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Kotirannalla -messut siirtyvät vuodella
eteenpäin. Messuosaston varaukset ovat
edelleen voimassa. Jatkamme messujen
järjestelyjä syksyllä 2020!

KUNNANVIRASTO

Neuvonta ja chat auki klo 8 - 15
017 499 111
Virasto palvelee ympäri vuoden ma-pe klo 9 - 14,
muuna aikana sopimuksen mukaan.
tervon.kunta@tervo.fi tai
etunimi.sukunimi@tervo.fi
www.tervo.fi

RAKENTAMINEN // KOTI JA MÖKKI
PIHA JA PUUTARHA // SISUSTUS
OUTDOOR-HARRASTEET

MESSUT
›››

KUNNANVIRASTO ON SULJETTU
VUOSILOMIEN VUOKSI

27.- 29.8.2021

6. - 26.7.2020. Sulkemisaikaan kiireellisissä
asioissa sosiaalitoimen päivystysnumero on
044 749 9251 tai 044 749 9265 (virka-aikaan)
sekä kiinteistöpäivystysnumero 044 749 9353.
Asiakaskäynneistä on kaikissa tapauksissa
sovittava etukäteen.

TERVO // LOHIMAA

www.kotirannalla.fi

SEURAA TERVON KUNNAN PALVELUITA

sosiaalisessa mediassa:
Tervon kunta
www.facebook.com/tervonkunta/

Koti Rannalla 2021 -asumismessut
www.facebook.com/kotirannalla/
Päiväkoti Kurrekumpu
www.facebook.com/kurrekumpu/
Tervon Yhtenäiskoulu
www.facebook.com/Tervon-Yhtenäiskoulu
Tervon kunnankirjasto
www.facebook.com/tervonkirjasto/
Tervon Nuoret
www.facebook.com/groups/292720856148/
Pielaveden ja Keiteleen kunnaneläinlääkärit
www.facebook.com/piekeiel

Kunnan virallisten facebook-sivujen
lisäksi kannattaa tutustua kuntalaisten
ylläpitämiin ryhmiin:
Tervolaiset, vanhat tervolaiset,
”vanhat”tervolaiset ja tervonmieliset
www.facebook.com/
groups/124610834286518/
Tervon tontti&talopörssi
www.facebook.com/
groups/2604607546527404/

Tervon kunnan julkinen tiedotuslehti kesä 2020
Jakelu: Kaikki Tervon kotitaloudet, vapaa-ajan
asukkaat sekä irtojakelu kirjastossa ja kunnantalolla.
Kansikuva: Jani Nuutinen
Kuvat: Inkeri Palmio, Jani Nuutinen, Eerika KorhonenPellikka, Sari Tulila, Ville Mäkelä, Tervon kunta, kunnan
työntekijät, yhditystykset ja järjestöt.
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Taitto ja tuotanto: Viima Konsepti
Painosmäärä: 2000 kpl
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio 2020
Osoitelähde: Tervon kunnan vapaa-ajan
asukasrekisteri

Toimiva Tervo

Ei niin mustavalkoista elämää

UUSI KUNNANJOHTAJA SEPPO NISKANEN
Tervon uudeksi kunnanjohtajaksi helmikuussa valittu
Seppo Niskanen on melkein
oman kylän poikia. Niskanen
on käynyt Tervossa kaikki elämänsä neljä vuosikymmentä.
Äidin kotitila on Pielaveden
puolella, mutta tila nojaa Tervon rajaan. Kuopiossa syntynyt ja Kuopiossa tälläkin hetkellä perheensä kanssa asuva
Niskanen pitää yhä toisena
kotinaan rakasta kotitilaansa.
Pisin työura Niskasella on
Suomen Metsäkeskuksessa,
16 vuotta - nyt viimeisimpänä
elinkeinopäällikkönä
Pohjois-Savon alueella. Vuonna
2003 maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi valmistumisen lisäksi Niskasella on
merkonomin ja johtamisen
erikoisammattitutkinto. Myös
suoritettu
kiinteistövälitysalan ammattitutkinto antaa
erinomaista pohjaa kunnanjohtajan työhön.
Tie Tervon kunnanjohtajaksi
on luonteva jatke koulutuksille ja työuralle.
- Haluan hyödyntää uraani
ja osaamistani ja luomiani
maaseutuverkostoja.
Yhteisten asioitten hoitaminen
on kiinnostanut aina, joten
nyt pääsen käsittelemään
niitä ihan uudesta näkökulmasta, Niskanen kertoo.
Tervo on pieni noin 1500 asukkaan kunta sopivan lähellä
Kuopiota.
Työmatkalaisia
pendelöikin paljon näitten
kuntien välillä. Niskanen haluaa säilyttää Tervon kunnan
peruspalvelut sillä tasolla,
että jatkossakin mahdollisimman monen koti on Tervossa
samoin mahdollisuus yritystoimintaan.

- Tämä korona-aika on vahvistanut käsitystäni, että työtä
voi hoitaa monin eri tavoin.
Onko työajan pakko olla klo
8-16? Maalla, kuten Tervossa, asuminen mahdollistaa
hyvää elämää arjessa ja työn
hoitamisen joustotyönä. Näen
visiona, että tulevaisuudessa
monella voisi olla kaksi kotia
niin, että työikäinenkin voisi
asua esim. kuusi ”kesäkuukautta” maalla ja toiset kuusi
kuukautta kaupunkiasunnossa. Tätähän voisi verotuskin
tukea, Niskanen pohtii.
Taloudelliset haasteet ovat
valitettavasti Tervollakin arkipäivää.
- On etsittävä yhteistoimintamalleja lähikuntien kanssa.
Siitä on jo hyvänä esimerkkinä Palveluyhtiö Viisarit Oy,
joka tuottaa yhdessä Tervon,
Keiteleen ja Vesannon kanssa
teknisen toimialan palveluita.
Erittäin tärkeää on myös yhteistyö kunnan asukkaiden,
yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Paras lukemani kirja
Täällä Pohjantähden
alla -kirjasarja
Lempiruoka
Makkarakeitto
Minkä uuden
harrastuksen aloittaisit?
Kävisin enemmän
lavatansseissa esim.
Kekkolan lavalla

Kesävieraille Tervossa riittää
tekemistä. Lomaviikon mahdollisuuksia tulee kunnanjohtajan suusta luettelona jo kuin
apteekin hyllyltä; golf, Lohimaa palveluineen, mökkeily
tai caravanelämä, frisbeegolf,
karting-ajo ja luontoaktiviteetit. Niskasen omaa lempitekemistä ovat raivaussahan varressa oleminen ja nikkarointi.

KUNTATIEDOTE KESÄ
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Tilinpäätös 2019
SEPPO NISKANEN

TERVO

Tervon kunnan vuosi 2019 oli
monien yhteistoimintakokonaisuuksien rakentamisen vuosi.
Tervon, Keiteleen ja Vesannon
kuntien rakennusvalvonta ja
ympäristönsuojelu toimii nyt
yhteisen ympäristölautakunnan luotsaamana ja isäntäkuntana ympäristöpalveluissa
toimii Keitele. Vuoden 2020
aloittanut Palveluyhtiö Viisarit Oy toimii niinikään Tervon,
Keiteleen ja Vesannon alueella
vastaten teknisistä palveluista.
Näillä ratkaisuilla on tarkoitus
turvata palvelutarjonta alueellamme.
Sote -valmistelu oli pitkälti
seisauksissa, muttei kuitenkaan täysin unohduksissa.
Kehitystyötä on tehty ja tehdään jatkossakin alueellisena.
Tarkoitus on tässäkin turvata
monipuoliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tällä
rintamalla Tervossa tapahtui
muutoksia, kun tehostettu palveluasuminen siirtyi Attendolle
vuoden 2019 aikana. Toivottavasti myös maakunnallinen
sote -uudistus etenee.

TP 2018
Toimintatuotot

Kunnan
investointimenot
olivat vuonna 2019 lähes miljoona euroa. Investoinneista
merkittävimmät kohdistuivat
Allaan vuokraomakotitalojen
rakentamiseen, Allaan alueen
kunnallistekniikkaan,
liikenneväyliin sekä laajakaistan rakentamiseen.
Pitkäaikaisten
lainojen lisäys vuonna 2019 oli
950.000 euroa. Pitkäaikaisia
lainoja lyhennettiin tilivuonna
2019 kaikkiaan 1.509.531 eurolla. Kanervan palvelukodin rakentamiseen liittyvä laina siirtyi
kiinteistökaupan myötä Vaalijalan kuntayhtymän vastuulle.
Lyhytaikaisten lainojen (kuntatodistukset ja luottolimiitti)
määrä kasvoi 516.628 eurolla
edellisvuoteen. Kunnan rahavarat pienenivät 492.943 euroa
TA 2019

TA+muutos 2019

3.890

3.824

3.713

Toimintakulut

-15.406

-15.207

-15.966

-15.496

Toimintakate

-10.989

-11.317

-12.143

-11.783

Verotulot

+4.283

+4.612

+4.612

+4.404

Valtionosuudet

+6.529

+6.559

+6.559

+6.618

+192

+327

+327

+253

+14

+181

-645

-507

Poistot

-285

-302

-302

-261

Tilikauden tuotos

-271

-120

-946

-769

Vuosikate

Poistoeron muutos
Rahasto- ja varaus.muutos
Yli-/alijäämä

edelliseen vuoteen verrattuna ollen vuoden 2019 lopussa
3.038.956 euroa.
Tilikauden päättymisen jälkeen
tilanne ei ole helpottunut. Koronan aiheuttama talousahdinko heijastuu kuntien talouteen
vielä pitkään. Jo aikaisempinakin vuosina talousarvioiden
laatiminen on ollut haastavaa
ja nyt tilanne on vielä haastavampi. On ilmiselvää, että kunnat eivät selviydy ilman valtion
merkittävää tukea.
Tulevaisuuteen täytyy kuitenkin katsoa luottavaisesti.
Kuntien on löydettävä keinoja
talouden oikaisemiseen. Elinvoimainen yritystoiminta, työllisyys sekä erityisesti kustannusten hillintä ovat edelleen
keinovalikoimaa.
Kuitenkin
myös investointeja ja kehitystyötä on pystyttävä viemään
eteenpäin.
Haastavista ajoista huolimatta meidän kannattaa katsoa
tulevaisuuteen
luottavaisin
mielin. Yhteistyöllä selviämme!

Toteutuma 2019

4.417

Rahoitustuotot/kulut
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Tervon vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa alijäämää 705.930
euroa. Tilinpäätös pienentää
kunnan taseeseen kertyneen
ylijäämän 623.043 euroon. Kunnan saamat valtionosuudet
kasvoivat 89.778 euroa ja verotulot 120.924 euroa vuoteen
2018 verrattuna. Vuosikate heikentyi huolestuttavalle tasolle.

+46

+10

+10

+8

+154

+130

+130

+63

-117

+9

-816

-706
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Seppo Niskanen
kunnanjohtaja

KIRJASTO

TAPAHTUMAT

Kirjasto
on
poikkeustilanteen takia avoinna kesällä
vain
asiakaspalveluaikoina:
1.6.2020 alkaen maanantaisin
klo 12-18, tiistaista perjantaihin klo 9-15. Omatoimikirjasto
on toistaiseksi pois käytöstä.
Juhannusaattona kirjasto 19.6.
on suljettu.

27.6., 1.8. ja 29.8.
Kirkkovenesouturetki
Lähtöpaikka: Tervo Caravan/
Lohibaari
Kirkkovenesouturetki Lohibaarin rannasta Manginniemeen.
Perillä paistetaan makkarat ja
nautitaan nokipannukahvit järjestäjän toimittamana. Mukaan
mahtuu 18 ensimmäistä. Ilmoittautuminen Tervo Caravaniin Hessulle tapahtumaviikon keskiviikkoon mennessä,
puh. 0400 573459. Veneliivit on
saatavana veneeltä. Voit ottaa
sopivat hanskat mukaasi. Mukaan toivotaan myös tervolaisia tarinoimaan ja kertomaan
ulkopaikkakuntalaisille Tervosta.

Rutakko-kirjastojen verkkopalveluja on maaliskuusta lähtien
voinut käyttää omalla mobiilisovelluksella. Se on ladattavissa maksutta Googlen tai
Applen sovelluskaupasta (Rutakko-mobiilikirjasto).
Sovellukseen
kirjaudutaan
kirjastokortin numerolla ja
PIN-koodilla. Kirjautumisen jälkeen sovellus toimii mobiilikirjastokorttina. Lisäksi voit käyttää sovellusta tiedonhakuun,
varauksiin, lainojen uusimiseen
ja käteviin kaverilainoihin.
Mobiilikirjastosta
löytyvät myös kirjastojen aukioloajat
ja
yhteystiedot.

27.6. Kirkkovenesouturetki.
Lohibaarin rannasta
Manginniemeen.
1.8. Kirkkovenesouturetki.
Lohibaarin rannasta
Manginniemeen.
29.8. Kirkkovenesouturetki.
Lohibaarin rannasta
Manginniemeen.
27.9. Otto Tolosen
kitarakonsertti
Tervon kirkossa
30.10. klo 18-19.30
Kekripukki palaa
Suppuniemen pellolle, osoite
Haapamäentie 700, Tervo.

Osallistumismaksu 15,00€/hlö
(alle 12-vuotiaat maksutta)
Järj. Kabe Järvi-Suomi ry
www.kabejarvisuomi.fi
(Meidät löydät myös Facebookista)

Jos tarvitset digitukea, löytyy
sitä kirjastosta, mutta sovi aika
mielellään etukäteen vaikka
soittamalla kirjastoon!
Kirjastolla voi nyt digitoida valokuvia (jos asiakkaalla on oma
tietokone mukana) ja skannerin voi lainata myös kotiin.
KUNTATIEDOTE KESÄ
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Tervotuloa tervoon
- TERVO SOMESSA

Tervo-tietoutta löytyy paljon sosiaalisesta mediasta niin
virallisten tahojen antamana kuin yksityisten innokkaiden
toimesta. Tässä terveiset kahdelta someaktiivilta.
Miika Raitakivi perusti vuonna
2011 Facebookiin tervolaisten
keskusteluryhmän, jossa on
tänä päivänä enemmän jäseniä
kuin Tervossa asukkaita.
- Juteltiin tuolloin Tarja Jaakkolan kanssa, että miten saataisiin koottua muuallekin muuttaneet tervo-mieliset yhteen.
Siitä syntyi ryhmä - Tervolaiset,vanhat tervolaiset,"vanhat"tervolaiset ja tervonmieliset, kertoo Raitakivi.
Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten liitto palkitsi ryhmän
tänä vuonna kotiseututyön
edistämisestä. Kohta 10-vuotias ryhmä on ollut koko ajan

hyvähenkinen. Vain pari kertaa
ylläpidon on tarvinnut puuttua
keskusteluun.
- Tervolaisia on ryhmän profiilien perusteella levittäytynyt
aina Australiaan asti. Tiedän,
että ryhmän kautta on tehty
talokauppoja ja onpa jotkut
pikkurötöksetkin selvitetty aktiivisten ryhmäläisten ansiosta,
selostaa Raitakivi.
Raitakivi on itse Hyvölän kylän poikia. Vanhemmat, veli
ja parhaat ystävät asuvat yhä
Tervossa. Yhteistä kesämökkiä
on tarkoitus remontoida, joten
varmasti käynnit sen kun lisääntyvät.

- Kyllä Tervossa tulee käytyä
kerran kuukaudessa. Ja jos
vaan olisi työpaikka täällä,
niin aivan varmasti muuttaisin
takaisin. Tervoon voi aina turvautua olipa elämässä ylä- tai
alamäkiä menossa. Nuorempana sitä ajatteli, että ”äkkiä pois
täältä”, mutta mitä enemmän
on ollut poissa sitä rakkaammaksi Tervo on tullut, Raitakivi
kertoo.

Tarhapöllön terveiset
MARJA-LIISA LAPPALAINEN
Puutarhayrittäjä
Marja-Liisa
Lappalainen on heittäytynyt
ajan henkeen ja ryhtynyt julkaisemaan facebookissa todella
ahkerasti. Ja ahkeruus on tuottanut tulosta. Lappalaisen Puutarhan facebook-tiliä seuraa jo
yli 1400 henkilöä.
- Korona-aika pisti miettimään
monia asioita uusiksi kuten
markkinointia. Lehti-ilmoitukset tavoittavat, mutta ne ovat
melko hintavia. Niinpä päätin,
että ryhdymme tekemään puutarhalta pikkuvideoita aamu- ja
iltakuudelta. Seuraajat osaavat
jo odottaa videoita. Minulle on
kerrottu, että nuorimmat katsojat ovat päiväkoti-ikäisiä, jotka
haluavat nähdä videon ennen
päiväkotiin lähtöä. Toisessa
päässä 9-kymppisiä faneja löytyy myös, iloitsee Lappalainen.
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Käytännössä videoita tehdään
yhdessä kummityttö Jonnan
kanssa ennakoidusti, mutta
videoilla voi nopeasti reagoida asioihin saman tien.
- Esimerkiksi tänä aamuna valtakunnallinen media toitotti
pääuutislähetyksessään, että
hyötykasvit on myyty loppuun!
Tämähän ei toki pidä paikkaansa kaikkialla. Niinpä tekaistiin
heti video, että meiltä löytyy
vielä runsaasti hyötykasveja,
kertoo Lappalainen.
Toinen korona-ajan tuotos on
tänä keväänä perustettu Facebook-ryhmä Tervon tontti&talopörssi.
- Työmatkalla kuuntelin radiosta visioita, että ihmiset alkavat
yhä enemmän haaveilla maalle

Toimiva Tervo

muutosta. Siitä se sitten lähti.
Meitä on kolme ryhmän ylläpitäjää. Kukaan meistä ei halua
tästä sulkaa hattuun vaan tällä
todella toivotaan, että puhallamme yhteen hiileen ja saamme maaseutupitäjiä kuten Tervoa uuteen nousuun.
- Kun julkaisuja jakaa kavereilleen, niin ei sitä koskaan tiedä,
jos se tutun tuttu kiinnostuu
ja haluaa muuttaa Tervoon, kehottaa Lappalainen.

NIINIVEDEN SEURAKUNNAN KUULUMISIA
Jumalanpalvelukset välitetään
mahdollisuuksien mukaan suoratoistona (striimaus) ainakin
seurakunnan Facebook-sivuille pyhäpäivisin. Kesällä 2020
ne toimitetaan 7.6. alkaen sanajumalanpalveluksina klo 12
vuorotellen Tervon ja Vesannon kirkoissa. Palveluksiin voi
toistaiseksi osallistua 50 kirkkovierasta, joita kehotetaan
erityisesti huolehtimaan mm.
käsihygieniasta (mahdollisuus
järjestetty kirkkoihin). Kirkkoihin on tultava ehdottoman terveinä, vähäinenkin nuha tms.
on este saapumiselle.
Mahdollisuus ehtoolliseen on
erityisjärjestelyin myös poikkeustilan aikana.

Lapset, perheet ja nuoret
Päiväkerhot jatkuvat syyskuun
alusta viikolla 36. Ilmoittautumiset päiväkerhoihin tekstiviestillä tai Whatsappilla lastenohjaajan numeroon p. 040
359 2285 heinäkuun loppuun
mennessä. Tervetuloa mukaan!
Kerhoja pitää lastenohjaaja
Ninni (Niina Salonen).
Perhekerho aloittaa kokoontumiset kesätauon jälkeen
viikolla 34 sekä Tervossa että
Vesannolla yhteistyössä MLL:n
paikallisyhdistyksen kanssa.
10.8. klo 18
kouluun lähtevien siunaaminen Tervon kirkossa

Kirkkoherranvirasto palvelee
kesäaikana puhelimitse p. 040
359 2291 sekä sähköpostin välityksellä niiniveden.seurakunta@evl.fi. Varmimmin tavoitat
klo 9-13 välisenä aikana. Tarvittavat tapaamiset sovitaan aina
erikseen.
28.5. klo 9 Hautakivien oikaisupäivä
Tervon kirkon hautausmaalla.
Lähetyksen kirpputori
on avoinna perjantaisin 5.6.
alkaen klo 9-17. Poikkeus viikolla 25: avoinna to 18.6., suljettu
pe 19.6.2020.

18.10.
Konfirmaatiomessu Vesannon
kirkossa

KUNTATIEDOTE KESÄ
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Tervon urheilijat tiedottaa
JALKAPALLOKERHO:
Jalkapallokerho kouluikäisille
tytöille ja pojille torstai-iltaisin 4.6 alkaen klo 18.00-19.30
urheilukentällä. Kerho jatkuu
koulujen alkamiseen saakka,
jos innokkaita harrastajia riittää. Lisätietoja Sami Kananen
p. 046 261 6327 tai Seppo Pajarinne p. 040 508 7025.
SALIBANDYKERHO:
Nuorten (yläasteikäiset) ja
nuorten aikuisten salibandykerho jatkuu kesäkuun alusta
sunnuntaisin klo 16.30-18.00
liikuntasalilla. Lisätietoja Tiina
Parttimaa p. 040 721 7285.
PESÄPALLO:
Pesistä pelaillaan sekaporukalla (yläasteikäisistä ylöspäin)
loppu kesän puolella viikosta
31 alkaen. Seuraa tarkempaa
ilmoittelua seuran Facebook- ja
nettisivuilla. Lisätietoja Minnalta p. 044 344 7596.
Kerhoihin osallistutaan vain
täysin terveenä. Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä
erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoitusten. Harjoitusten aikana on
vältettävä koskettamasta silmiä, nenää ja suuta. Tarvittaessa käydään kesken harjoitusten
pesemässä kädet tai käytetään
käsidesiä (kaikissa harjoituksissa on saatavilla käsidesiä).
Huomioidaan hygieniaohjeet
yskimisessä ja niistämisessä.
Harjoituksissa saa käyttää vain
omaa juomapulloa!
Kannetaan yhteisesti vastuu
kaikkien turvallisuudesta!
Harjoituksissa
noudatetaan
myös Tervon kunnan koronaohjeita! Ohjeet nähtävillä liikuntapaikoissa. Jos koronatilanteessa tulee muutoksia, niin seuraa
Tervon kunnan tiedottamista
liikuntapaikkojen käytöstä.
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HUOM! Seuran toimintaan
(kerhoihin, tapahtumiin ja kilpailuihin) osallistuvia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta.

JÄSENMAKSU VUONNA
2020:
Seuran kerhoihin ja toimintaan
osallistuvien tulee maksaa seuran jäsenmaksu. Lapset ja nuoret alle 18-vuotta 5€, aikuiset
12€ ja kannatusmaksu. Jäsenmaksu maksetaan Tervon Urheilijat ry:n pankkitilille Tervon
Osuuspankkiin FI93 5465 0940
0020 89, viite 6444.
SEURAN ASIOISTA
TIEDOTETAAN:
Tervon Urheilijoiden Facebookja nettisivuilla www.tervonurheilijat.sporttisaitti.com
Lisätietoja: Anna-Maija Nenonen p.0400 514 415 anna-maija.
nenonen@opedu.kuopio.fi
UIMAKOULUT 2020
Uimakoulut kirkonkylän uimarannalla (kirkon vieressä) 13.17.7.2020.
Alkeisryhmä on tarkoitettu yli
5-vuotiaille, uimataidottomille
lapsille, jotka osaavat toimia
ryhmässä ohjaajan ohjeiden
mukaan, ryhmäkoko max. 10
lasta. Jatkoryhmä on tarkoitettu yli 5-vuotiaille, jotka osaavat uida vatsallaan muutaman
metrin. Ryhmäkoko max. 10
lasta. Ilmoittautumiset sähköpostilla: markku@markkukilpelainen.fi (ilmoita lapsen
lapsen nimi, ikä, kotiosoite,
sähköpostiosoite ja huoltajan
puh. numero.) viimeistään 30.6.
mennessä. Lisätietoja p. 040
593 6980. Ryhmäjaot tehdään
ilmoittautumisen jälkeen henkilökohtaisesti n. viikko ennen
uintien alkua.

Toimiva Tervo

LIIKUNTATILOJEN AUKIOLOT KESÄLLÄ 2020
Kuntosali on kesäkaudella 1.6.11.8. avoinna:
ma-su klo 5.30-21.00
Kesän kuntosalikortteja voi ostaa kunnanvirastolta ja kirjastolta.
Yksittäisiä vuoroja liikuntasaliin voi varata p. 044 749 9303.
FRISBEEGOLF
Tervon Savelassa (Kangastie
34) on 18-väyläinen rata, joka
on vapaassa käytössä. Lisätietoja radasta
www.frisbeegolfradat.fi
TENNISKENTTÄ
Tenniskenttä Mantun hiekkatekonurmella vapaassa käytössä
11.8. saakka.
Varauskirja kentällä postilaatikossa.

OHJEITA TERVON
SISÄLIIKUNTATILOJEN
KÄYTÖSTÄ 1.6.2020
ALKAEN

TERVON RIISTANHOITOYHDISTYS
KESÄN 2020 TOIMINTA

Näitä ohjeita noudattamalla voit estää
tartuntoja ja vähentää altistuneiden
määrää!!!

Talkoot
Kylmämäen ampumaradan kunnostustalkoot la 13.6.2020 klo 9.00
alkaen. Työkaluja mukaan.
Tarjolla makkaraa ja kahvia.

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai
julkiseen tilaan EI SAA TULLA OIREISENA
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion,
jonka oireita voivat olla yskä, kurkkukipu,
kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet
ja päänsärky).

Metsästäjätutkinnot
Metsästäjätutkinnot ti 07.07.2020 ja
ti 21.7.2020 klo 18 alkaen
Virastotalolla.
Ampumakokeet
Ampumakokeet Kylmämäen ampumaradalla lauantaisin klo 12 alkaen:
25.7., 1.8., 8.8., 15.8., 29.8., 5.9., 12.9.
ja 19.9.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana –> lähikontaktien välttäminen -> turvavälit
1-2 m.
Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää
tartuntoja -> tultaessa salille kädet pestään huolella vedellä ja saippualla -> käsidesin käyttö.

Ammunnan koulutus ja harjoittelu
Koulutus- ja harjoitustilaisuudet
Kylmämäen ampumaradalla torstaisin: 23.7. klo 18, 30.7. klo 18, 6.8. klo
18, 13.8. klo 18, 27.8. klo 18, 3.9. klo 17,
10.9. klo 17 ja 17.09. klo 17.

Siivous
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. On mahdollista, että virus tarttuu myös
kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily
pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla. Tällä salilla
suoritetaan perusteellisempi siivous kaksi (2)
kertaa viikossa ma ja to. Lisäksi muina päivinä
pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat,
käsinojat, tasot ja pöydät.

Metsästäjäkoulutukset
Karhunpyyntiluvan ja -metsästyksenjohtajien koulutus Virastotalolla
ma 10.8. klo 18.30 alkaen.
Hirvenpyyntiluvan ja metsästyksenjohtajien koulutus Virastotalolla
ti 25.8. klo 18.30 alkaen.

Riskiryhmään kuuluvat
Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian
aikana välttämään lähikontakteja sekä suositellaan välttämään julkisissa tiloissa järjestettävän
toimintaan osallistumista.

Kesäkauden kilpailutoiminta
Ammunnan pitäjänmestaruuskilpailut la 11.07.2020 klo 12.00 alkaen
Kylmämäen ampumaradalla. Lajeina
Luodikko, Kiekko ja Hirvi.
Hirviseurojen ja -seurueiden väliset
hirviammuntakilpailut la 15.08.2020
klo 15.00 alkaen Kylmämäen ampumaradalla.
Tervon rhy:n tapahtumat
on esitetty ajantasaisena Internetissä osoitteessa riista.fi/metsastys/
tapahtumahaku/, missä tiedot ovat
jatkuvasti kaikkien luettavissa ja
tavoitettavissa. Ampumaradalla on
muutakin toimintaa mm. seurojen
tapahtumia ja näiden tiedot löytyvät
em. kotisivuilta.
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KEHITYSHANKKEEN KAUTTA TUKEA
SUOMEN PARAS KYLÄKOULU
-HANKKEEN SUUNNITTELUUN
Suomen metsäkeskuksen hallinnoima Ratkaisu on puussa -kehityshanke käynnistyi maaliskuussa. Kehitysyhtiö Savogrow on
hankkeessa mukana osatoteuttajana yhdessä Iisalmen kaupungin kanssa, ja Tervon alueella hankkeen toimintoja organisoi projektivastaava Heikki Kokkonen. Hankkeella pyritään puun käytön
lisäämiseen ja vähähiilisen rakentamisen edistämiseen yhdessä
Pohjois-Savon kuntien ja yritysten kanssa.
Suomen hallituksen tavoitteet
puun käytön kaksinkertaistamisesta edellyttävät toimenpiteitä ja uutta osaamista sekä
puuta jalostavalta teollisuudelta, että kaikilta rakentamisen
osapuolilta. Rakennettu ympäristö aiheuttaa merkittävän
osan
kasvihuonepäästöistä,
ja puurakentaminen nähdään
nykyisin yhdeksi kestäväksi
keinoksi pienentää asumisen
ja rakentamisen hiilijalanjälkeä. Hankkeen aikana tarjoamme
päätöksentekijöille
tietoa muun muassa valmisteltavasta säädösohjauksesta
ja rakennushankkeiden valmisteluun vaikuttavasta hiilibudjetista. ”Otamme hankkeen
tuoman tiedon mielenkiinnolla
vastaan”, toteaa Tervon kunnanjohtaja Seppo Niskanen.
”Vaikka tarkempia päätöksiä
varsinaisesta rakennusmateriaalista ei ole, on hyvä, että
saamme lisätietoa puurakentamisen
mahdollisuuksista”,
Niskanen jatkaa.

Puun lisääntyvällä käytöllä rakentamisessa on sekä ilmaston
että aluetalouden kannalta positiivisia vaikutuksia. Kestävästi hoidetut metsämme toimivat luonnollisena hiilinieluna,
jotka tarjoavat kiertoajallaan
lähityötä sekä virkistysmahdollisuuksia alueen ihmisille
ja matkailijoille. Pitkäikäisissä
puutuotteissa hiilidioksidi puolestaan varastoituu pitkäksi
aikaa pois ilmakehän kierrosta,
samalla kun kantorahatuloista
suurin osa kertyy juuri rakennustuotteisiin
käytettävästä
tukkipuusta.
Suomalaisten
tutkimusten mukaan yksi puurakentamiseen käytetty euro
poikii kahdesta kolmeen euroa muualla aluetaloudessa.
Kuntapäättäjien mielipiteitä ja
rakentamisen tarpeita on selvitetty viime aikoina monella
haastattelulla ja tutkimuksella.
Yksi suurimpia kiinnostuksen
kohteita on koulu - ja päiväkotirakentaminen, eikä ihme, sillä

Vas. Heikki Kokkonen, Arto Yletyinen ja Juha Hartikainen
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selvitysten mukaan Suomessa
on jo yli tuhat sisäilmaongelmaista koulua. Terveellinen ja
turvallinen oppimisympäristö
pitää olla kaiken toiminnan lähtökohta, mutta uusia kouluinvestointeja perustellaan nyt
myös alueiden veto- ja pitovoimatekijöillä. Puurakentamisen
lisäämiseen julkisessa rakennuskannassa
suhtaudutaan
positiivisesti, ja puu nähdään
ympäristöystävällisenä ja terveellisenä rakennusmateriaalina, jonka uskotaan tarjoavan
uusia ratkaisuja julkista rakennuskantaa vaivaaviin sisäilmaongelmiin.
Arto Yletyinen
projektipäällikkö,
Ratkaisu on puussa -hanke
p. 050 591 6125
Lisätiedot:
www.metsakeskus.fi/hankkeet/ratkaisu-puussa

Terveisiä kansalaisopistolta
Tämän kesäkirjeen ilmestyessä, alkaa kansalaisopiston tulevan kauden suunnittelu olla
päätöksessään. Kulunut kevätlukukausi päättyi ikävästi kesken kaiken hallituksen asettamien korona-virusta koskevien
määräysten ja kokoontumisrajoitteiden johdosta.
Toivottavasti pääsemme syksyllä aloittamaan kauden täysipainoisesti – toki ohjeistuksia
ja hygieniamääräyksiä noudattaen. Jatkossa emme ehkä istu
tunneilla niin lähekkäin kuin
aiemmin, käsiä pestään tunneille tultaessa ja sieltä lähdettäessä ja esim. liikuntavälineitä
ja soittimia pyyhitään desinfioivilla aineilla jokaisen käyttäjän
jälkeen.
Tulevan kauden opinto-opas
kolahtaa postilaatikoihin elokuussa ja syyslukukausi aloitetaan pääasiallisesti maanantaista 14.9. alkaen. Suositut
kurssit jatkavat entiseen malliin, mutta uusiakin kursseja on

mukaan mahdutettu. Verkkokurssien määrää on kasvatettu,
eli kotoa käsin voi esim. jumpata tai vaikka opiskella Italian
kielen alkeita.
Konserttien ja teatteriesitysten
suhteen olemme korona-viruksesta johtuvien kokoontumisrajoitteiden armoilla. Toivomme kovasti, että pääsemme
tulevalla kaudella nauttimaan
TervoTeatterin keväältä peruuntuneen huoltamokomedian ’Keskellä tietä’ esityksistä.
Tapahtumista
tiedotamme
opiston nettisivuilla, FB-sivuilla, Instagramissa, Sisä-Savo-lehden opistopalstalla ja
kylien ilmoitustauluilla.

Sinuiksi sienten kanssa
- retki Tervolaisille
su 20.9.2020

Lämmintä ja mukavaa kesää
Tervolaisille, nähdään syksyllä
kursseilla!
Heidi Hämäläinen,
kansalaisopiston
Tervon osastovastaava

TERVON MAA- JA KOTITALOUSSEURA:

Kasvomaskeja ja asiointiapua – Suuret kiitokset talkoolaisille!
Tervon Maa- ja kotitalousseura
kiittää kaikkia vapaaehtoisia,
jotka ovat sitoutuneet talkootyöhön koronakriisin seurausten selättämiseksi. Kun kunnan
kotihoitopalvelun
suojainvarasto oli huhtikuussa tyhjentymäisillään, saimme ommeltua
nopeasti kotihoidolle yli 400
valkopesun kestävää puuvillamaskia. Lisäksi lukemattomat
ihmiset lupautuivat asiointiavuksi paitsi omaisilleen, myös
naapureilleen,
kotikylänsä

ikäihmisille ja muille tukea
tarvitseville. Kriisi on vaatinut
välillemme etäisyyttä, mutta
samalla se on herättänyt huolenpitoa ja tuonut uudenlaista
läheisyyttä.
Maa- ja kotitalousseura on tervolaisten aktiivinen verkosto,
jonka sydän sykkii maaseudun
hyvinvoinnille. Teemme työtä
hyvän ruuan, maisemanhoidon,
yrittämisen ja yhdessä viihtymisen puolesta. ValmiusjärjesKUNTATIEDOTE KESÄ
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tönä huolehdimme myös siitä,
että kun eteen tulee vaikeuksia,
meillä on paljon käsiä ja voimaa
kohdata haasteet yhdessä.
Teemme asioita yhdessä
yhteiseksi hyväksi ja iloksi.
Parhain terveisin
Riitta Raatikainen
riitta@tarina.fi
p. 050 373 3540
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Kuulumisia

PEKKA MANNINEN
Mitä työtehtäviä olet tehnyt?
- Tulin Talvimatkailu -projektiin töihin vuonna 2013, jonka
jälkeen minua ovat työllistäneet erityyppiset yhtiöittämiset ja matkailuun sekä kalatalouteen liittyvät selvitystyöt.
Sekä muut kunnanjohtajan
määräämät tehtävät, vastaa
Pekka hymyssä suin.
Mitä olet tykännyt?
-Tykkäsin hirmu paljon olla
Tervon kunnassa töissä. Oli tekemisen meininki, tosi vähän
byrokratiarasitusta. Asioille
pyrittiin löytämään joustavasti ratkaisuja. Kannustava, yrittäjämäinen ilmapiiri rohkaisi
ihmisiä toimimaan. Työaika
oli minulle venyvä käsite, kun
työt olivat niin mielenkiintoisia. Eihän sitä ymmärtänyt

aina lopettaakaan työntekoa,
jatkoin usein illalla ja viikonloppuisin.
Mitä terveisiä haluaisit kuntaan lähettää?
-Kirjoitin omaksi huvikseni
120 sivua kuntataloudesta, jossa kävin kaikkien kuntien keskeiset talousluvut ja tilastot
läpi ja siitä jäi aika lohduton
kuva. Suurin osa kunnista, 240
kuntaa supistuvat, kuntien
yhteinen tilikauden tulos oli
yli 1 MRD pakkasella ja suuri
osa kunnista joutuu rahoittamaan kaikki investoinnit velkarahalla eli näiden kuntien
vuosikate on pakkasella. Yli
65 -vuotiaiden osuus on suuri
ja lisäksi kasvava, kuntien menoista esimerkiksi Tervossa
on yli 70 %:a sosiaali- ja terveysmenoja. Tilanne on todel-

la haastava, mutta kuntaliitos
ei ole ratkaisu, kokonaistalouden kannalta se ei ole hyvä
ratkaisu. Pitäisi hakea tehokkaita toimintojen yhdistämisratkaisuja, esim. Viisarit on
yksi esimerkki tästä. Soteratkaisu on pakko tehdä. Pitäisin
kuitenkin kynsin hampain
itsenäisestä kunnasta kiinni.

SIRKKA-LIISA
KARTTUNEN
Sirkka on pitkän linjan lastenhoitaja. Hän on aloittanut
Tervon kunnassa perhepäivähoitajana vuonna 1984. Tällöin hän hoiti lapsia kotonaan
Talluskylässä. Kun lapset
Talluskylässä vähenivät, lähti
Sirkka oppisopimuksella kunnan järjestämään lähihoitaja
kouluun. Lähihoitajaksi hän
valmistui vuonna 2002. Tämän jälkeen Sirkka työskenteli kunnassa mm. perhetyöntekijänä ja koululla avustajana.
Sirkan taival päiväkoti Kurrekummussa on kestänyt huikeat 17 vuotta. Sirkan sylissä
on istunut siis monen monta
tervolaista lasta sekä Sirkan
12

hersyvää naurua on saanut
kuulla monta työntekijää. Sirkan mielestä parasta lastenhoitajan työssä on ollut lasten
halaukset ja lasten /perheiden
antama myönteinen palaute.
Työn voimavarana Sirkka kiittelee työtovereitaan. Mitäpä
sitten Sirkka meinaa puuhata,
kun hän jää eläkkeelle kesäkuun alussa? No, tekemistä
tällä
energiapakkauksella
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riittää. Luvassa on vapaaehtoishommia,
matkustelua,
lapsenlapsen kanssa puuhastelua ja tietenkin liikuntaa.
Sirkan siirryttyä eläkkeelle
päiväkodin työkaverit jäävät
kaipaamaan Sirkan iloisuutta,
hänen hauskoja tarinoitaan ja
luotettavaa työtoveria.

Eerikkala Golf 20 vuotta!

Tervossa Eerikkala Golf juhlii 20. toimintavuottaan
tänä kesänä. Parin kolmen viime vuoden aikana niin
kenttä kuin Kievarin kahvilatoimintakin ovat kehittyneet vahvasti. Tästä hienona tunnustuksena pelaajien äänestämänä valinta Suomen kolmanneksi
viihtyisämmäksi golfkohteeksi. Kievarin upea klubimiljöö palvelee myös muita kuin golffareita ja se
onkin mukava koko perheen vierailukohde pistäytyä
nautiskelemassa Kievarin herkkuja ja ihastelemassa
vanhoja museoaittoja. Vetovoimaisen Eerikkala Golfin tarjonnassa on kesällä runsaasti kursseja ja tutustumisia lajin saloihin. Laji sopii ikään ja sukupuoleen
katsomatta kaikille ja lajin terveysvaikutukset ovat
kiistattomat. Eerikkala Golf tunnetaan myös helposti
lähestyttävyydestä ja leppoisuudesta, jossa lajin aloituskynnys on helppo ja vastaanotto lämmin.
www.eerikkalagolf.fi
Eerikkala Golf Kievarin yrittäjäkaksikko
Tuija ja Jari Nuutinen. Heidän lisäkseen
asiakkaita kesällä palvelee
Terho Hentunen.

UUSIA KUNNAN TYÖNTEKIJÖITÄ

JOHANNA TUOMAINEN
YMPÄRISTÖNSUOJELUTARKASTAJA
Johanna Tuomainen on aloittanut
ympäristönsuojelutarkastajana
huhtikuussa.
Viime vuoden alusta lukien
Keiteleen, Tervon ja Vesannon
kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keiteleen,
Tervon ja Vesannon kuntien
yhteinen
ympäristölautakunta, jonka alaisuudessa
Tuomainen työskentelee.

halusin päästä tekemään käytännönläheistä työtä ympäristönsuojelun parissa,
Tuomainen kertoo.

Tuomainen on kotoisin Varkaudesta, joten työpaikka Savossa tuntui lähes kotiinpaluulta.
Viime vuodet kuluivat Kymenlaaksossa Kouvolassa. Sitä ennenTuomainen valmistui ympäristötekniikan insinööriksi
Mikkelistä.

-Täällä on todella
mahtavat
ulkoil u m a h d o l l i s uu d e t
ja vesistöt. Koiran
kanssa ollut mukava niihin tutustua.
Myös
frisbeegolfrataa aion joku päivä kokeilla, iloitsee
Tuomainen.

- Edellinen työpaikka vesiensuojeluyhdistyksessä oli monipuolista tutkimus- ja hanketyötä, ja näiden innoittamana

Tervo
ei
ollut
Tuomaiselle yhtään
tuttu
ennakkoon,
mutta alkukuukaudet ovat olleet positiivinen yllätys.
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VESIENSUOJELUOHJEET
Kesämökillä ollaan erityisen lähellä luontoa ja mökkiläisen olisikin hyvä muistaa huomioida
myös ympäristö ja lähivesistöt:
Hyödynnä kunnan rakentamaa
matonpesupaikkaa.
Käytä ympäristömerkittyjä ja
biohajoavia pesuaineita.
Huolehdi, etteivät pesuvedet
valu suoraan vesistöön.

KISSA PITKÄAIKAISEKSI
LEMMIKIKSI,

ei kesäkissaksi

Suloisille kissanpennuille on kysyntää. Kissa saatetaan
ottaa kesäkissaksi mökille. Kissasta on kuitenkin pidettävä huolta koko eläimen elinajan. Kissaa ei saa hylätä.
Vastuullinen omistaja vie kissan eläinlääkäriin rokotettavaksi, sirutettavaksi ja kastroitavaksi/steriloitavaksi. Sirun
perusteella pystytään tunnistamaan ja palauttamaan kissa
omistajalleen. Kissat eivät saa päästä lisääntymään hallitsemattomasti, koska se aiheuttaa isoja kissapopulaatioita.
Lisäksi ulkoileva kissa on tärkeätä matolääkitä säännöllisesti.
Kissa saa ulkoilla vapaana, mutta se ei saa liikkua missä
tahansa. Omistajan kuuluu järjestyslain mukaan huolehtia,
että irrallaan oleva kissa ei mene naapuritalon tai taloyhtiön pihalle, eikä järjestyslaissa lueteltuihin kiellettyihin
paikkoihin, kuten kuntopolulle, yleiselle uimarannalle ja
lasten leikkipaikoille.
Vapaana olevat kissat, joita epäillään villikissoiksi, tulee ottaa kiinni ja viedä löytöeläinsuojaan. Näin kadonnut kissa
päätyy varmimmin omistajalle, ja villiintynyt kissa saa uuden kodin. Metsästyslain mukaan vapaana liikkuvia kissoja
EI saa ampua. Vapaana liikkuva kissa on varmistettava villikissaksi, ennen kuin sen voi ampua henkilö, jonka omistamalle maalle kissa on tullut. Villikissaa ja vapaana liikkuvaa
kesykissaa on mahdotonta erottaa toisistaan. Villikissan
määritelmä on, että kissa hankkii ravintonsa luonnosta
oman pihapiirinsä ulkopuolelta. Sirutettuja, pannallisia,
omistajan ruokkimia kissoja ei saa ampua. Varminta on
loukuttaa kissa ja viedä se löytöeläinsuojaan. Loukkuja saa
lainata kunnaneläinlääkäreiltä ja löytöeläinsuojasta.
Valvontaeläinlääkäri Heidi Brisk
14
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Huolehdi kiinteistön jätevesijärjestelmän toimivuudesta ja
tee tarvittavat huoltotyöt.
Muista huolehtia myös kuivakäymälän toiminnasta. Älä hautaa käymäläjätteitä maaperään.
Suojele rannan monimuotoisuutta; älä harvenna kasvillisuutta liian rajusti.
Kalastaessasi suosi särkikaloja ja noudata laissa säädettyjä
alamittoja ja rajoituksia.
Huolehdi kalastonhoitomaksusta ja paikallisista luvista.
Tarkista veneen kunto ja tyhjennä veneen jätevedet vain
asianmukaiseen tyhjennyspisteeseen.

Ajankohtaista vesistä
TALOUSVESIKAIVOT
Nyt kun mökkikausi on taas
alkanut, on kaivoveden tutkituttaminen taas ajankohtaista.
Vapaa-ajan asuntojen kaivovesi
on hyvä tutkituttaa 3-5 vuoden
välein. Vesinäytteen voi ottaa
itse ja tarvittavat astiat ja ohjeistukset vesinäytteen ottamiseksi saa kunnan ympäristöterveystarkastajalta. Mökkiläinen
voi tarvittaessa kääntyä vesinäytteen ottamiseksi myös
ympäristöterveystarkastajan
puoleen.
Vesinäytteistä kannattaa laboratoriossa tutkituttaa ainakin
koliformiset bakteerit, e.coli,
pH sekä rauta- ja mangaaniarvot, joiden avulla saadaan jo
runsaasti tietoa veden laadusta. Vesinäyte otetaan suoraan
käyttäjän hanasta tai kaivosta
soveltuvaan näytteenottoastiaan. Suoraan kaivosta otettava vesinäyte tulee ottaa samalla astialla kuin käyttövesi
yleensäkin. Ennen näytteen
ottamista vettä on hyvä käyttää
useamman päivän ajan, jotta
näytetulos on totuudenmukainen ja näytteeseen ei päädy
putkistossa seisonutta vettä.
Kaivon kunnon tarkastus kannattaa tehdä vuosittain ja tarkastaminen ajoittaa tehtäväksi
keväällä lumien sulamisen
jälkeen, kun routa on sulanut.
Kaivon pintapuolinen tarkastelu on tarpeen, koska routa,
lumi ja jää voivat vaurioittaa
tai liikuttaa kaivon rakenteita

talven aikana. Kaivosta tulisi
tarkastaa, että pintavedet eivät
pääse valumaan kaivoon esim.
rengaskaivon saumoista, rakenteet ovat ehjät ja kaivo on
sisältä puhdas.

UIMARANNAT
Useimmille meistä vesistöt
ovat tärkeitä kesäaikaan. Tällöin on hyvä muistaa sinileväesiintymien
mahdollisuus.
Veden käyttöä on aina syytä
rajoittaa, jos vedessä on silmin
havaittavissa määrin sinilevää.
Osa sinilevistä tuottaa myrkkyjä. Myrkkyjen lisäksi sinilevä
voi tuottaa mm. ihoa ärsyttäviä
yhdisteitä.
MITEN SINILEVÄN VOI
TUNNISTAA?
Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle
voi ajautua kapeita leväraitoja.
Runsas määrä sinilevää muodostaa veteen vihreitä levälauttoja ja sitä kasautuu rannoille.
Levämassaa voi kokeilla tikun
avulla. Jos se hajoaa hippusina veteen, on kyseessä todennäköisesti sinilevä. Jos levä
taas jää roikkumaan keppiin,
kyseessä on jokin muu kuin
sinilevä. Toinen keino on ottaa
leväpitoista vettä lasiin, ja antaa sen seistä noin tunnin ajan.
Levä on todennäköisesti sinilevää, jos veden pinnalle nousee
vihreitä hiukkasia. Pidemmän
ajan kuluessa veteen voi liueta
sinertävää väriä.
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MINNE VOIT ILMOITTAA
SINILEVÄSTÄ UIMARANNALLA?
Runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kunnan terveystarkastajalle.
Jos vedessä on tai on äskettäin ollut sinilevää:
- vettä ei saa käyttää ihmisten
tai eläinten juomavetenä
- älä käytä tiski- tai pesuvetenä
- älä käytä löylyvetenä
- älä käytä syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun
- runsasleväisessä vedessä uimista kannattaa välttää. Lapsia
ja lemmikkieläimiä ei saa päästää rantaan eikä uimaan
Mökkiläisen kesän tehtävälistaan voi kuulua myös rannan
parantaminen. Rannanomistaja voi tehdä rannallaan pieniä
ja siivousluonteisia hoito- ja
kunnostustoimenpiteitä kuten
rantaan ajelehtineen ja pohjaan laskeutuneen kasvimassan poiston, haitallisten kivien
poiston sekä käsityökaluin tapahtuvan vesikasvien niiton ja
poiskeräämisen.
Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on
tehtävä ilmoitus Pohjois-Savon
ELY-keskukselle ja vesialueen
omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa.
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Palveluyhtiö Viisarit Oy
Palveluyhtiö Viisarit oy on uusi tapa tuottaa
kuntien teknisen toimen palvelut.
Palveluyhtiö Viisarit Oy on
Keiteleen, Tervon ja Vesannon
kuntien yhteisomisteinen teknisen toimialan palveluyhtiö.
Yhtiön perustamisasiakirjat on
allekirjoitettu 4.7.2019 ja yhtiön
käytännön toiminta aloitettiin
1.1.2020.
Palveluihimme kuuluvat pääasiassa kaikki entiset teknisen toimialan palvelut lukuun
ottamatta viranomaisvaltaan
kuuluvia tehtäviä. Tuotamme
palvelut omistajakunnillemme
sidosyksikköasemassa. Palvelutuotanto perustuu vuosittain
tarkistettaviin ja päivitettäviin
vuosisopimuksiin.
Tuotamme palvelut neljässä eri
liiketoimintalohkossa.
Ensimmäisen lohkon palveluihin kuuluvat kaavoitus-, maa- ja
metsätila-, isännöinti-, asunto- ja sihteeripalvelut. Tämän
lohkon kokonaisvastuun kantaa toimitusjohtaja. Tuotamme
tämän lohkon alaisuudessa
isännöintipalvelut esimerkiksi
Vesannon ja Tervon kuntien
vuokrataloyhtiöille.
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Toisessa lohkossa tuotamme
palvelut omistajakuntiemme
vesi- ja lämpölaitoksille. Vastaamme vesilaitoksilla puhtaan veden tuottamisesta ja
jäteveden käsittelystä. Alueellamme ainoana ylläpidossamme olevana lämpölaitoksena
toimii Tervon Kehitys Oy:n
omistama Tervon kirkonkylän
lämpölaitos.
Kolmannen lohkon palveluihin
kuuluvat kuntien investointikohteiden valmistelu ja tilanteesta riippuen toteuttaminen,
kiinteistö- ja aluehuoltopalvelut sekä liikuntapaikkojen ylläpito.
Neljännen lohkon palveluihin
kuuluvat siivous- ja puhtauspalvelut, jotka toteutetaan
kuntiin palvelusopimusten ja
mitoitusten mukaisesti.
Juho Nuutinen
Toimitusjohtaja
Palveluyhtiö Viisarit Oy
p. 044 420 3000
juho.nuutinen@viisarit.fi
www.viisarit.fi
Löydät meidät
myös Facebookista

Toimiva Tervo

VASTUUHENKILÖIDEN
YHTEYSTIEDOT
ISÄNNÖITSIJÄ
Päivi Konttinen
p. 044 420 3002
paivi.konttinen@viisarit.fi
LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ
LAITOSPALVELUT
Marko Ikäläinen
p. 044 420 3010
marko.ikalainen@viisarit.fi
KIINTEISTÖ- JA
ALUEPÄÄLLIKKÖ
Jaakko Katainen
p. 044 420 3020
jaakko.katainen@viisarit.fi
LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ
RAKENTAMINEN JA
RAKENNUTTAMINEN
Matti Maapuro
p. 044 420 3040
matti.maapuro@viisarit.fi
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ
Minna Jäntti
p. 044 420 3050
minna.jantti@viisarit.fi
Turvapostin ohjeet yhtiön
kotisivuilla

VUOKRA-ASUNTOJA TERVOSSA
Toivotamme uudet tervolaiset lämpimästi tervetulleiksi kauniiden vesistöjen ja rantojen Tervoon.
Tervo mahdollistaa työssä käynnin mainiosti esimerkiksi Kuopiossa. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ovat moninaiset cartingin, golfin, fresbeegolfin, kalastuksen, sienestyksen ja muiden
ulkoilmaharrasteiden parissa. Lapsiperheille tarjoamme erinomaiset päivähoitopalvelut ja yksilöllisen kyläkoulumaisen oppimisympäristön. Ikäihmisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua aktiiviseen
harrastus- ja järjestötoimintaan.
Vuokra-asuntoja tarjoavat
- Kiinteistö Oy Tervon
Vuokratalot
- Asunto Oy Metsäparkki
- Tervon kunta
Vuokra-asuntoja haetaan asuntohakemus –lomakkeella (ARA
100/10). Lomakkeita saa Tervon
kunnanvirastosta, osoite Tervontie 4, 72210 Tervo, puhelin
0447 499203 tai osoitteesta
www.ara.fi/fi-FI/ARAasuntokanta/ARAvuokraasunnot/
Asukasvalinta/ARArahoitteisten_vuokraasuntojen_hakemin(51297) .
Asuntohakemukset toimitetaan hallintojohtaja
Kaija Tarvaiselle, osoite
Tervontie 4, 72210 Tervo.

Kuoreen merkintä ”Asuntohakemus”. Hakemuksen voi toimittaa postin sijaan myös turvapostina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja, kaija.tarvainen@tervo.fi,
p. 044 749 9201.
Vuokra-asuntovaihtoehtojen
esittelystä, vuokrasopimusten
tekemisestä,
takuuvuokran
vastaanottamisesta,
avainten luovuttamisesta ja vuokra-asuntoon tai vuokrasuhteeseen liittyvistä asioista vastaa
Palveluyhtiö Viisarit Oy, Päivi
Konttinen,
paivi.konttinen@
viisarit.fi , turvaposti tai p. 044
420 3002.

ovat luettavissa Tervon kunnan
internet-sivuilla.
Lisäksi vuokra-asuntoja voi tiedustella Tervon Vanhusten ja
Vammaisten Tuki ry:n sihteeri/
taloudenhoitajalta, p. 044 567
7801. Asukasvalinnat ko. vuokra-asuntojen osalta tekee sote-työryhmä ja vuokrasopimukset sihteeri/taloudenhoitaja.
Yksityisiä vuokra-asuntoja voi
tiedustella alueella toimivilta
vuokrakohteiden omistajilta.

Tervetuloa elämään ja
asumaan Tervoon!

Vuokra-asuntojen asukasvalintoja ja vuokranmaksua koskevat kunnanhallituksen ohjeet
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UUDEN OMAKOTITALON ASUKKAAKSI

alle tonnilla!
Tervon Koskiselän rannalla
upouutta omakotitaloa asuttavat Anni Roivas, Teppo Heikkilä
ja neljävuotias Iivari-poika sekä
perheen kaksi koiraa. Roivas
ja Heikkilä ovat viime vuodet
asuneet Vesannolla ja Tervossa. Vesannon vuokra-asunnon
silloinen omistaja kertoi, että
Tervoon Lohimaan liepeille rakennetaan vuokrattavia omakotitaloja.
- Asiaa mietittiin ja ratkaisu
tuntui hyvältä. Vuokralle meno
oli kevyt ratkaisu päästä asumaan uuteen omakotitaloon.
Olisimme saaneet vaikuttaa
rakentamisvaiheessa materiaalivalintoihinkin, jos vain omilta
töiltämme olisimme ehtineet,
selostaa Roivas.

harrastusmahdollisuudet ovat
ympärillä. Teppo
käy lintumetsällä ja kalassa. Ja
perheen miesväki myös marjastaa ja sienestää,
kertoo Roivas.

Perhe on ennenkin asunut
maalla luonnon keskellä. Heikkilä on kotoisin Pudasjärveltä ja
Roivas Heinävedeltä.
- Ei kyllä enää tulisi mieleenkään asua muutoin kuin luonnon
keskellä.
Tärkeimmät

Asuinalueen
sijainti on Roivaksen mielestä hyvä. Tervon
kirkonkylään on ajomatkaa
6km. Ja Kuopioonkin vain reilu
60km.

meko oman talon. Joka tapauksessa haluamme jäädä Tervoon
asumaan, iloitsee Roivas.

- IIvari-pojan päivähoitokin on
järjestynyt hyvin vuorohoitopaikassa. Tepon fysioterapiayritys on Vesannolla ja minun ratsastuskoulu on täällä Tervossa.
Tarvitaankin joustava systeemi,
jotta voidaan tämä palapeli hoitaa, selostaa Roivas.

Tämän perheen unelma maalla,
luonnon keskellä asumisesta on toteutunut. Naapureita
Roivas-Heikkilän viereen mahtuu. Alueella on useita kunnan
omistamia omakotitalotontteja. Ensi vuonna alueella pidetään Koti Rannalla -messut.

Nyt meillä on menossa pohdinta lunastammeko tämän talon
lopulta omaksi vai rakennutam-

www.kotirannalla.fi/
vuokralle-omakotitaloon

VUOKRATAAN OMAKOTITALO
3 h+k+s+terassi 86 m²
2 mh, tupakeittiö, sauna,
kodinhoitohuone, katettu
terassi järvinäköalalla,
lämmin ulkovarasto 20 m²
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Z

105

411-9-2

Asemakaava koskee Tervon kunnan tilaa 844-411-7-1(osa).
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Koskiselkä

99.3

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 1 - 8, katu ja lähivirkistysalueet.
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

+98,3

Lähivirkistysalue.
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Loma-asuntojen korttelialue.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisen lomarakennuksen sekä
talousrakennuksia. Rakennusoikeudesta tulee varata vähintään 10 % talousrakennuksille.
Rakennusalueen ulkopuolelle saa rakentaa enintään 30 k-m² suuruisen saunarakennuksen.
Saunarakennus on sijoitettava vähintään 15 m päähän rantaviivasta.
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104

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
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102

107.4

Z

2

Alueen tulvien kannalta hyväksyttävä rakennuskorkeus, jolle vesi voi nousta ilman, että se vahingoittaa rakenteita on
99,40 (N2000).
Rakennusten tulisi olla tyyliltään, ulkoasultaan, materiaaliltaan ja väritykseltään toisiinsa sopeutuvia.
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101.6

Ikkunapuitteissa suositellaan välttämään yksiruutuista mallia. Tuuletusikkunana suositellaan avattavaa lasiruutua.
Rakennusluvan yhteydessä suositellaan esitettäväksi pihasuunnitelma. Kasveja suositellaan käytettävän siten, että
ne pihan kaunistamisen ohella jäsentävät pihaa ja toimivat näkösuojana. Istutuksina suositellaan käytettäväksi
alueella luontaisesti menestyviä taimia ja havupuita.

Kuopiossa 9. joulukuuta 2016

Timo Leskinen
DI, aluetoimiston päällikkö
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104

Asuinrakennusten tulisi olla ulkoseinältään yhtä materiaalia ja suositetavimmat materiaalit ovat erilaiset puu
rakenteet. Rakennuksien ulkovärityksessä tulisi vältää kirkkaita ja vaaleita sävyjä. Värisävyistä suositeltavia ovat
vesimaisemaan soveltuvat murretut sävyt. Tornimaiset rakennelmat ovat kiellettyjä talousrakennuksissa.
Asuinrakennusten suositeltava kattokaltevuuduus on 1:1,25 - 1:2,5 ja suositeltavin kattomuoto on harjakatto.
Väritykseltään katon tulee olla tumma ja mattapintainen.
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Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa (z=kaapeli).
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Suluissa oleva numero osoittaa, minkä korttelin käyttöön alue on ensisijaisesti varattu.
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Alueen osa, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon.
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Alueen osa, jolle saa sijoittaa venevalkaman.
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kj
108.8

Saunan rakennusala. Alueelle saa sijoittaa korkeintaan 30 k-m2 saunarakennuksen.
Saunan jätevedet pumpattava viemäriverkostoon.
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Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
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Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
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Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.
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Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
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3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
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Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
Alueelle voidaan rakentaa erilaisia majoitusrakennuksia sekä niitä palvelevia huolto- ja
varastotiloja.

RM-11

10

0

(4,5)
lv

1

VARATTU

107.3

109.2

850 €/ kk

TERVON KUNTA

101.4

Z

Tervon kunnanvaltuusto on kokouksessaan

102.3
402-4-27

411-7-18
101.3

Tervossa

.

.

.2016 .... §:n kohdalla hyväksynyt tämän asemakaavan.

.2016.

TERVO KUNTA
ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA

Nähtävillä

28.9.-13.10.2016 (luonnos)
8.11.-9.12.2016 (ehdotus)

Valtuusto

pp.kk.2016 §xx

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Microkatu 1, PL 1199,
70211 Kuopio
Puh. 0104090
www.fcg.fi

Copyright Maanmittauslaitos. Aineiston kopiointi tai muu käyttö ilman Maanmittauslaitoksen lupaa kielletty.

18

Toimiva Tervo

Pohjakartta on hyväksytty asemakaavan pohjakartaksi 15.3.2016.
Lauri Lytsy, kiinteistöinsinööri, Kuopion kaupunki.
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KOTELOn tiimi: Katja Miettinen
(vas.), Mari Junikka, Kimmo Salo,
Jutta Hiltunen ja Taija Siitari

KOTELO-HANKKEESTA

yksilöllistä tukea
Maaseutukunnan KOTELO on kolmivuotinen hanke, jossa haetaan ratkaisuja työllisyyden, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi pienten kuntien ja niiden asukkaiden näkökulmasta. Hanke
käynnistyi viime vuoden lopulla, ja se toimii Nilakan kunnissa Keiteleellä, Pielavedellä, Tervossa ja
Vesannolla. Kussakin kunnassa on KOTELO-toimipiste ja kokoaikaisesti työskentelevä ohjaaja.
Hankkeen
kohderyhmänä
ovat työttömät työikäiset sekä
työ- tai koulutuspaikkaa vailla
olevat nuoret. Pitkäaikaistyöttömillä tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa olevilla
on usein tarve tiiviille ja kasvokkain tapahtuvalle ohjaukselle, neuvonnalle ja tuelle.
Lähipalveluja on vähennetty
ja asiointi on paljolti verkkoja puhelinpalvelujen varassa.
KOTELO-hankkeessa
pyrimme tarjoamaan omalla kylällä
henkilökohtaista tukea ja apua
tarpeenmukaisten palvelujen

löytämiseen, saamiseen ja tarkoituksenmukaiseen toteutumiseen.
KOTELOsta saat apua ja tukea
silloin, kun pohdit työllistymismahdollisuuksiasi, tarvitset apua työnhakuun, mietit
koulutusta tai alanvaihtoa tai
sähköisten palvelujen käyttö
tuottaa hankaluuksia. KOTELO-ohjaajalta saat neuvoja
myös arjessa askarruttaviin
asioihin, kuten toimeentuloon
tai asumiseen.

Hanketta hallinnoi Vesannon
kunta ja sen budjetti on kaiken
kaikkiaan noin 693.000 euroa,
mistä ELY-keskuksen myöntämä Euroopan sosiaalirahaston
rahoitusosuus on noin 554.000
euroa. Mukana olevat kunnat
rahoittavat hanketta kukin noin
11.600 eurolla vuodessa.
Tervon KOTELO-toimipisteen
löydät kunnantalon yläkerrasta, osoitteesta Tervontie 4C
(käynti rakennuksen takaa). Kotisivumme löytyvät osoitteesta
www.kotelohanke.fi.

KOTELO-ohjaaja
Taija Siitari
044 282 5585
taija.siitari@tervo.fi
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TERVON KALANVILJELYLAITOKSELLE

uutta toimintaa

Luonnonvarakeskus eli LUKE
luopui kalanviljely- ja tutkimustoiminnasta Huuhtajankosken
rinnalle rakennetussa (1971 –
1972)
kalanviljelylaitoksessa
vuonna 2018. Toiminnan loppumista vauhditti laitoksella
havaittu IHN-kalatautitartunta,
jonka seurauksena laitos piti
tyhjentää ja toteuttaa mittavat
desinfiointitoimenpiteet. Sama
operaatio täytyi laitoksen lisäksi toteuttaa lähellä sijaitsevassa Lohimaassa.

Senaatti -kiinteistöt asetti
koskitilat ja maa-alueen (n. 26
ha) rakennuksineen julkiseen
huutokauppaan vuonna 2018,
mutta ei kuitenkaan hyväksynyt
korkeinta tarjousta (370 000 euroa). Tervon kunta ei osallistunut julkiseen huutokauppaan.
Tämän jälkeen kunta on neuvotellut Senaatti-kiinteistöjen
kanssa koko alueen ostamisesta. Sekä Senaatti-kiinteistöjen,
että Tervon kunnan tavoitteena
on ollut, että kalanviljelytoiminta laitoksella jatkuu.

Neuvottelujen aikana Tervon
kunta vuokrasi laitosalueen
Senaatti-kiinteistöiltä keväästä
2019 alkaen kalanviljelylaitoksen toimintojen käynnistämiseksi ja toiminnan turvaamiseksi. Toiminnanharjoittaja piti
löytää nopeasti, koska IHN-tautiriski asetti vielä monia rajoituksia toiminnalle ja toisaalta
laitosalue rakennuksineen ja
tekniikoineen on ollut kovaa
vauhtia rappeutumassa. Toimintaa ei voi jatkaa normaalisti
ennen kuin laitoksella kasvatetuista kaloista on otettu useita näytteitä ja laitos todettu
tautivapaaksi. Näillä näkymin
viimeinen näyte otetaan laitokselta syyskuussa 2020. Tähän
liittyen Tervon kunta jälleen
vuokrasi laitoksen kalanviljelytoimintaan perustetulle Nilakkalohi Oy:lle, joka oli valmis
ottamaan itselleen kalatautiin
ja sen poistamiseen liittyvän
riskin ja pystyi nopeimmin ja
uskottavimmin
vastaamaan
toiminnan
käynnistämiseen.
Nilakkalohen osalta plussaa on

ollut ammattitaidon lisäksi vahva paikallisuus.
Tervon kunta päätti jättää
alueesta ostotarjouksen helmikuussa 2020. Senaatti on
hyväksynyt ostotarjouksen ja
kunnan osalta asiaa käsitellään luottamuselimissä kesän
aikana. Koko Huuhtajankosken
alueesta sekä kosken hyödyntämisestä esimerkiksi matkailutoimintaan on tarkoitus
tehdä selvitystyö ja kiinnostuneiden tahojen kanssa tullaan
edelleen neuvottelemaan.
Sari Tulila
elinkeinoasiamies
Tervo ja Vesanto
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
p. 0207 464 640
sari.tulila@savogrow.fi

Veikko Olavi Pylkkösen

PERINTÖVARAT TERVON KUNNALLE
Edesmenneeltä Tervon kuntalaiselta Veikko
Olavi Pylkköseltä ei ollut jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa oli tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti
valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden
kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.

omaisuutena kunnalle on siirtynyt kiinteistö,
Mäensyrjä, pinta-ala 20,16 ha sekä noin 50 000
euron rahavarat. Valtionkonttorin päätöksen
mukaisesti perintövarat on käytettävä Tervon
ikäihmisten sekä lasten ja nuorten terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen.

Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on
oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan
kiinteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä.

Kunnanhallitus on 14.1.2020 päättänyt, että
avustukset tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella Tervon kunnanhallitukselta, osoite
Tervontie 4, 72210 Tervo. Hakemuksessa tulee
olla hakijan tiedot sekä haettavan avustuksen
euromäärä ja käyttösuunnitelma. Tervon kunta
edellyttää, että avustus käytetään hakemuksessa määriteltyyn toimintaan.

Valtionkonttori on 26.4.2018 tekemällään
päätöksellä luovuttanut osittain Veikko Olavi
Pylkkösen omaisuutta Tervon kunnalle kunnan hakemukseen perustuen. Luovutettuna
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VUOKON PALVELUKESKUKSEN PURKU
Käytöstä poistetun Vuokon
palvelukeskuksen purkutyöt
käynnistyneet

vanhan
palvelukeskusrakennuksen ja lopuksi maisemoimaan alueen.

Lipputankokin sai uuden mahdollisuuden uudessa pihapiirissä.

Käytöstä poistetun Vuokon palvelukeskuksen purkutyöt ovat
käynnistyneet tänä keväänä.
Tervon kunnan ja Attendo Oy:n
välisen sopimuksen mukaisesti
Attendo Oy rakennutti Asontien varteen uuden palvelukodin ja keittiön, jonne Vuokon
palvelukeskuksen
asukkaat
muuttivat samoin kuin Vuokon
ja keittiön henkilöstökin. Saman sopimuksen mukaan Vuokon
palvelukeskusrakennus
siirtyi Attendon omistukseen
ja Attendo sitoutui purkamaan

Tervon kunta on Attendon
suostumuksella myynyt rakennuksesta purettavaksi hyötykäyttöön monenlaisia materiaaleja. Kohteessa pidettiin
talven aikana huutokauppa
kaluston myymiseksi. Keväästä
alkaen kohteesta on purettu ja
hyötykäyttöön myyty mm. kalusteita, pumppuja, venttiileitä, keskuslämmityspattereita,
ovia, ikkunoita, teräsrakenteita,
pihakiviä, lämpökeskuskokonaisuus, vesikattopeltiä, lumiesteet ja sadevesivarusteet.

Attendo Oy:n teettämästä
purkutyöstä
hyötykäytetään
mahdollisimman suuret määrät erilaisia materiaaleja mm.
murskattua betonia teiden ja
piha-alueiden rakentamisessa.
Purkutöiden on tarkoitus valmistua maisemointeineen loppukesään 2020 mennessä.
Jukka Korhonen

KYLÄVERKKO VIELÄ HARKINNASSA
Tervoon rakennettiin vuoden
2013 aikana Laajakaista kaikille hankerahoituksen turvin
runkoverkosta noin 25 %. Rakennushanke liittyi kiinteästi
Vesannon kuiduttamiseen; runkoverkko tuotiin Vesannolta
Niiniveden kautta kohti Tervoa
ja samalla kuidutettiin lähinnä
Hautolahden kyläaluetta. Laajakaista kaikille -hankkeessa ei
voitu osoittaa tukea vapaa-ajan
asuntojen eikä taajaman rakentamiseen, joten tarpeita jäi
toteuttamatta.
Vuonna 2017 Tervon kunta haki
ja sai rahoitusta Ely-keskukselta
Kyläverkko-hankkeeseen,
jonka turvin on jatkettu kuituverkon rakentamista Tervon
alueella. Kunta rakennuttaa
ja omistaa verkon. Savon Kuituverkko Oy toimii rakennushankkeessa konsulttina, joka
ohjaa suunnittelua ja toteutusta sekä avustaa rakennuttamispalvelujen kilpailutuksessa. Se
toimii myös palveluntarjoajana,

mutta muidenkin operaattoreiden sallitaan tuottavan verkkoon palveluita.
Tavoitteena on ollut, että hankkeen päätyttyä Tervon koko
yleiskaava-alueella on toimiva
kyläverkko. Yleiskaava ylettyy
taajama-alueelta kohti Lohimaan seutua. Tähän mennessä on toteutettu kaapelointia
Kymin, taajaman, Eerikkalan
ja Ahvenisen alueilla sekä Koti
rannalla -alueella. Projektissa on hyödynnetty myös Savon Voiman maakaapeloinnit
Tervon taajama-alueella ja
taajaman läheisyydessä. Yhteisrakentamisella on saatu
huojennuksia
rakentamisen
hintaan.

yksityisrahoitusta kertyy riittävästi. Yksityisrahoitusosuus
koostuu yksittäisten kiinteistönomistajien liittymämaksuista, taloyhtiöiden ja yritysten
liittymistä sekä mahdollisista
Elisan ja DNA:n mastojen kuiduttamisesta.
Kyläverkon rakentamisprosessin edellytys on, että mahdollisimman moni kyläläinen on
kiinnostunut parempien internetyhteyksien hankinnasta.
Ota siis pian yhteyttä:
Kati Markkanen
Savon Kuituverkko Oy
p. 050 462 4000
kati.markkanen@savonkuitu.fi

Hanke on voimassa vuoden
2020 loppuun asti. Kunnanhallitus on päättänyt, että loppuosa verkon rakentamisesta
toteutetaan tulevan kesän ja
syksyn aikaan, mikäli hankkeen
toteuttamisessa
tarvittavaa
KUNTATIEDOTE KESÄ
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Joustotyön

ENSIMMÄISET ASKELEET TERVOSSA
Hanke päättyy ja Yritystalon joustotyömahdollisuus jatkuu
Tervossa joustotyön tyyssija
on Lohimaan Yritystalo, joka
avattiin Uudistuvat elinvoimataajamat -hankkeessa etätyölle. Yritystalossa on mahdollista työskennellä 24/7 vapaasti
käytettävissä toimistohuoneissa tai talon muusta käytöstä
riippuen alakerran yhteisissä
tiloissa. Työskennellä voi siellä,
missä se tuntuu parhaiten sujuvan. Tila on avoin etätyöntekijälle, yrittäjälle, matkailijalle,
kuntalaiselle ja kesäasukkaalle.
Toivomme, että joustotyön
mahdollisuus Tervossa lisää
joustoa työhön ja arkeen. Tervossa lomiaan ja kesää viettävät voivat pidentää viipymäänsä tekemällä töitä etänä
Yritystalolla nopean yhteyden
taatessa yhteydet niin Suomeen kuin valtamerten taa. Tervossa asuvat saavat lisää aikaa
perheelle ja työstä palautumiselle, kun työn voi tehdä lähellä
kotia. Yhteiskäyttöisten tilojen
tarpeellisuudesta kertoo myös
matkatyötä tekevän konsultin
kommentti, että nyt voi autossa työskentelyn sijaan tulla
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työpöydän ääreen ja huolehtia
omasta työergonomiastaan.
Etätyöntekijöiden käytössä on
Yritystalon yläkerrassa yhteiskäyttöisiä työhuoneita kolme;
kaksi yhden hengen työhuonetta ja yksi jaettu, jossa on sähköpöydät kahdelle ja neuvottelupöytä isommallekin seurueelle.
Työtiloja ei voi varsinaisesti varata itselleen, mutta toiveena
on, että etätyöhön tulosta ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella etukäteen. Muutoin toimintatavat ovat samanlaiset
kuin hankkeen aikana. Sopu
sijaa antaa, sillä Yritystalolta
paikkansa ovat löytäneet myös
työterveyshuoltoa tarjoava yritys, kunnan perheneuvola ja
joogaryhmä. Viimeisimmäksi
lähihoitajaopiskelijat ovat asettuneet taloon koulupäivinään.
Yritystalolta on mahdollista
vuokrata työtilaa - ota yhteyttä
silloin Tervon kuntaan.
Tervetuloa myös kesällä työskentelemään
Yritystalolle!
Tilojen käyttö etätyöhön on
maksutonta ainakin kesän yli,
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elokuun loppuun. Huomioithan
vallitsevat turvallisuusohjeet ja
tulet taloon vain terveenä.
Lisää tietoa ja tilojen esittelyvideon löydät osoitteista
www.kotirannalla.fi/joustotyo ja www.tervo.fi/joustotyo
Sari Tulila
elinkeinoasiamies
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
p. 0207 464 640
sari.tulila@savogrow.fi
Seppo Niskanen
kunnanjohtaja
p. 044 749 9200
seppo.niskanen@tervo.fi

EKOLOGINEN ETÄTYÖ
Pendelöinnin väheneminen eli
bensarahaa säästyy.
Saat joustoa arkeen.
Työmatkaan kuluvan ajan voi käyttää
mielipuuhaan, vaikka aamulehden lukemiseen rauhassa.
Työstä siirtyminen perhearkeen on nopeaa
ja vapaa-aika lisääntyy. Kone vain kiinni ja
lapset kotiin hoidosta.
Yksin työskennellessä tuntuu saavan
enemmän aikaan, eli kokemus työtehosta
on parempi.

Sähköiset työvälineet pitävät sinut tavoitettavissa missä oletkin. Työtoverit ovat
yhtä lähellä ja työn tekeminen on yhtä
helppoa.
Työ voi imaista mukaansa, joten muista
huolehtia omista tauoistasi! Nauti lounas
ja pidä kahvitauotkin poissa koneen
äärestä.
Voit vaihdella työympäristöä, esim. kodin
sijaan kirjastoissa voi tehdä etätöitä ja
Tervossa Yritystalolla.
Yhteiskäyttöiset työtilat ovat ekologinen
valinta.

Saat tehdä töitä rauhassa ja ilman keskeytyksiä. Työhyvinvointi lisääntyy, kun voit
itse säädellä työtäsi.

Siksi kannattaa tehdä etätöitä.

UUDISTUVAT ELINVOIMATAAJAMAT -HANKE

päättyy kesäkuun 2020 loppuun.

Omasta puolestani kiitos kaikille teille Yritystalolle työskennelleille joustotyökokeilijoille!
Kiitos inspiroivista keskusteluista ja siitä, että olette rohkeasti hyödyntäneet jotain uutta.
Aurinkoista kesää!

Eerika Korhonen-Pellikka

projektipäällikkö Uudistuvat elinvoimataajamat -hanke
040 631 9794
eerika.korhonen-pellikka@keitele.fi

KUNTATIEDOTE KESÄ
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Kiitos kun lajittelet!
Lajittelemalla roskista saadaan talteen uusioraaka-aineita tai niistä voidaan tehdä sähköä ja lämpöä. Oikeat
keräysastiat ja -paikat eri
roskille löytyvät kiinteistöltä, ekopisteiltä tai lajitteluasemilta.

KÄYTTÖKELPOISET TAVARAT KIERTOKUKKOON
Jätekukon Pikkukukko lajitteluasemalla Tervossa (Lohitie
3) on käyttökelpoisen kodintavaran tuo ja vie -piste. Kotitaloudet voivat jättää itselleen
tarpeettoman, käyttökelpoisen tavaran erilliseen Kiertokukko-pisteeseen. Jos näet
Kiertokukossa jotain tarpeellista, voit viedä sen mukanasi
ja antaa tavaralle lisää käyttöikää. Itselle tarpeettomiksi
käyneet, puhtaat ja ehjät vaatteet voit viedä lajitteluaseman
tekstiilinkeräysastiaan. Ympäristön kannalta on järkevämpää käyttää tavarat uudelleen
sellaisenaan tai tuunattuna.
Siten kulutetaan vähemmän
energiaa ja luonnonvaroja.
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KIERRÄTETTÄVÄT JÄTTEET
KIINTEISTÖN KERÄYSASTIOIHIN TAI EKOPISTEELLE
Jos kiinteistöllä ei ole omia
hyötyjätteiden keräysastioita,
kannattaa hyötyjätteet viedä
ekopisteelle. Rinki-ekopisteelle Tervossa voit viedä lasi- ja
kartonkipakkauksia, metallia
ja paperia, joiden materiaali
käytetään uusien tuotteiden
raaka-aineina. Pisteellä kerätään myös tekstiilejä. Ekopiste
on osoitteessa Myllytie 1. Tiedot kaikista Suomen ekopisteistä löydät
www.kierrätys.info
MITÄ JA MILLOIN PIKKUKUKKO LAJITTELUASEMALLE
Jätekukon Pikkukukko lajitteluasemalle voit viedä jätteet,
joita et voi laittaa tavalliseen
jäteastiaan kokonsa tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi. Lajitteluasema on avoinna
kesäaikana (1.5.-31.10.) perjantaisin klo 14–18. Maksutta ko-
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titalouksilta vastaanotetaan
pienkuormina metalli, puujäte, betoni, tiili, posliini, pahvi,
sähkölaitteet, asbesti (pieninä
erinä, tiiviisti muoviin pakattuna), kyllästetty puu ja vaaralliset jätteet. Muista jätteistä
veloitetaan pienkuormamaksu (24,40€/3 m3 tai 12,25 €/1
m3). Tarkista jätelajikohtaiset
lajitteluohjeet osoitteesta
www.jatekukko.fi/
lajitteluasemat

ISOT JÄTE-ESINEET NOUTOKUKON KYYTIIN
Kätevä isojen jäte-esineiden
noutopalvelu
Noutokukko
noutaa isot jäte-esineet suoraan kotoa ja toimittaa ne materiaalinsa mukaiseen käsittelyyn. Hintaan sisältyy kaksi
kantajaa, noutokyyti sekä
jätteen käsittelymaksu. Lisätietoa ja tilausohjeet
www.jatekukko.fi/
noutokukko

YRITTÄJÄILLASSA MUKAVAA PORINAA
Tervon kunta ja yrittäjäyhdistys kutsuivat
yrittäjät iltapalalle 4.6.2020 ravintola Siltaan.
Illassa uusi kunnanjohtaja Seppo Niskanen
esittäytyi ja SavoGrown edustajat Olli Tiainen
ja Sari Tulila kertoivat lyhyesti ajankohtaisia
tiedotusasioita.

Koronasta huolimatta tunnelma oli mukava ja
luottavaisesti tulevaisuuteen katsova! Yhteistyön uusia verkkoja punottiin. Yrittäjäiltoja tullaan järjestämään jatkossakin.

Nyt sinulla on mahdollisuus kouluttautua lähellä kotia ammattiin! Ensi syksynä
alkaviin koulutuksiin ilmoittautuminen käynnissä. Hakuaikaa on elo-syyskuulle.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
perustutkinto, toimitilahuoltaja

Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto, lähihoitaja

KYSY LISÄÄ
Eeva Jäppinen, lehtori, 044 785 8806
eeva.jappinen@sakky.fi

KYSY LISÄÄ
Sirpa Leinonen, opinto-ohjaaja,
044 785 8808, sirpa.leinonen@sakky.fi
Päivi Holopainen, opinto-ohjaaja,
044 785 8794, paivi.holopainen@sakky.fi
Koulutuksen sisältöön liittyvissä asioissa:
opettaja Tiina Viikilä, 044 785 8802,
tiina.viikila@sakky.fi

(Suonenjoki, Rautalampi ja Pielavesi)

Ravintola- ja catering-alan
perustutkinto, kokki

(Suonenjoki, Rautalampi ja Pielavesi)
KYSY LISÄÄ
Marja-Leena Piitulainen,
kehittämisasiantuntija, 044 785 4834
marja-leena.piitulainen@sakky.fi

(Suonenjoki ja Pielavesi)

HAKU JA LISÄTIETOJA
www.sakky.fi/koulutushaku hakusanalla duuni

TAIDOLLA TULEVAISUUTEEN: WWW.SAKKY.FI
KUNTATIEDOTE KESÄ
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OHJEITA YRITYSTEN KESÄTYÖTUKEEN:
Kunta maksaa 550 euroa/ nuori
yrityksille, jotka työllistävät 1621 vuotiaan tervolaisen nuoren.
Tänä vuonna kunta ei lainkaan
työllistä itse, joten on erityisen
hyvä, jos yrityksistä löytyy työmahdollisuuksia. Kesätyötukea
voi saada ne nuoret, jotka lähettivät hakemuksen kuntaan
maaliskuun loppuun mennessä. Palkan täytyy olla alan yleistä palkka- ja kokemustasoa
vastaava. Työn kesto on oltava
vähintään 3 viikkoa. Tuki maksetaan jälkeenpäin menotositteiden perusteella. Sähköinen

lomake on tulossa ja hakemus
tulee kunnan nettisivuille sitten, kun valmistuu.
Yrityksen täytyy huolehtia nuoren työllistämisestä aiheutuvista työnantajan vastuista, joita
ovat mm. välilliset palkkausmenot, lakisääteiset työntekijän
vakuutukset, työsopimuksen
tekeminen ja työntekijän perehdyttäminen ja ohjaaminen.
Työsuhde on yrityksen ja työntekijän välinen.
Palkkaukseen liittyvä tarkempi
ohje löytyy kunnan nettisivuilta
ja elinkeinoasiamieheltä.

UUSIA YRITYKSIÄ
on Tervossa perustettu alkuvuoden aikana (toukokuun loppuun mennessä) kaksi. Samanaikaisesti
myös lopetettiin kaksi yritystä. Sekä yritysten perustaminen että lopettaminen on ollut vaisumpaa
kuin yleensä. Vuoden 2019 aikaan perustettiin 9
uutta yritystä ja lakkautettiin saman verran.

Lisätietoja
Sari Tulila
elinkeinoasiamies
Tervo ja Vesanto
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
0207 464 640
sari.tulila@savogrow.fi

AJANKOHTAISTA
KORONATIETOA
YRITTÄJILLE

www.savogrow.fi

NUORTEN KESÄTYÖT 2020

Hei kesätyöpaikan hakija!

Kesätyöpaikkoja haettiin Tervon kunnasta mm. kotihoidosta, päiväkodilta, kirjastolta sekä vapaa-aikatoimesta. Kiitos kaikille hakijoille! Harmillisesti epidemia ja poikkeusolot vaikuttavat
myös kunnan mahdollisuuksiin tarjota kesätyöpaikkoja.
Epidemiavalmiusryhmä on keskustellut nuorten työllistämisestä kunnan yksiköihin ja tullut
tulokseen, että koska tavoitteena on välttää ihmisten välisiä kontakteja, ei kesätyöpaikka
kunnan eri yksiköissä ole mahdollinen. Näin ollen Tervon kunta ei valitettavasti pysty työllistämään nuoria kesäkaudella 2020. Kunta kannustaa nuoria hakemaan kesätyöpaikkaa
alueen yrityksistä. Tervolaiseen yritykseen työllistyessään, kesätyöllistämiseen tarkoitettu
kunnan tuki voidaan maksaa nuorelle, vaikkei hän hakuvaiheessa olisi ilmoittanut hakevansa
yritykseen.
Kunnanjohtaja
Seppo Niskanen
044 7499 200
seppo.niskanen(a)tervo.fi
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Koronakevään terveiset
ELINKEINOASIAMIEHELTÄ
Kehitysyhtiö SavoGrown väki
on koko poikkeustilan ajan soittanut läpi asiakasrekisterissä
olevia yrityksiä tavoitteena käydä kaikki asiakasyritykset läpi.
Samassa yhteydessä päivitämme yhteystiedot, jotta tiedotteet tavoittaisivat kaikki. Urakka on aikamoinen, toukokuun
loppuun mennessä on tavoitettu n. 750 yritystä, reilusti yli
1000 yhteydenottoa koronaan
liittyen. Alueemme yrityksistä
reilu puolet on tavoitetttu. Mikäli joku ei puhelua ole saanut,
voi olla, että yrityksen tiedot
puuttuvat meidän rekisteristä,
joten kannattaa olla itse aktiivinen ja ottaa yhteyttä meihin.

ps. Olen tehnyt tiedotuskanavaksi myös whatsapp -ryhmän
”tervolaiset yrittäjät”. Mikäli et
vielä kuulu ryhmään, ota yhteyttä, niin liitän sinut mukaan.

Korona on tuonut mukanaan
monenlaisia tukia ja huolta.
Elinkeinoasiamiesten työpäivät
täyttyvät nyt hakemusten tekemisessä avustamisesta ja moninaisten muiden tilanteiden
ratkomisesta yrittäjän apuna.
Yrittäjien tilanteet vaihtelevat,
mutta ilahduttavan monelle on
löytynyt joko korvaavaa muuta
työtä, toiminta on onnistuttu
sopeuttamaan tai on löydetty
jopa uusia tuotteita, palveluja

tai uusia tapoja tuottaa palvelua. Kaikki tukimuodot ovat kyllä tarpeen, että haastavasta tilanteesta päästään eteenpäin!
Yrittäjille olen sanonut, että
kannattaa pyrkiä ajattelemaan
tätä kriisiä niin, että miten
voimme varautua vastaaviin
poikkeustilanteisiin myös jatkossa? Pystynkö turvaamaan
toimeentuloani ja keksimään
yritystoiminnalle muita tukijalkoja? Jos on mahdollista,
kannattaa hyödyntää mm.
moninaiset edulliset ja ilmaiset
kouluttautumismahdollisuudet nyt, jos kalenteri antaa
myöden. Tai onko tämä kriisi
käänne, jossa voin lähteä toteuttamaan kokonaan uuden
suunnan yritystoiminnassa tai
elämässä yleensä?
Kannustan kaikkia olemaan
meihin yhteydessä! Mietitään
asioita yhdessä ja selvitetään
tukimahdollisuudet!
Sari Tulila
elinkeinoasiamies
p. 0207 464 640
sari.tulila@savogrow.fi

HUOM YRITTÄJÄ JA MAATILA!
Päivitämme asiakasrekisteriämme. Mikäli et ole saanut SavoGrowlta ja elinkeinoasiamieheltä sähköpostia ja tiedotteita, tarkista ovatko yhteystietosi kunnossa
www.savogrow.fi/yritysneuvonta/yritysrekisteri tai
kilauttamalla elinkeinoasiamiehelle p. 0207 464 640.

YKSINYRITTÄJÄN TUKEA VOI VIELÄ HAKEA
Kuntien kautta maksettavaa yksinyrittäjien tukea on haettu vasta noin kolmannes siihen
varatusta määrärahasta. Tukea voi hakea elokuun loppuun asti.Kannattaa myös muistaa
alkutuotannon, kalatalouden ja maatalouden liitännäiselinkeinojen tukimahdollisuus!
www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja
-kalatalouden-koronatuki
Kysy lisää elinkeinoasiamieheltä!

KUNTATIEDOTE KESÄ
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BIOKAASULLA LIIKKEELLE -HANKE
SavoGrown biotalousohjelman
mukaisesti kehitysyhtiön tehtävä on innovoida, vauhdittaa ja
verkostoida biotalousalan kehitystä. Biokaasualan käyntiin
saamiseksi täytyy yhtä aikaa
kehittää kysyntäpäätä eli markkinoita, kulutuksen tietoisuutta
ja mahdollisuuksia sekä tuotantopäätä eli tuotantotapoja
ja -mahdollisuuksia.
Biokaasulla liikkeelle -selvityshankkeessa otetaan huomioon TEM:n asettaman Biokaasutyöryhmän
esittämän
Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelman keinoja alan
vauhdittamiseksi.
Kuopion
Pitkälahteen avattu Gasum
Oy:n liikennekaasun tankkauspiste mahdollistaa tähtimäisen

tankkausverkoston syntymisen
maakuntaamme. Tämän vuoksi on ajankohtaista selvittää
hajautetun liikennebiokaasun
tuotantomahdollisuuksia.
HANKKEEN TAVOITTEENA ON:
1) Kartoittaa markkinat, määritellä ja etsiä keinoja markkinaehtoisen liikennebiokaasun
kysynnän vauhdittamiseksi
sekä pyrkiä vaikuttamaan peruskysynnän luomiseen (esim.
taksit, jäteautot, maitoautot,
pendelöijät).
2) Suunnitella tuotanto.
3) Suunnitella jakeluverkko.
4) Selvittää liiketoimintaedellytyksiä eli mm.rahoittajien ja
yritysten kiinnostus investointeihin.

MAKSUTTOMAT
OSAAMISKARTOITUKSET.
EDULLISET
DIGIKOULUTUKSET.
Hei Yrittäjä, teemme kartoituksia vain
marraskuuhun saakka. Tilaa omasi siis heti!

KYSY LISÄÄ:
Jaana Kapustamäki
0207 464 621
jaana.kapustamaki@
savogrow.fi

WWW.YRITTAJAT.FI/YOM
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Hankkeen
alussa
koostetaan aiempien hankkeiden
yhteydessä saatua tietoa ja
tutustutaan muihin biokaasuhankkeisiin. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kehitysyhtiö SavoGrow:n alue,
Leppävirran kunta sekä Ylä-Savon kunnat. Hanke toteutetaan
ja rahoitetaan alueiden välisenä kehittämishankkeena Mansikka ry:n ja Ylä-Savon Veturi
ry:n toimesta.

Sari Tulila
elinkeinoasiamies
Tervo ja Vesanto
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

EHKÄPÄ-KYSELY
Tervon kuntaan on perustettu alkuvuodesta Ennalta ehkäisevän mielenterveys- ja
päihdetyön moniammatillinen
työryhmä. Tervossa toteutettiin keväällä 2020 päihdetilannekysely kuntalaisille. Kyselyllä kartoitettiin kuntalaisten
päihteisiin liittyviä näkemyksiä
ja päihteiden käyttöön liittyviä
ilmiöitä. Kyselyn avulla haluttiin
myös selvittää, millaiset asiat
olisivat tärkeimpiä ehkäisevän
päihdetyön toiminnan kohteita
ja keinoja. Päihteiksi luokitellaan alkoholi, nikotiinituotteet,
sähkötupakka, nuuska, huumausaineet sekä väärinkäytetyt riippuvuutta aiheuttavat
lääkkeet. Ehkäisevä päihdetyö
kohdistuu myös ongelmalliseen rahapelaamiseen. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta
haitoista mielenterveyteen ja
yleiseen terveydentilaan, vaikuttaa päihdemyönteisiin asenteisiin ja vähentää päihteiden
käytöstä johtuvia ongelmia
ja haittoja henkilölle itselleen
ja hänen läheisilleen kaikissa
ikäryhmissä. Alkoholi on koko
Pohjois-Savon yleisin päihde ja
sillä on eniten haittavaikutusta
yksilön terveyteen, perhe-elämään sekä muihin sosiaalisiin
suhteisiin, työ- sekä opiskeluelämään ja talouteen. Tämä
kysely on toteutettu kaikissa
Pohjois-Savon kunnissa.

TERVON PÄIHDETILANNEKYSELY
- Kyselyyn vastasi yhteensä 53
henkilöä, joista naisia 71,2 % ja
miehiä 28,8%.
- Vastanneista alaikäisiä oli
13,2%
- Suurin vastanneiden osuus oli
ikäryhmässä 31-45-vuotta 41%
ja suurin ammattiryhmä työntekijä 37,7%
Kyselyn mukaan:
- Tervon kunnan päivähoito,
koulut ja oppilaitokset noudattavat lakisääteisiä tupakointikieltoja (73,6%).
- Tervon kuntalaiset kokevat,
että he voivat liikkua julkisilla
paikoilla pelkäämättä päihtyneitä (81,1%).
- Ravintoloiden aukioloaikoja
ei tarvitse rajoittaa (92,5%)
eikä ravintoloiden pidennetyt
anniskeluajat ole aiheuttaneet
häiriöitä (83%).
- Kuntalaiset toivovat tiukennusta alkoholin myymisestä
päihtyneelle ravintoissa
(19,2%) ja kaupoissa (34,6%)
sekä myyntiaikoihin rajoituksia
(64,2%).
- Kuntalaiset eivät ole havainneet alkoholin välittämisestä
alaikäisille (76,5%). Kuntalaisten mielestä myyjät ovat
tarkastaneet huolella alaikäi-

seltä vaikuttavien henkilöiden
ostajan iän (83%)
- 43,1% vastaajista oli ollut huolissaan läheistensä alkoholin
käytöstä.
- 37,7% vastaajista kuntalaisten mielestä kunnassa
ei suhtauduta liian vapaasti
humalajuomiseen. Vastaajilla oli toive, että julkisilla
paikoilla puututaan enemmän
alkoholinkäyttöön, erityisesti
paikoissa, joissa liikkuu lapsia
ja nuoria.
- Vastaajista 35,8% toivoo, että
alaikäisten alkoholin käyttöön tulisi puuttua nykyistä
enemmän.
- Vastaajista 58,5% toivoo
myös, että alaikäisten tupakointiin ja nuuskan käyttöön
tulisi puuttua nykyistä enemmän.
- Vastaajista 45% toivoo, että
alaikäisten kannabiskokeiluihin tulisi kunnassa puuttua
nykyistä enemmän.
- 98,1 % ilmoittaa, ettei heiltä
ole kysytty rahapelaamisesta- ja
83% ilmoittaa, ettei heiltä ole
kysytty huumausaineista eikä
lääkkeiden väärinkäytöstä- terveydenhuollossa
- Työpaikoilla on hyvä pysähtyä
tarkastelemaan päihteisiin
liittyviä toimintatapoja. 46,1%
vastaajista ilmaisi, että työpaikoilla ei puututa riittävästi
alkoholinkäyttöön.
- Ikääntyneiden alkoholinkäytön oli havaittu lisääntyneen
11,3%
Kuntalaiset toivoivat ennaltaehkäiseviä,
matalankynnyksen palveluita sekä enemmän
erilaisia
harrastusmahdollisuuksia. Hyvä päihdevalistus
koettiin tehokkaaksi keinoksi
ehkäistä päihteiden kokeilua /
ongelmakäyttöä. Kouluille toivottiin entisiä käyttäjiä puhumaan päihderiippuvuudesta.
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LIIKUNTAHANKE JA
PERHEAKRO
Tervon kunnan päiväkoti Kurrekumpu lähti mukaan Ilo kasvaa
liikkuen- hankkeeseen v. 2018.
Hankkeen tarkoitus on lisätä
liikuntaa tervolaisten lasten ja
perheiden arjessa sekä muuttaa varhaiskasvatuspalveluita
niin, että arkiliikunta on luonteva osa päivittäistä toimintaa.
Hankkeen aikana on päiväkodille hankittu loistava liikuntavälineistö, joka on lasten jokapäiväisessä käytössä. Vuosi
2020 on hankkeen viimeinen
vuosi. Tänä vuonna virittelimme yhteistyötä Kuopion Reippaan voimistelijoiden kanssa.

Ajatuksena on, että saamme
tervolaisille perheille intoa ja
iloa yhdessä liikkumiseen. Hiihtolomaviikolla Kuopion reippaan voimistelijoista tuli Antti
ja Mari pitämään tervolaisille
temppu- ja perheakroa. Päivä
oli sekä vanhemmille että lapsille täynnä iloa ja onnistumisia.
Syksyllä saamme vielä toisen
perheliikuntapäivän Antin johdolla, jonne kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.
Kuvassa tasapainoilevat
Jonna ja Helmi Maapuro

LOHIMAAN RASTI RY - TORSUT 2020
Vuoden 2020 Torsut on aloitettu koronatilanteesta johtuen omatoimirasteilla. Omatoimirasteilla rastipisteillä
on pelkät rastiliput.
Karttoja saa rastilipulla merkityltä K-pisteeltä ämpäristä,
jolle on opastus sekä itse ladattuna linkin kautta netistä osoiteesta https://urly.fi/1C1G
11.6. Luntiainen, Ves.
– Opastus: Suonenjoentie,
Vesanto – Ratamestari: Matti
Tikkanen
18.6. Louhukangas, Ves.
– Oinaskyläntie, Vesanto
– Matti Tikkanen
25.6. Ripsimäki, Ves.
– Vesanto kk, Sonkarintie
– Suvi ja Sami Korhonen
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Heinäkuu, Omatoimirastit
1.-29.7. Ripsimäki, Tikanlinna
– Suvi ja Sami Korhonen
30.7. Kirkonseutu, Ter.
– Tervo kk. – Pentti Mali
6.8. Kymi, Ter. Tervo kk.
– Ville Leinonen
13.8. Kansalampi, Ves.
– Vesanto-Kuopio mt.
– Pertti Lappalainen
20.8. Lohimaa, Ter.
– Utrianlahdentie, Tervo
– Pekka Koponen
27.8. Avoin kartta, Ves.
– Veikko Huttunen
Ratavaihtoehdot (omatoimirasteilla voi olla eri valikoima)
A-rata 3-5 km, haastava; B-rata
2,5-3 km, helppo; mini/RR 1-1,5
km, helppo. Metsään pääsee
klo 17-18, ellei toisin ilmoiteta.
Metsästä on tultava pois klo
19.30 mennessä.

Toimiva Tervo

HUOM! NOUDATATHAN TURVAETÄISYYSOHJEITA SEKÄ
OMATOIMIRASTEILLA ETTÄ
NORMAALEISSA
KUNTOSUUNNISTUKSISSA!
Näin teemme harrastamisesta
kaikille turvallista. Kiitos!

LIIKU JA RETKEILE
Pohjois-Savossa on paljon ulkoilu- ja retkipaikkoja, joita on
rakennettu tai kunnostettu Leader-rahoituksella - Sinua varten. Myös Kehittämisyhdistys
Mansikka ry:n alueella on monenlaisia kohteita, joissa voit
liikkua ja harrastaa tai ihan vain
virkistyä kauniissa luonnossa.
Kuuluuko kesäpäivääsi uimaranta, patikointiretki vai ihailetko mieluusti maisemia näkötornista? Ehkäpä tykkäätkin
kalastaa tai harrastat melontaa? Vai onko perheenjäseniesi

lähiluonnossa
suosikkilaji frisbeegolf, scoottaus tai maastopyöräily? Mahdollisuuksia näihinkin lajeihin
maakunnastamme löytyy, mutta tiedätkö missä kaikkialla niitä on?

Virkistytään luonnossa!

Olemme koonneet avuksesi
kartan, jotta löydät näiden aarteiden äärelle. Kohteita löydät
kootusti www.highwaysavo.fi
-verkkosivuilta, Google Mapsiin
sijoitettuna. Sivuilla on myös
tulostettava pdf-versio kartasta. Painettua karttaa on jaossa
kunnissa ja matkailupisteissä.

P.S. Muutakin mukavaa on
tulossa, mm. video luontokohteista ja maaseudun oma
lehti, jossa vieraillaan kylillä ja
yrityksissä, joissa Leader-rahoituksella on toteutettu huikeita
ideoita. Ota HighwaySavo-kanavat seurantaan Faceookissa,
Instagramissa ja Twitterissä!
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TERVON TERVEYSASEMAN TOIMINTA

kesällä 2020

Ajalla 15.6.-12.7.2020 toiminta siirtyy Vesannon terveysasemalle
Ajalla 13.7.-9.8.2020 terveysasemalla hoidetaan vain kiireelliset asiat
• Vuosikontrolleihin ja kiireettömiin todistusasioihin palataan
kesän jälkeen.
• Haavanhoidot, pistoshoidot, rokotukset ja reseptiasiat
hoidetaan normaalisti.

TERVON TERVEYSASEMA
ma-to 8-16, pe 8-15
(Tervontie 8,72210 TERVO)
osastonsihteeri p. 017 171 171
osastonhoitaja p. 017 171 231

• Reseptien uusiminen: Reseptit uusitaan e-reseptinä apteekin ja
vastaanoton kautta. Terveysasema palvelee reseptiasioissa
puhelintuntien soittoajoilla. Reseptien uusinta-aika on 8 vrk.

KIIREELLINEN ENSIAPU
p. 017 171 170

• Ilmaisjakelutarvikkeiden ja säännöllisten lääkkeiden riittävyys
pyydetään varmistamaan hyvissä ajoin ennen kesäsulkuja.

KIIREETÖN YHTEYDENOTTO
www.kysteri.fi

• On tärkeää, että ulkopaikkakuntalaisella lomalaisella on
mukanaan hoitosuunnitelma tai maksusitoumus.
Ota ne mukaasi kotipaikka kunnan terveyskeskuksesta.

VESANNON TERVEYSASEMA
ma-to 8 - 16, pe 8 - 15
(Simolantie 15, 72300 VESANTO)
neuvonta/ilmoittautuminen
p. 017 171 241
(ei ajanvarausta)
KIIREELLINEN ENSIAPU JA
PÄIVYSTYSAJANVARAUS
p. 017 171 220
KIIREETÖN YHTEYDENOTTO
www.kysteri.fi
KIIREETÖN AJANVARAUS JA
OMAHOITAJIEN
PUHELINNNEUVONTA
ma-pe 12-13.30
sairaanhoitaja p. 017 171 225
sairaanhoitaja p. 017 171 226
FYSIOTERAPIA JA
APUVÄLINEPALVELU
puhelinaika ma-to 12-13
p. 017 171222
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LABORATORIO, ISLAB,
VESANTO
näytteenotto ajalla 15.6.-12.7.2020
ma-pe klo 7.15 - 9.45.
Ajalla 13.7. - 9.8.2020 suljettu.
Näytteenotto ensisijaisesti
ajanvarauksella ma-pe klo 12-14
p. 044 717 8888
www.islab.fi/ajanvaraus

AJANVARAUS JA OMAHOITAJIEN PUHELINNEUVONTA
ma-to 8-9 ja 13-14
pe 8 -9 ja 12-13
sairaanhoitaja p. 017 171 175
sairaanhoitaja p. 017 171 176
AKUUTTIVASTAANOTTO JA
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA
Arki-iltaisin klo 16-18 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-18
päivystys on Pielavedellä
p. 017 171 030.

AK-POLIKLINIKKA/
INR-HOITAJA
ajalla 15.6.-12.7.2020 tervolaisten
asiakkaiden INR vastaanotto
torstaisin Vesannolla Valokujalla
p. 017 171 186

Mahdollisista muutoksista
päivystystoiminnassa tiedotetaan
erikseen. Arkisin ja viikonloppuisin klo 18:n jälkeen päivystys on
Kuopiossa KYS:n yhteispäivystyksessä. Ennen KYS:aan hakeutumista soitetaan päivystysapuun:
p. 116 117

ajalla 13.7.-9.8.2020 vesantolaisten
asiakkaiden INR vastaanotto
torstaisin Vesannolla Valokujalla
p. 017 171 186

FYSIOTERAPIA JA
APUVÄLINEPALVELU
puhelinaika ma-to klo 12-13
p. 017 171 183
MUISTIHOITAJA
ma-to klo 8-15.30
p. 017 171 242

Toimiva Tervo

MIELENTERVEYSPALVELUT
ajanvaraus/puhelinaika ma-to
klo 8-9 p. 017 171 182
Muuna aikana jätä viesti
vastaajaan.
NEUVOLAT
Terveydenhoitajien puhelinaika
ma-pe klo 8-9
kouluterveydenhuolto
p. 017 171 239
lastenneuvola
p. 017 171 180
äitiys- ja ehkäisyneuvola
p. 017 171 044
matkailijoiden rokotukset
p. 017 171 180
AK-POLIKLINIKKA/
INR-HOITAJA
Tervon terveysaseman ollessa
kiinni ajalla 15.6.-12.7.2020
torstaisin Vesannolla
p. 017 171 186

SUUN TERVEYDENHUOLTO
ajanvaraus ma-pe 8-16
p. 017 171 360
ajanvarauksen peruuttaminen
p. 017 171 366
arkipyhä- ja viikonloppupäivystys
Kuopio ajanvaraus klo 8-9
p. 017 174 020
LABORATORIO, ISLAB, TERVO
näytteenotto ma ja to
klo 7.00-9.30.
Ajalla 15.6.-12.7.2020
Tervon laboratorio suljettu.
Ajalla 13.7.-2.8.2020:
näytteenotto ma ja to klo 7.00-9.30
Ajalla 3.8.-9.8.2020:
ma, ke ja to 7.00-9.30
Näytteenotto ensisijaisesti
ajanvarauksella. Ajanvaraus
ma-pe klo 12-14
p. 044 717 8888,
www.islab.fi/ajanvaraus

RÖNTGEN
Keitele, Sairaalatie 1.
Röntgentutkimukset: ajanvaraus
röntgenin aukioloaikoina
p. 017 171 150
Pielavesi, Savikontie 15.
Röntgen- ja ultraäänitutkimukset,
ajanvaraus ma, ti ja to
klo 8-15.30 ja pe klo 8-13.30
p. 017 171 050
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TERVON KUNNAN PALVELUT
KUNNANVIRASTO
Neuvonta ja chat auki klo 8 - 15 017 499 111
Virasto palvelee ympäri vuoden ma-pe klo 9-14,
muuna aikana sopimuksen mukaan.
tervon.kunta@tervo.fi tai
etunimi.sukunimi@tervo.fi
www.tervo.fi

VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut, veteraaniasiat,
palveluohjaus ja palvelutarpeen arvioinnit:
Kotihoitopalveluiden esimies
Kati Vehniäinen		
puh. 044 749 9253
puhelinaika ma-pe klo 8.00-10.00.

KUNNANVIRASTO ON SULJETTU
VUOSILOMIEN VUOKSI
6. - 26.7.2020. Sulkemisaikaan kiireellisissä
asioissa sosiaalitoimen päivystysnumero on
044 749 9251 tai 044 749 9265 (virka-aikaan)
sekä kiinteistöpäivystysnumero 044 749 9353.
Asiakaskäynneistä on kaikissa tapauksissa sovittava
etukäteen.
HALLINTOTOIMISTO, TALOUS- JA
PALKKAHALLINTO
Kunnanjohtaja Seppo Niskanen puh. 044 749 9200
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen
puh. 044 749 9201
Pääkirjanpitäjä Merja Lindi
puh. 044 749 9211
Kirjanpitäjä Seija Lintunen
puh. 044 749 9212
Palkanlaskija Taina Poutiainen
puh. 044 749 9216
Toimistosihteeri Johanna Tamio puh. 044 749 9351
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, puh. 020 746 4640 sari.tulila@savogrow.fi
SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtaja Minna Heikkinen puh. 044 749 9250
Täydentävän ja ennaltaehkäisevän
toimeentulotuen asiat
puh. 044 749 9252
sosiaalityöntekijä 		
puh. 044 749 9251
tai sosiaalityöntekijä 		
puh. 044 749 9265
Puhelinaika ma-pe klo 8.00-10.00.
Lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät,
muu sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut:
sosiaalityöntekijä 		
puh. 044 749 9251
Puhelinaika ma-pe klo 8.00-10.00.
Perhetyö			puh. 044 749 9266
Puhelinaika ma-pe klo 8.00-10.00.
Vammaishuollon palvelut, aikuisten ja ikäihmisten
perhehoito, omaishoidon tuki sekä asumispalvelut:
sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja
			puh. 044 749 9265
Puhelinaika ma-pe 8.00-10.00.
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä
			puh. 044 788 5422
Sosiaaliohjaaja 		
puh. 044 788 5438
Sosiaaliasiamies 		
puh. 044 718 3308
ma-to klo 9-11.30.
SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO
AJANVARAUKSELLA.
Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti joka
keskiviikko ja joka toinen torstai.
Erikoissosiaalityöntekijä
puh. 040 177 9124
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KOTISAIRAANHOITAJAT:
Alue 1. sairaanhoitaja
Tanja Huttunen 		
puh. 040 775 4715
Alue 2. sairaanhoitaja		
puh. 040 548 3943
Puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 10.00-10.30
Kotisairaanhoitajien porrastetut vuorot klo 7.00-17.00
välillä, sairaanhoitajat työskentelevät vuoroviikoin
klo 17.00 saakka.
KOTIHOITO:
Kotihoito 24/7 talojen tiimi
Kotihoito ma-su klo 7.00-21.00
kentän tiimi		

puh. 044 749 9257
puh. 044 749 9277

SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET
Virka-aikana sosiaalityöntekijä
puh. 044 749 9251
tai 			
puh. 044 749 9265
perhetyöntekijä		
puh. 044 749 9266
toimistosihteeri		
puh. 044 749 9252
perusturvajohtaja		
puh. 044 749 9250
Tarvittaessa yhteydenottopyynnöt puh. 017 499 111
SOSIAALIPÄIVYSTYS
virka-ajan ulkopuolella, puh. 112.
KRIISIPALVELUT
Kuopion kriisikeskus, Kallanranta 9, 70100 Kuopio
Ajanvaraus ma-to klo 8-10
puh. 017 262 7733
Kuopion kriisikeskus tarjoaa keskustelutukea
vaikeasta elämäntilanteesta selviytymiseen.
Kun tarvitset apua tai kuuntelijaa, ota yhteyttä.
Valtakunnallinen kriisipuhelimen suomenkielinen
linja päivystää joka päivä vuorokauden ympäri
numerossa 09 2525 0111.
YLEINEN EDUNVALVONTA
Pohjois-Savon edunvalvontatoimisto
Suonenjoen toimipaikka
Olavi Leskisenkatu 12, 77600 Suonenjoki
Edunvalvoja		
puh. 029 565 2571
tai 			
puh. 050 380 1181
Edunvalvontasihteeri		
puh. 029 565 2570
tai 			
puh. 050 380 1174
OIKEUSAPUPALVELUT
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto, Suonenjoen
toimipaikka, puh. 029 566 1060 arkisin klo 9-15.
KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajaneuvonta.fi, puh. 029 505 3050
(arkisin klo 9-15)

Toimiva Tervo

KIRJASTO
Lainaus ja neuvonta		
puh. 044 749 9315
kirjasto@tervo.fi
Facebook: www.facebook.com/tervonkirjasto
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
esimies			
puh. 044 749 9316
Kirjastovirkailija		
puh. 044 749 9315
YHTENÄISKOULU
https://peda.net/tervo/ty
Rehtori Kimmo Honkanen
puh. 044 749 9309
kimmo.honkanen@tervo.fi
Toimistosihteeri Jukka Mykkänen puh. 044 749 9301
KURREKUMMUN PÄIVÄKOTI
Varhaiskasvatuspalveluiden esimies
Mari Jalava		
puh. 044 749 9263
mari.jalava@tervo.fi
VAPAA-AIKATOIMI
Liikuntapalvelut
Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä		
puh. 044 749 9303
Nuorisopalvelut, Nuorisotyöntekijä
Arto Lahtinen		
puh. 050 387 9969
Liikuntatapahtumista ja –palveluista sekä
nuorisopalveluista ks. tämän tiedotteen erillinen osio.
RAKENNUSTARKASTUS
Rakennustarkastaja Jukka Korhonen
puh. 044 749 9350
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristönsuojelutarkastaja
Johanna Tuomainen		
KIINTEISTÖPÄIVYSTYS		

puh. 044 749 9322
puh. 044 749 9353

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (Tervo, Vesanto, Keitele,
Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki)
Ympäristöterveysjohtaja
Maija Lehtonen		
puh. 044 749 9400
Toimistosihteeri
Mervi Mäki-Penttilä		
puh. 044 749 9410
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka, Rautalammintie 11
vs. Maarit Vihottula		
puh. 044 749 9420
Liisa Ruuska		
puh. 044 749 9423
Vesa Aula			
puh. 044 749 9424
ELÄINLÄÄKÄRIT
Tervo, Päivi Romunen, Myllytie 7
ajanvaraus klo 8-9.30		
puh. 044 749 9401
Vesanto, Anu Hallikainen Valokuja 1,
ajanvaraus klo 8-9.30		
puh. 044 749 9402
Valvontaeläinlääkäri
Heidi Brisk 			
puh. 044 749 9409
Eläinlääkäripäivystys arkisin klo 9.30 jälkeen sekä
viikonloppuisin ja juhlapyhien ajan; soita oman eläinlääkärisi numeroon, niin puhelu yhdistyy päivystävän
eläinlääkärin numeroon.
Löytöeläinsuoja		
puh. 040 576 3123

PALO- JA PELASTUSTOIMI
YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Pohjois-Savon pelastuslaitos Tervon paloasema,
Tervontie 1, 72210 TERVO puh. 017 188 306
Palomestari
puh. 044 718 8270
Ylipalomies
puh. 044 718 8301
NUOHOUSPALVELUT
Etsi lähin OMAnuohooja, https://nuohoojat.fi
TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri,
Tervon terveysasema		
puh. 017 171 171
Päivystysajanvaraus ja
kiireellinen ensiapu		
puh. 017 171 170
ENSIHOITOPALVELU 24 H HÄTÄTILANTEESSA
puh. 112
Tervon terveysaseman aukioloajat ja yhteystiedot
ks. tämän tiedotteen erillinen osio s. 32
ASUNTOASIAT
Kunnanvirastosta saatavat vuokra-asuntohakemukset toimitetaan hallintojohtajalle
puh. 044 749 9201.
Korkotukilainoille ei ole erillisiä hakuaikoja.
Lisätietoja korkotukiasioissa saat omalta pankinjohtajaltasi ja kunnassa rakennustarkastajalta.
Vapaita tontteja rakentamiseen löytyy kunnalta sekä
kaava-alueelta että haja-asutusalueelta.
Tonttivarausasioissa palvelevat kunnanjohtaja,
puh. 044 749 9200 ja rakennustarkastaja,
puh. 044 749 9350. Viimeksi mainitun puoleen
käännytään myös varsinaisissa rakennusasioissa.
TERVON OPASKARTTA
Tervon opaskarttaa myydään kunnanviraston
neuvonnasta, kirjastosta 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.
TERVON TORIPAIKKAMAKSUT
Tervon toripaikkamaksut maksetaan teknisen lautakunnan määrittelemien taksojen mukaisesti Tervon
Tekevät ry:lle Tervon Puotiin ja Puhvettiin. Mikäli toripaikkamaksu on jäänyt maksamatta, peritään maksu
kaksinkertaisena.
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