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PÄÄKIRJOITUS

Uusi Vesannon
kunta 2023
Kunnat ovat historiallisen muutoksen kynnyksellä. Sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueet syntyvät 1.1.2023. Kunnalta lähtee
pois reilu puolet tuloista ja menoista. Kunnan tehtävät liittyvät jatkossa osaamisen ja
kulttuurin edistämiseen, elinvoiman laajentamiseen ja elinympäristön kehittämiseen
sekä paikallisen identiteetin ja demokratian
vahvistamiseen.
Hyvinvointialueen synty ei näy vielä kuntalaisen arjessa. Sosiaali- ja terveyspalvelut
tuotetaan edelleen omassa kunnassa tuttujen työntekijöiden toimesta. Tulevaisuudesta emme vielä tiedä. Muutoksia tulee, mutta
kuntalainen saa edelleenkin palvelun lähiseudulta. Näennäisesti kaikki on ennallaan,
mutta abstraktimmalla tasolla ei olekaan.
Kunnan olemus on muutoksessa.
Vuoden 2022 alusta Vesannon päättäjät
ja työntekijät ovat yhdessä pohtineet, millainen on ensi vuoden kunta. Jos jäämme
paikoillemme, emmekä uudistu, ei kunnallamme ole tulevaisuutta. Ajelehdimme
jälkijättöisesti suuren aallon perälaineissa.
Minkälainen on Vesannon kunta viiden vuoden kuluttua? Uskon, että toimelias, kotiseuturakkaiden ihmisten asuttama kunta, jonne
muuttajia tulee ulkopuoleltakin. Vetovoimana luonto, kalavedet, edulliset kiinteistöt,
työssäkäyntialueen työpaikat sekä kuituverkko. Uskon, että muuttajat ovat nuoria
perheitä ja eläkeläisiä. Uudet asukkaat toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi ja heillä
on oma perehdyttäjä, kyläkummi. Kummi
vinkkaa harrastuksia ja palveluntuottajia
sekä ohjaa verkostoihin.

tähtäävät siihen, mitä kuntalainen tarvitsee
elääkseen hyvää elämää. Fokus on kirkas.
Kunta on muuttunut palveluiden tuottajasta
kuntalaisen osallisuuden kehdoksi. Kunta
koetaan kotina.

Aiomme siis päästä aallon harjalle, löytää
uudenlaiset voimavarat ja rakentaa hyvinvoivan kunnan. Kuntamme kaikki toimet

Kunnanjohtaja Pia
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Tule mukaan rakentamaan uutta kuntaa.
Osallistu aktiivisesti kyselyihin ja kehittämistapahtumiin. Vaikuta tulevissa vaaleissa.
Rakenna omaa kotikuntaasi!
Adventin odotusta ja lämmintä joulumieltä
Sinulle ja läheisillesi. Rauhaa ensi vuodelle!

# SYDÄNMAA VESANTO

Kunnan some-kanavat
FACEBOOK
vesannonkunta

VESANNON KUNTA

INSTAGRAM
vesannonkunta

Strandmanintie 2, 72300 VESANTO
Neuvonta 044 088 5401

TWITTER
VesannonK

vesannon.kunta@vesanto.fi
etunimi.sukunimi@vesanto.fi

Avoinna

ma - to klo 9 – 12 sekä 13 –15
Perjantaisin suljettu

Asiointipiste

Vesannon kunnan asiointipisteessä
tarjotaan
avustavaa
neuvontapalvelua joissakin Kelan asiointiin
liittyvissä palveluissa torstaisin klo
9-12.
Avustavaan
neuvontapalveluun kuuluu mm: lomakkeiden
vastaanottamista ja luovuttamista,
lomakkeiden ja liitteiden lähettämistä postitse Kelaan, sähköinen
ajanvaraus sekä verkkoasioinnissa
opastaminen. Asiointipiste on osoitteessa Strandmanintie 2, puhelinnumero 044 088 5401.

YOUTUBE
sydänmaavesanto
Vesannon kunnankirjasto
www.facebook.com/
Vesannon-kunnankirjasto
Vesannon yökahvila (nuorisotyö):
www.facebook.com/kuppila/
Vesannon työpaja:
www.facebook.com/vesannonpaja/
Vesannon varhaiskasvatus:
www.facebook.com/
Vesannon-varhaiskasvatu
Vesannon yhtenäiskoulu ja lukio
www.facebook.com/Vesannonyhtenäiskoulu-ja-lukio

Ylläolevat tiedot ovat voimassa
31.12.2022 saakka.
Vesannon kunnantoimisto on
suljettu 5.12.2022 sekä
21.-31.12.2022

Vesannon kunnan julkinen tiedotuslehti talvi 2022-2023
Jakelu: Irtojakelu kunnan toimipisteissä. Ladattavissa
myös sähköisenä kunnan nettisivuilla www.vesanto.fi
Kansikuva: Markku Minkkinen
Kuvat: Vesannon Yhteiskoulu ja lukio, Päiväkoti Esikko, Tuomas Kuhmonen, Marianne Kiskola, Markku Minkkinen, Kimmo Hakala, Anne Syrjänen,
Ulla Piippo, Anu Hytönen, Jenita Behm, Päivi Lindi, Suvi Korhonen, Aki Sirén

KUNTATIEDOTE TALVI 2022 - 2023

Taitto Viima
Painosmäärä: 1000 kpl
Painopaikka: Offsetpaino Tuovinen
Kuopio 2022
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KOULULLA ON
OLLUT VILKAS
SYKSY

Ensimmäisen koulupäivän letkajenkka

Ensimmäinen kokonainen lukuvuosi uudessa
koulussa on hyvässä vauhdissa. Alkusyksyyn on mahtunut koulupäiviä, retkiä ja
tapahtumia. Ensimmäisenä koulupäivänä
kokoonnuimme kaikki uuden koulun pihalle,
jossa koulumme vanhimmat eli abiturientit
jakoivat uusille ekaluokkalaisille Aapiset.
Lukuvuosi polkaistiin käyntiin yhteisellä letkajenkalla.
Alkusyksystä urakoitiin vuosiluokkien 1 - 8
uinninopetuspäivät. Peruskoulun liikuntaan
kuuluu olennaisena osana uinti. Se on ainoa
laji, joka mainitaan erikseen opetussuunnitelmassa. Uimataito on tärkeä kansalais- ja
turvallisuustaito. Suonenjoen uimahalli on
tarjonnut erinomaiset puitteet uinninoppimiselle. Oppilaiden edistyminen on ollut
huikeaa. Uintiretket toteutettiin eri vuosiluokkien yhteisinä - siten on saatu harjoitella
eri-ikäisten oppijoiden yhteistyötä ja koulun
ulkopuolella toimimista.
Kulttuuriakin mahtui lukuvuoden alkuun.
Viime vuoden päättöluokkalaisemme olivat
mukana työstämässä Minnan taivas-oopperaa koko yläkoulunsa ajan. Ooppera on Jukka
Linkolan kantaesitysooppera ja se perustuu
Minna Canthin ja hänen kuopiolaisten aika4
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laisten elämään. Kiitokseksi panostuksesta
oppilaat kutsuttiin kenraaliharjoitukseen.
Tapahtuma siirtyi koronan vuoksi keväältä,
joten nyt mukaan pääsivät kaikki lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat. 1-2 luokkien
oppilaat pääsivät mukaan kulttuuritoimen
tarjoamaan Henxselit -ryhmän konserttiin.
Lukiolaisilla on ollut jo kaksi toiminnallista
opintojaksoa syksyn aikana. Osa lukiolaisista osallistui syyskuussa tiedeleirille, joka
toteutettiin Savonia ammattikorkeakoulun,
Luken ja Maaseutuammattiin ry:n kanssa
Maaningan Halolan tutkimusasemalla. Tiedeleirillä yhdistettiin mm. biologian, mate-

matiikan ja tilastotieteen osaamista yhdeksi
kokonaisuudeksi. Opiskelijat saivat leirillä
aidon kokemuksen siitä, millaista tutkijan
työ voi olla.
Toinen elämyksellinen opintojakso toteutui
syys-lokakuun vaihteessa, kun innokkaat
eräilijät pääsivät luonnon helmaan Tiilikkajärven kansallispuistoon. Tämän reissun
matkakulut kuittasi Maaseutu Ammattiin
ry:n hallinnoima Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hanke. Reissu onnistui yli odotusten eikä ensimmäisen päivän
pieni tihkusade haitannut lainkaan.

KUNTATIEDOTE TALVI 2022 - 2023
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Lukuvuoden teemana meillä on osallisuus
sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen lisääminen.
Eri-ikäisten
perusopetuksen
oppilaiden osallisuusryhmät kokoontuvat
jaksoittain pohtimaan nimettyä teemaansa.
Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan
eri yhteyksissä.
Uutta tänä lukuvuonna on vilkkaampi kerhoja harrastustoiminta. Kerhoja järjestetään
sekä koulun kerhotoiminnan että Harrastamisen Suomen malli-rahoituksen voimin.
Liikuntakerho ja nuorisotilojen kuppilakerho
ovat suosittuja. Tarjolla on myös laulu- ja
kokkikerhot. Voi olla, että tässä lukuvuoden
aikana oppilaat pääsevät mukaan vielä muihinkin kerhoihin.
Toki suurin osa ajasta ahkeroidaan ihan
tavallisiakin oppitunteja, opitaan koko ajan
uusia asioita, taiteillaan ja askarrellaan sekä
tehdään tehtäviä, ryhmätöitä ja pidetään
kokeita. Opinnot edistyvät päivä kerrallaan
ja hyväpä täällä uusissa upeissa tiloissa on
toimia.

Kouluväki kiittää uudesta koulusta!
Tutustu kouluumme:
https://vesanto.fi/lapset-ja-nuoret/
vesannon-yhtenaiskoulu-ja-lukio/

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT 2023
Kevätlukukausi alkaa: 09.01.2023
Talviloma (vko 10): 06.03.2023 – 12.03.2023
Koulu päättyy: 03.06.2023 (lauantai)
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4 vuodenaikaa
Sydänmaan varhaiskasvatuksessa

LUE LISÄÄ:

			

https://vesanto.fi/varhaiskasvatus/
https://vesanto.fi/lapset-ja-nuoret/paivahoito/
KUNTATIEDOTE TALVI 2022 - 2023
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050 3879969
@nuorisotoimi
@nuorisotoimi
8
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Kirjasto
Kirjaston kokoustilassa järjestetään
monenlaisia tapahtumia. Syksyllä on kokoontunut neulekahvila ”Mallikerta” joka
toinen torstai, klo 11-13. Neulekahvila
on kaikille avoin, sinne voi tulla mukaan
vaikka vain turisemaan, ei neulepakkoa!
Myös lukupiiritoiminta on alkanut syksyn
2022 aikana. Lukupiiri kokoontuu keskiviikkoisin klo 15-16 kirjaston kokoustilassa 4-5 viikon välein. Haastellaan kirjoista
ja muista mieleen juolahtavista asioista.
Tarkemmat tiedot ja lukupiirikirjat kirjastosta.
Savonetin vapaaehtoiset vertaisohjaajat
auttavat digiasioissa henkilökohtaisesti
ja maksutta. Ohjausta ilman ajanvarausta joka toinen tiistai kirjaston kokoustilassa klo 12-14. Tarkemmat tiedot ja
ajankohdat kirjastosta.

Aukioloajat:

Asiakaspalvelu avoinna
ma-ke, pe 9-15
to 12-18
Omatoimikirjasto avoinna
joka päivä klo 7-21.

Yhteystiedot:

kirjasto@vesanto.fi
040 714 3323
rutakko.verkkokirjasto.fi

KUNTATIEDOTE TALVI 2022 - 2023
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Elinvoimaryhmän
kuulumisia
Uusi elinvoimaryhmä on kokoontunut
yhdeksän kertaa ja ehtinyt touhuta monenmoista. Ryhmä on avustanut kuntastrategian päivityksessä ja uusien strategiahankkeiden suunnittelussa. Hankkeet koskevat
Vesannon lukion kehittämistä, luontoa vetovoimatekijänä, yhteisöjä, erilaistumista ja
omavaraisuutta. Vesannon lukiosta käynnistettiin kehittämisprosessi, jossa on hahmotettu vetovoimatekijöitä. Prosessi on siinä
vaiheessa, että kehittämistoimista päästään
pian tekemään päätöksiä.
Kuntaan palkattiin vuodeksi 2022 Villitsijä
kehittämään viestintää ja lisäämään kunnan
tunnettuutta. Vesanto onkin näkynyt positiivisessa valossa monessa mediassa vuoden
aikana.
Vesannon kunta sai Taiteen edistämiskeskukselta rahoituksen Sydänmaan paalut
-hankkeeseen. Yhteisömme pääsevät pian
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suunnittelemaan oman paalunsa, jonka
moottorisahataitelija toteuttaa ja kukin yhteisö maalaa mieleisekseen; hanke ei maksa
kunnalle mitään. Uusia hankkeita on vireillä
myös ikäihmisten hyvinvoinnin, työllisyyden
ja maaseutuasumisen saroilla. Vesannon
nähtävyyksistä on tekeillä myös 360-virtuaalikierros. Yhteistyötä tehdään naapurikuntien ja SavoGrow:n kanssa.
Elinvoimaryhmän kaikki kokousmateriaalit
löytyvät kunnan nettisivuilta ja ryhmän FB-sivuilta. Meille voi toimittaa myös kaikenlaisia
kehittämis- ja hankeideoita arvioitavaksi ja
edistettäväksi.
https://vesanto.fi/tyota-ja-yrittamista/
elinvoimaryhma/

Tuomas Kuhmonen, pj.

# SYDÄNMAA VESANTO

EKOTEKOja energiaa säästäen Vesannolla
Meneillään olevan energiakriisin seurauksena kaikkia suomalaisia kannustetaan nyt
valtakunnallisesti
energiansäästötoimiin.
Kotitalouksissa energiaa kuluu eniten kodin
ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen,
seuraavaksi eniten kodinkoneisiin ja valaistukseen. Suurin säästöpotentiaali on
huonetilojen lämmityksessä, oli lämmitysjärjestelmä mikä tahansa.
Kiinnittämällä huomioita huomiota omiin
kulutustottumuksiin on mahdollisuuksia
säästää energiaa ja samalla pienentää omaa
sähkölaskua.
Energiansäästö on pieniä arjen tekoja,
näistä on helppo aloittaa:
Astetta parempi ajoitus – sähkönkulutusta
pois arkisin klo 8–10 ja 16–20
Astetta alempi huonelämpötila
Astetta kevyempi kaasujalka
Astetta lyhyempi suihku
Lisää energiansäästövinkkejä löytyy
Astetta alemmas – kampanja sivuilta:
www.astettaalemmas.fi
sekä Motivan sivuilta: www.motiva.fi

Vesantolaisille maksutonta energianeuvontaa tarjoaa Pohjois-Savon alueellinen
energianeuvonta, joka auttaa asumiseen
liittyvissä energia-asioissa:
- kodin energiatehokkaasta lämmityksestä
ja tukilämmityksestä sekä ilmanvaihdosta
- lämmitysmuodon valinnasta ja vaihdosta
- aurinkosähkön pientuotannosta
- sähkönkulutuksen pienentämisestä, energiatehokkaista laitevalinnoista ja oikeista
käyttötavoista
Energianeuvoja Mari Turunen,
puh. 044 718 2870
Säästöterveisin
Jaana Oikarinen,
EKOTEKOja -hanke, Kehittämisyhdistys
Mansikka ry

KUNTATIEDOTE TALVI 2022 - 2023
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Vastaa vapaa-ajan asumisen kyselyyn
ja voita pihanhoitopaketti!
Oletko Vesannon vapaa-ajan asukas? Auta
meitä kehittämään Vesannon vapaa-ajan
asumista ja palveluja vastaamalla oheiseen
kyselyyn. Pääset antamaan ruusuja ja risuja
Vesannosta vapaa-ajan asumisen paikkana.

Vastaajien kesken arvotaan pihanhoitopaketti (arvo 300 €). Kysely toteutetaan osana
SavoGrown hallinnoimaa Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla
johtaminen -hanketta.

Kysely koskee erityisesti vapaa-ajan asuntojen omistajia, joiden vapaa-ajan asunto
sijaitsee Närhilän, Pienolan, Horontaipaleen,
Niiniveden tai Tiitilänkylän alueella. Kyselyyn
voi vastata, vaikka vapaa-ajan asunto sijaitsisi muualla Vesannon kunnassa.
Kyselyn teemat pureutuvat monipuolisesti
vapaa-ajan asumiseen.

Lisätietoa:
savogrow.fi/monipaikkaisuus

Keskiössä on vapaa-ajan asukkaiden
• rahankäyttö
• liikkuminen
• tarpeet sekä
• toiminta paikallisyhteisössä.

Arvonnan säännöt:
https://www.salmiplatform.com/yritys/
arvonta/
Kysely on voimassa tammikuun 2023
loppuun asti.

Kysely löytyy netistä:
https://bit.ly/monipaikkaisuus-vesanto

!
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Vastaa

KYSELY https://bit.ly/monipaikkaisuus-vesanto

Tontteja Vesannolta
Vapaa-ajan tontit KAAPINNIEMI

Oma ranat!a
ja saun

Tontti 2, omarantainen 4160m² 35 500€
Tontti 3, omarantainen 4830m² 39 000€
Tontti 4, omarantainen 5540m² MYYTY
Tontti 5, omarantainen 13980m² 110 000€
Tontti 6, omarantainen 6050m² 42 000€
Tontti 7, omarantainen 5080m² 38 000€

Omakotitontit JUURIKKARANTA

Omakotitontit
APURANTA

Korttelin 114 tonteille saa rakentaa
erillisen rantasaunan!

Kortteli 112 Tontti 1,
omarantainen
1570 m²
18 000€

Kortteli 114 Tontti 3, omarantainen 1990m² 18 100€
Kortteli 114 Tontti 4, omarantainen 2490m² MYYTY

Kortteli 115 Tontti 1, järvinäkymä 1982 m² 18 000€
Kortteli 115 Tontti 2, järvinäkymä 1900 m² 16 900€
Kortteli 115 Tontti 3, järvinäkymä 2025 m² 16 000€
Kortteli 115 Tontti 4, järvinäkymä 2119 m² 13 800€
Kortteli 115 Tontti 5, järvinäkymä 2105 m² 16 100€

Kortteli 112 Tontti 2,
omarantainen
1690 m²
20 400€

Lisätietoja: https://vesanto.fi/sydanmaa/asumaan-tai-lomailemaan/tontit/
p. 050 057 3720 / Rakennustarkastaja Tero Röntynen. tero.rontynen@vesanto.fi
p. 044 282 5590 / Kunnanjohtaja Pia Harmokivi. pia.harmokivi@vesanto.fi

JUURIKKARANTA

JUURIKKARANTA

APURANTA

APURANTA

Tulevaisuuden Taidot
-kokonaisuus
pitkäaikaistyöttömille Vesannolle ja Tervoon
Tulevaisuuden Taidot on Vesannon ja
Tervon yhteinen hanke, joka mahdollistaa
matalan kynnyksen yhteisöllisen kohtaamispaikan edistämään kuntalaisten osallisuutta
sekä torjumaan työttömyyttä, syrjäytymistä
ja huono-osaisuutta. Tervossa tarjotaan
yksilöllistä palvelua ja ryhmäkokoontumisia.
Osallistujille mahdollistetaan liikkuminen
Vesannon tiloihin. Hankkeen pääpaino on
yhteisöllisessä toiminnassa sekä työttömien
ja syrjäytymisuhassa olevien digitaitojen ja
yrittäjämäisen osaamisen lisääminen.
Hankkeen kohderyhmää ovat pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistettävät henkilöt
sekä ne, joilla on työllistymisen estäviä
osaamisvajeita. Pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat työkykyyn liittyvien asioiden selvittämistä. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevät ja
työelämätaitoja lisäävät palvelut nivoutuvat
tiiviisti toimenpiteisiin. Kohderyhmää ovat
myös osattomuuden tai palveluvajeiden
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vuoksi syrjäytymisuhassa olevat kaikenikäiset kuntalaiset. Välillinen kohderyhmä
on osattomuuden kokemuksen kohtaavien
asiakkaiden perheenjäsenet.
Kunnilla on tahtotila lisätä kuntalaisten
osallisuutta, osaamista ja työllisyyttä toimilla, jotka ovat vaikuttavia ja tuloksellisia.
Hankkeen kokemukset tuottavat tietoa ja
pohjustavat tulevia uudistuksia (TE2024)
koskien työllisyyden palveluiden tarjontaa
harvaanasutuissa Pohjois-Savon reunakunnissa.
Hanke on saanut alustavan myönteisen rahoituspäätöksen ESR-rahastosta. Hankkeen
suunniteltu kesto on vuoden 2023 loppuun.

# SYDÄNMAA VESANTO

Tukea yrityksille
Kunnan tuet yrityksille ovat yrityksen perustamistuki, toimivan yrityksen kehittämispalkkio, markkinoinnin kehittämisen tuki ja
yrityksen johdon sekä henkilöstön koulutukseen myönnettävä tuki.
1000 euron yrityksen perustamistukea voi
hakea, kun uusi yrittäjä aloittaa toimintansa Vesannolla tai yrityksen toiminta siirtyy
hänelle sukupolvenvaihdoksessa. Tukeen
on myös oikeutettu, mikäli yrittäjä siirtää
yritystoimintansa toiselta paikkakunnalta
Vesannolle.
Toimivan yrityksen kehittämispalkkio on
tarkoitettu yritykselle, joka uudelleen
suuntaa tai laajentaa toimintaansa. Tukea
voi hakea mm. investointeihin, joilla yritys
kasvattaa palveluntarjontaansa. Tukea
voidaan myöntää yritykselle maksimissaan
1000 €/v.
Markkinoinnin kehittämiseen sisältyvät
esimerkiksi
nettisivujen
kehittäminen,
hakukoneoptimointi tai muut sovittavat
yrityksen markkinoinnin uudelleen suuntaamiseen liittyvät toimenpiteet. Tukea on
mahdollista saada myös yrityksen messuosallistumisiin. Tuki on 50 % esitetyistä
toteutuneista kuluista ja enintään 1000
€/v. Koulukseen myönnettävä tuki koskee
yrityksen toiminnan kehittämiseen liittyvää
koulutusta kuten laatujärjestelmiä ja liiketoimintaosaamisen lisäämistä. Tuki on 50 %
kuluista ja enintään 1000 €/v.

Uudet
yritykset
Maanrakennus Jari Kauppinen
Toimialana maanrakennus,
talojen perustustyöt ym. kaivuutyöt.
puh. 040 870 4027
jari8921(at)gmail.com

Tassutaipaleen Kennel

Kasvatamme käyttölinjaisia noutajia
metsästykseen ja aktiivisiksi harrastuskavereiksi.
http://tassutaipaleen.fi/
jouni.vepsalainen@puijonparoni.com,
(Taikuri Puijon Paroni), 050 5722699
saila.vepsalainen@gmail.com,
050 3474551

Vene- ja konehuolto Ritvanen

Vene - ja konehuolto Ritvanen huoltaa
ja korjaa veneet, perämoottorit,
mönkijät, moottorikelkat, metsä- ja
puutarhakoneet. Yrityksellä on myös
veneiden talvisäilytyspaikkoja. Lisäksi
myynnissä huollettuja ja kunnostettuja pienkoneita. Veneet ja perämoottoreiden purkuosat kuuluvat myös
valikoimiin.
www.venejakonehuolto.fi
puh. 040 540 4197
jp.ritvanen(at)pp.inet.fi

Tuilla on jatkuva haku. Tukiin liittyviin kysymyksiin vastaa elinkeinoasiamies.
Linkki sähköiseen yritystukihakemukseen
löytyy: https://vesanto.fi/tyota-ja-yrittamista/elinkeino-ja-yrityspalvelut/yritystuet/
Tarvittavat liitteet on kuvattu hakemuslomakkeella.

KUNTATIEDOTE TALVI 2022 - 2023
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Ki-Pa-Ku

– ainutlaatuinen yhteistyö
vesantolaisten hyväksi
Ki-Pa-Ku eli Kirkko-Pankki-Kunta-yhteistyö
ottaa asukkaat mukaan hyvinvoinnin ja
terveyden eteen tehtävään työhön. Ki-PaKu-yhteistyötä kehitetään osana Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallinnoimaa
Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja
hyvinvointia Pohjois-Savoon (OSPA) -hanketta (2021-2022).
Kehittämisteema liittyy kolmen palveluntuottajan eli kunnan, seurakunnan ja
paikallisen pankin väliseen yhteistyöhön.
Viime vuosina kunnat ovat tehostaneet toimintaansa tähyilemällä naapurikuntiin päin,
seurakunnat naapuriseurakuntiin päin ja
pankit naapuripankkeihin päin. Laajenemalla isommalle alueelle on kuitenkin vaarana,
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että paikallisuus häviää. Kaikilla tahoilla on
sama kohderyhmä, sama huoli ja haaste
vesantolaisten hyvinvoinnin ylläpidossa.
Yhteistyö laajentui nopeasti siten, että nyt
ydinryhmässä on kunnan, pankin ja seurakunnan lisäksi myös asukkaiden ja yhdistysten edustus. Konkreettisia esimerkkejä
yhteistyön hedelmistä ovat kirsikkapuisto ja
retkeilypassikampanja. Ideoita hyvinvoinnin
edistämiseen on kysytty mm. kyläilloissa ja
niiden pohjalta laaditaan yhteinen toimenpidesuunnitelma. Ki-Pa-Ku-yhteistyöllä ja
OSPA-hankkeen tuella asukkaille tarjotaan
myös matalan kynnyksen mahdollisuus
henkilökortin hankkimiseen. Ainutlaatuinen
yhteistyön malli ammentaa vesantolaisten
vahvuuksista, asukkaiden hyväksi.

# SYDÄNMAA VESANTO

Retkeilypassikampanja kannusti
liikkumaan luonnossa
Vesannon retkeilypassi, kunnan retkeilyaiheinen kesäkampanja, kannusti kaikkia vesantolaisia ja kesävierailijoita tutustumaan
kunnan luonto- ja retkeilykohteisiin. Samalla
kerättiin valokuvia retkikohteista kunnan
kuvapankkiin.

asumisratkaisut MASU-hanke. Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallinnoimassa
OSPA-hankkeessa Vesannon Ki-Pa-Ku-kuntapilotissa kehitetään mm. seurakunnan,
kunnan ja pankin yhteistyötä vesantolaisten
hyvinvoinnin hyväksi.

Retkeilypassi on kunnan sivuilta ladattavissa
oleva passi, johon on kerätty kuusi erilaista
kävellen tai pyöräillen saavutettavaa kohdetta. Lisäksi oli mahdollista ehdottaa omaa
retkeilykohdetta. Retkeilyaiheisia valokuvia
kerättiin Vesantolaiset -Facebook-ryhmässä
kesäkuusta syyskuuhun. Kuvia saatiin
kampanjan aikana yli 70. Valokuvia hyödynnetään Vesannon tunnettavuuden edistämisessä.

Vaikka kesän kampanja päättyikin, retkeilypassi on edelleen hyödynnettävissä kunnan
nettisivuilla. Passia voi myös kehittää edelleen eteenpäin. Voisiko passia hyödyntää
esimerkiksi talviretkeilyn ja talviulkoilureittien esille nostamisessa? Tai ehkäpä
tulevaisuu-den retkeilypassin leimalogoa
komistavat kuustenlatvojen sijaan Sydänmaa-paalut.

Retkeilypassi kehitettiin OSPA-hankkeessa retkeilytyöryhmän toimesta. Mukana
yhteistyössä oli myös Maaseudun uudet

KUNTATIEDOTE TALVI 2022 - 2023
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On kiitosten aika
Maaseutukunnan KOTELO-hanke on päättymässä marraskuun 2022 lopussa. Vesannon kunnan isännöimää ja Nilakan alueen
kunnissa toiminutta osallisuushanketta on
pyöritetty neljän ohjaajan ja projektikoordinaattorin voimin. Marraskuussa 2019
alkaneen hankkeen vaiheissa on ollut monenlaisia käänteitä, joista suurin oli korona.
Osallisuus siirtyi liki pariksi vuodeksi verkkoon ja laavuille.

Tämä ketteryys kulminoitui maaliskuussa
2022, jolloin kuntamme vastaanotti ensimmäiset sotaa paenneet ukrainalaiset. He
kuuluivat KOTELO-hankkeen varsinaiseen
kohderyhmään. Työhömme tuli outo taustapilvi – sota. Ukrainalaisten kotouttamistyössä hankkeessa ei katseltu virka-aikoja. Uusiksi yhteistyötahoiksi tulivat muun
muassa vastaanottokeskus, Migri, poliisi ja
suurlähetystö.

Asiakasohjausta on tehty pienissä ja suurissakin asioissa. Asiakkaiden askelmat ovat
kulkeneet välillä oppisopimus-, työkokeilu
tai työllistymispolkua. Joskus etapit ovat
edenneet rivakasti, ja toisinaan on tarvittu
aikalisää. Hyvää yhteistyötä on tehty moni-ammatillisissa verkostoissa.

Ukrainalaiset saapuneet meille pääsääntöisesti marjatilojen kautta. Useille heistä Vesanto oli jo entuudestaan tuttu paikkakunta.
Moni on kiitellyt kauniilla sanoilla marjatilojen väkeä – omaa suomalaista perhettään.
Ukrainalaiset omalta osaltaan mahdollistivat
sen, että marjatilat saivat kausityövoimaa.

Hankkeemme aikana on ollut jatkuvia
henkilömuutoksia niin hankkeen kuin
isäntäkuntien henkilöstössä kuin myös
sidosryhmissä.
KOTELO-hanke
löysikin
oman paikkansa varsin ketteränä ja joustavana toimijana tilanteessa, jolloin valmistaudutaan hyvinvointialueelle siirtymiseen ja työvoimapalvelujen muutoksiin.

Paikallisesti KOTELO-hanke oli organisoimassa niin tavarakeräyksiä kuin majoitusasioita. Iso ponnistus oli esimerkiksi Niittykukan, Hovilan ja asuntojen saattaminen
asumiskuntoon kuntalaisten lahjoitusten
turvin. Kiitos kuntalaisille, talkoolaisille,
järjestöille, viranomaisille ja yrityksille.
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Erityiskiitokset annamme meidän vapaa-ehtoisille tulkeillemme lämminhenkisestä
yhteistyöstä. Haluamme myös kiittää ja tuoda esille, miten upeaa työtä kaikki meidän
seurakuntamme Niiniveden seurakunta, Vesannon helluntaiseurakunta ja ortodoksisen
seurakunnan jäsenet ovat tehneet.
Mitä KOTELO:n jälkeen? Asiakkuuksia on
siirtymässä eri toimijoille. Tulollaan on uusia hankkeita, joiden avulla on mahdollista
räätälöidä uudentyyppisiä toimintoja ja
saada tietoa palvelutarpeista. KOTELOn
keräämää tietoa kokoamme myös loppuraporttiin hyödynnettäväksi tulevissa palvelujen suuntaamistöissä.

KOTELO kiittää ja kuittaa,
Saara, Ulla, Jukka, Kristiina, Ida ja Anu

KUNTATIEDOTE TALVI 2022 - 2023
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TAPAHTUMAT

SEURAA ILMOITTELUA
kunnan https://vesanto.fi/ tapahtumakalenterissa, ”Vesantolaiset”-facebooksivuilla sekä ilmoitustauluilta!

MARRASKUU 2022

JOULUKUU 2022

10.11. alkaen joka toinen torstai
klo 11-13 Neulekahvila Mallikerta

4.12. klo 15 Syöpäyhdistyksen
"Hämäränhyssy"

kirjaston kokoustilassa. Kaikille avoin neulekahvila Mallikerta kokoontuu kirjaston
kokoushuoneessa joka toinen torstai.
Järj. kirjasto ja kulttuuritoimi, mukana vapaaehtoisvetäjä Tarja.

25.11. Joulun avajaiset Vesannolla

Tulossa päivän aikana mm. joulumyyjäisiä, Joulupukki, Lumiukko, joulupuuroa,
joululaulu-jukeboksi, Mysteeritontun julkistaminen, glögitarjoilua ja musiikkihetki
sekä paljon muuta. Seuraa Facebookissa
Vesantolaisia.

26.11 klo 10:15-14:15
Uintiretki Viitasaarelle

Lähtö Vestorin edestä klo 10.15, paluukyyti
Viitasaarelta lähtee n. klo 13.30. Uintihinnasto: 6,50€/aikuiset, 5€/eläkeläiset,
työttömät, opiskelijat, 4,50€/lapset 4-15 v.
Retket ovat avoimia kaikille kuntalaisille.
Yksi auto, ei ennakkoilmoittautumista. Järj.
Kuopion seudun hengitysyhdistys, Tervon ja
Vesannon kunta

Humalavuoren jahtimiesten kodalla

6.12. Itsenäisyyspäivä Vesannolla.

Klo 12 jumalanpalvelus, klo 13 kunnianosoitukset sankarihaudoilla, klo 14.15
Juhlakahvit srk-kodilla klo 15.00 Itsenäisyysjuhla srk-kodilla. Ohjelmassa IloVeela, Naesvokaals, runoesitys, ansiomerkkien luovutus, juhlapuhe kunnanjohtaja Pia Harmokivi

10.12. klo 10-16 Ahvenisen
Kylätalo ry:n joulumyyjäiset
10.12. klo 10:15-14:15
Uintiretki Viitasaarelle
11.12. klo 17 Vesantolaisten kuorojen
joulukonsertti
ja yhteislaulutapahtuma kirkossa

14.12. klo 10-12 ”Yhdessä eteenpäin”
srk-kodilla

18.12. klo 18-20:15 Heidi Pakarisen
joulukonsertti
Vesannon kirkossa

27.11.2022 klo 15:30 Sisä-Savon
kameraseuran luontokuvatapahtuma

Jouluviikolla Kurenniemen laulukerhon

Vesanto-hallilla. Yleisöäänestys parhaasta
luontokuvasta. Klo 17 Susanna Seitakallio
vie kuviensa maailmaan. Kahvitarjoilu.

"Valon lapsi" -musiikkikuvaelma
kirkossa

KEVÄT 2023
10.2.2023 Wanhojen tanssit
19.2.2023 Laskiaistapahtuma

Järj. Niiniveden seurakunta ja yhteistyökumppanit, seuraa ilmoittelua.

13.-15.4.2023 Kalervo Hämäläisen koululaisten musiikkikilpailu
Lue lisää: https://vesannon-musiikinystavat-ry8.webnode.fi/
kalervo-hamalaisen-musiikkikilpailu/

14.4.2023 Kansalaisopiston kevätjuhla
22
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Joulukuuta
Ahvenisen Kylätalo ry:n
joulumyyjäiset
lauantaina 10.12.2022 klo 10-16
Konnevedentie 16, 72350 Pienola
Kahvitarjoilu
Kinkkuarpajaiset
(käteismaksut)

TERVETULOA
TALVIKAUDEN LIIKUNTAHARRASTUKSET
lapsille ja nuorille sekä perheille
Hiihtäjien, Ladun ja Urheilijoiden harrastevalikoimasta
löytyy talvikauden aikana vaihtoehtoja moneen lähtöön.
Viikottaiset salivuorot lentopallon parissa kokoavat yhteen
D- ja B-junnuja, jotka myös kilpailevat alue-/sm-sarjoissa.
Saliharkat myös yleisurheilijoille. Luontoliikunnasta vastaava Latuyhdistys järjestää perheretkiä ja lumikenkäretkiä, sekä vuokraa välineitä. Hiihtokausi puolestaan käynnistetään Hiihtäjien toimesta vuodenvaihteen jälkeen, kun
lumet on saatu maahan ja ladut kuntoon.
Yhdistysten toimintaan liittyvissä kysymyksissä voit olla
yhteydessä seuraavasti:
Vesannon hiihtäjät: pj. Hanne Mantere p. 040 766 1639
ja sihteeri Anne Koljonen p. 0400 216 525.
Vesannon Latu: pj. Suvi Korhonen,
p. 040 577 4550 (viestillä), varustevuokrat Katrilta
p. 040 703 8478 (viestillä).
Vesannon Urheilijat: pj. Tarja Huuskonen,
p. 040 582 7226
Lisää yhdistysten toiminnasta ja tapahtumista kunnan
ilmoitustauluilla, yhdistysten omilla Facebook -sivuilla
sekä kunnan tapahtumakalenterissa.
KUNTATIEDOTE TALVI 2022 - 2023
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Kimmo Kilpi 0400-416979
Kyyti tilattava 2 päivää aiemmin. Hinta määräytyy
matkustajamäärän ja matkan mukaan.
# SYDÄNMAA VESANTO

ASIOINTILIIKENTEEN AIKATAULUT
Vesannon asiointikyydeistä reitit 1 ja 5 ajetaan kutsutaksiperiaatteella. Kyyti on tilattava edellisenä päivänä klo 15 mennessä!

Kaikki tilaukset numerosta: 040 041 6979 / Kilpi
Varalla: Nurminen 040 056 5733 ja Taunila 040 020 9294

1. Kuuslahti

TORSTAISIN / kutsu

Kyytitilaus: puh. 040 041 6979 / Kimmo Kilpi
Lähtö klo 9.30
Paluu klo 12.00

2. Länsi - Vesanto
TORSTAISIN

8.30 Vesanto
8.40 Järvenpää th
8.50 Vesijärvi kauppa
8.55 Hanispohja
9.05 Silonkylä
T Haarala
T= ajaa tätä kautta tarvittaessa, kutsusta
9.15 Ahveninen
9.20 Vesanto
Paluukyyti lähtee klo 11.15

3. Närhilä ja Pohjainvesi
TORSTAISIN

8.30 Vesanto
8.45 Hietaranta
8.50 Närhilä
9.00 Niemelä
9.15 Vesanto
Paluukyyti lähtee klo 11.15

4. Sonkari - TiitilänkyläVesamäki - Niinivesi
PERJANTAISIN

8.30 Vesanto
8.40 Sonkari
8.45 Ilmolan kauppa
8.50 Pöhlö
8.55 Sulju
9.10 Niiniveden pää
9.15 Riivikko
9.25 Vesanto
Paluukyyti lähtee klo 11.15

5. Niinivesi, Takaranta
PERJANTAISIN / kutsu

Kyytitilaus: puh. 040 041 6979 / Kimmo Kilpi
Lähtö klo 8.30
Paluu klo 12.00 tai sopimuksen mukaan

6. Oinaskylä - Simokoti
PERJANTAISIN

8.30 Vesanto
8.40 Oinaskylä koulu
8.50 Vesanto
9.00 Simokoti
9.10 Vesanto
Simokoti paluu 10.30
Oinaskylä paluu 10.45

KUNTATIEDOTE TALVI 2022 - 2023

25

Osallisuus on tärkeä osa hyvinvointia
Mitä se osallisuus sitten oikein on?
Osallisuudella tarkoitetaan tunnetta siitä,
että ihminen kokee olevansa osa jotain
ryhmää tai yhteisöä esim. opiskelun, työn
tai harrastusten kautta. Osallisuus ilmenee
toisten arvostuksena, luottamuksena ja
tasavertaisena kohtelemisena. Omassa elämässä osallisuus tarkoittaa tiivistetysti sitä,
että jokainen pystyy elämään omannäköistä
elämää ja tulee kuulluksi ja nähdyksi omana
itsenään ilman ennakkoluuloja. Jokainen saa
itse päättää, millaiseen toimintaan haluaa
osallistua.
Osallistuminen on väylä osallisuuteen.
Meillä Vesannolla on monenlaisia mahdollisuuksia osallistua erilaiseen toimintaan ja
26

tapahtumiin. Silti joukossamme on myös
heitä, jotka eivät osallistu. Syynä tähän voi
olla kyytiongelmat tai heikentynyt kunto,
jolloin kotoa lähteminen voi tuottaa vaikeuksia. Vesannon yksi tärkeä hyvinvointitavoite on osallisuuden lisääntyminen. Tähän
tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan meitä
kaikkia. Yhdessä voimme kehittää asioita
siten, että yhä useammat halukkaat pääsisivät toimintaan mukaan. Se voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa yhteistä jutteluhetkeä
ikääntyvän naapurin luona tai kyytiavun
antamista johonkin tapahtumaan. Lähdetään siis tekemään osallisuustyötä yhdessä,
jokainen hyvä teko on tärkeä!

# SYDÄNMAA VESANTO

Vesannon (Keiteleen ja Tervon) kuntien luovuttua teknisistä tukipalveluistaan 1.1.2020 lukien, palvelut on tuotettu Palveluyhtiö Viisareiden toimesta
suurelta osin entisen teknisen toimen henkilöstön voimin.
VIISARIT
Vesannon toimistopalvelut ja
Vesannon vuokratalot

AVOINNA ti-to klo 9-15
Yhteydenotot toivomme ensisijaisesti
sähköisesti:
Sähköposti (etunimi.sukunimi@viisarit.fi)
Toimitusjohtaja
Mika Kärkkäinen
044 420 3000
Toimistosihteeri
Linda Nissinen
044 420 3003
Vesannon Vuokratalot Oy/
Isännöinti
Päivi Konttinen
044 420 3002, varmimmin
tavoittaa puhelimitse
TI klo 12-14 ja TO klo 9 - 11

Vastuuhenkilöt:

Kiinteistö- ja aluepäällikkö
Jaakko Katainen
044 420 3020
Liiketoimintapäällikkö, vesi- ja
lämpölaitospalvelut
Marko Ikäläinen
044 420 2010
Siivouspäällikkö
Minna Jäntti
044 420 3050
Vierailethan kotisivuillamme ja tutustut
sähköisiin palveluihimme

viisarit.fi

Löydymme myös Facebookista ja
Instagramista.

KUNTATIEDOTE TALVI 2022 - 2023
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VESANNON
TERVEYSPALVELUT
(KYSTERI)
VESANNON TERVEYSASEMA
ma-to 8-16, pe 8-15
(Simolantie 15, 72300 VESANTO)
neuvonta/ilmoittautuminen
p. 017 171 241 (ei ajanvarausta)
osastonsihteeri
p. 017 171 221
osastonhoitaja
p. 017 171 231

KIIREELLINEN ENSIAPU JA
PÄIVYSTYSAJANVARAUS
P. 017-171 220
KIIREETÖN AJANVARAUS JA OMAHOITAJIEN PUHELINNNEUVONTA
ma-pe 12-13.30
Läntinen alue
p. 017 171 225
Itäinen alue
p. 017 171 226
Soita vain kerran, sinulle soitetaan takaisin.

AKUUTTIVASTAANOTTO JA
LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS VIRKA-AJAN
ULKOPUOLELLA

Arki-iltaisin ma-to klo 16-18 ja pe 15-18
Pielaveden terveysasemalla p.017-171 030
Päivystys on lauantaisin klo 8-16 Keiteleellä
ja arkipyhinä ja sunnuntaisin Pielavedellä.
p. 017 171 030.
Arkisin klo 18 jälkeen ja viikonloppuisin
klo 16 jälkeen päivystys on Kuopiossa
KYS Päivystyksessä.
Ennen KYSiin hakeutumista soitetaan
Päivystysapu puhelinneuvontaan:
p. 116 117

FYSIOTERAPIA JA
APUVÄLINELAINAUS

(Simolantie 15)
puhelinaika ma-to klo 12-13
p. 017 171 222

NEUVOLAT PUHELINAIKA klo 8-9

(Valokuja 2, 72300 VESANTO)
Kouluterveydenhuolto
p. 017 171 180
(1.1.2023 saakka)
Kouluterveydenhuolto
p. 017 171 239
(2.1.2023 alkaen)
Lastenneuvola 		
p. 017 171 180
Äitiys- ja ehkäisyneuvola
p. 017 171 044
Matkailijoiden rokotukset p. 017 171 180

AK-POLIKLINIKKA/ INR-HOITAJA
(Valokuja 2)
Ajanvarauksella p. 017 171 186

MUISTIHOITAJA
Ma-to klo 8-15.30
p. 017-171 242

MIELENTERVEYSPALVELUT

(Valokuja 2)
ajanvaraus/puhelinaika ma-pe klo 8-9
p. 017 171 237
Muuna aikana jätä viesti vastaajaan.

Muistathan
Kysterin sähköisten
ajanvarausten
mahdollisuudet!
Tällä hetkellä voi sähköisesti varata aikoja
OmaKysterissä jo viiteen eri palveluun.
- koronanäytteenotto
- koronarokotukset
- kohdunkaulan syövän joukkoseulonta
näytteet (papa-koe)
- apuvälineiden nouto ennen suunniteltua
toimenpidettä
- pientoimenpiteet hoitajanvastaanotolla
(ompeleiden poisto, injektiot, korvahuuhtelut)
Hyödynnäthän myös 24h asiointia (Klinik)
soittamisen sijaan

www.psshp.fi/web/kysteri

RÖNTGEN

Keitele, Sairaalatie 1. Röntgentutkimukset
ajanvaraus aukioloaikoina
p. 017-171 150
Pielavesi, Savikontie 15
Röntgen- ja ultraäänitutkimukset.
ajanvaraus aukioloaikoina
p. 017 171 050

SUUN TERVEYDENHUOLTO

(Valokuja 2)
ajanvaraus ma-pe klo 8-15 p. 017-171 156
arkipyhä- ja viikonloppupäivystys Kuopio
ajanvaraus klo 8-9 p. 017 174 020

LABORATORIO, ISLAB

(Simolantie 15)
näytteenotto ti, ke ja pe klo 7.15-9.45
ajanvaraus ma-pe klo 12-14
p. 044 717 8888,
www.islab.fi/ajanvaraus

KORONAROKOTUS AJANVARAUS

24H ASIOINTI
TERVEYSASEMALLA

www.kysteri.fi

p. 017 171 165
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VESANNON KUNTA
Strandmanintie 2, 72300 VESANTO
neuvonta 044 088 5401
avoinna ma - to klo 9 – 12 sekä 13 –15
Perjantaisin suljettu
vesannon.kunta@vesanto.fi
etunimi.sukunimi@vesanto.fi
Vesannon kunnantoimisto on suljettu
5.12.2022 sekä 21.-31.12.2022

HALLINTOTOIMISTO

(Strandmanintie 2)
Kunnanjohtaja Pia Harmokivi
044 282 5590
Toimistosihteeri ma. Sirkka Ilmola
044 788 5414
Palveluneuvoja Hanne Mantere
040 714 3304
Taloushallintosihteeri Tuija Hänninen
040 714 3312
Kirjanpitäjä Ritva Huuskonen
040 714 3318
Palkkasihteeri Kirsi Lindlöf
040 714 3313
Viestintävastaava Marianne Kiskola
044 788 5407
Hyte-yhteyshenkilö Anne Jäntti
044 282 5588
Rakennustarkastaja Tero Röntynen
050 057 3720
Kiinteistöpäivystys
050 027 5273

30

RUOKAPALVELUT
(Simolantie 15)
Ruokapalvelupäällikkö
Kirsi Ikäläinen 		
Ravintokeskus keittiö
Yhtenäiskoulun keittiö

040 714 3322
040 714 3316
044 788 5435

SIVISTYSTOIMI

Hall.rehtori-siv.toim.joht.
Jaana Ruuskanen 		
Pedagoginen rehtori
Anna-Maija Saikku 		
Toimistosihteeri
Irja Lindlöf 		

050 387 9966
050 387 9977
040 714 3315

VAPAA-AIKA, LIIKUNTA JA
KULTTUURI

KIRJASTO (Keskustie 13)
040 714 3323
Kirjasto-kulttuurisihteeri
Sirpa Jäntti 		
050 387 9968
Kirjastovirkailija Sini-Marja Jalasaho
Nuoriso- ja liikunta-asiat (Kuusitie 1)
vapaa-aikasihteeri
Arto Lahtinen 		
050 387 9969

VARHAISKASVATUS JA
ESIKOULU
(Koulutie 16)
Varhaiskasvatusjohtaja
Mari Jääskeläinen 		

# SYDÄNMAA VESANTO

050 387 9951

PERUSTURVA

(Valokuja 2)
Perusturvajohtaja vs.
Maija-Leena Huuskonen
Toimistosihteeri
Mervi Sauhke 		
Vastaava sosiaalityöntekijä
Tuija Savinainen 		
Palveluohjaaja
Anu Honkaselkä 		
Perhetyöntekijä
Jaana Leinonen 		

SIMOLAN PALVELUKESKUS
044 788 5400
040 714 3317
050 387 9972
044 788 5560
044 788 5452

ERITYISPALVELUT

Erityispalvelujen esimies
Laila Hytönen 		
040 039 5337
Päivätoiminta (Vesseli)
040 714 3306
Työpaja ohjaaja Kimmo Salo 050 092 7981
Etsivä nuorisotyöntekijä
Katja Räisänen 		
044 788 5422
Yksilövalmentaja
Minna Pulkkinen		
040 484 0424
Pesula (Simolantie 4)
040 714 3307

KOTIHOITO

(Simolantie 15 A 1)
Kotihoito itäinen alue klo 7 – 15
050 360 2805
Kotihoito läntinen alue klo 7 -15
050 360 2835
Sairaanhoitaja Anne Haapamaa
040 071 1293
Terveydenhoitaja Piritta Riik 040 024 6438
Simokoti (Simolantie 6)
050 387 9955
Vesakoti (Rantatie 15)
050 073 8628
Ryhmäkoti 3 (Rantatie 15) 044 788 5459
Monipalveluauto		
044 788 5588

(Simolantie 15)
Palvelupäällikkö
Pia Matinen
044 788 5410
Palveluohjaaja
Ira Salo 		
050 057 7869
Vastaava sairaanhoitaja
Niina Puranen
044 282 5582
Myllykallio
044 788 5433
Kuntovaari
040 714 3314
Kuntovaari
050 387 9953
Pelakuu 		
044 788 5523

MAASEUTU- JA ELINKEINOPALVELUT
Kehitysyhtiö Savo Grow Oy
020 746 4600
Elinkeinoasiamies Sari Tulila
(virkavapaa 31.12.22 saakka)
Sijainen Aila Riikonen
020 746 4640
aila.riikonen@sawogrow.fi

Sydän-Savon maaseutupalvelu
Maaseutuasiamies Hannu Jyrkkänen
044 740 1253
hannu.jyrkkanen@siilinjarvi.fi

#sydänmaa

Vesannon kunnan asiointipisteessä
tarjotaan avustavaa neuvontapalvelua joissakin Kelan asiointiin liittyvissä
palveluissa torstaisin klo 9-12. Avustavaan neuvontapalveluun kuuluu mm:
lomakkeiden vastaanottamista ja luovuttamista, lomakkeiden ja liitteiden lähettämistä
postitse Kelaan, sähköinen ajanvaraus sekä verkkoasioinnissa opastaminen.
Asiointipiste on osoitteessa Strandmanintie 2, puhelinnumero 044 088 5401.

Asiointipiste siirtyy kirjastolle 1.1.2023 alkaen ja on siellä
avoinna tiistaisin klo 9-12.
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