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Aluevaalit 2022 kuulutus ja Perhon kunnassa 
23. päivänä tammikuuta 2022 toimitettavia aluevaaleja 

varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä sivuilla 2-15.

Hyvää alkanutta vuotta,
 
aluevaalit ovat juuri alkamassa. Ennakkoäänestys järjestetään 12.1.-18.1. välisenä aikana kunnantalon 
Haanensalissa. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022. Perhon kunta kuuluu Keski-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen vaalipiiriin, ja vaaleissa valitaan jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueiden aluevaltuustoi-
hin.
 
Aluevaltuusto päättää jatkossa hyvinvointialueen eli meidän alueella Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen. Nämä toiminnot siis siirty-
vät kuntien järjestämisvastuulta hyvinvointialueille. Toivommekin vaalipaikalle vilkasta äänestysliikennettä 
aluevaaleissa. Vaalit järjestetään koronaturvallisesti ja vaalipäivänä on mahdollisuus äänestää ns. 
drive-in - äänestyksessä kunnantalon pihassa, mikäli terveydentilan vuoksi ei ole mahdollista tulla 
vaalihuoneistoon äänestämään.
 
Koronatilanne onkin heikentynyt valtakunnan tasolla ja viime viikkojen aikana myös meillä Perhossa. 
Yleinen terveystilanne vaatii nyt meiltä kaikilta erityistä varovaisuutta ja sosiaalisten kontaktien minimoimis-
ta. Pidetään huolta hyvästä käsihygieniasta ja käytetään kasvomaskeja. Lisäksi koronarokotteen ottaminen on 
vahvasti suositeltavaa. Lisätietoa alueen koronatilanteesta löytyy Soiten sivustolta korona.soite.fi .
 
Turvallista ja aktiivista vuoden alkua toivottaa
Kunnantalon väki

Perhossa tällä hetkellä olevat koronarajoitukset:
 
• Kokoontumisrajoitukset: Yli 20 hengen tilaisuudet on kielletty 31.12.2021 – 30.1.2022 välisenä aikana
• Liikuntasalit ja kirjaston lukusali on suljettu 16.1.2022 saakka (huom. alle 16- vuotiaiden liikunta- ja 

harrastusryhmät voivat jatkaa toimintaa, mikäli järjestävä taho vastaa annettujen suositusten noudat-
tamisesta)

• Perhon kunnantalon henkilöstö tekee työtä mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen
• Soiten alueella on voimassa laaja kasvomaskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille, myös 

rokotuksen saaneille yli 12-vuotiaille

Seuraa ajantasaista tietoa koronasta kunnan kotisivuilta www. perho.com
 
Kunnanviraston henkilöstön laajasta etätyöstä johtuen henkilöstö on tavoitettavissa parhaiten puhelimitse tai 
sähköpostilla. Toivomme tapaamisista sovittavan etukäteen ko. viranhaltijan kanssa. 
Yhteystiedot löytyvät viraston ovesta sekä kotisivuilta www.perho.com
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ALUEVAALIT 2022

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9:00 - 20:00 Perhon kunnanvirastolla, 
Haanensalissa, Keskustie 2.

Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeus-
rekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. 
Ilmoituskorttia ei tarvitse ottaa mukaan äänestykseen.

Ennakkoäänestys toimitetaan 12.-18.1.2022
Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa (Keskustie 2) seuraavasti:
ke-pe  12.-14.1.2022  klo 9-15
la-su   15.-16.1.2022  klo 11-14
ma-ti  17.-18.1.2022  klo 11-17

Henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, kuvallinen kela-kortti tai poliisin antama henkilökortti) on 
oltava mukana äänestyksessä. Tarvittaessa poliisilta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin 
äänestämistä varten.

Laitoksessa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedotetaan ao. laitoksessa erikseen.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse 
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta 
kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa 
kuin hoidettava. Omaishoitajalla tulee olla omaishoitajasopimus ja hänen täytyy asua samassa 
taloudessa sekä olla äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse 
(Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai Terhi Kultalahti, puh. 040 183 3165 os. PL 20, 
69951 PERHO) viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 mennessä.

Äänestyspaikalla tulee noudattaa yleisiä koronaohjeistuksia (käsidesin käyttö, maskisuositus, 
turvavälit jne.). 
Mikäli sinulla on koronavirukseen viittavia oireita, pysy kotona ja hakeudu koronatestiin.

Perhossa 30.11.2021  Perhon kunnan keskusvaalilautakunta
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LUMIKASA ON VAARALLINEN LEIKKIPAIKKA

Lumen kasaaminen voi johtaa yllättäviin vaaratilanteisiin. Lumessa on leikitty kautta aikojen, mutta 
piha-alueiden massiiviset aurauskasat voivat olla vaaraksi hengelle ja terveydelle. Ne eivät ole lasten leikki-
paikkoja. Lumenauraajien on vaikea havaita, jos lapset tekevät niihin majoja tai onkaloita.

Lumileikkeihin ja lumenkuljetukseen liittyviä onnettomuuksia tapahtuu Suomessa vuosittain.

– Auraustyö on tarkkaa ja raskasta työtä, kun lunta tulee paljon ympäri vuorokauden, niin kun viime talvina 
on tullut. Työpäivät venyvät ja kiire on aina kova auraustöissä, kun pitää saada paikat putsattua autoille ja 
ihmisille.

Lapset rakastavat lunta
– Lapsi on vilpitön ja riemuissaan lumesta ja haluaa leikkiä, ja lumessa leikkiminen on lapsille erityisen haus-
kaa. Vain vanhempien oma esimerkki ja rauhallinen opastus lumikasojen ja lumilinnojen, onkaloiden vaarois-
ta on ainoa keino välttää tragediat. Tämä asia onkin jokaisen vanhemman vastuulla. Lapset eivät itse pysty 
hahmottamaan vaaratilanteita ja lapset rakastavat lunta. Siksi annetut ohjeet saattavat unohtua hyvinkin 
pian. Tämän vuoksi on syytä käydä nämä asiat läpi uudelleen ja uudelleen.

Lumikasoissa on monenlaisia vaaroja. Jos kasaan kaivaa tunnelin ja päälle kinostetaan lisää lunta, voi luola 
romahtaa ja lapsi jäädä lumen alle.

Perhossa varsinaisilta vaaratilanteilta on onneksi vältytty, mutta onnettomuuksia on tapahtunut aiempina 
vuosina. Esimerkiksi vuonna 2012 kahdeksanvuotias poika kuoli lumionkalon romahduksessa Ylöjärvellä. 
Vanhempien rauhallinen opastus ja esimerkki ovat parasta ennaltaehkäisyä. Vanhempien tuleekin opastaa 
lapsiaan ja seurata lasten leikkejä.

– Lumikinokseen kaivettu onkalo on talvikunnossapidon työntekijöiden suurimpia painajaisia. Siellä saattaa 
olla lapsi piiloutuneena. Varotoimista ohjeistetaan ja auraajat ovat varovaisia. Muutama vuosi sitten Sunds-
bergissä auraaja ehti nähdä kolmen lapsen leikkivän lumikasassa. Lähestyessään kasaa, kaksi lapsista siirtyi 
syrjään, mutta yksi lapsista olikin piiloutunut kasaan. Kuljettajan valppauden ansiosta vältyttiin pahimmalta.

Lumikasat vaikeuttavat näkyvyyttä liikenteessä
”Lumikasat ovat turvallisuusriski myös muille. Ne aiheuttavat etenkin risteysalueilla helposti näköesteitä. 
Lisäksi runsas lumimäärä aiheuttaa ajoratojen kaventumisen, joka sekin lisää turvallisuusriskiä. Näitä lumia 
ajetaan sitten pois tarpeen mukaan.
 

Turvallista talvea toivottaa Perhon tekninen toimi ja lumiauraajat!
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TONTTIKAMPANJA 2021 / YRITYSTONTIT

Perhon kunta käynnistää tonttikampanjan kunnan omistamista teollisuus- ja yritystonteista. 
Kampanja koskee kuutta eri tonttia Kirkonkylässä sijaitsevalla Partakosken teollisuusalueella.

Kampanjassa teollisuustontin hinta on 0,50 €/m² ja hintaan sisältyy vesi- ja jätevesiliittymä. Kam-
panja on voimassa vuoden 2022 loppuun ja sisältää rakentamisvelvoitteen vuoden 2023 loppuun 
mennessä. 

Tontteja ei voi varata, vaan ne myydään yhteydenotto-/toteutumisjärjestyksessä.

Lisätietoa ja yhteydenotot:
Kunnanjohtaja Lauri Laajala, p. 0400-517 380 / lauri.laajala@perho.com
Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 0400-510 706 / alpo.anisimaa@perho.com 
Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040-848 8243 / jyri.harju@perho.com 

TONTTIKAMPANJA 2021 / ASUINTONTIT

Perhon kunta käynnistää tonttikampanjan kunnan Kirkonkylällä, Oksakoskella, Taipaleessa ja Möttö-
sessä olevista omakotitonteista. Kirkonkylällä kampanjatontit sijaitsevat Hiekanmäen- ja Sahinkos-
ken omakotialueilla, Taipaleessa Taipaleentien alueella, Möttösessä Palokankaan, Myllykankaan ja 
Kettukankaantien alueilla sekä Oksakoskella Koulukankaan alueella. Yhteensä kampanjatontteja on 
n. 30 kpl.

Kampanja on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka ja sisältää rakentamisvelvoitteen vuoden 2023 
loppuun mennessä. Kampanjahinta on 1,00 €/tontti. Kaavatontin tai palstoitussuunnitelman ylittä-
västä mahdollisesta lisäalueesta hinta on 3,00 €/m².

Tontteja ei voi varata, vaan ne myydään yhteydenotto-/toteutumisjärjestyksessä.

Lisätietoa ja yhteydenotot:
Kunnanjohtaja Lauri Laajala, p. 0400-517 380 / lauri.laajala@perho.com
Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 0400-510 706 / alpo.anisimaa@perho.com 
Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040-848 8243 / jyri.harju@perho.com 
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TIEDOTE PERHON KUNNAN VUOKRA-ASUKKAILLE
 
Perhon kunnan rivitalot tullaan yhtiöittämään Kiinteistö Oy Perhon Kartanon yhtiöön 1.1.2022 alka-
en. Yhtiöittäminen koskee Jaakonkuja 1-6, Kalliontie 2, Keskustie 12, Kinniäntie 2, Kiveläntie 837 
ja 855, Lehdontie 3 ja Vehmassuontie 16 rivitaloja, sekä Mäntykuja 4 paritaloa.
 
Vuokra-asukkaiden kohdalla yhtiöittäminen tarkoittaa sitä, että: 

• Vuokranantajaksi muuttuu Perhon kunnan omistama yhtiö Kiinteistö Oy Perhon Kartano. 
• Myös vuokranmaksutili muuttuu, eli 1.1.2022 alkaen vuokra maksetaan uudelle  

vuokralaskussa näkyvälle pankkitilille.
• Tammikuun vuokralaskut tulevat kaikille paperilaskuina ja tammikuun vuokralaskujen eräpäivä 

on 21.1.2022.
• Jos käytössäsi on ollut verkkolasku tai suoramaksu, täytyy ne tehdä uudelleen uudella vuokralas-

kulla.
• Vuokrasopimuksia ei tarvitse tehdä uudelleen. Jos kuitenkin tarvitset päivitetyn vuokrasopimuk-

sen, niin olethan yhteydessä.
 
Lisätietoja asiasta, Kirsi Anttila 040 684 2850 tai kirsi.anttila@perho.com

 
TIEDOTE LASKUTUSOSOITTEEN MUUTOKSESTA - KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO
 
 
Perhon kunnan rivitalot tullaan yhtiöittämään Kiinteistö Oy Perhon Kartanon yhtiöön 1.1.2022 
alkaen. Yhtiöittäminen koskee Jaakonkuja 1-6, Kalliontie 2, Keskustie 12, Kinniäntie 2, Kiveläntie 837 
ja 855, Lehdontie 3 ja Vehmassuontie 16 rivitaloja, sekä Mäntykuja 4 paritaloa.
 
Yllä mainittuja rivitaloja koskevat laskut tulisi osoittaa 1.1.2022 alkaen Kiinteistö Oy Perhon  
Kartanolle.
 
Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuna. Verkkolaskutietomme ovat  
seuraavat:
 
OVT-tunnus: 003707276536
Operaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
 
Mikäli ette voi lähettää verkkolaskua, pyydämme lähettämään paperilaskut ostolaskujen skannaus-
palveluun:
 
Kiinteistö Oy Perhon Kartano
PL 904
00074 CGI
 
Halutessaan laskuttaja voi toimittaa laskunsa skannauspalveluun myös sähköpostin liitteenä.
Sähköpostitse välitetyt laskut lähetetään osoitteeseen: purchaseinvoices.fi@cgi.com
 
Liitteenä olevassa laskussa pitää olla laskutusosoitteena
 
Kiinteistö Oy Perhon Kartano
PL 904
00074 CGI
 
Yhdessä sähköpostissa voi maksimissaan olla 10 liitettä eli 10 laskua
Yksi lasku vastaa yhtä PDF-tiedostoa: laskun liitteet tulee olla samassa PDF-tiedostossa laskun 
kanssa. Laskut toimitetaan PDF-muodossa, muita tiedostomuotoja ei käsitellä eikä myöskään  
linkkinä lähetettyjä laskuja.
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