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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

TIEHOITOKUNNAT
Syksy on tullut ja on aika
laittaa teiden varsille
aurausviitat ja suorittaa
tienvarsipuiden oksien
katkominen talviaurauksen suorittamista varten.
Tien yllä ja reuna-alueella
olevan puuston oksat
aiheuttavat ongelmia
talviaurauksen suorittamiseen ja muiden isompien
autojen, kuten kouluautojen liinnöintiin.
(Peilit vääntyilee ja rikkoutuu.)

Seuraava Perholainen
ilmestyy 9.10.2008
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Perhon kunta

PERHON KUNTA

KUNNALLISVAALIT 2008
Perhon kuntaan valitaan 21 valtuutettua sunnuntaina 26.10.2008
toimitettavissa
kunnallisvaaleissa
1.1.2009
alkavaksi
nelivuotiskaudeksi.
Asiakirjojen toimittaminen keskusvaalilautakunnalle
Hakemus valitsijayhdistyksen ja puolueen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitus vaaliliittojen ja yhteislistojen muodostamisesta on
annettava keskusvaalilautakunnalle tiistaina 16.9.2008 ennen klo 16.00.
Vaaliasiakirjoja vastaanottaa kunnanvirastolla keskusvaalilautakunnan
sihteeri Armi Kirvesmäki tai hänen estyneenä ollessa kanslisti-arkistonhoitaja Maija Ahvenkoski.
Ehdokaslistojen yhdistelmä
kunnallisvaaleja varten on nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla,
keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa ja kunnan internet-sivuilla
30.9.2008 alkaen.
Ennakkoäänestys
toimitetaan 15.-21.10.2008 Perhon kunnanvirastolla seuraavasti:
ke-pe 15.-17.10.2008
klo 9.00-16.30
la-su 18.-19.10.2008
klo 11.00-14.00
ma-ti 20.21.10.2008
klo 9.00-16.30
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 keskusvaalilautakunnalle joko
kirjallisesti tai puhelimitse (Armi Kirvesmäki, puh. 888 3204 tai 0400
798 010, os. PL 20, 69951 PERHO) viimeistään tiistaina 14.10.2008
klo 16.00 mennessä.
Vaalitoimitus
Vaalitoimitus on sunnuntaina 26.10.2008 klo 9.00-20.00 seuraavasti:
Äänestysalue
Äänestyspaikka
1. Kirkonkylä
Yläaste/lukio
2. Möttönen
Möttösen koulu
3. Oksakoski
Oksakosken koulu
Äänioikeusrekisteri
Äänioikeuskyselyt 15.9. lukien virka-aikana ma-ke klo 8-15 ja to-pe
klo 8-16.15 Kokkolan maistraatista, puh. 071 874 1409.
Perhossa 1.9.2008

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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Tervetuloa tutustumaan

AUTO- JA KONEMUSEOON
maaseutuopistolle
elojuhlapäivänä
la 13.9.2008
Perhon auto- ja konemuseon ja
Perhon kotiseutuyhdistyksen väki

Perhon terveyskeskus sulkee ovensa
pe 26.9.2008 klo 12.00 henkilökunnan
koulutusiltapäivän vuoksi ja vastaanoton numerosta ohjataan päivystyspotilaat tarvittaessa hoitoon.

Kansalaisopisto tiedottaa
Tervetuloa

opiskelemaan

Perhonjokilaakson

kansalaisopistoon!

Lukuvuoden 2008 – 2009 opinto-ohjelma jaetaan kotitalouksiin viikon 35 aikana. Mikäli posti ei ole
tuonut ohjelmaa postilaatikkoosi, niin pyydämme ottamaan yhteyttä kansalaisopiston toimistoon.
Ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaan ainoastaan puhelimitse numeroihin 050 5790 151 ja 050
5790 150. Ilmoittautumisten vastaanottaminen käynnistyy seuraavasti:
-

-

Perjantaina 5.9.08 klo 15.00 – 19.00
o atk-kurssit, lasten ja koululaisten kuvataidepajat ja –piirit, ikonimaalaus, kielten opetus,
valokuvaus, hyvät tavat tavaksi –kurssit, sukututkimus, soitinrakennus, paperipallovalaisin, verhoilu, huovutus, pajukurssi ja korutekstaus
Lauantaina 6.9.08 klo 10.00 – 14.00
o piano, kitara, harmonikka, muskarit, vesijumppa, kuntonyrkkeily, lavatanssi, kantritanssi,
latinobic, jooga, tai chi, chiball, MP Pilates, viini maistamisen perusteet, grillataan &
wokataan ja loihdi suolaista ja makeaa ilman uunia –kurssit

Opinto-ohjelmassa on maininta niiden kurssien kohdalla, joihin ennakkoilmoittautumista edellytetään.
Muille kursseille voi mennä kurssiohjelman mukaisesti.
Kansalaisopisto on saanut Opetusministeriötä avustusta työttömien, maahanmuuttajien, eläkeläisten
sekä senioreiden (63 vuotta täyttäneet) opintoseteleihin lukuvuodelle 2008 – 2009. Kansalaisopisto
tarjoaa edellä mainittuihin kohderyhmiin kuuluville henkilöille 20 •:n arvoisen opintosetelin (1/henkilö),
jolla voi maksaa joko osan tai kokonaan opiston kurssimaksusta. Seteli käy maksuvälineenä kaikille
opiston kursseille, joiden kurssimaksu on vähintään 20 •. Opintosetelit ovat noudettavissa Halsuan,
Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien pääkirjastoista viikon 36 alusta lähtien. Opintosetelillä ei
voi maksaa materiaalimaksuja tai osaa opintopassin hinnasta.
HUOM! Perhossa käynnistyy keskiviikkona 24.9. klo18.00 Vuosikymmeneni kuvina –kurssi Maija-Liisa
Pulkkisen johdolla Perhon keskuskoululla. Kurssi on suunnattu eläkeläisille. Työskentelymenetelmänä
käytetään voimauttavan valokuvauksen menetelmää. Lisätietoja Maija-Liisalta p. 040 7653 327.
Aktiivista opintosyksyä !
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Kansalaisopiston henkilökunta
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TERVEYSKESKUKSEN RYHMÄJUMPAT
ALKAVAT VIIKOLLA 38
Ma klo 10.00 Sydänryhmä
Ma klo 11.00 Ortopedinen ryhmä
(olka-, selkä-, lonkka- ja polvileikatut)
Ti klo 11.00, 12.00, 13.00 Allasryhmät
Kyyjärvellä
Ke
Ke
Ke
Ke

klo 10.00 Tasapainokoulun jatkoryhmä
klo 11.00 Senioreiden Tasapainokoulu
klo 13.00 Miniryhmä miehille
klo 14.00 Miniryhmä naisille

To klo 10.00 MS-ryhmä
To klo 12.00 Kuntojumppa Seurojentalolla
Lisätietoja ja ilmoittautumiset kuntoutukseen
p. 888 3504. Soittoaika ma-pe klo 8-9.

SYYSRETKI KOKKOLAAN to 11.9.2008
Kokkolassa on tarjolla seuraavanlainen syyspäivä historiasta kiinnostuneille:
*Suomen sodan Kaukon sillan taistelun juhlahetki (Vitsarin koulu) kenttälounaineen klo 9.4510.30*Seminaari kaupungintalon Kokkolasalissa klo
12-15.45:
Luentoja seuraavista aiheista: Finska
kriget ur Sveriges synvinkel, Suomen
sota ja suomalaiset senaikaisten venäläisten silmin, Pohjanmaan asukkaiden
kokemuksia Suomen sodasta, Sotahistoriallinen matkailu
Ohessa esiintyy Pohjanmaan sotilassoittokunta ja Kokkolan ooppera esittäytyy; kahvitauko.
Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Maalaislääkäri
Tapani Kiminkinen
Perhonsalissa ke 17.9. klo 18.30.
Ilta terveydestä huumorilla höystettynä!
Tervetuloa!
Perhon kunta
140 v juhlatoimikunta

Perhon kunnan uusi kiinteistö- ja laitospäivystysnumero on 040 485 5580.

*Mahdollisuus tutustua Renlundin museon
“Suomen sota Keski-Pohjanmaalla 1808-1809”
-näyttelyyn näyttelyhallissa (Pitkänsillankatu 2628)
Tarkempia tietoja www.kokkola.fi > kulttuuri >
museot, www.1809.fi
Toivottavasti innokkaita matkalaisia löytyy!
Kimppakyytien järjestämiseksi ilmoita lähdöstäsi
Mirja Siiroselle viimeistään ti 9.9., puh. 040
5582642.

Lastenkonsertti
”Pienen pieni veturi seikkailee”

Mikäli hammashoitolasta ei heti vastata,
soita hetken päästä uudelleen.
Ajanvarauksessa ei välttämättä voida heti
vastata, koska asiakas on hoidettavana.

Millespakka Oy:n uusi puhelinnumero
(06) 557 8400

Perhon kunnan väkiluku 31.7.2008
yht. 3003.

Kaustinen-sali la 13.9. klo 18.00
Lauri Pulakka, Mari Kätkä laulu & harmonikka
Liput ja matka lapsille ilmainen.
Aikuiset 10 •.
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimisto, puh.
888 3214, 040 528 9971. Mukaan otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Linja-auto Möttönen talouskauppa klo 16.40,
kk ST1 klo 16.50, Oksakoski, Peritalo klo
17.00.
Järj. Perhon Musiikinystävät ja vapaa-aikatoimi
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PERHON KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
ASIAKASMAKSUT 1.8.2008 LUKIEN
Perhon kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992)
muuttamisen perusteella.
Lasten päivähoidon maksut
Maksuprosentit ja tulorajat :
Perheen
Tuloraja,
koko
eur/kk
henkilöä
2
1 099
3
1 355
4
1 609
5
1 716
6
1 823

Korkein maksu %

11.5
9.4
7.9
7.9
7.9

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 107 eurolla
kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä (alle 18 v.) lapsesta.
Osa-aikaisesta hoidosta määrätään taulukon mukainen
kuukausimaksu, jonka jälkeen maksu määräytyy käytön suhteessa.
Tilapäisesti annetusta päivähoidosta peritään 15 euroa hoitopäivältä, joka alittaa 5 tuntia ja 20 euroa 5 – 8 tunnin hoitopäivältä.
Sosiaalipalvelumaksut
Ateriat
Aamupala
2,20 •
Lounas
4,70 •
Päiväkahvi
1,70 •
Iltapäiväateria
3,00 •
Välipalakahvi
2,00 •
Kaikki päivän ateriat
12,00 •
Lounas, kotiin kuljetettuna
5,40 •
Litramyynti
2,50 •
Vierasateria (tilausruoka)
6,50 •
Vierasateria (sama kuin talonväen ateria)
6,00 •
Ruokailu ravitsemuspaikassa
9,00 •
Kylvetys
Omatoiminen saunominen
3,00 •
Saunominen avustettuna
6,00 •
Vaatehuolto
Pesu, koneellinen
6,00 •
Pesu ja silitys
2,40 •
Turvapuhelin
Turvapuhelin asennus
todelliset kulut
Turvapalvelu, kuukausimaksu
21,50 • / 25,00 •
Kuljetuspalvelu
Vaikeavammaiset
linja-autotaksa
Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuksetlinja-autotaksa
Asumispalvelun palvelumaksut
Vanhusten palveluasuminen
KEL/ht, väh.120•/kk
Aamuruskon ylläpitomaksu
70 •/kk
Aamuruskon ateriat asukkaille
360 •/kk
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Vuokrat palveluasunnoissa
Jalmiinakoti euroa/m2/kk:ssa
9,80 •
Aamurusko euroa/kk
213,50 •
Saunamaksu, Aamurusko,euroa/kk:ssa
12,00 •
Vesimaksu,Aamurusko, euroa/kk:ssa
13.10 •
Jalmiinakoti, muut palvelut
Hautajaiset, ma-pe
90,00 •
Hautajaiset, la
110 •
Hautajaiset, su
160 •
Kehi toimintakeskus
Työosuusraha, hlökoht.työkyvyn mukaan 0.15-0.80 •/pv
Palveluasuntojen vuokrat otetaan käyttöön uusia
vuokrasopimuksia tehtäessä, mutta kuitenkin siten, että
kaikkien vuokrat ovat taksan mukaiset 1.7.2009.
Kotona annettava palvelu (3 §)
Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu sekä kotisairaanhoito.
Kuukausimaksua peritään jäljempänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:
Perheen
koko
1
2
3
4
5
6
7
8

Tuloraja
•/kk
484,00
892,00
1.399,00
1.731,00
2.095,00
2.405,00
2.699,00
2.993,00

Maksuluokat %
1
2 3
4
5
6
35 30 26 22 18 14
22 20 18 15 12
9
18 15 13 11
9
7
15 3 13 10
9
7
13 11 10
9
8
6
11 10 9
8
7
6
10 9 8
7
6
4
9
8 7
6
5
4

7
10
6
5
5
4
4
3
3

Maksuluokkien selitykset:
1 luokka yli 30 käyntiä/kk
2 luokka 25-29 käyntiä/kk
3 luokka 20-24 käyntiä/kk
4 luokka 15-19 käyntiä/kk
5 luokka 10-14 käyntiä/kk
6 luokka 5-9 käyntiä/kk
7 luokka korkeintaan 4 käyntiä/kk
Tilapäisestä kotipalvelusta peritään 15 •/tunti.
Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksut (6
B §)
Asiakasmaksulain mukaan peritään maksu niistä palveluista, joita kunta antaa omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa,
voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 9,90 • päivältä.
Koskee omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1
momentissa tarkoitettua omaishoidontuen vapaapäivää.
Tilapäinen kotisairaanhoito
peritään 12,80 euroa lääkärin tai hammaslääkärin suoritta-
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masta kotikäynnistä ja 8,10 euroa muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa
1 momentissa tarkoitettua jatkuvaa kotisairaanhoitoa.

korjaus 25,60 •
b) akryyliosa- ja kokoproteesi 124,70 •
c) kruunut ja sillat hampaalta 124,70 •
d) rankaproteesi 151,50 •

Terveyskeskuksen avohoidon maksut (7 §)

Maksut peritään vain yli 18-vuotiailta.
Henkilöllä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä
palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997)
2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta,
ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä
kliinisestä tutkimuksesta.

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista peritään:
12,80 euron käyntimaksu; maksun saa kuitenkin periä ainoastaan kolmelta
ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa
kalenterivuoden aikana.
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta.
Henkilöllä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä
palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997)
2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä terveyskeskuksen avohoidon lääkäripalveluista maksua.
Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta
fysioterapiasta peritään 7 euroa hoitokerralta.
Yksilökohtaisen fysioterapian maksun määräämiselle ei ole
asetettu ikärajaa.

Sarjassa annettava hoito (11 §)
Sarjassa annettavasta hoidosta, kuten jatkuvasta
dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta,
hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja
sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta peritään
7 euroa hoitokerralta. Maksu saadaan kuitenkin periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.
Sarjassa annettavasta hoidosta peritään maksu 18 vuotta
täyttäneiltä henkilöiltä.
Lyhytaikainen laitoshoito (12 §)

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (9 §)
Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta peritään perusmaksuna 7 euroa
käynniltä, kun hoidon antaa suuhygienisti.
Hammaslääkärin antamasta hoidosta peritään
perusmaksuna 9 euroa ja erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta 13 euroa käynniltä.
Edellä 1 momentissa säädetyn perusmaksun lisäksi tutkimuksesta ja hoidosta peritään kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat maksut:
1) Kuvantamistutkimukset
- hammaskuvalta 5,80 •
- leukojen ja koko hampaiston
panoraamaröntgenkuvauksesta 12,80 •
2) Ehkäisevä hoito
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä
käyntikerralta 5,80 •
3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun
ottamatta kohdassa 4 lueteltuja
proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä:
vaativuusluokka maksu
0–2
5,80 •
3–4
12,80 •
5–7
25,60 •
8–10
37,30 •
11–
52,40 •
4) Proteettiset toimenpiteet
maksu
a) proteesin huolto:
pohjauksella 37,30 •

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään hoidosta ja
ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä 14 euroa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa
30,30 euroa hoitopäivältä.
Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa taikka
sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä
osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksuja ei saa myöskään periä mielenterveyslain
(1116/1990) 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos
tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä
mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta
riippumattomaan hoitoon. Hoitopäivämaksun saa periä vain
kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi
toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä
päivältä, jona asiakas siirtyy.
Päivä- ja yöhoidon maksu (13 §)
Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö
on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen
toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai
muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä
(päivähoito) tai yöllä (yöhoito) häneltä peritään 12 §:ssä säädetyn maksun sijasta 14 euroa vuorokaudessa.
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta, siltä osin kuin hoitopäiviä
on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Kuntoutushoidon maksut (14 §)
Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen (1015/
1991) 3 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetusta vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai
kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peritään 10,50 euroa hoitopäivältä.
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Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta, siltä osin kuin hoitopäiviä
on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Maksu lääkärintodistuksesta (23 §)
Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta
peritä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään
31,50 euroa.
Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta
kuitenkin peritään 38 euroa. Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä
kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus).
Laajat todistukset
(esim. B- ja C-todistus sekä E-lausunto ja
vastaavan laajuiset todistukset)
Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn ajooikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi
tarvittava lääkärintodistus
Muut todistukset

31,50 •

38 •
21 •

Lääkärintodistuksista- ja lausunnoista perittävissä maksuissa ei ole ikärajoja.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (25 §) (ns. sakkomaksu)
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta
terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään 15
vuotta täyttäneeltä 31,50 euroa. Maksua ei saa kuitenkaan
periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy.
Maksukatto 26 a §
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidossa peritään 14 euroa hoitopäivältä.
Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara (33
§)
Milloin kunta perii ja nostaa asiakasmaksulain 14 §:n perusteella henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset, on hänelle jätettävä käyttövaroiksi vähintään 18 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 90 euroa.

VESIMITTARILUKEMAN
ILMOITUSKORTIT
on lähetetty postitse.
Muista ilmoittaa lukema
12.9.2008 klo 14.00 mennessä
tekniseen toimistoon ilmituskortilla,
puhelimitse 888 3238 tai sähköpostina
taina.janka@perho.com.
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KOULUKESKUKSEN
LIIKUNTATILOJEN ILTAKÄYTTÖ
LV. 2008-2009
Uusi sali
Aika
Maanantai
17.00-18.00
18.00-19.30
19.30-21.30
Tiistai
16.00-17.30
17.30-19.30
19.30-21.00
Keskiviikko
16.00-17.30
17.30-19.00
19.00-21.00
Torstai
15.00-16.30
16.30-18.00
18.00-20.00
20.00-21.30
Perjantai
18.00-20.00
20.00-21.30
Lauantai
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
Vanha sali
Maanantai
18.00-19.00
19.00-21.00
Tiistai
20.00-21.30
Keskiviikko
17.3019.00
19.00-20.00
Torstai
19.00-20.30

hakija + laji

vastuuhenkilö

Kansalaisop. kuntojumppa Tuija Lahti-Luopa
Perhon naislentopalloilijat Vaula Rauma
Joonas Göös/salibandy Joonas Göös
Kerho/nuorten tanssir.
Perhon lentopalloilijat
MOL/sähly, lentopallo

Maija Uusisalo
Osmo Kinnunen
Esa Korpi

Perhon Kiri/pesäpallo
Jetta-Talo Oy
OAJ/lentopallo

Marko Honkonen
Markku Pannula
T. Nevalainen

Keskuskoulu, kerhovaraus Jussi Jänkä
Saranasormet/lentopallo Karel Säre
M. Humalajoki/lentopallo Markku H.
Kiri/Arsinaattorit
Nuorisotoimi

Tarja Huopana
Raija Sahlgren

Markku Göös/sulkapallo
Kiri/pesäpallo
S. Vainionpää/lentopallo

Markku Göös
Marko Honkonen
Sakari V.

Perhon Vesaiset
-

Sarita Peltoniemi

H. Kalliokoski/salibandy

Henri K.

RY:n naiset/sähly
H-L Jylhä
Perhon Naisvoimistelijat/ Marianne
step aerobic
Huopana
Kansalaisopisto/
kuntonyrkkeily
-

Susanna
Karvonen

Perjantai
Lauantai
10.00-11.30 slKansalaisopisto/latinobic Riitta Koukkari
11.30-13.00 slKansalaisopisto/
kantritanssi
Riitta Koukkari
13.15-15.30 slKansalaisopisto/
lavatanssikoulu
Riitta Koukkari
Kokkonevan sali
Tiistai
17.00 – 18.30 Kiri Painijaosto
Torstai
16.00 – 18.30 Kiri Painijaosto

Matti Louhula
Matti Louhula

Yhdistyksen ja yhteisöt
Ilmoita tapahtumista vapaa-aikatoimistoon.
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
VIITEMÄÄRÄN OSTOTARJOUKSET VIIMEISTÄÄN 30.9.2008
Meijerimaidon viitemäärän ostotarjoukset tulee jättää viimeistään 30.9.2008 te-keskukseen. Kiintiön hinta on 4 senttiä/litra + alv 22 %. Ostettava kiintiö tulee hakijan käyttöön
kiintiökauden 2009/2010.alusta.
Kiintiön ostoa haetaan lomakkeella nro 238. Lomakkeita saa
osoitteesta http://lomake.mmm.fi. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan verotodistus, navetan pohjapiirros, selvitys karjan
keskituotoksesta, vuokrasopimukset sekä investoijilta
investointisuunnitelma.

POHJOINEN KOTIELÄINTUKI ERÄISTÄ
ELÄINRYHMISTÄ VIIMEISTÄÄN
15.9.2008
Pohjoista kotieläintukea koskeva hakemus mm. emakoista,
karjuista sekä kanoista jätetään viimeistään 15.9.2008
maataloustoimistoon. Lomake jätetään myös siinä tapauksessa, että ko. eläinryhmistä on haettu tukea ennakkoon.
Hakemuslomake nro 200 on postitettu tiloille, joilla on
sikoja ja siipikarjaa.
Teurastetuista lihasioista haetaan tuki kuluvalta vuodelta tammikuussa 2009.

SATOVAHINKOJEN ILMOITTAMINEN
Satovahingoista tulee ilmoittaa maataloustoimistoon
heti, kun vahinko on huomattu. Erityisen tärkeää on
ilmoittaa, jos sato jää korjaamatta satovahingon takia.
Näin menetellen voidaan vahingoista huolimatta maksaa tuet.
Satovahinkokorvausta voidaan suorittaa hallan, raesateen,
kaatosateen, rajuilman, poikkeuksellisten tulvien, poikkeuksellisen kuivuuden tai muun vastaavan viljelijästä riippumattoman poikkeuksellisen suuren luonnonolojen vaihtelun aiheuttamasta vahingosta.
Satovahingosta vähennetään omavastuuosuus, jonka suuruus on 30 % viljelmän normisadon arvosta. Vaikka satovahingosta ei tulisikaan maksettavaksi korvausta
omavastuuosuuden vuoksi, vahinkoilmoituksen
jättämisellä vältytään seuraamuksilta, jotka
aiheutuisivat mahdollisen valvonnan perusteella. Vahingoista voi ilmoittaa lomakkeella nro 118.

LANNOITTEIDEN LEVITYS SYKSYLLÄ
Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai
routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.
Lantaa ei saa levittää 15.10. – 15.4. välisenä aikana.
Lantaa voidaan levittää syksyllä enintään 15.11. asti, jos maa
on sula ja kuiva niin, että valumia vesistöön ei tapahdu eikä
pohjamaan tiivistymisvaaraa ole.

keen. Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite (lanta, virtsa, soluneste, puristeneste, jätevesiliete, maanparannuskomposti) on aina välittömästi, viimeistään
vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto
kynnettävä.
Typpilannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä.
Seuraavan viiden metrin leveydellä typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus ylittää 2 %. Karjanlannan pintalevitys on aina kielletty pellolla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 %.
Huom! Jos tila on valinnut ympäristötuen uudeksi
lisätoimenpiteeksi lisätoimenpiteen ” lannan levitys kasvukaudella” on lannan levityksen määräajat ja tavat em. tiukemmat. Lannanlevitys on sallittua 10.9. asti, jos lohkolle
kylvetään syysvilja, syysöljykasvi tai nurmi tai istutetaan monivuotinen puutarhakasvi. Muissa tapauksissa lannanlevitys
on sallittu 15.8. asti.

UUDET ERITYISTUET
Kuluvana syksynä tulee haettavaksi kaksi uutta erityistukea
30.9.2008 mennessä te-keskuksesta. Seuraavassa lyhyesti
uusista tuista:
Lietelannan sijoittaminen peltoon
* sopimukset osapuolet: te-keskus ja viljelijä, joka levittää
pelloilleen lietelantaa tai virtsaa väh. 20 m3/ha/kalenterivuosi
* sopimuslohkolla oltava ympäristötukikelpoisuus
* 5 vuotta; 1.10.2008 – 30.9.2013
* lietelanta tai virtsa on levitettävä laitteella, joka leikkaa pellon pintaan viillon, johon lanta valutetaan tai ruiskutetaan
* ei tilalle, jolla lisätoimenpide ”lannanlevitys kasvukaudella”
* tuki 56 •/ha (lohkoille, joille lantaa levitetty)
* tuki maksetaan ensimm. kerran vuoden 2009 levityksestä
Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely
* viljavuustutkimuksen perusteella pelto maalajiltaan turvetta tai multamaata
* sopimuslohkolla ympäristötukikelpoisuus 10 vuotta;
1.10.2008 – 30.9.2018
* nurmi- tai heinäkasveja koko sopimuskauden ajan
* kasvustoa ei saa uusia muokkaamalla; voidaan uusia
ilman muokkausta suorakylvämällä, tällöin kemiallinen
päättäminen sallittu
kasvusto korjattava joka vuosi, saa hyödyntää
laidunnus sallittua
* kasvusto voidaan perustaa ennen sopimuksen alkua,
viimeistään kuitenkin 30.6.2009, tällöin ei suojaviljaa
* ei pelloille, joilla vuonna 2008 ruokohelpeä tai kesantoa I
tai II –luokan pohjavesialueella
* 68 •/ha/v kotieläintila
* 114 •/ha/v kasvinviljelytila

Maataloustoimisto

Lantaa ei saa levittää nurmikasvuston pintaan 15.9. jäl-
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KUNTOSALIVUOROT 2008-2009
Maanantai Vuoro
Vastuuhenkilö
11.00-12.00 Kuntoutujat
Ellen Lehtimäki
12.00-16.00 Koulu
Outi Leväniemi
16.30-17.30 Rinteen koulu
Arja Pajula
17.30-18.30 Jetta-Talo/Jet-Puu Oy Sinikka Aho
18.30-20.00 Yleinen vuoro
M.Pannula/J.Anttila
20.00-21.00 Perhon Naisvoimist. Marianne Huopana
21.00-22.00 Perhon sairaankulj. Kimmo Keisala
Tiistai
15.00-16.00 Perhon 4H-yhdistys Elina Huttunen
16.30-17.30 Oaj:n Perhon p.yhd. Janne Turunen
17.30-18.30 Kunnanvir. henkilök. Antti Lindholm
18.30-20.00 Yleinen vuoro
M.Pannula/J.Anttila
20.00-21.00 Möttösen naiset
Mirja Hussi
21.00-22.00 Maanrakennus Ky
Satu Hänninen
Keskiviikko
10.00-11.00 Eläkeläiset
A.Keisala
15.00-16.00 Koulu
16.00-17.00 Kaarina Mäkinen
Kaarina Mäkinen
17.00-18.30 Kipakka
Mirja Pohjonen
18.30-20.00 Yleinen vuoro
M.Pannula/J.Anttila
20.00-21.00 Perhon Palomiesyhd. Pekka Riihimäki
21.00-22.00 Taru Tuomivaara
Taru Tuomivaara
Torstai
12.00-13.00 Kuntoutus
Anu Lakanen
Koulu
16.30-17.30 Apteekki
17.30-18.30 Rinteen koulu
Arja Pajula
18.30-20.00 Yleinen vuoroNaisetM.Peritalo/Joutsen
20.00-21.00 Päiväkoti Satulinna Marianne Ukskoski
21.00-22.00 Maaseutuopisto
Esa Korpi
Perjantai
9.00-16.00 Koulu
Outi Leväniemi
17.30-18.30 Jetta-Talo
Sinikka Aho
18.30-20.00 Yleinen vuoro
M.Pannula/J.Anttila
20.00-21.00 Muoviitala Oy
Helinä Viitala
21.00-22.00 Taija Syrjälä
Hanna Syrjälä
Lauantai
11.00-12.00 Anette Kivelä
12.00-13.00 Harri Leväniemi
Harri Leväniemi
13.00-14.00 Merja Jylhä
Merja Jylhä
14.00-15.00 Seija Peltonen
Seija Peltonen
15.00-16.00 Salla Hotakainen
Salla Hotakainen
16.00-17.00 Pannulat
Tarja Pannula
17.00-18.00 Aarno Syrjälä
Aarno Syrjälä
18.00-19.00 Elina Harju
Elina Harju
Sunnuntai
14.00-15.00 Jetta-Talo/Jet-Puu Oy Sinikka Aho
16.00-17.00 Elisa Päivärinta
E. Päivärinta
17.00-18.00 Raimo Hussi
R. Hussi
18.00-19.00 M. Hietala-Korpiaho M. Hietala-Korpiaho
19.00-20.00 Antti Sahipakka
A. Sahipakka

SEUROJENTALON
KÄYTTÖVUOROT
SYKSY 2008 - KEVÄT 2009
Maanantai
18.30-19.30 Maaseutuopisto
19.30-21.00 Janne Kauppinen

Esa Korpi
Janne Kauppinen

Tiistai
17.30-19.00 Hockey Team
19.00-21.00 Anni Hertteli

Aki Kauppinen
Anni Hertteli

Keskiviikko
19.00-20.00 Perhon Naisvoimistelijat/M.Huopana
Torstai
17.30-19.00 Hockey Team/sähly
19.00-21.00 Antti Sahipakka

Aki Kauppinen
Antti Sahipakka

Vastuuhenkilöt huolehtivat, että paikat jäävät hyvään
kuntoon pelivuoron päätyttyä.
Mukavan liikunnallista syksyä ja kevättä!
Vapaa-aikatoimisto, puh. 888 3214, 040 528 9971

HENKILÖSTÖUUTISIA
Terveyskeskuslääkärinä on 2.9.2008 aloittanut Ossi
Hietaniemi.
Työterveyshoitajana on aloittanut
11.8.2008 Maria Salonen
Sairaanhoitosopimuksen tehneiden yritysten asiakkaille aamuvastaanotto ilman
ajanvarausta klo 8.00 – 9.00 (sairauslomat, rokotukset). PUHELINAIKA klo
11.00 – 11.30 puh. 888 3599.
Psykiatrisena sairaanhoitajana on aloittanut 1.9.2008 Anna-Maija Marjusaari
Psykiatrisen sairaanhoitajan tavoittaa puhelimitse puh. 040 524 0221 maanantaista – perjantaihin varatulla PUHELINAJALLA klo 8.00 – 9.00 muuna aikana hän
ei ole puhelimitse tavoitettavissa. Hänen
toimipisteensä on terveyskeskuksen tiloissa (ma, ke, to), josta käsin toimii entisen perhekahvilan
(Vanhainkodintie) tilassa (ti) ja keskuskoululla (pe).

Kuntosalikortti yleisille vuoroille 40 eur/vuosi, oma vuoro
60 eur/vuosi. Kertamaksu 5 eur. Käyttäjät velvoitetaan
merkitsemään nimensä vihkoon.

Perhon kuntatiedote n:o 8/2008.
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R - Itella Oyj

Varhaiskasvatusjohtajana on aloittanut
18.8.2008 Paula Kinnunen. Paulan tavoittaa numerosta 888 3227 tai 0400 760 472.
Hänen toimipisteensä sijaitsee keskuskoululla.
Tervetuloa!

Jakopäivä 8.9.2008.

