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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

PERHON TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
LABORATORION NÄYTTEENOTTO JOULUN JA
LOPPIAISEN VUOKSI SEURAAVASTI:
Näytteenotto viikolla 52 ainoastaan ma 22.12.2008 ja viikolla 1
ma 29.12. ja ti 30.12.2008.
Viikolla 2 näytteenottoa EI OLE ma 5.1.2009.
Näytteenottoaika klo 7.00-9.00.
(Näytteitä ei oteta klo 9.00 jälkeen.)
Tietokoneohjelman muutoksen vuoksi alkuvuodeksi annettavat
laboratoriolähetteet lääkäri antaa tulosteena asiakkaalle mukaan
maaliskuun alkuun saakka. Laboratoriolähete on oltava mukana
asiakkaalla laboratorioon tullessa.
JYTA ALOITTAA 1.1.2009

Kunnanvirasto
sulkeutuu poikkeuksellisesti
pe 19.12. klo 12.30
KUNNANVIRASTO
SULJETTU
22.-23.12.2008
Päivystys:
Sosiaalitoimi arkisin klo 9-14,
puh. 0400 798 011
Tekninen toimi
Kiinteistö ja laitospäivystys
puh. 040 485 5580

Rauhallista Joulua!

Seuraava Perholainen
ilmestyy v. 2009
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Kauhavan Kirjapaino

Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue JYTA aloittaa toimintansa
1.1.2009.
Näin ollen perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2009 alkaen
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja
peruspalvelukuntayhtymälle.
RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS
VUONNA 2009
Perhon kunnassa kirjoilla olevat rintamasotilas-, rintamapalvelustai rintamatunnuksen omaavat rintamaveteraanit (miehet ja naiset) voivat hakea 16.1.2008 mennessä
RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEEN V. 2009
Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta. Kuntoutukseen voi hakea enintään
vuoden vanhalla lääkärintodistuksella, mikäli terveydentilassa ei
ole tapahtunut muutosta.
Kuntoutushakemuslomake täytetään lääkärintarkastuksen yhteydessä vastaanotolla. Hakijalla on oltava mukana rintamasotilas-,
rintamapalvelus- tai rintamatunnus.
Hakija saa päätöksen kuntoutukseen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, kun hakemukset on käsitelty.
Lisätietoja Perhon terveyskeskuksen vastaanotosta
Eija Pohjoselta, puh. (06) 8883 500.

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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HAE APUA!
Jos sinua ahdistaa elämäntilanteesi:
Perheessäsi on alkoholiongelmaa,
itselläsi, puolisollasi tai lapsillasi.
Tai jos sinusta tuntuu siltä, että et enää
selviä yksin lasten hoidossa
tai jos sinusta vain tuntuu, ettet jaksa enää.
Älä jää yksin ongelmiesi kanssa, olivat ne sitten
mitä tahansa, vaan hae apua!
Äkillisissä tapauksissa voit soittaa 112,
jossa sosiaalipäivystys päivystää
vuorokauden ympäri.
Muita numeroita ovat:
Raiskauskriisikeskus Tukinaisen maksuton
kriisilinja, puh. 0800 97895 (ma-to klo 9-17,
pe–su klo 17-24. www.tukinainen.fi
Raiskauskeskus Tukinaisen maksuton
juristipäivystys, puh. 0800 97895 (ma-to klo
14-17)
Rikosuhripäivystyksen auttava puhelin 020
316 116 (ma-ti klo 13-21, ke-pe klo 17-21)
Rikosuhripäivystyksen juristineuvonta, puh.
020 316 117 (ma-to klo 17-19).
www.rikosuhripäivystys.fi
Valtakunnallinen kriisipuhelin 020 344 5566
(ti-la klo15-06, su-ma klo 15-22) ma - pe klo 906, la klo 15-06, su klo 15-22
Valtakunnallinen kriisipuhelin 1.1.2009
alkaen, 01019 5202
AA-yhteyspuhelin 050 336 9333. www.aa.fi
Al-Anon (päihdeongelmaisten läheisille)
puh. (09) 750 200 klo 9-21. www.al-anon.fi
Sinulla on oikeus apuun ja tukeen!
Itseäsi kuunnellen ja muiden tuella,
sinä toivut tästä.

Työvoimatoimiston Perhon
toimipiste suljettu ke 31.12.2008.
Yhteydenotot tarvittaessa Kaustisen
toimistoon, puh. 010 604 6380.
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Perhon kunnan yleishallinnossa on
haettavana
KANSLISTIN viransijaisuus
ajalle 1.4.2008 – 31.3.2009.
Sijaisuus tulee täytettäväksi, mikäli tehtävän nykyinen hoitaja siirretään samaksi ajaksi toiseen
tehtävään.
Nyt avoinna olevaan tehtävään kuuluvat esim.
kunnan maksuliikenteen ja rahatoimen hoito,
osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpitotehtäviä, laskutusta sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden isännöintiin liittyvät hallinnon ja talouden tehtävät.
Kelpoisuutena sijaisuuteen vaaditaan talous- ja
hallintotehtävään soveltuva opistoasteinen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto ja kokemusta taloushallinnon tehtävistä. Lisäksi edellytetään tavanomaisten ATK-ohjelmien käyttötaitoa (Word, Exel), ProEconomica- taloushallinto-ohjelman ja Analyste- maksuliikenneohjelman käyttötaitoa. Kunnassa ostolaskut
käsitellään sähköisesti (Logica-ohjelma), joka
on keskeinen maksuliikenteen hoidossa. Kokemus isännöintitehtävistä ja kirjanpitotehtävistä
katsotaan eduksi.
Tehtävään haetaan henkilöä, joka työvoimahallinnon antamien ohjeiden mukaan soveltuu
vuorotteluvapaan sijaisuuteen, minkä vuoksi valinta tehdään yhteistyössä työvoimahallinnon
kanssa.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.
Hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo
sekä jäljennökset kelpoisuuden osoittavista
todistuksista, tulee osoittaa hallinto- ja sivistystoimenjohtajalle, osoite: Perhon kunta, hallintoja sivistystoimenjohtaja, PL 21, 69951 Perho.
Hakuaika päättyy 9.1.2009 klo 14.00.
Lisätietoja: hallinto- ja sivistystoimenjohtaja
Seija Kinnunen (06) 888 3202 tai kanslisti Kaarina Vainionpää (06) 888 3205.
Perhossa 11.12.2008

Yleinen osasto

Kirkonkylän ala-asteen oppilaiden
jouluaiheisten postikorttien myynti
onnistui hyvin. Jelpparit ry:n hallitus kiittää
kannatuksesta. Rahoilla tuemme oppilaiden
harrastustoimintaa.
HYVÄÄ JOULUA!
JELPPARIT ry
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PALVELUASUMISEN JA KOTIHOIDON TULOSALUEEN
PALVELUMAKSUT 1.1.2009
Poliittisen valmisteluryhmän 19.11.2008
vahvistamat hinnat kotihoidon ja palveluasumisen maksuiksi, Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueelle 1.1.2009 lukien
Kotihoito
Kotipalvelun (ja kotisairaanhoidon) kuukausimaksu
Henkilö Ylittävältä
määrä osalta
1
2
3
4
5
6
Maksuluokat
I
I
III
IV

484 €
892 €
1399 €
1731 €
2095 €
2405 €
Käyntipäiviä/viikko
1
2-3
4-5
6 tai enemmän

Maksuluokat
I
12,5 (%)
8
5
5
4
4

Kotipalvelun tilapäishoito
max. 1 h
1-3 h
3-6 h
6-8 h

I
20
13
9
8
7
6

III
27
17,5
15
12
11
9

IV
35
22
18
15
13
11

9 €
15 €
20 €
35 €

Kotisairaanhoidon tilapäishoito
Lääkärin kotikäynti
12,80 €
Muun kotisairaanhoidon työntekijän kotikäynti 8,10 €
Tukipalvelut
Lounas (palvelupisteessä)
4,50 €
Lounas, kotiin kuljettu
5,80 €
Kylvetys/saunapalvelu, omatoiminen
2,50 €
Kylvetys/saunapalvelu
6 €/kerta
Pyykkipalvelu
6 €/kone
Asiointipalvelu
6 €
Asiointipalvelu, asiakas mukana
9 €
Turvapuhelinpalvelu
23 €/kk
Turvapuhelinpalvelu, GSM
25 €/kk
Turvapuhelinpalvelu, oma laite,
hälytys omaisille
13 €/kk
Turvapuhelimen käyttöönottomaksu
20 €
Hyvinvointiranneke
33 €/kk
Kotikuntoutus
8,10 €/käynti
Kuljetuspalvelu (sos.huoltolain muk.)
5,10 €/
yhdensuuntainen
matka
Siivouspalvelu max. 1 h
13 €
Siivouspalvelu max. 2 h
26 €
Siivouspalvelu max. 3 h
39 €

Intervallihoito
Intervalli laitoshoito
30,30 €
intervalli palveluasuminen
26 €
(ei sisällä lääkkeitä, ei kerrytä maksukattoa)
Omaishoidon vapaa
9,90 €
Palveluasuminen
Palvelumaksu
75 % asiakkaan nettotuloista, josta
vähennetään vuokra, ateriamaksu,
perusmaksu 70 € ja vähimmäiskäyttöraha 110 €
Ateriamaksu
275 €/kk
Yöhoito
14 €
Päivähoito
12 € (ei sisällä lääkkeitä, ei kerrytä
maksukattoa)
Vuokra

Määräytyy nykyisen vuokratason
mukaisesti + korotukset jotka jo
päätetty vuodelle 2009, vuokra on
talokohtainen.

Kannus: korotus 1.4.2009 alkaen 7,15 €/neliö (6,80-7 €/
neliö)
Pääsääntöisesti samoja palvelumaksuja käytetään myös
yksityisten tuottamissa palveluissa. Palvelumaksut voivat
olla erilaiset, jos siitä on erikseen sovittu yksityisen
palveluntuottajan kanssa. Ellei asiasta ole sovittu muuten,
niin noudatetaan näitä maksuja.
Palvelumaksut tulevat käyttöön 1.1.2009 paitsi Kannuksen
kaupungin tällä hetkellä tuottamien palvelujen osalta
jatkuvan kotipalvelun maksutaulukko ja palveluasumisen
palvelumaksu 1.4.2009 alkaen.

Muistathan, että vielä tämän vuoden loppuun
on mahdollisuus
ostaa edullisia omakoti- ja teollisuustontteja.
Katso tarkemmin www.perho.com.

Perho 140 v. juhlapostimerkkejä
vielä saatavana kunnanvirastosta.
Hinta 1,30 eur/kpl (sis. alv 22 %).

Ryhmis Auringonkukka kiittää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Perhon
paikallisosastoa runsaasta materiaali- ja kalustolahjoituksesta!
Lämmin kiitos myös Perhon
Osuuspankille heijastinlahjoituksesta Lasten Oikeuksien Päivänä.
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2009!
t. Päivähoitoväki
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KULJETUSPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN
Perusturvan asiakkaille järjestämistä kuljetuksista on pyydetty yrittäjiltä tarjoukset
5.1.2009 mennessä. Tarjouspyyntö alla.
Tarjouskilpailun ratkaisusta ilmoitetaan henkilökohtaisesti kuljetuspalvelun saajille.
----------------------------------------------------------------------------------------TARJOUSPYYNTÖ - HENKILÖKULJETUKSET
Pyydämme tarjousta perusturvan hoitamista sosiaalitoimen palvelujen toimeenpanossa tarvittavista
henkilökuljetuksista ajalle 1.1.2009 – 30.6.2009 eli kunnes Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue JYTA alkaa vastaamaan kuljetusten järjestämisestä. Tarjous tulee jättää 5.1.2009 klo 12.00 mennessä.
Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ao. liikenteen harjoittamiseen.
1. OSTAJA
Perhon kunta
Perusturva
Keskustie 2
69950 PERHO

on myös ilmoitettava. Tarjouksesta tulee ilmetä
kuljetuskaluston sopivuus pyörätuolin kuljettamiseen ja mahdollinen eri hinta siitä sekä hinta kuljetuksista ilman pyörätuolia. Nämä kuljetukset
voidaan ratkaista myös erikseen.

2. KOHDE
Tarjouskilpailu koskee kaikkia niitä sosiaalipalvelujen toimeenpanossa ja vammaispalvelulain
toteuttamisessa tarkoitettuja sosiaalitoimen kuljetuksia, joita ei suoriteta kunnan omilla autoilla
tai joita ei järjestetä yhteiskyytinä kunnan muiden kuljetusten kanssa. Tarjousta pyydetään ajalle 1.1.2009 – 30.6.2009 eli kunnes Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue JYTA alkaa vastaamaan kuljetusten järjestämisestä.

Tarjouksessa tulee ilmoittaa koko sopimuskauden voimassaoleva tarjoushinta ja sellaiset muut
seikat, jotka vaikuttavat kokonaisedullisuuden
harkintaan. Tarjoushintojen tulee sisältää henkilökuljetuspalveluille säädetty arvonlisävero.
Arvonlisäveron osuus tulee erotella.

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja
käyttää noin 14 henkilöä. Enin myönnetty määrä
yhtä henkilöä kohti on ollut 18 yhdensuuntaista
matkaa kuukaudessa, useimmilla matkojen tarve on ollut vähäisempi. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia on hyvin vähän.
Kuljetusten saajilla on matkoista julkisen liikenteen omavastuuosuus, jonka yrittäjä perii suoraan kuljetettavalta henkilöltä. Perusturva maksaa jäljelle jäävän osuuden matkan hinnasta yrittäjälle.
3. KILPAILUTTAMINEN
Kilpailun perusteella valitaan se tarjous, joka on
ostajalle kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksia vertaillaan hinnan ja laadun sekä tarjoajan
muiden tarjouksessa ilmoittamien asiaan vaikuttavien seikkojen perusteella.
4. TARJOUKSEN SISÄLTÖ
Tarjous tulee tehdä muodossa euroa/km ja sen
tulee sisältää tiedot mahdollisesti vaadittavista
lähtö- ja odotusaika- ja avustamiskorvauksista.
Mahdollinen maksuton odotusajan maksimiaika
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5. TARJOUSKILPAILUN RATKAISUPERIAATTEET
Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä. Hyväksytyksi tulee
tarjous, joka tulee ostajalle kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi ja/tai laadultaan sopivimmaksi.
Mikäli tarjoaja ei täytä koko sopimuskauden ajan
lakisääteisiä turvallisuussäännöksiä, voi tilaaja
peruuttaa sopimuksen välittömästi.
6. TARJOUSKILPAILUSTA ILMOITAMINEN
Tarjouskilpailusta julkaistaan ilmoitus kunnan
ilmoitustaululla ja internet-sivuilla (ilmoitukset)
8.12.2008. Saman ajankohtana lähetetään kirjallinen tarjouspyyntö paikallisille taksiliikenteen/
henkilökuljetusten harjoittajille. Lisäksi ilmoitus julkaistaan lyhennettynä 19.12.2008 ilmestyvässä
kuntatiedotteessa.
7. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN
Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa
5.1.2009 klo 12.00 mennessä ostajan osoitteeseen: Perhon kunta, Perusturva, Keskustie 2,
69950 PERHO. Kirjekuoreen tulee merkitä ”TARJOUS KULJETUSPALVELUISTA”. Määräajan
jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.
Perhossa 8.12.2008

Perusturva
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
MAIDON VIITEMÄÄRÄN OSTAMINEN JA VÄLIAIKAINEN VUOKRAAMINEN
Tuottaja, joka harjoittaa maidontuotantoa, voi väliaikaisesti yhden tuotantojakson ajaksi vuokrata vähintään 10 000 litran käyttämättä olevan osuuden
omistamastaan viitemäärästä toiselle maidontuottajalle. Tuottaja ei voi antaa viitemäärää väliaikaisesti vuokralle peräkkäisinä tuotantojaksoina. Väliaikainen vuokraaminen peräkkäisinä tuotantojaksoina on kuitenkin sallittua, jos
lypsykarjatalouden rakentamisinvestointiin on
myönnetty maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukainen investointitukipäätös ja vuokrattavan
viitemäärän käyttämättä jättäminen johtuu investoinnin keskeneräisyydestä. Vuokraaminen on tällöin
sallittua enintään kolmena peräkkäisenä
tuotantojaksona.
Viitemäärän voi ottaa vuokralle väliaikaisesti peräkkäisinä tuotantojaksoina.
Kuluvalle tuotantojaksolle tarkoitetut hakemukset
viitemäärän kaupasta ja vuokrauksesta tulee toimittaa te-keskukseen viimeistään 28.2.2009.
Lomakkeita saa osoitteesta: http://lomake.mmm.fi.
Lomakkeiden numerot ovat:
Kauppakirja 530102, Vuokrasopimus 530112
Siirtohakemus 530106
TEURASTETTUJEN LIHASIKOJEN TUKI
30.1.2009 MENNESSÄ
Tuki teurastetuista lihasioista ja siitokseen myydyistä
nuorista sioista vuodelta 2008 haetaan lomakkeella
101C ll-osalla 30.1.2009 mennessä. Hakemuslomakkeet postitetaan tiloille joulukuussa.
MAATILAN MONIMUOTOISUUSKARTOITUS
Ympäristötuen sitoumusehtoihin kuuluu, että viljelijä laatii maatilan monimuotoisuuskartoituksen viimeistään 30.4.2009. Kartoitus tehdään täyttämällä
tätä varten laadittu lomake (Lnro 219) sekä
merkitsemällä monimuotoisuuskohteet kartalle.
Lomake ja maatilan luonnon monimuotoisuusopas
on lähetty tiloille keväällä 2007. Lomaketta ei palauteta kuntaan vaan se säilytetään tilalla ja mahdollisesti tarkistetaan valvonnan yhteydessä.
MELA-ASIAMIEHEN PUHELINNUMERO MUUTTUNUT
Mela-asiamies Hannu Ojantakasen tavoittaa numerosta (09) 4351 649. Asiamies on tavattavissa ainoastaan sopimuksen mukaan kunnanviraston alakerran kokoustilassa.

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

KIRJASTO TIEDOTTAA
Kirjasto suljettu poikkeuksellisesti
su 28.12.1008
Uuden Vuoden aattona 31.12.2008 ja
su 4.1.2009.
Kirjastosta lainattavissa korvauksetta Fortumin
energiankulutusmittari. Laina-aika 1 viikko/asiakas.
YPP TIEDOTTAA
KULJETUSTUKI yritysten jalostamien tuotteiden
kuljetuksista
Uuden kuljetustukiasetuksen antaminen siirtyy
tammikuun puolelle. Tammikuussa saadaan
hakemuslomakkeet ja -ohjeet TE-keskusten
nettisivuille. Hakuaika vuoden 2008 kuljetusten
osalta on 31.3.2009 saakka.
Kuljetustukea ei makseta yritysten omalla kuljetuskalustolla suoritetusta kuljetuksesta.

Perhon lennokkikerho järjestää kerhoiltoja
keskimäärin joka toinen viikonloppu. Tarkemmat ajankohdat ja lisätietoa löytyy kerhon kotisivuilta osoitteesta:
http://personal.inet.fi/surf/sivu
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HYVÄT PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALITOIMEN
ASIAKKAAT
Vuoden 2009 alusta lukien kotikuntanne perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden
järjestämisvastuu siirtyy Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoidettavaksi. Muutos on hallinnollinen
eikä palveluiden saamisen arki muutu. Samalla sairaanhoitopiirin nimi muuttuu Keski-Pohjanmaan
erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymäksi. Peruspalveluiden järjestämisvastuuta
kuntayhtymässä toteuttaa peruspalveluiden liikelaitos.
Muutos perustuu seitsemän ns. Jyta-kunnan yhteiseen päätökseen palveluiden järjestämisestä lainsäädännön edellyttämällä tavalla yhteistoiminta-alueena, jolloin palveluiden järjestämisestä vastaa
olemassa oleva kuntayhtymä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kannuksen kaupunki, Toholammin,
Lestijärven, Halsuan, Vetelin, Kaustisen sekä Perhon kunnat. Kuntien henkilöstö siirtyy Perhon kuntaa lukuun ottamatta kuntayhtymän palvelukseen. Hallinnollisesti muutos merkitsee sitä, että kunnat
luopuvat omista perusturvalautakunnista ja päätöksenteko siirtyy yhteistoiminta-alueen yhteiselle
peruspalvelulautakunnalle. Lautakunnassa on edustus kaikista yhteistoiminta-alueen kunnista.
Järjestämisvastuun toteuttamisesta vastaa kuntayhtymän keskushallinnossa tilaajajohtaja Minna
Korkiakoski ja liikelaitoksen palvelutuotannosta peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka. Toiminta on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joille kullekin on valittu tulosaluejohtaja. Terveyden- ja sairaanhoidon tulosaluetta johtaa palvelujohtaja Päivi Peltokorpi, kotihoidon ja asumisen tukemisesta
vastaa palvelujohtaja Reetta Hjelm ja perheiden tukemisen tulosaluetta johtaa palvelujohtaja Pekka
Kauppinen.
Perusterveydenhuollon palvelut järjestetään terveyskeskuksessa, jonka toimipisteet palvelevat tuttuun tapaan Perhossa, Tunkkarissa, Toholammilla ja Kannuksessa. Myös nykyiset muut avoterveydenhuollon palvelupisteet jatkavat toimintaa. Keskussairaalapalvelut säilyvät nykyisellään Kokkolassa.
Sosiaalihuollon palvelut siirtyvät yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi päivähoitoa lukuunottamatta. Sosiaalihuollon palvelut säilyvät nykyisessä laajuudessa ja toimipisteet jatkavat toimintaansa nykyisissä
tiloissa.
Toimipisteiden henkilöstö jatkaa pääsääntöisesti nykyisissä tehtävissä. Toimipisteiden yhteystiedot ja
puhelinnumerot ovat edelleen voimassa.
Olemme pyrkineet valmistelemaan muutosta siten, että asiakkaiden ja potilaiden arki muuttuisi hallintomuutoksen myötä mahdollisimman vähän. Lähinnä muutos näkyy laskutustietojen ja eräiden palvelumaksujen muutoksena.
Toivomme, että voimme tarjota jatkossakin kaikille yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille yhdenvertaisin perustein tarpeelliset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lainsäädännön
edellyttämässä laajuudessa. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan avun tarve. Siihen
haluamme vastata parhaan kykymme mukaan - hyvässä yhteistyössä peruskuntien kanssa, ihmistä
kuunnellen.
KESKI-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPAVELUKUNTAYHTYMÄ
PERUSPALVELUIDEN LIIKELAITOS
Minna Korkiakoski
tilaajajohtaja
minna.korkiakoski@kpsp.fi
puh. 044 723 2333
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Tarja Oikarinen-Nybacka
peruspalvelujohtaja
tarja.oikarinen-nybacka@kpsp.fi
puh. 044 723 2334
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KANSANHIIHTOKAMPANJA 1.1.-31.3.2009
Tervetuloa mukaan uudistuneeseen kansanhiihtokampanjaan.
Talven 2008 kampanjassa oli ensi kerran käytössä sähköinen suoritusten
kirjaus. Kukin liikkuja rekisteröityi itse liikuntakalenteriin ja kirjasi suorituksensa. Näin oli käytössä kampanjatilanne rekisteröityneiden osalta reaaliajassa kunnittain, työpaikoittain ja kouluttain ja jopa luokittain.
Lisäksi myös nuo suksimestaridiplomiin oikeuttavat kilometritkin voitiin kirjata
kalenteriin.
Tänä vuonna jatketaan tuota sähköistä kirjaamista. Vanhat rekisteröitymiset,
tunnukset ja salasanat ovat voimassa, vain sivuston nimi on vaihtunut.
Vuoden 2009 kampanjaan rekisteröitymiset ja kirjaukset 1.1.2009 alkaen www.liikkumaan.comsivujen kautta.
Suoritusohjeet pysyvät samoina, eli suoritukseksi riittää edelleen kaikenlainen vähintään 30 minuuttia
kestävä liikunta, jonka voi tehdä myös pätkissä.
Kampanjapakettiin sisältyy sähköinen suorituskortti- ja liikuntakalenteripalvelu, kampanjamateriaalia
ja erilaisia palkintoja.
Toteuttajat: Kunnat, työpaikat, koulut, Keski-Pohjanmaan hiihtoseurat ja latuyhdistykset yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Hiihto ry:n, Suomen Kuntourheiluliiton ja Keski-Pohjanmaan Liikunnan kanssa.
Sarjat:

1. Kunnat
2. Työpaikat
3. Koulut (Oma, Keski-Pohjanmaan Liikunnan organisoima koulujen hiihtokampanja.)
Huom. Koulujen ja työpaikkojen tulokset kirjautuvat automaattisesti mukaan kyseisen
kuntien tuloksiin. Koulujen kutsu suoraan kouluille s-postilla KePLi:n toimistolta.

Lisätietoja:
www.kepli.com/Kunto- ja terveysliikunta/ kansanhiihdot,
www.kuntokepli.com/ kansanhiihtokampanja tai
www.kephi.com/kansanhiihtokampanja
Osallistuvien kuntien kesken: (mahdollinen arvontapalkinto arvotaan perholaisten osallistujien kesken)
Arvotaan 300 € arvoinen Kylpylähotelli Sanin lahjakortti
Arvotaan 150 € arvoinen Kylpylähotelli Sanin lahjakortti
Arvotaan 5 kpl Rukan lahjakortteja Kokkolan tehtaanmyymälään. Arvo 50 €.
Perhossa vielä
Arvottavaksi 100 euron arvoinen lahjakortti
Suksimestaridiplomit kaikille 500 km hiihtäneille (alle 15-vuotiaat 300 km)
Arvotaan Perhon vapaa-aikatoimen palkintoja
Keski-Pohjanmaan Liikunnan sähköinen väliaikatiedotus ja lopputulokset kunnille, työpaikoille, lehdistölle ja paikallisradioille
Suoritusohjeet:
Päivän suoritus = vähintään 30 min liikuntaa
Päivittäisen liikunnan voi suorittaa lyhyemmissäkin jaksoissa
Max. 1 suoritus/päivä kirjautuu kansanhiihtokampanjan suorituksiin ja nämä tilastot
löytyvät kampanjan sivuilta, johon pääsee liikkumaan – etusivulta
Lisäksi kaikki liikuntasuorituksesi muutetaan pisteiksi ja nämä suoritukset näkyvät
sitten www.liikkumaan.com -sivujen tilastoissa
Liiku oman kunnon ja tunnon mukaan ja hitaasti kiiruhtaen.
Mikäli et merkitse suoritustasi netin kautta, saat suorituskortin vapaa-aikatoimistosta.
Nyt suksille!

Vapaa-aikatoimi
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Ladut ja kaukalo pidetään kunnossa säiden
mukaan!
- Kirkonkylä; Paavonkallio 1,5 km ja 3 km valaistu ja 5 km
- Kivelä 1,5 km valaistu
- Humalajoki 2 km valaistu ja 3 km

Laduille vain suksilla, kaukaloon tai luistinkentille vain luistimilla!
Talviliikuntakausi on jälleen alkanut. Latuja pidetään kunnossa ja luistinalueita puhtaina. Muistutus jälleen kerran siitä, että laduille saa mennä
vain suksilla ja luistelupaikoille vain luistimilla.
Ei autoja, mönkijöitä, moottorikelkkoja, koiria,
hevosia tai muita eläimiä liikuntapaikoille!

R - Itella Oyj

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
JÄÄKIEKKOKAUKALOVUOROT
2008-2009
Ti 17.30-19.00 Hockey Team
Ke 18.00-19.30 Maaseutuopisto
To 17.30-19.00 Hockey Team
Pe 20.00-22.00 Heikki Riihimäki

Aki Kauppinen
Esa Korpi
Aki Kauppinen
Heikki Riihimäki

Viikonloppuisin pelivaraus.
Vapaita vuoroja voi varata vapaa-aikatoimistosta puh.
888 3214, 040 528 9971.
Käyttäjät huolehtivat, että paikat jäävät
hyvään kuntoon. Rikkoontumisista yms.
on ilmoitettava heti vapaaaikatoimistoon.

Turvallista ja mukavaa talviliikuntakautta
t. tekninen toimi ja vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimi

KUNTOSALIOPASTUSTA
KUNTOSALILLA
TO 8.1.2009 KLO 18.30-20.00

MAAKUNTAVIESTIKARSINNAT
Su 21.12. klo 11.00, toinen karsinta, perinteinen
Vetelin hiihdot 26.12. vaihtoehtoinen (Kaustinen)
Mikäli viesti siirtyy, järjestetään uudet karsinnat.
Vapaa-aikalautakunta

Lähde mukaan kannustamaan Perhon
joukkueita Maakuntaviesti Ylivieskassa
6.1.2009
Linja-auto Möttönen talouskauppa klo 6.30,
kk ST1 6.40, Oksakoski Peritalo 6.50
Kyyti on ilmainen.

Ohjaajana fysioterapeutti Anu
Riutta.
Uudetkin mukaan ottamaan vinkkejä
ja tutustumaan kuntosaliharjoitteluun. Vapaa pääsy.
Vapaa-aikatoimi

HAANEN HIIHTO SU 8.3.2009

Vapaa-aikalautakunta

UUDEN VUODEN
VASTAANOTTO
kirjastolla 31.12.2008
klo 23.45
Kunnanjohtaja Ari Kinnunen ja
seurakuntapastori Lauri Huhtinen
Ilotulitus
Järj. Perhon kunta,
Perhon seurakunta, LC-Perho

Perhon kuntatiedote n:o 12/2008.
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Perhon kunta kiittää
kuntalaisia, yhteistyökumppaneita, luottamushenkilöitä
ja kunnan
työntekijöitä
kuluneesta vuodesta ja
Toivottaa kaikille
Rauhallista
Joulua ja
Hyvää
Uutta Vuotta
2009!

Jakopäivä 19.12.2008.

