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Kansalaisaloite:
SORATEIDEN KUNNOSSAPITO
TURVATTAVA
LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ

Tervo menee eteenpäin

V

uosi 2014 oli kiireinen ja haasteellinen monien keskeneräisten
hallinnon uudistusten pyörteissä.
Kaiken kiireen ja epävarmuuden
keskellä piskuinen Tervo on kuitenkin onnistunut oman elinvoiman kehittämisessä
ja kunnan talouden hoidossa. Tästä kiitos
kuuluu kaikille kuntalaisille, luottamushenkilöille ja työntekijöille!

suvena Heikki Kiiski kumppaneineen.
Kiiski on panostanut alueen palveluihin ja
viihtyisyyteen paljon.
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n Luontomatkailuhankkeen toimesta on koottu
alueen ohjelmapalvelu- ja matkailutarjontaa www.visitsavo.fi sivustolle. Esimerkiksi
metsästysmatkailusta kiinnostuneiden
kannattaa sivuille vilkaista.
15.8. järjestetään jälleen Luontomessut
Euroopan puhtaimmat järvet ja upea
ja paljon muutakin ohjelmaa on Lohimaan
luonto ovat ympärillämme, ja sen lisäksi
alueella ja paikkakunnallamme tarjolla,
matkailijalle ja
joten kannattaa tutustua
kesänviettäjälle on
tapahtumatarjontaan.
Uusia hankkeita on edelleen
tarjolla monenlaista
Tervossa on satsattu jo
suunnitteilla, joten rannalle
ajanvietettä!
useamman
vuoden ajan
mielivän kannattaa suunnata
Tänä vuonna
asumismahdollisuuksien
tonttikaupoille Tervoon!
ilmojen haltija antoi
lisäämiseen ja asumisviihhyvät talvikelit ja
tyvyyteen. Uusia hankkeisen puolesta talvita on edelleen suunnitajokoulutoiminta on pyörinyt hyvin Lohiteilla, joten rannalle mielivän kannattaa
maassa. Kesällä ajorata-alueella ja Savelan
suunnata tonttikaupoille Tervoon!
ulkoilualueella avataan kaikelle kansalle
Maa- ja kotitalousnaiset kukittavat
frisbeegolfrata.
jälleen talkootyönä Tervon keskustan ja
Luontokuvakesä -näyttelyn pääosassa
paikallisten käsityötaitajien viihtyisästä
on tänä vuonna ISO KARHU. Kuvat ovat
kahvilamyymälästä torin laidalla voi ostaa
luontokuvaaja Antti Leinosen, Jouko
taidokkaat tuliaiset mukaan!
Pirpun ja Valtteri Mulkahaisen ottamia
ja näyttely täydentyy mm. lelunallenäyttelyllä. Lisäksi on tarjolla karhumytologiailta
ja puunveistokurssi. Näyttely on avoinna
6.6.-9.8.2015 välisenä aikana joka päivä
klo 12-18. Ryhmille 15.5.-4.10.2015.
Pohjois-Savon ainoa sisäkartingrata
Jira Karting on saavuttanut suosion niin
yksittäisten - kuin yritysasiakkaidenkin
keskuudessa. Karting-hallissa on tänä
Petteri Ristikangas
talvena otettu vauhdikkaita kierroksia ihan
jalkavoimillakin, koska hallissa on myös
kunnanjohtaja,
rullaluisteluvuoroja.
p. 044 7499 200,
Caravan -aluetta pyörittää tulevanakin
petteri.ristikangas@tervo.fi
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PS.

Haluaisitko pidentää viipymää
Tervossa? Meillä on tarjolla
loistavat tilat etätyön tekemiseen Lohimaan yritystalolla.
Kysy lisää elinkeinoasiamieheltä! www.tervo.fi Lisätietoja hankkeista ja
elinkeinotoiminnasta: elinkeinoasiamies Sari
Tulila p. 0207 464 640, sari.tulila@tervo.fi

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY. on tehnyt
kansalaisaloitteen sorateiden kunnossapidon turvaamiseksi. Soratiet ovat olleet tänä
keväänä paikoitellen ala-arvoisessa kunnossa.
Tämä vaikuttaa mm. maaseudun palvelujen
saatavuuteen ja elinkeinojen harjoittamiseen.
Toivottavasti kansalaisaloitetta allekirjoitetaan
ahkerasti, jotta se pääsee etenemään eduskunnan käsittelyyn ja sitä kautta lainvalmisteluun.
Aloitteen voi allekirjoittaa 4.11.2015
saakka: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1247
Tarvitset aloitteen kannattamiseksi sähköisesti pankkitunnisteet, mobiilivarmenteen
tai varmennekortin. Aloitetta voi kannattaa
paperilomakkeelle, lomake löytyy kansalaisaloite.fi sivulta.
Pohjois-Savon Kylät ry:n puolesta
lisätietoja:
Merja Kaija, p. 045 1791070

pohjoissavonkylat@gmail.com

Seija Korhonen, p. 0400 835055

LUONTOKUVAKESÄ
LOHIMAASSA,

Yritystalossa

AVOINNA:
15.5.-4.10.2015 ryhmille
sopimuksen mukaan.
6.6.-9.8.2015 joka päivä klo 12-18.

sieniseija@gmail.com

Minna Makkonen, p. 0400 544204
makkonen.minna@gmail.com

HUOM! Jokainen kansalainen voi vaikuttaa
tienpidon tilanteeseen myös tallentamalla
puhelimeensa tienkäyttäjän linjan numeron
0200 2100 ja soittaa pirahuttaa aina epäkohtia havaitessaan saman tien tähän numeroon.

TERVON KUNNAN KESÄKIRJE 2015
Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Antti Leinonen
Kuvat: Minna Jaakkola, Antti Tulila, Sari Tulila, Wille Markkanen, palokuvanuorten kuva-arkisto,
kuvia kirjastolta.
Taitto: Hanna Karkkonen, UniikkiTarina
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio
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KETTERÄ KEHITYSYHTIÖ SAVOGROW ALOITTI
KUOPION LÄNSIPUOLELLA KUNNAT panostavat elinkeinojen kehittämisen vahvemmin
kuin moni muu alue Suomessa tällä hetkellä.
Vuoden alussa toimintansa aloittaneen Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n omistavat Keiteleen,
Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon
ja Vesannon kunnat. Yhtiö pohjautuu aiemmin
toimineen Sisä-Savon seutuyhtymän toimintaan. Uusi yhtiö on maantieteellisen kokonsa
puolesta Pohjois-Savon suurin elinkeinoyhtiö.
Nimi uudelle yhtiölle löytyi nimikilpailun kautta. Valittu nimi kertoo kasvusta ja kasvuhalukkuudesta, joka toivottavasti ilmentyy alueen
yritysten kehittymisenä ja kasvuna.
Uuden kehitysyhtiön pääasiallisena tehtävänä on tuottaa omistajakuntiensa yritysneuvontaa sekä kunnalliset elinkeino- ja
kehittämispalvelut. Valituilla painopistealueilla
palveluja tarjotaan laajemminkin maakunnassa
ja valtakunnallisesti, kuten marjaosaamiskeskuksen ja elintarvikekehityksen palveluja.
Kehittämispalveluja ovat teollisuuden ja elintarvikealan yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen, marjaosaamiskeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen sekä matkailun mahdollisuuksien
vahvistaminen.
Yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa toteutettavia kehittämispalveluja ovat mm.
maatalous, pienyritysten koulutuspalvelut sekä
tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen ja sähköisen liiketoiminnan kehittäminen. Nousevina
aloina ovat mm. biotalous ja eri sisällöntuotantoalat. Kehittämishankkeissa tehdään tiivistä
yhteistyötä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa. Yhtiö myös hallinnoi kehittämishankkeita.
Yhtiön oma pääoma on 700.000 euroa: se
jakautuu kuntien kesken asukasluvun perusteella. Yhtiön hallitus koostuu omistajakuntien
edustuksesta.
Lisätietoja SavoGrow Oy:stä antaa toimitusjohtaja Olli Tiainen, p. 0207 464 624, olli.tiainen@savogrow.fi. Tervon ja Vesannon yhteisenä
elinkeinoasiamiehenä jatkaa Sari Tulila p. 0207
464 640, sari.tulila@savogrow.fi
HUOM! Yhteystiedot pysyvät muutoin
samana, mutta sähköpostiliikenne ohjautuu uusiin
savogrow.fi osoitteisiin.

VISITSAVO KOKOAA ALUEEN
MATKAILUPALVELUITA YHTEEN
Hankkeen aikana on tuotteistettu useita metsästystuotteita paikallisten yritysten kanssa.

Uusia hankkeita;
metallia, marjoja ja
elintarvikkeita
Uutta ohjelmakautta on mennyt melkein
1,5 vuotta ja vasta nyt on päästy hakemaan
rahoituksia. Kaikkien yritys- ja hanketukien
haku siirtyy sähköiseen hakujärjestelmään,
jota ei tarvitse kenenkään kavahtaa, sillä
elinkeinoasiamiehet auttavat hankesuunnitelmien ja hakemusten teossa entiseen malliin.
Kehitysyhtiö SavoGrow on aloittanut jo pari
uutta hanketta.
Teknologiayrityksiä kehittää maakunnan
laajuinen TechnoGrowth 2020, jossa SavoGrow on osatoteuttajana. Tämän hankkeen
tavoitteena on uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen.
Marjaosaamiskeskuksen hanke tähtää marjanviljelyosaamisen kehittämiseen sekä marjanviljelijöiden verkostoitumiseen kotimaassa
ja ulkomailla. Iisvedellä sijaitsevasta koetilasta
rakennellaan älymarjatilaa. Hankkeeseen kuuluu myös yrttien viljelyn kehittäminen.
Hyvinvointia Elintarvikkeista –hankkeen pääosassa on elintarvikealan yritysten
tuotekehitysprosessin ja tuotetietoprosessin
mallintaminen hyvinvointia edistävien tuotteiden avulla.

VIIME VUODEN KESÄKUUSSA aloittanut Luontomatkailun elinvoima -hanke on
koonnut matkailutoimijoita yhteen kehittämään palveluja sekä yhteistä markkinointia ja
myyntiä.
Hankkeen alussa ideoitiin yhteinen
VisitSavo -teema, joka ei sulje mitään aluetta
pois toiminnasta, vaan antaa mahdollisuuksia
tulevaisuuden verkostoitumiselle ja kehittämiselle. Visitsavo.fi -verkkosivustolta löytää
tällä hetkellä 26 yrittäjän palveluja. Sivustoa
kehitetään koko ajan niin toiminnallisesti kuin
sisällöllisestikin. Tavoitteena sivustolla on,
että saisimme siitä alueen matkailuportaalin
palvelemaan alueelle tulevia ja alueella olevia
matkailijoita.
TEKEMISTÄ EI TEORIAA
Hankkeeseen osallistuvat yritykset jaettiin
teemaryhmiin; Pärinä- ja hurina-, Majoitus- ja
ravitsemis-, Metsästys- ja kalastus-, Luonto- ja
retkeily, Leirikoulu sekä Kulttuurimatkailuryhmä. Teemaryhmät ovat saaneet paljon aikaan
yhdessä ja ovat nyt valmiimpia tuomaan
omia tuotteitaan myytäväksi mm. tuotekorttien muodossa. Tuotepaketteja on rakennettu
myös kansainväliseen markkinointiin mm.
Saksaan ja Italiaan.
Vesannolla ja Tervossa painopisteinä ovat
olleet metsästys- ja kalastusmatkailu, pärinä ja hurina -tuotteet, hevosmatkailu sekä
tapahtumien kehittäminen. ”Pärinä ja hurina”

tarkoittaa Tervossa toimivan talviajokoulun
toimintojen vakiinnuttamista sekä uudenlaisten moottoriajoneuvoihin liittyvien ohjelmapalveluiden kehittämistä, kuten maastoajokoulua, jonka toimintaa on suunniteltu myös
Vesannolle.
Yritykset ovat osallistuneet mm. sähköisen markkinoinnin työpajoihin, tuotteistamispäiviin, tutustumisretkiin, myynnin
kehittämispäiviin ja saaneet apua varsinkin
tuotekuvausten rakentamiseen, hinnoitteluun
ja sähköisen markkinoinnin välineiden käyttämiseen. Verkkosivuja on uusittu ja päivitetty, esittelyvideoita on tehty ja muutama
verkkokauppakin on hankkeen aikana avattu.
Koemarkkinointia ja tuotetestausta on tehty
uusille asiakaskohderyhmille.
Koko hankkeen ajan punaisena lankana
on kulkenut yhteisen myynnin organisoituminen. Erilaisia vaihtoehtoja on mietitty
ja hankkeessa testataan muutaman alueen
yrityksen resursseja myynnin toteuttamiseen.
Hanke jatkuu kesäkuun 2015 loppuun
saakka. Jatkohanke on suunnitteilla ja sen
painopisteeksi on alustavasti suunniteltu
yritysten toiminnan ja palvelujen laadun
kehittämistä.
Lisätietoja projektipäällikkö Tarja Kekäläinen p. 0207 464 615 sekä projektityöntekijä
Antti Tulila p. 0207 464 616 Kehitysyhtiö
SavoGrow.
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TERVON KUNTA JATKAA NEUVOTTELUJA
NILAKAN KUNTIEN YHDISTYMISESTÄ

NILAKAN KUNTIEN
TIETOLIIKENNERATKAISUJA YHTENÄISTETÄÄN

KUNTALIITOSNEUVOTTELUISSA TAVOITTEENA
PALVELUJEN TURVAAMINEN

NILAKAN KUNNAT HALUAVAT UUDISTAA ja
yhtenäistää kuntapalvelujaan. Tämä vaatii yhdenmukaiset tietojärjestelmät sekä ICT-perusinfran, ja
uudistustyö on kunnissa paraikaa käynnissä. Riippumatta kuntaliitoksista ICT-uudistukset toteutetaan
ja kuntalaisille virtuaalisia kuntapalveluita voidaan
tarjota vuoden 2016 aikana.
Kuntien sähköisten asiointipalveluiden tarjonta kuntalaisille on ollut vähäistä. Tulevaisuudessa
kuntalainen käyttäisi virtuaalisia palveluita esimerkiksi kun sähköisesti varaa tapaamisajan kunnan
työntekijän kanssa, täyttää ja lähettää lomakkeita
tai tapaa virkailijaa videoteitse. ICT-hankkeessa
tavoitteena onkin olla edelläkävijä sähköisten palveluiden luomisessa kunnallisissa palveluissa.

VESANNON, TERVON, KEITELEEN JA
PIELAVEDEN kunnat jatkavat neuvotteluja
kuntien yhdistymiseksi. Tervon kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 lopussa
valmistuneen kuntarakenneselvityksen
jatkoneuvottelujen pohjaksi. Jatkoneuvotteluissa sovitaan kuntaliitoksen yksityiskohdista selvitysmies Hannu Räsäsen johdolla.
Tavoitteena on turvata alueen kehittäminen,
elinvoima ja hyvinvointi sekä kuntien taloudellisen kantokyvyn parantaminen. Tämä
on välttämätöntä, koska valtionosuuksien
ja -avustusten väheneminen vie kuntia kohti
vaikeampaa taloustilannetta. Kevään ja
kesän aikana kunnat neuvottelevat yksityiskohdista ja yhdistymissopimus valmistunee
elokuun lopussa. Syksyllä 2015 kunnanvaltuustot päättävät kuntien yhdistymisestä
uudeksi kunnaksi tai jatkamisesta itsenäisinä
kuntina yhteistyötä tiivistäen.
HALLINTOA KEVENNETÄÄN JA
TIETOTEKNIIKKAA HYÖDYNNETÄÄN
Tavoitteena on kuntapalveluiden, mm.
nykyisten koulu-, kirjasto- ja päivähoitopalveluiden turvaaminen nykytasoisina
ja paikallisina. Nilakan kunnissa on jo
käynnissä ICT-hanke, jossa kuntien tietoliikenneratkaisut yhtenäistetään ja lisätään
mahdollisuuksia kuntalaisten joustavaan ja
asiakaslähtöiseen sähköiseen asiointiin. Ns.
Nilakan virtuaalikunnassa kuntalaiset voivat
käyttää lähipalveluja myös tietotekniikkaa
hyödyntäen. Uudet toimintamallit ja -tavat
voivat onnistuessaan myös parantaa lähipalvelujen tarjontaa. Kuntalaiselle tämä voi
näkyä esimerkiksi mahdollisuutena avoimen
kirjaston käyttämiseen eli kirjastopalveluiden
saamiseen myös normaalien aukioloaikojen
ulkopuolella.

YHDESSÄ SAADAAN ENEMMÄN
Nilakan kunnissa on yhteiset haasteet.
Tarvitsemme lisää asukkaita ja työntekijöitä.
Lähtökohtana selvityksessä on, että yhdessä
saamme enemmän aikaan mm. asumisen
markkinoinnissa ja työvoiman houkuttelemiseksi alueellemme. Elinvoiman ylläpitäminen
on pienten kuntien toimintamahdollisuuksien perustana. Yhdessä on hahmoteltu
elinvoimaa vahvistavia asioita.
Tavoitteena on edistää Nilakan alueen
nykyisten yritysten kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia ja luoda kilpailukykyinen ja
houkutteleva toimintaympäristö uusillekin
yrityksille. Alueen tunnettavuutta ja vetovoimaa vahvistetaan, varmistetaan toimivat ja nopeat yhteydet sekä panostetaan
kuntalaisten hyvinvointiin huolehtimalla
hyvistä palveluista, harrastusmahdollisuuksista ja asumispalveluista. Jotta elinvoiman
lisäämisessä alueella onnistutaan, tarvitaan
koko kuntayhteisöltä ja elinvoimatoimijoilta
ennakkoluulotonta, rohkeaa ja innostavaa
kehittämisotetta. ”Katseen tulee olla vahvasti tulevassa, menneestä oppien ja onnistumisista nauttien.”

PÄÄTÖKSET SYKSYLLÄ
* Syksyllä 2015 kunnanvaltuustot
päättävät kuntien yhdistymisestä
uudeksi kunnaksi tai jatkamisesta
itsenäisinä kuntina yhteistyötä
tiivistäen.
* Kuntarakenneselvitys on
luettavissa kunnan internetsivuilla
www.tervo.fi.
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TERVON KEHITYS OY MAHDOLLISTAJANA
TERVON KUNTA PERUSTI VUODEN
alussa oman kehitysyhtiön pystyäkseen
paremmin tukemaan elinvoimaa edistäviä
hankkeita ja eriyttääkseen kehittämistyön
kunnan peruspalveluiden tuottamisesta.
Tervon Kehitys Oy ei kilpaile seudullisen
elinkeinoyhtiö SavoGrow Oy:n kanssa, vaan
toimii sen kanssa tiiviissä yhteistyössä.
Tervon Kehitys Oy mahdollistaa sellaisten
hankkeiden toteuttamisen, jotka muutoin
pääoman puutteessa jäisivät toteuttamatta.
Yhtiön pääomapohja antaa mahdollisuuden
esimerkiksi rahoitusjärjestelyjen toteuttamisen yrityksille tai maatiloille, silloin kun
vakuusvaje uhkaa muutoin kannattavaksi
arvioitua kehittämis- ja investointihanketta.
Kehitys Oy voi osarahoituksen tai osaomistuksen kautta osallistua Tervon kannalta
merkittävien elinkeinollisten ja asumiseen
liittyvien investointi- ja kehittämishankkeiden
toteuttamiseen. Kehittämis- ja investointihankkeiden pääpaino tulee olla nykyisen
Tervon kunnan alueella, mutta yhteishank-

Kehitysyhtiön tehtävä on
toimia myös aktiivisena
”trendinuuskijana”.
keet naapurikuntien kanssa ovat myös
mahdollisia.
Kehitysyhtiön tehtävä on toimia myös
aktiivisena ”trendinuuskijana”, kehityssuuntien ennakoijana, ideoiden tsempparina ja
mahdollisesti myös paikallisten ja lähialueen
hankkeiden hallinnoijana.
Tervon Kehitys Oy on Tervon kunnan kokonaan omistama omistajayhtiö/ konsernin
emoyhtiö, jonka toiminta-ajatukseen kuuluu
myös kunnan toimintaan läheisesti liittyvien
kiinteistöjen omistus ja hallinta.
Kehitysyhtiön perustaminen ajoitettiin samanaikaisesti Biovoima ja Vesi Oy:n
perustamisen kanssa, joka on kehitysyhtiön
tytäryhtiö.
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KOHTI ELINVOIMAISEMPAA MAASEUTUA
Kehittämisyhdistys Mansikka tekee maaseudun kehittämistyötä Sisä-Savon, Leppävirran ja Varkauden alueella. Myönnämme Leader-rahoitusta kehittämisstrategiaamme Mannaa Mansikasta tukeviin, alueemme yhteisöjen ja yritysten investointija kehittämistarpeisiin.
Elinvoimaisempaa maaseutua kohti
maaseudun yhteisöllisyyttä, vapaa-aikaa
ja asumisen edellytyksiä kehittämällä,
kehittämishanketukea voi saada
* yleishyödylliseen investointiin maksimissaan 60 % hyväksyttävistä kustannuksista
* yleishyödylliseen kehittämiseen, tiedonvälittämiseen ja koulutukseen jopa 100 %
* kahden tai useamman yhteisön sekä yritysten yhteistyöhankkeeseen esim. elinkeinojen kehittämisessä (lyhyet toimitusketjut,
matkailupalveluiden kehittäminen, uuden
teknologian käyttöönotto tms.)
* Leader-ryhmän teema-hankkeessa kootaan
pienehköjä kehittämis- tai investointitarpeita yhden hankkeen alle. Avoimesta hausta
ilmoitetaan sanomalehdissä ja kotisivuilla.
Tavoitteenamme on käynnistää teemahankehaut viimeistään syksyllä 2015 aiheista
1) Asuinympäristön virkistyskäytön sekä
luontomatkailukohteiden kohentamiseen
tähtäävät rakenteet ja rakennelmat (tuki 75
%) sekä 2) Yhteisten tilojen käyttöä lisäävä
korjaus- ja täydennysrakentaminen (tuki
50-75 %)
Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla
• Investointituki 35 % hyväksyttävistä
kustannuksista
- uusien koneiden, käyttöomaisuuden tai
rakennuksen hankintaan ja rakentamiseen
sekä aineettomiin investointeihin. Tukea ei
saa korvausinvestointeihin.
- Investoinnin arvon oltava vähintään
10 000 € (alv 0 %),
• Investoinnin toteutettavuustutkimus
50 % hyväksyttävistä kustannuksista
- Tuki vähintään 1500 €, ei edellytä investoinnin toteuttamista
• Perustamistuki 5 000 – 35 000 €, kokeilu-

toimenpiteisiin 2 000 – 10 000 €
- uuden yrityksen perustamiseen
- toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan
kehittämiseen
- edellytyksenä yritystoiminnan pääasiallisuus ja selkeästi osoitettu tuotteiden ja
palveluiden kysyntä
Tutustu tarkemmin www.mansikkary.fi

Kehittämisyhdistys Mansikka ry
Toimistohotelli Offiisi
Ainonkatu 2, 77600 Suonenjoki
Sanna Kauvosaari, toiminnanjohtaja
p. 040 532 5310
sanna.kauvosaari@mansikkary.fi
Kirsi Malaska, hankesihteeri
p. 045 131 5077
kirsi.malaska@mansikkary.fi

NÄIN HAET TUKEA
Sähköinen Hyrrä-hakujärjestelmä
on käynnistynyt 11.5.2015 yritys- ja
hanketukien osalta. Hakijalla pitää olla
verottajan katso-tunniste, jotta pääsee
kirjautumaan järjestelmään. Katsotunnisteen saa, jos on y-tunnus käytössään. Jos yritystä ei ole vielä perustettu,
hyrrään hakeudutaan henkilökohtaisille
pankkitunnuksilla.

NUORISOYRITTÄJYYTEEN TUKEA
TERVOSSA ON TÄNÄ KESÄNÄ monta
vaihtoehtoa nuorten kesätyöllistymiseen,
joskin nämä vaativat vähän omaa aktiivisuutta myös nuorilta. Tukea työllistämiseen
on tarjonnut kunta, pankki ja yritykset. Jos
nämä kesätyöjutut menivät ohi, tai työhaluja on vielä lyhyen työpätkän jälkeen
pidemmäksikin ajaksi, kannattaa harkita
nuorisoyrittäjyyttä. Tämä ei ole ollenkaan
niin vaikeaa kuin isot ihmiset pelottelevat!
Kaiken lisäksi nuorisoyritys, eli lähinnä 4Hyritys, voi niin ikään saada kunnasta myös
tukea!
Nuorisoyritys voi toimia ympäri vuoden, se voi olla esimerkiksi lastenhoitoa,
leikkikenttä- tai kerhotoimintaa, lemmikkien hoitopalvelua, puutarha- ja kotitöitä,
kesäkahvila, autojen pesupalvelua, maatalouden aputöitä, tapahtumien yhteydessä
jonkin myyntikojun pitämistä tai tuoteesittelytyötä jollekin yritykselle. Kannattaa
miettiä avoimesti; mitä ihmiset tarvitsevat?
Mitä Tervosta puuttuu? Itsekin voi valmistaa
myytäviä tuotteita.

KUNNAN TUKI 4HTAI NY-YRITYKSELLE
* 13-28 -vuotiaita
* Uuden yrityksen perustamispalkkion
voi saada nuorten perustama 4H- tai
NY-yritys, joka toimii esimerkiksi nuorten
kesätyöllistäjänä. Toiminta voi olla myös
ympärivuotista.
* Palkkio on 450 € ja se maksetaan
kuukausi toiminnan aloittamisesta. Tuen
saannin edellytyksenä on, että yrityksellä
on todistettavasti jatkuvaa toimintaa.
* Lisätietoja ja apuja opo Anne Syrjäseltä
ja elinkeinoasiamieheltä Tulilan Sarilta
p. 0207 464 640, sari.tulila@savogrow.fi

UUSIA YRITYKSIÄ:
HEVOSHIERONTAA JA
HEVOSLOMITUSPALVELUJA
Marke Lempinen tarjoaa hevoshierontaa ja hevoslomituspalveluja
p. 044 356 2214.
RAKENNUSMESTARIN JA
–VALVOJAN PALVELUJA
Matti Maapuro tarjoaa pääasiassa rakennusmestarin ja -valvojan
palveluja p. 044 341 7789,
matti.maapuro@gmail.com.
POSTIJAKELUA
Tmi Johanna Rinnevuoren
toimialaa on postinjakelupalvelut,
p. 045 3188 262,
jopsukka84@hotmail.com.
KULJETUSTA
Nilakan taksi Oy:n Jukka Partasella on kaksi autoa, joissa on invataksivarustelu ja toinen on tilataksi/
minibussi. Jukka Partanen
p. 050 3100 480,
jukka.o.partanen@gmail.com.
LEIPOMUKSIA
Kotileipomo Justiinan Kaulin,
Emmi Vainionmäki,
p. 041 4799495.
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TERVOSSA ALOITETTIIN
ASIOINTILIIKENNEPALVELU
TERVON VANHUSNEUVOSTO ESITTI
KUNNANHALLITUKSELLE 20.6.2013
ikäihmisille suunnatun asiointikuljetus- /
kutsutaksipalvelun aloittamista. Perusteluissaan vanhusneuvosto totesi, että Tervo on
1700 asukkaan kunta, jossa ikääntyneiden
ihmisten määrä väestöstä on jo tällä hetkellä suuri ja iäkkäiden kuntalaisten määrän
arvioidaan edelleen kasvavan niin, että
vuoteen 2030 mennessä yli 75-vuotiaita on
23.5 % väestöstä (329 henkilöä).
Uuden vanhuspalvelulain mukaan
kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle
laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja,
jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikeaaikaisia ja riittäviä. Palvelut on toteutettava
niin, että ne tukevat iäkkään henkilön
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Huomiota tulee suunnata erityisesti kuntoutumista
edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin.
Kuntalaisilta tulleiden yhteydenottojen
mukaan Tervossa on tarvetta erityisesti
asiointiliikennepalveluiden kehittämiseen.
Asiointiliikennepalvelut tukevat sitä, että
ikääntyvät voivat jatkaa asumista omassa
kodissa, myös sitten, kun asioiden hoitaminen kirkonkylässä ei enää onnistu omin
avuin. Lisäksi mahdollisuus hoitaa itse omia
asioita ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ovat
tärkeitä elämänlaadun kannalta.

Vanhusneuvoston esityksen pohjalta
kunta järjesti 9.6.-8.8.2014 asiointiliikennekokeilun, jonka tarkoituksena on
selvittää asiointiliikennepalvelun tarvetta
ja toteutustapaa koulujen loma-aikana.
Kokeilu järjestettiin kutsutaksiperiaatteella
Talluskylä-Kiukoonaho suunnalta ja HyvöläHaapamäki-Nilakanranta suunnalta ja
taajama-alueelta. Kummaltakin suunnalta
asiointikyyti kirjonkylään järjestettiin kerran
viikossa. Molemmilta suunnilta asiointiliikennepalvelussa oli säännöllisesti asiakkaita
ja kunnanhallituksen päätöksellä palvelua
jatkettiin toukokuun 2015 loppuun saakka.
Palvelua pystyvät käyttämään kaikki
Tervon kuntalaiset ja Tervossa oleskelevat
vieraspaikkakuntalaiset. Asiakkailta peritään
tulo- ja menomatkalta linja-autotaksan
mukainen maksu ja tarvittaessa asiakkaat
haetaan kyytiin kotipihasta.
Kuntalaiset ovat antaneet paljon kiitosta
uudelle palvelulle ja erityisesti ikäihmiset
ovat kokeneet sen hyvin tarpeelliseksi.
Jatkoa palvelulle on toivottu ja esille on
tullut myös joitakin kehittämisehdotuksia.
Jatkopäätöksiä valmistellaan parhaillaan ja
niistä ilmoitetaan paikallislehdessä ja kunnan nettisivulla toukokuun lopussa.

SOSIAALITOIMEN LOMAKKEET JA OHJEET
TERVON KUNNAN NETTISIVUILLA
Olemme lisänneet Tervon kunnan nettisivuille sosiaalitoimen lomakkeita ja soveltamis- ja toimintaohjeita. Lomakkeet ovat tulostettavia lomakepohjia, joihin asiakas
voi tutustua tai jotka asiakas voi täyttää valmiiksi kotona ja toimittaa ne sitten
sosiaalitoimistoon.
Lomakkeet ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.Tervo.fi/palvelut/sosiaali- ja terveyspalvelut/lomakkeet ja ohjeet
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KIRJASTOKORTTI AVAIMENA
VIRTUAALIKIRJASTO VIEHÄTTI JA HIRVITTI ASIAKKAITA
NILAKAN KUNNISTA PIELAVESI SIIRTYY
jo tänä vuonna avoimen kirjaston malliin,
jossa kirjasto on kuntalaisten käytettävissä
myös henkilöstön läsnäoloaikojen ulkopuolella. Tällöin kirjastoon pääsee entistä pidempinä aukioloaikoina omalla kirjastokortilla,
joka toimii osana rakennuksiin asennettavaa
kulunvalvontajärjestelmää.
Lainaamista ja palauttamista varten
kirjastoon hankitaan itsepalveluautomaatit.
Jos asiakas kuitenkin tarvitsisi apua, hän
voisi jatkossa pyytää apua naapurikirjastosta
videovälitteisesti.
Tällaista toimintatapaa testattiin Tervon
ja Keiteleen sekä Pielaveden ja Vesannon
kirjastojen välillä. Kuntien välille rakennettu
videosilta mahdollisti sen, että Tervossa asioineet asiakkaat saattoivat asioida videovälitteisesti Keiteleen kirjastovirkailijoiden kanssa
ja Pielaveden asiakkaat saattoivat kysyä
haluamaansa kirjaa Vesannon kirjastosta
virtuaalisesti.
VIRKAILIJA VIDEOLTA VILKUTTAA
Kokeilu herätti kävijöissä monenlaisia
tuntemuksia; päällimmäisenä pinnalla oli
hätä siitä, että eivät kai tutut virkailijat ole
häviämässä mihinkään. Myös uusia teknisiä
laitteita vieroksuttiin aluksi.
Tervon kirjastonhoitaja Sini-Marja Jalasaho kuitenkin tuumasi jo ensimmäisen tunnin
käyttökokemuksen jälkeen, että videokameroiden läsnäolo unohtui äkkiä: Keiteleen asiakkaiden kanssa asioiminen videovälitteisesti
tuntui ihan yhtä luontevalta kohtaamiselta
kuin jos asiakas olisi ollut siinä tiskin edessä.
Vesannon kirjastosihteeri Sirpa Jäntti puo-

eKirjasto-päivän asiakkailla oli valinnanvaraa: asioisiko Tervon kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasahon kanssa
fyysisesti vai virtuaalisesti videosillan
avulla Keiteleen virkailijoiden kanssa.

lestaan pohti, että videovälitteisen palvelun
tarjoaminen myös oman kirjaston henkilöstön läsnäoloaikojen ulkopuolella mahdollistaisi sen, että kirjasto palvelisi nykyistä
pidempään: palvelu olisi yhä useamman
saavutettavissa.
Keitele on siirtymässä avoimeen kirjastoon vuoden 2016 aikana. Tervon ja Vesannon kirjastot eivät ole vielä tehneet päätöksiä
avoimeen kirjastoon siirtymisestä.
Vielä tällä hetkellä haasteita kirjastojen väliseen neuvontaan aiheuttaa se, että
esittelytilanteessa ei ollut käytössä liikuteltavia kameroita. Jos Tervon asiakas pyytää
apua Vesannon virkailijalta jonkun tietyn
kirjan paikantamiseen rakennuksessa, jossa
naapurikunnan virkailija ei pääse liikkumaan
fyysisesti eikä virtuaalisesti, voi löytöretki olla
haastava.
Jatkossa nämäkin ongelmat poistunevat,
kun kirjoihin asennetaan koodit tai sirut, jotka kirjaa etsittäessä aktivoituvat ja ilmoittavat
sijaintinsa esimerkiksi asiakkaan kännykkään
navigaattorityyppisesti tai vaikkapa päästävät
löytämistä helpottavia ääniä.
Minna Jaakkola
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TERVON YHTENÄISKOULUSSA HUIMIA HARPPAUKSIA
LUKUVUODEKSI 2014-2015 TERVON
YHTENÄISKOULUN painopistealueiksi valittiin kerhotoiminta ja tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen kehittäminen. Kerhotoiminnassa kokeilimme uutta järjestelyä, jossa
kaikki kuljetusoppilaat jäivät lyhyinä koulupäivinä koululle kerhoihin. Kerhoja pitivät
koulunkäynninohjaajat ja opettajat, aiheet
vaihtelivat puuhakerhosta, liikunta-, kieli- ja
tietotekniikkakerhoon. Oppilaiden ja huoltajien keskuudessa kerhotoiminta oli erittäin
pidettyä. Ensi lukuvuodeksi 2015-2016 kerhotoiminta muuttaa hiukan luonnettaan;
kerhoja tarjotaan kaikille oppilaille. Toimintaan saamme myös Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta.
Tieto- ja viestintätekniikka on kehittynyt
yhtenäiskoulussa huimin harppauksin. Saimme kaikkien yläluokkalaisten käyttöön henkilökohtaiset taulutietokoneet, ja pienempien oppilaidenkin käyttöön riittää useita
laitteita. Opettajat ja ohjaajat ovat tehneet
upeaa työtä kehittämällä opetustaan ja tarjoamalla oppilaille uusia tapoja opiskella asioita. Myös tieto- ja viestintätekniikan opiskelukäytön kehittämiseen olemme saaneet
apurahaa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä,

joten työ jatkuu tulevinakin lukuvuosina.
Lukuvuoteen on mahtunut monenmoista tapahtumaa oppilaille ja huoltajillekin.
Olemme järjestäneet perinteiset yleisurheilukilpailut ja Kodin ja koulun päivän lauantaityöpäivänä, jolloin vanhemmatkin oli
kutsuttu tutustumaan koulupäivään. Oppilaskunta on ohjannut välituntiliikuntatoimintaa, pitänyt kahviota ja järjestänyt pääsiäisen
aikaan suuren suklaamunajahdin. Koululla
on vieraillut teatteriryhmiä, muusikkoja ja
poliisi valistamassa liikenneturvallisuudesta
ja terveistä elintavoista yleensäkin.
Tulevaan lukukauteen suuntaamme iloisin ja luottavaisin mielin. Keväällä toteutetun
kouluhyvinvointikyselyn perusteella kehitämme toimintaamme edelleen, korjaamme
epäkohtia ja suunnittelemme uusia tavoitteita ja painopistealueita. Oppilaskunta on
kerännyt varoja uuden kiipeilytelineen hankkimiseen koulun pihalle. Saapa nähdä, missä
vaiheessa sen saamme käyttöön!

UUSI VARHAISKASVATUSLAKI TUO VAIKUTTAMISEN
MAHDOLLISUUKSIA
PERHEILLE

KOULUJEN
TYÖ- JA LOMA-AJAT
TERVOSSA
lukuvuonna 2015 – 2016
KOULU ALKAA: 13.8.2015
SYYSLOMA (vko 42):
12.10.2015 – 16.10.2015
JOULULOMA: 23.12.2015 – 6.1.2016

ERINOMAISIA LUKIOTULOKSIA VESANNOLTA
VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION KEVÄÄN 2014 ylioppilaiden tilannetta
voidaan pitää erinomaisena, kun tutkitaan
tuoreimpia val
takunnallisia vertailulukuja, jotka ovat pitkään olleet samantasoisia.
Keskimäärin Suomes
sa ylioppilaista 33,2
% pääsi samana vuonna aloittamaan korkeakouluopinnot. Vesannon ylioppilaista
korkeakouluihin pääsi opiskelemaan 66
prosenttia. Ammatillisessa oppilaitoksessa
opiskelunsa saman vuoden syksyllä aloitti 17
% kevään 2014 ylioppilaista. Valtakunnallisesti 63,5 % kevään ylioppilaista ei jatkanut

opintojaan seuraavana syksynä, Vesannon
lukion päättäneistä vain 17 % ei jatkanut
opintoja oitis.
Menestykseen vaikuttaa tietysti opetuksen laatu, mutta myös Vesannon lukion
pienuus, joka lisää yhteisöllisyyttä. Yksi yhteisöllisyyttä luova tekijä ovat luontoaiheiset kurssit. Konneveden tut
kimusasemalla
opiskellaan vesistöön ja maaperään liittyviä
aiheita ja eräkurssilla harjoitellaan erätaitoja
maastossa yöpyen. Nämä kurssit ovatolleet
hyvin suosittuja.
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TALVILOMA (vko 10):
7.3.2016 – 11.3.2016
KOULU PÄÄTTYY: 4.6.2016

PÄIVÄHOIDOSTA ANNETUN LAIN
nimike muuttuu 1.8.2015 varhaiskasvatuslaiksi (lain ensimmäinen vaihe).
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona toimii Opetushallitus Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen sijasta.
Lain keskeisiä uudistuksia ovat mm.
säännökset lapsiryhmien enimmäiskoosta
päiväkodissa, lasten ja vanhempien vaikuttamista ja osallisuutta koskeva säännös,
tiloja koskeva säännös sekä velvoitteet
koskien varhaiskasvatuksen yhteistyötä ja
arviointia.
Lisätietoja www.oph.fi.

ESIOPETUS MUUTTUU
VELVOITTAVAKSI
PERUSOPETUSLAKIA ON MUUTETTU siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.
Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuutta edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä,
että lapsi osallistuu esiopetukseen.
Tervon sivistyslautakunta on osoittanut lähikoulun myös syksyn esioppilaille
19.3.2015 kokouksessaan.
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28.6. Tervon kunta Open Eerikkala
Golfissa.
28.6. Hautomäen kansakoululaisten
tapaaminen Huttulan navetalla,
Hautolahdentie 193, alkaen klo 12.30. Mahdollisuus osallistua Tervon kirkon 90-vuotisjuhlaan klo 10. Ilmoittautuminen 15.6.
mennessä p. 050 5017379 tai
pirkko.hatinen@suomi24.fi

Tervon
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HEINÄKUU
ONKIKISAT 2015

KESÄKUU
5.-7.6. Golfkurssi (viikonloppu)
Alkaen 12.6. ILTATORIT perjantaisin klo
17-19 kesä-heinäkuussa (19.6. Ei iltatoria.)
Iltatori 12.6. Järjestäjänä Maa- ja kotitalousnaiset.
19.-20.6. Juhannusjuhlat Lohimaan Lohibaarilla: 19.6. Juhannusaattona Lohimaan
jättiterassilla Kalle Päätalo!
20.6. Lohimaassa Tommy Huovinen &
Paholaiset sekä Laura Voutilainen.
20.6. Jaana Pölläsen konsertti Tervon
kirkossa klo 18.
25.6. Mato-onginnan Kolun mestaruus
2015 Kolun kanavalla klo 18-20. Järjestäjänä Lohimaan kalakerho ja Tervon kunta.
26.6. Iltatori ja Kirppari-ilta torilla
kaikille klo 17-19. Puoti ja puffetti avoinna
(Tervon Tekevät). Kalevan Kaiku konsertoi kirkossa klo 19.15.
26.-28.6. Golfkurssi (viikonloppu)
27.6. Tervo-päivän toritapahtuma
alkaen klo 10.
27.6. klo 20 Tervo-päivän tanssit Kekkolan lavalla. Tammi Group tanssittaa.

28.6. klo 10 Juhlamessu Tervon kirkossa:
Tervon kirkko 90 vuotta. Kesävieraiden
kirkkopyhä. Saarnaa piispa Jari Jolkkonen.
Kirkon historiikki: Riitta Raatikainen. Kirkkokahvit.
28.6. klo 18 ”Miss’ on ohto synnytelty?” Professori Juha Pentikäinen ja dosentti
Risto Pulkkinen kertovat vanhoista karhumyyteistä ja ihmisen ja karhun suhteesta
savolaisessa kansanperinteessä. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy. Luontokuvakesä ja Snellman-kesäyliopisto.
28.6-4.7. FEENIX 2015 -palokuntalaisten leiri.

3.7. Iltatori. Järjestäjänä Eläkeliitto ja
Tervo-seura.
4.7. Herättäjäjuhlamatka Sotkamoon.
Ilmoittautuminen 3.7. mennessä Salme Selamolle, p. 044 387 2457.
4.7. OP Tervo Open Eerikkala Golfissa.
4.7. Hirvipeijaiset klo 17 Kekkolassa.
Järjestäjänä Tervon Metsästäjät.
5.7. Ovikirkko Talluskylässä.

To 21.5. PERINTEINEN ONKIKISA.
Kilpailuaika alkaa klo 17.45.
To 28.5. PERINTEINEN ONKIKISA.
Kilpailuaika alkaa klo 17.45.
To 4.6. PERINTEINEN ONKIKISA.
Kilpailuaika alkaa klo 17.45.
Su 7.6. YLEINEN ONKIKISA CUP I.
Kilpailuaika alkaa klo 9.
To 11.6. PERINTEINEN ONKIKISA.
Kilpailuaika alkaa klo 17.45.
To 25.6. PERINTEINEN TERVOPÄIVIEN ONKIKISA. Kilpailuaika alkaa
klo 17.45.
Su 5.7. KILPAONKI CUP I.
Kilpailuaika alkaa klo 9.
Paikkana Kolun kanava, Tervo.
Järjestäjänä Lohimaan Kalakerho ry.

6.7. “Mestareiden kynästä” –tangokonsertti Lohimaassa klo 19. Romina Bianco ja
Tango Del Norte vievät kuulijan unohtumattomalle musiikkimatkalle suurimpien tangon
mestareiden sävelin. Ennen konserttia argentiinalaista ruokaa argentiinalaisesta grillistä
argentiinalaisen viinin kera.
Konserttilippu 12 €.
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7.7. klo 16 Syysserenadista sateiseen iltaan Lehmisalmen Apaja-laiturilla (Koskentie). Saaren Soittajat –torviseitsikko esiintyy.
Olavi Virran elämästä sanoin ja sävelin
alkaen ensimmäisestä äänityksestä Syysserenadi vuodelta 1938 ja päättyen viimeiseen
levytykseen Sateinen ilta (v. 1966).
10.7. Iltatori. Järjestäjänä Yrittäjät, Metsästäjät, Leijonat.
10.-12.7. Rompepäivät Lohimaassa. Paljon
myyjiä kolmen päivän ajan.
11.7. Lohimaa Open Eerikkala Golfissa
11.7. Rosvon paisti Talluskylässä klo 18
13.7. klo 18 Laula kanssamme –yhteislaulutilaisuus Lohimaassa. Rajalliset esiintyy ja laulattaa. Pääsymaksu 5€. Järjestäjänä
Sisä-Savon sävelet ry.
13.-15.7. Golfkurssi (arki-iltakurssi).
Eerikkala Golf.
16.7. Rantakala Vierasvenesatamassa noin
klo 12. Järjestäjänä Eläkeliitto.
17.7. Iltatori. Järjestäjänä Hautolahden
kyläyhdistys.

Tervon kunnan Kesäkirje 2015

SYKSY

toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma.
24.7. Iltatori. Järjestäjänä Tervon Tekevät
ja Talluskylän Martat.
25.7. klo 19.30 Lavatanssit Kekkolan
lavalla. Järjestäjänä Karttulan sydänyhdistys.
26.7. klo 13 Kansanlaulukirkko Kekkolassa. Järjestäjänä Tervon seurakunta ja Tervon
Metsästäjät.
29.7.-2.8. WATER ROUTE 2015 Retkimelonta- ja soutu (Pielavesi-Tervo-KarttulaSyvänniemi). Waterroute.fi.
31.7. Kesän viimeinen iltatori. Järjestäjänä Sydän, Diabetes ja SPR.

PS.

7.-9.8. Golfkurssi (viikonloppu)
14.-15.8. Puunveistokurssi moottorisahalla. Kouluttajana mestariveistäjä Hannu
Kyllönen. Lisätiedot: www.luontokuvakesä.
fi/kurssit
15.8. Lohimaan luontomessut
16.8. Eerikkala Golf Open
22.8. Karttula Open
28.-30.8. Golfkurssi (viikonloppu)
Eerikkala Golfissa
6.9. klo 10 Messu kirkossa. Tarinatuvan
kirkkopyhä.
20.9. klo 10 Messu kirkossa. Lottaperinnepäivä. Messun jälkeen ruokailu ja päiväjuhla seurakuntatalolla.
4.10. Vanhustenpäivä vuonna 2015.
4.-11.10. Vanhustenviikko.

TULE JA TUO
YSTÄVÄSIKIN MUKAAN!

TERHOTUOKIOT
MLL:n ja SPR:n yhteiset Terhokerhotuokiot
seuraavasti:
18.7. klo 15 Sibelius-konsertti Tervon kirkossa. Annastiina Tahkola, mezzosopraano,
Jussi Makkonen, sello, Nazig Azezian, piano, Susanna Mieskonen-Makkonen, viulu.
18.7. Valtakunnallinen Pappatunturimeeting Lohimaassa: kokoontumisajo,
kisailua, pappa-kirppis, musiikkia,
iltabileet ym.
19.7. Juhlamessu kirkossa: Tervonsalmi
50 vuotta. Saarna Kansan Raamattuseuran
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* Pe 26.6. iltatorilla
opetellaan vastantekoa ja
touhutaan jotain muutakin yhdessä.
* La 1.8. Terhokerhon
marjaretki Manginniemeen (kellonaika ilmoitetaan myöhemmin)

TERVO-SEURAN
MENOVINKKEJÄ
* TERVO-ISÄNNÄNVIIRIN
JULKAISEMINEN Tervo-päivillä
27.6. päivien avauksen yhteydessä
* ILTATORI perjantaina 3.7.
yhdessä Eläkeliiton kanssa.
* KIRKKOKAHVIT JA HAUTAUSMAAKÄVELY 19.7. jumalanpalveluksen jälkeen / Tervon ev.lut seurakunta ja Tervo-seura.

GOLFKILPAILUJA
EERIKKALA GOLFISSA:
1.-7.6. Kansallinen Golfviikko
5.6. Osakastapahtuma
7.6. Naisten Ysi
14.6. Novelle kilpailu
vko 25 Maraton
28.6. Tervon kunta Open
4.7. OP Tervo Open
11.7. Lohimaa Open
26.7. Naisten haasteottelu
1.-2.8. Seuramestaruus
8.8. Seniorimestaruus
16.8. Eerikkala Golf Open
22.8. Karttula Open
29.8. Rautalampi Golf kutsukilpailu
5.9. Sisä-Savolehden Juhlagolf
12.9. Klubimestaruus
27.9. Kinkkukisa

GOLFKURSSEJA
EERIKKALA GOLFISSA:
5.-7.6. Golf viikonloppukurssi
26.-28.6. Golf viikonloppukurssi
13.-15.7. Golf arki-iltakurssi
7.-9.8. Golf viikonloppukurssi
28.-30.8. Golf viikonloppukurssi
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TERVON ERÄVÄKI
HARJOITTELEE JA KILPAILEE
TALKOOT
Kylmämäen ampumaradalla,
Talluskyläntie 1033
23.5. klo 9. Työkaluja mukaan. Kahvitarjoilua ja makkaraa.
HARJOITUSAMMUNNAT
Kylmämäen ampumaradalla
23.5. klo 14, 13.6. klo 14, 11.7. klo 14, 30.7.
klo 18, 6.8. klo 18, 13.8. klo 18, 18.8. klo 18,
27.8. klo 18, 3.9. klo 18, 10.9. klo 18.
AMPUMAKOKEET
Kylmämäen ampumaradalla
1.8. klo 12, 8.8. klo 12, 15.8. klo 12, 22.8.
klo 12, 29.8. klo 12, 5.9. klo 12, 12.9. klo
12.
AMPUMAKILPAILUT
Kylmämäen ampumaradalla
3.6. klo 18. Hirvenjuoksun pitäjänmestaruuskilpailut. Ilmoittautumiset paikalla
klo 18 mennessä. Kilpailut pidetään yhteisesti Iisalmi-Pielavesi-Tervo cup-kilpailun
yhteydessä. Kilpailunjohtajana toimii Kalevi
Koskinen. Lisätietoja toiminnanohjaajalta p.
044 7499350.
18.7. klo 12 Ammunnan pitäjänmestaruuskilpailut, Luodikko, Kiekko ja Hirvi.
Ilmoittautumiset paikalla klo 12 mennessä.
Jokaiselta seuralta tarvitaan yksi ammunnanvalvoja toimitsijaksi. Kilpailunjohtajana
toimii Paavo Pohjolainen.

22.8. klo 15 Tervolaisten Hirviseurojen
ja -seurueiden väliset hirviammunnan
pitäjänmestaruuskilpailu. Tilaisuuteen
tarvitaan 3-4 ammunnanvalvojaa toimitsijaksi. Kilpailunjohtajana toimii Paavo
Pohjolainen. Ilmoittautumiset paikalla klo
15 mennessä.
METSÄSTÄJÄTUTKINNOT
Virastotalolla, Tervontie 4
14.7. klo 18 ja 28.7. klo 18. Ilmoittautumiset
paikalla klo 18 mennessä. Lisätietoja toiminnanohjaajalta p. 044 7499350.
KOULUTUSTILAISUUDET
Nuorisotalo Mantulla,
Mantuntie 4
1.9. klo 18 Hirvenmetsästyksen johtajien koulutus. Kahvitarjoilu klo 17.30.
Lisätietoja toiminnanohjaajalta p. 044
7499350.
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TERVON URHEILUKESÄ JA NUORISON TAPAHTUMAT
LASTEN KESÄKERHO

UIMAKOULUT

KERHO 5-9-vuotiaille tytöille ja pojille
joka arkipäivä 1.6.-12.6. välisenä aikana
klo 12-14.30.

Uimakoulut kirkonkylän uimarannalla
13.7.-17.7.

(Huom! KERHOA EI MA 8.6.
JALKAPALLOKOULUN VUOKSI).

ALKEISRYHMÄ on
tarkoitettu yli 5-vuotiaille uimataidottomille
lapsille.

(Liikuntatoimi)

Kerhossa liikutaan, leikitään ja pelaillaan
niin ulkona kuin sisällä. Kerhossa tarjotaan
välipala joka päivä.

LASTEN KESÄLEIRIT

(Tervon Srk/Tervon kunta)
Kesän 2015 leirit järjestetään kesäkuussa
Tervonsalmen leirikeskuksessa.
LASTENLEIRI (2008-2005 syntyneet)
pidetään 15.6.-17.6. Leirin hinta on 30 €.
VARHAISNUORTENLEIRI (2005-2002
syntyneet) pidetään 22.6.-25.6.
Leirin hinta on 35 €.
Lisätietoja leireistä p. 050 4994 209 tai
0447 499 303.

KARTING-ILTA
NUORILLE
(Nuorisotoimi)

KARTING-ILTA NUORILLE keskiviikkona
10.6. klo 17-19. Ilmoittaudu viim. 5.6. mennessä sähköpostilla juha.honkaselka@tervo.
fi tai tekstarilla p. 0447 499 303. Ajot on
tarkoitettu yläluokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille.

(Liikuntatoimi)

JATKORYHMÄ/VESILEIKKIRYHMÄ on
tarkoitettu yli 6-vuotiaille lapsille, jotka
osaavat uida vatsallaan muutaman metrin.
Jatkoryhmässä opetellaan alkeisuimakoulua
haastavampia uimataitoja.
Ilmoittautumiset sähköpostilla:
makenliikuntapalvelut@yahoo.com,
viimeistään pe 19.6. mennessä.
(Ilmoita lapsen nimi, ikä, kotiosoite, sähköpostiosoite ja huoltajan puh.numero).
Lisätietoja p. 040 5936980.

FRISBEEGOLF
TERVON LOHIMAAN LÄHEISYYTEEN
talviajoharjoitteluradan alueelle (kolunsalontie) on valmistunut 9-väyläinen frisbeegolf-rata. Rata on kesällä ja syksyllä asukkaiden ja kesäasukkaiden vapaassa käytössä.
Lisätietoja radasta ja radan kartta osoitteessa: www.frisbeegolfradat.fi
TERVON SAVELAN ULKOILUALUEELLE
on valmistumassa kesän 2015 aikana 18-väyläinen frisbeegolf-rata. Radan valmistuttua
pidetään alueella avajaistapahtuma, jossa
pääsee tutustumaan lajiin. Radan valmistumisesta ja tapahtumasta ilmoitellaan
erikseen. Seuraa tiedottelua!! Lisätietoja
tulevasta radasta p. 0447 499 303.

LIIKUNTATILOJEN
AUKIOLOT KESÄLLÄ 2015
KUNTOSALI ON
KESÄKAUDELLA
1.6.-12.8.2015 avoinna:
ma-pe klo 5.30-9 ja 12-20.
la-su 5.30-18.
(HUOM! PALOKUNTALEIRI KÄYTTÄÄ
SALIA 26.6.-4.7.2015).
Kesän kuntosalikortteja voi ostaa
sivistystoimistolta, kunnanvirastolta ja
kirjastolta.
Liikuntasalissa ei kesällä ole vakiovuoroja! Salista voi vuokrata yksittäisiä
tuntivuoroja.
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JALISKOULU
TERVON URHEILUKENTÄLLÄ maanantaina 8.6.
KuPS-jalkapallokoulu klo 12
alkaen. Jalkapallokoulu on
tarkoitettu 6-16-vuotiaille tytöille ja pojille. Osallistumismaksu 15 euroa. Mahdollisuus varata
ilmoittautumisen yhteydessä KuPSn
pelaajien nimmareilla varustetun
pallon 15 euron hintaan.
Ilmoittautumiset Tervon Osuuspankkiin 5.6. mennessä sähköpostilla
tervon@op.fi tai p. 010 257 6006.
Jalkapallokoulun ohjaajina toimivat KuPS –veikkausliigajoukkueen
pelaajia.
Jalkapallokoulun järjestävät
yhteistyössä: Tervon Kunta, Tervon
Osuuspankki, KuPS ry ja KuPS oy.

TERVON URHEILIJAT R.Y.
Urheiluseuratoimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön - toivomme, että toimintaamme osallistuvat arvostavat työtämme
suorittamalla jäsenmaksun. Olemme lähettäneet jäsenmaksun niille jäsenillemme, joiden
yhteystiedot meillä jo on. Jäsenmaksu ei
päätä huimaa, joten kiitos kun hoidat asian
kuntoon! Pyytäisimme teitä myös ilmoittamaan sähköpostiimme jäsenten nimet,
syntymäajat, s-postiosoitteen ja postiosoitteenne jäsenrekisteriämme varten. Emme
luovuta tietoja kolmansille osapuolille.
JÄSENMAKSUT VUONNA 2015
Lapset ja nuoret alle 18 vuotta 5 €
aikuiset 12 €, Perhe 25 €
Tili Tervon Op,
FI93 5465 0940 0020 89, viite 6444

LISÄÄ TIETOJA NETTISIVUILTAMME:
tervonurheilijat.sporttisaitti.com
sähköposti: tervonurheilijat@gmail.com

HIPPOKISAT
Kesän ainoat viikkokisat –
HIPPOKISAT keskiviikkona 15.7.2015
klo 18.15 Tervon urheilukentällä.
Ilmoittautumiset alkaen klo 17.30.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan myös
Tervon Osuuspankissa pankin aukioloaikoina maanantaista 13.7. alkaen.
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KUNTOSUUNNISTUKSET ELI TORSUT KAUDELLA 2015
LOHIMAAN RASTI JÄRJESTÄÄ kaudella
2015 viikoittain torstaisin kuntosuunnistukset, eli ”TORSUT” Vesannon ja Tervon
kuntien alueella, sekä kerran Keiteleellä.
Ratavaihtoehdot ovat; A-rata 3-5 km
(vaativa), B-rata 2,5-3 km (helpohko) sekä
minirata n. 1-1,5 km. Miniradan tilalla järjestetään lasten rastireitti (RR) 4 kertaa. A - B
ratojen tilalla voidaan järjestää muutaman
kerran myös sprintti- ja korttelisuunnistusPVM.
7.5.

PAIKKA/huom
Vesanto

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).

OPASTUS

KARTTA

Vesanto-Kuopio mt.

Kansanlampi

14.5.

Vesanto

Vesanto kk.

Tikanlinna

Mikko Korhonen

21.5.

Tervo / Hippo RR

Tervo kk.

Kirkonseutu

Pekka Koponen

28.5.

Keitele

Keitele kk.

Kaunistola

Mauri Kilpeläinen

4.6.

Vesanto

Vesanto-Suonenjoki mt.

Havukkamäki

Juha Soininen

11.6.

Vesanto/ RR

Vesanto-Suonenjoki mt.

Luntiainen

Matti Tikkanen

18.6.

Tervo

Tervo-Lohimaa mt.

Lohimaa

Ville Leinonen

25.6.

Vesanto

Vesanto kk.

Rimpismäki

Markku Huuskonen

2.7

Tervo

Tervo kk.

Kymi

Pentti Mali

23.7.

Vesanto

Vesanto-Kuopio mt.

Murtokylä

Veikko Huttunen

30.7.

Vesanto

Vesanto-Kuopio mt.

Murtokylä

Veikko Huttunen

6.8.

Vesanto/RR

Vesanto-Kuopio mt.

Murtomäki

Anneli Jämsén

13.8.

Tervo

Niinivesi-Suonenjoki mt.

Vekarovuori

Hannu Ylönen

20.8.

Vesanto

Vesanto-Kuopio mt.

Murtokylä

Jouni Keskinarkaus

27.8.

Vesanto

Vesanto-Oinaskylä mt.

Louhukangas

Mauno Näkkilä

3.9.

Tervo

Tervo-Suonenjoki mt.

Haapamäki

Pertti Lappalainen

10.9.

Vesanto

Vesanto-Kuopio mt.

Kansanlampi

Arttu Jämsén

17.9.

Vesanto/RR

Vesanto-Oinaskylä mt.

Louhukangas

Suvi Korhonen

Yösuunnistuksesta ja päättäjäisistä ilmoitetaan myöhemmin.

Lohimaan Rasti ry. Yhteystiedot; Pj. Suvi Korhonen p. 040 577 4550, suvimakoo@gmail.
com. Siht. Satu Hänninen p. 040 586 7443, satu.hanninen@mokkila.fi
Tue toimintaamme liittymällä jäseneksi! Jäsenmaksu vuodelle 2015. Perhe 20 € (Nimeä
viestiosaan jäsenet), Aikuinen 10 € (Nimeä jäsen, jos eri kuin maksaja), Lapsi (alle 18 v.) 5 €
(Nimeä jäsen). Tilinumero FI51 5510 0040 0163 07. Kirjoitathan maksun viestiosaan osoitetietosi (mikäli uusi jäsen tai muuttunut osoite) sekä perheenjäsenten nimet/ seuran jäsenen
nimen. Kiitos!
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TERVON KUNNAN PALVELUT 2015
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.

JÄRJ./RATAMEST.
Mauri Kilpeläinen

Tervon kunnan Kesäkirje 2015

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
Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas,
puh. 499200, 044 7499200.
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh. 044 7499201.
Virasto palvelee ympäri vuoden ma-pe
klo 9-14, muuna aikana sopimuksen mukaan.
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, puh. 0207 464640,
sari.tulila@savogrow.fi.
SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtajan, vammaishuollon palvelut ja lastenvalvojan tehtävät
Anna Kuhmonen, puh. 499250.
Toimeentulotukiasiat toimistosihteeri
Pirkko Väätäinen, puh. 499252.

SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.

Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
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. 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.
Kriisikeskuksen puhelinpäivystys antaa tukea
ja apua kriisitilanteissa ja tarvittaessa 1-5
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henkilökohtaista keskustelukertaa. Ajanvaraus keskusteluihin ma-pe 8-21,
la-su 14-21.

KIRJASTO
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimies
Tiina Pulkkinen, puh. 044 7499316.

Sosiaaliasiamies, puh. 044 7183308.

Lainaus, kirjastovirkailija
Sini-Marja Jalasaho, puh. 499315.

TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja
Jukka Korhonen, puh. 044 7499350.
Rakennustarkastaja
Esko Tossavainen, puh. 044 7499355.
Toimistosihteeri
Jukka Mykkänen, puh. 499351.

KIRJASTON KESÄAUKIOLOAJAT
1.6.-14.8.
Maanantai klo 14-19, ti-pe klo 9-15.
Juhannusaattona 19.6. kirjasto on suljettu.
KIRJASTON DIGITAALIPIANO on lainattavissa

tervolaisten järjestöjen tapahtumiin ja vuokrattavissa yksityisille.

16
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
(Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki)

Toimistosihteeri Mervi Kukkonen,
puh. 044 7499410.
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka Herralantie 1
Lari Hölttä, puh. 044 7499421.

Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 499352.

pc-tietokonetta ja yläkerran koneella on
valokuva-arkisto. Kirjastossa avoin langaton
verkko ja lainattavissa myös e-kirjoja.

Vesa Aula, puh. 044 7499424.
kirjastolta tutustumista varten.

YLEINEN EDUNVALVONTA
Kuopion oikeusaputoimisto/
Yleinen edunvalvonta
Suonenjoen toimipiste
Olavi Leskisen katu 12
77600 Suonenjoki
Edunvalvoja
puh. 0295 652571 tai 050 3801181.

YHTENÄISKOULU
http://peda.net/veraja/tervo/
yhtenaiskoulu
Yhtenäiskoululla on oma sivu myös
Facebookissa, käy tykkäämässä!
Rehtori Heikki Pulkkinen,
puh, 044 7499306.

KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajavirasto.fi, puh.
0295 536901, arkisin klo 9-15.

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.

Toimistosihteeri Arto Hujanen,
puh. 044 7499301.

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. 044 7499303.

Löytöeläinsuoja, puh. 040 7228996.

Edunvalvontasihteeri
puh. 0295652570 tai 0503801174.
OIKEUSAPUPALVELUT
Kuopion oikeusaputoimisto, Suonenjoen
toimipaikka, puh. 0295 661060 tai
050 4064563.

Jaana Partanen-Podduikin,
puh. 044 7499422.

MUSEOAITTOJEN AVAIN on haettavissa

Teknisen toimen päivystys puh. 499353.

PALO- JA PELASTUSTOIMI
Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja
Mikko Räty, puh. 044 7499304.
Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks.
tämän tiedotteen erillinen osio.
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TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri, Tervon terveysasema,
puh. 017 171171.
Ks. erillinen tiedote.
AMBULANSSI 112

Vs. ympäristöterveysjohtaja Lari Hölttä,
puh. 044 7499421.

KIRJASTOSSA ON KÄYTÖSSÄ Kaksi seniori-

Työnjohtaja-laitosmies Heli Mähönen,
puh. 044 7499354.

Tervon kunnan Kesäkirje 2015

YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Kuopion aluepelastuslaitoksessa Tervon
alueella palvelee lähinnä ylipalomies Seppo
Matilainen, puh. 044 7188301. Tervon palokunnan päivystysnumero on 188306.

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.
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 kahvitupa.
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TERVON TERVEYSASEMAN TOIMINTA KESÄLLÄ 2015
Tervon terveysasema toimii supistetusti
kesällä 2015.

AKUUTTIVASTAANOTTO
arki-iltaisin klo 16– 20 ja la-su klo 8–18.

Normaali aukioloaika
Tervon terveyskeskuksella:
ma-to 8-16 ja pe 8-15.

Pielaveden (p. 017 171 030) ja
Keiteleen (p. 017 171 130) terveysasemilla
oheisen taulukon mukaisesti

Ajalla 13.7 – 9.8.2015 toiminta siirtyy
Vesannon terveysasemalle.
Vesannon terveysaseman osoite on
Simolantie 15, 72300 VESANTO
AVOINNA
MA – TO 8 – 16, PE 8 – 15.
AJANVARAUKSEEN VOI SOITTAA
MA – TO KLO 8 – 9.30 JA 13 – 14.
PE KLO 8 – 9.30 JA 12 – 13.
Hoitajien puhelin numerot ovat
017 171 225 ja 017 171 226.

maanantai
tiistai

keskiviikko

parillinen viikko

pariton viikko

Pielavesi

Pielavesi

Keitele

Pielavesi

Pielavesi
Keitele

torstai

Keitele

Pielavesi

lauantai

Pielavesi

Keitele

perjantai
sunnuntai

Pielavesi
Keitele

Pielavesi
Pielavesi

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

Terveysasemien akuuttivastaanottojen ollessa suljettuna päivystystoiminta arkisin klo
20 jälkeen ja viikonloppuisin klo 18 jälkeen
toimii Kuopion yliopistollisen sairaalan
päivystyspoliklinikalla.

Ensiaputilanteissa ja välitöntä hoitoa
vaativissa tapauksissa soita virka-aikana
numeroon 017 171 220.

Sairaanhoitopiirin neuvontapuhelin
017 174 500
Kelakortti mukaan terveyspalveluihin!
HAMMASHOIDON ajanvaraus on arkisin
klo 8 –12 p. 017 171 156.
Viikonloppupäivystys on Kuopiossa,
ajanvaraus p. 017 186 611
LASTEN- JA ÄITIYSNEUVOLA
palveluaika on 12–13 p. 017 171
FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINEET
palveluaika on 12 – 13 p. 017 171 222.

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.
Laboratoriotutkimuksiin voi hakeutua
muiden terveyskeskusten ISLAB.n toimipisteisiin.
Vuosikontrolleihin palataan kesäsupistusten jälkeen syyskuulla.
On tärkeää, että ulkopaikkakuntalaisella
lomalaisella on mukanaan hoitosuunnitelma
tai maksusitoumus, jotta hoitoon pääsy helpottuu. Ota ne mukaasi kotipaikkakunnan
terveyskeskuksesta lähtiessäsi lomalle.
Vuosikontrolleihin ja kiireettömiin todistus asioihin palataan kesäsupistusten jälkeen.
ISLAB AVOINNA:
Vesannon laboratorio:
ma-pe 7.30 - 9.45
Karttulan laboratorio:
ma-pe 7.30 - 10.00
Keiteleen laboratorio:
ma-pe 7.30 - 10.00
Pielaveden laboratorio:
ma-pe 7.30 - 10.30
Suonenjoen laboratorio:
ma-pe 7.00 - 13.30
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POTILAAN MAHDOLLISUUS
VALITA HOITOPAIKKANSA
KIIREETTÖMÄSSÄ SAIRAANHOIDOSSA
VUODESTA 2014 ALKAEN POTILAILLA on mahdollisuus valita oma
terveysasema ja erikoissairaanhoidon
yksikkö kaikista Suomen julkisista
terveysasemista ja sairaaloista. Asiakas
valitsee siis terveysaseman ja sen
mukana siihen liittyvän muut palvelut. Asiakas ei voi esimerkiksi valita
vastaanottokäyntejä, neuvolaa ja suun
terveydenhuoltoa eri asemilta. Kerrallaan voi olla vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman asiakkaana.
• Terveysaseman vaihtamisesta on
tehtävä kirjallinen ilmoitus.
• Kirjallinen ilmoitus tehdään sekä nykyiselle että uudelle terveysasemalle.
Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava riittävän ajoissa, vähintään kolme
viikkoa ennen käyntiä. Hoitovastuu
siirtyy valitulle terveysasemalle
viimeistään kolmen viikon kuluttua
ilmoituksen saapumisesta.
Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella
ilmoituksella vuoden välein.
Potilaan valinnanvapauden laajeneminen ei muuta matkojen korvausperiaatetta. Kela korvaa matkat kuitenkin
edelleen lähimpään hoitopaikkaan.
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LAPSIPERHEIDEN HUOMIOIMINEN
TERVON KUNNASSA
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:

Tervon kunnan Kesäkirje 2015

PÄIVÄHOITOPALVELUITA TARVITESSANNE OTTAKAA yhteys Kurrekummun päiväkotiin osoitteessa Parkkitie
2, tai varhaiskasvatuspalveluiden esimieheen p. 044 7499 263.
Päivähoito-oikeus alkaa vanhempainrahakauden jälkeen ja jatkuu kunnes lapsi
aloittaa oppivelvollisuuden. Esikouluikäisillä lapsilla on oikeus päivähoitoon.
Päivähoitoon hakeutuminen tapahtuu täyttämällä hakukaavakkeen (kaavakkeita saa päiväkodilta/kunnan sivuilta
sähköinen asiointi), järjestelyaika on 4
kuukautta, mutta saadessasi äkillisesti
työ- tai opiskelupaikan, niin järjestelyaika
on 2 viikkoa.
Jos taas hakeudut työnhakijaksi, niin
samalla kannattaa hakea jo päivähoitopaikkaa varalta ja ottaa se vastaan
tarpeen tullessa.

- 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.

TAAPERORAHA

* Perheiden tukeminen ja vanhemmuuden
vahvistaminen (mm. kodin, päivähoidon
ja koulun yhteistyö, aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 1-2 -luokkien
oppilaille sekä muiden luokkien erityisoppilaille, kerhotoiminta, ostopalvelusetelin
myöntäminen perheen kiireellisen kotiaputarpeeseen/ yhteydenotto sosiaalityöntekijä Minna Heikkiseen,
p. 0447 499 251)
* Lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen
ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden
turvaaminen.

Koko lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma on luettavissa Tervon kunnan
internet-sivuilla.

* Nuorten työllistyminen ja hyvinvointi.

Yhteistyöterveisin
hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
p. 0447 499 201,
kaija.tarvainen(at)tervo.fi
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TIEDOTE NEUVOLAIKÄISTEN VANHEMMILLE

LAPSIPERHEILLE TUKEA

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.

* Hyvien käytäntöjen jatkaminen ja uusien toimintamuotojen kehittäminen sekä
lasten ja perheiden asioista tiedottaminen.
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Heinäkuussa päivähoitotoimisto
on kiinni.

“

Päiväkodissa lapsesi saa
hoivaa ja kasvatusta sekä
opetusta sekä tarpeen
mukaista kehityksen
tukemista lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien ohjaamina.

Tarja Riekkinen,
varhaiskasvatuspalveluidenesimies
p. 044 7499 263,
tarja.riekkinen@tervo.fi
Kurrekummun päiväkoti,
Parkkitie 2, 72210 Tervo
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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.
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

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

UUSIA ASUMISEN MAHDOLLISUUKSIA
TERVOSSA ERILAISIIN VAKITUISENJA LOMA-ASUMISEN mahdollisuuksiin
satsataan jatkuvasti. Loma-asuminen on
alueellamme vahvaa ja sitä on mahdollista
vahvistaa edelleen, jonka vuoksi Tervokin suunnittelee yhteistä loma-asumisen
kehittämishanketta naapurikuntien kanssa.
Hankkeessa keskiöön nousee ekologiset ja
yhteisölliset loma-asumisalueet.
MODERNIA RIVITALOELÄMÄÄ
Uusi rivitalohanke keskustassa järven rannalla valmistuu tänä kesänä. Näistä asunnoista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
Lifthouse Oy, Heimo Huttuseen (p. 0500
274 214). Myös keskustassa koulun lähellä
sijaitsevat niin sanotut opettaja-asuntolan
asunnot saavat täysremontin jälkeen uuden
ilmeen. Myynti ja tutustuminen näihin
asuntoihin alkaa 1.7.2015 klo 12. Lisätietoja
Monirakennus Wallen Oy, Hasse Wallen,
(p. 0443 496 202).
SATOJA RANTATONTTEJA TERVOSSA
Tervossa on liputettu pari vuotta slogania
”Satoja rantatontteja Tervossa”. Kunnalla
on tällä hetkellä myynnissä Riitniemessä

kaksi vakituiseen asumiseen tarkoitettua
rantatonttia ja lisää ranta-alueita on kaavoitusprosessissa.
Rantatontit kartoitettiin pari vuotta
sitten ja kartoitus osoitti, että yksityisten
myyntihalukkuus tonttien suhteen on myös
kasvanut viime vuosina. Yksityisillä myynnissä olevia tontteja voi käydä katsomassa
kiinteistöpörssissä www.terves.fi ja kiinteistönvälittäjien kautta.
Yksityiset voivat ilmoittaa kiinteistöjään
kunnan kiinteistöpörssiin elinkeinoasiamiehen (0207 464 640) kautta. Terves-pörssiin
otetaan kiinteistöjen myynti- ja vuokrausilmoituksia myös kiinteistönvälittäjien kautta.
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LUONTOKUVAKESÄ
ISO KARHU
MYYTTINEN KARHU VAI PEHMONALLE?
Lohimaan Luotokuvakesä vie syvälle karhujen maailmaan.

AVOINNA:
Lohimaan Yritystalo, Lohitie 701,
72210 Tervo
15.5. - 4.10.2015 ryhmille
sopimuksen mukaan.
6.6. - 9.8.2015 joka päivä klo 12-18.
Kesän ohjelmassa mm. Karhunveistokurssi moottorisahalla 14.-15.8.
Lisätiedot: Antti Raatikainen
p. 044 5820 772

PS.
ISO KARHU -NÄYTTELYSSÄ
LELUNALLET SAAVAT
IKIOMAN OSASTON.
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Karhu on Suomen kansalliseläin. Tuhansien vuosien ajan sitä on sekä kunnioitettu että pelätty niin paljon, että
karhulle löytyy Savostakin kymmeniä
erilaisia nimityksiä ja niiden mukaan
nimettyjä paikkoja.
Tervon Lohimaan Luontokuvakesä
keskittyy tänä vuonna mesikämmenten
maailmaan. Näyttelyn laajin kokonaisuus
on valikoima valokuvaaja Antti Leinosen
tuotannosta. Leinonen on arvostettu ja
palkittu, Kuhmossa asuva luontokuvaaja,
joka on taltioinut itäsuomalaisten karhujen elämää jo vuosikymmenten ajan.
Paikalliset karhut pääsevät puolestaan esille vesantolaisen Jouko Pirpun
valokuvissa. Lisäksi mukaan tulee Valtteri
Mulkahaisen kansainvälisesti tunnettuja
kuvia piirissä tanssivista karhunpennuista.
Karhun moninaisia rooleja näyttely avaa savolaisen kansanperinteen ja
esineiden kautta. Esille tulee muun muassa
metsästyksessä ennen käytettyjä karhunrautoja ja -keihäitä.

Tervon kunnan Kesäkirje 2015
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SKS:n kansanrunousarkistosta näyttelyyn on poimittu Tervon ja naapurikuntien
alueelta talletuttuja karhutarinoita, loitsuja
ja taikoja. Vielä sata vuotta sitten ne olivat
elävää perinnettä, sillä karhua pelättiin
metsälaitumilla kulkeneen karjan pahimpana vihollisena.
Karhun uskottiin olevan taivaallista
alkuperää. Siksi sen metsästys oli monimutkainen rituaali, jossa kaatoa seurasivat
kuolleen karhun kunniaksi pidetyt peijaiset
ja lopulta karhun kallon ja luiden palauttaminen takaisin metsään.
Tällä hetkellä Suomessa elää arviolta
1500 karhua, ja Pohjois-Savossakin niitä
on muutamia kymmeniä. Silti karhun
kohtaa harvoin, sillä se väistelee taitavasti
ihmistä.
Iso karhu -näyttelyssä lelunallet saavat
ikioman osaston. Lelut lainataan kesäksi
yleisöltä ja palautetaan syksyllä näyttelyn sulkeuduttua. Yhteyspisteenä toimii
Tervon kirjasto.
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JÄTEHUOLLON VINKIT

PALOKUNTANUORTEN SUURLEIRI TUO VIPINÄÄ
ITÄ- JA KESKI-SUOMEN PALOKUNTANUORIA kokoontuu Fenix-leirille Tervoon
kesä-heinäkuun taitteessa yhteensä noin 350
henkilöä. Leiri alkaa sunnuntaina 28.6. ja
päättyy lauantaina 4.7.
Leirillä on eritasoisia kursseja ja koulutusta eri ikäryhmille. Leirillä opitaan kansalaistaitoja, ensiaputaitoja ja yleistä auttamisvelvollisuutta ja tietenkin niitä taitoja, mitä
palokuntahälytyksessä tarvitaan.
Leiri majoittuu telttoihin Tervon yhtenäiskoulun alueelle. Koulun tilat on leiriläisten käytössä ja siellä järjestetään ruokailut
ja erilaiset kurssit ja koulutukset. Koululla

on leiriemännät ja ruuat järjestetään Tervon
keskuskeittiön kautta.
Tervon ylipalomies Seppo Matilainen
toivoo tervolaisilta pitkää pinnaa, jos vähän
mekastusta sattuu koululta ja lähitienoilta kuulumaan. Jo etukäteen Matilainen
kiittelee vanhemmilta ja muilta toimijoilta
saatavaa talkooapua. “Tällaisen leirin järjestäminen kertoo jotain yhteismeiningistä
mikä täällä on”, kiittelee Matilainen.
Tervon palokuntanuorten osaston vetäjä
Jarmo Askola kertoo, että yleisöllä on lupa
tulla seuraamaan palokuntanuorten harjoittelua.

YRITYSUUTISIA:

KESÄMÖKIN JÄTEHUOLTO KUNTOON
Kesämökin jätehuollon voi järjestää kolmella tavalla, omalla astialla, kimppa astialla
tai liittymällä aluekeräyspisteen käyttäjäksi.
Jos mökille ottaa oman astian tai perustaa
kimpan, on perehdyttävä tarkemmin millainen astian sijoituspaikan tulee olla. Aluekeräyspiste on käyttäjälle vaivaton, sillä sen
käyttöoikeudesta maksetaan vuosimaksu.
Tämän jälkeen pistettä voi käyttää tarpeen
mukaan eikä tarvitse huolehtia muusta kuin,
että vie pisteelle oikeanlaista roskaa.
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€

HUONEISTOHOTELLI NOUSEE LOHIMAAHAN

pienkuorma
enintään 1 m3 tai 100 kg

KOSKIMAISEMAAN, RAVINTOLAN
VIEREEN NOUSEE yhdentoista huoneiston
hotelli. Hotellihuoneiden määrä Lohimaassa
kaksinkertaistuu nyt alueella, ja bussilastillinen ihmisiä pystytään majoittamaan kerralla
hotellihuoneisiin. Rakennustyöt alkoivat vapun aikaan ja hotelli voi vastaanottaa vieraita syksyllä. Rakennuksessa on myös yhteiset
sauna- ja oleskelutilat. Julkisivussa käytetään
kiveä ja puuta. Hankkeen kustannusarvio
on verollisena noin 900 000 euroa. PohjoisSavon Ely-keskuksen avustus hankkeeseen
on 35 prosenttia. Lohimaan osuus on noin
kolmannes, ja lisäksi on kymmenkunta yksi-

Tervon jäteasema on auki seuraavasti:
talviaikana (1.11.-30.4.)
perjantaisin klo 15-17
kesäaikana (1.5.-31.10.)
maanantaisin ja torstaisin klo 14-18

tyistä sijoittajaa Nilakan alueelta.
Lohimaa hoitaa hotellin myynnin ja
markkinoinnin.
”Mökkimajoituksen tarjonta on hyvällä tasolla ja vastaa tietynlaiseen kysyntään. Useiden yritysten kokousmatkailussa
vaatimuksena on kuitenkin ykköshuone, eli
jokainen majoittuu omaan huoneeseensa”,
kertoo Siren.
Investointi sattuu oivallisesti Lohimaan
30 -vuotisjuhlavuoteen.”Syksyllä juhlimme
juhlavuotta mm. huoneistohotellin avajaisten yhteydessä,” kertoo Lohimaan yrittäjä
Aki Siren.

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 1-2 päivää eteen- tai taaksepäin. Arkipyhä voi myös siirtää tyhjennyksen poikkeuksellisesti lauantaille tai sunnuntaille, vaikka normaali tyhjennyspäivä
olisi arkipäivä. Muutosten varalle jäteastia
kannattaa sijoittaa ajoissa 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 (19.6.)
aiheuttaa muutoksia palveluihin.

12,25€

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

Lisätietoja:			
Jätekukko Oy
Asiakaspalvelu
017-368 0152
asiakaspalvelu@jatekukko.fi
www.jatekukko.fi

Luontomessut
Tervon Lohimaassa
lauantaina 15.8.

l Ohjelmapalvelu- ja ulkoilmaharrastusten esittelyjä.
l Kädentaitajia, kalastusväline-esittelyjä ja myyntiä.
l Ongintaa ja savukalaa, hevosajelua,

nokipannukahvia ja lettuja.
l Tutustu Iso Karhu - valokuvanäyttelyyn.
l Lohimaan herkullisia lounaita.

EDULLISIA MYYNTIPAIKKOJA VAPAANA!
Lisätietoja: Sari Tulila, Elinkeinoasiamies,
p. 0207 464 640, sari.tulila@ savogrow.fi

PS.
Kirjaston uusi
seinämaalaus on
Juri Kovaljeffin
taideteos
”Jänö-vaarin
satuhetki”.

Julkinen tiedote Tervon kunnan kesäkirje 2015. Tervon kunta, Tervontie 4, 72210 TERVO
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