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Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Toni Varila 
perholainen@perho.com
Taitto: Toni Varila  
Aineiston lähetys: osoitteeseen 
perholainen@perho.com, vähintään viikko 
ennen seuraavan julkaisuviikon 
maanantaita. 
Painopaikka: Painolampi Ky

KUNNANVALTUUSTON 
kokous maanantaina 16.8.2021 klo 18.30 Keskuskoululla Perhonsalissa
Esityslista nähtävänä kunnan internetsivulla 12.8. lukien www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat

Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan  
nettisivuilla to 19.8.2021 lähtien.
Antti Hietaniemi
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kunnantalon kuulumisia

Toinen koronakesä on taittumassa kohti loppukesän hämärtyviä iltoja. Perho ei kesänkään aikana ole joutunut 
kansalliselle koronakartalle, joka tarkoittaa, että meillä todettuja tartuntoja on 0-4 kpl. Kesän aikana korona-
tartuntojen ilmaantuvuus on kuitenkin noussut merkittävästi koko maassa, eikä herkästi tarttuvaa, meidän 
jokaisen arkeen vaikuttavaa tautia ole edelleenkään voitettu. Vetoan voimakkaasti jokaiseen kuntalaiseen; 
Huolehditaan edelleen ennaltaehkäisevistä, terveysviranomaisten antamien ohjeiden noudattamisesta, jotta 
voimme jatkaa arkeamme mahdollisimman kevein rajoituksin. Se onnistuu parhaiten kunnioittamalla annet-
tuja ohjeita ja varotoimenpiteitä. Myös rokotuskattavuuden nousu koko väestössä edesauttaa elämämme nor-
malisoitumista tehokkaasti ja toivonkin, että kuntalaiset ovat aktiivisia koronarokotusten ottamisen suhteen.

Kunnan hallintosääntöä päivitettiin kevään aikana johtavien viranhaltijoiden osalta siten, että sivistys- ja 
hallintojohtajan osastopäällikkötasoinen yhdistelmävirka jaettiin kahteen uuteen osastopäällikkötasoiseen 
virkaan ja sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta eriytettiin kahdeksi lautakunnaksi; Sivistyslautakunnaksi, joka 
vastaa varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen koulutukseen kunnassamme, sekä Hyvinvointilautakunnak-
si, joka vastaa kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso ja vapaa-ajantoiminnoista.  Muutoksen tavoitteena on vahvistaa 
sivistys- ja vapaa-aikatoimen hallintoa ja palvelujen tuottamista, sekä varautua tulevien vuosien tarpeisiin 
talous- ja hallinto-osastolla. Sivistysjohtajan rekrytointi saatiin päätökseen ennen kesälomakautta ja sivistys-
johtajaksi olemme saaneet aikaisemmin yläkoulun ja lukion rehtorina toimineen Anni Riihimäen. Yläkoulun ja 
lukion rehtorin virka on tarkoitus täyttää syksyn aikana julkisella haulla.

Talous- ja hallintojohtajan viran hakuaikaa jatkettiin kesällä ja määräaikaan mennessä saimme viisi hakemus-
ta. Viranhaltijan valintaprosessi toteutetaan uusien luottamushenkilötoimielimien aloittaessa työnsä.

Kesäkuun vaaleissa valittu uusi kunnanvaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran maanantaina 16.8.2021 klo 
18:30 Perhonsalissa, koulukeskuksessa. Valtuusto valitsee kunnan muiden luottamushenkilötoimielimien (lau-
takunnat ym.) jäsenet ensimmäisessä kokouksessaan. Valtuuston kokoukset ovat nähtävissä verkkolähetyksi-
nä, joihin linkki löytyy kunnan www-sivulta.

Kuntastrategian päivitystyön valmistelu vastaamaan uuden valtuuston tavoitteita on käynnistynyt. Kunnan 
verkkosivuilla on linkki, josta jokainen kuntalainen pääsee ilmaisemaan näkemyksensä Perhon kunnan vah-
vuuksista sekä siitä, mihin kunnan kehittämisessä tulisi erityisesti panostaa. Kysely on auki elokuun loppuun 
saakka ja toivoisin kuntalaisilta aktiivista vastausintoa tähän kyselyyn.

Aurinkoista loppukesää kaikille kuntalaisille!
Lauri Laajala
kunnanjohtaja
Perhon kunta
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JÄTEVESISÄILIÖIDEN TYHJENNYKSISTÄ
Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi 
vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Yrittäjän, joka 
tyhjentää jätevesisäiliöitä tulee olla liittynyt jätehuoltorekisteriin.

Jätevesilietteet umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on lähtökohtaisesti toimitet-
tava jätevedenpuhdistamolle. Tietyin ehdoin lietettä voidaan käyttää lannoitteena pellolla, mutta 
liete tulee käsitellä kalkkistabiloinnilla. Lisätietoa mm. jäteveden käsittelystä löytyy jätehuoltomää-
räyksistä, jotka löytyvät kunnan nettisivulta yhdyskuntatekniikka -osiosta. 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

RUUNAKANKAAN POLTTOPAIKKA
Ruunakankaan polttopaikka on tarkoitettu ainoastaan puutarhajätteen (oksien ja lehtien) poltta-
miseen. Alueelle ei saa tuoda MITÄÄN MUUTA JÄTETTÄ! Lähiaikoina alueelle on taas ilmestynyt 
huonekaluja, elektroniikkaa, puutavaraa yms. jätettä. 

Mikäli alue ei jatkossa tule pysymään asiallisessa kunnossa, suljetaan puutarhajätteen polttopaikka 
pysyvästi. Jätteiden joukosta on löytynyt osoitetietoja ja roskaajiin otamme yhteyttä.

TEKNINEN TOIMI

Kerro mielipiteesi/näkemyksesi 
kuntastrategian tavoitteisiin ja painotuksiin

Valtuustokauden vaihtuessa myös kuntastrategiaa ollaan päivittämässä.

Strategiatyön valmistelun pohjaksi pyydämme kuntalaisia kertomaan näkemyksensä Perhon kunnan 
vahvuuksista sekä painotuksista, joihin kunnan toiminnoissa tulisi panostaa.

Kunnan nettisivuilla (www.perho.com) olevasta linkistä avautuva kysely on avoinna elokuun 2021 
loppuun saakka ja kysely jakautuu kahteen osioon; kunnan vahvuuksien kartoittamiseen ja toisessa 
osiossa etsimme näkemyksiä siihen, mihin kunnan kehittämisessä tulisi erityisesti panostaa.

Ole mukana rakentamassa Perhon kunnan tulevaisuutta!

Kaipaako tallisi ja varastosi tyhjennystä? Onko pihoillesi jäänyt maatalouskoneita, traktoreita, 
mopoja, autoja, ruohonleikkureita, moottorisahoja tms. seisomaan? 

Jos on ja olet aikonut ne hävittää, niin ota yhteyttä perholaiseen yrittäjään, tehdään reilut kaupat. 

Monipalvelu 
V-M Kalliokoski

p. 0401694368
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REHTOREIDEN TERVEISET
Kesäloma lähenee loppuaan ja pääsemme jälleen aloittamaan uutta kouluvuotta! 

Tulevana lukuvuonna varaudumme myös poikkeusjärjestelyihin, mutta opetus järjestetään syksyllä 
lähiopetuksena. Tehdään yhdessä tästä lukuvuodesta hyvä ja turvallinen oppimisen matka, jossa 
tuemme toinen toisiamme arjen tilanteissa. Yhdessä opimme paljon uusia asioita. Me rehtorit tiedo-
tamme, jos joudumme turvautumaan poikkeusjärjestelyihin lukuvuoden aikana. On tärkeää, että 
kaikki noudattavat yhteisesti annettuja ohjeita. 

Hyvä ja rakentava yhteistyö on tulevan lukuvuoden tärkein tavoitteemme. 

Koulut alkavat keskiviikkona 11.8. seuraavasti:

Möttösen koulu klo 8:30.
Kirkonkylän koulu klo 9:00. 
Perhon keskuskoulu ja lukio klo 9.00.

Koulujen terveiset ja päivitetyt tiedot voit käydä lukemassa Perhon koulujen nettisivuilta:  
https://peda.net/perho . Kuljetusaikataulut löydät kunnan nettisivuilta.

TERVETULOA KOULUUN! 
       
Ystävällisesti yhteistyöterveisin, 

Anni Riihimäki     Pasi Kanniainen
Yläkoulun ja lukion rehtori / vt. sivistysjohtaja Alakoulujen rehtori 
anni.riihimaki@perho.com    pasi.kanniainen@perho.com 
p. 040-763 2303     p. 044- 575 9074 
 
  

LUKUVUODEN 2021-2022 TYÖPÄIVÄT
Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 11.8.2021 ja päättyy lauantaina 18.12.2021
Syysloma on viikolla 42 (18.10 - 22.10.2021)
Kevätlukukausi alkaa perjantaina 7.1.2022 ja päättyy lauantaina 4.6.2022
Talviloma on viikolla 9 (28.2 - 4.3.2022)

Lisäksi lukuvuonna 2021–2022 pidetään yksi koulun itse valitsema lauantaityöpäivä, josta rehtorit 
ilmoittavat erikseen.  

TURVALLISTA KOULUVUOTTA KAIKILLE!

HIEKANMÄEN ALUEEN KISSANOMISTAJAT HUOM!

Hiekanmäen alueella liikuskelee villikissoja, joista aiheutuu harmia alueen asukkaille. Kissat mm.
virtsaavat terasseille ja ulostavat pihamaalle ja leikkialueille. Tästä on tullut useita yhteydenottoja
kunnan tekniseen toimeen.
Järjestyslaki velvoittaa kissan omistajaa huolehtimaan, että irrallaan oleva kissa ei mene naapurita- 
lon tai -taloyhtiön pihalle eikä järjestyslaissa erikseen lueteltuihin kiellettyihin paikkoihin.
Tekninen toimi loukutti villikissoja tammikuun alussa sekä myöhemmin keväällä 2021 mutta huonol-
la menestyksellä. Tästä johtuen loukutusta on päätetty jatkaa.
Pyydämme kissanomistajia merkitsemään lemmikkikissat kaulapannalla. Mikäli pyydystetyllä kissal- 
la ei ole kaulapantaa tulkitaan se villikissaksi ja lopetetaan.

TEKNINEN TOIMI
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ALAKOULUJEN HENKILÖKUNTA

KIRKONKYLÄN KOULU
Opettajainhuone p. 040 684 2857
Rehtori: Kanniainen Pasi
Vararehtori: Uusisalo Maija, p. 040 062 7294,  maija.uusisalo@perho.com
Koulusihteeri: Urpilainen Tiina p. 040 551 0702, tiina.urpilainen@perho.com
Koulukuraattori: Kanniainen Riikka p. 040 765 9915, riikka.kanniainen@perho.com 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: Torppa Silja p. 040 804 3620, silja.torppa@soite.fi
Nepsyohjaaja: Niskanen Maarit: p. 040 667 3630, maarit.niskanen@perho.com
Opettajat ja koulunkäynninohjaajat (etunimi.sukunimi@perho.com)
Esikoulu 
Opettajat: Kivelä Ulla, Peltokangas Pirjo
Lastenhoitajat: Kivelä Tuula, Mäkelä Hanna
1.lk.
Opettajat: Kytölä Salla, Vähämöttönen Sari
Ohjaaja: Hietala Susanna
2.lk.
Opettajat: Hakojärvi Päivi, Turunen Janne (+ 6.lk ruotsi)
Ohjaaja: Humalajoki Outi
3.lk.
Opettaja: Pölkki Leena
Ohjaaja: Kivimäki Miia
4.lk.
Opettajat: Hietapakka Katja, Isomöttönen Anna
Ohjaajat: Peltoniemi Sinikka, Tuominen Laila
5.lk. 
Opettaja: Kuusi Annika
Ohjaaja: Pajula Arja
6.lk.
Opettajat: Autio Tiina, Siponen Eeva
Pienluokka
Erityisluokanopettaja: Moskajärvi Susanna
Ohjaajat: Honkalehto Niina, Humalajoki Irina, Kalliokoski Susanna, Pohjonen Minna
Muut opettajat:
Laaja-alainen erityisopettaja: Louhula Katja
Laaja-alainen erityisopettaja: Uusisalo Maija
Englanninopettaja: Mäkelä-Salonen Helena
Käsityö (TN): Kytölä Mika

MÖTTÖSEN KOULU
Opettajainhuone p. 040 684 2863
Rehtori: Kanniainen Pasi
Vararehtori: Vasalampi Marjo, p. 040 738 8572,  marjo.vasalampi@perho.com
Koulusihteeri: Urpilainen Tiina p. 040 551 0702, tiina.urpilainen@perho.com
Koulukuraattori: Kanniainen Riikka p. 040 765 9915, riikka.kanniainen@perho.com 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: Torppa Silja p. 040 804 3620, silja.torppa@soite.fi
Nepsyohjaaja: Niskanen Maarit: p. 040 667 3630, maarit.niskanen@perho.com

Opettajat ja koulunkäynninohjaajat (etunimi.sukunimi@perho.com)

Esikoulu
Opettaja: Linna Kaarina
Lastenhoitaja: Linna Mirja

1.lk. 
Opettaja: Anne-Maria Salo
Ohjaaja: Salmi Pia
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2.lk.
Opettaja: Aho-Vasalampi Sari
Ohjaaja: Alanko Marita
3.lk.
Opettaja: Vasalampi Marjo
Ohjaaja: Kytölä Kaisa
4.lk.
Opettaja: Kalliokoski Kaija
Ohjaaja: Viiru Kirsi
5.lk.
Opettaja: Aho Leila
6.lk.
Opettaja: Alanko Karoliina
Muut opettajat
Laaja-alainen erityisopettaja: Kangasaho Maria
Englannin- ja ruotsinopettaja: Oinonen Eija
Käsityö (TN): Kytölä Mika

KESKUSKOULUN JA LUKION HENKILÖKUNTA 
Vt. Sivistysjohtaja, yläkoulun ja lukion rehtori Anni Riihimäki 
Vararehtori Reijo Koivisto p. 040 – 184 0929,  reijo.koivisto@perho.com 
Koulusihteeri Tiina Urpilainen p. 040 – 551 0702,  tiina.urpilainen@perho.com 
Opinto-ohjaaja Marika Riihimäki p. 040 – 352 3360, marika.riihimaki@perho.com 
Koulukuraattori Riikka Kanniainen p. 040 765 9915, riikka.kanniainen@perho.com 
Koulu ja opiskeluterveydenhuolto Silja Torppa p. 040 – 804 3620,  silja.torppa@soite.fi 
Opettajainhuone p. 040 – 684 2856 
Ala-aho Piia, kotitalous 
Felix de Silva, englanti, ruotsi, musiikki, luokanohjaaja 7A  
Hakkarainen Esa, musiikki 
Harju Hanna, käsityö, kuvataide, terveystieto, luokanohjaaja 7B 
Honkonen Terhi, historia ja yhteiskuntaoppi, ryhmänohjaaja jatkajat  
Jänkä Eija-Liisa, äidinkieli ja kirjallisuus, luokanohjaaja 9B 
Kirvesmäki Sarita, pitkä matematiikka, kemia  
Kivinen Joonas, liikunta ja terveystieto, luokanohjaaja 9C 
Koivisto Reijo, biologia, maantieto, lukion alkajien ryhmänohjaaja, abittivastaava 
Koivuniemi Eija, ruotsi, saksa, luokanohjaaja 8C 
Kytölä Mika, käsityö yläkoulussa ja alakoulussa 
Leväniemi Outi, äidinkieli ja kirjallisuus, ryhmänohjaaja abit 
Möttönen Terhi, laaja-alainen erityisopettaja, erityisopetus 
Pohjonen Marjut, matematiikka, kemia, fysiikka, luokanohjaaja 8B 
Riihimäki Marika, opinto-ohjaaja 
Salmenautio Marjo, liikunta, terveystieto, luokanohjaaja 7C 
Saari Johann, uskonto, psykologia, filosofia, historia 
lukion lyhyt matematiikka, fysiikka, (opettajan nimi ilmoitetaan myöhemmin)  
englanti, ranska, (opettajan nimi ilmoitetaan myöhemmin)   
matematiikka, fysiikka, kemia, (opettajan nimi ilmoitetaan myöhemmin)  
matematiikka, fysiikka, kemia (opettajan nimi ilmoitetaan myöhemmin)  
Tuncel Teija, erityisluokanopettaja, pienluokka 
Juoperi Terhi, koulunkäynninohjaaja 
Pynssi Kalevi, koulunkäynninohjaaja 
Pölkki Elisa, koulunkäynninohjaaja 
Waris Tuulia, koulunkäynninohjaaja 
luokanohjaaja 8A, ryhmänohjaaja ilmoitetaan koulun alkaessa 
luokanohjaaja 9A, ryhmänohjaaja ilmoitetaan koulun alkaessa 
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SOITE TIEDOTTAA

Väestön koronavirusrokotukset etenevät hyvin Soiten alueella. Väestön rokotukset ovat nyt käyn-
nissä kaikille yli 16-vuotiaille sekä 12-15-vuotiaille riskiryhmään 1 ja 2 kuuluville nuorille. 
 
Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensim-
mäisellä annoksella 77 %. Toisen rokotusannoksen on saanut 42 % alueen yli 12-vuotiaista. 
Koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella 66 % väestöstä.
 
Aikoja koronarokotuksiin on hyvin saatavilla. Puhelinajanvaraus koronarokotuksiin on myös avoinna 
numerossa 06 828 7488 ja myös Omahoidossa sähköisessä ajanvarauksessa on avoinna aikoja.
 
Lisäksi Soite järjestää ajanvarauksettomia rokotuspäiviä, jolloin ensimmäiseen koronarokotukseen 
voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä.
 
Ajanvaraukseton rokotuspäivä Vetelissä järjestetään 

• tiistaina 10.8.2021 Klo: 12.00 -15:30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Passeli)

H i e r o n t a p a l v e l u  A n n e  H ä n n i n e n

Olen kesäkuussa aloittanut hierojantyöt yksityisenä yrittäjänä, 
toiminimellä Hierontapalvelu Anne Hänninen. 

Os. Hietaniementie 56, Perho
p. 0505333638

Ota rohkeasti yhteyttä!
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Perhoviikon päättää ravit Perhon Tuohimaan raviradalla su 8.8 klo 13.00

Tervetuloa nauttimaan kesäravien tunnelmasta!

Lapsille suosittu kepparikisa, kaikki osallistujat palkitaan.

7.8.2021 Perho-viikon markkinapäivän ohjelmaa
Klo 10 Markkinoiden avajaisjuhlapuhe  
Klo 12 Lauluyhtye Valo esiintyy
Klo 12:30 Nallepainiryhmän demotunti-esittely
Klo 13 alkaen arpa- ja kisapalkintojen jakoa
Klo 14 Markkinat päättyvät

Klo 11-13 Perhon uuden päiväkodin avoimet ovet
Klo 10 -14 Paloasemalla tarjolla vohvelikahvit ja Pelastusnäytös klo 13 alkaen
Klo 14 Pesäpallo-ottelu Perhon Kiri vs. Kokkolan Kiri


