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Kunnanjohtajan kesätervehdys
Hyvät tervolaiset ja vapaa-ajantervolaiset. Poikkeuksellisen lämpimät toukokuun päivät ovat herättäneet luonnon loistoon ja samalla Tervo näyttää parhaat puolensa niin asukkaille kuin ohikulkijoillekin. Parhaat puolethan ovat tietenkin vesien kimallus, vehreät rannat ja koivikkojen humina. Asiat, joita jokainen suomalainen arvostaa ja kaipaa talven pimeinä ja kylminä hetkinä.
Upeiden maisemien lisäksi Tervossa myös tapahtuu elinkeinorintamalla. Lukuisia rakennushankkeita on käynnistymässä ja Riitniemen tonteilla kesä on vilkasta rakentamisen aikaa. Jos
sattumalta kiinnostaa asua keskellä kylää, golfkentän vieressä ja järven rannalla, kannattaa pitää kiirettä tonttien - ja uusien rivitalokohteiden varaamisen kanssa. Tervoon voit muuttaa turvallisin mielin, koska kunnan peruspalvelut toimivat ja ovat inhimillisesti lähellä ihmistä.
Tervon kesästä uskon jokaisen löytävän itselleen mielenkiintoista tekemistä ja katseltavaa. Lohimaa tarjoaa Suomen parhaan koskikalastuspaikan sekä erinomaisen paikan rentoutua tai ”villiintyä” tanssiparketilla elävän musiikin tahdissa. Golfkenttä tarjoaa laadukkaat peliväylät yhdistettynä vesien kimallukseen, vehreisiin rantoihin ja koivikkojen huminaan. Kesäperjantaisin järjestettävät iltatorit ovat paitsi paikallisia tuotteita ja ihmisiä myös osoitus paikkakunnan yhteisöllisyydestä. Tervolaista kesäelämää on mukava seurata kahvikupin ja pikkupurtavan kera Katriina
Kestissä, Tervo-seuran kesäkahvilassa tai golfkentän klubikahvion terassilla. Karavaanariystäville kannattaa laittaa viestiä, että Tervon karavaanialue on kesän auki palvelualttiiden nuorten
voimin.
Tervo tarjoaa myös monia muita palveluja, joista parhaiden saa tietoa paikallislehden kesätervo
aukeamalta. Hyvänä tietolähteenä ovat myös kunnan www-sivut ositteessa www.tervo.fi.
Haluan toivottaa teidät kaikki mukaan Tervo-päiville 2.7.! Tulkaa keskustelemaan kansamme
siitä, miten voimme edelleen kehittää Tervoa.

Kesäterveisin

Petteri Ristikangas
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TERVON KUNNAN PALVELUT 2011
KUNNANVIRASTO
Puhelinvaihde 499 111 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: 499 200, 044 7499 200
Hallintojohtaja Kaija Hytönen puh: 499 201
Virasto palvelee ympäri vuoden ma-pe
klo 9-14, muuna aikana sopimuksen mukaan.
Koko virasto on suljettu keskitettyjen vuosilomien vuoksi 4.7.-24.7.2011.
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, 0207 464 640, sari.tulila@tervo.fi
SOSIAALITOIMI
Sosiaalijohtaja ja lastenvalvojan tehtävät Pirjo
Nikkinen, 499250. Tavattavissa kunnanvirastolla pääsääntöisesti ma-ke.
Toimeentulotukiasiat kanslisti Pirkko Väätäinen, 499252.
Lastensuojelu ja muu sosiaalityö: sosiaalityöntekijä Anna Kuhmonen, 499251. Sosiaalityöntekijän puhelinaika ma-pe 8.30-10.30.
Kehitysvammaisten avohuolto- ja vammaispalvelut, avohuollonohjaaja Laila Hytönen
0400-395337, tavattavissa kunnanvirastolla
maanantaisin.
Etsivä nuorisotyö, etsivä nuorisotyöntekijä
Susanna Mahlanen, 040-9840424, tavattavis-

sa pääsääntöisesti torstaisin. Etsivä nuorisotyöntekijä ohjaa ja tukee nuoria eri elämäntilanteissa.
SOSIAALITOIMISTON ASIAKASVASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA.
Ajanvaraus suoraan työntekijöiltä.
SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET/SOSIAALIPÄIVYSTYS virka-ajan ulkopuolella
puh: 112. Kiireellisissä lastensuojeluasioissa
virka-ajan ulkopuolella yhteys sosiaalipäivystykseen myös suoraan, puh. 183393.
KRIISIPALVELUT
virka-ajan ulkopuolella joka päivä klo 14.0021.00:
Kuopion Kriisikeskus
Saastamoisenkatu 12
70100 Kuopio
puh: 262 7738 ja 262 7733
Kriisikeskuksen puhelinpäivystys antaa tukea
ja apua kriisitilanteissa ja tarvittaessa 1-5 henkilökohtaista keskustelukertaa. Ajanvaraus
keskusteluihin ma-pe 8-21, la-su 14-21.
PERHENEUVOLA antaa puhelinneuvontaa
perheen ongelmatilanteissa sekä lasten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä
ti klo 9-10 ja pe klo 12-13 numerossa
050 3378510.
PÄIVÄKOTI KURREKUMPU
Tervossa päivähoitoa tarjotaan
päiväkodissa eri-ikäisille lapsille. Päivähoitoon hakeudutaan
täyttämällä hakemus, jonka saa
mm. kunnan nettisivuilta. Päivähoitoon on jatkuva haku, järjestelyaika on 2 vk – 4 kk.
Myös esiopetusta tarjotaan päiväkodin tiloissa.
Esiopetus alkaa elokuun 17. päivä klo 9.00.
Päiväkoti ja päivähoidon toimisto ovat kiinni
4.7.-31.7.2011 välisen ajan.
Päivähoidon toimisto Tarja Riekkinen puh.
499263. Päiväkoti Kurrekumpu puh. 499262.
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VANHUSTENHUOLLON PALVELUT
Vanhustyönohjaaja Pirkko Simonen, puh.
499 253. Kotipalvelu, ateria-, sauna- ja muut
tukipalvelut, päiväkeskus sekä omaishoidontukiasiat.
Vastaava sairaanhoitaja Pirjo Hänninen, puh.
499254, vanhusten laitoshoito, Vanhainkotipalvelukeskus, Tervontie 10.

TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja
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YLEINEN EDUNVALVONTA
Kuopion oikeusaputoimiston yleisen edunvalvonnan Tervon toimipiste muuttaa 1.6.2011 alkaen Suonenjoelle.
Uusi osoitteemme on;
Kuopion oikeusaputoimisto/
Yleinen edunvaltonta
Suonenjoen toimipiste
Olavi Leskisen katu 12
77600 Suonenjoki
Tarja Hänninen, edunvalvoja, 050 380 1181
Marjo Salla, edunvalvontasiht., 050 380 1058

Jukka Korhonen, puh.
499350.

OIKEUSAPUPALVELUT

Rakennustarkastaja
Erkki Korhonen, puh.
499355.

Kuopion oikeusaputoimisto,
Suonenjoen toimipaikka, puh.
010 366 1060 tai 050 4064563

Apulaiskanslisti
Mervi Kukkonen, puh.
499351.

KULUTTAJANEUVONTA
www.kuluttajaneuvonta.fi
071 873 1901 klo 9-15

Työnjohtaja-laitosmies
Jukka Hiltunen, puh. 499354.
Vesilaitoksenhoitaja Pekka Puranen,
puh. 499352.
Teknisen toimen päivystys, puh. 499353.

SOTAINVALIDIEN NEUVONTAPALVELU
Aluesihteeri Anna-Maija Kuosmanen, puh:
8307 747 tai 044 526 9147
Sairaanhoitaja Riitta Röntynen, puh: 8307
762 tai 044 380 3048
Iisalmen Veljeskodin aluesihteeri ja sairaanhoitaja neuvovat invalideja ja heidän omaisiaan (etuisuudet, terveyspalvelut, tuki elämäntilanteen muutoksissa, kuntoutus / laitoshuolto, kotona asumista tukevat palvelut,
apuvälineasiat, kodin muutostyöt yms.). Tervon neuvontapäiviä vuonna 2011 ovat: 16.6.,
18.8., 20.10. ja 15.12..

KIRJASTO
Kirjasto-kulttuurisihteeri Tiina Pulkkinen, puh:
499 316. Lainaus, kirjastovirkailijan
sijainen Saini Malinen
puh: 499 315, 044 7499 316
Aukioloajat
6.6. - 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

YHTENÄISKOULU
Rehtori Juha Kauppinen, puh: 499 306.
Koulutyö alkaa lukuvuonna 2011-2012
15.08.2011. Syysloma on 17.-21.10.2011, joululoma 18.12.2011-1.1.2012 ja talviloma 5.3.9.3.2012. Koulutyö päättyy 2.6.2012.
VAPAA-AIKATOIMI
Vapaa-ajanohjaaja Juha Honkaselkä, puh:
499 303
Liikunta-alueiden hoitaja, kiinteistönhoitaja Mikko Räty, puh: 499 304
Liikuntatapahtumista ja -palveluista ks. tämän
tiedotteen erillinen osio.
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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
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä,
Tervon terveysasema,020 1503 450.
Ks. erillinen tiedote.
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
sekä kaavoituskysymyksissä.
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Asuntojen jätevesijärjestelmien parantamiseen
on mahdollista hakea valtion ja kunnan avustusta, jos hakija ja jv-järjestelmä täyttää avustuksen saamisen ehdot.
Lisätietoja saa netistä: www.ymparisto.fi ja
www.ara.fi sekä kunnan ympäristötoimesta
puh: 499355.
HUOM! Saostuskaivojen lietettä ei saa luovuttaa muulle kuin asianmukaisen luvan omaavalle lietteen vastaanottajalle. Tervossa sakokaivoja tyhjentää mm:
- Hannu Kinnunen, os. Talluskyläntie, traktori ja
imusäiliövaunu, puh. 0505823867
- Hannu Haapamaa,os. Haapalantie (lähellä
Tervon ja Vesannon rajaa), traktori ja imusäiliövaunu, puh: 050 592 5031
- Karttulan Ajorasti, os. Karttula kk., imusäiliöllinen kuorma-auto, puh: 0173831534 (säiliöauto).
Säiliöihin mahtuu useampien kaivojen lietteet,
joten kimppatyhjennykset voivat tulla halvemmaksi.
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 kahvio Osuuspankin talossa.
_____________________________________

JÄTEVESIASIAA
Vesihuoltolaitoksen ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää
asetuksen mukaiset vaatimukset vuoden
2015 loppuun mennessä. Asetus koskee
kaikkia viemäriverkoston ulkopuolella olevia
kiinteistöjä.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Ne asuinkiinteistöjen omistajat jotka ovat ennen 9.3.2011 täyttäneet 68 vuotta voidaan
vapauttaa em. vaatimuksista.

_____________________________________
_____________________________________

Kaikilla kiinteistöillä tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä ja sen käyttö- ja huolto-ohjeet.

_____________________________________
_____________________________________
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TERVOSSA TAPAHTUU 2011
KESÄKUU
1.6. Tervon kunnankirjaston Talluskylän lainauspiste avoinna ensimmäisen kerran Talluskylän nuorisoseurantalolla klo 18-19.
Tervetuloa lainaamaan!

30.6. ONKIKISA
klo 18-20 Kolun kanavalla
Mato-onginnan Kolun mestaruus 2011!
Säännöt: Vapa max. 5 m.,syöttinä vain mato,
merkatut paikat.(myös vaihtopaikkoja)

2.6. Suosikkivirsien veisuut jumalanpalveluksen jälkeen. Järj. Eläkeliitto ja Tervon srk.

Sarjat: Naiset / Miehet / Nuoret 18 v. / Lapset
12 v.

2.6. Kunniakierrostapahtuma Urheilukentällä. Järj. Tervon Urheilijat

Osanottomaksu: aikuiset 5 €, nuoret ja lapset
ei maksua.

MLL Perhekahvila kesällä alkaen keskiviikkona 8.6. klo 10 - 12 Seurakuntatalon kerhohuoneella.
Sovimme kesän aikataulusta ensimmäisellä
kerralla. Lisätietoja Katja 044-5564984

Kaikki lapset ja nuoret palkitaan, muillekin hyvät palkinnot.

10.6.Impin päivän
suvikävely klo 17.30.
Tiedustelut
Helena Raatikainen
040 908542 / Maa- ja
kotitalousnaiset

13.6. - 17.6. Kirjojen poistomyyntiviikko kirjastossa. Tervetuloa penkomaan ja hankkimaan halvalla lukemista.
17.6. klo 18-20 Kesän 2011 ensimmäisen iltatorin Tervossa järjestävät Tervon Maa- ja
kotitalousnaiset.
Mm. sukankudontanäytös ja Savon Sanomien Juhannusneitokisan finalistien esittäytyminen.
24.6. Juhannusaattona, ei iltatoria
klo 13 Juhannusjuhlat vanhainkoti/palvelukeskuksen pihassa, musiikkia ja makkaraa

Järj. Lohimaan kalakerho ja kulttuuritoimi
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1.7.- 29.7. Tervo-seuran kesäkahvila avoinna
arkisin klo 9-14, lisäksi perjantaisin klo 17-20
Kesänäyttely kahvilassa: Karjalaisuus Tervossa. Kahvilassa myynnissä mm. Tervo – Vesirajan kartta -kirjaa.

PERJANTAI 1.7.
1.7.-29.7. Kesän taidenäyttely kirjastossa
Taikuri Alfrendon taikatemppuja + taikatyöpaja lapsille klo 14-15 Mantulla.

1.7. ILTATORI klo 18-20.
Tervon Yrittäjät

Taikuri Alfrendon lähitaikuutta ja taikatempputyöpaja
nuorille klo 16-17 Mantulla.

20.00 Iltahetki kirkossa. Iltakonsertti.

DISCO NUORILLE Mantulla
klo 19-23

Tanssin kesäkurssi 4.-7.7.2011
Kurssilla liikumme omaa
kehoamme kuunnellen ja
kunnioittaen. Tutkimme liikettä, tutustumme omaan
tanssiimme uuden tanssin
ja yhteisötanssin menetelmiä käyttäen sekä rentoudumme. Työskentelemme
yksin, parin kanssa ja ryhmissä.
Varustuksena rennot vaatteet, joissa on hyvä
liikkua, sukat/paljaat jalat. Ota mukaan myös
lämmintä vaatetta ja alusta rentoutuksia varten.
Kurssi sopii kaikenkuntoisille nuorille ja aikuisille, eikä aiempaa tanssikokemusta tarvitse olla.
Ilmoittautumiset viim. 27.6. kirjastoon. Kurssimaksu 20 € / osallistuja. Väh. 6, enint. 12 osallistujaa.
Tule kokemaan tanssi itsessäsi!
Ohjaaja: Elina Selamo (voit kysyä lisätietoja
kurssin sisällöistä, p. 044 2944 938)
Ohjelma: ma, ti, to klo 18-19.30 ja ke klo 18-21
(10 t)
Paikka: Manttu

LAUANTAI 2.7.
Toritapahtuma klo 9-11.30, mukana mm.
Jamppa Kääriäinen ja savon murteen hallitseva murremestari Irja Turunen, sahansoittajat.
11.30-12.30 Kirkkovenesoutukilpailu.
11-henkiset joukkueet:
10 soutajaa ja perämies.
Lähtö luotsiaseman laiturista.
HYVÄT PALKINNOT VOITTAJAJOUKKUEEN KAIKILLE JÄSENILLE.
12.30-14.30 Kesätervolaisten ja tervolaisten
tapaaminen Mantulla
Tervo-päivien savusaunavuorot vierasvenesatamassa. Naisten vuoro klo 16-18, miesten vuoro klo 18-20
Kekkolan (lomalaisten)
kesätanssit Kekkolan lavalla.
Järj. Tervon Metsästäjät
ja Tervon Lions Club

SUNNUNTAI 3.7.
Kesävieraiden kirkkopyhä. Kirkossa jumalanpalvelus ja kirkkokahvit.

2.-3.7. Saha soi -leiri Tervossa

6.7. TEATTERI ROLLO esittää torilla klo 13:
Hukkareissu.
Sateen sattuessa esitys on Mantulla.
6.7. Hippokisat.
Ilmoittautumiset klo 17.00 alkaen.
Kisat alkavat klo 18.00.
Rata- ja kenttälajeja
8.7.Iltatori.
MLL Tervo ja Tervon Urheilijat
10.7. klo 10 Messu kirkossa.
Mukana sahansoittajia
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11.7.-15.7. Kirjojen poistomyyntiviikko kirjastossa.

11.8. Varttuneen väen leiripäivä.
Tervonsalmen toimintakeskus

14.7. Eläkeliiton Tervon yhdistyksen Rantakala vierasvenesatamassa klo 12

11.8. klo 18 perinneseurat museoaitoilla.
Perinnepukeutuminen ja eväät.
Mukana lääninrovasti Oiva Malinen

15.7. Iltatori.
Sydänyhdistys ja SPR Tervo
15.7. klo 18-22 kuutamoretki laivalla Rasvangin suunnalle.
Oppaana Riitta Raatikainen.
Järj. Tervo-seura
16.7. klo 18.00 Talluskylän Rosvopaisti
Talluskylän Nuorisoseurantalon pihassa
19.7. Tutustuminen Ortodoksiseen tsasounaan ja ortodoksihautausmaahan
19.-20.7. Iljan praasniekka. Vigilia 19.7., liturgia ja veden pyhitys 20.7.
22.7. klo 12-15 linja-autoretki Nuutilankylälle. Reitti: tori – Nuutila – Lahdentaus – Harju
– Honkamäki – Pellonpää – Ahvensalmi –
Vallihaudat.
Iltatori klo 18-20
Hautolahden kyläyhdistys
Iltahetki kirkossa:
Savonkielinen kirkkoilta klo 20.
Pastori Raili Pursiainen ja Ritva Kokander
25.-27.7. Kehitysvammaisten leiri.
Sompala, Vesanto
29.7. Iltatori klo 18-20.
Järj. Eläkeliiton Tervon osasto sekä TervoSeura ry.

ELOKUU
5.8. Iltatori klo 18-20.
Järj. Tervon Leijonat ja Tervon Metsästäjät
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LOKAKUU
VANHUSTEN VIIKKO
Ma 3.10. 2011 klo 13-15
Kuntalaisiltapäivä,
kunnanviraston kokoushuone
aihe: Terveydenhuolto Kysterissä
Ke 5.10. 2011 klo 13-15
Kuntalaisiltapäivä,
Talluskylä nuorisoseurantalo
aihe: Terveydenhuolto Kysterissä
To 6.10. 2011 klo 13 "Nurkkatanssit"
Vanhainkodin aulassa
Radio Grammari ja Vexi Poutiainen
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

7.8. Luontokirkko
Kekkolassa klo 13
10.8. Omaishoitajien leiripäivä.
Tervonsalmen toimintakeskus

_____________________________________
_____________________________________
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TERVON URHEILUKESÄ 2011
KALLIOLASKEUTUMISTA NUORILLE
(nuorisotoimi/MLL-hanke)
Nuorisolle tarjolla kalliolaskeutumista keskiviikkona 8.6. klo 16.00 alkaen. Lähtö Mantulta yhteiskuljetuksella laskeutumispaikalle
klo 15.30. Paikanpäällä pientä iltapalaa. Ilmoittautumiset ennakkoon sähköpostilla
juha.honkaselka@tervo.fi tai tekstiviestillä
0447-499 303 viim. 3.6. mennessä.

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

TERVON URHEILIJAT TIEDOTTAA

LASTEN KESÄKERHO (liikuntatoimi)

2.6.2011 Helatorstaina klo 14.00 alkaen
Kunniakierros – hyväntekeväisyys liikuntatapahtuma Tervon urheilukentällä.

Kerho tytöille ja pojille joka arkipäivä 6.6.17.6. välisenä aikana klo 12-14.30. Kerhossa liikutaan, leikitään ja pelaillaan niin ulkona kuin sisällä. Kerhossa tarjotaan välipala
joka päivä. Ilmoittautumiset sähköpostilla
juha.honkaselka@tervo.fi tai tekstiviestillä
0447-499 303 viim. 3.6. mennessä.

Tule liikkumaan tai muuten
vaan viihtymään. Juoksua,
kävelyä, beachvolleytä, jalkapallottelua, buffetti ja
paistettua makkaraakin!
Tiedustelut Terttu Nuutinen 040 5077891
Tervon Urheilijat

UIMAKOULUT (liikuntatoimi)

6.7.2011 keskiviikkona klo 19.00
Hippokisat

Uimakoulut kirkonkylän uimarannalla (kirkon vieressä) 18.7.-22.7.2011.
Uimakoulut tarkoitettu alkeisryhmille, 5-8vuotiaille.
Ilmoittautuminen vapaa-aikatoimeen sähköpostilla juha.honkaselka@tervo.fi (Ilmoita
lapsen nimi, ikä, kotiosoite, sähköpostiosoite
ja huoltajan puh. numero.)
viim. 30.6.2011 klo 15 mennessä.
Lisätietoja vapaa-ajan ohjaajalta puh.
0447 499 303

Liikuntatilojen aukiolot kesällä
kuntosali on kesäkaudella 11.6.-14.8.2011
avoinna:
ma-pe klo 05.30 - 09.00 ja 15.00 - 20.00
la-su klo 11.00 – 16.00
(1.6.-4.6. sali suljettu kevätjuhlan takia, sekä
6.6.-10.6. sali suljettu siivouksen ja huollon
vuoksi)

Tervon urheilukentällä. Ilmoittautumiset klo
18.00 – 18.45.
Tervon Urheilijat ja Tervon Osuuspankki
Tiedustelut Anna- Maija Nenonen 0400 514415
8.7.2011 perjantaina klo 18.00 – 20.00
Iltatori Tervon torilla.
Tervon Urheilijat ja MLL Tervo

Mahdollisesta jalkapallokoulusta sekä perinteisestä jalkapallon Tervo-Cupista tiedotetaan erikseen! Tiedustelut Jari Nenonen
0400 273910

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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KUNTOSUUNNISTUKSET eli TORSUT
KAUDELLA 2011
EERIKKALA GOLFIN TAPAHTUMAT 2011
Lohimaan rasti järjestää kaudella 2011 viikoittain torstain kuntosuunnistukset ”TORSUT” Vesannon ja Tervon kuntien alueella
(Karttula 1 kerran). Ratavaihtoehdot ovat; Arata 3-4 km (vaativa), B-rata n. 3 km (helppo) sekä minirata 1-1,5 km. Miniradan tialla
järjestetään lasten rastireitti (RR) 4 kertaa.
Suunnistusradoille pääsee klo 17-18. Tarvittaessa aktiivijäsenet antavat suunnistusopastusta torsupaikoilla.
Heinäkuussa mahdollisuus suunnistaa päivittäin muunakin aikana Vesannon kirkonkylän lähiympäristön viikkorasteilla, Vesannon
Teboilista on saatavana sitä varten piirrettyjä
karttoja.

Golf-kilpailut
6.-23.6.
Captain’s Cup reikäpeli
7.6.
Golfliiton jäsenkilpailu, Greensome
9.6.
Naisten ysi
11.6.
Tervon OP & Pohjola Open
18.6.
Paikallis-lehti Sisä-Savo
3.7.
Tervon Kunta Open
10.7.
Klubimestaruus
16.7.-5.8. Reikäpelimestaruus
17.7.
Naisten haasteottelu
23.7.
Lohimaa Open + illanvietto
30.-31.7. Seniorimestaruus
6.8.
Vesannon Osuuskauppa Open
13.8.
Eerikkala Golf Open
20.-21.8. Seuramestaruus
2.6. Kansallinen Golfpäivä

Torsuista ilmoitetaan kaudella viikoittain
Sisä-Savon lehden urheilumuistiossa.
pvm.
2.6.
9.6.
16.6.
23.6.
30.6.
7.7.
14.7.
21.7.
28.7.
4.8.
11.8.
18.8.
25.8.
1.9.
8.9.
15.9.
17.9.

paikka
Tervo
Vesanto/RR
Vesanto
Vesanto
Tervo
Vesanto
Vesanto
Vesanto
Vesanto
Vesanto
Vesanto
Karttula
Tervo
Vesanto
Vesanto
Vesanto
Vesanto

Golfkurssit: 10.-12.6., 17.-19.6.,
1.-3.7., 18.-20.7. sekä 29.-31.7.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Lisätiedot: Veikko Huttunen, 040-8469474
tai Pentti Mali, 050-9186625

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Yhteispalvelupiste
Asevelvollisen tuet
Sotilasavustus ja muut asevelvollisen tuet,
020 692 200
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 017-499 203.
Yhteispalvelupiste avoinna ma - pe klo
9.00-14.00 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.

Asumisen tuet
Yleinen asumistuki, 020 692 201
Eläkeasiat
Kansaneläke, työeläke, eläkkeensaajan asumistuki, 020 692 202
Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti
Kela-kortin ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilaukset 020 692 203
Kuntoutus
Kuntoutuspalvelut ja -kurssit, kuntoutusraha,
020 692 205
Lapsiperheiden tuet
Vanhempainpäivärahat, lapsilisä, elatustuki ja
muut lapsiperheen tuet (Huom. Erityishoitoraha-asioissa soita palvelunumeroon Sairastaminen), 020 692 206
Maasta- ja maahanmuutto
Sosiaaliturva ulkomaille tai Suomeen muutettaessa (Ks. myös 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

Valtakunnalliset palvelunumerot
Palvelunumerot palvelevat ma–pe klo 8–18.

Työttömyysajan tuet
Työmarkkinatuki, peruspäiväraha, koulutusajan
tuet työttömälle, 020 692 210

Poikkeukset aukioloajoissa
Uudenvuoden aattona ja kiirastorstaina klo
8-13. Juhlapyhien aattoina klo 8-16.

Vammaistuet
Vammaistuet, eläkettä saavan hoitotuki, keliakiakorvaus,020 692 211
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Tiedote Tervon terveysaseman
kesäsulusta
Tervon terveysasema on suljettu vuosilomien takia 4.7 – 31.7.2011
Sairaanhoito
Kesäsulun aikana tervolaiset potilaat hoidetaan Suonenjoen terveysasemalla. Sekä
päivystysvastaanoton että kiireettömän hoidon ajanvaraus arkisin klo 8-10.30 ja 12.3014.00
puh. 044-050 3255. Viestin voi jättää myös
oman alueen hoitajan numeroon.
Hätätapauksissa voi soittaa myös puh.
020150 3237.
Iltaisin ja viikonloppuisin päivystys toimii tavalliseen tapaan Suonenjoen terveysasemalla,
puh. 020150 3237.
Reseptien uusiminen
Tervolaisia pyydetään varmistamaan ilmaisjakelutarvikkeiden ja vakituisten lääkkeittensä riittävyys kesäsulun ajaksi sekä uusimaan reseptit hyvissä ajoin viimeistään kesäkuussa omalla terveysasemalla.
Kiireelliset lääkereseptien uusinnat Tervon
apteekki hoitaa Suonenjoen terveysaseman
lääkäreiden kautta. Reseptit on tuotava apteekkiin klo 10 mennessä ja ne voi noutaa
uusittuina kahden päivän kuluttua.
Laboratoriopalvelut
Kiireelliset ja verenohennuslääkkeitä saavien potilaiden laboratoriotutkimukset sekä
KYS:n määräämät verikokeet otetaan Karttulan terveysaseman laboratoriossa arkisin
klo 7.30 –10.00.
Ei-kiireelliset tutkimukset, esimerkiksi vuosikontrolleihin liittyvät verikokeet otetaan Tervon laboratoriossa kesäsulun loputtua. Tervolaiset voivat kesäsulun aikana tiedustella
laboratoriovastauksia puh. 044-050 3255.

Kotisairaanhoito
Kotisairaanhoito toimii Tervossa kesäsulun
ajan normaaliin tapaan puh.020150 3460,
Satu Tiihonen 040-548 3943 ja Sari Lahnalampi 040-775 4715.
Lasten- ja äitiysneuvola
Lasten- ja äitiysneuvolapalvelujen tarvitsijat
voivat ottaa yhteyttä Suonenjoen neuvolaan
arkisin klo 12-13 puh. 0400-658 930.
Hammashoito
Hammashoidon keskitetty ajanvaraus
puh.020150 3250.
Viikonlopun hammaslääkäripäivystyksen ajanvaraus la ja su klo 8- 9
puh.017-186 611.
Mielenterveyspalvelut
Tervon mielenterveysneuvola toimii kesän aikana erityisjärjestelyin. Ajanvaraus ma-pe klo
8-9 puh.020150 3288.
Fysioterapia ja apuvälineasiat
Jos teille on tulossa leikkaus kesäsulun aikana,
voitte hakea tarvittavat apuvälineet Tervon fysioterapeutilta etukäteen kesäkuun aikana.
Yhteydenotot ja kiireelliset apuvälinelainaukset
Suonenjoen terveysaseman fysioterapiasta arkisin klo 12- 13 puh. 020150 3270.
Lisätietoja kesäsulusta saa Tervon vastaanoton hoitajilta.
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Hellepolku
Hellepolku eli Pohjalammen luontopolku on noin 2,5 km pitkä. Polku kiertää pitkälle soistuneen
Pohjalammen. Lampi on parhaimmillaan vesi- ja rantalintujen pesimäympäristönä ja muuttoaikoina muuttolintujen levähdyspaikkana.
Maasto on kokonaisuudessaan suota, mutta kulkeminen on helppoa, sillä märissä paikoissa on
pitkospuut. Polun varrella on opastauluja ympäröivästä luonnosta. Lammen länsirannalla, polun
alkupäässä on tähystystorni, johon voi pysähtyä tarkkailemaan lammen linnustoa. Polku on
merkitty maastoon keltaisilla maalimerkeillä.
1. Hellepolun P-paikka
2. Lintutorni

© Maanmittauslaitos, lupa nro 60/MML/10
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Kirjaston kesätiedote 2011
Talluskylän nuorisoseurantalolla avataan 1.6.2011
lainauspiste, joka on avoinna joka toinen keskiviikko (parilliset viikot) klo 18-19.
Lainauspisteen vastuuhenkilönä toimii nuorisoseuran puheenjohtaja Hanna-Mari Minkkinen.
Lainausasemalta voivat lainata henkilöt, joilla on Tervon kunnankirjaston kirjastokortti ja voimassaoleva lainausoikeus Tervon kirjastossa. Kirjastokortti pitää olla lainattaessa mukana.. Kirjastokorttihakemuksen voi täyttää lainauspisteessä, jos korttia ei ennestään ole.
Kaikkea kirjaston aineistoa voi pyytää toimitettavaksi Talluskylän lainauspisteeseen soittamalla
tai lähettämällä sähköpostia pääkirjastoon (0447 499316 tai 017 499315 ja
tervon.kirjasto@tervo.fi) . Hyllyssä oleva aineisto toimitetaan pääkirjastosta lainauspisteeseen
10 päivän kuluessa varauksesta ja lainassa oleva aineisto 10 päivän kuluessa palautumisesta.
Myöhemmin, mikäli lainauspisteellä riittää lainaajia, aineistoa pystyy varaamaan myös Web-Origon kautta.
Kirjasto toivoo kirjaston toimintaan:liittyvää palautetta ja toivomuksia aukioloaikoihin, aineistoihin ym.
Talluskylässä ja Kiukooahossa asuvia ikäihmisiä sekä muita tervolaisia ikäihmisiä, jotka toivovat
kirjaston aineistoa toimitettavaksi kotiin asti, pyydetään ottamaan yhteyttä kirjastoon 017
499315 tai 0447 499316. Kirjaston henkilökunta toimittaa kirjoja ja muuta kirjaston aineistoa ikäihmisille kotiin kerran kuukaudessa.
********************

Koulun loma-aikaan, 6.6.-12.8., kirjasto on avoinna
maanantaina, tiistaina ja perjantaina klo 10-15
keskiviikkona klo 14-19
torstaina klo 9-14.
Tervetuloa lainaamaan, lukemaan, kuuntelemaan, nettikoneelle tai terveyspisteelle.
Lainattavissa on kirjoja, lehtiä, äänitteitä, videotallenteita ja
energiankulutusmittareita (viimeksimainittuja lainataan yhteistyössä Savon Voiman kanssa).
Kirjaston suuret poistokirjojen myyntiviikot kesällä 13.-17.6. ja 11.-15.7.
Terveyspisteellä kirjastossa
voit mm. mitata omatoimisesti verenpaineesi,
vyötärönympäryksesi ja painosi. Voit tehdä terveystestejä, lukea
esitteitä ja ottaa niitä mukaasi. Käytössäsi on myös terveyspisteen
tietokoneella
http://www.hyvinvointipolku.fi/web/polku/etusivu - sivusto, josta löydät
luotettavaa, seikkaperäistä ja käytännönläheistä tietoa, testejä oman
terveytesi edistämiseen ja seuraamiseen. Sivuston "Oma hyvinvointikansiossa"
voit ylläpitää terveyskorttia, jonka voit tulostaa vaikka matkalle mukaan
suomeksi tai englanniksi. Voit myös hakea mm. paikallisia terveys- ja
liikuntapalveluja. Sivusto avautuu miltä tahansa koneelta, jossa on
nettiyhteys. Terveyspiste on käytettävissä kirjaston aukioloaikoina.
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Elinkeinoasiamies Sari Tulilan esittely
Heipä!
Aloitin Tervon ja Vesannon elinkeinoasiamiehenä maaliskuun alusta ja
ilokseni olen huomannut, että yritysrintamalla on kovasti vipinää! Töitä on
siis riittänyt yllin kyllin ja olen ollut kovin ilahtunut siitä, että ihmiset ovat
tulleet erilaisten kysymysten ja ideoiden kanssa rohkeasti minua jututtamaan. Molemmissa kunnissa, Tervossa ja Vesannolla on ollut aistittavissa
hyvä työilmapiiri ja tekemisen meininki!
On ollut helppo aloittaa, kun työmaa ja tehtäväkenttä on monella tavalla tuttu. Tulin 2000 -luvun
alussa Vesannolle elinkeinoneuvojan työn perässä. Taustani on vahvasti yrittäjyydessä; olen
itse ollut yrittäjä vuodesta 2004, olen syntynyt yrittäjäperheeseen ja aviomieskin on yrittäjä. Koulutukseltani olen maatalous-metsätieteen maisteri, joten maatalouskaan ei ole ihan vieras aihealue. Työurastani noin puolet olen tehnyt töitä toimittajana ja toinen puoli on mennyt erilaisissa
yrittäjyyden ja elinkeinojen kehittämisen ja koulutuksen tehtävissä. Perheeseeni kuuluu aviomies Antin lisäksi kaksi pientä lasta; Sampo ja Elli sekä sekarotuinen koiravanhus Iitu.
Toivon, että paikkakunnan ja myös loma-asukkaiden kynnys on mahdollisimman matala tulla
juttelemaan mistä tahansa yrittämiseen, maaseutuyrittämiseen tai paikkakuntiemme kehittämiseen liittyvistä asioista. En varmasti ole paras asiantuntija jokaisessa tilanteessa, mutta olen
aika peto etsimään tietoa ja asiantuntemusta, joko seutuyhtymän omien asiantuntijoiden kautta
tai jostain muualta. Etsitään yhdessä ratkaisuja!
Muistutan vielä, että on paljon erilaisia apuaan tarjoavia hankkeita, rahoitusmahdollisuuksia ja
mm. kuntien maksamia pieniä avustuksia, joilla kannustetaan ja pyritään auttamaan yrittämisen
taipaleella.
Info:
Elinkeinoasiamiehellä on työhuone molemmilla kunnantaloilla, mutta varsinaisia päivystyspäiviä
en pidä, vaan menen joustavasti sinne missä tarvitaan ja jaan aikani molempien kuntien kesken. Parhaiten minut tavoittaa puhelimella tai sähköpostilla:
0207 464 640
sari.tulila@tervo.fi
Ollaan yhteydessä ja sovitaan tapaaminen!

Ajankohtaista:
Me uudehkot Tervon kehittäjät eli kunnanjohtaja Petteri, pankinjohtaja Jani ja elinkeinoasiamies(nainen) Sari kutsumme yrittäjät ja yhteisöjen edustajat 8.6. klo 18 Tervon Osuuspankille
yhteiseen ideointi-iltaan! Mietitään yhdessä, miten voimme kehittää ja virkistää Tervon elämää. Tarjolla on myös ajankohtaisia asioita sekä iltapalaa! Mukana Mansikka ry:n edustajat kertomassa rahoitusasioista.
Tervossa panostetaan nyt asumiseen ja elinkeinojen kehittämiseen. Alkamassa on syksyllä
mm. ”Uudistuva Tervo” selvityshanke.
Kun tarvitset laskenta-apua erilaisiin yritystoiminnan suunnittelutilanteisiin, kannattaa tutustua
Sisä-Savon Seutuyhtymän sivuilla oleviin laskelmiin www.sisa-savonseutuyhtyma.fi ja siellä Yritystulkki. Autan myös suunnitelmien ja laskelmien teossa.
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Uusia yrityksiä:
•

Yrittäjä Terhi Karppanen on perustanut siivous- ja puhdistuspalvelualan yritys Kodin
Loihtimo tmi:n. Monitaitoinen Terhi tarjoaa myös mm. asiointipalvelua ja puutarhatyöapua. Yhteystiedot: 050-3077 573.

•

Erilaisia tie- ja kiinteistöisännöintiin liittyviä palveluja tarjoaa Pertti Pääkkönen. Pertti toimii myös Niiniveden vesiosuuskunnan toimitusjohtajana. Yhteystiedot: 040-530 8993.

•

Parturi-kampaamo Bond aloitti vuoden alussa toimintansa Nordean entisissä tiloissa
Koskentiellä. Yhteystiedot: Marika Pitkänen 044-288 4550.

Tontti- ja kiinteistömarkkinat
Maanomistaja: Tonttien ja kiinteistöjen kysyntä on ollut Tervossa kohtuullisen vilkasta, joten tarvitsemme lisää sopivia kohteita tarjolle. Jos sinulla on sopivia kohteita myytävänä, ilmoita tontin
perustiedot, sijainti, hintapyyntö ja myyjän yhteystiedot kunnan nettisivuilla olevalla kiinteistöpörssi –lomakkeella. Lomakkeen voit lähettää kuntaan postitse osoitteeseen Tervon kunta, Tervontie 4, 72210 TERVO, tai sähköisesti tervo.kunta@tervo.fi.
Myytävänä kunnalla tällä hetkellä uutuuskohteina Riitniemen rantatontit ja uusia rivitalokohteita
Tervon keskustassa. Myyntiin on tulossa myös kaksi rivitalohuoneistoa. Lisätietoja: tekninen toimi Jukka Korhonen 044 7499 350. Kunnan kiinteistöpörssistä kunnan internetsivuilta löytyy
myös yksityisten myytäviä kohteita.
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Välke – Sisä-Savosta saatiin potkua elämään
Välke – Sisä-Savo –hanke on päättymässä reilun 2 vuoden toiminnan jälkeen. Hanke auttoi
moni sisäsavolaisia eteenpäin elämässään ja etsi uusia mahdollisuuksia heille.
Kehitimme lisäksi alueen välityömarkkinatoimijoiden toimintaa ja toimme uusia mahdollisuuksia
julki.

Välke – Sisä-Savo –hankeen väki kiittää kaikkia mukana olleita menestyksekkäästä yhteistyöstä!

Mukavaa ja aurinkoista kesää kaikille!

Kirsi Hautsalo

Sari Uotila

Mervi Lohivuo

Välke – Välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008-2010 on ESR-rahoitteinen hanke, jonka rahoittajana toimii Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Vesannon, Tervon ja Rautalammin kunnat
sekä Suonenjoen kaupunki.
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