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WUH!

Kunnanjohtajan tervehdys

M

uutosten vihuri puhaltaa niin
raikkaassa talvisäässä kuin kuntien toimintaympäristöissä. Kokeneet
luottamushenkilötkin
ovat todenneet, että toimimme muutoksen
keskellä, jota emme ennen ole Tervossa kohdanneet. Sote- ja maakuntauudistus ovat uutisissa eri näkökulmista ilta toisensa jälkeen.
Kysymyksiä herää itse kullekin, miten tämä
vaikuttaa minun käyttämiin palveluihin? Säilyykö terveysasema Tervossa? Ja lukematon
määrä muita tärkeitä kysymyksiä. Osaan
kysymyksistä voimme vastata, mutta kuten
muutoksen luonteeseen kuuluu, ei kaikkiin
kysymyksiin ole vielä lopullista vastausta.
Mielestäni jokainen muutos sisältää myös
mahdollisuuden. 100-vuotias Suomi on elänyt muutosta koko itsenäisyyden ajan ja tulee elämään muutosten virrassa myös seuraavat 100 vuotta.
Maakuntatason muutokset tulevat muuttamaan myös Tervon kunnan toimintatapoja. Meneillään ovat mm. selvitykset teknisen
toimen yhtiöittämisestä yhdessä muiden
Nilakan kuntien kanssa sekä tehostetun palveluasumisen yksikkö Vuokon kiinteistön
myynnistä Attendo Oy:lle. Jokaisen kunnan
asukkaan, päättäjän ja työntekijän harkinnassa on, nähdäänkö muutos mahdollisuutena
vai uhkana.
Pienenä ja ketteränä kuntana Tervolla on
erinomainen mahdollisuus selvitä muutoksen tyrskeissä. Rohkeilla kokeiluilla ja uudella
strategisella otteella voimme varautua ja ennakoida muutosta. Tässä myös Te kuntalaiset
olette saaneet sanoa oman kantanne kuntastrategiaa koskevassa kyselyssä; millainen
on tulevaisuuden Tervo? Ilman toimintaa
ohjaavaa strategiaa ja strategiaa tukevia ko-
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Mielestäni jokainen muutos
sisältää myös mahdollisuuden.
100-vuotias Suomi on elänyt muutosta koko itsenäisyyden ajan ja
tulee elämään muutosten virrassa
myös seuraavat 100 vuotta.

keiluja olisimme helposti muutoksen virran
vieminä ilman, että itse voisimme vaikuttaa
tulevaan.
Rohkeus, tosiasioiden tunnistaminen
ja hyvällä tavalla itsepäisyys ovat olleet
100-vuotiaan itsenäisen Suomen menestyksen eräitä reseptejä. Näitä samoja menestyksen reseptejä voimme käyttää myös tulevaisuuden Tervon rakentamisessa.

Hyvää itsenäisyyspäivää ja
joulun odotusta!

Kunnan maskotti, mainoskuono-Sulo, on ollut aktiivinen eRaati kyselyiden
laittelija. Tämän ovat voineet huomata mm. ahkerat
sosiaalisen median käyttäjät.

KUNTA SÄHKÖISTYY
TERVON KUNNASSA KOKEILLAAN rohkeasti
uusia sähköisiä palvelukanavia. Kunnan verkkosivuilla on otettu käyttöön nykyaikainen chat-palvelu,
johon voit laittaa kysymyksen ja vastaus tulee
pikapuoliin takaisin. Puolen vuoden pilotin ajan
(päättyy helmikuussa 2018) kokeillaan myös eRaati
–kyselytyökalua, jonka kautta voidaan lähettää vastaanottajille sähköpostilla linkki, jonka kautta pääsee
vastaamaan yksinkertaisiin 1-2 lauseen kysymyksiin.
eRaati-kysymyksiä voi olla myös suoraan kunnan
verkkosivuilla, jota kautta pääsee nopeasti vastaamaan kysymykseen.
Marraskuun aikana on toteutettu myös kuntalaiskysely, johon pystyi vastaamaan sähköisesti nettisivujen kautta tai paperilomakkeella kirjastolla
tai kunnantoimistolla. Kuntalaiskyselyn vastauksia
käytetään kuntastrategian laadinnassa apuna.

PS.
eRaadin kautta pääset
antamaan palautetta
myös Tervon kuntakirjeestä. Viikolla 48
verkkosivuille
ilmestyy kysely.

Osallistu Sinäkin!
TERVON KUNNAN TALVIKIRJE 2017-18

Petteri Ristikangas
kunnanjohtaja

Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Inkeri Palmio. Kuvassa Lotta Palmio.
Kuvat: Pentti Vänskä, Inkeri Palmio, Jani Nuutinen, Mikko Hartikka, Sami Kärsämä, Vesa Hanhijoki,
Anssi Vainikka, Hanna Valkonen.
Taitto: Hanna Valkonen, UniikkiTarina
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio
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ATTENDON OSTOTARJOUSTA POHDITAAN

Kuntapäättäjän terveiset

M

aaritin ensimmäinen muisto kuntapäätökseen ajoittuu Pielaveden mummolaan. Mummolassa oli pullantuoksuinen tupailta.
Pikkutytölle oli tylsistyttävää kuunnella miesten jorinoita, mutta
tuore pulla maistui uskomattoman hyvältä. Tuosta kaikesta on jo aikaa
jokunen tovi.
Pielaveden Irjalantieltä suunnattiin ammattilisiin opintoihin. Ammatinvalintaani vaikutti suuresti naapurissa asunut terveydenhoitaja Rauha
Virtala.
Naapurikuntaan Tervoon nuori apuhoitaja tuli valituksi kunnalliskodin
hoitajan virkaan.
Tervosta tuli kotikuntani. Pienen matkan kävin kaupunkilaistumassa,
mutta veri veti takaisin Tervoon. Löytyihän täältä rinnalle elämänkumppani. Perhe kasvoi tyttärellä, Neija-Ursula tuli ja sulatti äidin sydämen.
2000-luvun alkupuolella tupaan astui vierailulle terveydenhoitaja
Heta Nuutinen. Hetan pyynnöstä asetuin ehdolle kunnallisvaaleissa. Mieheni kannustamana astuin uuteen maailmaan kuntapäättäjäksi. Kannustusjoukoissa oli mukana isoveli, joka pitkänlinjan kunnanisäntänä antoi
neuvoja pikkusiskolle: Kuinka päätöksiä pitää tehdä ja mitä kuntapäättäjän rooliin kuuluu. Tärkein neuvo oli, että kaikki materiaali pitää lukea ja
perehtyä asioihin, se vie aikaa, mutta tuo selvyyttä päätökseen. Ole oma
itsesi, sillä pärjää.
Takana on kolme kautta kuntapäättäjänä ja nyt toimin valtuuston puheenjohtajana.
Paljon on tulossa muutoksia ja uusia asioita kuntapäätöksentekoon,
joihin joudumme miettimään ratkaisuja. Isoveljen ohje kantaa eteenpäinkin, pyrin perehtymään asioihin ja olemaan teidän kuntalaisten tavoitettavissa asioissa kuin asioissa. Kuntapäättäjä on paljon vartija.
Maarit Tarvainen
puh. 0447 499 221,
saa soittaa!

ATTENDO OY ON syksyn aikana esittänyt
kiinnostuksensa ryhtyä tuottamaan tehostetun palveluasumisen, senioriasumisen ja
ruokapalvelun palveluita Tervon kunnassa.
Tähän liittyen Attendo Oy on tehnyt alustavan tarjouksen kiinteistöstä, jossa tällä
hetkellä toimivat 20-paikkainen tehostetun
palveluasumisen yksikkö Vuokko ja kunnan
keskuskeittiö ja Työterveys Verso.
Rakennus, josta Attendo Oy on tehnyt
tarjouksen, ei tällä hetkellä täytä nykyaikaisia ikääntyneiden asumispalveluille asetettuja laatuvaatimuksia ja on muutenkin huomattavan peruskorjauksen tarpeessa. Mikäli
Tervon kunta päättäisi myydä rakennuksen
Attendo Oy:lle, tuottaisi kunta Palvelukoti
Vuokon ja ruokapalvelun palvelut nykyiseen
tapaan siihen saakka, kunnes Attendo Oy rakentaisi kuntaan uuden, noin 30-asukaspaik-

kaisen hoivakodin.
Hoivakodin tilat olisivat muuntojoustavat, jolloin paikkajakoa on mahdollista
vaihtaa hoitotarpeiden muuttuessa. Kaikki
asukaspaikat soveltuvat myös lyhytaikaishoitoon, muun muassa omaishoidettaville
omaishoitajien vapaapäivien aikana.
Ehdotetussa mallissa Attendo Oy sitoutuu ottamaan nykyisen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen hoitohenkilöstön
ja nykyisen keskuskeittiön henkilöstön liikkeenluovutuksella palvelukseensa.
Kunta selvittää nyt Attendon tarjouksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Aiheesta
järjestettiin Kuntalaisilta 20.11 ja kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 28.11. Lisätietoja
kunnanjohtaja Petteri Ristikangas puh. 044
7499 200.

TALOUSARVIOSTA PÄÄTETÄÄN
JOULUKUUSSA
Kuntatiedotteen tekovaiheessa talousarvion valmistelu oli vielä kesken. Sen verran
kuitenkin tiedetään, että vuoden 2018 talousarvion laadinta on jälleen kerran ollut
haastava. Yksinkertaistettuna haaste ovat
kasvavat kulut, erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla, ja paikalleen jämähtäneet tulot.
Kustannukset, joihin kunta voi itse vahvasti
vaikuttaa, ovat olleet viime vuodet tasapainossa. Talousarviohaasteista huolimatta on
kunnan vuoden 2018 talousarvio tilikauden
yli/alijäämän osalta tasapainossa. Tämä ei
kuitenkaan poista tosiasiaa, että taloudeltaan
”terveen” kunnan tunnusmerkkiä, vuosikatteen riittämisestä poistoihin, emme vuoden
2018 talousarviossa tule saavuttamaan.
Oheisessa taulukossa on ARVIO hallintokuntien valmistelemasta Tervon kunnan
talousarvion lopputulemasta. Kunnanvaltuusto päättää talousarvion hyväksymisestä
13.12.2017.

TERVON KUNNAN
TALOUSARVIO 2018
TOIMINTAMENOT

14979400

TULOT
TOIMINTATUOTOT
3960270
VEROTULOT		
4434500
VALTIONOSUUDET
6408080
RAHOITUSTUOTOT JA
328690
-KULUT NETTO
TULOT YHTEENSÄ
15131540
VUOSIKATE		 152140
POISTOT		314390
TILIKAUDEN TULOS
-162250
POISTOERO/ 		
162330
RAHASTOJEN MUUTOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 80
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MAAKUNTA- JA SOTE-MUUTOKSEN
TILANNE JA AIKATAULU
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toja. Uusia sopimuksia noudatetaan niiden
voimaantulosta alkaen (esim. 1.2.2020) ellei
kaikki osapuolet muuta sovi.
Minna Heikkinen

Lue ajankohtaisimmat asiat
Pohjois-Savon maakunta- ja
sote-uudistuksesta:
www.pohjoissavo2019.fi

MIKÄLI EDUSKUNTA HYVÄKSYY valmisteilla olevat noin 40 lakiesitystä toukokuussa
2018, tulevat ne voimaan kesäkuussa 2018.
Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.
Maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa
2019 ja uudistus tehtäväsiirtoineen tulisi voimaan 2020. Maakunnissa esivalmistelu on
käynnissä syksyllä 2017. Väliaikaishallinto aloittaa toimintansa virallisesti kesäkuussa 2018.
Edellyttäen, että edellä kuvatut toimenpiteet toteutuvat aikataulussaan, sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy
kunnilta ja kuntayhtymiltä muodostettaville kuntaa suuremmille itsehallintoalueille
1.1.2020. Uudistuksella luodaan edellytykset
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden vahvan johdon
eli maakunnan alaisuuteen.
Henkilöstö siirtyy maakunnan tai
sen omistaman yhtiön palvelukseen
Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena
on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen
talouden kestävyyttä. Kustannusten kasvun
leikkaamiseen pyritään palveluiden paremmalla integraatiolla, asiakkaiden valinnanvapaudella sekä digitaalisten ja liikkuvien palveluiden
lisäämisellä.
Maakunnan vastuulle siirtyvät Työ- ja elinkeinopalvelut, Sosiaali- ja terveydenhuolto,
Ympäristöterveydenhuolto, Pelastustoimi ja
varautuminen, Maaseudun kehittäminen ja
lomituspalvelut, Liikennejärjestelmäsuunnit-

TERVON KUNTA TOIMII
AKTIIVISESTI MAAKUNTA- JA
SOTE-UUDISTUKSESSA
Tervon kunta toimii aktiivisisesti maakuntaja sote-uudistuksessa tehden mahdollisimman tiivistä yhteistyötä maakunta- ja sotetoimijoiden välillä.
Maakunnan väliaikaishallinon varsinaisena jäsenenä on Petteri Ristikangas ja varajäsenenä hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
telu sekä Aluekehittäminen.
Maakunta- ja sote-uudistuksessa on henkilöstöä luovuttavia kuntatyönantajia 353,
jotka tekevät 382 liikkeenluovutusta maakunnille. Kokonaisuudessaan uudistus koskee
noin 220.000 työntekijää valtio mukaan
lukien. Maakuntiin siirtyvästä henkilöstöstä
94,4 %, 199 364, on sote-henkilöstöä, 2,9
% eli 6 070 palo- ja pelastustoimen henkilöstöä, 1,8 % eli 3 864 maatalouslomituksen ja
maaseutuhallinnon henkilöstöä, 0,6 % eli 1
314 ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä
ja 0,3 % eli 636 maakuntaliittojen henkilöstöä. Pohjois-Savossa maakunnan alaisuuteen
siirtyvän henkilöstön määrä on noin 13.000
työntekijää.
Henkilöstö siirtyy maakunnan tai sen
omistaman yhtiön palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein vuoden 2020 loppuun saakka. Henkilöstö siirtyy maakunnan
palvelukseen 31.12.2019 voimassa olevien
palvelussuhteen ehdoin. Uusi työnantaja voi
muuttaa virkasuhteen työsuhteeksi maakuntalaissa määrätyin ehdoin ja uudella työnantajalla on normaalit työnantajan oikeudet ja
velvollisuudet mm. työnjohto-oikeus. Henkilöstö siirtyy ns. ”vanhoina työntekijöinä”:
Uudet maakunta-ja yrityssektorin työ- ja
virkaehtosopimukset voivat kuitenkin voimaantullessaan muuttaa palvelussuhteen eh-

TERVON KUNNAN SOTE- JA
ASIOINTILIIKENNEPALVELUIDEN
SEKÄ KOULU- JA ATERIAKULJETUSPALVELUIDEN
KILPAILUTTAMINEN
PALVELUSOPIMUSTEN
UMPEUTUESSA TERVON kunnan ostoliikennepalvelut
kilpailuttaa IS-hankinta. Sote- ja asiointiliikennepalvelut kilpailutetaan tämän vuoden
lopussa ja koulu- ja ateriakuljetuspalvelut
keväällä 2018.
Mikäli vuodenvaihteessa sote- ja asiointiliikennepalveluiden kilpailutus ei ole valmis,
asiakkaat tilaavat palvelut lähimmältä taksiyrittäjältä siihen saakka, kunnes ilmoitetaan
uudesta järjestelystä.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Minna Heikkinen, puh. 0447 499 250.

HUOM!
TIETOSUOJA-ASETUS
VELVOITTAA KUNTIA,
YRITYKSIÄ JA
ORGANISAATIOITA
Euroopan Unionin uusi, yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan keväällä
2018. Asetuksella halutaan vahvistaa ja
yhdenmukaistaa henkilöiden oikeuksia
EU:n alueella, vastata henkilötietojen
laittomaan käsittelyyn sekä kansainvälisiin väärinkäytöksiin.
Jokaiselle kunnalle ja yritykselle asetus tietää nykyisen toiminnan täsmentämistä sekä uusia vastuita ja velvoitteita.
Organisaatioiden on siirtymäajan jälkeen tiedettävä mitä, missä ja miten ne
henkilötietoja käsittelevät ja miten ne
on suojattu sekä pystyttävä myös osoittamaan että asetuksen vaatimuksia henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa mm.
sitä, että jatkossa on oltava tarkempana
siinä, millaisissa tietojärjestelmissä henkilörekistereitä pidetään ja miten henkilötiedot on suojattu.
Lisätietoja saat:
Jani Nuutinen
Järjestelmäasiantuntija/
tietosuojavastaava
puh. 0447499 320
jani.nuutinen@tervo.fi
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TYÖTEHTÄVIEN YHDISTYMISTÄ
SOSIAALITOIMESSA
Tervon kunnan kotihoidon palveluohjaajan ja Tehostetun palveluasumisyksikön
Vuokon osastohoitajan tehtävät yhdistyvät.
TERVON KUNNAN SOSIAALITOIMEN
henkilöstöstä yksi on ilmoittanut halunsa jäädä eläkkeelle 1.1.2018 alkaen. Keväällä 2017
toteutettu sosiaalitoimen henkilöstörakenteen
tarkastelu päätettiin ulottaa muun muassa kehityskeskusteluissa nousseiden havaintojen ja
sosiaalitoimen asiakasmääristä tehdyn laskelman mukaisesti koskemaan koko sosiaalitoimen henkilöstöä vanhustenhuollon henkilöstönrakennetarkastelun sijaan. Tästä johtuen
koko sosiaalitoimen henkilöstörakennetta oli
mahdollista tarkastella uudelleen tehtävänkuvia ja vastuualueita muokkaamalla.
Tervon kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 2017 mukaan hallintokuntien
on jatkettava palvelu– ja kulurakenteen kriittistä arviointia ja tarkastelua, mutta silti huolehtia siitä, että lakisääteiset palvelut kyetään
kuntalaisille turvaamaan. Henkilöstörakenteen muutokset vahvistettiin perusturvalautakunnassa huhtikuussa 2017. Henkilöstörakenteen muutokset astuvat voimaan 1.1.2018.
Keskeisin muutos henkilöstörakenteessa
on, että Palvelukoti Vuokon osastonhoitajan
ja kotihoidon palveluohjaajan työt yhdistetään Palvelukoti Vuokon osastonhoitajan
virkaan. Osastonhoitajan viran on arvioitu
toteutuvan siten, että osastonhoitajan työtä on 60 %:a ja kotihoidon palveluohjaajan
työtä on 40 %:a työajasta. Lisäksi sosiaalityötä vahvistetaan määräaikaisella 80 %:n
työajalla toimivalla sosiaalityöntekijällä vuoden 2018 ajan. Perusturvalautakunnan päätös
Palvelukoti Vuokon osastonhoitajan viran ja
kotihoidon palveluohjaajan tehtävän yhdistämisestä 1.1.2018 alkaen on otettu käyttöön jo
aikavälillä 11.9.-31.12.2017. Kesän 2017 aikana
palvelukoti Vuokon osastonhoitajalle valittiin
vuosiloman sijainen kunnan omasta henki-

löstöstä, kun kotihoidon palveluohjaaja Aini
Pursiainen siirtyi hoitamaan yhdistettyä osastonhoitajan ja palveluohjaajan virkaa määräaikaisesti 11.9.-31.12.2017. Tehtävään tehdystä
henkilöstö-valinnasta ilmoitetaan ennen vuodenvaihdetta 2017-2018.

KOTISAIRAANHOIDOSSA
TYÖAIKAKOKEILUJA
VUODEN AJAN
TERVON KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA on määritellyt kokouksessaan
joulukuussa 2016, että kotisairaanhoitajat ja
palveluohjaaja siirtyvät kaksivuorotyöhön
alkaen 1.1.2017. Sairaanhoitajien työaikamuutoksen tarkoituksena on ollut vastata
entistä paremmin palvelujen tarpeeseen.
Kotisairaanhoidossa on kokeiltu alkuvuoden aikana työaikojen porrastamista, mutta
kokeilut eivät vielä ole vakiintuneet. Kehittämistyötä jatketaan, jotta haasteiksi koetut
asiat saataisiin ratkaistua ja sairaanhoidollisia
kotihoitopalveluita annettua myös tarpeiden mukaisesti ilta-aikaan.

VOIMAA VANHUUTEEN
TUTUKSI JA TAVAKSI
-KÄRKIKUNTA
TERVON KUNTA ON mukana kaksivuotisessa Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi
-hankkeessa, jossa päämääränä on edistää
kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia ja
itsenäistä kotona asumista fyysisen aktiivisuuden avulla.
Hanke kuuluu hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeeseen. Kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat, toimintakyvyltään
jossain määrin heikentyneet ja heikommassa
sosioekonomisessa asemassa olevat ikäihmiset (75+). Toimintakykyisempi vanhusväestö
tukee kunnan elinvoimaisuutta: sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannukset vähenevät,
ikäihmiset saavat lisää osallistumismahdollisuuksia ja terveyserot kapenevat.
Vertaisohjaajakoulutuksia
toteutettu
Tervossa ja Vesannolla tehdään tiivistä yhteistyötä asian tiimoilta. Ikäihmisten terveysliikunnan poikkisektoriseen työryhmään
kuuluvat Tervon kunnan liikuntapalveluiden
esimies Juha Honkaselkä, Tervon kunnan
kotihoitopalvelujen esimies Kati Vehniäinen,
Vesannon kunnan vs. liikuntasihteeri Arto
Lahtinen, Vesannon kunnan lähihoitaja Merja Solonen, Kysterin Tervon terveysaseman
fysioterapeutti Tiia Pääkkönen, Kysterin Vesannon terveysaseman fysioterapeutti Marjut Hytönen sekä järjestöedustajia molemmista kunnista.
Vuoden 2017 aikana on toteutettu molempien kuntien yhteistä vertaisohjaajakoulutusta, koulutus päättyy joulukuussa 2017 ja
vertaisohjaajatoiminnan alku on suunniteltu
alkuvuoteen 2018. Lisäksi suunnitteilla on liikuntaraadin järjestäminen molemmissa kunnissa alkuvuodesta 2018 ja ulkoiluystävätoiminnan kehittäminen vuoden 2018 aikana.
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UUSI VANHUS- JA
VAMMAISNEUVOSTO
IKÄÄNTYNEIDEN
TUKENA
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON
tehtävänä on osallistua vanhuspalvelulain mukaisen “Suunnitelma ikääntyneen
väestön tukemiseksi” valmisteluun ja arviointiin sekä ikäihmisille suunnattujen
palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto
seuraa ja osallistuu kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan asioissa, joilla on merkitystä
vanhusten ja vammaisten hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön,
asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tai vammaisten tarvitsemien
palvelujen kannalta. Neuvosto voi tehdä
esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä. Vanhusja vammaisneuvosto tekee yhteistyötä
lähialueen kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa ja sen edustajat osallistuvat vanhusten ja vammaisten asioita
koskeviin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin.
Kunnanhallituksen nimeämän vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii tällä valtuustokaudella Sami
Lempinen ja varapuheenjohtajana Anja
Puranen. Muut jäsenet ovat Taisto Jäntti,
Tiia Pääkkönen, Pirkko-Liisa Hätinen, Maire Nissinen ja Lea Harjumäki. Vanhus- ja
vammaisneuvoston esittelijänä sekä sihteerinä toimii kotihoitopalveluiden esimies, Kati Vehniäinen.
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu marraskuussa yhteisen pöydän ääreen
Nilakan kuntien muiden vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa. Näin päästään
tutustumaan muiden kuntien vanhus- ja
vammaisneuvostoihin ja luomaan yhteistyötä ajankohtaisten asioiden äärellä.
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MANSIKAN RAHOITUS
MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS MANSIKKA RY:N rahoituksen jakautuminen on
ollut tällä ohjelmakaudella (2014-2020) tähän mennessä varsin tasaista eri kuntien välillä.
Innokkaimpia rahoituksen haussa ja saannissa on oltu tänä vuonna Leppävirralla, jonne rahoituksesta on ohjautunut miltei puolet, mutta varsin hyvin Tervokin kisassa pärjäsi.
Kunnan maksama rahoitusosuus määräytyy asukasluvun mukaan ja on Tervossa tällä ohjelmakaudella (2014-2020) 48 937 euroa. Tähän mennessä tukia on tullut Tervolle viimeisimmän tiedon mukaan jo yli 250 000 euroa, eli viisikertainen määrä siihen verrattuna, minkä
kunta on satsannut.
Ohjelmakautta on jäljelTUKIEN KOHDENTUMINEN KUNNITTAIN
lä vielä kolme vuotta, joten
vielä ehtii hyvin toteuttaa
investointeja ja kehittämiskunta
asukasluku RahoitusTukien
hankkeita!
31.12.2013 osuus €
kohdentuminen €
Rahoitushakemusten te2014-2020 2014-2017
ossa ja hankkeiden suunnitLeppävirta 10 170
298 194
354 631
telussa apuja saa allekirjoittaneelta.
Suonenjoki 7 456
218 617
371 520
Sari Tulila
elinkeinoasiamies,
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
puh. 0207 464 640
sari.tulila@savogrow.fi

Tervo

1 669

48 937

254 774

Varkaus
maaseutuväestö

7 050

206 713

182 457

2 288

67 086

191 173

Rautalampi

Vesanto

3 426

YHTEENSÄ 32 059

100 454

940 001

260 832

1 615 387

HAE RAHAA TEEMAHANKKEISIIN
KEHITTÄMISYHDISTYS
MANSIKKA
RY:SSÄ on teemahaku auki 28.2.2018
saakka yhdistysten ja muiden yhteisöjen
yhteisten tilojen käyttöä lisäävälle korjaus- ja täydennysrakentamiselle. Haku on
tarkoitettu kustannuksiltaan pienille yhteisten tilojen käyttöä lisääville toimenpiteille
2000–20000€. Tukea ei voi käyttää yhteisen
kokoontumistilan ostoon.
Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä
• kylätalojen ja muiden kokoontumistilojen
remontoinnit
• yhteisten tilojen tarvitsema lisärakentaminen

• tilojen monipuolista käyttöä edistävä
rakentaminen
• uusiutuviin energiamuotoihin siirtyminen
lämmityksessä
• energiatehokkuutta parantavat kone- ja
laitehankinnat (kiinteästi kohteeseen sijoitettavat)
Teemahankkeen toimenpiteelle myönnetään
tukea 75% kokonaiskustannusarviosta. 25%
omarahoitusosuus voidaan kattaa kokonaisuudessaan talkootyöllä tai rahalla. Lisätiedot Mansikka ry:n nettisivuilta: www.mansikkary.fi/fi/hankkeet/teemahankkeet/

MAASEUTUKUNNAT
HALUAVAT UUDISTUA
TERVON KUNTA ON Pohjois-Savosta, yhdessä Keiteleen kunnan kanssa,
päässyt mukaan Helsingin yliopiston
Ruralia instituutin hallinnoimaan Uudistuvat elinvoimataajamat hankkeeseen.
Muut hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Pohjois-Karjalasta Valtimon ja
Liperin kunnat sekä Etelä-Savosta Heinäveden ja Mäntyharjun kunnat. Lisäksi
osatoteuttajana on Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia.
Uudistuvat
Elinvoimataajamat
-hankkeessa etsitään ratkaisuja maaseututaajamien uudistumiseen ja elinvoiman
luomiseen. Hanke organisoituu maaseutukuntien ja kehittäjien verkostoksi, jossa
kunnat oppivat toinen toisiltaan.
Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2017–
31.12.2019 (26 kk). Tervon kuntarahaosuus on koko hankkeen ajalta 8.500
euroa.

UUDISTUKSIA
YRITTÄJÄN
TYÖTERVEYSHUOLTOON
TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUNTUOTTAJA VOI hakea yrittäjien
puolesta työterveyshuollon korvaukset.
Yrittäjä, joka on hankkinut työterveyshuoltonsa kunnan terveyskeskukselta,
saa suorakorvauksen jatkossa kuten
tähänkin asti. Vuoden 2018 alusta
suorakorvauskäytäntö on laajenemassa
yksityisen terveydenhuollon työterveyshuoltopalveluihin.
Muutoksen tavoitteena on saada
yrittäjiä kattavammin työterveyshuollon
palvelujen piiriin ja sitä kautta lisätä
yrittäjien työkykyä ja -hyvinvointia.
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Töissä Tervossa:

Kuka olet ja mistä tulet?
Nimeni on Juha-Matti Jetsu ja työskentelen ylipalomiehenä Pohjois-Savon pelastuslaitoksella, Tervon
toimipisteessä. Aloitin ylipalomiehen tehtävässä
Tervossa huhtikuussa 2017. Olen valmistunut Kuopion Pelastusopiston pelastajakurssilta vuonna 2014 ja
olen työskennellyt palomiehenä Oulu-Koillismaan ja
Pohjois-Savon pelastuslaitoksien palveluksissa.
Mitä työhösi kuuluu?
Toimin ns. asemavastaavana ja tehtäviini kuuluu
hälytyksille osallistuminen, palotarkastusten suorittaminen, sivutoimisen henkilöstön kouluttaminen,
kaluston huolto, neuvonta- ja valistustehtävät sekä
toimiminen yksikönjohtajana Karttulan ja Tervon
päivystysalueella.
Mikä on työssäsi parasta?
Maaseudun turvallisuuspalveluiden järjestäminen on
Suomessa haasteellista, joten saan osallistua omalla
henkilökohtaisella panoksella harvaan asutettujen alueiden turvallisuuspalvelujen tuottamiseen.
Tervossa työskennellessäni ainoana päätoimisena
työntekijänä tehtäväkirjoni on mielestäni laajempi ja
paikoittain haastavampi kuin ympärivuorokautisissa,
isojen kaupunkien paloasemilla, joten ammatillista
kokemusta kertyy. Usein asioita ei voi tehdä oppikirjan mukaan, vaan on osattava soveltaa.
Mikä on Tervossa parasta?
Tervo on tällä hetkellä minulle työskentelykunta,
koska asun Tervon ulkopuolella. Parasta Tervossa on
kaunis, vesistöjen ympäröimä luonto.
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ELINKEINONÄKYMIÄ JA
SAVOGROWN KUULUMISIA
SAVOGROWN KOLMAS TOIMINTAVUOSI alkaa kääntymään loppusuoralleen.
Vuodet ovat olleet nousujohteisia sekä asiakaskäyntien että tapahtumien määrissä mitaten. Tapahtumat ovat pitäneet sisällään mm.
yrityskäyntejä, yritysten kehittämishankkeiden valmistelua, tuotekehitystä sekä perustamisneuvontaa.
Määrien nousuun on vaikuttanut paljon
se, että SavoGrown palvelut tunnetaan koko
ajan paremmin.
Digitalisaatio yrittäjien avuksi
SavoGrow pyrkii tuomaan toiminnassaan
monipuolisesti yrittäjien tietoisuuteen digitalisaation eri mahdollisuuksia liiketoiminnan
kehittämisessä. Mikroyritysten apuna on uudenlainen verkostomaisesti toimiva MikroGrow -hanke, jossa kehittäminen tapahtuu vertaisoppimalla toisilta yrittäjiltä. Yritys oppii ja
menestyy-palvelu edistää digitalisaation hyödyntämistä liiketoiminnassa. Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu –hankkeen tavoitteena
on edistää sähköisten palveluiden kehitystä ja
käyttöönottoa maaseudulla. Hanke on ainoa
laatuaan Suomessa, jonka avulla on mahdollista tehdä pieniä ja rohkeitakin digikokeiluja
kunnissa. TechnoGrowth 2.0 hankkeen tärkeänä tavoitteena on digitalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja tehokkaampi
käyttöönotto teknologia – ja energia-alalla.
Keskeisenä tavoitteena on yritysten automaatioasteen nostaminen ja kustannustehokuuden parantaminen.
Hyvän kasvun vaihe
Teknologiateollisuuden lisäksi myös alueemme muut vahvat toimialat ovat hyvässä
nosteessa. Puutuoteteollisuudessa on ollut
voimakasta kasvua viime vuosina ja koko
metsäketjussa on hyvät kasvunäkymät.
Alueemme on tunnettu marjoista ja eritoten mansikasta. Marjatiloja on kaikkiaan
reilu sata ja marjanviljelypinta-ala kaikkiaan
675 ha, josta 475 ha on mansikkaa. Marjati-

YRITYS OPPII JA
MENESTYY –HANKKEEN
KOULUTUKSIA:
”Olemme SavoGrowssa iloisia, kun
yrittäjät pitävät meidät kiireisinä.
Toivottavasti saamme yhdessä
tekemällä ja rohkeasti kokeilemalla
alueestamme entistäkin
vetovoimaisemman.”

lat ovat kärsineet muutamasta peräkkäisestä
huonommasta vuodesta ja tänäkin vuonna
sade oli kiusana usealla tilalla sadon ollessa silti kohtuullinen. Marjaosaamiskeskuksen koetilalla Iisvedellä tehtiin kesällä mm. lajikekokeita sekä kasvinsuojelu- ja kasvualustakokeita.
EduBerry-hankkeen taustalla on ammatillisen
täydennyskoulutuksen tarve marja-alalla.
Tuotekehitystilat uudistuvat
Elintarvikealan kehittäminen saa lisäpotkua,
kun Yrityspuisto Futurian uudet tuotekehitystilat valmistuvat ensi vuoden alussa. Tällöin
pystymme palvelemaan myös liha- ja kalaalan yrityksiä. Elintarvikealan asiantuntijapalvelut tarjoavat yrityksille hyvän kasvualustan
antamalla neuvontaa tuotekehitykseen, tilaja laitesuunnitteluun, tuotetietopalveluihin,
laatu- ja elintarviketurvallisuuteen sekä hygienia- ja omavalvontakoulutuksiin.
Matkailun uusi tuleminen
Matkailun kehittämiseen saatiin uutta myötätuulta, kun Pohjois-Savon Lakeland-hanke
starttasi marraskuussa. Siinä rakennetaan ItäSuomen maakuntien yhteinen matkailubrändi tiiviissä yhteystyössä Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n kanssa. Tavoitteena on tehdä
Järvi-Suomesta Lapin kaltainen tunnettu matkailubrändi maailmalla. Pääkohteena ovat
kiinalaiset turistit.

JOULUKUU
* TIETOSUOJA: Tietosuoja-asetus
hoiva-ala - Karttula
(Ke 13.12. klo 15-19)

TAMMIKUU 2018
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YRITYSUUTISIA:
UUSIA YRITYKSIÄ
Tmi Niko Humalamäki
Käpysalontie 95, 77600 Suonenjoki
puh. 044 5800706
niko.humalamaki(a)hotmail.com
Toimialana sisävesikalastus ja
marjanviljely.

* Facebook-työpaja - Suonenjoki
(Ma 22.1.2018 klo 16-21)
* Sisältömarkkinointi digiajassa
- miten toteutat parhaita oppeja
käytännössä - VERKKOKOULUTUS
(30.1.2018-20.2.2018)
* Yrityksille myös räätälöidään koulutuksia tarpeen mukaan. Koulutuksiin voi osallistua kaikkialla PohjoisSavon alueella. Lisää koulutuksia
www.yrittajat.fi/yom.
Yritysyhteyshenkilö
Matti Ylönen, p. 0207 464 621,
matti.ylonen@savogrow.fi

MARJATILAYRITTÄJÄ
KOULUTUS:
Uusi Marjatilayrittäjä -koulutus
alkaa jo tämän vuoden puolella
(19.12.2017) ja jatkuu vuoden 2018
loppuun. Haku on päättynyt, mutta
koulutuspaikkoja voi vielä kysyä
Marjaosaamiskeskuksesta p. 0207
464630, raija.kumpula@savogrow.fi
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, osa lähipäivistä on
Suonenjoella, osa Muuruvedellä.
Koulutuksen sisällöt/teemat
1. Yrittäminen puutarha-alalla
2. Marjojen tuottaminen
3. Viljelyteknologian hyödyntäminen

EERIKKALAN KIEVARI
AUKI YMPÄRI VUODEN
Eerikkala Golifin kenttäuudistuksen yhteydessä on avattu myös Eerikkala Kievari,
joka palvelee kaikkia asiakasryhmiä ympärivuotisesti. Sen 1800-luvun alussa rakennettu
iso tupa toimii juhla- ja tapahtumapaikkana.
Kievarissa on golf-, ammunta- ja racingsimulaattori sekä snookerpöytä.
Tervon kunnan rakentama 1,5 km valaistu ulkoilureitti on kaikkien kuntalaisten
ja kävijöiden vapaasti käytettävissä, talvella
tietenkin hiihtäen.
Aukioloajat löytyvät verkkosivuilta
www.eerikkalagolf.fi tai soittamalla 0173872 063.
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TERVON KUNNAN HENKILÖSTÖÄ
TUETAAN MUUTOKSESSA

TERVO YRITYSTEN
PERUSTANNASSA
KÄRKISIJOILLA
ASUKASLUKUUN
SUHTEUTETTUNA TERVOSSA asuu yritteliästä
väkeä. Alueiden tutkija, valtiotieteen
tohtori Timo Aro Vaasasta twiittasi
tekemästään selvityksestä 26.10.2017
seuraavalla tavalla: ”Tervo ja Suonenjoki ovat ainoat siniset täplät kartalla
Pohjois-Savossa. Itä-Suomen pitäisi ottaa Tervosta mallia.” Myös valtakunnallisesti Tervo on yrittäjyysmittarilla
mitaten kärkisijoilla. Kunnan slogan
lienee siis aika osuva: ”Toimiva Tervo,
Yritteliäs yhteisö”.
Selittävänä tekijänä Tervon osalta
voitaneen pitää mm. vajaan kymmenen vuoden ajan tehtyä kehittämistyötä, jonka seurauksena paikkakunnalla on rakennettu ja perustettu mm.
palvelu- ja matkailuyrityksiä. Myös
maaseudun murros selittää osaltaan
tilastoa; maataloustuotannosta luopuvien maatilojen tilalle on tullut monialaista muuta yritystoimintaa. Tervoon muuttaa uusia asukkaita. Osalla
heistä on niin sanotusti ”toinen jalka
maaseudulla, toinen kaupungissa” eli
trendi maaseutu- ja kaupunkiasumisen
yhdistämisestä näkyy jo. Osa heistä on
tuonut yrityksen tullessaan tai tekee
osa-aikayrittäjyyttä mm. palkkatyön
ohella.
Tervossa yrityksiä on tällä hetkellä
noin 130 kpl eli 2000 -luvun alusta yrityskanta on kasvanut puolitoistakertaiseksi (v.2001: 88 kpl).

”Tervo on myös yksi niitä
harvoja kuntia Itä-Suomessa,
jossa työpaikkamäärä oli
kasvanut vuosina 2013-2015.
Muut kunnat olivat Vieremä
ja Siilinjärvi.”
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KUNNAN ROOLI TYÖNANTAJANA
muuttunee merkittävästi lähivuosina. Tervon
kunnan palveluksessa on vajaa sata vakinaista työntekijää.
Vesihuoltolaitoksen ja/tai sen liiketoiminnan myyntiä tai siirtoa Tervon Kehitys Oy:lle
selvitetään. Tehostetun palveluasumisen ja
ruokapalveluiden palveluiden siirtämistä Tervon kunnalta Attendo Oy:lle tarkastellaan.
Nilakan kuntien yhteisen teknisen palveluyhtiön perustamista ollaan valmiita selvittämään yhdessä muiden Nilakan kuntien kanssa. Yläluokkien säilyttäminen kotikunnassa
edellyttää vaihtoehtojen pohtimista. Sote- ja
maakuntauudistuksen toteutuessa sosiaali- ja
ympäristöterveydenhuollon työntekijät saavat uuden isännän. Muutokset vaikuttavat
vääjäämättä myös kuntaan jäävien työntekijöiden työmääriin ja tehtäviin.
Etätyö tuo uusia mahdollisuuksia

UUSI OMISTAJANVAIHDOSPALVELU
Uuden neuvontapalvelun
tarkoitus on edistää onnistuneita omistajanvaihdoksia
Pohjois-Savossa tarjoamalla
maksutonta neuvontaa ja
ohjausta. Tavoitteena on myös edistää tiedonsaantia omistajanvaihdoksiin liittyvistä
asioista. Palvelua rahoittavat kaikki PohjoisSavon kunnat. Saara Timosen tavoittaa
Savon Yrittäjien toimistolta, ja hän kiertää
mielellään yrityksissä maakunnassa.
Yhteystiedot:
puh. 044 3680 503
saara.timonen@yrittajat.fi
Kauppakatu 28 B, 3. krs, KUOPIO

Palvelurakenteiden muutosten lisäksi työn sisältö ja organisointi muuttuvat olennaisesti.
Digitalisaation ja tekoälyn tulemisen myötä
palvelut voidaan järjestää uudella tavalla
esimerkiksi vanhustenhoidossa. Uuden teknologian avulla pystytään kontrolloimaan
elintoimintoja sekä valvoa rakennuksia ja
elinympäristöä. Uusi digiteknologia mahdollistaa kuntoutukseen keskittymisen kotihoidossa. Myös päivystys- ja ensihoitomallit
kehittyvät niin, että ne tukevat kotihoitoa.
Työntekijät, etenkin toimihenkilöt iästä riippumatta, käyttävät työssään entistä
enemmän sosiaalista mediaa, sähköisiä työtiloja tai pikaviestimiä. Data-analytiikka yleistyy ja osa töistä automatisoituu. Joustavat
työajat ja etätyö tuovat uusia mahdollisuuksia työntekoon.
Työntekijöiden osaaminen, ammattiylpeys ja työn voimavarat kannattelevat työhyvinvointia muutoksen keskellä. Noin 90%
kunta-alan työntekijöistä pitää työpaikkansa

tavoitteita tärkeinä ja kolme neljästä arvioi
saavuttavansa työn tavoitteet. Lähes 80 %
on ylpeä työpaikastaan. Muutoksen keskellä koetaan saatavan entistä enemmän tukea
esimiehiltä ja johtamisen olevan oikeudenmukaisempaa aiempaan nähden.
Työnantajana kunta onkin ymmärtänyt
henkilöstötyön merkityksen ja henkilöstöjohdon strategisen roolin korostuvan muutoksen myllerryksessä entisestään. Henkilöstövoimavarojen kohdentaminen uudelleen
muutoksessa on iso haaste. Onhan huolehdittava siitä, että palveluja on toteuttamassa
juuri oikeanlainen joukko osaavia ja hyvinvoivia ihmisiä.
Hyvinvoiva työnsä ammattilainen
Viime vuosien aikana henkilöstön muutosvalmiuksien tukemiseen on panostettu
suunnitelmallisesti. Jokaisen työntekijän
tulevia työtehtäviin liittyviä muutoksia on
ennakoitu työntekijän ja esimiehen välisissä kehityskeskusteluissa. Työntekijöille on
tarjottu mahdollisuus lisäkoulutukseen. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä on ja
tietää olevansa osaava ja hyvinvoiva työnsä
ammattilainen riippumatta siitä kenen palveluksessa on. Koko henkilöstö on osallistunut
ulkopuolisen asiantuntijatahon muutosvalmennukseen vuoden aikana. Esimiestaitoja
vahvistetaan yksilöllisellä muutosvalmennuksella lähikuukausien aikana.
Avoimeen viestintään ja tiedottamiseen
kiinnitetään erityistä huomiota. Työntekijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua muutoksen valmisteluun. Tärkeää on myös päästä
keskustelemaan muutoksen aiheuttamista
seurauksista ja työtehtävien muuttumisesta.
Kaija Tarvainen, hallintojohtaja
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Kiitos, Suomi ja Tervo!
ITSENÄINEN SUOMI ON sadan vuoden
ikäinen. Vuonna 1917 itsenäinen Tervo oli
sen sijaan vasta harvojen haave. Edes kirkko
ei ollut vielä rakenteilla, ja nykyisen keskustan pientareilla laidunsivat Riitlammen Huttulan talon lehmät.
Tervonsalmen ympäristön nimi oli kuitenkin jo vakiintumassa
Tervoksi. Aiemmin oli
puhuttu vain salmesta,
kunnes aivan 1800-luvun lopussa uuden
maantien ja vasta kanavoidun vesitien risteyskohtaan oli alkanut
kasvaa kylä. Salmen yli
rakennettiin silta. Sillan
kupeeseen syntyi kauppa, sen perään toinen,
ja meijeri ja osuuskassa.
Tervo kehittyi nopeasti, mutta hallinnollisesti kylä oli yhä
Karttulan
luoteinen
perukka. Poliisia, lääkäriä tai kunnalliskotia
ei ollut lähimaillakaan, eikä niitä luvattu
myöskään tuleviksi. Kuolleetkin piti kuljettaa
haudattaviksi Karttulaan, nykyisen Tervon
laitamilta aina Rautalammille ja Pielavedelle
saakka.
Ajatus oman kunnan perustamisesta kasvoi yhtä matkaa kylän kanssa. Verotus tuntui kovalta siihen nähden, että kaikki julkiset
palvelut piti hakea pitkien taipaleiden takaa
– aikana, jolloin ihmisten liikkuminen oli paljon nykyistä hitaampaa ja yhteydenpito vaivalloista. Omat asiat haluttiin järjestää itse.
Itsenäisen Suomen alku oli vaikea, eikä
helpolla päästy silloinkaan, kun Tervon seu-

rakuntaa ja kuntaa 1920-luvun alussa luotiin.
Onnistumiseen tarvittiin sekä määrätietoista
etenemistä että hyvää onnea. Muutamassa
vuodessa perusta oli valmis. Siitä varsinainen
työ vasta alkoi.
Nyt, kun Suomi on 100-vuotias ja Tervokin 91, työ jatkuu edelleen. Vaikka moni asia
on maailmassa toisin,
Tervossa pohditaan
samoja
kysymyksiä
kuin vuonna 1917.
Kuinka alueen ihmisten asiat olisi paras
järjestää? Kuinka kaukaa palvelut pitää tai
voi hakea? Miten rahat riittävät, ja mihin
kaikkeen olemme itse
valmiita sitoutumaan?
Maan ja sen asukkaiden vaiheet kietoutuvat
toisiinsa.
Kun elinkeinot ja elämäntapa muuttuvat,
myös
yhteiskunnan
rakenteiden
täytyy
muuttua. Kehittämisessä tarvitaan edelleen
määrätietoista työtä ja rohkeutta katsoa ylihuomiseen.
Sata vuotta sitten eteenpäin pyrkiminen
oli kaikkien yhteinen päämäärä. Tulevaisuuteen haluttiin ja voitiin vaikuttaa. Siksi Suomi
ja Tervo itsenäistyivät, ja siksi ne ovat olemassa.
KIITOS, SUOMI! KIITOS, TERVO!
Riitta Raatikainen

Sotaveteraani
Timo Lappalainen:
PITKÄN IÄN
SALAISUUTENA

kalaherkut

Itsenäisyyspäivänä Timo
Lappalainen on käynyt silloin
tällöin seppeleen laskua katsomassa. Tänä vuonna suunnitelmat ovat vielä avoinna.

K

oko ikänsä Tervossa asunut, Utrianlahdesta kotoisin oleva sotaveteraani Timo Lappalainen viihtyy keskustan
asunnossaan.
- Tuo järvimaisema on sellainen sielunmaisema, hän tuumaa ja katsoo ikkunastaan järvelle.
- Olen tehnyt urani hanttimiehenä,
Lappalainen nauraa, kun kysyn, mitä
hommia hän on elämänsä aikana tehnyt.
- Tukkia ajellut ja kalastanut. Sodan
jälkeen oli kaikkialla tiukkaa ja kaikkien
piti olla töissä.
Joulupuuro odotti syöjäänsä
Sotamuistoissa on Palojoen suussa käydyt taistelut.
- Kranu tuli niin likelle, että pyörryin.
Minut vietiin sotasairaalaan ja siellä aika-

ni levättyäni heräilin. Tervosta naapurista kotoisin ollut mies kertoi myöhemmin
tapahtumista. Joulupuuroa oli odottamassa pöydällä heräämistäni. Silloin oli
joulun aika. Ja kotimatkan, kun tultiin
kuorma-autolla muistan hyvin, annoin
matkan ajaksi lämmikkeeksi toiselle sotilaalle manttelin. Onneksi muistin ottaa hypätessäni pois manttelin mukaani,
Lappalainen kertoo muistojaan.
Tervossa on luonto lähellä
Timo Lappalaisen mukaan Suomessa on
hyvä elää. Palvelu on hyvää. Hän on
tyytyväinen mies.
Kalastaminen on ollut hänelle tärkeä
ammatti ja harrastus. Muikkuja on tälläkin hetkellä pakastimessa, josta hän itselleen keiton keittää. Kalastamisesta on
monta muistoa, Nilakan järven rannalla
on myös mökki, jossa Lappalainen edelleen usein vierailee. Luonto ja luonnossa
liikkuminen on ollut erityisen tärkeää.
Kun kysyy 92-vuotiaalta tutun kysymyksen, mikä on pitkän iän salaisuus,
kalamies vastaa nauraen:
- Syömällä paljon kalaa. Ja terveenä
olen saanut olla, Lappalainen vastaa kiitollisena.
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Tervon tapahtumia
6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄ.
SUOMI 100 VUOTTA
KLO 10 JUHLAJUMALANPALVELUS
Tervon kirkossa. Saarnaa kapteeni Olli
Seppänen.
SEPPELEENLASKU SANKARIHAUDALLA JA KUNNIAKÄYNTI Karjalaan jääneiden muistomerkillä.
JUHLALOUNAS Nuorisotalo Mantulla.
KLO 12.30 JUHLA Liikuntahallissa. Juhlassa esiintyy Tervon Yhtenäiskoulun oppilasryhmä, Lauluryhmä Säde ja Tervo-teatteri.
Kuljetukset juhlaan:
Palvelukoti Vuokosta Marjantien kautta
kirkkoon klo 9.40
Palvelukoti Vuokosta suoraan juhlalounaalle ja juhlaan klo 11.10
Talluskylän suunnalta kuljetusta tarvitsevia
pyydetään soittamaan kirjaston numeroon
0447 499315.
KLO 17.30 KAIKILLE AVOIN KYNTTILÄKULKUE kunnanvirastolta sankarihautausmaalle
JOULUKUU
3.12. KLO 13 Kauneimmat joululaulut
Talluskylän Kuuselanrannassa, Kuuselanranta 5.
4.12.KLO 13.30 Yhteislaulua
Palvelukoti Vuokossa.
5.12.KLO 13-15 Itsenäisyyspäivän etkot kirjastossa. Tarjolla sellaista mitä ei kirjastossa
yleensä: kakkua, päivätanssit ja esityksiä. Estradi esityksille on avoin jokaiselle.
5.12.KLO 15-16 Lukupiiri kirjastolla,

aiheena Kristiina Bruunin romaani
Kaikki mikä on sinun.
5.12.KLO 17 Kynttilät
syttyvät sankarihaudoilla
(partiolaiset).
5.12. KLO 18 Koulun ja
päiväkodin Itsenäisyyspäiväjuhla
liikuntahallissa.
5.12. KLO 18 Kauneimmat joululaulut
Mynttisillä, Lieteniementie, Suonenjoki.
5.12. KLO 18 Juhlaillallinen Suomi 100
vuotta Lohimaassa.
6.12. Itsenäisyyspäivä (erillinen ilmoitus
ohjelmasta).
7.12. KLO 18 Kauneimmat joululaulut
Hautolahden navetalla, Hautolahdentie
194, Tervo.
10.12. KLO 15 Markku Uhlbäckin joulukonsertti Tervon kirkossa.
14.12. KLO 18 Lauluyhtye Rajallisten
Joulukonsertti Tervon kirkossa.
17.12. KLO 15 Kauneimmat joululaulut
Tervon kirkossa.
22.12. KLO 8 Jouluinen aamuhartaus ja
Perinteinen joulupuuropäivä Tervon OP:ssa.
22.12. KLO 18 Valon
lapsi -joulumusiikkikuvaelma kirkossa.
Kureniemen laulukerho esiintyy.
25.12.2017 Joulupäivän MEGA-DISCO
Lohimaassa.

VUOSI 2018
11.2. KLO 10 Talvitapahtuma: perhekirkko ja erilaisia aktiviteetteja koko perheel-

le. Järj. seurakunta, partiolaiset, Tervon
Urheilijat ja MLL.
3.3. Lohimaan kelkkarieha
keväällä Valokuvamaraton ja luontokokemuksia lapsille, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
15.6.-12.7. Iltatorit Tervossa (alustava
tieto).
16.6. Karavaanareiden kesätapahtuma
Tervo-Caravan- ja/tai Lohimaan alueella.
Kaikille avoin tapahtuma, vapaa pääsy.
29.6.Tervo-päivä ja –ilta.
1.7. KLO 10 Kesävieraiden kirkkopyhä,
kesätervolaisten tapaaminen jumalanpalveluksen jälkeen johonkin aikaan jossain,
esim. Eerikkalassa.
6.7. KotiRannalla -tapahtuma Lohimaassa (KotiRannalla -hanke, Asumismessut
2019).
7.7. Naisten melonta Tour 2018
osatapahtuma Lohimaassa
7.7. KLO 18 Rosvonpaisti Talluskylän
NS-talolla.
heinäkuussa Tervon OP:n 115 v. -tapahtuma koko perheelle.
kesällä: Hannes-Klubi Golf 2018 Eerikkalassa
18.8. Kultakoukku Jigaus 2018 Lohimaa
– Koskivesi – Tervonsalmi
7.9. Tervon Taiteiden yö Eerikkala Golf
& Kievari
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Ohessa kuvia Tervon tapahtumista kesältä ja syksyltä 2017: Kesäpäivä Jänttilässä 40-luvun tapaan
ja Tervon Mantun 60-luvun tanssit.
Lisää kuvia ja tietoa tapahtumista
takasivulla.

Kunnanjohtajan kesäkierroksella
tavattiin tervolaisia
Kunnanjohtaja Petteri Ristikankaan perinteinen
kesäkierros suuntasi tällä kertaa kirkonkylän alueelle
30.6. Kesäkierroksen aikana tavattiin asukkaita, tutustuttiin kunnan arkiseen elämänmenoon ja kuultiin
terveisiä. Tänä vuonna teemana oli tehdä hyvää ja
auttaa kuntalaisia, ja tämän vuoksi kunnanjohtaja
päristi kierrokselleen ruohonleikkurilla. Tempaus
toteutettiin yhteistyössä Tervon maa- ja kotitalousseuran ja Tervon yrittäjien kanssa.
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UUSIA TAPAHTUMIA
TERVOON -HANKKEEN
KUULUMISIA
UUSIA TAPAHTUMIA TERVOON –hanke
on Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n
rahoittama Tervon kunnan hallinnoima
hanke, jossa järjestetään uudenlaisia tapahtumia Tervoon vuosina 2017 ja 2018.
Kunta tukee omarahoitusosuudellaan
hanketta. Tapahtumat tuovat Tervolle
näkyvyyttä ja toimivat ennakkomarkkinointina KotiRannalla Asumismessut 2019
-tapahtumalle. Hanke tukee järjestöjä
tapahtumien toteuttamisessa.
Hanke ollut mukana järjestämässä kuutta
tapahtumaa vuoden 2017 aikana yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tapahtumat
ovat luoneet positiivista sisältöä kunnan
tapahtumavalikoimaan. Yleisöä on ollut
vaihtelevasti mukana tapahtumissa.
Olemme saaneet positiivista palautetta
tapahtumista, mm. valokuvamaratonista:
” Tapahtuma oli sisällöltään hyvin onnistunut ja osallistujilta tullut palaute oli
erinomaista. Jatkoa toivottiin ensi vuodelle. Konstan luento oli hieno ja tyyppinä
aivan hurmaava.”
Uusia yhteistyökuvioita on syntynyt ja
niitä hyödynnetään myös vuoden 2018
tapahtumien järjestelyissä. Lämpimät
kiitokset kaikille järjestelyissä mukana
olleille!
Hankkeessa toivotaan teiltä yhteydenottoja ja ideoita tapahtumiin liittyen, jotta
voimme kehittää niitä vastaamaan yleisön
toiveita. Ota siis rohkeasti yhteyttä!
Teija Korhonen, hankekoordinaattori
Uusia tapahtumia Tervoon -hanke
puh. 050 558 6885
info@isannointipalvelutaito.fi

Tervon kunnan Talvikirje 2017-18

VUODEN 2018
TAPAHTUMAT,
JOISSA HANKE
ON MUKANA
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myöhään yöhön. Tapahtuman aikana yleisöllä
on mahdollisuus tutustua Asumismessut 2019
-alueeseen ja sinne jo rakennettuihin messutaloihin. Kumppaneina ja näytteilleasettajina ovat
rakentamiseen, vähähiiliseen kuluttamiseen ja
outdoor-harrastuksiin liittyviä toimijoita.

16.6.
KARAVAANAREIDEN
KESÄTAPAHTUMA 2018
Tervo-Caravan -alue

3.3. KLO 10 – 16
LOHIMAAN KELKKARIEHA
Lohimaa

Luvassa on nopeuskisa ja kelkkailunäytös Lohimaan alueella. Tapahtumassa on ohjelmaa koko perheelle;
mönkijä- ja moottorikelkka-ajelua lapsille, kalustoesittelyä, hyvää ruokaa,
grillimakkaraa, virvokkeita ja mukavaa
yhdessäoloa.

KEVÄT 2018
VALOKUVAMARATON JA
LUONTOKOKEMUKSIA
LAPSILLE
Valokuvamaraton antaa valmiuksia kaikenikäisille oman kuvaustaidon
kehittämiseen sekä nostaa fokukseen
tervolaisen luonnon, maisemat ja kuvaukselliset ihmiset. Ohjelma ja aikataulu päivitetään myöhemmin.

Kaikille avoin, ilmainen perhetapahtuma,
jossa on mahdollisuus tutustua karavaanariharrastukseen. Karavaanialueella on suuri
leikkipuisto. Lapsille on tarjolla paljon aktiviteetteja; katuväriliidut, keinut, pallopelejä,
liukumäki, frisbeegolf, sulkapallo, tikkataulu,
betanque, mölkky ja uudet polkuautot. Tapahtumassa on tarjolla myös monipuolista
ohjelmaa kaikenikäisille, lähiruokaa, leikkimielistä kisailua, kirkkovenesoutua, musiikkipitoista ohjelmaa ja muuta yhdessä tekemistä.

6.7.
ASUMISMESSUJEN
ENNAKKOTAPAHTUMA 2018
Lohimaa
Kaikille avoin tapahtuma, jossa on tarjolla
ohjelmaa koko perheelle. Mukana myös huippuesiintyjä/esiintyjiä. Ohjelmaa iltapäivästä

7.7.
NAISTEN MELONTA TOUR
2018 OSATAPAHTUMA
Tervon Lohimaa
Ylitä itsesi, löydä oma luontosi!
Naisten Melonta on järjestetty jo 15 vuoden ajan Kuusamossa, nyt tapahtuma tuodaan muualle Suomeen, useammalle paikkakunnalle. Ohjelmassa melonnan lisäksi,
luentoja, hoitoja, hyvinvointituotteita ja
-palveluita, yhdessä oloa ja rentoutumista
kauniissa luonnossa. Tarkempi ohjelma tarkentuu lähiaikoina. Luonnosta kumpuavaa
hyvinvointia!
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HANNES-KLUBI GOLF 2018
Eerikkala Golf & Kievari
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Kisa-alueena toimii Lohimaan / Äyskosken
alapuolella oleva Koskivesi ja Tervonsalmen
alue. Kussakin venekunnassa saa olla kolme
osallistujaa / kalastajaa. Osallistujat lähettävät
kuvat saaliskaloista tuomaristolle tekstiviestillä,
WhatsApp´lla tai sähköpostin liitteenä reaaliajassa, jolloin tuomaristo pysyy tilanteen mukana jatkuvasti. Kuvassa on oltava esillä jaettu
mittalauta.
Kisaan on odotettavissa runsaasti osanottajia. Ja luvassa on taas hyviä palkintoja!

Hannes-klubi Golf 2018 -tapahtuma on jatkoa kesällä 2017 pelatulle Itä-Länsi Golf -turnaukselle. Tapahtumassa tullaan yhdistämään
golf- ja jääkiekkotapahtumat uudella tavalla.
Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin sen jälkeen, kun SM-liiga on julkistanut otteluohjelman kaudelle 2018 – 2019 ja KalPa on päättänyt harjoitusotteluohjelmansa pelipäivät.

7.9.
TERVON TAITEIDEN YÖ
Eerikkala Golf & Kievari

18.8.
KULTAKOUKKU JIGAUS 2018
Lohimaa – Koskivesi –
Tervonsalmi -alueella
Kultakoukku Jigaus 2018 järjestetään vuoden 2017 malliin C&R kisana eli saaliskalat kuvataan ja vapautetaan elävinä. Kohdekaloina
ovat ahven, kuha ja hauki. Ahvenen ja kuhan
osalta tulokseen otetaan mukaan kolme pisintä kalaa ja hauen osalta yksi pisin kala.

Kulttuuri-, taide- ja ruokatapahtuma paikallisten toimijoiden voimin. Illan ohjelma
on musiikki-, ruoka- ja elämyspainotteinen.
Alkuillasta ohjelmaa on erityisesti perheille
valaistun lähialueen, aittojen ja liikuntareitin
alueella. Ohjelma kevenee ja siirtyy iltaa kohden talon pihapiiriin ja lopulta sisälle. Tarjolla
on taas työpajoja, kulttuuria, tietoa ja taitoja.
Yleisön toivomuksesta tapahtumassa myydään auringon kypsyttämiä, vastapoimittuja,
ihania sadonkorjuuajan tuotteita. Ne maistuvat täyteläisiltä ja ovat terveellisiä. Tämän
paremmalta ei ruoka maistu!
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OMA KIRJASTOSI
AVOINNA JOKA
PÄIVÄ 7-21
TERVOSSA EI PÄÄSE lukemisen puute
yllättämään, sillä kirjasto on asiakkaiden
käytössä viikon jokaisena päivänä aamuseitsemästä iltayhdeksään. Sisään pääsee kirjastokortilla ja tunnusluvulla, ja niillä pelaa
myös lainaus-palautusautomaatti.
Omatoimikirjasto on ollut käytössä
maaliskuusta 2017 alkaen, ja siihen on oltu
tyytyväisiä. Järjestystä ja turvallisuutta kirjastossa valvoo tekniikka, eikä ongelmia ole
ilmennyt reilun yhdeksän kuukauden käytön
aikana.
Omatoimikävijöitä on iltaisin ja viikonloppuisin, sekä arkena myöskin ennen
asiakaspalvelun avautumista. Moni käy lukemassa lehtiä, ja varhaisjakelun lehdet Savon
Sanomat, Hesari ja Paikallislehti Sisä-Savo
ovatkin eteisessä valmiina jo seitsemältä.
Jos sinulla ei ole vielä korttia tai tunnuslukua, saat ne kirjaston asiakaspalvelusta.

KIRJASTO PALVELEE
MYÖS KOTIIN
KIRJASTON KOTIPALVELU TUO
maksutta lukemiset kotiin asti silloin, jos kirjastoon on vaikea päästä muuten käymään
esimerkiksi liikuntavaikeuden tai sairauden
vuoksi.
Henkilökunta etsii kirjat asiakkaan toiveiden mukaan ja lainaa ne asiakkaan kortille. Kun kirjat on aika vaihtaa, ne haetaan
kotoa ja tuodaan uudet tilalle.
Palvelun aloittamiseksi ota yhteyttä kirjaston lainaukseen, puh. 044 749 9315.

- Kirjastossa on avoin langaton verkko.
- Kysy meiltä mitä vaan – vaikka chatissa!
- Nilakan kirjastot palvelevat chatissa
ma-pe klo 9-19. Chattiin kirjastojen kanssa
pääsee Rutakon verkkokirjaston (https://
rutakko.verkkokirjasto.fi/web/arena/
tervo) ja kirjastojen kotisivujen kautta
Tervon kirjaston kotisivu on www.tervo.
fi/kirjasto.
- 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.

Kirjasto on avoinna
ma ja ke klo 13-19.
ti, to ja pe klo 9-15.
Omatoimikirjastoon pääsee päivittäin
klo 7-21 kirjastokortilla ja tunnuksilla.
Pyhäpäivinä (mm. 6.12., 25-26.12.,
1.1.) vain omatoimikirjasto
käytettävissä.
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TERVON JA VESANNON
VAPAA-AIKATOIMET YHTEISTYÖHÖN
Kirjastopalvelut
Sini-Marja Jalasaho
Tervon kirjaston lainaus
puh. 044 7499315,
Vesannon kirjaston lainaus
puh. 040 7143323
sini-marja.jalasaho@tervo.fi

TERVON URHEILUKENTÄN KUNNOSTUS

Liikuntapalvelut
Juha Honkaselkä
puh. 044 749 9303
juha.honkaselka@tervo.fi

Nuorisopalvelut
Arto Lahtinen
puh. 050 387 9969, arto.lahtinen@vesanto.fi

TERVON JA VESANNON kunnat hoitavat vapaa-aikatoimen palveluja yhteistyössä
1.12.2017 alkaen.
Vesannon liikuntasihteerin viran vapautuminen johti ajatukseen yhteistyöstä. Tervon
liikuntatoimeen perehtynyt viranhaltija Juha
Honkaselkä vastaa jatkossa myös Vesannon
liikuntatoimen tehtävien hoidosta. Vastaavasti
taas Vesannon pitkäaikainen nuoriso-ohjaaja
Arto Lahtinen jakaa työpanostaan myös Tervon kunnan nuorisotyöhön. Juha Honkaselän
työaika jakautuu kuntien kesken tasan, Arto
Lahtinen hoitaa Vesannon nuorisotoimea 70
%:n työpanoksella ja Tervon osuus on 30
%. Lisäksi Tervon kirjastovirkailija Sini-Marja
Jalasaho työskentelee yhden päivän viikossa
Vesannon kirjastossa. Tämä yhteistyö alkoi jo
1.9. ja vahvistaa edelleen Vesannon ja Tervon
kirjastojen hyvää yhteistyötä.
Liikunta ja nuorisopalvelujen yhteistyö
alkaa 1.12.2017 ja määräaikainen sopimus
on nyt voimassa vuoden 2018 loppuun. Uusi
työ alkaa kummassakin kunnassa tutustumisella. Vesannolla kutsutaan liikuntajärjestöjen
edustajia koolle ja Tervossa puolestaan kootaan yhteen nuorison parissa toimivia. Uudet
työntekijät haluavat tulla tutuiksi toimijoiden
kanssa.

TERVON URHEILUKENTÄN KUNNOSTAMISEN ajatuksena on ollut kentän yleisilmeen parantaminen. Urheilukentän juoksurata on ajan saatossa päässyt heinittymään,
minkä seurauksena rata oli menettänyt muotonsa. Urheilukentän eteläpäätyyn päätettiin
rakentaa huoltorakennus ja katos työkoneille
sekä katsomo päätettiin uusia toiseen päätyyn.
Työt aloitettiin kentällä kunnan koneurakoitsijan ja työllistettyjen toimesta 12.6.2017.
Aloittavina töinä kentän reunukset kaivettiin
auki uusia reunoja varten. Osa pohjoiskaarteesta kaivettiin auki savisen maan vuoksi.
Samaan aikaan kentän reuna-alueita harvennettiin ja raivattiin, sekä vanha katsomo purettiin. Kentän eteläpäätyyn tulevan huoltorakennuksen pohjia kaivettiin niissä väleissä,
kun koneelle ei muuta käyttöä ollut. Huoltorakennukselle kaivettiin salaojat ja anturaurat, jotka on täytetty sepelillä.
Työt etenivät suunnitellusti heinäkuun
puoleen väliin asti, jolloin alkoi myös Allaan asemakaava-alueen rakentaminen, sekä
työntekijöiden vuosilomien keskittyminen.
Lomasuman ja loppukesän kiireiden jälkeen kentän hulevesikourujen valun valmistavat työt aloitettiin muottien teolla syyskuun alussa ja muotit asennettiin viikkojen
36 ja 37 aikaan. Viimeistelevät työt ennen
hulevesikourujen betonointia tehtiin viikon

37 lopulla. Betonointi suoritettiin 19.9. ja
muottien purkaminen tapahtui viikkojen 38
ja 39 aikana.
Urheilukentän kunnostukselle kunnan
budjetissa on varattu vuodelle 2017 60 000 €
ja vuodelle 2018 40 000 €. Lisäksi AVI:n tuki
hankeeseen on 32 000 €.

AVUSTUKSET 2018
Tervon kunta julistaa haettavaksi kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisoavustukset sekä kylien
kehittämiseen kohdennettavat
avustukset 15.3.2018 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa
sivistystoimistosta, kunnanvirastolta tai kunnan nettisivuilta. Hakemukset toimitetaan
sivistystoimistoon osoitteeseen
Kirkkotie 5, 72210 Tervo.
Lisätiedot puh. 0447 499
316 tai puh. 0447 499 303.
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TERVON URHEILIJAT
TIEDOTTAA:
SALIBANDYKERHOT Tervon liikuntasalissa tiistaisin. Pienemmät 1.-5. luokkalaisille
klo 17.00-18.30. Vastuuohjaajana Panu
Rautiainen (puh. 040 411 66 49). Isompien
kerho 6.-9.- luokkalaisille klo 18.30-20.00.
Vastuuohjaajan Mika Hälinen
(puh. 040 556 66 04).
LENTOPALLOKERHO 6-10-vuotiaille
(eskari-4.lk.) keskiviikkoisin klo 17.30-19.00
liikuntasalilla. Vastuuohjaajana
Marke Lempinen (puh. 044 356 22 14).
Talven luistelukouluista ja viikkohiihdoista
seuraa tiedotusta seuran nettisivuilta:
tervonurheilijat.sporttisaitti.com
JÄSENMAKSUT TILILLE
OP Tervo FI93 5465 0940 0020 89
Viitenumero 6444.
Aikuiset 12 €. Lapset ja nuoret (alle 18 v.)
sekä opiskelijat 5 €. Perhemaksu 25 €. Jos
olet uusi jäsen tai et ole saanut sähköpostiin
jäsenmaksua, lähetä tietosi ja sähköpostiosoitteesi tervonurheilijat@gmail.com

PS.

ON
UHREILU
HDESSÄ!
KIVAA Y

LIIKUNTA- JA KUNTOSALIN MUUTOKSET
LOPPUVUODESTA 2017
Ma 4.12. Liikuntasali suljettu koko päivän koulun juhlan vuoksi. Kuntosali auki
normaalisti.
Ti 5.12. Liikuntasali suljettu koko päivän
koulun juhlan vuoksi. Kuntosali auki klo
15-17. Kuntosali suljettu klo 17-21 juhlan
vuoksi.
Ke 6.12.Liikuntasali suljettu koko päivän
Itsenäisyysjuhlan vuoksi. Kuntosali auki
klo 6-10. Kuntosali suljettu klo 10-14 juhlan vuoksi. Kuntosali auki klo 14-21.
To 7.12. Liikuntasali suljettu koko päivän
juhlan vuoksi. Kuntosali auki klo 15-17.
Kuntosali suljettu klo 17-21 juhlan vuoksi.
Pe 8.12. Normaalit vuorot.
Joulunaika 2017
Su 24.12. Liikunta- ja kuntosali
auki klo 7-18.
Ma 25.12. Liikunta- ja kuntosali
auki klo 7-18.
Ti 26.12. Liikunta- ja kuntosali
auki klo 7-18.
Su 31.12. Liikunta- ja kuntosali
auki klo 7-18.
Ma 1.1.2018 Liikunta- ja kuntosali
auki klo 7-18.
La 6.1.2018 Liikunta- ja kuntosali
auki klo 7-18.

Kodin ja koulun päivä 26.8.2017.

TERVON PERUSOPETUKSEN
YLÄLUOKKALAISTEN LÄHIVUOSIEN
OPETUSJÄRJESTELYITÄ SELVITETÄÄN
TERVOSSA ON TÄLLÄ hetkellä noin sadan
oppilaan perusopetuksen koulu, jossa lapset
ja nuoret saavat yksilöllistä opetusta pätevin opettaja- ja ohjaajavoimin. Lähivuosien
haasteena on yläluokkien oppilasmäärän väheneminen pienten alle 10 oppilaan ikäluokkien siirtyessä yläluokille.
Aina 2000-luvun alusta alkaen on ponnisteltu sen eteen, että perusopetus säilyy
kotikunnassa ja pätevä opetus turvataan.
Opettajat ovat kouluttautuneet opettamaan
kaikilla luokka-asteilla, esiopetus on siirretty
päiväkodista koulun yhteyteen, alaluokkalaisten opetus on järjestetty yhdysluokissa ja

määräaikaisia tuntiopettajia on palkattu vähätuntisiin oppiainesiin.
Yläluokkien tilannetta pohdittiin keväällä valtuustoseminaarissa. Valtuutetut korostivat, että yläluokkien opetuksen järjestämisen
valmistelu tehdään kuntalaisia osallistaen ja
opetuksen järjestämisen mahdollisuus pienille ikäluokille muun muassa digiopetusta hyödyntäen selvitetään. Jo nyt Tervossa
hyödynnetään digiopetusta huomattavasti
muita kuntia enemmän.
Opetuslainsäädäntö ja opetussuunnitelma mahdollistavat uudenlaisen yläluokkien
opetuksen järjestämisen, joten myös osittain
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tai kokonaan vuosiluokkiin sitomattoman
opetuksen mahdollisuudet muillekin kuin
yksittäisisille oppilaille tutkitaan.
Henkilöstö suhtautuu myönteisesti vaihtoehtojen tarkasteluun ja on omalla asiantuntemuksellaan mukana selvitystyössä.
Vaihtoehtoja kartoitetaan yhteistyössä opettajien, huoltajien ja uusien luottamushenkilöiden kanssa tutustumalla vertaiskuntien
käytänteisiin.
Naapurikunnat ovat kiinnostuneita yläluokkien opetuksen järjestämisestä, mikäli
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jossain vaiheessa joudutaan toteamaan, että
opetus pienille yläluokkien ikäluokille omassa kunnassa ei ole pedagogisesti perusteltua
eikä taloudellisesti, lukujärjestysteknisesti
tai oppilaiden kuljetusjärjestelyiden suhteen
mahdollista.
Kaija Tarvainen, hallintojohtaja

Tukiopppilaiden heijastinratsia 27.10.2017.

lä.
a metsäretkel

4.-luokkalaisi

Suomi 100 vuotta -taidetta.

Suomi 100 vuotta -pitsaa tekemässä.
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KURREKUMMUN
PÄIVÄKOTI
TERVON KUNNAN VARHAISKASVATUS
järjestetään päiväkoti Kurrekummussa,
Parkkitie 2, 72210 Tervo.
Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta
päivittäin klo 6.30-17.
Päiväkodin hallinosta vastaa varhaiskasvatuspalveluiden esimies Heikki Pulkkinen (puh.
044 749 9306) ja käytännön toiminnasta ja
pedagogisista ratkaisuista vastaava lastentarhanopettaja Niina Lappalainen (puh. 044 749
9263).
Pidämme tärkeänä, että lapsi saa meiltä
turvaa, läheisyyttä ja lämpöä ja vanhemmat
voivat luottavaisin mielin mennä töihin. Leikki
eri muodoissaan on toimintamme keskiössä ja
pyrimme rakentamaan lapsille erilaisia leikki- ja
oppimisympäristöjä. Lähtökohtamme on, että
lapsi oppii leikkimällä ja aikuisen tehtävä on
olla mallintaja ja ohjata tilanteen myötä leikkiä.
Liikunta, ulkoilu, luonto ja ympäristö liittyvät päivittäiseen toimintaamme. Lisäksi opettelemme hyviä tapoja ja ruokailutottumuksia,
toisen huomioon ottamista ja toimintaamme
kuuluu myös tavaroiden paikoilleen laittaminen toiminnan päätteeksi ja huolehtiminen
yhteisistä tavaroista.
Toiminta-ajatuksenamme on
OPPIA ELÄMÄÄN YHDESSÄ ILOISESTI JA
LUOVASTI LEIKKIEN!
Päiväkodin kotisivuilla
lisätietoa toiminnastamme!
https://peda.net/tervo/pk

PÄIVÄKOTIIN
KIRJAUDUTAAN SIRULLA
PÄIVÄKOTI KURREKUMPU SIIRTYI digiaikaan, kun meille hankittiin syksyllä 2017
toiminnanohjausjärjestelmä Daisy. Se on internetin kautta toimiva huoltajien ja päivähoidon väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu
järjestelmä. Daisyssa on viestimahdollisuus,
jolla perheet saavat tietoa päiväkodin tapahtumista ja tarvittaessa vaikkapa ilmoittaa
poissaolosta tai lähettää muita viestejä. Myös
lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat
kirjataan Daisyyn, jossa niitä voi helposti seurata kotoa käsin. Daisyn avulla perheet voivat jatkossa myös laatia vaikkapa sähköisen
päivähoitohakemuksen ja toimittaa siihen
tarvittavat liitteet.
Daisyn käyttöönotossa siirryttiin myös
tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun. Tämä
tarkoittaa sitä, että päivähoidosta maksetaan
vain siitä hoitoajasta, jonka lapsi todella tarvitsee. Vanhemmat ilmoittavat etukäteen tarvitsemansa kuukausittaisen hoitoajan, jonka
perusteella hoito suunnitellaan. Laskutus tapahtuu varauksen ja kuukausittain toteutuneiden hoitoaikojen perusteella. Maksuluokkia
otettiin käyttöön entisen kolmen sijaan kuusi
erilaista. Kaikille perheille jaettiin sähköinen
tunnistesiru, jonka avulla lapsi kirjataan aamulla hoitoon tulleeksi ja iltapäivällä sieltä
poistuneeksi. Kirjaaminen tapahtuu koskettamalla avaimenperän kokoisella tunnistesirulla
päiväkodin aulassa olevaa näyttöruutua.

TURVALLISESTI TALVILIIKENTEESSÄ
KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUTTA SEURATAAN Ely-keskuksen ja kunnan toimijoiden
yhteistyönä kaksi kertaa vuodessa. Liikenneturvallisuuden nimissä kuntalaisia muistutetaan seuraavista asioista:

JALANKULKIJA

Tee itsesi näkyväksi käyttämällä heijastinta.
Heijastimia kannattaa kiinnittää joka takkiin,
laukkuun ja reppuun. Enemmän on parempi!
Liukkailla keleillä jalkoihin kannattaa sujauttaa
kengät, joissa on pitävä kuvioitu kumipohja.
Kenkiin kiinnitettävistä nastoista tai liukuesteistä saa lisää pitoa kulkemiseen. Sauvakävelystä
tutut kävelysauvat toimivat hyvänä tukena
myös talven liukkailla.

PYÖRÄILIJÄ

Ole loistava! Pyörän valot auttavat autoilijoita
huomaamaan pyöräilijän hämärässä tai pimeässä. Muista myös heijastimet, joilla teet itsesi
ja pyöräsi näkyviksi. Nastarenkaiden käyttö
kannattaa myös pyörässä, sillä nastarenkaat
lisäävät pitoa liukkailla keleillä. Pyörällä pysyy
parhaiten pystyssä, jos liukkailla keleillä välttää
nopeita käännöksiä ja jarruttaa ennen liukkaita
paikkoja. Talvella ei tarvitse hytistä pyöräillessä, jos on pukeutunut lämpimästi. Esimerkiksi
kypärämyssy pukee niin aikuista kuin lasta ja
mahtuu kypärän alle lämmittämään.

AUTOILIJA

Älä aja iglulla. Puhdista auto lumesta (myös
auton katto) ja raappaa kaikki ikkunat ennen

ajoa. Huolehdi, että näet muut tienkäyttäjät
ja että sinut huomataan: Kannattaa tarkistaa säännöllisesti, että auton valot ja vilkut
toimivat. Varmista myös ennen ajoa, että
nastarenkaissa on riittävä urasyvyys (suositus
vähintään 5 mm), nastoja ei ole juuri irronnut
ja että rengaspaineet ovat riittävät. Höllää
tarvittaessa kaasujalkaa talvikeleillä ajettaessa. Etenkin mutkissa, risteyksissä ja siltojen
kohdalla saattaa olla liukasta. Mustaa jäätä ei
erota silmällä tavallisesta märästä tienpinnasta. Autoilijasta tulee jalankulkija autosta ulos
astuttaessa, joten muista heijastin, jotta sinut
huomataan!

KIINTEISTÖN OMISTAJA

Lunta luodessasi varmista, etteivät lumikinokset estä muiden ulkona liikkuvien havaitsemista. Kulkuväylien hiekoittaminen auttaa
estämään liukastumisia. On hyvä tarkistaa,
kuuluuko kiinteistön kohdalla olevan jalkakäytävän, kadun tai tien lumenpoisto ja hiekoitus
kiinteistön vastuulle. Lumenpudotus katolta
on parasta jättää ammattilaisille vahinkojen
välttämiseksi.
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YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT
VALVOVAT MUUTAKIN KUIN ELINTARVIKKEITA
TERVON KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut; eläinlääkintähuollon
sekä elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaiset viranomaistehtävät kuudelle
yhteistoiminta-alueen kunnalle. Toimimme
Tervon, Vesannon, Rautalammin, Pielaveden ja Keiteleen kuntien ja Suonenjoen kaupungin alueella. Henkilöstöömme kuuluu
ympäristöterveysjohtaja, neljä ympäristöterveystarkastajaa, kahdeksan praktiikkaeläinlääkäriä, valvontaeläinlääkäri sekä toimistosihteeri.
Ympäristöterveystarkastajaan voi olla
yhteydessä, mikäli kaipaa ohjausta tai
neuvontaa esimerkiksi asumisterveyteen,
kaivoveden tutkimiseen, haittaeläimiin,
elintarvikehuoneiston perustamiseen tai alkutuotantoilmoituksen tekemiseen liittyen.
Teemme vuosittain valvontasuunnitelman mukaista valvontaa elintarvikealan
kohteisiin, esimerkiksi ravintoloihin, joiden
ovenpielissä olette saattaneet huomata Oivaraportin eli hymynaamat, jotka kertovat
kuinka kohteessa on noudatettu elintarvikelainsäädännön vaatimuksia. Terveydensuojelulain mukaista olosuhdevalvontaa tehdään
muun muassa kouluihin, päiväkoteihin ja
sosiaalialan laitoksiin. Ympäristöterveystarkastajat valvovat myös vesilaitosten ja
vesiosuuskuntien toimittaman talousveden
laatua ja tekevät tarkastuksia vesilaitoksille.
Lisäksi ympäristöterveystarkastajat käsittelevät tupakkatuotteiden- ja nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyyntilupia ja valvovat
myynnin määräystenmukaisuutta.
Uusi ympäristöterveysjohtaja
ja -tarkastaja
Kuluneena syksynä ympäristöterveyspalveluissa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia,

Kuvassa ylärivissä Krista Haataja
ja Niina Niskanen, alarivissä Vesa
Aula, Jaana Partanen ja Liisa
Ruuska.

Tarkastuskäynnillä kuvattuja herkkuja.

Jaana Partanen aloitti elokuussa ympäristöterveysjohtajan viransijaisena ja Krista Haataja ympäristöterveystarkastajana Suonenjoen toimipisteessä.
Tervon ja Vesannon kuntien alueen vastuutarkastajana toimii ympäristöterveystarkastaja Niina Niskanen. Pielavesi-Keitele
alueella työskentelee ympäristöterveystarkastaja Liisa Ruuska. Liisan vastuulle kuuluvat
myös yksityiskiinteistöjen asumisterveystarkastukset kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Ympäristöterveystarkastaja Vesa Aula
hoitaa Rautalammin ja Suonenjoen toimipaikkojen valvontaa.
Valvontaeläinlääkärinä yhteistoimintaalueella työskentelee Heidi Brisk. Heidin
työnkuvaan kuuluvat muun muassa eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta sekä eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavien laitosten
valvonta.
Terveyshaittaepäily asuinhuoneistossa

Oivallisessa lounaslinjastossa elintarvikkeiden tarjollapitoajat ja –lämpötilat
ovat elintarvikehuoneistoasetuksen mukaiset.

Hyvä ja puhdas sisäilma vähentää sairauksia, lisää viihtyvyyttä ja parantaa työtehoa.
Sisäilman huono laatu lisää oireilua ja sairastuvuutta. Henkilön terveydentila, ikä,
herkistyminen, altistuksen laatu, suuruus ja
kesto jne. vaikuttavat terveyshaitan syntyriskiin. Sisäilman laadulla on sekä terveydellisiä
että taloudellisia vaikutuksia. Ilmanvaihdolla
on suuri vaikutus sisäilman laatuun. Toimiva
ilmanvaihto tuo tiloihin puhdasta ilmaa ja
poistaa sieltä kaasumaisia tai hiukkasmaisia

epäpuhtauksia.
Rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat ilmanvaihtoratkaisujen lisäksi, rakennuksen sijainti, rakennustapa, rakennusmateriaalit, käyttö ja sääolot. Sisäilmahaittoja ovat
esimerkiksi alhainen tai korkea huonelämpötila, kuiva ilma, kosteuden tiivistyminen pinnoille, tunkkaisuus, epämiellyttävät ja poikkeavat hajut, melu tai tiloissa koettu oireilu.
Sisäilmaongelmista johtuvaan oireiluun voi
olla useita syitä.
Asuntojen sisäilmaongelmien selvittäminen kuuluu ensisijaisesti kiinteistönomistajalle. Jos asukas epäilee sisäilmasta johtuvaa
terveyshaittaa, tulee asukkaan ensimmäiseksi
ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan, kuten taloyhtiön isännöitsijään. Kiinteistön omistaja on velvollinen
selvittämään kustannuksellaan ongelman
syyn ja korjaamaan sen. Mikäli kiinteistön
omistaja ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin, voi asukas olla yhteydessä ympäristöterveystarkastajaan. Ympäristöterveystarkastaja
suorittaa asukkaan pyynnöstä asunnontarkastuksen. Tarkastuksella arvioidaan, onko
asunnossa mahdollisesti terveydensuojelulaissa kuvattua terveyshaittaa aiheuttava
olosuhde ja millaisiin toimenpiteisiin kiinteistön omistajan olisi ryhdyttävä haitan selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.
Jaana Partanen
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VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN TERVEHDYS!

ELÄINTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN ON KUUMA
AIHE NIIN SUOMESSA KUIN MAAILMALLAKIN
ELÄIMET OVAT MONELLE meistä rakkaita, oli eläin kotisohvalla loikoileva kissa
tai perheen elannon tuova tuotantoeläin.
Hyvästä eläintenpidosta on varmasti yhtä
monta mielipidettä ja määritelmää kuin
meitä eläimen omistajia on. Eläinten hyvinvoinnin edistäminen on kuuma aihe niin
Suomessa kuin maailmallakin. Esimerkiksi
tutkimuksen kautta pyritään tuomaan uutta
tietoa ja sitä myötä vaikuttamaan käytäntöihin eläintenpidossa. Suomessa eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä
parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään
myös edistämään eläinten hyvinvointia ja
hyvää kohtelua.
Eläinsuojelulainsäädäntö asettaa eläinten omistajalle ja haltijalle pitopaikkaan,
hoitoon, kohteluun ja käsittelyyn liittyviä
vaatimuksia. Jokaisen eläimen omistajan tai
haltijan on hyvä perehtyä mitä vaatimuksia eläinten pidolle on. Esimerkiksi ulkona
pidettäville koirille on tarhan kokoon ja
juoksunarun pituuteen liittyen vaatimuksia,
myös koirankopille on laissa määritelty vaatimukset.
Eläinsuojeluviranomaisia paikallistasolla
ovat kunnanvirkaeläinlääkärit, poliisi ja terveystarkastajat. Valvontaeläinlääkäri hoitaa
eläinsuojeluasioita virka-aikaan, ja päivystävä kunnaneläinlääkäri ja poliisi hoitavat
eläinsuojeluvalvontaa iltaisin ja viikonloppuisin. Viranomaisten lisäksi eläinsuojelutarkastuksia tekevät aluehallintovirastojen
valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat. Eläinsuojeluvalvojat voivat tehdä tarkastuksia muualla paitsi kotirauhan piirissä, ja he voivat
neuvoa ja ohjeistaa. Määräyksiä ja kieltoja
voi antaa ainoastaan eläinsuojeluviranomaiset.

Eläinsuojeluun käytettävät resurssit ovat
rajalliset. ”Turhat” tarkastukset vievät ajan
ja voimavarat todellisilta eläinsuojelutapauksien käsittelystä. Kannattaa kuitenkin
rohkeasti ottaa yhteyttä minuun, valvontaeläinlääkäriin, jos on epäily eläimenpidon
laiminlyönnistä. Keskustelun aikana yleensä
selviää onko ilmoituksen perusteet riittävät
eläinsuojelutarkastukselle.
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Töissä Tervon kunnalla:

Löytöeläissuojasta
oma lemmikki

Suomessa eläinsuojelulain tarkoituksena
on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja
tuskalta. Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää
kohtelua.
Ilmoituksia monesta eri syystä
Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä eläintä
hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisesti, on eläinsuojeluviranomaisella oikeus tehdä kohteeseen epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus. Yleisimmin
epäilyilmoitus tulee yksityishenkilön kautta,
mutta ilmoituksia voi tulla mm. toisilta viranomaisilta. On muistettava, että meillä
jokaisella on oma käsitys mikä on hyvää
eläintenpitoa, mutta eläinsuojeluvalvonta
perustuu eläinsuojelulakiin. Valitettavasti
usean eläinsuojeluilmoituksien takana on
ihan toiset syyt kuin eläintenpidon laiminlyönti. Ilmoituksia saatetaan tehdä keskinäisten erimielisyyksien takia ikään kuin ”näpäyttää” toista henkilöä tai aiheuttaa pahaa
mieltä. Sellainen on erittäin valitettavaa.

Eläinsuojelulain mukaan kunnan tehtäviin
kuuluu huolehtia alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen
sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon
järjestämisestä.
Sisä-Savon alueella Tervon kunnan yhteistyökumppanina toimii Aija Oksasen
pitämä Sisä-Savon Löytöeläimet. Löytöeläinsuoja ottaa vastaan ilman omistajaa
jääneitä ja viranomaisten haltuun ottamia
lemmikkieläimiä sekä huolehtii niiden tilapäisestä hoidosta. Eläinsuojeluvalvonnassa
yhteistyö Sisä-Savon Löytöeläinsuojan kanssa on kullan arvoista.
Monet eläimet ovat saaneet löytöeläinsuojan kautta tilapäisen hoidon hätätilanteessa tai uuden kodin. Jos on aikeissa hankkia esimerkiksi kissan, niin kannattaa ottaa
yhteyttä Aija Oksaseen ja kysellä olisiko
löytöeläinsuojassa kotia vailla olevaa kissaa.
Oksanen ilmoittaa kotia etsivistä eläimistä
Sisä-Savon löytöeläimien facebook-sivuilla.
Jos oma lemmikki on karkuteillä, niin kannattaa myös tarkistaa Oksaselta onko lemmikki toimitettu löytöeläinsuojaan.
Toivotan kaikille mukavaa talvea!
Heidi Brisk

Huom!
Sisä-Savon Löytöeläimet
puh. 0407228996

HEIDI BRISK
VALVONTAELÄINLÄÄKÄRI
Millainen tehtävä sinulla on
Tervon kunnassa?
Toimin valvontatehtävissä. Työtehtäviini kuuluu eläinsuojeluvalvonta, elintarvikelaitosten valvonta esim. kala-alan
laitokset ja meijeri, eläintautivalvonta
esim. kalanviljelylaitosten valvonta,
lisäksi tehtäviini kuuluu maitohygieniatarkastukset maidontuotantotiloilla.
Kauanko olet ollut
kunnan työntekijä?
Aloitin Tervon ympäristöterveyspalveluissa elokuussa 2016.
Mikä on parasta työssäsi?
Parasta työssäni on, kun näkee, että
ohjeistuksen ja neuvonnan tuloksena
eläinten pitopaikat ja eläinten kohtelu
paranee. On myös erittäin mielenkiintoista olla mukana elintarviketuotantoketjussa ja huomata, että ohjeistuksesta
on hyötyä toimijalle ja yritys menestyy.
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Töissä Tervon
kunnalla:

MATTI MAAPURO
VA. TYÖNJOHTAJA/
LAITOSMIES
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VANHOJA LASTEN
LORUJA JA LAULUJA
TERVOSTA
Joulun alla
ilmestyy pieni
julkaisu, joka
sisältää vanhoja
lasten loruja ja
lauluja Tervosta.
Ne ovat peräisin 1900-luvun
alun kertojilta.
Kokoelmaan
runot on
poimittu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistosta.
Loruvihkosta myydään Puodissa ja
Puhvetissa, ja sen hinta on 8,50 euroa.

Kauanko olet ollut
kunnan työntekijä?
Kunnalla olen ollut töissä
nyt 13kk.
Mikä on parasta työssäsi?
Tiivis ja hyvähenkinen työyhteisö.

LAJITTELU - SE ALKAA SINUSTA
Arjen keskellä syntyy monenlaista roskaa.
Mitä roskia sinä lajittelet? Oikeat keräysastiat ja -paikat eri roskille löytyvät kiinteistöltä, ekopisteiltä tai lajitteluasemilta.
Lajittelemalla roskista saadaan talteen
uusioraaka-aineita tai niistä voidaan tehdä
sähköä tai lämpöä.
Käyttökelpoiset tavarat kiertoon
Itselle tarpeettomiksi käyneet, puhtaat ja ehjät
tavarat sekä vaatteet voit viedä kirpputoreille
tai kierrätystavarataloihin. Tekstiilinkeräysastia
löytyy myös Tervon lajitteluasemalta. Ympäristön kannalta on järkevämpää käyttää tavarat
uudelleen sellaisenaan tai tuunattuna. Siten
kulutetaan vähemmän energiaa ja luonnonvaroja.
Kierrätettävät jätteet kiinteistön
keräysastioihin tai ekopisteelle
Mikäli kiinteistöllä ei ole omia hyötyjätteiden
keräysastioita, kannattaa hyötyjätteet viedä
ekopisteelle. Tiedot kaikista ekopisteistä löydät
www.kierrätys.info

Millainen tehtävä sinulla on
Tervon kunnassa?
Työnjohtaja-/ laitosmies: Tehtäviini
kuuluu kunnan teknisen toimen
työntekijöiden päivittäinen johtaminen, kunnan laitosten työ- ja
päivystystehtävät.

Mitä ja milloin Pikkukukko
lajitteluasemalle

Tervossa on aloitettu
harrastelijateatteritoimintaa syksyllä 2017. Jos
olet kiinnostunut, vaikka
tulevaisuudessa, tule ja
tutustu toimintaan Mantulla
tiistaisin klo 18.00-21.00
Sisä-Savon kansalaisopiston
puitteissa. Kaikenikäisille löytyy tehtäviä laidasta laitaann
näyttämöllä, kuin näyttämön
ulkopuolellakin.
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Lajitteluasemalle voit viedä jätteet, joita et
voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa tai
muiden ominaisuuksiensa vuoksi. Veloituksetta kotitalouksilta vastaanotetaan
metalli, puujäte, betoni, tiili, posliini,
pahvi, sähkölaitteet, asbesti, kyllästetty
puu ja vaaralliset jätteet. Muista jätteistä
veloitetaan pienkuorma-maksu. Tarkista
jätelajikohtaiset lajitteluohjeet osoitteesta
www.jatekukko.fi/lajitteluasemat
Tervon lajitteluasema, Lohitie 3
• kesäaikana (1.5.-31.10.) pe klo 14-18
• talviaikana (1.11.-30.4.) pe klo 15-17

Pienkuormamaksut

		

• pienkuorma
enintään 3 m3 tai 300 kg

24,40€

• pienkuorma
enintään 1 m3 tai 100 kg

12,25€

Lavakukko isojen jätemäärien
kuljetukseen
Valitse huoleton Lavakukko-palvelu esimerkiksi
talkoita tai remonttia varten. Isot määrät siivous- ja remonttijätettä, puuta, metalliromua tai
puutarhajätettä kulkee kotitalon tai taloyhtiön
pihasta käsittelyyn kätevästi vuokrattavan
lavan kyydissä. Hinta sisältää lavavuokran (1-4
vrk), kuljetuksen ja jätteen käsittelyn. Tilaa
www.jatekukko.fi/lavakukko

KIITOS KUN LAJITTELET!

Jätekukko Oy
www.jatekukko.fi
asiakaspalvelu@jatekukko.fi
Omakukko-verkkopalvelu
www.jatekukko.fi/omakukko

NOUTOKUKKO
NOUTAA ISOT JÄTE-ESINEET KOTOA

PALVELU SISÄLTÄÄ NOUDON,
KAKSI KANTAJAA JA
JÄT TEENKÄSIT TELYMAKSUN.
HINTA ALK. 70 € (3m 3 )
TILAA
JATEKUKKO.FI/NOUTOKUKKO
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TERVON KUNNAN PALVELUT 2017
tai sosiaalityöntekijä Sanna Heikkinen, puh.
0447499265. Puhelinaika ma-pe klo 8-10.

KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 017-499111 on auki
8.00-15.00,
Virasto palvelee ympäri vuoden
ma-pe klo 9-14,
muuna aikana sopimuksen mukaan.
www.tervo.fi
sähköposti: tervon.kunta@tervo.fi tai
etunimi.sukunimi@tervo.fi
HALLINTOTOIMISTO
Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas,
puh. 0447499200
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh. 0447499201
Pääkirjanpitäjä Merja Lindi,
puh. 0447499211
Kirjanpitäjä Seija Lintunen,
puh. 0447499212
Palkanlaskija Taina Poutiainen,
puh. 0447499216

Lastensuojelu, muu sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut: sosiaalityöntekijä
Susanna Huupponen, puh. 017-499251.
Puhelinaika ma-ke, pe klo 8-10, torstaisin
klo 8-10 sosiaalityöntekijä Sanna Heikkinen,
puh. 0447499265
Vammaishuollon palvelut, lastenvalvojan
tehtävät, aikuisten perhehoito, omaishoidon
tuki sekä asumispalvelut: sosiaalityöntekijä Sanna Heikkinen, puh. 044 7499265.
Puhelinaika ma-to 8-10, perjantaisin klo 8-10
sosiaalityöntekijä Susanna Huupponen, puh.
017-499251
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä,
puh. 0447885422
Sosiaaliohjaaja Paula Räisänen,
puh. 0447885438
Sosiaaliasiamies, puh. 044 7183308
SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.

Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti
kerran viikossa.
Terapeutti, puh. 040 1472522.
Sosiaalityöntekijä, puh. 040 1779124.

ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, puh. 0207 464640,
sari.tulila@savogrow.fi
SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtaja Minna Heikkinen,
puh. 017-499250
Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen asiat toimistosihteeri Pirkko
Väätäinen, puh. 017-499252, sosiaalityöntekijä Susanna Huupponen, puh. 017-499251

VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoitopalveluiden esimies
Kati Vehniäinen, puh. 0447499253.
Kotihoitopalveluiden palveluohjaaja,
puh. 0447499264. Kotipalvelu, palvelutarpeen arvioinnit, omaishoidon tuki ja ikäihmisten perhehoito, ateria-, sauna- ja muut
tukipalvelut, päiväkeskus sekä veteraaniasiat.
Osastonhoitaja, puh. 0447499260. Palvelukoti Vuokko, tehostettu palveluasuminen ja
laitoshoito.

SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET
Virka-aikana sosiaalityöntekijä,
puh. 017-499251 tai puh. 044 7499265,
toimistosihteeri, puh. 017-499252,
perusturvajohtaja, puh. 017-499250.
Tarvittaessa yhteydenottopyynnöt,
puh. 017-499111.
SOSIAALIPÄIVYSTYS virka-ajan
ulkopuolella, puh. 112.
KRIISIPALVELUT
Kuopion Kriisikeskus, Suokatu 27,
70100 Kuopio.
Ajanvaraus arkipäivisin klo 8-10,
puh. 017-262 7733.
Kriisitilanteessa voidaan keskustella puhelimessa, ja tarvittaessa on mahdollista varata
keskusteluaika/videoneuvotteluaika kriisikeskukselle.
Valtakunnallinen kriisipuhelin arkisin
klo 09-07, viikonloppuisin ja juhlapyhinä
klo 15-07, puh. 010195202.
YLEINEN EDUNVALVONTA
Kuopion oikeusaputoimisto/
Yleinen edunvalvonta
Suonenjoen toimipiste
Olavi Leskisen katu 12, 77600 Suonenjoki
Edunvalvoja
puh. 0295 652571 tai 050 3801181
Edunvalvontasihteeri
puh. 0295 652570 tai 050 3801174
OIKEUSAPUPALVELUT
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto,
Suonenjoen toimipaikka,
puh. 0295 661060 tai 050 4064563
KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajavirasto.fi,
puh. 0295 536901, arkisin klo 9-15.
KIRJASTO
Lainaus ja neuvonta puh. 044 7499315,
kirjasto@tervo.fi
www.facebook.com/tervonkirjasto
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Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
esimies Tiina Pulkkinen,
puh. 0447499316
Kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasaho,
puh. 0447499315
YHTENÄISKOULU
https://peda.net/tervo/ty
Rehtori Heikki Pulkkinen,
puh. 0447499306
Toimistosihteeri,
puh. 0447499301
KURREKUMMUN PÄIVÄKOTI
https://peda.net/tervo/pk
Rehtori Heikki Pulkkinen,
puh. 0447499306
Vastaava lastentarhanopettaja
Niina Lappalainen, puh. 0447499263
VAPAA-AIKATOIMI
Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä, puh. 0447499303
Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja
Mikko Räty, puh. 0447499304
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
Vs. työnjohtaja-laitosmies Matti Maapuro
puh. 0447499373
Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 0447499352
Teknisen toimen päivystys,
puh. 017-499353
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
(Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki)

TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri, Tervon terveysasema,
puh. 017-171171.

Vs. ympäristöterveysjohtaja Jaana Partanen,
puh. 0447499400

ASUNTOASIAT
Vuokra-asuntoasioissa palvelevat hallintojohtaja, puh. 0447 499201 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.

Toimistosihteeri Mervi Mäki-Penttilä,
puh. 0447499410
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka Herralantie 1
Niina Niskanen, puh. 0447499420
Liisa Ruuska, puh. 0447499423
Krista Haataja, puh. 0447499422
Vesa Aula, puh. 0447499424
Eläinlääkärit
Tervo, Päivi Romunen Myllytie 7,
ajanvaraus klo 8-9.30, puh. 0447499401.
Vesanto, Anu Hallikainen Valokuja 1,
ajanvaraus klo 8-9.30, puh. 0447499402.
Valvontaeläinlääkäri Heidi Brisk,
puh. 0447499409
Eläinlääkäripäivystys arkena klo 9.30 jälkeen
sekä viikonloppuisin ja juhlapyhien ajan;
soita oman eläinlääkärisi numeroon, niin
puhelu yhdistyy päivystävän eläinlääkärin
numeroon.
Löytöeläinsuoja, puh. 0407228996.
PALO- JA PELASTUSTOIMI
YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Kuopion aluepelastuslaitoksessa Tervon
alueella palvelee lähinnä ylipalomies,
puh. 044 7188301. Tervon palokunnan
päivystysnumero on 188306.

AMBULANSSI 112

TERVON OPASKARTTA
Tervon opaskarttaa myydään kunnanviraston neuvonnasta, ABC-huoltamolta sekä
Tervon Tekeviltä.
TERVO - VESIRAJAN KARTTA
Pitäjäkirjaa saatavissa hintaan 40 euroa.
Myyntipaikkoina kunnanvirasto ja kirjasto.
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.

Tervon kunnan Talvikirje 2017-18
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YHTEISPALVELUPISTE
Tervon kunnan yhteispalvelupisteessä
(os. Tervontie 4) tuotetaan seuraavat
Kelan palvelut:
- Asiakkaan kertoman mukaiseen elämäntilanteeseen liittyvä Kela-asioiden neuvonta
(mm. hakemuksen täyttö, etuuksista ja hakuajoista kertominen yleisellä tasolla)
-Kelan hakemuksen, liitteen tai muun
asiakirjan vastaanottaminen, pois lukien
työeläkehakemukset ja työeläkejärjestelmän
kuntoutushakemukset
- Esitteen/lomakkeen/palautuskuoren
yms. Kelan materiaalin antaminen
- Kelan verkkopalveluiden käyttöön
opastaminen
- Ajanvaraus Kelan puhelinajanvarauspalveluun tai tapaamiseen
- Kelan asiakaspalautteen vastaanottaminen ja kirjaaminen

Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti
Kela-kortin ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilaukset, 020 692 203

Yhteispalveluasioissa asiakkaita palvelevat
Pirkko Väätäinen, 0447-499252, Jukka
Mykkänen, 0447-499351 ja Saini Malinen,
0447-499203. Yhteispalvelupiste avoinna
ma-pe klo 9-14.

Omaisen kuoltua
Leskeneläke, lapseneläke, perhe-eläke, 020
692 208

KELAN PALVELUNUMEROT
Maksupäivätiedustelut: 020 634 0210
Voit tiedustella lapsilisän, lastenhoidon tuen,
eläke- ja vammaisetuuksien, asumistukien,
opintotuen ja sotilasavustuksen maksupäiviä
automaattisesta puhelinpalvelusta. Palvelu
on käytettävissä ympäri vuorokauden joka
päivä.
Valtakunnalliset palvelunumerot
palvelevat ma–pe klo 8–18.
Asevelvollisen tuet
Sotilasavustus ja muut asevelvollisen tuet,
020 692 200
Asumisen tuet
Yleinen asumistuki, 020 692 201
Eläkeasiat
Kansaneläke, työeläke, eläkkeensaajan asumistuki, 020 692 202

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

Opiskelijan tuet
Opintoraha, asumislisä, opintotuen
valtiontakaus, korkoavustus, koulumatkatuki
(Ks. myös Opintotukikeskus) 020 692 209
Perustoimeentulotuki
1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuki,
020 692 207
Sairastaminen
Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset,
matkakorvaukset (taksimatkojen tilaus),
sairauspäiväraha ja erityishoitoraha
020 692 204
Työttömyysajan tuet
Työmarkkinatuki, peruspäiväraha,
koulutusajan tuet työttömälle,
020 692 210
Vammaistuet
Vammaistuet, eläkettä saavan hoitotuki,
keliakiakorvaus, 020 692 211
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sujen teemana on moderni, ekologinen asuminen ja Tervon alueen monipuoliset luonto- ja outdoor-harrastukset eri muodoissaan.
Asumismessuja tukemaan on saatu EkoKoti rannalla –hanke, jota rahoittaa Pohjois-Savon liitto. Tämä hanke mahdollistaa
ainutlaatuisen kokeilun, jossa asukkaat itse
pääsevät mukaan suunnittelemaan ympäristöystävällistä asumista ja rakentamista yhdessä rakentajien ja kunnan kanssa. Esittelemme
aluetta mielellämme kaikille tontin hankinnasta tai maaseutuasumisesta kiinnostuneille.

ENSIMMÄISET TALOT NOUSEVAT
Koti rannalla -ALUEELLA
KOTI RANNALLA ALUEEN infran rakentamisen parissa on urakoitu ahkerasti menneen
kesän ja syksyn aikana. Juhannuksen jälkeen
alkaneet sateet ovat tuoneet haasteita ja
hidastaneet maanrakennustöitä. Tierungot
ovat pääosin valmiina ja teiden pintamateriaalit saadaan ajettua ensi kevääseen mennessä valmiiksi. Vesi- ja viemärilinjastojen, sähkökaapeleiden sekä valokuidun asentaminen
on alkanut alkusyksyllä. Pohjoisosa saadaan
pääosin valmiiksi kuluvan vuoden loppuun
mennessä ja loput asennuksista hoidetaan
kevään 2018 aikana. Ranta-alueen ruoppaussuunnitelma on vireillä ja ruoppaustyöt
pyritään toteuttamaan myös kevään 2018 aikana. Viheralueiden toteutus ajoittuu kesälle
2018 ja keväälle 2019.
Massiivipuutalo ensimmäisenä
Talojen rakentaminen on myös saatu käyntiin. Fimma Oy:n CLT-hirsilevystä rakennettava massiivipuutalo on jo pystytetty.
Tämä kohde etenee nopealla aikataululla ja
valmistuu talven 2018 aikana. Fimma Oy:n
ekotalo on ensimmäisiä CLT-kohteita PohjoisSavossa. Fimma Oy:llä on aikomuksena rakentaa alueelle kolme taloa. Monirakennus
Wallen Oy:n ensimmäinen kohde on tällä
hetkellä pohjan rakennusvaiheessa ja rakennus valmistuu syksyyn 2018 mennessä.

Painumattomasta hirrestä rakennettava talo
on malliltaan Honkarakenteen Tuuma 130.
Monirakennus Wallen Oy:llä on suunnitteilla alueelle myös viiden huoneiston rivitalo ja
pienempi hirsitalo. Kohteista kiinnostuneet
voivat ottaa yhteyttä suoraan yrittäjiin tai
allekirjoittaneeseen. Tonttikauppaa on tehty
myös yksityisten rakentajien kanssa. Nämä
kohteet käynnistyvät keväällä 2018.
Vuokrattavia ok-taloja
Hankkeen toimesta selvitellään myös uusia
rahoitusmalleja, joiden turvin päästäisiin
rakentamaan alueelle vuokrattavia omakotitaloja. Rahoitusmalleja on selvitelty mm.
ARA:n ja kuntarahoituksen suunnilta. Esimerkiksi ARA:n uusi asunto-osuuskuntamalli
on uusi vaihtoehto omistus- ja vuokra-asumisen väliin. Toivomme, että saisimme mahdollisimman paljon yhteydenottoja perheiltä, jotka ovat kiinnostuneita tällaisista uusista
asumismuodoista.
Koti Rannalla- asumismessut pidetään
kesä-heinäkuun taitteessa 2019. Asumismessujen ennakkotapahtuma pidetään 6.7.2018.
Messualueen infra valmistuu tulevan kesän
tapahtumaan mennessä ja aluetta päästään
esittelemään paikan päällä. Kesällä 2018
harjoitellaan vuoden 2019 päätapahtumaa,
johon odotetaan noin 10 000 vierasta. Mes-

Antti Tulila
projektipäällikkö
0400-673 565
antti.tulila@tervo.fi
www.kotirannalla.fi

TULEVIA AIKATAULUJA:
· Koti Rannalla asumismessujen
ennakkotapahtuma pe 6.7.2018
· Koti Rannalla asumismessut
27.6.2019 – 7.7.2019
Tonttien alkaen hinnat
(järvinäkymällä 15 900€,
omarantainen 31 900€)

TERVOSSA
KAAVOITETAAN
AHKERASTI
Kaavoitusprosessi on meneillään mm. entisen alakoulun tontilla, Herralan alueella,
niin sanotun entisen lääkärintalon tontilla Lekunniemessä venesataman vieressä,
teollisuusalueella, Kanervan palvelukodin
viereisellä tontilla. Tämän lisäksi lukuisia
pienempiä kaavamuutoshankkeita mm.
käyttötarkoituksen muutoksesta. Lisätietoja
kaava-asioista tekninen johtaja Jukka Korhonen puh. 0447 499 350.
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Kodikasta
rivitaloasumista
järven rannalla

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

Tarkempia tietoja
sähköpostilla
tai soittamalla.

lifthouse@lifthouse.fi,
puh. 0500 274 214

TEOLLISUUSHALLITILAA
TARJOLLA
TEOLLISUUSHALLI/ TERVO
Yrittäjäntie 3
• Kiinteistö Oy Tervon Yrityspuisto
(ns. entinen Scantacon halli) Yrittäjäntie 3
• Kaksi huoneistoa tarjolla
Huoneisto 1: 245 m2 ja
Huoneisto 8: 82 m2
• Sisäkorkeus 5,5 – 8 m
• Oviaukko leveys 4 m, korkeus 4,8 m
• Kaukolämpö
• Lattia- ja puhallinlämmitys
• Valokuituyhteys
• Tilava asfalttipiha
• Tila soveltuu monenlaiseen toimintaan.

kunnan
Talvikirje
2017-18
Julkinen Tervon
tiedote
Tervon
kunnan
talvikirje 2017-18. Tervon kunta, Tervontie 4, 72210 TERVO

Juhlavuoden tunnelmia
TERVOSSA

Hautolahdessa
sijaisevan Jänttilän talon pihapiirissä
järjestettiin 8.7. Kesäpäivä Jänttilässä 40-luvun tapaan. Tapahtuma oli
osa Sisä-Savon vuosikymmenet –tapahtumasarjaa, joka on juhlistanut osaltaan Suomen
itsenäisyyden juhlavuotta. Kesäpäivässä
tehtiin töitä 40-luvun tapaan ja seurattiin
työnäytöksiä, joissa mm. kirnuttiin voita,
puitiin viljaa varstoilla, kehrättiin, tehtiin
pärevakkaa ja pisteaitaa.Tervon kööri lauloi
ja laulatti vanhoja lauluja, yhdessä leikittiin
piirileikkiä. 1900-luvun alkupuolella Tervossa toimineet urheiluseurat Hautolahden
Jäykkä ja Hyvölän Köntys kävivät esittäytymässä köydenvedossa.Hautolahden kyläyhdistys tarjosi ruispuuroa ja vehnäskahveja.
Väkimäärä suorastaan yllätti järjestäjät.
Tapahtuman valmisteluun ja toteuttamiseen
osallistui suuri joukko talkoolaisia, joita kunta kiittää lämpimästi. Erityisen suuri kiitos
Ritva Kokanderille kaikesta: suunnittelusta,
käsikirjoittamisesta, lukemattomista puheluista, tekijöiden mukaan innostamisesta ja
juontamisesta.

Tervon Mantun 60-luvun tansseissa 7.10. Rajallisten esittämä
musiikki takasi tunnelman. Tällä
kertaa tanssikansaa ei pyrkinyt
sisään ihan ikkunoista niin kuin
joskus aiemmilla vuosikymmenillä,
mutta tunnelma oli siitä huolimatta
korkealla. Varsinkin letkajenkka veti
tanssijat lattialle. Puffetin pöytä
oli Hautolahden kyläyhdistyksen
tekemänä korea. Rajalliset soitti
tansseissa vain kaksi pitkää settiä.
Tanssikansa olisi tanssinut lisääkin.
Paluu 60-luvulle maistui ja tuntui
joka tapauksessa hyvältä.
Kuvat: Pentti Vänskä

Hyvää joulua
ja onnea uuteen vuoteen!

