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KUNNANVALTUUSTON
KOKOUS
Maanantaina 10.2.2014
klo 19.00 kunnanvirastolla Haanensalissa.
Esityslista nähtävänä kunnan internetsivulla www.perho.com ->
pöytäkirjat 6.2. lukien.
Tarkistettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla pe 14.2.2014 klo 9-14.

HUO

M!

Antti Hietaniemi
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 13.
Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Armi Kirvesmäki, 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Taitto: Johanna Kantanen
Aineiston lähetys: osoitteeseen johanna@nettitiimi.fi, vähintään viikko ennen
seuraavan julkaisuviikon maanantaita.
Painopaikka: Painolampi Ky

ASUNTOJEN KORJAUS- JA ENERGIAAVUSTUKSET HAETTAVANA
1. Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjausavustus (40 %) (L 5
§ 1 mom., 6 § 1 mom. 1 kohta ja 2
mom. sekä VNA 2 – 7 §)
Korjausavustuksia voidaan hakea
vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan.
Yleiset myöntämisedellytykset ovat
seuraavat;
• Kohde on ympärivuotisessa
asuinkäytössä.
• Avustuksen saaja on korjattavan rakennuksen tai asunnon
omistaja taikka se jolle korjausja kunnossapitovastuu on lailla
tai kirjallisella sopimuksella siirretty pysyvästi tai pitkäaikaisesti.
• Avustettavat toimenpiteet ovat
tarkoituksenmukaisia ja kustannuksiltaan kohtuulliset.
• Avustusta myönnetään vain
sellaisiin toimenpiteisiin, joiden
rahoittamiseksi hakijalla ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea.
• Asunnossa asuvan ruokakunnan pysyvät yhteenlasketut bruttokuukausitulot eivät ylitä tulorajojen enimmäismääriä.
• Hakijaruokakunnan realisoitavissa oleva omaisuuden arvo
tai talletukset eivät ylitä sallittua
enimmäismäärää.
• Toimenpiteitä ei ole aloitettu ennen kuin avustuspäätös on annettu tai toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty.
2. Avustus suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi(L 6 § 1
mom. 5 kohta ja VNA 14, 15 ja 17 §)
Suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi myönnetään
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kuntotutkimusavustusta kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa
aiheuttaviin asuinrakennuksiin.

3. Avustus hissin rakentamiseen ja
liikuntaesteen poistamiseen (L 6 §
1 mom. 4 kohta ja VNA 13 §)
ARA on antanut näistä avustuksista
erilliset ohjeet (Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2013). Ohjeet
www.ara.fi/hissiavustus ja www.
ara.fi/avustukset > Esteettömyysavustus.

4. Avustus terveyshaitan poistamiseen
(L 2 § 1 mom. 3 kohta ja 5 § 2 mom.
sekä VNA 11-12 §)
Avustuksen myöntää ARA. Ohjeet
www.ara.fi/terveyshaitta-avustus.

5. Tarveharkintaiset energia-avustukset (25%) (L 2 § 1 mom. 6 kohta,
5 § 3 mom., 6 § 1 mom. 7 kohta, 7 §
sekä VNA23 b §)
Tällä avustuksella tuetaan pientaloissa tehtäviä toimenpiteitä
energiatalouden parantamiseksi
ja uusiutuvien energialähteiden
käyttöönottamiseksi. Pientalolla
tarkoitetaan enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta.

Avustuksia haetaan ARA:n lomakkeilla, joita saa kunnantoimistosta tai
osoitteesta www.ara.fi. Kunnan myöntämien korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 27.3.2014.
Avustusasioita hoitaa rakennustarkastaja Tapio Alanko, puh. 0400-361991
/ ma-ti.
Kunnanhallitus

perho@perho.com | www.perho.com
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Sählyturnaus seurojentalolla
alk. klo 12.00 Ma 24.2.
Joukkueiden ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon
tai Eetulle. Voittajajoukkueelle pizzaliput!
Uintiretki Kokkolan uimahalliin Ke 26.2.
Lähtö klo 9.00 Möttönen talouskauppa, ST1 9.05,
Oksakoski 9.10. Lähtö Kokkolasta takaisin klo 14.00.
Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Matka ja uinti ilmainen.
Seikkailuiltapäivä Kaustisen
urheilutalolla to 27.2.
Linja-auto Möttönen 12.30, ST1 12.35, Oksakoski Peritalo 12.45. Matka ja liikuntalajeihin tutustuminen on
Ilmainen. Seikkailupäivään voivat osallistua 7 vuotta
täyttäneet lapset ja nuoret. Lisäksi pääset mukaan
pelaamaan sählyä ja yllätyslajejakin on luvassa.
Mahdollisuus käydä syömässä (omakustanteinen) tai
omat eväät mukaan. Ilmoittautumiset 4H-yhdistys
040-7791690
Ladut Komanteella
Perinteisen latu ja luistelulatu on tehty Komanteelle.
Ladut pidetään siellä auki siihen saakka kunnes tulee

Kirjasto Perholinna
Luonto lainassa –
Kirjastojen luontoviikko 10.-16.2.2014
Kirjailijavieraana perholaissyntyinen Pirjo
Heinonen o.s. Hautamäki to 13.2. klo 18.

Kirjallisuuden aikamatka -lukupiiri

Jatkuu kerran kuukaudessa kirjaston omana
piirinä. Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 17-19
seuraavina päivinä: 19.2., 26.3., 23.4. ja 21.5.

Näyttely ”Suomen kansan tarinoita”

Helmi-maaliskuussa. Taiteilija Leena Salmelan
piirroksia aiheista Hölmöläiset, Seitsemän veljestä ja Kalevala.

Satutunnit

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

Tervetuloa kirjastoon!
puh. 040 684 2867
perhon.kunnankirjasto@perho.com
YTY-kirjastot/aineistovaraukset:
arena.jarvinet.fi

SOSIAALITOIMI TIEDOTTAA

niin paljon lunta, että Paavonkalliolle yms voidaan
tehdä ladut. Tervetuloa!

Potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Laskettelureissu/ Angry Birds puisto
Vuokattiin Pe 28.2.
Järjestetään yhdessä seutukunnan vapaa-aikatoimien
kanssa. Matka +rinnelippu yli 12-v. 50€, 7-12-v. 40€.
Angry Birds, matka +sisäänpääsy 35€, alle 4-vuotiaat
ilmaiseksi, 0-6-vuotiaat kypäräpäiset lapset pääsevät
vanhemman seurassa samalla lipulla, samalla portinavauksella maksutta rinteisiin. Pelkkä matka 15€.
Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli
matkaa ei peruta 14.2. mennessä, peruutusmaksuna
peritään 15€.

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada
asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Potilasta ja sosiaalihuollon asiakasta
on kohdeltava loukkaamatta hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään. Hoidon tai toimenpiteiden
vaihtoehdoista on kerrottava avoimesti ja ymmärrettävästi. Apua tarvitsevalla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja laissa säädetyn ajan kuluessa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat
tiedot ovat salassapidettäviä. Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tietää, mihin hänen tietojaan
käytetään sekä oikeus tarkistaa omia rekisteritietojaan ja
pyytää oikaisua virheellisiin tietoihin. Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen
toimintayksikön vastuuhenkilölle ja kantelun valvovalle
viranomaiselle. Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea
muutosta saamaansa päätökseen. Potilasvahingosta voi
hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.
Mikäli asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi tai kaipaa
neuvoja oikeuksistaan, hän voi selvitellä tilannettaan
sosiaali- ja potilasasiamiehen kanssa.

Haanen hiihto la 8.3. klo 8.00-15.00
Vuonna 1966 aloitettu perinteeksi muodostunut Haanen hiihto-laturetki järjestetään tänä vuonna aiemmista
vuosista poiketen lauantaina. Ilmoittautumiset klo 8-10
välillä Perhon kk:n koulu, Möttösen koulu, Humalajoki
Joutenhovi, Jänkä kylätalo.
Osallistumismaksu 10€ (perhemaksu 20€)sis. hernekeiton kk:n koululla ja mustikkakeiton Joutenhovissa ja mehun joka pisteessä. Tulossa on hieno liikuntatapahtuma,
sillä myös Perhon koulujen oppilaat osallistuvat tapahtumaan! Perhon koululaisilta ei peritä osallistumismaksua.
Laturetki on n. 40 km pitkä. Voit myös osallistua tapahtumaan hiihtämällä vaikkapa vain yhden välin. Säävaraus.
Tervetuloa Haanen hiihtoon!

Huom!

Hiihtolomaviikolla nuoppari on auki joka ilta ma-pe.
Nuoppari avoinna ma, ti, ke ja to 18-21, pe 18-22.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset vapaa-aikatoimi 0405289971
Seutukunnan

Piirustuskilpailu
Aiheena Ystävyys
Sarja I - luokat 1-3
Sarja II - luokat 4-6
Sarja III - yläkoulu

Töistä järjestetään näyttely.
Seuraa kuntasi
ilmoittelua!

Kilpailuaika 3.2.-31.3.2014

Tekniikka: perus piirustusvälineet
Palkinnot: 1. sija 50 €, 2. sija 35 €, 3. sija 25 €
Palauta YKSI A4 tai A3 kokoinen piirustus oman
kuntasi nuorisotoimeen viimeistään 31.3.2014 klo
14 mennessä. Laita nimesi, ikäsi ja osoitteesi työn
kääntöpuolelle!
Järjestäjänä: Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon,
Toholammin ja Vetelin kuntien nuorisotoimet

Sosiaali- ja potilasasiamies
Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu lakiin Sosiaalihuol-

PERHOn terveyskeskus
tiedottaa
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Ma klo. 9.00 Sydänryhmä
Ma klo. 12.00 Neurologinen ryhmä
Ti klo. 10.00 Tasapainokoulu
Ti klo. 12.00 Miesten kuntosaliryhmä
Ti klo. 13.00 Naisten kuntosaliryhmä
Ke klo. 13.00 Allasryhmä 1 (alaraajat)
Ke klo. 14.00 Allasryhmä 2
(yläraajat, selkä)
To klo. 18.00 Mamajumppa
(raskaana oleville)
Kaikki muut ryhmät alkavat viikolla 5,
paitsi Mamajumppa viikolla 7. Ryhmät kokoontuvat samoissa tiloissa kuin syksyllä.
Ryhmämaksu on 15 €/10x/kevät. Ryhmiä
suositellaan henkilöille, joilla on tuki- ja
liikuntaelinvaivoja (esim. tekonivelet, sydän- ja verisuonisairaus, aivohalvaus).
Lisätietoja puh. 040-8043100.

lon asiakkaan asema ja oikeudet vuodelta 2001. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakasta kohteluun,
osallistumiseen, oikeusturvaan ja sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan
asemasta ja oikeuksista vuodelta 1993. Laki koskee koko
terveydenhuoltoa sekä sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluja. Sosiaali- ja potilasasiamies ohjaa ja neuvoo ristiriitatilanteiden ratkaisussa.
Ristiriitatilanteissa kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä
henkilökuntaan tai sosiaalihuoltoa koskevan päätöksen
tehneeseen työntekijään. Sosiaali- ja potilasasiamies
antaa neuvontaa päätöksiä koskevien valitusten tekemiseen ja avustaa muistutuksen teossa, mikäli asiakas kokee
saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua.
Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävänä on myös tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Asiamies seuraa
asiakkaiden aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain
raportin. Raportti toimitetaan Peruspalveluliikelaitos
JYTAn hallintoon ja sitä kautta kuntien ja peruspalvelulautakunnan käsittelyyn. Peruspalveluliikelaitos JYTAn
sosiaali- ja potilasasiamiehen päivystyspuhelinajat ovat
maanantaisin ja tiistaisin klo 9-12 ja torstaisin klo 1215. Puhelin 044 7250 598. Käynnistä sovitaan tilanteen
mukaan ensisijaisesti asiakkaan omalle paikkakunnalle.
Sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄINEN KOTIPALVELU
Lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua tarjotaan perheille,
jotka kotona hoitavat alle kouluikäisiä lapsia. Pääpaino on
lastenhoitotyössä ja siihen liittyvissä perheen päivittäisissä kotitöissä. Työntekijän työaika on 7.40 h päivässä ja
työaika sijoitetaan kello 8-16 välille. Työntekijän matkat
perheeseen ovat työaikaa. Asiakasmaksu laskutetaan
kerran kuukaudessa.
Asiakasmaksut: 0-2h/8.50 euroa | 2-4h/11.50 euroa |
yli 4h/17 euroa

Kunnan konetyötarjoukset
2014-2016
Tekninen lautakunta pyytää kaivinkoneiden, kuorma-autojen, traktoreiden ym. koneiden tuntihintoja, kunnan omana työnä suoritettavista maa- ja
vesirakennusalan sekä kiinteistöjen rakentamiseen
ja kunnossapitoon liittyvistä konetöistä seuraavalle kilpailutuskaudelle 2014 - 2016.
Tarjouspyyntö asiakirjat ja tarkempia tietoja saa teknisestä toimistosta Pasi Rannilalta tai Jyri
Harjulta. Tarjous jätettävä viimeistään maanantaina 24.2.2014 klo 15.00 mennessä.

R - Itella Oyj
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MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
INVESTOINTITUET
Maatilojen investointitukien ensimmäinen hakuaika
päättyy 31.1.2014. Muut hakuajat vuodelle 2014 ovat
17.2. - 28.3., 14.4. - 15.8. ja 1.9 - 17.10.2014. Rahoituskohteet ja tukitasot säilyvät pääosin vuoden 2013 tasolla.
Lisätietoa www.kaseka.fi -> investoinnit

VIPU-PALVELU
Vipu-palveluun kirjaudutaan nyt pankkitunnuksilla,
henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Vanhat Viputunnukset eivät ole enää käytössä.
KOULUTUKSET

MAATALOUSLOMITUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ
Pe 31.1. klo 9.30-14.30 Toholampi, kunnantalo, kulttuurisali (kahvit alkaen klo 9.00)
Asiantuntijoina: mm. Päivi Wallin, Mela ja lomitusyksiköiden edustajat. Ilmoittautuminen viim.
27.1.2014 tiina.paavola@kpedu.fi tai 040 808 5041.

AJANKOHTAISTA TIETOA YMPÄRISTÖLUVASTA
INVESTOIVILLE KOTIELÄINTILOILLE
Ma 17.2. klo 11.30-15.15 Kaustinen, Evankelinen
opisto, Opistontie 30
Aiheet: Ympäristölupahakemuksen laatiminen,
lupakäsittelyn vaiheet, ajankohtaista lupakäsittelyyn
liittyen, eläinsuojan ympäristölupamenettelyn kehittämishanke ympäristöministeriössä, eläinsuojien ympäristölupien valvonta, kuntien suorittamat tarkastukset,
rahoittajan toiveet ja investointien rahoitus v. 2014.
Asiantuntijoina: Tarja Savea-Nukala ja Maarit Vuorela, Länsi-ja Sisä-Suomen Avi, Elina Venetjoki E-P:n
Ely-keskus, Heikki Rautio Pohjanmaan Ely-keskus sekä
Minna Ojanperä MTK. Kahvi omakustanteinen ( käteismaksu). Ilmoittautuminen viim. 11.2.2014 Tiina
Paavola p. 040 808 5041 tai tiina.paavola@kpedu.fi.
KOTIELÄINTILOILLE TEHTÄVÄT VALVONNAT
To 20.2. klo 10.00-15.00 Kälviä, Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Opistontie 1
Aiheet: Kotieläintiloilla tehtävät valvonnat ja valvonnan valtakunnalliset linjaukset, tietoa uudistuvasta
eläinsuojelulaista, Aluehallintoviranomaisen valvontakäytännöt, ELY-keskuksen suorittamat kotieläinvalvonnat, kotieläinvalvontaan varautuminen, maatalousyrittäjän oikeussuojakeinot valvontatilanteissa
Asiantuntijoina: Sanna Hellström, Evira, Leena Suojala, MTK maatalouslinja, Minna Lemettinen Länsi- ja
Sisä-Suomen Avi, Kristiina Valliovuo, Pohjanmaan ELY-

Neuvojan valtuuttaminen Vipu-palvelussa
Tilan ensisijainen viljelijä (jolle on annettu asiointioikeudet lomakkeella 455) voi Vipu-palvelussa valtuuttaa neuvojan hoitamaan tilan asioita. Valtuutus tehdään Maatilan
käyttöoikeudet -osiossa.

Neuvojan valtuuttaminen
kunnan avustuksella
Jos ensisijainen viljelijä, jolla on 455 lomakkeella annettu asiointioikeudet maatilalle, kokee mahdottomaksi
käyttää Vipu-palvelua neuvojan valtuuttamiseen, koska
ei esimerkiksi omista verkkopankkitunnuksia, voi hän
tehdä valtuutuksen myös paperilla lomakkeella 458.
Lomake palautetaan kuntaan ja kunnan viranomainen
tekee valtuutuksen viljelijän pyynnön mukaisesti.

Villa Perho

Omaperäinen, nuorekas ja korkeatasoinen
ulkoporeammetalo vuokrattavana. Kiveläntie 191,
69950 Perho Yhteys: Minna Taivassalo-Salkosuo:
mtaivassalo@hotmail.com, 040 585 5064.
www.villaperho.com

keskus, Anna-Riitta Leinonen, ProAgria Keski-Pohjanmaa ja Lauri Pakka, Maanomistajien Arviointikeskus
Oy. Kahvi ja lounas omakustanteiset. Ilmoittautuminen viim. 14.2.2014 Tiina Paavola p. 040 808 5041
tai tiina.paavola@kpedu.fi.
KEVÄÄN TUKIKOULUTUKSET
Ti 18.3.2014 klo 10.00 – 13.00
Perhon kunnanvirasto, Haanensali
Ti 18.3.2014 klo 12.00 – 15.00
Kaustinen, evankelinen opisto
Ke 19.3.2014 klo 10.00 – 13.00
Toholampi, kunnantalon auditorio
Ke 19.3.2014 klo 12.00 – 15.00
Ullava, Rahkonen, nuorisoseurantalo
Ohjelma: Mm. tukien hakeminen 2014, tukipolitiikan
tulevaisuuden näkymät, ristiin tarkistukset valvonnoissa, täydentävien ehtojen tilaneuvonta

AJANKOHTAISIA MAATALOUSASIOITA
SÄHKÖPOSTIIN
Jos haluat saada ajankohtaisia tiedotteita maatalousasioista sähköpostiisi, ilmoita osoitteesi maataloustoimistoon seija.klemola@perho.com tai 040 060 1093.
Asia on kunnossa, jos posti kulkee jo nyt.
Maataloustoimisto
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