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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

Kase Yrityspalvelu tiedottaa
Sähkötyöt kotitaloudessa,
maataloudessa, pienteollisuudessa Remontti- ja
Sähkötyöt Koivuselta.
Myös rakentaminen,
kirvesmiestyöt, laatoitukset,
kosteiden tilojen viimeistelytyöt.
Remontti- ja Sähkötyöt
Koivunen
Arto Koivunen
puh. 050 522 2074
arto.koivunen@gmail.com

Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 50
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Painolampi Ky

Toimintakeskuksessa ke 17.11.2010
AVOIMET OVET klo 9.00-15.00
Tarjolla on mehua, kahvia ja piparkakkuja.
Tulehan tutustumaan paikan päälle toimintaamme ja tuotteisiimme.
Perhon toimintakeskus, Jyväskyläntie 23 (vanha lääkärintalo)
Terveisin Toimintakeskuksen väki

JOULUNAVAUS
PERHOSSA
PE 3.12.2010
Yrittäjien järjestämää toimintaa Perhon keskustassa.
Kunnanjohtajan puhe säästötalon edessä klo 18.00.
Jouluvalot syttyvät silloin!
Yrittäjien onnenpyörä pyörii koko illan.
Myynnissä uusi lautapeli.
Liikkeet avoinna myöhempään.

Kunnanjohtajan ja johtavan sosiaalityöntekijän
virat ovat haettavana. Hakuilmoitukset kunnan
www-sivuilla, avoimet toimet ja virat.
Haettavana lähihoitajan toimi, lapsiperheiden
kotipalveluun.
Hakuilmoitus sivulla 4.

TIEHOITOKUNNAT HUOM!
Syksy on tullut ja on aika laittaa teiden varsille aurausviitat
paikoilleen 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 liikennöintiin.
(Peilit vääntyilee ja rikkoontuu.)

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
1

Perholainen 8/2010

JOULUMYYJÄISET
Perhon keskuskoululla
pe 3.12. klo 17.00 - 20.00 ja
la 4.12. klo 10.00 - 14.00.
Myyntipaikkoja voi varata Tuija Kivelältä,
puh. 040 512 9992.
Lapsille ohjelmaa, kahvila avoinna.
Tervetuloa myymään ja ostamaan!
Järj. Vanhempainyhdistys TUKEVAT ja
yläkoulun 9-luokkalaiset

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA
PERHOSSA 6.12.2010
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

MITEN PERHOLAISET SELVIÄVÄT MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ?
Elämme muuttuvassa maailmassa ja muutos on
myös mahdollisuus. Perhon kunnan tuottamat palvelut ovat kehittyneet ja ovat vastaavan kokoisiin
kuntiin verrattuna hyvät. Elinkeinorakenne on monipuolistunut, on rakennettu halleja ja tehostettu
toimintoja. Metallipuolelle on syntynyt ja kasvanut
yrityksiä ja sahanmäellä tehdään mittavia korvausinvestointeja. Pienissä perheyrityksissä paiskitaan
töitä hartiavoimin. Maataloudessa tuotanto on kasvanut, mutta valitettavasti maatilat ovat vähentyneet tasaiseen tahtiin.
Tulevaisuudessa on kyse siitä pystytäänkö
Perhoon luomaan työpaikkoja ja sitä kautta pysäyttämään väkiluvun lasku. Onko meillä tulevaisuuden
uskoa
parempaan
elämään??
Ykköshaasteemme on TYÖPAIKAT.
Kunnalla on edessä mittavia investointeja, jotka
luovat uskoa tulevaan. Jätevesiviemärin loppuun
saattaminen (talohaarat), lämpökeskuksen uusiminen, Möttösen koulun rakentaminen ja tiehankkeet
ovat etenemässä. Vimpeliin menevä tie saa
päällysteen ensi vuonna ja Haukan tien perusparannus valmistunee sitä seuraavana vuonna. Myös
Komanne –Jänkä tien perusparantamissuunnitelma on valmistumassa. Keskustan kehittämissuunnitelma luo koulun mäelle uutta ilmettä. Nämä
isoimpina mainitakseni.
Näiltä osin infra on paranemassa ja antaa mahdollisuuden pitää koko Perho asuttuna.
Lähivuosien suuret investoinnit ovat haaste kuntataloudelle. Kunnan taloudellinen tilanne on heikentynyt taantuman seurauksena, verotulot ovat las2

keneet, mutta valtionosuudet ovat kasvaneet hyvin. Sosiaali- ja terveyspalvelut olemme tuottaneet omalla organisaatiolla yhteistyössä Jytan ja
sairaanhoitopiirin kanssa. Oma tuotanto on varmistanut pienelle reuna-alueen kunnalle hyvien
peruspalvelujen säilymisen. Tulevaisuudessa on
pidettävä huolta strategiastamme pitkien etäisyyksien takia. Peruspalvelut on pidettävä lähellä
perholaisia. Palveluilla on hintansa ja joudumme
nostamaan veroprosenttiamme 20:een. Se on
kohtuullinen naapurikuntiin verrattaessa.
Erittäin tärkeää on kunnan ilmapiiri, joka on mielestäni hyvä - ei ole isoja repiviä vääntöjä ja voimmekin viedä asioita eteenpäin samansuuntaisesti ajatellen. Kunnanjohtajan irtisanoutuminen oli
yllättävä takaisku. Kunnanjohtajan viimeinen
työssäolopäivä on 31.12.2010. Lähikuukausien
aikana käymme kj:n hakuprosessin ja toivon mukaan löydämme innostavan, hyvän elinkeinoelämän tuntemuksen omaavan kunnanjohtajan, jonka haasteenaan on työpaikkojen luominen. Väliaikaisena kunnanjohtajana toimii hallintojohtaja
Seija Kinnunen ja osa hallintojohtajan tehtävistä
siirtyy eri hallintokunnille ja keskushallinnon
viranhaltijoille.
Myös johtavat luottamusmiehet osallistuvat normaalia enemmän asioiden hoitamiseen.
Me yhdessä selvitään tulevaisuuden haasteista
rakentamalla ja investoimalla Perhoon tämän alueen vahvuudet huomioon ottaen. Tästä meidän
on hyvä jatkaa.
Markku Sahipakka, kh:n puheenjohtaja
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SOSIAALIPÄIVYSTYS
Sosiaalipäivystys on tarkoitettu sellaisiin kiireellisiin
hätätapauksiin, joissa sosiaalityöntekijän tavoittaminen on kiireellisesti välttämätöntä. Tällaisia tapauksia ovat esim. äkilliset kriisit ja lastensuojelun
akuutit ongelmatilanteet.
Sosiaalipäivystys toimii alueellamme sekä virka-aikana että virka-ajan ulkopuolella hätäkeskuksen numeron 112 kautta. Virka-aikana tulee ensin yrittää
tavoittaa sosiaalityöntekijä työpuhelimesta:
- Lastensuojeluasiat Eila Anneli Linna (06) 888 3222
tai 0400 165 231
- Aikuissosiaalityö Riikka Kanniainen (06) 888 3223
tai 040 847 4602
Mikäli sosiaalityöntekijä ei ole tavoitettavissa, soita
päivystysnumeroon 112.
Ei-kiireellisissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä sosiaalitoimistoon puhelinaikana, joka on mape klo 10-11. Puhelinnumerot yllä.

Päivätoimintayksikkö Vaskooli 5 v.
Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys
ry. 25 v.

Vaskooli järjestää juhlavuoden tapahtumana
kaikille avoimen luennon aiheesta
MASENNUS
Luennoimassa psykologi Raimo Lindberg
Vetelin keskuskoululla, Muksulan ruokalassa
torstaina 18.11.2010
Kahvit klo 18.00 ja luento klo 18.30 – 19.30
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Kunnanvaltuuston 1.11.2010 päätöksiä:
* Jäteveden kulutusmaksuja nostetaan 1.1.2011
seuraavasti:
- perusmaksu 73,80 eur/liittymä/vuosi
- kulutusmaksu 2,091 eur/m³

KOHTAAMINEN - asiaa mielenterveydestä ja
päihteiden käytöstä Mielenterveysviikolla 47 Perhossa
Sunnuntai 21.11.2010
Seurakuntatalolla kaikille tarkoitettu kynttilätapahtuma, joka käynnistää Mielenterveysviikon.
klo 17.45 kynttilöiden sytytys srk-talon edessä
itsemurhan uhrien muistolle.
klo 18.00 srk-talolla Säveliä kanteleilla: Tuominiemen sisarukset,
Runoja ja rukousta: Pirjo Arkkukangas ja Tiina Karhulahti.
Järj. Perhon srk ja terveystoimi

Tiistai 23.11.2010
Kirjastossa klo 9.00 - 13.30:
Löydä apu arjen haastaviin tilanteisiin.
Kirjastossa klo 18.00 - 19.00:
Lohdutuksen lauluja: Minna Ventilä ja Kylli Haapasalo.
Keskiviikkona 24.11. Piristystä alkutalven
tummeneviin iltoihin
Liikuntatapahtuma Paavonkallion ulkoilualueella
lyhtyjen loisteessa ke 24.11. alk. klo 18.00.
Sään mukaan liikumme joko suksilla tai kävellen.
Makkaranpaistoa ja lämmintä mehua nuotiolla.
Makkarat ja mehun tarjoaa vapaa-aikatoimi.
Järjestelyissä mukana lukion Jäämeri-projekti.
Tule mukaan reippailemaan ja tutustumaan
Paavonkallion ulkoilualueen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Torstai 25.11.2010
Mielenterveysneuvolassa, (Vanhainkodintie 18,
ent. Perhekahvilan tilat) klo 12.00 - 17.00
Vielä avoimemmat ovet; Mielenterveystoiminta
Perhossa.
Mielenterveysviikon tapahtumat ovat kaikille,
eri ikäisille perholaisille suunnattuja, avoimia
tapahtumia. Paikalla on Perhossa mielenterveysja päihdetyötä tekeviä ihmisiä. Mielenterveysviikko
näkyy myös Perhon katukuvassa.

4H TIEDOTTAA
* Veroprosentiksi vuodelle 2011 päätettiin 20,00 %
* Kiinteistöprosentit vuodelle 2011 ovat:
- yleinen kiinteistöveroprosentti
- vakituiset asuinrakennukset
- muut asuinrakennukset
- yleishyödylliset yhteisöt
- rakentamattomat rakennuspaikat

0,60
0,35
0,90
0,00
2,10

Bingo jatkuu maanantaisin klo 19.00 seurojentalolla. 8.11 alkaa kinkkubingo.
13.11 isäinpäivä kakkukurssi, ilmoittautumiset
10.11 mennesssä. Mukaan mahtuu 15
ensimäiseksi ilmoittautunutta.
Tulossa ratsastusleiri, seuraa ilmoittelua.
Katso meidän kotisivut, josta löytyy kerhot ja tapahtumat www.perho.4h.fi.
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VIEMÄRI EI OLE ROSKAKORI
Kaikki jäte ei kuulu viemäriin
Viemäriverkosto laitteineen toimii hyvin kun sitä käytetään oikein, eli kun kiinteistöistä johdetaan viemäriin
vain sinne kuuluvat jätevedet. Vessanpyttyä ei todellakaan ole tarkoitettu roskakoriksi.
Mikä ei kuulu viemäriin?
Viemäriin eivät kuulu esimerkiksi:
⇒
vanupuikot
⇒
tulitikut, tupakantumpit
⇒
vaipat, terveyssiteet, tamponit
⇒
kondomit
⇒
käsipyyhepaperit
⇒
sukkahousut, muut tekstiilit
⇒
kahvinporot
⇒
kinkunpaisto- ja muut rasvat
⇒
kiinteät ruuantähteet esim. puurot,
keitot
⇒
erilaiset kuoret ja pakkaukset
Viemäriin ei saa myöskään laskea ongelmajätteitä kuten:
⇒
bensiiniä
⇒
tärpättiä
⇒
liuottimia tai muita palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita
⇒
maaleja
⇒
happamia tai emäksisiä vesiä
⇒
torjunta-aineita
⇒
raskasmetallipitoisia nesteitä
⇒
myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita
⇒
myrkyllisiä nesteitä
⇒
lääkkeitä
Mitä viemäriin saa laittaa?
Viemäriin saa laittaa wc-paperin lisäksi se mikä
on ensin syöty ja juotu sekä pesuvedet.
Vesi- ja viemärilaitos

Sähkökatkon aikana vältä veden käyttöä
viemäriverkoston toiminta-alueella.
Mikäli huomaatte jäteveden pumppaamon
punaisen häiriövalon palavan, tee ilmoitus
päivystäjän numeroon, puh. 040 485 5580.

Rakasta ihmistä silloin, kun hän sitä kaikkein vähiten
tuntuu ansaitsevan - silloin hän sitä kaikkein eniten
tarvitsee. Aila Norlamo
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Perhon kunnan perusturvan johtokunta julistaa
haettavaksi
LÄHIHOITAJAN TOIMEN
Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai
muu vastaava tutkinto (laki sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272). Toimen sijoituspaikka on sosiaalitoimi, perheiden tukemisen tulosalue. Arvostamme kokemusta lapsiperheiden kotipalvelusta tai vastaavista tehtävistä.
Palkkaus KVTES:n mukaan. Toimi on vakinainen, koeaika 4 kk ja täytetään 10.1.2011 lukien.
Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo,
tulee lähettää 30.11.2010 klo 14.00 mennessä
Perhon kunta, perusturvan johtokunta, PL 20,
69950 PERHO tai sähköpostilla
kirjaamo@perho.com.
Valitun on toimitettava lääkärintodistus ja ao.
lain mukainen rikosrekisteriote ennen vaalin
vahvistamista.
Lisätietoja sosiaalipalveluohjaaja Vuokko
Möttönen (06) 8883 220 tai hallintojohtaja Seija Kinnunen (06) 8883 202.
Perho 5.11.2010

Perusturvan johtokunta

Lasten tapahtuma la 20.11.2010 klo 11-14
Lasten (koko perheen) tapahtuma pidetään
lastenoikeuksien päivänä la 20.11.2010 klo 11-14
Seurojentalolla.
- tapahtumassa mm. ongintaa, temppurata,
polkutraktorikisa, kasvomaalausta, ratsastusta, kärryajelua, frisbeegolfia, mölkkyä,
arpojen myyntiä, puffetti ym. kivaa.
Tervetuloa koko perheen voimin.
Järjestäjinä toimivat MLL, 4H, Perhon NS ja LC
Perho.

5-vuotiaiden synttärit la 20.11. klo 11-12.30 Perhon seurojentalon alakerrassa lastentapahtuman
yhteydessä. Laulua, leikkejä, kakkua, mehua ja
tietysti pieni lahja kaikille tänä vuonna 5 vuotta
täyttäville!
Tervetuloa! MLL:n Perhon osasto
PS. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 90 vuotta
tänä vuonna
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
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 lisätoimenpiteeksi ”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. Tämän lisätoimenpiteen valinneilla tiloilla on käytettävä kasvukauden aikana oraille tai nurmille tapahtuvassa kuivikelannan levityksessä kuivikelannan
tarkkuuslevittimiä ja lietelannan ja virtsan levityksessä sijoittavia laitteita tai letkulevittimiä hajuhaittojen vähentämiseksi. Kasvustoa perustettaessa lanta on aina mullattava.

pohjavesialueille.

PELTOJEN JA METSIEN
PERUSKUIVATUSTARPEESTA
Kunnanhallitus on antanut maaseutulautakunnalle tehtäväksi selvittää peruskuivatustarvetta erityisesti
maaseutuelinkeinojen kannalta. Kuivatustarpeen selvittäminen on tullut esille, kun kunnanhallitus on päättänyt
ojittaa vuoden 2011 aikana metsäojat kunnan omistuksessa olevalle ns. Nevalan alueelle. Alueelta tullaan
johtamaan vedet olemassa olevien ojien kautta Perhonjokeen.
Yksityisillä mailla oleva kuivatustarve tulee esittää
maataloustoimistoon jätetyllä kirjallisella selvityksellä karttaliitteineen. Esitykset tulee jättää
15.12.2010 mennessä. Metsien ojitustarpeen selvittämisessä neuvoo Teemu Vainikainen Metsänhoitoyhdistyksestä, p. 040 579 8345. Karttapohjia saa tarvittaessa maataloustoimista.
Esitysten perusteella on tarkoitus selvittää, onko kuivatus mahdollista toteuttaa yhteishankkeen muodossa, jolloin hankkeeseen on mahdollista saada eräin
edellytyksiin lainaa ja avustusta. Yhteishankkeessa
maanomistajien rahoitusosuus kustannuksista on huomattavasti pienempi kuin ns. omana työnä tehty kuivatus.

KOULUTUSPÄIVIÄ
Kerrasta kantavaksi
- osa Terveys- ja hyvinvointi –luentopakettia (1. pv)
aiheet:
- ruokinta ja hedelmällisyys
- siemennys ja alkionsiirto
- hedelmällisyyssairaudet ja niiden hoito
- 23.11.2010 Lohtaja, Lohtajatalo, klo 10-14.45
- 1.12.2010 Toholampi, kunnantalo, klo 10-14.45

LANNAN PATTEROINTI
Poikkeaminen lannan varastointitilan tilavuudesta on
mahdollista, mikäli lantaa luovutetaan sellaiselle
hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä
ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan myönnetyn luvan
perusteella varastoitavaksi tai välittömään hyötykäyttöön taikka lantaa varastoidaan asianmukaisesti
tehdyssä ja peitetyssä lantapatterissa.
Poikkeamisesta tulee ilmoittaa riittävän ajoissa
maataloustoimistosta saatavalla lomakkeella. Lantapatteria ei saa sijoittaa tulvanalaisille alueille eikä

Edellä mainitun luentopaketin tilaisuuksiin voi osallistua yhteenkin päivään. Hinta on 35 eur/päivä tai 140
eur luentopaketti (5 päivää vuoden sisällä). Opintorahamahdollisuus 35 eur/6 oppituntia.
Ilmoittautumiset kaikkiin viikkoa ennen tilaisuutta: www.oamk.fi/vene tai Timo Keskinen p. 044
7250 688 tai maataloustoimisto p. 8883 217.
Viljelijä työnantajana
- 17.11.2010 Kaustinen, Evankelinen opisto, tarkempaa tietoa myöhemmin
jatkuu sivulla 6
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Maataloustoimisto tiedottaa jatkuu
Maatilan sopimukset
- 30.11.2010 Kannus, maaseutuopisto, klo 1015
- Aiheet: Maatalouteen liittyvät sopimukset, joita
tarvitaan mm. investoinneissa, yhteistyössä, -koneissa ja urakoinneissa
Perheoikeudelliset sopimukset
(testamentit, avioehto)
Kahteen edellä mainittuun tilaisuuteen
ilmoittautumiset Tiina Paavola p. 040 808 5041 tai
maataloustoimisto p. 8883 217. Tilaisuuksista lisää
tietoa ja myös ilmoittautumisia osoitteessa
www.projekti.kpedu.fi/tietoseppa.

TULE KOKEILEMAAN ERILAISIA
TANSSITYYLEJÄ

Zumba-tunti ainoastaan alle 18vuotiaille PERHON SEUROJENTALOLLA PE 26.11. KLO 19-20
Tunnin aikana käydään läpi erilaisia tanssityylejä
maaailmalta hauskoihin koreografioihin sovitettuna!
Esim. bhangra, salsa, hiphop, merenque...
Vetäjinä Vimpelin
zumbaohjaajat Jonna ja Elina
Tapahtuma on ilmainen!
Kaikki rohkeasti mukaan tutustumaan zumban
rytmeihin!
Järj. vapaa-aikatoimi

Maataloustoimisto

Yhteinen turvallisuus
Keski-Pohjanmaan kunnat ovat yhdessä Kruunupyyn
kunnan kanssa laatineet alueellisen turvallisuussuunnitelman. Taustalla on:
Valtioneuvoston periaatepäätös 8.5 2008 sisäisen turvallisuuden ohjelmasta asettaa Suomen tavoitteeksi
olla Euroopan turvallisin maa vuonna 2015. Tavoitteen
saavuttaminen edellyttää määrätietoista suunnittelua
ja toimenpiteitä käytännössä kunta- ja kaupunkilaisten
turvallisuuden paranemiseksi.
Alueemme turvallisuussuunnitelman laadinnassa
suurimmiksi turvallisuusriskeiksi koettiin
syrjäytymiskehitys, päihdehaitat, väkivalta sekä elintaso- ja elämäntapasairaudet. Paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoite on vähentää näitä riskejä, ehkäistä niistä aiheutuvia vahinkoja ja lisätä turvallisuutta.
Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan
turvallisuussuunnitelmassa kehitetään turvallisuutta luovia yhteistyömalleja ja rakenteita. Lähtökohtana suunnittelussa on ollut arjen turvallisuus, yksilön vastuu ja
yhteisön eheä tuki. Turvallisuutta edistävien rakenteiden luomiseen liittyy olennaisesti turvallisuuseikkojen
huomioonottaminen kunnan eri toiminnoissa.
Erityishuomio kiinnittyy väkivallan vähentämiseen sekä
päihdehaittojen, syrjäytymisen, tapaturmien ja elintasosairauksien ehkäisyyn.
Ensimmäiseksi toimintavuodeksi tehtiin konkreettiset
toimenpide-esitykset, jotka ovat myös Perhon kunnanvaltuuston hyväksymät.
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1. Vähennetään nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä
niin, että jokainen alle 25-vuotias on jonkin aktiivitoimenpiteen piirissä
2. Tupakka- ja päihdehaittojen minimointi
- savuttomat työpaikat
- työpaikkojen päihdeohjelmat
- kehitetään yhteistyötä
anniskeluoikeudenomaavien yritysten, poliisin ja
alkoholivalvonnan kanssa niin, että anniskeluajat
alueella ovat yhtenäiset
3. Vaikuttaa asenteisiin tapaturmien vähentämiseksi
- maakunnallinen tapaturmapäivä
- teemana koti- ja vapaa-ajalla tapahtuvat tapaturmat
4. Teknisen valvonnan lisääminen
- valaistus
- kamerat
Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan
turvallisuussuunnitelman valmistelemista varten asetettu
ohjausryhmä ja turvallisuustyöryhmä. Näiden työryhmien lisäksi työn eri vaiheisiin osallistuu laaja asiantuntijajoukko. Turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain
ja saatetaan hallintokäsittelyyn kunnallisessa päätöksenteossa.
Vapaa-aikatoimi ottaa vastaan ehdotuksia tavoitteiden
toteuttamiseksi Perhossa sekä kerää myös eri toimijoiden raportteja toteutuneista tavoitteista. Ehdotukset
ja toteutuneet toimenpiteet voi laittaa sähköpostilla
raija.sahlgren@perho.com, tai kirjeitse vapaa-aikatoimisto, os. PL 20, 69951 Perho.
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MAAKUNTAVERKON RAKENTAMINEN
SIIRTYY ENSI KEVÄÄLLE

Avoimien ovien päivä nuopparilla
su 21.11. klo 12.00 - 15.00

Valitettavasti tänä kesänä aloitetut rakennusreitit
osoittautuivat maastollisesti huomattavasti vaikeammiksi kuin odotimme. Rakentaminen Perhon osalta
alkaa vasta ensi keväänä.

Tule tutustumaan nuopparin toimintaan!
Kahvi- ja mehutarjoilu
Tervetuloa kaikenikäiset
Vapaa-aikatoimi

MONIPUOLINEN KUITULIITTYMÄ
Kuituliittymän kautta saadaan kiinteistöihin samanaikaisesti televisio-, Internet- ja puhelupalvelut.
Valokuituliittymä on jokaisen kotitalouden
perusliittymä nyt ja tulevaisuudessa. Nopea
kuituliittymä moninkertaistaa mahdollisuuksia ja
palvelutarjontaa. Valokuituliittymät mahdollistavat
maaseudun elinvoimaisuuden, asuttavuuden sekä
tehokkaan etätyön.
Valokuituverkko liittää kodin osaksi verkostoitunutta
maailmaa ja tuo nykyaikaiset sähköiset palvelut
jokaisen ulottuville.
Internetyhteyksien lisäksi KaseNet tarjoaa myös
erilaisia ICT –palveluita, lähtien perus-, kotisivu- ja
sähköpostipalveluista aina verkko- ja
palvelinkonsultointiin saakka sekä moneen muuhun.
KaseNetin tunnistat lisäksi paikallisesta, nopeasta
ja asiantuntevasta palvelusta.
Terveisin
KaseNet

PERHON KIRJASTON TAPAHTUMAT:
Taiteilija AIMO VÄHÄKAINUN Puureliefi/
veistosnäyttely 1.11. - 31.12.2010.
Lucian päivänä ma 13.12.2010 Jouluinen satutunti klo 9.30 ja klo 11.30.
Tervetuloa!

Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys jatkaa logokilpailua 31.1.2011 saakka! Suunnittele yhdistykselle oma logo, teksti ei välttämätön. Palauta ehdotukset Vetelin kunnanvirastolle merkinnällä “logokilpailu”/Satu Koski, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli.
Asiantunteva raati valitsee voittajan. Paras työ palkitaan. Osallistumisen iloa!

Kase Yrityspalvelu tiedottaa

Yrityksen tukimahdollisuudet
Yritystukea haettava ennen hankkeen
käynnistymistä
Eri tukimuodot mm.
–
Koneet ja laitteet
–
Rakentaminen
–
Kehittämistuki
–
Käynnistystuki (ensimmäisen työntekijän
palkkaukseen)
–
Rakennuksen hankinta
Yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut yrityksille
Ulkopuolisen asiantuntijan johdolla toteutettavien
kehittämisohjelmien periaatteena on, että yritys
saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea toimintansa
eri vaiheissa.
Tarjolla on useita, liiketoiminnan eri osa-alueisiin
tarkoitettua kehittämisohjelmaa, esim.
TuoteStart- Tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma.
Yritys, jolle on myönnetty yritystukea
Maksatuksen hakuajat
*

*

*

Ensimmäistä maksatusta on haettava
vuoden kuluessa tuen myöntämisestä
(raukeamisuhka)
Monivuotisia sitoumuksia koskevissa
toimenpiteissä tulee maksatusta hakea
vuosittain
Loppumaksua on haettava neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle
asetetun määräajan päättymisestä

Lisätietoja: Mikko Hänninen
yritysneuvoja, 044 561 2152
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VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
BÄNDIKERHOT syksy 2010 – kevät 2011
Ohjaajana Samuli Mäkelä.
Aikataulu:
Su 21.11.
Su 5.12.
Su 12.12.
Su 9.1.
Su 23.1.
Su 6.2.
Su 20.2.
Su 13.3.
Su 27.3.
Su 10.4.
Su 17.4.
La 30.4.
Su 8.5.
14.-15.5.

opetuksen kesto
3.kerta
16.30-19.30
4.kerta
16.30-19.30
5.kerta
16.30-19.30
6.kerta
16.30-19.30
7.kerta
16.30-19.30
8.kerta
16.30-19.30
9.kerta
16.30-19.30
10.kerta
16.30-19.30
11.kerta
16.30-19.30
12.kerta
16.30-19.30
13.kerta
16.30-19.30
14.kerta
16.30-19.30
15.kerta
16.30-19.30
Katselmus

Lisätietoja vapaa-aikatoimesta, puh. 040 528 9971.

MAAKUNTAVIESTIKARSINNAT

URHEILUSSA JA KULTTUURISSA MENESTYNEIDEN
PALKITSEMINEN
Vapaa-aikalautakunta palkitsee vuonna 2010
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

La 18.12 klo 13.00 Paavonkalliolla P
Ti 21.12. klo 18.00 Paavonkalliolla V

Urheiluseurat ja yhdistykset sekä yksityiset
voivat tehdä vapaa-aikalautakunnalle kirjallisen
ehdotuksen palkittavista perusteluineen vuoden
loppuun mennessä.

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta

Latujen hoito
syksy 2010 – kevät 2011

Kaukalovuorot haettavina

Paavonkallion ulkoilualueen valaistut 1 km, 1,5
km, 3 km, 6 km ja Taipaleen 2 km valaistut ladut hoidetaan latukoneella.
Humalajoen ladut 2 km (valaistu) ja 3 km hoidetaan tarvittaessa latukoneella.
Kivelän valaistu latu 1,5 km hoidetaan moottorikelkalla.
Koirahiihtolatu tehdään Paavonkallion ulkoilualueen läheisyyteen pellolle.
Möttösen koulun latu hoidetaan sekä moottorikelkalla ja latukoneella,
Oksakosken koulun latu hoidetaan
moottorikelkalla.
Mikäli kylillä halutaan hoitaa latuja ja niistä halutaan korvaus, tämä edellyttää ilmoittamista vapaaaikatoimistoon ennen latujen teon aloittamista.
Vapaa-aikatoimi

vapaa-aikatoimistosta 17.11. mennessä,
puh. 888 3214, 040 528 9971.
Vapaa-aikatoimi

VALMENNUSLEIRI 9-12-vuotiaille tytöille
ja pojille Kannuksessa 28.-29.12.
Leiri on tarkoitettu yleisurheilua, hiihtoa tai pesäpalloa harrastaville 9-12-vuotiaille lapsille. Leirillä
on luvassa oman lajin tekniikka- ja lajiharjoituksia
sekä monipuolisuusharjoituksia vieraampien lajien
parissa. Lisäksi leirillä on huomioitu myös lasten
vanhemmat ja 5-8-vuotiaat sisarukset, joiden on
mahdollista osallistua perheliikuntaleirille.
Leiripasseista, hinnoista jne. lisätietoja
www.kepli.com
Leirin järjestävät Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Pohjanmaan Yleisurheilu ry, Keski-Pohjanmaan
Hiihto ry ja Keski-Pohjanmaan Pesis ry

Perhon kuntatiedote n:o 8/2010. Jakopäivä 12.11.2010.
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Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin.

