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Perhon Kehitysyhtiö Oy
kutsuu perholaiset yritykset,
yhdistys- ja vapaaehtoistoimijat
Ystävänpäivän aamiaiselle ke
14.2.2019 klo 9:00
Perhon Ruokalaan, os.
Haanentie 26, Perho
Ohjelmassa aamupalan
nauttimisen ohella esittäytyy
uusi yrityskehittäjämme sekä
kerromme uuden
kuntastratgian sisällöstä ja
käytännön toimeenpanosta.
KUNNANVALTUUSTON
kokous maanantaina
5.2.2018 klo 18.30
kunnanvirastolla Haanensalissa
Esityslista nähtävänä kunnan
internetsivulla 1.2. lukien
www.perho.com ->
Pöytäkirjat/esityslistat
Kokousta pääset seuraamaan
suorana internetistä
osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä
kunnanvirastolla to 8.2.2018
klo 9-14:30
Sarita Kirvesmäki
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Vuosi 2018 on päässyt mukavasti käyntiin ja hallinnon näkökulmasta tehtävänä on
valmistella ja toimeenpanna talousarviossa sekä kunnanvaltuustossa, -hallituksessa ja lautakunnissa tehtyjä päätöksiä. Valtuuston osalta näitä päätöksiä kaikki
kuntalaiset voivat helposti seurata internetin kautta suorista lähetyksistä koko
vuoden ajan. Lähetysten yhteydessä pyrimme myös jakamaan tietoa kuntalaisille
kaikkia koskevista asioista ja kehittämistoimenpiteistä.
Vuoden merkittävin investointi on jätevesipuhdistamon rakentaminen, joka on
odottanut vuoroaan jo melko pitkään. Työ on suunnittelun osalta jo pitkällä ja
rakennustyö puhdistamotontilla käynnistyy maaliskuun aikana. Valmista on tarkoitus olla vuoden loppuun mennessä.
Kunnan vuokra-asunto kysyntää helpottamaan on talousarviossa varattu vuodelle 2018 määräraha, jolla toteutetaan vuokrarivitalo Kärkelään, Vehmassuontien
varrelle. Myös As. Oy Perhonjokirantaan valmistellaan ennakkomarkkinointimateriaalia, jonka tavoitteena on omistusasuntojen rakentaminen keskustaan.
Kirkonkylän teollisuusalueelle, Koivukoskentie 5:een, toteutetaan vastaanottohalli
yritystoiminnan tarpeisiin. Kunnan koulukiinteistöjen kunnostamista jatketaan
keskuskoulun ympäristössä remontoimalla 1980-luvulla rakennettu lukio/yläkoulu.
Remontti aloitetaan liikuntasalin ja Perhosalin osalta kuluvana vuonna. Luokka- ja
hallintotilojen osalta suunnittelu käynnistyy myös heti. Remontin aikana hyödynnetään kirkonkylän alakoululta vapautuneita ns. kivikoulun tiloja sekä kirjastorakennuksen ja maaseutuopiston päärakennuksen luokkatiloja väistötiloina, jotta
rakennustyöt eivät häiritsisi kohtuuttomasti koulun toimintaa. Samalla selvitetään
mahdollisuutta luoda 2-asteen oppimisympäristö maaseutuopiston ympäristöön,
jossa voidaan tarjota nuorille peruskoulunsa päättäneille ja aikuisopiskelijoille
monipuolinen koulutustarjonta tukemaan alueen elinkeinoelämän työvoimatarpeita pitkälle tulevaisuuteen.
Marraskuussa 2017 hyväksytyn uuden kuntastrategian jalkauttaminen ja toteutus
on keskeisessä roolissa kuntaorganisaatiossa lähivuosina. Tämä tarkoittaa käytännön toimenpiteitä päätettyjen strategisten painopisteiden suunnassa. Kuntalaisten ja kunnassa toimivien yritysten elinvoimaisuus ja hyvinvointi mahdollistaa
meille kaikille viihtyisän elinympäristön, yhdessä tekemisen kulttuurin syntymisen
sekä kuntalaisille tarjottavien palvelujen kehittymisen, unohtamatta organisaation
työhyvinvoinnin kehittymistä.
Kuntarajat ylittävässä yhteistyössä jatketaan maakuntauudistuksen valmistelua
sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä kustannustehokkaaksi, mutta kattavasti kuntalaisia palvelevaksi. Uutena yhteistyönä on käynnistynyt yritysneuvonnan ja –kehittämisen yhteistyö Kosek Oy:n kanssa, jossa tavoitteena on palvella
laaja-alaisesti perholaisia yrityksiä ja yritystoimintaa suunnittelevia toimijoita.
Toinen uusi yhteistyö on syntymässä maakuntarajojen yli kuntien aluemarkkinointihankkeena, jonka tavoitteena on koko alueen asukasluvun kehityksen kääntäminen nousuun ja samalla osaavan työvoiman turvaaminen alueen yrityksiin.
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Džerela Karpat (Lviv, Ukraina)
Huom! Ke 14.2.2018 klo 19.00 Perhonsali
Vanhaa kansanmusiikkia Ukrainan länsiosista
Karismaattinen ja energinen musiikkiryhmä Džerela Karpat esittää
vanhaa kansanmusiikkia Ukrainan länsiosista.
Konsertissa kuullaan Ukrainan pienten etnisten ryhmien –
Karpaattien vuoristolaisten, hutsulien ja lemkien – musiikkia.
Vuorilla asuvan kansan musiikissa kuuluu tunteiden ja kokemusten
koko kirjo.
Värikkään lisän Džerela Karpatin konserttiohjelmaan tuo
laulaja Andrij Boženski. Hänen ohjelmistoonsa kuuluu tunnettuja
ukrainalaisia kansanlauluja.
Rostislav Fedynets (taiteellinen johtaja) – viulu,
Juri Djakuntšak – basso, harmonikka, Juri Reha – symbaali,
Valeri Šafeta – harmonikka, Vasyl Gamar – panhuilu, okariina, sopilka-pilli,
Andrij Boženski – laulu, tamburiini
Kesto 1 t. 30 min (2 osaa ja väliaika)
Liput 5 euroa
Järjestäjät: Perhon kunta ja Ukrainan kansainvälinen kulttuurikeskus

HAANEN HIIHTO
Perinteisellä hiihtotavalla hiihdettävä laturetki hiihdetään lauantaina 3.3.2018 klo 8.00 - 15.00.
Reitti kulkee Perhon kirkonkylän, Möttösen, Humalajoen ja Jängän kylien kautta.
Laturetken pituus on n. 40km.
Lähtö kl0 8.00 - 9.00 välisenä aikana.
Lähtöpaikat:		
Kirkonkylä Maaseutuopisto
			Möttösen koulu
			
Humalajoki, Möttösen vanha tupa
			Jängän urheilutalo
Osallistumismaksu on 5€, perhemaksu 10€
sis. hernekeiton kirkonkylällä ja Humalajoella,
lämmin mehu jokaisessa pisteessä ja kunniakirjat.
Reitin varrella sijaitsevassa Möttösen vanhassa tuvassa hiihtäjillä on
mahdollisuus ostaa kahvia ja pullaa samoin kuin myös
kunnostetulla Jängän urheilutalolla. Jängän urheilutalolta löytyy myös
Hymyilevän Miehen Sali. Jängän Urheilutalolla kuvattiin osa mm. maailmaa
kiertämään lähtenyttä Hymyilevä Mies - elokuvaa!
Mikäli haluat, voit hiihtää vaikka vain osan reitistä. Helppo osuus ilman
mäkiä on vaikkapa Humalajoelta Jängälle.
Hiihtoterveisin,
Vapaa-aikatoimi, p. 040 528 9971
VUOKRATTAVANA
Perhon kunnalla on
vuokrattavana hallitilaa
ns. makrohallista
Hallin pinta-ala on 139m2
- vuokra 250€/kk + ALV 24%
- vapaa korkeus 3,5m
- varustettu nosto-ovella 3x3m
Tila vapautuu 15.2.
Yhteydenotot viim. 9.2.2018
Pasi Rannila
puh. 040 036 1990
pasi.rannila@perho.com

Ilmakiväärikerhon esittely
Nuorille ja aikuisille Jängän urheilutalolla
13.2. klo 18 alkaen.
Tulkaa tutustumaan, niin sovitaan vuoroista.
Aikuiset 25€ / kausi - Nuoret 10€ / kausi
Hintaan sis. tarvittavat välineet.
Kahvitarjoilu.
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!
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PERHON KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT 2018 HAETTAVINA
- Kaksi ohjaajaa uimakouluihin 4.-15.6.
Palkka 350€/kaksi viikkoa. Työaika 6,5 h/pv. Lisätietoja Raija Sahlgren puh. 040 528 9971.
- Kahdeksan kesäkerho-ohjaajaa 4.6.-12.7. kirkonkylälle, Oksakoskelle, Möttöseen ja Peltokankaalle.
Palkkausperuste 700€/kuukausi. Työaika 6,5 h/pv. Lisätietoja Raija Sahlgren, puh. 040 528 9971.
- 6 nuorta nurmikoiden, liikuntapaikkojen ja piha-alueiden hoitotehtäviin kesä-heinä-elokuulle.
(kaksi nuorta/kk). Palkkausperuste 700€/kuukausi. Työaika 6,5 h/pv. Lisätietoja ? puh. 0400 361 990.
- Kaksi keittiöapulaista Jalmiinakodin keittiölle (1 nuori/kesäkuu ja 1 nuori/heinäkuu
Palkkausperuste 700 €/kk. Työaika 6,5 h/pv. Lisätietoja Niina Peltokangas 040-0241 124
Kesätöihin otetaan 98-01 syntyneitä reippaita, oma-aloitteisia ja vastuuntuntoisia nuoria. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa miksi juuri sinut pitäisi valita ko. kesätyöhön. Hakemuksesta tulee selvitä, nykyinen opiskelupaikka ja työ,
mitä haet. Perhon kunta on savuton työpaikka.
Hakemukset toimitettava 29.3.2018 klo 14.00 mennessä. Os. Perhon kunta, Johtoryhmä, PL 20, 69951 Perho.
Kuoreen merkintä ”kesätyöpaikka”. tai sähköisesti kirjaamo@perho.com

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
BIOKAASUPÄIVÄ 16.2.2018 PERHOSSA
Perholaisille maatalousyrittäjille suunnattu tilaisuus biokaasusta järjestetään pe 16.2.2018 Perhon kunnanvirastolla
Haanensalissa klo 10 – 14.30. Kahvitus alkaa 9.30.
Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijoiden alustuksia biokaasun tuottamisesta, käytöstä ja kannattavuudesta sekä esimerkkejä biokaasulaitoksista ja laitteista.
Samalla selvitellään mahdollisuuksia perustaa Perhoon biokaasulaitos, jossa maatalousyrittäjät voisivat olla osallisina ja hyödynsaajina. Tilaisuudessa selvitetään, miten biokaasulaitos käytännössä toimii.
Kunnanjohtaja Lauri Laajala avaa tilaisuuden.
Asiantuntijoita ovat:
Ari Haapanen ja Alpo Kitinoja, Energiaomavarainen seutu -hanke
Henri Karjalainen, Envitecpolis
Antti Myllärinen, Doranova
Pekka Soini, Suupohjan koulutila
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Energiaomarainen seutu –hankkeen kanssa.
Tervetuloa esittämään mielipiteitä, keskustelemaan, kuuntelemaan ja oppimaan uutta!
Tilaisuus on maksuton sisältäen myös kahvin ja lounaan. Ilmoittautumiset viimeistään ke 14.2.2018 Seija Klemola, p.
040 060 1093 tai seija.klemola@perho.com.
POHJOISEN KOTIELÄINTUEN ENNAKKO HAKEMINEN KUNNASTA VIIMEISTÄÄN 23.3.2018 MENNESSÄ
Emolehmien, emolehmähiehojen, sonnien, härkien, teurastettujen hiehojen, uuhien ja kuttujen pohjoisten tukien ennakko sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakko on haettava viimeistään 23.3.2018 mennessä. Hakemus voidaan tehdä vipu-palvelussa tai lomakkeella nro 139.
KASVINSUOJELUKOULUTUKSET JA –TUTKINNOT 2018
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää kasvinsuojelulain edellyttämiä koulutuksia tutkintotentteineen. Luettelo koulutuksista on alempana. Koulutus on vapaaehtoinen, mutta tutkintotentti pakollinen. Tentti sisältää 20 kysymystä (oikein/
väärin –väittämiä), joihin on aikaa vastata yksi tunti. Tentti on hyväksytysti suoritettu, jos vastauksista vähintään 16 on
oikeaa vastausta. Jos tentti ei tule hyväksytyksi ensimmäisellä yrittämällä, sen voi uusia heti saman tien.
Tilaisuuksia mm. seuraavasti:
ti 6.3.2018 klo 10-14 Kaustinen, Kunnantalo
to 8.3.2018 klo 10-14 Toholampi, Kunnantalo
Ilmoittaumiset www.proagria.fi/kp --> tapahtumat tai kirsi.saarikettu@proagria.fi tai puh. 043 825 4280 viimeistään 7
työpäivää ennen tapahtuman ajankohtaa. Koulutuksen ja tutkinnon hinta tarjoiluineen yhteensä 90 e/hlö, sis. alv 24 %.
Tutkintotentin materiaalia on luettavissa osoitteessa: http://www.tukes.fi/kasvinsuojelu/story.html
Tilaisuudet järjestetään, jos ennakkoilmoittautuneita on vähintään 10 hlöä/tilaisuus.
PELTOMAAN LAATUTESTI VIIMEISTÄÄN 30.4.2018
Ympäristösitoumuksen vaatimuksena on peltomaan laatutestin teko sitoumuskauden aikana, viimeistään 30.4.2018.
Peltomaan laatutestin tarkoituksena on maan biologisten ja fysikaalisten ominaisuuksien määrittäminen ja maan laadun kokonaisvaltainen arviointi.
Tee peltomaan laatutesti kaikista yli 0,5 ha peruslohkoista, jotka ovat maankäyttölajiltaan peltoa. Jos kaikki peruslohkot
ovat tätä pienempiä, tee laatutesti yhdestä valitsemastasi peruslohkosta. Esitä arviossa tiedot niistä peruslohkoista,
jotka olet ilmoittanut viimeisimmässä tukihaussa eli vuonna 2017 tukihaussa olevista peruslohkoista.
Peltomaan laatutestiarvion palauttaminen kuuluu ympäristökorvauksen ehtoihin. Tiedot kannattaa palauttaa ajoissa,
sillä myöhässä palautettu laatutesti vähentää vuodelta 2017 maksettavaa ravinteiden tasapainoisen käytön korvausta 5
prosentilla. Vuoden 2018 tukeen vähennys on 10 %.
											Maataloustoimisto
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LESTI- JA PERHONJOKILAAKSOJEN ENSIMMÄINEN

ENSITIETOPÄIVÄ
MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTUNEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Torstaina 15.2.2018 klo 13-16
Kitinkannuksessa (Kitinkuja 2, 69100 Kannus)
Tilaisuudessa on tarjolla tietoa muistisairauksien lisäksi mm. ajoterveysasioista, vertaistuesta ja
etuisuuksista.
Paikalla geriatrian erikoislääkäri, muistihoitajat ja palveluohjaaja Soitesta, Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa sekä poliisin edustaja. Lisäksi kokemusasiantuntijat kertovat henkilökohtaisia kokemuksia
elämästä muistisairauden kanssa.
Olette lämpimästi tervetulleita!
Ilmoitathan osallistumisestasi 12.2.2018 mennessä muistihoitajille
p. 040 804 4463 tai 040 804 2124.

KIRJASTO TIEDOTTAA
Kirjastossa vietetään Eepos- kirjastojen 1. -vuotissynttäreitä to 8.2. klo 13 – 19!
Juhlan kunniaksi kirjastossa on koko päivän ajan kahvitarjoilu. Eepos-kirjastojen e-aineistoa esitellään ja opastetaan niiden käyttöön. Voit osallistua myös e-aineistotietovisaan ja arvontaan.
Esillä myös runsaasti kirjauutuuksia ja uusi ”Koska meitä käsketään”- näyttely avautuu Sinisiivessä. Tervetuloa!
Tiesithän tämän e-kirjoista?
•
•
•
•
•

Eepos-kirjastojen asiakkaiden käytössä on e-kirjoja ja e-äänikirjoja.
Niitä voivat lainata ja varata kaikki, joilla on kirjastokortti johonkin Eepos-kirjastoon.
E-kirjoja voi lukea suoraan selaimessa, ladata kirjan omalle laitteelle tai käyttää
mobiililaitteille suunniteltua sovellusta, Ellibs- sovelluksen voi ladata maksutta Google
Play- kaupasta.
E-äänikirjoja voi tällä hetkellä kuunnella vain selaimessa.
www.eeposkirjastot.fi

Celian äänikirjoja kirjastosta!
Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa esim.
lukivaikeuden, heikon näön tai muun vastaavan syyn vuoksi.
Palveluiden käyttäjäksi voit liittyä kirjastossa. Celian valikoimaan kuuluu jo yli 40 000 äänikirjaa,
joita voit kuunnella maksutta suoraan verkossa. Äänikirjoja voi lainata myös suoraan kirjastosta.
Kirjaston asiakaskoneilla tai langattomassa verkossa omalla laitteella voi lukea kotimaisia sanomaja aikakausilehtiä eMagz.fi ja ePress.fi- palveluiden kautta.
Asiakkaiden käyttöön on tulossa myös musiikinopetuksen verkkopalvelu Rockway. Pysy kuulolla!
”Koska meitä käsketään” –näyttelyssä vanhoja opetustauluja sekä muuta entisajan koulunkäyntiin
liittyvää esineistöä. Näyttely avautuu Eepos- synttäreiden merkeissä 8.2.
Satutunnit tulevat taas! Talven satutuokiot keskiviikkoisin 7.2., 21.2., 7.3. klo 9.30.
Tervetuloa kaikki lapset ja lapselliset!
YRITYSTEN JA YHDISTYSTEN UUTISET KUNTALAISILLE
KUNTATIEDOTE PERHOLAISESSA
Uudistamme kuntatiedote Perholaisen sisältöä tarjoamalla perholaisille yrityksille ja yhdistyksille
mahdollisuutta tiedottaa organisaation ajankohtaisia uutisia, esimerkiksi nimitykset, palvelut,
tapahtumat, työntekijät tai muuta vastaavaa, kuukausittain ilmestyvässä kuntatiedotteessa kaikille kuntalaisille.
Yhden uutisen/ilmoituksen pituus on 200 merkkiä välilyöntien kanssa. Toimita valmis teksti
meille mainittuun merkkimäärään. Pidätämme oikeuden tekstin stilisointiin. Uutiset julkaistaan
saapumisjärjestyksessä ja käytettävissä oleva tila kuntatiedotteessa on rajallinen. Kuvia ja
”jatkuvia ilmoituksia” emme julkaise. Uutinen on maksuton.
Pyydämme lähettämään ilmoitustekstin sähköpostilla osoitteeseen: perholainen@perho.com
Ilmoituksenne julkaistaan seuraavassa ilmestyvässä Perholaisessa, huomioiden käytettävissä
oleva tila.
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Kuntosalin käyttö on maksutonta yli 65-vuotiaille senioreille
Perhon kunnassa vakituisesti asuvat yli 65-vuotiaat seniorit saavat käyttää kunnan omistamaa kuntosalia maksutta.
Sivistys-ja vapaa-ajanlautakunnan päätös on tullut voimaan vuoden alusta.
Kuntosalilätkät noudetaan vapaa-aikatoimistosta. Kuntosalilätkä on henkilökohtainen eikä niitä saa luovuttaa toisille
henkilöille. Palauttamattomasta lätkästä peritään 30 euron panttimaksu.
Kuntosalimaksun voi maksaa myös Smartum-setelillä ja Tyky-kuntosetelillä.
Perhon kuntosali sijaitsee osoitteessa Vehmassuontie 9. Kuntosali on avoinna ma-su 6.00-22.00.
Koulupäivien aikana ma-pe kuntosali on pääasiassa koululaisten käytössä. Tarkista vuorot www.perho.com
Kuntosalikorttien hinnat
Kertamaksu
Kaikki 5€

Kuukausikortti		
Aikuiset		15€
Eläkeläiset ja 			
opiskelijat 		10€
12-18-vuotiaat 10€

Vuosi/puoli vuotta		 Vuorovaraukset
Aikuiset
100€/50€
vain erityisryhmille 150€/h/vuosi
Eläkeläiset ja
opiskelijat
50€/25€
12-18-vuotiaat 50€/25€

Kuntoilijat kuntoilevat salilla omalla vastuullaan, ja salin toimivuudesta ja siisteydestä pyydetään ilmoittamaan
vapaa-aikatoimistoon 040-5289971, jos epäkohtia huomataan.
Kuntosalivälineiden korjaus ja huolto Pekka Riihimäki 044-7250658

TULOSSA PERHE-TORIN AVOIMET OVET TO 8.3.2018
LADUT JA LATUJEN HOITO
Kirkonkylä Paavonkallio valaistut ladut 1 km, 1,5km, 5km, 3km, 6km pidetään aina auki, myös viikonloppuisin!
Humalajoki 1,5km(valaistu) ja 3 km ja Kivelä 1,5km (valaistu) ajetaan tarpeen mukaan.
Möttösen kyläladulle pääsee myös. Sakari Pohjonen hoitaa. Ladulle pääsee Sakarin pihan tuntumasta ja siitä
Suurensuon taakse Viitalammin suuntaan. Lenkki noin 11-15km. Lisätietoja saa Sakarilta puh.0400-324780. Jos
muillakin kylillä on innostusta ladun tekemiseen ottakaa yhteyttä vapaa-aikatoimistoon!
Möttösen koulun 1km ja 2km ja Oksakosken koulun 1km ladut pidetään auki koulupäivinä.
Huom! Pyryllä ei latuja ajeta, vasta pyryn jälkeen.
Liikuntapaikkojen hoitaja Pekka Riihimäki puh. 044-7250658 päivittää facebookiin ja kunnan sivulle, kun latuja on
ajettu. Haanen latu on jo ajettu!
Vapaa-aikatoimi 040-5289971
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Hiihtolomaviikon tapahtumia

26.2. Klo. 12-14
Pulkkamäki Paavonkalliolla
Makkaraa ja vaahtokarkkia. Ei ilmoittautumista eikä maksua.
27.2. Retki Kokkolaan keilaamaan
Möttösestä 9.15, Kirkonkylä ST1 19.20, Oksakoski 9.30, Kotiin lähtö klo 16.30.
Ilmoittautuminen 23.2. mennessä. Hinta 10€, hintaan kuuluu matka ja keilaus.
Raija 040 528 9971 | Kaisa 040 779 1690
28.2. Sählyturnaus, seinäkiipeily ja jousiammunta. Saa osallistua mihin haluaa.
Möttösestä 9.00 Kirkonkylä 9.05 Oksakoski 9.15.
Sählyturnauksen sarjat:
Joukkueessa voi pelata 5 + maalivahti ja mahdolliset vaihtopelaajat.
- 1-3 luokat
- 3-6 luokat
Turnauksessa mukana Veteli, Kaustinen, Halsua ja Perho
5e ilmoittautuminen 23.2. mennessä,
Raija 040 528 9971 | Kaisa 040 779 1690
1.3.
Karkkikurssi nuopparin tiloissa.
15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Ilmoittautuminen 23.2. mennessä
Kaisa 040 779 1690
3.3.
Talvirieha Powerparkissa klo 10-18.
Lähtöajat, hinnat ja muut lisätiedot ilmoitetaan lähemmin. Seuraa tiedotusta
www.perho.com, Facebook sekä ilmoitustauluilta ympäri pitäjän.
Ilmoittautumiset 23.2. mennessä, Kaisa 040 779 1690		 Perhon vapaa-aikatoimi
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