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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

Tiesitkö, että Perhossa on
aloittanut koulutettu ja
laillistettu hieroja?

Marita Harju
Jyväskyläntie 4

EDUSKUNTAVAALIT 2007
Ennakkoäänestys
toimitetaan 7.-13.3.2007 Perhon kunnanvirastolla,
Haanensalissa seuraavasti:
ke-pe 7.-9.3.2007
la-su 10.-11.3.2007
ma-ti 12.-13.3.2007

klo 9.00-16.30
klo 11.00-14.00
klo 9.00-16.30

Henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai muu kuvallinen ja virallinen
asiakirja) on oltava mukana ennakkoäänestyksessä.
Tarvittaessa poliisilta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin,
joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa vaaleissa
tai kansanäänestyksessä, kunnallisvaaleissa tai kansanäänestyksessä sekä Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole
muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä
kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen
kotikunnakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään
ti 6.3.2007 klo 16.00 mennessä keskusvaalilautakunnalle joko
kirjallisesti, os. PL 20, 69951 Perho tai puhelimitse virka-aikana
sihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 888 3204 tai 0400 798 010 tai
puheenjohtaja Olli Koivukoski, puh. 0400 151 996.

(entinen Irman Kukka)

69950 Perho
Ajanvaraus:
puh. 0400 661 425

Seuraava Perholainen
ilmestyy 4.4.2006.

Vaalipäivä
sunnuntai 18.3.2007 klo 9.00-20.00 seuraavasti:
Äänestysalue
1. Kirkonkylä
2. Möttönen
3. Oksakoski

Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki, puh. 888 3204
tai sähköposti
armi.kirvesmaki@perho.com

Äänioikeusrekisteri

Painatus: Kauhavan Kirjapaino

Perhossa 30.1.2007

Äänestyspaikka
Yläaste/lukio
Möttösen koulu
Oksakosken koulu

Äänioikeuskyselyt 31.1.2007 lukien virka-aikana klo 8.00-16.15
Kokkolan maistraatista, puh. 833 9509.
Lisätietoja vaaleista www.vaalit.fi.
Perhon kunnan keskusvaalilautakunta

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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TYÖMATKA-AVUSTUKSET
VUODELTA 2006
Perhon kunnan vuoden 2007 talousarviossa on 10.000 euron määräraha
työmatkojen avustamiseen vuoden
2006 aikana tehdyistä työmatkoista.
Avustusta maksetaan kunnan alueella
ja kunnan ulkopuolella työssä käynnistä
aiheutuneista matkakustannuksista 1010 euron
ylittävien matkakustannusten osuudella siten, että
käytettävissä oleva määräraha jaetaan hakijoiden
matkakustannusten suhteessa.
Hakijalta edellytetään, että hänen kotikuntansa on
1.1.2006 ollut Perho.

Perhon kunta myy tarjousten perusteella n.
2,5 ha:n MÄÄRÄALAN KUIKKAHARJUN
SORANOTTOALUEEN YHTEYDESTÄ Mäkelä RN:o 12:60 ja Mattila RN:o 15:25 tiloilta.
Arvioitu soramäärä n. 50.000 k-m³, joka on karkeaa.
Kirjalliset tarjoukset jätettävä to 8.3.2007
klo 12.00 mennessä Perhon kunnanhallitukselle, Kuikkaharjun sora-alue, PL 20,
69951 Perho.
Perhon kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä jätetyt tarjoukset.

Matkakustannusten määrittelyssä noudatetaan
0,22 euroa/km laskentaperustetta.

Lisätietoja Tapio Alangolta, puh. 888 3234 tai
0400 361 991.

Maksettu avustus on saajalle verotettavaa tuloa
vuoden 2007 verotuksessa.

Kunnanhallitus

Hakemuslomakkeita saatavana kunnanvirastosta.
Huolellisesti täytetyt lomakkeet tulee palauttaa
kunnanvirastoon 9.3.2007 mennessä.
Kunnanhallitus

VUOKRA-ASUNTOJA
HAETTAVANA
Perhon kunta ilmoittaa haettavaksi
seuraavat asunnot:

KUNNANVIRASTO SULJETTU
26.2.-2.3.2007
PÄIVYSTYS:
Kiireellinen sosiaalipäivystys
puh. 0400 798 011
Toimeentulotukiasiat hoidettava ennen sulkua.
Lomatoimisto
asiointipuh. 040 760 1354
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.

Mukavaa hiihtolomaa
kuntalaisille!
Muistakaa ulkoilla!
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Jaakonkuja 1 C 4
Jaakonkuja 4 E 2
Keskustie 14 B 1
Eeronkuja 2 B 5
Eeronkuja 4 A 1

3h+k+s
3h+k+s
3h+k
3h+k+s
2h+k+s

72,5
70,2
71,5
80,0
58,0

m2
m2
m2
m2
m2

Asuntohakemuslomakkeita saa teknisestä
toimistosta, johon hakemukset voi jättää.
Lisätietoja: Taina Jänkä, puh. 888 3233
Vuokratoimikunta

Työvoimatoimiston Perhon
toimipiste suljettu ke 28.2.2007.
Yhteydenotot tarvittaessa Kaustisen
toimistoon, puh. 010 604 6380 tai
työlinjalle, puh. 010 607 6766.

Poliisin lupapalvelujen osalta
Perhon sivuvastaanotto
on suljettu to 1.3.2007.
Palvelemme jälleen 8.3.2007.
Kaustisen Poliisi, puh. 868 1600.
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ASUNTOJEN KORJAUS- JA
ENERGIA-AVUSTUKSET
HAETTAVANA
1. KORJAUSAVUSTUKSET
Korjausavustuksia voidaan hakea vanhusväestön
ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan. Uutena avustusmuotona on mm. kiinteistökohtaisen
talousvesijärjestelmän parantaminen.
Avustusta voidaan myöntää, jos asunnossa pysyvästi asuvasta ruokakunnasta vähintään yksi
henkilö on 65-vuotias tai vanhempi taikka vammainen.
Avustusta myönnetään sosiaalisin perustein
asuinrakennuksen omistajalle.
Avustuksia myönnettäessä käytetään valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa tulo- ja varallisuusharkintaa. Korjattua asuntoa tai asuinrakennusta
on käytettävä vanhus- tai vammaisruokakunnan
asuntona vähintään viiden (5) vuoden ajan avustuksen ensimmäisen erän nostamisesta lukien.
2. ENERGIA-AVUSTUKSET
Avustuskohteina ovat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme asuntoa tai asuinhuoneistoa.
3. AVUSTUS ASUINRAKENNUKSESSA
TAI ASUNNOSSA OLEVAN TERVEYSHAITAN POISTAMISEEN
Avustuksen myöntää Valtion asuntorahasto.
Avustuksia haetaan asuntorahaston lomakkeella
joita saa kunnantoimistosta. Avustusten hakuaika päättyy 5.4.2006.
Avustusasioita hoitaa Pasi Rannila, puh. 888 3235
tai 0400 361 990.
Kunnanhallitus

KUNTALAISIA MUISTUTETAAN JÄRJESTYSLAISTA, JOKA KOSKEE
KOIRIA (14 § koirakuri)
Koiran omistajan tai haltijan on:
1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä.
2) pidettävä huolta, ettei eläin pääse yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle,
toriaikana torille, kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle (koskee myös kissoja).
3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää
ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

TARJOUSPYYNTÖ
VIHERTÖISTÄ
V. 2007 - 2009

Perhon kunnan tekninen lautakunta pyytää
tarjouksia Perhon kunnan kiinteistöjen sekä
ulkoilu- ja urheilualueiden vihertöistä vuosille
2007 - 2009.
Vihertyöt on jaettu neljään hoitoalueeseen ja kolmeen kunnossapitoluokkaan.
Alueet 1 – 3 ovat keskustassa ja alue 4 sisältää
muut kunnan vihertyöalueet.
Hoitoalueiden pinta-alat ovat keskimäärin n. 2.5
ha. Viheralueiden kokonaispinta-ala on n. 9,9 ha.
Aluekohtaiset kohdeluettelot ja kartat saatavissa
teknisestä toimistosta.
Tarjous pyydetään antamaan hoitoalueittain
kokonaishintaan, vuosittain eriteltynä. Tarjouksen
voi tehdä yhdestä tai useammasta alueesta.
Tarjouksesta tulee ilmetä alueittain työhön käytettävä kokonaistyöaika ja työssä käytettävä kalusto.
Tarjouksen valintaperusteena käytetään hoitoalueittain halvinta hintaa.
Vihertöihin kuuluu nurmikoiden leikkaus kasvukauden aikana 20 kertaa kunnossapitoluokassa I, 15 kertaa
luokassa II ja 10 kertaa luokassa III.
Alueiden puhtaanapito, pudonneiden lehtien kevät-/syyssiivous, kukkien, puiden ja pensaiden hoito sekä
leikkaus sisältyvät vihertöihin ja
tarjouspyyntöön.
Tarjous pyydetään antamaan, tekniselle lautakunnalle osoitettuna, viimeistään 27.3.2007
klo 15.00 mennessä. Kuoreen merkintä
”Vihertyötarjous”.
Ennen tarjouksen tekemistä tarjoajaa pyydetään
tutustumaan alueisiin ja niillä kasvaviin puihin ja
pensaisiin.
Tekninen lautakunta pidättää itselleen oikeuden tarjousten hyväksymiseen tai hylkäämiseen.
Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja saa teknisestä
toimistosta Tapio Alangolta, puh. (06) 888 3234.
Tekninen lautakunta
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OPETUSTOIMI TIEDOTTAA
LUKUVUODEN
2007-2008 TYÖPÄIVÄT
Koulu alkaa
ma 13.8.2007
Syysloma
18.-22.10.2007
Lomapäivä
pe 7.12.2007
Syyslukukausi päättyy
21.12.2007
Joululoma
22.12.2007-6.1.2008
Kevätlukukausi alkaa
7.1.2008
Talviloma
25-29.2.2008
Lomapäivä
pe 2.5.2008
Kevätlukukausi päättyy
31.5.2008
Yksi lauantaityöpäivä koulujen vuosisuunnitelmissa
ilmoitettuna aikana.

HAKEMUKSET
ESIOPETUKSEEN LV 2007-2008
Perusopetuslain mukaan kaikilla 6-vuotiailla lapsilla
on oikeus saada vuoden kestävää esiopetusta ennen
oppivelvollisuuden alkua. Esiopetuksen lisäksi 6vuotiailla säilyy edelleen oikeus myös päivähoitoon.
Kuljetusetu koskee myös esiopetuksessa olevia oppilaita ja se koskee kuljetusta kotoa tai hoitopaikasta
suoraan esiopetuspaikkaan ja esiopetuksesta suoraan
kotiin tai hoitopaikkaan.
Etuus ei siis koske kodin ja hoitopaikan välistä matkaa.
Esiopetus Perhon koulutoimessa alkaa ma
13.8.2007.
Työajat samat kuin perusopetuksessa lv. 2006-2007
lukuunottamatta lauantaityöpäiviä.
Hakemukset esiopetukseen tulee toimittaa koulutoimistoon Ritva Järvelälle 20.3.2007 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta ja kouluilta.
Esiopetuspaikat vahvistetaan opetuslautakunnassa ja
päätös ilmoitetaan huoltajille lautakunnan käsittelyn
jälkeen.
Perhossa 15.2.2007

Opetustoimenjohtaja

Kevään ylioppilaskirjoitusten takia uuden
liikuntasalin iltakäyttövuorot perutaan
ajalla 12.3. - 22.3.2007.

PERUSOPETUKSEEN
ILMOITTAUTUMINEN
Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittaudutaan
torstaina 22.3.2007 klo 15-16 puhelimitse tai
huoltaja voi tulla käymään koululla em. aikana.
Lähikouluun ilmoitetaan ne vuonna 2000 ja sitä
ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Oppivelvollinen voi pyrkiä
oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin
vanhempien tulee tehdä anomus opetuslautakunnalle.
Koulumatkaetu koskee vain
lähikoulua.
TUTUSTUMISPÄIVÄ järjestetään koulukohtaisesti. Koulu
ilmoittaa asiasta lapsen huoltajalle.
Mikäli luokille 2-9 on tulossa esim. paikkakuntamuuton vuoksi uusia oppilaita tai jo koulussa olevalla oppilaalla on tiedossa muutto, pyydetään
myös näistä ilmoittamaan ao. koululle. 7. luokalle
vuosiluokkien 1-6 kouluilta tulevien oppilaiden ei
tarvitse ilmoittautua.
Kirkonkylän koulu 888 3312 tai 888 3313
Möttösen koulu (vl. 1-6) 888 3320
Oksakosken koulu (vl. 1-6) 888 3330
Reht.-opetust.joht. Outi Leväniemi, puh. 888 3303.

Koulun poikkeuksellinen aloittaminen
Anomukset koulunkäynnin poikkeuksellisesta
aloittamisesta toimitetaan koulutoimistoon (lomakkeita saa koulutoimistosta, puh. 888 3301).
Anomuksen perusteluksi liitetään psykologin lausunto
ja tarvittaessa lääketieteellinen selvitys (POL 27 §).
“Koulun ja kasvatuksen teemaviikot maaliskuussa”

Tervetuloa vanhemmat/kasvattajat, opettajat ja
muut asiasta kiinnostuneet
vko 11 ke 14.3.2007 keskustelutilaisuus “Ovatko säästöt uhka koulutyölle?” mukana kunnan
luottamushenkilöitä

vko 12 ma 19.3.2007 “Miten pärjätä murrosikäisen kanssa?” alustajana Merja Heikkilä Vetelin
perheneuvolasta

Pahoittelemme, että Perhon päihdestrategian keskustelutilaisuudessa esitetyssä nuorten näytelmässä
on käytetty Renkipoika –yritysnimeä yrittäjiltä lupaa
kysymättä, asiayhteydessä, joka saattaa johtaa
väärinkäsityksiin. Näytelmässä kuvatuilla tapahtumilla ei ole mitään tekemistä yrityksen kanssa.
Keskuskoulun näytelmäryhmä, rehtori ja opinto-ohjaaja
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vko 13 “Ravinto ja hyvinvointi/Tietoturva ja
netin käyttö”
Tilaisuudet klo 19, kahvitarjoilu klo 18.30 alk.
Järjestäjinä vanhempainyhdistykset (Jelpparit - Kirkonkylän koulu, Tukevat - Perhon keskuskoulu, Möttösen
vanh.yhd. ja Oksakosken vanh.tmk) sekä MLL - Perho
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Lääkärin palsta
Tämän Perholaisen ilmestyessä on mahdollisesti
Perhossakin alkanut A-virusinfluenssan esiinmarssi.
Tässä hiukan kertauksen omaisesti itse-/kotihoito-ohjeita ja neuvoja siitä, milloin on tarvetta kääntyä
perusterveydenhuollossa neuvolan ja lääkärin puoleen.
Influenssavirushan aiheuttaa taudin sellaiselle henkilölle, jolla vastustuskyky sillä
hetkellä juuri kyseistä virusta kohtaan on
puutteellinen.
Oireet alkavat hyvin nopeasti, muutamassa tunnissa kuume saattaa kohota 40 asteeseen, tähän liittyy voimakas väsymyksen tunne, lihassäryt, kurkkukipu ja myöhemmin yskää ja nuhaa, joskus vatsaoireitakin.
Näiden tyypillisten oireiden ilmaantuessa ja kun on tiedossa, että tautia on liikkeellä, on syytä heti asennoitua asiaan
niin, että lepo on kaiken hoidon kulmakivi, samoin nesteen
nauttiminen.
Etukäteistietojen perusteella syksyn rokotus suojaa kohtuullisen hyvin nyt liikkeellä olevalta influenssalta. Jos suojaa ei ole ja tauti iskee, on kuitenkin olemassa lääkitys, jota
saa apteekista reseptillä, nimeltään Tamiflu ja toinen vaihtoehto tälle on hiukan halvempi Atarin-niminen lääkitys.
Nämä ovat influenssan täsmälääkkeitä eli ne auttavat vain
tähän A-virusflunssaan. Lääkkeen aloitus on tehtävä aivan
taudin alkuvaiheessa, eli ihannetilassa jopa muutaman tunnin tai vrk:n sisällä, mutta vielä 2 vrk:kin sanotaan olevan
tällaista otollista aikaa.
A-virusflunssa vie potilaan yleiskunnon huonoksi lähinnä
nestehukan takia. Lisäksi influenssaan liittyy monesti jälkisairauksia riippumatta siitä onko ensivaiheen hoito onnistunut hyvin vai ei. Tavallisimpia ovat pikkulasten korvatulehdukset, aikuisilla keuhkoputkentulehdukset, poskiontelotulehdukset ja vakavimmillaan myös sydänlihastulehdus ja
aivokuume.
Yleensä nämä jälkitaudit iskevät siinä vaiheessa, kun
perusflunssasta on jo kuume laskussa ja potilas on vähän
yrittänyt olla jalkeilla ja ehkä jo tehdä töitäkin. Tärkeintä on
kuitenkin malttaa tässä vaiheessa mielensä. Eli minkäänlaisiin urheilusuorituksiin tai kunnonparannuksiin ei toipilasvaiheessa kannata ryhtyä.
Yhteyttä perusterveydenhuoltoon kannattaa ottaa, jos kuumeen jo lähdettyä se iskee uudestaan tai potilaalle tulee
kohde-elinoireita, esim. kova päänsärky, korvakipu, hengityksen vaikeutuminen. Yleensä tällöin otetaan CRP-koe.
Sairaslomien osalta todetaan, että terveydenhoitaja voi kirjoittaa 5 pv:n sairasloman tyypilliselle influenssa-potilaalle.
Lyhyesti sanottuna:
Riittävä lepo, nesteytys ja asentohoito eli puoli-istuva lepoasento ovat näitä itsehoidon kulmakiviä.
Mikäli tietää sairastavansa influenssaa, kehottaisin olemaan
menemättä esim. Jalmiinakotiin vierailulle jne.
Mikäli sitten nämä jälkisairaudet tulevat mukaan, antibioottien
hallittu käyttö on perusteltua.
Markku Lilja
Perhon terveyskeskuksen johtava lääkäri

TERVEYSTOIMI TIEDOTTAA
Henkilöstöuutisia terveyskeskuksesta:
Terveydenhoitajan toimeen valittu terveydenhoitaja-sairaanhoitaja Suvi Lempiälä (kuvassa vasemmalla) on aloittanut äitiys- ja
perhesuunnitteluneuvolassa
1.2.2007 Seija Linnan
perehdyttäessä tehtävään.
Työterveyshoitajan toimeen valittu työterveyshoitaja
Tarja Kujala aloittaa tehtävässä 1.3.2007 alkaen.
Yhdistetty työterveyshoitajan/johtavan hoitajan toimi
muutettu 2.1.2007 alkaen johtavan hoitajan toimeksi
johon liitetty vastaanottohoitajan tehtävät.

Perhon terveyskeskuksen avoterveydenhuoltokäynnit/vuodeosastohoito terveyskeskuksessa 2006
Vuonna 2006 tehtiin yhteensä 20 397 avoterveydenhuollon käyntiä, joista 3 792 hammashuollossa. Käynnit lisääntyivät 11.1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Lääkärillä käyntien osuus pieneni hieman edellisestä vuodesta ollen 23,6 % kaikista
käynneistä. Käynneistä 57.5 % tehtiin muun terveydenhuollon ammattihenkilön kuin lääkärin luo. Keskimäärin jokainen asukas kävi lääkärin vastaanotolla 1.6 kertaa ja muun ammattihenkilön luona 5.5 kertaa. Yhteensä laskettuna avoterveydenhuollon käyntejä tehtiin 7.1 käyntiä asukasta kohti.
Toiminnoittain tarkasteltuna äitiys- ja lasten-, kouluterveydenhuollon sekä kotisairaanhoidon sekä
kuntoutuksen käyntien määrä lisääntyi hieman vuoteen 2005 verrattuna ja uutena toimintona vastaanottohoitajan luona käynnit olivat 19.7 % lääkärillä
käyntimäärään verrattuna. Työterveyshuollon käynnit vähenivät 8.7 % vuoteen 2005 verrattuna.
Ilta- ja viikonloppupäivystyksessä käyntien määrät
ovat huomattavasti vähentyneet vuoteen 2005 verrattuna. Tämä osaltaan selittyy sillä, että toimintaprosesseja ja toimintarakenteita uudistamalla
sekä henkilöstön käyttöä tehostamalla on painopistettä siirretty kuntalaisten kannalta tärkeisiin palveluihin. Omassa terveyskeskuksessa on pyritty vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin päiväaikaisen toiminnan aikana.
Terveyskeskusvuodeosaston hoitopäivien määrä yhteensä 1186 hoitopäivää Toholammin terveyskeskuksessa 2006, joka on vuoteen 2005 verrattuna 51%
vähemmän. Keskimääräinen vuodeosastopaikkojen
tarve on laskennallisesti 2 vuodeosastopaikkaa tu-
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hatta asukasta kohti, näin ollen meillä on riittävästi varattu vuodeosastohoitoja varten paikkoja.
Terveyskeskuksen tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että palveluja käytetään sovittuna
aikana ja yhteydenotot esim. laboratoriovastausten
kysymiseen on sovittuna aikana. Näin jokainen saa
asiansa hoidettua turhaa odottelua välttäen.
Lääkärin vastaanotossa puhelinruuhka on pahin
yleensä maanantaisin aamupäivällä, joten jos asiasi ei ole päivystysluontoinen ja sen voi siirtää esim.
tiistai- tai keskiviikkoaamuun, vältyt turhalta
jonottamiselta.
PUHELINAJAT:
Laboratoriovastausten tiedustelu
ma, ti ja to klo 12-14, puh. 888 3503
Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola
ma-pe klo 11-11.30, puh. 888 3505
Lastenneuvola
ma-pe klo 11.00-11.30, puh. 888 3506
Kuntoutus ma–pe klo 8-9, puh. 888 3504
VASTAANOTOT:
Terveydenhoitajan aamuvastaanotto
ma–pe klo 8 - 10 ilman ajanvarausta.
* verenpainekontrollit, lyhyet sairaslomat, terveysneuvonta, aikuisväestön rokotukset, pienet sairaanhoidolliset toimenpiteet, ompeleiden poistot
korvahuuhtelut, lääkeinjektioiden annot
Vastaanottohoitajan vastaanotolle ajanvaraus
- vastaanoton hoitajan tai terveydenhoitajan
ohjauksella
Työterveyshuollon aamuvastaanotto ilman ajanvarausta ma–pe klo 8.00 – 10.00 (sairaanhoidollisen
sopimuksen tehneiden yritysten työntekijöille)
Merja Pekkanen, johtava hoitaja

Alkaisitko riita- ja rikosasioiden sovittelijaksi?
Etsimme paikallisia riita- ja rikosasioiden
sovittelijoita Perhoon.
Kyseessä on vapaaehtoistyö, josta maksetaan kulukorvaus. Sovittelutyötä koordinoi Kokkolassa sijaitseva
sovittelutoimisto. Sovittelutoimisto järjestää sovittelun
peruskurssin, todennäköisesti maaliskuussa 2007.
Kurssin pitopaikka on näillänäkymin Kaustinen tai Veteli. Asiasta kiinnostuneet ja aktiiviset kuntalaiset ovat
tervetulleita mukaan toimintaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset mahdollisimman
pian sosiaalityöntekijä Eila Anneli Linna,
puh. 888 3222 tai 0400 165 231.
(Sosiaalitoimisto suljettu 26.2.-2.3.)
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Palvelukeskus Jalmíinakodilla tarvitaan reippaita VUOSILOMASIJAISIA
tulevana kesänä, 28 5.2007 alkaen
1. Osastolla:
Olet hoitoalan ammattilainen tai alan
opiskelija, mielellään 18 vuotta täyttänyt, ja
olet kiinnostunut vanhustyöstä
2. Keittiöllä:
Olet keittiöalan ammattilainen tai alan
opiskelija, mielellään 18 vuotta täyttänyt
Palkkaus ja työehdot ovat kunnallisen työehtosopimuksen mukaisia.
Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelijoilla suoritettujen lukukausien määrä ja aika jona pystyisi toimimaan sijaisena.
Lähetä tai jätä hakemuksesi Jalmiinakodille
5.3.2007 mennessä, Vanhainkodintie 19, 69950
PERHO.
Lisätietoja antaa Jalmiinakodin johtaja Pirkko
Hietaniemi, puh. 888 3350 tai 040 729 5611.

SOSIAALIASIAMIES
TIEDOTTAA
Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu 2001 voimaan
astuneeseen sosiaalihuollon asiakaslakiin. Lain
mukaan jokaisessa kunnassa on oltava sosiaaliasiamies. Tällä lailla halutaan kiinnittää huomiota
sosiaalihuollon laatuun ja asiakkaitten kohteluun
sosiaalihuollossa.
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja ohjata
sosiaalihuollon asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakkaita muistutusten teossa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja
muutenkin toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies seuraa
asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa vuosittain siitä raportin kunnanhallitukselle.
Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä päätösvaltaa,
eikä sosiaaliasiamies voi muuttaa viranhaltijoiden
tekemiä päätöksiä. Asiakaslaki ei koske Kelan toimintaa.
Toimin Perhon kunnan sosiaaliasiamiehenä oman
opetustyöni ohella. Minut tavoittaa arkipäivisin numerosta 040 567 7869.
Päivi Laajala, YTM, sosiaaliasiamies

Perholainen 2/2007
Perhon ympäristölautakunta ilmoittaa
seuraavasta vireille tulleesta ympäristölupahakemuksesta:
Perhon kunnasta oleva Joni Peltokangas hakee
Perhon kunnan ympäristölautakunnalta
ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa Perhon kunnan Perhon kylän Raja RN:o
151:2 nimiselle tilalle. Ympäristölupaa haetaan
karjarakennuksen laajentamiseen. Karjarakennukseen tulee tilat 58 eläimelle.
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
22.2.2007-26.3.2007 Perhon kunnan teknisessä toimistossa.
Perhossa 15.2.2007

PERHON 4H
TIEDOTTAA
Perhon kirppiksellä (Leipomon rakennuksessa)
Perjantaina 23.2.2007 klo 11-17 3:n euron päivä!
Voit täyttää kaupan ostoskassiin 4H:n vaatteita,
kenkiä ja kirjoja kolmella eurolla niin paljon kuin
mahtuu. Tule tekemään uskomattomia löytöjä!
Pöytävaraukset ja lisätiedot Perhon 4H-yhdistyksestä, puh. 040 779 1690. Kirppis auki ma, ti ja to
klo 9-15, ke klo 12-18 sekä pe klo 11-17.

Nyt se alkaa! 4H:n lemmikkikerho maanantaisin
klo 16.30-17.30 nuopparilla, kirjaston alakerrassa.
Ensimmäinen kokoontuminen 19.2.2007. Ohjaajina Noora Kivelä ja Niina Laajala. Lisätiedot
Toiminnanjohtajalta. Tervetuloa kaikki mukaan!!

Tulossa…..4H:n kokkikerho ja suositut Arja Hietalan heppakerhot! Seuraa tiedotuksia ilmoitustauluilta ja nettisivuilta www.4h.fi/perho. Vain nopeimmat ehtivät mukaan!

Ympäristölautakunta

ASIANAJAJAN VASTAANOTTO PERHOSSA

Asianajaja, varatuomari Mika Talviarolla on vastaanotto perjantaisin Perhossa Lähivakuutuksen talossa.
Vastaanotolle on varattava aika viimeistään edellisenä maanantaina numerosta 044 384 9888.
Talviaro hoitaa yksityisten ja pk-yritysten asioita ja
tarjoaa oikeudenkäyntiasioissa myös valtion varoista
maksettavia palveluita.
Lisätietoja netistä www.lakineuvo.fi -> Tiedotteet
Kunnanvaltuusto valitsi 29.1.2007 pidetyssä kokouksessa kunnanhallitukseen v. 2007-2008
seuraavat henkilöt:
pj. Markku Sahipakka (Kesk)
hvj. Olli Koivukoski
I vpj. Tapio Peltokangas (Kesk) hvj. Terhi Möttönen
II vpj. Harri Honkonen (Sdp)
hvj. Veikko Tiala
jäsen Marjatta Humalajoki (Kesk) hvj. Esa Mäkelä
jäsen Samuli Humalajoki (Kesk) hvj. Ritva (Ink.) Viitala
jäsen Sirpa Humalajoki (Kesk)
hvj. Arto Kalliokoski
jäsen Rauli Kivelä (Kesk)
hvj. Pasi Kanniainen
jäsen Seija Peltonen (Kok)
hvj. Kaisa Koskela
jäsen Helena Poranen (Kesk)
hvj. Vuokko Möttönen

Pohjoismainen 4H-leiri, Our roots- our world 2128.7.2007 Kannonkosken Piispalassa. Tiedossa
hauskaa ja yllätyksellistä ohjelmaa, mukavaa yhdessäoloa ja kansainvälistä meininkiä. Leirille tulossa osanottajia mm. Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, USA:sta ja eri puolilta Eurooppaa ja Afrikkaa. Tule sinäkin yli 14-vuotias kokemaan kansainvälisen leirin elämykset!
Ilmoittaudu viimeistään 30.3. mennessä Elinalle.

Makee juttu! Valtakunnallinen kotitalouskilpailu
1.1.-30.3.2007. Kilpailu on avoin kaikille 7-16vuotiaille. Kilpailuun osallistutaan pareittain suunnittelemalla oma piirakkaresepti! Osallistuminen
on nyt helppoa ja palkinnot mahtavia! Lue lisää
Pilke-lehdestä, 4H:n kotisivuilta tai ota yhteys Elinaan!
Hiihtolomaviikolla ei ole 4H-kerhoja.
Perhon 4H-yhdistys,
Elina Huttunen, puh. 040 779 1690
PL 20, 69951 Perho
www.4h.fi/perho, perho4h@perho.com
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Perholainen 2/2007

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Perinteinen KUUTAMOHIIHTO Möttösessä
pe 2.3.2007 klo 19.00
Opastus Ismo Alangon pihasta.
Pakkasraja -20 astetta. Osallistujille tarjotaan nokipannukahvit
korpun kera. Nuotiot palavat,
joten omat makkarat mukaan.
Ei osallistumismaksua.
Tervetuloa!
Järj. Möttösen kyläseura

HAANEN HIIHTO
Su 11.3.2007 klo 8-16

Hiihtolomaviikolla
Ladut pidetään auki normaalisti.
* Kirkonkylä Paavonkallio valaistut 1 km,1,5
km ja 3 km
* Kivelä valaistu 1km
* Humalajoki 2 km (valaistu) 3 km ja 5 km
* Haanen latu pidetään auki lumitilanteen mukaan.
Kaukalo ja luistelukenttä pidetään auki.
Vapaa-aikalautakunnalta voi hakea korvauksen latujen hoidosta eri kylillä. Latujen hoidosta on kuitenkin sovittava etukäteen vapaaaikatoimen kanssa, mikäli aikoo hakea korvausta puh. 888 3214 tai 040 5289971.

Lähtöpaikat: klo 8.00 kk koulukeskus, Möttösen koulu, Humalajoki Joutenhovi,
Jänkä kylätalo.
Ilmoittautuminen lähtöpisteissä.
Osallistumismaksu 5 €, perhemaksu 10 €
sis. hernekeiton kirkonkylällä, mustikkakeiton Humalajoella, lämmin mehu joka pisteessä ja kunniakirjat.
Osallistujien kesken arvotaan suksipaketti.

Lisätietoja vapaa-aikatoimi,
puh. 888 3214, 040 528 9971
Tervetuloa mukaan laturetkelle!

Nuoppari avoinna hiihtolomaviikolla
myös päivisin ma-pe klo 12.00-14.00
Iltaisin normaalisti
ma klo 18.00-20.00
ke klo 18.00-20.00
pe klo 18.00-21.30

Sählyturnaus Vetelissä ma 26.2.2007.
Kyyti klo 10.00 Möttönen, 10.10 Esso, 10.20
Oksakoski. Sekajoullueet. Takaisin lähtö klo
15.00 Mahdollisuus uintiin. Ilmoittautumiset
Elinalle, puh. 040 779 1690.
Perhon 4H ja vapaa-aikatoimi

LASKETTELURETKI
Simpsiöön, Lapualle to 1.3.2007

Perhon vapaa-aikatoimi

Kaustisella Seutis-Games
hiihtotapahtuma ke 21.3.
Lajina hiihto. Tyyli vapaa. Ilmoittautuminen
suoraan Kaustiselle.

Tulossa lastenkonsertti
Tohtori Orff ja Dalzoze ke 7.3.2007 klo 9.30
Perhonsalissa. Mukaan voivat tulla myös alle
kouluikäiset lapset.
Lisätietoja vapaa-aikatoimi, puh. 888 3214,
040 528 9971
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Lähtö Perhon Essolta klo 9.10. (Oksakoski
9.00, Talouskauppa 9.15).
Takaisin tullaan n. klo 16.30.
Hinnasto: Hissilippu (4 h) alle 12-vuotiaalta
12 €, yli 12-vuotiaalta 17 €, suksivuokra (4
h) 15 €, lumilautavuokra (4 h) 25 €, kyytimaksu 2 €
Ilmoittaudu Elinalle viimeistään
pe 23.2. puh. 040 779 1690
Alle 13-vuotiaille huoltaja mukaan! Kypärä
pakollinen!

Perhon kuntatiedote n:o 2/2007.

Järj. kunnan vapaa-aikatoimi ja Perhon 4H

Reipasta Hiihtolomaa
t. vapaa-aikatoimi

Jakopäivä 22.2.2007.

