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Kesäinen tervehdys

I

loista kesän odotusta teille hyvät tervolaiset ja kesätervolaiset. Hartaasti valmistellun maakunta- ja soteuudistuksen
kaatuminen oli alkukevään suuri uutinen.
Onneksi Tervon kunta ja alueemme muutkaan
kunnat eivät ole jääneet odottelemaan mitä
”Isolla kirkolla” päätetään. Olemme määrätietoisesti rakentaneet monia yhteistoimintakokonaisuuksia naapurikuntien kanssa.
Tervon, Keiteleen ja Vesannon kunnat
ovat perustaneet yhteisen ympäristötoimen
organisaation hoitamaan rakennusvalvontaa
ja ympäristönsuojelua. Tekniseen toimeen on
perustettu samojen kuntien omistama Palveluyhtiö Viisarit Oy. Yhtiö ottaa vastatakseen
kuntien nykyisin järjestämät teknisen toimen
palvelut. Näillä ratkaisuilla Tervo, Keitele ja
Vesanto turvaavat osaamisen ja riittävät resurssit vastata tulevaisuuden haasteisiin sekä
ympäristötoimen että teknisen toimen osalta.
Palveluyhtiön nimi (kunnanhallituksen
pj. Erkki Pääkkösen idea) Viisari on loistava osoitus monenlaisesta yhteistyöstä, mitä
alueella on vuosikymmeniä tehty. Viisari on
siis vanha ja yleisesti käytetty nimitys Niinivedenpäässä sijaitsevasta Keiteleen, Tervon
ja Vesannon risteyksestä. Risteyksen keskellä
seisoi silloin vallinneen käytännön mukaisesti
”viisaripylväs”, josta viitat osoittivat Keiteleelle, Tervoon ja Vesannolle kertoen samalla
myös matkojen pituudet. Viisari oli yleinen
nuorison kokoontumispaikka ja viisarille sovittiin myös monen nuorenparin ”rehvit”. Viisari on siis ollut jo kauan kuntia yhdistävä solmukohta, jossa on vaihdettu ajatuksia ja jonka
ympärille on syntynyt yhteistä toimintaa.
Kunnat, myös Tervon kunta, rakentuvat
2020 -luvulla uudenlaisen toiminta-ajatuksen pohjalle. Digitaalisuuteen perustuvat
palveluverkostot ja uudenlaiset yhteistoimintamallit kuntien kesken ovat ainoa mahdollisuus pienille kunnille selviytyä tulevissa
pyörteissä. Kunnan menestyminen edellyttää
myös rohkeita kokeiluja ja tulevaisuuden
uskoa. Ellemme itse usko tuleviin mahdollisuuksiin, ei niihin usko kukaan.
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Kunnanjohtajan kesäretki 26.6.

Kunnan menestyminen
edellyttää myös
rohkeita kokeiluja ja
tulevaisuuden uskoa.
Piispantarkastuksen yhteydessä pidetyssä tupaillassa tervolaiset ja kesätervolaiset
olivat lähtökohtaisesti tyytyväisiä elämään
Tervossa. Yhteisöllisyys koettiin kaikkein tärkeimpänä hyvän elämän voimana. Yhteisöllisyyden kantavia teemoja ovat osallisuus,
luottamus, sitoutuminen ja läheisyys. Kaikki
asioita, jotka kannattavat yksittäisen ihmisen
elämää kuin myös kuntien hyvää yhteistyötä. Myös palvelut, joita kunta tarjoaa ovat
hyvällä tasolla. Useat kesätervolaiset ovat ihmetelleet kuinka nopeasti lääkäripalveluihin
pääsee ja miten upeasti kirjastopalvelut on
hoidettu. Alueemme kuntien yhteinen ponnistus ja tavoite tulee olla kuinka teemme
näkyviksi ja viestimme yhteisöllisyydestä ja
toimivasta hyvästä elämästä hyvien peruspalveluiden äärellä, niin Tervossa kuin muissakin alueemme kunnissa.
Tervon kesä on täynnä lukuisia toinen
toistaan upeampia yhteisöllisiä kesätapahtumia, joissa käymällä arjen kiireet unohtuvat.
Kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden puolesta haluan toivottaa teille kaikille
rentouttavaa ja aurinkoista kesää!

Viime vuonna kesäretki
tapahtui ekologisesti soutuveneellä.

PS.

Tällä kertaa kunnanjohtajan kesäretken
teemana on ilahduttaminen. Kunnanjohtaja
koppaa kyytiin kotipalvelun ja palvelukodin
asukkaita ja ajeluttaa heitä pienen kiertoajelun kyläläisille mieleisiin kohteisiin. Käydään
mahdollisesti katsastamassa entisiä kyläkouluja
ja ajellaan pitkin kylänraittia. Samalla kunnanjohtaja kertoo kunnan kuulumisia ja mitä uutta
kuntaan on rakenteille. Kiertoajelun jälkeen
nautitaan keittolounas Lohimaassa ja lopuksi
ajelutetaan kyytiläiset kotiin.

KUNNANVIRASTO ON SULJETTU VUOSILOMIEN VUOKSI
8.-28.7.2019. Sulkemisaikaan kiireellisissä asioissa sosiaalitoimen
päivystysnumero on 044 749 9251 tai 044 749 265 (virka-aikaan)
ja teknisen toimen päivystysnumero 017 499 353.

Kunnan yhteystiedot
löytyvät sivuilta 44->

Lukutärpit lehdessä:
sivu 20 Etätyötä Yritystalolla
sivu 26 Nuorten kesätyöllistäminen
sivu 34 Liikunta- ja virkistysalue

Vapaa-ajanasukas!
Kunta ylläpitää vapaa-ajanasukasrekisteriä, jota käytetään kunnan tiedotteiden
lähettämiseen kesäasukkaille. Tervon kesäja talvitiedote jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin ja osoitteellisena kesäasukkaille.
Lisäksi lähetämme tarpeen mukaan muita
kunnan palveluihin liittyviä tiedotteita.
Voit liittyä kunnan vapaa-ajanasukasrekisteriin ja tilata kunnan tiedotteet oheisella lomakkeella. Voit myös tehdä osoitteenmuutoksen mikäli osoitetietosi ovat
muuttuneet.

www.tervo.fi/kuntatiedote

Tervon kunnan kesäkirje 2019

Petteri Ristikangas
kunnanjohtaja

Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Mikko Latvala
Kuvat: Jani Nuutinen, Mikko Latvala, Petri Korhonen, Taina Pönkänen, Pixabay
Taitto: Hanna Valkonen, UniikkiTarina www.uniikkitarina.fi
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio
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Tervon talouden näkymiä

Arvio tulevasta kehityksestä

Tervon vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa
alijäämää 117.209,81 euroa. Tilinpäätös pienentää kunnan taseeseen kertyneen ylijäämän 1.328.974,11 euroon. Kunnan saamat
valtionosuudet kasvoivat 174.000 euroa.
Verotulot pienenivät 243.000 euroa. Maailmantalouden epävarmuus vuonna 2018 pienensi kunnan sijoitusvarallisuuden tuottoa
94.000 euroa. Valtionosuuksien, verotulojen ja sijoitustuottojen yhteenlaskettu kokonaiskertymä pieneni vuoteen 2017 verrattuna 163.000 euroa. Myös vuosikate heikentyi
erittäin huolestuttavalle tasolle.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen kunnalle on kertynyt 1.328.974,11 euroa ylijäämää puskuriksi tuleville vuosille. Talouden
ongelmat eivät helpotu tulevinakaan vuosina. Palvelutarpeet niin maakunnassa kuin
Tervossakin kasvavat erityisesti ikäihmisten
palveluissa.
Huolestuttavaa on myös lastensuojeluilmoitusten raju kasvu Tervossa parin viime
vuoden aikana, mikä heijastuu sosiaalisektorin kustannusten kasvuun jatkossa. Kuntatalouden näkökulmasta ongelmia lisäävät
uuden työehtosopimuksen tuoma palkkojen
nousu ja yleinen kustannustason nousu.
Tervon kunnan omat ratkaisut talouden
ongelmiin ovat edellä kuvattujen yhteistoimintakokonaisuuksien lisäksi koko kunnan
palvelurakenteen kriittinen tarkastelu.

Kokonaisverotuotot tippuivat
Tervon kunnan kokonaisverokertymä vuonna 2018 oli 4.282.964 euroa. Kunnan vuoden 2018 kokonaisverotulot vähenivät
vuoteen 2017 verrattuna 243.121 euroa.
Tarkistettuun talousarvioon verrattuna kokonaisverotulot toteutuivat 100 %, 1.536
euroa alle arvion.
Veroluokista, verrattuna vuoden 2017
tilinpäätökseen, kunnallisverotuotto oli
3.440.956 euroa, jossa laskua edelliseen
vuoteen oli 236.441 euroa. Kiinteistöverotuotto oli 410.852 euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen oli 7.829 euroa. Yhteisöveron
tuotto oli 431.157 euroa, jossa kasvua oli
vuoteen 2017 verrattuna 1.149 euroa.
Valtionosuudet kasvoivat vuoden 2017
6.355.330 eurosta ollen vuonna 2018
6.528.588 euroa, jossa kasvua 173.258 euroa. Valtionosuudet toteutuivat talousarvioon nähden 101,4 %, 88.288 yli arvion.
Kunnan lainamäärä kasvoi 5.587.034
euroon (tilinpäätös 2017 5.451.228 euroa).
Asukaskohtainen lainamäärä oli 3.565 euroa/asukas (tilinpäätös 2017 euroa 3.439/
Maailmantalouden
epävarmuus vuonna 2018
pienensi kunnan sijoitusvarallisuuden tuottoa.

asukas). Lainasta pitkäaikainen vieras pääoma oli 3.742.256 euroa ja lyhytaikainen
vieras pääoma 1.844.778 euroa.
Kunnan lainanhoitokate eli kunnan tulorahoituksen riittävyys vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun on vuonna
2018 0,2 (v. 2017 1,5). Tulorahoitus riittää
lainojen hoitoon jos tunnusluvun arvo on 1
tai sitä suurempi.
Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus
kasvoi edellisen vuoden 47,2 prosentista 50,4
prosenttiin. Suhteellinen velkaantuneisuus
kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista
tarvitaan vieraan pääoman takaisin maksuun
(luku kuntasektorilla v. 2017 56 %).
Kunnan omavaraisuusasteen muutos oli
edellisen vuoden 57,6 prosentista 57,4 prosenttiin. Omavaisuusaste osoittaa kunnan
vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen
kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Koko maan omavaraisuusaste oli
vuonna 2017 61 %. Tervon kunnan omavaraisuusaste on edelleen hyvällä tasolla.
Kunnan investointimenot olivat vuonna
2018 743.370,95 euroa. Investointimenojen
toteutumisesta on tarkempi selvitys erillisessä
investointien toteutumavertailussa. Rahoitusosuuksia investointeihin kirjattiin 269.651
euroa. Pysyvien vastaavien luovutustulot
rahoituslaskelmassa olivat 530.000 euroa.
Luovutustuloihin vaikuttaa luovutettu käyttöomaisuus tasearvoilla 354.632 euroa sekä
myyntivoitot 175.368 euroa. Toiminnan ja
investointien rahavirta oli -104.819 euroa.
Pitkäaikaisten lainojen lisäys oli vuonna
2018 550.000 euroa (vuonna 2017 500.000
euroa). Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilivuonna 2018 239.778 eurolla. Lyhytaikaisten
lainojen (kuntatodistukset ja luottolimiitti)
määrä väheni 174.416 eurolla edellisvuoteen. Antolainasaamiset kasvoivat 300.000
eurolla. Kunnan rahavarat kasvoivat 22.665
euroa edelliseen vuoteen verrattuna ollen
vuoden 2018 lopussa 3.531.899 euroa.
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aseman ja Kiinteistö Oy Tervon kuntakiinteistöjen sulautumisen myötä. Tervon Kehitys
Oy:n omistamassa kaukolämpölaitoksessa ei
ole odotettavissa merkittäviä investointeja.
Vesiliiketoiminnan osalta Allaan investoinnit
saatetaan loppuun vuonna 2019. Vesijohtoverkostojen uudistamisesta tehdään vuonna
2019 toiminta- ja investointisuunnitelma.
Edellä mainitut toimenpiteet vaaranna kuntakonsernin taloudellista asemaa.

Koulupäätös tehdään keväällä
Kunnan velkaantuminen kasvaa maltillisesti
suunnitelmavuosien aikana. Päätös Tervon
Yhtenäiskoulun yläluokkien järjestämisestä
tehdään keväällä 2019.
Uuden yläkoulun mahdollinen rakentamoinen kasvattaa jatkossa kunnan velkaantumista lainan tai leasing -rahoituksen muodossa. Kehittämishankkeita, joilla on selkeä
vaikutus käyttötalouteen vaikuttavina säästöinä tulevina vuosina tai asuin- ja toimintaympäristön kehittämiseksi olennainen vaikutus, voidaan lisätä investointiohjelmaan
tarvittaessa (esim. sähköisten palveluiden
kehittämiseen liittyvät hankkeet ja kaavahankkeet).
Tervon Kehityksen
asema vahvistuu
Konserniyhteisöistä merkittävimmän Tervon
Kehitys Oy:n taloudellinen asema vahvistuu
tulevina vuosina Kiinteistö Oy Tervon Terveys-

Vuoden 2018 tilinpäätös
Toimintakulut (ulk.)

14.858.680

Tulot
toimintatuotot (ulk.)

3.869.227

verotulot

4.282.964

valtionosuus

6.528.588

rahoitustuotot
Tulot yhteensä
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos

280.148
14.960.927
14.268
285.156
-270.887

Poistoero/rahastojen muutos

107.109

Tilikauden ylijäämä

-117.209
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Laadukasta palvelua kuntalaisille Palveluyhtiö Viisarit Oy:n
toiminta käynnistyy
Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnat yhdistävät voimansa teknisen toimen palveluiden tuottamisessa ja vuoden 2020 alusta palvelun tuottaa kuntien omistama Palveluyhtiö
Viisarit Oy.
Yhtiön tarkoituksena on tehostaa ja varmistaa kuntien palvelutuotanto yhdistämällä
resurssit ja osaaminen yhteisesti omistettuun
yhtiöön.
Yhtiön liiketoimintalohkoja ovat hallinto- ja isännöintipalvelut, vesihuolto- ja
kaukolämpöpalvelut, maa- ja metsätilojen
hoito, rakentamis-, rakennuttamis- ja kaavoituspalvelut, siivouspalvelut, liikuntapaikkojen kunnossapitopalvelut sekä alue- ja
kiinteistönhoitopalvelut. Teknisen toimen
nykyinen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön työntekijöiksi.
Tarina nimen takana
Viisari on vanha ja yleisesti käytetty nimitys Niinivedenpäässä sijaitsevasta Keiteleen,
Tervon ja Vesannon risteyksestä. Risteyksen
keskellä seisoi silloin vallinneen käytännön
mukaisesti ”viisaripylväs”, josta viitat osoittivat Keiteleelle, Tervoon ja Vesannolle kertoen samalla myös matkojen pituudet. Viisari
oli yleinen nuorison kokoontumispaikka ja
viisarille sovittiin myös monen nuorenparin
”rehvit”. Viisari on siis ollut jo kauan kuntia
yhdistävä solmukohta, jossa on vaihdettu
ajatuksia ja jonka ympärille on syntynyt yhteistä toimintaa.
Uuden, kokonaan kuntaomisteisen yhtiön
tavoitteena on tuottaa kunnille ja kuntalaisille laadukkaat palvelut tasavertaisesti kuntien alueella. Uudelleenorganisointi tarjoaa
meille nykyistä paremmat mahdollisuudet
nopeaan reagointiin mm. palvelutarpeissa
tapahtuviin muutoksiin. Se tehostaa kuntien
yhteistyötä ja ennen kaikkea saamme turvat-

tua osaavan työvoiman saantia alueella. Yhtiömuotoisesti toimittaessa meillä on myös
paremmat edellytykset henkilöstön erikoistumiseen, mikä taas lisää palveluidemme toimintavarmuutta.
Yhtiölle ei siirry kuntien omaisuutta ja
yhtiön palvelutuotanto nojaa tiiviiseen yhteistyöhön paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Keskeisenä periaatteena on, ettei yhtiö
vääristä alueen taloudellista kilpailua vaan
pikemminkin luo suuremmalla volyymillä
lisää mahdollisuuksia paikallisen yrittäjyyden
kehittämiseen.
Yhtiön perustamisasiakirjat allekirjoitetaan heinäkuussa 2019 ja yhtiön käynnistymistä tukeva työ erilaisilla kokoonpanoilla
on jo vauhdissa. Tätä työtä on mm. hankinta- ja palvelusopimusten sisältöjen määrittely,
henkilöstösopimuksen laadinta, henkilöstön
osaamiskartoitukset ja tehtävänkuvien määrittely ja taloushallinnon järjestelyt. Paljon
on tehtävää, minkä tekee mielellään muutoksen tuomien mahdollisuuksien imussa!
Yhdessätuumin uuden edessä,
Keiteleen, Tervon ja Vesannon
kunnanjohtajat:
Hanna Helaste
Petteri Ristikangas
Sanna Kauvosaari
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YLÄKOULUSELVITYS on valmistunut
Lähes puolitoista vuotta kestänyt Yläkouluselvitys 2018 -2019 on valmistunut. Työryhmän työtä jatkoi tämän vuoden puolella
kunnanhallituksen nimeämä toimikunta.
Kunnan nettisivuilla https://tervo.fi/
loppuraportti -osoitteesta löytyvät loppuraportti, lausunnot ja kuulemistilaisuuden
aineisto.
Kirjalliset lausunnot asiasta antoivat
oppilaskunta, lapsi-ja nuorisoneuvosto,
vanhempainyhdistys, OAJ Tervon paikallisyhdistys ry ja opetushenkilöstö. Vanhempainyhdistyksen lausunnon liitteenä on 450
henkilön allekirjoittama adressi yläkoulun
säilyttämisen puolesta.
Toimikunta teki asiasta päätösehdotuksen sivistyslautakunnalle 29.4. Kunnanhallitus antaa esityksensä kunnanvaltuustolle 7.5.
ja valtuusto tekee päätöksensä 18.5.
Toimikunta esitti, että yläkoulun opetus järjestetään myös jatkossa osana Tervon Yhtenäiskoulua seuraavilla reunaehdoilla:
- laadukas opetus on pystyttävä turvaamaan myös yläkoululaisille riittävin aineenopettajajärjestelyin
- tilannetta seurataan lukuvuosittain tehtävillä kyselyillä ja palautteilla
- opetuksen järjestämisen laadusta tehdään lukuvuoden 2023- 2024 lopussa

Palvelukoti
harjakorkeudessa
Attendon palvelukoti valmistuu alkukesän aikana palvelukoti Kanervan ja Tervon
tähden viereen. Toiminta alkaa alustavasti
heinäkuun alusta. Hoivakodissa on 26 paikkaa, samalla siirtyy kunnan ruokapalvelut
uusiin tiloihin. Alueelle muodostuu tällä tavalla kolmen palvelukodin hoivakeskittymä.

laaja selvitys, jonka jälkeen arvioidaan
yläkoulun opetuksen jatko Tervossa.
Perusteluiksi esitykseensä toimikunta nimesi
Pedagogiset perusteet
- lapsen ja nuoren koulun kasvatustavoitteet saavutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa parhaiten yhtenäisenä 0-9
vuosiluokkien oppimispolkuna
- lapsella ja nuorella on tuttu ja turvallinen oppimisympäristö
- tarvittavat erityisen tuen ja opiskelijahuollon palvelut voidaan järjestää katkeamattomasti
- kodin ja koulun yhteistyö jatkuu esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen
- Yhtenäiskoulun opetushenkilöstöllä on
vahva oppilaantuntemus
- koulumatkat säilyvät nykyisellään.
Tervon kunnassa on suunnitteilla nykyaikaisen oppimisympäristön rakentaminen, mikä
mahdollistaa uudenlaiset opetusjärjestelyt.
Selvityksen perusteella yläluokkien opetuksen järjestäminen kotikunnassa on taloudellisesti kustannusneutraali suhteessa opetuksen järjestämiseen naapurikunnissa.
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Tapahtuu kesällä
kesäkuu
20.5.-3.6. Tervo-seuran kiertävä
kesänäyttely ”Kuva-aarteita Tervo-seuran valokuva-arkiston kätköistä” Palvelukoti
Vuokossa.
4.6. klo 18 Yhteislauluilta Eerikkalan tuvassa. Hanna Raittila laulattaa.
8.6. klo 13-15 ”Kuva-aarteita
Tervo-seuran valokuva-arkiston kätköistä” -kesänäyttelyn
avajaiset Avoimet kylät –tapahtumassa Talluskylän nuorisoseurantalolla,
Talluskyläntie 38. Näyttely on avoinna
NS-talolla myös su 16.6. klo 13-15 ja 30.6.
klo 13-15 sekä Rosvonpaistitapahtumassa
6.7. klo 18-21.
8.6. Kirkkovenesoutua Tervo Caravanista. Varaukset: puh. 0400 573459.
11.6. klo 13-14.30 Omaishoitajien
kesäkuun tapaaminen Parkkimäen
kerhohuoneella.
11.6. klo 18 Yhteislauluilta Eerikkalan tuvassa. Laulattamassa Hanna Raittila.
14.6. klo 17-19 KESÄN
ENSIMMÄINEN ILTATORI.
Tervon maa- ja kotitalousseura. Kirjakirppikset ovat
mukana kolmella kesätorilla:
iltatorit 14.6. ja 5.7. klo 17-19
sekä kesätori 29.6. klo 10-13
15.6. klo 18 Hanna Raittilan musikaalikonsertti Mantulla.
18.6. Kirjaston asiakaspalvelu
suljetaan klo 13.30.
18.6. klo 18 Yhteislauluilta Eerikkalan tuvassa.
21.6. Juhannusaatto. EI ILTATORIA.
21.-23.6. Lohimaan
juhannus.
22.6. klo 18 Jaana
Pölläsen kesäkonsertti Tervon

kirkossa, os. Kirkkotie 10.
24.6. klo 17-19 kirjastokirppis
Tervon kirjastossa. Kymmenen ilmaista
myyntipaikkaa yksityishenkilöille.
25.6. klo 18 Yhteislauluilta Eerikkalan tuvassa. Hanna Raittila.
28.6. EI ILTATORIA.
29.6. Kaikkien yhteinen kesätori
ja kirppis torilla klo 10-13. Tule tapaamaan kunnanjohtajaa ja muita paikalla
olevia! Kahvitarjoilu ja ohjelmaa.
Nuorten valokuvauskilpailu ”Tervo 24h”
sekä Kaikkien leivontakilpailu: suunnittele ja
valmista Tervo-aiheinen suolainen tai makea
leivonnainen. Tuomaristo on tapahtumassa
paikalla ja palkinnot jaetaan saman päivän
aikana. Lue lisää sivulta 15.
29.6. Tervon Metsästäjien hirvipeijaiset Kekkolassa
klo 14.
29.6. klo 17 Sädelauluryhmän ja
Karttula-kvartetin konsertti kirkossa, johtaa Jussi Mattila.
30.6. klo 10 Kesävieraiden kirkkopyhä Tervon kirkossa.
Kansanlaulu-kirkko.
30.6. klo 18 10 000 vuotta Tervon historiaa 1,5 tunnissa Eerikkalan
tuvassa. Kertojana Riitta Raatikainen.
heinäkuu
1.-31.7. Hannele
Jääskeläisen akvarellinäyttely
Metsän väkeä ja vähän
muutakin Tervon kirjastossa.
5.7. klo 17-19 Iltatori. Hautolahden
kyläyhdistys.

5.7. klo 19.15 Iltamusiikki Tervon
kirkossa. Klassisia ja hengellisiä musiikin helmiä suomalais-venäläisen duon esittämänä.
Esiintyjät: Maksim Mostovoj, pietarilaisen
Konevitsa-kvartetin tenori ja pianisti sekä
Anu-Kaisa Ageenko, sopraano ja pianisti.
Esim. kuullaan kauneinta klassis-hengellistä
vokaalimusiikkia
mm. Schubertilta,
Merikannolta
ja Tsesnokovilta
niin tenori- kuin
sopraanosooloinakin.
6.7. RaksaFestarit
rannalla
Lohimaassa. Katso erillinen ilmoitus takasivulta.
6.7. klo 18 Talluskylän
Rosvonpaisti.
6.7. Herättäjäjuhlamatka Nivalaan. Järj. Tervon seurakunta.
10.7. klo 18.30 Hippokisat Urheilukentällä.
11.7.klo 18 Rajallisten Iltatunnelma-levyn julkaisukonsertti.
Konsertissa kuullaan Leinon rakastetuimpia
runoja tuttuina ja tuoreinakin sävellyksinä
(Chydenius, Wesslin-Hietala, Sarmanto ja
Tarvainen). Rajallisista mukana Leino-konsertissa: Milja Markkanen, Juha Nuoranne,
Liisa Paakkunainen ja Anneli Tarvainen.
Konsertin kesto n. tunti, Lohimaan kahvio
avoinna konsertin yhteydessä. Lisätietoja:
puh. 040 577 6516. Lippujen (hinta 20€/
kpl) ennakkomyynti: Tervon kirjasto, Artteli
ja www.liveto.io
12.7. klo 17-19 Iltatori. Eläkeliitto ja
Tervo-seura.
15.7. Teatteriretki Syvänniemelle: Maarianvaaran kesäteatteri esittää Mika
Waltarin farssin Rakas lurjus. Lähtö noin klo
18.20 Yhtenäiskoulun parkkipaikalta. Sitovat
ilmoittautumiset viim. 30.6. kirjastoon (puh.
044 7499315/ 044 7499316 / kirjasto@tervo.fi.) Linja-autokuljetus järjestetään mikäli
lähtijöitä on väh. 15.
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Lohimaa
La 15.6. Aarne Tenkanen
Pe-su 21.-23.6.
Lohimaan juhannus
La 6.7. Raksafestarit
rannalla: Aki Palsanmäki,
Timo Harjakainen (Aku Hirviniemi),
Ilja Teppo duo
To 11.7. Rajalliset –
Iltatunnelma levyn
julkaisukonsertti
(Eino Leino -aiheinen)
To-su 8.-11.8. FINITA 2019
motorcycle meeting

Eerikkala
Golf
3.-5.6. Golfkoulu
10-16-vuotiaille
Su 9.6. Bond Open
Ke 12.6. Nukkeottelu EeG-LeG
Pe 14.6. Osakas- ja kumppanuustapahtuma
Ma 17.6. Maraton ja puolimaraton
Ke 19.6. Seuraottelu EeG-AGC
Pe 5.7. Tervon Kunta Open
Ti 9.7. Senior Aluetour Kutsu
Ke 17.7. Seuraottelu AGC-EeG
La 27.7. Lohimaa Open
Su 4.8. Olvi Open (Scramble)
Ti 6.8. Jyväs Golfin seniorit
Pe-la 17.-18.8. Seuramestaruus
La 24.8. Karttula Open
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18.7. klo 11 Rantakala vierasvenesatamassa. Järj. Eläkeliitto.
19.7. klo 17-19 Iltatori. Talluskylä ja
Tervon Tekevät. Ohjelmassa mm. senioritanssia.
19.7. klo 19.15 Laituritanssit Lehmisalmen Apajalla, os. Koskentie 11. Marjo Tolonen & TammiGroup tanssittaa. Säävaraus,
mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitetaan
Tervon kunnan nettisivulla www.tervo.fi.
20.7. Mantsinsaariseuran kesäpäivät Tervossa. Alkavat Ortodoksisella
rukoushuoneella ja jatkuvat
Lohimaassa.
21.7. klo 14
Romina Bianco & Tango del
norte: La voz
de Latinoamérica - latinalaisen
Amerikan ääni
Nuorisotalo Mantulla,
os. Mantuntie 6, Tervo.
Konsertin kesto noin
60 min. Liput 12€. MLL:n kahvio avoinna
Mantulla klo 13.30-14. Konsertti on Romina
Biancon ja Tango del norten kunnianosoitus
alansa merkittävimmälle taiteilijalle, Mercedes Sosalle. Romina Bianco, laulu. Sami
Pirttilahti, Ville Westergård, piano.
26.7. Kesän viimeinen iltatori. SPR
ja Sydänyhdistys.
27.7. Kirkkovenesoutua Tervo Caravanista. Varaukset: puh. 0400 573459.
28.7. klo 13 Kansanlaulukirkko
Kekkolassa (os. Pielavedentie 1330). Järj.
Tervon seurakunta ja Tervon Metsästäjät ry.

Tervon kunnan Kesäkirje 2019

kaikille 5-vuotiaista alkaen. Ilmainen.
4.8. klo 15-17 Luento Huttulan
navetalla (os. Hautolahdentie 194,
72210 Tervo). Riitta Raatikainen kertoo
aiheesta Taikamerkkejä kotiseutumme rakennuksissa. Kahvio avoinna.
10.8. Kirkkovenesoutua Tervo Caravanista. Varaukset: puh. 0400 573459.
12.-16.8. klo 9-17 Ikoninmaalauskurssi Tervon seurakuntatalolla. Op.
Seija Juutilainen. Ilmoittautumiset: salme.
selamo@evl.fi, puh. 044 3872 245.
20-21.8. Eläkeliiton
kesäretki Pohjanmaalle.
23.-25.8. Kalatreffit
Tervo Caravanissa.
23.8. klo 10-14 Vesannon, Tervon ja Karttulan varttuneiden
leiripäivä Tervonsalmessa.
24.8. Vesannolla kouluja käyneiden (s. 1955-1975) luokkakokous Lohimaassa.
syyskuu
2.9.-16.9.2019 Tervo-seuran kiertävä kesänäyttely Huttulan navetalla, os.
Hautolahdentie 194. Avoinna päivittäin
klo 12-16.
8.9. klo 10 Lottien kirkkopyhä
Tervon kirkossa, ja sen jälkeen klo 11.30
Naisten maanpuolustusjuhla Mantulla. järj.
Lottaperinneyhdistys ja Tervon Maa- ja
kotitalousseura.
28.9. klo 12 Kyläturvallisuuspäivä
Talluskylän NS-talolla, os. Talluskyläntie 35

elokuu
3.8. klo 13 Toivelaulukonsertti
Palvelukoti Attendossa. Hannu Raatikainen
laulaa ja laulattaa.
3.8. klo 16 Teatteri Tie esittää
Mantun pihalla/urheilukentällä: Henkilö V
ja Harakka Vinsentti sirkuksessa. Esitys sopii

Lähde mukaan
kesätapahtumiin!
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Tervoteatteri on harjoitellut tällä opistokaudella muuttuvalla kokoonpanolla
Kiljusen herrasväki-esitystä. Kesän huilaamme ja syksyllä pikaisella treenillä kohti
ensi-iltaa, joka on keskiviikkona 4.9. klo 18.

TervoTeatterin
esitykset
syksyllä 2019
4.9. klo 18 TervoTeatteri esittää
Mantulla: Kiljusen herrasväki.
Ensi-ilta.
5.9. klo 18 TervoTeatteri:
Kiljusen herrasväki
7.9. klo 15 TervoTeatteri:
Kiljusen herrasväki
8.9. klo 15 TervoTeatteri:
Kiljusen herrasväki

Tervonsalmen
tapahtumat
15.6. Kristuspäivä
21.–23.6. Juhannusjuhlat
27.6. Sanan ja rukouksen ilta
11.7. Sanan ja rukouksen ilta
15.–19.7. Luovatpäivät
18.7. Sanan ja rukouksen ilta
25.7. Sanan ja rukouksen ilta
29.7.–2.8. Raamattu- ja yhteislaulupäivät
1.8. Sanan ja rukouksen ilta
8.8. Sanan ja rukouksen ilta
16.–18.8. Naisten ja miesten yhteiset päivät
15.8. Sanan ja rukouksen ilta
23.–25.8. L10 T – koulutus. (L10T tarkoittaa:
Luukkaan evankeliumi 10. luku tähän päivään.)
23.8. Sanan ja rukouksen ilta
30.8.–1.9. Sytytä meissä rukouksen tuli
-rukousviikonloppu
30.8. Sanan ja rukouksen ilta
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Uusia tapahtumia Tervoon –hankkeen
kokemuksia ja palautetta
Kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta sekä yhteisöllisyyttä vahvistettiin järjestämällä
tapahtumat yhdessä järjestöjen ja
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Aiempien monivuotisten matkailu- ja
asumiskunta –hankkeiden jatkohankkeen,
Uusia tapahtumia Tervoon –hankkeen tavoitteena oli luoda uutta, konkreettista ja
positiivista sisältöä matkailu- ja asumiskunnan elinvoiman, matkailun ja asumisen kehittämiseen.
Hankkeen aikana järjestettiin uusina tapahtumina Tervossa Lohimaan kelkkarieha,
Valokuvamaraton, Karavaanareiden kesätapahtuma, Asumismessujen ennakkotapahtuma, Koti rannalla/Sporttia Rannalla 2018,
Itä-Länsi-Golf/Hannes Klubi Golf, Kultakoukku Jigaus sekä Tervon Taiteiden yö.
Useimmat tapahtumat järjestettiin kahteen kertaan ja tapahtumiin runsaslukuisella
yleisöllä oli vapaa pääsy. Kaiken kaikkiaan
tapahtumiin osallistui lähes kolme tuhatta
vierasta. Tapahtumista suosituin oli Koti rannalla/Sporttia Rannalla 2018 –tapahtuma.
Suosittuja niin ikään olivat moottorikelkka-,
karavaanari- sekä Tervon taiteiden yö –tapahtumat.
Yhteisöjen jäseniä aktivoitiin markkinoimaan kaunista kotiseutuaan kesäasukkaille,
paluumuuttajille ja uusille asukkaille. Kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta
sekä yhteisöllisyyttä vahvistettiin järjestämällä tapahtumat yhdessä järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Perheiden asumisen ja harrastamisen
mahdollisuuksia tuotiin esiin kohdentamalla
tapahtumat kaikenikäisille. Paikallista elinkeinotoimintaa tuettiin ottamalla paikalliset
yrittäjät ja yritykset mukaan tapahtumisen
järjestämiseen.
Erityisesti Sportia rannalla –tapahtuman
markkinoinnissa haettiin entisten tienvarsimainosten, mainoslehtisen ja lehtimainonnan lisäksi uusia markkinoinnin keinoja sähköisen median, radion ja MTV 3:n kanavilla.
Ismo Leikola oli mieleisin
Palautekyselyn 26 vastaajan mukaan erityisesti vuoden 2018 tapahtumiin ja tiedottamiseen oltiin tyytyväisiä. Kuntalaisille ja
mökkiläisille jaetut Tervon kunnan kesä- ja
talvikirjeet toimivat parhaiten tiedottamisessa. Tieto kulki hyvin myös kunnan ja yritysten
netti- ja facebook –sivujen kautta. Useista tapahtumista kuultiin naapureilta tai ystäviltä.
Suosituin tapahtumien järjestämispaikka palautekyselyyn vastanneiden mielestä on Tervon tori, seuraavaksi suosituimmat Eerikkala
Golf/Kievari ja Lohimaa.
Esiintyjistä Ismo Leikola oli eniten yleisön
mieleen. Tykättyjä esiintyjiä olivat myös FireLady, Rajalliset ja Tervoteatteri.
Talkooväkeä tuetaan ja motivoidaan
Talkootyön arvo ja määrä tapahtumien järjestämisessä olivat merkittäviä. Talkoolaiset saivat kerättyä rahaa taustajärjestöilleen

kohtuullisen hyvin, mikä puolestaan motivoi
järjestöjä osallistumaan tapahtumien järjestämiseen. Vastaajista 60 % oli valmiita osallistumaan jatkossakin talkootyöhön. Osa talkoolaisista toivoi selkeästi rajattua tehtävää.
Järjestöt saivat lisäksi kokemusta tapahtumien järjestämisestä sekä tuottoja tuotteidensa
myynnillä.
Tapahtumien talkooväen motivaatiota
tuetaan jatkossakin huolehtimalla talkoolaisten ruokapalveluista, kuulemisesta, mehengestä ja myönteisestä palautteesta hyvin
tehdystä työstä. Talkoolaisia saadaan kokoon parhaiten facebookin kautta. Nuoria
talkoolaisia kannustetaan mukaan esimerkiksi antamalla todistus talkootyöstä. Todistusta
nuori voi hyödyntää jatko-opinnoissaan.
Hankkeen aikana luotu paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöverkosto Tervosta, Vesannolta ja Pielavedeltä
palvelee jatkossakin ensiavun, liikenteenohjauksen, valvonnan, parkkipaikkajärjestelyiden ja muiden tapahtumien järjestämiseen
liittyvien tehtävien järjestämisessä. Lisäksi
ruoka- ja kahviannosten valmistamiseen ja
tarjoiluun löytyy talkooväkeä.
Yritykset saivat jatkokäyttöön pelastussuunnitelmat, kartat, talkoolaisten yhteystiedot, kustannuslaskelmat ja markkinointimateriaalia.
Miten tulevaisuudessa?
Jatkossa tapahtumien päällekkäisyyttä vähennetään seuraamalla www.tervo.fi/tapahtumat -sivustoa ja tapahtumatiedot lähetetään saman sivuston Ilmoita tapahtumasta
–linkin kautta.
Haasteena yrityksille tulevaisuuden tapahtumien järjestämisessä ovat esiintyjien
palkkioista ja järjestelyistä aiheutuvat kustannukset.
Kaikille hankkeen tapahtumille toivottiin
jatkoa myös tulevaisuudessa.
Kaija Tarvainen ja Teija Korhonen
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Eenokin kivi
Vuosi sitten lumien sulettua päästiin tutustumaan ja perehtymään Kuivaniemellä sijaitsevaan presidentti
Urho Kekkosen esivanhempien kotipaikkaan. Kotipaikalla on säilynyt
parhaiten reikäkivi, Eenokin kivi.
Sivistyslautakunta selvitti asiaa
laajasti ansiokkaassa yhteistyössä
maanomistajien ja asiantuntijoiden
kanssa. Nyt ollaan niin pitkällä, että
tänä kesänä kohde merkitään ja varustetaan matkailukohteeksi.
Maanomistajilta pyydetään luvat
maantien varteen rakennettavan autojen pysäköintipaikan ja Kuivaniementien ja Eenokin kiven väliselle
matkalle rakennettavien pitkospuiden rakentamiseen. Kävelymatkaa
päätieltä kohteeseen kertyy puolisen
kilometriä. Opasteilla ohjataan vieraat kohteeseen.
Kohteen avajaiset järjestetään
kesän mittaan ja asiasta tiedotetaan
kunnan sivuilla ja paikallislehdessä.
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Terveisiä Tervon kirjastosta!
Talven jälkeen on kesäsää, ja se voi meillä
Tervossa olla ihan mitä vain helteen hekumasta kolean kalseaan kohmetukseen – vaan
elä hättäile, kirjastoon passaa tulla kaikilla
keleillä ja kaikkina viikonpäivinä. Ihmisvetoista asiakaspalvelua täältä saapi maanantaisin 12-18 ja tiistaista perjantaihin 9-15, ja
omatoimikirjastoon pääset kirjastokortilla ja
pin-koodilla joka päivä 7-21.
Lehtiäkin tilaamme: Savon Sanomat, Helsingin Sanomat, Paikallislehti Sisä-Savo ja Pielavesi-Keitele ynnä Maaseudun tulevaisuus sekä
aikakauslehtiä passeli kokoelma. Tiesithän, että
lehtiäkin lainataan, paitsi uusinta numeroa,
jonka saa lukea kirjastossa. ePress-palveluun
pääset kirjaston asiakaskoneella taikka omalla
puhelimella kirjaston wlanin kautta, ja sieltä
löytyy pari sataa kotimaista sanomalehteä. Ei
jää kotiseudun uutiset lukematta lomallakaan!
Uusia kirjoja hankimme vuoden ympäri,
jotta kyllä lukemista löytyy kunhan tulet kahtelemmaan hyllyjä. On dekkaria, romantiikkaa,
toimintaa, historiaa, tietokirjoja, elämäntaitoopasta, keittokirjoja, sarjiksia lapsille ja aikuisille. Lapsille on kivoja kuvakirjoja, satuja, äänikirjoja, romaaneja ja lasten tietokirjoja.
Pihalla voi olla lätäkkö, mutta meillä on
Rutakko – yhteinen kirjastokimppamme jonka
kokoelmista seutuvaraukset ovat asiakkaillemme aivan maksuttomia, kunhan muistat hakea
ne viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.
Varauksia voit tehdä itsekin verkkokirjastossa,
ja käydä sitten lainaamassa kirjan vaikka omatoimiaikaan kun se on tullut Tervoon.
Elokuvien suoratoistopalvelu
Rutakolle kiitos, saimme siltä paljon, saimme
e-kirjat, saimme myöskin Viddlan… hetkinen,
minkä Viddlan? Viddla on uusin e-palvelumme, elokuvien suoratoistopalvelu. Rutakon
kortilla ja tunnusluvulla voit lainata ja katsoa
kuukaudessa 4 elokuvaa/asiakas. Ja onhan
meillä Tervossa hyllyssä dvd-elokuvia kaiken
ikäisille katsojille, sieltä vaan valitsemaan jos
ei jaksa koko kesää järvelle tuijotella.

Kesätervolaisten ja
tervolaisten tapaamisessa
lauantaina 29.6.

E-kirjapalvelumme toimittaja on vaihtunut keväällä, ja koko Rutakko-kimpan e-kirjat löytyvät jatkossa Biblio-palvelusta. Tarkat
ohjeet eri laitteille ja e-kirjojen lainaamiseen
niille löydät sieltä verkkokirjaston sivuilta,
rutakko.verkkokirjasto.fi, ja sieltä pääset
myös Viddlaan.
Tilaa kotiin luettavaa tai kuunneltavaa
Johan tuossa tuli asiaa. Viimeisenä vielä
muistutamme parista erikoispalvelusta: Tervon kirjastosta saa tarvittaessa kotipalvelua,
jos et pääse itse kirjastoon vaikkapa liikkumisen hankaluuden vuoksi. Yhdessä puhelimessa sovitaan, mitä haluaisit lukea, ja me
toimitamme kirjat kotiisi. Kun on kirjat luettu, soitto meille ja vaihdetaan uudet tilalle.
Palvelu on ihan ilmainen, kuten myös Celiakirjasto, joka tuottaa äänikirjoja lukemisesteisille asiakkaille. Celian asiakkaaksi pääset
liittymään oman kirjaston kautta, ja se on
tarkoitettu esimerkiksi lukivaikeudesta tai
näön ongelmista johtuen äänikirjoja tarvitseville asiakkaille.
Hyvää kesää ja tavataan kirjastossa!
Tiina ja Sini-Marja

Kirjaston asiakaspalvelu
on avoinna

ma klo 12-18, ti-pe klo 9-15
Omatoimikirjastoon pääsee päivittäin
klo 7-21, kunhan mukana on kirjastokortti ja kirjastosta saatava tunnusluku.
Rutakko-kirjastojen e-aineistot
Rutakko-verkkokirjasto:
rutakko.verkkokirjasto.fi
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Lukeminen
kannattelee aina –
hanke sai 8000 euroa
valtionavustusta
Tervon ja Vesannon kirjastot saivat
keväällä 8000 euroa valtionavustusta
Lukeminen kannattelee aina –hankkeeseen, joka käynnistyy suunnitelman mukaan syksyllä 2019 ja päättyy
viimeistään alkuvuonna 2021. Hanke
on suunniteltu yhdessä Tervon yhtenäiskoulun äidinkielenopettajan kanssa ja toteutetaan yhdessä vesantolaisten kollegojen, Vesannon kirjaston ja
Tervon ja Vesannon yhtenäiskoulujen
kanssa.
Hankkeen tavoitteena on edistää
kaikenikäisten tervolaisten ja vesantolaisten monilukutaitoa ja digilukutaitoa. Lapsilla pääpaino hankkeessa on
tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä lukemisen avulla ja nuorten
kanssa keskitytään kriittiseen lukemiseen, median eri muotoihin sekä nettietikettiin ja tunnelukutaitoon.
Aikuisille järjestetään hankkeessa
tapahtumia, jotka perustuvat sosiaaliseen lukutaitoon ja mahdollisuuteen
osallistua sekä jakaa yhteisiä lukukokemuksia toisten kanssa. Ajatuksena on
myös totutella e-kirjojen lukemiseen
ja lukukokemusten jakamiseen digitaalisesti. Tulethan mukaan hankkeen
tapahtumiin; kaikki kutsutaan mukaan!

Nuorten (alle 20-v.)
valokuvauskilpailu
”Tervo 24h”
Kuvaa itsellesi tärkeää tai kiinnostavaa
paikkaa tai paikkoja Tervossa eri vuorokaudenaikoina. Ota vähintään 5, mutta korkeintaan 24 kuvaa. Nimeä kuvasi paikkojen ja
kuvausaikojen mukaan ja lähetä ne kirjaston
sähköpostiin kirjasto@tervo.fi viimeistään
maanantaina 24.6. klo 12 mennessä.
Lähetä sähköposti aiheella ”Tervo 24h”
ja liitä mukaan nimesi, ikäsi ja yhteystietosi.
Kuvien tulee olla kesäkuussa 2019 kuvattuja.
Tuomaristo arvostelee kuvat ja palkinnot
jaetaan 29.6. toritapahtuman päätteeksi
klo 12.30-13.

Tervolaisten ja
kesätervolaisten
leivontakilpailu
Suunnittele ja valmista Tervo-aiheinen
suolainen tai makea leivonnainen ja tuo se
mukanasi toritapahtumaan 29.6. klo 11
mennessä. Tuomaristo on paikalla tapahtumassa ja palkinnot jaetaan toritapahtuman
päätteeksi klo 12.30-13. Sarjat: alle 13-vuotiaat, 13-17-vuotiaat ja aikuiset.
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Petri Korhonen oli kesäkalastajana
viime vuonna ja välitti tunnelmia
somessa. Apajilta lähti
saalista oikein mukavasti.

Nuorten kesätyö:

Nuorisotyön
kesässä leirielämää

kalasta ja someta

Seuraa kesällä Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ja HighwaySavo-hankkeen sosiaalisen median kanavia Facebookissa ja Instagramissa, nyt on nimittäin kalajuttuja luvassa!
Nuoret kesätyöntekijämme tutustuvat ammattimaiseen kalastukseen, kalankäsittelyyn
ja kertovat kokemuksistaan some-kanavissa.
Tavoitteena on välittää tietoa kalastusyrittäjyydestä ja kalankäsittelystä ammattina.
Työpaikat sijaitsevat Vesannolla Vesannon kalatalolla ja kalastustyötehtäviä myös
Tervossa. Nuoria otetaan töihin myös Kerimäelle. Nuorten kesätyöpaikat ovat osa
Kalatalous tutuksi nuorisolle -hanketta, jonka
toteuttavat yhteistyössä Kehittämisyhdistys
Mansikka sekä Vesannon kalaosuuskunta ja
Kerimäen kalatalo.
Tutustu tarinoihin toimijoilta
Mitä kaikkea maaseuturahoitus mahdollistaa, mitä sillä on jo toteutettu? Esimerkkejä
yritysten ja yhteisöjen investoinneista ja ke-

hittämishankkeista löydät osoitteesta www.
highwaysavo.fi. Käy kurkkaamassa tarinoita
toimijoilta -osioon koottuja juttuja ja saa
uutta kipinää omiin ideoihisi!
Kehittämisyhdistys Mansikka myöntää
Leader-rahoitusta yrityksille ja yhteisöille toiminnan kehittämiseen ympäri vuoden. Kysy
lisää, palvelemme mielellämme!
Kehittämisyhdistys Mansikka ry,
vs. toiminnanjohtaja Kirsi Manninen,
puh. 045 131 5077,
kirsi.manninen@mansikkary.fi
www.mansikkary.fi

Tervon ja Vesannon nuorisotyön kesä
menee perinteisesti leireilyn parissa. Luvassa on varhaisnuorille ja lapsille suunnatut
leirit Tervonsalmessa kesäkuun alussa ja lisäksi ainutlaatuinen, vain joka neljäs vuosi
toteutettava suurleiri Partaharjulla heinäkuun lopussa. Suurleirille tulee tuhansia
lapsia ja nuoria eri puolelta suomea ja
jonkin verran myös muualta maailmasta.
Sekä Vesannon että Tervon nuorisotyön näkyvimpiä toimintamuotoja on
nuorisotilatoiminta. Tervon Mantulla
nuokkari on pääsääntöisesti avoinna muutaman kerran viikossa ja Vesannon Yökahvila, eli ”Kuppila” puolestaan perjantai- ja
lauantai-iltaisin.
Leirien ja nuorisotilatoiminnan lisäksi
nuorisotyöhön kuuluu mm. musiikki- ja
bänditapahtumien toteuttaminen, verkkopelitapahtumat, erilaiset retket ja reissut,
yksilökeskustelut nuoren kanssa sekä monenlainen nuorten harrastustoiminta ja
sen tukeminen.

PS.

Yhteystietoja löytyy osoitteesta:
www.vesanto.fi/nuoret ja mikäli
jokin nuorisotyöhön liittyvä kysymys pyörii mielessä, niin voi ottaa yhteyttä nuoriso-ohjaaja Arto
Lahtiseen vaikkapa puhelimitse numeroon 050 3879969.

KESÄPUUHAT
YLÄASTEIKÄISILLE
Ke 5.6. Klo 12 Liikunnallista ohjelmaa
Urheilukentällä.
Ma 10.6. klo 12-14 kokoontuminen
Kirjastolle.
Ke 19.6. klo 12-14 kokoontuminen
Tervon vierasvenesatamaan.
Lisätietoja Katja puh. 044 7885 422
tai Juha puh. 044 7499 303
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Uimakoulut

LIIKUNTATILOJEN
AUKIOLOT KESÄLLÄ

Uimakoulut kirkonkylän
uimarannalla
(kirkon vieressä) 8.-12.7.

Kuntosali on kesäkaudella
3.6.-7.8. avoinna: ma-su klo 5.30-20.

(liikuntatoimi)

Alkeisryhmä on
tarkoitettu yli 5-vuotiaille
uimataidottomille lapsille.
Jatkoryhmä on tarkoitettu
yli 5-vuotiaille lapsille, jotka osaavat
uida vatsallaan muutaman metrin.
- Ilmoittautuminen sähköpostilla
markku@markkukilpelainen.fi
- (Ilmoita lapsen nimi, ikä, kotiosoite,
sähköpostiosoite ja huoltajan puh. numero.)
viimeistään 23.6. mennessä.
Lisätietoja puh. 040 5936980

- Kesän kuntosalikortteja voi ostaa kunnanvirastolta ja kirjastolta.
- Liikuntasalissa ei ole kesällä vakiovuoroja!
- Yksittäisiä vuoroja voi varata
p. 0447 499 303.
- Kuntosalin käyttö on maksutonta yli 70 -vuotiaille tervolaisille. Kuntosalin kortti lunastetaan kunnanviraston neuvonnasta.

PESÄPALLO: Pesiskesä alkaa viikolla 21.
Keskiviikkona 23.5 Ladypesis ja sunnuntaina 26.5 sekaporukan pelivuoro. Toiminta
tarkentuu ja muotoutuu kävijöiden ja toiveiden perusteella. Seuraa tarkempaa ilmoittelua seuran Facebook-sivuilla ja kauppojen
ilmoitustauluilla. Lisätietoja Minnalta p. 044
3447596.
JALKAPALLO: Peli-ilta kaikille innokkaille
jalkapallon harrastajille. Peli-illat alkavat
toukokuussa, kun urheilukenttä on pelikunnossa ja jatkuvat juhannukseen saakka.
Tarkka alkamisajankohta, viikonpäivä ja
kellon aika tarkentuu myöhemmin. Seuraa

lijat ry:n pankkitilille Tervon Osuuspankkiin
FI93 5465 0940 0020 89, viite 6444.
LISÄTIETOJA:
Pj. Anna-Maija Nenonen
Puh. 0400 514415, anna-maija.nenonen@
opedu.kuopio.fi
Sihteeri: pirkko.vaatainen@tervo.fi
Nettisivut: tervonurheilijat.sporttisaitti.com

Kuntosuunnistukset eli torsut kesälle 2019
PVM.

PAIKKA

OPASTUS

RATAMESTARI

FRISBEEGOLF

16.5.

Lossisaari

Keitele kk.

Arttu Jämsen

* Tervon Savelassa (Kangastie 34) on 18-väyläinen frisbeegolf-rata. Rata on vapaassa
käytössä. Lisätietoja radasta
www.frisbeegolfradat.fi

23.5.

Riihiniemi

Vesanto-Kuuslahti mt

Mikko Vesisenaho

30.5.

Lohimaa

Tervo-Utrianlahti mt.

Pekka Koponen

6.6.

Luntiainen

Vesanto-Suonenjoki mt.

Matti Tikkanen

13.6.

Kymi

Tervo kk.

Ville Leinonen

20.6.

Hyvölä

Tervo-Suonenjoki mt.

Pentti Mali

27.6.

Rimpismäki

Vesanto-Sonkari mt.

Sami Korhonen

4.8.

Pohjainmäki

Vesanto-Kuuslahti mt.

Mauri Kilpeläinen

11.8.

Louhukangas

Vesanto-Oinaskylä mt.

Katri Ollila, Anne Nuutinen

18.8.

Kansalampi

Vesanto-Kuopio mt.

Pertti Lappalainen

25.8.

Kaapinniemi

Vesanto-Kuuslahti mt.

Suvi Korhonen

1.9.

Tulivuoret

Vesanto-Kuopio mt.

Veikko Huttunen

TERVON URHEILIJAT TIEDOTTAA
MAASTOJUOKSUKISAT: Toukokuussa
järjestetään Savelassa maastojuoksukilpailuja. Sarjoja kaiken ikäisille. Seuraa ilmoittelua
seuran Facebook- ja nettisivuilla.

JÄSENMAKSUT VUONNA 2019:
Lapset ja nuoret alle 18-vuotta 5€, aikuiset
12€ ja kannatusmaksu. Kun maksat jäsenmaksun, niin ilmoita seuran sähköpostiin tervonurheilijat@outlook.com kaikkien maksettujen jäsenten koko nimi, osoitetiedot ja
syntymävuosi. Tietoja käytetään ainoastaan
Tervon Urheilijoiden jäsenrekisterin ylläpitoon. Jäsenmaksu maksetaan Tervon Urhei-

tiedottamista seuran Facebook- ja nettisivuilla. Lisätietoja Perttu Puranen p. 040
5945340.
HIPPOKISAT:
Hippokisat ke 10.7 klo 18.30 alkaen Tervon
urheilukentällä. Ilmoittautuminen klo 17.3018.15 paikan päällä. Sarjat ja lajit ilmoitetaan
myöhemmin seuran nettisivuilla ja paikan
päällä. Kaikki palkitaan. Lisätietoja AnnaMaija Nenonen p. 0400 514415,
anna-maija.nenonen@opedu.kuopio.fi
HUOM! Kerhoja, kilpailuja ja tapahtumia ei
ole vakuutettu järjestäjän puolesta. Seuran
kerhoihin ja toimintaan osallistuvien toivotaan maksavan seuran jäsenmaksu.
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Lohimaan Rasti ry:n kuntosuunnistukset
”Torsut” pidetään kesäkaudella 2019 taulukon mukaisesti. Metsään pääsee klo 17-18
välillä. Paikan päällä on mahdollista saada
opastusta kartanlukuun. Jäsenille ja lapsille
toiminta on maksutonta, muilta peritään 5€
suuruinen karttamaksu. Torsuista ilmoitetaan Sisä-Savon Sanomissa sekä yhdistyksen
Facebook -sivuilla.

Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille:
FI51 5510 0040 0163 07.
Jäsenmaksut ovat: Perhe 20€/ Aikuinen
10€/ Lapsi 5€. Maksukenttään jäsenen nimi
ja postiosoite.
Tiedustelut: Suvi Korhonen,
suvimakoo@gmail.com, puh. 040 5774550
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MITÄ? Avoin työn tekemisen paikka
MISSÄ? Lohimaan Yritystalolla kosken äärellä
MILLOIN? 24/7
KENELLE? Tervetuloa yrittäjä, etätyöntekijä,
kuntalainen, kesäasukas, matkailija tai muuten
Tervossa viipyvä
AI IHAN ILMAISEKSI? Kyllä vain ja milloin vain!

ETÄTYÖTÄ JOUSTAVASTI YRITYSTALOLLA
Tule ja kokeile ilmaiseksi!
Työtä tehdään kotoa, kesämökiltä tai liikkeellä ollen. Yritystalo on avattu joustavaan,
veloituksettomaan käyttöön ja työn tekemisen paikaksi. Kun tarvitset työrauhaa, työtilaa nopealla yhteydellä tai haluat pidentää
vierailua Tervossa, Lohimaan Yritystalo on
käytettävissäsi.
Työpisteeksi on valittavissa perinteistä
työhuonetta ja sähköpöytää, sohvaa tai säkkituolia. Palaverinkin järjestäminen onnistuu Yritystalon kokoustiloissa. Sisään pääset
avainkoodilla juuri silloin kun sinulle sopii.
Puolimatka toimiston ja mökin välillä.
Siirrä läppäri ja työt Tervoon!
Voitko tehdä töitäsi etänä? Entä jos työskentelet päivät ja mökkeilet illat?
Nyt kokeilemaan millaista on tehdä töitä
Tervossa, lähellä oman mökin rauhaa ja kiireetöntä elämää. Perheen jäädessä mökille,
sinä voit tulla työskentelemään Yritystalolle rauhallisiin ja ilmastoituihin työtiloihin.
Käytössäsi on 100 megan langaton yhteys ja
toimistofasiliteetit. Voit vapaasti keitellä kahvit ja tuoda eväät jääkaappiin. Kesäkaudella
Lohimaan Lohibaari palvelee kalaruoan ystäviä. Ja kun päivän työt on tehty, voi hyvillä
mielin palata möksälle ja nauttia kesäillasta.

Tule mukaan yhteiseen etätyöpäivään!
Kesäkuussa yhteiset etätyöpäivät ovat tiistaina 11.6. ja perjantaina 28.6. klo 8-16. Tule
työskentelemään yhdessä oman aikataulusi
mukaan. Luvassa kohtaamisia ja kahvittelua.
Tiistaina 11.6. mukana on Vuoden Coach
2018 Maarit Tiililä. Maaritin kanssa puhumme uuden työn johtamisesta ja etätyön itseohjautuvuudesta klo 10 alkavassa webinaarissa. Webinaaria voit seurata myös Tervon
kunnan Facebook-liven kautta.
Olisiko Lohimaan Yritystalo uusi lähityöpaikkasi? Tule kokeilemaan tai ota yhteyttä
ja kysy lisää!
Eerika Korhonen-Pellikka
Projektipäällikkö,
Uudistuvat elinvoimataajamat -hanke
p. 040 631 9747,
eerika.korhonen-pellikka@keitele.fi
Lohimaan Yritystalo,
Lohitie 701 C, Tervo
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Y

ritystalo on visuaalisesti miellyttävä tila tulla ja
olla. Ikkunoista näkyy Äyskoski, sisällä on mukava
yhdistelmä modernia kalustusta, iloisia värejä ja erilaisia houkuttelevan näköisiä istuimia. Olen ollut talossa
koulutuksissa, valokuvanäyttelyissä, kehittämispäivissä,
työterveyshuollossa ja joogassa - kaikkiin näihin tilat ovat
sopineet hyvin! Ei pysäköintiongelmia - auto mahtuu varmasti eikä maksa mittään! Tauolla suosittelen pistäytymään
Äyskosken ylittävälle kävelysillalle. Siinä kun hetken tuijottaa virtaavaa vettä ja kuuntelee kosken kohinaa, niin ajatus
kulkee taas paremmin. Ilma on raikasta ja hapekasta.
Sini-Marja Jalasaho

T

ervon Yritystalo on Suomen ja maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen paikka tehdä töitä ja järjestää
tapahtumia. Harvassa paikassa luonto, toimivat tilat ja
teknologia yhdistyy samalla lailla kuin Yritystalolla. Lisäksi seminaaritilat mahdollistavat monipuoliset tapahtumat niin pääpuhujien kuin pienryhmätyöskentelyn osalta. Paikka on minua
jo nyt inspiroinut paljon ja uskon, että tulevina vuosina järjestän siellä vielä monia mielenkiintoisia tapahtumia. Toivoisin,
että Yritystaloa hyödynnettäisiin vielä enemmän, sillä mahdollisuuksia on paljon.
Ville Keränen

MINÄ JOUSTOTYÖN
TEKIJÄNÄ MITÄ SE VAATII ITSELTÄNI?

Uudistuvat
elinvoimataajamat -hanke
Ekologisen joustotyön osahankkeen tavoitteena
on kehittää joustotyön tekemisen edellytyksiä
Tervossa. Vuoden 2019 loppuun jatkuva Uudethanke etsii ratkaisuja itäsuomalaisten kuntien
maaseututaajamien uudistumiseen ja elinvoiman
lisäämiseen kuuden kunnan yhteishankkeessa.

Webinaari 11.6. klo 10
Lohimaan Yritystalolta
Keskustelemassa
Vuoden Coach 2018
Maarit Tiililä
Seuraa livelähetystä
Tervon kunnan Facebookista
@tervonkunta
tai tule kuulolle
yhteiseen etätyöpäivään.

22

V

Tervon kunnan Kesäkirje 2019

Tervon kunnan Kesäkirje 2019

Biohurahdus, maaseudun pelastus (?)

etäydyin viime syksynä lyhyelle
opintovapaalle pänttäämään resurssiviisauksia ja ihmettelemään biotaloutta. Aika monta kertaa olen saanut
kysyviä katseita ja ihmetyksen otsaryppyjä aikaiseksi tällä teemalla. Mitä kummaa
se biotalous on?
Biotalous ei ole viherhörhöilyä, eikä pipertelyä. Ei sen vähempää kuin ”talouden
uusi suunta” ja ilmastonmuutoksen ratkaisija. Mantra kuuluu; ”hiilitaloudesta biotalouteen”. Hiili- ja öljytaloudesta pois hyppääminen vaatii uutta tapaa ajatella. Aika
monta perinteistä tavaraa, kuten esimerkiksi
ilmapallo tai hammasharja, täytyy korvata esimerkiksi puupohjaisilla materiaaleilla. Sellaisilla materiaaleilla, jotka eivät jää
ongelmajätteenä maapallolle pyörimään.
Fossiiliset polttoaineet korvataan uusiutuvilla ratkaisuilla. Kaikessa mitä teemme ja
kulutamme, on otettava jatkossa huomioon
ympäristövaikutus. Tarvitaan uusia keksintöjä, elinkeinoja, kehitystä. Luonnonvarat ovat
rajallisia. Siksi niistä täytyy pyrkiä ottamaan
kaikki hyöty irti ja pistää materiaalit kiertoon
aina kun mahdollista.
Vanha kansa tietää, että puusta voi tehdä mitä vaan. Puusta on hyvä sahata lautaa,
lämmittää taloja, vuoleksia puulusikoita, keitellä tervaa ja tikkuviinaa lääkkeeksi ja tehdä
paperia. Kun puuta nakerrellaan vielä pienempiin osiin; nanoselluloosan osasiin, siitä
alkaa syntyä myös aineyhdisteitä kemikaali-,
lääke-, elintarvike- ja tekstiiliteollisuuteen.
Tälläkin hetkellä popsimme mm. jogurttia
syödessämme ”puolet petäjäistä”. Me katajainen kansa olemme kyllä aika edistyksellisiä
näissä puuasioissa. Ja vielä pidemmälle pystymme menemään.
Vaikka biotaloudessa puhutaan paljolti
puusta, on biotalous vielä valtavan paljon
laajempi aihealue kuin pelkkää sellunkeittoa tai sen sivuvirtoja. Siihen kuuluvat kaikki luonnon antimet; kasvit, eläimet, levät,

vesi, energia ja elämykset. Biotalous
muuttaa maatalouden roolia
ja merkitystä,
kun esimerkiksi
pelloilla
ryhdytään tuottamaan muutakin
kuin elintarviketeollisuuden raakaaineita.
Uusiin asioihin liittyy aina epävarmuutta,
epäilyä ja epäonnistumisia. Esimerkiksi Kanadassa ongelmaksi koituivat rotat ja oravat,
joiden mielestä puupohjaisia komponentteja sisältävät autot ovat tosi hyvän makuisia.
Muovi- ja metalliosien korvaaminen ei ole
ihan helppo juttu.
Vastoinkäymisistä huolimatta kannattaa
yrittää. Suuret linjat ja koneistot puskevat
alalle myötätuulta, mm. EU tukee enenevässä määrin biotalouden kehitystä ja siitä povataan erityisesti maaseutu- ja rannikkoalueilla
kukoistavia menestystarinoita. Ja miksipä
niin ei olisi: biotalouden resurssilähteet ovat
maaseudulla.
Kun ajatuksen vie vielä vähän pidemmälle, on ihminenkin osa biotaloutta. Ihminen
on valmistettu uusiutuvista materiaaleista (ja
myös aika helppo kierrättää). Ihmisen resursseja viisaasti jalostamalla voivat ihmiset ja
yhteisöt tuottaa paljon hyvää ympärilleen,
-tai sitten pilata ilman, veden ja ilmapiirin.
Sari Tulila
hiukan biohurahtanut elinkeinoasiamies
p. 0207 464640
sari.tulila@savogrow.fi

käynnissä
olevat hankkeet
SavoGrow on toiminta-alueellaan aktiivinen kehittämishankkeiden koordinoija ja partneri. Edistämme aktiivisesti uusia
hankealueita ja ideoita sekä etsimme uusia
rahoituskanavia nykyisten rahoitusinstrumenttien rinnalle. Tällä hetkellä käynnissä
olevien hankkeiden teemoja ovat:
* Marjanviljelyn koetoiminta kotimaisen
tuotannon turvaamiseksi - BerryGrowhanke
* Marjanviljelijöiden ammatillisen osaamisen lisääminen - Kopsa-hanke
* Kuntien digitalisaatiota edistävä Kohti
eKuntaa-hanke
* SavoGrown kuntien yhteistyön tiivistämistä edistävä Kuntakehittämishanke
* Maakunnan vetovoiman lisääminen Future Savo -hanke
* Matkailuyhteistyön avaaminen Kiinan ja
Lakeland-alueen välille - Pohjois-Savon
Lakeland -hanke
* Mikroyritysten verkostoituminen ja kasvu
- MikroGrow-hanke
* Pohjois-Savon elintarvikesektorin kehittäminen - Ruokalaakso-hanke
* Pohjoissavolaisten yritysten tuottavuus ja
työhyvinvointi - Sampo-hanke
* Pienten elintarvikealan toimijoiden sparraus - Savon Silmut -hanke
* Sote-alan palvelumarkkinoiden kehitys Sopien-hanke
* Teknologia- ja energia-alan yritysten
kansainvälinen uudistumis- ja kilpailukyky TechnoGrowth-hanke
* Yritysten henkilöstön liiketoimintaosaamisen sekä yritysten kilpailukyvyn,
tuottavuuden ja kasvumahdollisuuksien
vahvistaminen - Yritys oppii ja menestyy -koulutushanke
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YRITTÄJÄ
Meiltä maksuton
osaamiskartoitus ja
edulliset koulutukset.

yrittajat.fi/yom
JAANA KAPUSTAMÄKI
0207 464 621
JAANA.KAPUSTAMAKI@
SAVOGROW.FI
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Terveisiä kuntakehittämisen ääreltä
Kuntamaailmassa eletään mielenkiintoisia aikoja. Yhteiskunnallinen muutos
syntyvyyden laskun, työelämän murroksen
ja kaupungistumisen suhteen haastaa kuntia
miettimään omaa toimintaansa ja palveluja
ihan uudesta näkökulmasta. SavoGrow alueen kunnat Keitele, Pielavesi, Rautalampi,
Suonenjoki, Tervo ja Vesanto ovat tarttuneet
haasteeseen käynnistämällä Maakuntaliiton
tukemana Kuntakehittämishankkeen. Olen
aloittanut hankkeen vetäjänä, kuntakehittäjänä tammikuussa.
”Yhdessä olemme enemmän”, on kuntakehittämisen ytimessä. Hankkeen tarkoituksena on löytää ne kohdat ja asiat, joissa kuntien
välisellä yhteistyöllä on erityisen suuri merkitys. Laitamme alulle erilaisia yhteistyökokeiluja, joissa rakennetaan yhteistyöverkostoa
kuntien toimijoiden kesken ja pyritään löytämään uusia keinoja lisätä asukkaiden hyvinvointia yhteistuumin.
Olemme käyneet laajaa keskustelua kuntien johtoryhmien kanssa ja olen saanut kymmeniä yhteistyöideoita, joista osaa lähden
koordinoimaan. Vireillä on mm. kokeiluja
lapsiperhepalveluissa ja ikäihmisten palveluissa. Alamme yhteistuumin oppilaitosten
kanssa kokoamaan yhteen alueen yrittä-

jyyskasvatusmallia. Alueen elinvoimatyötä
rakennetaan yhteisen rekrytoinnin, muuttopalveluiden ja elinvoimasivuston kautta yhdessä Future Savo -hankkeen kanssa. Alueelle muodostuu myös nuorten oma foorumi,
joka tarjoaa nuorille avoimen, matalan kynnyksen paikan osallistua palvelujen ja alueen
kehittämiseen.
Erityisen tärkeää on nostaa esille ja jakaa
käytäntöjä kaikesta siitä hyvästä, jota alueen
kunnissa jo tehdään. Myös asukkaita halutaan
mukaan kehittämiseen ja kertomaan oman
paikkakunnan helmistä muillekin. Tervetuloa
mukaan kuntakehittämisen äärelle – pienten
tai suurten ajatusten kera!
Saara Hanhela
Kuntakehittäjä
saara.hanhela@
savogrow.fi
p. 040 5859847

VisitSavo.fi-sivustolta löydät
Savon Villin Lännen kesätapahtumat
Jokainen tuntee oman paikkakuntansa perinteiset kesätapahtumat, mutta tiedätkö mitä
naapurikunnissa tapahtuu? Tähän tarpeeseen
vastaa sivusto www.visitsavo.fi, joka kokoaa
kaikkien SavoGrown alueen kuntien (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo,
Vesanto) kesätapahtumat ja matkailupalvelut
ensimmäistä kertaa yhdelle sivustolle. Sivusto
on osa alueen yhteismarkkinoinnin tiivistymistä Savon Villi Länsi -teemalla.
Alueen kunnat tarjoavat asukkailleen,
mökkiläisille ja matkailijoille huiman mää-

rän kesätekemistä suurista yleisötapahtumista
idyllisiin kyläjuhliin. Tiesitkö, että alueen kunnissa esiintyvät tänä kesänä muun muassa Arttu Wiskari, Pandora, Teflon Brothers, Happoradio, Movetron, Frederik, Roope Salminen
& Koirat, Uniklubi, Osmo’s Cosmos tai Matti
ja Teppo? Tapahtumien lisäksi alueen luontokohteet, kesäteatterit, museot ovat käymisen
arvoisia. Käy tutustumassa alueen tarjontaan
– jospa jonkun tämän kesän lomareissuista
voisikin tehdä trendikkäästi lähimatkaillen
kotiseudulla!

Savon Villi Länsi esittäytyi
Kotimaan matkailumessuilla
SavoGrown alueen kunnat olivat huhtikuun alussa ensimmäistä kertaa yhdessä markkinoimassa aluettaan Kotimaan matkailumessuilla Tampereella. Tavoitteena oli houkutella
kotimaan matkailijoita tutustumaan Savon
Villiin Länteen; vapauteen, mutkattomuuteen
ja elämänmakuisiin tapahtumiimme.
Näyttävä messuosasto sai paljon positiivista palautetta, ja aidot savolaiset messuesittelijät saivat jo letkeällä puhetyylillään
hämäläiset pysähtymään osastolle. Messujen
aikana tarjoiltiin vajaa 2500 annosta mansikkamehua, ja jokainen messuosastolla kävijä
sai aidon savolaiskohtaamisen lisäksi rautaisannoksen tietoa alueen tapahtumista.

Yli 20 hengen savolaisjoukkue esitteli alueen kesätapahtumia ja muuta tarjontaa
Tampereen Kotimaan matkailumessuilla
kolmen päivän ajan.
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uusia yrityksiä
Tervossa perustettiin vuonna 2018 uusia
yrityksiä 14 kappaletta, ja samaan aikaan
lopetti 8 yritystä. Tällä hetkellä yrityksiä on
noin 130, joka on väkilukuun suhteutettuna
paljon. Vuoden 2019 ensimmäisellä kolmanneksella on Tervossa perustettu 4 yritystä.

SYDÄN-SAVON
MAASEUTUPALVELUN
PALVELUAJAT
Tervossa:
TUKIHAUN PÄIVYSTYSAJAT
3.6. - 17.6.2019
(muulloin erikseen sovittaessa)
Tervon kunnanvirastolla ma 3.6. ja
ma 10.6. klo 9–15.
Kuntien asiakaspalvelupisteissä toimitaan
ajanvarauksella. Asiakaspalveluvastaava tulee kunnan palvelupisteeseen erikseen sovittaessa. Tapaamisen voi sopia myös maatilalle tai muuhun sopivaan paikkaan.

Luken
laitokselle
jatkoa
Valtion kiinteistöyhtiö Senaatti-kiinteistöt kilpailutti talven aikaan Luonnonvarakeskukselta vapautuneet kalanviljelytilat Tervossa.
Laitoksesta on ollut liikkeellä useita
kiinnostuneita tahoja ja tarjouksen jätti yksi yritys. Neuvottelutilanne on vielä
auki, mutta melkoisen varmalta näyttää,
että Luken laitokselle saadaan vielä toiminnallista jatkoa.

Onnea uusille yrittäjille
Yrittäjälle tukea
nuoren palkkaamiseen
Vuonna 2019 yrityksille maksetaan nuoren työllistämisestä aiheutuneiden menotositteiden perusteella 500 €/ työllistetty
nuori. Yrityksen vastuulle jäävät nuoren
työllistämisestä aiheutuvat työnantajan vastuut, kuten esimerkiksi välilliset palkkausmenot, lakisääteiset työntekijän vakuutukset,
työsopimuksen tekeminen ja työntekijän
perehdyttäminen ja ohjaaminen. Työsuhde
on yrityksen ja työntekijän välinen. Kunta ja
yritys tekevät sopimuksen nuorten työllistämisestä ja menettelytavoista.
Tukea voidaan myöntää myös nuorten
perustamille 4H- tai NY-yrityksille, silloin kun
kyseessä on nuorten kesätyöllistäminen.
Kesätyötukea voi saada 16-21 vuotta
täyttäneen nuorten palkkaamiseen, joiden
kotipaikka on Tervo.
Tukea voi hakea jälkikäteen vapaamuotoisella hakemuksella ja liitteeksi täytyy
toimittaa maksutositekopiot palkkauksesta,
sosiaali- ja eläkemaksuista sekä työtodistuksesta.
Lisätietoja antaa:
hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh. 0447 499201, kaija.tarvainen@tervo.fi
tai elinkeinoasiamies Sari Tulila,
puh. 0207 464 640,
sari.tulila@savogrow.fi

Halmetoja & Rinnevuori: siivous- ja
kotipalveluja sekä kuljetuspalveluja Sisä-Savon ja Kuopion alueella. Puh. 040 672 7052.
Elite Sales Oy: Tervolainen telemarkkinointiyritys, joka työllistää Kuopiossa, Tampereella ja Jyväskylässä yhteensä 35 henkeä.
Puh. 040 154 7950.
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Ateria- ja Pitopalvelu Kesti Oy:
Lounaskahvila Karttulassa ja ateriatoimitukset Karttulan ja Tervon alueella. Puh. 040
138 4383.
Tervon Lounas-Ravintola Silta
Oy avasi ovensa viime kesänä ja on saavuttanut jo suuren suosion. Lounaan lisäksi
myös pitopalvelua. Puh. 040 187 2922.
Tervon huoltopysäkki, Jaken
Huoltamot Oy: auton huolto- ja varaosapalvelu, rautakauppa ja kahvio. Puh. 050
477 2203.
Green growth oy: kasvihuonemansikan tuotantoa. Puh. 044 349 6202.
Pohjoisahon Maatila: Sukupolvenvaihdos toteutettiin kesällä 2018, tilalla jatkuu maidontuotanto.

PR Lihashuolto/ Panu Rautiainen:
klassinen hieronta, mobilisoiva hieronta, kinesioteippaus, purentalihastenkäsittely, dryneedling (kuivaneulaus). Puh. 040 411 6696.

Suppuniemen tila: Sukupolvenvaihdos
toteutettiin kesällä 2018, tilalla investoidaan
parhaillaan lisää maidon ja lihan tuotantoon.

AR Ratsutalli: Suomen ratsastajain liiton
hyväksymä ratsastuskoulu Aron tilalla. Puh.
040 774 3011.

Marke Lempinen: Hevosten hieronta,
Fascia Copper Bar- kalvokäsittelyt ja laserhoidot. Puh. 044 356 2214.

K-Marketista myös matkahuollon palvelut
Eija Malinen on ollut Tervon
K-kauppiaana kohta 11 vuotta.
- Tulimme mieheni kanssa
Kuopiosta Tervoon 1986 Rauta-Maatalouskauppaa
pitämään ja siitä se kauppias ura sitten urkeni, Malinen
kertoo.
K-Market Lohirannasta saa
nykypäivänä ruokien ja juomien lisäksi, postipalvelut, veikkauksen, Shcenkerin ja Matkahuollon palvelut. Matkahuolto
aloitti K-kaupassa maaliskuussa.

Kaupan läheisyydestä löytyy Rinki Ekopiste kotitalouksille: niin paperi-, metalli-, lasija kartonki-keräyssäiliöt. Myös
pariston keräyspiste löytyy.
K-Market Lohirannasta saat
muun muassa liinavaatteita,
pyyhkeitä, astioita, koristeesineitä ja lankoja ja neuloja…
- Ja sittenhän meillä on se paistopiste, josta tulee herkulliset
piirakat, viinerit, vaaleat ja
tummat leivät ja kaikki ihanat
herkut.
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Vege- ja
lähiruokafestarit

Opiskele lähihoitajaksi Tervossa!

Suonenjoella

Sourunsalon kauppa-auto on kulkenut
kohta 30 vuotta asiakkaita palvellen.

kauppa-autosta
kaikki tarpeellinen
- Sourunsalon kauppa-autosta saat kaiken
tarpeellisen ja vähän tarpeetontakin, kertoo
hymyillen yrittäjä Kari Maksimainen. Kauppa-auto kiertää Tervon pohjoista osaa kerran
viikossa tiistaisin.
Maksimaisen kauppa-auto on Suomessa
harvinaisuus. Vain viisi myymäläautoa kiertää Suomessa ympäri vuoden. Sourunsalon
kyläkauppa sijaitsee Iisalmessa Pielaveden
tien varressa, josta auto lähtee palvelemaan
ihmisiä syrjäkylillä.
Linja kulkee tiistaisin ja pysähtyy noin
klo 11 Rakolassa neljän tien risteyksessä
klo 11.40 Talluskylän pysäkillä
klo 12.10 Kuuselanrannassa
klo 12.40 Korosmäentien risteyksessä
Siitä jatketaan Ristisentietä poispäin.
Kesällä kannattaa kysyä vielä tarkempia aikatauluja kauppiaalta ja kauppa-autosta. Kauppias Maksimainen toivottaa niin vakituiset
kuin kesäasukkaat tervetulleiksi ostoksille.
Kauppa: p. 017 743 628 tai 017 743 721
Kauppa-Auto: p. 0400 271 988
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Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), Ikääntyvien hoito ja kuntoutumisen
osaamisala. Koulutus on suunnattu sosiaalija terveysalasta kiinnostuneille, vähintään
peruskoulun suorittaneille työttömille tai
työttömyysuhan alaisille työnhakijoille.
Koulutus alkaa 21.10.2019, kesto 1,52vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koulutuksessa on lomajakso 6.-26.7.2020.
Koulutuspaikka: Tervon Lohimaa, Lohitie
701, 72210 Tervo.
Lisätietoja: www.sakky.fi/sotervo,
Päivi Tiihonen, opettaja p. 044 785 8728,
paivi.tiihonen@sakky.fi

Vege- ja lähiruoka valtaavat kesällä Suonenjoen mansikkakarnevaalit! Karnevaalien
oheistapahtumana järjestetään maakunnan
ensimmäiset Vege- ja lähiruokafestarit, jonka
järjestää SavoGrown Savon Silmut -hanke.
Tapahtumassa on mukana paljon pieniä lähialueen tuottajia, upouusia vegaanituotteita
sekä monenlaista ohjelmatarjontaa muun
karnevaaliohjelman lomassa.
Tule katsomaan mm. huippukokki Sami
Tallbergin esitystä, kuuntelemaan paneelikeskustelua lähiruokaan liittyen ja kannustamaan osallistujia sirkkojen syönnin
SM-kisoissa. Lapsille poniratsastusta ja
pomppulinna. Alueelle vapaa pääsy! Lisätietoja www.mansikkakarnevaalit.fi

Vuoden liikuttajat
palkittiin
Urheilugaalassa

Tervon huoltopysäkiltä
saat tarvikkeet ja huollon

Tervon Huoltopysäkin palveluna ovat autohuolto, pienkonehuolto, renkaitten myynti
ja asennus. Myös veikkaukset ja kalastusluvat
hoituvat samalla asioinnilla. Myynnissä on
rautakauppatavaraa, työkaluja, kukkamultaa
ja muita puutarhatarvikkeita. Huoltopysäkiltä
saat myös kodinkoneet, pultit ja mutterit, öljyt, akut ja autokemikaalit. Uutuutena on palveleva pikkuinen kahvio.

Tiia Pääkkönen Tervosta (oik.) ja Marjut
Hytönen ja Merja Solonen Vesannolta
saivat Vuoden liikuttaja -palkinnot PohjoisSavon Urheilugaalassa tammikuussa.
Tervon ja Vesannon kunnat ovat olleet
mukana kaksivuotisessa Voimaa vanhuuteen
tutuksi ja tavaksi -hankkeessa, jossa päämääränä on edistää kotona asuvien ikäihmisten
hyvinvointia ja itsenäistä kotona asumista
fyysisen aktiivisuuden avulla.

Lämpimät onnittelut!

Sijaispula lähihoitajissa!
Oletko sinä, tai tunnetko reippaita ja omaaloitteisia lähihoitajia, jotka ovat valmiita tekemään eri mittaisia sijaisuuksia Tervon kunnan ikäihmisten palveluissa? Ota rohkeasti
yhteyttä ja ilmoittaudu ”sijaisrinkiin”:
Kotihoitopalveluiden esimies
Kati Vehniäinen, p. 044 7499 253,
kati.vehniainen@tervo.fi
Palvelukoti Vuokon osastonhoitaja
vs. osastonhoitaja Teija Turpeinen,
p. 044 749 9264,
teija.turpeinen@tervo.fi
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Kuvat: Taina Pönkänen

YHTENÄISKOULUN KUULUMISET
Työn täyteinen lukuvuosi 2018-2019 on
takanapäin ja katseet on suunnattu vahvasti
tulevaisuuteen. Jälleen kerran yksi tervolainen ikäluokka on saanut peruskoulunsa päätökseen ja odottaa jännityksellä yhteishaun
tuloksia. Koko koulun väki on ansaitusti
päässyt nauttimaan kesälomasta.
Lukuvuoden aikana Tervon Yhtenäiskoulusta on tullut Liikkuva koulu. Toiminallisuus, oppilaiden osallisuus ja aktiivisuus ovat
olleet tärkeitä asioita tähänkin saakka. Nyt
hankkeen kautta on saatu vielä lisää työkaluja opettajille ja oppilaille viihtyisämpien
koulupäivien suunnitteluun ja toimintaan.
Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on
vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen.
Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus on laajenemassa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman ja
Liikkuva opiskelu -ohjelman kautta myös varhaiskasvatuksen sekä toisen ja korkea-asteen.
Olemme edelleen mukana Pohjois-Savon
tutoropettajaverkoston toiminnassa. Tavoitteena on mm. tutoropettajien osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen alueellisesti
hyviä toimintatapoja ja käytänteitä jakaen.
Tutoropettaja, digitutor, toimii samanaikaisopettajana, kouluttajana ja asiantuntijana
esim. digitaalisten välineiden ja ympäristöjen

opetuskäytössä. Koulussamme toimii nyt myös
tunnetutor. Tunnetutor kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitoja digitaalisuuden, draaman ja
toiminnallisen oppimisen kautta, parantaa ryhmädynamiikkaa, kehittää koulun yhteisöllistä
toimintakulttuuria ja yhteisopettajuutta sekä
luo uusia toimintamalleja tunne- ja vuorovaikutuskasvatukseen. Tutorhankkeissa on mukana
lähes kaikki Pohjois-Savon kunnat.
Olemme mukana myös Pohjois-Savon
#paraskoulu -hankkeessa. Hankkeen painopistealueina ovat koulun rakenteellinen
kehittäminen, hyvinvoinnin edistäminen ja
oppimisen tukeen liittyvien käytänteiden
kehittäminen. Kuopio vetämässä hankkeessa
on mukana Tervon lisäksi 12 Pohjois-Savon
kuntaa ja muita yhteistyökumppaneita.
Parhaimmillaan hankkeet tuovat mukanaan uusia ajatuksia, ideoita, toimintatapoja
ja pedagogisia menetelmiä yhtenäiskoulun
toimintaan, joiden avulla opiskelu ja oppiminen on entistä monipuolisempaa ja mukavampaa. Verkostoituminen alueellisesti on
pienen yhtenäiskoulun kannalta monella tavalla erityisen tärkeää.
Tervon Yhtenäiskoulun kehittäminen jatkuu!
Kesäterveisin, Kimmo Honkanen, rehtori

Oli synkkä ja myrskyinen yö….
Lukuvuotemme alkoi jännittävästi. Työskentely käynnistettiin uuden rehtorin johdolla ja yläkoulun kohtalo oli kartalla. Uudistettu opetussuunnitelma oli otettu hyvin
haltuun jo edellisenä lukuvuonna, mutta
uusia haasteita oli taas tarjolla.
Näin jälkeen päin…
Paljon on opetettu ja paljon on opittu — yhdessä oppiminen on ollut kaikkein hauskinta!
On digiloikattu, Versoiltu, draamailtu, mokailtu, Mokkeiltu, Kikyilty ja liikututtu sekä
liikutettu koulua ja itseämme. Töitä on tehty
ja paljon. Henkilökunta on myös kouluttautunut, niin kotona kuin ulkomaillakin. ¡Sí –
bueno!

Parhautta koulussamme:
- ihanat oppilaat,
- isot ja pienet yhdessä – ilo silmälle,
- mukavat työkaverit,
- innokkaat tukarit,
- yhteistyö kotijoukkojen kanssa,
- esimerkillinen vanhempainyhdistys,
- innostavat vierailijat,
- hyvä ja jatkuva pöhinä
- yhteiset juhlat ja tapahtumat,
- mielenkiintoinen ajatusten vaihto, ideointi
ja innostuminen.
Ja kaiken keskellä ilo siitä,
että yläkoulu saa jatkaa Tervossa.

Lukuvuoden
2019-2020 työajat:

Kiitokset tästä!

Syyslukukausi 8.8.-20.12.2019
- työpäivä 21.9.2019
- syysloma 14.-18.10.2019
- joululoma 21.12.2019-6.1.2020

Toivottaa:
Tervon
Yhtenäiskoulun henkilökunta

Kevätlukukausi 7.1.-30.5.2020
- Talviloma 2.-6.3.2020

Mukavaa kesää!
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Johtajan jorinat

Varhaiskasvatuksen kuulumiset
Leikkiä, liikuntaa ja kasvatusta
Kurrekummun
päiväkoti
Tervon kunnan varhaiskasvatus järjestetään Kurrekummun päiväkodissa. Kurrekumpu on 32-paikkainen päiväkoti, jossa toimii
kaksi lapsiryhmää. Tällä hetkellä Tervossa ei
ole perhepäivähoitoa vaan kaikki lapset hoidetaan Kurrekummussa. Kurrekummun päiväkodissa järjestetään vuorohoitoa tarpeiden
ja mahdollisuuksien mukaan.
Toimintamme keskiössä on leikki sen eri
muodoissa. Leikin lisäksi tarjoamme lapsille
monipuolista ja kehittävää ohjattua toimintaa heidän oman kehitystasonsa ja osaamisensa huomioiden. Vietämme joka päivä
paljon aikaa ulkona monimuotoisessa pihassamme, josta löytyy leikkivälineiden lisäksi
omaa metsää, jossa lapset saavat seikkailla ja
leikkiä omaa mielikuvitustaan hyödyntäen.
Kurrekummun päiväkodissa teemme
yhteistyötä eri tahojen kanssa laadukkaan
ja monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Suunnittelemme ja toteutamme
toimintaa mm. seurakunnan sekä kirjasto- ja
kulttuuritoimen kanssa. Perheiden kanssa panostamme vuorovaikutukseen kohtaamistilanteissa. Aamuisin otamme jokaisen lapsen

ja huoltajan yksilöllisesti vastaan. Iltapäivällä
jokainen lasta hakeva huoltaja kohdataan ja
hänelle kerrotaan terveiset päivän kulusta.

Varhaiskasvatuksen
liikuntahanke
Tervon kunnan varhaiskasvatus on saanut
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän
liikunnallisen elämäntavan edistämisen paikallisen kehittämisavustuksen.
Varhaiskasvatuksen liikunnallisen elintavan edistämishankkeen tarkoitus on lisätä
liikuntaa tervolaisten lasten ja perheiden arjessa sekä muuttaa varhaiskasvatuspalveluiden toimintatapoja niin, että arkiliikunta on
luonteva osa päivittäistä toimintaa.
Hankkeen kehityskohteena on kokonaisvaltaisesti lasten motoriikka. Motoriikkaa
ryhdytään kehittämään kolmella eri tasolla:
pienryhmätoiminnassa, ulkoilun lomassa ja
päiväkodin arjen siirtymissä. Hankerahoitus
käytetään välineiden hankintaan ja henkilökunnan koulutuksiin. Osana hanketta liityimme Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan, joka on
valtakunnallinen varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma.

Talven aikana julkisessa keskustelussa nousi esiin hoitoalan henkilöstöpula erityisesti ikäihmisten palveluissa,
mutta myös varhaiskasvatuksessa.
Liian suuret ryhmäkoot ja toistuvasti
ylittyvät suhdeluvut herättivät paljon
keskustelua. En ota kantaa muiden
varhaiskasvatustoimijoiden tilanteeseen, mutta haluan tuoda näkyväksi
Kurrekummun päiväkodin positiivisen
tilanteen.
Me pystymme tarjoamaan valtakunnallisessa vertailussa poikkeuksellista varhaiskasvatuspalvelua. Ryhmäkoot ovat pienet ja henkilökuntaa on
keskimääräistä enemmän suhteessa
lasten määrään. Tämä mahdollistaa
monipuolisen pienryhmätoiminnan ja
kahdenkeskiset kasvatustilanteet lasten
kanssa.
Työntekijämme ovat hyvin koulutettuja, osaavia ja kokeneita. Pienessä
yksikössä kaikki työntekijät tuntevat
jokaisen lapsen. Lisäksi pystymme tarjoamaan poikkeuksellista joustoa mm.
hoitoaikojen suhteen, koska talo ei
ole ääriään myöten täynnä. Teemme
laadukasta, suunnitelmallista ja hyvää
työtä kaikkien perheiden parhaaksi
hyvällä ja positiivisella asenteella.

Lisätietoja Tervon kunnan varhaiskasvatuspalveluista ja varhaiskasvatuspaikan
hakemisesta voi käydä lukemassa Tervon
kunnan kotisivuilta tai tiedustelemalla varhaiskasvatuspalveluiden esimieheltä.
Kurrekummun päiväkoti
Parkkitie 2, 72210 Tervo
Mikko Latvala
Varhaiskasvatuspalveluiden esimies
p. 0447499263
mikko.latvala(at)tervo.fi

VAUVAPERHEiden tuki
Tervon kunnan Lapsi- ja nuorisopoliittisen (Kunnanvaltuusto 25.6.2012 § 23)
mukaan uusille tervolaisille vauvaperheille
annetaan 150 euron lahjakortti, jolla voi
hankkia palveluita tervolaisista yrityksistä.
Vanhempainrahakauden päättyessä pienten
lasten perheitä tuetaan 500 euron taaperorahalla.

Vauvaperheen
lahjakortti (150 euroa)
Voidaksemme toimittaa lahjakortin perheellenne, pyydämme Teitä lapsen syntymän jälkeen ilmoittamaan yhteystietonne ja lapsen
syntymäajan hallintojohtaja Kaija Tarvaiselle. Turvaposti:
www.turvaposti.fi/viesti/
tervo.kaija.tarvainen@turvaposti.fi

Taaperoraha (500 euroa)
Vanhempainrahakauden päättyessä
pyydämme Teitä hakemaan taaperorahaa
hallintojohtaja Kaija Tarvaiselta. Taaperorahahakemuksesta tulee käydä ilmi huoltajan/
huoltajien nimi/nimet, henkilötunnus ja
kotiosoite / huoltajan verokortti / pankkitilin numero / lapsen nimi ja henkilötunnus.
Pidätämme taaperorahasta veron verokortin mukaisesti.
Lisätietoja antaa:
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen
puh. 044 7499 201,
kaija.tarvainen@tervo.fi
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liikunta- ja virkistysalueen suunnittelu
ja rakentaminen käynnistyy
Kaikkien kuntalaisten liikunta- ja virkistysalueen suunnittelu ja rakentaminen
käynnistyy. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran toukokuun ensimmäisellä viikolla
suunnittelemaan toimintatapojaan ja aikataulujaan. Tutustumisvierailuja mietitään niin
ikään.
Sivistyslautakunta on nimennyt työryhmään
edustajia useilta tahoilta:
Juha Honkaselkä,
liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Matti Maapuro, vs. tekninen johtaja
Kati Vehniäinen,
kotihoitopalveluiden esimies
Tiia Pääkkönen,
terveyskeskuksen fysioterapeutti
Marjo Tolonen,
sivistyslautakunnan edustaja
Meija Lipponen,
Lapsi- ja nuorisoneuvoston edustaja
Jonna Korhonen,
Lapsi- ja nuorisoneuvoston edustaja
Sirkku Koskinen, terveystoimen edustaja
Sami Lempinen,
Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja
Minna Mäklin,
Vanhempainyhdistyksen edustaja
Anja Puranen,
Eläkeliiton Tervon Yhdistys ry:n edustaja
Mikko Latvala, HYTE-yhdyshenkilö
Kaija Tarvainen, hallintojohtaja
Sivistys- ja perusturvalautakunnat selvittivät
tammikuussa 2018 ikäihmisten, lasten, nuorten, huoltajien ja työtekijöiden näkemyksiä
Tervon kunnan ikäihmisten sekä lasten ja
nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.
Lapset, nuoret ja perheet toivoivat parannusta lasten ja nuorten tapaamis- ja harrastusmahdollisuuksiin sekä leikki-, liikun-

Lasten ja nuorten terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen keskeisiksi kulmakiviksi nimettiin panostaminen harrastusmahdollisuuksiin,
tiloihin, alueisiin ja välineisiin sekä
niiden kunnostamiseen.
ta- ja ulkoilupaikkoihin. Lasten ja nuorten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskeisiksi kulmakiviksi nimettiin panostaminen
harrastusmahdollisuuksiin, tiloihin, alueisiin
ja välineisiin sekä niiden kunnostamiseen.
Kyselyyn vastaajat esittivät, että kuntaan
rakennetaan kaikenikäisille yhteisen liikuntaja virkistysalue.
Ohjattua toimintaa
ja liikuntatapahtumia
Ikäihmiset voisivat käyttää helppokäyttöisiä
laitteita yksin tai ohjaajan kanssa. Kesällä
voisi olla ohjattuja, yhdessä kaikenikäisille suunnattuja liikuntatapahtumia. Alueen
yhteydessä voisi olla pieni helppokulkuinen
kävelylenkki, joka yhteydessä olisi tehtäväpisteitä.
Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen keskeisimmiksi kulmakiviksi nimettiin liikunta ja sosiaaliset suhteet kulttuurin ohella.
Työryhmän jäseniin toivotaan otettavan
yhteyttä, jotta kaikkien ideat ja ehdotukset
tulisivat tietoon ja liikunta- ja virkistysalueesta tulisi oikeasti kaikkien kuntalaisten yhteinen vapaa-ajan viettopaikka.
Työryhmän puolesta Kaija Tarvainen
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Haja-asutusalueen jätevesiasetuksen
siirtymäajan päättyminen lähestyy
Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistösi jätevesien asianmukaisen käsittely kannattaa. Sen ansiosta kaivovetesi pysyy puhtaana, lähijärvesi kuormitus vähenee ja sen
virkistyskäyttömahdollisuudet
paranevat.
Lisäksi kunnossa oleva ja jätevesiasetuksen
mukainen jätevesijärjestelmä nostaa kiinteistön arvoa.
Haja-asutusalueita koskevan jätevesiasetuksen siirtymä ajan päätyminen lähestyy
lokakuun lopussa. Haja-asutusalueiden jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat joko
pohjavesialueella tai alle sata metriä vesistöstä. Vesistöillä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta
sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa
keinotekoista vesialuetta. Muissa kiinteistöissä asia pitää hoitaa kuntoon seuraavan luvanvaraisen remontin yhteydessä.
Jätevesijärjestelmää uudistaminen
ei koske kiinteistöjä
• jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä (rakennuslupa on
myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen),
• jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja
kuivakäymälä,
• jos kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat on syntynyt ennen 9.
maaliskuuta 1943.
Oman kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto. Apuna tässä kaikessa
kannattaa käyttää pätevää suunnittelijaa.
Suunnittelija suunnittelee kiinteistölle sopivan jätevesijärjestelmän. Suunnittelija voi
huolehtia myös luvan hankkimisesta jätevesijärjestelmälle kunnan rakennusvalvonnasta.
Luvan saamisen jälkeen kiinteistön omistaja
pyytää rakentamisesta tarjouksia ja valitsee

sopivan rakennusurakoitsijan. Rakentamisen valvonta on tärkeää ja rakentaminen
kannattaa dokumentoida esim. valokuvin.
Suunnittelijan apua voi kysyä myös tähän
työvaiheeseen. Lopuksi kiinteistön omistaja
saa jätevesijärjestelmää koskevat käyttö- ja
huolto-ohjeet ja huolehtii järjestelmän hoidosta ohjeen mukaisesta.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
vastaanottaa ja myöntää mahdolliset poikkeushakemukset jätevesien käsittelystä vasta
jätevesiasetuksen siirtymä ajan päätymisen
31.10.2019 jälkeen. Poikkeus myönnetään
maksimissaan viideksi vuodeksi. Lisätietoa
ja neuvontaa jätevesiasioissa antavat oman
kuntasi rakennus- ja ympäristösuojelutarkastaja sekä alueella toimiva jätevesineuvoja.

Jätevesineuvonta
Jätekukolla on käynnissä haja-asutusalueiden jätevesineuvontahanke,
jonka tarkoituksena on antaa ajankohtaista tietoa lainsäädännöstä ja
eri jätevesijärjestelmistä sekä niiden
soveltuvuudesta kiinteistölle. Jätevesineuvonta on maksutonta ja laitetoimittajista riippumatonta. Neuvontaa
annetaan puhelimitse, internetissä,
yleisötilaisuuksissa ja kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä.
Jätevesineuvoja
Harri Kinnunen
p. 044 368 0232
harri.kinnunen@jatekukko.fi
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Koirankakat
pussiin, kiitos!
Järjestyslain mukaan koiran omistajan on
huolehdittava siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. Kyse
ei ole pelkästään pykälistä, sillä korjaamatta
jäänyt kakka voi edistää tautien ja loisten leviämistä lemmikistä toiseen sekä ihmisiin.
Ulosteen välityksellä voivat tarttua esimerkiksi suolinkaiset tai giardia. Loiset tarttuvat koirasta toiseen, mutta eivät yleensä aiheuta haittaa isäntäeläimelle. Ihmisellekin maahan jätetyt
ulosteet voivat olla terveyshaitta, jos loismunat
päätyvät elimistöön vaikkapa maassa leikkivien
lasten käsistä, katupölyn mukana tai vesilätäköihin sulaneiden ulosteiden roiskeina. Suurin
haitta ihmiselle lienee kuitenkin koiran läjään
astutun kengänpohjan aiheuttama inhotus.
Loistartunnat voivat sairastuttaa erityisesti
pieniä koiranpentuja vakavasti. Loisten lisäksi
kakan välityksellä lemmikistä toiseen saattavat
tarttua monet bakteerit ja virukset, kuten koronavirusripuli tai parvovirusripuli. Koirat kannattaa rokottaa muun muassa parvoa ja penikkatautia vastaan säännöllisesti.
Koirankakat roskiin – kampanja
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut (Tervo, Vesanto, Rautalampi, Suonenjoki, Pielavesi ja Keitele) on mukana koirankakkaroskis.fi

sänkyyn, ja sieltä edelleen ihmiseen.
Punkkien välittämän sairauden toteaminen ja hoito on usein hankalaa, sillä
lemmikin oireet voivat olla moninaisia mm. kuumeilua, imusolmukkeiden
suurenemista,
ruokahaluttomuutta,
väsymystä ja ontumista, joita kaikkia
voi esiintyä myös monesta muusta
syystä. Tauti voidaankin todeta vasta
verikokeessa vasta-aineiden perusteella.

-kampanjassa, jonka päämääränä on vähentää
luontoon jätettäviä koirankakkoja. Erityisesti
pientaloalueilla kuntien ylläpitämät roskikset ovat harvassa. Koirankakkaroskis-tarralla
pientalon omistaja voi ilmoittaa ohikulkeville
koiranulkoiluttajille, että talon roskikseen saa
pudottaa pussiin noukitun pökäleen. Kun saalista ei tarvitse kantaa kilometrien matkaa kotiroskikselle asti, halukkuus kerätä kakat paranee.
Koirankakkaroskis –tarroja jaetaan eläinlääkäreiden vastaanotoilla ja Tervon kunnantalolla.
Tarrat on tarkoitettu pientalojen omassa omistuksessa oleviin roskiksiin, eikä niitä voi liimata
taloyhtiöiden roskiksiin ilman hallituksen suostumusta. Osoitteessa www.koirankakkaroskis.
fi voi halutessaan lisätä oman roskiksensa kakkakartalle. Sen avulla koiranulkoilutusreitin voi
suunnitella sen mukaan, missä roskiksia on.

IIK! PUNKKEJA…
Punkkeja, eli puutiaisia, esiintyy lähes kaikkialla Suomessa aikaisesta keväästä myöhäiseen
syksyyn. Tänä aikana ne levittävät lemmikkeihin mm. borrelioosia ja anaplasmoosia. Nämä
ovat bakteeritauteja, jotka voivat siirtyä punkista eläimeen aikaisintaan noin vuorokauden
kuluttua punkin kiinnittymisen jälkeen.
Punkit oleilevat luonnossa metsissä, niityillä,
heinikossa ja pientareilla, eli kaikkialla, missä
on sopivaa kasvillisuutta ja riittävän kosteaa.

Lyhyeksi
leikattu
nurmikko ei kuulu
puutiaisten suosikkipaikkoihin, mutta niitä
saattaa olla myös puutarhassa ja puistoissa. Ihmistartuntojen estämiseksi
on tärkeää huolehtia lemmikin punkkisuojauksesta. Punkkivälitteiset sairaudet eivät tartu lemmikistä ihmiseen, mutta punkit voivat
kulkeutua koiran ja kissan kyydissä sohvalle tai

Lääke avuksi lemmikin
punkkien häätöön
Punkkilääkkeellä voi olla joko karkottava ja tappava tai pelkästään tappava
vaikutus. Kissoille ja koirille on tarjolla
monia ulkoisesti käytettäviä ulkoloishäätöön tarkoitettuja, iholle annosteltavia valmisteita (paikallisvaleluliuokset ja pannat). Lääkitys voidaan antaa
myös suun kautta. Punkkilääkkeistä
osa on reseptivapaita, toiset vaativat
reseptin. Kissoille ei saa käyttää koirien
punkkivalmisteita. Eläinlääkäri auttaa
sinua valitsemaan lemmikillesi sopivimman ennaltaehkäisyn torjumaan
punkkitartuntoja.
Mikään lääkevalmiste ei ole sataprosenttisen suojaava, joten punkkisyyni on syytä tehdä lääkityksestä
huolimatta. Tärkein keino suojautua
punkin levittämiltä taudeilta on ehkäistä punkin purema ennalta. Säännöllinen kodin siivous ja lemmikkien
makuupaikkojen imurointi vähentävät
sisätiloihin päässeiden punkkien mahdollisuutta tarttua ihmiseen. Liikkuessasi luonnossa estä punkin kiinnittyminen iholle ja tarkista vielä
punkkisyynissä, ettei näin ole käynyt.
Syyni kannattaa tehdä koko perheelle
ja lemmikeille. Sen jälkeen voi huoletta nauttia kesän riemuista!
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Uimaveden laatu
ja sinilevät
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut seuraa
uimakauden aikana (15.6.–31.8.) säännöllisesti yhteistoiminta-alueen yleisten uimarantojen veden laatua.
Uimarantaveden hygieenistä laatua arvioidaan määrittämällä näytteistä suolistoperäisten enterokokkien
ja Escherichia colin esiintyvyys. Sinilevän määrä arvioidaan aistinvaraisesti mm. tarkastusten ja näytteenottojen yhteydessä.
Sosiaali-ja terveysministeriön asetusten (177/2008)
yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja
valvonnasta sekä (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
laadittava uimarantaluettelo yleisistä uimarannoista ja
pienistä yleisistä uimarannoista, joista on tehty terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus. Yleisö voi antaa kommentteja ja tehdä ehdotuksia Tervon kunnan
ympäristöterveyspalveluille Tervon, Vesannon, Rautalammen, Suonenjoen, Pielaveden ja Keiteleen kuntien
uimarantaluetteloon liittyen.
Uimarantaluettelo julkaistaan Tervon kunnan internetsivuilla ennen uimakauden alkua.
Sinilevät
Sinilevien määrä alkaa lisääntyä yleensä heinäkuussa
ja heinä-elokuun vaihteessa ovat esiintymät useimmiten runsaimmillaan. Sinilevien myrkyllisyys riippuu
levälajista ja olosuhteista. Samassakin leväesiintymässä
osa levämassasta voi olla myrkyllistä ja osa ei, joten
sinileväiseen veteen pitää aina suhtautua kuin se olisi
myrkyllistä.
Sinilevä näkyy vedessä pieninä määrinä vihertävinä tai kellertävinä tikkuina ja hippuina. Runsas sinilevämäärä voi kerääntyä veden pinnalle levälautoiksi
ja rantaan ajautunut levämassa voi muistuttaa paksua
maalia tai hernerokkaa. Sinilevälle ominaista on ummehtunut, maamainen haju.
Mikäli uimavedessä on havaittavissa sinilevää, tulee uimista välttää. Pieniä lapsia ei tule päästää veteen
sinileväkukinnon esiintyessä, jotta he eivät saa sinilevää
sisältävää vettä suuhunsa. Sinileväistä vettä ei myöskään voi käyttää pesuvetenä tai saunan löylyvetenä.
Jos kuitenkin halutaan uida sinilevistä huolimatta, tulee
heti uimisen jälkeen peseytyä puhtaalla vedellä.
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Töissä Tervon kunnalla:

jani huttunen
Ympäristönsuojelutarkastaja
(toukokuusta 2019 alkaen)
Millaisissa asioissa sinuun voi
ottaa yhteyttä?
Huolehdin Tervossa, Vesannolla ja Keiteleellä
lakisääteisistä ympäristönsuojelutehtävistä ja samalla työkenttään kuuluu ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta,
jätehuollon valvonta sekä ilmansuojelulaissa ja
vesilaissa määrätyt tehtävät, meluntorjunta ja
kemikaalivalvonta, luonnonsuojelun edistäminen ja maastoliikennelain mukaiset tehtävät
sekä ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja
valvonta. Eli toisin sanoen yhteydessä minuun
voi olla kaikissa ympäristöön liittyvissä asioissa.
Missä työskentelit aikaisemmin?
Työskentelin aikaisemmin kunnan ympäristösuojeluviranomaisen tehtävissä Keski-Savossa.
Lisäksi olen työskennellyt vesi- ja jätehuollon
parissa projekti- ja kehitystehtävissä.
Mikä on työssäsi parasta?
Monipuolisuus ja jatkuva uuden oppiminen.
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Teknisen tiedotukset
Tervon kunnan tekninen toimi näkyy
kunnan katukuvassa tulevana kesänä perinteiseen malliin kunnostus- ja rakennustöissä.
Rakennustöistä näkyvimmin esillä on
vanhan alakoulun ja vanhan lääkärin talon
purkutyöt, jotka saatetaan loppuun elokuun
aikana. Muita rakennustöitä ovat mm. Yrittäjäntien remontin loppuun saattaminen kevään/alku kesän aikana ja Asontien kevyenliikenteen väylän rakentamisen aloittaminen
kesän aikana.

Mahtavia yhteyksiä
yhteyksiä
Mahtavia
Mahtaville savolaisille
savolaisille
Mahtaville

Torimökki tori laidalle

Valokuituyhteyden avulla jokainen
Valokuituyhteyden
avullaTV:tä,
jokainen
perheenjäsen voi katsoa
perheenjäsen
voi tehdä
katsoatyötä,
TV:tä,
surffailla netissä,
surffailla
netissä,tai
tehdä
työtä,
pelata, striimata
puhua
pelata,
striimatasamanaikaisesti
tai puhua
videopuheluita
videopuheluita
ilman yhteydensamanaikaisesti
hidastumista tai
ilman
yhteyden hidastumista tai
pätkimistä.
pätkimistä.

Kunnostustöistä näkyvimmät ovat kaavateiden kunnostukset vesiverkostotöiden jäljiltä.
Kunnostus- ja korjaustöiden ohella tekninen
toimi pystyttää totuttuun malliin torimökin
paikalleen torin laidalle, tulevan kesän tapahtumia varten, sekä kunnostaa toripöytiä ja
penkkejä.

Rakennuksia puretaan
Kunta tulee purkamaan ns. vanhan alakoulun ja ns. lääkärintalon. Molemmat tonttialueet sijaitsevat keskustassa upean Koskiveden
rannalla. Alueilla on voimassa oleva kaava
ja omarantaiset tontit tulevat myyntiin piakkoin. Lääkärintalon paikailla on 3 rivi- ja paritalotonttia ja alakoulun paikalla 4 omakotitonttia.

Valokuitua rakennetaan Tervossa tänäkin kesänä!
Valokuitua
rakennetaan Tervossa tänäkin kesänä!
Lohitie, Eerikkalantie, Äyskoski, Koti Rannalla -alue, Kymi, Ahvensalmen suunta, Varsapuro, Huttula
Lohitie, Eerikkalantie, Äyskoski, Koti Rannalla -alue, Kymi, Ahvensalmen suunta, Varsapuro, Huttula

Tilaa oma
Tilaa oma
liittymäsi
liittymäsi

050 462 4000 tai
050 462 4000 tai
myynti@savonkuitu.fi
myynti@savonkuitu.fi

Muista kotitalousvähennys!
Muista kotitalousvähennys!
Laajakaistan asennustyöt oikeuttavat
Laajakaistan
asennustyöt oikeuttavat
kotitalousvähennykseen.
kotitalousvähennykseen.

Saatavuus myös aiemmin
Saatavuus myös
aiemmin
rakennettujen
runkoreittien
rakennettujen
runkoreittien
varsille, pyydä
tarjous!
varsille, pyydä tarjous!

Valitse valokuitu!
Valitse valokuitu!
- Nopein ja toimintavarmin
- Nopein
ja toimintavarmin
laajakaista
- laajakaista
Ylivoimainen tiedonsiirtokyky
- Ylivoimainen tiedonsiirtokyky

Jättipalsami ongelmana?
Jättipalsamia on havaittu kaava-alueella
eri paikoissa mm. Herralan rannan tuntumassa. Tekninen toimi hakee taajama-alueella jättipalsamisäkit, kunhan niistä ilmoitetaan teknisen toimen työnjohtajalle (puh.
044 744 9375). Muista puutarhajätteistä
vastaa kiinteistön omistaja

www.savonkuitu.fi
www.savonkuitu.fi

myynti@savonkuitu.fi | myynti- ja asiakaspalvelu 050 462 4000
myynti@savonkuitu.fi | myynti- ja asiakaspalvelu 050 462 4000
Löydät meidät myös Facebookista!
Löydät meidät myös Facebookista!
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VUOKRALLE TARJOTAAN

EKOKOTI RANNALLA -HANKE PÄÄTTYMÄSSÄ
Reilut kaksi vuotta kestänyt EkoKoti
Rannalla hanke päättyy kesäkuun lopussa.
Hankkeen keskeisin tavoite on ollut uusien
konkreettisten ratkaisujen löytäminen maaseutuasumiseen. Kokonaisuutta on tarkasteltu asiakaslähtöisesti ja ympäristöarvot huomioiden.
Kaasulla liikkeelle
Maalla asuvan perheen suurimmat energiakulut ja -päästöt muodostuvat liikkumisesta.
Tähän olemme hakeneet erilaisia ratkaisuja
sähkö- ja biokaasuautojen polttoainehuoltoon liittyen. Kunnan hallintokortteliin on
tulossa iso aurinkosähköjärjestelmä, joka
mahdollistaa jatkossa edullisen energian kesäkaudella sähköautojen pikalatauspisteelle.
Liikennebiokaasun tuotantomahdollisuuksia
ja sen kannattavuutta on myös selvitetty.
Näiden selvitysten pohjalta biokaasu on jopa
mielenkiintoisempi ja huoltovarmempi ratkaisu kuin sähkö erityisesti meidän pohjoisen
maaseudun ihmisten liikennepolttoaineeksi –
aurinkoa ei ole aina saatavilla.

ta maaseudulle - ei edes Tervoon. Asumisen
on oltava myös hinnaltaan kilpailukykyistä.
Tähän haasteeseen olemme kyenneet vastaamaan hyvin. Pilottikohteina toteutettavat pienet omakotitalot ovat investointi- ja
käyttökustannuksiltaan varsin edulliset. Tavoitteena on tarjota vähemmällä enemmän
eli omakotitalo asumista lähes rivitalo asumisen kustannuksin. Yhtä tärkeää on suunnata
tonttitarjonta oikeille kohderyhmille. Tervo
soveltuu mielestäni erinomaisesti aktiiviselle
luontoharrastajalle. Esittelemme tervolaisia luontoharrasteita ja tontteja seuraavan
kerran Kuopiossa ke 5.6. Hanketyön ohella
olemme koostaneet Raksa Festarit tapahtuman, joka pidetään Lohimaassa la 6.7. Tapahtuman tulee avaamaan Aku Hirviniemi
Timo Harjakaisen persoonassa ja meklarina
toimii Aki Palsanmäki. Tule ja tuo kaverisikin
mukaan kisaamaan huutokaupan tuotteista!
Huudettavia kohteita esitellään alkukesän aikana Koti rannalla FB:ssa.
Hyvää kesää toivotellen, Antti Tulila

TULE MUKAAN
suunnittelemaan uudenlaista
maaseutuasumisen konseptia ja
tule asumaan uuteen omakotitaloon!

Koskiselän
ranta Tervo

noin 1 km
Lohimaasta
etelään.

Vuokra-asunto 75 – 100 m2
Vuokra-asunto 75 – 100 m2 järvinäkymin
Vuokra noin 750 – 950 € / kk
Oma piha-alue

Vuokraomakoteja tulossa

Yhteisöllistä asumista
Asuntoyhtiön yhteinen ranta ja rantasauna

Tätä juttua kirjoitettaessa kunnan päätösvalmistelussa on kahden ekologisen vuokraomakotitalon investointipäätökset. Myönteisten
päätösten myötä alkaisi kahden pienen pilotti kohteen rakentaminen Koti Rannalla alueelle. Ekologisen rakentamisen lisäksi näissä
kohteissa suunnittelussa on otettu huomioon
mm. maalämmön, aurinkosähkön, kierrätyksen, jätteiden lajittelun, yhteiskäytön (mm.
rantasauna, harrastevälineet ja sähköautot),
järviveden käytön, joustotyön ja ekologisten
harrastusten vaikutukset hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
Ekologisuus vasta tulossa

Uusia omakotitaloja järven rannalla
50 min päässä Kuopion torilta

Ekologinen kokonaisuus pienellä hiilijalanjäljellä
Yhteiskäyttöautot / sähköautot

Uusia asumisen mahdollisuuksia
Mahdollisuus palstaviljelyyn ja puutarhanhoitoon, harrasteet
omalla takapihalla: kalastus, metsästys, marjastus, retkeily,
veneily, melonta, golf, frisbeegolf…

MITÄ MUUTA
HALUAISIT?

OTA YHTEYTTÄ
ANTTI TULILA projektipäällikkö
p. 0400 673 565, antti.tulila@tervo.fi

Koti Rannalla alueelle rakennetaan
uusia hirsitaloja.

Ota yhteyttä ja kerro se meille!
Nopeimmat muuttavat
uusiin kohteisiin
keväällä 2019.

Ekologisuus yksin ei houkuttele uusia asukkai-

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

MIELENTERVEYSPALVELUT
ajanvaraus/puhelinaika ma-pe klo 8-9
p. 017 171 182.
Muuna aikana jätä viesti vastaajaan.

AJANVARAUS JA OMAHOITAJIEN
PUHELINNNEUVONTA
ma-to 8-9 ja 13-14
pe 8-9 ja 12-13
sairaanhoitaja p. 017 171 175
sairaanhoitaja p. 017 171 176

MUISTIHOITAJA
p. 017 171 242

KIIREELLINEN ENSIAPU
p. 017 171 170
AKUUTTIVASTAANOTTO JA
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS VIRKA-AJAN
ULKOPUOLELLA
Arki-iltaisin ja viikonloppuisin klo 16-18
sekä arkipyhinä klo 8-18
päivystys on joko
Pielavedellä p. 017 171 030 tai
Keiteleellä p. 017 171 130
Arkisin ja viikonloppuisin klo 18 jälkeen
päivystys on Kuopiossa
KYSin yhteispäivystyksessä.
Ennen KYSiin hakeutumista soitetaan
Päivystysapuun: p. 116 117
Fysioterapia ja
apuvälinepalvelu
puhelinaika ma-pe klo 12-13
p. 017 171 183
NEUVOLAT
kouluterveydenhuolto p. 017 171 239,
puhelinaika ma-pe klo 8-9
lastenneuvola p. 017 171 180,
puhelinaika ma-pe klo 8-9
äitiys- ja ehkäisyneuvola p. 017 171 044,
puhelinaika ma-pe klo 8-9
matkailijoiden rokotukset p. 017 170 180,
puhelinaika ma-pe klo 8-9
AK-poliklinikka/INR-hoitaja p. 017 171 186

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,
pe klo 8-13.30 p. 017 171 050
SUUN TERVEYDENHUOLTO
ajanvaraus ma-pe 8-16 p. 017 171 360
ajanvarauksen peruminen 017 171 366
arkipyhä- ja viikonloppupäivystys Kuopio
ajanvaraus klo 8-9 p. 017 186 611
LABORATORIO, ISLAB, Tervo
näytteenotto ma ja to klo 7-9.30
Ajalla 17.6.-14.7.2019
ma, ke ja to 7.15-9.45
ajanvaraus ma-pe klo 12-14
p. 044 717 8888
www.islab.fi/ajanvaraus
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Tervon terveysaseman toiminta siirtyy
ajalla 15.7. – 11.8.2019 Vesannon terveysasemalle:
VESANNON
TERVEYSPALVELUT
(KYSTERI) 2019

KIIREETÖN AJANVARAUS JA OMAHOITAJIEN PUHELINNEUVONTA
ma–pe 12–13.30
p. 017 171 225
p. 017 171 226

TERVEYSASEMA
ma–to 8–16, pe 8–15
Simolantie 15, 72300 Vesanto
neuvonta/ilmoittautuminen
p. 017 171 421 (ei ajanvarausta)

FYSIOTERAPIA JA
APUVÄLINEpalvelu
puhelinaika ma–pe klo 12–13
p. 017 171 222

KIIREELLINEN ENSIAPU JA
PÄIVYSTYSAJANVARAUS
ma–to 8–16, pe 8–15
p. 017 171 220

Muiden palveluiden yhteydenotot
Tervon terveyspalveluiden numeroihin.
LABORATORIO, ISLAB, Vesanto
näytteenotto ajalla 15.7.-11.8.2019
ma-pe klo 7.15-9.45.
Ajanvaraus ma-pe klo 12-14
p. 044 717 8888
www.islab.fi/ajanvaraus

Tervon terveysaseman
toiminta kesällä 2019
Ajalla 17.6.–14.7.2019 terveysasemalla hoidetaan vain kiireelliset asiat
Ajalla 15.7.–11.8.2019 toiminta siirtyy Vesannon terveysasemalle
- Vuosikontrolleihin ja kiireettömiin todistusasioihin palataan
kesäsupistusten jälkeen.
- Haavanhoidot, pistoshoidot, rokotukset ja reseptiasiat hoidetaan normaalisti.
- Reseptien uusiminen: Reseptit uusitaan e-reseptinä apteekin tai vastaanoton
kautta. Terveysasema palvelee reseptiasioissa puhelintuntien soittoajoilla.
Reseptien uusinta-aika on 8 vrk.
- Ilmaisjakelutarvikkeiden ja säännöllisten lääkkeiden riittävyys pyydetään
varmistamaan hyvissä ajoin ennen kesäsupistusta.
- On tärkeää, että ulkopaikkakuntalaisella lomalaisella on mukanaan hoitosuunnitelma tai maksusitoumus. Ota ne mukaasi kotipaikkakunnan terveyskeskuksesta lähtiessäsi lomalle.
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TERVON KUNNAN PALVELUT 2019-20
SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtaja Minna Heikkinen,
puh. 017 499 250

KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 017 499 111
on auki 8-15.
Virasto palvelee ympäri vuoden
ma-pe klo 9-14,
muuna aikana sopimuksen mukaan.
www.tervo.fi
sähköposti: tervon.kunta@tervo.fi tai
etunimi.sukunimi@tervo.fi
KUNNANVIRASTO ON SULJETTU VUOSILOMIEN VUOKSI 8.-28.7.2019. Sulkemisaikaan kiireellisissä asioissa sosiaalitoimen
päivystysnumero on 044 749 9251 tai 044
749 265 (virka-aikaan) ja teknisen toimen
päivystysnumero 017 499 353. Asiakaskäynneistä on kaikissa tapauksissa sovittava
etukäteen.
HALLINTOTOIMISTO
Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas,
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
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, puh. 0207 464640,
sari.tulila@savogrow.fi

Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen asiat toimistosihteeri Pirkko Väätäinen, puh. 044 749 9252, sosiaalityöntekijä,
puh. 044 749 9251 tai sosiaalityöntekijä,
puh. 044 749 9265. Puhelinaika ma-pe klo
8-10.
Lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät, muu
sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut:
sosiaalityöntekijä, puh. 044 749 9251. Puhelinaika ma-pe
Vammaishuollon palvelut, aikuisten ja
ikäihmisten perhehoito, omaishoidon tuki
sekä asumispalvelut: sosiaalityöntekijä/
sosiaaliohjaaja, puh. 044 749 9265.
Puhelinaika ma-pe 8-10.
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä,
puh. 044 788 5422
Sosiaaliohjaaja, puh. 044 788 5438
Sosiaaliasiamies, puh. 044 718 3308
SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.

Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti
kerran viikossa.
Psykologi, puh. 040 147 2522.
Sosiaalityöntekijä, puh. 040 177 9124.
VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut, veteraaniasiat, palveluohjaus ja palvelutarpeen
arvioinnit: Kotihoitopalveluiden esimies Kati
Vehniäinen, puh. 044 749 9253, puhelinaika ma-pe klo 8-10.

Kotisairaanhoitajat:
Alue 1. Tanja Huttunen, puh. 040 775 4715
Alue 2. Reetta Pirhonen puh. 040 548 3943
Soittoaika ma-ti ja to-pe klo 10-10.30.
Kotisairaanhoitajien porrastetut vuorot
klo 7-17 välillä, sairaanhoitajat työskentelevät vuoroviikoin klo 17 saakka.
Kotihoito:
Kotihoito 24/7 talojen tiimi,
puh. 044 749 9257
Kotihoito ma-su klo 7-21,
kentän tiimi, puh. 044 749 9277
Tehostettu palveluasuminen:
Osastonhoitaja Teija Turpeinen,
puh. 044 749 9264
SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET
Virka-aikana sosiaalityöntekijä,
puh. 044 7499 251 tai puh. 044 749 9265,
toimistosihteeri, puh. 044 7499 252,
perusturvajohtaja, puh. 044 7499 250.
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 kriisipuhelin; päivystys
numerossa 09 2525 0111 arkisin klo 09-07.
sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä
klo 15-07.
YLEINEN EDUNVALVONTA
Kuopion oikeusaputoimisto/
Yleinen edunvalvonta
Suonenjoen toimipiste
Olavi Leskisen katu 12, 77600 Suonenjoki
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Edunvalvoja
puh. 0295 652 571 tai 050 380 1181
Edunvalvontasihteeri
puh. 0295 652 570 tai 050 380 1174
OIKEUSAPUPALVELUT
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto,
Suonenjoen toimipaikka,
puh. 029 566 1060 tai 050 406 4563
KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajavirasto.fi,
puh. 029 553 6901, arkisin klo 9-15.
KIRJASTO
Lainaus ja neuvonta puh. 044 749 9315,
kirjasto@tervo.fi
www.facebook.com/tervonkirjasto
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
esimies Tiina Pulkkinen,
puh. 044 749 9316
Kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasaho,
puh. 044 749 9315
YHTENÄISKOULU
https://peda.net/tervo/ty
Rehtori
Kimmo Honkanen, puh. 044 749 9309,
kimmo.honkanen@tervo.fi
KURREKUMMUN PÄIVÄKOTI
Varhaiskasvatuspalveluiden esimies
Mikko Latvala, puh. 044 749 9263,
mikko.latvala@tervo.fi
VAPAA-AIKATOIMI
Liikuntapalvelut
Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä, puh. 044 749 9303
Nuorisopalvelut
Nuorisotyöntekijä Arto Lahtinen,
puh. 050 387 9969
Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja
puh. 044 749 9304
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Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks.
tämän tiedotteen erillinen osio.
TEKNINEN TOIMI
Vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puh.044 749 9373
Vs. rakennustarkastaja Heli Autio,
puh. 044 749 9355

Eläinlääkäripäivystys arkena 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

Ympäristönsuojelutarkastaja
Jani Huttunen puh. 044 749 9322

YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112

Toimistosihteeri Jukka Mykkänen
puh. 044 749 9351

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Tervon paloasema, Tervontie 1,
72210 TERVO, puh. 017 188 306

Vs. työnjohtaja-laitosmies Annika Huuskonen, p. 044 749 9375
Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 044 749 9352
Teknisen toimen päivystys,
puh. 017 499 353
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
(Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki)
Vs. ympäristöterveysjohtaja Jaana Partanen,
puh. 044 749 9400
Toimistosihteeri Mervi Mäki-Penttilä,
puh. 044 749 9410
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka Herralantie 1
Niina Niskanen, puh. 044 749 9420
Liisa Ruuska, puh. 044 749 9423
Vesa Aula, puh. 044 749 9424
Eläinlääkärit
Tervo, Lilli Partala, 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 Päivi Romunen,
puh. 044 749 9409

Ylipalomies, puh. 044 718 8301
Tervon alueen piirinuohooja,
puh. 0400 314 577
TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri, Tervon terveysasema,
puh. 017 171 171.
AMBULANSSI 112
ASUNTOASIAT
Vuokra-asuntoasioissa palvelevat hallintojohtaja, puh. 044 749 9201 ja Kiinteistö
Oy Tervon Vuokratalojen toimitusjohtaja
Oili Heiskanen, puh. 040 579 9793. Kunnanvirastosta saatavat vuokra-asuntohakemukset toimitetaan hallintojohtajalle.
Korkotukilainoille ei ole erillisiä hakuaikoja. Lisätietoja korkotukiasioissa antaa
pankinjohtaja ja kunnan rakennustarkastaja.
Vapaita tontteja rakentamiseen löytyy
kunnalta sekä kaava-alueelta että hajaasutusalueelta. Tonttivarausasioissa palvelevat kunnanjohtaja, puh. 044 749 9200 ja
rakennustarkastaja, puh. 044 749 9355.
Viimeksi mainitun puoleen käännytään
myös varsinaisissa rakennusasioissa.
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KELAN ASIOINTIPISTE
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
Yhteispalveluasioissa asiakkaita palvelevat
Pirkko Väätäinen, 044 749 9252 ja Saini
Malinen, 044 749 9203.
Yhteispalvelupiste avoinna ma-pe klo 9-14
kunnanviraston aukioloaikoina.
KELAN palvelunumerot
Maksupäivät
Numerosta 020 634 0210 kuulet mihin
vuorokaudenaikaan tahansa lapsilisän, lastenhoidon tuen, eläke- ja vammaisetuuksien,
asumistukien, opintotuen ja sotilasavustuksen maksupäivät.
Valtakunnalliset palvelunumerot
palvelevat ma–pe klo 9–16.
Asevelvollisen tuet
020 692 200
Asumisen tuet
020 692 201
Eläkeasiat
020 692 202

Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti
020 692 203
Kuntoutus
020 692 205
Lapsiperheiden tuet
020 692 206
- Jos kysymyksesi koskee erityishoitorahaa,
soita Sairastaminen-numeroon.
- Jos tiedustelusi koskee elatusapuvelkaa
tai elatusapuvelan maksuvapautusta, soita
Perintäkeskukseen 020 634 4940.
Kansainväliset tilanteet
020 634 0200
- Kansainvälisten asioiden keskus
- Rajat ylittävän terveydenhuollon
yhteyspiste
Omaisen kuoltua
020 692 208
Opiskelijan tuet
020 692 209
Sairastaminen
020 692 204
- Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, matkakorvaukset, sairauspäiväraha ja
erityishoitoraha
- Taksimatkojen tilaus (tilaus keskitetystä
tilausnumerosta)
Toimeentulotuki
020 692 207
Työttömyysajan tuet
020 692 210
Vammaistuet
020 692 211
- Vammaisten tulkkauspalvelukeskus,
keskinen alue 020 634 4813

NYT HUUDETAAN!
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TERVON KUNTA järjestää suuren rakennustarvikkeiden
huutokaupan Tervossa Lohimaassa 6.7.2019.

Meklareina toimivat TV-julkkikset Aki ja Heli Palsanmäki ja
huutamiseen yleisön lämmittää Timo Harjakainen.

TERVO - LOHIMAA

kotirannalla.fi/festaritrannalla

Kesätervolaisten ja
tervolaisten tapaaminen
Tervon kesätorilla
lauantaina 29.6.
Kaikkien yhteinen kesätori ja kirppis järjestetään torilla
klo 10-13. Kesäasukas ja vakiasukas, tervetuloa tapaamaan toisia kesätervolaisia ja tervolaisia sekä kunnanjohtajaa ja muita kunnassa töitä tekeviä!

Kunta tarjoaa klo 11-13 kahvit ja ohjelmaa!
Kesätorin ja
tapaamisen
varapaikka huonolla
säällä on Manttu.

Anna kunnalle kehittämisidea ja osallistu arvontaan!
Ideoita kerätään ”Tervo-tötteröön”
kunnan torikojulla klo 11-13.
Osallistu valokuva- ja leivontakilpailuun! Palkinnot toritapahtuman päätteeksi klo 12.30-13. Katso lisää sivu 15.

Julkinen tiedote Tervon kunnan Kesäkirje 2019. Tervon kunta, Tervontie 4, 72210 TERVO

