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HYVÄT TERVOLAISET JA KESÄTERVOLAISET

T

ervossa puhaltavat aktiivisen kehittämisen tuulet, jotka tulevat puhaltamaan
tuulta purjeisiin myös tulevana suvena.
Olemme olleet aktiivisesti mukana mm. hankkeiden avulla kehittämässä
”sloganin” mukaisesti Toimivaa Tervoa. Toimiva Tervo on tarkoittanut kuntalaisten, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden haastamista yhdessä ennakkoluulottomaan kehittämistoimintaan. Tuloksina on syntynyt uutta liiketoimintaa, kasvavaa paluumuuttoa, uusia tapahtumia ja lukuisia hyödynnettäviä kehittämisideoita.
Meillä Tervossa kuntastrategian yhdistävänä tekijänä on vahvistaa ja lisätä elinvoimaa kaikessa toiminnassa sekä turvata kuntalaisten ja kesätervolaisten toimivat
lähipalvelut. Kuntastrategian painopisteet, joita kehitämme ja turvaamme seuraavat vuodet ovat: lähipalveluiden turvaaminen, viihtyisyys ja osallisuus, elinvoima,
innovatiiviset asuinratkaisut ja vapaa-ajan asuminen, Tervon asema kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa sekä talouden – ja varallisuudenhallinta ja
omistajanohjaus.
Haluan kiittää kaikkia tervolaisia ja kesätervolaisia
kunnan hyväksi tehdystä työstä ja toivottaa
teille kaikille erinomaisen aurinkoista kesää!
Petteri Ristikangas
Kunnanjohtaja

Tervon kunnan Kesäkirje 2014
Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Wille Markkanen
Kuvat: Minna Jaakkola, Hanna Karkkonen
Taitto: Hanna Karkkonen, UniikkiTarina
Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kuopio
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ONKS ONNIA NÄKYNYT?

N

eljä vuotta sitten tehtiin julkaisu
nimeltä ”Onni asuu maalla”. Vesannon yrittäjäyhdistys sen puuhasi
ja oli siinä hommassa tervolaisetkin
mukana. Aika usein täällä maaseudulla puhe kääntyy siihen, että muutama
Onni lisää pitäisi kulmille saada. Eipä
olisi pahitteeksi joku vähän räväkämpikin, positiivinen ”jytky”. Tervossa on
virinnyt uskoa jytky-Onnin tulemiselle.
Todellisuudessa mikään ei ole
dramaattisesti muuttunut verrattuna
muutamiin aiempiin vuosiin. Puhdasta
juomavettä juodaan ja lorotetaan suihkussa niskaan. Luonto suo antimiaan.
Asuminen on edullista ja harrastusmahdollisuuksia on, jos jaksaa vain ponnistaa itsensä penkistä mukaan toimintaan. Työt eivät ole koskaan helposti
eteen tipahtaneet, mutta edelleen on
mahdollisuuksia, joita ei toreilla kuuluteta. Aktiivinen ja osaava ihminen
ne löytää. Ihan perinteistä maaseudun
elämää eletään.
Voi olla haihattelua odottaa yhtä
isoa ”jytkyä”. Maailma muuttuu. Koulutusjohtaja Veikko Karttunen maalaili Onni asuu maalla –julkaisussa, että
vuonna 2020 ei enää puhuta etätyöstä, koska silloin ns. monipaikkaisuus on
aivan tavanomainen tapa elää ja tehdä
työtä. Lehden julkaisemisesta on vasta
neljä vuotta, ja nyt mennään jo kovaa
kyytiä kohti tuota ”uutta olotilaa”.
Mekin saimme Tulilan tuvan nurkkaan
kuituverkon kiinni. Olen tuolta mystiseltä johdonpäältä kysynyt, että mitenkähän meinaat meidän elämäämme
vielä muuttaakaan? Ei se kerro, vaikka
kuinka kysyvästi tuijotan.

Kenties tuon hiljaisen kaapelin kautta jysähtää vielä se ”positiivinen jytkykin”. Tervo on ihan yhtä keskellä maapalloa kuin joku miljoonakaupunki.
Kenties sen kautta vielä kauppaamme
puhtaita luonnonantimia maailman
metropoleihin. Toivottavasti luonnonvaroja arvostava elämäntapa tulevaisuudessa vahvistuu. Mene ja tiedä, kukaan
ei ole kieltänyt pienenä suuria kuvittelemasta. Jokaisella maaseudun asukkaalla on oma roolinsa maaseudun elävänä pysymiseen. Ideoidaan yhdessä ja
kysytään; mitä minä voin tehdä paikkakuntani puolesta?
Lämmintä sadetta, paistetta ja hyvää
tuulta toivottaen,

Sari Tulila
elinkeinoasiamies
Vesanto ja Tervo
Sisä-Savon
seutuyhtymä
p. 0207 464 640
sari.tulila@vesanto.fi

PS.

Muistakaa Tervon mainiot kesätapahtumat. Kesävieraatkin kannattaa
viedä tutustumaan Luontokuvakesä
–näyttelyyn ja Lohimaan Luontomessuille!
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UUSIA YRITYKSIÄ:

VAIHDA NYT PAREMMALLE KAISTALLE!
Valokuituverkon rakentaminen jatkuu
tänä kesänä Tervossa. Laajakaista kaikille
-hankkeen julkinen tuki päättyy tänä
vuonna yhdeksässä pohjoissavolaisessa
kunnassa, myös Tervossa. Julkisen tuen
osuus yksittäisen liittymän kokonaishinnasta on useita tuhansia euroja. Edullisen
liittymähinnan varmistamiseksi tilaus
kannattaa tehdä nyt, kun julkinen tuki on

- En minä oikein tiedä, kuka voisi jättäytyä
valokuituverkon ulkopuolelle. Jos ei itse kuitua tarvitse, niin älypuhelimien ja tablettien
keskelle kasvaneet sukupolvet tarvitsevat
varmasti. Jos mummo haluaa lapsenlapsiaan tavata, niin kyllä ne yhteydet
pitäisi saada toimimaan mummolassakin,
sanooVesannolla karjatilaa pitävä Heikki
Haatainen ja kertoo, että perheen sadan
megan valokuituliittymään on samanaikaisesti yhdistetty neljä älypuhelinta, viisi
tietokonetta ja televisio.
- Varmaan seuraavaksi kahvinkeittimeenkin saa piuhan, jolla
voi naveltalta keittiöön ilmoittaa,
että turautapa
mulle cappuccino, Haatainen virnistää.

vielä käytössä. Tilaamalla heti voit vielä
vaikuttaa tänä kesänä
rakennettavan runkoverkon linjauksiin.
Hankkimalla valokuituliittymän olet
kehittämässä omaa lähiseutuasi ja vaikuttamassa sen tulevaisuuteen.
Lisätietoa Laajakaista kaikille -rakentamisesta: www.kaistasavoon.fi tai
viestintäpäällikkö Minna Jaakkola,
p. 020 746 4646

Hierojana ja
paikallisena
luottamusmiehenä
monelle
tuttu Erkki
Pääkkönen
sai valokuidun ensimmäisten
tervolaisten joukossa jo viime syksynä:
nopea ja luotettava tietoliikenneyhteys
on Pääkkösen mielestä sijoitus oman
kotiseudun kehittämiseen.
- Onhan se hauska kuulla, kun it-alalla
työskentelevä poika tulee käymään kotona Jyväskylästä ja ihmettelee, miten
meillä täällä syrjässä voi olla paremmat
yhteydet kuin suomalaisessa suurkaupungissa, Pääkkönen nauraa.

MÖKKITALKKARI
Juuri eläkkeelle jäänyt myyntipäällikkö/
insinööri, Karttulasta lähtöisin oleva Pertti
Pohjolainen on perustamassa mökkitalkkariyritystä Tervoon. Yritys tarjoaa mökkien ja omakotitalojen omistajille kokonaispalvelua ja tekee asiakkaiden toivomusten
mukaisesti kaikenlaisia työsuorituksia kuten
valvontaa, tontin lumitöitä, ruohonleikkuuta, lämmittämistä aina siivoukseen ja
kauppa- ja apteekkiasioiden hoitamiseen
asti. Asiakkailla on mahdollisuus hakea
kotitalousvähennystä lähes kaikista palveluista. Yrityksen osoite on Teollisuuskatu 2,
72210 Tervo ja p. 050 365 2511
VYÖHYKETERAPIAA
Tarja Karhunen perusti Vyöhyketerapia
Karhuntassu –yrityksen ja tarjoaa vyöhyketerapiahoitoja Karttulan hoitokeskuksen
hoitohuoneella Kissakuusentie 2-4 tai
kotikäynneillä. Tarjan tavoittaa p. 0400
582 675.
KIVEN MURSKAUSTA
Lauri Lintunen jatkaa perheen yritystoimintaa ja on perustanut kallion ja soran
murskaukseen, kiviainesmyyntiin ja maanrakennustöihin erikoistuneen LL Company
OY:n. Yrityksen yhteystiedot: Lummekankaantie 38, 71640 TALLUSKYLÄ, p. 044
0251284
HEVOSOSAAJA
Uustervolainen Riikka Kosonen perusti
hevosiin liittyviä konsultointi- ja valmennuspalveluita tuottavan yrityksen toukokuussa. Yrityksen nimi on Tmi RK-Palvelut
ja Riikan tavoittaa p. 050 5715922.
KARAVAANIALUE
Heikki Kiisken tmi Tervo Caravan pyörittää Lohimaan lähellä sijaitsevaa Tervon
kunnan omistamaa karavaanialuetta. Heikin yhteystiedot ovat p. 0400 573 459,
www.tervocaravan.com

KUDONTATUOTTEITA
Eila Jääskeläinen perusti eläkepäivinään
Eilan tuote nimisen yrityksen ja tekee
erilaisia kudontatöitä ja kangaspuilla tehtyjä mattoja, huopia ja ryijyjä tilauksesta ja
myyntiin Puoti ja Puhvetti myymälään.
Eilan tavoittaa puh 044 5708588 Saikarintie 2238, 72210 TERVO

UUSI MAAKUNNALLINEN
TAPAHTUMAKALENTERI
Maakunnassa on otettu käyttöön
sähköinen tapahtumakalenteri www.
menoinfo.fi. Sivuille on linkki mm.
Savon Sanomien sivun kautta ja siitä
pääsee selaamaan kaikkia tapahtumia maakunnan alueelta. Tänne
kannattaa kaikkien järjestöjen ja
tapahtumajärjestäjien muistaa laittaa
tapahtumansa. Jos ei itse osaa tai
pysty ilmoittamaan, kirjaston kautta
se hoituu myös.

KAHVIN TUSKAAN:
- TORILLA PUOTI JA PUHVETTI auki
ma-pe klo 9-16, la 9-14. Käsitöitä ja
leivonnaisia myös mukaan.
p. 040 5936 333, 040 5960 913
-KATRIINA KESTI ma-pe klo 6-21, la
8-21, su 9-21, p. 040 559 4158
- LOHIMAAN RAVINTOLA auki ke-to
15-20, pe 15-21 ja la 13-21.
p. 029 193 5070
- LOHIBAARI ke-su 10-18, kesä-heinäkuussa auki joka päivä.
p. 045 775 00572
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KESÄTERVOSSA
TAPAHTUU
TOUKOKUU
Lohimaassa:
Ravintola avautuu keskiviikkona 7.5.
ja on avoinna toukokuussa keskiviikosta
lauantaihin. Lohibaari, savustamo ja onkialtaat ovat avoinna toukokuussa keskiviikosta sunnuntaihin klo 10-18, kesällä joka
päivä.
Pentti Sammallahden valokuvanäyttely Lohimaassa 8.5. - 10.8. Näyttelyn avajaiset torstaina 8.5. klo 18-20. Avajaisiin
on järjestetty linja-autokuljetus Kuopiosta.
Aukioloajat: Toukokuussa lauantaista sunnuntaihin klo 12-18, 7.6.-10.8. joka päivä
klo 12-18, ryhmille tilauksesta myös muina
aikoina 14.9. saakka. Pääsymaksu 5 €,
koululaiset 2 €, alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Puhelin näyttelyinfoon aukioloaikoina 044
7499 370, sähköposti posti@luontokuvakesa.fi, www.luontokuvakesa.fi.
23.-25.5. Tervonsalmen toimintakeskuksessa kesäkauden avajaiset .
26.5.-6.6. Käytöstä poistettujen kirjojen
ja lehtien poistomyynti kirjastossa.
30.5. Tervossa törisee -moottoripyörien
kokoontumisajo Tervo Caravan alueella.
www.tervocaravan.fi.
KESÄKUU
5.6. Rantakala ikääntyville Lehmisalmen
Apajalla. Järj. vanhusneuvosto.
11.6. Impin-päivän tapahtuma Museoaitoilla, mm. opastusta vanhoista esineistä.
Järj. Maa- ja kotitalousnaiset ja Tervoseura.
12.6.Intervallikuvauksen iltakurssi klo 1821 Lohimaan Yritystalolla. Järj. Luontokuvakesä.
13.6. klo 17-19 Iltatori Tervon torilla.

Järj. Maa- ja kotitalousnaiset.
14.6. Haitaritapahtuma, useita haitarin
soittajia Lohibaarilla ja tanssit klo 18
alkaen.
20.6. klo 13 Palvelukeskuksen juhannusjuhla Palvelukeskuksen piha-alueella.
20.-22.6. Tervonsalmen juhannusjuhla.
26.6. Sanan ja rukouksen ilta Tervonsalmessa, Mika Lahtinen.
26.6. Onkitapahtuma Kolun kanavalla.

MATO-ONGINNAN KOLUN MESTARUUS
2014 klo 18-20.

Vapa max. 5 m., syöttinä vain mato, merkatut paikat ja vaihtopaikkoja.
Sarjat: Naiset / Miehet / Nuoret 18 v. /
Lapset 12 v. Osanottomaksu aikuisilta, lapsille ja nuorille ilmainen. Kaikki lapset ja
nuoret palkitaan, muillekin hyviä palkintoja. Järj. Lohimaan kalakerho ja Tervon
kunta.
26.6. klo 19 Kesäillan Musiikkimosaiikki
-konsertti Lohimaassa, ”Uhohtumaton
kesäilta suurten säveltäjien seurassa”. Esiintyjinä Júlia Farrés-Llongueras - sopraano,
Patrícia de No - huilu, Husan Park – piano,
liput 18 € (eläkeläiset ja opiskelijat) / 20 €
(muut), lipun hintaan sisältyy väliaikakahvi
+ leivos. Lippuja saatavissa ennakkoon
Tervon kirjastosta, kunnanvirastosta ja
Lohimaan ravintolasta (aukioloajat www.
tervo.fi, www.lohimaa.fi, www.tervo.fi/
kirjasto). Lohimaassa voi ruokailla ennen
konserttia.
27.6. Pekka Punkarin Digikamerakoulu

klo 15-20 Lohimaan Yritystalolla.
Lisätietoa: www.luontokuvakesa.fi.
27.6. klo 14 Torilla Tervo-seuran historiakirjan julkaisu ja kesänäyttelyn avajaiset.
27.6. klo 17-19 Iltatori Tervon torilla.
Järj. SPR Tervo ja Sydänyhdistys.
27.6. klo 19.15 Iltamusiikki kirkossa,
Enkelin siivillä –konsertti, Salla Lehtinen ja
Leo Lehtinen.
28.6. klo 10-14 TERVO-PÄIVÄ:
Toritapahtuma klo 10-14, Teemana
”Taito”, paikallisilta taitajia toivotaan
myymään ja esittelemään tuotteitaan.
Tapahtuman juontaa Waikko Joe. Musiikkiesityksiä, lasten karaoke ja pomppulinna
(MLL Tervo), nokipannukahvit ja lettuja
(Tervon Maa- ja kotitalousnaiset), Lumotarhan Alpakat, kirkkovene-soutukilpailu
(joukkueiden ennakkoilmoittautumiset
sekä Tervo-päivätiedustelut katja.suhonen72@gmail.com tai 044-5564984).
Entisillä tai tuunatuilla resepteillä leivottujen leivonnaisten kilpailu (Sarjat: kahvipöydän makeat leivonnaiset, kahvipöydän
suolaiset herkut sekä yhdistetty lasten ja
nuorten sarja - vapaa leivonnainen. Tuotteet leivotaan ennakkoon, ja toimitetaan
kisapaikalle torille lauantaiaamuna klo
9.30 - 10. Tuote tuodaan esittelyastiassa
kuvulla suojattuna mielellään ottimen
kanssa. Leivonnaisen mukaan resepti, josta
selviää kaikki ainesosat ja tekijän nimi sekä
leivontapäivä. Tuomaristo arvioi tuotteet
nimettöminä. Kilpailun tulokset julistetaan toripäivän aikana ja sarjojen parhaat
palkitaan). Mukaan mahtuu kirpputori-
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pöytiä ja esimerkiksi pop-up ravintoloita.
Paikalla Tervon kunnan edustajia.
28.6. klo 14-15 Kunnon kuvia matkapuhelimella -kurssi Lohimaan Yritystalolla.
järj. Luontokuvakesä.
28.6.-29.8. Nina Venäläisen luonto- ja
kierrätysteemainen taidenäyttely Tervon
kirjastossa.
29.6. Tervon kunta Open Golf.
HEINÄKUU
2.7. Sanan ja rukouksen ilta Tervonsalmen
toimintakeskuksessa, Jorma Pollari.
4.7. klo 17-19 Iltatori Tervon torilla, Järj.
Hautolahden kyläyhdistys.
4.7. klo 19.15 Iltamusiikki kirkossa, Vox
Pielan konsertti.
5.7. Herättäjäjuhlamatka Lapualle. Lähtö
klo 6.00 Tervon Osuuspankin edestä,
paluu iltaseurojen jälkeen. Hinta määräytyy lähtijöiden lukumäärän mukaan.
Ilmoittautuminen viimeistään 4.7. Salme
Selamolle, p. 044 387 2457.
6.7. klo 10 Yleinen kilpaonki Pm ja cup 1
Kolun kanavalla, ilm. klo 8.45 mennessä,
yksi sarja, myös paras nuori ja nainen palkitaan, Järj. Lohimaan kalakerho, yhteyshenkilö Hannu Raittila p. 0400 017 004.
11.7 klo 17-19 Iltatori Tervon torilla, järj.
Eläkeliitto Tervon osasto ja Tervo-seura,
arpajaiset ja vohvelikahvit.
12.7. Lauantaitanssit Kekkolassa klo 19.30
alkaen. Mauri Haapamaa kumppaneineen
tanssittaa. Järjestäjä Karttulan sydänyhdistys.
18.7. klo 17-19 Iltatori Tervon torilla, järj.
LC-Tervo ja Tervon metsästäjät.
19.-22.7. Raamattu- ja yhteislaulupäivät
Tervonsalmen toimintakeskuksessa.
20.7. Iljan praasniekka ja Tervon tiistaiseuran 60-vuotisjuhla.
21.7. klo 19 Runon ja laulun ilta Tervon
kirkossa.
25.7. klo 17-19 Iltatori Tervon torilla,
järj. Talluskylän nuorisoseura, Tervon Tekevät ja Tervon kunta.
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TERVON URHEILUKESÄ JA NUORISON TAPAHTUMAT

25.7. klo 18 Vaskiseitsikko Saaren soittajat esiintyy Merikannon merkeissä, ohjelmassa Kesäillan valssia, Reppurin laulua,
Romanssia, Miss´ soutaen tuulessa ...
27.-29.7. klo 19 Niivesteatteri esittää:
Kesälesket, (kirj. Reino Pääkkönen). Näytelmä esitetään Reino Pääkköstä muistellen Lohimaassa.
31.7. Sanan ja rukouksen ilta Tervonsalmen toimintakeskuksessa, Marja-Leena
Niinivaara-Koskell.

LASTEN KESÄKERHO

KARTING-ILTA NUORILLE KESÄLLÄ
(nuorisotoimi)

Kerho 5-8-vuotiaille tytöille ja pojille joka
arkipäivä 9.6.-13.6. 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 viim. 4.6. mennessä.

Karting-ilta nuorille keskiviikkona 11.6. klo
17-19. Nuorten omat ajot Jiralla. Ilmoita
halukkuutesi ajoihin viim. 5.6. mennessä
sähköpostilla juha.honkaselka@tervo.fi.

UIMAKOULUT

Kuntosali on kesäkaudella
2.6.-10.8.2014 avoinna:
ma-pe klo 5.30 - 9 ja 15 - 20.
la-su klo 11 - 16.

(liikuntatoimi)

ELOKUU
1.8. klo 17-19 Iltatori Tervon torilla,
järj. Tervon Yrittäjät.
7.8. Sanan ja rukouksen ilta
Tervonsalmen toimintakeskuksessa,
Martti ja Vuokko Muurikainen.
8.- 10.8. Waterroute 2014. Tervo-Karttula-Syvänniemi melonta- ja soututapahtuma historiallisella vesireitillä.
www.waterroute.fi.
9.8. LUONTOMESSUT Lohimaassa
15.8. Sanan ja rukouksen ilta Tervonsalmen toimintakeskuksessa, mukana Jippu
ja naistenpäivän väki.
22.8. Sanan ja rukouksen ilta Tervonsalmen toimintakeskuksessa, mukana Mika
Lahtinen.
28.8. Varttuneen väen leiripäivä Tervonsalmen toimintakeskuksessa.
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YLEISÖTAPAHTUMAN
JÄRJESTÄMINEN
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut järjestää 22.5.2014 klo 13.00
tiedotus- ja keskustelutilaisuuden
Tervon Manttulla os. Mantuntie 6.
TILAPÄISEN YLEISÖTAPAHTUMAN
JÄRJESTÄJILLE tarvittavista ilmoitusmenettelyistä.
Tilaisuuteen osallistujia pyydetään
ilmoittautumaan 16.5.2014 mennessä
sähköpostilla liisa.ruuska@tervo.fi tai
0447499423.

(liikuntatoimi)

Uimakoulut kirkonkylän uimarannalla
(kirkon vieressä) 14.7.-18.7.2014.
Uimakoulut tarkoitettu alkeisryhmille,
5-8- vuotiaille.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: makenliikuntapalvelut@yahoo.com
(Ilmoita lapsen nimi, ikä, kotiosoite, sähköpostiosoite ja huoltajan puh. numero.)
viim. 30.6.2014 klo 15 mennessä.
Lisätietoja p. 040 5936980.

KESÄLEIRIT 2014

(Tervon SRK/ Tervon kunta)
Kesän 2014 leirit järjestetään perinteiseen
tapaan kesäkuussa.
LASTENLEIRI (2007-2004 syntyneet)
pidetään 16.6-18.6.2014 Tervonsalmen
leirikeskuksessa. Leirin hinta on 30 €.
VARHAISNUORTEN LEIRI (2004-2001
syntyneet) pidetään 23.6.- 26.6.2014 Tervonsalmen leirikeskuksessa. Leirin hinta on
35 €. Lisätiedot p. 0447 499 303.

LIIKUNTATILOJEN AUKIOLOT
KESÄLLÄ 2014

Kesän kuntosalikortteja voi ostaa sivistystoimistosta, kunnanvirastolta ja kirjastosta!
Liikuntasalissa ei kesällä ole vakiovuoroja! Salista voi vuokrata yksittäisiä
tuntivuoroja.

VIIKKOKISAT			

				
Tervon Urheilijat järjestää yleisurheilun
viikkokisat heinäkuussa keskiviikkoisin
(2.7., 9.7. ja 16.7. Hippokisat) klo 18.30.
Ilmoittautumiset alkaa jo klo 18.
Lisätiedot p. 044 5564984.
If-yleisurheilukoulu jatkuu kesällä,
tiedustelut anna-maija nenonen, p. 0400514415, anna-maija.nenonen@kuopio.fi.

JALKAPALLOKOULU TERVOSSA
KESÄLLÄ 2014
KuPS järjestää Tervossa Mantun kentällä
kesäaikaan yksipäiväisen jalkapallokoulun Tervon, Vesannon ja Karttulan 6-18
-vuotiaille lapsille, nuorille. Tapahtumasta
tiedotetaan tarkemmin kouluissa toukokuun aikana.

10

14

Tervon kunnan Kesäkirje 2014

KUNTOSUUNNISTUKSET ELI TORSUT
Lohimaan Rasti järjestää kaudella 2014
viikoittain torstaisin kuntosuunnistukset,
eli ”TORSUT” Vesannon ja Tervon kuntien
alueella (Keiteleellä 2 kertaa).
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) 3 kertaa. A-B
ratojen tilalla voidaan järjestää muutaman
kerran myös sprintti- ja korttelisuunnistus-

ratoja.
Suunnistusradoille pääsee klo 17-18
välillä. Tarvittaessa seuran aktiivijäsenet
antavat suunnistusopastusta torsupaikoilla. Seuralla on emit-kortteja lainattavana
suoritusten ajaksi.
Torsuista ilmoitetaan kaudella viikoittain Sisä-Savo lehden urheilumuistiossa
(torstain lehdessä).

SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtajan, vammaishuollon palvelut ja lastenvalvojan tehtävät
Anna Kuhmonen, puh. 499250.
Toimeentulotukiasiat toimistosihteeri
Pirkko Väätäinen, puh. 499252.

KUNNANVIRASTO

PVM.

PAIKKA/huom

OPASTUS

KARTTA

JÄRJ./RATAMEST.

08.05. ”

Keitele

Keitele kk.

Kaunistola

Mauri Kilpeläinen

15.05. ”

Vesanto

Vesanto-Oinaskylä mt.

Louhukangas

Mauno Näkkilä

22.05. ”

Vesanto

Vesanto-Suonenjoki mt.

Luntiainen

Matti Tikkanen

29.05. ”

Tervo/sprintti

Tervo kk.

Kymi

Pentti Mali

05.06. ”

Vesanto

Vesanto-Suonenjoki mt.

Murtomäki

Juha Soininen

12.06. ”

Tervo

Tervo kk.

Kirkonseutu

Ville Leinonen

19.06. ”

Vesanto/RR

Vesanto-Suonenjoki mt.

Havukkamäki

Anneli Jämsen

26.06. ”

Vesanto

Vesanto kk.

Rimpismäki

Markku Huuskonen

03.07. ”

Vesanto

Vesanto-Kuopio mt.

Murtokylä

Veikko Huttunen

10.07. ”

Vesanto

Vesanto-Kuopio mt.

Murtokylä

Veikko Huttunen

17.07. ”

Tervo

Tervo-Lohimaa mt.

Lohimaa

Pertti Lappalainen

24.07. ”

Tauko

31.07. ”

Tervo

Tervo- Suonenjoki mt.

Hyvölä

Pentti Mali

07.08. ”

Vesanto/RR

Vesanto-Suonenjoki mt.

Murtomäki

Anneli Jämsen

14.08. ”

Tervo

Tervo-Suonenjoki mt.

Haapamäki

Hannu Ylönen

21.08. ”

Tervo / Hippos./
RR/sprintti

Tervo-Lohimaa mt.

Lohimaa

Pekka Koponen

28.08. ”

Vesanto

Vesanto-Kuopio mt.

Murtomäki

Reijo Konttinen

04.09. ”

Keitele

Keitele kk.

Kaunistola

Mauri Kilpeläinen

Vesanto/yösuunnistus 1 kerran

11

TERVON KUNNAN PALVELUT 2014

Lohimaan Rasti ry. yhteystiedot:
Pj. Suvi Korhonen, p. 040 5774550, suvimakoo@gmail.com
Siht. Pentti Mali, p. 050 9186625, pentti.mali@dnainternet.net

Lokakuu

Tervon kunnan Kesäkirje 2014

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, 0447499200.
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh. 0447 499201.
Virasto palvelee ympäri vuoden ma-pe
klo 9-14, muuna aikana sopimuksen mukaan. Koko virasto on suljettu keskitettyjen vuosilomien vuoksi 7.-27.7.2014.
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.

Lastensuojelu, muu sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut: sosiaalityöntekijä
Minna Heikkinen, puh. 499251. Sosiaalityöntekijän puhelinaika ma-pe 8-10.
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä
Sirpa Huuskonen, puh. 0447885422.
SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.

Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
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.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti
kerran viikossa.
Terapeutti, puh. 040 1472522.
Sosiaalityöntekijä, puh. 040 1779124.
Rehtori, puh. 044 7499306.
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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.
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. 0447499316.
Lainaus, kirjastovirkailija Sini-Marja
Jalasaho, puh. 499315.
Kirjaston kesäaukioloajat
2.6.-12.8.2014:
Maanantai, tiistai, torstai ja perjantai klo
10-15, keskiviikko klo 14-19. Juhannusaattona 20.6. kirjasto on suljettu.
Kirjaston digitaalipiano on lainattavissa tervolaisten järjestöjen tapahtumiin ja
vuokrattavissa yksityisille.
Toivomme palautetta kirjaston toiminnasta ja aukioloajoista. Jätä palautetta ja
osallistu kirja-arvontoihin!
Museoaitat ovat avoinna ja käytettävissä tarpeen ja kiinnostuksen mukaan.
Avain noudettavissa kirjastolta.
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
(Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki)
Vs. ympäristöterveysjohtaja Lari Hölttä,
puh. 0447499421.
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

YHTENÄISKOULU
Rehtori Heikki Pulkkinen,
puh. 0447499306.

Valvontaeläinlääkäri/vs. Vastaava eläinlääkäri Tanja Lehtolainen, puh. 0447499409

Koulutyö alkaa lukuvuonna 2014-2015
12.8.2014. Syysloma on 13.-19.10.2014,
joululoma 24.12.2014-6.1.2015 ja talviloma 2.-8.3.2015. Koulutyö päättyy
30.5.2015.

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.

VAPAA-AIKATOIMI
Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä, puh. 0447499303.

Löytöeläinsuoja, puh. 0407228996.

Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja
Mikko Räty, puh. 0447499304.

YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112

Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks.
tämän tiedotteen erillinen osio.

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Kuopion aluepelastuslaitoksessa Tervon
alueella palvelee lähinnä ylipalomies
Seppo Matilainen, 188301, 044 7188301.
Tervon palokunnan päivystysnumero on
188306.

Tervon kunnan Kesäkirje 2014
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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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TERVON TERVEYSASEMA KESÄ 2014
Tervon terveysasema toimii supistetusti
kesällä 2014. Ajalla 16.6 -13.7.2014
toiminta siirtyy Vesannon terveysasemalle.
Vesannon terveysaseman osoite on
Simolantie 15 72300 VESANTO.

LASTEN – JA ÄITIYSNEUVOLA
palveluaika on 12-13 puh. 017 171 239.
FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINEET
palveluaika on 12-13 puh. 017 171 222.

HOITAJIEN PUHELINNUMEROT
ovat 017 171 225 ja 017 171 226.

Ilmaisjakelutarvikkeiden ja vakituisten
lääkkeiden riittävyys pyydetään varmistamaan hyvissä ajoin ennen kesäsupistusta. Reseptit pääsääntöisesti uusitaan
e-reseptinä apteekin tai vastaanoton
kautta. Terveysasema palvelee reseptiasioissakin puhelintuntien soittoajoilla,
uusinta-aika on 5 vrk.

Terveysasemalla toimii takaisinsoittojärjestelmä. Jätä viestisi ja yhteystietosi
vastaajaan ja sinulle soitetaan takaisin.

Laboratoriotutkimuksiin voi hakeutua
muiden terveyskeskusten ISLAB.n toimipisteisiin.

ENSIAPUTILANTEISSA
JA VÄLITÖNTÄ HOITOA vaativissa
tapauksissa soita virka-aikana numeroon 017 171 220.

Vuosikontrolleihin ja kiireettömiin todistus asioihin palataan kesäsupistusten
jälkeen syyskuulla.

AJANVARAUKSEEN VOI SOITTAA
ma-to klo 8 - 9.30 ja 13 - 14 ja
pe klo 8 - 9.30 ja 12 - 13.

Iltaisin ja viikonloppuisin päivystys
toimii vuorotteluperiaatteella Keiteleen
ja Pielaveden terveysasemilla. Päivystyspaikkakunnat ilmoitetaan paikallislehdessä ja Kysterin nettisivuilla.
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN
NUMERO iltaisin, öisin ja viikonloppuisin on 017 171 030.
HAMMASHOIDON AJANVARAUS
on arkisin klo 08.00 -12.00 puh.
017 171 156.
.
VIIKONLOPPUPÄIVYSTYS on
Kuopiossa, ajanvaraus puh.
017 186 611.

On tärkeää, että ulkopaikkakuntalaisella
lomalaisella on mukanaan hoitosuunnitelma tai maksusitoumus, jotta hoitoon
pääsy helpottuu. Ota ne mukaasi
kotipaikkakunnan terveyskeskuksesta
lähtiessäsi lomalle.
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PÄIVÄHOITOPALVELUT
Tervon kunnan asukkaille päivähoitopalveluita tarjotaan Kurrekummun päiväkodissa. Päiväkotimme on 32-paikkainen
jaettuna kahteen osastoon.
Perheillä on oikeus käyttää päivähoitopalveluja vanhempainrahakauden
jälkeen siihen asti kun lapsi aloittaa oppivelvollisuuden- siis myös esikouluikäiset
kuuluvat oikeuden piiriin. Kouluikäisille
lapsille on tarjolla tarveharkintaista aamutai iltapäivätoimintaa koulupäivinä.
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 työhön
menossa tai opiskelun alkaessa on järjestelyvara kaksi viikkoa.
Päiväkoti on avoinna työpäivinä klo
6.30–17. Päivähoitotoimisto on suljettu
heinäkuun 2014.

Yhteystiedot:
Kurrekummun Päiväkoti,
Parkkitie 2,
72210 Tervo,
Puhelin 017 499 263 tai 044 7499 263 /
varhaiskasvatuspalveluiden esimies
Tarja Riekkinen,
tarja.riekkinen@tervo.fi

LAPSIPERHEILLE TUKEA

TAAPERORAHA

- Kuntaan syntyvien lasten perheille luovutetaan 150 euron lahjakortti käytettäväksi ostoihin paikallisilta yrittäjiltä.
- Vanhempainrahakauden päättyessä
pienten lasten perheitä tuetaan 500
euron taaperorahalla.
- Kaikissa kunnan järjestämissä tapahtumissa ja tiedottamisessa huomioidaan
lasten ja perheiden tarpeet.

Lahjakorttia ja taaperorahaa
haetaan seuraavasti:
1) Neuvolakäynnillä huoltaja antaa
Tervon kunnalle yhteystiedot, jotta
kunta voi toimittaa lahjakortin perheelle
(lomake neuvolasta).
2) Taaperoraha haetaan vanhempainrahakauden päättyessä hallintojohtaja
Kaija Tarvaiselta kirjeellä tai sähköpostilla. Hakemukseen merkitään lapsen
nimi ja syntymäaika sekä huoltajan
yhteystiedot, henkilötunnus ja pankkitilin numero.
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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

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 Kesäkirje 2014
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JÄTEHUOLLON VINKIT

YHTEISPALVELUPISTE

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.
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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

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.
Esimerkiksi kesällä juhannusaatto (20.6.)
aiheuttaa muutoksia palveluihin.
Lisätietoja:			
Jätekukko Oy
Asiakaspalvelu
017-368 0152
asiakaspalvelu@jatekukko.fi
www.jatekukko.fi
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YRITTÄJILLE
KEVÄTMESSUT PIELAVEDELLÄ
17.-18.5.2015
Nilakan alueen kunnat ja muutamat yrityksetkin ovat esittäytymässä Pielaveden
kevätmessuilla 17.-18.5.2014 Pielaveden
liikuntahallilla. Tervetuloa tutustumaan!

Nilakan alueen kunnat mukana
Pielaveden kevätmessuilla
17.-18.5.2014
Tietoa tapahtumista, palveluista ja
uudesta ”virtuaali-Nilakasta”.

Tervetuloa
keskustelemaan!
Keitele – YRITTÄJYYS ON VAHVUUTEMME
Toimiva Tervo – YRITTELIÄS YHTEISÖ
Pielavesi PONNISTAA LUONNOSTAAN
VIRKISTY JA VIIHDY Vesannolla

VESANTO

TERVO

KEITELE

PIELAVESI

nro 31

nro 39

nro 45

nro 47

messuosasto

messuosasto

messuosasto

messuosasto

TÄHKÄMERKIT POIS
TEIDEN VARSILTA
Mustat maaseutuyritysten tähkämerkit
poistuvat käytöstä. Tieliikenneasetuksen
muuttuminen aiheuttaa muitakin muutoksia tienvarrella oleviin palveluopasteisiin.
Tiellä liikkuja huomaa muutoksen mm.
uusista ruskeista merkeistä teiden varsilla.
Vanhanmallisten palvelukohdeopasteet
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on Riitta Vaittinen p. 040-736 598,
www.riittavaittinen.fi. Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakemuslomakkeella
www.te-palvelut.fi. Te-toimistossa yhteyshenkilö on Sointu Karstu 029 5043 582,
sointu.karstu@te-toimisto.fi.

piti poistaa teiden varsilta vuoden 2013
loppuun mennessä. Mikäli uutta lupaa
palveluopasteille ei ole haettu tai vanhoja
opasteita poistettu, ELY-keskukset ryhtyvät
- VUOKRAVENEKURSSI järjestetään viimeisvanhentuneiden opasteiden osalta toitään alkusyksystä. Kiinnostuneet ottakaa
menpiteisiin 31.7.2014 alkaen. Luvat koko
yhteyttä Sisä-Savon seutuyhtymä Olli
maahan maanteiden varteen asetettaville
Kokander 0207 464 645, olli.kokander@
opasteille myöntää Pirkanmaan elinkeino-,
suonenjoki.fi
liikenne- ja ympäristökeskus. Lisätietoja saa
Liikenteen asiakaspalvelusta p. 0295 020
- STARTTI YRITTÄJÄKSI –VERKKOKOULU600 ja lupalomakkeita www.yrityssuomi.
TUS 8.9.-7.12.2014. Hakuaika päättyy
fi.
TIETOA
TAPAHTUMISTA, PALVELUISTA JA UUDESTA ”VIRTUAALI-NILAKASTA”
22.8.2014. Koulutus on tarkoitettu
henkilöille, joilla on toteuttamiskelpoinen
liikeidea ja he ovat juuri käynnistämässä
LUONTOMATKAILUN
tai käynnistäneet yritystoiminnan. KouluELINVOIMAHANKE
tukseen osallistumisen edellytyksenä on,
että opiskelija hallitsee tietokoneen perusSisä-Savon seutuyhtymän hallinnoima
käytön ja hänellä on tietokone ja internetLuontomatkailuhanke käynnistyi keväällä
yhteys käytettävissä. Valinta koulutukseen
2014 ja jatkuu reilun vuoden kesäkuulle
tapahtuu hakemuksen ja haastattelun
2015. Hanke toimii Vesannon, Tervon,
perusteella. Lisätietoja kouluttaja Mikko
Rautalammin, Suonenjoen, Keiteleen ja
Kotrolta, p. 040 064 0856, mikko.kotro@
Pielaveden alueella ja sen pääasiallinen
cimson.fi. Yhdyshenkilö ja valinnan vastavoite on luontomatkailutuotteiden
tuuvirkailija Pohjois-Savon työ- ja elinkeimyynnin ja markkinoinnin kehittäminen.
notoimistossa on Sointu Karstu, p. 0295
Hanke järjestää muutaman opintomatkan,
043 582 tai sointu.karstu@te-toimisto.fi
joista ensimmäinen suuntautui Rantasalmelle Järvisydämeen ja Linnansaaren
kansallispuistoon. Seuraava matka toteutetaan juhannuksen jälkeen Kalajoen
loma-asuntomessuille. Tutustumismatkasta,
hankkeesta ja matkailuasioista kiinnostuTHINK SUOMI
neet ottakaa yhteyttä: Tarja Kekäläinen,
tarja.kekalainen(at)suonenjoki.fi, projekThinkSuomi ry välittää keksijöitä/ keksintipäällikkö, p. 0207 464 615, Antti Tulila,
nön tekijöitä ja keksintöjä kaupallistavat
antti.tulila(at)tervo.fi, projektityöntekijä,
yritykset yhteen. ThinkSuomi ry on kehitp. 0207 464 616
tänyt palvelun, jolla yhdistetään Suomen
kansan ajatusvoimat sekä eteenpäin pyrkivät yritykset ja yhteisöt.
TULEVAT YRITTÄJYYSKOULUTUKSET
Pähkinänkuoressa:
1) Kuka tahansa Suomen kansalainen voi
- STARTTI YRITTÄJÄKSI –MONIMUOTOKOUtoimittaa keksinnön tai idean ThinkSuoLUTUS 13.10. 2014-9.1.2015 Rautalammilla.
meen. Mikäli se todetaan hyväksi, tekee
Hakuaika päättyy 28.9.2014. Kouluttaja
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ThinkSuomi keksijän kanssa sopimuksen
ja keksintö/idea työstetään ThinkSuomen
toimesta esittelykuntoon. Palvelu on
kansalaisille maksuton. Uusia keksintöjä ja
ideoita tulee viikoittain!
2) ThinkSuomen kumppanit saavat tiedon
koostetusti uusista hyvistä ideoista ja
keksinnöistä 1-2 kertaa/kk. Kumppani voi
löytää omaan tuotantoonsa sopivia uusia
tuotteita/tuoteideoita tai osallistua muulla
tavalla kiinnostavan keksinnön kaupallistamiseen erikseen sovittavalla tavalla.
3) Kumppaniyritykset saavat näkyvyyttä
ThinkSuomen nettisivuilla. Näkyvyys sisältää logon sekä linkin kumppanin osoittamaan nettiosoitteeseen. Tutustu www.
ThinkSuomi.com

HUIJAUSVIESTEJÄ LIIKKEELLÄ
Huijausviestit sähköpostiliikenteessä
ja puhelinmyynnin perusteella ovat
tainneet tulla jäädäkseen. Monet
yrittäjät ovat kertoneet saaneensa
epäselviä laskuja. Laskuhuijarit käyttävät hyväkseen kiireisten yrittäjien
huonoa muistia ja vetoavat olemattomien sopimusten irtisanomiseen.
Joka kerta, kun yrittäjälle tarjotaan
jotain palvelua tai tuotetta puhelinmyynnin kautta, on syytä pyytä kirjallinen tarjous sähköpostiin. Tarjous
ei ole koskaan tilaus. Aiheettomia
laskuja ei tule koskaan maksaa, vaan
niistä täytyy tehdä aina reklamaatio
sähköpostilla, jotta siitä jää todiste.
Sähköpostilla tehtyyn reklamaatioon
on syytä kirjata laskun tiedot ja miksi
laskua ei makseta.
Mikäli yrittäjä katsoo tulleensa
harhaanjohdetuksi, on mahdollista
tehdä myös tutkintapyyntö poliisille.
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LUONTOKUVAKESÄN KURSSIT

LUONTOKUVAKESÄ
PENTTI SAMMALLAHDEN VALOKUVANÄYTTELY Lohimaan yritystalossa.
Suomen kansainvälisesti arvostetuimpiin kuuluvan valokuvaajan Pentti
Sammallahden retrospektiivinen valokuvanäyttely avautuu Tervon Lohimaan
Luontokuvakesässä lauantaina 10.5.2014.
Sammallahden kuvia on nähty kotimaassa melko harvoin. Luontokuvakesän
näyttely esittelee Pentti Sammallahden
tuotantoa 1970-luvulta alkaen. Taiteilijan
itsensä valmistamia, perinteisiä mustavalkoisia vedoksia on esillä noin 70 kpl.
Sammallahden kuvissa luonto ja
ihmisen kumppanina elävät eläimet ovat
keskeisessä roolissa.
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Aukioloajat:
Toukokuussa la-su klo 12-18, 7.6.-10.8.
joka päivä klo 12-18, ryhmille tilauksesta
myös muina aikoina 14.9. saakka.
Pääsymaksu 5 €, koululaiset 2 €, alle
kouluikäiset ilmaiseksi.
Puhelin näyttelyinfoon aukioloaikoina
044 7499 370, sähköposti posti@luontokuvakesa.fi, www.luontokuvakesa.fi

!

Lohibaarin lähellä on avattu uusi
Camera obscura, hämmästyttävä “pimeä
huone”, jossa voi käydä tutustumassa
kameran toimintaperiaatteeseen.

ovat Lohimaan yritystalolla, Lohitie 701, 72210 Tervo ja ne toteutetaan yhdessä Snellmankesäyliopiston kanssa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.snellmankesayliopisto.fi.
INTERVALLIKUVAUKSEN ILTAKURSSI

Sisältö: “Time lapse” eli intervallikuvaus on
yksi valokuvan kiehtovista uusista tekniikoista. Kurssilla käydään läpi intervallikuvauksen
mahdollisuuksia esimerkkien ja harjoitusten
avulla.
Kouluttaja: Valokuvaaja Antti Raatikainen
Aika: Torstai 12.6. klo 18-21
Paikka: Lohimaan yritystalo
Kurssimaksu: 20 euroa.

PEKKA PUNKARIN DIGIKAMERAKOULU

Sisältö: Ota vaikuttavia kuvia! Kurssilla opit
käyttämään kameraasi kaikissa olosuhteissa ja
tuntemaan sen luovat ulottuvuudet. Löydät
oikeat säädöt henkilö- ja tilannekuviin kotona, matkoilla ja luonnossa sekä opit kuvankäsittelyn perusteet.
Kouluttaja: Valokuvaaja Pekka Punkari on
monien selkeiden kuvausoppaiden tekijä, suosittu kouluttaja ja Kameralehden pitkäaikainen
päätoimittaja. www.fotoinfo.fi
Aika: Perjantai 27.6. klo 15-20
Paikka: Lohimaan yritystalo
Kurssimaksu: 50 euroa

KUNNON KUVIA MATKAPUHELIMELLA,
PEKKA PUNKARIN LUENTO.

Tunnettu valokuvakouluttaja Pekka Punkari
opastaa, kuinka saat hyviä kuvia kamerapuhelimellasi. Löydät oikeat asetukset tärkeimpien
aiheiden tavoittamiseen ja saat neuvot kuvien
turvalliseen jakamiseen.
Aika: Lauantai 28.6. klo 14-15
Paikka: Lohimaan yritystalo
Ei ennakkoilmoittautumisia, näyttelyn pääsymaksu.

TUTKIMUSMATKAILJA GUSTAF RETZIUS
NILAKALLA 1873 -LUENTO.

Mitä nuori ruotsalainen kallotutkija ja antropologi teki Savossa elokuussa 1873? Vastaus

löytyi Tukholman kuninkaallisen tiedeakatemian arkistosta. Toimittaja, valokuvatutkija Riitta
Raatikainen kertoo tositarinan, jota ei ole
kuultu koskaan aiemmin.
Aika: Torstai 10.7. klo 18-20.
Paikka: Lohimaan yritystalo
Ei ennakkoilmoittautumisia, näyttelyn pääsymaksu.

VEDENRAJAVALOKUVAUS

Sisältö: Kuinka ottaa kuvia vesirajasta, kun
kamera pitäisi saada mahdollisimman lähelle
veden pintaa ilman että se kastuu käyttökelvottomaksi? Valokuvaaja Jukka Gröndahl on
kehittänyt avuksi tavallisen, pienen akvaarion,
jonka käytön oppii varsin pian.
Kouluttaja: Valokuvaaja, Helsingin Sanomien
kuvatoimituksen esimies Jukka Gröndahl.
Aika: Lauantai 26.7. klo 10-18
Paikka: Lohimaan yritystalo
Kurssimaksu: 50 euroa

NEULANREIKÄVALOKUVAUS JA
CAMERA OBSCURA
Sisältö: Tiiviillä kolmen päivän camera
obscura- ja neulanreikävalokuvauskurssilla
tutustutaan kahteen valokuvauksen historiallisen tekniikkaan ja koetaan niiden taika.
Kurssilla on mahdollista rakentaa neulanreikä-

kamera ja kuvata sillä ja/tai muuntaa erilaisia
tiloja camera obscuraksi ja kuvata niissä digitaalisella kameralla.
Kouluttaja: Valokuvaaja Marja Pirilä on
kansainvälisesti arvostettu taiteilija ja tunnettu
kouluttaja, www.marjapirila.com
Aika: Perjantai 1.8. klo 10-18, lauantai 2.8. klo
10-18, sunnuntai 3.8. klo 10-16
Paikka: Lohimaan yritystalo
Kurssimaksu: 150 euroa
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KESÄAJATUKSET MUISTIIN:

Luontomessut

Tervon Lohimaassa
lauantaina 9.8. klo 10-14
l Ohjatut esittelyt Luontokuvakesä/
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Pentti Sammallahden valokuvanäyttelyyn
Valokuvasuunnistusta
Kädentaitajien työnäytöksiä
Ohjelmapalveluesittelyjä
Luontoharrastusten esittelyjä
ja välinemyyntiä
Perhokalastusnäytöksiä ja
opastusta perhokalastukseen
Ratsastusta ja hevosajelua
Beach Wolley näytösottelu
Nokipannukahvia, lettuja,
paistettuja muikkuja, makkaraa
Lohimaan lounas ja savukalaa Lohibaarilta

Yhteystiedot: Sari Tulila, Elinkeinoasiamies, p. 0207 464 640, sari.tulila@
tervo.fi , Luontomatkailun elinvoimahanke / Sisä-Savon seutuyhtymä,
Antti Tulila 0207 464 616, antti.tulila@tervo.fi.
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