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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

KESKI-POHJANMAAN JAPIETARSAARENALUEEN
PELASTUSLAITOS
RISKIENHALLINTAOSASTO

Pelastusviranomaiset ja nuohoojat huolissaan
rakennusten kattoturvajärjestelyiden puutteista.
Rakentamismääräykset velvoittavat asentamaan rakennukseen mm.
kiinteät talo- ja kattotikkaat sekä kattosillat.
Pelastuslaki velvoittaa rakennuksen omistajan pitämään
rakennuksen määräysten mukaisessa kunnossa.
Kuitenkin jatkuvasti löytyy rakennuksia, joissa ei ole vaadittua
turvallista kulkutietä nuohottaville piipuille yms.

Muistathan, että kunnalla on
myytävänä kiinteistöjä ja
osakehuoneistoja. Tarjoukset
10.11. klo 12.00 mennessä.
Lisätiedot www.perho.com

Tiesitkö, että
Turve Vikman Oy
on laajentanut
toimintaansa.
Nyt myös
hydrauliikkaletkut ja
alan tuotteet.
Turve Viman Oy
Haanentie 9
69950 PERHO
puh. 0400 360 713

Seuraava Perholainen
ilmestyy 30.11.2006.
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki, puh. 888 3204
tai sähköpostitse
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Perhon kunta

Alueellamme on lähiaikoina sattunut useita nuohoojan putoamiseen
johtaneita onnettomuuksia, joissa kiinteistön omistajille on tullut huomattavia korvausvaatimuksia. Pelastusviranomaiset kehottavatkin kiinteistöjen omistajia kiinnittämään erityistä huomiota kattoturvalaitteiden
olemassaoloon sekä tarkastamaan
niiden kunnon ja turvallisen kiinnityksen.
Työturvallisuusmääräykset kieltävät irtotikkaiden käytön nuohoustyön
yhteydessä.
Jouni Leppälä, apulaispelastuspäällikkö

KUNNANVALTUUSTON

kokous ma 6.11.2006 klo 19.00
kunnanvirastolla, Haanensalissa
Käsiteltävinä asioina mm.
- Työjärjestysasiat
- Tuloveroprosentti v. 2007
- Kiinteistöveroprosentit v. 2007
- Teollisuustonttikampanjan jatkaminen/tonttien myynnit
- Kunnallisaloitteet
- Kyselytunti
Tarkistettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla pe 10.11.2006 klo 9-14.
Väinö Syrjälä, kv:n puheenjohtaja

LEADER+ rahoitusta
vielä haettavissa
yrityshankkeisiin
Soita ja kysy;
Pirityiset Pirjo PalosaariPenttilä, puh. 040 8651 454
tai Jani Koskela,
puh. 040 520 8469
Hakemusten viimeinen palautuspäivä 15.11.2006.
Pirityiset ry
www.pirityiset.fi
PL 40, 69601 KAUSTINEN

Kunnan www-sivuilla on linkki Terveyskirjasto, josta kuntalaiset
saavat luotettavaa tietoa perusterveydenhuoltoon liittyvissä asioissa. Käy tutustumassa http://www.perho.com/terveyskirjasto.htm.
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KOTIPALVELUN KUULUMISIA
Kotipalvelussa työskentelee tällä hetkellä vakinaisesti
9 kodinhoitajaa. Yhden kodinhoitajan lähtiessä jatkoopiskeluihin jäi vapaaksi yksi kodinhoitajan toimi. Se
täytettiin syksyllä, mutta työntekijä ei tullut kodinhoitajaksi kotipalveluyksikköön, vaan hänen sijoituspaikkansa on sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijän
työparina.
Kodinhoitajat työskentelevät tällä hetkellä ankaran työpaineen alla ja vaatimukset eri tilanteissa ovat hyvinkin erilaiset avuntarpeesta johtuen, joten on paikallaan hiukan kerrata mitä kotipalvelutyöntekijät todellisuudessa eri paikoissa tekevät.
Pääosa kodinhoitajien ajasta menee vanhojen ja vanhenevien ihmisten hoitamiseen. Näissä pääasiallisesti säännöllisissä hoitosuhteissa on edeltäpäin tehty hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa. Tässä suunnitelmassa pyrimme pysymään. Pääsääntöisesti asiakkaiden luona avustetaan päivittäisissä toiminnoissa,
kuten ruoanlaitto, henkilökohtaisen hygienian hoito,
asiointi sekä ulkoilu ja kuntoutuminen. Sen lisäksi toimiin kuuluvat erilaiset hoitotoimenpiteet, kuten esim.
insuliinin pistäminen, verensokerin mittaus ja haavojen
hoito sekä tukisukkien laitto. Avustettaviin toimiin ei
kuulu suursiivoukset, leipomiset eikä ikkunan pesut,
vaan ne palvelut tulee hankkia joko omaisten tai yksityisen kotipalvelun kautta.
Kodinhoitajat käyvät avustamassa myöskin lapsiperheissä, jotta vanhemmat jaksaisivat pitää perheestään huolta. Siellä työhön kuuluu samat työt mitä äiti
normaalisti tekee arkipäivinä. Pääasiallinen kodinhoitajan työ silloin on lapsista huolehtiminen siten, että
heidän on turvallista olla kotona. Töihin kuuluvat siis
ruoanlaitto lapsille, turvallisesta levosta ja leikistä huolehtiminen. Töihin ei taaskaan sen sijaan kuuluu
suursiivoukset, leipomiset eikä ikkunanpesut. Ne toiminnot perheetkin voivat halutessaan ostaa Perhossa toimivilta yksityisiltä yrityksiltä. Niihin saa lisäksi
kotitalousvähennyksen verotuksessa.
On myös erittäin iloinen asia, että Perhossa syntyy entistä enemmän lapsia. Tämä
myös toisaalta antaa kotipalvelulle haastetta omalta osaltaan, mutta pyrimme tarvittaessa antamaan apua niin hyvin kuin se
on mahdollista. On tärkeää, että perhe ja
etenkin äiti ehtii kuntoutua, jotta arkisista askareista
selviäminen uuden perheenjäsenen kanssa olisi mahdollisimman hyvää.
Hoivakodin lakkautumisen myötä asiakkaiden on
kotiuduttava sairaaloista entistä aiemmin kotihoitoon
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Palvelukeskus Jalmiinan rajallisten tilamahdollisuuksien vuoksi. Hoivakodin asukkaat on kaikki sijoitettu Jalmiinan hoiviin. Kotiutuvat kuormittavat siis niin
kotipalveluyksikön henkilökuntaa kuin myöskin osaltaan
kotisairaanhoitoa. Kotipalvelu tekee parhaansa niissä
rajoissa kuin se näissä tilanteissa on mahdollista.
Toivommekin omaisilta ja asiakkailta pitkämielisyyttä sekä ymmärtämystä tulevien pitkien joulun sekä
vuoden vaihteen pitkien pyhien aikana. Töitä tehdään koko ajan hiukan
pienemmällä henkilökunnalla. Sen
vuoksi toivomme, että Te omaiset ja
läheiset ottaisitte vastuuta
läheisenne hoidosta siinä määrin kuin teillä on mahdollista, ja samalla keventäisitte hoitajien työmäärää
ilmoittamalla milloin voitte olla omaisenne luona. Näin
kodinhoitaja voisi sillä kertaa käyttää aikansa johonkin
muuhun työhön, omaisenne jäämättä missään tilanteessa ilman turvallista hoitoa. Samalla omaisenne voi
täysillä nauttia läheisensä seurasta kenenkään häiritsemättä. Näin me yhdessä toinen toistamme tukien
voimme taata kaikille turvallisen hoidon.
Hyvää syksyä ja hedelmällistä yhteistyötä toivoen Perhon kotipalvelu ja sosiaalipalveluohjaaja Vuokko Möttönen. Epäselvyyksiä ja kysymyksiä ilmetessä voi ottaa yhteyttä numeroon 0400 818 310.
Vuokko Möttönen, sosiaalipalveluohjaaja

Perhetyöntekijä Miikka Kostamon
tavoitat kunnanvirastolta, puh. 888
3333 tai 0400 655 475 tai
miikka.kostamo@perho.com

Tervetuloa
Perhon kotiseutuyhdistyksen
syyskokoukseen
ti 28.11.2006 klo 19 Maaseutuopistolle.
Johtokunta kokoontuu klo 18.
Kahvitarjoilua!
------------------------------------------------------Myynnissä kolmas kotiseutulukemisto
“Kyläkauppojen kulumilta Kauppako se on joka kannattaa?”
(12 •/kpl): Kukkakauppa Pohjonen, Käsityöpuoti ja kukkakauppa Keikkiäinen, M.
Siironen, O. Leväniemi ja H. Poranen.
Johtokunta
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
SONNIPALKKION HAKUAIKA
13.11. – 24.11.2006
Kuluvan vuoden viimeinen sonnipalkkion hakuaika on
13.11. – 24.11.2006. Palkkiota voidaan hakea vähintään 7 kuukauden ikäisestä sonnista kerran sonnin elinaikana. Hakemuksen liitteenä tulee olla nautaeläinluettelo hakemukseen merkittyjen sonnien osalta. Kahden kuukauden mittainen tilalla pitoaika alkaa
hakemuksen jättämisen jälkeen.

MYEL-ASIAMIEHEN
VASTAANOTTOAIKAAN
MUUTOKSIA
Myel-asiamies Hannu Ojantakanen on
tavoitettavissa puhelimitse 045 136 1808.
Hän on tavattavissa Perhon kunnanvirastolla
ainoastaan ennakkoon sovittuna aikana.
Säännöllistä vastaanottoa ei enää ole.

TIETOFARMI-HANKKEEN
KOULUTUKSIA
Maatilan veropäivä ke 15.11.2006

klo 9.30 – 15.15 Kaustisen evankelisella kansanopistolla. Mm. energiaveron palautuksen hakeminen,
maatalouden verolomakkeen täyttäminen, verosuunnittelun mahdollisuudet
Kouluttajana tilitoimistoyrittäjä Kirsi Toskala sekä KP:n verotoimiston edustaja. Hinta 20 • + kahvi ja ruoka. Ilmoittautumiset viim. ma 6.11.2006, puh. 040
5251 221/Ritva Jaakkola

Välitilinpäätöspäivä, Maatalousneuvoksella

- Kaustinen, Evankelinen opisto 27.11.06 klo 9.30 –
15.30
- Kannus, Maaseutuopisto 30.11.06 klo 9.30 –
15.30

Välitilinpäätös Wakalla ja Tilituki Prolla

- Kannus, Maaseutuopisto 28.11.06 klo 9.30 –
15.30
- Kannus, Maaseutuopisto 1.12.06 klo 9.30 – 15.30
Välitilinpäätöspäivässä tehdään välitilinpäätös omalla aineistolla. Ota mukaan v. 2005 veroilmoitukset
(2, 21, 2B, 2C ja 8 tai muu lainalomake) sekä vuoden
2006 kuitit ja varmuuskopio omasta kirjanpitoaineistosta (muistitikulla mielellään). Hinta on 25 • +
ruokailu ja kahvi. Ilmoittautumiset viimeistään 20.11.
– 24.11.2006 puh. 040 5251 221 Ritva Jaakkola.

HAKEMUS ENERGIATUOTTEEN
VALMISTEVERON PALAUTTAMISEKSI VEROVUODELTA 2005
30.11.2006 MENNESSÄ
Ammattimainen maataloudenharjoittaja voi hakea
valmisteveron palauttamista maatalouteen verovuoden aikana käytetystä energiasta: kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy sekä sähkö. Hakemus tulee tehdä verohallinnon lomakkeelle 3311. Lomakkeen saa
verohallinnon sivuilta netistä tai maataloustoimistosta.
Hakemus jätetään verotoimistoon viimeistään
30.11.2006.
Maataloustoimisto

MAATILOILLA TAPAHTUVAAN PIENYRITYSTOIMINTAAN
SAATAVANA INVESTOINTI-, KEHITTÄMIS- JA KÄYNNISTYSTUKEA
VIELÄ TÄMÄN OHJELMAKAUDEN VAROISTA
TE-keskuksen maaseutuosastolla on vielä tämän loppuvuoden aikana jätettäviin hakemuksiin hyvin
myöntövaltuutta jäljellä.
Kenelle tuki on tarkoitettu?
Maatilatalouden harjoittajalle (maataloutta on myös turkistarhaus, hevosten kasvatus ja puutarhatalous),
joka maatalouden ohella aloittaa tai laajentaa pienyritystoimintaa.
Aikataulu:
Hakemukset valmistellaan ja on jätettävä maaseutuosastolle viimeistään 30.12.2006 mennessä.
Hanke tulee saada päätökseen 28.2.2008 mennessä. Maksatushakemus 31.5.2008
Ota yhteys, selvitän hankeen rahoitusmahdollisuuden ja valmistellaan hakemusasiakirjat.
Yrityspalvelupiste, YPP, Mikko Hänninen, yritysneuvoja, puh. 044 5612 152

3

Perholainen 9/2006

Perhon 4H tiedottaa
Koiranhoitokurssi Kyyjärven nuorisotalolla la 25.11.2006 klo 10-16.00.
Aiheena koiranhoidon perusteet
ja koiranpennun hankinta. Hinta
6 €, sis. ruokailun.
Sitovat ilmoittautumiset Perhon
4H-yhdistykseen Elinalle 13.11.
mennessä, puh. 040 779 1690
Huom! Ei omia koiria mukaan!
Kurssin vetäjänä Anni Marttila.
Perhon 4H-yhdistys viettää 4H-viikkoa torstaina 2.11.2006 klo 10-17 K-Market Ikiliikussa.
- Topi-maskotti jakaa karkkeja
- Lapsille piirustuskilpailu
- kahvitarjoilu (Ikiliikun tarjoama)
KIRPPIS AVOINNA:
Ma, ti ja to klo 9-15, ke klo 12-18 sekä
pe 11-17
Pöytävaraus 20 €/kk. Tiedustelut Perhon 4Hyhdistys/Elina, puh. 040 779 1690.
Tule tekemään uskomattomia löytöjä!
Ajankohtaista tietoa löydät yhdistyksen
kotisivuilta osoitteesta www.4h.fi/perho

Tiesitkö, että netissä on Kaustisen
seutukunnan tapahtumakalenteri
Urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt
ILMOITTAKAA Perhossa tapahtuvasta toiminnasta tapahtumakalenteriin
www.kase.fi.
Näin perholaiset ym.
löytävät tapahtumat Perhossa.

Syksyn kuntokampanjan arvonnoissa
palkintoja voittivat seuraavat henkilöt:
Perho-pyyhe; Paavo Laajala ja Mirja Peltokangas, askelmittari; Teemu Sorsamäki, Perho-kynttilä; Emilia Leväniemi.
Palkinnot voi noutaa vapaa-aikatoimistosta.
Seuraava kuntokampanja on kansanhiihtokampanja tammi-, helmi- ja maaliskuu 2007.

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
URHEILUSSA JA KULTTUURISSA MENESTYNEIDEN
PALKITSEMINEN
Vapaa-aikalautakunta palkitsee vuonna
2006 urheilussa ja kulttuurissa menestyneitä Perhossa kirjoilla olevia perholaisia.
Palkittavia titteleitä ovat:
Vuoden liikuttaja
Vuoden urheilija
Vuoden nuori urheilija
Vuoden joukkueurheilija
Vuoden valmentaja
Urheilun maineteko
Vuoden kuntoilija/harrasteurheilija
Vuoden kulttuuriteko
Musiikin alalla ansioitunut
Vuoden nuori taiteilijalupaus
Ahkera kirjaston käyttäjä
Vuoden kirjallisuuspalkinto
Urheiluseurat ja yhdistykset sekä yksityiset
voivat tehdä vapaa-aikalautakunnalle ehdotuksen palkittavista perusteluineen marraskuun loppuun mennessä.
Vapaa-aikalautakunta

TOIMINTAA NUOPPARILLA
Ma 17-18
18-20

Nuopparikerho ala-asteikäisille
Nuopparikerho yläasteikäisille

Ke 18-20

Avoimet ovet nuopparilla, yläasteikäiset ja sitä vanhemmat

Pe 19-21.30 Avoimet ovet nuopparilla, yläasteikäiset ja sitä vanhemmat
Järj. vapaa-aikatoimi ja Perhon 4H-yhdistys

Huom. vapaa-aikalautakunnalle voi tehdä
pitkin vuotta esityksiä nuorisotoiminnasta.
Os. vapaa-aikatoimi, PL 20, 69951 Perho tai
raija.sahlgren@perho.com.
Lisätietoja vapaa-aikatoimistosta,
puh. 888 3214, 040 528 9971

Vapaa-aikatoimi
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