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Hyvät tervolaiset!

V

uoden 2015 aikana teimme
kattavan 30 prosenttia. Remontin yhteylaajan kuntaliitosselvityksen
dessä Palvelukeskukseen rakennetaan tilat
muiden Nilakan kuntien kanssa.
kuusipaikkaiselle ikäihmisten ryhmäkodille.
Lopputulemana oli, että Tervon
Ryhmäkoti täydentää asumispalveluita
kunta jatkaa itsenäisenä kuntana. Vuosi
vanhuspalvelusuunnitelman mukaisesti.
2016 tuleekin olemaan pitkään aikaan
Kunnan elinvoimaisuuden eteen teemensimmäinen toimintavuosi, jolloin emme
me töitä yhteistyössä alueen yritysten ja
ole neuvottelemassa kuntaliitoksista tai
yhteisöjen kanssa. Merkittävimpiä toimia
sosiaali- ja terveystoimen integraatiosta.
ovat kalanviljelytoiminnan ja kalanjalosVoimme keskittää kaiken tarmon itsenäisen
tuksen turvaamiseen ja edelleen kehittäTervon kehittämiseen rakentavaa yhteismiseen liittyvät toimet. Alueen matkailua
työtä naapurikuntien kanssa unohtamatta.
tuetaan Yritysmatkailu -hankkeen avulla.
Uusia mahdolliYritysten investoinnit mm.
suuksia palvelujen
rakentamiseen ovat olleet
Kunnan elinvoimaisuuden
toteuttamiseen
merkittäviä viime vuosina
eteen teemme töitä
antaa vuoden 2015
ja myös vuosi 2016 näytyhteistyössä alueen
aikana toteutettu
tää lupaavalta yritysten
Nilakan kuntien
investointien suhteen. Yriyritysten ja yhteisöjen kanssa.
yhteinen tietotektysten ja kunnan investoinniikan uudistus eli
nit luovat uskoa Tervon
ICT-harmonisointi.
positiiviseen kehitykseen.
Tervon kunnan vuoden 2016 talousarvion laadinta on ollut edellisten vuosien
Toivotan kunnan osaavien työntekitapaan haasteellinen. Positiivisena ylläjöiden ja ahkerien luottamushenkilöiden
tyksenä laadinnassa oli valtionosuuksien
puolesta rauhallista joulun odotusta ja
lievä kasvu. Valtionosuuksien kasvusta
erinomaista uutta vuotta 2016.
huolimatta joudumme nostamaan kunnallisveroa 1,00 prosenttia 20.75 prosenttiin.
Tämä on seurausta terveydenhuollon ja
sosiaalitoimen, erityisesti kunnan maksamien työmarkkinatuen kuntaosuuksien,
kasvavista kustannuksista. Nilakan kuntien
tulevaisuuteen tähtäävä ICT-harmonisointi
lisää toiminnan alkuvuosina kunnan käyttötalouden kustannuksia. Kustannukset, joihin kunta voi itse vahvasti vaikuttaa, ovat
Petteri Ristikangas
olleet viime vuodet laskevia.
Vuoden 2016 investoinneista merkitkunnanjohtaja
tävin on Palvelukeskus Vuokon remontin
p. 044 7499 200,
käynnistyminen. Remontin kokonaiskustanpetteri.ristikangas@tervo.fi
nus on arvion mukaan noin 2,1 miljoonaa
euroa, josta ARA avustuksen uskotaan
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Elinvoimala

K

unnanjohtaja on kirjoittanut meille toiveikkaan tervehdyksen tässä kuntatiedotteessa. Soteuudistus ei ole yhtä kuin kunnan loppu.
Nyt on aika tarkastella kunnan tulevaisuutta avoimin mielin. Yksi osa
kuntapalveluita ovat myös elinkeino- ja elinvoimapalvelut. Voisiko kunta
olla tulevaisuudessa elinvoimala, joka ei siis valmista elimiä, vaan enemmänkin
voimaa? Elinvoimala sallii ideoita ja kokeiluja. Se tukee yhteisön asumista ja elämisen mahdollisuuksia, mutta ei ole passiivinen palveluautomaatti.
Uuden uutukaisen Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n väki pääsee pian hörppimään 1 -vuotissynttärikahvia, kun ensimmäinen toimintavuosi kuuden kunnan
yhteisenä kehitysapparaattina on täytetty. Ensimmäinen vuosi on käynnistynyt
toimeliaasti. Uuden ohjelmakauden (2014-2020) rahoitukset ja sähköinen hakujärjestelmä Hyrrä ovat viimein nytkähtäneet käyntiin. Hankkeita on kirjoitettu
ja yrityksille rahoitusta haettu. Työn alla on myös koko alueen yhteinen matkailustrategia.
Tervossa pärjättiin viime ohjelmakaudella (2007-2013) hyvin maaseudun
kehittämishankerahojen haussa. Mansikka ry:n hanketukia saatiin vajaa 500
000 euroa ja alueen yhteisissäkin hankkeissa oltiin kohtuullisen aktiivisia. Tervon
Kehitys Oy voi toimia uusien hankkeiden mahdollistajana, joten uusia ideoita
vaan jalostamaan. Leader-rahan lisäksi yritys- ja kehittämistukia on haettu ja saatu
myös suoraan Ely-keskuksesta sekä Pohjois-Savon liitosta.
Loppuvuodesta on jo nokka kohti tulevaa vuotta ja uusia kujeita. Sitä ennen
toivottavasti jokainen saa edes hetken hengähtää ja ladata akkuja. Toivotaan,
että verkkovirtakin kulkee ensi vuonna tätä vuotta supsikkaammin.

Joutilasta joulua ja Valoa ja virtaa tulevaan vuoteen!
Sari Tulila
elinkeinoasiamies
p. 0207 464640,
sari.tulila@savogrow.fi

Tervon kunnan talvikirje 2015-16
Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Juha Jormanainen
Kuvat: Jari Lindeman, Tommi Hynynen, Juha Jormanainen, Eila Suomalainen, Hanna Karkkonen
Taitto: Hanna Karkkonen, UniikkiTarina
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio
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TERVON KUNNAN TALOUSNÄKYMÄT 2016

mukaan vuoden 2016 lopussa on kunnalla
lainaa arviolta noin 4,169 milj. euroa eli
2562 euroa/asukas.

Uusia yrityksiä:

Tervossa vuodet 2013 ja 2014 ovat
olleet ylijäämäisiä. Vuoden 2013 tilinpäätös
oli ylijäämäinen 68.913 euroa ja vuoden
2014 312.348 euroa. Kunnalla on kertynyttä
ylijäämä 986.478 euroa (607 euroa/asukas).
Ennustevuoden 2015 tilinpäätöksestä lupaa
lievää ylijäämää.
Tulevien vuosien haasteet eivät tule
helpottamaan kunnan taloudellista tilannetta. Valtionosuusuudistuksen johdosta kunnan
valtionosuudet laskevat jyrkästi tulevina
vuosina. Kunnan verotulojen maltillinen
kasvu ei riitä kattamaan valtionosuuden
laskua. Kunnan talouden tasapainottamista
on jatkettava.
Väestön ikääntyminen ja asukasmäärän
väheneminen vähentävät verotulokertymän
suhteellista osuutta. Väestön ikääntyminen
aiheuttaa myös paineita sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntään.
Haasteista huolimatta Tervon kuntatalous
on mahdollista pitää tasapainossa käyttötalouden kulujen leikkauksilla ja rakenteiden sopeuttamisella palvelujen kysyntään.
Tarpeettoman kiinteistöomaisuuden myyntejä jatketaan ja vesihuollon yhtiöittämistä
valmistellaan.

Kunnan rahavarat
Kassavarat vuoden 2014 lopussa olivat 3,477
milj. euroa.

* Rakennus- ja remontointityöt, VTT vesieristyssertifikaatti PR Expert, Pekka Ruotsalainen puh. 040 5888180

Menot
Vuoden 2016 talousarvioesityksessä toimintakulut ovat 14.089 milj. euroa. Vuoden
2015 talousarvioesityksessä toimintakulut
ovat 13.722 milj. euroa. Toimintakulut kasvavat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna
2,7 % (0,367 milj. euroa). Toimintakulujen
kasvu selittyy kasvavilla sosiaali- ja terveydenhuollon menoilla, ICT-uudistuksen
kustannusten kasvulla sekä henkilöstön
vakuutusturvan laajentamisella.
Toimintamenoista palvelujen ostot muodostavat suurimman menoerän 7,452 milj.
euroa. Kyseisestä summasta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ostot ovat
noin 4,000 milj. euroa.

Tervon talousarvio 2016
Menot

14.088.970

Tulot

Haasteista huolimatta
Tervon kuntatalous on mahdollista pitää tasapainossa
käyttötalouden kulujen
leikkauksilla ja rakenteiden
sopeuttamisella palvelujen
kysyntään.
Tulot
Toimintatuloja vuonna 2016 on arvioitu
kertyvän yhteensä 3,564 milj. euroa. Toimintatuottoja ovat mm. sosiaalitoimen maksutulot, vuokrat ja vesi- ja jätemaksut.
Verotuloja vuonna 2016 on arvioitu kokonaisuudessaan kertyvän 4,352 milj. euroa.
Vuonna 2016 valtionosuuksia arvioidaan
kertyvän yhteensä 6,337 milj. euroa.
Investoinnit
Suunnitelmakauden 2016–2018 investointihankkeet ovat yhteensä 2,797 milj. euroa.
Investoinneista vuodelle 2016 kohdistuu
2,257 milj. euroa, vuodelle 2016 0,380 milj.
euroa ja vuodelle 2017 0,160 milj. euroa.
Investoinneista merkittävin vuonna 2016
on vanhainkoti-palvelukeskuksen perusparantaminen, jonka investointi on 1,589 milj.
euroa.
Lainat
Vuonna 2016 uutta lainaa on varauduttu nostamaan 1,000 milj. euroa. Arvion

toimintatuotot

3.564.170

verotulot

4.352.000

valtionosuus

6.336.940

rahoitustuotot

221.320

Tulot yhteensä

14.474.430

Vuosikate

385.460

Poistot

400.000

Tilikauden tulos

-14.540

Poistoero/rahastojen muutos

246.810

Tilikauden ylijäämä

232.270

* Tmi Terhi Kahelin toimii Piece of Beauty toiminimellä tarjoten
kauneudenhoitopalveluja, kuten
kasvo-, käsi-, jalka- ja vartalohoitoja parturi-kampaamo Bondin
tiloissa tai asiakkaan luona kotikäynneillä, puh. 050 4146 728.
* Metsuriyrittäjä
tmi Metsälate, Lasse Tähtivaara
puh. 040 157 8458

Koulutuksia ja tilaisuuksia:
* Franchising- ja omistajanvaihdosilta ti 1.12. klo 15.30-19.30 Savon ammatti- ja aikuisopistolla Kuopiossa. Maksuton
tilaisuus. Ilmoittautuminen ja lisätietoja anne.
kekkonen@sakky.fi, puh. 044 785 866.
* Robottikiertue to 3.12. klo 17 Kuopion Mäntykampukselle. Tule tapaamaan
Suomen ensimmäistä hoivarobottia! Kaikille
avoin tilaisuus, jossa keskustellaan robotiikasta ja keinoälystä tulevaisuuden hoivatyössä ja
kodeissa. Tilaisuuden järjestää Kaista Savoon
–hanke yhteistyössä Kuopion kaupungin ja
Itä-Suomen yliopiston kanssa. Lisätietoja
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy Minna Jaakkola,
puh. 0207 464 646.

* Kalapäivä ke 16.12. klo 15.15-19.15,
Kiuruveden kulttuuritalolla. Kaikille kalaasioista kiinnostuneille tarjolla haukikeittoa ja
asiaa kalastuslain vaikutuksista, kalatukun ja
julkisen ruokahuollon terveisiä sekä verotietoa. Järjestäjänä Kehitysyhtiö SavoGrow
Oy:n Hyvinvointia elintarvikkeista – hanke
ja Kiuruveden kalastusalue. Ruokatarjoilun
vuoksi ilmoittautumiset su 13.12. mennessä
osoitteeseen henri.huttunen@savogrow.fi
0207 464 625. Yhteiskyyti järjestetään reitille
Vesanto-Keitele-Pielavesi-Kiuruvesi, kun on
riittävästi lähtijöitä. Kyydin vuoksi voi ilmoittautua myös elinkeinoasiamies Sari Tulilalle
sari.tulila@savogrow.fi, puh. 0207 464 640.
Tilaisuus on maksuton.
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Valintajalostustoiminta jatkuu Tervossa
Luonnonvarakeskus (Luke) jatkaa
Tervossa kirjolohen ja siian valintajalostustoimintaa. Samalla Luke valmistelee uutta yrityspohjaista toimintamallia yhteistyössä Tervon kunnan
ja yritysten kanssa toiminnan jatkamiseksi ja
laajentamiseksi.
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.
Luke on pyytänyt lausuntoa mm. Tervon
kunnalta koskien Luken toimintojen kehittämistä.
Tervon kunta on antanut seuraavan sisältöisen
lausunnon Luken suunnitelmista:

Kirjolohien nostoa syysmittaukseen.

”Tervon kunta pitää perusteltuna Tervon kalanviljelylaitoksen osalta suunniteltua yritysyhteistyömallia. Kunnan saaman käsityksen mukaan
laitoksen henkilöstö on osaavaa ja motivoitunutta
kehittämään toimintaa edelleen. Siinä tapauksessa, että Tervon kunnan panosta tarvittaisiin
toiminnan kehittämisessä, kunta on valmis kaikin
käytettävissä olevin resurssein toimimaan siten,
että toiminta Tervossa säilyy vähintään nykyisellä
tasolla ja mieluusti edelleen kehittyen ja kasvaen.
Käsityksemme mukaan toimintaa voidaan kehittää
kansainväliseksi liiketoiminnaksi.”

Jigikalastuksen mestariopas Peter Lahti tullee kouluttamaan kalastusoppaita Vesannon ja
Tervon alueella vuoden 2016 aikana.

Yritysmatkailuhanke starttasi

Tervon kunta on luottavainen siihen, että valintajalostustoiminta jatkuu ja kehittyy Tervossa. Tämä Kesäinen ilmakuva Tervon kalanviljelylaiturvaa nykyiset työpaikat ja todennäköisesti myös toksesta. Kuvan on ottanut Pohjoismainen
lisää työmahdollisuuksia Tervossa tuotetun kalan
Ilmakuvakeskus Oy elokuussa 2003.
ympärillä.

Yritysuutisia:
* Mielenterveyskuntoutujille rakennettu
uusi 15-paikkainen pienryhmäkoti aloittaa toimintansa tammikuussa
palvelukodin vieressä. Mikevan aluejohtaja Jani Attenbergin mukaan kuntoutumismalli perustuu yhteisöllisyyteen.
Rekrytointi on aloitettu.

* Huoneistohotelli Taimenvirta Lohimaan päärakennuksen vieressä
alkaa olla viittä vaille valmis. Kahden
hengen huoneita tulee 10. Ensimmäiset
majoittuvat päässevät jo joulun aikaan
yöpymään uuteen hotelliin. Majoitusmyynti tapahtuu Lohimaan kautta.

Luontomatkailun kehittämistä
jatketaan Tervon ja Vesannon alueella.
Vuoden kestänyt Luontomatkailun Elinvoimahanke sai jatkokseen uuden hankkeen, kun
Mansikka ry myönsi rahoitusta reilun vuoden
mittaiselle Yritysmatkailu -hankkeelle (vuoden
2016 loppuun). Edellisessä hankkeessa tutuiksi
käyneet teemat jatkavat nyt kehityskulkuaan
maasto - ja veneajokoulun kehittämisellä,
järvikalastuksen tuotteistamisessa ja metsästystuotteiden kehittämisen parissa.
Maastoajo- ja venekoulukonseptissa käytetään samaa toimintamallia kuin jo aiemmin
Tervossa startanneessa talviajokoulutoiminnassa. Eri automerkkien edustajat ja venevalmistajat tuovat omia asiakkaitaan opettelemaan uuden ajopelinsä hallintaa. Hankkeen
toimesta suunnitellaan noin 10 kilometriä
maastoajoreittejä.
Matkailun osalta järvikalastuksen
hyödyntäminen on vielä lapsenkengissä.
Hyvät kalakannat omaavia järviä on paljon.
Järvikalastuksessa uutena matkailutuotteena

on tulossa mm. jigikalastus ja sen ympärille
rakennettava isompi kalastustapahtuma, joka
järjestetään useamman järven alueella.
Yritysmatkailuhankkeen ideana on myös
ottaa entistä tiiviimmin asiakasyritykset mukaan palveluiden kehittämiseen, eli räätälöidään heille sopivia tuotepaketteja ja yritystapahtumatuotteita.
Kaikissa näissä luontoaktiviteeteissä
liikutaan maa- ja vesialueilla, joihin tarvitaan
alueen haltijan lupa. Alustavissa neuvotteluissa maa- ja vesialueen omistajat ovat suhtautuneet myönteisesti uuteen toimintaan. Myös
alueiden naapureille järjestetään toiminnasta
infotilaisuutta siinä vaiheessa, kun toimintasuunnitelmaa voi esitellä.
Hanketta hallinnoi Tervon kunta ja projektipäälliköksi osa-aikaiseen työsuhteeseen
on valittu KTM Antti Tulila.
Hankkeen aloitustilaisuus pidetään
26.11.2015 klo 17 Lohimaassa.
Tervetuloa aiheesta kiinnostuneet!
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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
p. 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 p. 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 p. 0207 464 622/ Kehitysyhtiö
SavoGrow Oy

Yrityspalveluista elinvoimaa
Yrityspalvelut
Keitele

Pielavesi

Elinkeinoasiamies
Tapani Laitinen
0207 464 655

Elinkeinoasiamies
Aarno Niskanen
0207 464 660

Rautalampi

Suonenjoki

Tervo ja Vesanto

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
kerätään syksyn 2015 aikana maanäytteitä ja myöhemmin hankkeen kuluessa
kehitetään taimien diagnostiikkaan uusia
menetelmä, jotka mahdollistavat taimien testaamisen ennen niiden istutusta
toivottavasti jo kesällä 2016 ja 2017, ja
siten pyritään pääsemään eroon saastuneiden taimen aiheuttamista ongelmista.

Elinkeinoasiamies
Pekka Kilpimaa
0207 464 650

Elinkeinoasiamies
Olli Kokander
0207 464 645

Elinkeinoasiamies
Sari Tulila
0207 464 640

Kehittämispalvelut
Elintarvike

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.

Marjaosaamiskeskus

Projektipäällikkö

Hanketyöntekijä

Tutkimusosaaja

Elintarvikekehittäjä

Johtaja

Vuokko Niemitalo
0207 464 629

Urpo Hirvonen
0207 464 626

Otto Mykkänen
0207 464 627

Henri Huttunen
0207 464 625

Raija Kumpula
0207 464 630

Teknologia

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

OTA TALTEEN

Uusi EU-ohjelmakausi on saatu pikkuhiljaa
käyntiin, joten myös uusia hankkeita on
aloittanut alueellamme. Alla esitellään jo
aloittaneet hankkeet. Niiden keskeisenä
tavoitteena on luoda elinvoimaa alueellamme ja saada yrityksemme menestymään entistäkin paremmin sekä kotimaan
markkinoilla että kansainvälisesti.
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Puutuoteteollisuus

Sähköiset palvelut

Projektipäällikkö

Kenttäpäällikkö

Viestintäpäällikkö

Martti Kettunen
0207 464 622

Arto Yletyinen
0400 578 323

Minna Jaakkola
0207 464 646

KEHITYSYHTIÖ
vaihde 0207 464 600
savogrow@savogrow.fi
www.savogrow.fi
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Ytyä yrittäjyyteen
–yrittäjyyskasvatus uudistuu
Elämänhallinnan, vuorovaikutuksen ja itsensäjohtamisen taitoja
tarvitaan nykymaailmassa yhä enemmän.
Näiden taitojen opetteleminen alkaa jo
pienestä alkaen. Perinteisesti yrittäjyyttä on
opetettu muutama oppitunti yläkoulussa,
mutta nyt yrittäjämäinen oppiminen ja toiminta halutaan juurruttaa osaksi jo päiväkotiikäisten arkea.
Mansikka ry:n Ytyä yrittäjyyteen -hankkeessa rakennetaan yrittäjyyskasvatusstrategiat yhdessä kunnan sivistystoimen, elinkeinotoimen, yrittäjäjärjestöjen ja oppilaitosten
kanssa. Opetussuunnitelmien uudistamistyö
on peruskouluissa parhaillaan käynnissä ja
yrittäjyyskasvatusta pyritään tuomaan luontevaksi osaksi eri oppiaineita. Hankkeessa
tarjotaan myös mm. opettajille yrittäjyys-

kasvatus –koulutusta, kehitetään työelämään
tutustumisjaksojen sisältöä, vierailuja yrityksiin ja erilaisia tapahtumia ja valmennuksia
nuorille.
Myös Tervossa kannustetaan nuoria mm.
4H-yritysten perustamiseen. Kunta antaa
tukea jokaiselle toimivalle 4H-yritykselle.
4H-yrityksen perustaminen ja pyörittäminen
on helpompaa kuin ”tavallisen yrityksen” ja
se on oiva tapa tienata omaa rahaa ja oppia
ottamaan vastuuta.
Lisätietoja hankkeesta: Aila Riikonen,
hanketyöntekijä, Kehittämisyhdistys Mansikka ry, puh. 050 567 8728, aila.riikonen@
mansikkary.fi tai elinkeinoasiamies Sari Tulila
puh. 0207 464 640.

Yrittäjyystunnustus
Rene Vallalle
Kuopion Lyseon lukion joukkue
Apuri voitti Yhdysvaltain suurlähettilään
yrittäjyyden edistämisen haastekilpailun alueellisen osakilpailun Kuopiossa. Voittajajoukkueessa oli mukana tervolainen Rene Valta.
- Meidän liikeidea on auttaa ikääntyvää
väestöä, jotka haluavat asua kotona ja tarvitsevat apua normaaleissa elämän askareissa
tai vain seuraksi. Työvoimaksi kouluttaisimme lyhyehköllä kurssilla ammattilaisten ja
opintolaitosten kanssa yhteistyössä nuoria
opiskelijoita, jotka haluavat auttaa tai jotka
haluavat lisätuloja. Palvelun maksaisi vanhus,
hänen omaisensa tai toivottavasti valtio tai
kunta, koska tällainen palvelu vähentäisi
ikäihmisten hoitoon meneviä kustannuksia.
Nuorilla on monia taitoja, millä he voivat
auttaa vanhuksia esimerkiksi tietokoneiden ja
puhelinten kanssa, Valta kertoo.

Tervon yhtenäiskoulu
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.
Vahvuutemme on koulun pieni koko.
Oppilaan tuen tarve on mahdollista havaita jo hyvissä ajoin, ja koulullamme on keinoja tukea ja auttaa oppilasta opinnoissaan
eteenpäin. Tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntäjinä olemme alueellista ja valtakunnallistakin kärkijoukkoa.
Tervon kunnan asukasmäärä ja samalla
koulun oppilasmäärä vähenee vuosi vuodelta. Koulussa olemme sopeuttaneet toimintaamme muodostamalla yhdysluokat
0-2, 3-4 ja 5-6. Yläluokkien 7-9 opetus
kunnassamme on pystytty tähän saakka järjestämään vuosiluokittain. Pienenevä oppilasmäärä asettaa meidät kuitenkin haasteen
eteen: miten yläluokkien aineenopetus
pienille ikäluokille tulevaisuudessa järjes-

tetään? Vaihtoehtona olemme harkinneet
mm. yläluokkien opetuksen järjestämistä
ostopalveluna naapurikunnista. Tämä tarkoittaisi koulukyytien järjestämistä lähikuntien yläkouluihin kaikille tervolaisille 7-9.
-luokkalaisille. Tämän asian joudumme ratkaisemaan lähivuosien aikana.
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme
joko paikan päällä tai vaikkapa Facebook
-sivuillamme!
Rehtori Heikki Pulkkinen
puh. 044 7499306
heikki.pulkkinen@tervo.fi

Lukuvuoden
2015-2016
työajat:
Syyslukukausi
13.8.-22.12.2015
Joululoma 23.12.2015-6.1.2016
Kevätlukukausi
7.1.-4.6.2016
Talviloma 7.-11.3.2016
Vapaapäivä 6.5.2016

Ytyä ja pöhinää - ideointia
Sisä-Savon virkistämiseksi

Ambassador’s Entrepreneurial
Challenge on Yhdysvaltain Suomen
suurlähetystön järjestämä valtakunnallinen kilpailu 13-18-vuotiaille yläkoulujen,
lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten
opiskelijoille.
Tervon kunta haluaa kannustaa
yrittäjyyteen ja uusien ideoiden kokeilemiseen. Tämän vuoksi kunta muistaa
Reneä stipendillä vuoden viimeisessä
valtuuston kokouksessa.

11

tiistaina 15.12. klo 15-20

Ilmainen tapahtuma!

Futuriassa, Jalkalantie 6,
Suonenjoki

Ytyä yrittäjyyteen -projekti
mukana tapahtumassa!

• ilmoittautuminen kansalaisopistoon
• bussikyydit kunnista, jos ilmoittautuneita yli 20
henkilö per kunta
• Tarjolla kulttuuriesityksiä, työpajoja,
ideointia ja ruokailua...

Lisätietoja: Kirsti Häkkinen
p. 040 514 6421,
kirsti.hakkinen@suonenjoki.fi
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Tervon kirjasto palvelee
Kirjasto tarjoaa Tervon kunnan asukkaille kotipalvelua. Kotipalvelu on
maksuton palvelu, jossa kirjasto toimittaa asiakkaan haluaman kirjastoaineiston
asiakkaalle kotiin. Kotipalvelu on tarkoitettu niille Tervon asukkaille, jotka eivät
korkean iän, sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa. Ilmoittaudu kotipalveluasiakkaaksi kirjastossa. Tervetuloa!
Kirjaston kautta on myös mahdollista liittyä Celian asiakkaaksi. Celia on valtion
erikoiskirjasto, joka tuottaa kirjoja ääni-, piste-, ja e-kirjoina. Celian palveluita
voivat käyttää kaikki henkilöt, joille painetun tekstin lukeminen on vamman,
sairauden tai muun vastaavan lukemisesteen vuoksi hankalaa. Tutustu Celiaan
www.celia.fi

Tervon kirjasto, Kirkkotie 5
Lainaus ja neuvonta puh. 017 499 315, 044 749 9316
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimies puh. 017 499 316
Email: tervon.kirjasto@tervo.fi
Verkkokirjasto: tervo.kirjas.to
Facebookissa: www.facebook.com/tervonkirjasto

KIRJAVA-HANKKEELLE HAETAAN JATKOA
KIRJAVA-HANKE on Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittama,
osa-aikaisen hanketyöntekijän toimeenpanema, vuoden 2015 loppuun jatkuva Vesannon ja Tervon kirjastojen yhteinen hanke.
Hankkeessa kirjastot ja kulttuuripalvelut tuodaan lähelle ikäihmisiä järjestämällä
ikäihmisille viriketuokioita ja viemällä kirjasto- ja kulttuuripalveluja laitoksiin.
Hankkeen avulla kehitetään toimintamallia kulttuurialan yrittäjien ja kolmannen
sektorin toimijoiden virkistyspalvelujen
tuottamiseen sekä laitosasukkaiden viriketoiminnan toteuttamiseen siten, että se palvelisi

parhaiten kohderyhmää,
kuormittaisi vähiten
henkilöstöä ja lisäisi arjen
viihtyvyyttä.
Hankkeeseen on
suunniteltu otettavaksi
mukaan kehitysvammaisten viriketuokiot sekä
syrjäseudun asukkaiden
huomioiminen.
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TERVON KIRJASTO LIITTYY
RUTAKKO-KIRJASTOVERKKOON
Tervon kirjasto liittyy Rutakko-kirjastoverkkoon samaan aikaan Vesannon kirjaston kanssa ensi vuoden aikana. Aiemman
Rutakkokirjastoverkkoyhteisön muodostavat
Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven, Sukevan, Vieremän, Pielaveden ja
Keiteleen kirjastot. Rutakko-verkkokirjastoilla
on yhteinen aineistotietokanta ja lainaajarekisteri.
Rutakko-kirjastoverkosta hyötyvät
kirjastojen toiminnan kehittämisen lisäksi
sekä kirjaston asiakkaat että henkilöstö.
Asiakkaiden on mahdollista lainata kaikkien

kirjastoverkko-kirjastojen aineistoja. Verkkopalvelussa voi tehdä aineistohakuja ja varauksia sekä uusia lainoja. Verkkolainaksi voi
tilata aineistoa, jota ei ole omassa kirjastossa.
Verkkolainoja kuljetetaan kirjastojen välillä
kerran viikossa. Samalla kirjastokortilla
voi asioida kaikissa verkkoon kuuluvissa
kirjastoissa. Henkilökunta voi jakaa ammatillista osaamista kollegojen kesken. Yhteiset
hankkeet, tapahtumat ja kirjailijavierailut
tuovat uutta vaihtelua kirjastopalveluiden
käyttäjille.

NILAKAN KUNTIEN
VIRTUAALIKIRJASTOHANKE KÄYNNISTYY
Nilakan kuntien virtuaalikirjastohanketta on valmisteltu syksyllä
2015 sivistys- ja kirjastonjohtajien sekä
SavoGrow:n viestintäpäällikön kesken.
Hankkeen isäntäkunnaksi tulee Keiteleen
kunta.
Nilakan virtuaalikirjastopilotin tavoitteena on luoda malli, jossa kirjastohenkilökunnan henkilökohtaista palvelua ja opastusta
voi saada oman kunnan henkilöstöttömään
kirjastoon, työpaikalle tai vaikkapa omalle
kotisohvalle videoyhteyden, chatin ja kirjastonavigaattorin avulla.
Käytännössä Nilakan kuntien kirjastoille
luodaan yhteinen nettisivu, palveluportaali, jota asiakas voi käyttää joko omalta
kotikoneeltaan, mobiililaitteesta tai kirjaston “palvelukioskista”. Nettisivulta asiakas
valitsee asiointitavan: haluaako hän kohdata
virkailijan verkossa videokuvan avulla tai
chatata hänelle kysymykset.
Toimintamallin tavoitteena on tarjota
yhä saavutettavampia kirjastopalveluja.
Nilakan alueen sisällä asiakas voi kirjastokortillaan tulla omaan kirjastoon myös ns.
henkilöstöttömänä aikana. Mikäli hän auto-

matisoidun lainaus- ja palautuspisteen lisäksi
tarvitsee henkilökohtaista palvelua, hän voi
palveluportaalin kautta saada apua päivystävästä kirjastosta, josta asiakasta voidaan
neuvoa mm. aineistohakuun käyttämällä
hyödyksi kiinteistöstä saatavaa etävalvontakuvaa.
Virtuaalikirjastossa myös mm. kirjastossa
järjestettävät lukupiirit, kirjavinkkaukset,
satutunnit ja muut kulttuuritapahtumat
voidaan streamata verkkoon, jolloin osallistuminen tapahtumaan mahdollistuu myös
kirjaston ulkopuolelta.
Toimintamallin tavoitteena on lisätä kirjaston käyttöä, hyödyntää kirjastoresursseja
alueen sisällä yhä tehokkaammin sekä luoda
kirjastolle uudenlaisia rooleja ja väyliä tietoja kulttuuripalveluiden tarjoajana. Vastaavaa
sähköisten työvälineiden käyttöönottoon
liittyvää kuntien välistä kirjastopalvelujen
kehitystyötä ei ole tiettävästi käynnissä muualla Suomessa.
Onnistuessaan toimintamalli voisi toimia
uraauurtavana uudistuksena koko suomalaisen kirjastoverkon modernisoimisessa.
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Uusia palveluja ja asuntoja
ikäihmisille
SOTE (sosiaali- ja terveystoimen)
palvelurakenneuudistusta on valmisteltu pitkään ja hartaasti ”isolla kirkolla”.
Uutisointia asiasta on saatu siinä määrin,
että SOTE-soppa aamukahvilla vaihtuu jo
moneltakin kiinteämpään evääseen.
Vaikka suuri SOTE-soppa kiehuu sosiaalija terveyspalvelut ovat kuntalaisten käytössä ja palveluita arvioidaan ja kehitetään
Tervon kunnassa jatkuvasti. Sosiaalipalvelut
on vielä tuotettu tuttuun tapaan omana
toimintana tai yhteistyössä muiden kuntien
kanssa (esimerkiksi Vaalijalan kuntayhtymä
kehitysvammahuollossa). Viimevuosina yhteistyö lähikuntien kanssa on lisääntynyt esimerkiksi siten, että perheneuvolapalvelut,
etsivän nuorisotyön palvelut ja päihdeja mielenterveystyön sosiaaliohjaajan
palvelut tuotetaan yhteistyössä Nilakan kuntien kanssa. KYSTERI- liikelaitos
(mukana kahdeksan kuntaa) on tuottanut
perusterveydenhuollon palvelut 1.1.2012
alkaen. Erikoissairaanhoidon palvelut on
saatu tuttuun tapaan KYS:istä Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin tuottamina.
Ikäihmisten tulevien palvelutarpeiden
ja palveluiden arviointia sekä suunnittelua varten perustettiin vanhustenhuollon
kehittämistyöryhmä. Palveluiden kehittämisen painopistealueiksi asetettiin kotihoidon palveluvaihtoehtojen lisääminen
esimerkiksi uuden tekniikan ja palvelusetelin
avulla. Myös yhteyksien (kulkuyhteydet ja
sähköiset yhteydet) kehittäminen todettiin
tärkeäksi. Käytännön toimena kunnassa on
jo käynnistetty asiointiliikennepalvelu.
Ikäihmisten asumispalveluiden osalta
tarvitaan lisää ns. välimuotoista asumispalvelua. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille,
jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista
hoivaa ja hoitoa, mutta päiväaikaan paljon
apua, toiminnanohjausta ja turvaa.
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IKÄIHMISTEN
TOIMINTAMUISTIO
TARINATUPA: Joka keskiviikko

Vaikka suuri SOTE-soppa
kiehuu sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuntalaisten
käytössä ja palveluita arvioidaan ja kehitetään Tervon
kunnassa jatkuvasti.

Parkkimäen kerhohuoneella klo 12-13.30.
Yhteyshenkilö: Kotihoitopalveluiden
esimies puh. 017 499253

OMAISHOITAJIEN KOKOONTUMINEN: 4-5-krt vuodessa. Yhteyshenki-

lö Salme Selamo puh. 044 387 2457
Ikäihmisten asumispalveluja on suunniteltu yhteistyössä Tervon Vanhusten
ja Vammaisten Tuki Ry:n kanssa. Tällä
hetkellä yhdistys on remontoimassa kahta
rivitaloa ikäihmisten vuokra-asunnoiksi
osoitteessa Myllytie 9. Vanhusten ja
Vammaisten Tuki Ry:n vuokra-asuntoja
voi tiedustella Pirkko Väätäiseltä puh. 017
499252.
Myös palvelukeskukselle on tehty
käyttö- ja peruskorjaussuunnitelma.
Suunnitelman mukaan Palvelukoti
Vuokon tilat peruskorjataan ja kotipalvelulle remontoidaan uudet toimitilat
palvelukeskuksen alakertaan, jonne on
tarkoitus saada tilat myös viisipaikkaiselle ryhmäkodille. Tällä hetkellä hankkeelle ollaan hakemassa rahoitusta.
Suunnitelma ikääntyneen väestön
tukemiseksi Tervossa 2015-2017 on
vahvistettu kunnanvaltuustossa lokakuussa 2015 (nähtävissä kunnan nettisivuilla).
Suunnitelma koskee kunnan toimenpiteitä
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden
tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon
järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Vuoden vaihteesta 2016 alkaen
kotihoidossa kokeillaan uudenpyyppistä sairaanhoitajan tehtävää. Uudella
tehtävällä vahvistetaan palveluohjausta
sekä sairaanhoidon osaamista kotihoidossa.
Kotihoitopalveluiden sairaanhoitajaan voi

ELÄKELIITON KERHO: Kokoontuu
joka toinen torstai. Yhteyshenkilö Anja
Puranen puh. 040 706 0640
ottaa yhteyttä esimerkiksi palvelutarpeen
arviointiin, omaishoitoon, ikäihmisten perhehoitoon liittyvissä asioissa.
Kunnassa on aloittamassa myös yksityinen asumispalveluyksikkö erityistä
tukea tarvitseville asiakkaille. Palvelukodin rakennuksen on määrä valmistua
vuodenvaihteessa 2015-2016.
Lapsiperheiden ja nuorten palveluiden
osalta perheneuvolan ja etsivän nuorisotyöntekijän tilat löytyvät Mantulta
15.11.2015 alkaen. Uuden sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden kotipalvelua voi hakea kotihoitopalveluiden
esimieheltä puh. 017 499253 (1.1.2016
alkaen kotihoitopalveluiden sairaanhoitajalta).
Tällaisin sosiaalitoimen syyskuulumisin
toivotan tervolaisille mukavaa ja aktiivista
syksyä ja alkavaa vuotta 2016.
Pidetään yhteyttä!
Anna Kuhmonen
perusturvajohtaja

KUNTOSALIVUORO VETERAANIT (ohjattu): Ma klo 10-11.30. Yhteys-

henkilö Fysioterapeutti, Kysteri puh. 017
171 183

KUNTOSALIVUORO SENIOTIT

(osittain ohjattu): Ti 9-10.30. Yhteyshenkilö Fysioterapeutti, Kysteri puh. 017 171
183

AVOIN OHJATTU KUNTOSALIVUORO: To klo 18.30-19.30.

Järjestäjä Maa- ja kotitalousnaiset

KUNTOSALIVUORO SYDÄN- JA
HENGITYSYHDISTYS: To klo 16-17.
VENYTTELYVOIMISTELUA
IKÄÄNTYVILLE: Ma:16.30-17.30.
Järjestäjä Kansalaisopisto

VERTAISTUKIRYHMÄ MUISTISAIRAILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN: järjestäjä Pohjois-Savon Muisti ry,

Tiedustelut: toimisto@psmuisti.fi,
puh. 017 26 33 980
KATSO KAIKKI TAPAHTUMAT
TAPAHTUMAKALENTERISTA!
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Tervon
talvitapahtumat
6.12. Itsenäisyyspäivä Tervossa
klo 10.00 Juhlajumalanpalvelus
- kunniakäynti sankarihaudoilla ja Karjalaan
jääneiden muistomerkillä.
klo 11.30 Itsenäisyyspäivän juhla
Mantulla
klo 17.30 Kaikkien yhteinen, Tervaspartion
järjestämä kynttiläkulkue virastotalolta
sankarihaudoille
- iltahetki kirkossa

16.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut
Lohimaassa
17.12. klo 9.30 Lasten jouluteatteri:
Joulu on jo ovella Mantulla
Teatteri Mukamas
18.12. Valon lapsi –joulukuvaelma
kirkossa klo 18
20.12. klo 10 Messu
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Nuorisotoimi tiedottaa
Nuorisotalo Mantun alakerran keittiöön tehtiin remontti
kesän ja syksyn 2015 aikana. Remontin
yhteydessä lattiamateriaalit, lattiakaivot ja
viemäröinnit uusittiin. Keittiöön hankittiin
uusi astioiden pesulinjasto, jossa on uutena
myös laitosastianpesukone. Keittiöön
hankittiin myös uusi uuni sekä kylmäkaappi.
Kaikki kaapistot uusittiin ja keittiötarvikkeita hankittiin lisää. Kysy Mantun varauksia
juhliin ja tilaisuuksiin numerosta puh. 0447
499 303 tai puh. 0447 499 304.
Perjantaina 11.12.2015 KLO 18-21
nuorten pikkujoulut Mantun
nuorisotiloissa. Tervetuloa!

20.12. klo 18 Iloveelan konsertti kirkossa
8.12. klo 19 Christmas Jazz Lohimaassa
9.12. klo 18 Päiväkodin joulujuhla
11.12. Lucia-juhla Palvelukoti Vuokossa
13.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut
kirkossa

26.12. Tapaninpäivä. Jumalanpalvelus
Palvelukoti Vuokossa
27.12. Maakirkko ”pitäjillä”
3.1. klo 16 Kalevan Kaiun ja Tervon
pelimannien konsertti
3.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus

15.12. klo 9.30 Ronja Runo ja Kerttu
Kertomuskioski. Toiminnallinen tunnetaitosatutunti Tervon kirjastossa, Järj. tanssi- ja
teatteritaiteilija Laura Rukola

6.1. klo 12 Messu vapaakirkossa
Talluskylässä

16.12. klo 12 Sotaveteraanien joulujuhla
16.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut
Katriina-Kestissä

PS.

Tule ja tuo
ystäväsikin mukaan!

Liikuntatoimi tiedottaa
18.12.-21.12.2015 välisenä aikana
liikuntasalin normaalit vuorot peruttu
Tervon Yhtenäiskoulun joulujuhlavalmistelujen ja joulujuhlan vuoksi. Kyseisenä aikana
kuntosali auki normaalisti.
24.12. jouluaattona kunto- ja
liikuntasali suljettu.
25.12.-26.12. ja 31.12. ,1.1.2016 ja
6.1.2016 kuntosali avoinna klo 7-18. Muina
aikoina kunto- ja liikuntasali auki normaalisti.

UINTIMATKAT VIITASAARELLE
La 5.12. ja 19.12. vuoden viimeiset uintimatkat viitasaarelle. Uintimatkat jatkuvat
keväällä 2016 seuraavasti: 9.1.,
23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3.,
2.4., 16.4. Lähtö Tervon abc:ltä
klo 9.50 ja Vesannon abc:ltä
klo 10.15 ja Ahveniselta 10.25.

Järj. Vesannon ja Tervon
liikuntatoimet ja Kuopion
Seudun Hengitysyhdistys

MATKA JÄÄKIEKKOOTTELUUN
Pe 22.1.2016 matka jääkiekko-otteluun
Kalpa-Kärpät. Lähtö Vesannolta (Vestorin
edestä) klo 17 ja Tervosta (osuuspankin
edestä) klo 17.20. Ottelu alkaa klo 18.30.
Ilmoittautumiset 14.1.2016 klo 15 mennessä numeroon puh. 0447 499 303.
Järj. Vesannon ja Tervon liikuntatoimet

LOHIMAAN TALVIRIEHA
La 5.3.2016 klo 11-15 pidetään jälleen koko perheen talvitapahtuma Lohimaassa. Seuraa tiedottelua.
Järj. Lohimaa, Tervon vapaa-aikatoimi ja
useita paikallisia järjestöjä.
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Tervon Urheilijoiden tiedote
Tervon Urheilijat ry uudistaa
jäsenrekisteriään pikku hiljaa. Lähetimme
marraskuun alussa s-postiin jäsenmaksulaskut niille, joiden osoite on rekisterissämme.
Jaamme myös paperiversiot eri kerhoissa
toimiville lapsille ja nuorille.
Jos haluat liittyä seuraamme tai et ole vielä
saanut tämän vuoden jäsenmaksua, voit
maksaa sen tilille OP Tervo FI93 5465 0940
0020 89. Käytä viitenumeroa 6444.
Jäsenmaksut 2015:
Aikuiset 12 €
Lapset ja nuoret (alle 18 v.) sekä
opiskelijat 5 €
Perhemaksu 25 €
Jos olet uusi jäsen, tai et saanut sähköpostiin
jäsenmaksulappua, lähetä tietosi ja s-postiosoitteesi meille tervonurheilijat@gmail.com

Lisätietoja:
Puheenjohtaja katja.suhonen72@gmail.com
Sihteeri pirkko.vaatainen@tervo.fi
Toivotamme kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme Rauhallista Joulua ja
liikunnallista Uutta Vuotta!

Lastensuojelu, muu sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut: sosiaalityöntekijä Minna Heikkinen, puh. 499251. Sosiaalityöntekijän puhelinaika ma-pe 8-10.
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä
Sirpa Alasiurua, puh. 044 7885422.
Sosiaaliohjaaja Paula Räisänen,
puh. 0447885438.
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. 499200, 044 7499200.

Etsintäkuulutus
Ruususen unta nukkuva yhdistys
kaipaa herättäjiä. Sinä äiti, isä, mummo,
pappa, kummi tai kaima, tule ja piristä
toimintaamme. Olemme valtakunnallisesti
arvostettu ja tunnettu yhdistys, joka haluaa
toimia lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

valitettavasti raha ei yksin auta. Tarvitsemme
TOIMIJOITA ja TEKIJÖITÄ!

Tällä hetkellä virumme hädin tuskin hengissä. Perhekahvila, kylämummo tai –vaari,
lukumummo, vertaistuki, lasten ja nuorten
kerhot, tukioppilastoiminta; kaikki tämä on
osa toimintaamme Suomessa. Yhdistys on
yhtä kuin jäsenistönsä – nyt näyttää siltä,
että toimintamme hiipuu täysin.

Tiedotamme toiminnastamme MLL Tervo
Facebook – sivullamme.

Olemme iloisia jokaisesta uudesta jäsenmaksua maksavasta henkilöstä, mutta

Jäseneksi voit liittyä sähköisesti osoitteessa
www.mll.fi/jasenyys/ - Valitse paikkakunnaksi Tervo. Jäsenmaksu on 25€ vuonna 2015.

MLL Tervon puolesta,
Katja Suhonen, puheenjohtaja
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Tällä hetkellä seurassamme toimii
B-tyttöjen lentopallojoukkue, kouluikäisten sählykerho sekä uutena 3-6-vuotiaiden
liikuntakerho.
Uudet liikuntakerhojen ja ryhmien
ohjaajat ovat tervetulleita mukaan. Maksamme mielellämme myös koulutuskuluja
sillä edellytyksellä, että seuramme saa sitten
jotain uutta toimintaa. Järjestämme toimintaa kaiken ikäisille toiveiden ja tarpeiden
mukaan. Mahdollisuutemme ovat rajalliset
ilman innokkaita vetäjiä.

Tervon kunnan Talvikirje 2015-16

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
Anna Kuhmonen, puh. 499250.
Toimeentulotukiasiat toimistosihteeri
Pirkko Väätäinen, puh. 499252. Puhelinaika
ma-pe 8-10.

Sosiaaliasiamies, puh. 0447183308.
SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.

Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti
kerran viikossa.
Terapeutti, puh. 040 1472522.
Sosiaalityöntekijä, puh. 040 1779124.
Rehtori, puh. 044 7499306.
VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoitopalveluiden esimies Riitta Oittinen,
puh. 499253. Kotipalvelu, ateria-, sauna- ja
muut tukipalvelut, päiväkeskus sekä veteraaniasiat.
1.1.2016 alkaen kotihoidon sairaanhoitaja
Anna-Maija Konttinen (kotihoidon palveluohjaus), puh. 499264. Palvelutarpeen
arvioinnit, omaishoidon tuki ja ikäihmisten
perhehoito.
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 Riitta Oittinen, puh. 499253.
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SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET/
SOSIAALIPÄIVYSTYS
Virka-aikana sosiaalityöntekijä, puh. 499251,
toimistosihteeri, puh. 499252, perusturvajohtaja, puh. 499250. Tarvittaessa yhteydenottopyynnöt, puh. 499111.
SOSIAALIPÄIVYSTYS
virka-ajan ulkopuolella, puh. 112.
KRIISIPALVELUT
virka-ajan ulkopuolella joka päivä klo 14-21:
Kuopion Kriisikeskus, Suokatu 27, 70100
Kuopio. puh. 2627733.
Kriisikeskuksen puhelinpäivystys antaa tukea
ja apua kriisitilanteissa ja tarvittaessa 1-5
henkilökohtaista keskustelukertaa. Ajanvaraus keskusteluihin ma-pe 8-21,
la-su 14-21.
TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja vs. Juho Nuutinen,
puh. 0447499371, ajalla 5.10.201531.3.2016,
Jukka Korhonen, puh. 044 7499350,
1.4.2016 alkaen.
Rakennustarkastaja
Esko Tossavainen, puh. 044 7499355.
Toimistosihteeri
Jukka Mykkänen, puh. 499351.
Työnjohtaja-laitosmies Heli Mähönen,
puh. 044 7499354.
Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 499352.
Teknisen toimen päivystys puh. 499353.
YLEINEN EDUNVALVONTA
Kuopion oikeusaputoimisto/ Yleinen edunvalvonta
Suonenjoen toimipiste
Olavi Leskisen katu 12, 77600 Suonenjoki
Edunvalvoja
puh. 0295 652571 tai 050 3801181.

Edunvalvontasihteeri
puh. 0295652570 tai 050 3801174.
OIKEUSAPUPALVELUT
Kuopion oikeusaputoimisto, Suonenjoen
toimipaikka, puh. 0295 661060 tai
050 4064563.
KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajavirasto.fi,
puh. 0295 536901, arkisin klo 9-15.
KIRJASTO
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimies
Tiina Pulkkinen, puh. 499 316.
Lainaus, kirjastovirkailija
Sini-Marja Jalasaho, puh. 499315.
Kirjastossa avoin langaton verkko ja
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Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja
Mikko Räty, puh. 044 7499304.
Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks.
tämän tiedotteen erillinen osio.
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
(Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki)
Vs. ympäristöterveysjohtaja Lari Hölttä,
puh. 044 7499421.
Toimistosihteeri Mervi Kukkonen,
puh. 044 7499410.
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka Herralantie 1

lainattavissa myös e-kirjoja.

Lari Hölttä, puh. 044 7499421.

Kirjastossa on käytössä kaksi seniori-

Jaana Partanen-Podduikin,
puh. 044 7499422.

pc-tietokonetta ja yläkerran koneella on
valokuva-arkisto.
Kirjaston digitaalipiano on lainattavissa

tervolaisten järjestöjen tapahtumiin ja vuokrattavissa yksityisille.
YHTENÄISKOULU
http://peda.net/veraja/tervo/
yhtenaiskoulu. Yhtenäiskoululla on oma sivu
myös Facebookissa, käy tykkäämässä!
Rehtori Heikki Pulkkinen,
puh, 044 7499306.
Toimistosihteeri Arto Hujanen,
puh. 044 7499301.
Joululoma 23.12.2015-6.1.2016 ja talviloma
7.-11.3.2016. Koulutyö päättyy 4.6.2016.

Vesa Aula, puh. 044 7499424.
Eläinlääkärit
Tervo, Päivi Romunen Myllytie 7,
ajanvaraus klo 8-9, puh. 044 7499401.
Vesanto, Anu Hallikainen Valokuja 1,
ajanvaraus klo 8-9, puh. 044 7499402.
Valvontaeläinlääkäri/vs. vastaava eläinlääkäri Tanja Lehtolainen, puh. 0447499409.
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

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

YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Kuopion aluepelastuslaitoksessa Tervon

Tervon kunnan Talvikirje 2015-16
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alueella palvelee lähinnä ylipalomies Seppo
Matilainen, puh. 044 7188301. Tervon palokunnan päivystysnumero on 188306.
TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri, Tervon terveysasema,
puh. 017 171171.
Ks. erillinen tiedote.
AMBULANSSI 112
ASUNTOASIAT
Vuokra-asuntoasioissa palvelevat hallintojohtaja, puh. 044 7499201 ja Kiinteistö
Oy Tervon Vuokratalojen toimitusjohtaja
Oili Heiskanen, puh. 040 5799793. Asuntohakemuslomakkeet saa kunnanvirastosta.
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 haja-asutusalueelta. Tonttivarausasioissa palvelevat
kunnanjohtaja, puh. 499200 ja rakennustarkastaja, puh. 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.
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TERVON TERVEYSASEMAN TIEDOTE
Tervon terveysaseman
aukioloajat:
maanantai-torstai 8-16,
perjantaina 8-15
Soittoajat:
maanantai -torstai 8-9 ja 13-14
perjantaina 8-9 ja 12-13
puh. 017 171 176 ja 017 171 175
Olethan ystävällinen ja kuuntelet
takaisinsoittojärjestelmän tiedotteen
loppuun asti. Jos sinulla on salainen
numero, jätä yhteystietosi.
Islab laboratorio on avoinna
Tervon terveysasemalla maanantaina ja
torstaina 7– 9.30.
Voitte varata ajan laboratorion näytteenottoon osoitteesta www.islab.fi/
ajanvaraus tai soittamalla puh. 044-717
8888 klo 12-14.
Tarvittaessa voitte käydä muissa Islabin
toimintayksiköissä.
INR poliklinikka
Tänä syksynä on Tervossa aloitettu INR poliklinikka toiminta Marevan verenohennus
lääkettä käyttäville potilaille. Poliklinikan
toimintamalliin kuuluu tapaaminen hoitajan
kanssa ajanvarauksella. INR hoitajan vastaanotto sijaitsee Tervon terveysaseman neuvolan päädyssä. Hoitaja ottaa verinäytteet
ja määrittää Marevan annostuksen potilaalle
hoitotilanteessa, samalla käynnillä. Mittauksissa käytetään vierimittauslaitetta, jolla
arvo saadaan sormenpäästä mittaamalla.
Vierimittaukseen siirtyessä otetaan rinnakkaiset suoninäytteet 3 kertaa ja jatkossa kerran
vuodessa tai jos INR arvo on alle tai yli
raja-arvojen. Kaikille vierimittaus ei sovellu.

Silloin annostus määritellään entiseen tapaan
suoninäytteen perusteella. Sormenpäämittauksessa käsien lämpimänä pitäminen polille
tullessa on mittaustuloksen ja mittauksen
onnistumisen vuoksi tärkeää.
Hoitaja on Tervon ja Vesannon yhteinen
INR hoitaja. Tervon INR päivät ovat
tiistaina ja keskiviikkona, Vesannon
maanantaina ja torstaina. Hoitajan
tavoittaa puhelimitse arkisin klo 7.3015.30, perjantaisin klo 13 asti. Hoitaja
Päivi Lindin puhelin numero on 017-171
186.
Muistipoliklinikka on erikoissairaanhoitotasoista, erikoislääkärin perusterveydenhuollossa tekemää matalan kynnyksen
toimintaa, jonne ohjautuvat yli 65-vuotiaat
henkilöt, joilla ei vielä ole diagnoosia tai
he ovat seurannassa heikentyneen muistin
vuoksi. Ajo-oikeuden arviointi ja myös huoli
omaisen tai hoitohenkilökunnan taholta on
syy ohjautua muistipoliklinikalle. Muistipoliklinikan tehtävänä on löytää ja tunnistaa
muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa, hidastaa taudin etenemistä sekä
ylläpitää toimintakykyä. Muistipoliklinikalla
työskentelevät muistikoordinaattori ja lääkärinä geriatri.
Yhteystiedot: Muistikoordinaattori Maarit
Tarvainen, Tervontie 8, 72210 Tervo
puh. 017 171 242, numeroon on liitettynä
takaisinsoitto järjestelmä jonne voitte jättää
soittopyynnön.
Olethan muistanut vaihtaa reseptit
e- reseptiksi. Reseptien uusintaviive 5
vuorokautta. Tulevaisuudessa voitte uusia omat reseptinne oma Kanta palvelun
kautta.
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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
Kunnanvirastossa on asiakaspääte Kelan verkkopalveluiden käyttöä varten.
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

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),
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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TIEDOTE NEUVOLAIKÄISTEN VANHEMMILLE
Päivähoitopalveluita tarvitessanne ottakaa yhteys Kurrekummun päiväkotiin, varhaiskasvatuspalveluiden esimieheen, puh. 044 7499
263.
Päivähoito-oikeus alkaa vanhempainrahakauden jälkeen ja jatkuu kunnes lapsi
aloittaa oppivelvollisuuden. Esikouluikäisillä lapsilla on oikeus päivähoitoon.
Päivähoitoon hakeutuminen tapahtuu täyttämällä hakukaavakkeen (kaavakkeita saa päiväkodilta/kunnan sivuilta
sähköinen asiointi), järjestelyaika on 4
kuukautta, mutta saadessasi äkillisesti
työ- tai opiskelupaikan, niin järjestelyaika
on 2 viikkoa.
Jos taas hakeudut työnhakijaksi, niin
samalla kannattaa hakea jo päivähoitopaikkaa varalta ja ottaa se vastaan
tarpeen tullessa.
Päiväkodissa lapsesi saa hoivaa ja
kasvatusta sekä opetusta sekä tarpeen
mukaista kehityksen tukemista lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien ohjaamina.

“

Päiväkodissa lapsesi saa
hoivaa ja kasvatusta sekä
opetusta sekä tarpeen
mukaista kehityksen
tukemista lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien ohjaamina.

Tarja Riekkinen,
varhaiskasvatuspalveluidenesimies,
puh. 044 7499 263,
Kurrekummun päiväkoti,
Parkkitie 2, 72210 Tervo
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LAPSIPERHEIDEN HUOMIOiMINEN
TERVON KUNNASSA
Tervon kunnanvaltuusto on
hyväksynyt (18.6.2012 § 23) Tervon
kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman
2012-2016.
Ohjelman mukaan lapset ja nuoret
kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi
aikuisiksi. Tervon kunta tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille laadukkaat peruspalvelut
lähipalveluina. Lapset ja nuoret osallistuvat
yhdessä aikuisten kanssa omia asioitaan koskevien asioiden suunnitteluun ja käytännön
toiminnan toteuttamiseen. Kehittämistoimet
synnyttävät myönteistä kuntakuvaa kaikkien
toimijoiden yhteisten tavoitteiden ja toiminnan kautta.
Ohjelmaan on kuvattu tervolaisten lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tavoitteet ja visio, lasten ja nuorten hyvinvoinnin
tila ja haasteet sekä lasten ja nuorten palvelut. Lisäksi ohjelmaan on kirjattu käytännön
toimet ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi seuraavilta osa-alueilta:

Lapsiperheille tukea
- Kuntaan syntyvien lasten perheille
luovutetaan 150 euron lahjakortti
käytettäväksi ostoihin paikallisilta
yrittäjiltä.
- Vanhempainrahakauden päättyessä pienten lasten perheitä tuetaan
500 euron taaperorahalla.
- Kaikissa kunnan järjestämissä
tapahtumissa ja tiedottamisessa
huomioidaan lasten ja perheiden
tarpeet.

Taaperoraha

* Perheiden tukeminen ja vanhemmuuden
vahvistaminen (mm. kodin, päivähoidon
ja koulun yhteistyö, aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 1-2 -luokkien
oppilaille sekä muiden luokkien erityisoppilaille, kerhotoiminta, ostopalvelusetelin
myöntäminen perheen kiireellisen kotiaputarpeeseen/ yhteydenotto sosiaalityöntekijä Minna Heikkiseen,
p. 0447 499 251)

Lahjakorttia ja taaperorahaa
haetaan seuraavasti:
1) Neuvolakäynnillä huoltaja antaa
Tervon kunnalle yhteystiedot, jotta
kunta voi toimittaa lahjakortin
perheelle (lomake neuvolasta).
2) Taaperoraha haetaan vanhempainrahakauden päättyessä hallintojohtaja Kaija Tarvaiselta kirjeellä
tai sähköpostilla. Hakemukseen
merkitään lapsen nimi ja syntymäaika sekä huoltajan yhteystiedot, henkilötunnus ja pankkitilin numero.

* Lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen
ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden
turvaaminen.

Koko lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma on luettavissa Tervon kunnan
internet-sivuilla.

* Nuorten työllistyminen ja hyvinvointi.

Yhteistyöterveisin
hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
p. 0447 499 201,
kaija.tarvainen(at)tervo.fi

* Hyvien käytäntöjen jatkaminen ja uusien toimintamuotojen kehittäminen sekä
lasten ja perheiden asioista tiedottaminen.
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As oy Tervon valkeakangas
Vielä pari omistusasuntoa vapaana
Kirkkotie 7, Tervo.

Tontit Tervossa

JÄTEHUOLLON VINKIT

Tervon kuntastrategian keskiössä on asuminen. Tämän vuoksi
kunnalla on useita kaavaprosesseja vireillä mm. uusien rantatonttien saamiseksi
myyntiin. Kunnalla on rakentamiseen
tarkoitettuja omakotitalotontteja tällä
hetkellä noin 30 kpl. Riitniemessä on
vielä kaksi rantatonttia vapaana. Myös
muuhun rakentamiseen, kuten uusille
rivitaloille ja kerrostalolle on kunnassa
suunnitelmia. Asumisen markkinointiin
aiotaan satsata myös tulevaisuudessa.
Kaavoituskatsaus on luettavissa ja
nähtävillä kokonaisuudessaan kunnan
nettisivuilla www.tervo.fi sekä teknisessä
toimistossa.

Mitä ja milloin jäteasemalle?
Jäteasemalle voi toimittaa sellaisia jätteitä,
joita ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan
kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi. Jäteasemilla vastaanotetaan peräkärrykuormia
yms. Veloituksetta jäteasemalle kotitaloudet
voivat toimittaa metalliromua, puujätettä,
sähköromua (SER) sekä vaarallista jätettä.
Pienkuormamaksu veloitetaan loppu- ja
energiajätteestä. Tervon jäteasema sijaitsee
osoitteessa Lohitie 3, 72210 Tervo.

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

12,25€

Tervon jäteasema on auki seuraavasti:
talviaikana (1.11.-30.4.)
perjantaisin klo 15-17
kesäaikana (1.5.-31.10.)
perjantaisin klo 14-18

asumisilmo

Asunto Oy Tervon Siltavahti

Pienkuormamaksut:		
pienkuorma
enintään 3 m3 tai 300 kg 24,40€
pienkuorma
enintään 1 m3 tai 100 kg

Yhteyden otot ja näytöt
puh. 044 3496202
Hasse Wallen

Tervon keskustaan, sillan korvalle,
järven rantaan on valmistumassa
uusia rivitaloasuntoja.
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Tarkempia tietoja kotisivuiltamme
sekä sähköpostilla tai soittamalla.
www.lifthouse.fi
lifthouse@lifthouse.fi
Puh. 0500 274 214

Hyödynnä ekopisteitä
Mikäli kiinteistöllä ei ole omia hyötyjätteiden keräysastioita, kannattaa hyödyntää
ekopisteiden palveluja. Pisteille voi viedä
lasia, metallia, kartonkia, paperia ja tekstiilejä, niiden palvelutasosta riippuen. Lajittelu
kannattaa, sillä saadaan mm. parannettua
sekajätteen laatua, josta jo nyt osa ohjataan energiahyötykäyttöön. Lisäksi saadaan
talteen materiaaleja, joista voidaan tehdä
uusia tuotteita.
Tervossa ekopiste löytyy osoitteesta
Lohitie 2. Pisteellä otetaan vastaan
lasia, metallia, kartonkia, paperia sekä
tekstiiliä.
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Arkipyhät vaikuttavat
jätepalveluihin
Arkipäiville osuvat juhlapyhät saattavat
muuttaa jäteastioiden tyhjennysrytmiä koko
viikon ajalta 1-2 päivää eteen- tai taaksepäin. Arkipyhä voi myös siirtää tyhjennyksen poikkeuksellisesti lauantaille tai sunnuntaille, vaikka normaali tyhjennyspäivä
olisi arkipäivä. Muutosten varalle jäteastia
kannattaa sijoittaa ajoissa paikkaan, josta
jäteauto käy sen tyhjentämässä, ellei se ole
siellä pysyvästi. Jos jätettä tulee niin paljon,
ettei kaikki mahdu jäteastiaan, ylimääräiset
jätteet voi laittaa säkissä astian viereen. Lisäsäkistä menee erillinen hinnaston mukainen
maksu.
Pyhäpäivinä suljettuina ovat kaikki jätehuollon palvelut, kuten jäteasemat, Kuopion jätekeskus sekä palvelunumero. Loppuvuoden
arkipyhäpäiviä ovat jouluaatto (24.12.) ja
joulupäivä (25.12.). Vuoden alusta ensimmäinen arkipyhäpäivä on uudenvuodenpäivä (1.1.). Myös loppiainen 6.1. vaikuttaa
jätepalveluihin.
Lisätietoja:			
Jätekukko Oy
Asiakaspalvelu
017-368 0152
asiakaspalvelu@jatekukko.fi
www.jatekukko.fi

Kiitos maa- ja kotitalousnaiset!
Tervon maa- ja kotitalousnaiset ovat jo kahtena kesänä hoitaneet keskustan alueen kukkaistutuksia
sekä ilahduttaneet ohikulkijoita liikenteenjakajassa istua töröttävillä hauskoilla
hahmoillaan. Hahmot ovat saaneet päälleen aina kulloinkin ajankohtaisen asun,
kuten palokuntaleirin aikaan palomiehen
tai vappuna ”vappuhempukan”. Tämän
lisäksi naiset ovat järjestäneet piennarten
siivoustalkoot sekä jättibalsamin nyhtämisen muutamana vuonna.
Tästä aktiivisesta vapaaehtoistyöstä
heidät palkittiin Pohjois-Savon Vuoden

maisemateko 2015 palkinnolla. Palkinnon jakoi Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset. ”Haluamme olla esimerkkeinä
kanssaihmisille siten, että meistä jokainen
voi pienillä teoilla vaikuttaa paikkakunnan ilmeeseen, siisteyteen, viihtyvyyteen
ja näiden tekojen tuloksena jopa tuoda
uusia asukkaita pieneen, mutta pirteään
Tervoon”, kommentoivat naiset.
Tämä on oiva esimerkki siitä, miten
jokainen voi omalla panostuksellaan vaikuttaa paikkakunnan elinvoimaisuuteen.

Kiitos ”maanaisille”!

PS.
Hyvää ja rauhallista joulua
ja onnellista
uutta vuotta 2016!
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