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Vesannon kunnan tiedotuslehti KESÄ 2022

PÄÄKIRJOITUS

KIRJE KAHDEN
KUUKAUDEN
PÄÄHÄN
Kirjoitan pääkirjoitustani 19.4. Lunta on vielä maassa. Lämpötilan on tänään ennustettu
olevan yli 10 astetta plussan puolella. Kevät
on alkamassa!
Sinä, lukijani, luet tätä kesän kauneimpana
aikana, ennen juhannusta. Aikamatka sinne
voi olla merkityksellinen. Niinpä kirjoitan sinulle kirjeen sinne kahden kuukauden päähän.
18.6. olemme viettäneet hulppeat Pilleet ja
samassa yhteydessä tavanneet toisemme
kesäasukastapaamisessa. Saimme hienon
päivän, jota muistellaan pitkään. Vieraita oli
ympäri Suomea. Pilleet mainittiin pääuutisissa.
Reiska-kisat ovat tuloillaan. Pääsemme nauttimaan kahden vuoden jälkeen suuresta tapahtumasta ilman koronan pelkoa. Voimme
näin juhlia rauhassa.

Ja sinä juhannus, heleä kesän juhla tansseineen ja kokkoineen – voi kuinka olemme sinua kaivanneet! Käki kukkuu, puiden lehdet
ovat tuoreen vihreät ja luonto täynnä surinaa, vihellystä ja kukuntaa.
Toivon sydämestäni, että asiat ovat menneet kirjoittamallani tavalla. Kiitän kaikesta
hyvästä, jonka olemme saaneet. Jaetaan
saamaamme valoa ympärillemme!
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Juhlimme rauhassa myös siksi, että Venäjä
ja Ukraina ovat sopineet rauhan ehdoista ja
Venäjä on vetänyt joukkonsa Ukrainasta. Euroopassa on jälleen rauha!

Kunnanjohtaja Pia Harmokivi

Vesannon kunnan julkinen tiedotuslehti kesä 2022
Jakelu: Irtojakelu kunnan toimipisteissä. Ladattavissa
myös sähköisenä kunnan nettisivuilla www.vesanto.fi
Kansikuva: Paula Evolahti
Taitto: Viima
Painosmäärä: 2000 kpl
Painopaikka: Offsetpaino Tuovinen Kuopio 2022
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Kuvat: Heidi Liimatainen, Tuomas Kuhmonen,
Irma Kortekallio, Heta Nurminen, Marja Soininen,
Sirpa Jäntti, Kimmo Salo, Minna Back-Hytönen, Pia
Pakarinen, Arto Lahtinen, Antti Marjamo, Marianne
Kiskola, Suvi Korhonen, Anu Hytönen

# SYDÄNMAA VESANTO

Kunnan some-kanavat

VESANNON KUNTA

FACEBOOK
vesannonkunta

Keskustie 5, 72300 VESANTO
Neuvonta 044 088 5401

INSTAGRAM
vesannonkunta

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

TWITTER
VesannonK
YOUTUBE
sydänmaavesanto

Avoinna

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

Vesannon kunnankirjasto
www.facebook.com/
Vesannon-kunnankirjasto

Kelan asiointipiste avoinna
torstaisin 9-12
Vesannon kunnantoimisto on suljettu
4.-29.7.2022
Kelan asiointipalvelu on suljettu
4.-29.7.2022

Vesannon yökahvila (nuorisotyö):
www.facebook.com/kuppila
Vesannon varhaiskasvatus:
www.facebook.com/
Vesannon-varhaiskasvatus
Vesannon yhtenäiskoulu ja lukio
www.facebook.com/Vesannonyhtenäiskoulu-ja-lukio

VESANNON
LAJITTELUASEMA
Vesannon lajitteluasemalle voi tuoda
mm. vaaralliset jätteet, puujätteet,
metallit, rikkinäiset huonekalut ja
rakennusjätteet. Jätekukko huolehtii
jätteen asianmukaisesta käsittelystä
ja hyödyntämisestä.

Avoinna torstaisin klo 15-17!
Jätekukko, Teollisuustie 14

KUNTATIEDOTE KESÄ 2022
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Ammattikeittiöosaajat myönsivät
tanä vuonna koulun keittiölle
kouluruokadiplomin.

UUSI UPEA HIRSIKOULU
– koko kylän olohuone
Vesannon hirsikoulu on ollut jo suunnitteluvaiheesta lähtien valtavirrasta poikkeava hanke, jossa yhteisöllisyys ja kestävyys on huomioitu. Hirsikoulu tuo esiin
suomalaisen koulutuksen parhaat puolet
ja antaa esimerkin, miten maaseutualueiden elinvoimaisuuteen voidaan panostaa
asukaslähtöisesti. Se on myös esimerkki
ympäristöystävällisestä
rakentamisesta,
joka kunnioittaa suomalaista puurakentamista ja edesauttaa hiilineutraaliustavoitteessa.
Erityisesti koulun teknisen työn luokka ja
ruokasali ovat herättäneet ihastusta. Ruokailu rauhallisessa ruokasalissa koetaan
koulupäivän kohokohdaksi. Ruoka on hyvää
ja se katetaan kauniisti esille. Näistä ansioista koulun keittiölle myönnettiin kouluruokadiplomi.
Ruokasalin seinältä löytyy Vihreän rahoituksen kunnialaatta. Se on myönnetty
ympäristöystävällisestä
rakentamisesta,
jossa on syntynyt selkeitä ja mitattavia
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ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia, kuten
hiilijalanjälkilaskelma. Hirsirakennus sitoo
suuren määrän hiiltä itseensä. On laskettu,
että 50 vuoden tarkastelujaksolla se vastaa
noin 4,5 miljoonaa autolla ajettua kilometriä.
Vesannon kunta osallistuu uudella hirsikoulu -hankkeellaan Euroopan laajuiseen
Bauhaus Awards 2022 -kilpailuun. Koulu
on esimerkkinä innoittavasta, kauniista,
kestävästä ja osallistavasta hankkeesta,
joilla vastataan taloudellisen, sosiaalisen
tai fyysisen tilanteensa vuoksi erityistä ja
kiireellistä huomiota tarvitsevien alueiden,
yhteisöjen ja yksilöiden tarpeisiin. Neljästä
kilpailusarjasta, hirsikoulu osallistuu ”Kipeimmin muutosta kaipaavien alueiden
ja ihmisten priorisointi” -sarjaan, joka tukee ajatusta hirsikoulusta, ei vain oppimisympäristönä, mutta yhteisöllisyyden mahdollistajana Vesannolla.
Jaana Ruuskanen
Hallinnollinen rehtori
sivistystoimenjohtaja

# SYDÄNMAA VESANTO

Juhlaseminaari -sarja
Uuden koulun käyttöönottoa juhlittiin seminaarisarjalla, joka alkoi 27.11.2021. Seminaareja oli seitsemän ja kaikki esiintyjät
olivat mukana talkoohengessä. Seminaarisarjan yhteisenä nimittäjänä oli asiantuntijoiden yhteydet Vesantoon. Osa heistä on
täältä syntyisin, käynyt täällä koulunsa tai
viettää täällä vapaa-aikaansa. Yhteistä kaikille on ollut vahva side Vesantoon. Seminaarisarjan monipuoliset ja mielenkiintoiset
aihealueet sopivat hienosti yleissivistävän
koulumme juhlistamiseen. Seminaareihin
oli mahdollisuus osallistua myös etänä.

la 27.11.

Jarmo Jääskeläinen
Lasten terveys 2020-luvun Suomessa
Vesa Närhi
Lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja
käyttäytymisen ongelmat

ti 7.12.

Kirsi Lehto
Maailman synty ja kehitys

ma 3.1.

Pirkko Siikamäki
Mikä on luonnonsuojelualueiden
merkitys luontokadon pysäyttämisessä?

ma 21.2.

Raija Siikamäki
Parempaa huomista muotoilun menetelmin

ma 14.3.

Sami Koivisto
Media ja vihapuheen vaikutukset

ti 22.3.

Päivi Laitinen
Historian reissunaiset

la 23.4.

Hannu Heikkinen
 Mitä on olla vesantolainen?

KOULUJEN TYÖ- JA
LOMA-AJAT 2022 - 2023

ESIKOULUN TYÖ- JA
LOMA-AJAT 2022 – 2023

Koulu alkaa: 10.08.2022 (ke)
Syysloma (vko 42):
17.10.2022 – 23.10.2022
Syyslukukausi päättyy:
21.12.2022 (ke)
Joululoma: 22.12.2022 – 08.01.2023

Esikoulu alkaa: 15.08.2022 (ma)
Syysloma (vko 42):
17.10.2022 – 23.10.2022
Syyslukukausi päättyy:
16.12.2022 (pe)
Joululoma: 17.12.2022 – 08.01.2023

Kevätlukukausi alkaa: 09.01.2023 (ma)
Talviloma (vko 10):
06.03.2023 - 12.03.2023
Koulu päättyy: 03.06.2023 (la)

Kevätlukukausi alkaa: 09.01.2023 (ma)
Talviloma (vko 10):
06.03.2023 - 12.03.2023
Esikoulu päättyy: 26.05.2023 (pe)

KUNTATIEDOTE KESÄ 2022
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Reksin päivä
7.30

Opettajahybridipalaveri. Jaksoarvioinnit.
Lukion tutustumispäiväsuunnittelua.

8.30

Viesteihin vastaamista. Verraton Vesanto
-video jakoon. Valtakunnallisen ruotsin
kokeen valmistelua.

9.15

Hallivälitunnilla valvojana. Luokkien 1, 2 ja 5
oppilaat leikkivät Jäämiestä ja Jäätelöautoa.

9.35

11.45

Sijaisopettajana valinnaisainetunnilla.
Kivulias oppilas lepohuoneeseen odottamaan
kotikyytiä.

12.30

Teetä ja henkilökunnan kuulumisia.
Yläkoululaiset oppilaskunnan kahveilla.
Maksullisena välipalana kiisseliä ja keksejä.

12.45

Muutos ulkovälituntien pelivuoroihin.
Sähköposti takkuili – sekös harmitti!

13.15

Ysin pojat kysyvät, voiko
15-vuotias päästä rehtoriksi

9.40

Teams-palaveri SavoGrown kanssa. TUVAkoulutuksen suunnittelua. Paljon selvitettävää
oppivelvollisuuden laajenemisesta.

9.50

Tietokoneen yhteyksiä korjattiin. Vastaamista
Wilma-viesteihin ja sähköposteihin.

14.15

Kehun kasiluokkalaisia hienosti
sujuneesta eilisestä.
Mainiosti sujui matematiikka kaseilta.
Maantiedon karttakoe jännitti.
Pikkuoppilaiden kikatusta ruokasalissa.

15.00

Viikkotiedote henkilökunnalle.

Hiljaista. Peruskoululaiset jo kotona ja lukiolaiset ahertavat luokissaan. Omakin tahti rauhoittuu. Soittotuntioppilaat avaavat kohteliaasti
ovea reksille.

Välituntivalvonta. Reippaita lapsia
pulkkien kanssa pakkasesta piittaamatta.

Tutustumista tunnekasvatusmateriaaleihin.
Korona-palaveri tartuntailmoitusten vuoksi.

10.15

10.30
10.40

Yläkoululuokassa istumajärjestyskriisi.
Reksi selventämään, koskeeko istumajärjestys kaikkia. Koskee.

10.55

Esimiespalaveri.

15.15

16.00

Oppilashuollollinen palaveri.

16.30

Ladulle. Vastaan tulee kaksi iloisesti hymyilevää
hirsikoulun oppilasta.

11.00

Paljon mahtui hymyä
tähänkin päivään!

11.20

Anna-Maija Saikku
Pedagoginen rehtori

Ruokailu täydessä ja rauhallisessa
ruokasalissa. Loistava akustiikka
ja hyvää ruokaa!
Tilannekartoitus oppilaskiistassa.
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# SYDÄNMAA VESANTO

Esikoululaisten
ajatuksia
maailmanmenosta
Mitä tarkoittaa Sydänmaa?

Miksi eskaria käydään?

”Onko se muka se rakkauden planeetta?
Se antaa kaikille rakkautta. Siellä on
pelkkiä sydämiä ja sateenkaaria.”

”Siksi että päästään kouluun ja opitaan.
Eskarissa on mukavaa eskaritehtävät,
piirtäminen, värittäminen ja hauskat kaverit. Ollaan etsitty pellolta pajunkissoja
ja yhden kenkä jäi jumiin ja ope tuli auttamaan. Päästiin pikkubussilla kirkkoon ja
parasta oli, kun sai olla bussissa takana.”

Mitä kunnanjohtaja tekee?
”Se päättää asioista ja johtaa kuntaa
tekemällä töitä. Käskee kunnan miehiä.”

Eskareiden näkemyksiä Vesannon kuntastrategiasta:
PIENUUS ON VAHVUUS!
”Kun on pieni niin pitää olla hellä. Jos
on pikkusisko tai veli niin sille pitää olla
hellä niin siitäkin kasvaa hellä.”

VASTAVIRRAN EDELLÄKÄVIJÄ!
”Jos on puro, ihminen kulkee toiseen
suuntaan ja puro toiseen.”

”Pieni voi olla vahva – silleen niin kun
muurahaine.n”
LUONTOON, LUOVUUTEEN JA
TEKNIIKKAAN ME USKOMME!
KOTI MAALLA, MAAILMA LÄHELLÄ!
”Maailma on lähellä ja koti on lähellä.”
”Koirakin on lähellä maailmaa.”

”Se on niin kuin hyvä ihmisille ja
on raitista ilmaa.”
”Siellä voidaan tehdä puumajoja
tai maamajoja.”
” Luonto on ihana.”

KUNTATIEDOTE KESÄ 2022
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Nuoriso- ja liikuntapalvelut
Nuorisotyö tarjoaa kesällä leiri- ja päiväleirikokemuksia lapsille ja nuorille. Vaikka ilmoittautumiset ovatkin jo ohi tämän lehden ilmestyessä, kannattaa peruutuspaikkoja silti
kysellä ja olla muutenkin yhteydessä kesän
toimintaan liittyen.
Yökahvilatoiminta on tauolla kesän ja jatkaa
taas, kun koulut alkavat.
Liikuntatoimen puolella huolehdimme siitä,
että luonnossa liikkujille ja liikunnan harrastajille löytyy laadukkaita ja ylläpidettyjä harrastuspaikkoja. Retkeilyreitit, lähiliikuntapaikat ja -alueet sekä kaunis luonto kutsuvat
tutustumaan ja kokemaan.
Kesälle 2022 saimme hankittua kunnan
ja lukuisten sponsoreiden voimin pumptrack-radan, joka tulee näkymään Vesannon
keskustan katukuvassa heti alkukesästä.
Pumptrack on suunniteltu lähinnä skeittareiden, skuuttaajien ja bmx-pyöräilijöiden
harrastuspaikaksi, mutta on varmasti myös
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loistava paikka nähdä kavereita ja nauttia
vaikkapa jäätelöstä auringon lämmittäessä
kasvoja.
Jos sinulla on kysyttävää tai ajatuksia liikuntaan, nuorisopalveluihin tai vapaa-ajan
harrastamiseen liittyen Vesannolla niin ota
ihmeessä yhteyttä!
T. Arto ”Artsi” Lahtinen
vapaa-aikasihteeri

Vesannon nuoriso- ja liikuntapalvelut
tavoitat numerosta 050 3879969
tai laittamalla mailia osoitteeseen:
arto.lahtinen@vesanto.fi.

# SYDÄNMAA VESANTO

Kirjastosta terve!
Onhan sinulla kirjastokortti? Se on avaimesi nykyaikaisen
kirjaston moniin palveluihin. Kirjat, lehdet, leffat, pelit, pelastusliivit omista ja muiden kirjastojen kokoelmista ovat
käytössäsi tällä kansalaisen etukortilla. Omatoimikirjasto,
verkkokirjasto, e-aineistot ja lainausautomaatti tarvitsevat
kortin kaveriksi kirjastosta saatavan PIN-luvun.
Kirjaston tämän vuoden kesänäyttely on Talosilla –
rakennuksia Vesannolta. Avoinna heinäkuun ajan.
Kokoustila on varattavissa maksutta yhdistysten käyttöön.
Muilta varaajilta peritään maksu 15 €/4 h. Varaukset kirjaston asiakaspalvelusta käymällä, puhelimitse tai sähköpostilla. Heinäkuun ajan tila on kuitenkin näyttelykäytössä.
Kirjastoon on saatu uusi näyttelytila entiseen monitoimihuoneeseen. Tilassa on galleriakiskot ja ripustussiimat.
Yhdistys – ovathan yhteystiedot ajan tasalla yhdistysrekisterissä? Rekisterin perusteella yhdistyksesi saa ajantasaisen
tiedon esimerkiksi avustushauista. Tietojen tarkistukset ja
päivitykset osoitteessa https://vesanto.fi/vapaa-ajan-aarteet/seurat-ja-jarjestot/yhdistysrekisteri-lomake/

Aukioloajat:

Yhteystiedot:

Ma 9-15
Ti 9-15
Ke 9-15
To 12-18
Pe 9-15
Omatoimikirjasto
päivittäin 7-21

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

KUNTATIEDOTE KESÄ 2022
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Elinvoiman lähteillä
Kokoonpanonsa
uudistanut
elinvoimaryhmä on kokoontunut viisi kertaa ja
ruotinut monien ”juoksevien asioiden” ohella erityisesti kolmea asiakokonaisuutta. Kunnan viestintää ja markkinointia on petrattu
jo pitkään. Vuodenvaihteessa päädyttiin
kokeilemaan villitsijän värväämistä vuoden
ajaksi. Villitsijän työnä on vahvistaa kunnan positiivista viestintää, tehdä kuntaa
näkyväksi ja kannustaa kuntalaiset tuomaan
Vesannon ainutlaatuisuus esille.
Vesannon lukio on kunnalle merkittävä
elinvoimatekijä. Lukion kehittämistä on
pohdittu pitkään. Nyt asialle laitettiin kolmen henkilön luottamushenkilötiimi, jonka tehtävänä oli suunnitella ja koordinoida
lukion kehittämisprosessi yhdessä koulun
ja muiden asianosaisten kanssa. Työn tulos valmistuu kesälomien jälkeen, jolloin
päästään tekemään valmistelutyön pohjalta
päätöksiä kehittämistoimista.
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Elinvoimaryhmä tukee kunnanvaltuustoa
ja -hallitusta strategiatyössä. Vesannon
kuntastrategian päivittämiseksi on järjestetty kaksi valtuustoseminaaria, joissa on
työstetty erityisesti strategiahankkeita. Tällä
hetkellä aihiot koskevat Vesannon lukion
kehittämistä, luontokohteita ja -reittejä,
yhteisöjä ja verkostoja, ”erilaista ja omanlaista Vesantoa” eli viestintää, markkinointia
ja asumismahdollisuuksia sekä monenlaisen
omavaraisuuden parantamista. Valtuusto
päättää strategiasta kesäkuussa.
Elinvoimaryhmän toimintaa voi seurata kunnan nettisivuilta ja elinvoimaryhmän Facebook-sivuilta.
Tuomas Kuhmonen
Elinvoimaryhmän pj.

# SYDÄNMAA VESANTO

Yrittäjät huom!

Uusia yrityksiä

Muistakaa Vesannon kunnan tuki
nuorten kesätyöllistämiseen. Tuki
350 euroa koskee vuosina 2003-2006
syntyneitä vesantolaisia nuoria.

Jo.ka gallery

vesanto.fi/kunnan-kesatyotuki/

Työllistämisen kuntalisä on työnantajalle myönnettävä tuki vesantolaisen
työttömän henkilön työllistämisestä.
Kuntalisällä kunta pyrkii vahvistamaan työllistämisen ja työllistymisen
mahdollisuuksia.

vesanto.fi/tyollistamisenkuntalisa/

Lisätietoja TE-toimistosta

toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/
pohjois-savo

uniikkeja puukoruja, -leluja ja
-esineitä. Puuesineet valmistetaan
Vesannon Pien Koskelan metsän
puista. Myös tilaustöitä.
www.jokagallery.fi
Katri Jokela:
katri@jokagallery.fi

Airopari Oy

melonta- ja kanoottiretket,
koskiseikkailut
www.airopari.johku.com
puh. 0453493059 info@airopari.fi

Pirttipiika

siivouspalveluja Vesannolla ja
lähialueilla
www.pirttipiika.fi
Satu Huuskonen
puh. 0405694345

Monipalvelu Liimatainen

kiinteistönhoito, metsätyöt: raivaukset, moottorisahatyöt, pihapuiden kaadot. Pienet remonttityöt ja kaikenlaiset pihahommat.
puh. 0445904139
markus.liimatainen81@gmail.com

Susun ompelimo

Ompelutyöt, verhoilut, painatukset
puh. 0409666122
susunompelimo@outlook.com

Kotipalvelu Eeva Jäntti
hoivapalvelut
puh: 0408246219
e_jantti@hotmail.com

Tilaa SavoGrown uutiskirje
niin pysyt ajankohtaisten
asioiden äärellä!

Cult Brewery Oy

pienpanimotoiminta

www.savogrow.fi/ajankohtaista/
uutiskirje

KUNTATIEDOTE KESÄ 2022
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Elämme maallemuuton
kulta-aikaa
Etätyö ja maaseudulle muutto ovat yleistyneet
koronavuosina.
Etätyöntekijöille
muuttaminen maaseudun väljemmille ja
turvalliseksi koetuille vesille on vahva vaihtoehto. Tilaa ja luonnonrauhaa kaivataan
ympärille, kun aikaa vietetään paljon kotona.

Vesannon asunnoista ja tonteista löytyy
lisätietoa www.maallemuutto.fi sekä
kesätapahtumissa Maallemuuton pop-up
-toimiston ”luukulta”. Vapaa-ajan asunnosta
on myös mahdollista tehdä kokoaikaisen:
www.maallemuutto.fi/kesaasuntoymparivuotiseksi/

Etätyöläisten tarpeita on hiljattain selvitetty MASU-hankkeen kyselyllä. Etätyön
tekeminen kesällä on esimerkiksi mahdollista Hirsikoululla opettajien ryhmätyötilassa 6.6.-5.8. Etätyötilan läheisyydestä
löytyvät tulostin, keittiö, taukotila, wc ja
neuvotteluhuone.
Asiasta
kiinnostunut
voi sopia tutustumisesta ja avaimen luovutuksesta
MASU-hankkeen
kanssa.

Maallemuuttoapu 31.8.2022 saakka:
MASU Maaseudun uudet asumisratkaisut -hanke
Laura Vänskä
laura.vanska@vesanto.fi
p. 044 282 5589

Vesannon asumiskokeilua on mallinnettu ja jalostettu syksyn 2021 ja kevään
-22 aikana. Kokeiluun on ilmoittautunut
kaikkiaan 9 kokeilijaa, mutta toteutuksessa on ollut haasteita koronan vuoksi.
Videoita maallemuuttounelmista, maaseudulle muuttaneista, tontin rakennusprojektista, sekä maaseudun harrastuksista ja
tapahtumista jaetaan hankkeen ja kunnan
sähköisissä kanavissa hankkeen loppuun
saakka.
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Tontteja Vesannolta
Omarantaiset
vapaa-ajan tontit
KAAPINNIEMI
Tontti 2
Tontti 3
Tontti 4
Tontti 5
Tontti 6
Tontti 7

4160m² 		
4830m² 		
5540m² 		
13980m²
6050m² 		
5080m² 		

Omakotitontit
JUURIKKARANTA

35 500€
39 000€
MYYTY
110 000€
42 000€
38 000€

Omarantaiset
omakotitontit
APURANTA

Kortteli 114 Tontti 3,
omarantainen 1990m²
18 100€
Kortteli 114 Tontti 4,
omarantainen 2490m²
MYYTY
Korttelin 114 tonteille saa
rakentaa erillisen rantasaunan!
Kortteli 115 Tontti 1
järvinäkymä 1982 m²
Kortteli 115 Tontti 2
järvinäkymä 2105 m²

18 000€
16 100€

Kortteli 112 Tontti 1 1570 m²
18 000€
Kortteli 112 Tontti 2 1690 m²
20 400€

Lisätietoja:
vesanto.f i/sydanmaa/
asumaan-tai-lomailemaan/tontit/
Rakennustarkastaja Tero Röntynen
p. 050 057 3720
tero.rontynen@vesanto.fi

Oma
ranta!

a
a
m
n
ä
syd

Kunnanjohtaja Pia Harmokivi
p. 044 282 5590
pia.harmokivi@vesanto.fi

KUNTATIEDOTE KESÄ 2022
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Liikkuva
Vesanto
Vesannon kunta aloitti vuonna 2021 veloituksettoman
liikuntaneuvontapalvelun
tarjoamisen kunnassa. Liikuntaa ohjataan
kaikenikäisille kuntalaisille: päiväkodissa,
koulussa, työikäisille sekä eläkeläisille.
Liikuntaneuvonta tarkoittaa ohjausta terveellisiin elämäntapoihin. Tarpeen mukaan
asiakkaalle suunnitellaan henkilökohtainen
ohjelma. Palvelun tavoitteena on löytää jokaiselle mielekäs tapa liikkua. Tilanne kartoitetaan keskustelemalla, jonka jälkeen
lähdetään kokeilemaan erilaisia tapoja liikkua. Talven aikana kuntosaliharjoittelu on
ollut monelle mielekäs liikuntamuoto. Sisätiloissa liikkuessa ilmasto ei juuri vaikuta
tekemiseen, joten huonollakin kelillä pääsee
treenille. Palvelun toinen tavoite on auttaa
ravintoon liittyvissä kysymyksissä.
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Mukana menossa on ollut liikkujia hyvin
erilaisista taustoista, liikuntarajoitteisista
urheilijoihin. Kaikille on löytynyt oma tapa
liikkua.
Hyvän positiivisen energian jakaminen asiakkaille on tässä työssä parasta. On mahtavaa olla tukena ja auttaa asiassa minkä
kokee itselle tärkeäksi. Ihminen on luotu
liikkumaan.
Ota yhteyttä
Antti Marjamo
liikunnanohjaaja-fysioterapeutti
antti.marjamo@vesanto.fi tai
044 282 5593

# SYDÄNMAA VESANTO
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Vesantopassi kutsuu liikkumaan luonnossa
Vesannon kunta haastaa yhdessä Mansikka ry:n OSPA-hankkeen ja MASU-hankkeen
kanssa kaikki retkeilemään ja tutustumaan alueen luontokohteisiin.
Oletko reippaillut Patoveden kierroksella?
Millainen paikka on Ilveskivi? Vesantopassiin
on kerätty viisi helppoa tai helpohkoa luontokohdetta tai reittiä. Lisäksi tarjolla on yksi
haasteellisempi kohde. Vai oletko nähnyt jo
kaiken ja kolunnut kunnan jokaisen nurkan?
Ehdota omaa luontokohdetta, jonka soisit
muidenkin tuntevan. Jaathan meille retkikokemuksesi ja jos tiedät, kerrothan myös
paikan historian?
Kulje jalan, polkupyörällä tai miten vain!
Kierrä jokin Vesantopassin kohteista tai
”kerää koko sarja”. Keräämme myös valoku-

via
retkikohteista
Vesantolaiset-Facebook-ryhmässä. Valokuvia voidaan käyttää
hyödynnettäväksi Vesannon tunnettuuden
edistämisessä.
Vesantopassi on ladattavissa ja tulostettavissa kunnan nettisivuilla www.vesanto.fi.
Lisäksi passeja on saatavilla kunnanvirastolla.
Haastekampanja ja valokuvien kerääminen on käynnissä syyskuun 2022 loppuun.
Valokuvia Facebook-ryhmään ladanneiden
tai lähettäneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja.

KUNTATIEDOTE KESÄ 2022
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Vesannon rakennusten isä

Juha Soininen

Käytännön mies, jolta hoituvat myös hallintohommat
Uskomattoman 40 vuoden työpanoksen
Vesannon kunnalle antanut Juha Soininen
jää eläkkeelle tänä keväänä. Juha tunnetaan
parhaiten Vesannon teknisenä johtajana ja
kunnaninsinöörinä, mutta moniosaaja on
toiminut oman työnsä ohessa niin vastaavana kunnanjohtajana, palopäällikkönä, rakennustarkastajana kuin työsuojelupäällikkönäkin. Opettajien lakon aikana tuli kokeiltua
teknisen työn opettajuutta ja nuorten kanssa rakennettiin linnunpönttöjä. Haastavimmaksi pestiksi hän mainitsee viikon kestävän perusturvajohtajana toimimisen.
Sukevalla syntynyt ja kansakoulunsa Varpaisjärvellä aloittanut Juha muutti perheen
mukana Vesannolle 7-vuotiaana. Kuntaan
hän tuli töihin vuonna 1974 purkamaan vanhaa kunnalliskotia. Sen jälkeen ei kunnassa
liene rakennusta, johon hän ei olisi jättänyt
sormenjälkeään – rivitaloista kouluihin, tehtaista omakotitaloihin. Uljaimpana niistä kohoaa uusi hirsikoulumme, jonka tekeminen
ei olisi aloittelijalta onnistunut. Tekniikkaan
toi haasteita koulun U-muoto ja Juhan uran
ensimmäinen 3D-malli. Koulun rakentamisen ajoitus oli loistava, sillä materiaalit onnistuttiin saamaan vielä suhteellisen edullisesti. Erityisen mieluista koulun tekemisessä
oli yhteisen tekemisen kokemus; suunnittelijat, käyttäjät ja toteuttajat tekivät yhdessä.
Ja lopputuloksesta tuli loistava!
Parin Karttulan vuoden jälkeen Juha aloitti
Vesannolla vakituisena kunnaninsinöörinä
vuonna 1987. Vaikka nimike muuttui jossain vaiheessa tekniseksi johtajaksi, työt
eivät muuttuneet. Tekniikka toki kehittyi.
Vatupassit ja vesiletkut vaihtuivat lasereiksi.
Työssä ei päässyt pitkästymään ja uutta sai
oppia. Kun Suomesta ei löytynyt osaamista kalastajien irtopakastuslaitokseen, läh16

dettiin hakemaan oppia Islannista, tilattiin
koneet Tanskasta ja asentajat Malesiasta.
Kansainvälisyys jatkuu nykyään Juhan maailmanmatkoissa, joissa käydään varsinkin
golfharrastuksen puitteissa. Eläkkeellä oloa
Juha harjoittelee hoitamalla puutarhaa, kokkaamalla, golfaamalla ja kirjoittamalla runoja.
Me kaikki Vesannon kunnassa kiitämme
Juhaa vuosikymmenien työpanoksesta ja
laaja-alaisesta osaamisesta!

# SYDÄNMAA VESANTO

Vesannon kunnan uudet työntekijät
Lähihoitaja Noora Peiponen

Työpajaohjaaja Juhani Närhi

Lähihoitaja Roosa Laatikainen

Kotelo-hankkeen työntekijä
Kristiina Joenpolvi

Lähihoitaja Sari Väisänen
Vesannon virallinen villitsijä ja
viestintävastaava Marianne Kiskola
Masu-hankkeen projektipäällikkö
Laura Vänskä

Kotelo-hankkeen työntekijä
Ulla Piippo
Fysioterapeutti Antti Marjamo

Karjalaisten 73.toimintavuoteen mahtuu
monenlaista ahkeraa kulttuuritoimintaa.
Yhdistyksen päätavoite on nyt ylläpitää Asinsalmen tanssilavaa. Lavan ensimmäinen osa
on rakennettu v.1957 ja laajennus tehtiin
1960-70- luvuilla. Viimeisin laajennus toteutettiin v. 1978, jolloin lavatanssikulttuuri
kukoisti. Peruskorjausta tehtiin v.2006. Juoksevat kulut eivät ole koronavuosien ja hiljaiselon aikana kadonneet. Suuri kiitos kaikille jäsenille, jotka ovat näiden vuosien aikana sitkeästi jäsenmaksut maksaneet.
Tänä kesänä lavalle on tulossa Heidi Pakarisen ja Karavaanin keikka, perinteiset kunnan
tanssit heinäkuun alussa sekä Sahansoiton
SM-kisat. Vuokrattavia vapaita viikonloppuja
on vielä. Jos siis mietit paikkaa musiikillisille
iltamille, festarille, bingolle, synttäreille, päiväleirille tai päivähumpalle, otathan yhteyt-

tä! Lavan vuokra on 50-150 eur/vrk. Hintaan
vaikuttaa jäsenyys yhdistyksessä sekä se,
onko kyse yksityistilaisuudesta vai yleinen
tapahtuma.
Vuokratulot käytetään Asinlavan kunnostukseen. Lava kaipaa uutta maalia pintaan ja
kahvio terassia.
Tulevaa kulttuurikesää odotellen,
Vesannon Karjalaiset
Yhteydenotot / lavan vuokraus
Markku Lindi, pj
P 0400- 676066
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Ki-Pa-Ku

– ainutlaatuista yhteistyötä asukkaiden hyväksi
Osallisuutta kehitetään Vesannolla ainutlaatuisella mallilla. Ki-Pa-Ku – kirkko, pankki,
kunta – on paikallisen yhteistyön malli, jossa haasteisiin etsitään ratkaisuja yhdessä.
Kolmen palveluntuottajan kokoontumisista
alkunsa saanut työryhmä on laajentunut ja
mukaan on saatu niin asukkaiden, yhdistysten kuin vapaa-ajanasukkaiden ääniä. Uniikki yhteistyö osallisuuden eteen on herättänyt kiinnostusta ympäri Suomen.
Hankkeen aikana on pohdittu muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitelty tervetulopakettia kuntaan muuttajille.
Nyt asukkaat kutsutaan mukaan kaikkien
hyvinvoinnin ja terveyden eteen tehtävään
työhön. Valtuuston hyväksymä hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025 sisältää
tavoitteita mm. liikunnan ja elintapojen ke-

hittämiseen sekä osallisuuden lisäämiseen.
Asukkaiden ideoita kerätään hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden edistämiseen
kuten retkeily- ja harrastuspaikkoihin sekä
yhteisölliseen toimintaan liittyen. Ideoita kerätään kyläkierroksilla ja verkossa ja niiden
pohjalta laaditaan suunnitelma hyvinvointia
ja terveyttä tukevista toimenpiteistä.
Vesannon kunta on mukana maakunnallisessa Osallisuudella uusia palveluratkaisuja
ja hyvinvointia Pohjois-Savoon -hankkeessa
(OSPA, 1.1.2021-31.12.2022), jota hallinnoi
Mansikka ry. Hanke on saanut tukea Pohjois-Savon ELY-keskukselta maaseuturahastosta sekä Pohjois-Savon liitolta.

KUNTATIEDOTE KESÄ 2022
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VESANNOLLA AJETTAVAT ASIOINTIVUOROT
koulun lomien aikana kesällä 2022
Jos kyytipäivä sattuu arkipyhäksi, niin ota
yhteyttä autoilijaan.
Kyyti pyritään ajamaan jonakin muuna
päivänä saman viikon aikana.

1. Kuuslahti:
torstaisin tai perjantaisin

Kyytitilaus kulloinkin vuorossa olevalta
autoilijalta. Kyyti lähtee hakemaan noin
klo 10 Vesannolta ja paluukyyti lähtee
noin klo 12.45
8.00 Vesanto
8.10 Järvenpää
8.20 Vesijärvi kauppa
8.25 Hanispohja
8.35 Silonkylä
T Haarala
8.45 Ahveninen
8.50 Vesanto
Paluukyyti lähtee klo 11.00

Lisätietoja:

3. Närhilä ja Pohjainvesi: torstaisin
9.00 Vesanto
9.15 Hietaranta
9.20 Närhilä
9.30 Pohjainvesi / Niemelä
9.45 Vesanto		
Paluukyyti lähtee klo 12.00

4. Sonkari-Tiitilänkylä-VesamäkiNiinivesi: perjantaisin
8.00 Vesanto
8.10 Sonkari
8.20 Pöhlö
8.30 Sulju
8.45 Niinivesi + Tervon raja T
8.50 Riivikko T
9.00 Vesanto		
Paluukyyti lähtee klo 11.30

Kyytitilaus kulloinkin vuorossa olevalta
autoilijalta. Kyyti lähtee hakemaan noin
klo 10 Vesannolta ja paluukyyti lähtee
noin klo 12.45
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6. Oinaskylä / Simokoti:
perjantaisin

9.00 Vesanto
9.15 Oinaskylä / koulu
9.25 Vesanto
9.30 Simokoti
9.40 Vesanto		
Paluukyyti lähtee klo 10.45 Simokoti ja
klo 11.00 Oinaskylä

2. Länsi-Vesanto: torstaisin

5. Niinivesi, Takaranta:
torstaisin tai perjantaisin

Asiointivuorojen yhteystiedot ja ajovuorot
kesän aikana:
6.6. – 26.6. (vkot 23-25)
Tilataksi Kilpi puh. 040 041 6979
27.6. – 17.7. (vkot 26-28)
Antti-Jussi Laitinen puh. 040 056 5733
18.7. – 7.8. (vkot 29-31)
Taunilan Taksi/Tommi Nuutinen 040 020 9294

Vesannon kunta, Jaana Ruuskanen
hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja,
joukkoliikenneyhteyshlö
puh. 050 387 9966

Kunnan järjestämillä asiointivuoroilla pääsee helposti hoitamaan kauppa-asiat ja muutkin asioinnit kunnan
keskustassa. Palvelevat kuljettajat auttavat kauppakassit autoon ja ajavat
tarvittaessa kylällä myös esimerkiksi
apteekin tai kirjaston pihaan kyytiläisiä
keräämään. Asiointiauto ajaa aikataulutetulla reitillä kerran viikossa lähes
joka kylältä. Tällöin asiakkaita otetaan
kyytiin aikataulun mukaisesti. Kuuslahdessa ja Niiniveden takarannalla ajetaan vain silloin, kun sieltä on asiakkaita. Kyyti tulee tilata suoraan vuorossa
olevalta liikennöitsijältä. Asiointikyydissä asiakas maksaa linja-autolipun
hinnan ja kunta huolehtii muista kuluista. Käytättehän asiointivuoroja
aktiivisesti, palvelu on nimenomaan
käyttöä varten.

# SYDÄNMAA VESANTO

Mittee työ oikein tiettä?
Pitkä ja oikea talvi on taittunut ja katseet
on siirretty jo muihin kausiluonteisiin
tehtäviin. Uimakausi alkaa kolkutella ovelle
ja alueemme luonto alkaa herätä täyteen
loistoonsa. Meidän tehtävämmehän on
pitää nämä kohteet kunnossa kaikkien
käyttäjien iloksi ja toivommekin, että kaikki
kulkijat löytävät useat luontokohteet runsain mitoin.
Näistäkin kohteista pystyy antamaan meille
palautetta kotisivujen palautekanavan kautta. Kotisivuillamme osoitteessa www.viisarit.
fi olevat sähköiset palvelut ovat löytäneet
käyttäjät ihan kivasti. Suosittelemme kuitenkin kaikille tämän kesäkirjeen lukijoille
vierailua kotisivuillamme ja tutustumaan
sieltä löytyviin muihinkin sähköisiin palveluihin.
Palveluyhtiö Viisarit Oy toivottaa kaikille
aurinkoista ja lämmintä kesää!

Vastuuhenkilöiden yhteystiedot
ISÄNNÖITSIJÄ
Päivi Konttinen
044 420 3002
paivi.konttinen@viisarit.fi
Turvapostin ohjeet yhtiön kotisivuilla
LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ
Laitospalvelut
Marko Ikäläinen
044 420 3010
marko.ikalainen@viisarit.fi
KIINTEISTÖ- JA ALUEPÄÄLLIKKÖ
Jaakko Katainen
044 420 3020
jaakko.katainen@viisarit.fi
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ
Minna Jäntti
044 420 3050
minna.jantti@viisarit.fi

Juho Nuutinen, Toimitusjohtaja
Palveluyhtiö Viisarit Oy
044 420 3000
juho.nuutinen@viisarit.fi
www.viisarit.fi

ROMURALLI!
Länsi-Vesannon Nuorisoseura järjestää kesällä 2022 romumetallin keräyksen seuran hyväksi yhteistyössä Mansikka ry:n
EKOTEKOja -hankkeen kanssa.
Otamme vastaan maatalousromuja, pienmetalliromua (kuten kiukaat, tiskipöydän
kannet, ruohonleikurit, asianpesukoneet,
pesukoneet, hellat jne.), suuret metalliromut, kuten puimurit yms. Kaikenlainen
muukin metalliromu on tervetullutta, kunhan ei sisällä minkäänlaista ongelmajätettä.
Lavalle ei saa tuoda autoja, renkaita, akkuja,
nesteitä, maaleja, ongelmajätteitä, kylmälaitteita, sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Suuremmat erät voidaan myös noutaa
pihasta sovittuna ajankohtana.
Yhteydenotot
Aila Riikonen 050 355 1051

ROMUMETALLIA
voi tuoda 1.7. – 31.8. 2022
välisenä aikana osoitteeseen
Vesijärventie 56,
72380 Horontaipale

KUNTATIEDOTE KESÄ 2022
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Vesannolla kohtaamiset laavuille kehittyivät
korona-ajan toimintamuodoksi. Kuvassa Vesannon sosiaalitoimen vs. palveluohjaaja Ira Salo
ja KOTELO-ohjaaja Saara Ylönen.

KOTELOn
kuulumisia
Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja
Vesannon kunnan isännöimä Kotelo-hanke
vahvistaa työllisyyttä, osallisuutta ja toimijuutta pienissä maaseutukunnissa Nilakan
alueella.
Meiltä saat ammattilaisten tukea, jos työtilanne, opiskeluasiat, alanvaihto, sähköisten
palvelujen käyttö, asuminen tai joku muu
arkeen liittyvä asia mietityttää. Työikäisille
suunnattu palvelu on luottamuksellista ja
asiakkaalle maksutonta. KOTELON palveluja kannattaa hyödyntää nimenomaan juuri
nyt, sillä hanke päättyy marraskuun 2022
lopussa.
Asiakkaita autetaan oman polkunsa löytämisessä tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden
kanssa. KOTELOa ovat pitäneet kiireisinä viimeisenä toimintavuonna myös työkokeilupaikkapankki, hyvinvointialueen valmistelu
ja työvoimapalvelumuutokset.

Vesannolla hanke on mukana kotouttamassa sotaa pakenevia ukrainalaisia. Kaikki saapuneet ovat hakeneet tilapäistä suojelua
Suomesta. Suurella osalla tänne saapuneista
on kytkös paikkakunnan marjatiloihin. Toiveissa heillä on myös työllistyminen. Tämän
eteen teemme hankkeessa työtä yhdessä viranomaisten ja eri toimijoiden kanssa.
Haluamme kiittää kaikkia paikalliseen Ukraina-keräykseen ja talkootyöhön osallistuneita! Työmme jatkuu.
Hankkeemme asioista tiedotamme sekä
Facebookissa että KOTELOn omilla verkkosivuilla www.kotelohanke.fi
Saara Ylönen KOTELO-ohjaaja
saara.ylonen@vesanto.fi
Anu Hytönen Projektikoordinaattori
anu.hytonen@vesanto.fi
Niiniveden seurakunnalla on keräys seurakunnan alueelle sotaa paenneiden ukrainalaisten auttamiseksi. Lahjoituksia
voi antaa Diakoniarahaston pankkitilille:
FI18 5510 0020 0134 64 Keräysnumero
RA/2022/487 Niiniveden seurakunta.
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Vesannon Urheilijoiden
kesäajan toimintaa
Vesannon Urheilijat pitävät kesällä 2022
kesäkerhoja/lajiharjoituksia Vesannon urheilukentällä ja sateella Vesanto-hallissa
tilanteen niin salliessa. Kunnan kesäkerhon
vetovastuu on myös Vesannon Urheilijoiden
ohjaajilla.
Näiden kerhojen/harjoitusten ajankohdat ja
aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.
Viikkokisat pyörähtävät käyntiin tiistaiiltaisin 7.6.22 alkaen urheilukentällä.
Seuraathan seuramme Facebook-sivuja ja
lehti-ilmoituksia, niistä selviää, mitkä lajit ja
mitkä ikäluokat milloinkin ovat kisavuoros-

sa sekä kaikki muutkin aikataulut. Pyrimme saamaan ainakin kenttälajeihin ko. lajin
osaavia ohjaajia paikalle. Mukana on mm.
SM-mitalistimme Miina Turpeinen.
Tarkoitus on järjestää myös ainakin yhdet
viralliset yleisurheilukilpailut, mikäli urheilukenttä on sääntöjen mukaisessa kunnossa.
Simosen Topin yu harjoitukset myös
käynnistyvät alkukesästä urheilukentällä.
Op kesätyöntekijänä on Veera Huuskonen.
Lisätietoja voi kysellä seuran puheenjohtajalta Tarja Huuskoselta p.040 5827226

Lohimaan Rasti ry – Torsut 2022
Kuntosuunnistuksia oheisen taulukon mukaisesti Tervossa, Vesannolla ja Keiteleellä.
Lisätietoa paikallislehti Sisä-Savossa sekä
seuran Facebook -sivuilla

PVM

OPASTUS

KARTTA

Opastukset löytyvät myös rastilippu.
fi -palvelusta. Lisäksi jatkuvasti tarjolla älypuhelinten Mobo-sovelluksella
suunnistusrata “430.Vesanto Koulukeskus” https://mobo.osport.ee/?lang=fi

RATAMESTARI

YLEISTÄ

9.6.
Vesannontie, Keitele
Leppäselkä
Mauri Kilpeläinen
Metsään pääsee klo 17-18.
16.6.
Suonenjoentie, Vesanto Luntiainen
Suvi Korhonen
Ratavaihtoehdot ovat A (3-5 km, haastava),
						
B (2,5-3 km, helpohko) ja Mini
						
(1-1,5 km, helppo).
30.6.
Lohitie,Tervo
Lohimaa
Pertti Lappalainen
Karttamaksulla 5€/kerta tai 25€/koko kausi
						
tuet kartoitustoiminnan ja suunnistusten
						
jatkumista seuran toiminta-alueella
7.7.
Haapamäentie,Tervo
Haapamäki
Katri Ollila, Janne Korhonen

MUUTA
4.8.
Kiesimäntie, Vesanto
Kaapinniemi
Markku Huuskonen
Lisäksi pyöräsuunnistus
11.8.
Suonenjoentie,Vesanto
Murtomäki
Suvi Korhonen
18.8.
Paloasema,Tervo
Kymi
Pentti Mali, Jani Kääriäinen
Rastireitti lapsille, aikuisten
							rata, pyöräsuunnistus
14.10. Suonenjoentie, Vesanto Vesamäki
Anneli Jämsen, Jussi Hytönen
Yösuunnistus, kauden päätös

KUNTATIEDOTE KESÄ 2022
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Vesannon kesätapahtumat
2022
Teatterimatka Nilsiään

(päivämäärä vielä avoin).
Järj. Eläkeliiton Vesannon yhdistys ry

Keppijumppaa leikkikentällä

keskiviikkoisin 1.6. alkaen aina 3.8. saakka.
Huom. 6.7. ei jumpata.
Järj. Vesannon Latu ry

Torsut (kuntosuunnistukset)
torstaisin

klo 17-18 kesä-elokuussa torstaisin.
Seuraa: Sisä-Savon lehden muistio ja
Facebook. Kuntosuunnistuskalenteri
saatavilla painettuna kirjastolta.
Järj. Lohimaan Rasti ry

Lavatanssit Asin lavalla la 9.7.
Järj. Musiikin Ystävät ry

Yleisurheilun viikkokisat

urheilukentällä tiistaisin 7.6. alkaen.
Seuraa: Facebook. Järj. Vesannon Urheilijat
ry. vesannonurheilijat.sporttisaitti.com/
yleisurheilu/

Laulajaiset kesäkuussa

Kesäkonsertti Asin lavalla
10.7. klo 12

Sahansoiton SM-kisat
Asin lavalla su 10.7. klo 14.
Järj. Musiikin Ystävät ry

Konnevesi-risteily

Järj. Vesannon Syöpäyhdistys ry

Vesannon Ladun perheretki

jäsenille ke 13.7.
Järj. Vesannon Syöpäyhdistys ry

Ahvenisen Kylätalon Suvisuhinat

urheilukentällä to 14.7. klo 18
Järj. Vesannon koiraharrastajat

la 11.6. klo 10-13 Oinaskylän Sarpavuorelle.
Seuraa: Facebook ja ilmoitustaulut.
la 11.6. klo 10-15 kylätalolla. Luvassa markkinat sekä muuta kesäistä ohjelmaa.

Asin tanssit la 11.6.

Heidi Pakarinen esiintyy.
Järj. Vesannon Karjalaiset ry
kts. takakansi

juhannusaattona klo 19 venesatamassa

Perinteiset Kunnantanssit
Asin lavalla 2.7.
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Kesäjuhlat pe-su 15.-17.7.

Musiikkia ja julistusta (myös venäjäksi).
Raimo ja Tuula Palola.
Järj. Vesannon Helluntai srk.

Maukan ja Väykän Tarinapaatti

Parraat Pilleet 18.6.
Lähetyksen kokkojuhla

Match Show

ke 20.7.klo 18.00 Vesannon venesatamassa.
Mukana mm. Timo Parvela, Lotta Kuusisto
ja Paavo Kerosuo. Järj. Kulttuuritoimi ja
MLL Vesannon yhdistys

Reiska-MM -turnaus to-la 21.-23.7.
urheilukentällä. www.mmreiska.fi
Järj. Tervon ja Vesannon Yrittäjät ry.

# SYDÄNMAA VESANTO

Konfirmaatio

su 24.7.2022 klo 12 Vesannon kirkossa.
Niiniveden srk.

Urkukonsertti, Joona Kärnä
Vesannon kirkossa pe 5.8. klo 18

Avoimet Puutarhat -päivä
su 7.8.
www.avoimetpuutarhat.fi

Rantakalatapahtuma ke 10.8.2022
klo 12.00 Vesannon satamassa.
Järj. Eläkeliiton Vesannon yhdistys ry

VesaRun - Kävelykipinää syksyyn.

Hyvänmielen liikuntatapahtuma elokuussa
viikolla 32. Lisätietoa lähempänä!
Järj. Vesannon Latu ry

Lähetysjuhla su 4.9.

Järj. Vesannon Helluntaisrk.

Seuraa myös
Vesantolaiset
–Facebook sivua,
yhdistysten omia
sivuja, kunnan
ilmoitustauluja
sekä Sisä-Savon
Sanomien
Menot-palstaa.

a
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VESANNON TERVEYSASEMAN
TOIMINTA KESÄLLÄ 2022
(KYSTERI)
Ajalla 20.6.-17.7.2022 terveysasemalla hoidetaan vain kiireelliset
asiat

Muiden palvelujen yhteydenotot
Vesannon terveyspalveluiden
numeroihin

Ajalla 18.7.-14.8.2022 toiminta siirtyy Tervon terveysasemalle:

Vuosikontrolleihin ja kiireettömiin
todistusasioihin palataan kesän jälkeen.

Tervon terveysasema
Tervontie 8, 72210 Tervo
Neuvonta/ilmoittautuminen
017 171 171

Haavanhoidot, pistoshoidot, rokotukset ja
reseptiasiat hoidetaan normaalisti.

Kiireellinen ensiapu ja
päivystysajanvaraus
017 171 170

Reseptit uusitaan e-resepteinä apteekin
ja vastaanoton kautta. Terveysasema
palvelee reseptiasioissa omahoitajien
puhelintuntien soittoajalla.
Reseptien uusinta-aika on 8 vrk.

Kiireetön yhteydenotto
www.kysteri.fi

Ilmaisjakelutarvikkeiden ja säännöllisten
lääkkeiden riittävyys pyydetään varmistamaan hyvissä ajoin ennen kesäsulkuja.

ma-to 8-16, pe 8-15

Kiireetön ajanvaraus ja omahoitajien
puhelinneuvonta ma-pe 12-13.30
Sairaanhoitaja
017 171 175
Sairaanhoitaja
017 171 176
Soita vain kerran, sinulle soitetaan
takaisin!

On tärkeää, että ulkopaikkakuntalaisella
lomalaisella on mukanaan hoitosuunnitelma tai maksusitoumus. Ota ne mukaasi
kotipaikkakunnan terveyskeskuksesta.

Ak-poliklinikka/INR-hoitaja
ajanvarauksella
017 171 186
Fysioterapia ja apuvälinepalvelu
puhelinaika ma-to 12-13
017 171 183
Laboratorio ISLAB Tervo
Näytteenotto ajalla 18.7.-14.8.2022
ma ja to 7-10.15
Näytteenotto vain ajanvarauksella
Ajanvaraus ma-pe 12-14
044 717 8888
www.islab.fi/ajanvaraus

26

# SYDÄNMAA VESANTO

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 yhteydenotto
www.kysteri.fi
Kiireetön janvaraus ja omahoitajien
puhelinneuvonta ma-pe 12-13.30
Sairaanhoitaja / Itä		
017 171 225
Sairaanhoitaja / länsi
017 171 226
Soita vain kerran, sinulle soitetaan
takaisin!
Akuuttivastaanotto ja lääkäripäivystys
virka-ajan ulkopuolella:
Arki-iltaisin ma-to klo 16 – 18, pe 15 – 18
päivystys Pielaveden terveysasemalla.
Lauantaisin klo 8 – 16 Keiteleellä
sekä sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 8 – 16
päivystys Pielaveden terveysasemalla.
Arkisin ja viikonloppuisin klo 16 jälkeen
päivystys on Kuopiossa KYS:n yhteispäivystyksessä. Ennen KYS:aan hakeutumista
soita puhelinneuvontaan 116 117.
Ak-poliklinikka/INR-hoitaja
p. 017 171 186
Fysioterapia ja apuvälinepalvelu
puhelinaika ma-to 12-13
017 171 222
Muistihoitaja ma-to 8-15.30
017 171 242
Mielenterveyspalvelut
ajanvaraus/puhelinaika ma-to 8-9
017 171 237
Muuna aikana jätä viesti vastaajaan.

24h ASIOINTI
TERVEYSASEMALLA

www.kysteri.fi

Neuvolat
Terveydenhoitajien puhelinaika ma-pe 8-9
Kouluterveydenhuolto
p. 017 171 239
Lastenneuvola 		
p. 017 171 180
Äitiys- ja ehkäisyneuvola
p. 017 171 044
Matkailijoiden rokotukset
017 171 180
Röntgen
Keitele, Sairaalatie 1
ajanvaraus röntgenin aukioloaikoina
017 171150
Pielavesi, Savikontie 15
Röntgen- ja uä-tutkimukset
ajanvaraus röntgenin aukioloaikoina
017 171050
Suun terveydenhuolto
Ajanvaraus ma-pe klo 8 – 16
017 171360
Ajanvarauksen peruuttaminen
017 171366
Arkipyhinä ja viikonloppupäivystys
Kuopio ajanvaraus klo 8 – 9
017 174 020.
Laboratorio ISLAB Vesanto
näytteenotto ti, ke ja pe 7.15-9.45
Suljettu ajalla 18.7 – 14.8.2022
Näytteenotto vain ajanvarauksella
Ajanvaraus ma-pe 12-14
044 717 8888
www.islab.fi/ajanvaraus
Sähköinen ajanvaraus
koronarokotukseen
www.kysteri.fi
Koronarokotus ajanvaraus/vastaaja
p. 017 171 165

Palveluseteli turvaa paikallisia
palveluja Vesannolla
Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää
sitoumusta korvata palvelujen tuottajan
antaman palvelun kustannukset kunnan
ennalta määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.
Vesannon kunta on ottanut palvelusetelit
käyttöön ikä-ihmisten palveluissa. Kyseessä
on kunnan myöntämä maksusitoumus,
maksusitoumus, jolla korvataan asiakkaalle palvelutarpeen arviointiin perustuvan
päätöksen mukaistesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia ennalta määrättyyn
arvoon asti. Rahaksi palveluseteliä ei voi
vaihtaa. Sen käyttötarkoitus tulee olemaan
korvamerkitty.

Palveluseteliä on ajateltu käyttökelpoiseksi palveluasumisen ja kotihoidon palveluihin. Asumispalveluissa palveluseteliä voisi
käyttää palveluasumisessa, tehostetussa
palveluasumisessa ja lyhytaikaisessa palveluasumisessa. Palveluseteli on mahdollista
ottaa käyttöön myös omaishoitajien sijaispalveluun ja päivätoimintaan. Palvelutarpeen arvioija ja päätöksen tekijä on aina
kunta. Palvelusetelin myötä palvelujen saatavuuden tulisi parantua ja jonotusaikojen
lyhentyä. Pienellä paikkakunnalla palveluseteli voi mahdollistaa uutta yrittäjätoimintaa ja saada aikaan yrittäjyyttä.

HYTE eli hyvinvoinnin
ja terveyden
edistäminen
Kuntien tehtävä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Kunnassa tehtävistä
asioista valtaosalla on vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kunta ikään
kuin järjestää puitteet sekä organisoi kunnassa tapahtuvaa toimintaa siten, että se tukee kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä. Hyte- työssä selvitetään myös
asukkaiden mahdollisia hyvinvointivajeita
ja pyritään vaikuttamaan niihin kehittämällä
toimintaa.
Jokaisen kokemus omasta hyvinvoinnista on
erityinen ja näin ollen myös tarpeet hyvinvoinnin kehittämiseksi ovat erilaisia. Tarvitsemme kunnassa monipuolista toimintaa,
jotta kuntalaisilla olisi mahdollisuus löytää
sieltä ne itseään kiinnostavat ja omaa hyvinvointia tukevat asiat. Hyvinvointi löytyy eri
paikoista ja palveluista. Toisille se löytyy liikkumisen kautta eri liikuntapaikoissa, toisille
lehden lukemisesta tai kirjan lainaamisesta
kirjastosta, toisille puutyöpiiristä kansalaiso28

pistossa ja toisille kyläilystä naapurin luona
jutellen leppoisasti kuulumisia. Hyte-työssä mukana ovat kuntaorganisaation lisäksi
kaikki ne tahot, jotka järjestävät toimintaa
tai tapahtumia kunnassa sekä kaikki me
kuntalaiset. Hyvinvointi on pienimmillään
hymyä vastaantulijalle ja suurimmillaan iso
yhteinen ponnistus yhteisen hyvän eteen. Ja
kaikkea tältä väliltä tarvitaan, jotta meidän
olisi hyvä olla nyt ja jatkossa.
Anne Jäntti
HYTE-yhdyshenkilö
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Mieliteko-ohjelma saapui Vesannolle
Vesanto liittyi kunnanhallituksen yksimielisellä päätöksellä Pohjois-Savon
maakunnan kattavaan Mieliteko-ohjelmaan.
Mieliteko-ohjelman tavoite on lisätä mielen hyvinvointia ja vähentää päihteiden
käyttöä
sekä
päihdemyönteisyyttä.
Tavoitteella on synkkä tausta: Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan pohjoissavolaisilla on hälyttävän paljon enemmän
mielenterveyteen liittyviä ongelmia kuin
muilla suomalaisilla.
THL:n tilastossa Vesannon mielenterveysindeksi on 164,4. Pohjois-Savossa Vesanto on keskikastia, mutta valtakunnallisesti vesantolaisten mielen hyvinvointi on yli
64 prosenttia maan keskiarvoa heikompi.
Vesannolla THL:n tunnusluvut ovat tuttuja. Antamassaan haastattelussa Mieliteko-ohjelmalle kunnanjohtaja Pia Harmokivi
totesi, että ”mielen hyvinvoinnin kannalta on
merkittävää kokea tulevansa aidosti kuulluksi. Kunnan tehtävistä harvoin nostetaan
esille myötätunto ihmisen elämää kohtaan.
Itse näen tämän kunnan tehtävänä, jota Vesannolla jalostamme ja nostamme tietoisesti esiin.”

Mieliteko-ohjelman johtaja Helena Länsimies toivottaa vesantolaiset tervetulleiksi Mieliteon toimintaan ja muistuttaa, että
tähän vaativaan työhön tarvitaan meitä
jokaista.

”Mielen hyvinvoinnin
kannalta on merkittävää
kokea tulevansa aidosti
kuulluksi.”
Mieliteko-ohjelmaa toteuttaa noin 30 henkilöä, joista kymmenen kokopäiväisesti ja
loput osa-aikaisesti Itä-Suomen yliopistosta, Savonia-ammattikorkeakoulusta ja Huma-nistisesta ammattikorkeakoulusta.
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VESANNON KUNTA

VAPAA-AIKA, LIIKUNTA
JA KULTTUURI

Keskustie 5, 72300 VESANTO
neuvonta 044 088 5401
avoinna ma - pe klo 9 – 12 sekä 13 -15
vesannon.kunta@vesanto.fi
etunimi.sukunimi@vesanto.fi

Vesannon kunnantoimisto on suljettu
4.-29.7.2022
Kelan asiointipalvelu on suljettu
4.-29.7.2022
HALLINTOTOIMISTO (Keskustie 5)
Kunnanjohtaja Pia Harmokivi
044 282 5590
Kunnansihteeri Mirkka Ronkanen
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

VARHAISKASVATUS JA ESIKOULU
(Koulutie 16)
Varhaiskasvatusjohtaja Mari Jääskeläinen
050 387 9951
PERUSTURVA (Valokuja 2)
Perusturvajohtaja
vs. Maija-Leena Huuskonen
044 788 5400
Toimistosihteeri Mervi Sauhke
040 714 3317
Vastaava sosiaalityöntekijä Tuija Savinainen
050 387 9972
Palveluohjaaja Anu Honkaselkä
044 788 5560
Sosiaaliohjaaja Sari Jauhiainen (tiistaisin)
044 788 5438
Perhetyöntekijä Jaana Leinonen
044 788 5452

Rakennustarkastaja Tero Röntynen
050 057 3720
Kiinteistöpäivystys
050 027 5273
RUOKAPALVELUT (Simolantie 15)
Ruokapalvelupäällikkö Sari Jäntti
040 714 3322
Ravintokeskus keittiö 040 714 3316
Yhtenäiskoulun keittiö 044 788 5435
SIVISTYSTOIMI
Hall.rehtori-siv.toim.joht. Jaana Ruuskanen
050 387 9966
(Koulutie 16A)
Pedagoginen rehtori Anna-Maija Saikku
050 387 9977
Toimistosihteeri Irja Lindlöf
040 714 3315
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KIRJASTO (Keskustie 13)
040 714 3323
Kirjasto-kulttuurisihteeri Sirpa Jäntti
050 387 9968
Kirjastovirkailija
Sini-Marja Jalasaho 044 282 5588
Nuoriso- ja liikunta-asiat Arto Lahtinen
050 387 9969 (Kuusitie 1)

ERITYISPALVELUT
Erityispalvelujen esimies Laila Hytönen
040 039 5337
Päivätoiminta (Vesseli)
040 714 3306
Työpajaohjaaja Juhani Närhi
050 092 7981
Etsivä nuorisotyöntekijä Katja Räisänen
044 788 5422
Yksilövalmentaja Minna Pulkkinen
040 484 0424
Liikunnanohjaaja-fysioterapeutti
Antti Marjamo
0442825593
Pesula (Simolantie 4)
040 714 3307
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KOTIHOITO (Simolantie 15 A 1)
Kotihoidon esimies
050 057 7869
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

SEURAA

tapahtumien ja
harrastustoiminnan
tiedotusta somesta!

#vesanto
#sydänmaa

SIMOLAN PALVELUKESKUS
(Simolantie 15)
Palveluasumisen esimies
Liisa Kautovuori 040 082 3860
Myllykallio 044 788 5433
Kuntovaari 040 714 3314
Kuntovaari 050 387 9953
Pelakuu 044 788 5523
MAASEUTU- JA ELINKEINOPALVELUT
Elinkeinoasiamies Sari Tulila (virkavapaa
30.9.22 saakka)
Sijainen Aila Riikonen
020 746 4640
aila.riikonen@sawogrow.fi
Kehitysyhtiö Savo Grow Oy
020 746 4600
Maaseutuasiamies Hannu Jyrkkänen
044 740 1253
hannu.jyrkkanen@siilinjarvi.fi
Kaikki kunnan yhteystiedot
löytyvät kunnan verkkosivuilta
www.vesanto.fi/yhteystiedot
Kunnantoimiston ja työpajan toiminnat ovat siirtymässä Ruusukkeelle.
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Vesannon kunnan julkinen tiedotuslehti

Vuoden parraat T
E
E
la 18.06.
L
L

PI

VESANNON UUDEN UPEAN HIRSIKOULUN AVAJAISET

Jukka Poika

Innocent Victims

esiintyjinä:

COSTEE

Nacho Villains

Asylum

Lauantaina 18.6. klo 14 alkaen luvassa mahtavaa
pöhinää iltaan asti kaiken ikäisille!
Luvassa mm. huippuesiintyjiä, torimyyntiä, avoimet
ovet koululla, kahvitarjoilua, katukeittiöitä,
pomppulinna ym. ym.

TÄTÄ ET HALUA MISSATA!
Järjestäjä: Vesannon kunta
Järjes
Tiedustelut: 044 7885407 / Marianne
www.vesanto.fi

