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TIESITKÖ, että
Perhossa toimii
ATK-Palvelu Aarno Syrjälä
Tietojärjestelmien suunnittelu, laitteiston asennus sekä
huoltotoiminta, atk-laitteiden
ja tarvikkeiden osto ja myynti.
ATK-Palvelu Aarno Syrjälä
Vehmassuontie 5
69950 PERHO
044 300 2280

Seuraava Perholainen
ilmestyy 26.5.2005,
aineisto jätettävä viimeistään 16.5.2005.
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki, puh. 888 3204
tai sähköpostitse
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Kauhavan Kirjapaino

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 2005
Vuoden 2005 talousarviossa on varattu 27.000 euron määräraha yrityksille ja yhteisöille nuorten kesätyöllistämiseen.
Kesätyöllistämisen ehdot ovat:
- Nuorilta edellytetään vähintään peruskoulun oppimäärän suorittamista
- Opiskelun tulee jatkua tai opiskelupaikkaa haetaan
- Tukea myönnetään rekisteröidyille yrityksille sekä maatiloille
- Tukea myönnetään myös yhden oman perheenjäsenen työllistämiseen, jos kyseessä on todellinen työvoiman tarve
- Tukea ei myönnetä kotitalouksille.
- Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen
- Kesätyöllistämistuki on aina toissijainen työvoimapoliittisiin tukiin nähden
- Nuorta kohden voi saada tukea yhden työssäolokuukauden ajaksi,
ajalla 1.6. – 31.8.2005. Työsuhteen tulee olla yhtäjaksoinen.
- Tuki on palkasta ja palkan sivukuluista:
perheenjäsenen työllistämiseen 40 %, enintään 170,- •
ulkopuolisen työllistämiseen 50 %, enintään
340,- •
- Tuki maksetaan jälkikäteen työsuhteen päätyttyä tositteella tai
tilitoimiston antamaa laskelmaan vastaan.
- Työllistämistuen maksatuksen viimeinen päivä on 31.10.2005.
Hakemuslomake löytyy Perholaisesta, sivulta 5. Hakemukset
palautettava viimeistään pe 13.5.2005 kunnan infoon.
Lisätietoja puh. 888 3111.

ASUNTOJA VUOKRATTAVANA
Perhon kunta tarjoaa seuraavat arava/korkotukilainoitetut asunnot
vuokrattavaksi:
Asunto Oy Hietaperho, Eeronkuja 4 B 7
Vuokratalo, Keskustie 14 B 1
Lehdon rivitalo, Lehdontie 3 C 8

3h+k+s
3h+k
2h+k+s

70,5 m2
71,5 m2
59,5 m2

Lisätietoja teknisestä toimistosta Taina Jängältä, puh. 888 3233.
Kuntalaisia muistetaan Järjestyslaista, joka koskee koiria
(14 § koirakuri). Koiran omistajan tai haltijan on:
1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä.
2) pidettävä huolta, ettei eläin pääse yleiselle uimarannalle, lasten
leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille, kuntopolulle tai muulle
sen kaltaiselle juoksuradalle (koskee myös kissoja).
3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla
alueella taajamassa.

PERHON KUNTA~ PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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YHTEISTYÖLLÄKÖ TALOUS TASAPAINOON
Runsaasti uusiutuneelle ja myös nuortuneella
valtuustolla on toimikautensa ensimmäiset kuukaudet takana.
Luottamushenkilöt on valittu moniin kunnallisiin ja maakunnallisiin toimielimiin.
Monien lautakuntien työskentely on alkanut. Toivon,
että kaikki luottamushenkilöt ovat motivoituneita haluten antaa oman tärkeän panoksensa ko. toimielinten
tehtävien hoitoon.
HAASTEITA riittää, sillä valtuusto v. 2005 talousarvion käsittelyn yhteydessä on hyväksynyt yleistavoitteena v. 2005-2007 seuraavaa:
1. Muuttotappion pysäyttäminen
2. Perho itsenäinen kunta
3. Kunnan palveluiden ja menotalouden sopeuttaminen tulorahoitukseen
- kuntien välistä yhteistyötä lisätään
- kunta on valmis myymään ja ostamaan palveluita
4. Tavoitteiden asettaminen pitkäjänteiselle elinkeinopolitiikalle
- kannustavalla ja yrityksien toimintaedellytyksiä
parantavalla elinkeinopolitiikalla saadaan aikaan verotuloja
5. Kuntalaisten omaehtoisen toiminnan aktivoiminen
(kolmas sektori)
Lisäksi tavoitteena on saada vuosikate positiiviseksi,
kun v. 2004 tilinpäätöksessä on -732.312 eur.
Vuoden 2004 aikana on jo lähdetty liikkeelle talouden tasapainottamiseksi
monin päätöksin.
Elinkeinotoimen osalta alkuvuodesta hyväksyttiin Perhon elinkeinojen tulevaisuusohjelma 2010, joka ohjaa elinkeinopolitiikan
kestävälle pohjalle. Siinä paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen on nostettu ykköstavoitteeksi.
Riskialttiista ”MILJOONAPOTKUIDEAAN” perustuvasta elinkeinopolitiikasta on siirrytty riskit minivoivaan
toimintamalliin. Samalla kuitenkin tiedostaen työpaikkojen kasvun tärkeyden muuttotappion pysäyttämiseksi.
Siksi jokainen yritys on tärkeä työllistäjänä ja palveluiden tuottajana, maatalousyrityksiä unohtamatta. Maatalouden vahvuutta osoittaa maatilojen bruttotulo, joka
Perhossa oli v. 2003 13,13 milj. euroa (ALV 0 %).
Perhon kunnan palvelustrategia hyväksyttiin myös vuoden 2004 aikana. Sillä pyritään saamaan palvelurakenteeseen muutoksia, joilla turvataan peruspalvelut
olevilla taloudellisilla resursseilla, ilman lainamäärän
kasvua.
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Tämän vuoden helmikuussa kunnanhallitus nimesi
tasapainotyöryhmän kunnanhallituksen ja –valtuuston avuksi talouden tasapainoon saattamiseksi vuosien 2005-2007 aikana.
Työryhmä on aloittanut työnsä laaja-alaisella nykyisen palvelurakenteen kartoituksella ja henkilöstön
kuulemisella, tavoitteena saada ensimmäiset toimenpide-ehdotukset kunnanhallituksen ja –valtuuston päätettäväksi ennen kesälomia. Tavoitteiden toteuttamiseksi tulisi saada syntymään tahtotila
PERHOLAINEN ME HENKI, jolla koko henkilökunta,
luottamushenkilöt ja kuntalaiset saisimme ideoimaan ratkaisuja, joilla saisimme tuotettua palvelut
edullisemmin. Tuloksia syntyy, jos kaikilla on pienissäkin asioissa kustannuksia alentava suunta.
Samanaikaisesti tulisi panostaa henkilöstön jaksamiseen ja hyvään työpaikkailmastoon. Osaava ja motivoitunut henkilöstö viimekädessä mahdollistaa hyvät palvelut kunnassa.
Säännölliset kehittämiskeskustelut ja tiedottamispalaverit ovat tärkeitä niin henkilöstön kuin luottamushenkilöiden kesken.
Valtuustoseminaareja ja iltakouluja tarvitaan myös
yhteisen näkemyksen löytymiseksi ja poliittisten ryhmien välisen yhteistyön lujittamiseksi.
SUOMEN kuntakentässä on paljon kuntia, joiden talous on Perhoakin tiukemmalla. Siksi valtiovalta on
käynnistänyt palvelurakenneselvityksen ja selvityksen tekemiseen osallistuu keskeisemmät ministeriöt, jonka tavoitteena on määritellä valtakunnallisella tasolla keskeisimmille palveluille väestöpohjat ja
muut tarvittavat peruslinjaukset.
Nähtäväksi jää minkälaiset yhteistyömallit ja mahdolliset kuntaliitostavoitteet valtiovalta lähivuosille
asettaa.
Perhossa on myös lähdetty selvittämään yhteistyömahdollisuuksia lähikuntien ja Kaustisen seutukunnan kanssa.
Uskon, että Perholla on hyvät mahdollisuudet olla
tulevaisuudessakin menestyvien kuntien joukossa.
Vaalikaamme hyvää kuntailmastoa positiivista
mieltä jakaen, huomiseen luottaen.
Me perholaiset ihmiset olemme kuntamme vahvuus.
Hyvää kevään jatkoa toivottaen
Väinö Syrjälä
Kv:n puheenjohtaja
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TALOUSNÄKYMIÄ KUNNASTAMME
Talousarviossa kunnanvaltuusto asettaa eri hallintokunnille toiminnan tavoitteet ja määrärahat. Tilinpäätöksessä arvioidaan tavoitteiden toteumista ja määrärahojen riittävyyttä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja
menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa
pääomaa. Viime vuosina kunnassamme tilikauden
tulos on toistuvasti vähentänyt omaa pääomaa.

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty
tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa.
Vuosikatteeseen sisältyy vain käyttötalouden menot
ja tulot (ei investoinnit, ei lainat). Vuosikate osoittaa
tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus ”terveessä”
taloudessa on, että mikäli vuosikate on siitä
vähennettyjen poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.

Alla olevassa kuvassa on vertailtu vuosien 2001 –
2004 tilinpäätöksiä ja talousarviota 2005.

Vuoden 2004 vuosikate oli -732.312 euroa eli se ei
riittänyt poistoihin eikä mihinkään. Päinvastoin, kunta joutui ottamaan lainaa ja purkamaan rahastoja palvelujen tuottamiseen.

Onneksi lainakanta Perhossa asukasta kohden on
vielä kohtuullinen, vaikka viime vuosina lainan määrä on hiljalleen kasvanut. Konsernin lainat (=kunnan
lainat ja kunnan omistuksessa olevat osakeyhtiöt)
asukasta kohden oli Perhossa vuoden 2004 lopussa 2.085 euroa, kun Keski-Pohjanmaalla keskimäärin vastaava luku oli 3.021 euroa (v. 2003).

Arja Lindbom, taloussihteeri
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TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
1.3.2005 on tullut voimaan laki hoitoon pääsyn toteuttamisesta eli ns. hoitotakuu.
Hoitotakuu asettaa yhtenäiset aikarajat hoitoon
pääsylle.

•

•

Henkilön on saatava välitön yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana.
• Terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas on ottanut yhteyttä terveyskeskukseen. Hoidon tarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon
ammattihenkilö kuin lääkäri. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi usein jo puhelimessa arvioida, tarvitseeko soittajan tulla vastaanotolle
hoidon tarpeen arviointia varten, vai annetaanko hänelle hoito-ohjeet puhelimessa. Jos hoidon
tarpeen arviointi edellyttää käyntiä terveyskeskuksessa, potilaalle varataan aika.
Kiireellistä hoito tarvitsevat potilaat hoidetaan heti.
Esim. onnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet tai sydäninfarktin saaneet potilaat. Myös
vakavasti sairaiden, kuten syöpää sairastavien
hoito järjestetään mahdollisimman nopeasti.
• Hoito on järjestettävä ja aloitettava kiireellisyys
huomioon ottaen viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Poikkeuksina on suun terveydenhuolto ja
perusterveydenhuollossa toteutettava erikoissairaanhoito, jossa määräaika on kuusi kuukautta.
• Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava viimeistään kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan ja hoito aloitettava kiireellisyys huomioon ottaen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
hoidon tarve on arvioitu. Lasten ja nuorten psykiatriseen
hoitoon
pääsemisen
enimmäisaikaraja, kolme kuukautta, pysyy ennallaan.
• Hoitotakuun tavoitteena on, että ihmiset hoidetaan tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat
asiantuntijaryhmät ovat valmistelleet valtakunnalliset suositukset siitä, millä perusteilla sairauksia hoidetaan.

Laboratorionäytteiden ottoaika
ma-to klo 7 - 9
Poikkeukset:
Laboratorionäytteitä ei oteta
ke 4.5. eikä to 23.6.
4

•

•

Lääkäri päättää yksilöllisesti jokaisen potilaan
hoidosta, kuten tähänkin saakka. Hän ottaa päätöstä tehdessään kuitenkin huomioon asiantuntijaryhmän suositukset. Lääkäri keskustelee potilaan kanssa eri hoitovaihtoehdoista, mutta potilaalla ei ole oikeutta saada jotain tiettyä hoitoa,
ellei lääkäri katso sitä tarpeelliseksi.
Potilas ei voi tutkimusten tai hoidon
viivästymisen takia itse hakeutua muualle hoitoon kuin oman kuntansa terveyskeskukseen
tai sairaalaan. Sairaanhoitopiiri järjestää tarvittaessa hoidon muualla.
Jos potilas haluaa käyttää yksityisiä terveydenhuollon palveluita, sairausvakuutus korvaa osan
kustannuksista, niin kuin ennenkin.

Asiakkaita pyydetään asioimaan terveyskeskuksen kanssa ei-kiireellisissä
asioissa puhelimitse.
PERHON TERVEYSKESKUKSEN
VIRKA-AJAT OVAT SEURAAVAT:
Terveyskeskus ma-pe klo 08.00-16.00
Hammashoitola ma-pe klo 08.00-15.00
Puhelinnumerot:
Vastaanotto
Hammashoitola
Neuvola
Työterveyshuolto

(06) 888 3500
(06) 888 3510
(06) 888 3506, 888 3505
(06) 888 3599

Ajanvarauksen yhteydessä tehdään asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä hoidon tarpeen arviointi, joko
puhelimitse tai tarvittaessa asiakas voidaan ohjata hoitajan vastaanotolle hoidon tarpeen arviointia varten.
Uudistuksen myötä hoidon porrastus terävöityy ja sen
myötä lääkärin vastaanotolle ei ohjata enää ”vanhan
mallin mukaan”.
Kyseinen lakiuudistus ei vaikuta asiakasmaksuihin.

Terveyskeskuksessa
on haettavana vuosilomansijaisuuksia.
Kts. tarkemmat tiedot www.perho.com
tai www.mol.fi
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HAKULOMAKE
Työnantaja täyttää.

Työllistettävän nimi

Syntymävuosi

Opiskelu syksyllä 2005 Oma perheenjäsen
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Työnantaja __________________________ Tilinumero _______________________
Perhossa ___.5.2005
Yhteyshenkilön allekirj. ________________________ puh. _____________________
Hakemukset palautetaan viimeistään pe 13.5.2005 kunnanviraston infoon, josta myös lisätietoja, puh. 8883 111.
- Leikkaa irti -

KUULUTUS
Perhon ympäristölautakunta ilmoittaa seuraavasta vireille tulleesta maa-aineslupalupahakemuksesta.
Koneurakointi Kellokoski Oy hakee Perhon kunnan ympäristölautakunnalta maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottolupaa Perhon kunnan Perhon kylästä, Linnanharju RN:o 40:95 nimiselle
tilalle. Maa-aineslupaa haetaan soran ottamiselle teiden rakentamis- ja kunnossapitomateriaaliksi.
Ottamisalue on n. 3,5 ha ja otettavan maa-aineksen vuotuinen otto n. 3 000 m3. Maa-ainesten kokonaisotto
on 30 000 m3. Ottamislupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.
Ottamisalue sijaitsee Porasessa, Hallapurolle menevän maantien varressa.
Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen.
Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta
mielipiteensä.
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Perhon kunnan tekniseen toimistoon, osoitteeseen
Perhon kunta, ympäristölautakunta, Pl 20, 69951 PERHO. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää
ennen kuulutusajan päättymistä.
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.4.2004-13.5.2005 Perhon kunnan teknisessä toimistossa.
Perhossa 14.4.2005

Ympäristölautakunta
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
TUKIHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 29.4.2005
Tukihakemuspaketti, jolla haetaan peltoperusteiset
tuet sekä eräät eläinperusteiset tuet vuodelta 2005,
tulee jättää viimeistään perjantaina 29.4.2005
maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Viime vuonna tukea hakeneet tilat ovat saaneet hakemuslomakkeet
postitse. Uudet viljelijät voivat hakea lomakkeita ja
tukioppaat maataloustoimistosta.
Kaikkia lomakkeita saa myös netistä osoitteesta:
http://lomake.mmm.fi
Tukihakemusten täyttämisessä avustavat:
Finnilä Elina
Harju Sari
Juhala Anette
Kivelä Jari
Kivelä Pekka
Polso Pekka
Sillanpää Jarmo
Vähämöttönen Janne

tiloille, jotka ovat hakeneet palkkiota viime vuonna.
Muut voivat hakea lomakkeita netistä tai maataloustoimistosta.
VIITEMÄÄRÄN OSTOTARJOUKSET VIIMEISTÄÄN 29.4.2005
Viitemäärän ostotarjous on voimassa kaksi hakukertaa, jotka ovat huhtikuu ja lokakuu. Mikäli ostotarjous on jätetty ja se on lakannut olemasta voimassa, te-keskus on lähettänyt hakijalle ilmoituksen asiasta ja uuden hakemuslomakkeen. Ostotarjoukset
on jätettävä te-keskukseen.
Hakemuslomakkeita saa myös maataloustoimistosta.

020 747 3273
020 747 3280
020 747 3281
8634 147
8631 327
020 747 3293
040 562 7000
0400 180 706

LANNOITTEIDEN LEVITYS

Kaikki viimeistään 22.4.2005 tukihakemuksensa
jättäneet osallistuvat arvontaan, jossa on palkintona Kylpylä Kivitipun lahjakortti. Lahjakortti oikeuttaa 2 henkilöä uimaan ja ruokailemaan seisovasta pöydästä.
SONNIPALKKION HAKUAIKA 18.4. – 29.4.2005
Vuoden toinen sonnipalkkion hakuaika alkaa
18.4.2005 ja päättyy 29.4.2005. Palkkion hakulomakkeet ovat tulleet postitse vuoden alussa niille

Typpilannoitteita
ei
saa
levittää
routaantuneeseen tai lumipeitteiseen eikä veden kyllästämään maahan. Lantaa ei saa levittää
15.10. – 15.4. Lannan levitys voidaan aloittaa aikaisintaan 1.4., jos maa on sula ja kuiva niin, että
valumia vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan
tiivistymisvaaraa ole.
Typpilannoitus on kielletty viittä metriä lähempänä
vesistöä. Seuraavan viiden metrin leveydellä typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon
kaltevuus ylittää kaksi prosenttia. Karjanlannan pintalevitys on aina kielletty peruslohkolla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 prosenttia. Viljelijä arvioi
keskimääräisen kaltevuuden itse.
Maataloustoimisto

KESÄTYÖPAIKKOJEN HAKU
Perhon yksikössä on haettavana seuraavat kesätyöpaikat kesäksi 2005:
1. Siivoojia 1-2 kpl 9.5.-12.8.
3. Keittiötyöntekijä 6.6.-5.8.
5. Puutarhatyöntekijä 6.6.-12.8.

2. Siivooja-kesähotellityöntekijä 6.6.-12.8.
4. Talonmiehen apulainen 1-2 kpl 6.6.-12.8.
6. Tallityöntekijä 19.6.-31.7.

Työaika on 6,5 h/pv ja palkka 550 •/kk tai työmarkkinatuki, paitsi keittiötyöntekijän työaika on 8 t/pv
ja palkka 1000 •/kk. Työsuhteen kesto 1 – 2 kk.
Pätevyysvaatimuksena on alan opiskelija tai harrastaja, kokemusta alalta,
mielellään yli 18 v. ikä, kuitenkin vähintään 9. luokkalainen.
Kirjalliset vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava 2.5. mennessä Maaseutuopiston Perhon yksikön
kansliaan, os. K-P:n maaseutuopisto, Haanentie 26, 69950 Perho. Tiedustelut p. (06) 824 1254.
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Perhon yksikkö
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OPETUS- JA PERUSTURVA TIEDOTTAA
PERUSOPETUKSEEN
ILMOITTAUTUMINEN
Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittaudutaan
torstaina 28.4.2005 klo 15-16 puhelimitse tai
huoltaja voi tulla käymään koululla em. aikana.
Lähikouluun ilmoitetaan ne vuonna 1998 ja sitä
ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Oppivelvollinen voi pyrkiä
oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin
vanhempien tulee tehdä anomus opetuslautakunnalle. Koulumatkaetu koskee vain lähikoulua.
TUTUSTUMISPÄIVÄ järjestetään koulukohtaisesti. Koulu
ilmoittaa asiasta lapsen
huoltajalle.
Mikäli luokille 2-9 on tulossa
esim. paikkakuntamuuton vuoksi uusia oppilaita
tai jo koulussa olevalla oppilaalla on tiedossa
muutto, pyydetään myös näistä ilmoittamaan ao.
koululle. 7. luokalle vuosiluokkien 1-6 kouluilta tulevien oppilaiden ei tarvitse ilmoittautua.
Kirkonkylän koulu (vl. 3-6) 888 3312 tai 888 3313
Kokkonevan koulu (vl. 1-2) 888 3323
Möttösen koulu (vl. 1-6) 888 3320
Oksakosken koulu (vl. 1-6) 888 3330
Taipaleen koulu (vl. 1-6) 888 3324
Rehtori-opetustoimenjohtaja Outi Leväniemi
puh. 888 3303.

Koulun poikkeuksellinen aloittaminen
Anomukset koulunkäynnin poikkeuksellisesta
aloittamisesta toimitetaan koulutoimistoon (lomakkeita saa koulutoimistosta, puh. 888 3301).

Anomuksen perusteluksi liitetään psykologin lausunto
ja tarvittaessa lääketieteellinen selvitys (POL 27 §).

PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN TOIMIKAUDELLE
1.8.2005- 31.7.2006
Päivähoitopaikkoja voi hakea
ympärivuotisesti. Kunnallisen
päivähoitopaikan saamisen edellytyksenä on, että sitä on haettu
neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.
Poikkeuksena on vanhempien äkillinen
työllistyminen tai opiskelupaikan saaminen, jolloin
päivähoitopaikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
Uusien hoitolasten vanhemmat jotka tarvitsevat lapselleen hoitopaikkaa tulevalla toimintakaudella tulee jättää päivähoitohakemus toukokuun aikana 31.5.05 mennessä päiväkodille tai
sosiaalitoimistoon.
Lapsella säilyy oikeus kunnalliseen hoitopaikkaan
sen myöntämisestä alkaen kunnes lapsi siirtyy
oppivelvollisuuden alaiseksi tai kunnes paikka
irtisanotaan suullisella ilmoituksella päivähoidonjohtajalle. Joten jos lapsellanne on tällä hetkellä
päivähoitopaikka ei sitä tarvitse hakea uudelleen.
Jos lapsenne ei tarvitse päivähoitopaikkaa ensi
toimintakaudella, se tulee irtisanoa 31.5. mennessä.
Toivomukset päivähoitopaikasta ja päivähoitomuodon vaihtamisesta tulee esittää päivähoidonjohtajalle 31.5.2005 mennessä.
Päätökset päivähoitopaikan saamisesta tai
päivähoitopaikan muutoksesta annetaan kesäheinäkuun aikana.

Lisätietoja ja hakemuksia saa
päiväkodilta, puh. 8631 256 tai 0400 760 472
Marianne Ukskoski.

Sotaveteraaneja, sotainvalideja, heidän puolisoitaan sekä leskiään kutsutaan Perhon Ulkoilukeskukseen
KUNTO- JA VIRKISTYSVIIKOLLE 13.-17.6.2005
Kuntoviikon ohjelma on kuten aikaisempinakin vuosina. Kuntoviikko on osallistujille maksuton. Kokoontuminen Ulkoilukeskuksessa maanantaina 13.6. klo 9.00. Mukana leirivarustus sekä liinavaatteet.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 3.6. mennessä Maija Möttöselle, puh. 888 3223 tai Tanja Vikmanille 888 3222.
Ilmoittakaa samalla mahdolliset erikoisruokavaliot ja kuljetustarpeesta Ulkoilukeskukseen.
Tervetuloa!
Perusturvalautakunta

Möttösen koulun jääkiekkokaukalolta on löytynyt punainen untuvatakki.
Takin saa hakea Möttösen koululta.
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VAPAA-AIKATOIMI JA 4H TIEDOTTAA
TAKAMETSIEN KAIPUU

Veikko Ahvenaisen harmonikkakonsertti
keskiviikkona 20.4.2005 klo 19.00
Perhonsalissa.
Konsertissa esiintyy myös
Carina Nordlund Ruotsista
sekä Kyyjärven Harmonikkakerho
Liput: Aikuiset 10 •, lapset ja opiskelijat 5 •
Järj. vapaa-aikatoimi

Toivotamme sotaveteraanit, sotainvalidit,
heidän puolisot ja lesket tervetulleeksi
KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLAAN
ke 27.4.2005 klo 18.30 Seurojentalolle.
Ennen tilaisuuden alkua ruokailu seurojentalolla klo 17.00 alkaen.
Järj. Perhon kunta ja seurakunta

URHEILU- JA NURMIJALKAPALLOKENTÄN
KÄYTTÖVUOROT
kesälle 2005 haettavissa toukokuun 6. päivään
mennessä. Kirjalliset hakemukset vapaa-aikatoimistoon. Mahdollisia vapaita vuoroja voi tiedustella hakuajan jälkeenkin.
Yhdistykset ja kylätoimikunnat
Nyt päivittämään yhteystietonne.
Eli Perhon kunnan www-sivuilla, kohdassa
Asukkaat -> Peruspalvelut -> Sivistyspalvelut ->
on yhdistysten ja kylätoimikuntien yhteystiesot,
jotka kaikki eivät ole ajantasalla.
Ilmoita huhtikuun aikana voimassaolevat puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot ja ehkä jos
on oma kotisivu vapaa-aikatoimistoon,
puh. 888 3214/040 040 528 9971 tai sähköpostitse antti.lindholm@perho.com,
niin päivitämme ajantasalla olevat tiedot nettiin.
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KIRPPIKSEN
UUDET AUKIOLOAJAT
Ma-to klo 9-15
Pe klo 11-17
La klo 10-13/joka
toinen lauantai

(seuraava aukiolo lauantai 16.4.05)

Tervetuloa !

4H ottaa kesätyöntekijöitä erilaisiin kesätöihin, tule kysymään 4H:n toimistolta lisää tietoja sekä täyttämään hakukaavake.
Kotipalvelua tarjolla juuri sinulle,
soita ja kysy lisää!
Puh. 040 779 1690/Virpi Isokangas.
Männynkäpyjen vastaanotto 4H-toimistolla
ollaan lopetettu, jatkamme syksyllä taas uudestaan. Kiitoksia kaikille käpyjen kerääjille!
Alueen 4H yhdistykset järjestää

METSÄTAITAJA/LUONTOPOLKU
-VALMENNUSTILAISUUDEN
ti 3.5.2005 klo 17.00 Vetelin Sulkaharjulla
Tilaisuus on avoin kaikille
· kuljetukset Perhosta ”kimppakyydeillä”
· opetus tapahtuu kävelymatkan päässä
olevassa metsässä
· käydään yhdessä läpi metsätaitokilpailun
tehtävät sekä metsän mittaamisen perusteet
· mukana myös kaikkea muuta kivaa
· tule tapaamaan alueen muita 4H-nuoria

-> Kokkolassa lauantaina 28.5. on 4H-nuorten maakunnallinen kilpailu- ja toimintapäivä, jossa ohjelmana mm. työ- ja taitokilpailuita metsätaidosta, konetaidosta ja luontopolusta

(Tästä metsätaitaja-valmennustilaisuudesta on huimasti
hyötyä Kokkolassa järjestettävässä kilpailussa.)
Tervetuloa kaikki halukkaat mukaan !

Perhon kuntatiedote n:o 4/2005. Jakopäivä 14.4.2005.

