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KOTELOsta matalan
kynnyksen ohjausta
ja neuvontaa
s. 15

Uuden koulun
suunnittelu on
käynnistynyt. s.4
Tervossa kokeillaan
virtuaalihoivaa
s. 26
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Kunnanjohtajan terveiset

T

ervon kunnan talouden tasapainottamista erilaisin toimenpitein on
tehty koko 2010-luku. Vain tasapainossa oleva kuntatalous turvaa palvelujen saatavuuden ja mahdollistaa kunnan
uudistumisen, elinvoiman ja välttämättömät
investoinnit, kuten uuden yhtenäiskoulun
rakentamisen. Tehdyistä tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta on Tervon kuntatalous
suurien haasteiden edessä lähivuodet. Vuoden
2019 tilinpäätösennusteen mukaan alijäämä
uhkaa kasvaa noin miljoonaan euroon. Tämä
tarkoittaa, että kunnan kertynyt ylijäämä on
lähes kokonaisuudessa käytetty.
Vuodelle 2019 odotettava erittäin heikko taloudellinen tulos on tuonut ongelmia
Tervon kunnan vuoden 2020 talousarvion
laadintaan. Olemme joutuneet ottamaan
kaikki keinot käyttöön, jotta vuoden 2020
talousarvio ja vuoden 2020 toteuma olisivat
tasapainossa. Perusongelma talousvaikeuksissa
on yksinkertainen – menot kasvavat tuloja
nopeammin. Erityisen haasteen muodostavat
lakisääteiset kustannukset erityisesti sosiaali- ja
terveyssektorilla, joihin kunnan vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.
Talousarvion tasapainoon saaminen on
edellyttänyt hallintokunnilta tiukkaa kustannusten karsintaa, kunnallisveroon ja kiinteistöveroon on tehty korotuksia ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnassa ovat
käynnissä koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut säästöjen hakemiseksi.
Tehtyjen toimenpiteiden jälkeenkin vuoden
2020 tilikauden tulos on noin 100.000 euroa
pakkasella.

Varmaa on, että myös jatkossa
Tervo kuntana menestyy, kun
kaikki tekevät työtä samalla
tarmolla ja yhteen hiileen
puhaltaen.

Uutta yhteistyötä rakennetaan
Vuonna 2019 on käynnistynyt kolmen kunnan (Tervo, Keitele ja Vesanto) rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyö.
Lisäksi tehostettu palveluasuminen siirtyi
1.9.2019 Attendo Oy:lle. Myös vuosi 2020
käynnistyy muutoksella, kun kolmen kunnan
(Tervo, Keitele ja Vesanto) teknisestä toimesta
vastaa jatkossa Palveluyhtiö Viisarit Oy. Tämä
tarkoittaa kunnan teknisen toimen henkilöstön siirtymistä Tervon, Keiteleen ja Vesannon
kuntien omistaman palveluyhtiön palvelukseen.
Tehdyt muutokset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa Tervon kunnan henkilöstö vähenee
vuodesta 2019 vuoteen 2020 siirryttäessä 98
henkilöstä 70 henkilöön. Vaikka palveluntuottajat muuttuvat ovat tutut työntekijät
edelleen tekemässä hyvät palvelut teille tervolaiset. Tehdyt muutokset muovaavat Tervosta uudenlaisten yhteistoimintaverkostojen
myötä modernin 2020-luvun palvelukunnan.
Eivätkä muutokset jääne tähän.
Kuusi Savogrow-alueen kuntaa (Tervo,
Vesanto, Pielavesi, Keitele, Rautalampi ja Suonenjoki) ovat tekemässä sosiaalipalveluiden
selvitystä, jonka lopputuloksena rakentuu toivon mukaan vuoden 2020 aikana yhteinen
sosiaalipalveluiden järjestämismalli, minkä
tarkoituksena on siirtää palveluiden painopistettä entistä enemmän ennaltaehkäiseviin
palveluihin.
Uusi koulu ja
uusia rantatontteja
Ongelmien ja haasteiden keskellä on uskallettava myös rohkeasti katsoa tulevaan.
Aktiivinen kaavoittaminen on tuonut tarjolle
tontteja Tervon keskustan parhaille paikoille kuntastrategian mukaisesti. Koti Rannalla
-messut ovat Tervon kesän 2020 ykköstapahtuma. Messut esittelevät laajasti maalla
asumista ja olemista. Uuden yhtenäiskoulun

suunnittelu ottaa uusia kierroksia vuoden
2020 aikana. Suunnittelun tarkoituksena
on luoda paras mahdollinen ympäristö
tervolaisten lasten oppimiselle ja kasvulle.
Kouluinvestoinnin lisäksi ei kunnalla ole
suunnitteilla talousarviovuosina 2020 –
2022 muita merkittäviä investointeja kuntarahoitteisesti.

Kiitokset!
Menneet yhdeksän vuotta kunnanjohtajana ovat osaltani menneet nopeasti
mielenkiintoisen työn, erinomaisten työkavereiden, sitoutuneiden luottamushenkilöiden, aktiivisten yrittäjien ja mukavien
kuntalaisten sekä vapaa-ajan asukkaiden
kanssa työskennellessä. Samanlaista päivää
on harvoin kohdalle sattunut. Varmaa on,
että myös jatkossa Tervo kuntana menestyy, kun kaikki tekevät työtä samalla tarmolla ja yhteen hiileen puhaltaen.

Petteri Ristikangas
kunnanjohtaja
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Kannessa komeileva iso olkinen
kekripukki oli Haapamäen kyläläisten
talkootyön voimannäyte, joka poltettiin Suppuniemen pellolla 1.11.2019.
Pukilla oli säkäkorkeutta reilu 3
metriä. Pukin polttoa kokoontui
seuraamaan lähes tuhatpäinen ihmisjoukko aina naapurikunnista saakka.
Kuva: Pentti Vänskä

PS.

Kunnan yhteystiedot
löytyvät sivuilta 36->

Tervon kunnan mainoskuono Sulo miettii: ”Kuinkahan kauan tässä joutuu nyt
tuuraamaan kunnanjohtajaa, kun uudesta ei ole vielä tietoa. Toivottavasti tuleva kunnanjohtaja on myös koiraihmisiä,
että säilyy puruluuetu entisellään…”

TERVON KUNNAN TALVIKIRJE 2019-20
Tätä tiedotetta jaetaan jokaiseen tervolaiseen kotiin sekä kesäasukkaille osoitteellisena.
Kansikuva: Pentti Vänskä
Kuvat: Jani Nuutinen, Tuomas Kuhmonen, Heidi Hämäläinen, Jyrki Vesa, Pixabay
Taitto: Hanna Valkonen, UniikkiTarina www.uniikkitarina.fi
Painopaikka: Grano Oy, Kuopio
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MUUTOKSIA
TEKNISESSÄ
TOIMESSA JA
SIIVOUSTOIMESSA
Tervon, Keiteleen ja Vesannon yhteisomisteinen teknisen toimialan Palveluyhtiö
Viisarit Oy käynnistää toimintansa 1.1.2020
osakaskuntien palveluntuottajana seuraavilla
liiketoimintalohkoilla:
• Hallinto- ja isännöintipalvelut
• Vesihuolto- ja kaukolämpöpalvelut
• Maa- ja metsätilojen hoito
• Rakentamis-, rakennuttamis- ja kaavoituspalvelut
• Alue- ja kiinteistönhoitopalvelut
• Siivouspalvelut
• Liikuntapaikkojen kunnossapito
Perustamisasiakirja allekirjoitettiin heinäkuussa 2019 ja käytännön järjestelyjen selvittäminen on jatkunut syksyn aikana.
Yhtiö tulee tuottamaan teknisen toimialan palvelut omistajakunnilleen uudistuvalla toimintakulttuurilla korvaten perinteisen
teknisen toimen toimintamallin.
Järjestelyllä pyritään muodostamaan
”laajemmat hartiat” toimintojen toteutukselle sekä tavoitellaan nykyaikaista ja tehokasta toimintatapaa mm. yhtenä tärkeimmistä
tehtävistä lisäämällä ja kehittämällä sähköisiä
palveluja.
Viisarin toimitilat tulevat sijaitsemaan
kussakin omistajakunnassa, isäntäkunnan ollessa Keitele. Työnjohto on aloittanut tutustumiskierrokset omilla alueillaan eri kunnissa
syyskuussa. Siirtyvää henkilöstöä, johtoryhmää ja yhtiön hallitusta koulutetaan loppuvuoden aikana.
Tervon teknisen toimen ja siivoustoimen
ammattilaiset siirtyvät yhtiön palvelukseen
ns. vanhoina työntekijöinä. Tämä tarkoittaa,
että pääsääntöisesti tutut henkilöt palvelevat
myös jatkossa teitä lukuisissa teknisen toimen
ja siivoustoimen tehtävissä.
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TALOUSARVIOSTA
PÄÄTETÄÄN
JOULUKUUSSA

UUDEN KOULUN
SEKÄ LIIKUNTA- JA
VIRKISTYSALUEEN
SUUNNITTELU
Uuden koulun suunnittelu on käynnistynyt. Suunnittelija- ja rahoitusvaihtoehtoja
on selvitetty ja kartoitettu. Vuoden 2020
alussa kunnanhallitus päättää ”Suomen paras
kyläkoulu” - hankkeen käynnistämisestä ja
vuoden 2020 talousarvioon varataan määräraha suunnitteluun.
Tekninen suunnittelu ja kilpailutus aloitetaan vuoden 2020 keväällä ja tehdään vuoden 2021 kesään mennessä.
Vuoden 2021 kesällä aloitetaan koulun
rakentaminen. Uuden koulurakennuksen arvioidaan olevan käytössä syksyllä 2022.
Koulusta suunnitellaan ja rakennetaan
monitoimitila, jota voivat kuntalaiset käyttää monipuolisti. Kirjasto sijoittuu uuteen
koulurakennukseen.
Työryhmä jatkaa keväällä 2019 aloitettua
koulun läheisyyteen sijoittuvan kaikenikäisten liikunta- ja virkistysalueen suunnittelua.
Alue suunnitellaan ja rakennetaan samanaikaisesti koulurakentamisen kanssa.

Vuodelle 2019 odotettava erittäin heikko taloudellinen tulos on tuonut ongelmia
Tervon kunnan vuoden 2020 talousarvion
laadintaan.
Olemme joutuneet ottamaan kaikki keinot käyttöön, jotta vuoden 2020 talousarvio ja vuoden 2020 toteuma olisivat tasapainossa. Perusongelma talousvaikeuksissa
on yksinkertainen – menot kasvavat tuloja
nopeammin. Erityisen haasteen muodostavat lakisääteiset kustannukset erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla, joihin kunnan vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.
Talousarvion tasapainoon saaminen on
edellyttänyt hallintokunnilta tiukkaa kustannusten karsintaa, kunnallisveroon ja kiinteistöveroon on tehty korotuksia ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnassa ovat
käynnissä koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut säästöjen hakemiseksi.
Tehtyjen toimenpiteiden jälkeenkin vuoden
2020 tilikauden tulos on noin 100.000 euroa pakkasella.
Oheisessa taulukossa on ARVIO hallintokuntien valmistelemasta Tervon kunnan
talousarvion lopputulemasta. Kunnanvaltuusto päättää talousarvion hyväksymisestä
13.12.2020.

Talousarvio vuodelle 2020
Toimintakulut (ulk.)

15 033 720

Tulot
toimintatuotot (ulk.)

3 236 440

verotulot

4 744 000

valtionosuus

7 000 970

rahoitustuotot ja -kulut
netto
Tulot yhteensä

242 7408
15 224 150

Vuosikate

190 430

Poistot

297 270

Tilikauden tulos

-106 840

Poistoero/rahastojen muutos
Tilikauden ylijäämä

81 000
-25 840
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VÄESTÖSTÄ JA SEN ENNUSTAMISEN
VAIKEUDESTA
Monessa maaseutukunnassa on viime aikoina kauhisteltu Tilastokeskuksen tuoretta
väestöennustetta. Monet ovat aprikoineet
maailmanlopun aikaistuvan odotetusta. Siksi
mihinkään ei oikeastaan kannata enää panostaa, loppu tulee kumminkin.
Keskuskaupungit gryndereineen, asuntorahoittajineen ja viestintävasalleineen ovat
korkanneet toisenkin kuohujuoman. Rahantuloa ei voi estää. Nyt se on todistettu: tulevaisuus on meidän!
Tilastokeskuksen ennuste on otettu monissa piireissä vastaan jumalallisena ilmoituksena varmasti toteutuvasta tulevaisuudesta.
Kun sen mukaan toimii, niin pelastuu.
Ennuste on kuitenkin varsin monimutkainen tilastollinen viritelmä. Kuntakenttä on
jaettu useisiin hedelmällisyys- ja kuolevuusalueisiin sen mukaan, miten ihmiset ovat tavanneet lisääntyä ja kuolla menneisyydessä.
Muuttotodennäköisyyksien laskemista varten kuntakenttä on jaettu erilaisiin lähtömuuttokategorioihin ja suurmuuttoalueisiin.
Oletus on, että ihmisten muuttokäyttäytyminen pysyy maailman tappiin saakka samanlaisena kuin vuosina 2014-2018. Ennusteessa
menneisyyttä on siten venytetty samanlaisena pitkälle tulevaisuuteen.
Lähestymistavassa on monta ongelmaa.
Ensinnäkin muuttoliike vaihtelee ajan myötä varsin paljon. Tervon muuttoliike ei tule
olemaan vakiotasolla vuoteen 2040 saakka.
Toiseksi ennuste ei ota huomioon monia
rakenteellisia muutoksia. Ennuste ei reagoi
ilmastonmuutoksen, entistä ekologisempien
asumismieltymysten, työelämän murroksen
eikä fossiilitaloudesta luopumisen synnyttämiin muutoksiin. Maailma jatkaa radallaan
samanlaisena kuin vuosina 2014-2018. Tervon muuttokuormat kulkevat Hiacella entiseen malliin.
Kolmanneksi Tilastokeskuksen ennus-

Lähihistorian syvin aallonpohja
saavutettiin kymmenkunta vuotta
sitten, minkä jälkeen kehityssuunta
on ollut myönteinen.

teessa Tervon muuttoliike on projisoitu alueellisista historiatiedoista. Kunnan ja kuntalaisten oma toiminta vaikuttaa kuitenkin
muuttoliikkeeseen. Muuttoliike on kuitenkin
väestötekijöistä se ainoa, johon voidaan
merkittävästi vaikuttaa myös yksittäisen kunnan toimesta. Yksittäisille kunnille tehtyjä
väestöennusteita ei pitäisi itse asiassa esittää
lainkaan.
Viereisessä kuviossa on vertailun vuoksi
esitetty kahdella eri menetelmällä laadittu
ennuste Tervon nettomuutosta eli tulo- ja
lähtömuuton erotuksesta. Jos se on plussalla, tulijoita on enemmän kuin lähtijöitä.
Lähihistorian syvin aallonpohja saavutettiin
kymmenkunta vuotta sitten, minkä jälkeen
kehityssuunta on ollut myönteinen. Tähän
aineistoon sovitettu polynominen trendi
ennustaisi lähitulevaisuudessa melko suurta
muuttovoittoa joka vuosi. Tilastokeskuksen
ennuste tuottaisi huomattavasti maltillisemman muuttovoiton.
Ja muutaman vuoden päästä Tilastokeskus tekee taas uuden ennusteen uusilla luvuilla. Silloin saattavat mennä taas pasmat
uudelleen sekaisin.
Tuomas Kuhmonen
Tutkimusjohtaja,
Tervon Kehitys Oy:n hallituksen jäsen ym.
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Tapahtuu talvella
JOULUKUU
2.12. KLO 9.30 KEVA-MESSU Tervon
kirkossa. Vaalijalan pappi Risto Tabell.
3.12. KLO 17-20 JÄRJESTÖJEN TULEVAISUUSILTA JA JÄRJESTÖTIETOPALVELUN KÄYTTÖKOULUTUS.
Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön
kehittämishankkeen tulevaisuustyöpajat
järjestetään osana järjestöille suunnattuja
tilaisuuksia kunnissa. Järj. Sakke-hanke ja
Tervon kunta.
4.12. KLO 12-13.30 MUISTIKAHVILA
Tarinatuvalla (Parkkimäen kerhohuone, os.
Tervontie 12)
5.12. SANKARIHAUDALLA KYNTTILÖIDEN SYTYTYS klo 16.
6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄ. Jumalanpalvelus klo
10, jonka jälkeen seppeleenlasku sankarihaudalla ja
kukkatervehdykset Karjalaan
jääneiden muistomerkillä.
Kahvitarjoilu ja juhla Nuorisotalo
Mantulla. Juhlapuheen pitää Anna-Maija
Korhonen. Tervetuloa.
6.12. KLO 17.30 KAIKKIEN YHTEINEN
KYNTTILÄKULKUE kunnanvirastolta sankarihaudalle. Järj. Tervaspartio.
8.12. KLO 15 YHTEISLAULUILTA Mantulla.
Laulamme joululauluja.
Laulattajana on Marjo
Jaakkola.
10.12. OMAISHOITAJIEN TAPAAMINEN
KLO 13-14.30 Parkkimäen kerhohuoneessa, Tervontie 12, Tervo. Omaishoitajien
tapaamiset ovat avoimia kaikille omaisiaan
hoitaville riippumatta siitä, saako kunnallista
omaishoidon tukea.
10.12. KLO 18.30 JOULUKONSERTTI
Tervon kirkossa. Esiintyjinä tervolaisia musii-

kinharrastajia lapsista aikuisiin
11.12. TARINATUVALLA EHTOOLLINEN
JA JOULUPUURO.
12.12. KLO 12 ELÄKELIITON JOULUATERIA srk-talolla. Maksullinen, ilmoittautumiset Eilalle puh. 044 5405749.
15.12. KLO 15 KAUNEIMMAT JOULULAULUT
kirkossa.
22.12. JOULULAULUSAVUSAUNA Laajan
matkailutilalla. Sitovat
ilmoittautumiset 20.12.
mennessä: Iiris Korhonen puh.
044 277 5647.
23.12. KLO 14 KYNTTILÖIDEN SYTYTYS SANKARIHAUDOILLA

VUOSI 2020
7.1.2020 KLO 18 KIRJASTOSSA
JÄRJESTÖJEN KEVÄTPALAVERI.
8.1.2020 KLO 12 TARINATUVAN
KEVÄÄN SUUNNITTELUPALAVERI
6.4. - 24.4.2020 KANSALAISOPISTON
KEVÄTNÄYTTELY
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TERVON MAA- JA
KOTITALOUSSEURA RYN
TAPAHTUMAT
OHJATTU KUNTOSALI maanantaisin klo
18 syyskaudella 2019 ja kevätkaudella 2020.
Ohjaajana Tiina Parttimaa. Maksu 15 €/kausi
Tervon Urheilijoiden tilille. Lisäksi oma kuntosalikortti tai kertamaksu.
JOULULAULUSAVUSAUNA sunnuntaina
22.12.2019 klo 17 miehet, klo 19 naiset.
Sitovat ilmoittautumiset 20.12.2019 mennessä
Iiris Korhonen puh. 044 277 5647. Savusauna, iltapala, joululauluja. Omat pyyhkeet,
saunavarusteet ja otsalamput mukaan.
Jäsenille maksuton, ei-jäsenet 20 €/aikuinen,
10 €/lapsi.Paikka: Laajan matkailutila /
Risto ja Iiris Korhonen, Laajantie 14,
72210 Tervo. www.hiisiretket.com

KOTI RANNALLA
MESSUT ELOKUUSSA
Koti rannalla asumismessut järjestetään
ensi kesänä 28.-30.8.2020 Koti rannalla
alueella, caravanalueella sekä Lohimaassa.
Huom! muuttunut ajankohta, messut päädyttiin siirtämään heinäkuun ruuhkasta kesämökkikauden loppuun, jolloin muutoinkin
järjestetään vähän messuja.
Messujen pääteemana on maaseutuasuminen ja vapaa-aika. Kysymyksessä ei
ole perinteiset asuntomessut. Messuilla esitellään 5 talokohdetta, jotka Koti rannalla
-alueelle ovat nousseet. Tämän lisäksi on tulossa myös mm. ”Leikkimökkimessut”, luonnonläheisiin harrastuksin ja aktiviteetteihin
sekä rakentamiseen ja puutarhaan liittyvää
nähtävää. Caravan-alueelle tulee caravannäyttely.
PISTÄ MESSUPÄIVÄT KALENTERIIN!

DIGITUKIHENKILÖ
TARVITAAN
Etsimme kirjastoon vapaaehtoista
kuntalaista auttamaan esim. senioreja
älylaitteiden ja palvelujen käytössä.
Digituki on sähköisen asioinnin,
palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin.
Henkilön pitäisi osata käyttää sujuvasti sähköisiä palveluja, tietokoneita sekä kännykkää. Tehtävässä tukea
saa mm. seniorien ATK-yhdistys Savonetiltä.
Ota yhteyttä kirjastoon, jos olet
kiinnostunut!
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TERVETULOA KIRJASTOON!

TERVO-LEIVOS

Tervossa on viitenä päivänä viikossa palveleva kirjasto Yhtenäiskoulun kanssa samassa
rakennuksessa, os. Kirkkotie 5. Aukioloajat
ovat ma klo 12-18, tiistaista perjantaihin
klo 9-15. Omatoimikirjasto on käytettävissä
kaikkina päivinä klo 7-21 kirjastokortilla ja
salasanalla.

Kuva ja ohje leivoksesta on
Heidi Hämäläisen.

Anna kirjastolle palautetta ja esitä hankinta- tai vaikka tapahtumatoiveita!
Olemme kuulolla!
Nilakan kirjastoilla (Vesanto, Tervo, Pielavesi
ja Keitele) on myös yhteinen chat-palvelu.
Näitäkin aineistoja saat Tervon kirjastosta.
Linkit löydät mm. Rutakko-kirjastojen verkkosivulta: https://rutakko.verkkokirjasto.fi

E-kirjat ja e-äänikirjat
		
Elokuvien suoratoistopalvelu

Runsaasti klassista musiikkia ja maailmanmusiikkia kuunneltavissaverkossa kirjastokortilla ja salasanalla
Celia tarjoaa kirjallisuutta
saavutettavassa muodossa, mm. äänikirjoina ja
pistekirjoina. Celian kirjoja voivat käyttää kaikki,
joille tavallisen kirjan
lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman
tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. Celian
maksuttoman äänikirjapalvelun käyttäjäksi
voi liittyä kirjastossa.

Kansalliskirjasto on digitoinut 1000 tietokirjaa
avoimeen verkkokäyttöön ja 1000 kaunokirjaa
tutkimus- ja opetuskäyttöön. Kirjat sijoittuvat kahteen verkkokokoelmaan (Kirjahistoria, Klassikkokirjasto)
ja ovat käytettävissä digi.kansalliskirjasto.fi
-palvelussa vuoden 2021 loppuun asti.

Kotimaiset sanomalehdet

		

ARTO on kotimaisten aikakauslehti- ja luettavissa monografia-artikkelien viitetietokanta ja kirjaston metatietovaranto asiakaskoneilla ja langattomassa asiakasverkossa

Aineistohaku museoiden, arkistojen ja
kirjastojen tietokannoista

Kirjastot.fi
Kirjastojen valtakunnallisia e-palveluja

Yritin kuvata leivoksessani sitä, mitä Tervo
(ja kotikyläni Talluskylä) minulle parhaimmillaan edustaa; sininen kerros = puhtaat
järvet, vihreä kerros = luonto ja metsät, keltainen kerros = aurinko.
Talvisemman version leivoksesta saa, kun
jättää vihreän pastavärin pois; tällöin kerros
jää lumisen vaaleaksi.
POHJA:
180g digestive-keksejä
75g voita
Vuoraa irtopohjavuoan pohja leivinpaperilla.
Sipaise vuoan reunoille öljyä, niin kakku irtoaa helpommin. Murskaa digestivet. Sulata
voi. Yhdistä nämä ja painele vuoan pohjalle.
SININEN KERROS:
2 liivatelehteä
2,5 dl kermaa
350 g soseutettuja mustikoita
1dl sokeria
2 rkl vettä
n. 1,5 dl vaniljakreemijauhetta
sinistä pastaväriä
Laita liivatelehdet likoamaan runsaaseen kylmään veteen.Vaahdota kerma. Lisää sokeri
ja mustikat. Kuumenna 2 rkl vettä ja sulata
liivatteet siihen. Lisää liivatevesi ja vaniljakreemijauhe mustikkaseokseen. Kreemijauhetta voi tarvita enemmän tai vähemmän, riippuen mustikoiden mehukkuudesta: täytteestä
on tultava jämäkkää. Levitä seos keksipohjan
päälle ja laita jääkaappiin jähmettymään.
VIHREÄ KERROS tai jos haluat talvisemman värisen version, jätä vihreä pastaväri
pois, jolloin tämä kerros on valkea, ”luminen”.
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2,5 liivatelehteä
2 limen kuoriraaste
2 dl kermaa
200 g maitorahkaa
purkki mascarpone-juustoa (tai 200 g tuorejuustoa, mutta mascarpone parempi)
1 dl sokeria
0,5 dl limen mehua
vihreää pastaväriä
Laita liivatelehdet likoamaan kylmään veteen. Raasta kahden limen kuori. Vatkaa kerma vaahdoksi ja sekoita vatkaamisen aikana
vihreää pastaväriä mukaan. Yhdistä rahka,
mascarpone, sokeri ja kuoriraaste. Purista
limemehu, kuumenna ja sulata liivatteet siihen. Kaada liivatemehu rahkaseoksen joukkoon. Yhdistä kerma mukaan. Levitä täyte
jähmettyneen sinisen kerroksen päälle ja laita takaisin jääkaappiin jähmettymään.
KELTAINEN KIILLE:
pari purkkia mangososetta
2 liivatetta
tilkka vettä
Laita liivatteet kylmään veteen likoamaan.
Kuumenna vesitilkka ja sulata liivatteet siihen. Kaada liivatevesi nauhana mangososeen
joukkoon koko ajan sekoittaen. Kaada mangosose jähmettyneen vihreän kerroksen päälle ja laita takaisin jääkaappiin jähmettymään.
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TERVON JA VESANNON
VAPAA-AIKATOIMIEN
YHTEISTYÖ JATKUU

JÄÄKIEKKOOTTELUUN
KUOPIOON

Vapaa-aikatoimen yhteistyö Vesannon kunnan kanssa vuonna 2020

Tervon ja Vesannon
liikuntatoimet järjestävät perjantaina
20.12.2019 matkan jääkiekko-otteluun:
KALPA - HPK. Ottelu alkaa Kuopion jäähallissa klo 18.30. Lähtö Vesannolta (Vestorin
edestä) klo 17.00 ja Tervosta (Osuuspankin
edestä) klo 17.20. Paluu Tervoon ja Vesannolle heti ottelun jälkeen.
Matkan hinta on 25 € (aikuiset) ja 15 €
(7-15-vuotiaat), sisältäen kyydin ja ottelulipun. Mukaan mahtuu 50 lähtijää ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset Tervon
liikuntatoimeen (puh. 044 7499303)
12.12.2019 klo 15 mennessä.

Liikunta- ja nuorisopalvelut tuotetaan
työntekijöiden Tervon ja Vesannon kuntien välisten vastuunjakojen mukaisesti.
Yhteistyö on aloitettu 1.12.2017 määräaikaisena kokeiluna. Kokeilua on päätetty
jatkaa liikunta- ja nuorisotoimien osalta
vuoden 2020 loppuun saakka. Kirjastoja Hyte-yhdyshenkilö -yhteistyö päättyvät 1.1.2020 lukien. Nuoriso-ohjaajalle
määritellään selkeä toimintamalli 30 %:n
työajalle. Nuorten iltojen järjestämisessä
tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa.
Sivistystoimen alueiden ja kiinteistöjen huolto- ja hoitopalvelut ostetaan
Palveluyhtiö Viisarit Oy:ltä. Liikunta-alueiden ja –paikkojen ylläpidon siirtyessä
yhtiön vastuulle, vapautuu liikunta- ja
nuorisopalveluiden esimiehen työaikaa
kuntalaisten ohjaamiseen ja liikuttamiseen. Liikuntatoimen kehittämisessä
hyödynnetään keväällä 2019 kuntalaisille
tehdyn kyselyn tuloksia (Siv.ltk 12.9.2019
§ 63).

AVUSTUKSET 2020
Tervon kunta julistaa haettavaksi kulttuuri-, liikunta ja nuorisoavustukset sekä
kylien kehittämiseen kohdennettavat
avustukset 13.3.2020 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa sivistystoimistosta, kunnanvirastolta tai kunnan
nettisivuilta. Hakemukset toimitetaan
sivistystoimistoon osoitteeseen Kirkkotie
5, 72210 Tervo. Lisätiedot puh. 0447
499 316, puh. 0447 499 303 tai puh.
050 3879969.

LIIKUNTA- JA
KUNTOSALIN
POIKKEUSAJAT
POIKKEUKSIA LIIKUNTA- JA
KUNTOSALIN AJOISSA LOPPUVUODESTA 2019 SEKÄ ALKUVUODESTA 2020
MA 16.12.- KE 18.12. välisen ajan
liikuntasali suljettu kokonaisuudessaan
Tervon Yhtenäiskoulun joulujuhlavalmistelujen ja juhlan vuoksi. Kuntosali
auki kyseisinä päivinä normaalisti.
JOULUNAIKA 2019
Liikunta- ja kuntosali avoinna:
TI 24.12.- TO 26.12. klo 7-18.
TI 31.12. klo 7-18.
KE 1.1.2020 klo 7-18.
MA 6.1.2020 klo 7-18.

TERVON URHEILIJAT
TIEDOTTAA:
LENTOPALLOKERHO 6-10-vuotiaille
(eskari-4.lk) to klo 17.30-19 Tervon liikuntasalilla. Vastuuohjaajana Jesse Kahilainen
(puh. 040 8394493).
SALIBANDYKERHO 1.-6. luokkalaisille ti klo 17.30-19 Tervon liikuntasalilla.
Vastuuohjaajana Panu Rautiainen
(puh. 040 4116696).
SALIBANDYKERHO NUORILLE su klo
16.30-18 Tervon liikuntasalilla. Vastuuhenkilö Tiina Parttimaa (puh. 040 7217285).
PERHELIIKUNTAVUORO la klo 16.3018. Lisätietoja Anna-Maija Nenonen
(puh. 0400 514415).
Talven luistelukoulusta, jääkiekkokerhosta
ja viikkohiihdoista seuraa tiedotusta seuran
Facebook - ja nettisivuilta:
tervonurheilijat.sporttisaitti.com
JÄSENMAKSUT TILILLE:
OP Tervo FI93 5465 0940 0020 89
Viitenumero 6444.
Lapset ja nuoret (alle 18-v.) sekä opiskelijat
5€ ja aikuiset 12€.
Jos olet uusi jäsen tai et ole saanut sähköpostiisi jäsenmaksua, niin lähetä tietosi
(nimi, ikä, osoite ja sähköpostiosoite):
tervonurheilijat@gmail.com
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UINTIRETKET
VIITASAARELLE
2019-2020
Tervo ja Vesanto järjestävät yhteiset
uintiretket Viitasaarelle. Retket ovat
avoimia kaikille kuntalaisille. Yksi auto.
Uintipäivät ovat lauantait: 7.12.,
21.12. Tammikuussa 2020 uintiretket
jatkuu: La 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 29.2.,
14.3., 28.3. ja 11.4.
Lähtö Tervon liikuntahallin parkkipaikalta klo 9.50, Vesannon ABC:ltä klo
10.15 ja Ahveninen klo 10.25.
Paluu kyyti lähtee n. klo 13.30.
Kyyti on lähtijöille ilmainen.
Uintihinnat ovat:
6,50 € +vesijumppa 1 € (aikuiset)
5 € eläkeläiset, työttömät ja
opiskelijat + 1€ vesijumppa
4,50 € lapset 6-16 v.
(ei sis. vesijumppaa)
EI ENNAKKOILMOITTAUTUMISIA
Kuopion Seudun Hengitysyhdistys
Vesannon ja Tervon liikuntatoimet
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NUORTEN PALVELUJA KEHITETÄÄN
YHTEISTUUMIN
Tervon kunnassa nuorisotyötä on tänä
syksynä lähdetty kehittämään sivistyslautakunnan toimesta yhdessä työntekijöiden,
nuorten ja kuntalaisten kanssa. Tavoitteena
on muodostaa selkeämpi kuva Tervon kunnan nuorisotyöstä ja pyrkiä vastaamaan
nuorten tarpeisiin ja toiveisiin.
Joulukuusta 2017 alkaen Tervon ja Vesannon kunnilla on ollut yhteinen nuorisoohjaaja, jonka työajasta 30 % on asetettu
Tervon kunnan nuorisotyön luotsaamiseen.
Järjestely on ollut voimassa pian kaksi vuotta ja on hyvä aika tarkastella mihin suuntaan
nuorisotyö Tervossa kehittyy. Sivistyslautakunta nimesi tehtävään työryhmän, joka
aloitti työskentelyn syyskuussa 2019. Mukana työskentelyssä on ollut SavoGrown
kuntakehittäjä Saara Hanhela, joka vieraili
koululla keskustelemassa nuorten kanssa.
Kouluvierailulla nuoret pohtivat asioita,
jotka vaikuttavat siihen, miksi he asuvat tai
eivät asu mielellään Tervossa, mitä tekemistä ja toimintaa Tervossa on nuorille ja mitä
toiveita ja tarpeita nuorilla ilmenee. Näiden
ajatusten pohjalta pidettiin kuntalaisilta lokakuussa.
Nuorten ja kuntalaisten toiveet ja ideat
huomioon ottaen sivistyslautakunta asettaa
talven aikana nuorisotyölle tavoitteet ja linjaukset, henkilöstöresurssi mukaan lukien.
Tavoitteiden asettamisen jälkeen tehdään
toimintasuunnitelma, miten tavoitteisiin
päästään. Valmisteilla on myös hankehakemus, jolla selvitetään Aluehallintoviraston
mahdollisuutta tukea Tervon ja Vesannon
kuntien nuorisotoimen yhteistyötä.
Tervolaiset nuoret ovat olleet syksyllä
myös aktiivisesti mukana SavoGrow -alueen
Nuorten avoimen foorumin toiminnassa.
Syksyn tapaamisista on koottu terveisiä aikuisille ja hahmotettu nuorten arkea empatiakarttojen kautta. Nämä materiaalit löytyvät www.savogrow.fi -verkkosivuilta.

Nuorilla tarkoitetaan
alle 29-vuotiaita kuntalaisia.
Nuorisotyö tukee nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta. Ammatillinen nuorisotyö perustuu kasvatukseen ja nuorten
kohtaamiseen. Nuorisotyö vahvistaa sosiaalisesti, edistää fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä lisää hyvinvointia. Nuorisotyötä
toteutetaan ehkäisevän työn ja korjaavan
työn periaattein.
Kunnan eri hallinnonalat hoitavat nuorten
asioita. Yhteistyötä tehdään muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä
nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan
järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Yhteistyön
luomiseksi ja ylläpitämiseksi kunnassa toimii nuorten ohjaus-ja palveluverkosto.
Nuorisotoiminta on nuorten omaehtoista
toimintaa. Nuorilla tulee olla innostava
kohtaamispaikka.
Nuorisotyö on nuorista välittämistä ja kasvun tukemista nuorten omissa yhteisöissä.
Lapset ja nuoret voivat kotikunnassaan hyvin ja kokevat olevansa osa yhteisöä.
Nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua
ja vaikuttaa nuoria koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä
koskevissa asioissa”.

Tervetuloa mukaan ideoimaan
Tervon nuorisotyötä!
Kaija Tarvainen, puh. 0447 499 201,
kaija.tarvainen@tervo.fi
Saara Hanhela, puh. 040 585 9847,
saara.hanhela@savogrow.fi
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KOTELOSTA MATALAN KYNNYKSEN
OHJAUSTA JA NEUVONTAA
Neljä naapuruskuntaa – Tervo, Vesanto,
Rautalampi ja Keitele – ovat alkuvuodesta
lähtien ideoineet ja suunnitelleet yhteistä
kehittämishanketta, jossa haetaan ratkaisuja
työllistyvyyden, osallisuuden ja toimijuuden
haasteisiin erityisesti pienten maaseutukuntien näkökulmasta.
Maaseutukunnan Kotelo -hankkeessa kuhunkin kuntaan aukeaa helposti lähestyttävä
ja saavutettava matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelupiste, jossa työskentelevä
ammattilainen toimii monia palvelutarpeita
omaavien apuna ja tukena. KOTELOsta pyritään rakentamaan Kuntoutumisen, Osallisuuden, Työllistyvyyden, ELämänhallinnan
ja Osaamisen vahvistamisen paikallinen tukikohta.
Ohjaamot erityisesti nuorille
Viime vuosina useisiin kaupunkeihin on perustettu Ohjaamoja, jotka ovat erityisesti nuorille suunnattuja matalan kynnyksen palvelupisteitä. Ohjaamoissa nuorilla on mahdollisuus
tavata ja saada palvelua kasvokkain TE-palvelujen, sosiaalihuollon, terveydenhuollon,
nuorisotyön, koulutuksen järjestäjien, Kelan
ja muiden toimijoiden asiantuntijoiden kanssa. Toimintamalli on todettu hyväksi ja vaikuttavaksi, ja sitä ollaankin monin paikoin
laajennettu nuorista kaikkiin työikäisiin.
Pienissä maaseutukunnissa eri toimijoiden
saaminen henkilökohtaisiin kohtaamisiin ei
onnistu eikä ole kustannustehokasta. Monet
palvelut ovat syrjäseuduilta siirtyneet suurempiin kaupunkeihin sekä netti- ja puhelinpalveluihin. Tarve palveluille on kuitenkin yksilötasolla usein sama kuin kaupungeissakin.
Kotelo-ohjaaja tukee ja ohjaa
Kotelo-hankkeessa palvelua pyritään parantamaan ja tuomaan lähemmäs tarvitsijoita.
Tämä toteutetaan siten, että palvelupisteessä

toimii asiantuntija, jolla on aikaa asiakkaalle.
Kotelossa arvioidaan yhdessä elämäntilannetta ja palvelujen tarvetta, etsitään ratkaisuja
sekä pyritään varmistamaan palvelujen saatavuus ja sujuvuus. Hankkeen aikana haetaan
myös uusia tapoja käydä vuoropuhelua moniammatillisen toimijaverkoston kanssa. Kotelo-ohjaaja toimii asiakkaan tukena ja apuna
työllistymiseen, kuntoutuspalveluihin, etuuksiin ja toimeentuloon, elämän hallintaan tai
vaikkapa eri viranomaistahojen sähköisten
palvelujen käyttöön liittyvissä asioissa. Ensisijaisia asiakasryhmiä ovat pitkäaikaistyöttömät sekä työllistymis- ja koulutuspolkuja
etsiskelevät nuoret, mutta juttusille, neuvoa
kysymään ja vaikkapa kahvilla piipahtamaan
ovat tervetulleita kaikki.
Kolmivuotisen hankkeen ajaksi kuhunkin
mukana olevaan kuntaan avataan palvelupiste ja palkataan oma Kotelo-ohjaaja. Lisäksi
hankkeessa toimii projektikoordinaattori.
Hankkeen kustannusarvio on kaikkiaan noin
693.000 euroa, mistä ESR-rahoituksen osuus
on reilut 554.000 euroa. Hankkeen aikana
tavoitteena on muotoilla toimintamalli, joka
on kopioitavissa pieniin maaseutukuntiin
muuallekin.
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YHTENÄISKOULUN KUULUMISET
Koulumme yhdeksäsluokkalaiset haastattelivat 0-2 -luokkalaisia. Halusimme tietää, mitä
kouluumme kuuluu ja miten opiskelu koulussamme sujuu. Oppilaat olivat sanavalmiita
ja yhteistyötä isojen ja pienien välillä oli ilo
seurata.
Mikä Tervon yhtenäiskoulussa on
parasta?
- Koulussa on parasta leikkiminen.
- Matikka on parasta, saa laskea, se on mukavaa.
- Käsityö ja liikunta
- Parasta on ollut se, että on löytänyt kavereita.
- Parasta ovat pienet ryhmät.
- Parasta on kaikki.
- Äikkä ja matikka, laskeminen on kivaa ja
äikkä ei oo vaikeeta
- Liikuntatunnit on mukavia.
- Koulussa parasta ovat välitunnit.
- Syönti, koska ruoka on niin hyvää.
- Pidän puukäsitöistä.
Millaista opiskelu isossa ryhmässä
(0-2) on ollut?
- Kivaa on ollu, erilaista kun yhdessä pelkän
ekan kanssa.
- Kivaa, liian kova meteli.
- Tykkään, kun keskityn.

- Hiljainen, ei melua kovin paljon.
- Meidän luokka ei ainakaa oo rauhallinen.
- Ei oo kivaa olla isossa ryhmässä, ku koko
ajan huudetaan.
- Helppoo ja kivaa.
- Luokka on kiva, mutta välillä on vaikea keskittyä.
Mitä olette tehneet oppitunneilla?
Mitä uutta olette oppineet?
- On ollut kivaa.
- On piirretty ja väritetty, olen oppinut värittämään.
- Laskettu, kirjoitettu, luettu ja joskus leikitty.
- Olen käynyt luontopolulla ja liikkunut
luonnossa, tykkään opiskella.
- Olen oppinut kertolaskuja ja eri hippoja.
- Olen oppinut kirjaimia ja plus-laskuja
- Opin lukemaan yksi kirjain kerrallaan ja pidän lukemisesta, se on kivaa välillä.
Miten haluaisit parannella
luokkatiloja tai koulua?
- Ei parantelemista luokissa.
- Nyt on ihan ok, voisimme leikkiä enemmän.
- Toivoisin eri värisiä penkkejä ja enemmän
säkkituoleja.
- Toivoisin, että olisi kaksi kiipeilytelinettä.
- Toivoisin, että etupihalla olisi keinuja ja

tramppoja.
- Luokassa pitäisi olla pleikkari. Liukumäki ois
kiva.
- Koko koulu vois olla isompi. Täällä on
hyvä määrä oppilaita.
- Luokassa ei pitäisi olla seiniä ja enemmän
leluja ja enemmän leikkiä.
- Leikkikenttä ja enemmän leluja.
- Lisää legoja.
Miten opettajat ja ohjaajat
voisivat muuttua?
- Ei mitenkään.
- Että ne ei vaan ite puhuis ja että ne antais
oppilaiden puhua.
- Voisivat olla kiltimpiä.

LUKUVUODEN
2019-2020 TYÖAJAT:
Syyslukukausi 8.8.-20.12.2019
- joululoma 21.12.2019-6.1.2020
Kevätlukukausi 7.1.-30.5.2020
- Talviloma 2.-6.3.2020

- Minun mielestäni kaikki on mukavia.
- Koulun ohjaajat on hyviä jo nyt.
- Eivät voi enää muuttua paremmiksi.
- Ei tarvitse mitään muuttaa.
Mikä ryhmäjuttu on jäänyt
parhaiten mieleen?
- Peppu penkkiin, suut tukkoon.
- Se, kun metsästä kerättiin lehtiä ja
jalkapallo.
- Ollaan käyty metsässä.
- Liikunnassa hirvenmetsästys on jäänyt
mieleen.
- Käsityöryhmät
- Viihdyn omassa väriryhmässäni.
Näistä oppilaista on tulossa auton omistajia, palomiehiä, rakentajia ja poliiseja. Joku
miettii, että hänestä voisi tulla puuseppä.
Ratsastajan ja pyöräilijän ammatti kiinnostaa
myös. Tulevaisuutemme tuntuu olevan turvattu, tästä porukasta kasvaa iloisia ja taitavia ammattilaisia.
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Töissä Tervon kunnalla:

VARHAISKASVATUKSEN KUULUMISET
Monipuolista oppimista, leikin iloa sekä
lämpöä ja läheisyyttä
KURREKUMMUN
PÄIVÄKOTI
Tervon kunnan varhaiskasvatus järjestetään Kurrekummun päiväkodissa. Kurrekumpu on 36 -paikkainen päiväkoti, jossa toimii
kaksi lapsiryhmää – pienten ryhmä Tupsukorvat sekä isojen ryhmä Pähkinänsärkijät.
Kurrekummun päiväkoti on vuoropäiväkoti,
jossa järjestetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös ilta- ja viikonloppuhoitoa.
Tällä toimintakaudella varhaiskasvatuspalvelut ovat positiivisen haasteen edessä –
kunnan varhaiskasvatuksessa on enemmän
lapsia kuin vuosikausiin. Tämä tarkoittaa sitä,
että Kurrekummun päiväkoti on poikkeuksellisesti käytännössä täynnä. Koska lapsia on
paljon, panostamme entistä enemmän monipuoliseen pienryhmätoimintaan, jolloin lapsilla on mahdollisuus kokea, oppia ja kehittyä
pienemmissä ryhmissä. Tämän mahdollistaa
hyvä henkilöstömitoitus sekä monipuoliset
mahdollisuudet hyödyntää arjessa päiväkodin omien tilojen lisäksi myös esimerkiksi
ulkotiloja, lähiluontoa sekä koulun liikunta-

salia.
Toimintamme tärkeimmät arvot ovat
leikki, turvallisuus, tasa-arvo ja läheisyys. Toiminnassa panostamme erityisesti liikuntaan
sekä luontokasvatukseen, johon sijaintimme
tarjoaa erinomaiset edellytykset. Päiväkodin
oma piha tarjoaa huikeat edellytykset liikunnalliseen oppimiseen ja metsä sijaitsee aivan
päiväkodin takana. Oppimisympäristönä
luonto tarjoaa kokemuksia, materiaaleja sekä
monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen kaikenikäisille lapsille, mutta myös
aikuisille.

VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNTAHANKEEN KUULUMISIA
Tervon kunnalle myönnettiin tälle vuodelle opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän liikunnallisen elämäntavan edistämisen
paikallisen kehittämisavustuksen. Tervossa
kehittämisavustusta on hyödynnetty ennen
kaikkea siihen, että arkiliikunnasta saadaan
luonteva osa päivittäistä toimintaa. Hank-

keen myötä päiväkotiin on saatu hankittua
lisää monipuolista, lasta liikkumaan innostavaa liikuntavälineistöä, niin sisälle kuin
ulos. Lisäksi kehittämisavustuksen avulla
on pystytty kouluttamaan henkilökuntaa.
Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta vuodelle 2020.
Toki liikuntaa on ollut varhaiskasvatuspäivän sisällä aikaisemminkin, mutta hankkeen myötä arjessa tapahtuva liikkuminen
on lisääntynyt entisestään. Hyppien, roikkuen, keinuen, juosten ja kierien lasten
kokonaisvaltainen motoriikka kehittyy
huomaamattaan, osana arkea. Tällä hetkellä Kurrekummussa loikitaan syömään,
hiivitään unille, keinutaan kilpaa, juostaan
kovaa sekä tasapainoillaan kiveltä toiselle
metsäretkillä. Liikkuminen on kivaa!
Lisätietoja Tervon kunnan varhaiskasvatuspalveluista ja varhaiskasvatuspaikan
hakemisesta voi käydä lukemassa Tervon
kunnan kotisivuilta tai tiedustelemalla varhaiskasvatuspalveluiden esimieheltä.
Kurrekummun päiväkoti
Parkkitie 2, 72210 Tervo

MARI JALAVA
Varhaiskasvatuspalveluiden esimies vs.
Mitä teet Tervon kunnassa?
Varhaiskasvatuspalveluiden esimiehenä vastaan kunnan varhaiskasvatuspalveluista sekä
toimin Kurrekummun päiväkodin johtajana.
Milloin aloitit työssäsi?
Aloitin työt Tervossa 1.10.2019. Aikaisemmin
olen työskennellyt varhaiskasvastuspalveluissa
sekä kunnalla että yksityisellä sektorilla. Tervoon siirryin lastensuojelun esimiestehtävistä.
Mikä on työssäsi parasta?
Työssäni parasta on ehdottomasti sen monipuolisuus. Saan työskennellä lasten, perheiden
sekä kasvatusalan ammattilaisten parissa.
Työni on pitkältä hallinnollista, mutta päiviin
saa mukavaa vaihtelua myös lasten kanssa
toimiessa ryhmissä ja ulkona.
Mitä tykkäät tehdä vapaa-aikana?

Mari Jalava

varhaiskasvatuspalveluiden esimies
p. 044 7499 263
mari.jalava(at)tervo.fi

Vapaa-aikaan kuuluu olennaisesti omat hevoset ja koirat. Nautin luonnossa liikkumisesta ja
näin talven pimeimpinä aikoina kaivan jälleen
neulepuikot esiin.
Mikä on Tervossa parasta?
Tervossa pidän luonnon läheisyydestä sekä
ihmisten välittömyydestä. Välimatkat ovat
lyhyet ja palvelut löytyvät läheltä.

20

Tervon kunnan Talvikirje 2019-2020

Tervon kunnan Talvikirje 2019-2020

21

ELINKEINONÄKYMIÄ JA SAVOGROWN
KUULUMISIA
Leader-rahoitusta jaossa Mansikan kautta vielä vuoden 2020
loppuun saakka
Leader-rahoituksen kausi on päättymässä
vuoden 2020 loppuun ja Mansikankin osalta tukipäätöksen tulee olla tehty 31.12.2020
mennessä. Rahoituksen jakamista ohjaavan
strategian mukaisesti yritystukiin on olemassa rahoitusta vielä runsaasti. Yleishyödyllisen
rahoituksen osalta on elettävä niukemmin.
Mansikka ry:n hallitus linjasi syyskuun kokouksessaan, että vuoden 2020 käytettävissä oleva yleishyödyllinen rahoitus jaetaan
ensisijaisesti kahden teemahankkeen kautta.
Vuoden alussa tulee haettavaksi harrastusvälineiden hankinta -teemahanke ja myöhemmin
keväällä tai kesällä kansainvälisen toiminnan
edistämisen teemahanke. Teemahankkeiden
hakuajoista ja -ohjeista tiedotetaan esimerkiksi Mansikka ry:n nettisivuilla, facebooksivuilla ja uutiskirjeessä, jonka tilaajaksi voi
rekisteröityä Mansikan nettisivuilla www.
mansikkary.fi.

Onko yritykselläsi tavoitteena
liiketoiminnan kehittäminen?
Mansikka ry:n kautta yrityksillä on mahdollisuus hakea maaseuturahaston tukea
investointeihin tai uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Yritystuen tavoitteena on aina
tukea liiketoiminnan kehittymistä. Yritystuen
tarkoitus on siis kasvattaa liikevaihtoa, työllistää uusia työntekijöitä tai säilyttää työpaikkoja. Yritystuki voi myös vauhdittaa yrityksen
perustamista tai kasvua. Tuella ei voida vääristää paikallista kilpailua eli jos paikkakunnalla on useampi samaa palvelua tuottava
yritys, näitä yrityksiä ei voida tukea julkisin
varoin. Yritystukiasioissa neuvovat Mansikka
ry:n toiminnanjohtaja Kirsi Manninen (kirsi.

Nyt on oikea aika kehittää
liiketoimintaa, ota yhteyttä
Mansikkaan ja kysy lisää yritystuista.
Kuva: Maaseutuverkosto, Jyrki Vesa.
manninen@mansikkary.fi tai puh. 045 131
5077) tai elinkeinoasiamies Sari Tulila (sari.
tulila@savogrow.fi tai puh. 020 746 4640).

Selvitys liikennepalveluista
on alkanut
Liikennepalvelulain uudistus ja Kelakilpailutukset ovat aiheuttaneet harvaan
asutuille maaseutukunnille monia haasteita
liikennepalvelujen saatavuudessa. Mansikka ry toteuttaa hankkeen, jossa selvitetään
liikennepalveluiden kokonaisuus ja nykytila
Rautalammilla, Tervossa ja Vesannolla. Lisäksi kootaan tietoa liikennepalvelulain sekä
Kela-kilpailutuksen
maaseutuvaikutuksista
ja tehdään ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi.
Tuloksia hyödynnetään kuntien ja toimijoiden kehitystyön sekä uudenlaisten toimintamallien suunnittelussa ja suuntaamisessa
sekä pilottien ja kokeiluiden suunnittelussa.
Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa
liikennepalvelujen saatavuutta harvaan asutulla maaseudulla, sekä pysäyttää kuntien liikennepalveluiden kustannusten kasvu. Hankkeen työntekijänä toimii Simo Rautiainen.
Jos sinulla on omakohtaisia kokemuksia liikennepalveluista, niin Simo kuulee mielellään
sekä ruusuja että risuja asukkailta selvityksen
taustaksi tai jos sinulla on hyvä kehittämis- tai
yritysidea liikennepalveluihin. Simon yhteystiedot simo.rautiainen@uef.fi tai puh. 050
412 3738.

MUISTA NÄMÄ!
Omistajanvaihdospalvelu tarjoaa maksutonta neuvontaa kaikille
yrittäjille, joita kiinnostaa yrityksen
ostaminen tai myyminen: Saara Timonen/ Savon Yrittäjien toimisto,
puh. 044 3680 503, saara.timonen@yrittajat.fi
Yritys oppii hanke ja SavoGrow
järjestävät paljon edullisia koulutuksia! Seuraa ilmoittelua!

KAATUUKO
SEINÄT PÄÄLLE?
Maaseudun turvaverkko -hanke
ja Kuopion Kriisikeskus auttavat,
kun yrittäjästä tuntuu, että seinät
alkavat kaatua päälle ja asiat kriisiytyvät. Kannattaa hakea apua ajoissa, ei tarvitse odottaa, että voimat
ovat jo ihan loppu! Ota yhteyttä:
Heta Malinen puh. 044 714 6020
ja Saija Oittinen puh. 044 714
6021, sähköpostit etunimi.sukunimi@kuopionkriisikeskus.fi

YRITTÄJÄ
Meiltä maksuton osaamiskartoitus ja edulliset koulutukset.
Yritys opii ja menestyy YOM
Jaana Kapustamäki
puh. 0207 464 621 tai
jaana.kapustamaki@savogrow.fi

Savon Villin Lännen kartta kertoo, että SavoGrown alueen kuusi kuntaa pyrkivät yhteistuumin viestimään ja markkinoimaan aluetta eteenpäin. www.savonvillilansi.fi sivuilla on avattu
mm. työpaikkasivusto, jossa kerrotaan alueen
työmahdollisuuksista.

SOPIEN SAAMASSA JATKOA
Pienten sote-alan yritysten ja järjestöjen liiketoiminnan kehittämishanke, Sopien, on saamassa jatkoa (1.2.2020-31.12.2022). Keskiössä ovat
Kanta-yhteydet (sisältäen kaikki liittymisvalmennukset ja kirjaamisen) ja laatujärjestelmät. Kuinka
hyödynnät digitalisaatiota ja käytät kerättyä tietoa johtamisen välineenä? Järjestämme tilaisuuksia, työpajoja ja yrityskohtaista neuvontaa. Lisätiedot: Yrityskehittäjä Matti Ylönen puh. 0207
464 641 tai matti.ylonen@savogrow.fi.
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MITÄ? Avoin työn tekemisen paikka
MISSÄ? Lohimaan Yritystalolla kosken äärellä
MILLOIN? 24/7
KENELLE? Tervetuloa yrittäjä, etätyöntekijä,
kuntalainen, kesäasukas, matkailija tai muuten
Tervossa viipyvä
AI IHAN ILMAISEKSI? Kyllä vain ja milloin vain!

ETÄTYÖN TEKEMINEN
YRITYSTALOLLA JATKUU
Lohimaan Yritystalolla on voinut tehdä etätöitä Uudistuvat elinvoimataajamat
-hankkeen ajan. Ilahduttavasti Yritystalolle
on löytänyt etätöihin erilaisissa työtehtävissä ja eri yrityksille työskenteleviä tervolaisia,
kesätervolaisia ja satunnaisemmin Tervossa
viipyviä. Kohtaamiset ovat antaneet ideoita
kehittämiseen. Hyvät keskustelut ja työnteon
lomassa pidetyt yhteiset kahvihetket ovat
tarjonneet uutta energiaa ja iloista sykettä
taloon. Kiitämme jo tässä vaiheessa kaikkia
rohkeita joustotyökokeilijoitamme!
Joustotyön Tervo –
onko se mahdollista?
Uudet-hankkeen tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja maaseudun taajamien elinvoimaan. Tervon kunta lähti kehittämään etätyön tekemisen edellytyksiä Tervoon. Moni
tervolainen käy töissä lähikunnissa ja töitä
tehdään kotoa käsin ”etänä”. Pohdimme,
voiko etätyötä mahdollistavalla yhteistyötilalla tukea maaseudun asumista ja työn tekemistä Tervossa. Yritystalo avattiin avoimeksi
etä-/joustotyötilaksi, talon ilme raikastui ja
tilan käyttöä monipuolistettiin.
Uudet-hanke on julkaissut uutiskirjeitä ja

järjestänyt webinaareja tehdäkseen tunnetuksi joustotyön mahdollisuuksia. Webinaareissa on puhuttu mm. tulevaisuuden työstä,
itsensä johtamisesta sekä ajasta ja paikasta
riippumattoman työn hyvistä ja huonoista
puolista. Yhteiset, kaikille avoimet etätyöpäivät tarjosivat matalan kynnyksen kokeilla
Yritystalon toimivuutta omaan etätyöhön.
Tavoitteena on, että etätöihin on helppo tulla, kun työtilaa tarvitsee. Sisään pääsee avainkoodilla myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Ovet ovat avoinna
etätyölle edelleen
Uudistuvat elinvoimataajamat -hankkeelle
on suunniteltu hakea rahoittajalta jatkoa.
Tätä kirjoittaessa en vielä tiedä, jatkuuko
hanke kevään 2020 ajan. Joka tapauksessa
etätöihin pääsee jatkossakin avainkoodilla,
24/7, sen Tervon kunta mahdollistaa. Etätyöntekijöiden käytössä on rauhallista työtilaa yläkerrassa ja alakertaa voi hyödyntää,
mikäli siellä ei ole kokousvieraita tai lähihoitajaopiskelijat koulupäivällään.
Yritystalo tilana tarjoaa monia mahdollisuuksia myös hyvinvointiin, niin fyysisesti
kuin henkisesti. Luonto on lähellä ja näkyvillä

isoista ikkunoista ja kosken äärellä on helppo
pitää taukoa. Savonian tradenomi wellness
-opiskelijoiden ajatukset hyvinvoivasta kokouksesta näkyvät muun muassa seinällä olevissa julisteissa, joissa kannustetaan paussin
pitämiseen. Yritystalolla on jumppapalloja ja
jumppakeppejä taukojumpan apuvälineiksi.
Hankeaikana talossa on kokoontunut myös
joogaryhmä.
Hankkeen jatkuessa keväällä on tarkoitus
edelleen jatkaa yhteisten etätyöpäivien pitämistä Yritystalolla. Seuraa ilmoitteluamme
kunnan kotisivulla ja Facebookissa @tervonkunta.

TULE JA KOKEILE!
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HEI, ELLA JA ERKKI
ETÄTYÖLÄINEN!
Innostuitko?
Haluatko kokeilla
Lohimaan Yritystalon etätyötilaa?
Sisään pääsyyn tarvittavan avainkoodin saat saat soittamalla
Tervon kunnan kiinteistöpäivystyksen
numeroon p. 017 499 353.
Sitten vain Yritystalolle töihin.
Lisätietoja voit kysyä
eerika.korhonen-pellikka@keitele.fi
tai sari.tulila@savogrow.fi.

Eerika Korhonen-Pellikka
Projektipäällikkö,
Uudistuvat elinvoimataajamat -hanke
p. 040 631 9747,
eerika.korhonen-pellikka@keitele.fi
Elinkeinoasiamies,
Sari Tulila,
puh. 0207 464640,
sari.tulila@savogrow.fi
Lohimaan Yritystalo,
Lohitie 701 C, Tervo

Uudistuvat
elinvoimataajamat
-hanke
Ekologisen joustotyön osahankkeen
tavoitteena on kehittää joustotyön
tekemisen edellytyksiä Tervossa.
Uudet-hanke etsii ratkaisuja itäsuomalaisten kuntien maaseututaajamien
uudistumiseen ja elinvoiman lisäämiseen kuuden kunnan yhteishankkeessa. Hankkeelle on suunniteltu hakea
jatkoa 30.6.2020 saakka.
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PIKKULINTUJEN TALVIRUOKINTA
TAAJAMA- ALUEILLA

TIEDÄTKÖ MITÄ
RADON ON?

Terveydensuojeluviranomaisille
tulee
usein kyselyjä lintujen ruokintaan liittyvistä
terveyshaitoista. Väärin järjestettynä ruokkimisesta voi aiheutua terveyshaittoja taajaan
asutulla alueella. Linnut ja muut pikkueläimet tahraavat ulosteillaan piha-alueita, parvekkeita, lasten leikkipaikkoja ja muita oleskelupaikkoja. Lisäksi eläimet voivat levittää
tarttuvia tauteja kuten salmonellaa. Ruokintapaikoille ja sen ympäristöön jäävät leivän
ja pullan murut houkuttelevat paikalle myös
kuten rottia, muita lintuja ja haittaeläimiä.

Radon on hajuton, mauton ja väritön
radioaktiivinen kaasu. Radonia sisäilmassa ei voi mitenkään aistia. Sen pitoisuus selviää ainoastaan mittaamalla.
Radioaktiivisuus ilmoitetaan becquerel,
Bq-yksiköllä.
Asunnon sisäilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää arvoa 400 Bq/m3.
Uudisrakennukset tulee suunnitella ja rakentaa siten, ettei radonpitoisuus ylittäisi
arvoa 200 Bq/m3.
Radon pitoisuudet alueellasi voit
tarkistaa STUK sivuilta: www.stuk.fi/
aiheet/radon/radon-suomessa/suomenradonkartat

Ruoki lintuja vain talvella
Lintuja saa ruokkia vain talvella. Kesällä linnut löytävät ravintoa luonnosta ja ruokinta
voi vääristää niiden luonnollista käyttäytymistä. Taajamissa ruokinnan tulee aina olla
pienimuotoista. Pikkulintuja on ruokittava
asianmukaisesta ruokintalaitteesta, johon
eivät rotat, oravat ja muut eläimet pääse
käsiksi.
On tärkeää, että lintulauta on sellainen,
etteivät linnut pääse ulostamaan siementen
joukkoon, tautien leviämisen estämiseksi
Suositeltavinta on käyttää ruokinta-automaattia, josta ruokaa valuu tarpeellinen
määrä alustalle. Linnuille tulee antaa vain
niille sopivaa ravintoa. Ruuantähteet eivät
kuulu lintulaudalle.
Ruokinta-alue
Ruokintapaikka on pidettävä puhtaana ja
siistinä. Maahan pudonneet siemenet on
säännöllisesti poistettava. Ruokaa ei koskaan
saa laittaa suoraan maahan. Myös kauralyhteet on nostettava riittävän korkealle
maanpinnasta. Huonosti hoidetusta ruokintapaikasta taudit voivat levitä lintujen ohella
myös muihin eläimiin, esimerkiksi kissoihin

ja koiriin.
Ruokintapaikka pitää sijoitettaan niin,
ettei siitä aiheudu terveyshaittaa naapureille
tai piha-aluetta käyttäville. Ruokintapaikkaa
ei saa sijoittaa lasten leikkipaikan tai muiden
yleisessä käytössä olevien kulkuväylien välittömään läheisyyteen. Taloyhtiöt voivat antaa ohjeita ja määräyksiä ruokinnan järjestämisestä hallinnoimallaan alueella. Taloyhtiö
voi myös kieltää ruokinnan.

- Lintujen ruokinnasta ei saa aiheutua haittaa naapureille.
- Lintujen ruokintapaikkaa ei tulisi perustaa naapurin ja oman
pihan rajalle naapurille aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi.
- Taloyhtiö voi järjestyssäännöissään rajoittaa tai kieltää lintujen
ruokinnan.
- Lintujen ruokinta ei saa aiheuttaa roskaantumista.
- Lintuja ei saa ruokkia maahan
- Lintujen syöttö suositellaan tapahtuvan talvi aikaan eli marraskuu-huhtikuun aikana

Virallinen pitkäaikaismittaus suoritetaan
Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymällä radonmittauspurkilla vähintään
kahden kuukauden ajan, aikavälillä
1.9.–31.5. Sosiaali- ja terveysministeriön
ohjeen mukaan asunnon radonmittaus
tehdään kahdella mittauspurkilla, jotta
saadaan kattava arvio radonaltistuksesta. Pienissä asunnoissa radonmittaus voidaan suorittaa yhdellä mittauspurkilla.
Mittauspurkit tulisi sijoittaa kahden
alimman asuin kerroksen tiloihin, joissa
oleskellaan eniten (esim. makuuhuone,
olohuone) noin metrin korkeuteen lattiasta. Yksikerroksisissa rakennuksissa mittauspurkit sijoitetaan eri puolille taloa.
Radonmittaus voidaan tilata kaupallisilta toimijoilta tai Säteilyturvakeskuksesta. Mittaustulos ja toimenpidesuositukset lähetetään asiakkaalle noin
kuukauden kuluessa purkin palautumisesta.
www.stuk.fi/palvelut/radonmittaukset
Lisää aiheesta:
www.stuk.fi/aiheet/radon
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Töissä Tervon kunnalla:

MAIJA LEHTONEN
Ympäristöterveysjohtaja
Olen Maija Lehtonen ja aloitin syyskuun
alussa ympäristöterveysjohtajana Tervon
yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat
Tervo, Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto,
Pielavesi ja Keitele. Vastaan ympäristöterveyden ja eläinlääkinnän toiminnasta
ja niiden toimintaedellytyksien kehittämisestä.
Asun tällä hetkellä Äänekoskella, mutta
seutukunta on entuudestaan tuttu. Perheellämme on ollut mökki Vesannolla
jo kohta kaksikymmentä vuotta, jossa
olemme viihtyneet lähes kaiken vapaaajan. Muutaman kerran ollaan Reiskohinkin osallistuttu omalla joukkueella.
Nautin luonnossa liikkumisesta, marjastus ja sienestys tuovat syksyisin lisämielenkiintoa metsäretkiin. Kalastus kesällä
sekä talvella antaa kalaa pöytään ja
mielenkiintoa päivään. Metsätyöt ja
polttopuiden tekeminen on hyötyliikuntaa parhaimmillaan. Metsä pysyy hyvässä kasvukunnossa, sauna lämpimänä ja
itse hyvässä kunnossa.
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VANHUSTEN
VIIKOLLA MONENLAISTA OHJELMAA

POHJOIS-SAVON KUNNISSA
KOKEILLAAN VIRTUAALIHOIVAA
Virtuaalihoivan kokeilua tehdään kahdessa ryhmässä läntisissä ja itäisissä Pohjois-Savon kunnissa. Läntisen alueen eli SavoGrow
–alueen kunnista Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Tervo ja Vesanto kokeilevat virtuaalihoivan tarjoamista osana kotipalveluita
marraskuusta 2019 lähtien. Kuuden kuukauden kokeilussa kukin kunta toimittaa kotihoidon palvelujen piirissä oleviin kotitalouksiin
tabletteja, joiden kautta mahdollistetaan
etäyhteys hoitajan ja kodin välillä.
Yhteensä tabletteja on kokeilussa mukana 35 kappaletta, jotka toimitetaan erilaisiin
kotitalouksiin. Tableteissa on oma turvallinen
sovellus, jonka kautta yhteydenotto tapahtuu. Palveluntarjoajana kokeilussa on rovaniemeläinen Suvanto Care.
Kokeilun tarkoituksena on saada kokemuksia kotihoidon palveluiden monipuolistamisesta etähoivan myötä. Testauksen alla
on muun muassa se, voiko etäyhteyden ottaminen kotiin korvata jonkun kotihoidon
fyysisistä käyntikerroista sekä onko etäyhteys
mahdollisuus niin sanottuun kotihoidon kevyeen asiakkuuteen tilanteessa, jossa hoivan
tarve on vielä pieni.
Kokeilun mahdollistaa koko Pohjois-Savon maakunnassa toimiva, Kehitysyhtiö SavoGrown hallinnoima Kohti eKuntaa -hanke.
Hankkeessa edistetään kuntien digitalisoitu-

mista kokeilujen, yhteiskehittämisen ja neuvonnan keinoin.
”Valtakunnallisella tasolla virtuaalihoiva
ei ole uusi asia, toimintaa ovat harjoittaneet
tyypillisesti suuret kaupungit. Nyt saadaan
kokemuksia ja näkökulmia toimintatavan toteuttamisesta pienemmissä kunnissa ja uskoakseni tulee myös syntymään kuntien välistä
enenevää yhteistyötä. Maanantaina 21.10.
oli läntisen kokeilun koulutus- ja starttipäivä,
ilmapiiri oli kyllä erittäin hyvä ja innokas.”
Toteaa Kohti eKuntaa -hankkeen projektipäällikkö Petri Kejonen.
SavoGrowlta kokeilun suunnittelussa
on ollut mukana myös kuntakehittäjä Saara
Hanhela. Virtuaalihoivan kokeilussa yksi keskeinen näkökulma on kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteisten toimintamuotojen ja –tapojen löytäminen.
”SavoGrown kunnissa on meneillään
hyvä boogie ja vahva tahtotila tehdä yhdessä
paremmin. Tässä virtuaalihoivan kokeilussa
on ensinnäkin loistava mahdollisuus saada ja
jakaa erilaisia kokemuksia erilaisilta asiakkailta eri kunnissa. Aineksia on myös siihen, että
virtuaalihoivasta tulee osa kotihoidon arkipäivää ja voimme tarjota sitä kuntien yhteistyönä. Tämä on hyvä startti kotihoidon palveluiden laajemmallekin yhtenäistämiselle.”

Vanhusten viikkoa vietettiin tänä vuonna teemalla Varaudu vanhuuteen. Viikko
alkoi messulla Tervon kirkossa sunnuntaina.
Maanantaina jumpattiin virtuaaliohjatusti Huttulan navetalla. Tiistaina kirjastolla
pidetyssä infotilaisuudessa Jari Pääkkönen
pelastuslaitokselta kertoi kotien paloturvallisuudesta. Pankki- ja edunvalvonta-asioista
tietoa jakoivat Tervon Osuuspankin Ritva
Suomalainen ja Pekka Vuorela. Tilaisuuden
lopuksi kotihoitopalveluiden esimies Kati
Vehnäinen kertoi Tervon kunnan vanhuspalveluista. Osallistujia infotilaisuudessa oli n.
15 henkilöä.
Vanhustenviikon tanssitapahtuma järjestettiin Mantulla keskiviikkona. Hautomäen
kyläyhdistyksen hirvikeitto maistui, syöjiä oli
runsaasti. Ruokailun jälkeen tanssittiin Mauri Haapamaan säestyksellä ja Niina Ruunin
laulujen tahdittamana. 9 lk oppilaat kahvitti
tanssikansaa. Tanssijoita parketilla pyörähteli
30-40 henkilöä.
Vie vanhus ulos –päivää vietettiin torstaina Attendo Vuokon piha-alueella. Maa- ja
kotitalousseura paistoi maukkaat letut ulkoilijoille. Tervon yhtenäiskoulun oppilaat
lauloivat Heidi Hämäläisen säestyksellä sekä
ulkoilivat yhdessä vanhusten kanssa. Myös
reserviläiset olivat mukana tapahtumassa
avustamassa ulkoilijoita.
Vanhusten viikko päättyi ohjelman osalta
perjantaihin, jolloin liikuntahallilla oli mahdollista käydä tutustumassa ja pelaamassa
curlingia ja bocciaa Juha Honkaselän ja Tiia
Pääkkösen opastuksella.
Suuret kiitokset kaikille vanhusten viikon
tapahtumien suunnitteluun ja järjestelyihin
osallistuneille sekä ennen kaikkea tapahtumissa käyneille kuntalaisille!

LÄHIHOITAJA KOULUTUS ALOITTI
TERVOSSA
Tervossa aloitti ma 21.10.2019 sosiaalija terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) –
koulutus, joka käynnistettiin Nilakan alueen
kuntien tarpeesta saada kuntiin osaavia, koulutettuja lähihoitajia. Opiskelijoita ryhmässä
on yhteensä 23, joista tervolaisia 7. Koulutuksessa opiskelijat opiskelevat ikääntyvien
hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan. Koulutus on osa Duuni Edellä -imuohjattu koulutus maakunnassa –hanketta. Kouluttajana
toimii Savon ammattiopisto.
Koulutus toteutetaan työvaltaisena ja siihen sisältyy lähiopetusta, verkko-opintoja,
etäopiskelua sekä työelämässä oppimista
koulutussopimuksella/oppisopimuksella.
Työvaltaisuus koulutuksessa tarkoittaa sitä,
että Nilakan alueen kuntien sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työnantajat ovat valmiita
siihen, että työpaikalla järjestettävä koulutus
toteutuu ko työpaikoilla.
Lisätietoja koulutuksesta:
Savon Ammattiopisto
Duuni edellä –imuohjattu koulutus
maakunnissa,
kehittämisasiantuntija Varpu Hämäläinen,
varpu.hamalainen@sakky.fi
puh. 044 7858822
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Töissä Tervon kunnalla:

Vanhustenviikon
ulkoilupäivä Vuokon
ulkoilualueella.

Lettujen paistoa Vuokon ulkoilualueella.

TERVON ATTENDO VUOKKO
Olemme uusi, elokuussa 2019 avattu ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö,
jossa jokaisella asiakkaallamme on oikeus
elää itsensä näköistä vanhuutta nauttien hyvästä hoidosta, iloisista hoitajista, kauniista
kodista ja yhteiselosta naapureiden kanssa.
Toimintaamme ohjaavia
periaatteita ovat:
- Asiakkaiden yksilöllisyys ja
itsemäärääminen
- Vuorovaikutus –
elämme yhdessä toisistamme välittäen
- Ammattitaitoinen huolenpito
ja hoito luovat turvaa
- Omahoitaja asiakkaan ja
omaisen kumppanina
Hoivakodin todellinen tunnelma ja palvelun
laatu syntyvät sen seinien sisällä elävistä ja
työskentelevistä ihmisistä. Turvallisuus, esteettömyys ja ennen kaikkea kodikkuus taataan hyvillä tilaratkaisuilla.
Attendo Vuokossa tarjoamme ikäihmisille
ympärivuorokautista asumispalvelua (ammattitaitoinen hoito, myös muistisairaille,
elämän päättymiseen saakka sekä virikkeellinen arki ja ympäristö) sisältäen ateriat, pyykkihuollon ja ylläpitosiivouksen.

Attendo Vuokon arkipäivät alkavat aamutoimilla, johon kuuluvat vanhusten aamupesut, pukeminen päivävaatteisiin ja
aamupalan nauttiminen. Aamutoimet ajoittuvat klo 6:30 – 9:30 välille. Aamutoimien
jälkeen vanhukset voivat katsoa tv:tä, lukea
lehtiä tai mennä levolle. Toiminta on yksilöllistä ja asiakaslähtöistä.
Lounas on tarjolla klo 11 – 13 välillä. Lounaan jälkeen on ohjelma vapaa päiväkahviin
saakka. Tarjoamme myös asukkaillemme viriketoimintaa, joihin osallistumiseen kannustamme heitä. Päiväkahvin ja päivällisen välissä on vanhusten lepoaika tai tv:n katselua,
seurustelua.
Päivällinen nautitaan klo 16 – 17:30 välisenä aikana. Iltapala klo 19 – 20 välisenä
aikana. Päiviä rytmittävät vanhusten pesut,
omaisten vierailut ja yhdessäolon hetket.
Työntekijöitä Attendo Vuokossa on yksikönjohtajan lisäksi, sairaanhoitaja 14 hoitajaa ja yksi hoiva-apulainen. Attendo Vuokon
keittiössä työskentelee oma henkilökunta,
jotka tuottavat ateriat Tervon kunnan yksiköihin ja asukkaille sekä Vaalijalan yksiköihin. Attendo Vuokko ostaa siivouspalvelun
Tervon kunnalta vuoden 2019 loppuun saakka.

JOHANNA TAMIO
Vieraileminen hoitokodissa
Läheiset ja ystävät ovat erittäin tervetulleita Attendo Vuokkoon. Hoivakodin ulko-ovi
on aina lukossa. Ovikellon soittoäänen kuultuaan, henkilökunta tulee avaamaan oven.
Ulos lähtiessä pyydä hoitajaa auttamaan
ulko-oven avaamisessa. Vierailuaikoja ei ole,
mutta toivomme ensisijaisesti vierailujen sijoittuvan kello 8-19 väliselle ajalle.
Asukkaat asuvat itsenäisesti omissa 20 tai
27,5 neliömetrin asunnoissaan. Asuntojen
kalustaminen tapahtuu asukkaan toimesta.
Asunnossa on valmiina sänky, patja, peite,
tyynyjä, paloturvalliset verhot ja sälekaihtimet. Henkilökunta auttaa mielellään asunnon kalustamiseen liittyvissä ratkaisuissa.
Asuntoa kalustettaessa kiinnitetään huomiota turvallisuuteen ja mahdollisimman esteettömään liikkumiseen sekä puhtaanapidon
mahdollistamiseen.
Yhteisissä tiloissa on ruokailutila ja oleskelutiloja, joissa on tv:n katselumahdollisuus. Attendo Vuokossa on hyvät, turvalliset
ulkoilutilat ja sauna.
Attendo Vuokon yksikönjohtaja
Eeva-Liisa Hassinen
puh. 044 4940650
eeva-liisa.hassinen@attendo.fi

toimistosihteeri

Mitä teet Tervon kunnalla?
- Olen toimistosihteeri teknisessä
toimistossa. Toimistosihteerinä teen
monipuolisia hommia, muun muassa
vesi- ja jätevesilaskutusta, yleislaskutusta, asiakaspalvelua sekä yleisiä
sihteerin tehtäviä.
Milloin aloitit työssäsi?
- Aloitin 19.8.2019.
Mikä on työssäsi parasta?
- Kiinnostavat työtehtävät ja
työkaverit.
Mitä tykkäät tehdä vapaa-aikana?
- Tykkään liikkua luonnossa ja touhuta 4-vuotiaan poikani kanssa. Myös
laiskottelu ja punttisali ovat parasta
mitä tiedän.
Mikä on Tervossa parasta?
- Luonto, vesistön läheisyys ja vaikka
ollaan pieni kunta, niin palvelut ovat
silti lähellä.

30

29

Tervon kunnan Talvikirje 2019-2020

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIASETUKSEN
SIIRTYMÄAIKA ON PÄÄTTYNYT
Haja-asutusalueita koskevan jätevesiasetuksen siirtymäaika on päättynyt lokakuun
lopussa 31.10.2019. Asetus koskee ennen
vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka
sijaitsevat joko pohjavesialueella tai alle satametriä vesistöstä. Muissa kiinteistöissä jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa seuraavan
luvanvaraisen remontin yhteydessä.
Marraskuun alusta talousjätevesien käsittelyvaatimuksista on voinut hakea poikkeamista. Poikkeamisharkinnassa otetaan
huomioon kiinteistöjen sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla
alueella, kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä
vakituisesti asuvien korkea ikä tai sosiaaliset
suoritusesteet. Poikkeamista ei voi saada, jos
jätevesistä aiheutuva ympäristönkuormitus
on suuri. Poikkeamisen voi saada enintään
viideksi vuodeksi. Päätös voi kuitenkin raueta jo aikaisemmin silloin kun kiinteistönomistaja vaihtuu, kiinteistöllä muodostuvien
jätevesien määrä oleellisesti muuttuu tai kun
jätevesijärjestelmä on saatettu lain vaatimalle tasolle.
Jätevesiasetuksen siirtymäaika umpeutumisen myötä, marraskuun ensimmäinen päivästä alkaen, valvontavastuu siirtyy kunnille. Jätevesitarkastuksia tehdään pistokokein
riskiperustein ja tietenkin puututaan silloin,
jos järjestelmät eivät ole kunnossa ja ympäristön pilaantumista.
Hakemuksien käsittely aloitetaan kunnissa siirtymäajan jälkeen. Hakemuksen liittyvät lomakkeet ovat saatavilla kuntien verkkosivulla sekä kuntien virastoissa. Tervossa
ja Vesannolla hakemukset käsittelee kuntien
yhteinen ympäristönsuojelutarkastaja.

MUOVIN
KERÄYSALUE LAAJENI
Muovipakkausten keräysalue laajeni lokakuussa Jätekukon toimialueen kaikkiin yli
300 asukkaan taajamiin. Keräysaluetta laajennetaan alueittain lokakuun alusta alkaen. Keräykseen liittyneiden taloyhtiöiden
asukkaille on jaettu lajitteluohjeet ennen
keräyksen alkamista.
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TEKNISEN TOIMEN KUULUMISET
Palataan alkuun hieman menneen kesän
toimintaan. Kuten suurin osa varmaan jo on
huomannut, Tervon katukuvassa on tapahtunut silmiinpistäviä muutoksia menneen
kesän aikana. Selvimpinä näistä ovat varmastikin suuriakin tunteita herättäneet rakennusten purkutyöt. Rakennusten historia
on huomattavasti pidempi kuin allekirjoittaneen ja niiden ympärille on muodostunut
monenkirjava historia. Monilla tämän lukevilla on varmastikin omakohtaisia kokemuksia rakennusten olemassa olosta. Rakennusten purun myötä kääntyy uusi historianlehti,
joka kertoo omaa tarinaansa tulevaisuudessa uusien tonttien myötä, jotka vapautuivat
purettujen rakennusten alta. Tontteja on
kaikkiaan 7 kappaletta, 3 vanhan Lääkärintalon tontille ja 4 vanhan alakoulun tontille
kaavoitettuna.
Mutta vaikka jotain purettiin pois, niin
jotain pienempää tuli tilalle. Rakennusten
purkutöiden rinnalla rakennettiin nimittäin
myös uutta kylän keskustassa, kun torille
vuosittain asennettu torimökki rakennettiin
pysyväksi kuntalaisten iloksi torin laidalle.
Rakennustöiden ohella tonttien raivausja harvennustyöt etenivät kesän ja syksyn
mittaan kuntastrategian mukaisesti viihtyvyyden parantamiseksi. Tonttien raivauksia
ja hakkuita suoritettiin kaava-alueen ilmeen
muuttamista puistomaisemmaksi ja sitä kautta raikkaammaksi ja valoisammaksi.
Kaiken muun toiminnan sivussa kaavaalueella on suoritettu toimenpiteitä investointiohjelman mukaisesti. Keskeneräisitä
urakoista valmiiksi kesän aikana saatiin mm.
aurinkoenergia hanke ja Yrittäjäntien perusparannus, mutta suurimpana näkyvänä
muutoksena olivat varmastikin Asontien
kevyenliikenteenväylän rakennustyöt. Asontien alkupää suoritetaan loppuun ensikesän
aikana.

Palveluyhtiö Viisarit Oy aloittaa
Nyt kun viime kesän aiheet ovat käsitelty
niin siirrytään aiheessa tulevaan.
Tervon kunnan tekninen toimi jää historian
havinaan vuoden vaihteessa ja entisen teknisen toimen tehtävistä vastaa tulevaisuudessa
Palveluyhtiö Viisarit Oy. Yhtiö perustettiin
menneen kesän aikana ja toiminta alkaa
1.1.2020 Tervon, Vesannon ja Keiteleen alueella. Yhtiön toiminta näkyy kunnan katukuvassa tulevana talvena entisen teknisen
toimen kunnossapitotehtävissä normaaliin
tapaan olemassa olevan henkilöstön siirtyessä yhtiön palvelukseen.

Teknisen toimen väki toivottaa tunnelmallista vuoden loppua ja hyvää talvea kaikille!

Rakennus- ja
ympäristönsuojeluviranomaisen taksat
ovat uudistuneet
Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien
rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksat ovat uudistuneet ja astuneet voimaan. Taksojen uudistaminen on
tehty lainsäädännön muutoksista, yhteisen
toiminta-alueen yhdenvertaisuuden sekä
viranomaiskäsittelyistä perittävien maksujen yhtenäistämiseksi. Maksut perustuvat
luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn
keskimääräiseen omakustannearvoon, joka
sisältää viranomaiselle aiheutuneita kustannuksia. Uudistuneet taksat ovat rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontataksa,
ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontaksa sekä maa- ja kiviainestaksa.
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TERVEISIÄ KANSALAISOPISTOLTA
Tämän talvikirjeen ilmestyessä, alkaa
kansalaisopiston syyslukukausi olla päätöksessään. Ilokseni Tervolaiset ovat olleet tämän kuluvankin kauden aikana hyvin ahkeria harrastajia.
Osanottajamäärällisesti
suosituimpia
kursseja syksyllä olivat Pilates, venyttelujumppa ja Laulusakki Tervon Kööri.
TervoTeatteri viihdytti kyläläisiä – ja muualta tulleita – syksyn alkajaisiksi mainiolla esityksellään Kiljusten Herrasväestä. Keväällä
2020 pääsemme katsomaan TervoTeatterilta
huoltamokomediaa nimeltä ’Keskellä tietä’.
Esitykset ovat Mantulla huhtikuun alussa.
TervoTeatterin esityksiä odotellessa, voi
joulukuussa lähteä nautiskelemaan upeista
musiikkiesityksistä, niin Tervossa kuin naapurikunnissakin. Opiston kaikkien kuorojen
joulukonsertti järjestetään Vesannon kirkossa
sunnuntaina 1.12. klo 18.
Ennen konserttia voi halutessaan osallistua luennolle, jonka aiheena on ’Kuinka
tulevaisuutta voi tutkia, kun sitä ei ole olemassa?’ Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen
pohtii luennollaan mm. maaseudun tulevaisuutta. Luento pidetään Vesannon srk-kodilla klo 16-17, ennen kuorojen konserttia.
Tervosta tullaan järjestämään bussikuljetus
Vesannolle.
Tiistaina 10.12. klo 18.30 Tervon kirkossa
pääsee rauhoittumaan jouluisten sävelien
parissa, kun eri-ikäiset Tervolaiset musiikinharrastajat ’vauvasta vaariin’ esiintyvät jouluisissa tunnelmissa. Konsertti järjestetään
yhteistyössä kansalaisopiston, Srk:n ja Tervolaisten musiikinharrastajien kanssa. Lämpimästi tervetuloa tänne.
Allekirjoittaneen postilaatikkoon kolahti syksyllä vanha lehtileike, jossa kerrottiin kansalaisopistotoiminnan alkaneen Tervossa vuonna 1970. Vuosi 2020 on siis pienimuotoinen

juhlavuosi opistolle Tervossa. Tarjoammekin
kakkukahvit kevätjuhlan yhteydessä Tiistaina
31.3.2020 klo 18 Mantulla. Tulkaahan sankoin joukoin kuuntelemaan ja katselemaan
soitto-, laulu- ja tanssiesityksiä.
Kurssiehdotuksia ja toiveita syksylle 2020,
sekä risuja/ruusuja toiminnasta voi lähettää
sähköpostilla osoitteeseen:
heidi.hamalainen@suonenjoki.fi
Opistoterveisin,
Heidi Hämäläinen,
Kansalaisopiston Tervon osastovastaava

KANSALAISOPISTON
TAPAHTUMIA:
Su 1.12.2019 Luento ja kuorojen konsertti Vesannolla (luento klo 16, konsertti klo 18)
Ti 10.12.2019 Joulukonsertti
Tervon kirkossa klo 18.30
Ti 31.3.2020 Kevätjuhla
Mantulla klo 18
6.-24.4.2020 Kevätnäyttely kirjastolla
Ke 22.4.2020 Nojatuolimatka Barcelonaan osa 2. Parkkimäen kerhohuone,
klo 12.30
TervoTeatteri esittää:
’Keskellä Tietä’
Pe 3.4.2020 klo 18, La 4.4. klo 15,
Su 5.4.klo 15, Ti 7.4. klo 18,
Ke 8.4. klo 18.
Esitykset Tervon Mantulla.
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SEIJA KORHONEN ON VUODEN
MAASEUTUTOIMIJA
Vuoden Maaseututoimijaksi valitaan henkilö, joka on toiminut
aktiivisesti ja innovatiivisesti
paikalliskehittämisen parissa. Sellainen on tervolainen
Seija Korhonen. Hän on
erityisesti lähidemokratian,
osallisuuden sekä yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiantuntija.
Korhonen
työskentelee
tällä hetkellä projektipäällikkönä
maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:llä Kirkonkylät palvelukeskuksina
-hankkeessa. Hän on ollut mukana myös
muissa yhdistyksen hankkeissa ja toiminut
sen hallituksen varajäsenenä 2015-2016.
Korhonen on myös pitänyt koulutuksia

maaseutumatkailuyritysten kehittämiseen liittyen, toiminut kyläkehittäjänä sekä ollut mukana
perustamassa Pirtsakki -työosuuskuntaa Suonenjoelle.
Hän toimii tällä hetkellä
myös
luottamustoimessa
Tervon kunnassa.
”Korhonen on erityisen
taitava innostamaan ihmisiä
ideoimaan sekä myös toteuttamaan ideoimansa asiat. Hän
osaa valita kuhunkin tilanteeseen sopivat työkalut ja menetelmät, joiden avulla
tavoitteet saavutetaan, ja saa osallistujat sitoutumaan työskentelyyn”, sanottiin valintaperusteissa.

Mikä ajaa sinut puolustamaan maaseutua ja työskentelemään sen hyväksi?
Suurin osa Suomea on maaseutua, josta merkittävä määrä harvaan asuttua maaseutua.
Maaseudulla asuu vajaa 25 % väestöstä ja
vapaa-ajan asukkaat vähintään tuplaavat
asukasmäärän. Maaseudun elinvoimalla on
siis merkitystä lähes puolelle Suomen asukkaista. Merkitys kasvaa vielä enemmän, kun
mietitään, mistä ruokamme ja ison osan teollisuuden raaka-aineita saadaan – maaseudun
pelloilta, navetoista ja metsistä!
Kuitenkin viime vuosina maaseudun
palveluita, erityisesti julkisen sektorin, on
keskitetty kaupunkeihin ja suurimpiin asutuskeskuksiin. Tämä on vaikuttanut myös
yritysten palvelujen vähenemiseen sekä yhdistystoimintaan. Koen, että nyt pitää jokaisen meistä maaseudulla asuvista puolustaa
asuinympäristöämme ja olla mukana tavalla
tai toisella kehittämässä sitä. Jokainen voi vaikuttaa. Tarvitsemme palveluja, työpaikkoja ja
yrityksiä myös maaseudulla.
Samalla kun teen työtä maaseudun hyväksi, teen työtä itseni ja elinympäristöni hyväksi.

Mistä olet erityisen iloinen/tyytyväinen
maaseudun/kotiseudun kehittämisessä?
Mahdollisuuksia rakentaa elinvoimaista maaseutua on olemassa, jos tahtoa riittää ja saadaan tekijöitä mukaan. Sen työni maaseudun
kehittämisessä on osoittanut. Niin kuntien,
yritysten kuin asukkaidenkin tehtävänä on yhdessä rakentaa elinvoimaa ja vaikuttaa siihen,
että maaseudulla säilyvät elämisen edellytykset. Kukaan ei tee asioita puolestamme, itse on
tartuttava toimeen. Ratkaisuja on olemassa, se
vaatii työtä ja sitoutumista – kumppanuutta
erilaisten tahojen ja toimijoiden kanssa. Maaseudun voimavara on yhteisöllisyys ja yhdessä
tekeminen sekä toisista välittäminen.
Mikä on Tervossa parasta?
Vastaan varmaan kuten muutkin Tervossa asuvat: luonto. Harrastan sienestämistä,
marjastusta sekä puutarhanhoitoa, mikä on
minulle erinomainen vastapaino työlle. Metsässä ja luonnossa työstressi häviää ja saa
muuta ajateltavaa. Lisäksi minua ilahduttaa
kunnan panostukset ja tahtotila kehittämiseen, näin ei ole kaikkialla.
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HYVÄ YHTEISTYÖKUMPPANI
Tervon kunta, Tervon Kehitys Oy ja
Palveluyhtiö Viisarit Oy on ryhtynyt
vastaanottamaan laskuja myös sähköisesti verkkolaskuina ja toivommekin
Teidän lähettävän laskut ensisijaisesti
verkkolaskuina.
1 VERKKOLASKUT
OVT-tunnus/Verkkolaskuosoite:
Tervon kunta: OVT-tunnus 003701730814
Tervon Kehitys Oy: OVT-tunnus
003726778953
Palveluyhtiö Viisarit Oy: OVT-tunnus
003730864619
Verkkolaskuoperaattorimme: CGI Suomi Oy
Välittäjätunnus (operaattoritunnus):
003703575029
2 PAPERILASKUT
Mikäli ette vielä lähetä verkkolaskuja, tulee
paperilaskut lähettää osoitteeseen:
Tervon kunta
(y-tunnus 0173081-4)
PL 804
00074 CGI
Tervon Kehitys Oy
(y-tunnus 2677895-3)
PL 805
00074 CGI
Palveluyhtiö Viisarit Oy
(y-tunnus 3086461-9)
PL 806
00074 CGI

Tervon kunnan Talvikirje 2019-2020

35

TERVON TERVEYSPALVELUT (KYSTERI) www.kysteri.fi
Mikäli laskuttaja lähettää laskuja sähköpostilla, niin ne tulee toimittaa PDFformaatissa tulkittavaksi jompaankumpaan
seuraavista osoitteista:
ostolaskut.fi@cgi.com tai
purchaseinvoices.fi@cgi.com
Yksi sähköposti voi sisältää useita PDFtiedostoja (max 10 kpl), mutta yhdessä
PDF-tiedostossa tulee olla vain yksi lasku ja
siihen mahdollisesti kuuluvat liitteet. PDFtiedostossa pitää olla samat osoitetiedot
kuin paperilaskulla.
Laskutusosoitteisiin ei saa lähettää muuta
aineistoa kuin laskuja liitteineen. Muu materiaali tulee lähettää Tervon kunnan muihin
postiosoitteisiin.
Kaikissa Tervon kunnalle osoitetuissa laskuissa tulee viitetietona mainita tilaajan nimi.

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

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

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

MUISTIHOITAJA
p. 017 171 242

KIIREELLINEN ENSIAPU
p. 017 171 170
AKUUTTIVASTAANOTTO JA
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS VIRKA-AJAN
ULKOPUOLELLA
Arki-iltaisin klo 16-18 ja viikonloppuisin
sekä arkipyhinä klo 8-18
päivystys on joko
Pielavedellä p. 017 171 030 tai
Keiteleellä p. 017 171 130
Arkisin ja viikonloppuisin klo 18 jälkeen
päivystys on Kuopiossa
KYSin yhteispäivystyksessä.
Ennen KYSiin hakeutumista soitetaan
Päivystysapuun: p. 116 117

RÖNTGEN
Keitele, Sairaalatie 1. Röntgentutkimukset.
Ajanvaraus ma-to klo 8-15.30, pe 8-14
p. 017 171 150
Pielavesi, Savikontie 15. Röntgen- ja
ultraäänitutkimukset.
Ajanvaraus ma, ti ja to klo 8-15.30,
pe klo 8-13.30 p. 017 171 050
SUUN TERVEYDENHUOLTO
ajanvaraus ma-pe 8-16 p. 017 171 360
ajanvarauksen peruminen 017 171 366
arkipyhä- ja viikonloppupäivystys Kuopio
ajanvaraus klo 8-9 p. 017 174 020
LABORATORIO, ISLAB, Tervo
näytteenotto ma ja to klo 7-9.30
ajanvaraus ma-pe klo 12-14
p. 044 717 8888
www.islab.fi/ajanvaraus

FYSIOTERAPIA JA
APUVÄLINEPALVELU
puhelinaika ma-pe klo 12-13
p. 017 171 183
NEUVOLAT
kouluterveydenhuolto p. 017 171 239,
puhelinaika ma-pe klo 8-9
lastenneuvola p. 017 171 180,
puhelinaika ma-pe klo 8-9
äitiys- ja ehkäisyneuvola p. 017 171 044,
puhelinaika ma-pe klo 8-9
matkailijoiden rokotukset p. 017 170 180,
puhelinaika ma-pe klo 8-9
AK-poliklinikka/INR-hoitaja p. 017 171 186
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TERVON KUNNAN PALVELUT 2019-2020
SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtaja Minna Heikkinen,
puh. 044 749 9250

KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 017 499 111
on auki 8-15.
Virasto palvelee ympäri vuoden
ma-pe klo 9-14,
muuna aikana sopimuksen mukaan.
www.tervo.fi
sähköposti: tervon.kunta@tervo.fi tai
etunimi.sukunimi@tervo.fi
KUNNANVIRASTO ON SULJETTU 23.29.12.2019. Sulkemisaikaan kiireellisissä
asioissa sosiaalitoimen päivystysnumero on
044 749 9251 tai 044 749 9265 (virkaaikaan) ja teknisen toimen päivystysnumero
017 499 353. Asiakaskäynneistä on kaikissa
tapauksissa sovittava etukäteen.
HALLINTOTOIMISTO
Kunnanjohtaja Petteri Ristikangas,
puh. 044 749 9200
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen,
puh. 044 749 9201
Pääkirjanpitäjä Merja Lindi,
puh. 044 749 9211
Kirjanpitäjä Seija Lintunen,
puh. 044 749 9212
Palkanlaskija Taina Poutiainen,
puh. 044 749 9216
Toimistosihteeri Johanna Tamio,
puh. 044 749 351
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, puh. 0207 464640,
sari.tulila@savogrow.fi

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

Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti joka
viikko joko torstaisin tai perjantaisin.
Erikoissosiaalityöntekijä, puh. 040 177 9124
VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut, veteraaniasiat, palveluohjaus ja palvelutarpeen
arvioinnit: Kotihoitopalveluiden esimies Kati
Vehniäinen, puh. 044 749 9253, puhelinaika ma-pe klo 8-10.
Kotisairaanhoitajat:
Alue 1. Tanja Huttunen, puh. 040 775 4715
Alue 2. Reetta Pirhonen puh. 040 548 3943
Soittoaika ma-ti ja to-pe klo 10-10.30.

Kotisairaanhoitajien porrastetut vuorot
klo 7-17 välillä, sairaanhoitajat työskentelevät vuoroviikoin klo 17 saakka.
Kotihoito:
Kotihoito 24/7 talojen tiimi,
puh. 044 749 9257
Kotihoito ma-su klo 7-21,
kentän tiimi, puh. 044 749 9277
SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET
Virka-aikana sosiaalityöntekijä,
puh. 044 7499 251 tai puh. 044 749 9265,
toimistosihteeri, puh. 044 7499 252,
perusturvajohtaja, puh. 044 7499 250.
Tarvittaessa yhteydenottopyynnöt,
puh. 017 499 111.
SOSIAALIPÄIVYSTYS virka-ajan
ulkopuolella, puh. 112.
KRIISIPALVELUT
Kuopion Kriisikeskus, Kallanranta 9,
70100 Kuopio.
Ajanvaraus ma-to klo 8-10,
puh. 017 262 7733.
Kuopion kriisikeskus tarjoaa keskustelutukea
vaikeasta elämäntilanteesta selviytymiseen.
Kun tarvitset apua tai kuuntelijaa, ota
yhteyttä.
Valtakunnallinen kriisipuhelin; päivystys
numerossa 09 2525 0111 arkisin klo 09-07.
sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä
klo 15-07.
YLEINEN EDUNVALVONTA
Pohjois-Savon edunvalvontatoimisto
Suonenjoen toimipaikka
Olavi Leskisenkatu 12, 77600 Suonenjoki
Edunvalvoja
puh. 0295 652 571 tai 050 380 1181
Edunvalvontasihteeri
puh. 0295 652 570 tai 050 380 1174
OIKEUSAPUPALVELUT
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto,
Suonenjoen toimipaikka,
puh. 029 566 1060
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KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajaneuvonta.fi,
puh. 029 505 3050 (arkisin klo 9-15)
KIRJASTO
Lainaus ja neuvonta puh. 044 749 9315,
kirjasto@tervo.fi
www.facebook.com/tervonkirjasto
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
esimies Tiina Pulkkinen,
puh. 044 749 9316
Kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasaho,
puh. 044 749 9315
YHTENÄISKOULU
https://peda.net/tervo/ty
Rehtori
Kimmo Honkanen, puh. 044 749 9309,
kimmo.honkanen@tervo.fi
KURREKUMMUN PÄIVÄKOTI
Varhaiskasvatuspalveluiden esimies
Mari Jalava, puh. 044 749 9263,
mari.jalava@tervo.fi
VAPAA-AIKATOIMI
Liikuntapalvelut
Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies
Juha Honkaselkä, puh. 044 749 9303
Nuorisopalvelut
Nuorisotyöntekijä Arto Lahtinen,
puh. 050 387 9969
Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja
Mika Hälinen, puh. 044 749 9304,
31.12.2019 saakka.
Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks.
tämän tiedotteen erillinen osio.
RAKENNUSTARKASTUS
Vs. rakennustarkastaja Jukka Korhonen,
puh. 044 749 9350
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristönsuojelutarkastaja Jani Huttunen,
puh. 044 749 9322
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TEKNINEN TOIMI 31.12.2019 SAAKKA
1.1.2020 lukien palvelut tuottaa
Palveluyhtiö Viisarit Oy
Vs. tekninen johtaja Matti Maapuro,
puh. 044 749 9373
Toimistosihteeri Johanna Tamio,
puh. 044 749 9351
Va. työnjohtaja-laitosmies
Annika Huuskonen, puh. 044 749 9375
Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 044 749 9352
Teknisen toimen päivystys,
puh. 017 499 353

PALO- JA PELASTUSTOIMI

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

TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri, Tervon terveysasema,
puh. 017 171 171.

Ympäristöterveysjohtaja Maija Lehtonen,
puh. 044 749 9400
Toimistosihteeri Mervi Mäki-Penttilä,
puh. 044 749 9410

ASUNTOASIAT
Vuokra-asuntoasioissa palvelevat hallintojohtaja, puh. 044 749 9201 ja Kiinteistö
Oy Tervon Vuokratalojen toimitusjohtaja
Oili Heiskanen, puh. 040 579 9793. Kunnanvirastosta saatavat vuokra-asuntohakemukset toimitetaan hallintojohtajalle.
Korkotukilainoille ei ole erillisiä hakuaikoja. Lisätietoja korkotukiasioissa antaa
pankinjohtaja ja kunnan rakennustarkastaja.
Vapaita tontteja rakentamiseen löytyy
kunnalta sekä kaava-alueelta että hajaasutusalueelta. Tonttivarausasioissa palvelevat kunnanjohtaja, puh. 044 749 9200 ja
rakennustarkastaja, puh. 044 749 9355.
Viimeksi mainitun puoleen käännytään
myös varsinaisissa rakennusasioissa.

Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka, Rautalammintie 11
vs. Maarit Vihottula, puh. 044 749 9420
Liisa Ruuska, puh. 044 749 9423
Vesa Aula, puh. 044 749 9424
vs. Anne Kautiainen, puh. 044 749 9422
Eläinlääkärit
Tervo, Päivi Romunen, Myllytie 7,
ajanvaraus klo 8-9.30, puh. 044 749 9401
Vesanto, Anu Hallikainen Valokuja 1,
ajanvaraus klo 8-9.30, puh. 044 749 9402
Valvontaeläinlääkäri Heidi Brisk,
puh. 044 749 9409
Eläinlääkäripäivystys arkena klo 9.30 jälkeen
sekä viikonloppuisin ja juhlapyhien ajan;
soita oman eläinlääkärisi numeroon, niin
puhelu yhdistyy päivystävän eläinlääkärin
numeroon.
Löytöeläinsuoja, puh. 040 576 3123

YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Tervon paloasema, Tervontie 1,
72210 TERVO, puh. 017 188 311
Palomestari, puh. 044 718 8270
NUOHOUSPALVELUT
Etsi lähin OMAnuohooja,
https://nuohoojat.fi

AMBULANSSI 112
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KELAN ASIOINTIPISTE
Tervon kunnan yhteispalvelupisteessä
(os. Tervontie 4) tuotetaan seuraavat
Kelan palvelut:
- Asiakkaan kertoman mukaiseen elämäntilanteeseen liittyvä Kela-asioiden neuvonta
(mm. hakemuksen täyttö, etuuksista ja hakuajoista kertominen yleisellä tasolla)
- Kelan hakemuksen, liitteen tai muun
asiakirjan vastaanottaminen, pois lukien
työeläkehakemukset ja työeläkejärjestelmän
kuntoutushakemukset
- Esitteen/lomakkeen yms. Kelan
materiaalin antaminen
- Kelan verkkopalveluiden käyttöön
opastaminen
- Ajanvaraus Kelan puhelinajanvarauspalveluun tai tapaamiseen
- Kelan asiakaspalautteen vastaanottaminen ja kirjaaminen
Yhteispalveluasioissa asiakkaita palvelevat
Pirkko Väätäinen, puh. 044 749 9252 ja
Saini Malinen, puh. 044 749 9203.
Yhteispalvelupiste avoinna ma-pe klo 9-14
kunnanviraston aukioloaikoina.
KELAN PALVELUNUMEROT
Maksupäivät
Numerosta 020 634 0210 kuulet mihin
vuorokaudenaikaan tahansa lapsilisän, lastenhoidon tuen, eläke- ja vammaisetuuksien,
asumistukien, opintotuen ja sotilasavustuksen maksupäivät.
Valtakunnalliset palvelunumerot
palvelevat ma–pe klo 9–16.
Asevelvollisen tuet
020 692 200
Asumisen tuet
020 692 201
Eläkeasiat
020 692 202

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

MESSUT
28.- 30.8.2020
TERVO // LOHIMAA

RAKENTAMINEN // KOTI
PUUTARHA // SISUSTUS
OUTDOOR-HARRASTEET
www.kotirannalla.fi

Hyvää ja rauhallista joulua
ja onnellista
uutta vuotta 2020!
Julkinen tiedote Tervon kunnan Talvikirje 2019-20. Tervon kunta, Tervontie 4, 72210 TERVO

