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Kuulumisia kunnantuvalta…

Perhon kunnan strategian ja olemassa olon perusrakenteena on vahva
kuntatalous. Kunnanhallitus valvoo, että kuntaorganisaatio ja toimielimet
toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden ja vahvistetun talousarvion
mukaisesti.
Kunnanhallitus seuraa kunnan talouden kehittymistä kuukausiraporteista
ja kolmannesvuosittain laadittavista osavuosikatsauksista. Vuoden 2019
talousarvio on laadittu ja vahvistettu alijäämäisenä, mikä tarkoittaa, että
talousarviossa arvioidut tulot eivät riitä kattamaan toiminnasta ja palveluiden tuottamisesta syntyneitä kuluja. Tämä vastuuttaa tilivelvolliset
viranhaltijat ja kunnanhallituksen reagoimaan, mikäli kunnan talouden
kehitys poikkeaa arvioidusta. Näin on tapahtunut alkuvuoden 2019
osalta.
Kunnanhallitus käsitteli maaliskuun kuukausiraporttia kokouksessaan
29.4.2019 ja päätti, että kunnanjohtaja valmistelee seuraavaan
hallituksen kokoukseen talouden tasapainottamisryhmän nimeämisen.
Kunnanhallitus nimesi talouden tasapainottamisryhmän kokouksessaan
13.5.2019, jossa myös käsiteltiin vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus.
Työnsä käynnistäneen talouden tasapainottamisryhmän työskentelyssä
ei ole ylimääräistä dramatiikkaa. On kunnan ja kaikkien kuntalaisten etu,
että Perhon kunnan taloudellisesta toimintakyvystä pidetään huolta ja
samalla huolehditaan siitä, että kuntalaisille tarjottavat palvelut ovat
oikein mitoitettuja ja tarkoituksenmukaisia, huomioiden kunnan koko.
Talouden tasapainottamisryhmän tehtävänä on etsiä keinoja ja tehdä
esityksiä toimenpiteistä, joilla kuntatalouden kehitys voidaan oikaista
suunnitellulle tasolle. Samalla ryhmä osallistuu myös vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 – 2022 taloussuunnitelman laatimiseen.
Tasapainotusryhmä ei tee päätöksiä säästö- ja kustannusleikkauksista,
eikä mahdollisista toiminnan muutoksista. Päätökset tehdään
normaaleissa kunnan päätöksentekotoimielimissä; lautakunnissa,
kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Nämä päätökset ovat
kaikki julkisia ja ne julkaistaan kunnan www-sivuilla normaalin käytännön
mukaisesti.
Kunnantoimiston henkilöstön kesälomia on keskitetty heinäkuulle siten,
että kunnantoimisto on suljettuna asiakaspalveluista 8. – 28.7. välisenä
aikana. Perho päivä on lauantaina 3.8. ja samassa yhteydessä vietämme
Keski-Pohjanmaan maakuntajuhlaa. Näistä tarkempaa tietoa
myöhemmin.
Koko kunnan henkilöstö toivottaa kuntalaisille ja kesävieraille aurinkoista
ja virkistävää kesää.
Perhon kunnan johtoryhmä
Lauri Laajala, kunnanjohtaja
Mervi Pääkkö, sivistys- ja hallintojohtaja
Alpo Anisimaa, tekninen johtaja
Arja Lindbom, taloussihteeri
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Hei kuljetusyrittäjä
Keski-Pohjanmaalla on käynnistynyt Kyytiin2 -hanke. Hanke auttaa alueen kuljetusyrityksiä ottamaan muuttuneesta kuljetuspalvelulaista ilon irti.
Teknologian kehitys ja uusi joustava laki antavat monenlaisia mahdollisuuksia palvella
asiakasta entistä paremmin.
Ole yhteydessä hankkeen projektipäällikkö Tomas Luomaan missä tahansa kuljetusta
koskevassa asiassa, niin katsotaan miten hanke voisi auttaa juuri sinua.
Yhteystiedot:
Tomas Luoma
Kaustisen seutukunta
Kyytiin2 -hanke
tomas.luoma@kase.fi
040-142 4257
Keski-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoituksen.

Perhon kotiseutumuseo
on avoinna heinäkuussa
seuraavasti:
ti 2.7.
to 4.7. 		

klo 10-15
klo 13-18

ma 8.7. 		
ke 10.7. 		
pe 12.7. 		

klo 13-18
klo 10-15
klo 13-18

ti 16.7. 		
to 18.7. 		

klo 10-15
klo 13-18

ma 22.7.
ke 24.7. 		
pe 26.7. 		

klo 13-18
klo 10-15
klo 13-18

Tervetuloa!
Perhon kotiseutuyhdistys ry
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Perhon kirjasto tiedottaa:
Kesän lukukampanja on Lukupässi!
Kampanja on suunnattu lapsiperheille, mutta ikärajaa osallistumiselle ei ole.
Kampanja kestää elokuun loppuun.
Pääkirjastosta voi noutaa lukupässin. Kotona lukupässin voi värittää ja kun on lukenut
tai kuunnellut kolme kirjaa, sen voi tuoda takaisin kirjastoon laitumelle. Kun on palauttanut pässin, voi osallistua arvontaan. Pässejä voi täyttää kesän aikana niin monta
kuin ehtii ja jokaisesta saa uuden arpalipun.

Celia-kirjasto
Kirjasto tarjoaa Celian maksuttomia äänikirjoja silloin kun painetun kirjan lukeminen
on
vaikeaa näön, vamman tai lukivaikeuden vuoksi. Tule kirjastoon tutustumaan äänikirjoihin ja löydä uusi tie kirjojen maailmaan!
- Äänikirjatallenteet ovat Mp3-muodossa, joten kuunteluun tarvitset
Mp3-tiedostoja toistavan CD-soittimen tai tietokoneen.
- Voit kuunnella äänikirjoja myös omalla kännykälläsi tai tabletillasi ilmaiseksi. 		
Kysy kirjastosta tunnuksia sovellukseen.

Tervetuloa Eepos-verkkokirjastoon, avoinna 24 h: www.eepos.finna.fi
Lainojen uusiminen ja varausten tekeminen edellyttää kirjautumista. Kirjautumiseen
tarvitset kirjastokortin tunnuksen ja 4-numeroisen tunnusluvun. Tunnusluvun saat
kirjastosta.
Eepos-yhteistyöllä monia etuja :
• 22 kunnan yhteinen verkkokirjasto tuo yhteisen kokoelman ulottuvillesi
• sama kirjastokortti käy kaikissa Eepos-kirjastoissa
• palauta lainat mihin tahansa Eepos-kirjastoon

Poistokirjamyynti
Kirjaston aulassa koko kesän ajan runsaasti poistokirjoja 0,20 €/ kpl, vaikka kesämökille lukemiseksi.

Kirsti Taipale-Koukkulan taidenäyttely 12.6. – 2.8.2019
Sinisiivessä esillä siltanäkymistä ja maisemista koostuva veteliläisen taiteilijan
näyttely.
Kirjaston kesäaukioloajat:
Ma, ke, pe klo 10 – 16
Ti klo 12 – 19
To klo 13 - 19
Kirjasto suljettu 15. – 19.7.2019
perhon.kunnankirjasto@perho.com
040 684 1867

PERHOLAINEN 5/2019

Punaisen mökin 4h-kesäkahvila
Vanhainkodintie 21, 69950 Perho

Avajaiset 5.6.2019
Aukioloajat: ma-la 11-19 su 11-14
Kahvilaa pyörittää kolme perholaista nuorta
Myynnissä ainakin makeita ja suolaisia leivonnaisia sekä irtojäätelöä.

Tervetuloa!
Onko tietokoneesi mystisesti hidastunut?
Kaipaako tietokoneesi päivityksiä? Onko tuolin ja koneen
väliin muodostunut kitkaa? Ei huolta!
ATK-APU S. HUMALAJOKI
Teollisuustie 2, p. 040 378 3150
atk.apu.sh@gmail.com

Tietokoneiden, läppärien, tulostimien ja reitittimien
asennus- ja korjaustyöt.
Kokkotyösäätiön valmennustoimintaa Perhossa:
Perhon ruokala, Haanentie 26 (Kpedu maaseutuopisto)
avoinna ma-pe. Lounas 10:45 - 12:30
Tervetuloa syömään!
Kierrätysmyymälä ja Perhon paja, Vehmassuontie 5
Kierrätysmyymälä, kierrätystavaran hakupalvelu 1x viikossa,
polkupyörien perushuolto sekä puutyöpaja.
Tervetuloa tutustumaan!
Yhteystiedot: Pajaohjaaja 040 839 4004, Valmentaja 040 774 9935
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Perhon kunnan kulttuuripuolen kesätyöpaikka
Hakua jatkettu!
Kulttuuripuolen kesätyöpaikka Artstudio Perho - näyttelyn sekä Perhon kotiseutumuseon esittelijä.
Työhön haetaan 1.7.-28.7.2019 väliselle ajalle vähintään 18-vuotiasta nuorta kesätöihin. Työaika
viikossa on 25 tuntia eli 5 tuntia päivässä. Työtehtävä koostuu Artstudio Perhon ja Perhon kotiseutumuseoiden esittelyistä. Vaadimme hakijalta oma aloitteisuutta, kiinnostusta kulttuuriin ja intoa
opetella historiaa sekä tietenkin esittelijän taitoja. Työhön opetetaan.
Hakemus tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@perho.com
3.6.-16.6.2019 klo 12:00 mennessä. Paperimuotoiset hakemukset osoitteeseen Perhon sivistys- ja
vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO. Hakemukseen tulee merkitä: Kesätyö-kulttuuri
Lisätietoja: vt. nuoriso-kulttuurisihteeri Arto Marjala 040 528 9971/arto.marjala@perho.com

Kuntokampanjan tulokset
helmi/maalis/huhtikuun osalta
Kuntokortteja palautettiin 7kpl.
Eniten yli 30min suorituksia tänä vuonna teki Mirja Peltokangas ja suorituksia hänelle kertyi
80 päivälle.
Arvontaa ei tänä vuonna käydä korttien vähäisen palautusmäärän takia vaan
palkintoja jaetaan kaikille kortin palauttaneille.
Osallistujat voivat valita palkintonsa seuraavista vaihtoehdoista:
• 3kk:n salikortti Perhon kunnan kuntosalille
• Perho-aiheinen tavarapalkinto
Palkinnot voidaan noutaa kunnanvirastolta, vapaa-aikatoimistosta

Pyöräilykampanja Perho - Kyyjärvi 2019
Voiton vei Kyyjärvi tuloksella 7,8km/asukas.
Perhon tulos oli 3.12 km/asukas
Polkupyöräarvonnassa onni suosi Aino Humalajokea.
ONNEA VOITTAJALLE!
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Your Markets- Invest in Export- hanke

Hankkeessa on kolme konkreettista osa-aluetta.
1. Yrittäjien / Yritysten henkilöstön osaamispääoman kasvattaminen kansainvälisen
    kaupan saralla. Eri teemoihin paneudutaan Suomen kovimpien asiantuntijoiden         
vetämissä workshopeissa.
2. Pop up -toimistot ulkomailla. Vientimarkkinalle perustetaan lyhyeksi ajaksi
     toimisto, josta käsin yhdessä tutkitaan markkinaa ja tavataan potentiaalisia
yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.
3. Vertaisyrittäjyydestä lisää vahvuutta. On muitakin, jotka ovat samassa
     tilanteessa. Yrittäjien keskenään vaihtamat kokemukset ovat arvokkaita ja lisäävät
ennen kaikkea kokemuspohjaa.
Hankkeen päärahoittaja on Keski-Pohjanmaan liitto/EAKR. Kuntarahoitukseen
osallistuvat Kokkolanseudun Kehitys Oy, Kaustisen seutukunta, Kannuksen kaupunki sekä
Perhon kunta. Yksityinen rahoitusosuus tulee Viexpolta.
Hankkeeseen osallistuminen on maksutonta. Hanke toimii ajalla 1.5.2019 – 31.8.2020.
Ota yhteyttä hankkeeseen liittyvissä asioissa projektipäällikkö Maarit Mäkelään.
050-3737 044 maarit.makela(at)viexpo.fi
Käy tutustumassa:
Kosek @instagram:
KOSEK_Kokkola
Kosek @facebook:
Kokkolanseudun Kehitys Oy Kosek

www.kosek.fi
KOSEK - KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY
Ristirannankatu 1 / 67100 Kokkola /
Puh: (06) 824 3400 / info@kosek.fi

Anne Koskinen / Yritysneuvoja
Keskustie 2, 69950 PERHO
p. 044 780 9241 / anne.koskinen@kosek.fi
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