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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

VUOKRA-ASUNTOJA HAETTAVANA
Perhon kunta ilmoittaa haettavaksi seuraavat asunnot:
Kinniäntie 2 C 9
2 h+k, 60,0 m2
Jaakonkuja C 4
3 h+k+s, 60,5 m2
Keskustie 14 B 1
3 h+k, 71,5 m2
Eeronkuja 2 B 5
3 h+k+s, 80,0 m2
Asuntohakemuslomakkeita
saa teknisestä toimistosta,
johon hakemukset voi jättää.
Lisätietoja: Taina Jänkä, puh.
888 3233.
Vuokratoimikunta

Seuraava Perholainen
ilmestyy 22.2.2007
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki, puh. 888 3204
tai sähköpostitse
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Perhon kunta

Tiedotus ja keskustelutilaisuus
PERHON PÄIHDESTRATEGIASTA
torstaina 11.1.2007 klo 18.30 Perhonsalissa.
Alussa kahvit ja nuorten näytelmä.
Kerrotaan, mitä Perhossa on päätetty tehdä päihdehaittojen
ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
Keskustelua ja asioiden edelleen kehittämistä.
TERVETULOA!

Yrittäjät, maatalousyrittäjät ja yritystoiminnasta kiinnostuneet

Tule keskustelemaan ja ideoimaan kunnan roolista
elinkeinotoiminnan kehittämiseksi
- yrittäjät: tiistaina 23.1.2007 klo 18:30 Haanensali
- maatalousyrittäjät: ke 24.1.2007 klo 18:30 Haanensali
Tilaisuudet ovat avoimia kailkille - TERVETULOA kunnanvirastolle
Kahvitarjoilu!

Perhon kunta

TARJOUSPYYNTÖ
Perhon kunnan tekninen lautakunta pyytää kaivinkoneiden, traktoreiden, kuorma-autojen ym. koneiden tuntihintoja vuoden 2007 aikana
kunnan omana työnä suoritettavista maa- ja vesirakennusalan sekä
kiinteistöjen rakentamiseen ja kunnossapitämiseen liittyvistä konetöistä.
Tuntihinta pyydetään antamaan siten, että siitä selviää:
1. Työveloitus, tavallinen tunti
2. Siirtokustannukset
3. Työkoneen paino, merkki ja malli
4. Työkoneen lisälaitteet
5. Yhteystiedot
Tuntihinnat pyydetään toimittamaan tekniseen toimistoon, PL 20,
69951 PERHO, tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään
16.1.2007 mennessä.
Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja saa teknisestä toimistosta, puh.
888 3234.
Tekninen lautakunta

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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PERHON PERUSTURVALAUTAKUNTA
julistaa 23.1.2007 klo 15.30 mennessä
haettavaksi
Jalmiinakodissa/vanhustenkotihoidossa
seuraavat toimet:
1. Kaksi (2) lähihoitajan tointa
2. Yksi (1) hoitajan toimi
Työn aloittaminen sopimuksen mukaan.
Pätevyysvaatimuksena toimiin vähintään lähihoitajan/perushoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/94
mukainen nimikesuojattu ammattihenkilö.
Kaikissa toimissa työ on jaksotyötä ja työhön liittyy opetusvelvollisuus.
Arvostamme myönteistä asennetta ja halukkuutta kehittää uusia työ- ja toimintatapoja,
reipasta työotetta sekä hyviä
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Palkkaus ja muut edut määräytyvät KVTES:n mukaan. Koeaika 4 kk.
Valittujen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukseen tulee liittää cv (ansioluettelo tai
vastaava) sekä jäljennökset niistä
tutkinto- ja työtodistuksista, joihin hakija haluaa
vedota.

Palveluliikennekokeilu meneillään tammikuun
2007 ajan Möttönen - Kirkonkylä alueella.
Palveluliikenne on tarkoitettu mahdollistamaan erityisesti vammaisten ja vanhusten liikkumista ja
omatoimista suoriutumista. Palveluliikenne palvelee myös kävelytelineen, rollaatorin ja pyörätuolin
avulla liikkuvia henkilöitä. Palveluliikenne hakee
kotiovelta, kuljettaa kirkonkylällä tarpeen mukaan
palvelupaikasta toiseen ja tuo takaisin kotiovelle.
Lisätietoja Ritva Järvelältä, puh. 888 3301 ja
sosiaalityöntekijä Eila Anneli Linnalta, puh. 888 3222
tai 0400 165 231.

Terveyskeskuksen
kevään ryhmät
alkavat vko:lla 4
ma klo 10.00 miesten kuntosaliryhmä
ma klo 11.00 naisten kuntosaliryhmä
ma klo 14.30 työikäisten kuntosaliryhmä
kuntosaliryhmät kokoontuvat kunnan kuntosalilla
ti klo 10.00 kuntojumppa
Seurojentalolla (ilmoittautuminen paikan päällä)
ti klo 13.00 tasapainokoulu senioreille kuntoutuksen tiloissa
ke klo 10.00, 11.00 ja 12.00 allasryhmät
Kyyjärven monitoimitalolla

Lisätietoja Pirkko Hietaniemeltä, puh. 888 3350.

to klo 13.00 sydänryhmä kuntoutuksen tiloissa

Hakemukset osoitetaan perusturvalautakunnalle
ja lähetetään osoitteella;
Perhon kunta, PL 20 (Keskustie 2), 69951 PERHO. Kuoreen merkintä ”hakemus”.

Ryhmiin osallistumisesta peritään ryhmämaksu.

Perhossa 04.01.2007

Perusturvalautakunta

Tiedustelut ja ilmoittautuminen kuntoutukseen
p. 888 3504.

Pieni terveysvinkki talven varalle: Sekä kokemustieto että lääketieteellinen tutkimus on osoittanut todeksi kylmän ilman vaarat sydänpotilaille. Siksi neuvonkin nyt kaikkia jo sydänviastaan
tietoisia että tietämättömiäkin varomaan pakkasella tapahtuvia voimakkaita äkillisiä ruumiinponnistuksia. Näitä tavallisimpia ovat lumityöt esim. suurella kolalla/lapiolla lunta lykäten ja
vastamäkeen vieden. Toinen tyyppitilanne on lumeen juuttuneen auton paniikinomainen työntely.
Eli näissä tilanteissa eriytistä malttia ja harkintaa ja jos on pakkotilanne, ensin pientä lämmittelyä ja esimerkiksi hyengitysilman lämmittäminen kasvosuojalla. Myös vaatetus on tärkeä, jopa paljain käsin kylmässä työskentely aiheuttaa riskin sepelvaltimokohtaukseen.
Pakkasia odotellessa Markku Lilja
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TARJOUSPYYNTÖ
ATERIOITTEN
KULJETTAMISEKSI

Mikäli tarjoaja ei täytä koko sopimuskauden ajan lakisääteisiä valvontasäännöksiä, voi tilaaja peruuttaa sopimuksen välittömästi.

KOHDE
Perhon kunnan perusturvalautakunta pyytää tarjoustanne aterioitten kuljettamiseksi reitillä JalmiinakotiKk-Oksakoski-Mökälä-Alajoki-Möttönen-HumalajokiLiukko. Reitin pituus kokonaisuudessaan on noin 120
km ja reitti vaihtelee jonkin verran. Tarjottava aika on
1.2.2007-31.1.2009.

KILPAILUSTA ILMOITTAMINEN
Tarjouskilpailusta julkaistaan ilmoitus kunnan tiedotuslehti Perholaisessa sekä samanaikaisesti ilmoitus on
esillä kunnan ilmoitustaululla.

Kuljetettavia aterioita on keskimäärin 20
ja kuljetuksen tulee tapahtua viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin.
Kuljetusaika on klo 11.15-14.00
Kuljetuspakkaukset ovat siistejä ja vähän tilaa vieviä.
KILPAILUTTAMINEN
Valittavaksi tulee se tarjous, joka on ostajalle
kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksia vertaillaan
hinnan ja laadun sekä tarjoajan muiden tarjouksessa ilmoittamien asiaan vaikuttavien tietojen perusteella.

TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN
Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa perusturvalautakunnalle osoitettuna ja varustettuna ”ateriakuljetus” –maininnalla 22.1.2007 virkaajan loppuun mennessä. Osoite Sosiaalitoimisto, PL
20, 69951 PERHO.
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta
huomioon.
Lisätietoja antavat Vuokko Möttönen 0400 818 310 ja
Seija Tikkanen 888 3219 sekä elintarvikelain osalta
terveystarkastaja Satu Luoma 044 788 5264, häneltä
saa myöskin kaavakkeet liitteitä varten.
Vuokko Möttönen, sosiaalipalveluohjaaja

Ateriakuljetus ei vaadi erillistä liikennelupaa.
TARJOUKSEN SISÄLTÖ
Tarjous tulee tehdä muodossa •/km. Tarjouksessa
tulee ilmoittaa koko sopimuskauden voimassaoleva
tarjoushinta ja sellaiset muut seikat, jotka vaikuttavat
kokonaisedullisuuden harkintaan. Tarjoushintojen tulee sisältää elintarvikkeille säädetty arvonlisävero ja
sen osuus tulee erotella.
Tarjousten jättämisen yhteydessä
tulee perusturvalautakunnalle toimittaa myöskin elintarvikeviranomaisen hyväksymislausunto
aiotulle kuljetuskalustolle (perustuu
elintarvikelain 13 §) sekä edelleen terveysviranomaisen hyväksymä omavalvontasuunnitelma
(perustuu Valtioneuvoston asetukseen elintarvikevalvonnasta).
Tarjous ratkaistaan tarjousajan päättymisen jälkeen
pidettävässä seuraavassa perusturvalautakunnan
kokouksessa.
TARJOUSKILPAILUN RATKAISUPERIAATTEET
Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka
vastaavat tarjouspyyntöä. Hyväksytyksi tulee tarjous, joka tulee ostajalle kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.

Perhon kunnassa kirjoilla olevat rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen
omaavat rintamaveteraanit (miehet ja naiset)
voivat hakea 19.1.2007 mennessä

RINTAMAVETERAANIEN
KUNTOUTUKSEEN VUODELLE 2007
Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta ja kuntoutustarpees-ta.
Kuntoutukseen voi hakea enintään vuoden vanhalla lääkärintodistuksella, mikäli terveydentilassa ei ole tapahtunut muutosta.
Kuntoutushakemuslomake täytetään lääkärintarkastuksen yhteydessä vastaanotolla.
Hakijalla on oltava mukana rintamasotilas-,
rintamapalvelus- tai rintamatunnus.
Hakija saa päätöksen kuntoutukseen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, kun hakemukset
on käsitelty.
Lisätietoja terveyskeskuksen vastaanotosta
puh. 8883 500/Eija Pohjonen.
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KUULUTUS
Perhon ympäristölautakunta ilmoittaa seuraavasta vireille tulleesta maa-aineslupahakemuksesta:
Juha Riihimäki hakee Perhon kunnan ympäristölautakunnalta maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottolupaa Perhon kunnan Perhon kylästä,
Kuusjärvi RN:o 31:39 nimiselle tilalle. Maa-aineslupaa haetaan soran ottamiselle teiden
rakentamis- ja kunnossapitomateriaaliksi.
Ottamisalue on n. 12,6 ha ja otettavan maa-aineksen vuotuinen otto n. 18 000 m³. Maa-ainesten kokonaisotto on 180 000 m³. Ottamislupaa
haetaan kymmeneksi vuodeksi.
Ottamisalue sijaitsee Humalajoella, Kivijärvelle
menevän maantien varressa. Ottamisalue sijaitsee hakijalle aiemmin myönnetyn soranottoalueen
vieressä ja koskee osittain aloitettuja soranottoalueita.
Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta
asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla
yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Perhon kunnan tekniseen toimistoon, osoitteeseen Perhon kunta, ympäristölautakunta, PL
20, 69951 PERHO. Muistutukset tulee tehdä ja
mielipiteet esittää ennen kuulutusajan päättymistä.
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 12.1.2007
-13.2.2007 Perhon kunnan teknisessä toimistossa.
Perhossa 12.1.2007

Ympäristölautakunta

Juliste- ja logokilpailut päihteiden ja kiusaamisen vastaisista kampanjoista jatkuu tammikuun loppuun asti. Katso ilmoitukset
edellisestä Perholaisesta.

Mistä karhulle nimi?
Kansanperinteessä karhua on kunnioitettu metsän
kuninkaana ja sen nimen lausumista on vältelty. Karhua on pidetty myös ihmisenkaltaisena hahmona.
Karhulla on monta “nimeä”, synonyymi-ilmaustakin eli
mesikämmen, otso, ohto jne.

Ehdota nimeä nuorelle naaraskarhulle, joka tutkailee
kävijöitä kunnanviraston yläaulassa.
Karhu kaadettiin Perhon Nevalan metsissä marraskuussa
2006.

Karhun kuva nähtävänä myös kunnan nettisivulla.

Ehdotukset tammikuun loppuun mennessä
koulutoimistoon (kunnanviraston alakertaan) kirjallisina perusteluineen tai os. Perhon koulutoimisto, PL 20, 69951 PERHO.
Ehdotukseen mukaan yhteystiedot.
Kilpailu on avoin kaikille entisille ja
nykyisille perholaisille!
Kilpailuraati palkitsee valitun nimiehdotuksen.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan myös
tuotepalkintoja.
Kilpailun järjestää Perhon kunta

Opiskele vaikka työn ohella, Jamissa!

Jami järjestää yhteistyössä Perhon kunnan kanssa
monimuotokoulutuksena aikuisille suunnatun, liiketalouden
perustutkintoon johtavan

MERKONOMIKOULUTUKSEN
Koulutuksen suunniteltu aloitus on tammikuussa 2007 Perhossa, kesto noin kaksi vuotta.
Lähiopiskelua n. 2-3 pv/kk. Koulutusohjelmat:
- Asiakaspalvelu ja markkinointi

- Taloushallinto

asiakasmarkkinointi, markkinointiviestintä,
markkinoinnin suunnittelu

taloudellisen tiedon tuottaminen, talouden suunnittelu
ja seuranta

Tutkinto suoritetaan näyttökokein joko työpaikalla tai oppilaitoksessa.
Hakemukset ja lisätiedot:
Järviseudun ammatti-instituutti, Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi
Seppo Aho, puh. 044 465 7103, seppo.aho@jamin.fi tai Seija Hänninen, puh. 044 465 7161, seija.hanninen@jamin.fi
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
TUKIOIKEUSPÄÄTÖKSET
Tilatukioikeuksia koskevat päätökset postitetaan
tiloille aikaisemmasta tiedosta poiketen tammikuun alussa. Päätöksistä selviää tilatuen koostumus:
tavallisten ja kesanto-oikeuksien määrä ja arvo, mahdolliset tarralappuoikeudet ja lisäosien määrä. Lisäosat koostuvat vuoden 2000 – 2002 sonnipalkkioista,
31.3.2006 olleesta maidon viitemäärästä sekä varannosta myönnetyistä sonnien lisäosien korotuksista.
Tukioikeudet on esitetty päätöksessä ryhmätasolla.
Tukioikeusrekisterissä jokaiselle tukioikeudelle on annettu erillinen rekisterinumero. Yksi tukioikeus oikeuttaa yhden hehtaarin tilatukeen. Tilatuen saamiseen
tarvitaan sekä tukioikeus että vastaava määrä
tukikelpoista peltoa. Tukioikeutta ei ole kiinnitetty tiettyyn peltolohkoon, vaikka oikeudet on vahvistettu vuoden 2006 viljelyksessä olevien peltolohkojen perusteella.
Tukioikeus vahvistetaan mutta tilatukea ei makseta
esim. tilapäisesti viljelemättömälle alalle eikä
kasvulohkolle, jonka ala on alla 5 aaria. Ilman tarralappua tukea ei myöskään makseta ns. puutarhakasveille (marjapensaat, mansikka).
Tukioikeuden voi vuokrata tai myydä pellon mukana.
Tukioikeuden myynti on myös mahdollista ilman peltoa.

VILJELIJÄKOULUTUS UUDESTA
YMPÄRISTÖTUESTA JA TILATUESTA HELMIKUUSSA 2007
Jokaisessa alueemme kunnassa järjestetään helmikuussa puolen päivän mittaisia koulutustilaisuuksia otsikossa mainituista aiheista. Perhossa koulutuspäivä on ma 12.2.2007 klo 12 – 16
kunnanvirastolla Haanensalissa.
Koulutuksen aiheina ovat mm. muuttuvat ympäristötukiehdot v. 2007- 2013, uudet erityistukisopimukset, tilatuen ajankohtaiset asiat sekä ympäristötuen lisätoimenpiteiden valinta. Koulutus järjestetään te-keskuksen, Mtk:n, ProAgrian ja kuntien yhteistyönä.
Samansisältöinen iltatilaisuus järjestetään Kaustisen
evankelisella kansanopistolla ti 13.2.2007 klo
18.30 – 22. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niissä on
kahvitarjoilu. Kahvituksen järjestämistä varten
ilmoittautumiset viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä maataloustoimistoon, puh. 8883 217 tai
seija.klemola@perho.com.

Maataloustoimistosta saa lisätietoja muissa kunnissa järjestettävistä tilaisuuksista.

UUDET VUOKRASOPIMUKSET JA
TILATUKIOIKEUS
Uusissa pellon vuokrasopimuksissa voidaan tietyin
edellytyksin sopia myös tukioikeuden
vuokrauksesta. Maataloustoimistossa on MTK:n
uusi vuokrasopimusmalli, jossa on otettu huomioon
myös tukioikeus. Tukioikeudesta voi sopia myös ns.
vapaamuotoisessa pellon vuokasopimuksessa. Lisätietoja maataloustoimistosta.

Maataloustoimisto

HAANEN HIIHTO –laturetki
Su 11.3.2007
Lähtöpaikat: klo 8.00 kk koulukeskus, Möttösen koulu, Humalajoki Joutenhovi,
Jänkä kylätalo.
Ilmoittautuminen lähtöpisteissä.
Osallistumismaksu 5 •, perhemaksu 10 •
sis. hernekeiton kirkonkylällä, mustikkakeiton
Humalajoella, mehut ja kunniakirjat.
Haanen hiihto hiihdettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1966. Viimevuotinen Haanen hiihto 40
vuotta juhlahiihto sai 436 hiihtäjää ladulle. Pyritään tänä vuonnakin ainakin samaan!

Lisätietoja vapaa-aikatoimi,
puh. 888 3214, 040 528 9971
Perhon vapaa-aikatoimi

Sosiaalityöntekijä Eila Anneli Linnan
puhelinnumero on 888 3222 tai 0400 165
231. (Halsua-Perho-Veteli palvelumuistiossa
2006-2007 väärä kännykkänumero.)

Perjantai 26.1. on kouluilla vapaata!
Hiihtoloma viikolla 9; 26.2.-2.3.2007.
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
TALVILIIKUNTAKAMPANJA 2007
Tammi-, helmi- ja maaliskuu

P vm

Tammi

Helmi

Maalis

1
2
3

Kokoa suorituksesi tähän oheiselle kortille
ja palauta se vapaa-aikatoimistoon 5.4.2007
mennessä.
Korttiin voit merkitä vähintään puoli tuntia
liikuntaa; hiihtoa, laskettelua, luistelua,
kävelyä, tmv. talvista liikuntaa.
Kaikkien oheisen kortin
palauttaneiden kesken
arvotaan palkintoja.
Lisäksi vähintään 500 km
hiihtäneiden kesken arvotaan 2
kpl 250 euron arvoista suksipakettia.
Kortteja saa lisää vapaa-aikatoimistosta.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nuopparin aukioloajat
Ma klo 18-20
Ke klo 18-20
Pe klo 19-21.30
Mahdollisuuksien mukaan avoinna toisinaan myös
lauantaisin ja sunnuntaisin, josta tiedotetaan
erikseen.
Lisätietoja vapaa-aikatoimi 8883214.
Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoron

Kansanlaulukonsertti su 28.1.2007
klo 19.00 Perhosalissa.
Väliajalla puffetti.
Liput/ohjelma 5•
Tervetuloa!
Järj. Perhon kulttuuritoimi

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kosmetologi-ilta nuorille Nuopparilla
pe 2.2. alk. klo 19.00

29

Perhon Hius- ja kauneuspalvelun Marja-Leena
Patovisti antaa nuorille niin tytöille kuin pojillekin
vinkkejä ja neuvoja ihonhoitoon.
Iltaan osallistujien kesken arvotaan mm. kasvohoito ja muuta pientä kivaa.
Kaikki mukaan!

31

Järj. vapaa-aikatoimi

6
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Yht.

Nimi: __________________________________
Osoite: ________________________________
Puh. ________________ Hiihtokm __________

Perhon kuntatiedote n:o 1/2007. Jakopäivä 11.1.2007.

