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KUNNANJOHTAJAN KESÄTERVEHDYS
Erinomaista kesän aloitusta teille hyvät tervolaiset ja vapaa-ajantervolaiset! Kesän kynnyksellä
koko Suomi herää eloon ja toimintaan. Tervossakin huomaamme katukuvassa ja pihoilla kesän
tulleen. Autot täysine peräkärryineen, golffarit bägeineen ja pihamaita kunnostavat perheet ovat
kesäisen Tervon tunnusmerkkejä.
Tervon kesätapahtumat tarjoavat meidän kaikille aisteille nautittavaa. Perinteisten perjantain iltatorien ja Tervo-päivien lisäksi avataan Lohimaan Kalatietokeskuksessa luontovalokuvauksen
mestari Hannu Hautalan valokuvanäyttely. Laaja näyttely kertoo luontokuvaajan tarinan – ”hyvin
inhimillisen tarinan siitä, mitä uutteruus, luonnon tunteminen ja valokuvauksen taito parhaimmillaan yhdessä tuottavat”. Valokuvanäyttelyiden teemaa jatkaa myös Tervo seuran valokuvanäyttely, josta voi tunnistaa Tervon aikakausia ja tervolaisille tuttuja kasvoja. Molemmat näyttelyt
ovat avoinna koko kesän. Pienet luontomessut Lohimaassa 11.8. kokoavat yhteen luonnosta
kiinnostuneita toimijoita ja näytteilleasettajia. Kun vielä listaan lisätään Lohimaan muut lukuisat
kesätapahtumat, on Tervon kesän kattaus poikkeuksellisen monipuolinen.
Laadukkaiden kesätapahtumien lisäksi Tervossa tapahtuu myös elinkeinorintamalla. Lukuisia
rakennushankkeita on saatettu päätökseen ja uusia on alkamassa. Myös kaavoitusrintamalla
on vilkasta. Keskustaajaman asemakaavan muutokset ovat valmistumassa ja Lohimaan tuntumaan kunta kaavoittaa reippaan kokoisia omarantaisia tontteja. Tervoon voit muuttaa tai rakentaa vapaa-ajan kodin turvallisin mielin, koska kunnan peruspalvelut toimivat ja ovat lähellä ihmistä. Uudistuva Tervo – yritteliäs yhteisö - hanke on omalta osaltaan tukemassa ja kehittämässä Tervoa paikkana, jossa ihmiset viihtyvät ja jonne uusien tervolaisten on helppoa muuttaa.
Tervon yritysten tarjoamista muista hyvistä palveluista parhaiten saatte tietoa paikallislehti SisäSavon kesälehden kesätervo -aukeamalta. Hyvänä tietolähteenä toimivat kunnan kotisivut
osoitteessa www.tervo.fi.
Haluamme haastaa tervolaisia ja vapaa-ajantervolaisia mukaan kunnan kehittämiseen. Tervetuloa yhteiseen Tulevaisuustyöpajaan la 16.6. sekä keskustelemaan kanssamme 30.6. Tervo-päiville ja kesäasukastapahtumaan Lohimaahan toritapahtuman jälkeen siitä, miten voimme yhteisrintamassa olla uudistamassa Tervoa!
Kunnan edustajat ovat tavattavissa myös Eerikkala Golfin kahviossa keskiviikkona 4.7. klo 1018, sunnuntaina 8.7. klo 12-16 ja lauantaina 4.8. klo 12-16.
Tavataan tapahtumissa!

Petteri Ristikangas
kunnanjohtaja
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TERVON KUNNAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tervon kunnan tulevaisuus on puhuttanut monia kuntalaisia viime aikoina valtio-vallan kuntarakennesuunnitelmien vuoksi. Muiden kuntien tapaan kunnanvaltuusto antoi Valtiovarainministeriölle lausunnon 10.4.2012 kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista. Tervon kunnan näkemyksen mukaan kuntarakenteen
uudistaminen esitetyn kaltaisessa laajuudessa ei ole perusteltua. Ensimmäinen vaihtoehto on
säilyttää kunnan itsenäisyys kuntastrategian mukaisesti.
Kannan ottaminen kuntaliitokseen on ennenaikaista. Ennen kuin voidaan pohtia, ryhdytäänkö
selvittämään kuntaliitosta muiden kuntien kanssa, tulee valtioilta olla enemmän tietoa valtion ja
kuntien tehtävänjaoista, sosiaali- ja terveystoimen valtakunnallisista selvityksistä sekä rahoitusja valtionosuusjärjestelmistä. Lisäksi tarvitaan aikaa hahmottaa uudet toimintaympäristöt ja selvittää yhdistymisen perusedellytykset.
Selvityksen jälkeen vie aikansa muodostaa kuntalaisia kuullen poliittinen tahtotila, ryhdytäänkö
valmistelemaan kuntaliitosta. Kuntaliitossopimuksen valmistelussa tarvitaan aikaa paneutua
muun muassa palvelurakenteisiin ja henkilöstön asemaan. Poliittiseen päätöksentekoon ollaan
valmiita vasta perusteellisen valmistelun jälkeen. Kuntaliitosten tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja lakiin kirjattuihin perusteisiin, ei pakkoliitoksiin.
Palvelurakenteiden sopeuttamista jatketaan Tervon kunnan jo tähänastisen käytännön mukaisesti vastaamaan muuttuvia palvelutarpeita. Laadukkaat lähipalvelut järjestetään kuntalaisten
palvelutarpeita vastaavasti tehokkaasti ja kustannustehokkaasti. Osa palveluista järjestetään
yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Palvelujen tuottamisessa jatketaan syvenevää yhteistyötä
Nilakan alueen ja muiden naapurikuntien kanssa siten, että palveluprosessit sekä tieto- ja viestintäjärjestelmät ovat yhteensopivia Kuopion kaupungin palveluprosessien sekä tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien kanssa.
Tervon kunnan palvelurakenteisiin, elinkeinoihin, kaavoitukseen ja infran rakentamiseen liittyviä
kehittämishankkeita jatketaan ja nopeutetaan. Huolehtimalla kunnan elinvoimaisuudesta turvataan myös kuntalaisille tärkeiden muiden kuin kunnan tuottamien palvelujen, pankin, kauppojen
ja yksityisten yrittäjien palvelujen säilyminen kunnassa.
Sikäli kuin kunnat saavat itse päättää olemassaolostaan, Tervon kunta jatkaa itsenäisenä kuntana niin kauan kuin sillä on toimintaedellytykset tuottaa hyvät peruspalvelut kuntalaisille.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Tarvainen
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TERVON KUNNAN PALVELUT 2012
KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 499111 on auki
ma-to 8.00-15.45.
(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, 0447499 200
Hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puh: 499201
Virasto palvelee ympäri vuoden ma-pe
klo 9-14, muuna aikana sopimuksen mukaan.
Koko virasto on suljettu keskitettyjen vuosilomien vuoksi 2.7.-22.7.2012.
Sulkemisaikaan kiireellisissä asioissa sosiaalitoimen päivystysnumero on 499251 (virkaaikaan) ja teknisen toimen päivystysnumero
on 499350 (virka-aikaan) sekä 499353 (virkaajan ulkopuolella). Asiakaskäynneistä on kaikissa tapauksissa sovittava etukäteen.
ELINKEINOASIAMIES
Sari Tulila, 0207464640, sari.tulila@tervo.fi
SOSIAALITOIMI
Perusturvajohtajan ja lastenvalvojan tehtävät
Anna Kuhmonen, puh. 499250.
Toimeentulotukiasiat toimistosihteeri Pirkko
Väätäinen, puh. 499252.
Lastensuojelu ja muu sosiaalityö: sosiaalityöntekijä Minna Heikkinen, puh. 499251. Sosiaalityöntekijän puhelinaika ma-pe 8.3010.30.
Kehitysvammaisten avohuolto- ja vammaispalvelut, avohuollonohjaaja Laila Hytönen,
puh. 0400395337.
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä
Henna Pulkkinen, puh. 0447885422.

SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.
Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET/SOSIAALIPÄIVYSTYS virka-ajan ulkopuolella;
puh. 112.
KRIISIPALVELUT
virka-ajan ulkopuolella joka päivä klo 14.0021.00:
Kuopion Kriisikeskus
Saastamoisenkatu 12
70100 Kuopio
puh: 2627738 ja 2627733
Kriisikeskuksen puhelinpäivystys antaa tukea
ja apua kriisitilanteissa ja tarvittaessa 1-5 henkilökohtaista keskustelukertaa. Ajanvaraus
keskusteluihin ma-pe 8-21, la-su 14-21.
PERHENEUVOLA
Vastaanotto Tervossa pääsääntöisesti kerran
viikossa.
Psykologi Ilpo Heikkilä, puh. 0401472522.
Sosiaalityöntekijä Annamari Mwegeranm, puh.
0401779124.
VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Kotihoitopalveluiden esimies Pirkko Simonen,
puh. 499253. Kotipalvelu, vanhusten perhehoito, ateria-, sauna- ja muut tukipalvelut, päiväkeskus sekä omaishoidontukiasiat.
Osastonhoitaja Pirjo Hänninen,
puh. 0447499260. Palvelukoti Vuokko, tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito.
TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja
Jukka Korhonen, puh.
499350.
Rakennustarkastaja
Esko Tossavainen,
puh. 499355.
Toimistosihteeri
Jukka Mykkänen, puh.
499351.
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Työnjohtaja-laitosmies
Jukka Hiltunen, puh. 499354.
Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 499352.
Teknisen toimen päivystys, puh. 499353.
YLEINEN EDUNVALVONTA
Kuopion oikeusaputoimisto/
Yleinen edunvaltonta
Suonenjoen toimipiste
Olavi Leskisen katu 12
77600 Suonenjoki
Tarja Hänninen, edunvalvoja, 010 3652571
Marjo Salla, edunvalvontasiht., 010 3652577
OIKEUSAPUPALVELUT
Kuopion oikeusaputoimisto,
Suonenjoen toimipaikka, puh.
010 366 1060 tai 050 4064563
KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajaneuvonta.fi
071 873 1901 klo 9-15
KIRJASTO
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimies Tiina
Pulkkinen, puh: 499316.
Lainaus, kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasaho,
puh: 499315, 0447499316.
Aukioloajat:
4.6.-12.8.
ma, ti ja pe 10-15
ke 14 - 19
to 9 - 14

muulloin
ma, ke 14-19
ti, pe 10 - 15
to 9 – 14

Satutunnit kirjastossa kesäkuussa keskiviikkoisin klo 10.00. Tervetuloa!
Talluskylän NS-talolla kirjaston lainauspiste
avoinna joka toinen keskiviikko (parilliset viikot) klo 18-19.
Museoaittoihin voi käydä tutustumassa kirjaston aukioloaikoina (avain noudettavissa kirjastosta).
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YHTENÄISKOULU
Rehtori Juha Kauppinen, puh: 499 306.
Koulutyö alkaa lukuvuonna 2012-2013
14.08.2012. Syysloma on 15.-19.10.2012, joululoma 24.12.2012-1.1.2013 ja talviloma 4.8.3.2013. Koulutyö päättyy 1.6.2013.
VAPAA-AIKATOIMI
Liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies Juha
Honkaselkä, puh: 499 303.
Liikunta-alueiden kiinteistönhoitaja Mikko Räty,
puh: 499 304.
Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks. tämän
tiedotteen erillinen osio.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Ympäristöterveyspalvelut/Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (Tervo, Vesanto, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki)
Ympäristöterveysjohtaja Hannele Rainivaara,
puh. 0447499400
Toimistosihteeri Mervi Kukkonen,
puh. 0447499410
Ympäristöterveystarkastajat
Suonenjoen toimipaikka Herralantie 1
Jyrki Hänninen, puh. 0447499420
Lari Hölttä, puh. 0447499421
Jaana Partanen-Podduikin, puh. 447499422
Eläinlääkärit
Tervo, Päivi Romunen Myllytie 7,
ajanvaraus klo 8-9, puh. 0447499401
Vesanto, Anu Hallikainen Valokuja 1,
ajanvaraus klo 8-9, puh. 0447499402
Eläinlääkäripäivystys arki-iltaisin klo 15 sekä
viikonloppuisin ja juhlapyhien ajan; soita oman
eläinlääkärisi numeroon, niin puhelu yhdistyy
päivystävän eläinlääkärin numeroon.
Löytöeläinsuoja, puh. 050 5377346.
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PALO- JA PELASTUSTOIMI
YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Kuopion aluepelastuslaitoksessa Tervon
alueella palvelee lähinnä ylipalomies Seppo
Matilainen, 188 301,
044 7188 301. Tervon
palokunnan päivystysnumero on 188 306.
TERVEYSPALVELUT
Liikelaitos Kysteri, Tervon terveysasema,
puh. 017 171 171.
Ks. erillinen tiedote.

TERVON OPASKARTTA
Tervon opaskarttaa
myydään kunnanviraston neuvonnasta sekä
ABC-huoltamolta.
TERVO - VESIRAJAN KARTTA
Pitäjäkirjaa on edelleen saatavissa entiseen
hintaan 40 euroa. Myyntipaikkoja ovat kunnanvirasto ja kirjasto sekä Tervo-päivän aikaan
Tervo-seuran kahvituvassa.

AMBULANSSI 112
ASUNTOASIAT
Vuokra-asuntoasioissa palvelevat hallintojohtaja, 499201 ja Kiinteistö Oy Tervon Vuokratalojen toimitusjohtaja Oili Heiskanen,
040 5799793. Vuokra-asuntohakemukset,
joita saa kunnanvirastosta, jätetään hallintojohtajalle.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Korkotukilainoille ei ole erillisiä hakuaikoja.
Lisätietoja korkotukiasioissa saat omalta pankinjohtajaltasi ja kunnassa hallintojohtajalta
sekä rakennustarkastajalta.
Vapaita tontteja rakentamiseen löytyy kunnalta sekä kaava-alueelta että haja-asutusalueelta. Tonttivarausasioissa palvelevat kunnanjohtaja, 499200 ja rakennustarkastaja,
499355. Viimeksi mainitun puoleen käännytään myös varsinaisissa rakennusasioissa.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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TERVOSSA TAPAHTUU 2012
TOUKOKUU
26.5. klo 11 Luontokuvakesä/Hannu Hautalan näyttely avautuu ja Lohimaan kesäkauden avajaisissa lohikeittoa tarjolla klo 11-15.

KESÄKUU

22.6. klo 13 alkaen Juhannusjuhla Palvelukoti
Vuokossa. Tervetuloa!
22.-23.6. Lohimaan Juhannus.
Elävää musiikkia; mm. Tommi Huovinen Suomi
Rocks

2.-3.6. Hannu Hautalan valokuvanäyttely Lohimaassa, avoinna klo 11-19.

22.–24.6. Juhannusjuhlat, Esko Räsänen Tervonsalmessa

5.-8.6. Minäkö esille? Ilmaisutaidon alkeita,
Jorma Pollari Tervonsalmessa.

28.6. ONKIKISA
klo 18-20 Kolun kanavalla
Mato-onginnan Kolun mestaruus 2012
Säännöt: Vapa max. 5 m., syöttinä vain mato,
merkatut paikat. (myös vaihtopaikkoja).

9.6.-12.8. Hannu Hautalan valokuvanäyttely
Lohimaassa, avoinna klo 11-19.
9.6. Pelimannitapahtuma Mantulla klo 14-.
Haitarinsoittajia ja ryhmiä kaikkialta Suomesta. Lopuksi tanssit (maksullinen).
Järj. Syvänniemen soitto.
9.6. Tähtivierailu Jani Jalkanen ja hänen orkesterinsa Lohimaassa
12-14.6. kesämatka: Lappeenranta, Imatra,
Joensuu, Vuonislahti Eva Ryynäsen Ateljee
ja Paaterin kirkko sekä Outokummun vanha
kaivos ja Kaivosmuseo. Ilmoittautumisaika
päättynyt. Peruutuspaikkoja voi kysyä Aarne
Korhoselta.
Järj. Eläkeliiton Tervon yhdistys
15.6. Kesän ensimmäinen iltatori.
Järj. Maa- ja kotitalousnaiset.
Tervolaisten järjestöjen ja yrittäjien järjestämät iltatorit perjantai-iltaisin klo 17-19 ( ei juhannusaattona).
16.6. klo 9.30-16 Tulevaisuustyöpaja Lohimaassa kaikille Tervon kehittämisestä kiinnostuneille. Alustajana professori Sirkka
Heinonen Turun yliopiston Tulevaisuus tutkimusyksiköstä. Lisätietoja Antti Tulila, puh.
044 7499 215.
17.6. Tuupovaaralaiset seurakuntaretkellä
Tervossa.
Messu kirkossa klo 10. Kukkien lasku uudelle Hautamuistomerkille sekä ruokailu ja päiväjuhla seurakuntatalolla.

Sarjat: Naiset / Miehet / Nuoret 18 v. / Lapset
12 v.
Osanottomaksu: aikuiset 5 €, nuoret ja lapset
ei maksua.
Kaikki lapset ja nuoret palkitaan, muillekin hyvät palkinnot.
Järj. Lohimaan kalakerho ja kunnan kulttuuritoimi
28.6. Sanan ja Rukouksen ilta klo 19 Tervonsalmessa; Martti ja Vuokko Muurikainen
29.6. Toimiva Tervo -hanke järjestää kaksi risteilyä Tuulikannel-aluksella klo 18 ja klo 19.
Ensimmäiseen lähtöön huhuillaan Tervosta
pois muuttaneita ja jälkimmäiseen kesäasukkaita. Hanke tarjoaa lystin :). Nyt vaan kaikki
joukolla ilmoittautumaan ja houkuttelemaan
kavereitakin mukaan. Molempiin lähtöihin pitää
saada vähintään 40 lähtijää, jotta tapahtuma
toteutuu. Tiedustelut puh. 044 7499215.
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TERVO-päivät 29.6.-1.7.
Mukavan yhdessäolon lisäksi tarjolla mm.
elävää musiikkia, tanssit Lohimaassa, sisävesiristeily Tuulikanteleella, tutustumista valokuvanäyttelyyn, leikkimielistä kisailua soudun ja melonnan muodossa sekä nuoremmille teräsmieskisa, jossa ratkotaan virallisesti kylän paras.
29.6.-1.7. Saha Soi -leiri Tervon Yhtenäiskoululla.
PERJANTAI 29.6.
Karaokea Katriina-Kestissä klo 21.
LAUANTAI 30.6.
Torilla alkaa ohjelma klo 10 aikaan ja soutukisa alkaa klo 13.
Hannu Hautala esittelee valokuvanäyttelynsä ja signeeraa kirjojaan klo 13 ja 15 Lohimaassa.
Kirkonkylästä järjestetän kuljetus näyttelyyn.
Illalla tanssit Lohimaassa.
SUNNUNTAI 1.7.
Tervon seurakunnan 90-vuotisjuhla.
Klo 10 Juhlamessu kirkossa, saarna Paavo
Kilpi. Messun jälkeen ruokailu Koulukeskuksessa. Klo 12.30 Päiväjuhla kirkossa, juhlapuhe Riitta Raatikainen.
Päivä on samalla kesävieraiden kirkkopyhä.

HEINÄKUU
3.7. Valon vaihtoehtoja. Valokuvaaja Antti
Raatikaisen valaisutyöpaja klo 18-21 Lohimaassa, 10 €.
4.7. klo 10-18 Kunnan edustajat tavattavissa
Eerikkala Golfin kahviossa.
6.7. Iltatori
Järj. Tervo-Seura ja Eläkeliitto
7.7. Kekkolan kesätanssit klo 20.00.
Järj. LC-Tervo ja Tervon Metsästäjät ry.
Kekkolan lava, Pielavedentie 1330,
72210 TERVO

8.7. klo 12-16 Kunnan edustajat tavattavissa
Eerikkala Golfin kahviossa.
9.-13.7. Luovat päivät: akvarellia Elina Koivula,
digikuvausta Heino Keränen, rakukeramiikkaa
Leena-Maija Karttunen, Juha Ryönä, korukurssi. Aamu- ja ilta ohjelmista vastaavat Pirjo Turtia ja Lotta Kemppainen Tervonsalmessa
12.7. klo 12 Ikäihmisten rantakala vierasvenesatamassa
Järj. Eläkeliiton Tervon yhdistys
12.7. Sanan ja Rukouksen ilta klo 19 Tervonsalmessa; Pirjo Turtia, Lotta Kemppainen
13.7. Iltatori
Järj. Tervon Yrittäjät
14.7. Konsertti Tervon kirkossa klo 15.
Jussi Makkonen, sello ja pianosäestäjä; Sibeliuksen ja Merikannon musiikkia
14.7. Rosvopaisti Talluskylässä NS-talolla
14.7. Kaiken kansan grillijuhlat Lohimaassa,
Aarne Tenkanen show
14.–17.7. Yhteislaulu- ja Raamattupäivät, Saara Mörsky, Liisa Latvakoski, Timo Teräsvuori,
Jorma Pollari Tervonsalmessa
15.7. Kirkkoretki Pielaveden kirkkoon.
Järj. Tarinatupa (Yhteyshenkilönä Seppo Nissinen puh. 017 3872332.
16.7. Kauneimmat kesälaulut Tervon kirkossa
klo 19.00
17.7. Hallitusti skarppi. Valokuvaaja Jukka
Gröndahl opastaa syväterävyyden hallintaa järjestelmäkamerassa klo 18-21 Lohimaassa,
10 €.
19.7. Sanan ja Rukouksen ilta klo 19 Tervonsalmessa; Heikki Mikkonen
20.7. Laivaristeily Nilakalla klo 18-21. Ilmoittautumiset Tervo-Seuran kahvitupaan Urheilutie 2.
20.7. Iltatori
Järj. Hautolahden kyläyhdistys

Tervon kunnan kesäkirje

20.–22.7. Keskinäisen yhteyden avioliittoviikonloppu, Raijakaarina ja Heimo Hämäläinen, Marita ja Kai Hietala Tervonsalmessa
22.7. Sanan ja Rukouksen ilta klo 19 Tervonsalmessa; Anna-Liisa Valtavaara
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31.8. Sanan ja Rukouksen ilta klo 19 Tervonsalmessa; Anja Laurila
31.8.–2.9. Naisen itsetunto ja tunnelukot Naistenpäivät, Anja Laurila Tervonsalmessa

22.–25.7. Toiveena sisäinen paraneminen,
Anna-Liisa Valtavaara, Marja Leinonen,
Ruut Ritovaara Tervonsalmessa

SYYSKUU

27.7. Iltatori
Järj. Leijonat

8.9. RockOnki 2012 Lohimaassa;
Rock-kalastuksen SM-kisat ja päättäjäiset,
livemusiikkia mm. Tommi Huovinen

ELOKUU
LOHIMAAN AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ
3.8. Iltatori
Järj. SPR ja Sydänyhdistys
4.8. klo 12-16 Kunnan edustajat tavattavissa
Eerikkala Golfin kahviossa.
4.8. Valokuvasommittelu. Valokuvaaja Olli
Lähdesmäen kurssi klo 10-16 Lohimaassa,
20 €.
4.8. Zetor-tanssit Lohimaassa
11.8. Pienet Luontomessut Lohimaassa.
Ks. erillinen ilmoitus.
11.8. Äänten kätkemää. Luontoäänittäjä
Lauri Hallikainen kertoo Savon luonnon rauhoittavista, tutuista ja oudoista äänistä klo
12 ja klo 14 Lohimaassa, 5 €.
12.8. Kaikkein paras saaliskuva. Eräkirjailija
ja valokuvaaja Juha Jormanainen opastaa
ottamaan sen, mistä jokainen saaliskuvaaja
unelmoi. Työpaja klo 10-16 Lohimaassa,
20 €.
17.8. Sanan ja Rukouksen ilta klo 19 Tervonsalmessa; Hannu Päivänsalo, Jorma
Pollari
17.–19.8. Äijät Jumalan silmäteränä Miestenpäivät, Hannu Päivänsalo, Jorma Pollari
Tervonsalmessa
23.8. Sanan ja Rukouksen ilta klo 19 Tervonsalmessa; Tarja Säynevirta

Respa/majoitus auki joka päivä.
Kesäravintola ja savustamo päivittäin klo 1119.
Pääravintolassa lounas viikonloppuisin 9.6.31.8. la klo 14-18 ja su 13-17.

Tervon kunnan kesäkirje

TERVON URHEILUKESÄ 2012 JA
NUORISON TAPAHTUMAT
LASTEN KESÄKERHO
Lasten kesäkerho (liikuntatoimi)
Kerho tytöille ja pojille joka arkipäivä 4.6.15.6. välisenä aikana klo 12-14.30. Kerhossa liikutaan, leikitään ja pelaillaan niin ulkona kuin sisällä. Kerhossa tarjotaan välipala
joka päivä. Ilmoittautumiset sähköpostilla
juha.honkaselka@tervo.fi tai tekstiviestillä
0447-499 303 viim. 1.6. mennessä.

NUORTEN KARATEKURSSI
Nuorten karatekurssi (nuorisotoimi)
Nuorille tarkoitettu karatekurssi viikolla 24.
Opetusta on kahtena päivänä. Kurssin opetuksesta vastaa Kuopion Karateseura.
Ilmoittaudu (juha.honkaselka@tervo.fi tai
tekstiviestillä 044-7499 303) kurssille viim.
ke 6.6. klo 15 mennessä. Kurssi toteutuu
jos ilmoittautuneita on vähintään 8.

Uimakoulut
Uimakoulut (liikuntatoimi)
Uimakoulut kirkonkylän uimarannalla (kirkon
vieressä) 9.7.-13.7.2012.
Uimakoulut tarkoitettu alkeisryhmille, 5-8vuotiaille.
Ilmoittautuminen sähköpostilla
makenliikuntapalvelut@yahoo.com
(Ilmoita lapsen nimi, ikä, kotiosoite, sähköpostiosoite ja huoltajan puh. numero.)
viim. 25.6.2012 klo 15 mennessä.
Lisätietoja puh. 040-5936980.
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NUORISOTILAT AUKI KESÄLLÄ 2012
Kesä-elokuu (MLL-hanke)
Peli-ilta Nuokkarilla ma 2.6.2012 klo 17-23.
Kesäloma starttaa nuorten järjestämällä peli-illalla. Tule mukaan pelaamaan erilaisia pelejä.
Nuokkarilla langaton internet, joten oman tietokoneen tuominen on mahdollista.
Peli-illassa on myös nyyttärit.
Vapaa pääsy!
Kesän muista nuortenilloista tiedotetaan facebookissa ja Mantulla.
Tyttöjen illat 24.7.klo 17-20 ja 7.8. klo 17-20.
Tyttöjen illoissa on tyttöjä kiinnostavaa toimintaa. Illoissa tehdään koruja, käsitöitä ja huolehditaan kauneudesta. Lisätietoja 045-8734554 /
Leena

LIIKUNTATILOJEN AUKIOLOT KESÄLLÄ 2012
kuntosali on kesäkaudella
04.06.-12.08.2012 avoinna:
ma-pe klo 05.30 - 09.00 ja
15.00 - 20.00
la-su klo 11.00 - 16.00

Kesän kuntosalikortteja voi ostaa sivistystoimistosta, kunnanvirastolta ja kirjastosta
Liikuntasalissa ei kesällä ole vakiovuoroja salista voi vuokrata yksittäisiä tuntivuoroja.

Tervon kunnan kesäkirje
Kesäleirit 2012 (Tervon SRK/ Tervon kunta)
Kesän 2012 leirit järjestetään perinteiseen
tapaan kesäkuussa.
Lastenleiri (2005-2002 syntyneet) pidetään
18.6-20.6.2012 Tervonsalmen leirikeskuksessa. Leirin hinta on 30 €.
Varhaisnuorten leiri (2002-1999 syntyneet)
pidetään 25.6.- 28.6.2012 Tervonsalmen leirikeskuksessa. Leirin hinta on 35 €.
Lisätiedot 0447-499 303.

TERVON URHEILIJAT TIEDOTTAA
Tervon Urheilijoiden yleisurheilukoulu
7-11-vuotiaille alkaa kesäkuussa Tervon Urheilukentällä.
Seuraa tiedottelua
www.tervonurheilijat.vauhti.net
Lisätietoja Anna-Maija Nenonen
0400-514415
anna-maija.nenonen@kuopio.fi
Tervon Urheilijat järjestävät perinteisen Tervo-Cup harrastejalkapalloturnauksen la
11.8.2012 Tervon urheilukentällä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Jari Nenonen 0400-273910
Kaikille avoin jalkapallopeli-ilta perjantaisin
Tervon nurmikentällä klo 18.00 alkaen.
Viikkokisat
Tervon Urheilijat järjestää viikkokisat heinäkuussa keskiviikkoisin (4.7., 11.7.,
18.7. ja 25.7. klo 18.30.
Ilmoittautumiset alkaa jo klo 18.00.
Lisätiedot 044-5564984
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Kuopion Jalkapallokoulu Tervossa
16.–17.6.2012
SC KuFu-98 ry järjestää Tervossa Intersport Kuopion jalkapallokoulun 7-15-vuotiaille tytöille ja pojille 16.–17.6. SC Kufu98 on kuopiolainen Kolmosen jalkapallon
erikoisseura (www.sckufu.net). Jalkapallokoulua järjestämme neljättä vuotta peräkkäin hyvissä olosuhteissa Tervon nurmiurheilukentällä. Olemme tarjonneet jokainen
vuosi ilon ja oppimisen kokemuksia ja tunteita kuningas jalkapallon parissa.

Ilmoittautuminen sähköpostitse tai puhelimitse 31.5.2012 mennessä SC Kufu-98 joukkueen Puheenjohtaja Mikko Kolehmaiselle
kmikkok@hotmail.com tai puh.050-5677453
(ps. MUISTA ilmoittaa lapsen T-paidan koko).

Jalkapallokoulu on molempina päivinä
klo 8.30–13.30 ja tapahtuu kokonaisuudessaan Tervon nurmikentällä. Huonolla
ilmalla siirrymme liikuntasalin puolelle. Jokainen ottaa sään mukaisen varustuksen
mukaan (sis. vaihtovaatteet). Jalkapallokoulu sisältää laadukkaan jalkapallo-ohjauksen,
ruokailut kumpanakin päivänä Katriina-Kestissä, jalkapallon, juomapullon sekä T-paidan. Muistathan, että jokaisen pitää hoitaa
vakuutusturva itse!

Jalkapallokoulun ohessa tarjoamme
Itä- ja Keskisuomen piirin Kolmosen sarjaottelun SC Kufu-98 – Zulimanit lauantaina 16.6 klo
15 Tervon nurmikentällä.

Jalkapallokoulun osallistumismaksu on
50€/lapsi (sisaralennus -5€/sisar). Lisäohjeet jalkapallokoulusta ja maksamisesta saat
Tervossa Sivistystoimen vapaa-ajanohjaaja
Juha Honkaselältä
(juha.honkaselka@tervo.fi) sekä Mikko Kolehmaiselta. Maksu 8.6. mennessä SC
Kufu-98 jalkapallojoukkueen tilille (saaja:
SC Kuopiofutis-98 tilinro: 363630-2749257
viesti maksunsaajalle:
Jalkapallokoulu 2012/Lapsen nimi).

Lisätietoja jalkapallokoulusta saat SC Kufu-98
jalkapallojoukkueen Puheenjohtajalta Mikko
Kolehmaiselta; 050- 567 7453 tai
kmikkok@hotmail.com

Otteluisäntänä toimii Tervon kunta ja
peliin on vapaa pääsy!!

Tervon kunnan kesäkirje
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YHTEISPALVELUPISTE
Asumisen tuet
Yleinen asumistuki, 020 692 201

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 Jukka
Mykkänen 017-499351.
Yhteispalvelupiste avoinna ma - pe klo 9.0014.00 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
Palvelunumerot palvelevat ma–pe klo 8–18.
Asevelvollisen tuet
Sotilasavustus ja muut asevelvollisen tuet,
020 692 200

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 Ulkomaanyksikkö),
020 692 207
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, sairauspäiväraha ja erityishoitoraha, 020 692 204
Työttömyysajan tuet
Työmarkkinatuki, peruspäiväraha, koulutusajan
tuet työttömälle, 020 692 210
Vammaistuet
Vammaistuet, eläkettä saavan hoitotuki, keliakiakorvaus,020 692 211

Tervon kunnan kesäkirje

TIEDOTE TERVON TERVEYSASEMAN KESÄSULUSTA
V. 2012 alusta Tervon terveysasema liittyi
perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteriin.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on ottanut
vastuulleen kahdeksan kunnan perusterveydenhuollon järjestämisen. Kysteri on perusterveydenhuollon liikelaitos, jossa on mukana kahdeksan kuntaa. Kysterin Nilakan palveluyksikön muodostavat Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon kunnat.
Terveydenhuollon palvelut tuotetaan lähipalveluina, seudullisina sekä alueellisina palveluina.
Kesällä 2012 Vesannon ja Tervon terveysasemat toimivat supistetusti. Kesäsulut toteutetaan ajanjaksolla 18.6.-12.8.2012.
Vesannon terveysasema on suljettu
18.6.-15.7.2012.
Tervon terveysasema on suljettu
16.7.-12.8.2012.
Kesäsulkujen aikana hoidetaan terveysasemilla vain päivystysluonteiset sekä kiireelliset tapaukset. Vuosikontrolleihin ja todistusten uusintoihin palataan syksyllä 2012.
Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin päivystys siirtyy Keiteleen tai Pielaveden terveysasemalle. Päivystävän terveysaseman löydät SisäSavon lehden terveyspalstalta tai puh. 017
171 130.
Ilmaisjakelutarvikkeiden riittävyydestä sekä
reseptien uusimisesta on asiakaan huolehdittava ennen kesäsulkua omasta terveyskeskuksesta.
Ulkopaikkakuntalaisten Marevan hoitoa saavat henkilöt tarvitsevat omasta terveyskeskuksesta hoitosuunnitelman tai maksusitoumuksen. Laboratoriolähetteen saamiseksi
on otettava yhteyttä terveysaseman hoitajaan soittoajoilla ja samalla sovitaan hoitoannoksen kysymisestä. Ulkopaikkakuntalaisten reseptit uusitaan kotipaikkakunnan
terveyskeskuksissa.
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Sairaanhoito
Kesäsulun aikana tervolaiset asiakkaat hoidetaan Vesannon terveysasemalla.
Päivystysvastaanoton sekä kiireettömän ajanvarauksen soittoajat omahoitajalle:
maanantai-perjantai klo 8-9.30 ja 13-14
puh. hoitaja länsi
017 171 225
hoitaja itä
017 171 226
Puhelun ohjautuessa takaisinsoitto järjestelmään kuunnelkaa tiedote loppuun ja jättäkää
viesti vastaajaan, otamme myöhemmin yhteyttä.
Iltaisin ja viikonloppuisin päivystys toimii Keiteleen ja Pielaveden terveysasemilla,
puh. 017 171 030.
Reseptien uusiminen
Kiireelliset ja muut välttämättömät lääkereseptit
uusitaan Tervon apteekin kautta. Reseptit toimitetaan klo 10.00 mennessä apteekkiin ja ne
voidaan noutaa kolmen päivän kuluttua.
Ilmaisjakelutarvikkeiden ja vakituisten lääkkeiden riittävyys pyydetään varmistamaan hyvissä
ajoin ennen kesäsulkua.
Laboratoriopalvelut
Kiireelliset ja verenohennuslääkkeitä saavien
potilaiden laboratoriotutkimukset sekä Kys:n
määräämät kokeet voidaan ottaa ISLAB:n
muisssa toimipisteissä.
ISLAB avoinna:
Karttulan laboratorio: ma - pe 7.30 - 10.00
Vesannon laboratorio: ma - pe 7.30 - 9.45
Keiteleen laboratorio: ma - pe 7.30 - 10.00
Pielaveden laboratorio: ma - pe 7.30 - 10.30
Suonenjoen laboratorio: ma – pe 7.00 - 13.00
HUOM. INR- tulokset saadaan seuraavana
päivänä verikokeen oton jälkeen omahoitajan
puh. numeroista soittoajoilla.
Muita laboratoriovastauksia voi tiedustella
omahoitajien puh.numerosta soittoajoilla.
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Kotisairaanhoito

Mielenterveyspalvelut

Kotisairaanhoito toimii normaalisti kesäsulun
aikana, puh. 040 548 3943 ja
puh. 040 775 4715.

Palveluaika klo 8.00–9.00,puh. 017 171 236 tai
017 171 237.

Lasten- ja äitiysneuvola

Fysioterapia ja apuvälineet

Palveluaika klo 12.00–13.00,
puh. 017 171 180.

Yhteydenotot ja kiireelliset apuvälinelainaukset, palveluaika klo 12.00- 13.00,
puh. 017 171 222.

Hammashuolto
Hammashoidon keskitetty ajanvaraus klo 8.0012.00, puh. 017 171156.
Arki- ja viikonloppupäivystys klo 8.00 - 9.00
Kuopio,
puh. 017 186611.

Jos teille on tulossa leikkaus kesäsulun aikana,
voitte hakea apuvälineet Tervon terveysasemalta etukäteen.
Lisätietoja kesäsulusta saa Tervon vastaanoton hoitajilta.

Tervon kunnan kesäkirje
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PÄIVÄKODIN JA KOULUN LÄHIVUOSIEN KUULUMISET
Tervon kunnassa on hyvät, lasten määrään sovitetut päivähoito- ja koulupalvelut.
Viitenä seuraavana vuotena oppilasmäärän ennustetaan laskevan 144 esi- ja perusopetuksen
oppilaasta 99 oppilaaseen. Oppilasmäärä laskenee 0-6 luokilla noin 50 oppilaalla. Yläluokkien
oppilasmäärien lasku vajaalla kymmenellä oppilaalla on maltillisempaa.

Yhtenäiskoulussa muodostetaan 1-2-yhdysluokka ja 3-4 -yhdysluokka lukuvuodesta 2012-2013
alkaen sekä 5-6-yhdysluokka lukuvuodesta 2014-2015 alkaen. Esiopetus järjestetään entiseen
tapaan Kurrekummun päiväkodissa lukuvuonna 2012-2013 ja yhdistetään alkuopetukseen koulun tiloihin lukuvuodesta 2013-2014 alkaen. Opetusryhmien muodostamisessa otetaan huomioon pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat. Erityisen ja tehostetun tuen palvelut järjestetään
tarpeiden mukaisesti.
Nousuun lähteneellä syntyvyydellä sekä kunnan kehittämistoimenpiteillä tuetaan lasten ja nuorten määrän säilymistä, jopa kasvua ja sitä kautta päivähoito- ja koulupalveluiden pysymistä
kunnassa.
Kaija Tarvainen, hallintojohtaja, puhelin 0447-499201.

Tervon kunnan kesäkirje
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ELINKEINOTOIMEN KESÄTERVEHDYS
Tervossa tapahtuu!
Ajelin eräänä toukokuun lauantaina Vesannolta Kiuruvedelle. Ilma oli kuin
märkä, harmaa villasukka. Tienvarsilta oli havaittavissa luovutusmieliala.
Kasaan painuneita navetan kattoja, unohdettuja paalikasoja. Missään ei
näkynyt ristinsielua, -paitsi vastaan tulleessa ruumisautossa.
Ajattelin, että tästä ohiajava painaa kyllä kaasua niin, että auto pomppii
pintavaurioisella tiellä kuin kenguru maailmanloppua karkuun. Eipä ohiajava varmasti arvaa, miten kuusten kätköissä suunnitellaan tulevan kesän tapahtumia paikallisten ja vieraiden iloksi
pää savuten!
Jos on lupa vähän rajan yli katsoa, voi yhteenvetona todeta, että Tervon ja Vesannon alueella
on tulossa taas tänä suvena aivan upeita tapahtumia ja jotain aivan uuttakin! Tapahtumakalenteri kannattaa lukea tarkkaan, mutta erityismainintana sanottakoon; Tervo-päivät, Reiska MM
jalkapalloturnaus Vesannolla (ennätysjoukkuemäärä 90 kpl, 1000 pelaajaa ja hulvaton meno!),
Luontokuvakesä –Hannu Hautalan vaikuttava näyttely ja luontokuvauksen kurssitoimintaa Lohimaan yritystalossa (kalatietokeskus), Hirvenjuoksun SM 2-3.8.2014 Vesannolla ja Pienet Luontomessut Lohimaassa 11.8.2012. Tervon torin laidalle apteekin viereen avataan myös Tervoseuran kesäkahvila ja pienimuotoinen suoramyyntipaikka.
Tervon yrityselämässäkin on ollut laskujeni mukaan merkittävä kevät; 100 yrityksen raja paukahti yli! Viralliset tilastot laahaavat aina pahasti jäljessä (v.2010 96 kpl), mutta koska kevään
aikana on perustettu jo 5 yritystä ja lisää on suunnitteilla, niin uskallan sanoa, että raja on ylitetty. Lämpimästi kehotan kaikkia tutustumaan uusien yritysten palveluihin ja toki käyttämään jo
toiminnassa olleiden yritysten palveluja.
Alla on niiden uusien yritysten nimet, jotka ovat antaneet luvan kertoa olemassaolostaan. Käytetään palveluita ja annetaan sanan kuulua hyvistä palveluista!
Tavataan tapahtumissa ja nautitaan upeasta kesäluonnosta!
Sari Tulila (lomalla vkot 28-30, mutta olen tavattavissa kesätapahtumissa ja vastaan puhelimeen)
elinkeinoasiamies
0207 464 640
sari.tulila@tervo.fi

Tervon kunnan kesäkirje
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Talven/vuoden aikana (1.5.2011-15.5.2012) Tervon ja Vesannon alueella perustetut ja palvelevat yritykset:
Tervo
-Konepalvelu Juha Räbinä Oy (maansiirto- ja metsäkonetyöpalvelu), 0400-969 445
-Musiikkiterapia- ja koulutuspalvelut Sirkka-Liisa Immonen, 044-524 7679
-Tervon autohuolto Ky, Risto Karhunen 050-339 8341
-Mintun kotiapu- ja talonmiespalvelut, Minna ja Kimmo Rytkönen, 045-231 4541
-Siivous- ja kotipalvelu Saara Ylönen, 0400-813 845

Vesanto
-Berry Express Vesa Turpeinen, 050-5822 710
-Nuottala palvelut, Anne Linden, mm. kotipalvelua, yritysten ruuhka-apua ja juhlaemännöintiä,
www.nuottala.fi, 040-530 3142
-Ajokaksikko Oy, rehunkorjuu- ja maatalouskonetyöpalvelu, Eino Kuhmonen, 040-707
5842,040-511 4956
-Taksi Janica Jäntti, 040-562 7033
- Mattokutomoyrittäjä Lea Mannier, 040-761 2375
- Graafinen suunnittelija ja taiteilija Mirja Nuutinen, 040-530 3192, www.arsmirjanuutinen.com
-Siivooja Riitta Vilokkinen, 040-735 7711
- konsertti- ja ohjelmatoimisto Mirtillocollina, yrittäjä Anne Puttonen, 040 - 578 2884
-Vesannon kioski- ja kiinteistö Oy, Jaana ja Henri Korhonen, 040-722 5113

Omiksi kainaloiksi:
Tontit ja asuminen
Kesällä alkaa uuden rivitalokohteen rakentaminen rannalle keskustaan aivan palveluiden vierelle. Kunta on tehnyt aktiivisesti tonttimaan hankintaa ja kaavoitusta, jotta saadaan lisää rantatontteja myyntiin. Työ jatkuu edelleen!
Yrityksillekin on tarjolla muutamia vapaita halli- ja toimistotiloja. Kiinnostaako asuminen ja etätyö tai yritystoiminta upeassa koskimaisemassa moderneissa työtiloissa? Meillä on vaihtoehto
sinulle. Ota yhteyttä projektipäällikkö Antti Tulila, 044 7499 215.

Tervon kunnan kesäkirje
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TIEDOTE 05/2012

TOIMIVA TERVO – YRITTELIÄS YHTEISÖ
Millaiselta kotikuntasi Tervo näyttää kymmenen vuoden päästä? Miltä haluaisit sen näyttävän?
Haluatko itse vaikuttaa kehityksen suuntaan ja tulla mukaan innostuneeseen porukkaan piirtämään Tervon menestyskarttaa?
Nyt siihen on kaikilla tervolaisilla oiva mahdollisuus, sillä Tervon kunta on aloittanut Toimiva
Tervo – Yritteliäs Yhteisö kehittämishankkeen (1.5.2012-31.12.2013, rahoitus Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:ltä). Hankkeen tavoitteena on koota paikkakunnan ihmiset kehittämään yhdessä asumiseen -, harrastuksiin -, paikallisiin palveluihin, yhteisöllisyyteen ja viestintään liittyviä asioita. Tehdään Tervosta ”hyvien ihmisten kylä”, paikka, jonne jonotetaan ja hyvä
maine kiirii kauas!
Lauantaina 16.6.2012 järjestetään tulevaisuustyöpaja, jonka alustaa professori Sirkka Heinonen Turun yliopistosta. Työpajan on tarkoitus olla innostava, uusia ajatuksia antava ja avartava
tilaisuus, jonka avulla maalataan yhteistä näkemystä tulevaisuudesta. Tilaisuudessa kartoitetaan asioita, joilla on suuri merkitys tulevaisuuden kannalta ja joihin voidaan aktiivisella toiminnalla oikeasti vaikuttaa. Tilaisuudessa heitetään pöytään ns. ”villejä kortteja”, annetaan tilaa
myös hullummillekin ajatuksille.
Työpajan jälkeen kokoonnutaan vielä pienryhmiin suunnittelemaan ideoita ja viemään asioiden
toteutusta eteenpäin niin sanotun ryhmäkoutsauksen (=coaching valmennuksen) keinoin. Koutsaukseen muodostetaan 3 -4 ryhmää, jotka voivat olla esimerkiksi: urheilu-, golf ja matkailuryhmä; kalastus-, metsästys ja eräryhmä; nuoriso- ja kultturiryhmä sekä senioriryhmä.
Tervon kunta haastaa paikalliset aktiiviset ihmiset ja yhteisöt hakemaan mukaan hankkeeseen ja kehittämään kotikuntaa. Osallistumalla voi vaikuttaa oman elinympäristösi kehittämiseen. Kaikkien kontaktit ja verkostot ovat arvokkaita tämän työn toteuttamisessa.
Hankkeen tapahtumia:
- Tulevaisuustyöpaja la 16.6. Lohimaassa (tarkempi ohjelma osallistujille)
- Ensimmäinen pienryhmätapaaminen paikallisille yhteisöille ja yhdistyksille kesä- heinäkuun
taiteessa
- Hanke on esillä iltatoritapahtumissa
- Hanke järjestää kaksi risteilyä entisille tervolaisille ja kesäasukkaille pe 29.6. lähdöt klo 18.00
ja 19.00 (Tervoon muuttoa suunnittelevat etusijalla, ilmoittaudu pian)
- Pienet Luontomessut Lohimaassa 11.8.2012
- Toiminta jatkuu syksykaudella viestinnän kehittämisen ja pienryhmätapaamisten merkeissä

Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja projektipäällikkö Antti Tulilalta numerosta 0447-499 215 ja sähköpostilla
antti.tulila@tervo.fi
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TULE TUULIKANTELEEN KYYTIIN JA BONGAA TONTTI PERHEELLESI

Toimiva Tervo -hanke järjestää kaksi risteilyä Tuulikannel-aluksella
Tervo-päivien yhteydessä, pe 29.6. klo 18.00 ja 19.00.
Etusijalla ovat Tervoon muuttoa suunnittelevat. Katsellaan myyntiin tulevia tontteja järveltä päin
ja vaihdetaan kuulumisia. Lähtö alabaarin laiturista. Ensimmäiseen lähtöön huhuillaan Tervosta
pois muuttaneita ja jälkimmäiseen kesäasukkaita. Hanke tarjoaa lystin :). Nyt vaan kaikki joukolla ilmoittautumaan ja houkuttelemaan kavereitakin mukaan. Molempiin lähtöihin pitää saada
vähintään 40 lähtijää, jotta tapahtuma toteutuu.
Ilmoittautumisia voi laittaa osoitteeseen antti.tulila@tervo.fi
Tervon kunta
Toimiva Tervo Yritteliäs Yhteisö –hanke
Antti Tulila
Tervontie 4
72210 TERVO
puh. 0447 499 215
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PIENET LUONTOMESSUT LOHIMAASSA 11.8.2012
Lohimaassa järjestetään Pienet Luontomessut 11.8.2012. Haluaako yrityksesi tai edustamasi yhteisö tulla mukaan näytteilleasettajaksi tai myymään/ esittelemään tuotteita? Mukaan otetaan luontoon liittyviä (metsästys, kalastus, retkeily, valokuvaus, marjastus, sienestys, lähiruoka, metsätalous, opastus ja neuvonta) toimijoita alueeltamme. Toivomme, että asiakas pääsee
tutustumaan tapahtumassa mm. erilaisiin luonto- ja eräharrastuksiin käytännön tasolla.
YLEISTÄ TAPAHTUMASTA
- Tapahtuma rakennetaan Lohimaan parkkipaikalle
- Avoinna la 11.8. klo. 10.00 – 17.00
- Paikkahinnat alkaen 10 € / parkkiruutu (sisältää sähkön)
- Osallistujilla tulee olla omat teltat /osastorakennelmat ja pöydät
- Mahdollisuus vuokrata esittelypöytiä
- Tarjolla paikkoja myös sisätiloista (rajoitetusti)
- Tapahtuman järjestää Toimiva Tervo hanke
- Toivomme että tämä uusi luontotapahtuma kerää paljon yleisöä ja innostuneita luontoihmisiä
yhteen; viekää kaikki viestiä tapahtumasta eteenpäin omissa verkostoissanne!
OHJELMAA
- Juonnettua ohjelmaa (haetaan nimekästä esiintyjää) ja toimijoiden esittelyä
- Yleisöesittelyjä Hannu Hautalan valokuvanäyttelyyn klo 13.00 ja 15.00
- Luontoäänittäjä Lauri Hallikainen esiintyy klo 12.00 ja 14.00
- Tilaisuuteen järjestetään erä- ja luontoaiheinen huutokauppa
- Mahdollisesti myös aiheeseen liittyvä kirpputori, jos kiinnostusta ilmenee
- Yhdistysten toiminnan esittelyä
- Näytöksiä esim. noutavan koiran toimintaa, kalastusvälineiden valmistusta, jousiammuntaa,
korikiipeilyä, perhokalastusta jne.
- Seikkailurata lapsille
- Otetaan hyviä ehdotuksia ja ideoita vastaan
TÄSSÄ MAINITTUIHIN TOIMINTOIHIN HAETAAN TEKIJÄÄ (esim. yhteisö tai yhdistys),
TYÖSTÄ KORVATAAN SOPIMUKSEN MUKAAN
- Liikenteen ohjaus, noin 4 henkilöä
- Myyntialueen valvontaan haetaan 2 – 4 reipasta toimijaa
- Alueen loppusiivous, jokainen näytteilleasettaja siivoaa omat jälkensä
Tavoitteena on saada 500 – 1000 kävijää tapahtumaan. Lisätietoja ja paikkavaraukset Antti Tulilalta.
TERVETULOA MUKAAN RAKENTAMAAN IKIMUISTOISTA LUONTOTAPAHTUMAA!
Tervon kunta
Toimiva Tervo Yritteliäs Yhteisö -hanke
Antti Tulila
Tervontie 4
72210 TERVO
puh. 0447 499 215
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LOHIMAAN CARAVAN-ALUE

Lohitie 507, 72210 Tervo
puh. 044-7499 370
sähköposti: caravan@tervo.fi
Avoinna kesällä 1.6.-11.8.2012 klo 11-19 (päivystys Lohimaassa Luontokuvakesä -näyttelyn yhteydessä), muulloin sopimuksen mukaan.
Perusmaksu 20 €/ vrk (valosähkö sisältyy hintaan), 5 €/ vrk lämmitys ja jäähdytyssähkö. Saunamaksut: perhesauna 20 €/h tai yleinen sauna 5 €/ hlö. Sauna lämmitetään tilauksesta.
Kalakioski, ravintola ja anniskelu puolen kilometrin päässä.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LUONTOKUVAKESÄ 2012

Hannu Hautalan valokuvia
Tervon Lohimaassa
Lohitie 701, 72210 Tervo
puh. 044 7499 370,
www.luontokuvakesa.fi
Avoinna
26.-27.5. ja 2.-3.6. klo 11-19
9.6.-12.8. joka päivä klo 11-19
Pääsymaksut
aikuiset 5 €
lapset 7-15 v 2 €
alle kouluikäiset ilmaiseksi

Laulujoutsen. Kuva: Hannu Hautala, Kuusamo.

Tervon Lohimaassa on kesällä 2012 esillä laaja Hannu Hautalan näyttely, joka esittelee hänen
keskeisintä tuotantoaan. Mukana on monia rakastettuja, jo klassikoiksi muodostuneita teoksia
aina 1970-luvulta alkaen.
Hautalan näyttelyn lisäksi Lohimaan luontokuvakesään kuuluu luentoja, työpajoja ja väline-esittelyitä. Katso tapahtumat Tervon kunnan kesätiedotteen 2012 ”Tervossa tapahtuu” -sivuilta.
Hannu Hautala on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Hän on asunut pitkään Kuusamossa ja tehnyt
siellä myös merkittävimmän elämäntyönsä. Hautalan tuotanto on vahvasti osallisena niissä mielikuvissa, joita suomalaiseen luontoon kansainvälisesti liittyy.
Hautalan pitkän uran aikana sekä luonto wettä valokuvaus ovat muuttuneet. Tänään luonnon
valokuvaaminen on teknisesti kenen tahansa ulottuvilla. Siitä huolimatta täydellisen kuvan saaminen vaatii edelleen sekä taitoa että kärsivällisyyttä. Hannu Hautalan näyttely osoittaa, millaisia tuloksia luonnon tunteminen ja valokuvauksen taito parhaimmillan yhdessä tuottavat.
Valokuvaaja Hannu Hautala (s. 1941) on suomalaisen luontokuvauksen uranuurtaja ja kansainvälisesti tunnettu dokumentaristi. Hautala on valokuvannut luontoa ammatikseen puoli vuosisataa ja julkaissut yli 40 kirjaa.
Hannu Hautalan valokuvanäyttelyn toteuttavat Tervon kunta ja Hannu Hautalan säätiö.
Näyttelyn tuottaja Riitta Raatikainen opastaa näyttelyssä vierailevia ryhmiä erikseen sovittavana
ajankohtana, yhteydenotot www.luontokuvakesa.fi/puh. 044 7499 370.

