoliisin taidot
ja selvitä kummituksen metkut. Taiteillaan
myös hienot avaruuskuvat ja kokeillaan
“astronautin kypärää”. Apuvälineenä
käytämme iPadeja. Kurssin tavoitteena
on tutustuttaa lapsi mobiiliteknologian
tarjoamiin mahdollisuuksiin. Samalla saadaan uudenlaisia elämyksiä toiminnan ja
liikkumisen kautta.
Aika: Ma-ti 22.-23.7.2013 klo 9-15
Tervon Lohimaassa. Tarkempi osoite
ilmoitetaan kutsuviestissä, joka lähetetään

Aika: Ma-ti 15.-16.7.2013 klo 9-15 Tervon Mantulla. Tarkempi osoite ilmoitetaan
kutsuviestissä, joka lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkua. Kouluttaja FM,
fysiikan opettaja Veli-Pekka Hentunen.
Lisätiedot: Osallistumismaksuun sisältyy päivittäin lämmin ruoka. Lapsille on
otettu tapaturmavakuutus kurssin ajaksi.
Hinta 85 €. Kurssille mahtuu 10 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoihin mahdolliset ruoka-aineallergiat ja
sairaudet. Ilmoita myös, jos et halua lastasi
kuvattavan leirin aikana.
Ilmoittautumiset: 28.6.2013 mennessä.
www.snellmankesayliopisto.fi -> Koulutustarjonta -> Lasten yliopisto -> Tervo

sähköpostitse ennen kurssin alkua. Kouluttaja KK Mervi Tolvanen
Lisätiedot: Osallistumismaksuun sisältyy
päivittäin lämmin ruoka. Lapsille on otettu
tapaturmavakuutus kurssin ajaksi. Hinta 85
€. Kurssille mahtuu 10 osallistujaa. Paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoihin mahdolliset ruoka-aineallergiat ja
sairaudet. Ilmoita myös, jos et halua lastasi
kuvattavan leirin aikana.
Ilmoittautumiset: 28.6.2013 mennessä.
www.snellmankesayliopisto.fi -> Koulutustarjonta -> Lasten yliopisto -> Tervo
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TERVON KUNNAN PALVELUT 2013
KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 017-499111 on auki
ma-to 8-15.45,
(kesä-elokuussa 7.45.-15.30),
perjantaisin ja aattoina 7.30-15.15.
www.tervo.fi
sähköposti: tervon.kunta@tervo.fi
tai etunimi.sukunimi@tervo.fi

työntekijän puhelinaika
ma-pe 8-10.
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä
Henna Pulkkinen, puh. 0447885422.

Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas,
puh: 499200, 0447499200

SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET/
SOSIAALIPÄIVYSTYS virka-ajan ulkopuolella: puh. 112.

Hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh: 499201
Virasto palvelee ympäri vuoden ma-pe
klo 9-14, muuna aikana sopimuksen mukaan. Koko virasto on suljettu keskitettyjen
vuosilomien vuoksi 8.-28.7.2013.
Sulkemisaikaan kiireellisissä asioissa sosiaalitoimen päivystysnumero on 499251
(virka-aikaan) ja teknisen toimen päivystysnumero on 499350 (virka-aikaan) sekä
499353 (virka-ajan ulkopuolella). Asiakaskäynneistä on kaikissa tapauksissa sovittava
etukäteen.
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, puh. 0207464640,
sari.tulila@tervo.fi
SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtajan, vammaishuollon palvelut ja lastenvalvojan tehtävät
Anna Kuhmonen, puh. 499250.
Toimeentulotukiasiat toimistosihteeri Pirkko Väätäinen, puh. 499252.
Lastensuojelu, muu sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut: sosiaalityöntekijä
Minna Heikkinen, puh. 499251. Sosiaali-

SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.
Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.

KRIISIPALVELUT
virka-ajan ulkopuolella joka päivä klo
14-21:
Kuopion Kriisikeskus, Suokatu 27, 70100
Kuopio. puh: 2627733 ja 2627738
Kriisikeskuksen puhelinpäivystys antaa
tukea ja apua kriisitilanteissa ja tarvittaessa 1-5 henkilökohtaista keskustelukertaa.
Ajanvaraus keskusteluihin ma-pe 8-21, la-su
14-21.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti kerran viikossa.
Terapeutti, puh. 040 1472522.
Sosiaalityöntekijä, puh. 040 1779124.
Rehtori, puh. 044 7499306.
VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoitopalveluiden esimies Riitta Oittinen, puh. 499253. Kotipalvelu, vanhusten perhehoito, ateria-, sauna- ja muut
tukipalvelut, päiväkeskus sekä omaishoidontukiasiat.
Osastonhoitaja Pirjo Hänninen,
puh. 0447499260. Palvelukoti Vuokko,
tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito.
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TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja
Jukka Korhonen, puh. 044 7499350.
Rakennustarkastaja
Esko Tossavainen, puh. 044 7499355.
Toimistosihteeri
Jukka Mykkänen, puh. 499351.
Työnjohtaja-laitosmies
Jukka Hiltunen, puh. 044 7499353.
Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 499352.
Teknisen toimen päivystys, puh. 499353.
YLEINEN EDUNVALVONTA
Kuopion oikeusaputoimisto/
Yleinen edunvaltonta
Suonenjoen toimipiste
Olavi Leskisen katu 12
77600 Suonenjoki
Tarja Hänninen, edunvalvoja,
puh. 0295 652571 tai 050 3801181.
Eija Lappalainen, edunvalvontasihteeri
puh. 0295652570 tai 0503801174.
OIKEUSAPUPALVELUT
Kuopion oikeusaputoimisto, Suonenjoen
toimipaikka, puh. 0295 661060 tai 050
4064563
KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajavirasto.fi, puh.
0295 536901, arkisin klo 9-15
KIRJASTO
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimies
Tiina Pulkkinen, puh: 499316.
Lainaus, kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasaho, puh: 499315, 0447499316.
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Kirjaston kesäaukioloajat 3.6.-11.8.
Maanantai, tiistai ja perjantai klo 10-15,
torstai klo 9-14 ja keskiviikko klo 14-19.
Juhannusaattona 21.6. kirjasto on kiinni.
- Kirjastossa on asiakkaiden käytössä
langaton verkko ja aikuisille asiakkaille
lainataan myös ipadia kirjastossa kokeiltavaksi.
- Musta kuula –muistipeli, joka on aivojen kielellisiä alueita aktivoiva ja muistia
harjoittava sanapeli.
- Kirjastossa voi allekirjoittaa kansalaisaloitteita ja ostaa kuntosalikortteja.
- E-kirjoja, kirjoja, elokuvia, lehtiä,
äänitteitä, hyödyllisiä mittareita (energiankulutusmittarit ja pintalämpömittarit).
- Terveyspisteessä käytössäsi on mm.
verenpainemittari.
Kesällä 14.6. alkaen opettajien näyttely
KUVIS – opettajien taidetta, jossa esittäytyvät töillään entiset opettajat: Reijo
Honkanen, Rauni Larikka (tilkkkutyötaidetta), Annikki Nerg, Seppo Pekkarinen,
Kaija Tarvainen, Aili Tossavainen ja Kari
Viinikainen.
Teemme tiedohakuja asiakkalle, etsimme aineistoja hyllystä, opastamme tiedon
ja kiinnostavan aineiston äärelle. Kirjaston
aineisto ja henkilökunta on kirjastossa
asiakkaita varten. TERVETULOA!
YHTENÄISKOULU
Rehtori Heikki Pulkkinen,
puh: 0447499306.
Koulutyö alkaa lukuvuonna 2013-2014
13.8.2013. Syysloma on 14.-20.10.2013,
joululoma 23.-31.12.2013 ja talviloma
3.-9.3.2014. Koulutyö päättyy 31.5.2014.
VAPAA-AIKATOIMI
Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä, puh: 0447499303.
Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja Mikko
Räty, puh: 0447499304.
Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks.
tämän tiedotteen erillinen osio.
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (Tervo,
Vesanto, Keitele, Pielavesi, Rautalampi,
Suonenjoki)
Ympäristöterveysjohtaja Hannele Rainivaara, puh. 0447499400.
Toimistosihteeri Mervi Kukkonen,
puh. 0447499410.
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka Herralantie 1
Jyrki Hänninen, puh. 044 7499420.
Lari Hölttä, puh. 044 7499421.
Jaana Partanen-Podduikin,
puh. 044 7499422.
Eläinlääkärit
Tervo, Päivi Romunen Myllytie 7,
ajanvaraus klo 8-9, puh. 044 7499401
Vesanto, Anu Hallikainen Valokuja 1,
ajanvaraus klo 8-9, puh. 044 7499402
Eläinlääkäripäivystys arki-iltaisin klo 15
alkaen seuraavaan aamuun klo 8:aan
sekä viikonloppuisin ja juhlapyhien ajan;
soita oman eläinlääkärisi numeroon, niin
puhelu yhdistyy päivystävän eläinlääkärin
numeroon.
Löytöeläinsuoja, puh. 0505377346.
PALO- JA PELASTUSTOIMI
YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Kuopion aluepelastuslaitoksessa Tervon
alueella palvelee lähinnä ylipalomies
Seppo Matilainen, 188301, 044 7188301.
Tervon palokunnan päivystysnumero on
188306.
TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri, Tervon terveysasema,
puh. 017 171171.
Ks. erillinen tiedote.

AMBULANSSI 112
ASUNTOASIAT
Vuokra-asuntoasioissa palvelevat hallintojohtaja, puh. 499201 ja Kiinteistö Oy
Tervon Vuokratalojen toimitusjohtaja Oili
Heiskanen, puh. 040 5799793. Vuokraasuntohakemukset, joita saa kunnanvirastosta, jätetään hallintojohtajalle.
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. Tonttivarausasioissa palvelevat
kunnanjohtaja, 499200 ja rakennustarkastaja, 499355. Viimeksi mainitun puoleen
käännytään myös varsinaisissa rakennusasioissa.
TERVON OPASKARTTA
Tervon opaskarttaa myydään kunnanviraston neuvonnasta, ABC-huoltamolta sekä
Tervon Tekeviltä.
TERVO - VESIRAJAN KARTTA
Pitäjäkirjaa on edelleen saatavissa entiseen
hintaan 40 euroa. Myyntipaikkoja ovat
kunnanvirasto ja kirjasto sekä Tervo-päivän aikaan Tervo-seuran kahvituvassa.
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YHTEISPALVELUPISTE
Tervon kunnan yhteispalvelupisteessä
(os. Tervontie 4) tuotetaan seuraavat
Kelan palvelut:
- Asiakkaan kertoman mukaiseen elämäntilanteeseen liittyvä Kela-asioiden neuvonta (mm. hakemuksen täyttö, etuuksista
ja hakuajoista kertominen yleisellä tasolla)
-Kelan hakemuksen, liitteen tai muun
asiakirjan vastaanottaminen, pois lukien
työeläkehakemukset ja työeläkejärjestelmän kuntoutushakemukset
- Esitteen/lomakkeen/palautuskuoren
yms. Kelan materiaalin antaminen
- Kelan verkkopalveluiden käyttöön
opastaminen
- Ajanvaraus Kelan puhelinajanvarauspalveluun tai tapaamiseen
- Kelan asiakaspalautteen vastaanottaminen ja kirjaaminen
Kunnanvirastossa on asiakaspääte Kelan
verkkopalveluiden käyttöä varten.

Eläkeasiat
Kansaneläke, työeläke, eläkkeensaajan
asumistuki, 020 692 202

Yhteispalveluasioissa asiakkaita palvelevat
Pirkko Väätäinen, 017-499252 ja Saini
Malinen, 017-499203.
Yhteispalvelupiste avoinna ma - pe klo
9-14 kunnanviraston aukioloaikoina.

Omaisen kuoltua
Leskeneläke, lapseneläke, perhe-eläke,
020 692 208

KELAN palvelunumerot
Maksupäivätiedustelut: 020 634 0210
Voit tiedustella lapsilisän, lastenhoidon
tuen, eläke- ja vammaisetuuksien, asumistukien, opintotuen ja sotilasavustuksen
maksupäiviä automaattisesta puhelinpalvelusta. Palvelu on käytettävissä ympäri
vuorokauden joka päivä.
Valtakunnalliset palvelunumerot palvelevat ma–pe klo 8–18.
Asevelvollisen tuet
Sotilasavustus ja muut asevelvollisen
tuet, 020 692 200
Asumisen tuet
Yleinen asumistuki, 020 692 201

Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti
Kela-kortin ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilaukset, 020 692 203
Kuntoutus
Kuntoutuspalvelut ja -kurssit, kuntoutusraha, 020 692 205
Lapsiperheiden tuet
Vanhempainpäivärahat, lapsilisä,
elatustuki ja muut lapsiperheen tuet
(Huom. Erityishoitoraha-asioissa soita
palvelunumeroon Sairastaminen), 020 692
206
Maasta- ja maahanmuutto
Sosiaaliturva ulkomaille tai Suomeen
muutettaessa (Ks. myös Ulkomaanyksikkö), 020 692 207

Opiskelijan tuet
Opintoraha, asumislisä, opintotuen
valtiontakaus, korkoavustus, koulumatkatuki
(Ks. myös Opintotukikeskus) 020 692 209
Sairastaminen
Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, sairauspäiväraha ja erityishoitoraha, 020 692 204
Työttömyysajan tuet
Työmarkkinatuki, peruspäiväraha,
koulutusajan tuet työttömälle, 020 692
210
Vammaistuet
Vammaistuet, eläkettä saavan hoitotuki, keliakiakorvaus, 020 692 211
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TERVON TERVEYSASEMA KESÄLLÄ 2013
Tervon terveysasema toimii supistetusti
kesällä lukuun ottamatta heinäkuuta. Ajanvaraukseen voi soittaa ma – to klo 8– 9 ja
13–14 sekä pe klo 8–9 ja 12–13. HOITAJIEN puhelinnumerot ovat 017 171 175 ja
017 171 176. Ensiaputilanteissa ja välitöntä
hoitoa vaativissa tapauksissa soita virkaaikana numeroon 017 171 170.
Heinäkuussa ( 1.7-28.7.) kesäsupistuksen
aikana tervolaiset asiakkaat hoidetaan
Vesannon terveysasemalla.
Vesannon terveysasema Simolantie 15,
72300 VESANTO
Päivystysvastaanoton sekä kiireettömän
ajanvarauksen soittoajat omahoitajalle
Vesanolle heinäkuussa:
maanantai-torstai klo 8-9 ja 13-14
pe 8-9 ja 12-13.
puh. hoitaja länsi 017 171 225
puh. hoitaja itä 017 171 226
Puhelun ohjautuessa takaisinsoitto järjestelmään kuunnelkaa tiedote loppuun ja
jättäkää viesti vastaajaan, otamme myöhemmin yhteyttä.
Kiireellinen ensiapu

017 171 220

Iltaisin ja viikonloppuisin päivystys toimii Keiteleen ja Pielaveden terveysasemilla
puh. 017 171 030
Reseptien uusiminen:
Reseptit uusitaan pääsääntöisesti e-resepti
apteekin kautta. Kiireelliset ja muut välttämättömät paperi lääkereseptit uusitaan
Tervon apteekin kautta. Reseptit toimitetaan klo 10 mennessä apteekkiin ja ne
voidaan noutaa viiden päivän kuluttua.
Ilmaisjakelutarvikkeiden ja vakituisten
lääkkeiden riittävyys pyydetään varmistamaan hyvissä ajoin ennen kesäsupistusta.

Laboratoriopalvelut:
Kiireelliset ja verenohennuslääkkeitä saavien potilaiden laboratoriotutkimukset sekä
Kys:n määräämät kokeet voidaan ottaa
ISLAB:n muissa toimipisteissä.
HUOM. INR- tulokset saadaan seuraavana päivänä verikokeen oton jälkeen
omahoitajan puh. numeroista soittoajoilla.
Muita laboratorio vastauksia voi
tiedustella omahoitajien puh. numerosta
soittoajoilla.
				
Kotisairaanhoito Tervo:
Kotisairaanhoito toimii normaalisti kesäsulun aikana.
puh. 040 548 3943
puh. 040 775 4715
Lasten – ja äitiysneuvola:
palveluaika 12–13, puh. 017 171 239
Mielenterveyspalvelut:
palveluaika 8–9, puh. 017 171 236
Fysioterapia ja apuvälineet:
Yhteydenotot ja kiireelliset apuvälinelainaukset palveluaika 12-13, puh. 017 171 222.
Jos teille on tulossa leikkaus heinäkuun
aikana, voitte hakea apuvälineet Tervon
terveysasemalta etukäteen.
ISLAB avoinna: Voitte käydä laboratorio
kokeissa kaikissa Islab:n toimipisteissä
Karttulan laboratorio: ma-pe 7.30 - 10
Vesannon laboratorio: ma-pe 7.30 - 9.45
Keiteleen laboratorio: ma-pe 7.30 - 10
Pielaveden laboratorio: ma-pe 7.30 - 10.30
Suonenjoen laboratorio: ma-pe 7 - 13.00
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LAPSIPERHEIDEN HUOMIOIMINEN TERVOSSA
Tervon kunnanvaltuusto on hyväksynyt (18.6.2012 § 23) Tervon kunnan
lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman
2012-2016. Ohjelman mukaan lapset ja
nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja
aktiivisiksi aikuisiksi. Tervon kunta tarjoaa
lapsille, nuorille ja perheille laadukkaat peruspalvelut lähipalveluina. Lapset ja nuoret
osallistuvat yhdessä aikuisten kanssa omia
asioitaan koskevien asioiden suunnitteluun
ja käytännön toiminnan toteuttamiseen.
Kehittämistoimet synnyttävät myönteistä
kuntakuvaa kaikkien toimijoiden yhteisten
tavoitteiden ja toiminnan kautta.

Ohjelmaan on kuvattu tervolaisten
lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman
tavoitteet ja visio, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila ja haasteet sekä lasten ja nuorten palvelut. Lisäksi ohjelmaan on kirjattu
käytännön toimet ohjelman tavoitteiden
saavuttamiseksi seuraavilta osa-alueilta:
- Perheiden tukeminen ja vanhemmuuden
vahvistaminen (mm. kodin, päivähoidon
ja koulun yhteistyö, aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 1-2 –luokkien
oppilaille sekä muiden luokkien erityisoppilaille, ostopalvelusetelin myöntäminen
perheen kiireellisen kotiaputarpeeseen /
yhteydenotto sosiaalityöntekijä Minna
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Heikkiseen, puhelin 0447-499 251).
- Lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen
ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden
turvaaminen.
- Nuorten työllistyminen ja hyvinvointi.
- Hyvien käytäntöjen jatkaminen ja uusien
toimintamuotojen kehittäminen sekä lasten ja perheiden asioista tiedottaminen.
- Kuntaan syntyvien lasten perheille luovutetaan 150 euron lahjakortti käytettäväksi
ostoihin paikallisilta yrittäjiltä.
- Vanhempainrahakauden päättyessä pienten lasten perheitä tuetaan 500 euron
taaperorahalla.
- Lapset, nuoret ja lapsiperheet huomioidaan kaikessa kunnan tiedottamisessa.
- Kaikissa kunnan järjestämissä tapahtumissa huomioidaan lasten ja perheiden
tarpeet.

Lahjakorttia ja taaperorahaa haetaan
seuraavasti:
- Neuvolakäynnillä huoltaja antaa Tervon
kunnalle yhteystiedot, jotta kunta voi
toimittaa lahjakortin perheelle (lomake
neuvolasta).
- Taaperoraha haetaan vanhempainrahakauden päättyessä hallintojohtaja Kaija
Tarvaiselta kirjeellä tai sähköpostilla.
Hakemukseen merkitään lapsen nimi ja
syntymäaika sekä huoltajan yhteystiedot,
henkilötunnus ja pankkitilin numero.
Koko lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma on luettavissa Tervon kunnan internetsivuilla.
Yhteistyöterveisin hallintojohtaja Kaija
Tarvainen, puhelin 0447-499 201,
kaija.tarvainen(at)tervo.fi

PÄIVÄHOITO
Tervon kunnan asukkaille päivähoitopalveluita tarjotaan Kurrekummun
päiväkodissa.
Päivähoitopalveluja tarvittaessa tehdään hakemus päivähoitoon:
Hakemuksen saa joko päiväkodilta osoite Parkkitie 2 tai sen voi tulostaa
kunnan sivuilta ” sähköinen lomake ” ja täyttää käsin ja toimittaa päiväkotiin.
Päivähoidon järjestäjälle on varattu lainsäädännön turvin 4 kk järjestelyaika järjestää hoito hakemuksen tultua. Poikkeustapauksissa kuten
äkillisessä työhönmenossa tai opiskelun alkaessa on järjestelyvara kaksi
viikkoa. Päiväkoti on avoinna työpäivinä klo 6.30–17.
Päivähoitotoimisto on suljettu heinäkuun 2013.
Yhteystiedot:
Kurrekummun Päiväkoti
Parkkitie 2
72210 Tervo
Puhelin 017 499 263 tai 044 7499 263 / varhaiskasvatuspalveluiden
esimies Tarja Riekkinen, tarja.riekkinen@tervo.fi
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Kuvat:Kai Fagerström

LUONTOKUVAKESÄ
Lohimaan Luontokuvakesä esittelee
jälleen maamme parhaiden luontovalokuvaajien tuotantoa. Kesän 2013
näyttely on Heikki WIllamon ja Kai
Fagerströmin Viimeiset vieraat, kaunis
ja koskettava kokonaisuus autiotaloista
ja niiden uusista asukkaista. Luontokuvakesään kuuluu nyt myös monipuolinen kurssiohjelma, joka toteutetaan
yhdessä Snellman-kesäyliopiston kanssa.
Lisätietoja www.luontokuvakesä.fi tai
puh. 0447 499 370.
Näyttely on avoinna 1.-2.6. ja
8.6.-11.8. päivittäin klo 11-19.
Pääsymaksu 5 €, koululaisilta 2 €.
Tervetuloa!

HYVÄT TERVOLAISET
JA KESÄTERVOLAISET

Tällä lipukkeella voitte noutaa kesätervolainen-julkaisun
ILMAISEKSI 10.-28.6.2013 välisenä aikana Kunnanvirastolta.
Paras tapa noutaa kirja on kuitenkin tulla tervolaisten ja kesätervolaisten kesätreffeille 29.6.2013 alkaen klo 13 Mantulle.

Nimi: _______________________________________________
Osoite: _____________________________________________
Puh.nro: ___________________ Email: ____________________

Tietojani ei saa käyttää Tervon alueen palveluiden markkinointiin.

Lohimaan

Tervon Lohimaassa
lauantaina 10.8. klo 10–15

• Rantatonttien, etätyö- ja yritystilojen esittelyä
• Ohjatut esittelyt Kaj Fagerströmin ja
Heikki Willamon näyttelyyn
• Perhokalastusnäytöksiä,
mahdollisuus kokeilla oppaiden johdolla
• Seikkailurata ja ongintaa lapsille
• Luontoaiheisia ohjelmapalveluesittelyjä
• Beach Wolleyn näytösottelu kentällä
Pielaveden Sammon tähtipelaajia
• Alueella ratsastusta ja hevosajelua lapsille
• Metsästyskoiraesittelyjä ja
hirvirata-ammuntaa laseraseella
• Troolialus esittelee toimintaansa
Lohibaarin laiturissa
• Tarkkuussuunnistusta
• Kädentaitajien työnäytöksiä
• Luonnonantimien ja luontoharrastusvälineiden
myyntipisteitä
• Nokipannukahvia, lettuja, makkaraa,
paistettuja muikkuja
• Tule mukaan myymään luontoon liittyviä
tuotteitasi tai esittelemään toimintaasi!

Tervon kunta
Toimiva Tervo Yritteliäs Yhteisö –hanke
Antti Tulila p. 0447 499 215

