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Kunnantuvan kuulumisia

Kuntalaisilta on tullut tiedusteluja toimintaan vaikuttavasti asioista. Nostamme
tässä tiedotteessa kootusti esille noita asioita, erityisesti Perhon keskuskoulun ja
lukion remonttitilanteen ja suunnitellun aikataulun. Keskeisin asia on luonnollisesti investointirahoituksen varaaminen myös tulevien vuosien talousarvioihin.
Koulukeskuksen remontoiminen aloitettiin liikuntasalin osalta tammikuussa
purkamalla vanhat lattiarakenteet ja tiivistämällä pohjarakenne siten, että estettiin epäpuhtauksien pääsy sisätiloihin. Salin uusi lattia palvelee sekä sisälajien
harrastajia että tilan käyttöä erilaisissa tapahtumissa ja juhlissa. Liikuntasalin
sosiaalitilojen seinät ja katot on maalattu sekä lattiamatto on uusittu. Sosiaalitilojen penkkien pintaan vaihdetaan vielä uudet puuosat. Liikuntasalin remontti
valmistuu kokonaisuudessaan toukokuun alkuviikoilla.
Koulukeskuksen ympäristöstä on poistettu puita, jotta ympäristön pintavesien
ohjaamiseksi voidaan maastoa muotoilla kesän aikana. Selkeimmin tämä näkyy
lukiorakennuksen takana, kirjaston pysäköintialueen ympäristössä.
Kesälomakauden jälkeen aloitetaan lukiorakennuksessa sijaitsevan Perhosalin
kunnostaminen. Purkutyö toteutetaan oman henkilöstön voimin, ja itse rakentamisen hoitavat urakoitsijat. Remontin yhteydessä on tarkoitus korottaa salin
lattiaa, jotta alapuoliseen tilaan voidaan toteuttaa vaadittava ilmanvaihto. Lisäksi
salin kattorakenteista estetään epäpuhtauksien pääsy salin ilmaan.
Lukiorakennuksen remontin suunnittelu on tarkoitus pääsääntöisesti toteuttaa
kuluvan vuoden aikana ja tavoitteena on, että remontti valmistuu syyslukukauden alkuun 2019 mennessä. Tässä laajassa remontissa uusitaan tarvittavilta osin
muun muassa talotekniikka ja kattojen ja lattioiden pintamateriaalit.
Tämän kevään aikana yläkoulun ja lukion opettajat ovat miettineet opetukselleen
sopivat väistötilat koulunmäen, kirjaston, vanhan puukoulun ja ammattiopiston
vapaana olevista opetustiloista. Teknisen työn opetustilat siirtyvät syksyllä koulujen alkaessa ammattiopiston opetustyöpajalle. Väistötilojen käytettävyyteen
liittyen ns. kivikoulun luokkien ilmanvaihtokoneet huolletaan ja säädetään kesän
aikana. Puukoulun tiloissa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, joten ilmanvaihto
oppituntien välissä tapahtuu perinteisellä ikkunatuuletuksella. Kirjastorakennuksessa olevat neljä luokkatilaa hyödynnetään myös väistötiloina. Tämä ei vaikuta
nuorisotilojen käyttöön.
Tarvittaessa kunnalla on käytettävissä ammattiopistolta kolme opetustarkoitukseen tarkoitettua luokkatilaa. Tilojen remontoimisen ja koulukeskuksessa
väistötiloihin siirtymisen tavoitteena on saada perholaisille lapsille ja nuorille
asianmukaiset, toimivat ja terveelliset opetustilat ja remonttien ajaksi mahdollisimman häiriötön oppimisympäristö. Lukiorakennuksen remontin ajaksi mietityt
väistötilat eivät ole täydelliset, mutta terveysriskejä tiloissa toimiville ne eivät
kuitenkaan aiheuta.
Lisäksi tämän vuoden aikana Oksakosken koululla remontoidaan eteisen sisäkatto ja laajennetaan liikuntasalia rakentamalla näyttämö- ja varastotilat rakennuksen jatkeeksi. Kolmas remonttikohde sijaitsee Jalmiinakodilla, jossa asuinkäytöstä poistettu vanha siipi kunnostetaan toimistotiloiksi Soiten kotipalvelulle ja
toimistohenkilöstölle.
Seuraavan lukuvuoden aikana jokaiselta meistä vaaditaan kärsivällisyyttä ja
toiminnan sopeuttamista remonttien aikana. Kärsivällisyys kuitenkin palkitaan
lopuksi ja saamme asianmukaiset ja toimivat tilat käyttöön.
Johtoryhmäterveisin
Lauri Laajala

Mervi Pääkkö

kunnanjohtaja sivistys- ja
		
hallintojohtaja
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Alpo Anisimaa

vs. tekninen
johtaja

Arja Lindbom
taloussihteeri

perho@perho.com | www.perho.com

PERHOLAINEN 5/2018

KESÄTYÖNTEKIJÖIKSI 2018 VALITTIIN:
4. Nurmikoiden, liikuntapaikkojen ja piha-alueiden
hoitotehtäviin:
		
HIETIKKO ELJAS
		
SYRJÄLÄ ELISA
		
KYTÖLÄ HELKA
		
KIVELÄ RONI
		
LINNA MIINA-MARI
		
PANNULA ALEKSI

1. Kaksi ohjaajaa uimakouluihin:
		KUUSJÄRVI ELLA-NOORA
		KANNIAINEN EEMIL
2. Kesäkerho-ohjaajat:
Peltokangas:
ARKKUKANGAS ADALMIINA
		TUOMIVAARA VENLA
Kirkonkylä:
HIEKKA TIIA
		VEHKALAMPI ELINA
		HIETANIEMI WILMA

varalla: POIKOLA ATTE
		
KORPIAHO JUHO
		
ERKKILÄ REBECKA

Möttönen:
KIVIMÄKI HENNA
		PAANANEN NIKLAS
		SALMELA LUUKAS
Oksakoski:
HÄNNINEN TARU
		KINNUNEN AKU-WALTTER

5. Keittiöapulainen Jalmiinakodin keittiölle:
		
KOTILAINEN IIDA
		
KELLOKOSKI JANINA
varalla: OJALA JENNI

3. Maaseutuopiston kesähotellityöntekijä:
		KYTÖLÄ HILLA
varalla: HONKONEN NOORA

Valinnat suoritti 12.4.2018
Perhon kunnan johtoryhmä.

Valitut henkilöt, ottakaa yhteyttä työsopimusasioissa seuraavasti:
Kohdat 1. - 3. Raija Sahlgren, puh. 040 528 9971, raija.sahlgren@perho.com
Kohta 4.
Jyri Harju, puh. 040 848 8243, jyri.harju@perho.com
Kohta 5.
Niina Peltokangas, 040 024 1124, niina.peltokangas@perho.com
Kesäkerhokoordinaattori: Maarit Niskanen, puh. 040 667 3630, maarit.niskanen@perho.com

Perhon lukion kevät- ja ylioppilasjuhla Perhonsalissa
la 2.6.2018 klo 11.30.
Tervetuloa juhlaan lakitettavat ylioppilaat ja läheisenne,
kutsuvieraat ja lukiolaiset.
Tervetuloa kunniavieraina jo perinteeksi tulleeseen tapaan
myös 20 ja 30 vuotta sitten lakitetut lukiomme ylioppilaat. Tarjolla on tilaisuus
tapaamiseen vuosien jälkeen. Kotien toivotaan välittävän kutsua kauempana asuville
entisille opiskelijoillemme. Nimilistat löytyvät lukion fb-sivuilta.
Mirja Siironen, vt. rehtori keskuskoulu ja lukio
OLETKO KIINNOSTUNUT VAPAAEHTOISTYÖSTÄ?
Soiten kautta voit alkaa tukihenkilöksi tai tukiperheeksi tukea
tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Uudet vapaaehtoiset saavat perehdytyksen ja
koulutusta tukihenkilönä tai tukiperheenä toimimiseen. Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Tea Bjon (sosiaaliohjaaja), p. 044-7809 835, tea.bjon@soite.fi
Infoilta tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnasta järjestetään
Perhossa 17.5.2018 klo 19-20 (Kunnanvirasto, Johtokeskus)
---

Perhonjokilaakson lääkärinvastaanotto
Perhon terveyskeskuksen vastaanotto suljetaan 15.6.18 saakka perjantaisin
klo 14. Puhelinnumero ajanvaraukseen toimii normaalisti klo 16 saakka.
Päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa vaativissa asioissa voi 15.6.18 saakka perjantaisin klo 14-16 ottaa
yhteyttä Tunkkarin terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolle, puh. 040-8045000. Hätätilanteessa soittakaa
yleiseen hätänumeroon 112.
2.5.18 K-P:n sosiaali- ja terveyspalvelu ky
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ETSITKÖ TÖITÄ, MIETIT ALANVAIHTOA, OLETKO TYÖTÖN?
OHJURI -hanke järjestää Perholaisille tilaisuuden erilaisista
työllistymistä ja ammatinvaihtoa tukevista mahdollisuuksista.
Tilaisuuden kesto noin 2 tuntia.

Aika:
Paikka:
•
•
•
•

Perjantai 18.5.2018 klo 12.00
Perhon kunta Keskustie 2, Haanensali

Työnetsijä kertoo terveisiä alueen työvoimantarpeista
Opinto- ja uraohjaaja kertoo mm. koulutuksista ja opiskelun rahoituksesta
Voit sopia henkilökohtaisen tapaamisen opinto- ja uraohjaajan kanssa
Työllistymiseen liittyen mahdollisuus myös henkilökohtaiseen keskusteluun

Tiedottamista ja keskustelua siitä, miten työllistymistä voidaan tukea.
Tarvitaanko rekrytoinnin tueksi esim. työharjoittelua, palkkatukea, oppisopimusta tai muuta
koulutusta.
Miten yritystä tuetaan, kun työssäoppimispaikkaa järjestetään työnhakijoille ja työttömälle.
Erityisesti työttömät työnhakijat saavat ideoita työ- tai opiskelupaikan löytämiseen.
Tarjolla kahvia! Ilmoitathan osallistumisesi puhelimitse tai sähköpostilla!
TERVETULOA!
Mikko Hänninen
Kehittämiskoordinaattori
Gsm. 044-561 2152
mikko.hanninen@kase.fi
Verkostotyöntekijä Ohjuri -hanke
Toiminta-alue: Kaustisen seutukunta, Perho ja Kannus
Luontomatkailunäyttely 1
7.5.-10.8. kirjaston Sinisiipi-tilassa
Näyttelyn avajaiset to 17.5. klo 18.00
Luonnossa on mahdollisuuksia –hankkeen
projektipäällikkö Matti Louhula kertoo hankkeesta.
Vapaata keskustelua Perhon matkailusta pyöreän pöydän ympärillä.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!
Kirjastojoogaa
ti 12.6., ti 19.6. ja ti 26.6. klo 19.00-20.30
Mukaan oma jumppapatja!
Joogatapahtumat ovat osallistujille maksuttomia
Kirjojen poistomyyntiä Mäntymittari-tilassa kesän ajan alkaen 4.6.

Jängän kyläilta keskiviikkona 16.5.2018 klo 18:00 Urheiluseuran talolla
Kunnan johtavat viranhaltijat ovat tapaamassa kyläläisiä ja keskustelemassa ajankohtaisista asioista.
Tervetuloa!
Järjestää Jängän kyläyhdistys
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MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
(www.kaseka.fi)
LOHKOMUUTOKSIA VOI TEHDÄ VIPU-PALVELUSSA
Vipu-palvelussa voi tehdä peruslohkomuutoksia ja ilmoittaa kasvulohkotietoja. Lohkomuutokset
kannattaa tehdä ennen tukihakemuksen tekemistä, jotta ne ehditään käsittelemään kunnassa ja
saamaan peruslohkoille oikeat tunnukset tukihakemuksien tekemistä varten.
Peruslohkomuutoksiin kuuluvat lohkojen yhdistäminen ja jako sekä uuden lohkon luonti.
VUODEN 2018 PÄÄTUKIHAKU PÄÄTTYY 15.6.2018
Tukihakemuksia voi lähettää Vipu-palvelun kautta. Viljelijätukien hakuopas on julkaistu Maaseutuviraston verkkosivustolla osoitteessa www.mavi.fi/hakuopas.
Hakuopas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja tukioppaasta. Perusopas sisältää yleisiä tietoja
tukihausta. Tukioppaassa kerrotaan viljelijätukien yksityiskohtaiset ehdot. Hakuoppaan liitteissä on
lisäksi hyödyllistä tietoa esimerkiksi hallinnan siirroista, tukitasoista ja kasvilajeista.
Maaseutuvirasto on postittanut viljelijöille huhtikuun puolivälissä kirjeen, jossa on kerrottu tärkeimmistä muutoksista ja tukihaun alkamisesta. Hakemukset tulee jättää viim. 15.6.2018. Erillistä
muutoshakua ei enää ole.
Tukihakemuksia tekevät Perhossa mm. seuraavat vakuutetut neuvojat:
Finnilä Elina p. 043 8254 283, elina.finnila@proagria.fi
Fiskaali Heimo p. 045 8827 166, heimo.fiskaali@gmail.com
Harju Sari p. 040 523 4114, sari.harju@proagria.fi
Kellokoski Mika p. 050 5611 494, mika.kellokoski@gmail.com
Kivelä Jari p. 0400 316 362, jari.kivela@kase.fi
Polso Pekka p. 040 523 4112, pekka.polso@proagria.fi
TUKIOIKEUKSIEN VARANTOHAKU VIIMEISTÄÄN 15.6.2018
Tukioikeuksia voi hakea varannosta viimeistään 15.6.2018 lomakkeella nro 289. Hakemus toimitetaan ely-keskukseen.
Myöntöperusteet:
-

nuori viljelijä; nuoren viljelijän tuen ehdot täyttävä
uusi viljelijä; ei harjoittanut maataloustoimintaa aloittamista edeltäneiden 5 vuoden
aikana, maataloustoiminta aloitettu aikaisintaan v. 2016
tilusjärjestely
LUEL- ja LUTU –viljelemättömyyssitoumusten päättyminen 1.5.2011 – 15.6.2018
ympäristötuen 20-vuotisten erityisympäristötukisopimusten päättyminen
tuomioistuimen päätös tai viranomaisen hallinnollinen määräys
ylivoimainen este

TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.6.2018
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B tulee jättää kuluvalle vuodelle viimeistään 15.6.2018 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Siirtolomakkeet on syytä jättää seuraavissa tapauksissa:
- tilalle vuokrataan tai ostetaan peltoa ja peltojen mukana hallintaan tulee tukioikeuksia
- päättynyttä vuokrasopimusta jatketaan ja tukioikeuksien omistus on siirretty maanomistajalle
- tukioikeuksia ostetaan tai vuokrataan ilman peltoa
Siirtolomakkeet jätetään luovuttavan tilan kuntaan. Tukioikeuksien tilanne on hyvä tarkistaa viimeistään päätukihakemuksen jättövaiheessa. Tukioikeuksien tilanteen näkee vipu-palvelusta kohdasta ’
tuet – tukioikeudet ja tukioikeuksien siirrot’. 103A-lomakkeen voi tulostaa vipu-palvelusta lomakkeet-kohdasta. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä maataloustoimistoon.
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MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
(www.kaseka.fi)
KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET 2018
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää kasvinsuojeluruiskujen testauksia keväällä/kesällä 2018 KeskiPohjanmaalla mm. seuraavasti:
Paikka
Aika			Testauspaikka
Veteli		12.06.		09.15-11.00 SEO Veteli
Veteli		
12.06.		
11.45-13.00 Räyringin tanssilavan piha, Räyrinki
Veteli		
12.06.		
13.45-14.45 Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
Halsua
13.06		
10.45-11.30 ISOKARHU Syrjäläntie 3 Halsua
Perho
13.06		
12.30-14.15 Perhon Mol, konehallin edusta
Ks. ruiskun testauksen ”unohtaneiden” ruiskut testataan 18.06.2018 ja 19.06.2018 Juhannusta ennen, mutta hintaan lisätään matkakustannukset.
Pakottavissa tapauksissa (testaus vanhentunut) voidaan sopia erillinen tilakäynti.
Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pestynä ja siinä tulee olla vähintään 200 litraa vettä.
Testaajalla on mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Mukana myös edullisia tuulikulkeumaa 90% alentavia suutinkärkiä ja tripletrunkoja. Ruiskun testaaminen maksaa 180 € (alv 0%) .
Lisätietoja Jouni Huhtalalta 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta 044 521 2210.
INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI
Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka
ovat:
16.10. – 15.1.
16.1. – 15.3.
16.3. – 15.8.
16.8. – 15.10.
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.mavi.fi/hyrra .
Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta
päätöksen! Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia.Pohjanmaan ELY-keskuksessa
Heikki Rautio antaa lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, p. 0295 028 612, vaihde 0295
028 500. 		
Maataloustoimisto

PERHOLAISET YRITYKSET TIEDOTTAVAT PERHON SEURAKUNTA TIEDOTTAA
Naisten aamuhetki

lauantaina 19.5.2018 Samuel-salissa

Tuotamme myös arvonlisäverottomia
tukipalveluita Perhossa!
• siivous
• vaatehuolto
• kauppa- ja muut asiointipalvelut
Perhon Peruspesu Oy
Elisa Riihimäki
040 707 5741
Ainon Apu
0400 934 831

Kotityöpalvelu
Anne Rauhala
040 768 3757

Alkaen aamukahvilla klo 8.30
Tule hiljentymään Raamatun sanan
ja musiikin äärelle.
Mukana Marianne Ukskoski,
Minna Erkkilä, Tiina Karhulahti
Järjestää Perhon seurakunta
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YRITYSNEUVONTA TIEDOTTAA
			

TOIMITILAREKISTERI PERHON KUNNASSA
ONKO SINULLA TAI YRITYKSELLÄSI VAPAITA TOIMITILOJA PERHOSSA, JOTKA VOISIT VUOKRATA
YRITYSTOIMINNAN KÄYTTÖÖN TAI TARVETTA LÖYTÄÄ SOPIVAT TOIMITILAT YRITYKSESI
TARPEISIIN?
Ilmoita Perhon kunnan/Perhon Kehitysyhtiön toimitilarekisteriin vapaat/vuokrattavat toimitilat tai mikäli
tarvitset toimitiloja.
Voit ilmoittaa vapaat toimitilat ja toimitilojen tarpeesi sähköpostitse: toimitilat@perho.com
Toimitilarekisteri vapaina olevista tiloista julkaistaan ja jatkossa ylläpidetään Perhon kunnan www-sivuilla
sivujen päivityksen yhteydessä ja tavoitteena on edesauttaa toimitilojen tarjonnan ja kysynnän kohtaamista
Perhossa.
Ilmoittaessasi vapaita/vuokrattavia toimitiloja, kerro tilojen osoite, pinta-ala ja muut tilojen käyttöön vaikuttavat seikat.
Hakiessasi yrityksellesi toimitiloja, kerro lyhyesti minkä tyyppisiä tiloja haet, sijaintitoivetta, pinta-alaa ja
mahdollisia muita toiveita, joita tiloille asetat.
Muista laittaa ilmoitukseesi myös omat yhteystietosi.
LAITETAAN TOIMITILAT TEHOKÄYTTÖÖN PERHOSSA!

---

SÄHKÖINEN LASKUTUS - TULEVAISUUTTA JA NYKYPÄIVÄÄ!
Sähköiseen laskutukseen siirtyminen on edessä jokaisella yrityksellä ennemmin tai myöhemmin. Viivyttely ei
kannata, sillä sähköinen laskutus tehostaa yrityksen toimintaa ja pienentää kuluja. Lisäksi sähköinen laskutus vaikuttaa yrityskuvaan: onko yritys kehityksen eturintamassa vai viimeisten joukossa jälkijunassa?
Sähköinen laskutus on käytössä yhä useammilla yrityksillä. Se vähentää manuaalista työtä ja paperihommia,
tehostaa projektien hallintaa ja mahdollistaa laskuttamisen sekä laskujen vastaanottamisen missä ja milloin
tahansa. Lyhyesti sanottuna sähköinen laskutus säästää aikaa, rahaa ja luontoa.
Sähköisellä laskulla tarkoitetaan yleensä juuri verkkolaskua, mutta myös sähköpostitse lähetetyt laskut voidaan luokitella sähköisiksi laskuiksi. E-lasku puolestaan on verkkopankkiin vastaanotettu sähköinen lasku.
Sähköiseen laskutukseen siirtyminen on helppoa, ja ennen pitkää se on tehtävä joka tapauksessa. Monet
toimijat edellyttävät jo nyt yhteistyökumppaneiltaan verkkolaskujen käyttöä. Myös Perhon kunta lähettää
ja vastaanottaa sähköisiä laskuja, lisätietoja www.perho.com, E-laskut. Myös yritysneuvoja auttaa ja tukee
yrittäjiä siirtymisessä sähköiseen laskutukseen, ota rohkeasti yhteyttä Anne Koskiseen,
anne.koskinen@kosek.fi tai 044-7809241.
---

PERHOLAISTEN 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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