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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

Oletko kiinnostunut
työskentelemään
perhepäivähoitajana
omassa kodissasi
Möttösessä tai
Oksakoskella.
Ota yhteys, puh.
0400 760 472
Marianne
Ukskoski
päiväkodin johtaja

Joulun avajaiset...

JOULUVALOT
SYTTYVÄT PERHOSSA
PE 30.11.2007 KLO 18.00
Ohjelmaa Säästötalon edessä pe 30.11.
klo 17.00-19.00. Paikalla mm. joulupukki
reippaine tonttuineen. Tarjolla mehua,
rekiajelua lapsille ja jotain yllättävääkin.
Myyntipöytiä voi varata 28.11. mennessä,
puh. 040 518 6459/Teemu.
Järjestelyissä mukana lukion alkajien fysiikan
ryhmä ja Perhon Kehitysyhtiö Oy

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA
PERHOSSA 6.12.2007
klo 10.00
11.00
11.15
12.00

Juhlajumalanpalvelus kirkossa
Kunniakäynti sankarihaudalla
* Puhe kh:n pj. Markku Sahipakka
Juhlakahvit, seurakuntatalo
Itsenäisyyspäiväjuhla Seurakuntatalolla
* Juhlapuhe professori Mikko Altonen
* Veteraanien puheenvuoro pj. Heimo Linna
* Kk:n koulun oppilaiden esittämä lippuruno ja laulu
* Musiikkia viululla ja pianolla Eetu, Anni ja Elli Erkkilä
Tervetuloa!
Järj. Perhon kunta, Perhon seurakunta ja LC Perho

Seuraava Perholainen
ilmestyy 20.12.2007
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010 tai
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Kauhavan Kirjapaino

KUNNANVIRASTO SULJETTU
27.-28.12. ja 31.12.2007
Päivystyksestä tiedotetaan seuraavassa Perholaisessa.

Perhon kunnan kotisivulta www.perho.com löydät
kuntaa koskevaa tietoa sekä linkin maakuntaviestisivuille.
Käy tutustumassa!

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
ON
INFLUENSSAROKOTUKSEN
AIKA
Syksy on taas tullut ja influenssa-aika
lähestyy. Kutsumme Teidät yli 65-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat maksuttomaan influenssarokotukseen Perhon terveyskeskukseen (keskiviikko) 5.12. ja (perjantai) 7.12.2007
Rokotukseen voitte tulla kumpanakin
päivänä klo 10.00 – 15.45..
Kotisairaanhoito rokottaa omat asiakkaansa kotikäyntien yhteydessä sovitusti.
Lasten flunssarokotukset on jo pistetty. Mikäli sinulta on jäänyt aikataulu huomaamatta ja haluaisit vielä rokotuttaa lapsesi (6 – 35 kk), ota yhteyttä
lasten neuvollaan rokotusajan sopimiseksi.
Miksi influenssarokotus kannattaa ottaa?
Ikääntyneelle influenssa saattaa olla varsin vakava tauti, vaikka hänellä ei olisikaan mitään
perussairauksia. Influenssa on voimakasoireinen,
siihen liittyy korkea kuume ja se vie potilaan nopeasti heikkoon kuntoon. Pahimmillaan influenssa voi
olla hengenvaarallinen. Tavallisesta flunssasta se
eroaa juuri rajuutensa takia.
Influenssarokote on paras keino suojautua
influenssalta. Se suojaa myös influenssan jälkitaudeilta, esimerkiksi keuhkokuumeelta. Aivan täydellistä suojaa rokote ei anna. Rokotetulla taudin
oireet ovat kuitenkin lievemmät ja toipuminenkin
nopeampaa. Influenssarokotus on turvallinen, vakavat haittavaikutukset ovat harvinaisia.
Pitääkö influenssarokotus ottaa joka vuosi?
Influenssavirus muuntuu jatkuvasti. Edellisenä
vuonna annettu rokotus tai sairastettu influenssa
ei enää seuraavana vuonna suojaa. Siksi rokotus
tulee ottaa joka syksy.
Mitä pitäisi ottaa huomioon rokotuspäivänä?
Rokotuspäivänä on hyvä välttää rasittavaa liikuntaa. Saunaan voitte mennä, mutta kovien löylyjen
ottamista ei suositella.
Muistattehan myös ottaa KELA-kortin mukaanne.
Tervetuloa!
Perhon terveyskeskuksen henkilökunta
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Vanhempainyhdistys TUKEVAT ry:n
10-vuotisjuhla
sunnuntaina 25.11.2007 klo 13
alkaen Perhonsalissa
-

Ohjelmassa mm.
Suomen Vanhempainliiton edustajan
puheenvuoro
muistelua vuosien varrelta
pienoisnäytelmä (9. lk ilmaisutaito)
Lopuksi kakkukahvit.

Juhlan alussa voitte myös äänestää valokuvia
yhdistyksen suunnittelemaan kalenteriin (aiheena ”Meidän koulu”).
Jäsenkampanjan loppuessa arvotaan palkintona hierontalahjakortti; jos haluat olla mukana arvonnassa, muistahan maksaa yhdistyksen jäsenmaksun/kannatusjäsenmaksun 5
euroa (Op Perho 533305-423089).
Yhteistyöterveisin
Vanhempainyhdistys TUKEVAT ry:n johtokunta
ja opetustoimi

PERHON KUNTA
ETSII PERHEHOITAJIA
Perhehoitoon voidaan sijoittaa lapsi, vanhus
tai sellainen vammainen/sairas henkilö, joka
ei selviydy yksin asuen.
Perhehoidosta tehdään sopimus
sosiaalitoimessa. Perhehoidosta maksetaan
hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Lisätietoja
antaa sosiaalityöntekijä Eila A.Linna, puh.
8883 222, 0400 165 231, tavoitettavissa
parhaiten klo 9.00 - 11.00.

PERHON VÄESTÖTIETOJA
31.1.2007
30.6.2007
31.8.2007
30.9.2007
31.10.2007

3006
2998
2999
2991
2997
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
TUKIEN MAKSATUKSESTA
Tämän hetkisen tiedon mukaan tilatuki, lfa:n lisäosa ja sonnipalkkioiden ennakko maksetaan marraskuun lopussa. Pohjoisen kotieläintuen loppuosa
(ei teurastetut lihasiat eikä teurastetut hiehot) maksetaan joulukuun alussa.

SONNIPALKKION HAKUAIKA
12. – 26.11.2007
Vuoden viimeinen sonnipalkkion hakuaika on marraskuussa. Hakemuksen liitteenä tulee olla nautaeläinluettelo hakemuksen kohteena olevista eläimistä. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti
vipu-palvelun kautta. Henkilökohtaisen tunnuksen
vipu-palveluun voi anoa maataloustoimistosta
lomakkeella nro 405.

MAIDON VIITEMÄÄRÄN VÄLIAIKAINEN VUOKRAAMINEN
Tuottaja, joka harjoittaa maidontuotantoa, voi väliaikaisesti yhden tuotantojakson ajaksi vuokrata vähintään 10 000 litran käyttämättä olevan
osuuden omistamastaan viitemäärästä toiselle maidontuottajalle. Tuottaja ei voi antaa
viitemäärää väliaikaisesti vuokralle peräkkäisinä tuotantojaksoina. Väliaikainen vuokraus tehdään lomakkeilla 530112 ja 530106. Hakemukset
kuluvalle kaudelle tulee toimittaa te-keskukseen
helmikuun loppuun mennessä.

MELA-ASIAMIEHEN PUHELINNUMERO MUUTTUNUT
Mela-asiamies Hannu Ojantakasen tavoittaa numerosta (09) 4351 649. Asiamies on tavattavissa ainoastaan sopimuksen mukaan kunnanviraston alakerran kokoustilassa.
Maataloustoimisto

Savolaisia elämänohjeita (Olavi Rytkönen)
- Elämän tarkotus on murheen karkotus.
- Naara itelles ennen ku muut kerkijää.
- Ikkee tulloo, vuan vanahaks ee tarvihe tulla.
- Jos ymmärrät kaeken, oot varmasti
käsittännä viärin!
- Liika vaahti vuan harmittaa kun suap kulukee
vähemmän aekoo ku hittaammat.

URHEILUSSA JA KULTTUURISSA MENESTYNEIDEN
PALKITSEMINEN
Vapaa-aikalautakunta palkitsee vuonna
2007 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 vuoden
loppuun mennessä.
Vapaa-aikalautakunta

YHDISTYSTEN TOIMINTAA
Perhon Vesaisten toiminta v. 2007-2008
Maanantaisin klo 18-19 keskuskoulun vanha
sali, ohjaajana Anette Kivelä
Tiistaisin klo 18-19 Möttösen koulu, vanhan
koulun liikuntasali, ohjaajana Tanja Kuusjärvi.
Tervetuloa!
Yhdistykset ja yhteisöt voivat ilmoittaa
tapahtumista Perholaisessa. Aineisto vapaaaikatoimistoon raija.sahlgren@perho.com tai
puh. 888 3214 tai 040 528 9971.

Kunnanvaltuusto päätti
12.11.2007 pidetyssä kokouksessa vuoden 2008 tuloveroprosentiksi ja kiinteistöveroprosenteiksi seuraavaa:
- tuloveroprosentti
- yleinen kiinteistöveroprosentti
- vakituiset asuinrakennukset
- muut asuinrakennukset
- yleishyödylliset yhteisöt
- rakentamattomat rakennuspaikat

19,50
0,55
0,35
0,85
0,00
2,05

3

Perholainen 10/2007

57. KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAVIESTI PERHOSSA
SU 6.1.2008
Lähtölaukauksen ampuu Perhon uusi
kunnanjohtaja Ari Kinnunen kello 11.00.
Liput 10 €, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.
Tarkempaa tietoa joulukuun Perholaisessa.
Maakuntaviestikarsinnat la 22.12. klo
11.00 maakuntaviestistadionilla.
Ilmoittautumiset paikanpäällä. Jos hiihtäjiä on
tarpeeksi niin tulee kaksi joukkuetta.
Maakuntaviestitalkoolaisille
tiedotustilaisuus Perhonsalissa pe 4.1.
Kaikki talkoisiin ilmoittautuneet paikalle.
Seuraavat rakennustoimikunnan talkoot
la 29.12.
Lisätietoja maakuntaviestiasioista
kilpailunjohtaja Arto Kalliokoski, puh. 040 512
3559, järjestelytoimikunnan sihteeri Raija
Sahlgren, puh. 040 528 9971.
Perhon Kiri

Perhon kunta

KIRJOJA JOULUKSI

R - Itella Oyj

Rakennustarkastaja Jari Hurskaisen vastaanotto Perhossa: pariton viikko
keskiviikko ja parillinen viikko keskiviikko ja torstai
puh. 044 4596 221 ja sähköpostiosoite
tekninen.toimisto@perho.com
Puhelin- ja sähköpostineuvontaa myös muina työpäivinä.
Ympäristötoimen tehtävät: Tmi Arto Hautalan vastaanotto Perhossa pääsääntöisesti tiistaisin puh. 050 351 3208 tai sähköpostitse arto.hautala@perho.com
Puhelin- ja sähköpostineuvontaa myös muina työpäivinä.

MYYTÄVÄNÄ EDULLISESTI
OMAKOTITONTTEJA
Keskustan kaava-alueelta, Sahinkoskelta ja
Hiekanmäeltä löytyy vapaita omakotitalotontteja
sekä Oksakoskelta ja Möttösestä edullisia
palstoitettuja omakotitalotontteja.
TEOLLISUUSTONTTEJA
Kirkonkylän teollisuusalueella. Teollisuustonttikampanja 31.12.2008 saakka. Teollisuustonteista
4.000 m² hintaan 100 € (kampanjan ajan) ja ylimenevä osa normaalihintaan.
Katso: www.perho.com/
teollisuustonttikampanja.htm.
KOMANTEEN RANTATONTTEJA
yhteensä 7 kpl, 2986-4619 m², hinnat 12.50015.500 €.
KOKKONEVAN KOULU ja ulkorakennus

Perhonjokilaakson historia
15,00 eur/kpl
Kokkolan pitäjän yläosan historia 7,00 eur/kpl
Ihminen Erämaassa
2,00 eur/kpl
- Peuranpolun kulkijoiden 8000-vuotinen taival

Sotaveteraanien henkinen
perintö (Heimo Linna)
20,00 eur/kpl
15,00 eur/kpl
Elämäni sävelet (Sakari Linna)
Perhon koululaitoksen historia 10,00 eur/kpl
Tilikkutäkki
5,00 eur/kpl
- Perhonjokilaakson sukututkimusyhd. lukemisto

Luontoaiheisia postikortteja
Tervetuloa ostoksille kunnanvirastolle aukioloaikoina ma-to klo
8.30-15.30 ja pe 8.30-14.00.
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0,50 eur/kpl

ASUNTO OY PERHON KAIJALAN OSAKKEITA
AF 3
2 h + k + s 49 m²
pohjahinta 35.500 €
AE 4 2 h + k + s 49 m²
pohjahinta 35.500 €
Asunnoissa sähkölämmitys.
Perhon kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä
tai hylätä jätetyt tarjoukset.
Lisätietoja omakoti-, teollisuus- ja rantatonteista
sekä muista kohteista Tapio Alangolta, puh. 888
3234 tai 0400 361 991 tai
tapio.alanko@perho.com sekä kunnan
internetsivulta www.perho.com, josta löytyy myös
karttoja ja kuvia kohteista.
Kunnanhallitus

Perhon kuntatiedote n:o 10/2007. Jakopäivä 23.11.2007.

