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PERHON KUNTA

KUNNALLISVAALIT 2008
Perhon kuntaan valitaan 21 valtuutettua sunnuntaina 26.10.2008
toimitettavissa
kunnallisvaaleissa
1.1.2009
alkavaksi
nelivuotiskaudeksi.
Ehdokaslistojen yhdistelmä
kunnallisvaaleja varten on nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla,
keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa ja kunnan internet-sivuilla
30.9.2008 alkaen.
Ennakkoäänestys 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
Henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, kuvallinen kela-kortti tai poliisin antama henkilökortti) on oltava mukana ennakkoäänestyksessä.
Tarvittaessa poliisilta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin
äänestämistä varten.
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 25.9.2008

Perhon kunnan keskusvaalilautakunta

Vain äänestämällä voit vaikuttaa! Käytä äänioikeuttasi!
Perhon kunnan väkiluku 31.8.2008 yhteensä 3017 henkilöä.

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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JOKIVARSIKUNTIEN
YHTEISTOIMINTA-ALUE
Keski-Pohjanmaan kunnat ovat syyskesällä 2007
hyväksyneet aiesopimuksen, jossa on sovittu kuntien perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien sekä laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestämisestä kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisesti.
Aiesopimuksen mukaan Halsua, Himanka, Kannus,
Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli
muodostavat yhteistoiminta-alueen peruspalvelujen
järjestämiseksi vuoden 2009 alusta.
Tavoitteena on seudullinen palveluorganisaatio, jossa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut päivähoitoa lukuun ottamatta järjestetään yhteisesti yli nykyisten kunta- ja organisaatiorajojen.
Kaikkien kuntien asukkaat voivat yhteistoimintaalueen sisällä käyttää palveluja kuntarajoista riippumatta. Perhon kunnan asukkaille tämä merkitsee aikaisempaa suurempaa valinnan vapautta
terveyspalvelujen haussa.
Tunkkarin kuntayhtymä lakkaa perusterveydenhuollon palveluja tuottavana hallinnollisena yksikkönä
ja sen toiminta siirtyy osaksi yhteistä palvelutuotantoa. Oletuksena on, että Perhon kunnan asukkaat siirtyvät uudistuksen myötä käyttämään pääosin Tunkkarilla tuotettuja röntgen ja vuodeosastopalveluita vuoden 2009 alusta lukien.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on
kuntien yhteisellä peruspalvelulautakunnalla, joka
sijoittuu hallinnollisesti osaksi nykyistä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää. Tämän
vuoksi kuntayhtymän perussopimusta ja nimeä muutetaan. Perussopimuksen muutosesitys on tulossa
lähiaikoina valtuustokäsittelyyn. Perussopimuksen
muuttuessa Sairaanhoitopiirin uusi nimi 1.1.2009
alkaen on Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalveluyhtymä.
Yhtymällä on jatkossa kaksi toimialaa: erikoissairaanhoito ja peruspalvelut. Peruspalvelujen toimiala toimii tämän hetken valmistelujen mukaan
sairaanhoitopiirin liikelaitoksena.
Palvelut tuotetaan ja toiminta organisoidaan kolmen
ydinprosessin mukaan: perheiden tukeminen, kotihoidon ja asumisen tukeminen sekä terveyden ja
sairaanhoito. Perhon kunta on uudistamassa omaa
organisaatiotaan saman ydinprosesseihin perustuvan mallin mukaiseksi, vaikka henkilökunta pysyy
edelleen oman kuntamme palveluksessa.
Yhteistoiminta-alueen valmistelusta löytyy nyt tietoa netistä. Nettisivut löytyvät osoitteesta
www.jyta.fi.

Palvelujohtajat aloittelevat työtään
Uuden yhteistoiminta-alueen tilaajajohtaja Minna
Korkiakoski ja peruspalvelujohtaja Tarja OikarinenNybacka ovat aloittaneet uusissa tehtävissään
15.9.2008.
Palvelujohtajat Pekka Kauppinen, Reetta Hjelm ja
Päivi Peltokorpi jatkavat toistaiseksi omissa
kuntaviroissaan, mutta varaavat aikaa noin kaksi
päivää viikossa palvelujohtajan työhön 1.10.2008
alkaen. Tärkeimpänä ja kiireellisimpänä asiana on
kunkin prosessin työn jatko-organisointi ja vastuukysymysten selkeyttäminen. Alaprosessien mahdollisia vastuuhenkilöitä etsitään aikanaan sisäisellä
ilmoittautumismenettelyllä.
Ari Kinnunen, kunnanjohtaja

ONKO RANTAOSAYLEISKAAVAN
TARKISTUKSEEN TARVETTA?
Perhon rantaosayleiskaavassa olevien rakentamattomien rantarakennuspaikkojen osalta on eräiden
maanomistajien taholta tiedusteltu kaavanmukaisten
paikkojen tarkistamista tilakohtaisesti. Eli nykyisen
rakentamattoman rakennusoikeuden siirtäminen saman maanomistajan alueella toiseen paikkaan saman tilan alueella.
Vahvistetussa yleiskaavassa rantaosayleiskaava-alueella on rantarakentamisoikeudet vahvistettu.
Rakennusoikeuksiin ei mahdollisessa tarkistuksessa tulla puuttumaan.
Jos omistuksessasi on rakentamaton rakennuspaikka
Perhon rantaosayleiskaavassa ja haluat tarkistaa sen
paikkaa, tee siitä kirjallinen ehdotus tekniselle lautakunnalle lokakuun 2008 loppuun mennessä.
Mikäli rakentamattomien
rakennuspaikkojen sijainnin tarkistamiseen ilmenee
tarvetta laajemmin, avataan
osayleiskaava ja suoritetaan paikkojen tarkistukset
kaavan laadinnan periaatteiden mukaisesti.
Kustannukset kaavamuutoksesta peritään yleiskaavoitukseen liittyvän lainsäädännön mukaan.
Kunnanhallitus
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Perhon kunta julistaa uudelleen
haettavaksi

PERUSTURVAJOHTAJAN
VIRAN
Perusturvajohtaja toimii koko sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen johtajana, vastaa alueensa palvelutuotannosta ja sen kehittämisestä, hallinnosta ja taloudesta, toimii esittelijänä
perusturvalautakunnassa ja on kunnan johtoryhmän jäsen.
Vuoden 2009 alusta lukien Perhon kunta kuuluu
Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueeseen, jossa Perho toimii yhtenä sote-palveluiden tuottajana.
Tehtävään valittavalta vaaditaan sosiaalihuollon
ammatillisen
henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 3 §:n mukainen pätevyys sekä perehtyneisyyttä sosiaalija terveydenhuoltoon ja kokemusta hallinto- ja
johtamistehtävissä. Lisäksi odotamme yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja sekä innostavaa ja
kehittävää johtamisotetta.
Virka täytetään heti tai sopimuksen mukaan.
Palkkaus KVTES:n mukainen, mutta myös oman
palkkatoivomuksen voi esittää.
Perhesuhteita vastaava asunto järjestetään.
Hakemukset joihin tulee liittää cv ja jäljennökset
kelpoisuuden
osoittavista
opintoja
työtodistuksista sekä mahdollinen palkkatoivomus tulee lähettää osoitteella
Perhon kunta, Kunnanvaltuusto, PL 20, 69951
PERHO. Kuoreen merkintä ”perusturvajohtaja”.
Aikaisemmin jätetyt hakemukset otetaan huomioon.
Hakuaika päättyy 29.10.2008 klo 14.00.
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote.
Lisätietoja tehtävästä antavat:
Kunnanjohtaja Ari Kinnunen puh. (06) 888 3201,
0400 517 380,
hallintojohtaja Seija Kinnunen puh. (06) 888 3202
sekä vt. perusturvajohtaja Pentti Neuvonen puh.
(06) 888 3219, 0400 798 011.
Perhossa 26.9.2008

Perhon kunnanhallitus

TARJOUSPYYNTÖ ATERIOITTEN
KULJETTAMISEKSI
KOHDE
Perhon kunnan perusturvalautakunta pyytää
tarjoustanne aterioitten kuljettamiseksi reitillä
Jalmiinakoti-Kk-Oksakoski- Kivikangas- Mökälä-Alajoki-Möttönen-Humalajoki-Liukko. Reitin pituus kokonaisuudessaan on noin 142 km ja reitti vaihtelee jonkin verran. Tarjottava aika on 1.2.2009-31.1.2010.
Kuljetettavia aterioita on tällä hetkellä keskimäärin
20 – 30 ja kuljetuksen tulee tapahtua seitsemänä
päivänä viikossa. Kuljetusaika on klo 11.15-14.00
joka päivä. Ateriapakkaus tulee kuljettaa kotona asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan ja tarpeen vaatiessa avattava valmiiksi.
Kuljetuspakkaukset ovat siistejä ja vähän tilaa vieviä.
KILPAILUTTAMINEN
Valittavaksi tulee se tarjous, joka on ostajalle
kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksia
vertaillaan hinnan ja laadun sekä tarjoajan muiden
tarjouksessa ilmoittamien asiaan vaikuttavien tietojen perusteella.
Ateriakuljetus ei vaadi erillistä liikennelupaa.
TARJOUKSEN SISÄLTÖ
Tarjous tulee tehdä muodossa €/km. Tarjouksessa
tulee ilmoittaa koko sopimuskauden voimassaoleva
tarjoushinta ja sellaiset muut seikat, jotka vaikuttavat kokonaisedullisuuden harkintaan. Tarjoushintojen
tulee sisältää elintarvikkeille säädetty arvonlisävero
ja sen osuus tulee erotella.
Tarjousten
jättämisen
yhteydessä
tulee
perusturvalautakunnalle toimittaa myöskin
elintarvikeviranomaisen hyväksymislausunto aiotulle
kuljetuskalustolle (perustuu elintarvikelain 13§) sekä
edelleen terveysviranomaisen hyväksymä omavalvontasuunnitelma (perustuu Valtioneuvoston asetukseen elintarvikevalvonnasta).
Tarjous ratkaistaan tarjousajan päättymisen jälkeen
pidettävässä seuraavassa perusturvalautakunnan kokouksessa.
TARJOUSKILPAILUN RATKAISUPERIAATTEET
Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka
vastaavat tarjouspyyntöä. Hyväksytyksi tulee tarjous, joka tulee ostajalle kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.
Mikäli tarjoaja ei täytä koko sopimuskauden ajan lakisääteisiä valvontasäännöksiä, voi tilaaja peruuttaa
sopimuksen välittömästi.
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Lisäksi tilaajalle varataan oikeus joko hyväksyä tai
hylätä kaikki tarjoukset, jos toimintoja järjestellään
muulla tavoin.
KILPAILUSTA ILMOITTAMINEN
Tarjouskilpailusta julkaistaan ilmoitus kunnan
tiedotuslehti Perholaisessa sekä samanaikaisesti ilmoitus on esillä kunnan ilmoitustaululla.
TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN
Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa perusturvalautakunnalle osoitettuna ja varustettuna ”ateriakuljetus” –maininnalla 28.10.2008
klo 14.00 mennessä. Osoite Sosiaalitoimisto, PL 20,
69951 PERHO.
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta
huomioon.
Lisätietoja antavat sosiaalipalveluohjaaja Vuokko
Möttönen 0400 818 310 ja vt. perusturvajohtaja Pentti
Neuvonen 0400 798 011 sekä elintarvikelain osalta
terveystarkastaja Satu Luoma 044 788 5264, häneltä saa myöskin kaavakkeet liitteitä varten.

Perhossa alkaa tupakasta vieroitusryhmä - Savuton huominen
Kohderyhmä
Tupakoiva, joka on itse motivoitunut lopettamaan tupakoinnin. Ryhmän koko 10 - 12 henkilöä.
Tavoitteet ja sisältö
Ryhmän tuen avulla opit savuttoman elämäntavan. Saat
tietoa vieroitusoireista, sijaistoiminnoista, elimistön toipumisesta tupakoinnin haitoista ja opit uusia päivärutiineja tupakoinnin korvaajiksi.
Toteuttajat ja toteuttamispaikka
Psykiatrinen sairaanhoitaja, fysioterapeutti, työterveyshoitaja. Entinen perhekahvila (Vanhainkodintie 20)
Kesto ja aikataulu
Kokoontumiset 5 kertaa 1,5 - 2 tuntia kerrallaan.
Seurantatapaaminen kuukauden kuluttua. Ensimmäinen tapaamiskerta tiistaina 21.10.2008 klo 12.00 –
14.00.
Yhteyshenkilö
Anna Maija Marjusaari, puh. 040 524 0221
Sähköposti: psykhoitaja@perho.com
Tervetuloa mukaan ilmoittautumiset 17.10.2008 mennessä.

Vuokko Möttönen, sosiaalipalveluohjaaja

PALVELU- JA PUHELINMUISTIO
Perhon Kiri ry. julkaisee Perhon Palvelu- ja puhelinmuistion ensi vuoden alussa. Pohjana käytämme
edellistä muistiota vuodelta 2006. Tarvitsemme tietoja edellisen julkaisun jälkeen poistuneista, muuttuneista ja/tai uusista yhteystiedoista.
Palvelu- ja puhelinmuistiossa julkaistaan 3 puhelinnumeroa/talous veloituksetta. Seuraavista numeroista
tulee maksaa 10 €/numero Perhon Kirin tilille 533305-45102 lokakuun loppuun mennessä. Tilisiirron
viestiosaan kirjoitetaan julkaistava nimi ja puhelinnumero. Vain maksetut numerot julkaistaan. Yhteyshenkilönä toimii Ilkka Koskela.
Muutokset/korjaukset tulee tehdä jollakin seuraavista tavoista 31.10.2008 mennessä:
1. Internetin kautta täyttämällä lomake osoitteessa www.perhonkiri.sporttisaitti.com
2. Sähköpostilla koskela.ip@gmail.com
3. Postittamalla oheinen lomake täytettynä: Ilkka Koskela, Peltokankaantie 58, 69920 Oksakoski
Muutoksia voi myös soittaa 040 750 5416 (Koskela)
Nimi

Poistuva numero

Uusi numero

Poistuva numero

Uusi numero

Poistuva numero

Uusi numero

Lähiosoite
Nimi
Lähiosoite
Nimi
Lähiosoite
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MAATALOUSTOIMISTO
TIEDOTTAA
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.
Satovahinkokorvausta voidaan maksaa vahingosta, jonka arviomiehet ovat arvioineet paikan
päällä sadon ollessa korjaamattomana pellossa.
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.
Lantaa ei saa levittää nurmikasvuston pintaan
15.9. jälkeen. 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.
Maataloustoimisto

LOMITUSPALVELU TIEDOTTAA
Maatalousyrittäjien tulee pitää vuosilomansa
vuoden loppuun mennessä. Lomaa voidaan
perustellusta syystä siirtää myös vuodelle
2009. Itse järjestettyä lomitusta ja omia
lomittajia käyttävien tulee pitää kuitenkin kaikki
lomansa vuoden loppuun mennessä.
Selvitä lomasaldosi, varaa loma-ajankohtasi ja
sovi mahdollinen loman siirto johtavalta
lomittajalta, puh. 040 760 1354.

VILJELIJÖIDEN
VIRKISTYSPÄIVÄ
MA 27.10.2008 Vetelin liikuntakeskuksessa klo 10-14
Ohjelmassa mm.
¾ Juha Miedon luento liikunnan
terveysvaikutuksista viljelijän
työssä sekä osallistumismahdollisuus Juhan vetämälle sauvakävelylenkille. Omat sauvat mukaan!
¾ Ohjattua allasjumppaa ja spinnigpyöräilyä. Rajoitetun ryhmäkoon
vuoksi ilmottautuminen työterveyshuoltoon 23.10.2008 mennessä, numeroon: 040 763 1714
¾ Pienimuotoista kuntotestausta,
kuntosalin käyttömahdollisuus
¾ Mukana Mela ja alueen terveysja hyvinvointipalvelutuottajia
¾ KAHVI- JA MAKKARATARJOILU
TERVETULOA!
Tapahtuman järjestävät: Halsuan, Kaustisen,
Perhon ja Vetelin
tuottajayhdistykset &
Tunkkarin ja Perhon
työterveyshuollot
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
TIEDOTTAA
ASIAA RIISTAN
LIHANTARKASTUKSESTA
Suurriistan metsästyskauden lähestyessä muistutetaan nykyisen elintarvikelainsäädännön vaatimuksista koskien riistan teurastusta ja lihan tarkastusta:
ILMOITUSVELVOLLISUUS
Muutoksena aiempaan on, että riistan käsittelypaikasta tulee toimijan ilmoittaa hyvissä ajoin ennen
toiminnan aloittamista kunnan valvontaviranomaiselle
(Elintarvikelaki 23/2006 13 §). Kyseessä on siis
elintarvikehuoneisto, jota ei hyväksytä (tehdä
hyväksymispäätöstä), mutta ilmoitusmenettely mahdollistaa toiminnan tarkastamisen. Tiloilta edellytetään hygieenisyyttä ja vaatimuksina sovelletaan EU:n
elintarvikehygienia-asetuksen 852/2004 (I 3) liitteen
II lukua III.
Eläinlääkäri ei tee lihantarkastusta paikoissa, joista
ei ole ilmoitettu ennakkoon.
Metsästysseuran/metsästäjän on myös siinä tapauksessa, että se myy tarkastamatonta riistanlihaa suoraan yksityishenkilöille, tehtävä toiminnasta ilmoitus
kunnan valvontaviranomaiselle (ETL 13 §).
TEURASTUS JA LIHANTARKASTUS
Yleiseen kulutukseen toimitettava luonnonvarainen
riista saadaan, kuten aiemminkin, teurastaa loppuun
ja liha tarkastaa virkaeläinlääkärin luvalla tarkoitukseen sopivassa hygieenisessä paikassa (ETL 23/
2006/I1, 43 §, 3 mom). Kyseessä ovat siis metsästysseurojen ns. lahtivajat.
Lihaa saa tällöin toimittaa vain kotimaan kulutukseen
ja ruho tulee leimata suorakaiteen muotoisilla vähintään 6x4 cm suuruisilla terveysmerkeillä, joissa teksti RIISTA ja sen alapuolella virkaeläinlääkärin numero. Elinten tulee olla mukana ruhoa tarkastettaessa,
ei kuitenkaan ruhossa kiinni, kunhan ne ovat
luotettavasti siihen yhdistettävissä.
Toimijalla tulee olla omavalvontasuunnitelma. Sen ei
tarvitse olla viranomaisen hyväksymä, mutta sitä voidaan vaatia täydennettäväksi tai korjattavaksi. (ETL
§§ 20 ja 21). Omavalvontaa tulee myös toteuttaa.
Omavalvonnassa kuvatut ja dokumentoidut
hygieeniset työtavat ja mm. lämpötilavalvonta ovat
edellytyksenä sille, että ruho voidaan hyväksyä toimitettavaksi yleiseen kulutukseen.
LIHAN LEIKKAUS
Yleiseen kulutukseen tai hyväksyttyyn laitokseen toimitettava riistan liha tulee leikata hyväksytyssä
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leikkaamossa tai pienleikkaamossa, jossa se merkitään suorakaiteen muotoisella lisämerkillä (Lihantarkastusasetus 38/EEO/06 / J 1, 17 §) toimitettavaksi kotimaan kulutukseen.
Metsästäjien omaan käyttöön tai yksityishenkilöille
myytäväksi tai muutoin luovutettavaksi tarkoitettuja
ruhoja, joita ei ole tarkoitus tarkastaa, voidaan käsitellä edellä mainituissa eläinlääkärin hyväksymissä
lahtivajoissa.
Lisätietoja voi kysyä eläinlääkäriltä, puh. 0400 201
196.

TEOLLISUUSTONTTIKAMPANJA
JATKUU 31.12.2008 saakka
Lisätietoja teollisuustonttikampanjasta ja vapaana olevista teollisuustonteista voi tiedustella tekninen johtaja Tapio Alangolta, puh. (06) 888 3234
tai 0400 361 991 tai tapio.alanko@perho.com
tai www.perho.com.

Nyt rakentamaan omaa kotia
tai yrityksen tiloja Perhoon.
Tontit edullisia vielä tämän vuoden loppuun.

OMAKOTITONTTEJA
EDULLISESTI 31.12.2008 SAAKKA
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 palstoitussuunnitelmaalue, 3 tonttia
- Hiekanmäen kaava-alue, 15 tonttia
Alueiden kartat nähtävänä kunnanvirastossa ja
kunnan internetsivuilla www.perho.com, jossa
myös tarkemmin kampanjaehdot.
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
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Lestijärven kunta / KaseNet – liikelaitos
Lestintie 39
FI-69440 LESTIJÄRVI
FINLAND

ASIAKASKYSELY
PERHO

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 (VoIP), useita TV-kanavia yhtä aikaa (IPTV) ja videoiden vuokrausta verkon kautta
(VOD). 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 Möttösen, Oksakosken ja Taipaleen alueella alkavan viemäriprojektin yhteydessä talouksien halukkuutta valokuituliittymän hankkimiseksi. Voimme tarjota huippunopeita ja monipuolisia valokuituyhteyksiä kohtuulliseen hintaan vuoden 2009 aikana, mikäli löytyy riittävästi kiinnostuneita.
Alla oleva hinta-arviolaskelma perustuu vähintään 50 talouden liittymiseen valokuituverkkoon edellä
mainitulla alueella.
Kiinteistön liittämisen valokuituverkkoon arvioidaan maksavan taloutta kohti noin 1 900 €.
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

Täytä kysely netissä: http://kasenet.fi/kuitukysely/
Palauta tämä kysely Perhon kunnan infopisteeseen Keskustie 2
Olen kiinnostunut tilaamaan valokuituyhteyden talouteeni.
Asiakkaan tiedot:
Nimi: __________________________________________________________
Osoite: _________________________________________________________
Puhelin: ________________________________________________________

Perhon verkkosivut olivat Suomen parhaat
verkkosivut-kilpailun heinäkuun äänestyksessä
sijalla 5, elokuun tilastoissa Perhoa ei näkynyt.
Käy äänestämässä osoitteessa http://
www.suomenparhaatverkkosivut.com,
äänestysnumeromme on 900968!
Kilpailu päättyy 31.10.2008. Äänestetään Perho yhdessä voittoon!
Äänestää voi kerran kuukaudessa ja äänestäjien kesken arvotaan joka kuukausi palkintoja.

Perho 140 v. juhlapostimerkki
Kunta on teetättänyt juhlapostimerkkejä, joita voi vielä
ostaa kunnanvirastosta
aukioloaikoina. Postimerkki
on 1. lk:n ikimerkki, jonka
hinta on 1,30 /kpl
(sis. alv 22 %).
7
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VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUKSET
Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen avustukset
15.10.2007-15.10.2008 tapahtuneesta toiminnasta haettavana 30.10.2007 mennessä.
LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET
1. Ohjaustapahtuma-avustus rekisteröidyille
urheiluseuroille ym. yhdistyksille
joukkueurheilumuodossa ja ryhmäliikunnassa ja
muussa urheilussa max. 3x/ryhmä/viikko. Ohjaaja
edellytetään
kaikkiin
ohjaustapahtumiin.
Liikutettavien määrä otetaan huomioon seuraavasti:
3-5+ohjaaja
5€
6-10+ohjaaja
10 €
11-20+ohjaaja
20 €
21-30+ohjaaja
30 €
31-50+ohjaaja
40 €
yli 50
50 €
Avustuksen saaminen edellyttää toiminnan alkaessa ilmoittamista Perhonjokilaakso-lehdessä tai
Perholaisessa.
2. Koulutusavustus rekisteröidyille urheiluseuroille: valmentaja-, ohjaaja- ja seuratoimitsijakoulutus, ei matkakuluja Maksetaan enintään x %
tositteiden mukaan todellisista kuluista.
3. Leiritoiminta-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille: lajileiritoiminta, piirikohtaiset ja valtakunnalliset suurleirit, ei matkakuluja.
Enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan
4. Urheilu- ja liikuntatapahtuma–avustus: merkittävien urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäminen,
harkinnanvarainen, ei matkakorvauksia.
-kansainväliset
-kansalliset
suuria massoja liikuttavat tapahtumat esim.
Hopeasompa
Sisulisä
Jääkiekko- ja palloiluturnaukset
Oravapolku
Avustusta voidaan hakea ennen suuren urheilutapahtuman järjestämistä. Avustus maksetaan
toteutuneiden kustannusten perusteella tositteita
vastaan enintään lautakunnan etukäteen päättämä
summa.
5. Urheilu ja kulttuurin saralla menestyneiden
palkitseminen.
Vapaa-aikalautakunnalle voi jättää vuoden loppuun mennessä kirjallisen esityksen siitä, keitä
tulisi palkita.
NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET
1. Kerhotoiminta-avustus nuorisojärjestöille
3-5 henkilöä +ohjaaja 5 €

8

6-10 henk. +ohjaaja 10 €
11-20 henk. +ohjaaja 20 €
21-30 henk. +ohjaaja 30 €
31-50 henk. +ohjaaja 40 €
yli 50 henk. +ohjaaja 50 €
Avustuksen saaminen edellyttää tiedottamista
Perhonjokilaaksossa tai Perholaisessa ennen toiminnan alkua.
2. Koulutusavustus nuorisojärjestöille
Ohjaaja- ja toimihenkilökoulutus, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
3. Leiritoiminta-avustus järjestöille
Majoitus- ja ruokailukulut, ei matkakuluja. Enintään
x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
4. Projektiavustus järjestöille
Kansainväliset, kansalliset ja paikalliset tapahtumat,
joiden kulut ovat merkittävät, harkinnanvarainen. x
% todellisista kuluista tositteita vastaan. Projekteihin voi hakea avustusta pitkin vuotta. Avustus maksetaan tositteita vastaan, enintään kuitenkin vapaaaikalautakunnan etukäteen määräämä summa. Myös
nuorten vapaat toimintaryhmät voivat hakea.
KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET
1. Kerhotoiminta-yhdistyksille
3-5 henkilöä +ohjaaja 5 €
6-10 henk. +ohjaaja 10 €
11-20 henk. +ohjaaja 20 €
21-30 henk. +ohjaaja 30 €
31-50 henk. +ohjaaja 40 €
yli 50 henk. +ohjaaja 50 €
2. Koulutusavustus
Ohjaaja-, toimihenkilökoulutusta, ei matkakuluja,
enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
3. Leiritoiminta
Musiikki-, taide ym. kulttuurileirit, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
4. Projektiavustus
Yksittäiset tapahtumat, joiden kulut merkittävät;
harkinnanvarainen.
Esim. *näyttelyt *konsertit * laitteistot *julkaisutoiminta (kirjallisuus, musiikkituotanto) *esiintymis-matkat
(myös ulkomaille)
Projekteihin voi hakea avustusta pitkin vuotta, myös
vapaat toimintaryhmät ja yksityiset taiteenharjoittajat.
Hakemuksia ja lisätietoja vapaa-aikatoimistosta, puh.
888 3214.
Hakemuksen liitteeksi toimintakertomus,
toimintasuunnitelma, maksukuitit ja tilinpäätöstiedot. Lisäksi hakemuksen mukaan selvitys yhdistyksiltä siitä miten toiminnasta on tiedotettu.
Vapaa-aikalautakunta
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VAPAA-AIKATOIMI JA 4H TIEDOTTAA
Sählyä, lentopalloa yms. liikuntaa
nuorille perjantaisin klo 20.00-21.30
uudessa liikuntasalissa.
Ohjaajina Pia, Karel,
Aki yms.
Tulkaa joukolla
mukaan!
Vapaa-aikatoimi

Ne, joilla ei ole kuntosalivuoroa tälle syksylle,
kuntosaliavaimet tulee palauttaa
vapaa-aikatoimistoon pikaisesti.
Palauttamatta jääneestä avaimesta
peritään 100 euroa.
Vapaa-aikatoimi

PIISPALAAN UIMAAN
JA KEILAAMAAN
ma 27.10.2008
Lähtö Peritalo klo 16.40
St1-Perho (ent. Esso) klo 16.50
Möttösen Talouskauppa klo 17.00
Kyyjärven St1 (ent. Esso) klo
17.15
- Keilaus/uintiaika klo 18-20
- Takaisin noin klo 21.00
Hinnat:
Aikuiset:
Lapset: (5-18v.)

Uinti
5,50 eur
3,00 eur
Keilaus
2,5 eur henkilö/tunti
(10 eur/rata/tunti)

Kyyti:
2,00 eur
Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan!
Sitovat ilmoittautumiset Elinalle 4H-toimistoon ti
21.10.2008 mennessä, 040 779 1690
Järj. Kunnan vapaa-aikatoimi ja Perhon 4H

4H TIEDOTTAA
Syyslomalla ei ole kerhoja!
KERHOT
Maanantai
Lemmikkikerho, nuopparilla klo 16.30-17.30/Tiia
Kivelä
Keskiviikko
Leikkikerho, Seurojentalolla klo 16.00-17.00/Elina Huttunen
Torstai
Oksakosken 4H-kerho, koululla klo 17.30-19.00/
Tiia Kivelä
Möttösen 4H-kerho, koululla klo 17.00-18.30/Helka Maanselkä ja Milja Kinnunen
Perjantai
4H-kokkikerho, nuopparilla klo 16.30-18.00/Anna
Göös ja Henna Humalajoki
Airsoft- kerho kokoontuu noin joka toinen viikonloppu Porasessa. Ilmoittautumiset Elinalle 040
7791690 (Huom! Vain 4H-jäsenille ). Osallistua
voit maksamalla jäsenmaksulaskun jonka saat toimistosta tai soittamalla.
Uusi 4H-heppakerho aloittaa Ratsastuskartano Sateenkaaressa Peltokankaalla Keskiviikkona 22.10. klo 17.30. Vain nopeat ehtivät
mukaan! Ilmoittautumiset Elinalle 10.10. mennessä!
Nuoppari avoinna ma ja ke klo 18-20 sekä pe
19-22.
Nuopparilla maanantaina 20.10. toiveiden ilta!
Tule kehittämään ja ideoimaan nuopparin toimintaa yhdessä valvojan kanssa.
4H-kerhonohjaajakurssi 1 päivä Halsuan Käpyhovissa lauantaina 25.10. klo 10.00-15.00. Kurssi
on tarkoitettu 4H-kerhonohjaajille. Ilmoittaudu heti
Elinalle.
Kirppiksellä pullakahvitarjoilu perjantaina
10.10.2008 klo 9-15. Tule tekemään uskomattomia löytöjä! Muista ilmoittaa pöytävarauksen yhteydessä tilinnumerosi, koska siirrymme asiakasmaksuissa käteismaksusta tilille maksuun! Kesken pöytävarauksen suoritettavat nostot jäävät
pois. Kysy lisää kirppiksen henkilökunnalta.
Käy katsomassa 4H:n toimintaa sekä ajankohtaisia asioita www.4h.fi/perho
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
PERHOSSA JÄRJESTETÄÄN TOIMINTAA NUORILLE
Nyt on aika osallistua ja aloittaa uusi harrastus. Perhon opetustoimi on saanut kerhotoiminnan
kehittämisavustusta 12.500 € Opetushallitukselta. Joka koululla on aloitettu liikuntakerhoja ja muita
harrastekerhoja. Kädentaitojen kerhoja pyörii myös Keskuskoulun vanhempainyhdistys TUKEVIEN avustuksella ja Jelppareitten avustuksella. Kerhojen vetäjiä kaivataan mm. moottorikerhoon ilmoittautui runsaasti
kiinnostuneita. Kerho voisi toimia vuoroin eri kylillä, jos vain vetäjä löytyy. Näin yhden vetäjän ei tarvitse sitoutua koko talven urakkaan. Ottakaa vanhemmat yhteyttä kouluille ja ennen kaikkea kannustakaa lastanne
harrastamaan ja kuskatkaa heitä kerhoihin. Välipalatarjoilua on kaavailtu niille päiville, jolloin kerhot ovat heti
koulun jälkeen.
Kunnan järjestämien kerhojen lisäksi runsas on myös järjestöjen kerhotoiminta - valinnanvaraa siis on!
Tähän Perholaiseen on koottu toimintaa eri kyliltä. Seuraavan kerran kerhotoiminta julkaistaan
perholaisessa ensi vuoden alussa.
Kerhotoimintaa voi päivittää lähettämällä tiedot kerhoista vapaa-aikatoimistoon.
Aktiivista kerhosyksyä!
Opetus- ja vapaa-aikatoimi

KERHOT SYKSY 2008, KEVÄT 2009
KIRKONKYLÄ JA KOKKONEVA
Maanantai
17.30-19.30
18.00-19.00
17.30
Tiistai
16.00-17.00
16.30-18.00
17.30-19.00
17.00Keskiviikko
16.00-17.30
16.00-17.30
16.30-18.00
17.00-18.00
18.00-20.00
15.00-16.30

Torstai
15.00-16.30
15.00-16.30
17.30-19.00
17.00
Perjantai
18.00-20.00
20.00-21.30
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Teatterikerho
Lapsikuoro Sinisiivet
Aikuisten kuvataidepiiri

Lukio
Musiikkiluokka
Nuoppari,

Mia Rahko, Sami Parkkinen
Kansalaisopisto/Katja Louhula
Olga Melet-Pajuoja

Nykytanssi-kerho
1-8lk:t
Liikuntakerho 5-6lk
Treenit
Painikerho

liikuntasali
yläk.tytöt
kkn koulu
Seurojentalo
Kokkonevan koulu

Naisvoimistelijat/
Teija Hiekka
Hockey Team
Perhon Kiri

Käsityökerho
kk:n koulu
Hanna Harju
Kokkikerho
kk:n koulu
Salla Kytölä
Lasten kuvataidepiiri
Nuoppari
Kansalaisopisto/
Treenit
Kuntosali
Avoimet ovet
Nuoppari
Vapaa-aikatoimi/4H
Helmityöt Pirjo Kallioniemi/Huovutus Hanna Harju/lokakuu
Savityöt/Riitta Lapp/marraskuu, korttiaskartelu Raija Mäenpää/joulukuu, maalauskerho/kevätlukukausi.
Kotitalouskerho luokittain yläkoululaisille syysloman jälkeen, päivä ilmoitetaan myöhemmin/Piia
Ala-aho, Katri Haukilahti
Moottorikerho yläkoululaisille käynnistyy, kun saadaan vetäjä - innokkaat vanhemmat tai nuoret
aikuiset (yli 18-v) voivat ilmoittautua vetäjiksi, kerho voi kokoontua esim. vain viisi kertaa, eri
kylilläkin. Ei tarvitse sitoutua koko vuoden vetäjäksi!
Liikuntakerho 3-4lk
Yläkoulun tyttöjen
liikuntakerho
Treenit
Painikerho
Arsinaattorit/urheilukoulu
8-15-vuotiaat
Sählyä, lentopalloa
yms. nuorille

kk:n koulu
kk:n koulu

Teija Hiekk
Maija Uusisalo

seurojentalo

HT
Perhon Kiri

Koulukeskus
Liikuntasali

Perhon Kiri
Vapaa-aikatoimi/Aki, Karel ja Pia
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MÖTTÖNEN
Maanantai
18.00
17.00-18.00
18.00-19.00

Möttösen näytelmäpiiri
Vesaiskerho
Vesaiskerho

Möttösen koulu
3.luokka
Liikuntasali
Liikuntasali

Kansalaisopisto
Hillevi Puusaari
Tytöt
Pojat

Tiistai
17.00-18.00
19.00-20.00

Laulukerho srk
Jumppailta

koulu
liikuntasali

Srk/Arto Harju
Naisvoim.M.Hussi/K.Koskela

Liikuntakerho tytöille
parilliset keskiviikot
Liikuntakerho pojille
parittomat keskiviikot

Liikuntasali
ulkotilat
Liikuntasali

Koulutoimi/Pia Salmi

Torstai
16.00
17.00

Pianopiiri
4H-kerho

6. luokka
5. luokka,
keittiö,sali

Kansalaisop./Anniina Hertteli
4H/Elina Huttunen

Perjantai
13.30-15.00

Varhaisnuorten kerho

3. luokka

srk/Tiina Saastamionen

Keskiviikko
17.00-18.30
17.00-18.30

Koulutoimi/ Aki Kauppinen

OKSAKOSKI
Maanantai
15.30
18.00-18.45
19.00-21.00
19.00Tiistai
13.30-13.00
13.30-15.00
17.30-18.30
19.00-21.00
Keskiviikko
15.30-16.30

Pianopiiri
koulu
Muskari
liikuntasali
Peltokankaan lentopallo
Mp Pilates&Method
liikuntasali
Putkisto (2.1.-23.2.2009, 7 kertaa)

kansalaisopisto/S. Tuominiemi-Pohto
kansalaisopisto/M. Ukskoski
J.Harju
kansalaisopisto/T. Kattilakoski

Päiväkerho srk
koulu
Varhaisnuorten kerho srk koulu A.Girsen
Koulun liikuntakerho
liikuntasali
(neljän viikon jaksoissa)
Peltokankaan lentopallo
liikuntasali
(13.1.-24.2.2009, 7 kertaa)

A.Girsen

Koulun liikuntakerho
(neljän viikon jaksoissa)

liikuntasali

Mikael Viitala ja
A. Kirvesmäki
J. Harju

I.Kivelä ja A. Kirvesmäki

17.30-19.00
19.00-21.00

Yleisurheilijoiden treenit liikuntasali
Palloilukerho

Perhon Kiri/P. Tiaskorpi
I. Koskela

Torstai
17.30-18.30
17.30-18.30
14.30-16.00
17.30-19.00

Pikku-Arsinaattorit
4H-kerho
Käsityökoulu
4H-kerho

liikuntasali
liikuntasali
koulu
koulu

Perhon Kiri/A. Möttönen ja T. Louhula
T. Kivelä
kansalaisopisto/R.Kola
T. Kivelä

Perjantai
19.00-21.00

Oksakosken lentopallo

liikuntasali

R. Ukskoski

Puhelinnumeroita:
Päivi Tiaskorpi 0400 865 389 yleisurheilijoiden treenit
Tarja Huopana 040 716 6543 Arsinaattorit, urheilukoulu

Anu Möttönen 040 743 9131 Pikku-Arsinaattorit
Vapaa-aikatoimi 888 3214, 040 528 9971.
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R - Itella Oyj

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ PERHON KUNNASSA 26. PÄIVÄNÄ
LOKAKUUTA 2008 TOIMITETTAVIA KUNNALLISVAALEJA VARTEN
Vasemmistoliitto r.p.
2
Peltokangas, Vesa, lehtori

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
3
Arkkukangas, Pirjo, tuote-esittelijä
4
Hietikko, Harri, rakennusmies
5
Honkonen, Harri, yrittäjä
6
Jylhä, Pauli, ravivalmentaja, pienviljelijä
7
Kinnunen, Samuli, yrittäjä
8
Leväniemi, Harri, valimotyöntekijä
9
Patovisti, Marja-Leena, yrittäjä
10
Pohjonen, Martti, metsuri
11
Vehkalampi, Antti, eläkeläinen

Poranen, Helena, maanviljelijä,
yo-merkonomi
Rannila, Maria, artesaani, yrittäjä
Sahipakka, Markku, maatalousyrittäjä
Salmela, Sanna, lomittaja, kotiäiti
Salmela, Tapio, matkailuyrittäjä
Syrjälä, Väinö, yrittäjä
Säre, Karel, rakennusmies
Taipale, Marjaana, sairaanhoitaja
Ukskoski, Sami, maanviljelijä, yrittäjä
Voutila, Raija, kotiäiti

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

Suomen Keskusta r.p.
12
Ahvenkoski, Seppo, toimintakeskuksen
johtaja
13
Anttila, Juhani, maanvilj., eläkeläinen
14
Erkkilä, Vuokko, suuhygienisti
15
Harju, Marita, yrittäjä
16
Hertteli, Simo, myyjä
17
Hietaniemi, Antti, toimitusjohtaja
18
Hietaniemi, Pirkko Margit, vanhustyöntekijä
19
Humalajoki, Marjatta, terveyskeskusavustaja
20
Humalajoki, Tapani, työnjohtaja
21
Kalliokoski, Lasse, maaseutuyrittäjä
22
Kellokoski, Mika, agrologi (AMK)
23
Kellokoski, Raili, lähihoitaja
24
Kinnunen, Urpo, vuorotyönjohtaja
25
Kirvesmäki, Heidi, opiskelija
26
Kirvesmäki, Juha, maanviljelijä
27
Kivelä, Rauni, projektipäällikkö
28
Lassila, Henry, hitsaaja
29
Linna, Esko, sahatyöntekijä
30
Möttönen, Vuokko, sairaanhoitaja
31
Neuvonen, Pentti, eläkeläinen
32
Peltokangas, Tapio, maatalousyrittäjä

43
44
45

Anttila, Tarja, maatalouslomittaja
Fiskaali, Heimo, agronomi, yksikön
johtaja
Humalajoki, Anni, rva, eläkeläinen

Perussuomalaiset r.p.
46
Huopana, Valio, maanviljelijä, autonkuljettaja
47
Kuusjärvi, Seppo, maanviljelijä
Kansallinen Kokoomus r.p.
48
Hakala, Merja, myyjä
49
Haukilahti, Katri, opettaja
50
Hietala Arja, HuK
51
Humalajoki, Matti, agrologi (AMK),
maanviljelijä
52
Kaunisto, Rauha, sairaankuljettaja,
perushoitaja
53
Koivuniemi, Jorma, lehtori
54
Louhula, Matti, lehtori
55
Peltokangas, Jyri, kouluttaja
56
Tamminen, Mikko, lehtori

KUNNANHALLITUKSEN JA KUNNANVALTUUSTON KOKOUSPÄIVÄT
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

Maanantai 20.10.
Maanantai 3.11.
Maanantai 10.11.
Maanantai 17.11.
Maanantai 1.12.
Maanantai 8.12.
Maanantai 15.12.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia. Pöytäkirjat löytyvät www.perho.com - pöytäkirjat.
Pöytäkirjat julkaistaan sen jälkeen kun pöytäkirjaotteet on lähetetty asianomaisille.
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Jakopäivä 9.10.2008.

