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TIELANAT MYYTÄVÄNÄ
Perhon kunnan tekninen lautakunta tarjoaa kunnan omistuksessa
olevat vanhat tiekuntien kunnossapito- ja hoitovastuulla olleet tielanat
ostettaviksi.
Ostotarjous suunnataan ensisijaisesti kyläkohtaisesti lanojen nykyisten sijoituspaikkojen mukaan kylillä toimiville kyläyhdistyksille tai vastaaville.
Tarjouksen voi myös tehdä yritykset tai yksityiset henkilöt.
Ostotarjoukset lanoista pyydetään jättämään, tekniselle lautakunnalle osoitettuna, viimeistään 01.12.2008 klo 15.00 mennessä.
Myytävänä olevia lanoja ja niiden sijoituspaikkoja voi tiedustella teknisestä toimistosta.
Tekninen lautakunta

Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

YPP tiedottaa

Hierontapalvelu Teija
Laasala on aloittanut
toiminnan Perhossa.
Hierontaa ja kaustislaista
jäsenkorjausta.

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA
PERHOSSA 6.12.2008
klo 10.00
11.15
11.30
12.00

Juhlajumalanpalvelus kirkossa
Kunniakäynti sankarihaudalla
Juhlakahvit, seurakuntatalo
Itsenäisyyspäiväjuhla Seurakuntatalolla
* Juhlaohjelmaa
Tervetuloa!
Järj. Perhon kunta, Perhon seurakunta ja LC Perho

Hierontapalvelu
Teija Laasala
Jyväskyläntie 575
(Anja Hakalan talo)

69980 MÖTTÖNEN
Ajanvaraus
puh. 040 579 9879

Seuraava Perholainen
ilmestyy 19.12.2008
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Perhon kunta

Kaukalovuorot haettavina vapaa-aikatoimistosta
pe 28.11. mennessä, puh. 888 3214, 040 528 9971.
Vapaa-aikatoimi

Muistathan, että vielä tämän vuoden loppuun on mahdollisuus
ostaa edullisia omakoti- ja teollisuustontteja. Katso tarkemmin
www.perho.com.
Kunnanvirastossa myynnissä kirjoja mm. Perhonjokilaakson historia 7,50
eur/kpl, Sotaveteraanien henkinen perintä 15 eur/kpl, Perhon koululaitoksen historia 5 eur/kpl, Elämäni Sävelet 10 eur/kpl ja Perhon kotiseutuyhdistyksen perholaisia kotiseutulukemistoja.
Tilastotietoja Perhosta: Väkiluku 30.9.2008 yht. 3013 henkilöä.
Työttömyys syyskuu 2008 yht. 7,7 %.

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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FLUNSSAROKOTUSTEN AIKATAULU PERHOSSA 2008
Perhon terveyskeskuksessa rokotuspäivät ovat 10.12., 11.12. ja 15.12.2008
klo 10.30 – 15.30.
Lasten rokotukset edellä mainittuina
aikoina lastenneuvolan terveydenhoitajan toimesta. Kotisairaanhoito rokottaa
omat asiakkaansa kotikäyntien yhteydessä sovitusti.
Mikä on influenssa?
Influenssa on influenssavirusten aiheuttama hengitystietulehdus. Se leviää helposti pisara- tai
kosketustartuntana, esimerkiksi suurissa väkijoukoissa kun ihmiset yskivät ja aivastelevat.
Influenssa ja flunssa sekoitetaan usein toisiinsa. Ne
ovat kuitenkin eri tauteja. Influenssa on rajumpi sairaus kuin flunssa. Terveille työikäisille influenssa on
yleensä harmiton, joskin epämiellyttävä tauti. Sen
sijaan ikääntyneille ja pitkäaikaissairaille influenssa
voi olla hyvinkin vakava, jopa hengenvaarallinen.
Influenssan oireita ovat nopeasti nouseva, korkea
kuume, voimakkaat lihaskivut, vilunväristykset, väsymys, päänsärky, huonovointisuus, kova yskä.
Kuka voi sairastua influenssaan?
Kuka hyvänsä voi saada influenssan. Vaara sairastua vaikeaan influenssaan lisääntyy iän mukana ja
65 vuotta täyttäneillä se on jo suuri. Siksi ikäihmisen
kannattaa ottaa influenssarokotus, vaikkei hänellä
olisikaan mitään perussairauksia. Suurin vaara sairastua vaikeaan influenssaan on niillä, joilla on jokin
perussairaus, kuten krooninen sydänsairaus,
keuhkosairaus tai diabetes.
Influenssarokotuksen voivat saada maksutta:
Kaikki perusterveet 6 – 35 kuukauden ikäiset
pikkulapset
Influenssaa on pidetty melko harmittomana tautina
lapsille. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet että influenssa aiheuttaa lapsille suuren tautitaakan.
* Yksi viidestä pikkulapsesta sairastuu influenssaan
vuosittain. Influenssan vuoksi lapset joutuvat usein
lääkäriin, sairaalaan ja antibioottikuureille.
* Influenssan jälkitaudit ovat lapsilla yleisiä.
Influenssan sairastaneista lapsista useampi kuin joka
kolmas saa jälkitautina korvatulehduksen. Toinen yleinen jälkitauti on keuhkokuume.
Kaikki 65 vuotta täyttäneet
Kun ikää karttuu, elimistö ei pysty enää puolustautumaan taudinaiheuttajia vastaan yhtä tehokkaasti kuin
nuorempana. 65-vuotta täyttäneiden vaara sairastua
influenssaan on jo suuri, vaikka he olisivat terveitäkin.
Influenssa vie nopeasti heikkoon kuntoon. Se voi joh-
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taa sairaalahoitoon tai pahimmassa tapauksessa ennenaikaiseen kuolemaan. Terveen ja hyväkuntoisen
ikäihmisen ei kannatakaan vaarantaa terveyttään ja
toimintakykyään - hänen kannattaa ottaa rokote
Sairautensa tai lääkityksensä vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
Henkilöllä, jolla jo on jokin pitkäaikaissairaus, on
muita suurempi vaara sairastua vaikeaan
influenssaan. Vaikea influenssa voi romahduttaa
yleiskunnon ja viedä sairaalahoitoon. Influenssan
seurauksena perussairaus voi vaikeutua. Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, joilla on esimerkiksi
* sydän- tai verisuonisairaus, esimerkiksi sepelvaltimotauti tai sydämen vajaatoiminta
* keuhkosairaus, esimerkiksi astma tai
keuhkoahtaumatauti
* diabetes
* munuaisten vajaatoiminta
* heikentynyt vastustuskyky joko sairauden tai sen
hoidon vuoksi.
Kenelle influenssarokote ei sovi?
Influenssarokotusta ei suositella henkilölle, jolla on
todettu hyvin voimakas yliherkkyys (anafylaktinen reaktio) kananmunalle. Jos kananmunaa voi syödä ruoassa, voi influenssarokotuksenkin ottaa. Lapselle voi
antaa rokotuksen, vaikka tämä ei olisi koskaan syönyt kananmunaa.
Jos edellinen rokotus aiheutti voimakkaan allergisen
reaktion, kannattaa influenssarokotuksen ottamisesta
keskustella terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.
Pitääkö influenssarokotus ottaa joka vuosi?
Influenssavirus muuntuu jatkuvasti. Edellisenä
vuonna annettu rokotus tai sairastettu influenssa
ei enää seuraavana vuonna suojaa. Siksi rokotus
tulee ottaa joka syksy.
Mitä pitäisi ottaa huomioon rokotuspäivänä?
Rokotuspäivänä on hyvä välttää rasittavaa liikuntaa.
Saunaan voitte mennä, mutta kovien löylyjen
ottamista ei suositella. Muistattehan myös ottaa
KELA-kortin mukaanne.
Terveiden työikäisten influenssarokotukset
Terveet työikäiset eivät välttämättä tarvitse rokotetta, sillä heille influenssa aiheuttaa huomattavasti vähemmän haittaa kuin riskiryhmiin kuuluville.
Rokotuksen voi toki ottaa, jos haluaa suojautua
influenssalta. Rokotteen saa apteekista lääkärin kirjoittamalla reseptillä.
Tervetuloa!
Merja Pekkanen, johtava hoitaja
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TERVEYSVALVONTA
TIEDOTTAA
Huomio rottaongelman ennaltaehkäisyyn
erityisesti Möttösen alueella
Rottien ja muiden jyrsijöiden
esiintymistä rakennuksissa ja
pihamailla voidaan ehkäistä seuraavilla ennakkotoimenpiteillä:
Ympäristön hoito
-

Sopivat piilopaikat, kuten risu- tai
romukasat tulee siistiä kiinteistöltä.
Ruokajätteitä
ei
saa
kerätä
avokomposteihin, joista jyrsijät löytävät
helposti ravintoa. Kompostorit ja jäteastiat
tulee olla jyrsijätiiviitä.

Perho 140 juhlavuoden vauvaraha
Kunnanvaltuuston 10.12.2007 päätöksen mukaan 140 juhlavuoden kunniaksi v. 2008 syntyneille lapsille annetaan 100 euroa/lapsi.

Nuoret lapsiperheet tapahtumassa
19.10.2008 jaettiin 100 euron vauvaraha
25.9.2008 mennessä syntyneille lapsille
(33 lasta).
25.9.2008 jälkeen ja 31.12.2008 mennessä
syntyneiden lasten vanhempia pyydetään ilmoittamaan lapsen syntymäaika ja tilinnumero
varhaiskasvatusjohtaja Paula Kinnuselle, puh.
888 3227 tai 0400 760 472 tai sähköpostitse
paula.kinnunen@perho.com
15.1.2009 mennessä.

Rakenteelliset toimenpiteet
-

Jyrsijöiden pääsy rakennuksiin estetään
asentamalla metalliverkko rakennuksissa
oleviin reikiin tai aukkoihin (kaikki rakenteiden reiät, räystäiden aluset ja ilmanvaihtokanavien suut).

Sisätilat
-

-

Yleinen siisteys on erittäin tärkeää. Elintarvikkeet ja rehut tulee säilyttää mahdollisimman jyrsijätiiviissä astioissa. Mitään
jyrsijöille kelpaavaa ravintoa ei saa jättää
näkyville edes roska-astiaan.
Reiät ja halkeamat on syytä tiivistää myös
rakennusten sisäpuolelta.

Jos edellä mainitut ennakoivat toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä ja jyrsijöiden jälkiä tai
jätöksiä alkaa näkyä, voidaan ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin:
-

-

Loukkuja on syytä sijoittaa erityisesti paikkoihin, joissa on todettu jyrsijöiden liikkuvan. Loukut on tarkistettava päivittäin.
Jyrsijöiden torjuntaan voidaan käyttää
myös hyväksyttyjä torjunta-aineita, joiden
vaikutus perustuu veren hyytymistä estävään vaikutukseen.
Torjunta-aineita käytettäessä on huomioitava pakkauksen käyttöohjeet ja varotoimenpiteet. Syöttilaatikko on suljettava
tarkoin, etteivät esim. kissat vahingossa
altistu valmisteelle.

Lisätietoja asiasta saa:
kunnan eläinlääkäriltä, puh. 0400 201 196
tai terveystarkastajalta, puh. 044 7885 264.

Tien varret puhtaaksi -kampanjan
arvonnassa 140 euron stipendin voitti
Kellokosken kylätoimikunta.
Onnea voittajalle ja kiitos
kaikille siivoustalkoisiin osallistuneille!
Perho 140 vuotta juhlatoimikunta

Kirjastoon pystytetään joulukuun alussa vanhoista leluista
koottu näyttely ja sinne kaivataan leluja, joten
* Onko kotonasi vähintään 30 vuotta vanhoja leluja tai lastenhuoneen
kalusteita?
* Haluaisitko tuoda ne näytille
Perhon kirjaston lelunäyttelyyn?
-> Ota yhteys kirjastoon, puh. 888 3325
tai tule käymään ja tuo
tullessasi.

Lelunäyttely avoinna kirjaston Sinisiivessä
1.12.2008 - 18.1.2009.
KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Maanantai klo 10-16
Keskiviikko klo 10-16
Perjantai klo 13-19

Tiistai klo 13-19
Torstai klo 13-20
Sunnuntai klo 12-15

Perhon kunnankirjasto
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
SONNIPALKKION
24.11.2008

HAKUAIKA 10.-

Vuoden viimeinen sonnipalkkion hakuaika alkaa
10.11. ja päättyy 24.11.2008. Hakemuksen liitteenä
tulee olla nautaeläinluettelo, josta näkyy palkkion
kohteena olevat sonnit.
Hakemuksen voi tehdä myös vipu-palvelun kautta.
TILANEUVONTAA TÄYDENTÄVISTÄ
EHDOISTA
Tilaneuvonta on täydentäviin ehtoihin liittyvää
opastavaa neuvontaa ja se on vapaaehtoista viljelijälle. Tilaneuvontaan saa valtion maksamaa tukea
enint. 150 €/neuvontaosio, maksimissaan kaksi
neuvontaosiota/kalenterivuosi. Tuki haetaan
maaseutuelinkeinoviranomaiselta kahden kuukauden kuluessa neuvontatapahtumasta maksettua
kuittia vastaan. Tuen saa käytännössä neuvonnasta
aiheutuviin kuluihin alv:a lukuunottamatta. Mm. Pekka Polso ja Sari Harju tekevät tilaneuvontaa
kuntamme alueella.
MAATILOJEN INVESTOINTITUET
HAETTAVANA 31.10.2008 - 9.1.2009
Pohjanmaan TE-keskuksen kotisivuilla www.tekeskus.fi ja maaseutuviraston kotisivuilla
www.mavi.fi on taulukko, mistä tukikohteet ja tukitasot löytyvät. Tuki haetaan lomakkeella 2314 joka
löytyy osoitteessa http://lomake.mmm.fi.
Huomioonotettavaa:
Lypsykarjanavetat: Tukea
voidaan myöntää lypsykarjataloudessa
tarpeellisen
tuotantorakennuksen
rakentamisinvestointiin vain,
jos hakemuksen kohteena
olevalla maatilalle on vahvistettu maidon viitemäärä, joka viiden vuoden kuluttua tuen myöntämisestä vastaa maatilalla investoinnin toteuttamisen jälkeen vaadittavaa tilan eläinpaikkojen perusteella laskettua 8 100 litran
viitemäärää lypsylehmäpaikkaa kohden.
Sikatalous: Tukea voidaan myöntää sikataloudessa
tarvittavan rakennuksen, rakennelman tai rakenteen
peruskorjaamiseen. Tukea voidaan lisäksi myöntää
sikalan jaloittelutarhan uudisrakentamiseen.
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Salaojitus: Tukea voidaan myöntää pellon
salaojittamiseen. Tukea ei myönnetä valtaojien
putkituksiin eikä pienpumppaamoinvestointeihin.
Kuivaamot: Avustuksena myönnettävä tuki voidaan
myöntää viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna, jos
kuivaamoa käytetään kahden tai useamman maatilan viljan tai heinän kuivaamiseen. Yhteiseen käyttöön tarkoitetun kuivaamokapasiteetin tarve on osoitettava asianmukaisella tavalla ja kuivaamon
kokonaiskapasiteetista olennaisen osan oltava tarkoitettu käytettäväksi muiden kuin hakijan hallinnassa olevan maatilan viljan kuivaamiseen.
Sadonkorjuukoneet: Tukea
voidaan myöntää avomaan
puutarhataloudessa
tai
muussa maataloudessa tarvittavan sadonkorjuukoneen
hankintaan yhteiskäyttöön.
Koneen käyttöajasta on olennaisen osan kohdistuttava sadonkorjuuseen muun
kuin hakijan hallinnassa olevalla maatilalla. Kahden
tai useamman viljelijän yhteiskäyttö on osoitettava asianmukaisella tavalla.
Ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja
tuotantohygieniaa edistävät investoinnit: Tukea voidaan myöntää kuitenkin vain tukikelpoisiin lisäkustannuksiin, jotka johtuvat:
1) tuotantorakennukseen kiinteästi asennettavista
lypsy- ja emolehmien sekä siitossonnien
parsipedeistä ja muiden nautaeläinten parsimatoista;
2) eläinkohtaiseen viilentämiseen tarkoitetuista
sikalarakennukseen kiinteästi asennettavista laitteista
ja järjestelmistä lukuun ottamatta sikalan ilmanvaihtolaitteista johtuvia kustannuksia; sekä
3) sellaisen rakennuksen, rakennelman tai rakenteen
rakentamisesta,
laajentamisesta
tai
peruskorjaamisesta tai laitteen hankinnasta, jonka tarkoituksena on kuolleitten nautojen, lampaiden,
vuohien, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen
varastointi tai polttaminen.
Työympäristön parantaminen: Tukea voidaan myöntää sellaiseen lypsyjärjestelmän, lannanpoistolaitteiston, nautojen käsittelyhäkin, säilörehuleikkurin,
rehunjakolaitteen tai apevaunun hankintaan, jonka
pääasiallinen tarkoitus on parantaa tuotantorakennuksessa työskentelevän henkilön työoloja.
Tukea voidaan myöntää kuitenkin säilörehuleikkurin,
rehunjakolaitteen ja apevaunun hankintaan vain, jos
hakijalle ei ole aikaisemmin myönnetty samaan tarkoitukseen tukea. Tukea ei myönnetä pienkuor-
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
jatkuu
maajien eikä -traktoreiden hankintaan. Tukea ei myönnetä lypsyrobotin hankintaan eikä investointiin, joka
käsittää kotieläintalouden tuotantorakennuksen
peruskorjaamisen.
Maanhankinta: Tukea maanhankintaan voidaan
myöntää vain, jos tukikelpoinen kauppahinta on vähintään 40 000 euroa. Tukea ei myönnetä metsämaan eikä asuinrakennusten ostoon.
Koko Valtioneuvoston asetus maatalouden
investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 (649/
2008) löytyy kohdasta www.finlex.fi .
HAKUAJAT
Vuonna 2009 myönnettävää investointitukea voi
hakea kahtena eri hakuaikana. Ensimmäinen hakuaika alkaa 31.10.2008 ja päättyy 9.1.2009. Toinen hakuaika alkaa 15.2.2009 ja päättyy 15.4.2009.
Maanhankintaa koskevan tuen hakuaika alkaa kuitenkin 31.10.2008 ja päättyy 30.11.2009.
VARAINSIIRTOVEROVAPAUS MAANOSTOISSA
EU komissio ei ole vielä hyväksynyt korkotuet-tujen
maanostojen varainsiirtoverovapautta. Tämä koskee niitä kauppoja, jotka on tuettu vuoden 2008 voimaan tulleen lainsäädännön nojalla. Pyynnöt lausunnoista varainsiirtoverovapaudesta voi kuitenkin
jo lähettää TE-keskukselle, lausunnot tehdään kun
komissio antaa hyväksynnän.
KOULUTUKSIA
Luonnonmukaisen tuotannon mahdollisuudet
25.11.2008 Perhon maaseutuoppilaitos
klo 11-13
Kustannusjahti-ilta 4.12.2008
Perhon Osuuspankki, kerhohuone klo 19-21
Maataloustoimisto

Kuntosalikortti yleisille vuoroille 40 eur/vuosi,
oma vuoro (1 h) 60 eur/vuosi, kertamaksu 5 eur.
Jokainen käyttäjä huolehtii, että kuntosali jää hyvään
kuntoon, painot omille paikoilleen yms. Kuntosalilla on
vihko, johon jokainen käyttäjä laittaa nimensä joka
käyntikerralla. Samalla vihkoon merkitään
rikkoontumiset sekä muut huomautettavat asiat.
Annettuja aikoja on noudatettava!

KUNTOSALIVUOROT 2008-2009
Maanantai
8.00-11.00
11.00-12.00
12.00-16.00
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

Vuoro
Koulu
Kuntoutujat
Koulu
Rinteen koulu
Jetta-Talo/Jet-Puu Oy
Yleinen vuoro
Perhon Naisvoimist.
Perhon sairaankulj.

Vastuuhenkilö
Outi Leväniemi
Ellen Lehtimäki
Outi Leväniemi
Arja Pajula
Sinikka Aho
M.Pannula/J.Anttila
Marianne Huopana
Kimmo Keisala

Tiistai
8.00-15.00 Koulu
Outi Leväniemi
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
8.00-15.00 Koulu
Outi Leväniemi
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
10.00-11.00 Alajokiset
Riitta Poikola
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
15.00-16.00 AA-Portaat Oy
Marko Honkonen
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

Mukavaa kuntoilusyksyä! t. Vapaa-aikatoimi
5
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JOKIVARSIKUNTIEN YHTEISTOIMINTA-ALUE
VUODENVAIHTEESSA SYNTYY JOKIVARSIKUNTIEN YHTEISTOIMINTA-ALUE
Kunta- ja palvelurakenneuudistus eli PARAS-hanke asetti tavoitteen kunnille vähintään 20 000 asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminta-alueiksi. Tavoitteena on luoda elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä palvelurakenne. Kaikissa Suomen kunnissa kuntalaisilla tulee olla saatavilla
laadukkaat palvelut, jotka tuotetaan taloudellisesti kestävällä tavalla.
Paras-hankkeen myötä Suomen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen organisaatiorakenteet kokevat suuren muodonmuutoksen lähivuosina. Kun viime vuonna Suomessa oli 237 perusterveydenhuollon organisaatiota, vähenee organisaatioiden määrä yli puolella eli perusterveydenhuollon ja
sosiaalitoimen organisaatioiden määrä lähitulevaisuudessa on 111. Näistä kuntia on noin 50 ja yhteistoiminta-alueita noin 61.
Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue, johon Perhon kunta kuuluu, on yksi noin 20 yhteistoiminta-alueesta, jotka aloittavat toimintansa ensi vuoden alusta. Uuden organisaation aloittaminen vaatii todella paljon hallinnollista taustatyötä ja esim. yhteisten tietojärjestelmien rakentamista ja yhteensovittamista. JYTAn tehtäviin valitut henkilöt ovat tehneet ja tekevät edelleen pitkää päivää saadakseen toiminnan häiriöttömästi käyntiin ensi vuoden alusta. Perhon kuntakin on mukana tiiviissä yhteistoiminnassa, vaikka perhon kunnan henkilöstö säilyy edelleen oman kuntamme palkkalistoilla.
Työ tehdään asiakkaita varten, joita varten uusi organisaatio luodaan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten perustehtävä on vastata asiakkaan palvelutarpeeseen
palveluilla, jotka tukevat asiakkaan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä ”vauvasta vaariin”.
Kuntalaisella on käytettävissään koko alueen palvelut. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä,
että jos omassa kunnassa ei ole jotain palvelua ole saatavilla, voi kuntalainen hakea ko.palvelua
naapurikuntien alueella olevista toimipisteistä.
Lähtökohtaisesti tammikuussa toimitaan kuten joulukuussakin: kunnasta saa samat palvelut kuin
tähän asti. Tavoitteena on, että muutos näkyisi kuntalaiselle mahdollisimman vähän. Toimipisteet ja
puhelinnumerot säilyvät toistaiseksi entisellään. Joitakin asioita voidaan toteuttaa hieman eri tavalla
kuin aikaisemmin. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan aikanaan kuntalaisille.
Luottamushenkilötoiminnassa suurin muutos on se, että kuntiin ei enää valita omia perustuvalautakuntia. Perhossa perusturvalautakunnan tilalle tulee näillä näkymin perusturvan johtokunta, joka
huolehtii lähinnä perusturvatoimen henkilöstöasioista. Jokivarsikunnilla on yhteinen
peruspalvelulautakunta, johon valitaan kunnista yksi henkilö alkavaa kolmeatuhatta asukasta kohden. Siten lautakunnan koko on ensi vaalikaudella 12 henkilöä. Peruskunta vastaa edelleen sosiaalija terveyspalveluihin suunnattavista voimavaroista ja rahoituksesta.
Kunta- ja palvelurakenneuudistus on suurin muutos, mitä kunta-alalla on yli sataan vuoteen tapahtunut. Se voi aiheuttaa epäilyksiä, pelkoja ja huolta niin päättäjissä, työntekijöissä kuin kuntalaisissakin.
Uudistuksen tavoitteena on kuitenkin varautua tulevaisuuden muuttuvissa olosuhteissa vastaamaan
yksittäisen kuntalaisen palvelutarpeeseen koko maassa. Jokivarsikunnat ovat ensimmäisten kuntien
joukossa tehneet ratkaisunsa oman alueensa osalta, miten palvelut järjestetään. Jokivarsikuntien
yhteistoiminta-alueen keskeisin tavoite on turvata alueen asukkaille yhdenvertaiset ja tasapuoliset
sosiaali- ja terveyspalvelut joko lähipalveluina tai alueen yhteisinä palveluina sen mukaisesti kuin
kunkin kunnan kanssa sovitaan.
Liisa Ahonen, ProSoTe-hanke, projektipäällikkö ja
Ari Kinnunen, kunnanjohtaja
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NUOPPARIA SISUSTETAAN
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Perho - neljä vuodenaikaa -aiheista
postikorttia myynnissä kunnanvirastossa aukioloaikoina.
Hinta 0,50 eur/kpl (sis. alv 22 %).

Nuopparin sisustussuunnittelu on käynnistynyt. Nyt kaikki nuopparin kävijät ideoimaan ja esittämään toivomuksia nuopparin
kehittämiseksi.
Sisustussuunnitelman tekee Seinäjoen
ammattikorkeakoulussa neljättä vuotta
muotoilua eli sisustus- ja tekstiilisuunnittelua opiskeleva Ilona Lassila.
Ajatuksia nuopparin sisustamisesta voi laittaa suoraan Ilonalle,
ilona.lassila@seamk.fi.
Nuoppari on auki seuraavasti:
ma 18-20
ke 18-20
pe 19-22
Vapaa-aikatoimi

YPP tiedottaa
Perhossa on aloittanut
Perhon Piha ja Kiinteistö Oy
Toimialana piha-alueiden hoito, kiinteistöhuolto, rakennus- ja saneeraustyöt,
talonmiespalvelut.
Yhteydenotot puh. 044 209 4858.

UUSIEN VALTUUTETTUJEN JA
VARAVALTUUTETTUJEN VAALIRAHOITUSILMOITUKSET
Ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain (414/2000, muutettu viimeksi lailla 604/
2008) mukaan velvollinen tekemään ilmoituksen vaalikampanjansa rahoituksesta on kunnallisvaaleissa
valtuutetuksi
ja
varavaltuutetuksi valittu.
Ilmoitus on tehtävä Perhon kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. PL 20, 69951 Perho, kahden
kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta eli viimeistään 29.12.2008.
Ilmoitus voidaan tehdä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Kaava on
julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa ja se löytyy oikeusministeriön vaalisivulta osoitteesta
www.vaalit.fi/17519.htm. Lomakkeita on saatavana myös kunnanvirastolta.
Perhon kunnan keskusvaalilautakunta

KIITOS
Perhon 1. ja 2. luokan oppilaat KIITTÄVÄT
seuraavia YRITYKSIÄ LIIKENNETYÖKIRJOJEN LAHJOITUKSESTA tänä syksynä:
T:mi Koivukoski Jani, Sami Syrjälä Oy, Venesavotta Oy,
K-Rauta Maatalouskeskus Kipakka Ky, LVI-Asennus
Jylhä Janne, Lampela Juha ja Petri Ay, AA-Portaat Oy,
Perhon Apteekki, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto
Perhon Yksikkö, Kinnunen & Pohjonen Oy, Oy WoodMake Center, Kurottajapalvelu Rannila, Väli-Suomen
Maa- ja Vesirakennus Oy, TM Uniikki Rakennus Oy, Petri Riihimäki, TIHI-Puu, Rekome Ky, A & A Riihimäki Oy,
Maepro Oy, Hierontapalvelu Harju, Kuljetus Jarmo Möttönen, Kuljetus Janne Laajala Oy, Korjaamo Lauri Rauma, Autoyhtymä Viitala Oy, V.H.K Maataloustyöpalvelu,
T:mi Elisa Riihimäki, Kytölä Keijo Pekka, T:mi Pöytäsaari Eero, T:mi Katriinan Kangas, Perhon Rakennuskivi Oy, Vital Tuote, Steel Production Maanselkä Oy, Kuljetus Juha Riihimäki Ky, Kampaaja Riikka Taipale, Valokuvaaja Juha Sahlgren, Parturi-Kampaamo Roosa,
Rkm Kalervo Koski, Christel Lagerman, Huopana &
Ylönen Ay, Taksi Esa Kalliokoski, Seppo Vikman, T:mi
Hirsituote Risto Humalajoki, Nuohouspalvelu A. Pallari,
Kinnunen Rock, Ay Peritalo, Autosähkö Harri Honkonen, Parturi-Kampaamo Mirkku, Simolan Maatilamatkailu, Kaila Harja ja Nakkari-Saralampi Ay.
Ministeri teki vanhainkotivierailun. Käytävällä tuli vastaan laitoksen asukas pyörätuolissa, jolta ministeri kysymään:
- Tiedättekö, kuka minä olen?
- Enpä taida tietää, mutta kysykää hoitajalta.
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URHEILUSSA JA KULTTUURISSA MENESTYNEIDEN
PALKITSEMINEN

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

Vapaa-aikalautakunta palkitsee vuonna
2008 urheilussa ja kulttuurissa menestyneitä Perhossa kirjoilla olevia perholaisia.
Palkittavia titteleitä ovat:
Vuoden liikuttaja
Vuoden urheilija
Vuoden nuori urheilija
Vuoden joukkueurheilija
Vuoden valmentaja
Urheilun maineteko
Vuoden kuntoilija/harrasteurheilija
Vuoden kulttuuriteko
Musiikin alalla ansioitunut
Vuoden nuori taiteilijalupaus
Ahkera kirjaston käyttäjä
Vuoden kirjallisuuspalkinto
Urheiluseurat ja yhdistykset sekä yksityiset
voivat tehdä vapaa-aikalautakunnalle kirjallisen
ehdotuksen
palkittavista
perusteluineen vuoden loppuun mennessä.
Kuntien vuoden liikuttajat ja seuratyöntekijät
palkitaan ensimmäisessä maakunnallisessa
urheilugaalassa Kokkolassa pe 23.1.2009.
Vapaa-aikalautakunta

Henkilöstöuutinen:
Tekninen johtaja Tapio Alanko on jäänyt osa-aikaeläkkeelle 1.11.2008 alkaen.
Hän on töissä pääsääntöisesti maanantaista keskiviikkoon joka toinen viikko (vkot 47, 49, 51) ja
maanantaista tiistaihin joka toinen viikko (vkot 48,
50, 52).
Työnjaosta ja tehtäväjärjestelyistä tiedotetaan
tarkemmin seuraavassa Perholaisessa.

Perinteiset JOULUMYYJÄISET
keskuskoulun aulassa
pe 28.11. klo 17-20 ja la 29.11. klo 10-14.
Myyntipaikka 5 euroa/päivä. Varaukset,
puh. 044 321 2214/Arja T. Huhtinen
Järj. Vanhempainyhdistys TUKEVAT
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Nuorisovaltuustotoiminnasta kiinnostuneet nuoret!
Perhossa on päätetty perustaa nuorisovaltuusto.
Kaikki nuorisovaltuustoon haluavat nuoret voivat tehdä itsestään pienen esittelykirjeen.
Esittelykirje lähetetään osoitteella Perhon lukio/nuorisovaltuusto, PL 21, 69951 PERHO.
Lisätietoja nuorisovaltuuston perustavan kokouksen puheenjohtaja Roosa-Maria Lautaselta, r-m91@luukku.com
Nuorisovaltuustotyöryhmä

Perhon kotiseutuyhdistyksen
tilaisuus la 29.11.2008 klo 13-15
kunnanviraston kahviossa
* Koulu-aiheisen kirjoituskilpailun palkintojenjako
* Maakunta-amanuenssi Risto Känsälän puheenvuoro Kotiseutumuseot ja paikallisperinne
* Perhon kotiseutuyhdistyksen syyskokous
* Kahvitarjoilu
Kaikki asiasta kiinnostuneet,
tervetuloa mukaan!
Johtokunta

SUKUKAMMARI
Spangarin suvun sukukammari la 29.11.
joulumyyjäisten yhteydessä, paikalla sukututkijat
Irma-Liisa ja Erkki Juuti. Lahjakirjaksi Het sitte
Spangareita -kirjaa myynnissä alennuksella! Tervetuloa tutkimaan sukutietoja - uutta sukukirjaakin
suunnitellaan.

Perhon kuntatiedote n:o 11/2008.

Jakopäivä 19.11.2008.

