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T

ÄNÄ SUVENA JA koko vuoden
kuntoutusyksikkö Tervon tähti jne., ovat
juhlimme 90-vuotiasta - nuorekasta olleet positiivisia elinvoiman ja kehittyTervon kuntaa. Kesän tapahtumia
misen merkkejä. Kunta pyrkii pitämään,
teille kuntalaisille ja vapaa-ajan
hyvässä yhteistoiminnassa paikallisten raasukkaille on koko kesän. Luontokuvakesä
kennusliikkeiden ja yritysten kanssa, pyörät
-näyttely järjestetään ainutlaatuisella teepyörimässä ja nosturit kohti taivasta myös
malla Järvi. Mikä sopisi paremmin vesistöitulevaisuudessa. Toimiva Tervo – Yrittesen kauniin kuntamme näyttelyn teemaksi
liäs Yhteisö sloganimme toteutuu myös
kuin Järvi? Tervo-Päivät 1.-3.7. järjestetään
käytännön tekemisessämme. Positiivista
juhlavuoden kunniaksi Eerikkala Golfin alu- kehitystä ei tehdä pienellä porukalla, siihen
eella koko päivän
tarvitaan kaikkien paikkaja illan kestävänä
kuntalaisten ja vapaa-ajan
juhlana. Kesän
asukkaiden kannustavaa ja
Positiivista kehitystä ei tehdä
huipentumana
rohkeaa asennetta!
pienellä porukalla, siihen tarvijärjestetään kaiken
taan kaikkien paikkakuntalaisten
ikäisten TervoFest
Toivotan teille koko
ja vapaa-ajan asukkaiden kanulkoilmakonsertti
Tervon kunnan henkilösnustavaa ja rohkeaa asennetta!
urheilukentällä
tön puolesta aurinkoista
lukuisten nimekkesää golfin, kalastuksen,
käiden esiintyjien
kartingin, joutenolon,
voimin 27.8. Samana päivänä järjestetään
veneilyn, valokuvauksen, frisbeegolfin ja
ensimmäistä kertaa myös Jigauskisat. Lisäksi muiden Tervosta löytyvien aktiviteettien
kesään mahtuu niin perinteisiä juhannusparissa!
juhlia Lohimaassa, järjestöjen iltatoreja,
kantele-messu, huutokaupan huumaa ja lukuisia muita tapahtumia, joista tiedotamme
Aurinkoisin terveisin,
säännöllisesti niin somessa kuin perinteisin
keinoin. Tapahtumatarjonta ei lopu kesään,
mm. 3.9. on perinteiset Luontomessut.
Suurena tulevien vuosien ponnistuksena kunta on julkistanut järjestävänsä Koti
rannalla – Messut 2019. Messut ovat yksi
osoitus elinvoiman vahvistamisen toimenpiteistä, joita kuntana tulemme tekemään.
Lohimaan läheisyyteen Koskiveden rannalle rakentuu loma- ja vakituisen asumisen
Petteri Ristikangas
messualue. Messujen teemana on moderni,
kunnanjohtaja
ekologinen asuminen.
p. 044 7499 200,
Lukuisat rakennushankkeet, Lohimaan
petteri.ristikangas@tervo.fi
hotelli, uudet- ja saneeratut rivitalot,
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PÖLYTTYYKÖ KUNTASTRATEGIAT
PÖYTÄLAATIKOSSA?

T

ervon kuntastrategiassa on keskeistä
ELINVOIMA - ja INNOVATIIVISET
ASUMISRATKAISUT JA VAPAAAJAN ASUMINEN.
Elinvoimastrategiassa keskeistä on
huolehtia positiivisesta kuntailmapiiristä ja
kuntakuvasta aktivoimalla kehityshankkeita,
järjestämällä helposti saavutettavissa olevat
yritysneuvonnan palvelut sekä mahdollistaa
yrityksille soveltuvia toimitiloja.
Innovatiiviset asumisratkaisut ja vapaaajan asuminen strategiassa kunta toimii
aktiivisesti maa-alueiden hankinnassa,
jalostamisessa ja kaavoittamisessa siten, että
kunnalla on jatkuvasti käytössä monipuolinen tonttitarjonta erilaisiin asumisratkaisuihin. Keskeiset maa-alueiden hankintasuunnat
ovat keskustaajamassa, keskusta - Äyskoski
välisellä alueella sekä laaja-alaisilla vapaaajan – tai omakotitaloasumiseen soveltuvilla
ranta-alueilla. Kunta tukee uusien asumisratkaisujen toteuttamista yhteistyössä rakennusliikkeiden ja muiden toimijoiden kanssa.
Innovatiivisuus tulee näkymään mm. Koti
rannalla -messujen toteuttamisessa.
MITEN OLEMME KÄYTÄNNÖSSÄ
TOTEUTTANEET STRATEGIOITA?
Asumisen ratkaisuissa kaavoittaminen on
kaiken uuden rakentamisen perusta. Kunta
on aktiivisesti kaavoittanut ja ollut mukana
lukuisissa kaavoitusprosesseissa, jotka ovat
mm. mahdollistaneet Lohimaan hotellin
ja Tervon Tähden rakentamisen. Paraikaa
on tekeillä Tervon keskustan yleiskaavan

muutostyö, mikä
tulee jatkumaan
asemakaavoituksella
Koti Rannalla – messualueella. Kaavoittamistyön perustana on
pyrkiä mahdollistamaan uudisrakentamista
tai täydennysrakentamista.
Kunta on edistänyt uuden rakennuskannan rakentamista tai peruskorjauksia
ostamalla asunto-osakkeita uusista kohteista.
Samalla tämä on tarkoittanut, että olemme myyneet yksittäisiä asunto-osakkeita ja
vanhoja asunto-osakeyhtiöitä. Eli luovumme vanhasta ja ostamme uusia. Pidämme
siis omalta osaltamme rakentamisen pyörät
pyörimässä.
Sama logiikka kuin asumisratkaisuissa
toimii myös teollisuushallien osalta. Olemme myyneet ja yhtiöitäneet myyntiä varten
kunnan omistamia teollisuushalleja. Tämä
tarkoittaa, että vapautuvat eurot voidaan
edelleen ohjata uusien toimitilojen rakentamiseen Tervossa toimiville tai Tervoon
haluaville yrityksille. Ilman toimivia halleja
tai toimistotiloja on vaikea saada uutta
yrityskantaa.
Strategioita ei ole siis tehty hyllyyn pölyttymään vaan ohjamaan aktiivisesti kunnan
toimintaa ja kehittämistä! Strategioiden
toteuttamiseen on voitu hyödyntää Tervon
varallisuutta, joka on näin sidottu omaan
maaperään.

TERVON KUNNAN KESÄKIRJE 2016
Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Jani Nuutinen
Kuvat: Jani Nuutinen, Sari Tulila, Antti Tulila, Hanna Karkkonen
Taitto: Hanna Karkkonen, UniikkiTarina
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio

Petteri Ristikangas
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KUNTAMME TÄYTTÄÄ
TÄNÄ VUONNA 90 VUOTTA
JUHLAVUODEN LOGO
RUNSAITA VESISTÖJÄ,
LUONNON LÄHEISYYTTÄ JA
KUNNAN KAUNEUTTA
LOGOON ON KUVATTU Tervon
maamerkkinä pidettyä siltaa, joka
yhdistää Tervonsalmen halkomaa
kuntakeskustaa. Fyysinen silta laajenee
myös mielikuvaksi vuosien jatkumolle, historialliselle aikasillalle, jota Tervo
juhlii.
Logo ilmentää Tervon kunnan ominaispiirteitä: runsaita vesistöjä, luonnon
läheisyyttä ja kunnan kauneutta. Logon
sinisävytteisyys korostaa luontoarvoja,
niin puhtaan veden kuin ilman muodossa: luontomielikuvat kunnasta ovat
yhteisiä niin vakituisille asukkaille kuin
vapaa-ajan asukkaille. Toisaalta logo tuo
esiin myös Tervon rantatonttivarannot,
jotka houkuttelevat kuntaan jatkuvasti
uusia asukkaita, vierailijoita ja mökkeilijöitä.
Logon yläosassa lentävät kuikat
tuovat Pohjois-Savon maakuntalintuna
mukaan juhlavuoden arvokkuutta ja viittaavat Tervon kunnan maantieteelliseen
sijaintiin.
Tervon kunnan juhlalogon on suunnitellut Juri Kovaljeff. Logo on ladattavissa
Tervon kunnan nettisivuilta juhlavuoden
yhteistyökumppaneiden käyttöön juhlavuoden tapahtumamarkkinoinnissa.

KUNTAMME TÄYTTÄÄ TÄNÄ
vuonna 90 vuotta. Riitta Raatikainen on
kuvannut seikkaperäisesti Tervon alueen
asuttamista aina 10 000 vuoden takaa,
kunnan syntyvaiheita ja alkutaipaleen
vuosikymmeniä 2000-luvulle saakka
teoksessaan ”Tervo vesirajan kartta”
(Raatikainen, Vänskä, Heikkinen, 2001).
Kunnan irrottautuminen seurakunnasta tapahtui vaiheittain.”Kunta syntyi
kun synnytettiin”. Syntyjuuret ulottuvat
aina vuoteen 1918, jolloin tervolaiset
toimitttivat tuomiokapituliin esityksen,
että ”Tervon seurakunta muodostettaisiin
itsenäiseksi entisistä seurakunnista niin
kirkollisessa kuin myös kunnallisessa ja
hallinnollisessa suhteessa”. Kunnan erottaminen lähti liikkeelle sen jälkeen, kun
valtioneuvosto oli antanut seurakunnan
perustamispäätöksen maaliskuussa 1922.
Seuraavana kesänä 30 tervolaista jätti Karttulan kunnanvaltuustolle
kirjeen, jossa pyydettiin valtuustoa
ryhtymään toimenpiteisiin ”että Tervon
seurakunta alue ensi uudelta vuodelta
tulee eroitetuksi itsenäiseksi kunnallisen
hallinnon suhteen”. Valtuusto hylkäsi
asian elokuussa 1922. Tervolaisten valitus

Uudella kunnalla ei ollut
yhtään palkattua virkailijaa, joten
järjestelytoimikunnan oli huolehdittava muun muassa kirjekuorien
painattamisesta yms. pikkuasioista.
maaherralle ei tuonut tulosta. Kesällä 1925
tehtiin uusi esitys valtuustolle. Päätös oli
jälleen hylkäävä. Perusteissaan valtuusto
viittasi maaherraan ja totesi, ettei jakoa
voitu toimeenpanna, varsinkaan kun Tervon
seurakunta ei vieläkään ollut saanut kaikkia
seurakunnallisia laitoksia ja rakennuksia kuntoon. Vuoden 1925 lopussa ’laitokset’ olivat
kutakuinkin valmiit ja kirkkoherraehdokas
tiedossa. Asia vietiin vielä kerran valtioneuvostoon ja tervolaiset pyysivät oikeutta
”alkaa toimintansa itsenäisenä seurakuntana” toukokuun alusta 1926 alkaen. Valtioneuvosto vahvisti asian 23.4.1926.
Koko kirkkoriidan ajan tervolaiset olivat
kuuluneet hallinnollisesti Karttulaan ja olivat
näin ollen täysivaltaisesti mukana Karttulan
kunnan päätöksenteossa. Heinäkuussa 1926
muistutettiin jälleen Karttulan kunnanvaltuustoa valtioneuvoston päätöksestä.
Karttulan kunnan edelleen yhtenä säilyttämisellä oli omat kannattajansa. Kuopion
lääninhallituksen kehotus valtuustolle ryhtyä
toimiin Tervon kunnan hallinnon järjestämiseksi ei tuottanut tulosta. Eduskunnan
oikeusasiamiehelle tehtiin kantelu valtuuston päätöksestä, jolla se kieltäytyi laittamasta Tervon hallintoa alulle. Maaherra asetti
Karttulan kunnalle 10 000 markan uhkasakon ja päätösten viipyessä sakkoa joutuivat
maksamaan kaikki valtuutetut – nekin, jotka
Tervon puolesta kiivaimmin taistelivat.
Karttulan valtuusto valitti maaherran päätöksesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus antoi kielteisen päätöksen
kesäkuussa 1927. Lopulta Karttulan kunta
teki, mitä valtiovalta määräsi: valitsi edustajansa Karttulan ja Rautalammin kuntien
yhteiseen kokoukseen Tervon hallinnon ja
ensimmäisten kunnallisvaalien järjestämiseksi.
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Riitta Raatikaisen kirjaamalla tavalla
”jos tarkkoja ollaan, kuntaa ei perustettu
milloinkaan. Vuoden 1865 kunnallisasetuksen periaate oli se, että jokainen seurakunta
myös kunnallisen hallintoyksikön. Tervon
seurakunta itsenäistyi Karttulasta ja Rautalammista valtioneuvoston päätöksellä
30.3.1922. Seurakuntaa koskeva vahvistuspäätös annettiin 23.4.1926. Ensimmäinen
kunnan toiminnan järjestämistä koskeva
kokous pidettiin 3.6.1927. Kunnan toiminta
alkoi 1.1.1928.” Tervon kunnan täyttäessä
50 vuotta kunnan syntymävuodeksi määriteltiin vuosi 1926.
KUNNAN ENSI OSTOS:LEIMASIMET
Kunnan täyttäessä 50 vuotta Oiva Ritvanen kirjoitti kunnan historiikin, ”Tervo 50
vuotias” (Saarijärvi 1976 – Paavon Paino
Ky). Historiikissa kuvataan Tervon alueen
asuttamisen aikoja, kunnan ja kunnan nimen
syntyhistoriaa ja Tervon alkuajan 1920-1930
-lukujen tapahtumia.
Läänin maaherran määräämä järjestelytoimikunta piti ensimmäisen kokouksensa
Tervon Osuusmeijerillä 8.9.1927. Vaaleja
varten hankittiin henkikirjoitusluettelot ja
tilattiin vaaliuurna. Leimasimet arveltiin saatavan entisistä Karttulan leimasimista korjaamalla. Mainittu kulu ja pöytäkirjan osto
olivat Tervon kunnan ensimmäiset rahanmenot. Järjestelytoimikunta näki asiakseen
kunnan tulo- ja menoarvion laatimisen,
koska enempää kunnallislautakuntaa kuin
kunnanvaltuustoakaan ei ollut olemassa.
Kouluilta hankittiin vuoden 1918 talousarviot ja ja varapuheenjohtajalle annettiin
tehtäväksi köyhäinhoitoasioiden valmistelu.
Uudella kunnalla ei ollut yhtään palkattua
virkailijaa, joten järjestelytoimikunnan oli
huolehdittava muun muassa kirjekuorien
painattamisesta yms. pikkuasioista. Kunnallisten asioiden tuntemusta varten päätettiin
tilata kunnalle K.J. Ståhlbergin toimittama
kunnallislaki. Kunnallisia menoeriä varten
avattiin luottolili Tervon Osuuskassassa.
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Kunnantoimisto sijoitettiin Tervon meijerille
toistaiseksi. Ensimmäiset vaalit pidettiin 4.5.12.1927.
Kovin kiehtovin tarinoin on kuvattu
kunnan päätöksentekoa, toimintaa ja vaiheita em. teoksissa.
Kunnan kunniakasta ikää juhlistamme pitkin kesää ja loppuvuotta erilaisilla
tapahtumilla ja tapaamisilla. Kunnanhallitus
nimesi tapahtumien suunnitteluun työryhmän - Katja Suhonen, Juha Honkaselkä,
Minna Jaakkola, Riitta Raatikainen, Sari Tulila ja Kaija Tarvainen. Työryhmä on päässyt
hyvään alkuun tapahtumien suunnittelussa
yhteistyössä järjestäjien kanssa.
Perinteistä Tervo-päivää vietämme lauantaina 2.7. Eerikkala Golfin alueella. Yhdistykset
ja yhteisöt ovat tervetulleita esittelemään
ja myymään tuotteitaan tapahtumaan
sekä esittämään ohjelmaa. Tervon Lions ry
yhdessä muiden järjestöjen kanssa huolehtii
paikoitusjärjestelyistä ja liikenteen ohjauksesta. Liikuntarajoitteisille järjestämme kyydin
torilta tapahtumapaikalle.
Järvi-aiheinen Luontokuvakesä-näyttely,
elokuvaesitykset ja luennot tarjoavat vierailleen mieleenjääviä luontoelämyksiä.

Tervon kunnan Kesäkirje 2016

TervoFest
TervoFest -minifestivaali
tärähtää käyntiin
TERVON URHEILUKENTÄLLÄ
LAUANTAINA 27.8.
Tapahtumassa lavalle kipuaa
lähialueen artisteja sekä muutama
nimekkäämpi esiintyjä.
Tapahtuma on ikärajaton, joten lapset ja nuoretkin on otettu huomioon
tapahtuman järjestelyissä, mutta
janoisille aikuisillekin on luvassa
oma aidattu anniskelualueensa.
TervoFest on osa Tervon kunnan
90-vuotisjuhlintaa.
Tarkemmat tiedot festivaalista, esiintyjistä ja lipunmyynnistä julkaistaan
kesäkuun alussa netissä
facebook.com/TervoFest sekä
kalenterissa tervo.fi/90v.

Juhlavuoden tapahtumat huipentuvat itsenäisyypäivän ajan juhlallisuuksiin.
Kesäisin juhlavuosiajatuksin, Kaija Tarvainen

PS.

• Tervon kunta pyytää järjestöjä, yrityksiä ja muita yhteisöjä ilmoittamaan
mahdolliset juhlavuoden tapahtumat
kunnan ylläpitämään juhlavuosikalenteriin, joka on nähtävillä
osoitteessa www.tervo.fi/90v.
Tapahtumat ilmoitetaan sähköpostilla:
juha.honkaselka@tervo.fi.
• Tapahtumatarjontaa voi seurata
kunnan internet-sivuilta Googlekalenterista. Kalenteriin tiedot tal-

lentaa liikunta- ja nuorisopalveluiden
esimies Juha Honkaselkä, puh. 0447
499 303 ja juha.honkaselka@tervo.fi.
• Kuntalaisilta, kesätervolaisilta ja
muilta asiasta innostuvilta tahoilta
otetaan mielellään vastaan uusia esityksiä ja näkemyksiä ohjelmatarjontaan. Yhteyttä toivotaan otettavan
hallintojohtaja Kaija Tarvaiseen, puh.
0447 400 201 ja kaija.tarvainen@
tervo.fi.
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YRITYSMATKAILUHANKE IDEOI JA AUTTAA
KULTAKOUKKU TULEE TAAS
YRITYSMATKAILUHANKKEEN KEIHÄÄNKÄRKENÄ ON kalastus- ja metsästysmatkailun sekä maastoajo- ja venekoulun
kehittäminen. Matkailun kehittäminen on
yhteispeliä, jokaisella voi olla joku arvokas
kontakti tai idea, joten ottakaa rohkeasti
yhteyttä!
Järvikalastus matkailutuotteena on
alihyödynnetty mahdollisuus, ja sen kehittämiseen on haettu nyt oppia vierailemalla
jo pidempään alalla toimineissa yrityksissä.
Kalastusopastoiminnasta kiinnostuneet pääsevät myös jigiguru Peter Lahden opastukseen heinä-elokuulla kotivesillämme.
Lauantaina 27.8. järjestetään KULTAKOUKKU JIGAUS 2016 kalastuskilpailu.
Lisätietoja Lohimaan www-sivuilta tai
Antti Tulilalta.

Teemu Hiltusen perustama Lohimaa
Fishing Services on aloittanut toimintansa. Teemun yrityksen pääpaikka
on Tervon Lohimaassa, mutta yritys
tarjoaa palveluitaan noin 100 km:n
säteellä Tervosta. Toimintaan kuuluu
mm: jigaus, vetouistelu, erilaiset
veneretket ja venetaksitoiminta.
Yritykseen voi tutustua nettisivuilla
www.lohimaafishing.com.

MAASTOAJO- JA
VENEKOULU
TERVOSSA JO KOLME vuotta toimineesta talviajokoulutoiminnasta haetaan vauhtia
myös maastoajotoiminnan ja veneilyn
kehittämiseen. Maastoajokoulua varten on
suunniteltu käsittelyrata ja eritasoisia reittejä
maastoon ns. citymaastureita varten. Ensimmäiset testiajot pidettiin joulukuun 2015
lopussa. Toiminnan kehittämisessä ovat
mukana mm: Lohimaa, Veljekset Laakkonen
Oy, Rally Promotion Finland ja useampia
paikallisia maanomistajia. Veneajokoulutoimintaa testataan loppukesän aikana.

HIRVIJAHDEILLA
KYSYNTÄÄ
ALUEELLAMME ON PUOLENKYMMENTÄ metsästyspalveluja tai eräelämyksiä tuottavaa toimijaa. Merkittävimmät
tuotteet liittyvät sorsa-, fasaani- ja jänisjahteihin. Myös hirvijahdeille olisi kysyntää,
jos niitä olisi tarjolla. Lisää yhteistyötä
metsästysseurojen kanssa ja hyvin toimivia
metsästyskoiria sekä oppaita tarvitaan lisää.
Tavoitteena on, että pääsisimme testaamaan
tulevan syksyn aikana myös kaupallista
hirvijahtia.
Yritysmatkailuhanke järjestää yhteisosaston Riihimäen Erämessuille 9.-12.6.2016.
Osastolla on esillä kalastukseen, metsästykseen, ammuntaan, maastoajotoimintaan ja
maaseutuasumiseen liittyviä palveluita.

Antti Tulila,
puh. 0400 673 565, antti.tulila@tervo.fi
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TAVOITTEENA UUDISTUVA JA
MENESTYVÄ MAASEUTU

Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä voimme edistää maaseudun
erilaisilla yritystuilla:
• INVESTOINTITUKI 35 % HYVÄKSYTTÄVISTÄ KUSTANNUKSISTA
• Uusien koneiden, käyttöomaisuuden
tai rakennuksen hankintaan ja rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin.
Tukea ei saa korvausinvestointeihin.
• Investoinnin arvon oltava vähintään
5715 € (alv 0 %)
• INVESTOINNIN TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS 40-50 % HYVÄKSYTTÄVISTÄ
KUSTANNUKSISTA
• Tuki vähintään 1500 euroa, ei edellytä
investoinnin toteuttamista

MENEEKÖ SORMI SUUHUN
ÄLYLAITTEIDEN KANSSA?
PALVELU TULEVAISUUTEEN: EMAASEUTU- HANKE tarjoaa ilmaisia koulutuksia
ja neuvontoja. Tilaisuuksiin kannattaa ottaa
oma laite mukaan.
Koulutukset järjestetään lähikoulutuksina tai tilaajan niin halutessa etänä. Nettisivuillemme www.savogrow.fi/emaaseutu
kerätään koulutuksiin liittyviä materiaalipaketteja. Tilaajan vastuulle jää ryhmän koolle
kutsuminen; ryhmässä on oltava minimissään
8 osallistujaa.

nykyisillä laitteilla voi tehdä? Minkälainen
laite kannattaa ostaa?

TERVON KIRJASTO PALVELEE

TARVITSEEKO KYLÄNRAITTINNE KUNNOSTUSTA tai asuinympäristönne lisää toimintaa? Voisiko alueen palveluita parantaa
yrittäjien yhteistyöllä tai siirtymällä sähköisiin toimintamuotoihin? Onko kuntanne
nuorilla hyvä idea, joka tarvitsee vain pientä
rahallista panostusta toteutuakseen? Kehittämisyhdistys Mansikka myöntää Leader-rahaa
monenlaisiin kehittämis- ja investointitarpeisiin, joilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta. Tukea voi hakea yritys, yhdistys
tai yhteisö, joka toimii Sisä-Savossa, Leppävirralla tai Varkaudessa.
Kehittämishanketukea voi saada
• yleishyödylliseen investointiin maksimissaan 60 % hyväksyttävistä kustannuksista
• yleishyödylliseen kehittämiseen, tiedonvälittämiseen ja koulutukseen jopa 100 %
• kahden tai useamman yhteisön sekä yritysten yhteistyöhankkeeseen esim. elinkeinojen kehittämisessä (lyhyet toimitusketjut,
matkailupalveluiden kehittäminen, uuden
teknologian käyttöönotto tms.)
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NEUVONTAPAKETIT:

• PERUSTAMISTUKI 5 000–35 000 €,
KOKEILUTOIMENPITEISIIN 2 000–10 000€
• uuden yrityksen perustamiseen
• toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan kehittämiseen
• edellytyksenä yritystoiminnan pääasiallisuus ja selkeästi osoitettu tuotteiden ja
palveluiden kysyntä
• Kokeilurahaa voi käyttää esim. uusien
tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun,
testaamiseen ja kehittämiseen
Syksyn toimintaa ja hakuja:
Käynnistämme syyskuussa kuntakohtaiset
työpajat, joissa ideoidaan ja suunnitellaan
uudenlaisia tapahtumia alueelle. Mikäli sinulla on halua lähteä kehittämään uusia tapahtumia yhdessä, niin seuraahan ilmoittelua ja
lähde mukaan! Avaamme marras-joulukuussa
2016 hankehaut teemoilla Uudenlaiset
tapahtumat alueella ja kyläturvallisuutta ja
internetyhteyksien käyttöä lisäävät pieninvestoinnit. Teemoihin valituille hankkeille
myönnämme avustusta 75 % hankkeen/
hankintojen kokonaiskustannuksista.
Tutustu tarkemmin www.mansikkary.fi

NETTI HALTUUN TIETOKONEILLA
Perusteita netin käyttöön tietokoneilla;
minkälainen Internetyhteys kannattaa valita,
mitä asioita on hyvä ottaa huomioon nettiä
käyttäessä, oman laitteen tietoturvasta
huolehtiminen, sähköisten palveluiden käyttövinkkejä, Windows 10 päivitys vinkkejä.
Laitteiden käyttövinkkejä.
NETTI HALTUUN TABLETEILLA JA ÄLYPUHELIMILLA
Perusteita Internetin ja sovellusten käyttöön
(Android ja iOS); Laitteiden käyttö-opastusta, sovellusten lataaminen ja käyttäminen,
kätevien ohjelmien esittely, laitteiden tietoturva ja tietoturvaohjelmat. Mitä kaikkea

TIETOTURVA JA PÄIVITYKSET
Syvennytään tietokoneiden ja verkkolaitteiden tietoturvaan; Miten haittaohjelmat ja
virukset toimivat, mistä niitä tulee, kuinka
niitä poistetaan. Tietokoneiden päivitykset;
miksi pitää tehdä, mitä pitää tehdä. Windows 10 päivitys.
SÄHKÖINEN ASIOINTI JA YHTEYDENPITO UUSIN VÄLINEIN
Miksi siirrytään sähköiseen asiointiin, mitä
hyötyä siitä on? Verkkopankkitunnusten
hyödyntäminen ja käyttäminen. Videopuheluiden soittaminen. Skypen toiminta.
PILVIPALVELUT
Syvennytään pilvipalveluiden käyttöön
ja mahdollisuuksiin. Mitä pilvipalveluilla
tehdään, miten niitä käytetään. Pilvipalveluiden tietoturva. Windows 10 ja pilvipalvelut.
Toimisto-ohjelmien käyttäminen pilvipalveluna.
Yhteystiedot: Petri Markkanen,
puh. 020 746 4647, petri.markkanen@
savogrow.fi, www.savogrow.fi/emaaseutu

HANKE: ELINVOIMAA VAPAA-AJAN ASUMISESTA
Hanke toteutetaan neljän Nilakan kunnan
alueella (Kietele, Tervo, Vesanto ja Pielavesi)
ja hankkeen kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja paluumuuttajat.
Hankkeessa jokainen kunta valitsee yhden
alueen, jonne tehdään alueen maankäytön
suunnitelma, joka sisältää kullekin alueelle
soveltuvan puurakentamisen muodon ja sille
sopivan energiaratkaisun. Vuoden loppuun
mennessä jokainen alue on virtuaalisesti

mallinnettu ja jokaiselle alueella on yritysverkko olemassa alueen rakentamista varten.
Vapaa-ajan asuntojen rakentajille tullaan
toteuttamaan myös kysely kesäkuun aikana.
Kysely löytyy kuntien nettisivuilta.
Lisätietoja: Tapani Laitinen, Elinkeinoasiamies
puh. 0207 464 655.
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ALUEELLA JO ALKANEITA HANKKEITA
HYVINVOINTIA ELINTARVIKKEISTA:
• Edistää uusien elintarvikeyritysten syntymistä Pohjois-Savoon ja yritysten verkottumista toisiinsa ja alueen palveluja tarjoaviin
yrityksiin, oppilaitoksiin ja tutkimuslaitoksiin.
• Tarkoituksena on lisätä vientiyritysten
osuutta ja kasvattaa liikevaihtoa ja alueella
tuotettujen raaka-aineiden jalostusarvoa.
Yhteyshenkilö: Vuokko Niemitalo
puh. 0207 464 629/
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
WOOD INNOVATION NETWORK:
Edistää koko Itä-Suomen alueella puualan
ja teollisen puurakentamisen uusiutumista ja
kasvua mm. tutkimus-, kehitys- ja protopajatoiminnalla.
Yhteyshenkilö: Arto Yletyinen
puh. 0400 578 323/
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
TECHNOGROWTH 2020 –HANKE:
Kohderyhmänä ovat kone- ja energiateknologiayritykset sekä niille palveluja tuottavat
pk-yritykset, jotka uudistavat johtamistaan,
haluavat kehittää osaamistaan systemaattisesti, tavoittelevat kasvua kansainvälistymällä, ja kehittävät uusia liiketoimintamalleja.
Yhteyshenkilö: Martti Kettunen
puh. 0207 464 622/
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

MARJAOSAAMISKESKUS
BerryGrow -hanke on Itä-Suomen
yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n alaisen
Marjaosaamiskeskuksen yhteinen hanke,
missä tutkitaan mm. mansikan juuristotautien yleisyyttä ja monimuotoisuuta
Pohjois-Savon alueella. Hankkeessa
kerättiin syksyn 2015 aikana maanäytteitä ja myöhemmin hankkeen kuluessa
kehitetään taimien diagnostiikkaan uusia
menetelmä.
HUOM! Hanke tarvitsee viljelijöiden apua,
jotta saadaan parempi kokonaiskuva, mitä
tauteja alueella tällä hetkellä alueella esiintyy. Mikäli viljelijällä on epäilys, että viljelmällä on mansikan puna- tai tyvimätää tai
kasvusto on muuten huonokuntoinen, ota
nopeasti yhteyttä.

Hanke etsii ja ratkaisee yritysten koulutustarpeet tarjoamalla ilmaisten osaamisenkartoituksien pohjalta edullisia koulutuksia.
Yhteyshenkilö: Matti Ylönen,
puh. 0207 464 621,
matti.ylonen@savogrow.fi

YRITTÄJILLE JA YRITTÄJÄKSI AIKOVALLE ON
TARJOLLA MONENLAISTA KOULUTUSTA
YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO
Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu
kaikille yrittäjille, jotka haluavat kehittää
liiketoimintaansa. Se sopii hyvin myös omaa
yritystä suunnitteleville, sivutoimisena
tai franchising-yrittäjänä toimiville sekä
yrityksen sukupolvenvaihdosta suunnitteleville. Koulutuksen kesto on 1-1,5-vuotta.
Se toteutetaan iltakoulutuksena, 1-2 kertaa
kuukaudessa, käytännöllisesti omaa liikeideaasi/yritystäsi työstäen.
Osallistumismaksu on 222 € + tutkintomaksu 58 € Yrittäjällä mahdollisuus myös
oppisopimukseen (vain tutkintomaksu 58
€). Lisätietoja Sirpa Muiniekka, sirpa.muiniekka@sakky.fi, p. 044 785 8665 tai
www.sakky.fi>aikuiset>alkavat koulutukset.
TE-TOIMISTON KOULUTUKSET

Marjanviljelyn koetilalle Suonenjoen
Iisvedellä tehdään mm. marjakasvien
kasvinsuojelu- ja lajikekokeita. Tervetuloa tutustumaan: Juntintie 124, 77600
Suonenjoki.

Uravalmennus; Kun olet kiinnostunut yrittäjyydestä tai harkitset sitä, uravalmennus
tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen palkkatyön vaihtoehtona.

Yhteyshenkilöt: Harri Kokko puh. 029
4453145/ Itä-Suomen yliopisto tai Raija
Kumpula puh. 0207 464 630 Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/ Marjaosaamiskeskus

Valmennukset antavat yleiskuvan yrittäjyydestä, valottavat käytännön näkökohtia
yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä toimimisesta, selvittävät ja arvioivat, millaiset
valmiudet ja edellytykset osallistujilla on
yrittäjyyteen

YRITYS OPPII JA MENESTYY:
SYKSYN KOULUTUSTARJONTAA:
· SOME myynnin ja markkinoinnin tukena
· Lean hoiva-alalle
· Myynnin tehovalmennus
· Talousluvut haltuun
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Kun suunnittelet yritystoimintaa, voit osallistua lyhytkestoiseen työvoimakoulutuksena
järjestettävään yrittäjäkoulutukseen, josta
saat perustietoa yrittäjyydestä, yrityksen
perustamisesta, yritystoiminnan eri alueista,
kuten rahoituksesta, markkinoinnista, viestinnästä, verotuksesta ja taloushallinnosta
Lisätietoa koulutuksista; www.te-palvelut.fi
-->Työnantajalle-->Yrittäjälle-->Aloittavan
yrittäjän palvelu--> Yrittäjäksi kouluttautuminen

PALKKATUKEA ON
TAAS SAATAVILLA
JUURI KUN TYÖNANTAJAT olivat nielleet pettymyksen palkkatukimahdollisuuden päättymisestä, niin nyt voi taas kertoa,
että tukea on jälleen tarjolla: palkkatukea
kanavoidaan nyt alueellamme kahden
työllistämishankkeen kautta, eli Etappi-työllisyyspalvelujen ja Nuoret Duuniin 2017
-hankkeen kautta.
Etappi-työllisyyspalvelut –hankkeen
palkkatukeen ovat oikeutettuja kaikki hankkeessa mukana olevat työnhakijat ilman
rajoitteita. Tukea myönnetään TE-toimiston
määrittämien palkkatukikriteerien mukaisesti. Tukijaksot voivat olla pisimmillään
kuuden kuukauden mittaisia ja työnantajat
saavat halutessaan myös mm. työnhakijan
osaamisen vahvistamiseen liittyvää tukea.
Nuoret Duuniin 2017 -hankkeen kautta
yksityiset yritykset ja hankekunnat voivat
hakea palkkatukea 17–29-vuotiaiden pohjoissavolaisten työttömien ja ammattikoulutettujen nuorten työllistämiseen. Tuki voi
olla 30–50% palkkauskustannuksista 2-3
kuukautta, eikä tuen saanti edellytä pitkää
työttömyyttä. Oppisopimuskoulutuksiin
tukea myönnetään 6 kuukaudeksi.
Kannattaa siis työllistymisasioissa olla
yhteydessä elinkeinoasiamieheen ja hankkeiden yhteyshenkilöihin.
Sari Tulila, puh. 0207 464 640,
sari.tulila@savogrow.fi
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OMA 4H-YRITYS

©Mansikka ry, Jari Sihvonen

© Maaseutuverkosto, Contum Oy

MEIDÄN PROGGIS -RAHOITUS

NUORILLE OMAN PROJEKTIN TOTETUTTAMISEEN
KEHITTÄMISYHDISTYS MANSIKKA
MYÖNTÄÄ 12–20 -vuotiaille nuorille rahoitusta isojen ja pienten nuorten näköisten
unelmien toteuttamiseen.
Tarvitaan vain idea, uskallusta lähteä
tavoittelemaan unelmia ja tarpeeksi monta hihojen käärijää! Uskon vahvistusta ja
neuvontaa projektin läpiviemiseksi antavat
Mansikan työntekijät ja paikkakunnan nuorisotyöntekijä.
Oma projekti voi olla vaikkapa bändiilta omalle paikkakunnalle, teatteriesitys tai
vaikkapa talkoot skeittirampin kunnostukseen tai yhteisen kokoontumistilan sisustamiseksi. Meidän Proggis -rahaa voivat hakea
12-20-vuotiaat nuoret, joita on yhdessä vähintään kolme ja he suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat projektin yhdessä. Projektin
aihe on vapaa, kunhan se on hyvin tapojen
ja lakien mukainen. Proggisrahan suuruus on
100–1500 euroa. Proggisrahaa ei myönnetä:
jo aikaisemmin (vuosittain) järjestettyyn
toimintaan, päällekkäisiin toimiin, joihin on
saatu avustusta jo joltain toiselta taholta tai
täysin yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin.
Hakuaika on jatkuva ja hakulomake löytyy Mansikan nettisivuilta (www.mansikkary.
fi) ja kunnan nuorisotoimen henkilöstöltä.
Mansikka antaa hakemukseen rahoituspää-

töksen kahden viikon kuluessa hakemuksen
jättämisestä. Proggisrahaan hyväksyttävät
kustannukset voivat syntyä sen jälkeen, kun
rahoitus on myönnetty.
Hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän
nuorista. Lisäksi ryhmällä tulee olla nimetty
täysi-ikäinen vastuuaikuinen, joka täyttää
hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa ja
vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa.
Projektin jälkeen ryhmä raportoi
vapaamuotoisesti projektista vastaamalla
seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä projektissa
tehtiin? Millainen projektista lopulta tuli? 2.
Mikä projektissa oli onnistunutta? Tekisittekö jotain toisin? 3. Miten projekti vaikutti?
Jatkuuko projekti vielä?
Meidän Proggis -yhteyshenkilö
Tervon kunnassa:
Juha Honkaselkä, puh. 044 7499 303,
juha.honkaselka@tervo.fi
Yhteyshenkilö Mansikassa:
Kirsi Malaska, puh. 045 131 5077,
kirsi.malaska@mansikkary.fi
Tutustu tarkemmin: www.mansikkary.fi

HELPPO TAPA KOKEILLA,
MILLAISTA ON OLLA YRITTÄJÄ
OMA 4H-YRITYS ANTAA sinulle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä
turvallisesti ja ohjatusti.
4H-yritys on keino tienata
rahaa harrastustoiminnan
kautta, omaan tahtiisi
vaikkapa kesätyönä.
4H-yritys lyhyesti:
· Olet 13–28-vuotias.
· Saat kokeilla yrittäjyyttä harrastuksena.
· Toimit yksin tai ryhmässä.
· Teet suunnitelman yrityksestäsi yrityskurssilla.
· Teet perustamisilmoituksen 4H-yhdistykselle.
· Sinulla on oma yritysohjaaja ja saat apua
4H-yhdistykseltä.
· Yrityksesi myynti on 50 € – 7 000 €/vuosi.
· Toimit 4H-yrittäjänä itse haluamasi ajan.
· Voit osallistua Vuoden 4H-yritys -kilpailuun.
· Voit saada opintopisteitä yrittäjyydestä.
Apua yrityksen perustamiseen saat Konneveden 4H-yhdistyksestä, puh. 040 8466 135 tai
konnevesi@4h.fi. Ota rohkeasti yhteyttä niin
saadaan bisnekset pyörimään!
NUORILLE: MATKALLA YRITTÄJÄKSI
-KOULUTUS
Koulutuksen kohderyhmänä ovat 17-29
-vuotiaat ammattiin valmistuvat ja valmistuneet työttömät nuoret, jotka vakavasti
harkitsevat yrittäjyyttä yhtenä työllistymisen muotona. Hakijan tulee olla Nuoret Duuniin 2017 -hankkeen asiakas tai
hakeutua hankkeen asiakkaaksi tullakseen
hyväksytyksi koulutukseen.
Lisätietoja: Sami Sytelä,
puh. 044 740 1175
sami.sytela@nuoretduuniin.fi,
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YRITYSUUTISIA
KIINTEISTÖNHOITO KOSKIVUORI OY on aloittanut toimintansa myös Tervossa. Uutena yrittäjänä
Tervossa toimii Tiina Iivarinen,
puh. 050 4933 363. Tiina ryhtyi
yrittäjäksi vuoden alusta äitinsä
kanssa samaan yritykseen.
KORU- JA KORUTARVIKELIIKE
HELMIHATTU KY on aloittanut
toimintansa Tervossa. Kauppa toimii
pääasiassa nettikauppana, mutta
liikkeessä voi käydä ostoksilla toritalossa aina, kun kauppias on paikalla,
varmimmin ma-ke klo 8-15.
Yhteystiedot: Minna Rytkönen,
www.helmihattu.fi,
helmihattu@helmihattu.fi,
puh. 045 2314541,
Urheilutie 2, 72210 Tervo

HOKSAA BISNES
Kerho yläkoululaisille
yrittäjyydestä kiinnostuneille
tytöille ja pojille
Haluatko ansaita vähän taskurahaa?
Kiinnostaako itsenäinen kesätyö?
Onko sinulla hyviä ideoita?
Oletko reipas & aktiivinen,?
Kerho jatkuu syksyllä!
Lisätietoja: Katjalta
puh. 044 5564984
katja.suhonen72@gmail.com
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TERVON YHTENÄISKOULUSSA OTETAAN
KÄYTTÖÖN UUSI OPETUSSUUNNITELMA
TERVON YHTENÄISKOULUSSA OPISKELEE kaikki kunnan 0-9 –luokkalaiset perusopetuksen oppilaat. Meillä on toimivat ja
tarkoituksenmukaiset tilat sekä ammattitaitoinen, pätevä ja innostunut henkilöstö. Koulussamme tietoja ja taitoja sovelletaan yhdessä
yli oppiainerajojen, itse tekemisen ja tuottamisen kautta. Tervon koulussa hyödynnetään
innovatiivisesti uusia opetusmenetelmiä ja
-käytänteitä. Oppilaalle annetaan tukea hänen omien vahvuuksiensa mukaan ja kannustetaan keskinäiseen yhteistyöhön.
Koulun pieni koko ja vähenevä oppilasmäärä asettaa suuria haasteita. Pienet ikäluokat aiheuttavat hankaluuksia varsinkin
yläluokkien opetuksen järjestämiselle, mutta
muuten haluamme ajatella koulun pienuuden olevan mieluummin etu kuin haitta. Esimerkiksi oppilaan tuen tarve on mahdollista
havaita hyvissä ajoin ja koulullamme on keinoja tukea ja auttaa oppilasta opinnoissaan
eteenpäin.
YRITYSKASVATUKSEEN PANOSTETAAN
Lukuvuonna 2016-2017 koulussamme otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma, joka
on laadittu yhdessä muiden Nilakan alueen
kuntien kanssa. Uuden OPS:n myötä alamme
toteuttaa vuosittain monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Näitä kokonaisuuksia suunnitellaan yhdessä oppilaiden ja opettajien kesken, ja niitä toteutetaan usean eri oppiaineen
tunneilla. Oppimiseen liittyy oppiainerajat
ylittävää toiminnallisuutta ja kaikenikäisten
oppilaiden yhteistyötä. Tärkeässä roolissa
monialaisten kokonaisuuksien toteuttamisessa ovat myös huoltajat ja lähialueen yritykset. Esimerkiksi Lohimaassa järjestettävään
Luontokuvakesän näyttelyyn ovat oppilaamme laatineet erilaisia teoksia monialaisen op-

pimiskokonaisuuden yhteydessä.
Lukuvuonna 2016-2017 yrittäjyyskasvatus
on ollut eräs lukuvuoden teemoista. Olemme
saaneet koulutusta sekä opettajille että oppilaille ja oppilaita on jopa kannustettu omien
yritysten perustamiseen mm. yrittäjyyskerhossa. Kerhotoimintaa pidämme muutenkin
aktiivisesti yllä, monen eri aihealueen kerhoja tarjotaan tulevanakin lukuvuonna kaikille
oppilaille.
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme joko
paikan päällä tai vaikkapa Facebook -sivuillamme!

Rehtori Heikki Pulkkinen
puh. 044 7499306
heikki.pulkkinen@tervo.fi

LUKUVUODEN
2016-2017
TYÖAJAT:
SYYSLUKUKAUSI
12.8.-20.12.2016
JOULULOMA
21.12.2016-1.1.2017
KEVÄTLUKUKAUSI
2.1.-2.6.2017
TALVILOMA 6.-10-3.2017
VAPAAPÄIVÄ 26.5.2017
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KIRJASTOPALVELUT LAAJENEVAT
TERVON KIRJASTON TIETOKANTA liitetään yhteen Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon kanssa. Kirjastomme säilyy edelleen
itsenäisenä kunnankirjastona. Kokoelma sen
sijaan kasvaa huomattavasti, koska asiakkaamme voivat jatkossa lainata ja tilata lainaksi aineistoa koko Rutakon kokoelmista.
Ja sitähän riittää, sillä Rutakkoon kuuluvat
Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Vieremä, Sonkajärvi, Pielavesi, Keitele, Vesanto ja Tervo.
Sama kirjastokortti käy kaikissa Rutakon kirjastoissa. Varattu aineisto kulkee kerran viikossa kirjastojen välillä.
Kirjastoverkko-uudistuksen vuoksi
kirjasto on parisen viikkoa suljettuna toukokesäkuun vaihteessa, ja 7.6 alkaen palvelemme taas asiakkaitamme koko kesän joka
arkipäivä juhannusaattoa lukuun ottamatta.
Verkkokirjasto on suljettu noin kesäkuun
puoliväliin asti. Sulun aikana kirjastossa
siirrytään käyttämään kirjasto-ohjelma
Auroraa.
VUODEN 2016 AIKANA kirjastossa
valmistellaan myös omatoimikirjastopalveluja. Suomeksi sanottuna se tarkoittaa
sitä että:
-> Kirjasto on jatkossakin auki kuten
nykyään, eli henkilökuntaa on paikalla

Tiistaina 7.6. klo 9-15 kirjasto
tarjoaa asiakkaille täytekakkukahvit.
Tervetuloa lämpimästi nykyiset ja
uudet asiakkaat!
Tiistaina 21.6. klo 18 Kirjan ja musiikin ilta kirjastossa. Kesäistä elävää
musiikkia ja kappaleiden teemaan
sopivien kirjojen vinkkausta, vaikkapa
Kalastaja Eemelin valssi ja Kalastajan
rukouskirja, Vaapuntekijän opas sekä
Vanhus ja meri. Tervetuloa!

palvelemassa asiakkaita.
->Sen lisäksi asiakas pääsee kirjastokortilla sisään muinakin aikoina. Silloin
lainaus ja palautus hoidetaan itse automaatilla. Kulun- ja lainauksenvalvonta tapahtuu
elektronisesti, ja tiloihin asennetaan myös
kameravalvonta.
Omatoimikirjastoja on käytössä jo
monessa kunnassa, meitä lähimpänä Pielavedellä. Käyttökokemukset ovat olleet
positiivisia.
Omatoimikirjastoon liittyy myös neljän
Nilakan kunnan yhteinen virtuaalikirjastohanke, joka on jo käynnissä. Lähitulevaisuudessa asiakas saa palvelua etänä
”päivystävästä” kirjastosta oman tabletin,
älypuhelimen tai tietokoneen kautta vaikka
sinne kotisohvalle. Tai omaan kirjastoon,
jossa hän on itsepalveluaikana etsimässä
sopivaa luettavaa. Esimerkiksi ääni- ja kamerayhteyden avulla kirjastovirkailija vinkkaa
naapurikunnasta mille hyllylle kukkalaatikon
nikkarointiohjetta etsivän asiakkaan tulee
suunnistaa.
Ja näiden uusien tuulien lisäksi Tervon
kirjastossa on hyllyissä hyvät valikoimat
luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa kuntalaisten sekä kesäasukkaiden käyttöön.

KIRJASTON
KESÄAUKIOLOAJAT
7.6.2016 alkaen:
ma 13-19
ti-pe 9-15
15.8. alkaen:
kirjaston tavalliset aukioloajat
syksy-, talvi- ja kevätkaudeksi:
ma ja ke klo 13-19
(mutta juhlapyhien aattopäivinä
klo 9-15),
ti, to ja pe klo 9-15
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IKÄIHMISTEN
TOIMINTAMUISTIO
TERVON DIGI-IKÄISET RYHMÄ
FACEBOOKISSA

(www.tinyurl.com/tervondigi)
Ryhmä on avoin kanava tiedottamiseen. Voit pyytää Facebookissa ryhmän
jäsenyyttä omalla Facebookprofiilillasi.
Facebookin käyttökoulutus 6.9. klo 9-12
Tervon kunnan valtuustosalissa. Omat
koneet mukaan.
Tiedustelut: Minna Jaakkola
eMaaseutuhanke puh. 020 7464646

TARINATUPA: Tarinatupa jää kesälo-

KEVÄTTUULET PUHALTAVAT
SOSIAALITOIMESSA
KEVÄÄN KYNNYKSELLÄ SOSIAALITOIMEN henkilöstöön on tulossa muutoksia.
Perusturvajohtaja Anna Kuhmonen siirtyy
uusiin tehtäviin Pohjois-Karjalaan. Anna
vaihtaa farkut verkkarihousuun ja ryhtyy
perhehoitajaksi. Perusturvajohtajana jatkaa
kuitenkin tuttu ihminen, kun Tervon oma
sosiaalityöntekijä Minna Heikkinen siirtyy
hoitamaan perusturvajohtajan tehtäviä.
Uutta näkemystä ja virkeyttä sosiaalitoimen kentälle saadaan, kun sosiaalityöntekijänä aloittaa Susanna Huupponen 2.5.2016.
Susanna on aiemmalta koulutukseltaan
sosionomi ja hän valmistuu pian sosiaalityöntekijäksi Itä-Suomen yliopistosta.
Kotihoitopalveluiden esimiehen tehtäviä
hoitaa sairaanhoitaja Kati Vehniäinen vuoden 2016 loppuun saakka. Kotihoitotarpeen
selvittelyissä tai muutostilanteissa kuntalaiset
voivat ottaa yhteyttä Katiin tai kotihoidon
sairaanhoitajaan Susanna Körkköön. Palvelukoti Vuokon osastonhoitajana jatkaa Pirjo
Hänninen (työpäivät ti, ke, to).

Kaikista näistä henkilöstövaihdoksista
huolimatta yksi on ja pysyy – sosiaalitoimen
toimistosihteeri Pirkko Väätäinen.
Kesäajaksi monet säännöllisesti kokoontuvat ryhmät jäävät kesätauolle. Sosiaali- ja
terveystoimen peruspalvelut ovat kuntalaisten käytössä tietyin erityisjärjestelyin.
Kunnantoimiston kesäsulun 11.-29.7.
(kunnantoimiston ovet kiinni ja puhelinvaihde vastaajalla) aikana sosiaalitoimiston
asiakastapaamiset ainoastaan ajanvarauksella ja sosiaalitoimiston päivystävä puhelin
virka-aikana on 017 499252. Terveysaseman
toiminta kesäajalla toteutetaan yhteistyössä
Vesannon terveysaseman kanssa. Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät mm. erillisestä
ohjeesta tässä kesäkirjeessä.
Sitten ei muuta kuin kesää, mansikoita ja
mukavia kesätapahtumia kohti!
Terveisin
Anna Kuhmonen & Minna Heikkinen

malle siten, että viimeinen tapaaminen
on 11.5. Tarinatuvan kirkkoretki Keiteleelle 7.8. ja tarinatuvan kirkkopyhä
kotikirkossa 11.9. Syksyllä viikottaiset
kokoontumiset alkavat 14.9.
Yhteyshenkilö: Salme Selamo
puh. 044 387 2457
Kunnan yhteyshenkilö:
Kotihoitopalveluiden esimies
puh. 017 499253
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ELÄKELIITON KERHO: jää kesälomalle toukokuussa. Syksyllä viikottaiset
kerhotapaamiset käynnistyvät uudelleen.
Yhteyshenkilö Anja Puranen
puh. 040 706 0640.

VERTAISTUKIRYHMÄ MUISTISAIRAILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN: kesätauolla, syksyllä toiminta käynnistyy uudelleen. Tapaamiset
syksyllä 19.9. ja 14.11. klo 12. Paikka
varmistuu myöhemmin. Järjestäjä
Pohjois-Savon Muisti ry, Tiedustelut:
toimisto@psmuisti.fi, puh. 017 26 33
980.

MUISTIKAHVILA: Tapaamiset

syksyllä Parkkimäen kerhohuoneella
1.9., 29.9., 27.10., 24.11. (Hautolahden
navetta, puurotarjoilu, kahvit, MarjaLeena-pappi) klo 12.

KUNTOSALI: Kesäaikaan kuntosalilla

OMAISHOITAJIEN KOKOONTUMINEN: 4 krt vuodessa. Yhteyshenkilö

ei ole ikäihmisille suunnattuja ohjattuja
kuntosalivuoroja. Kuntosalia on mahdollisuus käyttää ns. yleisillä vuoroilla.
Käyttövuorot esillä mm. tässä kesäkirjeessä liikuntatoimen osiossa.

LUENTO MANTULLA

Kesällä useimmat säännöllisesti toimivat
ryhmät ovat tauolla, mutta tarjolla on
monia mielenkiintoisia ja mukavia tapahtumia - näihin mukaan nauttimana
ohjelmasta ja tuttuja tapaamaan!

Salme Selamo puh. 044 387 2457.
Syksyn kokoontumiset 19.9. ja 14.11. klo
12 Parkkimäen kerhohuoneella.

MANTULLA 20.9. KLO 10-13 Muistiliitosta geriatri ja ravintoterapeutti. Kaikille
avoin ja maksuton tilaisuus, väliajalla
kahvitarjoilu ( vapaaehtoinen maksu).
Järjestäjinä yhteistyössä Eläkeliiton Tervon, Karttulan ja Vesannon yhdistykset.
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Tervo-päivän järjestäjät: Tervon kunta ja
Lions Club Tervo ry.
____________________________

Tervon kesätapahtumat
KESÄKUU

HEINÄKUU

4.6. Koulun kevätjuhla.
7.6. Kirjasto avautuu uusissa merkeissä.
Tarjoamme kakkukahvit Rutakko-kirjastoverkkoon liittymisen kunniaksi.
7.6.-3.7. Siivekkäitä ja nelijalkaisia. Marjo
Mälkösen taidenäyttely kierrätysmateriaaleista Tervon kirjastossa.
9.6. klo 12-16 Tervon torilla ruispuuroa
soppatykistä (pientä korvausta vastaan).
Kirpputori vapaasti kaikille. Järj. Hautolahden kyläyhdistys.
10.6. Lohimaassa esiintyy
Aarne Tenkanen.
11.6. Talluskylässä Avoimet kylät –päivä.
17.6. klo 17-19 Iltatori. Maa- ja kotitalousnaiset.
17.6. klo 19.15 Iltatorin jälkeen Lauluhetki
kirkossa, mukana kanttori Jussi Mattila.
19.6. klo 10 Konfirmaatiomessu kirkossa.
21.6. klo 18 Kirjan ja musiikin ilta Tervon
kirjastossa. Kesäisiä yhteislauluja (teemoina
kalastus ja kesä) ja kappaleiden teemaan
sopivien kirjojen vinkkausta. Mehutarjoilu.
24.6. Juhannusaatto, ei iltatoria.
24.-25.6. Lohimaan juhannus.
25.6. klo 10 Juhannuspäivän messu
kirkossa.
30.6. klo 17.45 Onkikisa. Mato-onginnan
Kolun mestaruus 2016 Kolun kanavalla.
1.7. klo 14-15 Auli Partion Maailmainnäyttelyn avajaiset museoaitoilla. Musiikkia
esittää Ravahus-yhtye Rääkkylästä. Maail-

main-näyttely avoinna heinä-elokuun ajan
päivittäin ainakin kirjaston aukioloaikoina.
Jos haluat päästä muulloin näyttelyyn, ota
yhteyttä kirjastoon.
1.7. klo 17-19 Iltatorilla iltakirppis kaikille.
2.7. klo 16 Hirvipeijaiset Kekkolassa, Pielavedentie 1330. Järj. Tervon Metsästäjät.
2.7. klo 19.30 Lavatanssit Kekkolassa. Järj.
Kauppa Eija Malinen.
____________________________
2.7. TERVO-PÄIVÄ
Eerikkala Golfin alueella
klo 9-11 Tervo-päivän järjestelyt ja
valmistautuminen päivän tapahtumiin.
klo 11 Tervo-päivien avaus Tervo 90 vuotta
-juhlavuositeemoin. Kalannarraajan palkitseminen.
klo 11-16 Tervo-päivien ohjelmaa, yhdistysten esittäytymistä ja mukavaa yhdessä oloa
kaikille kuntalaisille ja kesätervolaisille.
klo 12 Golf-kutsukisa
klo 16-18 Lauluja vuosien varrelta, Kulttuuri kylässä hanke, Milla Markkanen ja Anneli
Tarvainen/ innokkaat harrastajat.
klo 16 Hyväntekeväisyysillallinen
illalliskortin (20/10 €) lunastaneille.
klo 17 Hyväntekeväisyysillallinen,
toinen kattaus.
klo 18- Riemukas musiikkiesitys,
Lauluyhtye Rajalliset.
klo 19- Illanvietto jatkuu.

3.7 klo 10 Kantelemessu kirkossa. Musiikista vastaa kanteletaiteilija Ida Elina.
3.7. klo 15 Pop-jazz-kantelisti Ida Elinan
kantelekonsertti ”Hello world” Mantulla. Liput 10 €/aikuiset, lapset ja nuoret
ilmaiseksi.
3.7. Tervon kunta Open -golfkilpailu
Eerikkala Golfissa klo 12-18.
6.7. Tervon kunnan yleisurheilukisat
Mantun urheilukentällä. Kisailijoille ja
yleisölle tarjotaan Tervo 90-juhlavuoden
kunniaksi nokipannukahvit ja letut sekä
makkarat ja mehut.
8.7. Iltatori. Järj. Tervo-seura ja Eläkeliitto.
8.7. klo 19.15 Iltatorin jälkeen Runon ja
laulun ilta kirkossa. Jorma Pollari, Timo
Teräsvuori, Liisa Latvakoski, Saara Mörsky.
9.7. Koko kansan kirppis teollisuusalueella. Mukana mobilistit ym. klo 12-15. Sisällä
ja ulkona myyntipöytiä.
9.7. klo 19.30 Lavatanssit Kekkolassa.
Järj. Karttulan sydänyhdistys.
9.7. klo 18-21 Talluskylän rosvopaisti.
13.7. klo 17.30-20.30 Hippo-kisat urheilukentällä.
14.7. klo 11 Eläkeliiton rantakala vierasvenesatamassa. 5 €/annos.
15.7. klo 17-19 Iltatori. Järj. Hautomäen
kyläyhdistys.
17.7. klo 18 Ovikirkko Talluskylällä.
19.-20.7. Iljan Praasniekka ja Tervon
Pyhän profeetta Eliaan tsasounan
60-vuotisjuhla.
20.7. klo 18.30 Yleisurheilukisat lapsille.
Ilmoittautumiset klo 17.30.
20.7. klo 18-21 Sisä-Savon maa- ja kotitalousnaisten tapaaminen ja turvesauna
(maksullinen ei-jäsenille) Laajassa.
22.7. klo 17-19 Iltatori. Järj. Talluskylän
kyläyhdistys ja Tervon Tekevät.
28.7. Argentiinalainen ilta: Romina Biancon ja Tango del Norten levynjulkaisukiertueen konsertti Lohimaassa klo 19. Konsertti
ja ruokailu.
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29.7. klo 17-19 Iltatori. Järj. SPR Tervo ja
sydänyhdistys.
31.7. klo 13 Kansanlaulukirkko Kekkolassa (os. Pielavedentie 1330). Järj. Tervon
seurakunta ja Tervon metsästäjät.

ELOKUU
Yhteislauluilta elokuussa. Lauletaan
erityisesti vesistöihin liittyviä lauluja. Seuraa
ilmoittelua lehdissä ja netissä, niin tiedät
missä ja milloin lauletaan.
15.8. Kirjasto siirtyy syksyaikaan. Uudet
aukioloajat: ma ja ke klo 13-19, ti, to ja pe
klo 9-15.
27.8. noin klo 12-22 TervoFest - Tervo
90-vuotisjuhlakonsertti ja minifestivaali
Urheilukentällä. Tapahtuma on ikärajaton,
alle 10-vuotiaat vain huoltajan seurassa.
Alueella K-18 anniskelualue. Pääsyliput:
alle 10-vuotiaat ilmaiseksi lipun ostaneen
vanhemman seurassa, 10-17-vuotiaiden nuorisolippu 15 €, täysi-ikäiset 20 €. Jatkopippalot (K-18) Lohimaassa. Tarkemmat tiedot
festivaalista, esiintyjistä ja lipunmyynnistä
julkaistaan kesäkuun alussa netissä facebook.
com/TervoFest sekä kalenterissa tervo.fi/90v

SYYS-LOKAKUU
3.9. Lohimaan Luontomessut
Lohimaassa.
6.9. klo 9-12 Facebook-koulutus varttuneille/Tervon digi-ikäisille kunnanviraston
kokoussalissa. Mukaasi voit ottaa oman läppärin, älypuhelimen tai tablettitietokoneen.
8.9. Konserttikeskuksen konsertti kaikille
Tervon koululaisille. My First Band esiintyy.
2.10. Vanhustenpäivä ja 2.-9.10. Vanhustenviikko teemalla Tekee mieli oppia.
29.10. klo 13 Kenttäharmaiden konsertti Mantulla.
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TERVEISIÄ
EERIKKALA GOLFIN
KENTÄLTÄ
KILPAILUJA
la 21.5. Eerikkala Golf Open
pe 27.5. Iltakilpailu
su 29.5. Seuraottelu EeG-YSG
1.6.-> Captain´s Cup
ma-su 6.-12.6. Kansallinen Golfviikko
ke 8.6. Naisten ylsi
pe 10.6. Äijä ysi
su 12.6. Paikallislehti Sisä-Savo Kesäscramble
vko 24 Maraton 4x18 ja 2x18
la 18.6. Olvi Open
la 2.7. Rosvopaisti Texas Scramble
su 3.7. Tervon Kunta Open
15.7.-> Reikäpelimestaruus
la 16.7. OP Tervo Open
su 24.7. Naisten haasteottelu
pe 29.7. Osakastapahtuma
la 30.7. Lohimaa Open
la-su 6.-7.8. Seuramestaruus
pe 12.8. Tyttöjen ilta
la 13.8. Seniorimestaruus
la 20.8. Klubimestaruus
la 27.8. Rautalampi Golf kutsukilpailu
la 10.9. Karttula Open
la 17.9. Kinkkukisa
Titleist Rio Golf Open kilpailu järjestetään,
ajankohta tulee kalenteriin myöhemmin.
Tarkempi kilpailukalenteri on seuran
kotisivulla.

Kirkkotie 44, 72210 TERVO
puh. 017-3872063,
fax 017-3872064
toimisto@eerikkalagolf.fi

Tervon kunnan Kesäkirje 2016

GOLFKURSSEJA
pe-su 27.-29.5. Viikonloppu
pe-su 10.-12.6. Viikonloppu
ma-ke 11.-13.7. Arki-ilta
pe-su 29.-31.7. Viikonloppu
pe-su 26.-28.8. Viikonloppu
Valmentaja pro Janne Eskola.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
seuran toimistoon.

JÄSENMAKSUT 2016
Aikuiset jäsenmaksu 70 €.
Opiskelija 19-25 vuotta jäsenmaksu 50 €,
opiskelutod.
Nuoriso 18 vuotta jäsenmaksu 30€.
Seuraan liittymismaksua ei ole.
Green card tai tasoitus oltava ennen
jäsenkortin saamista.
GOLFKENTÄN MAKSUT 2016
Green fee 18 väylää aikuiset 37 €,
juniorit 18 v. 20 €
Green fee 9 väylää aikuiset 27 €,
juniorit 18 v. 15 €
Osakkaalla ja osakkaan vierailla on
erikoishinnat.
Työnantaja voi tukea työntekijän liikuntaharrastusta enintään 400 € vuodessa.
Eerikkala Golf voi tehdä sopimuksen
suoraan työnantajan kanssa ja laskuttaa
henkilökohtaisesta pelaamisesta sovitun
tai enimmäissumman. Eli esim. vuokrapelioikeudesta voi työnantaja maksaa
enintään 400 €.

21

LUONNONVARAKESKUS
JATKAA TOISTAISEKSI
LUONNONVARAKESKUS (LUKE) JATKAA TOISTAISEKSI Tervossa kirjolohen ja
siian valintajalostustoimintaa. Luke valmistelee parhaillaan uutta yrityspohjaista toimintamallia yhteistyössä yksityisten yritysten
ja Tervon kunnan kanssa toiminnan jatkamiseksi ja kehittämiseksi. Luken aloittamalla
uudistustyöllä haetaan uusia toimintamalleja
eri toimialoille, joista Tervon valintajalostustoiminta tulee olemaan ensimmäisiä. Luken
tavoitteena on tehostaa huippuosaamiseen
pohjautuvan tiedon ja teknologian siirtyminen suoraan elinkeinoelämän tarpeisiin.
Tällä pyritään siihen, että suomalainen
vesiviljelyelinkeino pysyy maailmanlaajuisen
vesiviljelyn kehityksessä mukana. Tervon
kunta on antanut seuraavan sisältöisen lausunnon Luken suunnitelmista:
”Tervon kunta pitää perusteltuna Tervon
kalanviljelylaitoksen osalta suunniteltua yritysyhteistyömallia. Kunnan saaman käsityksen mukaan laitoksen henkilöstö on osaavaa
ja motivoitunutta kehittämään toimintaa

PS.

edelleen. Siinä tapauksessa, että Tervon kunnan panosta tarvittaisiin toiminnan kehittämisessä, kunta on valmis kaikin käytettävissä
olevilla resursseillaan toimimaan siten, että
toiminta Tervossa säilyy vähintään nykyisellä tasolla ja mieluusti edelleen kehittyen ja
kasvaen. Käsityksemme mukaan toimintaa
voidaan kehittää kansainväliseksi liiketoiminnaksi”
Tervon kunta luottaa siihen, että valintajalostustoiminta jatkuu ja kehittyy Tervossa.
Kunnalla on selkeä intressi laitoksen tulevan
käytön suhteen, koska se liittyy oleellisesti
sekä nykyisten työpaikkojen turvaamiseen
että myös laajemmin kunnan strategisten
tavoitteiden saavuttamiseen. Ratkaisun
löytyminen on viivästynyt Tervon kunnasta
riippumattomista syistä, mutta kunta on
luottavainen ratkaisun löytymiseen ja sitä
kautta toiminnan jatkumiseen Tervossa.

TERVON KUNTA UUSII NETTISIVUNSA

KUNNAN NETTISIVUT UUDISTUVAT. Tällä hetkellä on menossa uuden internetsivualustan etsiminen ja kilpailutus. Kuluvan
vuoden aikaan tullaan uudistamaan sivuja siten, että niistä voidaan
rakentaa vuorovaikutteisemmat ja paremmin mobiililaitteisiin
soveltuvat. Samalla yleisilme kevenee ja ulkoasu muuttuu raikkaammaksi. Lisätietoja elinkeinoasiamies Sari Tulilalta ja tekninen
asiantuntija Jani Nuutiselta.
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TERVON URHEILIJAT R.Y.

TERVON URHEILUKESÄ 2016 JA
NUORISON TAPAHTUMAT
LASTEN KESÄKERHO (liikuntatoimi)
Kerho 5-9-vuotiaille tytöille ja pojille joka
arkipäivä 6.6.-17.6. välisenä aikana klo
12-14.30. Kerhossa liikutaan, leikitään ja
pelaillaan niin ulkona kuin sisällä. Kerhossa
tarjotaan välipala joka päivä.

UIMAKOULUT (liikuntatoimi)
Uimakoulut kirkonkylän uimarannalla
(kirkon vieressä) 11.-15.7.
ALKEISRYHMÄ on tarkoitettu yli 5-vuotiaille uimataidottomille lapsille.
JATKORYHMÄ on tarkoitettu yli 5-vuotiaille lapsille, jotka osaavat uida vatsallaan
muutaman metrin.
- Ilmoittautuminen sähköpostilla
makenliikuntapalvelut@yahoo.com
- (Ilmoita lapsen nimi, ikä,
kotiosoite, sähköpostiosoite ja
huoltajan puh. numero.)
viimeistään 23.6. mennessä.
Lisätietoja puh. 040 5936980

KESÄLEIRIT 2016

(Tervon SRK/ Tervon kunta)
Kesän 2016 leirit järjestetään perinteiseen
tapaan kesäkuussa.
LASTENLEIRI (2009-2006 syntyneet)
pidetään 20.6-22.6. Tervonsalmen leirikeskuksessa. Leirin hinta on 30 €.
VARHAISNUORTEN LEIRI (2006-2003
syntyneet) pidetään 27.6.- 30.6. Tervonsalmen leirikeskuksessa. Leirin hinta on 35 €.
Lisätiedot puh. 0447 499 303 tai
puh. 050 4994 209.
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90-VUOTIAAN
TERVON KUNNAN
YLEISURHEILUN
JUHLAKISAT
KESKIVIIKKONA 6.7.
Tervon urheilukentällä 90-vuotisjuhlakisat lapsille. Kisat alkavat klo 18.30 ja
ilmoittautumiset klo 17.30 alkaen.
Kisojen yhteydessä Tervon maa- ja
kotitalousnaiset tarjoavat lettukahvit ja
kunta tarjoaa mehut ja makkarat.
Lisäksi ohjelmassa lapsille mm.
pomppulinna, korikiipeilyä ja
jättihanskanyrkkeilyä yms.
Viihdykettä myös aikuisille!
TERVETULOA!

Urheiluseuratoimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön - toivomme, että toimintaamme osallistuvat arvostavat työtämme suorittamalla jäsenmaksun. Olemme lähettäneet
jäsenmaksun niille jäsenillemme, joiden
yhteystiedot meillä jo on. Jäsenmaksu ei
päätä huimaa, joten kiitos kun hoidat asian
kuntoon! Pyytäisimme teitä myös ilmoittamaan sähköpostiimme jäsenten nimet,
syntymäajat, s-postiosoitteen ja postiosoitteenne jäsenrekisteriämme varten. Emme
luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

AIKUISTEN VIIKKOKISAT KE 27.7.

Jäsenmaksut vuonna 2016
Lapset ja nuoret alle 18v 5 €, aikuiset 12 €,
perhe 25 €.
Tili Tervon Op, FI93 5465 0940 0020 89,
viite 6444

TERVON URHEILIJOIDEN
JALKAPALLOKOULU

YLEISURHEILUN VIIKKOKISAT

Tervon Kunnan 90-vuotisjuhlakisat ke 6.7.,
Hippokisat ke 13.7., ja Tervon Seurakunnan
kisat ke 20.7. Kisat alkavat klo 18.30 ja
ilmoittautumiset klo 17.30 alkaen.

Tervon olympialaiset - matkalla Rioon.
Yleisurheilun hyväntekeväisyyskisat aikuisille.
Osanottomaksu 10 euroa /max 2 lajia.
5 euroa lisälajit.
Lisätietoja viikkokisoista
Anna-Maija Nenonen,
anna-maija.nenonen@kuopio.fi
puh. 0400 514415
www.tervonurheilijat.sporttisaitti.com

yli 10-vuotiaille tytöille ja pojille kokoontuu
ti klo 18-19 urheilukentällä 3.5 alkaen.
Ohjaajina Perttu Puranen ja
Miika Raitakivi, puh. 040 5945340 Perttu
ja puh. 040 9604613 Miika.
Seuraa tiedottamista:
www.tervonurheilijat.sporttisaitti.com

Lisätietoja puh. 0447 499 303

FRISBEEGOLF
LIIKUNTATILOJEN
AUKIOLOT KESÄLLÄ
Kesäkuun aikana liikuntasalin ja kuntosalin
tiloissa tehdään remonttia, joka vaikuttaa
tilojen normaaliin käyttöön. Tarkempia
tietoja remontista salin ilmoitustauluilla sekä
facebookissa lähempänä ajankohtaa.
Kuntosali on kesäkaudella 6.6.-15.8.
avoinna:
ma-pe klo 5.30 - 9 ja 12 - 20
la-su klo 5.30 - 18
Kesän kuntosalikortteja voi ostaa sivistystoimistosta, kunnanvirastolta ja kirjastosta!
Liikuntasalissa ei kesällä ole vakiovuoroja!
Salista voi vuokrata yksittäisiä tuntivuoroja.

JALKAPALLOKOULU
MANTUN
URHEILUKENTÄLLÄ
KUPS-JALKAPALLOKOULU lauantaina
4.6. klo 12.30-15.30. Jalkapallokoulu on
tarkoitettu 6-16-vuotiaille tytöille ja pojille.
Ohjaajina KuPS-edustusjoukkueen pelaajat.
Osallistumismaksu 15 euroa. (Juomapullo,
välipala ja mehu, Pääsylippu 19.6. KuPS-FC
Inter-otteluun Vänärillä, diplomi.
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä Tervon
Osuuspankkiin paikanpäällä, sähköpostilla
tervon@op.fi tai p. 010 257 6006. Ilmoita
osallistujan nimi, ikä ja paikkakunta. Paikan
päällä mahdollisuus ostaa edullisia jalkapalloja.

* Tervon lohimaan läheisyydessä talviajoharjoitteluradan alueelle (Kolunsalontie)
on 9-väyläinen frisbeegolf-rata. Rata on
kesällä ja syksyllä asukkaiden ja kesäasukkaiden vapaassa käytössä. Lisätietoja radasta
www.frisbeegolfradat.fi
* Tervon Savelassa (Kangastie 34) on
18-väyläinen frisbeegolf-rata. Lisätietoja
radasta www.frisbeegolfradat.fi

KARTING-ILTA NUORILLE
KARTING-ILTA NUORILLE ke 8.6. klo
17-19. Ilmoita halukkuutesi ajoihin viim.
3.6. mennessä juha.honkaselka@tervo.fi tai
tekstarilla puh. 0447 499 303. Ajot on tarkoitettu yläluokkalaisille ja sitä vanhemmille
nuorille.
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KUNTOSUUNNISTUKSET ELI TORSUT KAUDELLA 2016
Lohimaan Rasti järjestää torstaisin kuntosuunnistukset Vesannon ja Tervon kuntien alueella,
sekä kerran Keiteleellä ja Karttulassa. Suunnistuskerroista kolme on tällä kaudella lauantaisin. Näistä kaksi on suunniteltu yhteistyössä
muiden järjestöjen kanssa ja kolmannet ovat
päättäjäiset. Tervossa tehdään yhteistyötä
paikallisen MLL:n kanssa.
Ratavaihtoehdot ovat; A-rata 3-5 km
(vaativa), B-rata 2,5-3 km (helpohko) sekä
minirata n. 1-1,5 km. Suunnistusradoille pääsee
klo 17–18 välillä. Seuralla on emit -kortteja
lainattavana suoritusten ajaksi.
Suunnistuskoulu suunnistuspaikoilla 2.6.
alkaen; parillisilla viikoilla lapsille ja parittomilla aikuisille.
Karttamaksu: 5 € seuraan kuulumattomilta aikuisilta A ja B radoilla (minirata

ilmainen lapsen kanssa)
Torsuista ilmoitetaan Sisä-Savo lehden
urheilumuistiossa (torstain lehdessä).
Lohimaan Rasti ry. yhteystiedot;
Pj. Suvi Korhonen puh. 040 577 4550, suvimakoo@gmail.com. Siht. Satu Hänninen puh.
040 586 7443, satu.hanninen@mokkila.fi
Tue toimintaamme liittymällä jäseneksi!
Jäsenmaksu vuodelle 2016
Tilinumero FI51 5510 0040 0163 07
Perhe 20 €, Aikuinen 10 €, Lapsi (alle 18v.) 5 €
Kirjoitathan maksun viestiosaan osoitetietosi (mikäli uusi jäsen tai muuttunut osoite)
sekä perheenjäsenten nimet / seuran jäsenen
nimen. Kiitos!

PVM.

PAIKKA

OPASTUS

KARTTA

JÄRJ./RATAMEST.

HUOM!

14.05.

Tervo

Tervo kk./Mantu

Kirkonseutu

Pekka Koponen/
Klaus Julkunen

la / Hippo
vain lasten rata

18.05.

Rautalampi

Kerkonkoski –
Rautalampi mt.

Kilpimäki

SuoVa / RautU

keskiviikko
karttamaksu 5€

26.05.

Keitele

Keitele kk.

Kaunistola

Mauri Kilpeläinen

02.06.

Vesanto

Vesanto-Suonenjoki mt.

Luntiainen

Matti Tikkanen

Lasten sk

09.06.

Vesanto

Vesanto - Oinaskylä mt.

Louhukangas

Mauno Näkkilä

Aikuisten sk

16.06.

Vesanto

Vesanto - Kuopio mt.

Kansalampi

Arttu Jämsén

Lasten sk

23.06.

Tervo

Tervo - Suonenjoki mt.

Hyvölä

Pentti Mali

Aikuisten sk

30.06.

Vesanto

Vesanto kk.

Rimpismäki

Markku Huuskonen

Lasten sk

16.07

Vesanto

Vesanto - Sonkari mt.

Rimpismäki

Sami Korhonen

la / pitkä matka

28.07.

Vesanto

Vesanto - Oinaskylä mt.

Köyrtynmäki

Mauri Kilpeläinen

UUSI kartta
Aikuisten sk

04.08.

Vesanto

Vesanto-Harinkaa mt.

Marjoniemi

Tero Vesisenaho

UUSI kartta

11.08.

Vesanto

Vesanto-Suonenjoki mt.

Havukkamäki

Anneli Jämsén

RR

18.08.

Karttula

Karttula kk.

Pörönmäki

Hannu Ylönen

25.08.

Vesanto

Vesanto-Kuopio mt.

Murtokylä

Veikko Huttunen

01.09.

Tervo

Tervo-Suonenjoki mt.

Haapamäki

Pertti Lappalainen

08.09.

Vesanto

Vesanto-Suonenjoki mt.

Murtomäki

Mikko Korhonen

15.09

Vesanto

Vesanto-Suonenjoki mt.

Murtomäki

Suvi Korhonen

pyörä / sprintti

24.09.

Vesanto

Vesanto kk.

Tikanlinna

Suvi Korhonen /
Eveliina Airaksinen

la/ Yösuunistus
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TERVO VASTAANOTTAA KYMMENKUNTA
MYÖNTEISEN OLESKELULUVAN SAANUTTA
TURVAPAIKANHAKIJAA
SUOMESTA ON TULLUT muutamassa
vuosikymmenessä osa yhä liikkuvammasta
maailmasta. Ihmisiä muuttaa Suomesta ulkomaille ja ulkomailta muutetaan Suomeen,
myös Tervoon. Maastamuuton ja maahanmuuton mahdollistavat erilaiset kansainväliset sopimukset, lait ja niiden myötä tulevat
velvoitteet. Ihmiset muuttavat perheen,
opiskelun tai työnteon vuoksi. Maahanmuuttajia tulee myös erilaisten katastrofien
ja kriisien vuoksi kansainvälisen suojelun
piiristä. Maahanmuuttajien taustat eroavat
paljolti toisistaan.
Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä nousi vuonna 2015 huomattavasti. Maahanmuuttovirasto perusti uusia
vastaanottokeskuksia nopeaan tahtiin.
Myönteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita sijoitetaan kuntiin. Työ- ja
elinkeinoministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti myönteisen oleskeluluvan
saaneille turvapaikanhakijoille on saatava
vuonna 2016 valtakunnallisesti 10 000-15
000 kuntapaikkaa, joista 285 kuntapaikkaa
Pohjois-Savosta.

lapsiperheitä.
Kunnat tarjoavat kunnassa vakituisesti
asuville maahanmuuttajille kunnan peruspalvelut kuten muillekin kuntalaisille.
Palvelukuvaukset on kirjattu Tervon kunnan
maahanmuuttajien kotouttamisohjelmaan.
Tavoitteena on tehostaa eri viranomaisten
välistä yhteistyötä siten, että maahanmuuttajan tilanne ja kotouttamisen tarpeet
tulevat huomioiduksi kokonaisvaltaisesti.
Tarkoituksena on turvata yhtäläiset Suomen
lakien ja säädösten mukaiset palvelut kaikille
tervolaisille. Kunnan ohella järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoisten yksityishenkilöiden antamalla tuella on ensiarvoisen tärkeä
merkitys kuntaan muuttavien asukkaiden
alkuun pääsyssä ja kotoutumisessa.
Maahanmuuttajien kotouttamisessa
resurssien yhdistäminen naapurikuntien
kanssa olisi suositeltavaa. Yhteistyö turvaisi
palveluiden saatavuutta ja toisi kustannustehokkuutta. Maahanmuuttajakoordinaattori
voisi olla kuntien yhteinen. Hallinnolliset
tehtävät hoitaisi kunkin kunnan itse määrittelemä taho, Tervon kunnassa kunnanhallitus.

KOTOUTTAMINEN TÄRKEÄÄ
Kunnanvaltuusto päätti, että Tervon kunta
ottaa vastaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen
esitykseen viitaten noin 10 myönteisen
oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa vuoden 2016 aikana edellyttäen, että
kotouttamispalvelut voidaan toteuttaa
yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Kunnanvaltuusto esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle, että mikäli myönteisen oleskeluluvan
saaneita turvapaikanhakijoita sijoitetaan
Tervoon, sijoitettaisiin Tervoon mieluiten
saman etnisen ja kulttuuritaustan omaavia

Kuntalaisille, järjestöille, yhdistyksille ja
kaikille asiasta kiinnostuneille järjestettiin
maahanmuuttajien kotouttamista koskeva
info- ja keskustelutilaisuus kunnanviraston
valtuustosalissa 24.5.
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TERVON KUNNAN PALVELUT 2016
Lastensuojelu, muu sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut: sosiaalityöntekijä
Susanna Huupponen, puh. 017-499251.
Sosiaalityöntekijän puhelinaika ma-pe 8-10.
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä
Virva Korhonen, puh. 044 7885422.
Sosiaaliohjaaja Paula Räisänen,
puh. 044 7885438.
Sosiaaliasiamies, puh. 044 7183308.
KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 017-499111 on auki
ma-to 8-15.45,
(kesä-elokuussa 7.45.-15.30),
perjantaisin ja aattoina 7.30-15.15.
www.tervo.fi
sähköposti: tervon.kunta@tervo.fi
tai etunimi.sukunimi@tervo.fi
Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas,
puh. 017-499200, 044 7499200.
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh. 044 7499201.
Virasto palvelee ympäri vuoden
ma-pe klo 9-14,
muuna aikana sopimuksen mukaan.
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, puh. 0207 464640,
sari.tulila@savogrow.fi.
SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtajan, vammaishuollon
palvelut ja lastenvalvojan tehtävät
Minna Heikkinen, puh. 017-499250.
Toimeentulotukiasiat toimistosihteeri
Pirkko Väätäinen, puh. 017-499252.
Puhelinaika ma-pe 8-10.

SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.

Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti
kerran viikossa.
Terapeutti, puh. 040 1472522.
Sosiaalityöntekijä, puh. 040 1779124.
VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoitopalveluiden esimies Kati Vehniäinen, puh. 017-499253. Kotihoitopalveluiden sairaanhoitaja Susanna Körkkö, puh.
017-499264. Kotipalvelu, palvelutarpeen
arvioinnit, omaishoidon tuki ja ikäihmisten
perhehoito, ateria-, sauna- ja muut tukipalvelut, päiväkeskus sekä veteraaniasiat.
Osastonhoitaja Pirjo Hänninen, puh. 044
7499260. Palvelukoti Vuokko, tehostettu
palveluasuminen ja laitoshoito. 1.1.2016
alkaen ti, ke ja to Pirjo Hänninen, puh. 044
7499260, ma ja pe kotihoitopalveluiden esimies Kati Vehniäinen, puh. 017 499253.
SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET
Virka-aikana sosiaalityöntekijä,
puh. 017-499251,
toimistosihteeri, puh. 017-499252,
perusturvajohtaja, puh. 017-499250.
Tarvittaessa yhteydenottopyynnöt,
puh. 017-499111.
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SOSIAALIPÄIVYSTYS virka-ajan
ulkopuolella, puh. 112.
KRIISIPALVELUT
Kriisipuhelinpäivystys ma-pe 8-20,
puh. 017-2627733
Kuopion Kriisikeskus, Suokatu 27,
70100 Kuopio.
Kriisikeskuksen puhelinpäivystys antaa tukea
ja apua kriisitilanteissa ja tarvittaessa 1-5
henkilökohtaista keskustelukertaa. Ajan voi
varata numerosta 017-2627733 arkisin 8-20.
Valtakunnallinen Kriisipuhelin arkisin 09-07,
viikonloppuisin ja juhlapyhinä 15-07,
puh. 010195202.

Tervon kunnan Kesäkirje 2016

Kirjastossa on avoin langaton verkko.
Kirjastossa on asiakkaiden käytössä kaksi
tietokonetta, tulostus-, valokopio- ja skannausmahdollisuus.
Vanhojen tervolaisten valokuvien arkisto
yläkerran tietokoneella.
Digitaalipiano, jota asiakkaat voivat soittaa
kirjastossa. Sitä lainataan tervolaisten järjestöjen tapahtumiin ja vuokrataan yksityisille.
YHTENÄISKOULU
http://peda.net/veraja/tervo/
yhtenaiskoulu. Yhtenäiskoululla on oma sivu
myös Facebookissa, käy tykkäämässä!

YLEINEN EDUNVALVONTA
Kuopion oikeusaputoimisto/
Yleinen edunvalvonta
Suonenjoen toimipiste
Olavi Leskisen katu 12, 77600 Suonenjoki

Rehtori Heikki Pulkkinen,
puh, 044 7499306.

Edunvalvoja
puh. 0295 652571 tai 050 3801181.

Koulutyö alkaa 12.8.2016.

Edunvalvontasihteeri
puh. 0295652570 tai 050 3801174.

VAPAA-AIKATOIMI
Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä, puh. 044 7499303.

OIKEUSAPUPALVELUT
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto,
Suonenjoen toimipaikka,
puh. 0295661060 tai 050 4064563
KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajavirasto.fi,
puh. 0295 536901, arkisin klo 9-15.
KIRJASTO
Lainaus ja neuvonta puh. 017-499315,
044 7499315, kirjasto@tervo.fi
www.facebook.com/tervonkirjasto
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
esimies Tiina Pulkkinen,
puh. 0447499316.
Kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasaho,
puh. 017-499315, 0447499315.
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Toimistosihteeri Arto Hujanen,
puh. 044 7499301.

Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja
Mikko Räty, puh. 044 7499304.
Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks.
tämän tiedotteen erillinen osio.
TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja Jukka Korhonen,
puh. 0447499350.
Rakennustarkastaja Esko Tossavainen,
puh. 0447499355.
Toimistosihteeri Jukka Mykkänen,
puh. 0447499351.
Työnjohtaja-laitosmies Heli Autio,
puh. 0447499354.
Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 0447499352.
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Teknisen toimen päivystys,
puh. 017-499353.

Matilainen, puh. 044 7188301. Tervon palokunnan päivystysnumero on 017-188306.

YHTEISPALVELUPISTE

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

TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri, Tervon terveysasema,
puh. 017-171171.
Ks. erillinen tiedote.

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

Ympäristöterveysjohtaja Jaana Partanen,
puh. 044 7499400
Toimistosihteeri Mervi Kukkonen,
puh. 044 7499410
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka Herralantie 1
Lari Hölttä, puh. 044 7499421
(virkavapaalla 1.7.2016 saakka)
Jaana Partanen, puh. 044 7499422
Vesa Aula, puh. 044 7499424
Niina Parviainen, puh. 044 7499420
Eläinlääkärit
Tervo, Päivi Romunen Myllytie 7,
ajanvaraus klo 8-9.30, puh. 044 7499401.
Vesanto, Anu Hallikainen Valokuja 1,
ajanvaraus klo 8-9.30, puh. 044 7499402.
Valvontaeläinlääkäri/vs. vastaava eläinlääkäri Tanja Lehtolainen, puh. 044 7499409.
Eläinlääkäripäivystys arki-iltaisin klo 15 alkaen
seuraavaan aamuun klo 8:aan sekä viikonloppuisin ja juhlapyhien ajan; soita oman
eläinlääkärisi numeroon, niin puhelu yhdistyy
päivystävän eläinlääkärin numeroon.
Löytöeläinsuoja, puh. 040 7228996.
PALO- JA PELASTUSTOIMI
YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Kuopion aluepelastuslaitoksessa Tervon
alueella palvelee lähinnä ylipalomies Seppo

AMBULANSSI 112
ASUNTOASIAT
Vuokra-asuntoasioissa palvelevat hallintojohtaja, puh. 044 7499201 ja Kiinteistö
Oy Tervon Vuokratalojen toimitusjohtaja
Oili Heiskanen, puh. 040 5799793. 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. 017-499200
ja rakennustarkastaja, puh. 017-499355.
Viimeksi mainitun puoleen käännytään
myös varsinaisissa rakennusasioissa.
TERVON OPASKARTTA
Tervon opaskarttaa myydään kunnanviraston neuvonnasta, ABC-huoltamolta sekä
Tervon Tekeviltä.
TERVO - VESIRAJAN KARTTA
Pitäjäkirjaa on edelleen saatavissa entiseen
hintaan 40 euroa. Myyntipaikkoja ovat
kunnanvirasto ja kirjasto sekä Tervo-päivän
aikaan Tervo-seuran kahvitupa.
TERVON TORIPAIKKAMAKSUT
Tervon toripaikkamaksut maksetaan teknisen lautakunnan määrittelemien taksojen
mukaisesti Tervon Tekevät ry:lle Tervon
Puotiin ja Puhvettiin tai Tervon ABC:lle. Mikäli toripaikkamaksu on jäänyt maksamatta,
peritään maksu kaksinkertaisena.

Yhteispalveluasioissa asiakkaita palvelevat
Pirkko Väätäinen, 017-499252 ja Saini
Malinen, 017-499203. Yhteispalvelupiste
avoinna ma - pe klo 9-14 kunnanviraston
aukioloaikoina.
KELAN PALVELUNUMEROT
Maksupäivätiedustelut: 020 634 0210
Voit tiedustella lapsilisän, lastenhoidon
tuen, eläke- ja vammaisetuuksien, asumistukien, opintotuen ja sotilasavustuksen
maksupäiviä automaattisesta puhelinpalvelusta. Palvelu on käytettävissä ympäri
vuorokauden joka päivä.
Valtakunnalliset palvelunumerot
palvelevat ma–pe klo 8–18.
Asevelvollisen tuet
Sotilasavustus ja muut asevelvollisen
tuet, 020 692 200
Asumisen tuet
Yleinen asumistuki, 020 692 201

Tervon kunnan Kesäkirje 2016
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Eläkeasiat
Kansaneläke, työeläke, eläkkeensaajan
asumistuki, 020 692 202
Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti
Kela-kortin ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilaukset, 020 692 203
Kuntoutus
Kuntoutuspalvelut ja -kurssit, kuntoutusraha, 020 692 205
Lapsiperheiden tuet
Vanhempainpäivärahat, lapsilisä,
elatustuki ja muut lapsiperheen tuet
(Huom. Erityishoitoraha-asioissa soita
palvelunumeroon Sairastaminen),
Lapsiperheen tuista voit kysyä verkossa
Kela-Kertulta!, 020 692 206
Maasta- ja maahanmuutto
Sosiaaliturva ulkomaille tai Suomeen
muutettaessa (Ks. myös Kansainvälisten
asioiden keskus ja Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste), 020 634 0200
Omaisen kuoltua
Leskeneläke, lapseneläke, perhe-eläke,
020 692 208
Opiskelijan tuet
Opintoraha, asumislisä, opintotuen valtiontakaus, korkoavustus, koulumatkatuki
(Ks. myös Opintotukikeskus) 020 692 209
Sairastaminen
Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, mat-kakorvaukset (taksimatkojen
tilaus), sairaus-päiväraha ja erityishoitoraha 020 692 204
Työttömyysajan tuet
Työmarkkinatuki, peruspäiväraha,
koulutusajan tuet työttömälle,
020 692 210
Vammaistuet
Vammaistuet, eläkettä saavan hoitotuki, keliakiakorvaus, 020 692 211
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TERVON TERVEYSASEMAN KESÄN
POIKKEAVA AUKIOLO 2016 (13.6. – 10.7.2016)
Tervon terveysasema toimii supistetusti kesällä 2016. Ajalla 13.6. – 10.7.2016 toiminta
siirtyy Vesannon terveysasemalle.
Vesannon terveysaseman osoite on:
Simolantie 15, 72300 Vesanto

Arkisin kello 20:n jälkeen ja viikonloppuisin
kello 18:n jälkeen päivystys on Kuopiossa
KYS:n yhteispäivystyksessä. Ennen KYS:n
hakeutumista soitetaan puhelinneuvontaan
p. 017 174 500.

Ajanvaraukseen voi soittaa Vesannon
terveysasemalle
KIIREETÖN AJANVARAUS JA
OMAHOITAJIEN PUHELINNEUVONTA
ma - pe 12-13.30
Läntinen alue p. 017 - 171 225
Itäinen alue p. 017 - 171 226

HAMMASHOIDON ajanvaraus on
ma – pe 8-15 p. 017 171 156.
Arkipyhä- ja viikonloppupäivystys on Kuopiossa, ajanvaraus klo 8 -9 p. 017 186 611.

AKUUTTIVASTAANOTTO JA
PÄIVYSTYSAJANVARAUS
p. 017 – 171 220
Hätätilanteissa soita 112
Arki-iltaisin kello 16 – 20 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–18 akuuttivastaanotto on joko Pielavedellä tai Keiteleellä ao.
taulukon mukaisesti:
parillinen
viikko

pariton
viikko

maanantai

Keitele

Pielavesi

tiistai

Pielavesi

Pielavesi

keskiviikko

Pielavesi

Keitele

torstai

Keitele

Pielavesi

perjantai

Pielavesi

Pielavesi

lauantai

Pielavesi

Keitele

sunnuntai

Keitele

Pielavesi

Ajanvaraus numerot: Pielavesi 017 171
030 ja Keitele 017 171 130.
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ISLAB AVOINNA:
Vesannon laboratorio
ma - pe klo 7.30 – 9.45
Karttulan laboratorio:
ma - pe klo 7.30 - 10.00
Keiteleen laboratorio:
ma - pe klo 7.30 - 10.00
Pielaveden laboratorio:
ma - pe klo 7.30 - 10.30
Suonenjoen laboratorio:
ma - pe klo 7.00 - 13.30
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JÄTEHUOLLON VINKIT
KESÄMÖKIN JÄTEHUOLTO KUNTOON
Kesämökin jätehuollon voi järjestää kolmella
tavalla, omalla astialla, kimppa astialla tai
liittymällä aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Jos
mökille ottaa oman astian tai perustaa kimpan,
on perehdyttävä tarkemmin millainen astian
sijoituspaikan tulee olla. Aluekeräyspiste on
käyttäjälle vaivaton, sillä sen käyttöoikeudesta
maksetaan vuosimaksu.

ÄITIYS- JA EHKÄISYNEUVOLAN
puhelinaika on ma-pe 8-9 puh. 017 171 044.

MITÄ JA MILLOIN JÄTEASEMALLE?
Jäteasemilla vastaanotetaan peräkärrykuormia
yms. Veloituksetta jäteasemalle kotitaloudet
voivat toimittaa metalliromua, puujätettä,
sähköromua (SER) sekä vaarallista jätettä.
Pienkuormamaksu veloitetaan seka-, loppu-,
energia-, betoni- ja tiilijätteestä. Tervon jäteasema sijaitse osoitteessa Lohitie 3, 72210 Tervo.

FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINELAINAUS puhelin/palveluaika ma-pe
klo 12-13 puh. 017 171 222.

PIENKUORMAMAKSUT:
pienkuorma enintään 3 m3/300 kg 24,40€
pienkuorma enintään 1 m3/100 kg 12,25€

Ajanvaraus: www.islab.fi
tai puh. 0447 178888
arkisin klo 12-14

LASTENNEUVOLAN puhelinaika on
ma - pe klo 12 -13 puh. 017 171 239

MIELENTERVEYSPALVELUT
ajanvaraus/puhelinaika ma-pe klo 8-9
puh. 017 171 237.
Ilmaisjakelutarvikkeiden ja vakituisten lääkkeiden riittävyys pyydetään varmistamaan
hyvissä ajoin ennen kesäsupistusta/sulkua.
Reseptit uusitaan pääsääntöisesti e-reseptinä
apteekin tai vastaanoton kautta. Terveysasema palvelee reseptiasioissakin puhelintuntien soittoajoilla. Reseptien uusinta-aika on
5 vrk.
Laboratoriotutkimuksiin voi hakeutua
muiden terveyskeskusten ISLAB:n näytteenottopisteisiin.

LOMALAISELLE:
Lomalainenkin saattaa tarvita terveysaseman palveluja, ja silloin on
hyvä tietää aukioloajat ja saatavilla
olevat palvelut. On erityisen tärkeää,
että ulkopaikkakuntalaisella lomalaisella on mukanaan hoitosuunnitelma
tai maksusitoumus hoitoon pääsyn
helpottumiseksi. Ota ne mukaasi
kotipaikkakunnan terveyskeskuksesta
lähtiessäsi lomalle.
RESEPTIT: Tervossa on siirrytty
sähköiseen e-reseptiin, mikä helpottaa
asioimista apteekissa. Reseptit ovat
apteekkien tietokannassa ja esimerkiksi
Helsingissä määrätty reseptilääke on
helposti saatavissa Tervon apteekista.
Jos tunnet kiireellisen hoidon
tarvetta, soita numeroon 112.
On parempi hakeutua hoitoon
mielummin liian aikaisin kuin liian
myöhään.

Tervon jäteasema on auki seuraavasti:
talviaikana (1.11.-30.4.) pe klo 15-17
kesäaikana (1.5.-31.10.) pe klo 14-18
HYÖDYNNÄ EKOPISTEITÄ
Tervossa ekopiste löytyy osoitteesta Lohitie 2. Pisteellä otetaan vastaan lasia, metallia,
kartonkia, paperia sekä tekstiiliä. Lisätietoa
ekopisteistä www.jatekukko.fi/ekopisteet.
ARKIPYHÄT VAIKUTTAVAT
JÄTEPALVELUIHIN
Arkipäiville osuvat juhlapyhät saattavat muuttaa jäteastioiden tyhjennysrytmiä koko viikon
ajalta. Yleensä tyhjennyspäivä siirtyy yhdellä
tai kahdella päivällä eteen- tai taaksepäin.
Muutosten varalle jäteastia kannattaa sijoittaa
ajoissa paikkaan, josta jäteauto käy sen tyhjentämässä, ellei se ole siellä pysyvästi. Kesällä
esimerkiksi juhannusaatto (24.6.) aiheuttaa
muutoksia palveluihin.
Lisätietoja: Jätekukko Oy, www.jatekukko.fi
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TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA:
TERVON VALLIKANKAAN
VENÄLÄISLINNOITTEET 1915-1917
Tervon Vallikangas on haja-asutusalue
Hirvijärven ja Ahvenisen järven välissä.
Vallikankaalle jäljitellään venäläisten ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitteita.
Tervon kunnan tekninen toimi rakentaa
venäläisten linnoitusohjesäännöissä olevien
piirustusten ja mittojen mukaan neljä tai
viisi jäljitelmää. Jäljitelmiksi on valittu sirpalesuoja, ampumahauta, tähystyspaikka,
konekivääripesäke ja traverssi. Kesän 2015
aikana rakennettiin sirpalesuojan jäljitelmä.
Jäljitelmätöitä on tarkoitus jatkaa kesän
2016 aikana.
Linnoitukset sijaitsevat Vallikankaantien
varrella ja linnoituksia voi käydä vapaasti
katsomassa. Alueella on parkkialue, opaskartta ja polulla on nuoliopasteet. Alueella
liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla.
Alueella roskaaminen ja avotulen tekeminen on kiellettyä. Rakennustöiden takia
alueella liikkumisessa voi olla poikkeuksia
kesäarkipäivinä.
LUONTOPOLKU
Luontopolun kunnostustyöt jatkuvat
edelleen kesän 2016 aikana. Vuonna 2015
luontopolun alkupisteisiin (Museoaitoilla
sekä Sinisentien ja Lohitien risteys) uusittiin
ilmoitustaulut ja opaskyltit. Myös polun
varrella olevat kyltit uusittiin ja polulle
rakennettiin uusia penkkejä sekä pöytäryhmä. Lisäksi reitille on lisätty keltaiset merkit,
jotka opastavat liikkujan aloituskohdasta
pitkospuille. Kunnostustöiden takia polulla liikkumisessa voi olla rajoituksia kesän
aikana.

SAKO- JA UMPIKAIVOJEN
TYHJENNYSTÄ SUORITTAVAT:
Jani Jäntti, puh. 044 0101473
Hannu Kinnunen, puh. 050 5823867
Lassi Tarvainen, puh. 050 5479298

Tervon keskustaan, sillan korvalle,
järven rantaan on valmistunut
uusia rivitaloasuntoja.

UNELMAKOTI
KESKUSTASSA,
järven äärellä

Täysin remontoituja, edullisia
rivitaloasuntoja Tervon keskustassa,
uimarannan tuntumassa, koulun ja
kirjaston vieressä. Tilava piha, toimivat sisäratkaisut ja valoisat huoneistot.
Autokatos. Pieni yhtiövastike.

ASUNTO OY
TERVON SILTAVAHTI
Vielä muutamia asuntoja vapaana.
Varaa oma koti ainutlaatuisen maiseman ja
sijainnin omaavasta asunto-osakeyhtiöstä.

Osoite kirkkotie 7, Tervo.
Yhteystiedot
puh. 044 3496202
Hasse Wallen

VESIHUOLTOLAITOKSEN TERVEISET
Kiinteistön omistajan vastuulla on kaikki
vesi- ja viemärijohtolaitteet liittymiskohdasta käyttöpaikkaan asti. Täten kiinteistön
omistajan tulisi tietää tontillaan olevien vesija viemärijohtojen, tarkistuskaivojen sekä
varsinkin sulkuventtiilin sijainnit. Sijainneista
olisi hyvä olla asemapiirros, jotta paikat
löytyvät tarvittaessa. Kunnalla ei useimmissa tapauksista ole sijaintitietoja, joten
esimerkiksi vesivahingon sattuessa kiinteistön
omistajalta saatu tieto nopeuttaa vesivahingon korjaamista.

Tarkempia tietoja kotisivuiltamme
sekä sähköpostilla tai soittamalla.
www.lifthouse.fi
lifthouse@lifthouse.fi
Puh. 0500 274 214
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Kuva: Juha Taskinen

Kuva: Pasi Lensu

Kuva: Hannu Siitonen

LUONTOKUVAKESÄ
Luontokuvakesä avaa suomalaisten järvien ihmeet yhdessä
huippusuositun Järven tarina –elokuvan tekijöiden kanssa.

JÄRVINÄYTTELY Lohimaan yritystalossa

L

uontokuvakesän 2016 teemana on järvi.
Tutut, meitä kaikkialla ympäröivät vedet
ovat täynnä pieniä ja suuria salaisuuksia.
Suositun Järven tarina -elokuvan kuvaajat
Pasi Lensu, Juha Taskinen ja Hannu Siitonen
avaavat Luontokuvakesässä veden ihmeet
valokuvien ja videoiden välityksellä.
Juha “Norppa” Taskisen kuvasarja tuo saimaannorpan ja sen elinympäristön aivan lähelle katsojaa. Hannu Siitosen hellyyttävässä
videossa kurkistetaan joutsenen pesään ja
emon siipien sisään.

Pasi Lensu työskentelee veden alla. Hänen
kuvansa ja videonsa nostavat esiin paljon
sellaista, mitä emme ole aiemmin koskaan
missään nähneet. Lensu häkellyttää sekä
kasvien ja kalojen kauneudella että vesien
merkillisillä pikkuotuksilla.
Näyttely toteutetaan yhteistyössä MRP
Matila Röhr Productions Oy:n kanssa.

NÄYTTELY AVOINNA

VESISTÖN TILA JA KALAKANNAT ÄYSKOSKEA YMPÄRÖIVISSÄ JÄRVISSÄ. Tiistai 12.7.

11.6.-7.8.2016 joka päivä klo 12-18.
Tilauksesta ryhmille myös muina aikoina
13.5.-2.10.2016.

klo 18. Johtava kalatalousasiantuntija Timo
Takkunen ja hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, Pohjois-Savon ELY.

* Ryhmien varaukset Lohimaasta
puh. 029 193 5070 tai sales@lohimaa.fi.
* Pääsymaksu 5 €, lapset 7-16 v 2 €,
alle kouluikäiset ilmaiseksi.
* Näyttelyinfo Lohimaassa 10.6. alkaen
aukioloaikoina puh. 044 7499 370

JÄRVIEN NIMISTÖ HISTORIAN KERTOJANA.

AVAJAISET TORSTAINA 9.6. KLO 18,
kuvaajia mukana kertomassa työstään.

KAMERAN KANSSA VEDEN ALLE

LUENTO- JA KESKUSTELUTILAISUUDET
YRITYSTALOLLA
TERVON KALANTUTKIMUS JA VESIVILJELYN
TULEVAISUUS. Keskiviikko 29.6. klo 18.

Suunnittelija Heikki Koskinen, Luonnonvarakeskus Luke.

PS.

Sunnuntai 17.7. klo 18. Erityisasiantuntija
Sirkka Paikkala, Kotimaisten kielten keskus.
KURSSIT
La–su 16.-17.7.
Viikonlopun työpajakurssilla Järven tarina
-elokuvan ja Luontokuvakesän näyttelyn
kuvaaja Pasi Lensu johdattaa harrastajat
vedenalaisen maailman ihmeisiin. Kurssi
sopii sekä aloittellijoille että kokeneemmille
vedenalaiskuvaajille. Kurssimaksu 150 €,
lisätietoja www.luontokuvakesa.fi/kurssit.

KOKO PERHE IHMETTELEMÄÄN JA
IHASTELEMAAN JÄRVEN TARINAA!

Julkinen tiedote Tervon kunnan kesäkirje 2016. Tervon kunta, Tervontie 4, 72210 TERVO

Koti rannalla -messut
Tervossa 2019

LOHIMAAN KALASTUSMATKAILUKESKUKSEN LÄHEISYYTEEN KOSKIVEDEN RANNALLE rakennetaan
loma- ja vakituisen asumisen messualue. Asumismessujen valmistelu on
aloitettu vuoden 2016 alussa.
Messujen teemana on MODERNI,
EKOLOGINEN ASUMINEN. Valmistelussa on myös muita kohteita Tervon
keskustassa.

• Asumismessujen kohderyhmä ovat
luonnonläheisestä asumisesta pitävät
ihmiset, jotka arvostavat ekologisia ratkaisuja, mutta eivät halua kuitenkaan tinkiä
asumismukavuudestaan.
• Ekologisuus huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Projektin aikaan selvitetään
mm. ekologisten rakennusmateriaalien,
bioenergian, kierrätystalouden, kaksivesijärjestelmän, ekologisen liikkumisen
(esim. sähköautot) ja jäteratkaisujen
soveltaminen alueelle.
• Lähipalvelut ja etätyömahdollisuudet
sekä yhteisöllisyys huomioidaan myös
suunnittelussa.

lis
Kysy

ää!

Erilaiset

asumisen messut!
Nämä messut tarjoavat muutakin
kuin tontin ja sisustusratkaisuja!
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• Rantatontit tai oikeus rannan käyttöön.
• Ekologisuus ei ole vain kuorrutus,

vaan tarjotaan aidosti
ympäristöystävällisiä ratkaisuja

• Matkailukeskuksen läheisyys ja
outdoor-harrastukset lähellä: golf, frisbeegolf,
kalastus, metsästys, veneily, marjastus,
sienestys ja pärinä & hurina aktiviteetit ym.
• Tervon keskustan läheisyys, pienen

paikkakunnan hyvät palvelut ja
turvallinen asuminen esim. lapsiperheille,
”kyläkoulu” ja hyvät
lastenhoitomahdollisuudet
• Laajakaista
• Yritystalo; toimisto- ja työtilaa.
Projektin etenemisestä tullaan viestimään
monipuolisesti ja sitä voi seurata
reaaliaikaisesti internetistä.

Petteri Ristikangas - kunnanjohtaja p. 044 7499 200, petteri.ristikangas@tervo.fi
Sari Tulila - elinkeinoasiamies p. 0207 464 640, sari.tulila@savogrow.fi
Juho Nuutinen - tekninen asiantuntija p. 044 541 7321, juho.nuutinen@tervo.fi

