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Suomi 96v
ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA 6.12.2013
10:00 Juhlajumalanpalvelus kirkossa
11:15 Kunniakäynti sankari haudalla

MUKAVIA
LUKUHETKIÄ!

11:30 Juhlakahvit, seurakuntatalo
12:00 Itsenäisyyspäiväjuhla
seurakuntatalolla
Kuva Tuomas Pekkarinen

Kase Yrityspalvelu tiedottaa:

Tmi Katriinan Kankaan

loppuvarastoa
myydään
Sahintie 52:ssa.

Ota yhteyttä
puh. 040 772 6404 /
Katriina Poranen ja
sovi tapaaminen.

Myyntipöytien varaukset Marjo Kellokoskelta,
0400-465199 tai marjo.kkoski@hotmail.com

Kunnanvirasto suljettu
23.-31.12.2013

Henkilöstömuutoksia
Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 51.
Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Tarja Sillanpää, 040 589 3696
tai perho@perho.com
Taitto: Johanna Kantanen
Aineiston lähetys: osoitteeseen johanna@nettitiimi.fi, vähintään viikko ennen
seuraavan julkaisuviikon maanantaita.
Painopaikka: Painolampi Ky

Nina Wikström on
aloittanut perusturvajohtajana
1.10.2013 alkaen.

PERHON KUNTA | PL 20 69951 Perho |

Vesa Tornberg on
aloittanut sosiaalipalvelu-ohjaajana 7.10.2013.

perho@perho.com | www.perho.com
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
PERHON KIRIN TAPAHTUMIA
MAAKUNTAVIESTI
Vuoden 2014 maakuntaviesti hiihdetään 6.1.2014
Pedersöressä.
MAAKUNTAVIESTIKARSINNAT
Järjestetään Perhossa Paavonkalliolla ma 16.12.
klo 18.30 P ja ke 18.12. klo 18.30 V
JÄÄKIEKKOKAUKALON VUOROT
Haettavina vapaa-aikatoimistosta marraskuun loppuun
mennessä.
JOULUINEN KUOROSOTA
Karstulan, Perhon, Pihtiputaan ja Vetelin lukioiden välinen leikkimielinen kuorokilpailu Perhonsalissa tiistaina
3.12. klo 18. Lipun hinta 10€. Lämpimästi tervetuloa!
PIRITYISTEN ILTA PERHOSSA
10.12.2013 klo 19.00 Haanen salissa
Tulkaa kuuntelemaan, osallistumaan, keskustelemaan
Pirityisten uudesta Juurevat Kylät -strategiaohjelmasta.
Sinulla on mahdoli-suus vaikuttaa ohjelman sisältöön
tulemalla kertomaan mielipiteesi asiasta. Vaikuta Perhon
tulevaisuuteen antamalla oma panoksesi. Kaikki ovat
tervetulleita! Yksityiset ihmiset, yrittäjät, yhdistysten
edustajat, kunnan virkamiehet jne.

YHDISTYKSET JA
KYLÄTOIMIKUNNAT
Laittakaa sähköpostiosoitteet yms.
muuttuneet yhteystiedot yhdistysluetteloa varten vapaa-aikatoimistoon
Keskustie 2, 69950 Perho tai
raija.sahlgren@perho.com

Yhteistyö
– kunta ja kolmas sektori
Tervetuloa yhteiseen suunnitteluiltaan
perholaiset yhdistykset.
Haanensali ke 27.11. klo 18.30.
Suunnittelemme yhteistä teemapäivää, järjestöesittelyä yläasteelle ja lukiolle. Tervetuloa myös
muut asiasta kiinnostuneet.
Kahvitarjoilu.
Vapaa-aikalautakunta

MITEN LÖYDÄN TYÖTÄ, SAAN TYÖKOKEMUSTA
TAI PÄÄSEN KOULUTUKSEEN
Aika Torstaina 28.11.2013 klo 14.00
Paikka Perhon kunnantoimisto, Haanensali
Aihe NUORISOTAKUU

Anneli Ekonen - puh 029 5056062
Marjatta Hietamäki - puh 029 5056064

Mikä nuorisotakuu?
Jokaiselle alle 25 vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi
joutumisesta.
Kutsumme nuoret työnhakijat kuulemaan mahdollisuuksista. Palkkatuki eli sanssituki työnantajille auttaa työn etsimisessä. Sanssitukea voidaan käyttää kaikkien alle 30-vuotiaiden työttömien työllisyyden
edistämiseen. Työkokeilun ehdot ovat muuttuneet. Olisiko uravalmennus sinulle sopivaa tai koulutus.
Vuoden 2014 koulutukseen haku muuttuu ja koulutiedot netissä ovat jatkossa www.opintopolku.fi
osoitteessa. Oletko jo tutustunut etsivään nuorisotyöhön, tiedät varmaan että Perhossa on työpaja.
Olethan tehnyt CV-netin www.te-palvelut.fi sivulla.
Mukana Perhon kunnan nuorisotoimi ja yritysneuvoja Mikko Hänninen antaa vinkkejä yritysten tilanteesta, mistä kannattaa kysyä.
Yhteistyössä ratkaisu löytyy. Perhon kunta tarjoaa kahvit. Tervetuloa!
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Kirjasto Perholinna
Loppuvuoden 2013 aukioloajat
ma ja ke 10-16, ti ja pe 13-19, to 13-20

KETKÄ

O VAT V U O D E N 2013
MENESTYNEIMMÄT?

Poikkeukset

Itsenäisyyspäivän aatto klo 10-16
Itsenäisyyspäivä 6.12. suljettu
Joulun aika 23.12.-26.12. suljettu
Uudenvuoden aika 31.12.-1.1. suljettu

Uudet aukioloajat 1.1.2014 alkaen
Sunnuntaiaukioloajat poistuvat, samoin
torstain aukiolo klo 19-20.
ma 10-16
to 13-19
ti
13-19
pe 13-19
ke 10-16

Vapaa-aikalautakunnalle voi jättää vuoden loppuun mennessä kirjallisen esityksen perusteluineen keitä ja millä nimikkeellä tulisi palkita urheilussa, kulttuurissa ja nuorisotyössä.
Vuodesta 2005 lähtien on palkittu vuoden urheilija,
vuoden valmentaja, vuoden liikuttaja, vuoden kuntoilija, vuoden nuori urheilija, vuoden nuoret urheilijat, vuoden kuntoilija, vuoden lainaaja, musiikin
alalla ansioitunut, vuoden kulttuuriteko.

Satutunnit jatkuvat

klo 9.30 seuraavina keskiviikkoina
8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5.

Tervetuloa kirjastoon!
www.arena.jarvinet.fi
puh. 040 684 2867
perhon.kunnankirjasto@perho.com

Esitykset
osoitteeseen
vapaa-aikatoimi,
Keskustie 2,
69950 Perho.
Vapaa-aikalautakunta
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TERVEYSTOIMI TIEDOTTAA
SÄHKÖINEN ASIOINTI ȍEASIOINTIȎ
JYTAǧALUEEN TERVEYSKESKUKSISSA
Sähköisistä palveluista on Jyta-alueen terveyskeskuksissa
käytössä ollut jo eResepti eli sähköinen resepti. Syksyllä
2013 on lisäksi otettu käyttöön tekstiviestimuistutus ja
digitaalinen omahoitopalvelu Marevan-potilaille. Asiakaspalvelun parantamiseksi sähköisiä palveluita tullaan lisäämään jatkossa koskemaan yhä laajempaa asiakaskuntaa.
TEKSTIVIESTIMUISTUTUS
Tekstiviestimuistutus on otettu käyttöön 17.9.13 lääkärin
vastaanotolla (mukaan lukien työterveys), suun terveydenhuollossa sekä ikäneuvoloissa. Tekstiviestimuistuksella muistutetaan asiakasta varatusta tapaamisesta
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Tekstiviestimuistutus lähetetään asiakkaan matkapuhelimeen kaksi
vuorokautta ennen varattua aikaa.
OMAHOITOPALVELU
1.10.13 alkaen on palveluun soveltuville Marevan-asiakkaille tarjottu mahdollisuutta sähköiseen asiointiin. Palvelun käyttö vaatii eOmahoitosopimuksen. Sopimuksen
tehneillä on mahdollisuus tarkistaa omat INR-arvonsa ja
lääkeannoksensa, pysyvä lääkityksensä sekä rokotustietonsa sähköisen palvelun kautta ympäri vuorokauden.
Omahoitopalveluun voi kirjautua Jytan Internet-sivustolta löytyvästä linkistä. Sähköisistä palveluista lisätietoja Peruspalveluliikelaitos Jytan Internet-sivustossa www.
jyta.fi ->Asiakkaille ja läheisille -> Sähköiset palvelut.

aikoina terveyskeskusten ajanvarausnumeroihin voidaan
kytkeä useampia terveydenhuollon ammattihenkilöitä
vastaamaan puheluihin. Hoitotakuulain 51 § mukaan
potilaan on saatava yhteys terveyskeskukseen välittömästi
joko puhelimitse tai tulemalla terveyskeskukseen.
Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyskeskuksiin soittavia pyydetään huomioimaan, että esim. ajanvarausnumeroissa soittajille annetaan ohjeita, miten toimia, jos
numero on varattu. Pyydämme, että soittajat kuuntelisivat numerosta kuuluvan nauhoitteen, joka neuvoo mm.
takaisinsoittomahdollisuuden käyttämisessä.
• Mikäli minuutin kuluessa soittoyrityksestään soittaja
on edelleen jonossa, tarjoaa puhelinjärjestelmä mahdollisuutta siirtää puhelu Jyta-alueen toisen terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon
• Asiakas voi halutessaan jättää takaisinsoittopyynnön,
joka tarkoittaa sitä, että ma-pe klo 14 mennessä jätettyihin soittopyyntöihin vastataan soittajalle saman
päivän aikana
• Asiakas voi jatkaa jonottamista omaan terveyskeskukseen (huom! mikäli asiakas katkaisee tässä vaiheessa puhelun, asiakas siirtyy puhelujonon viimeiseksi
uudelleen soittaessaan).
Terveyskeskusten lisäksi useissa muissakin Peruspalveluliikelaitos Jytan laitosten, toimipisteiden ja henkilökunnan puhelinnumeroissa nauhoite neuvoo soittajaa esim.
mikäli numero on varattu.

YHTEYDENSAANTI PUHELIMITSE
JYTAǧALUEEN TERVEYSKESKUKSIIN
Viime vuonna Peruspalveluliikelaitos Jyta uudisti puhelintekniikkansa, jolloin uusiutuivat myös kaikki sen puhelinnumerot. Jytan puhelinluettelo jaettiin kaikkiin Jyta-alueen kotitalouksiin ja lisäksi puhelinnumerot löytyvät Jytan
Internet-sivuston (www.jyta.ϔi) yhteystiedot-sivulla olevasta yhteystietoluettelosta ja Jytan pdf-muotoisesta puhelinluettelosta. Puhelinuudistuksen myötä yhteydensaantia
terveyskeskuksiin pyrittiin parantamaan, esim. ruuhka-

INFLUENSSAROKOTUKSET
PERHON NEUVOLASSA
Ma 18.11.2013 klo 12:00-15:30
Ma 9.12.2013 klo 12:00-15:30
Mikäli em. ajat eivät sovi sinulle, varaa rokotusaika
neuvolasta: Ajanvaraus ma-pe klo 8:00-9:00. Puh.
040 804 3602 tai 040 804 3600.
Terveys- ja sosiaalialan työntekijät, voivat varata
rokotusajan työterveyshuollosta. Ajanvaraus ma-pe
klo 8:00-9:00, puh. 040 804 3300.

PERHON TERVEYSKESKUKSEN
POIKKEUSAJAT
Terveyskeskus suljetaan jo klo 14:00
pe 13.12, ma 23.12 ja pe 27.12.2013.
Poikkeuspäivien klo 14-16 väliset puhelut
yhdistetään Tunkkarin terveyskeskukseen.
Klo 16:00 jälkeen päivystys Kokkolan
yhteispäivystyksessä p. 06-8264500.

Influenssarokote on ilmainen
• Kaikille 6-35 kuukauden ikäisille lapsille
• Kaikille 65 vuotta täyttäneille
• Raskaana oleville
• Sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden
lähipiiriin kuuluville
• Terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille
• Varusmiespalvelukseen astuville miehille ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuville naisille
Lisätietoja kausi-influenssasta ja rokotuksista
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivustolta,
www.thl.fi.
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MIELENTERVEYSVIIKON OHJELMATARJONTAA PERHOSSA

VK 47, 17-21.11.13 Teemana hyvä elämä

SUNNUNTAINA 17.11. KLO 18.30
Kolmen sillan lyhtyvaellus
Koko perheelle suunnattu tapahtuma keskustassa Perhojoen ”rantabulevardin” varrella. Lähtö seurakuntatalon pihasta ja vaelluksen jälkeen Säästötalon ryhmätilassa
vohvelikahvit pientä korvausta vastaan. Omat lyhdyt mukaan!
MAANANTAINA 18.11. KLO 18.00
Kaiken kansan sählyä Seurojentalolla.
Pelaamista rennolla otteella, tärkeintä liikkumisen ilo.
KESKIVIIKKONA 20.11.
Pallolla ei ole laitoja, Halsuan luovailukerho Katja Hakalan ryhmä esiintyy koululla
klo 12.15 ja 13.25. Tervetuloa.
TORSTAINA 21.11. KLO 11-18
Viikon päätapahtuma Perhon keskustassa:
• Aloitus K-market Ikiliikun pihassa klo 11. Päivän avaavat johtava lääkäri Markku
Lilja ja perusturvajohtaja Nina Wikström. Lauluryhmä Valo esiintyy. Makkara- ja
mehutarjoilua, esitteitä viikon aiheesta ja työntekijöitä keskustelemassa.
• Säästötalon ryhmätilassa, os. Jyväskyläntie 4H4.
Aulis Peltokankaan taidenäyttely nimellä AULIKSEN TYYLISUUNTA, pientä käsillä
tekemistä ja kuumaa glögiä.
• Urheilukentällä mahdollisuus tutustua ja pelata frisbeegolfia.
• Toimintakeskuksella, Jyväskyläntie 23. Avoimet ovet, myyjäiset ja kahvitarjoilu
• Kaiken kansan kirppari Seurojentalolla. Saat tulla myymään ilmaiseksi tavaroita,
leivonnaisia ym.
• Nuorten työpajalla, os. Vehmasuontie 5. Avoimet ovet ja kahvitarjoilu.
• Etsivä nuorisotyön tiloissa, os. Vehmasuontie7. Mahdollisuus laulaa karaokea!
Osallistujat saavat rastireittikartan mukaan, jossa mukana kaikki päivän käyntikohteet
ja saavat merkinnän eri ”rasteilta” ja näin pääsevät arvontaan mukaan.
Torstaina 21.11. klo 18.30 Kukkakauppa Keikkiäisen tiloissa. Kurkistus Mindfullnesiin, tietoisen läsnäolon keskittymisharjoituksiin. Ilmoittaumiset illan vetäjälle Janne
Turuselle p. 050 5469630, (ryhmän koko 10 henk, jos enemmmän ilmoittautujia toinen
ryhmä alkaa klo 19.30)
Kirjastolla on koko viikon esillä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Viime vuoden tapaan
on mahdollisuus kerätä osallistumisrasteja ja osallistua arvontoihin. Myös Maaseutuopistolla, terveyskeskuksessa, ja kunnantalolla viikko huomioidaan toiminnassa.
Sunnuntaina 17.11. Perhon kirkossa messun yhteydessä muistetaan itsemurhan tehneitä sytyttämällä kynttilöitä.

TERVETULOA KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN!
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KUNTARAKENNESELVITYKSEN
KÄYNNISTÄMINEN
Kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden
osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisen hakeminen - taustaa.
Kuntarakennelaissa (1698/2009) säädetään kuntien
selvitysvelvollisuudesta, selvitysalueesta poikkeamisesta sekä päätöksenteosta selvitysalueesta
poikkeamisessa. Kuntarakennelain 4 b §:n mukaan
kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää lain 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen
edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä lain 4
c–4 f §:ssä säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Vaikka kunnalla ei olisi velvollisuutta selvittää
kuntien yhdistymistä, sen tulee osallistua yhdistymisselvitykseen, jollei muuten ole saavutettavissa
selvitysperusteet täyttävää toiminnallista kokonaisuutta.
Jos kunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi tehdä selvityksen muulla kuin kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamalla alueella, sen tulee hakea
valtiovarainministeriöltä poikkeusta selvitysalueesta.
Poikkeamismahdollisuuden tarkoituksena on ottaa
huomioon Suomen alueiden erilaisuus selvitysperusteita sovellettaessa. Selvitysalueesta poikkeaminen
merkitsee lain 4 b §:ssä säädetyn selvitysvelvollisuuden täyttävän selvityksen tekemistä selvitysperusteista poikkeavalla alueella. Itse selvitysvelvollisuudesta ei voida poiketa.
Selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta
poikkeamisen edellytyksenä on, että selvitysalueella
on riittävät edellytykset vastata lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Ministeriö voi
myöntää poikkeuksen vain palvelujen edellyttämää
väestöpohjaa koskevan selvitysperusteen osoittamasta alueesta. Työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenneperusteen osoittamasta selvitysalueesta voidaan
poiketa ainoastaan ministeriön määräämän erityisen
kuntajakoselvityksen perusteella. Selvitysalueesta
poikkeamisesta ei tällöin tehdä erillistä päätöstä.
Erityisessä kuntajakoselvityksessä voidaan selvittää
vaihtoehtoisia toiminnallisia kokonaisuuksia.
Kuntarakennelain 4 g §:n mukaan selvitysperusteiden
osoittamasta selvitysalueesta voidaan poiketa, jos selvitysalueella on riittävät edellytykset vastata lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta, ja:

1.

Selvitysperusteista poikkeava alue on lain 2 §:ssä
säädetyt kuntajaon kehittämisen tavoitteet ja
4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen
kokonaisuus;
2. Toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen
ei erityisen harvan asutuksen vuoksi muutoin ole
mahdollista;
3. Poikkeaminen on tarpeen suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien
turvaamiseksi; taikka
4. Poikkeaminen on tarpeen saamelaisten kieltä ja
kulttuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi.
Erityisen harvalla asutuksella tarkoitetaan kuntaa,
jonka kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu syrjäisyysluku on 1,00
tai sitä suurempi. Poikkeamisperusteen olemassaolo
ei yksinään ole ratkaiseva tekijä, jos kuntaliitokselle
ja sitä koskevalle selvitykselle on kunnassa vahva
tarve erityisesti lakisääteisten palvelujen järjestämisen näkökulmasta. Lisäksi poikkeamisen edellytyksiä arvioidaan vaihtoehtoisen toiminnallisen
kokonaisuuden muodostumisen ja erityisen harvan
asutuksen osalta myös alueen edun näkökulmasta.
Poikkeaminen on vastoin alueen etua silloin, kun se
estää alueen muita kuntia muodostamasta toiminnallisia ja alueellisesti ehyitä selvitysalueita.
Ministeriön päätös selvitysalueesta poikkeamisesta
voidaan tehdä kunnan tai kuntien yhteisen hakemuksen perusteella tai ministeriön aloitteesta. Päätös
voidaan tehdä ministeriön aloitteesta vain, jos kuntien hakemukset poikkeavat toisistaan tai osa alueen
kunnista on hakenut poikkeusta ja palveluperusteen
täyttävän selvitysalueen muodostaminen edellyttäisi myös sellaisen kunnan mukanaoloa, joka ei ole
hakenut poikkeusta. Ennen poikkeamispäätöksen tekemistä ministeriön tulee neuvotella niiden kuntien
kanssa, joita päätös koskisi.
Kokkolan kaupunki on tehnyt Keski-Pohjanmaan
maakunnan kunnille ja Kruunupyyn kunnalle esityksen kuntarakenneselvityksen käynnistämisestä kaksivaiheisena. Kokkolan kaupunki kysyykin maakunnan
kunnilta, ovatko ne valmiita vaihtoehtoisesti esittämään erityisen kuntajakoselvityksen tekemistä.
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KUNNANVALTUUSTO PÄÄTTI
11.11.2013, § 83
Perhon kunta suhtautuu Kokkolan kaupungin neuvottelukutsuun myönteisesti seuraavin reunaehdoin:
• Perhon kunta pysyy itsenäisenä kuntana,
• Tuottaa edelleen itse sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut omalla henkilöstöllä ja
• Mikäli terveydenhuolto edellyttää laajemman,
158.000 asukkaan sote-alueen (Kokkola, Kruunupyy, Kalajoki-alue, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi,
Perho, Toholampi ja Veteli) muodostamista, on
Perhon kunta vaihtoehtoisesti mukana tässä
selvityksessä.
• Lisäksi tässä yhteydessä selvitetään myös muut
yhteistyömahdollisuudet.
Myös Alajärven kaupunki on esittänyt Kyyjärven,
Lappajärven, Perhon, Soinin ja Vimpelin kunnille
sekä Lapuan kaupungille neuvottelukutsun.

KVALT 11.11.2013, § 84
Perhon kunta suhtautuu Alajärven kaupungin neuvottelukutsuun myönteisesti seuraavin reunaehdoin:
• Perhon kunta pysyy itsenäisenä kuntana,
• Tuottaa edelleen itse sosiaali- ja terveydenhuollon
lähipalvelut omalla henkilöstöllä ja
• Mikäli terveydenhuolto edellyttää laajemman,
150.000 asukkaan yhteistoiminta-alueen muodostamista, on Perhon kunta vaihtoehtoisesti mukana tässä selvityksessä.
• Lisäksi tässä yhteydessä selvitetään myös muut
yhteistyömahdollisuudet.

KVALT 11.11.2013, § 85
Perhon kunta antaa valtionvarainministeriölle
ilmoituksen kuntarakenneuudistukseen liittyvästä
selvitysalueesta ja että;
• Yhdistymisselvityksen tavoitteena on selvittää,
mikä on optimaalinen kuntarakenne Keski-Pohjanmaalla ja kuinka kuntien yhteisiä palvelurakenteita kannattaa kehittää ja
• Mikäli terveydenhuolto edellyttää laajemman,
158.000 asuk kaan sote-alueen (Kokkola, Kruunupyy, Kalajoki-alue, Halsua, Kaustinen, Lesti-

Perhon kunnan tuloveroprosentti
v. 2014 on 21,00 %.
Vuoden 2014 verotuksessa kiinteistövero-prosentit
pidetään samoina kuin v. 2013 ja ovat:
• Yleinen kiinteistöveroprosentti
0,75
• Vakituiset asuinrakennukset
0,50
• Muut asuinrakennukset
1,05
• Yleishyödylliset yhteisö
0,00
• Rakentamattomat rakennuspaikat
2,25

järvi, Perho, Toholampi ja Veteli) muodostamista,
on Perhon kunta vaihtoehtoisesti mukana tässä
selvityksessä.

KVALT 11.11.2013, § 86
Perhon kunta hakee ensisijaisesti selvitysalueesta
poikkeamista seuraavin perustein:
• Yhteistyöllä ja omalla palvelutuotannolla Perhon
kunta on jo nyt pystynyt turvaamaan tasokkaat ja
edulliset palvelut, joihin kuntalaiset ovat tyytyväisiä.
• Perhon kunta on laaja-alainen maakuntien rajoilla
sijaitseva, harvaan asuttu ja pitkien etäisyyksien
maaseutumainen kunta. Perhon kunnan työpaikkaomavaraisuus on 92 %. Maantieteelliset etäisyydet (yli 130 km) ovat pitkät kasvukeskuksiin,
palvelut ja työpaikat on oltava omassa kunnassa.
Tilanne ei muutu kuntarajoja siirtämällä. Nykyistä
parempaa toiminnallista sote-aluerakennetta ei
voida perholaisten kannalta muodostaa.
• Vain itsenäisenä kuntana ja sote-palveluissa
tuotanto omana ja järjestämisvastuu JYTA:lla tai
vastaavalla organisaatiolla (JYTA = paikallinen
liikelaitoskuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita 20.000 asukkaan alueelle Keski-Pohjanmaalla ja joka perustettu 2009),
voidaan jatkaa kunnan kehittämistä ja turvata
toimivat lähipalvelut perholaisille.
• Kuntalakia muutettaessa on huomioitava nykyisen
perustuslain mukainen säätämisjärjestys. Kunnallinen itsehallinto on turvattava uudessakin kuntalaissa. Samoin tasapuolisen ja oikeudenmukaisen
valtionosuusjärjestelmän tulee mahdollistaa se,
että Suomessa on erilaisia kuntia. Lähidemokratia
toteutuu taloudellisimmin ja tehokkaammin nykyisellä kuntarakenteella.
Perhon kunnalla ei ole tarvetta osallistua kuntarakenneuudistukseen liittyvään selvitykseen, koska
kuntarakennelain 4 g §:n mukaan Perhon kunnalla
on edellytykset vastata lakisääteisten palvelujen
järjestämisestä yhdessä JYTA-alueen tai vastaavan
tyyppisen organisaation muodostamien kuntien
kanssa ja tuotanto on omaa. Perhon kunta on myös
harvaan asuttua ja syrjäisyysluku on 1,00. Lisäksi
Perhon kunnan taloudellinen asema on vahva.
Edellä esitetyin perustein Perhon kunta pystyy
tuottamaan lakisääteiset lähipalvelut kuntalaisille
kustannustehokkaasti ja laadukkaasti ja voi näin
ollen toimia pitkien etäisyyksien harvaan asutun
maaseudun maaseutumaisena pilottikuntana.
Lisätietoja kuntarakenneuudistuksesta löydät
Valtiovarainministeriön sivulta: http://www.vm.fi/
vm/fi/05_hankkeet/0107_kuntauudistus/index.jsp
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MAATALOUSTOIMI TIEDOTTAA
MAATALOUSYRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLLOSTA
Maatalousyrittäjän on hyvä kuulua työterveyshuoltoon.
Työterveyshuoltoon kuuluvat maatalousyrittäjät saavat
mm. seuraavia etuisuuksia ja palveluita: MATA-vakuutusmaksusta 20 %:n alennuksen, neuvoja ja ohjeita työn
terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa, tilakäynti neljän vuoden välein (tarvittaessa useamminkin)
sekä terveystarkastukset noin kahden vuoden välein.
Maatalousyrittäjä maksaa työterveyshuollosta keskimäärin 50 – 100 euroa vuodessa. Ennaltaehkäisevistä
työterveyshuollon kustannuksista (tilakäynti, terveystarkastus tutkimuksineen, työkykyä ylläpitävä toiminta,
ensiapuvalmennus ja matkakustannukset, perusmaksut)
Kela korvaa 60 %. Tilakäynti on maksuton yrittäjäkohtaiseen vuotuiseen enimmäismäärään asti.
Jos haluat liittyä työterveyshuoltoon, ota yhteyttä
työterveyshoitaja Maria Saloseen p. 040 804 3300 klo 8 – 9.

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN LOMAKKEISTA
Eläinten hyvinvoinnin tuen ehtoihin sitoutuneen viljelijän tulee toimittaa jäljennös terveydenhuoltosuunnitelmasta, - sopimuksesta ja terveydenhuoltokäyntien
asiakirjoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Eläinlääkärin kanssa tehtävä terveydenhuoltosopimus on
jo toimitettu maaseutuelinkeinoviranomaiselle 2.7.2012
mennessä. Uusi terveydenhuoltosopimus tehdään ja
toimitetaan kuntaan vain mikäli esim. sopimuksen tehnyt
eläinlääkäri on vaihtunut tai toinen navetta/sikala on
otettu käyttöön.
Huom. 1.5.2013 lähtien tehdyistä terveydenhuoltokäynneistä ja -suunnitelmista tulee toimittaa jäljennökset maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Sitoumusvuoden
2013 (1.5.2013 – 30.4.2014) terveydenhuoltokäyntien ja
terveydenhuoltosuunnitelman asiakirjojen kopiot tulee
toimittaa viimeistään 14.5.2014.
Maataloustoimi

TULEVIA KOULUTUKSIA JA TEEMAPÄIVIÄ:
LITROJA TANKKIIN ȃ RUOKINTA HALLINTAAN
ma 18.11. Kälviä, Keski-Pohjanmaan Opisto
ti 19.11. Vetelin kunnantalo, kunnanvaltuustosali
ke 20.11. Kalajoki, Sani-Fani, Maininki-Sali
Koulutukset alkavat klo 9.30 kahvituksella, päätös klo
14.30, Pohjolan Maito tarjoaa lounaan.
Tilaisuuden tavoite: Selventää, mikä on laadukkaan
säilörehun merkitys maitomääriin ja pitoisuuk¬siin ja
miten ruokinta tulisi tehdä lypsy-, tunnutus- ja umpikaudella niin, että lehmät pysyvät terveenä. Alustajina Pohjolan Maidon tuotantoneuvoja, eläinlääkäri ja
ProAgrian ruokinta-asiantuntija. Tilaisuuden järjestää
Farmi2020-hanke ja Pohjolan maito.
Lisätietoja Timo Keskinen, timo.keskinen@kpedu.
fi, p.044 7250 688. Ilmoittautumiset viikkoa ennen
tilaisuutta osoitteessa www.farmiallakka.fi tai p. 044
7250 688 (Kälviä, Veteli, Kalajoki).
JOHTAMISǧ JA HYVINVOINTIRYHMÄ
Yritystoiminnassa on tärkeintä onnistunut johtaminen. Johtaminen perustuu tietoon ja tuloksiin. Jotta
toimintaa pystyy kehittämään, kannattaa omia tuloksia verrata muihin menestyviin yrityksiin. Keskustelu
ja toisilta oppiminen on mielekästä kehitystyötä.
Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen to
28.11.2013 klo 10 – 15.15 Halsuan kunnantalolla.

Ryhmä sopii tarkemmat muut koulutuspäivät, joita
on kaikkiaan 5. Koulutukseen kuuluu lisäksi 6 päivän hyvinvointijakso, joka pidetään kahdessa osassa
kylpylässä. Koulutuskokonaisuuden hinta on n. 300 –
400 €/henkilö riippuen kylpylästä. Ilmoittautumiset
Timo Keskinen, timo.keskinen@kpedu.fi, p. 044 7250
688 tai Heimo Fiskaali, heimo.fiskaali@kpedu.fi, p. 044
7250 653.
SEOSREHULLA LEHMÄT LYPSÄMÄÄN
Toholammilla ma 25.11.2013 klo 10-15 (seurakuntatalo). Kahvitus ennen tilaisuuden alkua (A-Rehu).
Kokemuksia ja vaihtoehtoja seosrehuruokinnan toteutukseen, rehukomponenttivaihtoehdot, ruokinnan
suunnittelu.
Asiantuntijoina mm. Lea Puumala, Työtehoseura; Ilkka Ala-Fossi, A-Rehu. Ilmoittautumiset viim.
20.11.2013 tiina.paavola@kpedu.fi, p. 040 808 5041
MAATILAN YHTIÖITTÄMISPÄIVÄ
Kannuksessa ti 3.12.2013 klo 10-15 (K-P maaseutuopisto, Koivukartano). Kahvitus ennen tilaisuuden
alkua.
Asiantuntijana Risto Savolainen, ProAgria PohjoisSavo. Ilmoittautumiset viim. 27.11.2013 tiina.paavola@kpedu.fi p. 040 808 5041. Ohjelmista tarkemmin
nettisivuilla http://projekti.kpedu.fi/tietoseppa.
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