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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

KUNTALAISINFO
PARAS-HANKKEESTA
keskiviikkona 4.6.2008
klo 19.00 Perhonsalissa
Paras-hanketta esittelee projektipäällikkö Liisa Ahonen.
Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kunnan päättäjille kysymyksiä myös muista
ajankohtaisista asioista.
Kahvitarjoilu alk. klo 18.45!
Tervetuloa!

Seuraava Perholainen
ilmestyy pe 27.6.2008
Toimitus:
Perhon kunta, Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Kauhavan Kirjapaino

OMAKOTITONTTEJA EDULLISESTI 1.5.-31.12.2008
Perhon kunta myy 1.5.-31.12.2008 omakotitontteja 140 €/tontti
(1 tontti/talous) seuraavilta alueilta
- Palokankaan alue, 6 tonttia
- Taipaleentien alue, 1 tontti
- Pirttikosken alue, 1 tontti
- Kettukankaan alue, 4 tonttia
- Rintilän alue, 1 tontti
- Patovistin alue, 3 tonttia
- Koulukankaan palstoitussuunnitelma-alue, 3 tonttia
- Hiekanmäen kaava-alue, 15 tonttia
Alueiden kartat nähtävänä kunnanvirastossa ja kunnan internetsivuilla
www.perho.com.
* Kampanjan aikana tulee kauppakirja olla allekirjoitettuna tai sitova
kirjallinen varaus tontista tehtynä; varaus on voimassa enintään
31.3.2009 saakka.
* Kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa muut kiinteistökauppaan kuuluvat normaalit kulut.
* Omakotitonttikampanjan aikana myytävillä omakotitonteilla on kahden (2) vuoden rakentamisvelvoite, rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä ostaja maksaa sopimussakkoa ko. tontin normaalihinnan + 30 %
ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta 30 % tontin ostohinnasta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty; sopimussakon määrittelyssä ja sen ehdoissa noudatetaan kunnanvaltuuston 19.2.2007,
§ 13 tehtyä päätöstä sopimussakon määrittelystä normaalihintaisina
ostetuille tonteille.
* Rakentamatonta tonttia ei saa myydä tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman kunnan lupaa rakentamisvelvoitteen aikana.
* Mahdolliset tästä kampanjasta aiheutuvat veroseuraamukset maksaa edun saaja.
Lisätietoja antavat tekninen johtaja Tapio Alanko, puh. 888 3234 tai
0400 361 991, kunnanjohtaja Ari Kinnunen, puh. 888 3201 tai 0400
517 380 tai hallinto- ja sivistystoimenjohtaja Seija Kinnunen, puh. 888
3202.
Kunnanhallitus

KUNNANVIRASTO JA KIRJASTO
SULJETTU PE 23.5.2008
henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi.

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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Perholainen 5/2008
Perhon kunnan perusturvalautakunta julistaa
haettavaksi 06.06.2008 klo 14.00 mennessä

Perhon kunnan ruokahuollossa julistetaan
haettavaksi seuraavat toimet:

VARHAISKASVATUSJOHTAJAN VIRAN

(Toimet täytetään, mikäli kunnanhallitus antaa täyttöluvat)

A.

Osa-aikainen Vastaavan emännän määräaikainen tehtävä Oksakosken koululla
ajalle 6.8.2008-31.05.2009. Työaika on 32
h 30 min/vko. Määräaikaisuuden syy on
Perhon kunnan ruokahuoltosuunnitelman
valmistelu.

B.

Osa-aikainen Keittiöapulaisen määräaikainen toimi Möttösen koululla ajalle
12.8.2008-31.5.2009 (työaika 5 h/pv.).

C.

Keittäjän määräaikainen toimi Keskuskoulun keittiöllä ajalla 11.8.200822.2.2009.

Viranhaltija työskentelee perhepäivä- ja
päiväkotihoidossa, esiopetuksessa ja iltapäivätoiminnassa.
Viranhaltija siirtyy 1.1.2009 opetustoimeen. Virka täytetään 1.8.2008 alkaen.
Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun lain (272/2005) 7 §:n mukainen kelpoisuus.
Työaika 38,25 h/vko. Palkkaus KVTES:n mukainen.
Noudatamme 4kk:n koeaikaa.
Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/
2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen osoitetaan perusturvalautakunnalle,
os. Perhon kunta, PL 20 (Keskustie 2), 69951
PERHO.
Lisätietoja virasta antaa päivähoidonjohtaja Marianne Ukskoski
puh. 0400 760 472 ja vs. perusturvajohtaja Pentti
Neuvonen puh. 0400 477 979.
Perhon kuntaan voi tutustua osoitteessa
www.perho.com
Perhossa 15.5.2008

Perusturvalautakunta

Perhon lukion
ylioppilasjuhla
la 31.5.2008 klo 11.30
Perhonsalissa.

Rehtori

Kunnanvirasto suljettu 7.-25.7.2008.
Päivystyksestä ilmoitetaan seuraavassa
Perholaisessa.
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Lisätietoja antavat kanslisti Ritva Järvelä, puh.
(06) 888 3301 ja hallintojohtaja Seija Kinnunen,
puh. (06) 888 3202.
Perhossa 14.5.2008

Hallintojohtaja

Perhon kotiseutuyhdistys ry hakee
MUSEOTYÖNTEKIJÄÄ
ajalle 16.6.-31.7.2008
Työtehtäviin kuuluu museoesittelyn lisäksi
järjestely- ja kirjoitustöitä.
Hakijan tulee olla:
- perinnekulttuurista ja historiasta kiinnostunut
- valmis esittelemään museoesineitä
- tietotekniikkaa osaava
- vähintään peruskoulun käynyt

Juhlaan on kutsuttu erityisesti myös
kevään 1988 ylioppilaita.
Tervetuloa!

Hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo sekä
jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista, tulee osoittaa kunnanhallitukselle ja toimittaa osoitteella Koulutoimisto, PL 20, 69951 PERHO. Hakuaika päättyy 13.6.2008 klo 14.00. Valitun tulee vaalin vahvistamista varten toimittaa
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
viimeistään
30
päivän
kuluttua
valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tarkempia tietoja työnkuvasta ja palkkauksesta:
Mirja Siironen, puh. 040 558 2642, Lukkarinkuja 3,
69950 PERHO, mirjasiironen@luukku.com
Helena Poranen, puh. 040 5084794, Tenhusentie 106,
69950 PERHO, helena.poranen@luukku.com
Lähetä hakemuksesi postitse tai sähköpostitse
em. henkilöille 2.6.2008 mennessä.
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VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENEMINEN
Perhon kunnan viemärilaitoksen toiminta-alue laajenee Möttönen-Oksakoski alueelle. Viemärilaitoksen
toiminta-alueen laajenemisen myötä rakennetaan
runkoviemärilinja Oksakosken, Taipaleen ja Möttösen alueille. Hanke toteutetaan vuosina 2008-2010.
Hankkeeseen liittyvät suunnittelu- ja maastotyöt on
jo aloitettu ja jatkuvat kesän 2008.
Miksi
Hankkeen taustalla vaikuttaa vahvasti 1.1.2004 voimaan astunut asetus jätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla. Asetuksen myötä
viemärilaitoksen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen
jätevesille
asetettiin
selkeät
päästörajoitukset, ja näin ollen tarve jätevesien puhdistamiseen kasvoi. Tällä hetkellä asetuksen mukaan
on menossa siirtymäkausi, joka päättyy vuoden 2013
loppuun. Tämän jälkeen kaikkien haja-asutusalueella
sijaitsevien kiinteistöjen käsittelyjärjestelmän pitää
poistaa jätevedestä:
*90% orgaanista aineesta
*85% fosforista
*40% typestä
Oma pienpuhdistamo vai liittyminen kunnalliseen viemäriverkostoon?
Yksittäisen kotitalouden pienpuhdistamon hankintahinta vaihtelee noin 3000-8000 euron välillä.
Hankintahinnan lisäksi pienpuhdistamosta aiheutuu
vuosittaisia käyttökustannuksia; vastuu laitoksen toimivuudesta ja puhdistustehosta on kiinteistönomistajan harteilla.
Viemärilaitoksen toiminta-alueen laajenemisen myötä tarjotaan alueen
kuntalaisille vaivaton ratkaisu jätevesien käsittelyyn – kunnallinen viemäriverkosto. Pientalon viemäriin
liittymistaksa on 2049,60 euroa. Tämän lisäksi
viemäriliittymästä maksetaan vuosimaksua 61 euroa
sekä veden käytön mukaan määriteltävä jätevesimaksu, joka on 1,952 euroa/m3. Hinnat sisältävät
arvonlisäveron 22 %.
Minne
Suunniteltu runkoviemärilinja saa alkunsa Oksakosken koululta, jonne liitetään haara jokea mukaillen Ukskoskelta. Koululta linja jatkuu Kiveläntien ja
Perhonjoen välisellä alueella ja alittaa joen Kivelän
sillan lähettyvillä. Tämän jälkeen runkolinja sijoittuu
13-tien varteen. Suunniteltu viemärilinja yhdistyy jo
olemassa olevaan Sahinkosken siirtoviemärilinjaan,

josta jätevedet johdetaan lopulta jätevedenpuhdistamolle käsittelyä varten.
Taipaleen kohdalla suunniteltu runkolinja kulkee
Taipaleentien vieressä. Möttösessä runkolinjaa rakennetaan kolme haaraa: 1) Kivijärventieltä
Liukontielle 2) Möttösen keskustasta koululle 3) jatketaan sahan suuntaan jo olemassa olevaa haaraa
Hietalaan asti. Myös Möttösen ja Taipaleen uusien
runkolinjojen jätevedet johdetaan jo olemassa olevien viemärilinjojen kautta jätevedenpuhdistamolle.
Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kaikki viemärilaitoksen uudella alueella olevat kiinteistöt liitetään
viemäriverkostoon. Myös etäämmällä olevat asunnot
voivat liittyä, mikäli etäisyyttä ei ole liikaa (alle 2 km)
ja liittyjiä on tarpeeksi putkipituuteen verrattuna (300
metriä putkistoa/liittyjä). Viemärialueen ulkopuolella
olevien liittymien kannattavuus harkitaan kuitenkin
tapauskohtaisesti mm. maasto-olosuhteista riippuen.
Lisätietoja aiheesta saa Perhon kunnan teknisestä
toimistosta tai sähköpostitse ulla.marila@perho.com

PERHON KUNNAN KESÄTYÖNTEKIJÄT V. 2008 ON VALITTU:
Vapaa-aikatoimi:
- kesätyöntekijä (kesä-heinäkuu): Johanna Hietala
- liikuntatyöntekijät (kesäkuu): Heidi Kirvesmäki
ja Mikael Viitala
- taideleirin ohjaajat (2 viikkoa): Meri Kinnunen
ja Dmitry Melet
Kirjasto: Johanna Isokangas ja Sanna Hakala
Veteraanileirille: Anu Möttönen, Antti-Jussi sessa
lai
erho rin.
Hietaniemi ja Anniina Hertteli
ssa P
ää
Perhossa 12.5.2008

tu
v
in jae kunimi
Koti nan suJohtoryhmä
San

PERHO 140 VUOTTA STIPENDIT
tänä keväänä nuorisoasteelta tai korkea-asteelta
valmistuvien haettavana. Stipendit ovat suuruudeltaan 140 euroa ja niitä jaetaan kymmenelle henkilölle. Vapaamuotoiset hakemukset 11.6. mennessä todistuksineen (kopiot) osoitetaan Perhon kunta, Perho 140 vuotta juhlatoimikunta, PL 20, 69951
PERHO.
Perhon kunta 140 vuotta juhlatoimikunta
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Lestijärven kunta / KaseNet – liikelaitos
Lestintie 39
FI-69440 LESTIJÄRVI
FINLAND

ASIAKASKYSELY
OKSAKOSKI-MÖTTÖNEN ALUEELLA

KaseNet laajentaa valokaapeliverkkoaan

KaseNet tuottaa tulevaisuuden valokuitutekniikkaa jo tänään
KaseNet liikelaitos on Lestijärven kunnan alaisuudessa toimiva Kaustisen seutukunnan kuntien yhteisesti omistama kunnallinen liikelaitos. KaseNet vastaa Kaustisen seutuverkon ylläpidosta, tuottaa ja ylläpitää erilaisia verkkopalveluja pääosin
Kaustisen seutukunnan alueella. Olemme olleet mukana toteuttamassa ja ylläpitämässä Suomen ensimmäistä valokuidulla
toteutettua aitoa monipalveluverkkoa.
Valokuitu on tällä hetkellä ja pitkälle tulevaisuuteen paras markkinoilla olevista tekniikoista. Valokuitutekniikalla pystytään
välittämään puhelinliikennettä, useita TV-kanavia yhtä aikaa ja videoiden vuokrausta verkon kautta. Erityisen hyvä
valokuituliittymä tulee olemaan sellaisten asioiden välityksessä, joissa oleellista on reaaliaikaisen kuvan välitys (neuvonta,
asiointi yms. tukipalvelut esim. kotisairaanhoitoon tai – palveluun liittyen).

Kiinnostaako Teidän talouttanne nopeat valokaapeliyhteydet?
Selvitämme Perhossa Oksakoski – Möttösen alueella alkavan viemäriprojektin yhteydessä talouksien halukkuutta valokuituliittymän hankkimiseksi. Voimme tarjota huippunopeita ja monipuolisia
valokuituyhteyksiä kohtuulliseen hintaan jo 2009, mikäli löytyy riittävästi kiinnostuneita. Alla oleva hintaarviolaskelma perustuu vähintään 50 talouden liittymiseen valokuituverkkoon Oksakoski - Möttösen alueella.
Kiinteistön liittämisen valokuituverkkoon arvioidaan maksavan taloutta kohti noin 1 900 €. Liittymismaksun
voi maksaa kahdessa erässä vuoden aikana. Ennakkomaksu 1 000 € maksetaan palvelun tilauksen yhteydessä.
Liittymän käytöstä perimme kuukausimaksua KaseNetin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.
Vuonna 2008 alin hinta on 30 €/kk nopeudella 1M/1M.
Mikäli olette kiinnostuneet valokaapeliliittymästä, ottakaa yhteyttä. Teitä palvelevat:

Asennukset: Jukka Tainio (06) 8887 222 ja Marko Muhonen (06) 8887 223, sähköposti:
info@kasenet.fi, Internet: http://www.kasenet.fi

Palauta tämä kysely Perhon kunnan infopisteeseen Keskustie 2
Olen kiinnostunut tilaamaan valokuituyhteyden talouteeni.
Asiakkaan tiedot:
Nimi: __________________________________________________________
Osoite: _________________________________________________________
Puhelin: ________________________________________________________
Haluan maksaa liittymismaksun kahdessa erässä.

Perhon verkkosivut olivat Suomen parhaat verkkosivut-kilpailun huhtikuun äänestyksessä sijalla 3.
Käy äänestämässä osoitteessa http://www.suomenparhaatverkkosivut.com,
äänestysnumeromme on 900968! Äänestää voi kerran kuukaudessa ja äänestäjien kesken
arvotaan joka kuukausi palkintoja, esim. digikamera.

"Halaaminen ei ole vain mukavaa, vaan myös tarpeellista. Se voi lievittää kipua ja masennusta, tehdä
terveenkin terveemmäksi, onnellisen onnellisemmaksi ja lisätä turvatuimmankin turvallisuudentunnetta.
Halaaminen tuntuu hyvältä, hälventää pelon, lievittää jännitystä, venyttää jäseniä, jos olet lyhyt ja antaa työtä
taivuttajalihaksille, jos olet pitkä. Halaaminen on ympäristöystävällistä, säästää lämpöä eikä tarvitse erityisiä
välineitä. Se tekee hyvät päivät vieläkin paremmiksi ja mahdottomatkin päivät ihan siedettäviksi."
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Perho 140 vuotta kesän tapahtumat
5,8 km, T/P 15 5,8 km, T/P 13 3 km, T/11 3 km
Ilmoittautuminen
joko
ennakkoon
tarja.huopana@luukku.com tai kilpailupaikalla
klo 21.45 mennessä.
Osanottomaksu: aikuiset ja 15-v 8 €, lapset 5 €.
Joka sarjan kolmelle parhaalle pokaalit sekä
kaikkien osallistujien kesken arvotaan vapaaaikalautakunnan lahjoittama kotimainen
polkupyörä. Lisäksi jokainen osallistuja (200)
saa vapaa-aikatoimen lahjoittaman Perho 140
vuotta mitalin.

12.-25.5. Perho-Kyyjärvi pyöräilykampanja
Suorituskortteja saa vapaa-aikatoimistosta, kirjastosta ja kaupoista. Suoritus vähintään 5 km.
Kymmenen eniten pyöräilleen kesken arvotaan
polkupyörä. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan muita palkintoja.

2.-6.6. ja Uimakoulut Vetelin uimahallissa.
Uimakouluopettaja Vetelin uimahallilta + Perhos9.-13.6.
ta 4H-yhdistyksen ohjaajia. Uimakoulu on
aamu-uimakoulu. Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon puh. 888 3214, 040 528 9971. Jokaiselle uimakoululaiselle lähetetään kirje ennen
uimakoulua. Uimakoulumaksu 25 € sis. opetuksen ja kuljetuksen.

la 28.6.

Nyt jos koskaan kannattaa osallistua Perhon
perinteiseen untoilutapahtumaan.

la 5.7.

Möttösen näytelmäpiirin näytelmä

30.6.-6.7. PERHO-VIIKKO
ma 30.6. klo 13.00 Vanhan aidan tekoa
maaseutuopistolla

su 6.7.

Tule mukaan oppimaan. Puffetti. Perhon eläkeläiset.

klo 18.00 Paikallisravit Perhossa perinteiseen tapaan. Liput 5 € sis. ohjelman.
Lisätietoja Pauli 040 520 4198, Tiina 0400
547 927.

pe 4.7.

klo 10.00 J.Kangas&Pilles Band
klo 11.00 Night Lynx (yläkoulun oppilaiden yhtye)

Yritykset kasaavat kolmen hengen joukkueet,
joukkueen tulee koostua sekä miehistä että
naisista. Joukkue tuo tullessaan palkinnot
kolmelle henkilölle jaettavaksi. Lisäksi kilpailun
voittaja
saa
kiinnityksen
upeaan
kiertopalkintoon. Lajeina ovat leikkimieliset
urheilulajit, selviävät vasta kilpailupaikalla. Perhon Yrittäjien edustajat haastavat mukaan kaikki
perholaiset yritykset, osuuskunnat, yhdistykset
sekä kunnan eri alojen yksiköiden edustuksen.
Joukkueet tulee ilmoittaa pe 13.6. mennessä
osoitteeseen terhi.mottonen@kannonkoski.fi.

klo 19.00 Ulkoilmakonsertti, Ile Kallio
ja Kaija Kärkinen, vierailevina solisteina Mikko Kuustonen ja Anssi Kela.
Liput 10 €.
klo 22.00 Perhon Kirin yöjuoksu.
Sarjat: N/M kilpasarja 5,8 km, N/M hölkkäsarja

klo 18.00 Kokkonevan taistelun
muistotapahtuma Bror von
Schönemanin hautamuistomerkillä
Ristisaaressa Kokkonevalla
Alkufanfaari; Kivijärven soittokunta,
tykistönäytös; Rautpohjan tykkikerho,
kokoontuminen hautamuistomerkille, jossa
tervehdyssanat Mirja Siironen, seppeleenlasku,
juhlapuhe Martti Kujala, kyläläisten puheenvuoro
Hannu Aho, musiikkia. Lopuksi mahdollisuus
käydä Otto von Fieandtin muistokivellä.
Kyläyhdistyksen ja kotiseutuyhdistyksen
kahvitarjoilu. Tervetuloa. Järj. Perhon
kotiseutuyhdistys.

klo 10-14 Perho-viikon toripäivä koulukeskuksen pihassa. Toripöytävaraukset puh. 888 3214.

klo 12.00 Perhon Yrittäjien kesärieha

klo 18.30 Runon ja suven tilaisuus
seurakuntatalossa
Runoja ja musiikkia perholaisittain.

pe 11.7.
ke 2.7.

klo 10.00 Beach volley -turnaus
Joukkueiden ilmoittautuminen Karel Säre puh.
041 585 3176, Piia Salmi 041 492 0177.
Järj. Perhon Kiri

7.-11.7.
Taideleiri alle 10-vuotiaille
14.-18.7. Taideleiri yli 10-vuotiaille
7.-11.7.
Aikuisten taideleiri järjestetään iltaleirinä, mikäli tulee tarpeeksi ilmoittautujia.
Alle 10-vuotiaiden ja yli 10-vuotiaiden taideleirit
alkavat joka päivä kello 10.00 ja päättyvät kello
14.00 Nuopparilla. Leirimaksu 25 €,
ulkopaikkakuntalaisilta 50 €. Leirimaksu
maksetaan ensimmäisenä leiripäivänä
ohjaajille. Opettajana Olga Melet-Pajuoja sekä
vapaa-aikatoimen ohjaajia. Omat eväät
mukaan. Leiristä ei tule enää erillistä kirjettä.
Mukaan mahtuu vielä. Uudet ilmoittautumiset
vapaa-aikatoimistoon.

su 24.8.

Perho 140 vuotta pääjuhla.
Juhlapuhujana ministeri Mauri Pekkarinen.

Tulossa syksyllä Vanhaa Perhoa
näyttely.
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TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
KESÄAJAN TOIMINNASTA
Huonon lääkäritilanteen vuoksi lääkärin vastaanotolla
hoidetaan ajalla 1.6. – 15.8.2008
päivystysluonteiset asiat. Ei todistus-/lausuntoasioita,
eikä vuosikontrollikäyntejä. Ajanvarauksella voi varata ajan UUDEN, ei kiireellisen oireen/vaivan vuoksi. Hoidontarpeen arvion tekee puhelinhaastattelulla
vastaanoton hoitaja puh. 888 3500.
Pyydämme ystävällisesti huolehtimaan tarvittavat kesän ajan lääkereseptien uusinnan toukokuun loppuun mennessä. Kesä – heinäkuun aikana reseptit pyritään uusimaan tiistaisin ja torstaisin lääkäritilanteen salliessa.
Neuvolan aamuvastaanotto koko kesän klo 08.00 –
10.00. Lastenneuvolan lääkärille ohjattavia ikäryhmätarkastuksia siirretään osittain syksyyn. Äitiysneuvolan lääkärille käynnit terveydenhoitajan ohjauksen
mukaisesti.
Vastaanottohoitajan vastaanottoa ei heinäkuussa.
Laboratorion näytteenotto koko kesän maanantai –
torstai klo 07.00 – 09.00.
Apuvälinehuollon tarvikkeet noudettavissa klo 08.00
– 09.00 fysioterapiasta.
Kotisairaanhoito toimii keskeytyksettä koko kesän.
Hammashuollossa ajalla 16.6. – 29.6. sekä 28.7.17.8.2008, kipupotilaita pyydetään ottamaan yhteyttä hammashuollon puh. 888 3510, josta heidät tarvittaessa ohjataan päivystykselliseen hoitoon.
Työterveyshuollon puhelut ohjautuvat 19.5. – 30.6.
välisen ajan johtava hoitaja Merja Pekkaselle.
Työterveyshuollon palveluissa toimintakatkos
henkilövaihdoksen vuoksi.

YPP TIEDOTTAA
TE-keskuksen maaseutuosastolla voidaan tehdä
päätöksiä viime vuonna jätetyistä hakemuksista viikosta 17 alkaen. Kehittämishankkeiden päätöksenteon osalta tietojärjestelmä valmistunee lokakuussa.
YRITTÄJÄ,
tarkista, ovatko yrityksesi tiedot Kasen sivuilta
löytyvässä yritysrekisterissä ja ovatko tietosi oikein.
(http://kasesoft.fi/yritysportaali). Yritysrekisteri on
erittäin
käytetty
tiedonhakuväline
jopa
maanlaajuisesti. Ota yhteys yritysneuvojaan, jotta
tiedot saadaan rekisteriin ja ajan tasalle.
e-Business2013-projekti
on uusi projekti, joka tarjoaa apua keskipohjalaisten pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen. Yritykset saavat tietoa, neuvoja ja rahaa
(e-Seteli) toiminnan kehittämiseen.
e-Setelillä voi ostaa myös nettisivujen tekemisen
niiltä palveluntarjoajilta, jotka ovat rekisteröityneet
projektin nettisivuilla. Yksi yritys voi kalenterivuoden
aikana ostaa enintään 1500 euron arvosta e-Seteleitä, jolloin yritys saa 3000 euron (+alv) arvoiset
palvelut. Projektin nettisivut löytyvät eLive-portaalin
”Alueellinen toiminta” –osiosta (www.elive.fi). Lisätietoja projektipäällikkö Jukka Nikkarikoskelta, p.
040 721 6975.
Kaustisen seutukunnan yrityspalvelupiste (Kase
YPP), yritysneuvojat:
Mikko Hänninen
Halsua, Perho, Lestijärvi
p. 044 561 2152
mikko.hanninen@kase.fi

Sari Torppa
Kaustinen, Veteli, Ullava
p. 044 561 2154
sari.torppa@kase.fi

Hyvää terveyttä ja aurinkoista kesää kaikille!
Merja Pekkanen, johtava hoitaja

KIITOS…
Tunkkarin ja Perhon terveyskeskusten
työterveyshuollot ja maatalouden yhteistyöryhmä kiittää kaikkia maatalousyrittäjien
TYKY-kyselyyn vastaajia.
Kiitos myös Kaustisen poliisille kyselyyn liittyneen
arvonnan virallisesta valvonnasta.
Arvonta suoritettiin työterveyshuollossa
Tunkkarilla 5.5.2008, voittajiin on otettu yhteyttä
henkilökohtaisesti – palkinnot voi noutaa työterveyshuollosta Tunkkarilta.
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Jelppareiden jäsenmaksun 31.3.2008 mennessä maksaneiden kesken suoritetussa
arvonnassa yllätyspalkinnon - hieronta lahjakortin - voitti Mika Akseli Kellokoski.
ONNEA VOITTAJALLE.
ps. jäsenmaksulappu on lähetetty oppilaiden mukana koteihin, maksu ei ole vieläkään myöhäistä!
Jelpparit
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KOULULAISTEN
ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA
Perhon kunnassa koululaisten
iltapäivätoimintaa järjestetään
toimintakaudella 2008-2009 kouluilla opetustoimen alaisena. Kerhojen ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat tai lastenhoitajat.
Toimintaa järjestetään tarpeen
mukaan, mikäli on riittävästi hakijoita.
Iltapäiväkerhot käynnistyvät koulujen alkaessa
ti 12.8. Päivittäinen kerhoaika on pääasiassa 13
–16. Iltapäiväkerho on maksullinen, kertamaksu
on 3,50 eur/kerta/lapsi, kuitenkin enintään 60
eur/kk/lapsi. Maksu sisältää välipalan ja askartelumateriaalin sekä vakuutuksen kerhon ajalta.
Iltapäivätoimintaan ilmoittautumiset voi jättää
koulutoimistoon Ritva Järvelälle 16.6. mennessä. Toimistosta saa myös hakulomakkeita.

RANTOJEN RUOPPAUKSISTA JA
TÄYTÖISTÄ ON TEHTÄVÄ
ENNAKKOILMOITUS
Mikäli suunnittelet kaivinkonetyötä järvessä,
joessa tai purossa, on sinun Vesilain mukaan:
•
•
•
•

•

•
•

Tehtävä asiasta ennakkoilmoitus vähintään kuukautta ennen töitä: missä kaivetaan, kuinka paljon, mihin maamassat sijoitetaan.
Ilmoitusmenettelystä saat tarkemmat tiedot soittamalla kuntaan (ympäristöasiat).
Ilmoituksen perusteella tutkitaan, voidaanko hanke toteuttaa ilman ympäristölupakäsittelyä.
Sekä maalla että vedessä tehtävä kaivutyö vaatii aina kiinteistön omistajan suostumuksen. Vesialueen omistajan oikeussuoja ei tässä suhteessa poikkea maan omistajan oikeuksista.
Perhon kunnassa vedet ovat pääosin Perhon ja
Salamajärven osakaskuntien (kalastuskuntien)
tai valtion omistuksessa. Ne ovat yleensä suhtautuneet myönteisesti pienimuotoisiin mökkirantojen kunnostuksiin, mutta kielteisesti laajempiin vesiluontoa muuttaviin töihin.
Hankkeesta on ilmoitettava etukäteen myös lähinaapureille.
Mikäli hankkeesta arvioidaan aiheutuvan tarpeettomia tai kohtuuttomia ympäristöhaittoja, tai jos
siitä on kiinteistönomistajien tai naapureiden kesken erimielisyyttä, on vesialueen ruoppaus mahdollista vain ympäristölupamenettelyn kautta (hakemus Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon).
Tekninen toimisto

Kuulantyöntäjä Arsi Harjun
Olympiavoitosta kertova näyttely
Perhon kirjastossa 1.6.-31.8.2008.

Perho 140 v. juhlapostimerkki
Kunta on teetättänyt juhlapostimerkkejä, joita voi ostaa
kunnanvirastosta sen aukioloaikoina. Postimerkki on
1. lk:n ikimerkki, jonka hinta
on 1,30 /kpl (sis. alv 22 %).

Toripöytiä ja -paikkoja 4.7. toripäivään klo
10-14 voi varata vapaa-aikatoimistosta,
puh. 888 3214 tai 040 528 9971. Huom!
Toripöytiä on vain 13, jotka annetaan
varausjärjestyksessä.

AIKUISTEN
KESÄN 2008 TAIDELEIRI
7.-11.7. Nuopparilla
klo 18.00-21.00
Leirin opettajana on Olga Melet-Pajuoja
Leirillä tutustutaan monipuolisesti kuvallisen ilmaisun eri keinoihin. Kokeillaan eri
materiaaleja ja tekniikoita ottaen
huomioon jokaisen valmiudet.
Ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä vapaa-aikatoimistoon puh. 888 3214 tai
sähköpostilla raija.sahlgren@perho.com.
Voit kokeilla öljyvärimaalausta, tempera-maalausta, hiili- ja pastellimaalausta.
Osallistumismaksu 25 eur + tarvikkeet n. 10-15
eur, Perhon ulkopuolelta tulevien
osallistumismaksu 50 eur.
Nyt rohkeasti mukaan tekemään taidetta!
Vapaa-aikatoimi
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R - Itella Oyj

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
KUTSU

PERHON URHEILUSEUROJEN JA
KAIKKIEN LAPSILLE JA NUORILLE
LIIKUNTAA JÄRJESTÄVIEN YHTEISEEN SUUNNITTELUILTAAN MA 2.6.
klo 18.30 KUNNANTOIMISTOLLE
Perhon koululaiset osallistuivat tänä talvena Keski-Pohjanmaan Liikunnan liikuntakyselyyn, missä selvitettiin oppilaiden liikunnan harrastamisaktiivisuutta ja mahdollisia lisätoiveita heille
tarjottavista liikunnan harrastamismahdollisuuksista kotipaikkakunnalla. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Perhon vapaa-aikatoimen ja
koulujen kanssa.
Kyselyn tuloksena syntyi arvokasta tietoa
perholaisille urheiluseuroille, opettajille ja muille
liikuntaa järjestäville siitä, mitä toivotaan.
Kutsumme urheiluseuroja, jaostoja, opettajia ja
muita lasten ja nuorten liikunnasta kiinnostuneita kuulemaan kyselyn tuloksista:
- Mitä lajeja ja kuinka paljon oppilaat tällä
hetkellä harrastavat?
- Koska ja minkä tyyppistä liikuntaa halutaan?
- Minkä lajien harjoituksia toivotaan kuinka usein?
- Paljonko liikuntaharrastus saisi maksaa?
Tule kuulemaan ja keskustelemaan seuratoiminnasta ja lasten ja nuorten liikuttamisesta
Perhossa. Toivomus olisi, että ainakin 2-4hlöä/
taho/jaosto.
Kahvitarjoilua varten pyydämme ilmoittautumaan
vapaa-aikatoimistoon puh. 888 3214, 040 528
9971, raija.sahlgren@perho.com.
Keski-Pohjanmaan Liikunta, Perhon koulu- ja vapaa-aikatoimi

Kirkonmäen KOTISEUTUMUSEO
ON AVOINNA HEINÄKUUSSA
ke-pe klo 12-18, la-su klo 12-16
- muulloin sopimuksen mukaan (puh. 040 5582642).

PERHON KIRJASTO SULJETTU
SUNNUNTAISIN TOUKOKUUN
ALUSTA ELOKUUN LOPPUUN
SAAKKA.

KANSANHIIHTOKAMPANJAN
ARVONNOISSA VOITTIVAT
Mervi Kellokoski 100 euron lahjakortti Halpahalliin, Riku Humalajoki 50 euron lahjakortti
Rukan tehtaanmyymälään, Maiju Kivelä vyölaukku.
Perho sijoittui Keski-Pohjanmaan kampanjassa
yhdeksänneksi.
Keski-Pohjanmaan koululaisista hiihti kolmanneksi eniten perholainen Antti Pohjonen 592 km.
Työpaikoista Perhon Osuuspankki sijoittui toiseksi.
Suksimestarit:
Martti Pohjonen 1300 km, Jussi Kivelä 1035 km,
Eero Laajala 864 km, Aulis Keisala 852 km, Markku Göös 844 km, Heikki Ovaskainen 800 km,
Simo Hertteli 734 km, Mirja Peltokangas 531 km,
Anni Hertteli 520 km.
Onnea voittajille.

KOKKOLAN KAUPPATORILLE KE 13.8.
Perholaisilla on mahdollisuus markkinoida
kokkolalaisille ja muillekin keskipohjalaisille kunnan toimintaa, kulttuuri yms. tapahtumia, yrityksiä ja kaupan olevia tuotteita ke 13.8. Kokkolan kauppatorilla. Kauppatorin keskiviikkoiset
iltatorit ovat jo vuosia keränneet osto- ja
myyntihalukkaan väen läheltä ja kaukaa nauttimaan yhdessäolosta mukavassa seurassa.
Perholaiset esiintyjät, yritykset ja yhdistykset,
mikäli olette kiinnostuneita tapahtumasta niin
ottakaa yhteys 5.6. mennessä vapaa-aikatoimistoon.
Perhosta järjestetään kuljetus tapahtumaan ja
autetaan järjestelyissä, mikäli kiinnostuneita lähtijöitä löytyy.

Tervetuloa!

Perhon kuntatiedote n:o 5/2008.
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Jakopäivä 22.5.2008.

