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sosiaalisessa mediassa:

KUNNANVIRASTO

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

Tervon kunta
www.facebook.com/tervonkunta
Koti Rannalla 2021 -asumismessut
www.facebook.com/kotirannalla
Päiväkoti Kurrekumpu
www.facebook.com/kurrekumpu

KUNNANVIRASTO ON SULJETTU
TOISTAISEKSI KORONARAJOITUSTEN VUOKSI.

Tervon Yhtenäiskoulu
www.facebook.com/
Tervon-Yhtenäiskoulu

Pyydämme hoitamaan asioinnin puhelimitse,
sähköpostitse tai viestein (chat ja/tai etäyhteydet) ja välttämään asiointia suoraan virastotalolla ilman ajanvarausta. Ulko-ovi on lukittu,
ovikellon löydät ulko-oven vierestä.

Tervon kunnankirjasto
www.facebook.com/tervonkirjasto
www.instagram.com/tervonkirjasto
Tervon Nuoret
www.facebook.com/groups/
292720856148
Pielaveden ja Keiteleen
kunnaneläinlääkärit
www.facebook.com/piekeiel
Tervolaiset, vanhat tervolaiset,
”vanhat”tervolaiset ja tervonmieliset
www.facebook.com/groups/
124610834286518
Tervon tontti&talopörssi
www.facebook.com/groups/
2604607546527404

Tervon kunnan julkinen tiedotuslehti talvi 2020-2021
Jakelu: Kaikki Tervon kotitaloudet, vapaa-ajan
asukkaat sekä irtojakelu kirjastossa ja kunnantalolla.
Kansikuva: Riitta Raatikainen
Kuvat: Riitta Raatikainen, Jani Nuutinen, Henna Ruuskanen,
Sari Tulila, Design by Paretskoi, SavoGrow, Tervon kunta,
kunnan työntekijät, yhditystykset ja järjestöt.

2

Taitto ja ulkoasu: Mainostoimisto Viima
Painosmäärä: 1800 kpl
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio 2020
Osoitelähde: Tervon kunnan kausiasukasrekisteri
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Kunnanjohtajan
terveiset
SEPPO NISKANEN

Kuntatalous Suomessa joutui
kokonaan uuteen tilanteeseen,
kun Korona -pandemia saavutti Suomenkin talvella 2020.
Erilaiset rajoitteet vaikuttivat
merkittävästi mm. yritysten toimintaan. Onneksi valtio on samaan aikaan tukenut kuitenkin
kuntia, mikä parantaa kuluvan
vuoden ja todennäköisesti ensi
vuodenkin ennustetta hieman.
Talouden
tasapainottamista
Tervossa, kuten muissakin
Suomen kunnissa on tehty jo
pitkään. Osana talouden sopeuttamistoimia Tervossa pidettiin YT -neuvottelut, jotka
päättyivät kesän kynnyksellä
2020. Neuvottelujen tuloksena
haetaan 100 000 euron säästöjä henkilöstömenoista kolmen
vuoden aikana. Koska ennuste
sekä vuoden 2020 taloudesta
että vuoden 2021 ennusteesta
oli loppukesällä huolestuttavan
heikko, käynnistettiin talousarvion 2021 laatimisen rinnalla
jälleen YT -neuvottelut. Kuitenkin tätä kirjoittaessa näyttää
siltä, ettei vuoden 2020 tulos
eikä myöskään vuoden 2021 talousarvio ole niin synkkä, kuin
alkuun arvioitiin. Silti tämän
hetken arvio on, että lähdemme
vuoteen 2021 raskaasti alijäämäisellä talousarviolla, kuten
oheisesta arviosta näkyy.
Sote -uudistus jälleen tapetilla
Savogrow-alueen kuntien (Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele, Rautalampi ja Suonenjoki)

sosiaalipalveluiden
selvitys
ei edennyt vuonna 2020 toivotulla tavalla, mutta jatkuu
kuitenkin hanketyönä vuonna
2021. Tavoitteena on pilotoida
johtamismallia ja hankkeen tuloksia toivottavasti pystytään
hyödyntämään myös maakunnallisessa valmistelutyössä.
Myös valtakunnallinen Sote
-uudistuksen valmistelu on
edennyt kesän ja syksyn aikana
ja päätöksiä pitäisi tulla vielä
loppuvuoden aikana. Tavoitteena on turvata sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut tasapuolisesti eri puolilla maata
ja hyvinvointialueita.
Katse tulevaisuudessa
Vaikka taloudessa haasteita
onkin, on uskallettava katsoa
rohkeasti tulevaisuuteen ja
muistettava, että elinvoiman
syntymiseksi tarvitaan myös
kehittämistä ja investointeja.
Tervossa on viime vuosina panostettu laajasti mm. tonttitarjontaan sekä infraan, kuten
vesi- ja viemäriverkostoon ja
valokuituun. Nämä investoinnit näkyvät tulevaisuudessa ja
mahdollistavat mm. omakoti- ja
mökkirakentamista.
Uuden
koulurakennuksen
suunnittelu käynnistyi syksyn
2020 aikana Savonia Ammattikorkeakoulun yritysprojektina
ja edennee vuoden 2021 aikana
hankesuunnitteluun.
Vuosi 2021 on kuntavaalivuosi
ja uusi luottamushenkilöstö
KUNTATIEDOTE TALVI 2020-2021

pääsee linjaamaan kunnan
taloutta ja kehittämistä aikaisemmin tehtyjen päätösten ja
kehitystyön jatkona.
Eri näkökulmista tarkasteltuna
Tervo on sangen elinvoimainen
ja vireä kunta. Olen ollut kunnanjohtajan tehtävässä vajaan
vuoden ja ilolla voin todeta,
että Tervosta löytyy yhteishenkeä, ketteryyttä päätöksenteossa ja rohkeutta tehdä asioita eri
tavalla. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen meininki näkyy
useissa eri tilanteissa ja yhteyksissä – vaikkapa Suppuniemen pellolla palavan kekripukin
loimuna. Sellainen yhteistyön
valo palakoon jatkossakin!
Joulurauhaa!
Näyttää, että moni perinteinen
joulujuhla tai -perinne jää nyt
odottamaan tulevia jouluja.
Koko joulua ei kuitenkaan ole
peruttu. Tänäkin jouluna meillä
on mahdollisuus – ehkä jopa
enemmän kuin ennen – pysähtyä hetkeksi, levähtää ja kokea
joulun tunnelmaa ja sanomaa.
Läheisiin voi pitää yhteyttä
vaikka puhelimella, jos vierailu
ei ole mahdollinen. Pidetään
yhteyttä toisiimme ja huolta
toisistamme!
Hyvää ja rauhallista Joulua!
Seppo Niskanen
kunnanjohtaja
Talousarvio sivulla 4 >>>
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TALOUSARVIO 2021

2021

€

Näyttää siltä, ettei vuoden
2020 tulos eikä myöskään
vuoden 2021 talousarvio ole
niin synkkä, kuin alkuun arvioitiin. Silti tämän hetken arvio
on, että lähdemme vuoteen
2021 raskaasti alijäämäisellä
talousarviolla, kuten oheisesta arviosta näkyy.
Kyseessä on arvio, valtuusto
vahvistaa lopullisen arvion
11.12.2020

poistoero/rahastojen muutos

Yritystalo
JAANA MYKKÄNEN
Koulutussihteeri/Taloussihteeri
Savon Koulutuskuntayhtymä
Sain avaimet Yritystalon toimistolleni tämän
vuoden ensimmäisinä päivinä.
Ideana oli työskennellä täällä muutamia päiviä
viikossa ja ajella Kuopion toimistolle ja koulutusyksiköihin aina sen mukaan, missä milloinkin olisi työtehtäviin nähden tarkoituksen mukaisinta olla.
Sitten kaikki muuttuikin ihan lennosta ja elettiinkin poikkeusolojen aikaa. Digiloikattiin ja
siirryttiin etähommiin oikein huolella. Eihän
meillä isosta organisaatiosta huolimatta vielä
tuolloin kovin vakiintunutta etätyökulttuuria
ollut - useita yksiköitä ja toimipisteitä kylläkin.
Sellainen rakentui tänne kotipitäjäänkin, Äyskosken äärelle. Parin kevätkuukauden ajan olin
päivisin pienten lasten kanssa kotona ja illalla
täyden työpäivän toimistolla. Ilman mahdollisuutta jatkaa töiden tekoa toimisto-olosuhteissa ja näissä puitteissa, olisi keväästä tullut vielä
huomattavasti raskaampaa, kuin mitä se jo oli.
Poikkeuksellisen kevään, kesän ja nyt syksynkin
aikana Yritystalolla on työskennellyt myös mukava määrä etätyöläisiä. He, joiden kanssa ollaan muutama sana vaihdettu, eivät ole paikkaa
tai mahdollisuutta vielä kertaakaan moittineet.
Miksipä olisivatkaan -ei tällaista vaan ole joka
pitäjässä.
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Tällä hetkellä mennään syyslukukautta eteenpäin jo hyvää vauhtia, eikä sitä kaupunkikonttoriakaan minulla enää ole. Kuopiossa on edelleen mukava käydä, mutta töitä kun tehdään,
niin maisema vaihtuu nopeasti takaisin kosken
rannalle. On ihan hullua, kuinka tällainen talo ja
tilat eivät ole viimeistä nurkkaa myöten täynnä
samanlaisia nykyisiä tai entisiä "välinkulkijoita".
Ehkä kaikki eivät vieläkään tiedä, mitä mahdollisuuksia siihen täällä kivitalossa on. En minäkään tiennyt, vaikka olen niin paikallinen kuin
vaan olla ja voi.
Vaan nytpä tiedän.
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YRITYSTALON ETÄTYÖVIIKOT
- KOKEILE SINÄKIN
Olemme kaksi Prahassa asuvaa kirjanpitäjää, alun perin
tervolainen Laura ja Meksikosta kotoisin oleva Guillermo.
Normaalioloissa tykkäämme
matkustella, tutustua uusiin
kulttuureihin ja laajentaa maailmankuvaamme, mutta nyt korona-aikaan haluamme ennen
kaikkea nauttia maaseudun
rauhasta ja hiljaisuudesta.
Omien häiden ja Prahan alati
huononevan koronatilanteen
vuoksi päädyimme syyskuussa
matkustamaan Suomeen useammaksi viikoksi. Lomapäiviä
ei koko ajalle riittäisi, joten jostain täytyisi löytyä rauhallinen
ja toimiva työtila noin kuukaudeksi. Missäs sen paremmat
tilat, kuin Yritystalolla. Olin toki
tervolaisena tietoinen Yritystalon olemassaolosta, ja sattumalta olin kunnan nettisivuilla
huomannut, että Yritystalon
tilat ovat vapaassa käytössä,
mutta minkäänlaista ennakkomielikuvaa etätyöstä siellä ei
oikeastaan ollut.
Tilat yllättivät iloisesti, rehellisesti sanoen Yritystalon
työhuoneet ja kalusteet ovat
paremmat kuin ”oikealla” työ-

paikallani Prahassa. Nettiyhteys toimii, on
mahdollisuus
omaan työhuoneeseen ja on
jopa säädettävä
työpöytä.
Enää ei tarvitsekaan
vain
istua koko päivää. Työhön
keskittyminen
onnistuu paremmin, kun
avokonttorin
melu ja jatkuva liike eivät
häiritse. Keittiössä on oikea
kahvinkeitin ja tauolla voi vaikka kävellä kosken rannalla ruskaa ihailemassa.
Työmatkaan kuluva aika lyheni
puolesta tunnista muutamaan
minuuttiin, sekin hiljaista kylätietä pitkin ruuhkaisen ja
meluisen valtakadun sijasta.
Harrastukset ovat helposti saatavilla, lukemisen ja luonnossa
liikkumisen takia ei tarvitse
kauas vaivautua, kun metsä alkaa lähes kotiovelta.

KUNTATIEDOTE TALVI 2020-2021

Mielestäni
pienten
paikkakuntien vahvuus löytyy tällaisista joustavista ja
luovista ratkaisuista, kuten
Yritystalon monitoimitilat. On
aivan mahtavaa, että hyvin ylläpidetyt työtilat ovat jokaisen
saatavilla ilmaiseksi. Sekä minun, että puolisoni työkaverit
ovat ihmetelleet, kun olemme
kertoneet, kuinka ratkaisimme
muutaman viikon etätyömme
Suomessa. Voiko tuollaista olla
missään? Kyllä voi, ja ehdottomasti sitä kannattaa kokeilla
itse, jos etätyön tekemiselle on
tarvetta.
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Helppo olla
ylpeä tervolainen,
kiitos!
Ensimmäiset lumihiutaleet ovat leijailleet taivaalta ja ahkerat tontut ovet lähteneet liikkeellä.
Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen meidän
kaikkien kannalta. Elämää ei voi suunnitella etukäteen, eikä mikään todellisuudessa ole täysin
varmaa.
Korona on tuonut maailmaan sisäänrakennetun
epävarmuuden meille näkyvämmäksi. Meidän
tehtävämme on nyt oppia sietämään sitä paremmin.
Turvallisuuteen, joka on hyvin moniulotteinen
asia, on tänä vuonna tullut meille kaikille tutuksi.
Myös pienistä pelontunteista voi tulla suuria, viranomaiset ja aivan kaikki suomalaiset pitävät
huolta, että meillä säilyy keskinäinen luottamus
tulevaisuutteen.
Arki vaan on nyt toisenlainen. Tervon luottamusmiehetkin ovat opetelleet uudenlaisia käytänteitä, kokouksia on järjestetty etänä ja työntekijät
kunnantoimistolta ovat siirtyneet osittain kotiin
etätyöhön.
Virkamiehet ovat ahkeroineet jopa sietokyvyn
rajoilla Koronan ehkäisyksi meidän tervolaisten
parhaaksi, siitä iso kiitos heille. Asiat etenevät ja
hoituvat, kun niitä lähestyy rauhallisella otteella
ja hyvällä yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Muuttuvassa maailmassa uusien ja yllättävienkin haasteiden kohdatessa arkemme, tarvitsemme kykyä katsoa tulevaan positiivisesti.
Uudenvuoden myötä käännetään katseemme
menneestä tulevaan ja toivon kaikille tervolaisille
terveyttä ja oikein Hyvää Joulun odotusta.
Kaikkea hyvää, lämpöä, valoa

Yhä kauniimmat ja ihmeellisemmät
näkymät avautuvat edessäni.
Metsän reunassa kajastaa
auringon valo kirkkaampana
Pienen hetken olen siinä
Valo on toinen todellisuus.

Maarit Tarvainen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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”

Pienet metsät sammalkivillä
ihastuttavat minua
Voin vain huokailla
valtavan kauneuden keskellä
Kiitollisuus täyttää mieleni
Mitä syvemmälle uppoudun
tähän maailmaan
sitä pidemmälle polku jatkuu

Toimiva Tervo

TUTUSTU
VAPAISIIN
TONTTEIHIN
www.kotirannalla.fi
/tontit

Kuinka rakentaminen
on sujunut?
Koko loppukesä ja syksy ovat
menneet aika lailla suunnitellessa tulevaa rakennusprojektia, ja olemme viimein päässeet
tositoimiin maatöiden osalta.

Maallemuuttajat
Keitä te olette?
Meidän perheeseemme kuuluu
kaksi pohojanmaalla syntynyttä, Riina Vauhkonen ja saksanseisoja Hulda sekä Markus
Karttunen, mistäpäs muualtakaan kuin kaukaa Karttulasta.
Kuinka päädyitte rakentamaan Tervoon ja kuinka löysitte juuri sen oman tonttinne
joka teitä kutsui?
Olemme innokkaita luonto- ja
eräihmisiä, ja maalle muuttaminen on ollut pitkäaikainen
haaveemme. Unelmamme oli
päästä heti ulko-ovesta luonnon keskelle ja koiraharrastusta ajatellen tämä helpottaa
arkeamme paljon. On mukava
ajatus, että kaupungin melun
sijaan ikkunasta kantautuu
luonnon ääniä ja laineiden
liplatusta. Tonttia etsimme yli
vuoden verran Pohjois-Savon
alueelta. Tontissa ihastuimme
kauniiseen rantamaisemaan,
ja alueelle oli helppo alkaa
suunnittelemaan rakentamista
Tervon kunnan tekemän infran
ansiosta.

Onko teillä jotain siteitä
tänne?
Tervo on meille molemmille tuttu paikka lapsuudesta jo ajalta
ennen kuin edes tapasimme
toisemme. Riinan mummolla
on naapurikunnassa Vesannolla, ja Markuksen isovanhemmat asuvat Tervossa. Aina
ajaessa Tervon läpi Vesannolle
kiinnitti kauniit järvimaisemat
jo silloin huomiota. Onhan Markus myös Karttulasta kotoisin,
joten hyvinkin tutusta seudusta on kyse.
Mitä ajatuksia, fiiliksiä ja odotuksia Tervo kotikuntana herättää?
Odotamme lumista talvea,
pitkää ja kalaisaa kesää ja riistarikasta syksyä. Tuntuu, että
Tervo on turvallinen ja rauhallinen paikka, jossa kylän yhteisö
pitää toisistaan huolta. Tämän
olemme saaneet onneksemme jo kokea asiantuntevien ja
auttavien paikallisten kautta jo
Tervoon rakentamista suunnitellessamme.
KUNTATIEDOTE TALVI 2020-2021

Millaisin miettein/fiiliksin/
tunnelmin odotatte muuttoa?
Tervoon muuttamista odotamme jo malttamattomina ja
koemme, että oli hyvä ratkaisu
muuttaa tontin lähelle rakentamisen ajaksi. On mukavaa
päästä tutkimaan tulevia lenkki- ja retkipolkuja jo etukäteen
sekä näkemään vuodenaikojen
vaihtelun. Joulua vietetäänkin
jo tänä vuonna Tervossa.
Mitä terveisiä/vinkkejä/ajatuksia teillä on antaa muille,
jotka harkitsevat rakentamista/muuttamista Tervoon?
Mikäli kaipaat maaseudun rauhaa, mutta haluat asua ison
kaupungin vierellä, on Tervo
hyvä vaihtoehto. Palveluitakin
Tervosta löytyy kauppoineen ja
ravintoloineen, mutta parasta
ovat maksuttomat elämykset
kuten esimerkiksi metsäretket,
kalastus, metsästys ja muut
luontokokemukset.
Ystävällisin terveisin
Markus Karttunen ja
Riina Vauhkonen
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Postiponi Sulon
joulukierros
Postiponi Sulo kiersi ihastuttamassa ja jakamassa Tervon yhtenäiskoulun oppilaiden sekä
Kurrekummun päiväkotilaisten askartelemaa
onnellisuus postia vanhusten viikolla lokakuussa. Vanhusten viikolla Postiponi saavutti
niin suuren suosion, että Sulo kiertää jakamassa hyvän mielen joulupostia keskiviikkona
16.12.
Sulo tekee saman tutun lenkin: Kirkkotien,
Lukkarintien, Tervontien sekä Asontien ja
Marjantien tienoolla. Tällä kertaa Sulo aloittaa
kierroksen Tervon yhtenäiskoulun parkkipaikalta kello 09.00.
Mikäli haluat, voit myös sujauttaa oman tervehdyksesi Sulon kuljetettavaksi reitin varrelle! Sulolle saa myös tarjota matkan varrella ponimaisia herkkuja eli kuivaa leipää.

YRITYSTALON ETEEN ON
NOUSSUT LINTUKOTO,

Satupuun juuret

Lintukodossa on ihasteltavaa ja katseltavaa sekä läheltä että kaukaa. Ihania, fantasianomaisia pikkuisia yksityiskohtia löytyy
Lintukotoa kierrellessä ja lopuksi voi jättää
terveiset Lintukodon postilaatikosta löytyvään
vieraskirjaan. Pimeän tullen Lintukotoon syttyvät myös valot kertomaan, että kotona ollaan.
Teoksen toivotaan inspiroivan Yritystalolla
työskenteleviä ja kävijöitä.
Ympäristöteoksen toteutuksesta Lohimaan
Yritystalon edustalle on vastannut Tervon
Maa- ja kotitalousseura Uudistuvat elinvoimataajamat -hankkeen pyynnöstä.
Ympäristöteos on toteutettu pääosin
luonnonmateriaaleista. Tervon keskustassa oli 40-vuoden ajan taiteilija Eeva
Ryynäsen teos Satupuu, joka jouduttiin
purkamaan 2015. Harmaa mäntypuu oli
maamerkki kunnantalon edustalla ja
tervolaiset ja ohiajajat muistavat hyvin
teoksen valot pimeällä. Tämä mäntypuinen Satupuu on innoittanut maa- ja
kotitalousseuraa Lintukotoa rakennettaessa ja suunniteltaessa ja Satupuun
henki jatkaakin nyt elämäänsä Yritystalon edustalla Lintukodossa.
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KUNTA OSTI HUUHTAJANKOSKEN ALUEEN
Tervon kunnan ja Senaatin välinen kauppa Huuhtajankosken alueesta kalalaitoksineen solmittiin
11.11.2020. Kauppa viivästyi alkuperäisestä aikataulusta. Tämä johtuu siitä, että alueella tehtiin
mm. maaperätutkimuksia ja tiettyjä korjaustoimenpiteitä ennen kauppaa.
Tervon kunnassa on käynnissä pienimuotoinen
selvityshanke, johon kunta sai rahoitusta Itä-Suomen kalatalousryhmältä. Hankkeen tavoitteena
on tarkastella Huuhtajankosken ympäristöön
syntyvää kalastus/matkailuliiketoimintaa. Konsultiksi hankkeeseen on valittu kilpailutuksen
perusteella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Kalalaitoksella vuokralla toiminut Nilakkalohi Oy
on halukas jatkamaan toimintaa kalalaitoksella.
Lisäksi Tervon kunnalla on toiveena saada kosken puolelle luontomatkailuun perustuvaa liiketoimintaa harjoittava vuokralainen.

Kiinnostusta on osoittanut jo moni eri taho ja
nyt Tervon kunta haluaa antaa kaikille mahdollisuuden osoittaa kiinnostuksensa alueella
toimimista kohtaan ja kertoa omista suunnitelmistaan alueen kehittämiseksi. Äyskosken
ja Huuhtajankosken alueen ideakilpailuun voi
osallistua 11.12.2020 mennessä kunnan nettisivuilla olevan linkin kautta. Vastausajan päätyttyä Tervon kunta valitsee ideoista 3-5 vaihtoehtoa, joiden kanssa jatketaan tarkempia
keskusteluja.
Lisätietoja käynnissä olevasta selvitystyöstä
ja ideakilpailusta antavat:
Lauri Vierto,
FCG, puh. 044 704 6293
Sari Tulila, elinkeinoasiamies,
puh. 0207 464 640

Puoti ja Puhvetti

Auki joulun alla 19.12. asti to, pe, la klo 10 - 14
Jouluviikolla ma, ti ,ke klo 10 - 14
• Tervolaisia käsitöitä lahjaksi
• Kotileivonnaisia
• Kahvihetki jouluvalmistelujen välissä

Terveisin

Tervon Tekevät ry

KUNTATIEDOTE TALVI 2020-2021
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Tervon
liikuntapalvelut
KUNTOSALIVUORO (ohjattu) aikuisille maanantaisin klo
18.00–19.00 Tervon kuntosalilla.
Ohjaaja ja lisätietoja Tiina Parttimaa (puh. 040 721 7285).
SALIBANDYKERHO 1.–5.
luokkalaisille tiistaisin klo
17.30–19.00 Tervon liikuntasalilla. Ohjaaja Eevert Kuosmanen
(puh. 045 106 5330). Yhteyshenkilö Jari Nenonen (puh.
0400 273 910).
FUTSALKERHO 1.–5. luokkalaisille torstaisin klo 17.30–19.00
Tervon liikuntasalilla. Ohjaajat
Seppo Pajarinne (puh. 040 508
7025) ja Ari Väisänen (puh. 040
769 0123).
PERHELIIKUNTAVUORO
lauantaisin klo 16.30–18.00
Tervon liikuntasalilla. Vuoro on
tarkoitettu kaikille liikunnasta innostuneille perheille ja
vuorolla liikutaan omaehtoisesti vanhempien valvonnassa.
Järjestetään yhteistyössä
Tervon liikuntatoimen kanssa.
Lisätietoja Anna-Maija Nenonen (puh. 0400 514415).
SALIBANDYKERHO nuorille
sunnuntaisin klo 16.30–18.00
Tervon liikuntasalilla. Vastuuhenkilö Tiina Parttimaa (puh.
040 721 7285).
Talven luistelukoulusta,
jääkiekkokerhosta ja viikkohiihdoista seuraa tiedotusta
seuran Facebook- ja nettisivuilla: tervonurheilijat.sporttisaitti.
com
Tervon Urheilijoiden kerhoja
ja toimintaa ei ole vakuutettu
urheiluseuran puolesta. Suosittelemme kaikkien kerhoihin ja
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toimintaan osallistuvien ottavan tapaturmavakuutuksen.
Tervon Urheilijat noudattaa
yleisiä urheiluseuroille annettuja koronavirusrajoitteita ja
suosituksia niin harjoitustoiminnassa kuin urheilutapahtumien järjestämisessä.
Tule mukaan urheiluseuramme
toimintaan ohjaajaksi, valmentajaksi, toimitsijaksi tai vaikkapa talkoolaiseksi! Kaikille
innokkaille löytyy mukavaa tekemistä hyvässä seurassa!
JÄSENMAKSU:
OP Tervo
FI93 5465 0940 0020 89
Viitenumero 6444
Lapset ja nuoret (alle 18-v.)
sekä opiskelijat 5 € ja
aikuiset 12 €.
POIKKEUKSIA LIIKUNTAJA KUNTOSALIN AJOISSA
LOPPUVUODESTA 2020 SEKÄ
ALKUVUODESTA 2021
Joulunaika 2020
TO 24.12.- TO 31.12. liikunta- ja
kuntosali auki klo 6-21.
PE 1.1.2021 liikunta- ja kuntosali
auki klo 6-21.
KE 6.1.2021 liikunta- ja kuntosali
auki klo 6-21.
Kuntosalikortteja saa kirjastosta aukioloaikojen puitteissa.
Muista hyvä käsihygienia, sekä
salille ainoastaan terveenä!
Avustukset 2021
Tervon kunta julistaa haettavaksi kulttuuri-, liikunta ja
nuorisoavustukset sekä kylien

Toimiva Tervo

kehittämiseen kohdennettavat
avustukset 12.3.2021 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa sivistystoimistosta,
kunnanvirastolta tai kunnan nettisivuilta.
Hakemukset toimitetaan sivistystoimistoon
osoitteeseen Kirkkotie 5, 72210 Tervo.
Lisätiedot 0447 499 316, 0447
499 303.
TERVON TALVIRIEHA
Tervon Kunnan, Niiniveden
Seurakunnan ja järjestöjen yhteinen ja perinteinen Tervon
Talvirieha pyritään järjestämään koronatilanne huomioiden
laskiaissunnuntaina
14.2.2021. Seuraa tiedotusta
keväällä.
ULKOLIIKUNTAPAIKAT
Tervon ulkoliikuntapaikkoja pidetään yllä talvikaudella 20202021 Palveluyhtiö Viisareiden
toimesta. Jääkiekkokaukalo ja
luistelualue jäädytetään luistelukuntoon sääolosuhteiden
salliessa. Hiihtoladut Savelassa
(valaistu), Eerikkalagolfin ladut
(valaistu) sekä yhdysladut tampataan ja ajetaan myös hiihtokuntoon
sääolosuhteiden
salliessa. Hiihtolatujen osalta
ajantasaiset ja päivitetyt tiedot
latujen kunnosta löydät Tervon
kunnan kotisivuilta www.tervo.
fi
Palautteet ja kysymykset ulkoliikuntapaikkojen kunnosta Palveluyhtiö Viisarit Oy
p. 044 420 3020.

IKÄIHMISTEN
TALLUSKYLÄ

VIRIKEPIIRIT,

Vuodelle 2021 suunnitellaan
pidettäväksi ikäihmisten virikepiiriä Talluskylässä.
Virikepiiri on tarkoitettu kaikille
yhteisestä toiminnasta kiinnostuneille kyläläisille.
Tarkoituksena toimia yhdessä
erilaisten tehtävien, pienten
liikunnallisten tuokioiden ja ulkoilun parissa.
Yhteinen suunnittelupäivä pidetään Talluskylän Nuorisoseuran talolla ke 16.12.2020 klo 13
alkaen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Virikepiirit toteutetaan Tervon
liikuntatoimen järjestämänä ja
osallistuminen on ilmaista. Lisätietoja p. 0447-499 303.

Tarkoituksena toimia yhdessä
erilaisten tehtävien, pienten
liikunnallisten tuokioiden ja ulkoilun parissa.

Mikäli tarvitset kyyditystä
keskiviikolle 16.12. ota yhteyttä
Matti
Laukkaseen
p. 040-058 7898.

Yhteinen suunnittelupäivä pidetään Nuorisotalo Mantulla
pe 18.12.2020 klo 12 alkaen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

IKÄIHMISTEN VIRIKEPIIRIT,
TERVON KIRKONKYLÄ

Virikepiirit toteutetaan Tervon
liikuntatoimen
järjestämänä
ja osallistuminen on ilmaista.
Lisätietoja p. 0447-499 303.

Vuodelle 2021 suunnitellaan
pidettäväksi ikäihmisten virikepiiriä Tervossa.
Virikepiiri on tarkoitettu kaikille
yhteisestä toiminnasta kiinnostuneille kyläläisille.

OHJEITA TERVON SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ
Näitä ohjeita noudattamalla voit estää tartuntoja
ja vähentää altistuneiden määrää!!!
Yleisötilaisuuteen, yleiseen
kokoontumiseen tai
julkiseen tilaan
EI SAA TULLA OIREISENA

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla yskä,
kurkkukipu, kuume, hengenahdistus,
lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky).

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti
pisaratartuntana –> lähikontaktien
välttäminen -> turvavälit 1-2 m.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia
estää tartuntoja

Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja -> tultaessa
salille kädet pestään huolella vedellä
ja saippualla -> käsidesin käyttö.

Siivous

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

Riskiryhmään kuuluvat

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

Uusia kunnan työntekijöitä
minun ei tarvitse fyysisesti olla
Suonenjoella.

Heippa!

Olen Henu, Teidän uusi kirjastontätinne! Aloitin työni Tervon kunnan kirjastovirkailijana
syyskuun alusta. Työtehtäviini
kirjastontätinä olemisen lisäksi kuuluu kunnan viestintätehtäviä. Nämä ensimmäiset
kuukaudet ovat olleet aivan
mahtavia! Pidän työpaikastani,
työtehtävistäni ja ennen kaikkea tästä hyvästä porukasta,
johon olen tuntenut oloni heti
tervetulleeksi ja solahtanut
mukaan aivan kuin olisin ollut
täällä aina.
Minut tavoittaa siis pääsääntöisesti kirjastosta, tervetuloa
juttusille. :)

Hei,

Olen Piia Rasmus ja koulutukseltani olen ympäristöteknologian insinööri. Aloitin työni
Tervon kunnan palveluksessa
syyskuun alussa. Toimin Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluissa
ympäristöterveystarkastajan
viransijaisena
ensi vuoden elokuun loppuun
asti. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelujen
yhteistoiminta-alueeseen kuuluu 6
kuntaa (Tervo, Vesanto, Keitele,
Pielavesi, Rautalampi ja Suonenjoki). Minun alueenani on
sijaisuuteni ajan Suonenjoki,
mutta minut voi nähdä myös
Tervon kunnantalolla, sillä asun
perheeni kanssa Tervossa ja
työskentelen täällä silloin, kun

LUKEMINEN KANNATTELEE
Lukeminen kannattelee aina on
Tervon ja Vesannon kirjastojen
yhteinen hanke, joka käynnistyi syyskuun puolivälissä ja
jatkuu maaliskuuhun 2021 asti.
Korona on harmittavasti kutistanut hankkeen suunniteltua
toimintaa. Siihen piti kuulua
yhteisiä lukemistapahtumia ja
muuta toimintaa, mutta koska
tapahtumia ei ole näinä aikoina
paljon järjestetty, niiden sijaan
tehdään muuta, mm. verkkoaineistoja tulevaisuudessa käytettäväksi.
Hanketyöntekijänä
lukemishankkeessa on Hallenbergin
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aina

Tiina, joka tekee tätä hanketyötä osa-aikaisesti, enimmäkseen
etänä. Tähän mennessä Tiina
on tehnyt lukemaan innostavia
materiaaleja Aleksis Kiven päivään, halloweeniin ja pyhäinpäivään liittyen sekä tavannut
yhteistyökumppaneita Vesannolla ja Tervossa. Nyt tekeillä
on tonttujen tehtäväpolku, joka
löytyy ennen joulua Tervon kylältä. Polku sopii hyvin vaikka
perheen yhteiseksi joulupäivien retkeksi.
Lukemishankkeen
tärkeänä
tavoitteena on edistää kaikenikäisten lukutaitoa sekä mo-
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Olen ollut tervolainen nyt reilut
9 vuotta. Tervo oli minulle jo entuudestaan tuttu paikka, sillä
täällä asuu paljon sukulaisiani.
Tervoon muutettuamme kävin
tämän vuoden syyskuuhun asti
töissä Kuopiossa ja vuosien
varrella mietin monesti, että olisipa mukavaa, jos voisin tehdä
töitä Tervossa ja Tervolle. Olikin
siis suunnaton lottovoitto, kun
minulle tarjottiin Tervon kunnalta ympäristöterveystarkastajan viransijaisuutta. Paikan
vastaanottamista ei tarvinnut
kahta kertaa miettiä. Sen verran tärkeää minulle oli se, että
saan työskennellä oman kuntani palveluksessa ja työssä, josta pidän. Ja nämä ensimmäiset
kuukaudet ovat jo osoittaneet,
että päätös oli oikea.
Olen viihtynyt Tervon kunnan
palveluksessa erittäin hyvin!
Olimme jo ehtineet puolisoni
kanssa miettiä isommalle paikkakunnalle muuttoa, mutta nyt
kun olemme molemmat saaneet töitä Tervosta, ei meillä ole
enää kiire mihinkään.
Tervo on hyvä paikka asua,
elää ja tehdä työtä!

niluku- ja digilukutaitoa mm.
yhteistyössä tervolaisten ja
vesantolaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Jos sinulla on hankkeesta
kysyttävää tai siihen liittyviä
ideoita, Vesannon ja Tervon kirjastoissa ollaan kiinnostuneina
kuulolla. Hankkeessa tuotettuja materiaaleja tipahtelee
Vesannon ja Tervon kirjastojen
facebook-kanaville aina ajoittain.
Käy kurkkaamassa!

Tervon kehitys Oy
Tervon Kehitys Oy hallinnoi kaukolämpölaitosta,
vesihuoltolaitosta ja kiinteistöjä
Tervon kunnan omistama Tervon Kehitys Oy perustettiin
viisi vuotta sitten tukemaan
elinvoimaa edistäviä hankkeita ja eriyttämään kehitystyö kunnan peruspalveluiden
tuottamisesta. Samaan aikaan
konsernin tytäryhtiöksi perustettiin Tervon Biolämpö ja Vesi
Oy tuottamaan kaukolämpö- ja
vesihuoltolaitospalveluita. Tällöin biolämpöliiketoiminta kiinteistöineen ja verkostoineen
sekä
vesihuoltoliiketoiminta
kiinteistöineen ja verkostoineen myytiin kunnan suorasta
omistuksesta yhtiölle. Kehityksen omistamat kiinteistöt ovat
Kiinteistö Oy Asontie 2 , liikuntasali, päiväkoti, terveyskeskus
ja paloasema.

Kuluvana vuonna toteutettuja
merkittäviä investointeja ovat
mm:
- lämpölaitoksen palopään
uusiminen
- vesihuoltolaitoksen automaation rakentaminen ja päivittäminen
- jätevedenpuhdistamon
purkuvesien UV-laitteisto

Kaukolämpölaitoksen ja vesilaitoksen operatiivisesta toiminnasta vastaa liiketoimintajohtaja Jukka Korhonen.

Tervon Kehitys Oy:n merkittäviä lähivuosien investointihankkeita ovat mm:
- vesihuoltoverkostojen saneeraukset mm. digitointi
- betoniviemärikaivojen sujuttamiset
- uusi laskutusratkaisu mm.
etäluettavin mittarein

Perheemme on asunut Tervossa nyt 10 vuotta kauniiden
vesistöjen ja hyvien liikenneyhteyksien houkuttelemana. Työsaralla pääosin toimin erilaisen
myynnin ja markkinoinnin parissa yrittäjänä. Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja.

Yhtiön
perustamisajatuksen
mukaan konsernin kehittämis- ja investointihankkeiden
pääpaino tulee olla Tervossa,
mutta yhteishankkeet naapurikuntien kanssa ovat myös
mahdollisia. Yhtiö voi osarahoituksen tai osaomistuksen kautta osallistua Tervon kannalta
merkittävien elinkeinollisten ja
asumiseen liittyvien investointi- ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen.

Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto
oli 959 000 euroa, josta kaukolämpöliiketoiminnan osuus
oli 469 000 euroa, vesiliiketoiminnan osuus 226 000 euroa ja
muu osa kertyi kiinteistöliiketoiminnasta.

Vuosi 2020 on ollut ensimmäinen, jolloin Palveluyhtiö Viisarit
Oy on tuottanut yhtiön kiinteistöjen, kuntatekniikan ja liikuntapaikkojen ylläpidon ja sekä
investointien toteuttamisen.

Yhtiön toiminnan kulmakivenä on tuottaa kuntalaisille
kustannustehokkaasti kaukolämpöä, vettä kulutukseen ja
huolehtia jätevesistä. Tavoitteena on kestävä taloudenpito, joka mahdollistaa käyttötalouden hallinnan ja tarvittavat
korvausinvestoinnit.

KUNTATIEDOTE TALVI 2020-2021

Yhtiön toimitusjohtajan tehtävää on hoitanut kunnanjohtaja,
viimeisimpänä Seppo Niskanen
lokakuuhun 2020 saakka ja tästä lähtien olen tullut valituksi
hoitamaan tehtävää toimeksiantosopimuksen puitteissa.

Jorma Tukiainen
Tervon Kehitys Oy
toimitusjohtaja
jorma.tukiainen@tervo.fi
0400 177 580
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terveiset
KORONATUKEA
VIELÄ TARJOLLA
Koronavaikeuksiin on ollut tarjolla monia eri tukia ja suurin
osa niiden hakuajoista on nyt
päättynyt, mutta alkutuotannon, kalatalouden ja maatilojen
yhteydessä yritystoimintaa (liitännäiselinkeinot) harjoittavat
yritykset voivat hakea tukea
ainakin vuoden loppuun asti.
Tukiehtoihin on tullut tarkennuksia ja mm. aikaisemmin alkutuotannon väliaikaista tukea
saanut yrittäjä voi hakea tukea
uudelleen. Perusteena kaikissa
tuissa tietysti talousvaikeudet.
Valtiokonttorin myöntämä kustannustuki on myös tarkoitus
ottaa uudelleen käyttöön joulukuussa, käyttöönotto on vielä
eduskunnan käsittelyssä.

Tervolaiset yritykset ovat saaneet tähän mennessä koronatukia vajaa 160 000 euroa.
Koko
SavoGrown
alueelle
(kuusi kuntaa) on tukea tullut
vajaa 3 miljoonaa. Koronan
vuoksi SavoGrown tehostettu
yritysneuvonta on tavoittanut
lokakuun loppuun mennessä
93 tervolaista yritystä, joten
koronasoittelukierros tavoitti
hyvin yritykset. (Pohjois-Savon
liiton tilaston mukaan Tervossa
on 135 yritystä ja 52 maatilaa.)
Koronan vaikutus ei ole näkynyt Tervossa perustettujen
yritysten määrässä, sillä uusia
yrityksiä on perustettu normaalivuoden tahtiin lokakuun
loppuun mennessä 6 kpl. Tässä tiedotteessa esittelyssä ne,
jotka ovat halunneet kertoa
toiminnastaan.

YRITTÄJÄYHDISTYKSET YHDISTYVÄT
Tervon ja Vesannon yrittäjäyhdistykset yhdistyvät ja siten jatkossa toiminta on yhteistä sekä
Tervon että Vesannon yrittäjille.
Yhteenlaskettu jäsenmäärä tulee olemaan alussa noin 60 ja
yhdistyksen tarkoitus on lisätä
jäsenmäärää aktiivisesti.
Tulevan yhdistyksen hallitus
toivoo yhteistyön tiivistyvän
yrittäjien kesken sekä muidenkin sidosryhmien välillä, kuten
kuntiin päin.

UUSIA YRITYKSIÄ:
Design by Paretskoi valmistaa uniikkeja
ja kestäviä puusormuksia käsityönä.
Lisätietoa paretskoit.com, sivut myös
Instagramissa ja Facebookissa @designbyparetskoi
044-547 4322
Maatalousjermut Oy:n palveluihin kuuluu maatalouslomitus ja kaikenlaiset lvityöt. Maatalouslomitus Tero Vehovuori
044-567 4556 ja LVI-töistä Markus Rönkkö 044-977 3871.
InFi - Hyvinvoinnin Perusta tarjoaa
hyvinvointipalvelua kehotoimintojen
parantamiseksi (kraniosakraaliterapia,
energiahoidot), elämän energian vahvistamiseksi (QiGong/TaiChi liikunta) sekä
ravintolisätietoutta.
Yhteystiedot: 0449765501, sähköposti
carita@reset2all.com
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KUNNAN
YRITYSTUET

KESÄASUKASKAMPANJA YRITTÄJILLE
SavoGrow on ideoinut alueen
kesäasukkaille
ja
alueelle
muuttajille alennuskuponkivihkoa, jonka tarkoituksena on
tuoda koko toiminta-alueemme yritysten tarjontaa tutuksi
kampanjatarjousten kautta.

Lähde mukaan yrityksille maksuttomaan kampanjaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake 31.1.2021 mennessä
(www.savogrow.fi/ajankohtaista). Alennuskuponkivihko painetaan maaliskuussa 2021 ja
postitetaan huhtikuussa 2021.

Kunnan yritystukia on
haettavissa entisin ehdoin yrityksen perustamiseen, erikoistumiskoulutukseen ja markkinoinnin
tai toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen
maksimissaan 1000 €/
vuosi/ yritys myös
vuonna 2021.

SAVOGROWN TOIMINTA LAAJENEE
ALUEKEHITTÄMISEEN
SavoGrow on tuottanut aiemmin alueensa yritysneuvonnan
ja elinkeinojen kehittämispalvelut, mutta nyt palvelutarjonta
laajenee myös elinvoimapalveluihin ja aluekehittämiseen.
Tämä tarkoittaa mm. kuntien
yhteistyön ja palvelurakenteiden uudista ja kehittämistä
sekä alueen yhteistä markkinointia ja viestintää. Tavoitteena mm. auttaa ihmisiä muuttamaan ja löytämään työpaikka
alueelta. (Kuvio alla.)

LISÄTIETOJA
TUISTA JA
SAVOGROWN
MUISTA
PALVELUISTA
elinkeinoasiamies
Sari Tulila,
sari.tulila@savogrow.fi
0207 464 640.

Visiomme 2025:
SavoGrow muuntuu
elinkeinoyhtiöstä
ELINVOIMAyhtiöksi

ALUEKEHITTÄMINEN

YRITYSKEHITTÄMINEN

Kilpailukyky
Alueen vetovoima
Ennakointi ja edunvalvonta

Yritysneuvonta

Yhteistyöalustat

Kehittämishankkeet
KUNTATIEDOTE TALVI 2020-2021

Kehittämishankkeet
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elinvoimaryhmä!
Elinvoimaryhmän tarkoituksena on ideoida kunnan elinvoimatekijöitä kuten viestintää, tapahtumia, hankkeita ja yleistä kehittämistä. Ryhmä on vapaamuotoinen, mutta voi nostaa asioita
esille eteenpäin vietäviksi.
Toivomme elinvoimaryhmään osallistujia kuntalaisista, kesätervolaisista, järjestötoimijoista, kuntapäättäjistä, yrittäjistä jne.,
jotta ryhmään saataisiin laaja-alaisuutta ja monipuolisia näkemyksiä.
Visiomme elinvoimaryhmästä on, että vuoden päästä kokoontuisimme säännöllisin väliajoin ja olisimme saaneet koottua
erilaisista lähtökohdista tulevista tervolaisista hyvähenkisen
porukan puhumaan ja ideoimaan kunnan elinvoimatekijöitä
rennolla ja rempseällä otteella.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Henna Ruuskaseen
044 749 9224, henna.ruuskanen@tervo.fi

WANTED
Oletko aina halunnut osallistua ja vaikuttaa
Tervon kunnan kehittämiseen?

NYT ON VUOROSI!
Haemme tekeviä, näkeviä, ajattelevia ja muuten vain olevia
tervolaisia vapaamuotoiseen elinvoimaryhmään.
Ryhmän tarkoituksena on ideoida kunnan elinvoimatekijöitä
kuten viestintää, tapahtumia, hankkeita ja yleistä kehittämistä.

Sinä tervolainen järjestötoimija, yrittäjä,
naapurin Mirkku tai Pentti, tule tutustumaan
ryhmän toimintaan ja tapaamaan muita
kunnan elinvoimatyön kehittämisestä kiinnostuneita

MISTÄ ON ELINVOIMATYÖ TEHTY?
SavoGrown
elinvoimatyössä
käynnistellään yhteistä aluemarkkinointia. Työtä tehdään
Savon Villin lännen teeman
alla. Jo sana Savon Villi Länsi
kertoo, ettemme me Kuopion
länsipuolen kunnat ota itseämme turhan vakavasti. Meillä sallitaan tietty ”mielen väljyys”,
jossa hullujakin ideoita hellitään ja jokainen saa elää sitä
elämää, jonka on itselleen rakentanut – aika usein vielä järven rannalla.
Haluamme tuoda alueemme
vahvuuksia ja erityisyyttä esiin
eri yhteyksissä, jotta alueen
vetovoima mm. matkailussa
lisääntyy. Myös rekrytoinnin
haasteissa pyrimme olemaan
yritysten tukena ja kehittämään tulomuuttajille sellaista
polkua, että pois ei tee mieli
enää lähteä. Alueemme palvelut ovat laadukkaat ja kuntalaiselle huokeat, mutta olemme
pitäneet kynttilää vakan alla
näistä asioista jo melkoisen
pitkään. Nyt on jo korkea aika
kertoa asioista muillekin kuin
naapurille ja lähteä ”räjäyttämään pankkia” Savon Villin lännen tyyliin ja luomaan yhteistä
tulevaisuuskuvaa.
Elinvoimatyömme arvopohja
on avoimuudessa höystettynä
positiivisella ajatuskuluilla –
entä jos… Tarvitsemme tähän
työhön teitä kaikkia ja toivotammekin teidät tervetulleiksi
yhteiskehittämään aluettamme
eri kokoonpanoissa. Tervon
elinvoimaryhmältä odotan intoa, rohkeutta ja uteliaisuutta
– mahtavaa saada teidät mukaan!
Sanna Kauvosaari
Elinvoimapäällikkö
SavoGrow Oy

TERVETULOA!
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AUTTAA KUN...
•

Tarvitset apua työnhakuun tai työllistymismahdollisuuksien pohtimiseen.

•

Mietit opiskelua tai alanvaihtoa.

•

Viranomaisten kanssa asiointi tuntuu vaikealta.

•

Sähköisten palveluiden käyttö ei suju.

Maaseutukunnan KOTELO –hanke on kolmivuotinen
ESR-rahoitteinen hanke.
Lisätietoja: www.kotelohanke.fi ja FB: Kotelo-hanke

Ota yhteyttä ja tule käymään:
Kotelo-ohjaaja Taija Siitari
Puh. 044 2825585, taija.siitari@tervo.fi
Käyntiosoite: Tervontie 4 c 6

KUNTATIEDOTE TALVI 2020-2021
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Suomen paras kyläkoulu
Suomen paras kyläkoulu -hanketta on kuluneen syksyn aikana viety eteenpäin yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun neljännen vuoden opiskelijoiden kanssa.

Aloituspalaverissa opiskelijat
tutustuivat nykyisiin tiloihin ja
kuulivat suuntaviivoja ja ajatuksia
suunnittelunsa pohjaksi.

Opiskelijat toteuttavat yritysprojektia, jonka
myötä he tuottavat alustavan tilasuunnitelman
ja kustannusarvion koulurakennukselle, sen yhteyteen sijoitettavalle kirjastolle ja koulurakennuksen läheisyyteen suunnitellulle lähiliikuntapuistolle. Alustavat suunnitelmat on määrä olla
valmiina jouluun mennessä. Näiden perusteella
asiaa voidaan viedä eteenpäin suunnittelun ja
päätöksenteon osalta. Savonia-ammattikorkeakoulun yritysprojektissa opiskelijat toteuttavat
joka vuosi osana opintojaan erilaisia käytännön

projektityötehtäviä, joita pohjoissavolaiset yritykset ja yhteisöt opiskelijoille tarjoavat.
Koulun ja liikuntapuiston suunnittelun taustavoimissa on ollut mukana myös Ratkaisu
on puussa -kehittämishanke, joka on Suomen
metsäkeskuksen hallinnoima ja toteutetaan
yhteistyössä Kehitysyhtiö Savogrow:n sekä
Iisalmen kaupungin kanssa. Hankkeen rahoittajana on Maaseuturahasto.

PÄIVÄKOTI KURREKUMMUN

jouluterveiset

Päiväkoti Kurrekumpu on näin joulun lähestyessä täynnä jännitystä, kikatusta, jouluaskarteluja, joulukalenteriin valmistautumista ja
tonttujen jälkien seuraamista. Tästä aidosta
lapsen joulun odotuksen tunnelmasta pääset
mukaan tunnelmoimaan kanssamme Päiväkoti Kurrekummun omilla facebook-sivuilla.
Päivitämme sivujamme aktiivisesti myös koko
vuoden. Sivuiltamme löydät ideoita askarteluun tai yhteiseen puuhasteluun perheen
kesken tai vaikka isovanhempien ja lasten yhteiseen viikonlopun viettoon. Tule siis mukaan
seuraamaan Päiväkoti Kurrekummun sivujamme Facebookissa.
Ihanaa joulunodotusta ja yhdessä olon hetkiä kaikille, toivottaa Kurrekummun pienet ja
isot tontut.
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Koululaisten ajatuksia uudesta koulusta
Lasten ja nuorten toiveita
kuunnellessa ajattelee välillä,
että olemme rakentamassa
uutta kauppakeskusta emmekä koulua. Toisaalta jotkut
toiveista on helppo toteuttaa,
esimerkiksi siistit sisävessat. Ei
ole paljon pyydetty, että uuteen
kouluun tällaiset saisimme.
Marmoriin eivät rahamme varmaankaan riitä, mutta tarkoitus olikin haaveilla vapaasti.
Ekaluokkalaisten ajatukset liitelivät musiikkisalongista tulivuoriliukumäkeen, mutta hekin
sanoivat kyllä lopuksi: “Kaikki
ei voi kyllä toteutua, kun niihin
menee niin paljon rahaa!”
Päätöksentekijöillä, suunnittelijoilla, arkkitehdeillä ja rakentajilla onkin miettimistä, miten
kaikki tämä ihana saataisiin
saman katon alle. Jostakin on
ehkä vähän karsittava.
Toivomme, että uusi koulu on
kuitenkin sellainen, missä ei
kiusata, missä on turvallista
opiskella ja koulu, jossa jokainen saa olla oma itsensä.
Uudessa koulussa oppiminen
onnistuu, kun saamme työskennellä yhdessä ja otamme
vastuuta toinen toisistamme ja
yhteisestä kouluympäristöstä
nyt ja tulevaisuudessa.
Anna-Maija Korhonen

TERVON YHTENÄISKOULUN EKALUOKKALAISTEN
AJATUKSIA
”Haluaisin, että uusi koulu olisi
valtava. Kiikkuja pihalle, kolmelle ainakin paikka samassa
kiikussa. Omat pulpetit eikä
pöydät. Ylimpään kerrokseen
kaikki lelut ja liukumäet ja pallomeret. Leveät käytävät ja
ikkunoita siihen viereen, että
voisi nähdä luokkaan. Ikkunan
vieressä voisi olla tasanne,
jossa voisi esimerkiksi piirtää.
Musiikkihuone, musiikkisalonkihuone. Jälkkärihuone, josta
voisi hakea jälkiruoan. Tulivuoriliukumäki.”
”Sisällä olisi mukavaa, että olisi liukumäki ja pallomeri. Olisi
kivaa, että koulussa olisi parempia ruokia kuin hernekeitto. Pitäisiköhän tänne kouluun
tehdä HopLop? Kiipeilyseinä ja
pieni lattia ja tramppa. Musiikkihuone, jossa olisi discopallo
ja jonka voisi pimentää. Jäätelötiski, jonka voi avata. Mönkijärata.”
5-6. -LUOKAN AJATUKSIA
”Penkkejä ulos enemmän (mieluiten sellaisia joissa on katos),
jääkiekkokaukalo ja jalkapallokenttä, jossa on tekonurmi.
Suuria laitteita pihalle.”
”Julisteita, jotka kuvaavat sitä
huonetta, jonne ne laitetaan.
Mattoja ja pehmusteita. Tyynyhuone, jossa on telkkari.”
”Välipala-automaatti, älytauluja, joku pieni uima-allas, sauna
ja suihkutilat.”

Hirsitalo, ei
betonibunkkeria
Iso hienompi ruokala
Marmorista
rakennettu koulu
Lämpimiä pattereita
Tietokoneluokka
Lattiamatto
Leikkihuone
Pastillikone
Isot kajarit
Sohvia
Iso kirjasto.
Donitsiautomaati
Burgerking sisälle
Pupuaitaus
Labyrintti sisälle
Digitaalinen taulu

TERVON KUNNAN TOIMINTA KORONAVIRUKSEN
AIHEUTTAMAN INFEKTION (COVID-19) LEVIÄMISEN
EHKÄISEMISEKSI
Koronaviruksen aiheuttaman infektion (Covid-19) leviäminen on vaikuttanut kuluvana
vuonna meidän kaikkien elämään. Kevätkuukausien poikkeusolojen normaalista poikkeavien järjestelyjen tarkoituksena oli hidastaa
epidemian etenemistä ja siten viime kädessä
turvata riskiryhmien terveydenhuoltoon pääsy ja
terveydenhuollon kantokyky. Kesällä epidemian
leviämisen väheneminen mahdollisti pääosin
toimintojen palauttamisen ennalleen. Syksyn
tullen epidemia lähti jälleen leviämään eri tahtiin
maailmalla ja eri puolilla Suomea. Pohjois-Savon
alueella on todettuja tartuntoja marraskuun
puolivälissä noin 320. Kuntalaisten omien varotoimenpiteiden ja kunnan toimenpiteiden myötävaikutuksella olemme toistaiseksi välttyneet
tartunnoilta. Jatkossakin on ensiarvoisen tärkeää, että jaksamme toimia mahdollisten rajoitusten, suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Näin
onnistumme epidemian leviämisen estämisessä
mahdollisimman hyvin.

Turvaamme kunnan palvelut kaikissa olosuhteissa. Palveluiden tuottamisella edistämme
kuntalaisen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Osaava ja vaativissakin työoloissa työhönsä sitoutunut henkilöstö tekee varmasti
parhaansa palvellessaan kuntalaisia yksilöllisten palvelutarpeiden mukaisesti.

Epidemian leviämisen ehkäisemiseen liittyen
järjestämme kunnan palvelut valtioneuvoston,
ministeriöiden ja aluehallintoviraston tartuntatautilain nojalla antamien päätösten ja ohjeiden
mukaisesti. Otamme huomioon myös Terveydenja hyvinvointilaitoksen ja terveysviranomaisten
ohjeet ja suositukset.

Kaija Tarvainen
hallintojohtaja

www.tervo.fi/korona
ajantasanen ja päivittyvä tieto
koronan vaikutuksista Tervossa
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Normaalista poikkeavan tilanteen hallinnasta
ja seurannasta vastaa johtoryhmä yhteistyössä muiden viranomaisten ja kunnanhallituksen
kanssa. Mahdolliset kuntakohtaiset päätökset
toimintojen rajoittamisesta tekee kunnanhallitus.
Toiminnan järjestämiseen liittyvät rajoitukset
ja ohjeet päivitämme kunnan kotisivuille.

Voimia itsestä ja läheisistä
huolehtimiseen toivottaen
Tervossa 12.11.2020

Tapahtumiin
osallistuessasi
pyydämme huomioimaan voimassa olevat
koronaohjeistukset, tulemaan paikalle vain
terveenä sekä kiinnittämään huomiota
hyvään käsi- ja yskimishygienaan. Pidetään
yhdessä huolta turvallisuudesta!

Toimiva Tervo

Tapahtumat
DIGIOPASTUSTA
KIRJASTOSSA
keskiviikkoisin klo 9-10 ajalla
13.1.-26.5.2021
LUKUPIIRI KIRJASTOSSA
klo 15-16 keskiviikot 27.1., 24.2.,
24.3., 21.4. ja 19.5.
NEULEKAHVILA
KIRJASTOSSA
klo 13.30-15 keskiviikot 13.1.,
10.2., 10.3., 7.4. ja 5.5.
ELINVOIMARYHMÄ
to 3.12. klo 18 Mantulla
TOIVOTUIMMAT
JOULULAULUT
4.12. klo 18 Mantulla. Laulattamassa Marjo Jaakkola, järjestää kunnan kulttuuritoimi

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.2020
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 10 Tervon kirkossa ja
sen jälkeen seppeleenlasku
sankarihaudalla sekä kunniakäynti Karjalaan jääneiden
muistomerkillä. Glögitarjoilu
Tervon kirkon edessä.
ITSENÄISYYSPÄIVÄN
KYNTTILÄKULKUE 6.12.2020
Kynttiläkulkueella on uusi
reitti: palvelukoti Vuokolta
sankarihaudoille. Kokoontuminen ja kynttilöiden sytytys
klo 17.15 Vuokon palvelutalon
parkkialueella (Asontie 4), josta
kulkue lähtee liikkeelle kohti
sankarihautoja klo 17.30. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Järj. Tervon Tervaspartio ry.
Tapahtuma on ilmainen

NIINIVEDEN SEURAKUNNAN KUULUMISIA
Seurakunnan ensimmäinen toimintavuosi on kohta kulunut ja
sen päättää juhlava joulukausi.
Jouluaaton hartaus on Tervon
kirkon pihalla klo 16 ja joulukirkko Tervossa 25.12. klo 9.
Vielä Tapaninpäivänäkin on
jumalanpalvelus klo 12. Uudenvuodenpäivänä 1.1.klo 12
vietetään seurakunnan 1-vuotisjuhlaa Tervon kirkossa.

kanssa. Seurakunnan vuoroilla
on tarjolla lämmin ruoka. Seurakunnan päiväkerho 3-6-vuotiaille jatkuu helmikuussa 2021
keskiviikkoisin klo 10 mikäli kerhoon saadaan riittävästi lapsia.
Ensi vuodelle on suunnitteilla
myös perhepäiviä lähiretkeilyn
merkeissä. Lisätietoja lapsi- ja
perhetyöstä voit kysellä lastenohjaaja Niina Saloselta.

Jumalanpalvelukset ovat edelleen pääsääntöisesti vuorosunnuntaisin Tervon ja Vesannon
kirkoissa. Ne striimataan seurakunnan
Facebook-sivulle.
Palveluksiin voi osallistua terveenä ja turvallisuus muistaen:
hyvä käsihygienia, turvavälit ja
maskien käyttö terveydenhuoltoviranomaisten suositusten
mukaan. Ehtoollisen voi saada
jumalanpalveluksen
jälkeen
erikseen pyytämällä.

Diakoniatyön avustuksia voi
kysyä diakoni Minna Sahlbergilta. Varsinkin, jos korona-aika
on aiheuttanut työttömyyttä tai
muuta taloudellista niukkuutta,
voidaan avustaa taloudellisesti. K-market on alkanut lahjoittaa viimeisen myyntipäivän
ruokaa ja sitä jaetaan diakoniatoimistolla.

Kaikille avoin perhekerho kokoontuu tiistaisin seurakuntatalolla klo 10 - 12 ja se järjestetään yhteistyössä MLL Tervon

Arkinen ateria on yhteinen
ruokailuhetki kaikille, jotka kaipaavat ruokaseuraa. Seuraavan
kerran se on seurakuntatalolla
joulupuuron merkeissä 15.12.
klo 12 ja keittoa syödään 12.1.
klo 11.
KUNTATIEDOTE TALVI 2020-2021

Hautausmaalla on nyt roskiksia
maatuvaa jätettä ja erikseen
sekajätettä varten. Seurakunta
tiedottaa toiminnastaan edelleen
vesannonseurakunta.
fi-kotisivuillaan ja mm. kaupoissa jaossa olevissa Seurakuntaviesteissä.
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Järjestöt ja yhdistykset
Tervon Maa- ja kotitalousseura
TAPAHTUMAT:
Maanantaisin klo 18–19
Ohjattu kuntosalivuoro, ohjaajana Tiina Parttimaa. Oma
kuntosalikortti, muutoin
ilmainen ja kaikille avoin.
Joulutauko 15.12.–10.1.

Partio on hauska ja monipuolinen
harrastus,
joka sopii kaikille. Partiossa leikitään, pelataan,
retkeillään,
leireillään,
opitaan, saadaan uusia
kavereita ja koetaan ikimuistoisia
elämyksiä.
Partiosta löytyy tekemistä kaiken ikäisille.

Ti 22.12.2020 klo 17-21 Joululaulusavusauna ja iltapala
Laajassa, Laajantie 14, Tervo.
Miehet klo 17, naiset klo
18:30. Maa- ja kotitalousseuran jäsenille ilmainen, muille
hinta 15 €, lapset ilmaiseksi.
Sitovat ilmoittautumiset
viimeistään 20.12. Iiris Korhoselle, puh. 044 277 5647.

KEVÄÄN 2021
KURSSEJA:
La 16.1.2021 klo 8:30–16:30
Tulityökurssi Mantulla. Koulutuksen toteuttaa Savon
ammattiopisto, hinta 135 €
(sis. alv 24 %) sisältää koulutusmateriaalit ja tulityökortin, joka on voimassa viisi
vuotta. Kahvit ja ruokailut
Maa- ja kotitalousseuran
jäsenille ilmaisia, muille 15 €. Kurssi toteutetaan, mikäli mukaan
tulee vähintään 10 osanottajaa.
La 27.2.2021 klo 9–12 Siivouskurssi Mantulla. Opi uusia keinoja
nopeaan, tehokkaaseen ja ekologiseen kodin pintojen puhtaanapitoon. Kurssin hinta jäsenille 20 €, muille 25 €.
To 25.3. klo 17:30–20:30 ”Ihmeen ihana muna” -kurssi yhtenäiskoulun kotitalousluokassa. Munaruokia, leivonnaisia ja paljon uusia
kikkoja munien käyttöön. Kurssin hinta jäsenille 20 €, muille 25 €.
Kaikkien kurssien ilmoittautumiset Eila Suomalaiselle,
puh. 044 540 5749, esuomalainen@luukku.com.
Lahjaksi olemme kaiken saaneet – annetaan siis hyvän kiertää.
Jouluna 2020 Tervon Maa- ja kotitalousseura lahjoittaa 1000 euroa vähävaraisten tervolaisten ruokalahjakortteihin.
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Tervetuloa
mukaan
partioon!

Toimiva Tervo

Kaikkien yhteiset kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella perhepartion
yhteydessä pääsääntöisesti Kämpällä jokaisen
kuun viimeisenä sunnuntaina. Tarkempia tietoja
kokoontumisista päivitetään lippukunnan facebook-sivulle: facebook.
com/tervontervaspartio
Sivu on julkinen, joten
pääset näkemään sen
vaikka et olisi facebookissa.
Sudenpennut
kokoontuvat
poikkeusaikana
yleensä ulkona, Kämpällä tai kirkonkylällä, noin
kolme kertaa kuukaudessa.

Kirjaston palvelut käytössäsi 24/7
Tervon kirjaston verkkokirjasto
Rutakko
(rutakko.verkkokirjasto.fi) sekä e-aineistot ovat
asiakkaiden käytössä vuoden
jokaisena päivänä 24/7. Verkkokirjastossa voit selata kirjaston aineistoja ja tehdä niihin
varauksia sekä uusia sinulla jo
lainassa olevia aineistoja. Aineistojen selaus-, uusimis- ja
varausmahdollisuus on myös
kirjaston mobiilisovelluksessa,
jonka voit ladata sovelluskaupasta nimellä Rutakko mobiilikirjasto. Mobiilisovellusta voi
käyttää kirjastokorttina.
Kirjaston e-aineistot löytyvät
verkkokirjaston kautta. Kirjastolla on tarjolla e-kirjoja,
e-äänikirjoja sekä klassisen
musiikin ja elokuvien suoratoistopalvelut. Voit myös maksutta rekisteröityä Edinburghin
kirjaston e-aineistopalveluiden
käyttäjäksi, jolloin saat käyttöö-

si Edinburghin kirjaston laajat
e-kirja, e-äänikirja ja e-lehti aineistot.
Kirjastoon paikan päälle pääsee päivittäin klo 7-21 omatoimikirjaston ansiosta. Omatoimiaikaan käytettävissä on
kirjaston lehtisali, lainattavat
kokoelmat ja lainaus- ja palautusautomaatti, jolla voi myös
uusia omat lainat sekä kirjaston asiakaspääte, skanneri ja
langaton verkko. Kirjaston asiakaspäätteellä ja langattomassa
verkossa on käytettävissä
epress.fi -palvelu, josta löydät
luettavaksi kotimaiset paikallisja maakuntalehdet.

Silloin kun haluat tavata ihan
oikean kirjastontädin ja kysyä
neuvoa, vinkkiä tai muuten vain
turista kuulumisista olemme
paikalla juuri sinua varten maanantaisin klo 12-18 ja tiistaista
perjantaihin klo 9-15.
Lämpimästi tervetuloa
kirjastoon! <3
-Tiina & Henu-

Verkkokirjastoon, e-aineistoihin ja omatoimikirjastoon kirjaudutaan sisään kirjastokortilla ja PIN-koodilla. PIN-koodin
saat kirjaston asiakaspalvelusta.

TERVON KIRJASTO

Kirkkotie 5, 72210 Tervo
044 749 9315, kirjasto@tervo.fi
Avoinna
ma 12-18, ti-pe 9-15
Omatoimikirjasto ma-su 7-21

@tervonkirjasto

KUNTATIEDOTE TALVI 2020-2021
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TERVON KUNNAN VALOKUITUVERKKOHANKE
ON SAATU PÄÄTÖKSEEN
Tervon kunta käynnisti vuonna 2017 kyläverkkohankkeen,
jonka avulla laajennettiin merkittävästi jo olemassa olevaa
valokuituverkkoa. Kolmen vuoden aikana kuituverkkoa on rakennettu lisää Kymin alueelle,
Ahvensalmentien
suuntaan,
Huttulan alueelle ja viimeisimpänä tänä syksynä Lohitielle ja
Äyskoskelle sekä Koti Rannalla
-asuinalueelle.
Kuituliittymiä
rakennettiin kotitalouksiin, yrityksiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä tietysti kunnan omiin
kohteisiin. Kaikki liittymät on
nyt kytketty käyttöön ja hanke
päättyy tämän vuoden loppuun
mennessä.
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Valokuitu on maailman nopein ja paras nettiyhteys, joka
mahdollistaa paitsi normaalin
netin käytön niin myös etätyön, etäopiskelun, nettipelit,
etäterveydenhuoltopalvelut
ja häiriöttömän HD-tasoisen
TV-kuvan katselun. Viime vuosina ja varsinkin viimeisen puolen vuoden aikana kodin netti
on muuttunut pelkästä viihdekäytöstä myös hyvin paljon
työn tuottamiseksi, ja se vaatii
nopeat ja luotettavat yhteydet.
Digiloikka on siis tapahtunut.
Valokuituyhteydet tuovat haja-asutusalueille uusia mahdollisuuksia ja lisäävät kuntien
elinvoimaisuutta.

Toimiva Tervo

”Kiitos hyvän yhteyden Tervokin voi olla ”Zoom-kunta”, josta
tehdään ajoittain tai jatkuvasti
tietotyötä kaikkialle Suomeen
ja Suomen ulkopuolelle. Paikkariippumattomuus on suuri
mahdollisuus
maaseudulle!”
Minna Jaakkola, viestinnän
asiantuntija Tervosta.
Rakennettuun valokuituverkkoon voi edelleen liittyä, pyydä
tarjous liittymän toteutuksesta Savon Kuidulta!
Savon Kuitu
Kati Markkanen
050 462 4000
kati.markkanen@savonkuitu.fi

Tervon tontut- joulukalenteri
Tervon tontut on jouluna 2019
perustettu hyvänmielen joulukalenteri, joka välittää terveisiä Tervosta. Vuoden 2019
teemana luukuista paljastui
24. Tervolaista yrittäjää. Tänä
erikoisena
poikkeusvuonna
joulukalenterin teemana tonttu seikkailee esittelemässä
lukematonta Tervon rikkautta:
Tervon luonto- ja retkipaikkoja koko perheelle. Lisäksi
kalenterin sivuille tipahtelee
videotervehdyksiä
Tervon
kummeilta läheltä ja kaukaa

maailmalta. Jokaista kummia
yhdistää rakkaus Tervoseutuun
sekä yhteydet Tervolaisiin. Tänäkin vuonna joulukalenterin
Facebook- sivujen kautta voi lähettää kiitosta, kehua sekä jouluterveisiä Tervolaisille, Tervon
mielisille tai esimerkiksi hyvää
palvelua antaneille Tervolaisille
yrityksille.
Tervetuloa mukaan seuraamaan tontun seikkailuita ja
joulukalenteria Facebookkiin!

NUORISOTOIMEN

uudet tuulet

Tervossa on vireä nuorten porukka. Viimeisten parin vuoden
aikana olemme paneutuneet
nuorisotoimen kehittämiseen
sivistyslautakunnan luotsaamina. Pohdimme yhdessä nuorten ja nuorisotyötä tekevien
tahojen kanssa keinoja, joilla
parhaiten tuemme nuorten
kasvua, itsenäistymistä ja osallisuuden kokemusta omassa
kotikunnassa.
Nuoret toivoivat nuorten näköistä, useammin auki olevaa
oma tilaa ja mielekästä tekemistä. Kokemus osallisuudesta
oli vaihteleva. Nuoret pohtivat,
miten saisimme nuoret yhdenvertaisesti osallisiksi ja tukisimme tervolaisten nuorten
hyvinvointia yhteisönä. Oman
vaikuttajaryhmän perustamista
mietittiin. Yhdistyksiä toivottiin
mukaan toimintaan. Nuorisotyöntekijän toivottiin koordinoivan toimintaa ja olevan itse
aktiivisesti mukana toiminnassa.

Nuorten nuorisotyölle esittämien toiveiden ja ideoiden
pohjalta määrittelimme sivistyslautakunnassa nuorisotyölle
tavoitteet ja linjaukset mukaan
lukien henkilöstöresurssi.
Teemme nuorisotyötä monialaisesti ja poikkihallinnollisesti
yhteistyössä eri toimijoiden
- järjestöjen, seurakuntien
ja muiden nuorten palveluja
tuottavien yhteisöjen kanssa.
Tuemme nuoria ja heidän perheitään arjessa yhdistämällä
perhe- ja nuorisotyö. Selkiinnytämme nuorisotyöntekijän
roolia nuorisotyön ammattilaisena, läsnä olevana aikuisena
ja nuorisopalveluiden koordinoijana. Järjestämme nuorille
mielekästä tekemistä, yhteistä
toimintaa, tapahtumia, kerhoja,
nuorten iltoja ja kesäleirejä.
Kolmen vuoden ajan vuosittaisella määräaikaisella sopimuksella Vesannon nuoriso-ohjaaja
on hoitanut Tervon nuorisotyötä 30 %:n työajalla ja vastaavasKUNTATIEDOTE TALVI 2020-2021

ti Tervon liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies on hoitanut
Vesannon liikuntapalveluja 50
%:n työajalla. Nuoriso-ohjaajan
30 %:n työajan on koettu olevan
riittämätön Tervon nuorisotyön
hoitamiseen asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Kesän ja syksyn aikana selvitimme yhteistyön jatkoa erilaisin
työaikajärjestelyin. Päädyimme
sellaiseen ratkaisuun, että sekä
liikunta- että nuorisotoimen
yhteistyö Vesannon kunnan
kanssa päättyy sopimuskauden
loppuessa vuodenvaihteessa.
Liikunta- ja nuorisopalveluiden
esimies palaa hoitamaan omaa
virkaansa vuoden alussa.

?

Suunnittelemme loppuvuoden
aikana uudenlaisia liikunta- ja
nuorisotoimen toimintatapoja
yhteistyössä palveluiden käyttäjien, kunnan toimijoiden, järjestöjen ja päättäjien kanssa.
Yhdessä hyvä tulee ajatuksin
Kaija Tarvainen
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Mittee työ oikein tiettä?
Tämä strategiastamme tuttu
lausahdus on tullut tutuksi toimintamme alkutaipaleella. Kertauksen omaisesti, tuotamme
omistajakunnille tekniset palvelut ilman viranomaisvaltaa.
Eli muun muassa rakennusvalvonnan palvelut löytyvät edelleen kunnista eivätkä kuulu
yhtiön toimintaan.
Alkutaival onkin ollut aikamoinen mylly, joka on testannut
yhtiön valmistelutyötä toden
teolla. Toimintamallin muutos on ollut jo itsessään suuri,
eikä alkuvaiheen tilannetta
ainakaan helpottanut kaikkien
omistajakuntien
kunnanjohtajien vaihtuminen ja meidän
kaikkien elämään vaikuttanut
Korona-pandemia.
Olosuhteiden haasteista huolimatta perustoiminta on saatu
vallan mainiosti käyntiin. Palvelusopimusten
mukaisesti
toteutettujen palautekyselyjen
mukaisesti toiminnasta löytyy
selkeät kehittämisen kohteet
ja näitä on lähdetty aktiivisesti
kehittämään tulevien palvelusopimusten myötä.
Pandemia-aikana varsinkin siivouspalvelut ovat joutuneet
kasvaneen työkuorman alle tehostettujen siivousten myötä.

Siivouksen osalta toteutettiin
myös laajempi toimintamallin
kokeilu, jossa kaikkien omistajakuntien siivousohjeistukset
ja valvonnat toteutettiin kootusti yhtiön palveluna. Toistaiseksi voitaneen todeta, että
omistajakunnissa on onnistuttu pandemian ehkäisyssä hyvin.
Loka-marraskuun
taitteessa
omistajakuntamme kuuluivat
kaikki kahdeksan kunnan joukkoon, joissa ei ole vielä koronatartuntoja ilmennyt. Toivotaan
että tämä tilanne pysyy mahdollisimman pitkään!
Vuoden 2020 syksy on jatkunut
jopa poikkeuksellisen pitkänä
ja harmaana. Pitkän aikavälin
ennusteet lupailevat myös lumetonta joulua. Kaikesta synkkyydestä huolimatta toivotamme talvikirjeen lukijoille Hyvää
Joulun odotusta. Pysytään
terveinä ja noudatetaan terveysviranomaisien ohjeistuksia
Koronan kurimuksessa!
Juho Nuutinen
Toimitusjohtaja
Palveluyhtiö Viisarit Oy
044 420 3000
juho.nuutinen@viisarit.fi

VASTUUHENKILÖIDEN
YHTEYSTIEDOT
Isännöitsijä
Päivi Konttinen
044 420 3002
paivi.konttinen@viisarit.fi
Turvapostin ohjeet yhtiön
kotisivuilla
Liiketoimintapäällikkö
Laitospalvelut
Marko Ikäläinen
044 420 3010
marko.ikalainen@viisarit.fi
Kiinteistö- ja aluepäällikkö
Jaakko Katainen
044 420 3020
jaakko.katainen@viisarit.fi
Liiketoimintapäällikkö
Rakentaminen ja
rakennuttaminen
Juha Luoma
044 420 3040
juha.luoma@viisarit.fi
Siivouspäällikkö
Minna Jäntti
044 420 3050
minna.jantti@viisarit.fi

KIINTEISTÖPÄIVYSTYS

www.viisarit.fi

044 749 9353
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TAAS KESÄ ON TAKANA

- mökki talviteloille.

Tähän on koottu asioita, joista kannattaa huolehtia ennen talvea.
Siirrä kuivuneet polttopuut
liiteriin ja huolehdi ilmavasta
säilytyksestä. Siirrä laiturin
kelluvat osat tarpeen mukaan
pois vedestä ja tarkista paikalleen jätettävän osan kiinnitykset. Laita vene talviteloille ja
moottori säilöön. Suojaa kasvit tarpeen mukaan. Puhdista
pihakalusteet ja vie ne sisälle
tai vähintään katokseen. Kun
talon läheltä poistaa kaiken
ylimääräisen tavaran, kosteus
ja lumikuorma eivät pääse
pesiytymään perustusten lähelle. Tyhjennä ulkona olevat
vesiastiat, koska jäätyessään
ne usein halkeavat. Pikakompostori kannattaa tyhjentää
syksyllä niin, että talven kompostijätteet mahtuvat sinne,
vaikka komposti pääsisi välillä
jäätymään. Kuten myös ulkohuussinkin huolto kannattaa
tehdä ennen pakkasia. Huolehdi myös ylimääräiset roskat ja
roinakasat pois varastoista.
Suojaa ylä- ja alapohjan sekä
räystäsaukot metalliverkoilla
kutsumattomien pieneläinten
varalta - kuten hiirien, rottien,
lepakoiden, oravien ja lintujen pesimisen estämiseksi.
Puhdista katot, vesirännit ja
syöksytorvet lehdistä ja roskista. Tarkista katon kunto ja
vedenpitävyys. Muista aina
turvavaljaat, kun kiipeät katolle. Ennen pakkasia on hyvä tarkistaa ja vaihtaa ikkunoiden ja
ovien tiivisteet, mikäli ne eivät
ole kunnollisia. Estä kosteuden
tiivistyminen sisätiloihin tuuletuksella. Jätä tuuletusräppänä
tai tulisijanpelti hieman auki,
huolehdi myös, että piipunhat-

tu on kunnossa ja tuuletusaukot on suojattu metalliverkoilla. Jos on epäilys, että jyrsijät
käyttävät hormia kulkuväylänään, on tiheäsilmäisen verkon
käyttö paikallaan piippuhatun
lisäksi.
- älä tuo kosteita ulkokalusteita talvisäilytykseen sisälle
- huolehdit kosteutta sitovat
materiaalit pois tai sijoita ne
ilmatiiviiseen säilytykseen
Jos mökki jää kylmilleen
- Katkaise vedenjakelu
- Tyhjennä vesijohdot ja
viemärit
- Tyhjennä vesikalusteet kuten
lämminvesivaraajat tai pesukoneet sekä säiliöt ja astiat vedestä, jäätymien aiheuttamien
vahinkojen välttämiseksi
- Jos esim. lattiakaivoa ei voi
tyhjentää kaada sinne jäätymisen estoainetta
- Tarvittaessa jätä peruslämpö
noin +10 C
Tuholaisriskin pienentäminen
- Tiivistä raot, hiiri kulkee jopa
lyijykynän paksuisesta kolosta
sisätiloihin kylmää ja kosteutta
pakoon.
- Sijoita elintarvikkeet pelti- tai
lasipurkkeihin

Isompien tuholaisten eli
varkaiden varalta
- Älä jätä mökkiin arvotavaroita,
elektroniikkaa, aseita tai alkoholia ja elintarvikkeita
- Äläkä jätä avaimia ”varmaan
paikkaan”
- Huolehdi mökkirakennusten
lukitus kuntoon
Tyhjilleen jäävällä mökillä verhot kannattaa jättää auki, jotta
rosvot voivat todeta, ettei varastettavaa ole.
Katkaise sähköt pääkatkaisijasta, jos mökki jätetään kylmäksi. Varaudu talvikäytössä
tai peruslämmön varassa olevalla mökillä esimerkiksi myrskyn aiheuttamiin sähkökatkoksiin. Jos teet kiinteistössä
sähköisiä huoltotöitä, katkaise
silloin sähköt AINA pääkytkimestä tai avaamalla työkohteen sulakkeet.
Huom. Etäluettava sähkömittari:
Mikäli sinulla on tarve väliaikaisesti katkaista sähköt kiinteistöstä, tee se aina sähkömittarin
vasemmassa reunassa olevaa
painiketta painamalla. Tällöin
sähkönkäyttö keskeytyy, mutta
sähkömittarin etäluentayhteys
säilyy. Saat sähköt takaisin päälle
painamalla nappia vihreän ledin
vilkkuessa. Vihreä ledi palaa kiinteästi, kun sähköt on kytketty.

- Sijoita petivaatteet ja tekstiilit
ilmavasti ja siten ettei hiiret
pääse pesimään niihin

Lähteet

- Myös saippuat ja kynttilät
kelpaavat hiirille.

Vapaa-ajan asukkaiden liitto:
https://www.esitteemme.fi/vaal/
MailView

Muutama hiirenloukku sisällä
ja ulkona karsii tehokkaasti
talvisia vierailijoita.
KUNTATIEDOTE TALVI 2020-2021

Suomen Omakotiliitto
www.omakotiliitto.fi/

Savon voima:
www.savonvoima.fi/sahkon-siirto/
muut-palvelut/etaluenta/
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Kysteri

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

FYSIOTERAPIA JA
APUVÄLINELAINAUS
puhelin- ja palveluaika
ma-to klo 12-13
017-171 183

KIIREELLINEN ENSIAPU
017-171 170

NEUVOLAT
puhelinaika ma-pe klo 8-9
kouluterveydenhuolto 017 -171 239
lastenneuvola 017-171 180
äitiys- ja ehkäisyneuvola
017-171 044

AJANVARAUS JA OMAHOITAJIEN PUHELINNNEUVONTA
ma-to 8-9 ja 13-14
pe 8-9 ja 12-13
sairaanhoitaja 017-171 175
sairaanhoitaja 017-171 176
AKUUTTIVASTAANOTTO JA
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA
Arki-iltaisin klo 16 - 18 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8 - 18
päivystys on joko
Pielavedellä 017-171 030 tai
Keiteleellä 017-171 130
Arkisin ja viikonloppuisin klo 18
jälkeen päivystys on Kuopiossa
KYSin päivystyksessä.
Ennen KYSiin hakeutumista soitetaan Päivystysapu puhelinneuvontaan numeroon 116 117

MUISTIHOITAJA
017-171 242

MATKAILIJOIDEN
ROKOTUKSET
puhelinaika ma-pe klo 8-9
017-171 180

RÖNTGEN
Keitele, Sairaalatie 1.
Röntgentutkimukset ajanvaraus
ma-to 8-15.30 ja pe 8 -14
017-171 150
Pielavesi, Savikontie 15.
Röntgen- ja ultraäänitutkimukset.
Ajanvaraus
ma, ti ja to klo 8-15.30, pe klo 8-14
017-171 050
SUUN TERVEYDENHUOLTO
ajanvaraus ma-pe 8-15
017-171 360
ajanvarauksen peruminen
017-171366
arkipyhä- ja viikonloppupäivystys
Kuopiossa, ajanvaraus klo 8-9
017-174 020

AK-POLIKLINIKKA/
INR-HOITAJA
puhelinaika to 8-15
017-171 186
MIELENTERVEYSPALVELUT
ajanvaraus/puhelinaika
ma-to klo 8-9 017-171 182
Muuna aikana jätä viesti vastaajaan.

LABORATORIO, ISLAB, TERVO
näytteenotto
ma ja to klo 7.00-10.15
ajanvaraus ma-pe klo 12-14
044-717 8888,
www.islab.fi/ajanvaraus

24h

ASIOINTI
TERVEYSASEMALLA:

www.
kysteri.fi

HÄTÄTILANTEISSA

SOITA
112

KELAN ASIOINTIPISTE
Tervon kunnan asiointipisteessä
(os. Tervontie 4) tuotetaan seuraavat
Kelan palvelut:
- Asiakkaan kertoman mukaiseen elämäntilanteeseen liittyvä Kela-asioiden neuvonta
- Kelan hakemuksen, liitteen tai muun
asiakirjan vastaanottaminen, pois lukien
työeläkehakemukset ja työeläkejärjestelmän
kuntoutushakemukset
- Esitteen, lomakkeen yms. Kelan materiaalin
antaminen
- Kelan verkkopalveluiden käyttöön
opastaminen
- Ajanvaraus Kelan puhelinajanvarauspalveluun tai tapaamiseen
- Kelan asiakaspalautteen vastaanottaminen
ja kirjaaminen
Yhteispalveluasioissa asiakkaita palvelevat
Niina Lappalainen, 044 749 9252 ja
Saini Malinen, 044 749 9202
Yhteispalvelupiste avoinna
ma-pe klo 9.00-14.00 kunnanviraston
aukioloaikoina.

KELAN PALVELUNUMEROT
Valtakunnalliset palvelunumerot
Palvelunumerot palvelevat arkisin klo 9–16.
Asuminen
020 692 210
Eläkkeet		
020 692 202
- eläkkeensaajan asumistuki
Kansainväliset tilanteet
		020 634 0200
- arkisin klo 10-15
Kuntoutus ja vammaistuet
		020 692 205
- eläkettä saavan hoitotuki
- vammaiskortti
Opiskelu ja asevelvollisuus
		020 692 209
Perintäkeskus

020 634 4940

Sairastaminen ja kortit
020 692 204
- tartuntatautipäiväraha
- sairaanhoitokorvaukset
Toimeentulotuki

020 692 207

Turvakieltoasiakkaat
		020 635 3500
Työttömyys

020 692 210

Vanhemmuus
020 692 206
- lapsilisä
- vanhempainpäivärahat
- lastenhoidon tuet

KOTIHOITOPALVELUIDEN OSOITE ON MUUTTUNUT
Tervon kotisairaanhoidon sekä
kotihoidon väki muutti lokakuussa virastotalon yhteyteen
A-rappuun remontoituihin ja
valoisiin tiloihin. Etuina uusissa tiloissa on muunneltavuus,
väljyys sekä hyvät säilytystilat
hoitotarvikkeille.
Kotihoitopalveluiden hoitajien työpäivä

koostuu useista asiakaskäynneistä ja hoitotoimenpiteistä.
Suurimmaksi osaksi toimistolla
tehdäänkin asiakaskirjauksia,
valmistellaan asiakaskäyntejä
sekä käydään tauolla.
Muutosta on tapahtunut myös
kotisairaanhoidon hoitotarvikejakelussa: jatkossa tilaukset

puhelimitse perjantaisin klo 1112.30 puh. 040 775 4715. Pyrimme tilaamaan tuotteet suoraan
asiakkaan kotiin, muutoin nouto sopimuksen mukaan perjantaisin 13-15.30 kotihoidon toimistolta Tervontie 4 A 1.

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

VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut, veteraaniasiat,
Kotihoitopalveluiden esimies
Jonna Maapuro		
puh. 044 749 9253
puhelinaika ma-pe klo 8.00-10.00.

KUNNANVIRASTO ON SULJETTU
TOISTAISEKSI KORONARAJOITUSTEN VUOKSI.
Pyydämme hoitamaan asioinnin puhelimitse,
sähköpostitse tai viestein (chat ja/tai etäyhteydet)
ja välttämään asiointia suoraan virastotalolla ilman
ajanvarausta. Ulko-ovi on lukittu, ovikellon löydät
ulko-oven vierestä.
HALLINTOTOIMISTO, TALOUS- JA
PALKKAHALLINTO
Kunnanjohtaja Seppo Niskanen puh. 044 749 9200
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen
puh. 044 749 9201
Pääkirjanpitäjä Merja Lindi
puh. 044 749 9211
Kirjanpitäjä Seija Lintunen
puh. 044 749 9212
Palkanlaskija Taina Poutiainen
puh. 044 749 9216
Toimistosihteeri Johanna Tamio puh. 044 749 9351
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila			
sari.tulila@savogrow.fi

puh. 020 746 4640

SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtaja 		
puh. 044 749 9250
Täydentävän ja ennaltaehkäisevän
toimeentulotuen asiat
puh. 044 749 9252
Puhelinaika ma-pe klo 8.00-10.00.
Lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät,
muu sosiaalityö ja vammaishuollon palvelut:
sosiaalityöntekijä 		
puh. 044 749 9251
Puhelinaika ma-pe klo 8.00-10.00.
Perhetyö: sosiaaliohjaaja
puh. 044 749 9266
Puhelinaika ma-pe klo 8.00-10.00.
Aikuisten ja ikäihmisten perhehoito, omaishoidon
tuki sekä asumispalvelut: sosiaalityöntekijä		
Puhelinaika ma-pe 8.00-10.00.
puh. 044 749 9265
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä
			puh. 044 788 5422
Päihde- ja mielenterveystyö:
Sosiaaliohjaaja 		
puh. 044 788 5438
Sosiaaliasiamies 		
puh. 044 718 3308
ma-to klo 9-11.30.

KOTISAIRAANHOITAJAT:
Alue 1. sairaanhoitaja
Tanja Huttunen 		
puh. 040 775 4715
Alue 2. sairaanhoitaja		
Lea Karhatsu-Huuskonen
puh. 040 548 3943
Puhelinaika ma-pe klo 10.00-10.30
HOITOTARVIKEJAKELU:
Tilaus puhelimitse perjantaisin
klo 11.00-12.30		
puh. 040 7754715
Pyrimme tilaamaan tuotteet suoraan asiakkaan
kotiin. Muutoin nouto sopimuksen mukaan
perjantaisin klo 13.00-15.30 kotihoidon toimistolta.
KOTIHOITO:
Kotihoito 24/7 talojen tiimi
Kotihoito ma-su klo 7.00-21.00
kentän tiimi		

puh. 044 749 9257
puh. 044 749 9277

SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET
Virka-aikana sosiaalityöntekijä
puh. 044 749 9251
tai 			
puh. 044 749 9265
sosiaaliohjaaja, perhetyö
puh. 044 749 9266
sosiaaliohjaaja /toimistosihteeri puh. 044 749 9252
perusturvajohtaja		
puh. 044 749 9250
Tarvittaessa yhteydenottopyynnöt puh. 017 499 111
SOSIAALIPÄIVYSTYS

puh. 112

KRIISIPALVELUT
Kuopion kriisikeskus, Kallanranta 9, 70100 Kuopio
Ajanvaraus ma-to klo 8-10
puh. 017 262 7733
Kuopion kriisikeskus tarjoaa keskustelutukea
vaikeasta elämäntilanteesta selviytymiseen.
Kun tarvitset apua tai kuuntelijaa, ota yhteyttä.
Valtakunnallinen kriisipuhelimen suomenkielinen
linja päivystää joka päivä vuorokauden ympäri
numerossa 		
09 2525 0111

SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO
AJANVARAUKSELLA.
Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä puhelinaikana.

YLEINEN EDUNVALVONTA
Pohjois-Savon edunvalvontatoimisto
Suonenjoen toimipaikka
Olavi Leskisenkatu 12, 77600 Suonenjoki
Edunvalvoja		
puh. 029 565 2571
tai 			
puh. 050 380 1181
Edunvalvontasihteeri		
puh. 029 565 2570
tai 			
puh. 050 380 1174

PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti joka
keskiviikko ja joka toinen torstai.
Erikoissosiaalityöntekijä
puh. 040 177 9124

OIKEUSAPUPALVELUT
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto,
Suonenjoen toimipaikka,
puh. 029 566 1060
arkisin klo 9-15.
KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajaneuvonta.fi
puh. 029 505 3050
(ma, ti, ke, pe klo 9-12, to klo 12-15)
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KIRJASTO
Asiakaspalvelu		
puh. 044 749 9315
kirjasto@tervo.fi
FB ja IG @tervonkirjasto
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimies		
Tiina Pulkkinen		
puh. 044 749 9316
Kirjastovirkailija
Henna Ruuskanen		
puh. 044 749 9224
YHTENÄISKOULU
https://peda.net/tervo/ty
Rehtori Kimmo Honkanen
puh. 044 749 9309
kimmo.honkanen@tervo.fi
Toimistosihteeri Jukka Mykkänen puh. 044 749 9301
KURREKUMMUN PÄIVÄKOTI
vs. varhaiskasvatuspalveluiden esimies
Marjo Tolonen		
puh. 044 749 9261
marjo.tolonen@tervo.fi
VAPAA-AIKATOIMI
Liikuntapalvelut
Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä		
puh. 044 749 9303
NUORISOPALVELUT
Nuorisotyöntekijä
Arto Lahtinen		
puh. 050 387 9969
31.12.2020 saakka, 1.1.2021 alkaen liikunta- ja
nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä 		
puh. 044 749 9303
Liikuntatapahtumista ja –palveluista sekä
nuorisopalveluista ks. tämän tiedotteen erillinen osio.

ELÄINLÄÄKÄRIT
Tervo, Päivi Romunen, Myllytie 7
ajanvaraus klo 8-9.30		
puh. 044 749 9401
Vesanto, Anu Hallikainen Valokuja 1,
ajanvaraus klo 8-9.30		
puh. 044 749 9402
Valvontaeläinlääkäri
Heidi Brisk 			
puh. 044 749 9409
Eläinlääkäripäivystys arkisin klo 9.30 jälkeen sekä
viikonloppuisin ja juhlapyhien ajan; soita oman eläinlääkärisi numeroon, niin puhelu yhdistyy päivystävän
eläinlääkärin numeroon.
Löytöeläinsuoja		
puh. 040 576 3123
PALO- JA PELASTUSTOIMI
YLEINEN HÄLYTYSNUMERO PUH. 112
Pohjois-Savon pelastuslaitos Tervon paloasema,
Tervontie 1, 72210 TERVO
puh. 017 188 306
vs. Palomestari		
puh. 044 718 8270
NUOHOUSPALVELUT
Etsi lähin OMAnuohooja, https://nuohoojat.fi
TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri,
Tervon terveysasema		
puh. 017 171 171
Päivystysajanvaraus ja
kiireellinen ensiapu		
puh. 017 171 170
ENSIHOITOPALVELU 24 H
HÄTÄTILANTEESSA PUH. 112
Tervon terveysaseman aukioloajat ja yhteystiedot
ks. tämän tiedotteen erillinen osio s. 28

puh. 044 749 9350

ASUNTOASIAT
www.tervo.fi/asuminen
Kunnanvirastosta saatavat vuokraasuntohakemukset toimitetaan
hallintojohtajalle		
puh. 044 749 9201.

YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristönsuojelutarkastaja
Johanna Tuomainen		

puh. 044 749 9322

Korkotukilainoille ei ole erillisiä hakuaikoja.
Lisätietoja korkotukiasioissa saat omalta pankinjohtajaltasi ja kunnassa rakennustarkastajalta.

KIINTEISTÖPÄIVYSTYS

puh. 044 749 9353

RAKENNUSTARKASTUS
Rakennustarkastaja
Jukka Korhonen 		

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
(Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi, Rautalampi,
Suonenjoki)
Ympäristöterveysjohtaja
Maija Lehtonen		
puh. 044 749 9400
Toimistosihteeri
Mervi Mäki-Penttilä		
puh. 044 749 9410
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka, Rautalammintie 11
Maarit Vihottula		
puh. 044 749 9420
Liisa Ruuska		
puh. 044 749 9423
Vesa Aula			
puh. 044 749 9424
vs. Pia Rasmus		
puh. 044 749 9422

Vapaita tontteja rakentamiseen löytyy kunnalta sekä
kaava-alueelta että haja-asutusalueelta.
Tonttivarausasioissa palvelevat kunnanjohtaja,
puh. 044 749 9200 ja rakennustarkastaja,
puh. 044 749 9350. Viimeksi mainitun puoleen
käännytään myös varsinaisissa rakennusasioissa.
TERVON OPASKARTTA
Tervon opaskarttaa myydään kunnanviraston
neuvonnasta, kirjastosta sekä Tervon Tekeviltä.
TERVO - VESIRAJAN KARTTA
Pitäjäkirjaa on edelleen saatavissa entiseen hintaan
40 euroa. Myyntipaikkoja ovat kunnanvirasto ja
kirjasto sekä Tervo-päivän aikaan Tervo-seuran
kahvitupa.
TERVON TORIPAIKKAMAKSUT
Tervon toripaikkamaksut maksetaan teknisen lautakunnan määrittelemien taksojen mukaisesti Tervon
Tekevät ry:lle Tervon Puotiin ja Puhvettiin. Mikäli toripaikkamaksu on jäänyt maksamatta, peritään maksu
kaksinkertaisena.
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