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Talvinen tervehdys

V

uosi 2015 tulee olemaan Tervossa monien päätösten vuosi. Kunnanvaltuustot niin Tervossa kuin muissakin Nilakan kunnissa ottavat kantaa jatketaanko kuntaliitosselvityksestä varsinaisen kuntaliitoksen valmisteluun
ja tekemiseen. Myös sosiaali- ja terveystoimen integraation valmistelu
jatkuu uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain pohjalta. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että Tervo kuuluu jatkossa ylimaakunnalliseen sote-alueeseen.
Tervon näkökulmasta sekä kuntaliitos- että sote-valmistelussa on huolehdittava
Tervon kuntastrategian mukaisesti lähipalveluiden turvaamista ja alueen elinvoimaa lisäävistä toimista, joilla varmistetaan palveluiden säilyminen Tervossa myös
jatkossa.
Kunnan vuoden 2015 talousarvion
valmistelussa suurimman haasteen Tervon
Haasteista huolimatta
kuntataloudelle tuo se, että valtionosuudet
usko kunnan menestymiseen
laskevat 234.000 euroa vuoteen 2014 verrattuna. Tämä menetys katetaan käyttötaon vahva.
louden kustannusten leikkauksilla, veron
korotuksilla ja kunnan omaisuusjärjestelyillä.
Positiivista on, ettei veronkorotuksia tarvitse
tehdä ensi vuodelle. Haasteista huolimatta usko kunnan menestymiseen on vahva.
Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen kunnan biovoiman yhtiöittämisestä
vuoden 2014 aikana. Lakimuutoksen vuoksi biovoima on irrotettava kunnan
taseesta omaksi yhtiökseen eli yhtiöitettävä. Samanaikaisesti suunnitellaan myös
kunnan muiden kiinteistöjen ja omaisuuserien siirtämistä erilliseen kehitysyhtiöön.
Kehitysyhtiö voisi jatkossa toimia erilaisten kehittämishankkeiden kotipesänä.
Haluan toivottaa kunnan työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden puolesta hyvää loppuvuotta ja valkeaa joulua!

Petteri Ristikangas
Kunnanjohtaja

Tervon kunnan Talvikirje 2014-15
Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Nukketeatteri Ofelia
Kuvat: Kaija Tarvainen, Hanna Karkkonen
Taitto: Hanna Karkkonen, UniikkiTarina
Painopaikka: Grano, Kuopio
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Palaset paikoilleen

irjoitan tätä kuntatiedotetta
viimeisen kerran Sisä-Savon
seutuyhtymän työntekijänä. Tosiasiassa mitään dramaattista ei ole tapahtumassa minulle eikä muillekaan, vaan
päinvastoin positiivisia muutoksia,
jotka vievät elinkeinopalveluitamme
entistä parempaan suuntaan. Vuoden
alusta starttaa uusi elinkeinoyhtiö,
toistaiseksi vielä nimetön, jonka palkkalistoille minäkin siirryn. Käytännössä
muuttuu yhtiömuoto eli kuntayhtymä
vaihtuu osakeyhtiöksi, ja toimintaan
tulee mukaan kaksi uutta kuntaa;
Keitele ja Pielavesi. Meille tervolaisille tämä laajeneminen on nähdäkseni hyvä asia, koska nyt päästään
rakentamaan tiiviimmin yhteistyötä
yrittäjien hyväksi myös pohjoiseen
päin. Tulevan elinkeinoyhtiön osaajien
joukko vahvistuu kahdella uudella
elinkeinoasiamiehellä, ja projektien
mukaan vaihtuva määrä porukkaa
tekee toimialakohtaista elinkeinojen ja
elinvoiman kehittämistyötä.
Elinkeinoyhtiön laajeneminen on
luontevaa tiivistyvän Nilakka-alueen
yhteistyön vuoksi. Nilakan kuntaliitosselvityksen vaiheita vierestä seuratessa
on tullut hyvä mieli siitä, että mahdollista uutta kuntaa on lähestytty
nimenomaan elinvoiman näkökulmasta, eikä pelkästään juustohöylä ja
kustannussilppuri kourassa. Talouden
paineet ovat toki kovat, mutta sitä
suuremmalla syyllä on ymmärretty se,
että meidän täytyy tehdä yhdessä töitä sen eteen, että saamme jatkossakin
tänne uusia asukkaita ja työvoimaa.
Nilakan alueen yrittäjien elinvoimaillassa 20.11.2014 Keiteleellä oli runsas

osanotto ja toiveikas tunnelma, joten
tästä päättelen, että mahdollinen kuntaliitos kiinnostaa myös yrittäjiä.
Toisin sanoen, ellemme nyt ala
tosissaan tuomaan maaseudun mahdollisuuksia julki ja tarjota niitä heille,
jotka tänne tutkimusten mukaan
haluavat tulla, niin on oikeastaan ihan
sama antaa sitten vain periksi. Käytän
tässä kohtaa vertausta, että tarttuuko
haaksirikkoutunut ankkuriin vai pelastusrenkaaseen?!
Samoin minulla on hyvä mieli
siitä, että monen yrittäjän probleemia on jälleen saatu ratkottua ja
vietyä asioita eteenpäin. On löydetty
puuttuvaa työvoimaa, tehty kiperiä
kirjelmiä viranomaisille, innostuttu yhdessä huimista suunnitelmista, keksitty
uusia myynti- ja markkinointikikkoja,
löydetty puuttuva palikka tulevaisuuden suunnitelmille. Toisinaan asiat jumittavat, eivätkä etene ei niin millään.
Se harmittaa. Joskus jälkeenpäin voi
todeta, että olipa hyvä, että asia ei
silloin ratkennut, näin onkin parempi!
Joskus asiaan löytyy ratkaisu vasta
pidemmän etsiskelyn jälkeen.
Toivotan kaikille hyvää huomista ja
joulua sekä myönteistä tulevaa vuotta!

Sari Tulila
elinkeinoasiamies
Tervo ja Vesanto
Sisä-Savon
seutuyhtymä
p. 0207 464 640
sari.tulila@tervo.fi
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ASIOINTILIIKENNEPALVELU
ON MAANTIEN ÄSSÄ

NILAKAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS
NILAKAN KUNTIEN YHDISTYMISsesta erilliseen yhtiöön. Yhtiöittämismallin
SELVITYS on erinomaisessa vauhdissa.
tavoitteena on uuden kunnan taseen keSelvityksen on määrä valmistua vuoden
ventäminen ja pääomien vapauttaminen
loppuun mennessä. Selvitettävien asioielinvoiman kehittämiseen. Tervon kunnan
den kirjo kattaa hallintokuntakohtaisten
osalta yhtiöittämismalli otetaan käyttöön
selvitysten lisäksi mm. kuntien talouden,
Biovoiman yhtiöittämisen yhteydessä.
kuntaomaisuuden omistusjärjestelyjen,
Nilakan kunnan organisaatio- ja
tietojärjestelmien yhtenäistämisen sekä
lautakuntarakenteen valmistelun johtouuden kunnan organisaatio- ja lautakunajatuksena on hallinnon ja johtamisjärtarakennemallin selvitykset. Kaikki asioita,
jestelmien keventäminen. Uuden kunnan
jotka uuden kunnan onnistumisen kannalorganisaatio- ja lautakuntarakenne ei ole
ta ovat keskeisiä.
kopio jostakin Nilakan kunnasta. Aitona
Selvitysmies Hannu Räsäsen johdolpyrkimyksenä on tehdä paras mahdollinen
la tehdyt kuntien laajat talousanalyysit
malli uudelle perustettavalle kunnalle.
osoittavat, että kaikki Nilakan kunnat
Uudessa yhdistyvän kunnan kaikkien
elävät taloudellisesti
osa-alueiden onnistumihaasteellisia aikoja.
sen taustalla ovat ICT- eli
Valtionosuuksien leiktietoteknisten järjestelmiKuntaliitosselvityksen
kaukset kirpaisevat
en uudet mahdollisuudet
tarkoituksena ei ole
Keitelettä, Vesantoa
palvelutuotannossa.
pelkästään etsiä säästöja Tervoa sadoillaJokaisessa työryhmässä
kohteita, vaan löytää
tuhansilla euroilla
on sektorikohtaisesti tarlähivuosina. Kun
kasteltu ICT:n uudenlaisia
myös malli, millä
yhtälöön lisätään,
käyttömahdollisuuksia.
alueen kehittäminen ja
ettei verotulokehiOlemmekin ottamassa
hyvinvointi turvataan.
tyksessäkään ole hurensi askelia kohti Nilakan
raamista, on tilanne
virtuaalikuntaa, jossa
ongelmallinen. Vaikka
kuntalaisten lähipalvelut
taloudellinen tilanne
turvataan uusilla toiminon ongelmallinen, on uudella yhdistyvällä
ta-malleilla ja –tavoilla kaikissa nykyisissä
kunnalla kuitenkin erinomaiset mahdolkuntataajamissa.
lisuudet kääntää taloudenkurssi kohti paNilakka.fi –internetsivuille on tallenrempaa. Tarvitaan uusia palvelutuotannon nettu kaikkien kuntalaisten nähtäville
toimintamalleja ja – tapoja sekä rohkeita
tähänastiset kokousmuistiot ja raportit.
ja ennakkoluulottomia päätöksiä.
Tervossa selvitykseen liittyvä
Kuntaliitosselvityksen tarkoituksena ei
yleisötilaisuus järjestetään 7.1.2015
ole pelkästään etsiä säästökohteita, vaan
klo 14 – 16 Mantulla. Kunnanvaltuustot
löytää myös malli, millä alueen kehittäpäättävät selvityksen pohjalta alkuvuoden
minen ja hyvinvointi turvataan. Osana
aikana, edetäänkö asiassa kuntaliitossopitalouden tervehdyttämistä ja elinvoiman
muksen valmisteluun.
lisäämistä on valmisteltu kuntaomaisuuden
omistusjärjestelyjä yhtiöihin. Tämä tarkoit- Petteri Ristikangas, Tervon kunnanjohtaja
taa esimerkiksi kunnan omistamien teollisuushallien irrottamista kunnan omistuk-

Katso! www.nilakka.fi
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YLI PUOLET NUORISTA
HALAJAA MAALLE
TUORE TUTKIMUS KERTOO, että
reilusti yli puolet nuorista aikuisista sijoittaa unelmatulevaisuutensa
maaseudulle. 55 % nuorista arvostaa
monipaikkaista työtä sekä puuhastelua
omassa rauhassa, kaupunkien läheisellä maaseudulla. Maaseutuasumisessa
arvostetaan myös järven läheisyyttä
sekä kulttuuria ja perinteitä, kertoo
Turun yliopiston Tulevaisuustutkimuskeskuksen tutkimus, jossa tutkimusjohtajana on toiminut vesantolainen
Tuomas Kuhmonen.
Syvälle maaseudulle toivoo pääsevänsä 10 % nuorista, koska eräharrastukset ja luontoon liittyvä asumismuoto vetoaa heihin.
Toinen 10 % asuisi mieluiten
kirkonkylässä tai kylässä mm. yhteisöllisyyden vuoksi ja neljännes nuorista
aikoo asustaa kaupungissa. Vastaajina
oli 752 iältään 18-30-vuotiasta nuorta
eri puolilta Suomea.
”Unelmien toteutuminen edellyttää kykyä ja mahdollisuutta. Näihin
asioihin voivat myös kunnat vaikuttaa”, toteaa tutkija Kuhmonen.

TERVON KUNNASSA ALOITETAAN
torstaina 20.11. 2014 asiointiliikennepalvelu kutsutaksi periaatteella.
Palvelun tarkoituksena on tarjota
jokaiselle Tervolaiselle mahdollisuus
asiointikäyntiin Tervon kirkonkylässä
kerran viikossa.
Palvelulla halutaan myös tukea
ihmisten mahdollisuutta asua omassa
kodissa toimintakyvyn heiketessä tai
muuten vaikeissa elämäntilanteissa.
Asiointiliikenne järjestetään erillisinä
Talluskylä-Kiukoonaho suunnalla ja
Hyvölä-Haapamäki-Nilakanranta
suunnalla ja taajama-alueella. Molempien suuntien asiointipäivä on torstai.
Talluskylä-Kiukoonahon auto lähtee
reitille noin klo 8, Hyvölä-HaapamäkiNilakanrannan auto noin klo 10.30.
Tarvittaessa asiakas haetaan kotipihasta.
Asiointiaika kirkonkylällä määräytyy
asiakkaiden tarpeiden mukaan (n. 2
tuntia).
Palvelua voivat käyttää kaikki
Tervon kuntalaiset ja Tervossa oleskelevat vieraspaikkakuntalaiset. Asiakkaalta
peritään tulo- ja menomatkalta linjaautotaksan mukainen maksu.
Kutsutaksi tulee tilata kuljetusta
edeltävänä päivänä klo päivänä klo 16
mennessä:
Talluskylä-Kiukoonaho suunnalta
autoilijat Keijo Lintunen puh. 0440
272200 ja/tai Jouko Paretskoi puh.
0400 271111.
Hyvölä-Haapamäki-Nilakanranta
suunnalta ja taajama-alueelta autoilija
Seppo Pulkkinen puh. 0400 271665.
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Tervossa tapahtuu

Vuosi 2015
1.1.2015 klo 18 Tuomasmessu kirkossa.

5.12. klo 9 Nuorisotalo Mantulla
Nukketeatteri Ofelian Pikkupeikon joulu
-esitys. Maitotonkassa elävä pikkupeikko
Tonkka Mooses odottaa kovasti joulua.
Järjestäjänä kulttuuritoimi.

6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ
JUMALANPALVELUS klo 10 Tervon
kirkossa. Seppeleenlasku sankarihaudoilla ja kunniakäynti Karjalaan
jääneiden muistomerkillä.
KAHVITARJOILU Mantulla klo
11.15-12.00
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
Mantulla klo 12, juhlapuhe teologian
kandidaatti Heini Malinen, esiintyjinä Kalakukko Wind Band sekä
Tervon Yhtenäiskoulun oppilaat.
PARTIOLAISTEN KYNTTILÄKULKUE virastotalolta sankarihaudoille
klo 17.30.

6.1.2015 klo 10 Messu kirkossa. Klo 12
Kauneimmat joululaulut vielä kerran Talluskylän vapaakirkossa. Kahvitarjoilu.

17.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Katriina-Kestissä.
21.12. klo 16 Joulu on jo ovilla (ympäristötaideteos-OVI Talluskylässä), järjestäjinä Talluskylän riistaveikot.
22.12. klo 9.15 Koulun joulukirkko.
23.12. klo 8.30 Joulun sana
Osuuspankilla.
24.12. klo 13-15 Joulupukki Palvelukoti
Vuokossa.
Klo 12 ja 14 Aattohartaudet kirkossa.
Klo 22 Jouluyön messu kirkossa.
25.12. klo 8 Joulukirkko.

9.12. klo 9.30 Varttuneen väen ja lasten
joulujuhla seurakuntatalolla.

26.12. klo 10 Joulukirkko, messu ja
kirkkokuoro Palvelukoti Vuokossa.

11.12. klo 12 Eläkeliiton joulujuhla
seurakuntatalolla.

28.12. klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa.

14.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut
kirkossa.
15.12. klo 13-15 Vertaiskahvila
Parkkimäen kerhohuoneessa.
16.12. klo 12 Sotaveteraanien joulujuhla
seurakuntatalolla.
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8.1.2015 klo 18 Hirvisalmen alueen (Pirttimäen ja Kuopion rajan välinen alue)
vesihuoltoilta Nuorisotalo Mantulla. Vesihuoltohankkeen alustavaa suunnitelmaa
ja toteuttamismahdollisuuksia esittelevät
Tervon kunta ja Karttulan vesihuoltoosuuskunta. Tervetuloa kuulemaan ja
keskustelemaan.
23.1.2015 Tuija Piepposen esitys/koulutus
Nuorisotalo Mantulla, aiheena mm. elekieli. Pääsylippuja varattavissa etukäteen
kirjastosta. Järjestäjänä Tervon kunta.

halukkaille. Mikäli haluat seurata luentoa
kotikoneeltasi, ilmoittaudu toimistolle
etukäteen, minkä jälkeen saat tarkemmat
ohjeet luennon seuraamiseksi sähköpostitse.
28.3.2015 Kulttuurimatka Jyväskylän
kädentaitomessuille sekä samaan aikaan
järjestettäville Hyvinvointimessuille ja
Antiikkimessuille. Lähtö Tervon ABC:ltä
klo 7.20. Ilmoittautuminen 6.3.2015
mennessä. Järjestäjänä kansalaisopisto.
8.4.2015 klo 13-14.30 Nuorten ja ikäihmisten tentti eduskuntavaaliehdokkaille
Nuorisotalo Mantulla.
13.4.-30.4.2015 Kansalaisopiston kevätnäyttely kirjastossa.

4.2.2015 klo 18.30-20 ADHD - Neljä
kirjainta, monta totuutta –verkkoluento. Teemaluento ADHD:sta järjestetään
yhteistyössä ADHD-liitto ry:n kanssa.
Luennoitsijana projektisuunnittelija Marjo
Hodju ADHD-liitosta. Luento välitetään
Kuopion kansalaisopistolta Kuopiosta.
Luennolle ilmoittaudutaan etukäteen,
jonka jälkeen tarkemmat ohjeet luennon
seuraamiseksi lähetetään ilmoittautuneille
sähköpostitse. Ilmoittaudu viim. 28.1. klo
18 mennessä.

23.4.2015 klo 12-12.30 UNESCO, vanha Rauma ja Sammallahdenmäki -yleisöluento NuorisotaloMantulla. Mitä UNESCOn maailmanperintö tarkoittaa? Miten
maailmanperintölistalle pääsee, ja mitä
listalla oleminen tarkoittaa käytännössä?
Onko Suomessa UNESCO-kohteita? Miksi
vanha Rauma ja Sammallahdenmäki ovat
tutustumisen arvoisia kulttuurihistoriallisia
kohteita? Luennolla käsitellään UNESCOn
maailmanperintöä sekä erityisesti vanhaa
Raumaa ja Sammallahdenmäkeä.

15.2.2015 Lasten laskiaistapahtuma.
Järjestäjänä Tervon seurakunta.

28.6.2015 Hautomäen koulua käyneiden
tapaaminen.

16.3.2015 klo 18-20 Puutarhaongelmia - verkkovälitteinen yleisöilta.
Etukäteen tai paikan päällä esitetyihin
puutarhaongelmia koskeviin kysymyksiin
vastaa puutarhuri Pippa Rantala. Luento
välitetään Suonenjoelta verkkovälitteisesti

28.6.-4.7.2015 Itä-Suomen palokuntanuorten leiri Tervossa.
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NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI JA KANSALAISOPISTO

14

JÄÄKIEKKOMATKA

NUORTEN PIKKUJOULUT Mantun
nuorisotiloissa perjantaina 12.12.2014
klo 18-21.

MATKA JÄÄKIEKKO-OTTELUUN
Kalpa-Hifk tiistaina 10.2.2015. Ilmoittautumiset tammikuussa. Seuraa ilmoittelua.

VUODEN VIIMEINEN NUORTENILTA vietetään vauhdikkaasti
JIRA-Kartingissa tiistaina 16.12. klo
17-19. Ennakkoilmoittautumiset
Juhalle (0447-499 303) viim. 12.12.
mennessä.

LIIKUNTAHALLIN AUKIOLOT
JOULUNAIKA/ UUSIVUOSI
LIIKUNTASALIN PERUSVUOROT
PERUTTU 18.12.-23.12. välisenä aikana
Tervon Yhtenäiskoulun joulujuhlavalmistelujen ja joulujuhlan vuoksi.
24.12. (jouluaatto), 25.12. (joulupäivä) ja
26.12. (tapaninpäivä) liikunta- ja kuntosali
suljettu.
31.12. (uudenvuoden aatto) kunto- ja
liikuntasali auki klo 9-18.
1.1.2015 ja 6.1.2015 liikuntahalli suljettu.
Muina aikoina normaalit vuorot.

UINTIMATKAT
VUODEN VIIMEISET Vesannon ja Tervon liikuntatoimien sekä Kuopion Seudun
Hengitysyhdistyksen uintimatkat Viitasaarelle 13.12. ja 20.12.2014.
UINTIMATKAT JATKUVAT myös
keväällä 2015. Päivät ovat 10.1., 24.1.,
7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4. ja 18.4. Lähtö
Tervon ABC:ltä 9.50.

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
Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas,
puh. 499200, 044 7499200.

KANSALAISOPISTON
KURSSIASIAA

Hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh. 044 7499201.

UUDET KURSSIT:

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

* 14.1.-22.4.2015 KORUJA HOPEALANGASTA JA - LEVYSTÄ
keskiviikkoisin klo 17.30-20.45.
Ilmoittaudu viimeistään 7.1.2015.
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ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, puh. 0207 464640,
sari.tulila@tervo.fi.

*15.1.-11.6.2015 NIIVESTEATTERIN HARJOITUKSET Niiniveden
nuorisoseurantalolla, ohjaajana Jukka
Virtala. Kevätkaudella 2015 toimivassa Niives-teatterissa valmistetaan
kesäteatteriin siirrettävissä oleva esitys. Kaikenikäiset teatterista kiinnostuneet ovat tervetulleita näyttämölle
tai puvustus-, lavastus-, musiikki- ja
tuotantotehtäviin. Näytelmäteos tai
sovitettava teksti valitaan harjoituskauden alkaessa sen jälkeen, kun teatteriryhmän kokoonpano on tiedossa.
Perusharjoitukset parittomilla viikoilla
torstaisin klo 18-21.

SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtajan, vammaishuollon palvelut ja lastenvalvojan tehtävät
Anna Kuhmonen, puh. 499250.

* 17.1.-31.1.2015 KÄPYPITSIFRIVOLITÉ lauantaisin klo 10-14.15.
Ilmoittaudu viimeistään 9.1.2015.

SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.

Toimeentulotukiasiat toimistosihteeri
Pirkko Väätäinen, puh. 499252.
Lastensuojelu, muu sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut: sosiaalityöntekijä
Minna Heikkinen, puh. 499251. Sosiaalityöntekijän puhelinaika ma-pe 8-10.
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä
Sirpa Huuskonen, puh. 044 7885422.
Sosiaaliohjaaja Paula Räisänen,
puh. 044 7885438

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. 044 7499260. Palvelukoti Vuokko,
tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito.
SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET/
SOSIAALIPÄIVYSTYS
virka-ajan ulkopuolella: puh. 112
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.
Sosiaaliasiamies, puh. 044 7183308.
TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja
Jukka Korhonen, puh. 044 7499350.
Rakennustarkastaja
Esko Tossavainen, puh. 044 7499355.
Toimistosihteeri
Jukka Mykkänen, puh. 499351.

Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.

Työnjohtaja-laitosmies Heli Mähönen,
puh. 044 7499354.

PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti

Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 499352.

10

15

Tervon kunnan Talvikirje 2014-15

Teknisen toimen päivystys puh. 499353.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä, puh. 044 7499303.

YLEINEN EDUNVALVONTA
Kuopion oikeusaputoimisto/
Yleinen edunvaltonta
Suonenjoen toimipiste
Olavi Leskisen katu 12, 77600 Suonenjoki

Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja
Mikko Räty, puh. 044 7499304.

Edunvalvoja
puh. 0295 652571 tai 050 3801181.
Edunvalvontasihteeri
puh. 0295652570 tai 0503801174.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalue (Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi,
Rautalampi, Suonenjoki)

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. 044 7499316.
Lainaus, kirjastovirkailija
Sini-Marja Jalasaho, puh. 499315.
KIRJASTON DIGITAALIPIANO on lainattavis-

sa tervolaisten järjestöjen tapahtumiin ja
vuokrattavissa yksityisille.
KIRJASTON ASIAKASPÄÄTTEET on uusittu.
Alakerran koneet ovat helppokäyttöisiä
seniori-pc-koneita ja yläkerran koneella
on valokuva-arkisto.

Liikuntatapahtumista ja -palveluista
ks. tämän tiedotteen erillinen osio.

Vs. ympäristöterveysjohtaja Lari Hölttä,
puh. 044 7499421.
Toimistosihteeri Mervi Kukkonen,
puh. 044 7499410.
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka Herralantie 1
Lari Hölttä, puh. 044 7499421.
Jaana Partanen-Podduikin,
puh. 044 7499422.
Vesa Aula, puh. 044 7499424.
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
Valvontaeläinlääkäri/vs. vastaava eläinlääkäri Tanja Lehtolainen, puh. 0447499409

YHTENÄISKOULU
http://peda.net/veraja/tervo/
yhtenaiskoulu
Yhtenäiskoululla on oma sivu myös
Facebookissa, käy tykkäämässä!

Eläinlääkäripäivystys arki-iltaisin klo 15
alk. seuraavaan aamuun klo 8:aan sekä
viikonloppuisin ja juhlapyhien ajan;
soita oman eläinlääkärisi numeroon, niin
puhelu yhdistyy päivystävän eläinlääkärin
numeroon.

Joululoma 24.12.2014-6.1.2015
Talviloma 2.3.-6.3.2015
Koulutyö päättyy 30.5.2015

Löytöeläinsuoja, puh. 0407228996.

Rehtori Heikki Pulkkinen,
puh, 044 7499306.
VAPAA-AIKATOIMI

PALO- JA PELASTUSTOIMI
YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Kuopion aluepelastuslaitoksessa Tervon
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alueella palvelee lähinnä ylipalomies Seppo Matilainen, puh. 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. 044 7499201 ja
Kiinteistö Oy Tervon Vuokratalojen
toimitusjohtaja Oili Heiskanen, puh. 040
5799793. Vuokra-asuntohakemukset,
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, puh. 499200
ja rakennustarkastaja, puh. 499355. Viimeksi mainitun puoleen käännytään myös
varsinaisissa rakennusasioissa.

HAITTAAKO MUISTAMATTOMUUS ITSEÄSI TAI
LÄHEISTÄSI JOKAPÄIVÄISESSÄ ELÄMÄSSÄ?
Kysteri Nilakan kunnissa (Pielavesi,
Keitele, Tervo ja Vesanto) on aloittanut matalankynnyksen muistipoliklinikka. Asiakkaaksi hakeudutaan omasta toiveesta, omalääkärin- ja hoitajan
lähetteellä ja kotihoidon kautta.
Ajanvaraus muistihoitaja/
koordinaattori
Maarit Tarvainen puh. 017 171 242.

Tervon kunnan Talvikirje 2014-15
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TERVON TERVEYSASEMA
Tervon terveysaseman vastaanotoilla
tuotetaan avohoitopalveluja Tervon
väestölle omahoitaja/lääkäri työparityöskentely-vastuuseen perustuvan toimintamallin mukaisesti.
Vuoden 2015 alussa akuuttivastaanotto toimii vuorotteluperiaatteella
Keiteleen ja Pielaveden terveysasemilla
arkisin klo 20 saakka ja viikonloppuisin
klo 8 -18.
Akuuttivastaanoton jälkeen päivystys
siirtyy KYS:n yhteispäivystykseen.
Arkipäivisin päivystys on edelleen
jokaisella terveysasemalla.
TERVON TERVEYSASEMA
TERVONTIE 8, 72210 TERVO
Ajanvaraus lääkärin ja hoitajan
vastaanotolle
ma - to klo 8-9 ja 13–14,
pe 8-9 ja 12–13
I–hoitaja puh. 017 171 175
II-hoitaja puh. 017 171 176
HÄTÄTILANTEISSA SOITETAAN
AINA HÄTÄNUMEROON 112,
josta Hätäkeskuksen työntekijä antaa
toimintaohjeet.
KIIREELLINEN
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS ARKISIN
Tervon terveysasemalla klo 8 – 15.30,
puh. 017 171 170.
Puhelun ohjautuessa takaisinsoittojärjestelmään, kuunnelkaa tiedote loppuun
ja jättäkää viesti vastaajaan, otamme
myöhemmin yhteyttä.
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS ARKISIN
KLO 16 - 08 JA VIIKONLOPPUISIN
Pielavesi, puh. 017 171 030
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Kunnanvirastossa on asiakaspääte Kelan verkkopalveluiden käyttöä varten.
Yhteispalveluasioissa asiakkaita palvelevat
Pirkko Väätäinen, 017-499252 ja Saini
Malinen, 017-499203. Yhteispalvelupiste
avoinna ma - pe klo 9-14 kunnanviraston
aukioloaikoina.
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

Tervon kunnan Talvikirje 2014-15
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JÄTEHUOLLON VINKIT

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

20

Eläkeasiat
Kansaneläke, työeläke, eläkkeensaajan
asumistuki, 020 692 202
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
Omaisen kuoltua
Leskeneläke, lapseneläke, perhe-eläke,
020 692 208
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

MITÄ JA MILLOIN JÄTEASEMALLE?
Jäteasemalle voi toimittaa sellaisia jätteitä, joita ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa, määränsä tai laatunsa
vuoksi. Jäteasemilla vastaanotetaan peräkärrykuormia yms. Veloituksetta jäteasemalle kotitaloudet voivat toimittaa metalliromua, puujätettä, sähköromua (SER)
sekä vaarallista jätettä. Pienkuormamaksu
veloitetaan loppu- ja energiajätteestä.
Tervon jäteasema sijaitse osoitteessa
Lohitie 3, 72210 Tervo.
PIENKUORMAMAKSUT:		
pienkuorma
enintään 3 m3 tai 300 kg 24,40€
pienkuorma
enintään 1 m3 tai 100 kg

12,25€

Tervon jäteasema on auki seuraavasti:
talviaikana (1.11.-30.4.)
perjantaisin klo 15-17
kesäaikana (1.5.-31.10.)
perjantaisin klo 14-18
HYÖDYNNÄ EKOPISTEITÄ
Mikäli kiinteistöllä ei ole omia hyötyjätteiden keräysastioita, kannattaa hyödyntää ekopisteiden palveluja. Pisteille voi
viedä lasia, metallia, kartonkia, paperia ja
tekstiilejä, niiden palvelutasosta riippuen.
Lajittelu kannattaa, sillä saadaan mm.
parannettua sekajätteen laatua, josta jo
nyt osa ohjataan energiahyötykäyttöön.
Lisäksi saadaan talteen materiaaleja, joista
voidaan tehdä uusia tuotteita.
Tervossa ekopiste löytyy osoitteesta:
Lohitie 2. Pisteellä otetaan vastaan lasia,
metallia, kartonkia, paperia sekä tekstiiliä.

ARKIPYHÄT VAIKUTTAVAT
JÄTEPALVELUIHIN
Arkipäiville osuvat juhlapyhät saattavat
muuttaa jäteastioiden tyhjennysrytmiä
koko viikon ajalta. Yleensä tyhjennyspäivä siirtyy yhden päivän eteen- tai
taaksepäin. Arkipyhä voi myös siirtää
tyhjennyksen poikkeuksellisesti lauantaille
tai sunnuntaille, vaikka normaali tyhjennyspäivä olisi arkipäivä.
Tyhjennyspäivien muutosten varalle
jäteastia kannattaa sijoittaa hyvissä ajoin
paikkaan, josta jäteauto käy sen tyhjentämässä, ellei se ole siellä pysyvästi. Jos jätettä tulee niin paljon, ettei kaikki mahdu
jäteastiaan, ylimääräiset jätteet voi laittaa
säkissä astian viereen. Lisäsäkistä menee
erillinen hinnaston mukainen maksu.
Pyhäpäivinä suljettuina ovat kaikki
jätehuollon palvelut, kuten jäteasemat,
Kuopion jätekeskus sekä palvelunumero. Loppuvuoden arkipyhäpäiviä ovat
jouluaatto (24.12.), joulupäivä (25.12.)
ja Tapaninpäivä (26.12.). Vuoden alusta
ensimmäinen arkipyhäpäivä on uudenvuodenpäivä (1.1.).
Lisätietoja:			
Jätekukko Oy
Asiakaspalvelu
017-368 0152
asiakaspalvelu@jatekukko.fi
www.jatekukko.fi
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TERVON BIOLÄMPÖ JA VESI OY
Tervon kunta yhtiöittää kaukolämpöliiketoimintansa perustamalla uuden
osakeyhtiön toimintaa harjoittamaan. Yhtiöittäminen perustuu kuntalain yhtiöittämisvelvoitteeseen, jossa sellainen kunnan
harjoittama toiminta on yhtiöitettävä,
jonka katsotaan kilpailevan markkinoilla
yksityisen sektorin kanssa.
Perustettava Tervon Biolämpö ja Vesi
Oy on Tervon kunnan 100 prosenttisesti
omistama yhtiö, jonka toimialaan kuuluu
kunnan biovoimalaliiketoiminta sekä
voimalan toimintaan liittyvien kiinteistöjen sekä kaukolämmönjakeluverkoston omistus ja hallinta. Myöhemmässä
vaiheessa yhtiön liiketoimintaan saatetaan
liittää vesi- ja viemäriliiketoiminta. Tervon
Biolämpö ja Vesi Oy tuottaa energiaa
kustannustehokkaasti ja ekologisesti perustuen pääasiassa lähialueen uusiutuviin
raaka-aineisiin. Näin ollen yhtiö vahvistaa
seutukunnan energiaomavaraisuutta. Yhtiö
pyrkii aktiivisesti markkinoimaan palveluitaan ja saamaan uusia asiakkaita kustannustehokkaalla toiminnalla. Yhtiö selvittää

mahdollisuudet muutoinkin toiminnan
laajentamiseen myös muilla kuin Tervon
keskustaajaman alueella. Yhtiö tulee
tulevaisuudessa selvittämään mahdollisuudet myös paikalliseen raaka-aineeseen
perustuvaan sähköntuotantoon sekä muut
mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseksi. Yhtiön henkilöresurssit tullaan
pääsääntöisesti ostamaan Tervon kunnalta.
Samoin Tervon kunnan kanssa solmitut
muut sopimukset siirtyvät yhtiölle. Kaukolämpöasiakkaille tämä tarkoittaa sitä, että
kaukolämmön toimitus jatkuu entisellään.
Kunnanvaltuusto on nimennyt perustettavaan yhtiöön yhtiökokousedustajiksi
Matti Tarvaisen, Erkki Pääkkösen ja Jouko
Paretskoin sekä yhtiön hallituksen jäseniksi
Petteri Ristikankaan, Pekka Mannisen, Pekka Ruotsalaisen, Janne Korhosen ja Maarit
Tarvaisen.
Kunnanvaltuusto esittää yksimielisesti
perustettavan yhtiön hallitukselle, että
yhtiön toimitusjohtajaksi (oman työn
ohella) nimetään tekninen johtaja Jukka
Korhonen.

asumisilmo

Tervon keskustaan Sisä-Savoon, sillan korvalle,
järven rantaan on rakenteilla uusi rivitalo

ASUNTO OY TERVON SILTAVAHTI.
Vielä vapaana 51, 62, 70 ja 121 neliöinen asunto.
Varaa oma koti ainutlaatuisen maiseman ja
sijainnin omaavasta asunto-osakeyhtiöstä.

Tarkempia tietoja kotisivuiltamme
sekä sähköpostilla tai soittamalla.
www.lifthouse.fi
lifthouse@lifthouse.fi
Puh. 0500 274 214
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TEOLLISUUSHALLIIN
UUTTA TOIMINTAA
Tervon kunnan teollisuusalueella
sijaitsee aikaisemmin monessa erilaisessa
käytössä ollut teollisuushalli. Halli sijaitsee
JiRa Karting Oy:n omistaman hallin välittömässä läheisyydessä. Hallin omistaa tällä
hetkellä Tervon Osuuspankki.
Halliin on suunniteltu teollisuus-, varasto- ja vapaa-ajankäyttöä. Halliin on etsitty
uutta toimintaa moneltakin toimialalta,
mutta taantuman kouriessa yritykset ovat
varovaisia. Halli soveltuisi suoraan monenlaisille toiminnoille. Hallin tulevaa käyttöä
ratkaistaessa toiveena on, että hallissa tulee
Pekka Manninen
projektityöntekijä
044 0677 842

Jukka Korhonen
tekninen johtaja
044 7499 350
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toimimaan yritys/yrityksiä, jotka yhtäältä
työllistävät paikkakuntalaisia ja/tai halli
tarjoaa aktiviteettejä kuntalaisille ja muille
palveluiden käyttäjille. Hallin vapaa korkeus on 6-8 metriä, pinta-ala noin 1.500 m2,
runko terästä ja lämmitys tullaan järjestämään kaukolämpöön perustuen.
Tervon Osuuspankki on valmis myymään tai vuokraamaan hallin.
Mikäli kiinnostuneita löytyy, kannattaa
ottaa yhteyttä Tervon Osuuspankkiin tai
kuntaan, sillä hallin osastointi eli väliseinillä osittaminen pienempiin osiin on toki
mahdollista. Tervon kunnalla on myös
teollisuustilaa sekä vuokrattavana että
myytävänä.
Sari Tulila
elinkeinoasiamies
0207 464 640

Jani Kääriäinen
Tervon
osuuspankki
050 570 5500

ETAPPI -TYÖLLISYYSPALVELUT ON KÄYNNISTYNYT
Etappi-työllisyyspalvelut on hanke,
jonka tavoitteena on edistää työvoiman
saatavuutta ja avata uusia, työnhakijoiden
tarpeisiin vastaavia työllistymisen sekä
kouluttautumisen väyliä. Hankkeen painopiste on yhteistyö alueen yritysten kanssa.
Toimimme kahdeksan kunnan alueella;
Iisalmessa, Keiteleellä, Kiuruvedellä, Pielavedellä, Sonkajärvellä, Tervossa, Vesannolla ja Vieremällä.
Etappi-työllisyyspalvelut tarjoaa työnantajille keinoja työntekijöiden löytämiseen ja apua työsuhteiden solmimiseen.
Työnhakijat saavat tietoa työpaikoista ja
yksilöllistä tukea työllistymiseen. Etapin
palvelut ovat maksuttomia.
Hankkeella on toimipisteet Iisalmessa
Ilvolankatu 14 A ja Pielavedellä Puistotie
11 (avoinna maanantaisin klo 9-15, muina
aikoina sovittaessa). Toimiala-asiantuntijat
jalkautuvat paikkakunnille tapaamaan
yrittäjiä ja työnhakijoita. Hankkeesta ja sen

tarjoamista palveluista löydät tietoa osoitteessa www.etappi.eu sekä Facebookista
”Etappi-työllisyyspalvelut”. Ota yhteyttä
niin kerromme palveluistamme lisää!

Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Harri-Pekka Luomi ja kolme toimialakohtaista asiantuntijaa: Anita Paananen,
teknologia ja teollisuus (oik.), Minna Pappi,
palvelut ja hoiva-ala (kesk.) ja Niina Suorsa,
luonnonvara-ala ja logistiikka (vas.). Nilakan
aluevastaavana toimii Niina Suorsa p. 0408302734, niina.suorsa@iisalmi.fi.

Talviterveisiä Tervosta!
Kuvapula!
Kunnan nettisivuille ja kuntatiedotteissa on aina pulaa hyvistä tervolaisista kuvista. Meillä on toivomus
luontokuvauksen/ kuvauksen
harrastajille: Jos haluat tuoda parasta
puolta Tervosta esille ja onnistut
ottamaan huikeita kuvia, niitä voi
toimittaa kuntaan
tervon.kunta@tervo.fi.
Julkaisemme niitä mielellään.
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