KUNTATIEDOTE N:O 9/2010
Tässä numerossa:
Rintamaveteraanien kuntoutus .... 1
Kase Yrityspalvelu tiedottaa ......... 2
Myytävänä Ruuhilammen
kesämökkitontteja ......................... 2
Maataloustoimisto tiedottaa ........ 3
Kansalaisopisto tiedottaa ym. ..... 3
Kansanhiihtokampanja ................ 4
Hiihtokoulu ja maakuntaviesti ..... 4
Uuden Vuoden vastaanotto ......... 4

Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS V. 2011
Hakuaika rintamaveteraanien kuntoutukseen vuonna 2011
alkaa 1.12.2010 ja päättyy 31.01.2011.
Rintamaveteraanien kuntoutukseen voivat hakeutua rintamasotilas-,
rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavat miehet ja naiset, joiden
sotavammasta aiheutuva haitta-aste on alle 10 %.
Kuntoutusta voidaan antaa avo-, päivä- tai laitoskuntoutuksena.
Hakemuksessa pyydetään mainitsemaan, mitä kuntoutusta haette ensisijaisesti.
Hakemuksen liitteenä tulee olla kuntoutussuunnitelma/lääkärinlausunto, joka ei saa olla yhtä vuotta vanhempi.

KUNNANVIRASTO
SULJETTU
22.-23.12.2010
Päivystys:
Sosiaalipäivystys
virka-aikana ja
virka-ajan ulkopuolella vain kiireellisissä asioissa
ja hätätapauksissa puh. 112
Kiinteistöpäivystys
puh. 040 485 5580
Kunnanviraston ollessa suljettuna, julkiset kuulutukset ovat
nähtävänä kirjastossa sen
aukioloaikoina.

Rauhallista Joulua!

Seuraava Perholainen
ilmestyy v. 2011
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Painolampi Ky

Hakemuslomake palautetaan omaan terveyskeskukseen ilmoituksessa mainittuun osoitteeseen.
ERÄISSÄ SUOMEN SOTIIN LIITTYNEISSÄ TEHTÄVISSÄ
PALVELLEIDEN KUNTOUTUS (Laki 1039/97)
Todistusten haku Sota-arkistosta päättyi 31.12.2004. Todistuksen määräaikaan mennessä hakeneilla on oikeus hakea kuntoutukseen uudelleen.
Kuntoutuksen piiriin saattavat kuulua vuonna 1926 syntyneet, jotka vuoden 1939-1945 aikana ovat palvelleet puolustusvoimien koulutuskeskuksissa asevelvollisuuslain nojalla, miinanraivaukseen ja raivausesteiden purkamiseen puolustusvoimien alaisuudessa osallistuneet
(1945-1952), ulkomaalaiset vapaaehtoiset (1939-1945) sekä sotien aikana puolustusvoimien hoitopaikoissa sairaanhoitotehtävissä palvelleet
(1939-1945).
ERÄISSÄ SUOMEN SOTIIN LIITTYNEISSÄ TEHTÄVISSÄ
PALVELLEIDEN KUNTOUTUS (Laki 1039/97 ja 984/2004)
Kuntoutuksen oikeutettujen piiri laajeni 1.1.2005. Uusina ryhminä mukaan
tulivat karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet miehet ja
partisaani-iskujen kohteiksi joutuneet henkilöt, jotka ovat saaneet
Valtiokonttorista kertakorvauksen iskujen johdosta. Kuntoutusoikeutta tuli
hakea 31.12.2006 mennessä. Todistuksen määräaikaan mennessä
hakeneilla on oikeus hakea kuntoutukseen uudelleen.
Eri kuntoutusmuotoja koskevia hakemuslomakkeita ja lisätietoja
antaa:
Eija Pohjonen, Perhon terveyskeskus, Vastaanotto
Vanhainkodintie 20, 69950 Perho
Puh. (06) 8883 500
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Olen siirtymässä vuoden 2011 alussa Pihtiputaan kunnanjohtajan tehtävään. Viimeinen
työpäiväni Perhon kunnassa on 13.12.2010. Tulen uuden vuoden aattona pitämään vielä uuden
vuoden puheen Perhon kirjastolle.
Kiitokset työnantajalle siitä ajasta, jonka olen saanut palvella Perhon kuntaa. Kiitokset myös kaikille kunnan työntekijöille ja yhteistyökumppaneille, jotka ovat osallistuneet kanssani
tavalla tai toisella Perhon kunnan kehittämiseen.
Ari Kinnunen
kunnanjohtaja 31.12.2010 saakka

Perhon Kehitysyhtiö Oy:n toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa 1.1.2011 alkaen Perhon Kehitysyhtiö
Oy:n puheenjohtaja Rauni Kivelä siihen saakka
kunnes uusi kunnanjohtaja ottaa tehtävät vastaan.

Kase Yrityspalvelu tiedottaa
Ravintola, lounasruoka, kahvio, kebabpizzeria on avattu Perhon keskustassa.
Lounasruoka arkisin klo 10.30-13.30 seisovasta pöydästä. Kokoustila, listaruoka ja ryhmille
järjestetyt palvelut.
Ravintola avoinna:
ma-to klo 10-22
pe klo 10-24
la klo 11-24
su klo 12-22
Memo’s Perhonkulma
Jyväskyläntie 2, 69950 PERHO
puh. 040 151 3262

Asuntola Aamuruskon vanha lankapuhelin
8631 488 ei ole enää käytössä. Uusi puhelinnumero 1.12. lukien on 040 554 6546.

Kunnanvaltuuston päätöksen 1.11.2010, § 50 mukaisesti Perhon kunta asettaa myytäväksi Ruuhilammen
rannasta kesämökkitontteja 4 kpl.
1. Ruuhilammen tontit myydään tarjousten perusteella 1 tontti/ostaja
2. Tonttien pohjahinnaksi asetetaan 4,5 •/m² ja tontin ostajat rakentavat itse tarvitsemansa tiet ja kantatilalle
jää tieoikeus.
Tontti numero 1.
Tontti numero 3.

3 262 m2
3 296 m2

Tontti numero 2.
Tontti numero 4.

3 337 m2
3 285 m2

Suljettu tarjous on jätettävä 25.2.2011 klo 12.00 mennessä, os. Perhon kunta, kunnanhallitus, PL 20, 69951
Perho. Kuoreen merkintä “Tarjous, Ruuhilammen kesämökkitontti”.
Lisätietoja tonteista Osmo Jauhiaiselta, puh. 888 3234 tai 0400 921 3611 sekä kunnan www-sivulta
www.perho.com.
Kunnanhallitus
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA

Lomakkeita saa maataloustoimistosta ja lomakepalvelusta osoitteesta https://lomake.mmm.fi.
Maataloustoimisto

MAITOKIINTIÖKAUPAT KULUVALLE
KAUDELLE VIIMEISTÄÄN 28.2.2011
Maitokiintiöiden kauppa on tuottajien välistä kaupankäyntiä, jota koskevat tietyt rajoitteet.
Myyjän ja ostajan talouskeskusten tulee sijaita samalla kauppa-alueella ja yhdelle ostajalle myytävän kiintiön tulee olla vähintään 10.000 litraa.

PERHONJOKILAAKSON KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA

Maitokiintiöstä voidaan yhdistää kuluvalle kaudelle
vain kiintiön käyttämättä oleva osa.

UUSIA KURSSEJA PERHOSSA:
Keskuskoulun liikuntasalissa (os. Jyväskyläntie
12) tiistaina tammikuun 11. päivä alkavat
Liikuntaa, pelejä ja leikkejä (Kai Heikkilä) klo
15.00-16.30: Pelejä ja leikkejä lapsille osallistujien
toivomusten mukaan. Sopii ala-asteikäisille. 26
tuntia, kurssimaksu 15 •. Yksinlaulu jatkuu keväällä , ei uusia oppilaita.
Kuntopiiri aikuisille (Kai Heikkilä) klo 16.3018.00: Lihashuoltoa, rentoutusta, pelejä ym. Sopii
kaikenikäisille ja -kuntoisille, miehille ja naisille.
Tarkempi sisältö sovitaan osallistujien toiveiden
mukaan. Tavoitteena kunnon kohentaminen omien
tavoitteiden mukaan. 26 tuntia, kurssimaksu 15 •.

Lomakkeita saa maataloustoimistosta ja lomakepalvelusta osoitteesta https://lomake.mmm.fi .

Koulun liikuntatilojen käyttäjille:

Ostettuaan kiintiön tuottajan tulee hakea ELY-keskukselta uuden kiintiön vahvistamista lomakkeella
nro 530106. Hakemukseen on liitettävä jäljennös
kauppakirjasta, lomake nro 530102. Myyjä ja ostaja
sopivat keskenään, milloin kiintiökauppa tulee voimaan.
Jos kauppa halutaan voimaan kuluvalle kaudelle (1.4.
- 31.3.), kiintiötä koskeva hakemus on jätettävä ELYkeskukseen helmikuun loppuun mennessä.

MAITOKIINTIÖN VÄLIAIKAINEN
VUOKRAUS VIIMEISTÄÄN 28.2.2011
Maitokiintiön väliaikainen vuokraus on tuottajien väliseen sopimukseen perustuva menettely, jossa aktiivinen maidontuottaja voi väliaikaisesti yhden
tuotantojakson ajaksi vuokrata osan
omistamastaan kiintiöstä toiselle aktiiviselle
maidontuottajalle, jos hän ei poikkeuksellisesti tarvitse kiintiötään kokonaisuudessaan kyseisen
kiintiökauden aikana.
Vuokrattavan kiintiön osan on oltava vähintään 10.000
litraa.
Tuottaja ei voi antaa vuokralle kiintiötä peräkkäisinä kiintiökausina. Vuokrausten väliin on jäätävä vähintään yksi kiintiökausi, jolloin viitemäärän osaa ei ole
annettu väliaikaisesti vuokralle.
Väliaikainen vuokraaminen peräkkäisinä kiintiökausina
on sallittua vain silloin, kun tuottajalla on voimassa oleva investointitukipäätös ja vuokrattavan kiintiön käyttämättä jättäminen johtuu investoinnin
keskeneräisyydestä. Vuokraaminen on sallittua enintään kolmena peräkkäisenä tuotantokautena.
Tuottajien on ilmoitettava kutakin tuotantojaksoa koskevat sopimukset ELY-keskukseen viimeistään helmikuun loppuun mennessä.Väliaikainen vuokrasopimus tehdään lomakkeelle nro 530112 ja siirtohakemus lomakkelle nro 530106.

TUPAKOINTI ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY
KOULULLA - MYÖS PIHASSA - KELLOON KATSOMATTA. VASTUUHENKILÖT VALVOKOOT
VUORONSA.

PERHON TOIMIPISTE SULJETTU
KESKIVIIKKONA 22.12.2010 JA 29.12.2010
Ajalla 1.1.-31.3.2011 toimipiste avoinna joka toinen
viikko, kuukauden parillisen viikon keskiviikkona klo
9.00-11.00 ja 12.00-15.30.
Yhteydenotot tarvittaessa Kaustisen toimistoon puh.
010 60 46380 tai työlinjalle puh. 010 19 4904
Kaustisen TE-toimisto, PL 14, 69601 Kaustinen
kaustinen@te-toimisto.fi
Perhon kotiseutuyhdistys kiittää
kuluneesta vuodesta kaikkia kotiseudun ystäviä ja toivottaa Onnellista Uutta Vuotta 2011
Muistattehan lahjaksi sopivat,
ajattomat kotiseutulukemistomme, joita on
saatavissa Keikkiäisestä, St1:ltä,
kunnantoimistolta ja johtokunnan jäseniltä.
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Tervetuloa mukaan 14. Kansanhiihtokampanjaan 1.1. – 31.3.2011
Kampanja toteutetaan edellisten vuosien tapaan
Keski- Pohjanmaan Hiihto ry:n ja Keski- Pohjanmaan Liikunnan kanssa ja samoilla säännöillä kuin
aiemmin.
1. Sähköinen suoritusten kirjaus 1.1.2011 alkaen
www.liikkumaan.com- sivujen kautta, jossa liikkuja
rekisteröityy itse liikuntakalenteriin ja kirjaa suorituksensa. Näin saadaan päivittäin kampanjatilanne
rekisteröityneiden osalta kunnittain, työpaikoittain ja
kouluittain.
Aiemmat rekisteröitymiset, tunnukset ja salasanat
ovat voimassa.
Lisäksi myös nuo suksimestaridiplomiin oikeuttavat
kilometritkin voitiin kirjata kalenteriin.
2. Suoritusohjeet pysyvät samoina, eli suoritukseksi
riittää edelleen kaikenlainen vähintään 30 minuuttia
kestävä liikunta, jonka voi tehdä myös pätkissä.
Osallistuvien kuntien kesken:
1. Arvotaan 300 • arvoinen Kylpylähotelli Sanin
lahjakortti
2. Arvotaan 150 • arvoinen Kylpylähotelli Sanin
lahjakortti
3. Arvotaan 3 kpl 100 • arvoisia KePLin liikuntalahjakortteja (käyvät maksuna testauksissa tai
liikuntapalveluissa)
Jokaiseen kuntaan:
1. Arvottavaksi 100 euron arvoinen lahjakortti
2. Suksimestaridiplomit kaikille 500 km
hiihtäneille(alle 15- vuotiaat 300 km)
3. Päätöstilaisuus ja diplomit osallistuneille kunnille kampanjan päätyttyä
4. 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
Lisätietoja vapaa-aikatoimi, puh. 040 528 9971

R - Itella Oyj

Hiihtokoulu kaikenikäisille
Paavonkalliolla ke 22.12. klo 18.00
Käydään läpi hiihtotekniikan alkeita.
Järj. Vapaa-aikatoimi

Lähde mukaan kannustamaan Perhon joukkueita Maakuntaviestiin Pyhäjärvelle 6.1.2011
kk ST1 klo 7.00, Kinnulan tietä.
Oksakosken ja Möttösen aikataulu tarkentuu
vielä.
Vapaa-aikalautakunta

Joulupuu on rakennettu,
joulu on jo ovella!
Kiitos kuluneesta vuodesta yhteistyökumppanit ja omaiset. Hyvää
Joulua ja Onnea Vuodelle 2011!
Toivottaa Jalmiinakodin väki

Perhon kunta kiittää
kuntalaisia, yhteistyökumppaneita, luottamushenkilöitä ja kunnan
työntekijöitä
kuluneesta vuodesta ja
Toivottaa kaikille
Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta 2011!

UUDEN VUODEN
VASTAANOTTO
kirjastolla 31.12.2010
klo 23.45
Puheet kunnanjohtaja Ari Kinnunen ja
kirkkoherra Juha Karhulahti
Ilotulitus
Rakettien ampuminen ei ole suositeltavaa klo 23.45-24.00 kirkonkylällä puheiden aikana.
Järj. Perhon kunta,
Perhon seurakunta, LC-Perho

Perhon kuntatiedote n:o 9/2010. Jakopäivä 15.12.2010.
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Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin.

