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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

TIESITKÖ, että
Perhossa toimii
JMJ Teräsrakenne Oy
Yrityksen toimialana on
levynleikkaus NC-ohjatulla
plasmaleikkurilla.
JMJ Teräsrakenne Oy
Koivukoskentie 2
69950 PERHO
puh. 0400 895 206
fax 8633 880

Seuraava Perholainen
ilmestyy 23.6.2005,
aineisto jätettävä viimeistään 13.6.2005.
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki, puh. 888 3204
tai sähköpostitse
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Kauhavan Kirjapaino

KUNNANVIRASTO SULJETTU 20.-23.6.2005
PÄIVYSTYS:
Sosiaalitoimisto
ma-to 20.-23.6. klo 9-14 puh. 888 3221 tai 888 3222.
Vastaanotto vain ajanvarauksella.
Lomatoimisto
asiointipuh. 040 760 1354
päivystys toimistossa torstaina 23.6. klo 10-14
Tekninen toimi
Kiinteistöhuoltoon liittyvät asiat normaalina työaikana
Juhani Hietaniemi, puh. 0400 342 066,
muina aikoina päivystyspuhelin 0400 234 112
Kunnanviraston keskioven vieressä olevaan postilaatikkoon voit
jättää tarvittaessa postia. Postilaatikko tyhjennetään päivittäin.
PERHON KUNTAVIIREJÄ SAATAVANA
Perhon kunnanhallitus päätti 18.4.2005, että kunta hankkii kuntaviirejä myytäväksi ennakkotilausten perusteella.
Kuntaviirien hinnat: pieneen lipputankoon (6 m) 42 eur/kpl sis.
alv ja isompaan (8-9 m) 47 eur/kpl sis. alv.
Kuntaviirejä on tilattu ennakkoon (isompia 20 kpl, pienempiä 10
kpl) ja ensimmäiset viirit on lunastettavissa 13.6.2005 alkaen
kunnanvirastosta.
Ennakkotilauksia voi jättää kunnanvirastoon, puh. 888 3204 tai
sähköpostitse armi.kirvesmaki@perho.com.
Tilaamme kuntaviirejä kysynnän mukaan myöhemmin lisää.
Varmemmin viirin saa kesäksi, kun jättää ennakkotilauksen.

Tervetuloa
Perhon lukion ylioppilasjuhlaan
la 4.6.2005 klo 11.30
Juhlapuhe KT, liikkeenjohdon konsultti Maria-Elina Taipale
Juhlaan kutsutaan erityisesti Perhon lukion kevään 1985 ylioppilaita ja
päättöluokkalaisia, sukulaisten toivotaan välittävän tietoa myös muualla asuville!
Rehtori
Lakkijuhlaharjoitus pe 3.6. klo 18 - lakit mukaan!

PERHON KUNTA~ PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
n Viikoilla 22-32 (30.5.-14.8.2005)

lääkärinvastaanotto toimii supistetulla työvoimalla lomien porrastusten
vuoksi, joten kyseisenä aikana ei tehdä välittömästi
hoitoon liittymättömiä todistuksia. (puh.
8883 500)

n Laboratorionäytteiden otto normaalisti

ma-to klo 7-9. Poikkeuksena
to 23.6., jolloin näytteitä ei
oteta (puh. 8883 503).

n Neuvolan aamuvastaanotot hoidetaan

normaalisti ma-pe klo 8-10 (puh. 8883
506, 8883 505).

n Kotisairaanhoito ja koti-

palvelu toimivat koko kesäajan vajaalla työvoimalla, jolloin tehdään vain välttämättömät kotikäynnit (puh. 0400 818 310).

n Terveyskeskuksen kuntoutus

on suljettuna 25.7.-7.8. Apuvälineitä voi tiedustella tarvittaessa
lääkärin vastaanotolta.

n Hammashoitola auki nor-

maalisti (puh 8883 510).
Pahoittelemme lomien
porrastuksesta asiakkaillemme mahdollisesti
aiheutuvaa haittaa.

Oppilaiden huoltajille!
Huoltajia pyydetään huomioimaan,
että erityisruokavaliota noudatetaan vain lääkärintodistuksen
perusteella.
Lääkärintodistus erityisruokavaliosta on toimitettava ao. koulun rehtorille viimeistään 16.8.2005,
ellei todistusta ole aiemmin toimitettu.
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TOIMIA HAETTAVANA
SIVISTYSTOIMESSA julistetaan haettavaksi

Kirjastovirkailijan toimi
vakinaista täyttämistä varten 1.8.2005 alkaen. Toimenkuvaan kuuluvat mm. asiakaspalvelu sekä
kirjastoaineiston käsittely- ja järjestelytehtävät.
Perhon kirjastossa on käytössä Origo-järjestelmä.
Kelpoisuusvaatimuksena on opisto- tai ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 20
opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan
ammatilliset opinnot.
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Palkkaus (KVTES 02KIR040). Hakemukset
opinto- ja työtodistuksineen osoitetaan Perhon
vapaa-aikalautakunnalle ja lähetetään 8.6.2005 klo
12.00 mennessä osoitteeseen Perhon kunnanvirasto, PL 20 69951 Perho, kuoreen merkintä
”kirjastovirkailija”. Lisätietoja antaa hallinto- ja
sivistystoimenjohtaja Seija Kinnunen (06) 8883
202 tai etunimi.sukunimi @perho.com.
Perhossa 10.5.2005

Vapaa-aikalautakunta

Eila siirtyy kunnan sisällä toisiin tehtäviin.
YLEISELLÄ OSASTOLLA julistetaan haettavaksi

Palkanlaskijan toimi
vakinaista täyttämistä varten 29.8.2005 alkaen.
Palkanlaskija hoitaa n. 250 henkilön palkanlaskennan kuukausittain. Perhon kunnassa on käytössä WM-Data Status-palkanlaskentaohjelma.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.
Kokemus kunnan taloushallinnon tehtävistä luetaan eduksi, lisäksi arvostamme omaaloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja
hyvää asiakaspalvelutaitoa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen
täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Palkkaus
KVTES. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen
osoitetaan Perhon kunnanhallitukselle ja lähetetään
10.6.2005 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Perhon kunnanvirasto, PL 20 69951 Perho, kuoreen
merkintä ”palkanlaskija”. Lisätietoja antaa hallintoja sivistystoimenjohtaja Seija Kinnunen 8883 202
tai palkanlaskija Eila Linna 8883 209 tai
etunimi.sukunimi@perho.com.
Perhossa 10.5.2005

Kunnanhallitus
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VIRKOJA JA TOIMIA HAETTAVANA YM.
PERHON KUNNAN YLEISELLÄ OSASTOLLA
on haettavana
1. koulukeskuksen emännän viransijaisuus,
8.8.2005 – 31.12.2005
2. koulukeskuksen keittiöapulaisen toimi,
määräaikainen 16.8.2005-4.6.2006 (määräaikaisuuden perusteena koulujen lakkauttamisesta johtuva keittiöhenkilöstön siirto viimeistään lv. 2007
alusta)
3. Möttösen keittiön keittiöapulaisen toimen
sijaisuus 5 h/pv, ajalle 16.8.2005-4.6.2006
mahdollisesti lisäksi
4. koulukeskuksen keittäjän sijaisuus ja
5. Oksakosken keittäjän osa-aikainen toimi 20
h/vko.

Perhon kunnan SOSIAALITOIMISTOSSA
on avoinna

Sosiaaliohjaajan virka.
Kelpoisuusehtona on sosiaalialan tai muu soveltuva amk:n tutkinto.
Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluvat mm. Kela-asiat, elatustuki ja toimeentulotuki.
Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti. Valitun on ennen viran vastaanottamista
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakuaika päättyy 3.6.2005 klo 14.00.

Mikäli kohdat 4 ja 5 tulevat avoimeksi, ne täytetään nyt saapuneiden hakemusten perusteella. Jos
haet useampaa paikkaa, merkitse hakemukseen,
mitä haet ensisijaisesti.
Palkkaus KVTES. Hakemukset opinto- ja
työtodistuksineen osoitetaan Perhon kunnanhallitukselle ja lähetetään 10.6.2005 klo 12.00
mennessä osoitteeseen Perhon kunnanvirasto, PL
20 69951 Perho, kuoreen merkintä ”keittiö-henkilöstö”. Lisätietoja antaa hallinto- ja sivistystoimenjohtaja Seija Kinnunen (06) 8883 202.

Hakemukset liitteineen tulee lähettää osoitteella
Perhon kunta, Perusturvalautakunta PL 20, 69951
PERHO. Kuoreen merkintä ”Hakemus”.

Perhossa 16.5.2005

Perhossa 17.5.2005

Kunnanhallitus

Henkilöstökuulumisia kunnanvirastolta:
Toimistovirkailija Marjatta Pussinen jää eläkkeelle 1.8.2005 ja viimeinen työpäivä oli 23.5.
Marjatta aloitti työt Perhon kunnassa 20.5.1985.
Kanslisti/vs. sosiaalityöntekijä Maija Möttönen jää eläkkeelle 1.9.2005 ja viimeinen
työpäivä on 17.6. Maija aloitti työt Perhon
kunnassa 2.2.1978.
Perusturvajohtaja Veijo Heikkilä on
irtisanoutunut virastaan 11.7.2005
lukien siirtyäkseen uusiin haasteisiin.
Perhon kunta kiittää pitkäaikaisia työntekijöitä Marjattaa ja Maijaa sekä toivottaa molemmille hyviä eläkepäiviä.
Veijolle kiitos työpanoksesta
ja menestystä uudessa työssä.

Virka täytetään edellyttäen, että perhon kunnanvaltuusto hyväksyy sosiaaliohjaajan viran perustamisen.
Lisätietoja antavat perusturvajohtaja Veijo Heikkilä puh. 8883 219 tai 0400 798 011 sekä vt. sosiaalityöntekijä Maija Möttönen puh. 8883 223.
Perusturvalautakunta

Jalmiinakoti etsii

Kahta lähihoitajan sijaista
ajalle 24.6.2005 - 3.7.2006 ja
toinen ajalle 18.7.2005 – 3.8.2006.
Pääsyvaatimuksena toimeen on lähihoitajan tutkinto. Odotamme sinulta aktiivisuutta, innostunutta ja luovaa työotetta sekä soveltuvuutta asiakas- ja tiimityöskentelyyn.
Palkkaus KVTES:n mukaan.
Hakemukset liitteineen on toimitettava 3.6.2005
klo 14.00 mennessä Perhon perusturvalautakunnalle, PL 20, 69951 PERHO.
Lisätietoja antaa vanhainkodinjohtaja Pirkko
Hietaniemi puh. 8883 350 tai 040 729 5611.
Perhossa 17.5.2005

Perusturvalautakunta
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TEKNINEN TOIMISTO TIEDOTTAA
Þ Perhon kunnan ja Koulutuskuntayhtymän yhdessä rakennuttaman
opiskelija-asuntolan rakennustyöt on käynnissä. Kohde valmistuu
syyskuun loppuun mennessä. Asuntola sisältää 12 opiskelijan asunnon.
Þ Keskustien peruskorjaus on talven jälkeen käynnistynyt. Tien päällystys ja muut lopputyöt valmistuvat kesäkuun puoliväliin mennessä.
Þ Lampuotin talon peruskorjaus ja entisöinti käynnistetään kuluvan kuun loppupuolella. Peruskorjaus- ja entisöintityöt valmistunee myöhäissyksyyn
mennessä.
Þ Hietaniemen alueella käynnistetään maastomittaustyöt viemäröinnin yksityiskohtaisen
suunnittelun toteuttamiseksi. Viemäriverkoston
rakentaminen aloitetaan syksyllä suunnitelmien valmistuttua.
Þ Viemäriverkoston osalla on käynnissä yleissuunnittelu Oksakosken, Kokkonevan, Taipaleen,
Möttösen ja Liukon alueiden liitämisestä viemäriverkoston piiriin.
Þ Perhonjoen kunnostuksen suunnittelu jatkuu
teknisellä suunnittelulla. Perustietojen keruu ja lähtötiedot on inventoitu. Perhonjoen kunnostuksen
kokonaissuunnitelma valmistuu tulevan syksyn aikana.
Þ Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustukset on myönnetty. Avustukset maksetaan tiekuntien tileille toukokuun loppuun mennessä.

KOULULAISTEN
ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA
Perhon kunnassa koululaisten
iltapäivätoimintaa järjestetään
toimintakaudella 2005 – 2006 kouluilla opetustoimen alaisena. Kerhojen
ohjaajina
toimivat
koulunkäyntiavustajat tai lastenhoitajat. Toimintaa järjestetään tarpeen mukaan, mikäli on riittävästi hakijoita.
Iltapäiväkerhot käynnistyvät koulujen alkaessa ti
16.8. Päivittäinen kerhoaika on pääasiassa klo 13
–16.
Iltapäiväkerho on maksullinen, hinta 3 •/päivä/lapsi. Maksu sisältää välipalan ja askartelumateriaalin.
Iltapäivätoimintaan ilmoittautumiset voi jättää
koulutoimistoon Ritva Järvelälle 3.6. mennessä.
Toimistosta saa myös hakukaavakkeita.
Opetustoimenjohtaja

4

SOSIAALITOIMISTO TIEDOTTAA
MEIDÄN PERHEESTÄ TUKIPERHE?
- MINUSTA TUKIHENKILÖ?
Tukiperhe on tavallinen
perhe, jolla on aikaa ja tilaa
lapselle.
Tukihenkilö voi olla lämmin
ystävä ja auttaja, joka jakaa
lapsen tai nuoren kanssa
yhteisiä iloja ja suruja.

Tukiperheeltä/tukihenkilöltä ei edellytetä sosiaali- tai
terveysalan koulutusta.

Tukiperhe/tukihenkilö on maallikkoauttaja,
joilta/jolta odotetaan myönteisyyttä, joustavuutta ja sitoutuneisuutta sekä yhteistyötaitoja. Vaatimuksena kuitenkin on, että hän on
täysi-ikäinen. Tukiperhetoiminta ja tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista ja määräaikaista
toimintaa lapsen ja hänen perheensä tukemiseksi.
SINUA TARVITAAN!
Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta on tarkoitettu
lastensuojelun tukimuodoksi, jota
tarjotaan perheelle silloin, kun
ongelmat eivät vielä ole kasvaneet hallitsemattoman suuriksi.
Tukiperhe/henkilötoiminta on kuntien sosiaalitoimien organisoimaan järjestelmällistä toimintaa.
Tyypillisiä syitä tukiperheen hakemiselle ovat väsyminen yksinhuoltajana ja perhettä kohdanneet äkilliset kriisit kuten avioero,
työttömyys tai perheenjäsenen sairastuminen.
Tukiperhe/tukihenkilö saa toiminnastaan paitsi
elämänkokemusta myös pientä rahallista korvausta.
Halsuan, Kaustisen, Perhon, Vetelin ja Ullavan kunnat etsivät tukiperheitä ja henkilöitä yhteiseen rekisteriin. Perhe On Paras –
hanke ja Näkymättömän Lapsen Tukiverkot
– projekti järjestävät yhteistyössä
maksuttoman koulutuksen tukiperheiksi ja
tukihenkilöiksi haluaville alkusyksystä 2005.
Hakemuslomakkeita saatavana
sosiaalitoimistosta, jonne ne myös palautetaan.
Lisätiedustelut ja haku koulutukseen
13.6.2005 mennessä sosiaaliohjaaja-koulukuraattori Kati Kurkipuro, puh. 8883 333.
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
PINTA-ALATIETOJEN JA TUKIKÄYTÖN
MUUTTAMINEN HAKUJAN JÄLKEEN
15.6.205 SAAKKA
Muutokset pinta-aloissa, tukikäytössä ja kasveissa tulee tehdä kirjallisesti lomakkeella 117 viimeistään keskiviikkona 15.6.2005. Kylvöalailmoitusta ei voi jättää myöhässä, vaan 15.6.2005 jälkeen toimitetut ilmoitukset hylätään. Myös
peruslohkojen pinta-alojen muutokset 102Clomakkeella on ilmoitettava 15.6.2005 mennessä.
Rehualassa (R) sekä peltokasvien tukialassa (C)
ilmoitettujen kasvien viimeinen kylvöpäivä on
15.6.2005. Muussa käytössä (M) ilmoitettujen kasvien viimeinen mahdollinen istutus- ja kylvöpäivä on
30.6.2005. Myös muussa käytössä (M) ilmoitettujen
kasvien kylvöalailmoitus 117 on toimitettava viimeistään 15.6.2005.
Mitä voi muuttaa?
Peruslohkon pinta-alamuutokset tehdään aina
102C-lomakkeella. Muutokset kasveissa ja kasvulohkojen pinta-aloissa sekä tukikäytössä tehdään
lomakkeella 117. Kesantoa voidaan lisätä ja vähentää, väärin ilmoitettuja kasvulohkojen pintaaloja voidaan korjata, rehualaa lisätä ja vähentää. Muutoksien tekemisen yhteydessä kannattaa
aina tarkistaa muutoksen vaikutukset koko hakemukseen, jotta esim. velvoitekesantoa on riittävästi. Myös
tilatukiominaisuutta voidaan muuttaa. Yksittäisiä
lohkoja voidaan lisätä hakemukselle.
15.6.2005 jälkeen muutoksia voidaan tehdä rajoitetusti, eikä lomakkeella 117 ollenkaan. Lohkoja tai
lohkon osia voidaan perua hakemuksesta joko
lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Perumista koskeva ilmoitus voidaan jättää
ennen tietoa mahdollisesta valvonnasta. Peruutetusta
lohkosta tai lohkon osasta ei makseta tukea. Lisätietoja maataloustoimistosta.
Lomakkeita saa maataloustoimiston aulassa olevalta pöydältä ja punaisesta kansiosta.

TILALLAPITOAIKA LAAJAPERÄISTÄMISPALKKION LYPSYLEHMISTÄ
Laajaperäistämispalkkiohakemuksesssa vuoristoalueen lypsylehmistä nro 154 on yksilöity
lypsylehmät, joista on haettu laajaperäistämispalkkio. Näillä lehmillä on tilallapitoaika 6 kuukautta.
Tilallapitoaika on merkitty hakemusjäljennökseen.
Eläimiä voi poistaa ja korvata hakuaikana. Poistosta
on aina ilmoitettava sekä laskentakeskukseen että
maataloustoimistoon. Ilmoitukset maataloustoimistoon tehdään lomakkeella 124.
Poistetun eläimen voi korvata ehdolla, että korvaaminen tapahtuu 20 päivän kuluessa poistamisesta ja että korvaamisesta ilmoitetaan 10 työpäivän kuluessa maataloustoimistoon.
Ellei poistettua eläintä voida korvata, kannattaa eläin peruuttaa hakemuksesta.
Poistosta on ilmoitettava 10 työpäivän kuluessa, jotta
välttyy sanktiolta.

22.4.2005 TUKIHAKEMUKSENSA JÄTTÄNEIDEN KESKEN SUORITETTU ARVONTA
Eija ja Arto Humalajoki voittivat arvonnassa lahjakortin Kylpylä Kivitippuun. Onnea voittajille!

TALLENNUSILMOITUKSET
KESÄKUUN LOPUSSA
Kaikille pinta-alatukia hakeneille lähetetään tallennusilmoitus, joka tulee tarkistaa. Virheellisistä tallennuksista tulee tehdä kirjalliset korjauspyynnöt.

KAIKKI TUET MAKSETTU
Kaikki vuoden 2004 tuet on maksettu. Samoin vuoden 2005 eläinennakot. Seuraavat maksut tulevat
mahdollisesti syys-lokakuun vaihteessa.
Hyviä kylvöilmoja toivotellen

Maataloustoimisto

Nuorille, nuorille aikuisille, nuorten kanssa toimiville

NUORISOHANKKEIDEN RAHOITUSINFO ke 8.6. klo 18 Nuopparilla
Mukana Ritva Saarikettu Nuorisokeskus Villa Elbasta ja kyläasiamies Iiris Jurvansuu
Kaustisen seutukunnasta.
Tule kuulemaan, miten nuorille suunnattuun toimintaan ja mm. ohjaajien koulutukseen tms. voidaan hakea rahoitusta.
Järj. Vapaa-aikatoimi, Kyläkase

5

Perholainen 6/2005
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

KIRJASTO SIIRTYY KESÄAIKAAN… (voim. 1.5. – 15.8.)
MA
TI
KE
TO
PE
SU

klo 10 – 16
klo 13 – 19
klo 10 – 16
klo 13 – 19
klo 13 – 20
SULJETTU!

Ma-to klo 9-15
Pe klo 11-17
La klo 10-13/joka
toinen lauantai

(seuraava aukiolo lauantai 28.5.2005)
Myytävänä verhoja, mattoja, matonkuteita, kankaita, lastenvaunuja, pyöriä, vaatteita, tietotekniikkaa, jalkalamppuja ja paljon muuta mukavaa.

Tule tekemään löytöjä!

4H:n kerholaiset myivät
2004 marras-joulukuussa
Närpiön Soittokunnan
arpoja, jossa oli päävoittona Peugeot 206XR
1.4.
Tässä ovat voittonumerot:
Auto = 29177
Laajakuvatelevisio = 26691, 20083, 01939,
26371, 21045, 24890, 17520
Digikamera = 09630, 14565, 23729, 20532,
13034, 23089, 14686, 12200, 05592, 17449

PÄIVÄHOITO
ILMOITTAA:

Kirjaston oheistilaa (Sinisiipi)
vuokrataan esim. näyttelytilaksi:

Perhekahvila on suljettu
kesän ajaksi.
Toimintaa jatketaan
uudelleen syksyllä

- myyntinäyttely 30 •/viikko.
- kurssitilana 17 •/päivä.
- ilmainen, kun järjestetään näyttely, joka ei
estä tilan muuta käyttöä (max. 1 kk).

Tulevan kauden 1.8.05-31.7.06
päivähoitopaikkapäätökset
annetaan heinäkuun aikana.

NUOPPARI KIINNI KESÄAJAN.
Avoinna taas koulujen alettua.
Muistithan

YMPÄRISTÖTALKOOT SIIVOUSPÄIVÄ TO 2.6.2005
Perhon kunnan ympäristölautakunta
on haastanut kaikki perholaiset
ympäristön siivoustalkoisiin.
Tarkemmin edellisessä Perholaisessa.
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KIRPPIS AUKI

Kansalaisopiston näytelmäpiiri
esittää näytelmän

MOOSEKSEN
PONTIKKAPISNES

Möttösen nuorisoseurantalolla
Perho-Päivien yhteydessä
sunnuntaina 10.7. klo 19.00.
Toinen esitys lauantaina 16.7. klo 19.30,
jonka jälkeen tanssit Möttösen ns-talolla.

Perholainen 6/2005

VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
SEIKKAILUVAELLUS
KUUSAMOON 29.-30.6.2005
Matkan hinta vain
25 •, sis. matkat,
ruokailut,
majoituksen,
opastetun pienen
Karhun kierroksen,
kosken laskun.
Retki tarkoitettu yli 12-vuotiaille. Sitovat
ilmoittautumiset ja maksu vapaa-aikatoimistoon ma 13.6. mennessä, puh. 888
3214, 040 528 9971.
Matka-aikataulut ym. tiedot ilmoittautuneille
myöhemmin.
Toimi nopeasti paikkoja rajoitetusti.
Järj. yhteistyössä Kaustisen seutukunnan
vapaa-aikatoimet

YÖJUOKSU
perjantaina 1.7.2005 klo 21.00 Perhon urheilukentällä. Sarjat: Miehet ja Naiset kilpasarja ja
hölkkäsarja, Tytöt ja Pojat 15-, 13- ja 11-vuotiaat. Ilmoittautumiset paikan päällä
klo 20.30 mennessä.
Osanottomaksu 5 •.
Järj. Perhon Kiri

PUULAAKILENTOPALLON
TULOKSET
Kuluvan kevään aikana pelattiin
puulaakilentopallo-sarja, jonka vei
nimiinsä Peltokangas voittamalla
kaikki ottelunsa. Lopullinen sarjataulukko alla (ottelut, voitot, tappiot, erät, pisteet).
1. Peltokangas
7 7 0 14-3 14
2. Möttönen
7 5 2 11-7 10
3. Oksakoski
7 4 3 11-6 8
4. Hiekanmäki
7 4 3
8-6
8
5. Hupilentis
7 3 4 9-10 6
6. Akat I
7 3 4 8-10 6
7. Akat II
7 1 6 4-12 2
8. Jetta-Talo
7 1 6 2-13 2

UIMAKOULUUN
ILMOITTAUTUMINEN
Uimakoulut pidetään Vetelin uimahallissa
kahtena peräkkäisenä viikkona. Molemmilla
viikoilla on alkeis- sekä jatkoryhmä. Uimakoulu on tarkoitettu ensisijaisesti tänä syksynä koulunsa aloittaville ja sitä ennen
syntyneille lapsille. Jos ryhmiä ei saada
täyteen niin otamme myös vuonna 1999 syntyneitä lapsia.
Ensimmäinen uimakoulu on 6.-10.6. klo
15-16.30. Linja-auto kyyti Veteliin järjestetään seuraavasti: Möttönen Talouskauppa
13.50 – kk Esso 14.00 – Oksakoski Peritalo
14.10.
Toinen uimakoulu
on 13.-17.6. klo 1516.30. Linja-auto kyyti samoin kuin edellisellä viikolla.
Molemmille viikoille
otetaan noin 30
oppilasta.
Uimakoulun hinta on 20 • (sisältäen kuljetuksen, opetuksen ja uimahallimaksun). Maksu
peritään uimahallilla ensimmäisellä kerralla.
Uimataidottomat lapset osallistuvat
alkeisopetukseen pikkualtaassa ja uinnin
perustaidot hallitsevat lapset ovat jatko-opetuksessa ison altaan puolella (alkeismerkki tai
vastaavat taidot). Alkeisopetuksessa opetellaan
uinnin alkeita: esim. veteen kastautumista, kellumista, liukumista sekä pyritään suorittamaan
Suomen Hengenpelastusliiton määrittelemä
alkeismerkki. Jatkoryhmässä harjoitellaan muiden uintimerkkien vaatimia taitoja (esim. harrastus- ja uimakandidaattimerkki).

Ilmoittautumiset tiistaihin 31.5. klo 16 mennessä Virpille puh. 040 779 1690. Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava nimi, ikä,
uimataito, mitä merkkejä on suorittanut,
osoite, puhelinnumero sekä huoltajan nimi.
Vapaa-aikatoimi ja Perhon 4H-yhdistys
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VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
Perhonjokilaakson kansalaisopisto järjestää

TAIDELEIRIN 3-6-vuotiaille
20.-23.6.2005 (20 tuntia)
klo 10.00 – 14.00 Nuopparilla.
Kurssimaksu 15 • + materiaalimaksu 5 – 10 •.

Opettajina Sari Peltokangas ja
Maarit Kirvesmäki.
Leirin ohjelmassa kuvallista ilmaisua taiteen
eri keinoin sekä monenlaisia kädentaitoja.
Mukaan otetaan 16 lasta
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset
kansalaisopistoon viimeistään 13.6.2005
puh. 860 8210 tai 860 8266.

LASTEN LEIRI
alle 12-vuotiaille järjestetään Perhon
Ulkoilukeskuksessa 11.-13.7.2005.
Ohjelmassa on kaikenlaista kivaa leiriohjelmaa ja yhdessäoloa.
Osallistumismaksu on 25 •/henkilö,
seuraavilta sisaruksilta 20 •/henkilö.

Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon torstaihin 30.6.
mennessä.

PYÖRÄILYKAMPANJA
PERHO-KYYJÄRVI
1.6.-15.6.2005
Hyväksytty suoritus vähintään 5 km pyöräilyä.
Suoritukset (kilometrit) voi merkitä suoritusvihkoihin joita löytyy kyliltä seuraavasti:
Möttönen talouskauppa, Möttönen kunnan raja,
Korkiakangas, Humalajoen ulkoilukeskus, Taipale,
kk:n urheilukentän varasto, Jängän
kylätalo, Salamajärvi, Kokkoneva
koulu, Oksakoski koulu, Peltokangas
kylätalo ja Kivikangas kylätalo.

Kampanjan päättyä osallistuneiden kesken
arvotaan palkintoja.
Pyöräillään Perho voittoon.

KESÄN KUNTOKAMPANJA
1.6.-31.7.
Vapaa-aikatoimistosta saataviin
kuntokortteihin voi merkitä kesän kuntosuoritukset esim. kävely, pyöräily, uinti ym.
vähintään puolen tunnin suoritukset. Suoritukset voi merkitä myös esim. paperille
suorituksineen ja yhteystietoineen. Kaikkien
8.8.2005 kuntokorttinsa palauttaneiden kesken arvotaan palkintoja.

PERHO-PÄIVÄT 2005
TAIDELEIRI 7-12 vuotiaille

alustava ohjelma
ke 6.7. Ravit Perhon raviradalla
järj. Perhon Raviseura

Vapaa-aikatoimi järjestää taideleirin 7-12-vuotiaille 18.-21.7.
Leiripaikkana toimii päivittäin
nuoppari klo 10-14. Leirille otetaan
16 oppilasta.

Ilmoittautumiset ma 11.7. mennessä
sekä lisätiedot Maarit Kirvesmäki
(040 8611667) tai Sari Peltokangas
(040 7783530). Kurssimaksu 25 • (sis.
materiaalikulut) peritään kurssin alussa.
Omat eväät mukaan.
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to 7.7.

Taipaleen rantaongintakisa
järj. Taipaleen maamiesseura

pe 8.7.

su 10.7.

Toritapahtuma urheilukentällä
klo 10.00-14.00. Toripaikkojen
varaus 23.6. mennessä vapaaaikatoimistoon.
Illalla J.Kangas&Pilles Bandin
konsertti seurojentalolla.
Näytelmä: Mooseksen pontikkapisnes Möttösen ns.talolla
Kansalaisopiston näytelmäpiiri

Perhon kuntatiedote n:o 6/2005. Jakopäivä 26.5.2005.

