KUNTATIEDOTE N:O 8/2006
KIINTEISTÖJÄ MYYTÄVÄNÄ
Perhon kunta myy tarjousten perusteella:

Perhonjoen varrella keskustassa olevan entisen
toimintakeskuksen, joka sijaitsee Sahintiellä,
seurakuntataloa vastapäätä.
Kerrosala 426 m² (lämmin), rakennusala 320 m² ja
tilavuus 1630 m³. Rakennuksessa on öljykeskuslämmitys sekä sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät.
Tontin pinta-ala 2.964 m².
***************
Kokkonevan kylässä sijaitsevan Kokkonevan koulun, joka on rakennettu v. 1956, peruskorjattu ja laajennettu v. 1990.
Kerrosala 895 m², tilavuus 3490 m³. Kerrosluku 2.
Vesikeskuslämmitys, kevyt polttoöljy. Sähkö-, vesija jätevesiliittymät.
Koulu sisältää yhden asunnon 3 h + k + s, 65 m².
Tontin pinta-ala n. 0,78 ha
Ulkorakennus, valmistunut v. 1992. Sisältää
sähköliittymän. Kerrosala 30 m² ja tilavuus 150 m³.
***************
Peltokankaan kylässä sijaitsevan Peltokankaan
koulun, joka on rakennettu v. 1948 (hirsi), laajennettu v. 1955 (lauta).
Kerrosala 473 m², rakennusala 443 m², tilavuus
1945 m³.
Koulu sisältää kaksi asuntoa: 3 h + k, 65 m² ja 2 h +
k + s, 69 m², johon sauna tehty v. 2005.
Asuntoihin vaihdettu ikkunat v. 1999 ja rakennus
ulkomaalattu v. 2002.
Koululla öljylämmitys, sähkö- ja vesiliittymät sekä
oma viemäri. Tontin pinta-ala n. 1 ha.
Ulkorakennus: kerrosala 93 m², tilavuus 280 m³. Sisältää sähköliittymän.

Asuntola Aamurusko, joka on toiminut kehitysvammaisten asuntolana.
Asuntola on helposti muutettavissa kahdeksi erilliseksi asunnoksi.
Kerrosala 240 m², rakennusala 247 m², tilavuus 720
m³.
Aamuruskon vieressä on henkilökunnan asuntola,
jossa 2 asuntoa: 3 h + k + s, 70,5 m² ja 2 h + k + s,
50,5 m².
Kerrosala 158 m², rakennusala 167 m² ja tilavuus
473 m³. Rakennuksissa yhteinen kaukolämpöliittymä. Sisältää sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät.
Tontin pinta-ala n. 2.500 m².
***************
Asunto Oy Perhon Kaijalan seuraavat osakkeet:
AF 3
2h+k+s
49 m²
AE 4
2h+k+s
49 m²
BB 6
3h+k+s
70 m²
CC 7
2h+k+s
59,5 m²
Asunto Oy Perhon Kaijala sijaitsee Möttösessä,
Korkiakankaantie 2. Asunnoissa sähkölämmitys.
Kunta tulee asettamaan Kaijalan asunnoille pohjahinnat.
Perhon kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai
hylätä jätetyt tarjoukset.
Kirjalliset tarjoukset jätettävä perjantaihin 10.11.2006
klo 12.00 mennessä, os. Perhon kunnanhallitus,
Kiinteistötarjous, PL 20, 69951 PERHO.

Lisätietoja Tapio Alangolta, puh. 888 3234 tai 0400
361 991 sekä kunnan www-sivulta www.perho.com/
myynti, jossa myös kuvia ja pohjapiirroksia
kohteista. Mahdollinen näyttö sopimuksen mukaan.
Kunnanhallitus

***************

Seuraava Perholainen
ilmestyy 2.11.2006
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki, puh. 888 3204
tai sähköpostitse
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Perhon kunta

HUUTOKAUPPA
Perhon kunnan tekninen lautakunta myy huutokaupalla torstaina
26.10.2006 klo 14.00 Möttösessä kunnan omistuksessa olevan Onnelan asuinrakennuksen ja ulkorakennuksen hirsikehikon purettavaksi ja
kahden viikon aikana tontilta poissiirrettäväksi.
Asuinrakennuksessa on hirsirunko, ulkoverhous pystyrimalauta ja profiilipeltikate.
Tarkemmat ehdot huutokauppapaikalla.
Tekninen lautakunta
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ON INFLUENSSAROKOTUKSEN
AIKA
Syksyn kylmät ja pimeät ovat jo
täällä – ja niin on influenssakin.
Kutsumme Teidät yli 65-vuotiaat
ja riskiryhmiin kuuluvat maksuttomaan influenssarokotukseen
Perhon terveyskeskukseen 2.–
6.11.2006 (torstai, perjantai ja
maanantai) klo 10.00–16.00.
Lasten flunssarokotuksista ottakaa yhteyttä lastenneuvolaan.

RISKIRYHMÄT = maksuttomaan influenssa
rokotteeseen oikeutetut
·
65 vuotta täyttäneet
·
kroonisen sydänsairauden, keuhkosairauden
tai diabeteksen vuoksi säännöllisessä lääkärin
hoidossa olevat
·
munuaisten vajaatoimintaa sairastavat
·
potilaat, joiden sairastama tauti tai sen hoito
heikentävät vastustuskykyä
·
kortisonikorvaushoitoa saavat,
immuunivajavuutta sairastavat
·
pitkäkestoisessa salisylaattihoidossa oleva
lapset ja nuoret

kannat, jotka todennäköisimmin aiheuttavat influenssan.
Jos sattuu saamaan jonkin muun influenssaviruksen, voi
sairastua vaikka olisi rokotteen ottanutkin. Rokotetuilla
tauti on kuitenkin yleensä lievempi ja toipuminenkin nopeampaa. Näin rokote vähentää myös sairaala- ja laitoshoidon tarvetta.
Influenssarokote on turvallinen. Rokotuksen
jälkeen rokotuskohta saattaa punoittaa ja
aristaa. Joskus rokotetuille tulee influenssan
kaltaisia oireita, kuten lihas- ja nivelkipua tai
päänsärkyä. Oireet menevät ohi parissa päivässä. Muut haittavaikutukset ovat harvinaisia.
Rokote ei sisällä eläviä viruksia, joten se ei voi aiheuttaa
influenssaa.
Rokote on otettava vuosittain. Influenssavirukset ovat ovelia ja muuntuvat jatkuvasti. Tästä syystä viime vuonna otettu rokote ei välttämättä enää tänä vuonna suojaa.

MITÄ HUOMIOITAVA ROKOTUSPÄIVÄNÄ?
Rokotuspäivänä on hyvä välttää rasittavaa liikuntaa.
Saunassa voi käydä, mutta ei suositella kovia löylyjä.
Rokotusta ei pistetä kuumeisen infektion aikana. KELA
kortti mukaan.

Perhon terveyskeskuksen henkilökunta

RISKIRYHMÄÄN KUULUMATTOMAT
·
·

voivat hakea rokotteen itse apteekista
terveyskeskuksen rokotusajat neuvolan
aamuvastanotolla klo 8.00 –10.00

MIKSI INFLUENSSAROKOTUS
PITÄISI OTTAA?
Influenssa on eri tauti kuin flunssa tai nuhakuume.
Influenssa alkaa äkillisemmin ja on oireiltaan rajumpi.
Tyypillisiä oireita ovat korkea kuume, voimakkaat nivelkivut, vilunväristykset, väsymys, päänsärky,
huonovointisuus ja kova yskä. Suurin vaara sairastua
vakavasti on niillä, joilla on jokin perussairaus, kuten
krooninen sydän- tai keuhkosairaus tai diabetes.
Influenssa voi pahentaa perussairautta. Ikäihmiselle
influenssa voi olla vakava, jopa hengenvaarallinen tauti,
vaikkei hänellä mitään perussairauksia olisikaan. Se voi
myös aiheuttaa jälkitauteja, joista yleisimpiä ovat keuhkoputkentulehdus ja keuhkokuume.

ROKOTE ON TEHOKAS JA TURVALLINEN
Influenssa tarttuu helposti ja leviää nopeasti. Jokaisen
riskiryhmään kuuluvan ja 65 vuotta täyttäneen kannattaakin ottaa rokote. Se on paras suoja influenssaa vastaan. Aivan täysin rokote ei pysty influenssaa torjumaan.
Rokotteeseen nimittäin valitaan joka vuosi ne virus-

2

Jääkiekkokaukalon vuorot haettavina
vapaa-aikatoimistosta.
Vapaa-aikatoimi

KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Sunnuntai

10-16
13-19
10-16
13-20
13-19
12-15

Kirjaston puh. 888 3325 ja sähköposti:
perhon.kunnankirjasto@perho.com

Kunnan www-sivuja on päivitetty ja uusittu.
Yhdistykset ja yhteisöt, ilmoittakaa puheenjohtajien ja sihteereiden yhteystiedot sähköpostilla
perho@perho.com, niin saamme myös ne
päivitettyä ajantasalle.
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