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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

Tiesitko, että Perhossa on
aloittanut Hius- ja
kauneuspalvelu Cutletti?
Parturi- ja kampaamopalvelut,
kosmetologipalvelut, Intialainen päähieronta,
kuumakivihieronta ym.

Hius- ja kauneuspalvelu
Cutletti
Marja-Leena Patovisti
Jyväskyläntie 2
69950 PERHO
puh. 044 261 0728

Seuraava Perholainen
ilmestyy 10.8.2006, joka on
ns. koulunumero.
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Toimistosihteeri
Armi Kirvesmäki, puh. 888 3204
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Kauhavan Kirjapaino

KUNNANVIRASTO SULJETTU
21.-22.6. ja 10.-28.7.2006
PÄIVYSTYS:
Sosiaalitoimisto
Sosiaalitoimen päivystys vain lastensuojeluasioissa klo 12-14 puh.
040 847 4602.
Heinäkuun toimeentulotukiasiat hoidettava ennen kesäsulkemista.
Lomatoimisto
asiointipuh. 040 760 1354
10.-14.7. vain puhelinpäivystys
17.-28.7. päivystys toimistossa torstai-perjantai klo 10-14
Tekninen toimi
Kiinteistöhuoltoon liittyvät asiat normaalina työaikana
Juhani Hietaniemi, puh. 0400 342 066,
muina aikoina päivystyspuhelin 0400 234 112
Kunnanviraston keskioven vieressä olevaan postilaatikkoon voit
jättää tarvittaessa postia. Postilaatikko tyhjennetään päivittäin.

PERHO-VIIKKO 1.-7.7.2006
Ohjelma takasivulla.
KUULUTUS
Perhon ympäristölautakunta suorittaa ympäristökatselmuksen
Alajoen, Mehtä-Porasen ja Peltokankaan kylillä viikolla 38.
Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää
terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä
aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.
Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan
rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi.
Perhossa 12.6.2006
Ympäristölautakunta

Lämmintä kesää kuntalaisille ja lomalaisille!!!

PERHON KUNTA~ PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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KOMANTEEN RANTATONTIT
MYYTÄVÄNÄ

KIINTEISTÖJÄ MYYTÄVÄNÄ
Perhon kunta myy tarjousten perusteella:

Perhon kunta myy Komanteen rantatontteja 7 kpl.
Tonttien nimet, koot ja pohjahinnat ovat seuraavat:
Honkaranta 3154 m²
Mäntyranta 3471 m²
Koivuranta 3400 m²
Puroranta 2986 m²
Kallioniemi 4619 m²
Haaparanta 3935 m²
Kuusiranta 3294 m²

14.000 euroa
15.500 euroa
15.000 euroa
13.500 euroa
15.500 euroa
13.500 euroa
12.500 euroa

Kirjalliset tarjoukset on jätettävä maanantaihin
3.7.2006 klo 12.00 mennessä, os. Perhon kunnanhallitus, Komanteen rantatontti, PL 20, 69951
PERHO.
Perhon kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
Lisätietoja tonteista Tapio Alangolta, puh. 888 3234
tai 0400 361 991 sekä kunnan www-sivulta
www.perho.com.
Kunnanhallitus

BETONIELEMENTTEJÄ MYYTÄVÄNÄ
Perhon kunnan tekninen lautakunta myy tarjousten perusteella 9 kpl betonisia lämpöeristettyjä
ulkoseinäelementtejä.
Elementit ovat nähtävillä Ruunakankaan kompostiaseman tontilla. Elementit myydään siinä
kunnossa missä ne nähtävillä oloaikana ovat.
Ostotarjoukset pyydetään jättämään, tekniselle
lautakunnalle osoitettuna, PL 20, 69951 PERHO
viimeistään 29.06.2006 klo 15.00 mennessä.
Lisätietoja saa teknisestä toimistosta.
Tekninen lautakunta

Tervetuloa Perhon kotiseutumuseoon,
kirkonmäen viljamakasiiniin vuodelta 1865.
Nähtävillä vanhaa talonpoikaisesineistöä
museotyöntekijän esittelemänä.
Myynnissä kotiseutulukemistoja ja
perholaisia kortteja.
Aukioloajat heinäkuussa
ke-pe
klo 12-18
la-su klo 12-16
tai sopimuksen mukaan, puh. 040 5582642
Perhon kotiseutuyhdistys
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Perhonjoen varrella keskustassa olevan entisen
toimintakeskuksen, joka sijaitsee Sahintiellä, seurakuntataloa vastapäätä.
Kerrosala 426 m² (lämmin), rakennusala 320 m²
ja tilavuus 1630 m³. Tontin pinta-ala 2.964 m².
Rakennuksessa on öljykeskuslämmitys.
Taipaleen kylässä sijaitsevan Taipaleen koulun,
joka on rakennettu v. 1955 ja peruskorjattu tarpeen
mukaan.
Kerrosala 667 m² ja tilavuus 2.212 m³. Kerrosluku
3. Tontin pinta-ala 10.616 m²
Vesikeskuslämmitys, kevyt polttoöljy.
Ulkorakennus, valmistunut v. 2004
Kerrosala 32 m² ja tilavuus 105 m². Kokonaisala
41 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.
Asuntoja 2, huoneistoala 114 m².
Tontin pinta-ala 1,097 ha
Ulkorakennus, valmistunut v. 1992.
Kerrosala 30 m² ja tilavuus 150 m³.
Perhon kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä
tai hylätä jätetyt tarjoukset.
Kirjalliset tarjoukset on jätettävä maanantaihin
3.7.2006 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.
Kunnanhallitus

Henkilöstöuutisia
kunnanvirastolta:
Sosiaaliohjaajan (Riikka Kanniaisen)
viransijaiseksi 29.6.2006-29.6.2007 on
valittu Taru Volotinen.
Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja Seija Kinnunen on jäänyt vuosilomalle
2.6.2006 ja jatkaa vuorotteluvapaalla 30.6.2007
saakka. Tehtävät on jaettu hoidettavaksi sisäisin
järjestelyin.
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Poliisin lupapalvelujen osalta Perhon sivuvastaanotto on suljettu
to 22.6.2006 ja torstaisin ajalla
10.-28.7.2006, koska kunnanvirasto on
suljettu ko. ajan. Palvelemme jälleen 3.8.2006

alkaen. Kaustisen Poliisi, puh. 868 1600.

Työvoimatoimiston Perhon
toimipiste on suljettu
ke 21.6. ja 10.7.-28.7.2006.
Yhteydenotot tarvittaessa Kaustisen
toimistoon, puh. 010 604 6380 tai
työlinjalle, puh. 010 607 6766.

K-P:n verotoimiston Kaustisen toimipaikka on suljettuna
10.7. -23.7.2006.
Kiireellisessä tapauksessa pyydetään ottamaan
yhteyttä Kokkolan toimipaikkaan puh. 8656400.
HYVÄÄ KESÄÄ!

KIITOS!
Perhon lukuvuoden 2006-2007 ekaluokkalaiset (58) opettajineen Kiittävät Perhon Lions Clubia pyöräilykypäristä ja
Kiitokset myös perholaisille yrittäjille
heijastinliiveistä!
Heijastinliivikampanjaan osallistuivat:
Keski-Pohjanmaan Maaseutuopisto Perhon yksikkö, Korjaamo Lauri Rauma, Perhon Puutarha
Ky, Sami Syrjälä Oy, Huopana & Ylönen Ay,
Hirsituote Risto Humalajoki Tmi, Koneurakointi
Kellokoski Oy, Oksakosken Puunjalostus/ AA
Portaat Oy, Varila J Steel Oy Ltd, ATK- Palvelu
Aarno Syrjälä, Katriinan Kangas, LVI- Asennus
Janne Jylhä Tmi, Maarakennus Hänninen Ky,
Muuraustyöt T.A Varila, Perhon Hautauspalvelu,
Perhon Rakennuskivi Oy, Wood-Make Center
Oy Ltd, Perhon Kunta/ Opetustoimi, Venesavotta Oy, Puusepänliike Anttila Veljekset,
Lassilan sähkö ja Tmi Ahti Taivassalo.

Kaikki liikuntasalien avaimet tältä kaudelta (ja
aiemmilta vuosilta palauttamatta olevat) on palautettava välittömästi koulukeskuksen talonmiehelle Veikko Tyynelälle tai koulun
kansliaan. Ensi vuoden salien käyttövuorot
haussa elokuussa.

TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
KESÄAJAN TOIMINNASTA
Lääkäreiden vastaanotot toimivat supistetulla
miehityksellä kesäkuun alusta elokuun puoliväliin saakka.
Terveyskeskus on auki normaalisti ma-pe virka-aikana klo 8-16.
Kesäkuun ajan lääkärin vastaanotto on maanantaista torstaihin.
Heinäkuussa lääkärin vastaanotto on tiistaisin ja
torstaisin.
Ajanvaraus vastaanotolta puh. 8883 500.
Reseptejä uusitaan koko kesän ajan vain tiistaisin ja torstaisin.
Niinä päivinä, jolloin Perhossa ei ole lääkäriä,
päivystävän lääkärin vastaanotto virka-aikana klo
8-16 on Toholammin terveyskeskuksessa. Ajanvaraus Toholammin päivystykseen ja muut tiedustelut tehdään kuitenkin aina omaan terveyskeskukseen Perhoon, puh 8883 500.
Ilta- ja yöpäivystys arkisin kello 16 jälkeen sekä
viikonloppupäivystys on Keski-Pohjanmaan keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Käytäntö on
sama kuin aikaisemminkin, päivystykseen
hakeudutaan ilman ajanvarausta. Päivystyspotilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.
Laboratorionäytteitä otetaan maanantaista
torstaihin klo 7-9.
Hammashoitola on auki normaalisti virka-aikana
8-15, puh 8883 510.
TERVAHAUTA SYTTYY Kansallispuistossa
Metsähallitus polttaa perinteiseen tapaan tervahaudan kesä-heinäkuun vaihteessa Salamajärven
kansallispuistossa. Tervahauta rakennetaan Koirasalmentien varteen Huttukankaan levikkeen lähelle. Haudan pohja perustetaan ja savetaan maanantaina 26.6.
Talkooväki on tervetullutta polkemaan savea. Paikalla mm.
Juhani Hallapuro opastamassa haudan perustuksessa.
Halkoja ladotaan hautaan perjantaina 30.6. Myös silloin
talkooväkeä tarvitaan. Hauta syttyy perinteisin juhlamenoin lauantai-iltana 1.7. klo 20. Tervamestareina Hilpi
ja Teuvo Liimatainen Siikaisilta. Tervamestarit vahtivat
hautaa ensimmäiset 12 t. Vahtivuoroja voi varata puistomestari Reijo Kuosmaselta puh. 0400 291 998 tai Outi
Leväniemeltä puh. 040 7632 303. Vuorot su 2.7. klo 15 21; ti 4.7. klo 21 - 03 ja ke 5.7. klo 15 - 21 ovat jo varattuja. Vuorot vaihtuvat aina kolmelta ja yhdeksältä ja kestävät kuusi tuntia. Kerääpä työ- tai harrastusporukka ja
varaa vuoro! Kaikki joukolla tervaa polttamaan!
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TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2006
Vuosikate 30.4.2006

Toimintakate 30.4.2006

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.
Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.

Toimintakate on toimintatuottojen ja –kulujen erotus,
joka osoittaa verorahoituksen (= verotulot ja valtionosuudet) osuuden toiminnan kuluista.

Huhtikuun lopussa vuosikate oli +366.669 eur ja poistot –234.108 eur, joten tulos jää plussalle 132.561 eur.
Vuosikatevertailu kuukausittain 2004 - 2006
Huhtikuun 2006 lopussa 371.000 € ed.vuotta parempi
600 000

Kuntalaisen hyvinvointi ja terveys vaikuttaa suoraan
kunnan taloudelliseen tulokseen.
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Huhtikuun lopussa toimintakate oli 100.000 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa parempi. Käyttötalouden
tulokertymä oli parempi, mutta palveluiden ostoon oli
käytetty 217.000 euroa enemmän. Erikoissairaanhoitoon on kulunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella
278.000 euroa ed. vuotta enemmän. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidosta Toholammille on maksettu lähes 95.000 euroa vähemmän kun edellisvuoden vastaavana aikana Tunkkarille.
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Huhtik uun 2006 lopussa yli 126.000 € ed.
vuotta enemmän.

Huhtikuun 2006 lopussa lähes 257.000 €
edellisvuotta enemmän

heinä

Verotulojen kertymä v. 2004 - 2006
kuukausittain

Valtionosuuksien kertymä 2004 2006

touko

Valtionosuuksia on kertynyt peräti 257.000 eur edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Osasyynä on
valtiovallalta tulleet lisävelvoitteet. Perhon syrjäinen sijainti on huomioitu vuoden 2006 valtionosuuksissa
ensimmäistä kertaa 332.000 euron arvoiseksi. Opetustoimen valtionosuus tarkentuu lopullisesti vasta
vuoden lopulla oppilasmäärien mukaiseksi.

v. 2005
v. 2006

maalis

Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä
126.000 eur edellisvuotta enemmän. Onkin syytä varautua heikompaan verotulokertymään loppuvuodesta. Tulovero-%:n ja kiinteistöverojen noston vaikutus
tälle vuodelle on arvioitu olevan reilut 150.000 eur.

v. 2004

tammi

Verotulot ja valtionosuudet 30.4.2006
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Taloudellinen tulos ensimmäisellä vuosikolmanneksella on paljon hyvän verotulokertymän ja lisääntyneiden
valtionosuuksien ansiota. Mutta tarvitaan myös tiukkuutta, niukkuutta ja runsaasti hyvää onnea sekä terveyttä hyvän vuosituloksen savuttamiseksi.
Perhossa 8.6.2006
Arja Lindbom, taloussihteeri
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TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN
– BUDJETTIKEHYS VUODELLE 2007
Perhon kunnan tilinpäätöksessä on kattamattomia
alijäämiä aikaisemmilta tilikausilta reilut 820.000 •.
Alijäämät on katettava tulevien vuosien ylijäämillä.
Kunnanvaltuusto on antanut hallintokunnille raamit vuoden 2007 talousarvion valmistelua varten. Edellytyksenä
on, että tilikauden tuloksen on oltava vähintään nolla, eli
vuonna 2007 ei vielä päästäisi kattamaan kertyneitä
alijäämiä. Valtuuston asettamat taloudelliset tavoitteet
tarkoittavat noin 440.000 euron (= 2,6 milj. markan) vähennystä vuoden 2006 talousarvion käyttötalousmenoihin
nähden.
Lautakunnat antavat omat talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle syyskuun puoleenväliin mennessä.

KESKI-POHJANMAAN KESKUSSAIRAALAN KÄYNTITILASTO 2005-2006/PERHO
Pkl-käynnit
Psyk ja mtt käynnit
Hoitopäivät
Psyk hoitopäivät
Kehityspkl
YHTEENSÄ

1-12/2005
2570
439
2003
480
53
5545

1-4/2005
843
173
675
167
5
1863

1-4/2006
968
172
821
228
9
2198

Alla olevaan taulukkoon liittyen:
- Alajärveltä ostettu ainoastaan niitä röntgentutkimuksia,
joita ei Toholammilla ole tarjota (esim. hampaiston- ja leukojen röntgentutkimukset).
- Kokkolan terveyskeskuksesta ostetut päivystyskäynnit
klo 16.00-22.00 välisenä aikana (yöpäivystyksestä ei vielä
tilastoja).

KÄYNTITILASTO (vertailu)
Tunkkarin th:n ky 2005/Toholammin terveyskeskus ym. ostopalvelut 2006

Lääk. vast.ottokäynnit virka-aikana
Skopiat
Rasitus-EKG:t
Röntgentutkimukset
Uä-tutkimukset
Päivystyskäynnit
Vuodeosaston hoitopäivät

Tunkkari
1-12/2005
189
14
20
761
82
767
2386

Toholammin tk
1-4/2006
17
11
5
84
44
380

Alajärven tk
1-4/2006
20
-

Kokkolan tk
1-4/2006
7
88
-

TERVEYSPALVELUJEN ARVIOINTILOMAKKEEN YHTEENVETO
Terveyspalveluissa on tapahtunut Perhon kunnassa muutoksia ostopalvelun osalta vuodenvaihteessa, mutta myös
terveyskeskuksen sisäisissä toiminnoissa on tehty muutoksia vastaamaan kuntalaisten palvelujen saatavuutta ja pyrkimällä tehostamaan oman terveyskeskuspalvelujen tarjoamista. Näiden muutosten ollessa käytössä viisi kuukautta
on jokaiseen perholaiseen kotiin jaettu kunnan ilmoituslehden sivuna asiakaspalvelukysely.
Tässä kyselyssä on voinut toiminnoittain antaa pisteitä palvelusta 5 hyvä …1 huono. Lisäksi on ollut mahdollista antaa
kommentteja palveluista sanallisesti. Samanaikaisesti on
ollut Perhon kunnan internet sivuilla sama kysely, johon
annetut vastaukset ovat tulleet sähköpostiini nimettöminä.
Asiakaspalautelomakkeita on ollut saatavana ja esillä myös
terveyskeskuksen odotusaulassa.
Asiakaspalautetta kerätään jatkuvasti siis jatkuvana toimintana, lomakkeita voi täyttää kunnan internet sivuilla ja tk:ssa
esillä oleviin lomakkeisiin. Tulokset tullaan vetämään yhteen asiakokonaisuuksittain kaksi kertaa vuodessa. Tämä
ensimmäinen kysely päättyi aikataulullisesti 31.5.2006 ja
tämän jälkeen kootut palautteet vedetään yhteen 30.11.2006.
Asiakaspalautteen ensimmäiseen määräaikaan 31.5.2006
mennessä palautui yhteensä 42 asiakaskyselylomaketta yhteensä (internet ja manuaaliset). Perholainen jaetaan n. 1060
kotitalouteen. Tämän pohjalta voidaan todeta, vastausprosentin jäävän hyvin pieneksi. Kertooko tämä sen että

suurin osa on tyytyväisiä palveluun?
Hajontaa vastauksissa oli, sekä sanallisia kommentteja toimintojen puolesta ja vastaan, pääosin palaute painottui hyville pisteille.
1. Lääkärin vastaanotto painottui hyville pisteille. Kritiikkinä
nousi esille lääkärillepääsyn venyneen aiempaan verrattuna viikonkin mittaiseksi.
2. Puhelinpalvelu/asiakaspalvelu vastaanotossa painottui
hyville pisteille. Kritiikkinä nousi esille, että joutuu selitellä vaivoja puhelimessa. Puhelimella ei pääse läpi.
Asiakaspalvelussa katkoja.
3. Vastaanottohoitajan vastaanotto painottui hyville pisteille
mutta suurta hajontaa myös huonoille pisteille.
Kritiikkinä oli, että vo-hoitaja tekee lääkärille kuuluvia
töitä ilman lääkärin koulutusta.
4. Laboratorion toiminta painottui hyville pisteille.
Kommentit olivat pääosin positiivisia.
Toiminnoista: On totta, että lääkärinvastaanotolle joutuu jonottamaan ei kiireellisissä asioissa tällä hetkellä pidempään
kuin aikaisemmin. Tämä johtuu siitä että hoitotakuulain
voimaantultua 1.3.2005 ja päivystyspalvelujen siirtymisen
vuoksi kauemmaksi 1.1.2006 on pyritty hoitamaan Perhossa mahdollisimman monta akuuttia vaivaa sairastavaa, ettei
tarvitsisi lähteä palveluja muualta hakemaan. Tähän samaan
asiaan liittyen on tehty erillinen puhelimeen vastaavan hoitajan työskentelytila jotta hänellä olisi mahdollista haastatella
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puhelimessa asiakasta, ohjatakseen oikeaan hoitopaikkaan
tai antaakseen kotihoito-ohjeet. Hoitotakuulaissa on mahdollistettu että hoidon kiireellisyyden arvion voi tehdä myös hoitaja, joka voi myös tietyiltä osin hoitaa asiakkaan vaivan.
Hoitajan vastaanottopalvelu on Perhossa uusi, 1.2.2006
määräaikaisena kokeiluna käyttöön otettu 2006 loppuun saakka, tällä mahdollistetaan sairauksiin liittyvien asioiden hoito
mahdollisimman monelle omassa kunnassa. Hoitaja on saanut koulutuksen niiden asioiden hoitamiseksi, jota työssään
tekee eikä toimi omavaltaisesti vaan yhteistyössä Perhon
lääkärien kanssa yhteisestä sopimuksesta.
5. Äitiysneuvolan toiminta
6. Lastenneuvolan toiminta
7. Kouluterveydenhuolto
8. Terveydenhoitajan aamuvastaanotto.
Toimintoihin ollaan pääosin tyytyväisiä. Kritiikkinä nousee
esille henkilövaihdosten aiheuttama haitta.
Toiminnoista: On totta, että vaihtelua työntekijöissä on ollut
ja aina uuden työntekijän ”sisäänajo” vie aikansa.
9. Diabeteshoitajan vastaanottoon ollaan oltu pääosin tyytyväisiä. Ei kritiikkiä/kommentteja.
10. Kuntoutuksen toiminta pääpaino hyvissä pisteissä, mutta myös hajontaa huonoihin pisteisiin. Kritiikkinä esille
tullut samojen henkilöiden saavan kuntoutusta.
Toiminnoista: Kuntoutuksen toiminta on muutettu ryhmätoiminta painotteiseksi, näin mahdollisimman moni pääsee
hyötymään kuntoutuksen tarjoamista palveluista ja näihin ryhmiin osallistutaan kevätkauden ajan ja syksyllä on taas mahdollista hakeutua uutena johonkin itselle sopivaan ryhmään.
Lisätietoja syksyn ryhmistä kuntoutuksesta.
11. Kotisairaanhoito on saanut pääpainotteisesti hyvän palautteen. Kritiikkinä puute vanhusten tarvitsemasta huumorista ja iloisesta ilmeestä.
12. Työterveyshuolto on saanut pääpainotteisesti hyvän palautteen, joskin hajontaa oli ja myös huonoja pisteitä
saatiin. Kritiikkinä palvelujen huono saatavuus ja
työterveyskontrollien toimimattomuus.
Toiminnoista: Kotisairaanhoitoa on käytetty myös terveyskeskuksen muissa toiminnoissa, kuten aamuvastaanoton
pitäjänä, laboratorion sijaisuuksissa ja vastaanotolla. Tämän
paineen aiheuttama osittainen kiireisempi aikataulu on saattanut iloista ilmettä karsia, mutta jatkossa varmasti taas enemmän hymyillään. Työterveyshuollon toiminta on ollut selvästi
liian vähäistä, tällä hetkellä toiminta hoidetaan minimissä, ja
pyritään korjaamaan resurssien korjautuessa.
13. Vuodeosasto Toholammilla on saanut lähes puoliksi
hyvää ja huonoa palautetta. Matka koetaan ongelmaksi, mutta hoitoon ollaan tyytyväisiä ja henkilökunnan
asenteeseen.
14. Röntgenpalvelut ovat kohta jossa vastaukset painottuivat
huonoille pisteille. Koettiin matka rtg kuviin kohtuuttomaksi.
15. Päivystyspalvelut Kokkolassa on hajonta mennyt tasan
puoliksi hyvän ja huonon pistemäärän osalta. Palvelusta ja jonotusajasta oli sekä hyvää että huonoa kritiikkiä.
Merja Pekkanen
johtava hoitaja/työterveyshoitaja
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
LEHMIEN JA HIEHOJEN JALOITTELUPAKKO 1.7.2006 ALKAEN
Lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten
kasvatettavat hiehot, jotka pidetään kytkettyinä, tulee
päästää vähintään 60 päivänä laitumelle tai jaloittelutilaan 1.5.–30.9. välisenä aikana.
Jaloittelupakko alkaa 1.7.2006. Hieholla tarkoitetaan yli
8 kuukauden ikäistä poikimatonta naaraspuolista nautaeläintä.
Jaloittelutilan pinta-alan tulee olla vähintään 6 m² nautaa
kohden. Pinta-alan on oltava aina vähintään 50 m².
Lääninhallitus voi myöntää vapautuksen laitumelle tai
jaloittelutilaan pääsyä koskevasta vaatimuksesta, jos
tuotantotilalla ei ole käytettävissään sopivaa laidunta, tai
jos muuta jaloitteluun soveltuvaa tilaa ei ole mahdollista
kohtuudella järjestää. Vaatimuksen noudattaminen saattaa
olla kohtuutonta liikenteestä, maastosta tai etäisyyksistä
johtuvista syistä.
Vapautus myönnetään enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan ja se puretaan, jos vapautuksen edellytykset lakkaavat.
Vapaamuotoinen hakemus jaloittelusta vapautumiseksi
osoitetaan läänineläinlääkärille. Hakemuksen liitteeksi kannattaa laittaa ilmakuva peltojen sijainnista ja tilan rakennusten asemapiirros. Lisätietoja maataloustoimistosta.

HAKEMUSTEN MUUTOSMAHDOLLISUUDET 15.6.2006 JÄLKEEN
Muutokset kasveihin ja pinta-aloihin on tullut tehdä viimeistään 15.6.2006 lomakkeella 117. Viimeinen kylvöpäivä kaikilla kasveilla on 30.6.2006.
Kesäkuun puolivälin jälkeen hakemustietojen muutosmahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Lohkoja ja niiden osia
voidaan perua hakemuksesta joko vapaamuotoisella ilmoituksella tai lomakkeella 145 (ilmoitus pinta-alahakemuksen
osittaisesta tai koko hakemuksen perumisesta). Tällöin lohko/lohkon osa jää kokonaan ilman tukea.
Edellä tarkoitettua perumista koskevan ilmoituksen voi jättää ennen kuin tieto mahdollisesta valvonnasta on tullut tilalle ja kuitenkin viimeistään ennen tukien maksua.
Satovahingoista voidaan ilmoittaa lomakkeella 118.
Lomakkeella voidaan sekä hakea korvausta että tehdä pelkkä ilmoitus vahingosta.
Kaikkia edellä mainittuja lomakkeita saa maataloustoimiston aulassa olevasta kansiosta ja netistä osoitteesta
http://lomake.mmm.fi

Hyviä satoja toivotellen
Maataloustoimisto

Perholainen 5/2006

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
KEKSI LOGO
Perhon ennaltaehkäisevälle terveysliikunnalle. Vapaa-aikatoimi tekee omia Perhon kuntokortteja tunnuslauseella ”Perhossa ei elä - jos ei
liiku”. Kuntokortteja tullaan käyttämään eri
kuntotempauksissa niin kesä- kuin
talviliikunnassakin. Parhain logo palkitaan.
Logoehdotukset Perhon vapaa-aikalautakunnalle
15.8. mennessä.
Vetelin Pulkkisen NS ry ja Vetelin sivistystoimi järjestävät sunnuntaina 8.10.2006 klo 10.00 kymmenennen kerran maakunnallisen runotapahtuman Pulkkisen Nuorisoseuralla. Esityksen kesto ryhmät 12-15 minuuttia ja yksityisen esittäjän 3-5 minuuttia. Lisätietoja ja
ilmoittautumislomakkeita Marketta Pulkkiselta, puh.
862 5106, 040 517 7663 tai Sari Haapasalolta,
puh. 040 540 1232, sähköpostilla
haapasalo.sari@luukku.com.
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian.
Ns:n puolesta Marketta Pulkkinen

Kuntosalin, nuopparin ja
seurojentalon käyttäjät

Nuopparin, seurojentalon käyttövuorot ja kuntosalin
käyttövuorot haettavana 11.8.2006 mennessä tällä
lomakkeella.
) Seurojentalo (

)

Kuntosali

Pidä kuntoasi yllä myös kesän ajan. Voit merkitä vähintään puolen tunnin
liikuntasuorituksesi esim. kävely, uinti,
halonhakkuu, marjastus tms. kuntovihkoon,
joita on eri kylien kuntolaatikoissa. Oman kuntokortin
voit noutaa vapaa-aikatoimistosta.
Osallistujien kesken arvotaan kivoja palkintoja.
Kuntovihkon, mihin voit merkitä
suorituksesi löydät seuraavasti:
Kirkonkylä Paavonkallio, Kokkoneva kaukalo, Oksakoski koulu,
Peltokangas kylätalo, Kivikangas
kylätalo, Haukka paja, Möttönen
talouskauppa, Korkiakangas varasto, Humalajoki Kivijärven tien
risteys, Hietaniemi, Jänkä kylätalo,
Salamajärvi koulu, Mökälä neljän tien risteys,
Mehtäporanen, Alajoki, Taipale koulu.

VARATUT VUOROT

Kuntosalin käytöstä on lähetetty käyttäjille palautelomake, jolla voi antaa palautetta kuntosalitoiminnasta 2005-2006. Samalla lomakkeella kuntosalia aiemmin käyttäneiden tulee myös anoa mahdollisia vuoroja syksylle 2006 ja keväälle 2007. Vapaa-aikalautakunta päättää palautteen perustella
kuntosalin tulevasta käytöstä. Uudet käyttäjät voivat
myös anoa vuoroja alla olevalla lomakkeella. Vapaaaikalautakunta päättää kuntosalivuoroista ja maksuista kokouksessaan 22.8.2006.

Nuoppari (

KESÄN KUNTOKAMPANJA
1.6.-31.8.2006

(

)

Vuoron hakija ________________________________
Vastuuhenkilö _______________________________

Jalkapallokenttä
Ti klo 18.00-19.30
To klo 18.00-20.00

Hockey Team
Perhon nuoret miehet

Urheilukenttä
Ma 18.30-20.30

Perhon Kiri

Urheilu- ja jalkapallokenttien sekä kuntosalin
käyttäjien tulee huolehtia, että liikuntapaikat
jäävät hyvään kuntoon, välineet niille kuuluville
paikoille ja roskat roskakoreihin!

Liikunnallista kesää
toivottaa
vapaa-aikatoimi!

Osoite _____________________________________
Puh _______________________________________
Toivottu aika _________________________________
Käyttäjämäärä _______

Palautus vapaa-aikatoimistoon,
os. PL 20, 69951 PERHO.
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PERHO-VIIKKO 1.-7.7.2006
La 1.7. klo NÄYTELMÄ AMERIKAN MORSIAN
kirj. Markku Hattula, ohj. Hillevi Puusaari. Esittää: Kansalaisopiston
näytelmäpiiri. Tapahtumapaikka: Möttösen nuorisoseura. Lopuksi takuuvarmaa tanssimusiikkia soittaa Duo Forte
La 1.7. NARMER-YHTYE ESIINTYY Perhon seurojentalolla. Liput 4 eur.
Järj. Perhon nuorisoseura ja vapaa-aikatoimi
Ma 3.7. LASTEN LIIKENNEKAUPUNKI
Osuuspankin pihalla klo 17.00-20.00
Opitaan hauskalla tavalla liikennesääntöjä liikenneopettaja Jorma Anttilan ohjauksessa. Kalustoon kuuluu mm. 4 moottorikäyttöistä lokariautoa,
toimivat liikennevalot, suojatiet yms. Soveltuu 3-13-vuotiaille. Järj.Perhon
Osuuspankki
Ti 4.7. klo 19.00 NÄYTELMÄ AMERIKAN MORSIAN toinen esitys
Perhonsalissa
Ke 5.7. klo 18.00 RAVIT TUOHIMAAN RAVIRADALLA
Lisätietoja: Pauli Jylhä 040 520 4198 tai Tiina Linna 0400 547 927.
Järj. Perhon Ravirata Oy
klo 21.00 RAVITANSSIT Perhon seurojentalolla
Järj. Perhon nuorisoseura
Ti 4.7. ja ke 5.7. klo 17.00-20.00 TANSSIKURSSI NUORILLE Perhon
seurojentalolla. Ilmoittautuminen paikanpäällä. Järj. Perhon nuorisoseura
To 6.7. klo 18.00 TAIPALEEN RANTAONGINTAKISA Taipaleen sillalla.
Sarjat: Miehet, naiset ja lapset alle 16-v. Osallistumismaksu 8 eur ja 5
eur. Hyvät palkinnot. Järj. Taipaleen maamiesseura
Pe 7.7. TORIPÄIVÄ
Klo. 10.00 Helmenkalastajat
Klo. 10.30 Riho Sinisalu & The band
Klo. 11.00 Antti Ahopelto ja Helmenkalastajat
Klo. 13.00 Antti Ahopelto ja Helmenkalastajat
Klo. 13.45 Duo Heikki Kivelä ja Janne Länsimäki
Mikäli haluat tulla esiintymään toripäivään, ilmoita ohjelma vapaa-aikatoimistoon, puh 888 3214 tai 040 528 9971.
Tule mukaan myymään käsitöitäsi tai muita tuotteita torille, toripaikka 5 eur, paikka ja toripöytä 10 eur. Toripaikkavaraukset vapaa-aikatoimistoon.
Pe 7.7. YÖJUOKSU. Lähtöpaikka Perhon urheilukenttä. Sarjat N/M kilpasarja 5,8 km, N/M hölkkäsarja 5,8, T/P 15 5,8 km, T/P 13 3 km, T/P 11
3 km. Ilmoittautuminen kilpailupaikalla klo 20.30 mennessä.
Osallistumismaksu: aikuiset ja 15-v 5 eur, lapset 3 eur. Yhteyshenkilö
Tarja Huopana, puh. 040 716 6543.
Vapaa-aikalautakunta lahjoittaa n. 500 euron arvoisen polkupyörän arvottavaksi kaikkien osallistuneiden kesken.
Järj. Perhon Kiri

Lisätietoja Perho-viikosta vapaa-aikatoimistosta,
puh. 888 3214, 040 528 9971.

KYYJÄRVI
VOITTI PYÖRÄILYKAMPANJAN
Kyyjärvi voitti 15.-28.5. järjestetyn perinteisen PerhoKyyjärvi pyöräilykampanjan.
Kyyjärveläiset
pyöräilivät 17 253
km, asukasta kohti
kilometrejä kertyi 10.48 km.
Perholaisten kilometrimäärä oli 16 523 ja asukasta kohden kilometrimääräksi
jäi 5.42 km.
Eniten kahden viikon aikana
pyöräilivät kyyjärveläiset Kalevi Koskinen 880 km ja Inkeri Uusisalo 875 km.
Perholaisista eniten pyöräili
Jussi Kivelä, 530 km.
Pekka Itäniemi 431,5, Anni
Hertteli 350 km, Mirja Peltokangas 333 km, Jarkko
Kalliokoski 333 km, Tuija
Humalajoki 303 km, Riitta
Kivelä 296 km, Elma Pohjonen 295 km, Virpi Harju 285
km, Taisto Anttila 280 km,
Mirja Vertala 280 km.
Kymmenen eniten
pyöräilleen kyyjärveläisen ja
perholaisen kesken arvottiin
500 euron arvoinen polkupyörä, jonka voitti
perholainen 9-vuotias
Pekka Itäniemi
Arvonnoissa palkintoja voittivat:
askelmittari: Jussi Kivelä, Heini
Kinnunen, Jami Hautala ja Sisko
Flink.
Perho-pyyhe: Ella Puoliväli, Tapani Anttila ja Elina Peltokangas. Perho-kynttilä: Matti
Hautamäelle ja Simo Herttelille.

Palkinnot voi noutaa vapaaaikatoimistosta.
Onnea voittajille!
t. vapaa-aikatoimi
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Jakopäivä 21.6.2006.

