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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

TIESITKÖ, että Perhossa
toimii Katriinan Kangas
Kankaiden ja sisustustarvikkeiden ompelu, korjauspalvelu ja myynti.
Avoinna
ma-pe klo 10-17
la klo 10-13
Katriinan Kangas
Jyväskyläntie 2
69950 PERHO
040 772 6404

Seuraava Perholainen
ilmestyy to 14.4.2005,
aineisto jätettävä viimeistään ma 4.4.2005.
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki, puh. 888 3204
tai sähköpostitse
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Kauhavan Kirjapaino

KUNNANVIRASTO SULJETTU 28.2.-4.3.2005
PÄIVYSTYS:
Sosiaalitoimisto
ma-pe 28.2.-4.3. klo 9-14 puh. 888 3219
Lomatoimisto
asiointipuh. 040 760 1354
päivystys toimistossa to-pe 3.-4.3. 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.

YMPÄRISTÖTALKOOT
Perhon kunnan ympäristölautakunta haastaa
kaikki Perholaiset yhteisöt, urheiluseurat, maamiesseurat ja muut yhdistykset ympäristön
siivoustalkoisiin.
PIDETÄÄN YMPÄRISTÖ
SIISTINÄ
Tarkoituksena on siivota teiden varret, pihapiirit
ja muut yleiset alueet. Rautaromun keräys järjestetään toukokuun lopulla. Keräyspaikat ilmoitetaan seuraavassa
Perholaisessa.
Hyötyjäteasemalle voi toimittaa aukioloaikoina (ti klo 10.0012.50 ja la klo 9.00-12.30) hyötykäyttöön soveltuvat jätteet.
Ympäristölautakunta

Kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan 21.2.
vuoden 2005 nuorten kesätyöllistämistuen ehtoja.
Seuraavassa Perholaisessa (14.4.) julkaistaan
ko. hakua koskevaa tietoa ja hakulomake.
Voit myös tiedustella asiasta 25.2.2005 alkaen puhelimitse
888 3111/Marjatta Pussinen.

PERHON KUNTA~ PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA
Etsimme reippaita ja oma-aloitteisia ensisijaisesti yli 18-vuotiaita opiskelijoita:
1. Yleiselle osastolle,
a) atk-harjoittelija (2 kk), jolla n. kahden vuoden opinnot suoritettu. Palkkaus KVTES.
b) toimistoalan harjoittelija (2 kk). Palkkaus 550 eur/kk. Työaika 6,5 h/päivä.
2. Tekniselle osastolle,
a) tekniseen toimistoon teknisen alan opiskelija, jolla vähintään kahden vuoden opinnot suoritettu.
Harjoitteluaika 3 kk. Palkkaus TES:n mukaan.
b) 5-6 kesätyöntekijää kiinteistöjen ja urheilu- ja ulkoilualueiden hoitotehtäviin
kesä-elokuulle. Palkkaus 550 eur/kk. Työaika 6,5 h/päivä.
3. Sosiaaliosastolle
- 6-7 leiriohjaajaa 1-2 viikkoa/kesäkuu. Palkkaus KVTES.
- Mikäli sinulla yli 18 v. nuori on subjektiivinen oikeus toimeentulotukeen,
työllistämme Sinut kesäkuukausille.
4. Sivistysosastolle
a) Museoon esittelijä, museo auki ke-su klo 12.00-18.00. Palkkaus 550 eur/kk. Työaika 6,5 h/
päivä. Etusija on henkilöllä, jolla on oikeus KELA:n työharjoittelurahaan.
b) Vapaa-aikatoimistoon kesätyöntekijä, tehtävinä mm. nuopparin ohjaus keskiviikko-, perjantaija sunnuntai-iltaisin sekä leireillä ohjaajana toimiminen yms. ja vapaa-aikatoimessa järjestettävät
tapahtumat. Ilta- ja viikonlopputyötä. Palkkaus 550 eur/kk. Työaika 6,5 h/päivä.
c) 4 ohjaajaa leireille ja uimakouluun.
d) Kirjastoon 2 työntekijää, valmius myös ilta- ja sunnuntaityöhön (1 kk). Palkkaus 550 eur/kk.
Työaika 6,5 h/päivä. Etusija on henkilöillä, joilla on oikeus KELA:n työharjoittelurahaan.
Yhteydenotot ja lisätiedot:
1. a) atk-vastaava, puh. 040 589 3696, 1. b) ja 4. d) hallinto-sivistystoimenjohtaja, puh.
8883 202, 2. tekninen johtaja, puh. 8883 234 tai rakennusmestari 8883 235,
3. vt. sosiaalityöntekijä 8883 223, 4) a-c) nuoriso-kulttuurisihteeri 8883 214.
Vapaamuotoiset hakemukset, joista tulee selvitä ikä ja nykyinen opiskelupaikka, on toimitettava
18.3.2005 klo 14.00 mennessä, os. Perhon kunta, Johtoryhmä, PL 20, 69951 Perho.
Kuoreen merkintä "kesätyöpaikka".
Kunnanviraston ovessa julkaistaan 8.4. niiden henkilöiden nimet,
jotka tulevat valituiksi kunnan kesätöihin. Valituille ilmoitamme myös henkilökohtaisesti.

Muistathan, että kunnanviraston keskioven vieressä olevaan metalliseen
postilaatikkoon voit jättää myös postia.
Palvelukeskus Jalmiinakodissa ja asumisyksikkö Aamuruskossa tarvitaan eri tehtäviin
LOMITTAJIA
Jos olet hoito-/keittiöalan ammattilainen tai alan opiskelija tai muuten kiinnostunut hoito-, huoltotai keittiöalasta, toimita hakemuksesi joko Jalmiinakotiin tai sosiaalitoimistoon
6.3.2005 klo 14.00 mennessä. Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelijoilla suoritettujen
lukukausien määrä ja aika jona pystyisi toimimaan lomittajana.
Palkkaus ja työehdot ovat kunnallisen työehtosopimuksen mukaisia.
Lisätietoja Jalmiinakodin osalta antaa Pirkko A. Hietaniemi, puh. 8883 350 tai 040 729 5611 ja
Aamuruskon osalta Seppo Ahvenkoski, puh. 040 825 8117.
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PERHON KUNNAN KAAVOITEKATSAUS
YLEISKAAVOITUS

ASEMAKAAVOITUS

Perhon kunnassa on keskustan osayleiskaavan laadinta käynnissä. Suunnittelualue käsittää Perhon keskustan lähialueineen. Alue rajoittuu pohjoisosasta
Mato-ojan peltoalueisiin ja länsiosasta Kokkonevan
alueeseen. Etelässä suunnittelualueen raja kulkee
Pikkupirtinkankaan eteläpuolitse metsäistä selännettä kaakkoon ja idässä Ruunakankaan itäpuolista
sähkölinjaa pitkin koilliseen. Suunnittelualueen koko
on noin 21 km2.

Hiekanmäen alueella on vireillä asemakaavan laajennus. Suunnittelualue sijaitsee Perhon kirkonkylän eteläosassa ja rajoittuu nykyiseen asemakaavaan.
Suunnittelualueen koko on n. 30 ha.

Alueelle laaditaan vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka nimenä on Perhon
keskustan osayleiskaava.

Kaavahankkeen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset pientalojen rakentamiselle alueella.
Alueelle on osoitettu 69 uutta erillispientalojen tonttia,
yksi uusi asuinpientalojen tontti sekä kolme uutta rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttia. Uusien omakotitonttien keskikoko on n. 2000 m2.

Kaavan tarkoituksena on vuonna 1989 Perhon kunnanvaltuuston hyväksymän osayleiskaavan päivittäminen ja ajankohtaistaminen. Suunnittelutyön yhteydessä tarkastellaan erityisesti valtatien ohituslinjauksen sijoittumista, keskusta-alueen toiminnallista kehittämistä sekä keskustan laajentumissuuntien
maankäytöllisiä ratkaisuja.
Kaavaluonnoksen pohjalta pidetään seuraavaksi
valmisteluvaiheen kuuleminen ja kaava valmistunee
vuoden loppuun mennessä.
Perhon rantayleiskaavan tarkistus eräiden rakennuspaikkojen sijoittelun osalta ja koko kaavan numeeristaminen on valmistunut ja se on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 16.12.2004.

Alueelle laaditaan vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava jonka nimenä on Perhon Hiekanmäen alueen
asemakaava.

Hiekanmäen kaavaehdotus on tulossa seuraavaksi
yleisesti nähtäville ja kaava hyväksyttäneen vielä kevään 2005 aikana.
Keskustan ja Sahinkosken asemakaava-alueilla on
vireillä pieniä kaavamuutoksia. Sahinkosken kaavaalueella kortteleissa 201 ja 211 tarkennetaan kaavamerkintöjä ja keskustan teollisuusalueella kortteleissa 111 ja 116 täsmennetään tonttirajauksia.
Muita merkittäviä kaavoitushankkeita ei ole vireillä.
Tekninen toimisto

KUULUTUS
Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti kuulutetaan Perhon kunnan
rantayleiskaavan hvväksymistä koskeva, kunnanvaltuuston 16.12.2004 tekemä hyväksymispäätös:
Päätöksestä ei ole valitettu ja kaava on lainvoimainen.
Perhossa 02.02.2005

Kunnanhallitus

Jalmiinakoti etsii
lähihoitajan sijaista ajalle 18.3.2005 – 8.3.2006.

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 25.2.2005 klo 14.00 mennessä
Perhon perusturvalautakunnalle, PL 20, 69951 PERHO.
Lisätietoja antaa vanhainkodinjohtaja Pirkko Hietaniemi puh. (06) 8883 350 tai 040 729 5611.
Perhossa 10.2.2005

Perusturvalautakunta
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ASUNTOJEN KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET HAETTAVANA
1. KORJAUSAVUSTUKSET
Korjausavustuksia voidaan hakea vanhusväestön
ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan. Uutena avustusmuotona on kiinteistökohtainen talousvesijärjestelmän parantaminen.
Avustusta voidaan myöntää, jos asunnossa pysyvästi asuvasta ruokakunnasta vähintään yksi henkilö on 65-vuotias tai vanhempi taikka vammainen,
esim. pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä.
Avustusta myönnetään sosiaalisin perustein asuinrakennuksen omistajalle.
Avustuksia myönnettäessä käytetään valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa tulo- ja varallisuusharkintaa. Korjattua asuntoa tai asuinrakennusta on
käytettävä vanhus- tai vammaisruokakunnan asuntona vähintään 5- vuoden ajan avustuksen ensimmäisen erän nostamisesta lukien.
Korjausavustuksen liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:
1. Kaikkia ruokakunnan jäseniä koskevat verotodistukset selvitysosineen vuodelta
2004.
2. Työnantajan todistus nykyisistä bruttotuloista.
3. Selvitys nettovarallisuudesta.
4. Selvitys asunnon omistajasta sekä asuntoa
koskevasta vuokra- tai syytinkisopimuksesta.
5. Vammaisen osalta asiantuntijan antama
selvitys vamman laadusta.
2. ENERGIA-AVUSTUKSET
Avustuskohteina ovat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset, joissa on vähintään
kolme asuntoa tai asuinhuoneistoa.
Toimenpiteiden tulee olla VNA 2 §:n mukaisia ja perustua energiakatselmukseen tai hyväksyttävään
energiataloudelliseen tarkasteluun.
3. AVUSTUS ASUINRAKENNUKSESSA
TAI ASUNNOSSA OLEVAN TERVEYSHAITAN POISTAMISEEN
Avustuksen myöntää Valtion asuntorahasto.
Korjaustoimenpiteen laajuus edellyttää terveyshaitan poistamisesta aiheutuneiden kustannusten
olevan yli 7000 •, että avustus voidaan myöntää.
Avustuksia haetaan asuntorahaston lomakkeella 35/
05 tai 36a/05,tai 36b/05 joita saa kunnantoimistosta.
Avustusten hakuaika päättyy 08.04.2005.
Avustusasioita hoitaa Pasi Rannila,
puh. 8883 235 tai 0400 361 990.
Kunnanhallitus
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TARJOUSPYYNTÖ
Perhon kunnan tekninen lautakunta pyytää
kaivinkoneiden, kuorma-autojen, traktoreiden ym.
koneiden tuntihintoja vuoden 2005 aikana kunnan
omana työnä suoritettavista maa- ja vesirakennusalan sekä kiinteistöjen rakentamiseen ja
kunnossapitämiseen liittyvistä konetöistä.
Tuntihinta pyydetään antamaan siten, että siitä
selviää;
1.
2.
3.
4.
5.

Työveloitus, tavallinen tunti
Siirtokustannukset
Työkoneen paino, merkki ja malli
Työkoneen lisälaitteet
Yhteystiedot

Työkohteisiin tarvittava työkone valitaan tuntihintansa jättäneiden koneiden keskuudesta työkohteen tarpeet, koneen koko, varustetaso ym.
tekijät sekä tuntihinta huomioiden.
Tuntihinnat pyydetään toimittamaan tekniseen toimistoon tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään 28.2.2005 klo 14.00 mennessä.
Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja saa teknisestä
toimistosta, puh. 888 3234.
Tekninen lautakunta

TARJOUSPYYNTÖ
Perhon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-aineksista ja niiden siirrosta Perhon
kunnan rakennus- ja tienpitotarpeisiin vuodelle
2005.
Tarjous pyydetään laatimaan siten, että siitä selviää;
1. Hiekan ja soran hinta, •/tn
2. Murskeen hinta, eri lajitteet, •/tn
3. Hiekan, soran ja murskeen ajo, •/tn/
siirtomatka
4. Maan ajo, •/tn/siirtomatka
5. Kivien ja louheen ajo, •/tn/siirtomatka
Annetut hinnat tulee sisältää kuormaus- ja seulontakustannukset.
Tarjous pyydetään tekniseen toimistoon tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään 28.2.2005
klo 14.00 mennessä.
Tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja saa teknisestä
toimistosta, puh. 888 3234.
Tekninen lautakunta
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Lääkärin palsta
Tämän Perholaisen ilmestyessä on mahdollisesti
Perhossakin alkanut A-virusinfluenssan esiinmarssi.
Tässä hiukan kertauksen omaisesti itse- ja kotihoitoohjeita ja neuvoja siitä, milloin on tarvetta kääntyä
perusterveydenhuollossa neuvolan ja lääkärin puoleen.
Influenssavirushan aiheuttaa taudin sellaiselle henkilölle, jolla vastustuskyky sillä
hetkellä juuri kyseistä virusta kohtaan on
puutteellinen.
Oireet alkavat hyvin nopeasti, muutamassa tunnissa kuume saattaa kohota 40 asteeseen, tähän liittyy voimakas
väsymyksentunne, lihassäryt, kurkkukipu
ja myöhemmin yskää ja nuhaa, joskus
vatsaoireitakin.
Näiden tyypillisten oireiden ilmaantuessa ja kun on tiedossa, että tautia on liikkeellä, on syytä heti asennoitua asiaan
niin, että lepo on kaiken hoidon kulmakivi, samoin nesteen
nauttiminen.
Etukäteistietojen perusteella syksyn rokotus suojaa kohtuullisen hyvin nyt liikkeellä olevalta influenssalta. Jos suojaa ei ole ja tauti iskee, on kuitenkin olemassa lääkitys, jota
saa apteekista reseptillä, nimeltään Tamiflu ja toinen vaihtoehto tälle on hiukan halvempi Atarin-niminen lääkitys.
Nämä ovat influenssan täsmälääkkeitä eli ne auttavat vain
tähän A-virusflunssaan. Lääkkeen aloitus on tehtävä aivan
taudin alkuvaiheessa, eli ihannetilassa jopa muutaman tunnin tai vrk:n sisällä, mutta vielä 2 vrk:kin sanotaan olevan
tällaista otollista aikaa.
A-virusflunssa vie potilaan yleiskunnon huonoksi lähinnä
nestehukan takia. Lisäksi influenssaan liittyy monesti jälkisairauksia riippumatta siitä onko ensivaiheen hoito onnistunut hyvin vai ei. Tavallisimpia ovat pikkulasten
korvatulehdukset, aikuisilla keuhkoputkentulehdukset,
poskiontelotulehdukset ja vakavimmillaan myös sydänlihastulehdus ja aivokuume.
Yleensä nämä jälkitaudit iskevät siinä vaiheessa, kun
perusflunssasta on jo kuume laskussa ja potilas on vähän
yrittänyt olla jalkeilla ja ehkä jo tehdä töitäkin. Tärkeintä on
kuitenkin malttaa tässä vaiheessa mielensä. Eli minkäänlaisiin urheilusuorituksiin tai kunnonparannuksiin ei
toipilasvaiheessa kannata ryhtyä.
Yhteyttä perusterveydenhuoltoon kannattaa ottaa, jos kuumeen jo lähdettyä se iskee uudestaan tai potilaalle tulee
kohde-elinoireita, esim. kova päänsärky, korvakipu, hengityksen vaikeutuminen. Yleensä tällöin otetaan CRP-koe.
Sairaslomien osalta todetaan, että terveydenhoitaja voi kirjoittaa 5 pv sairasloman tyypilliselle influenssa-potilaalle.
Lyhyesti sanottuna:
Riittävä lepo, nesteytys ja asentohoito eli puoli-istuva lepoasento ovat näitä itsehoidon kulmakiviä.
Mikäli tietää sairastavansa influenssaa, kehottaisin olemaan
menemättä esim. Jalmiinakotiin vierailulle jne.
Mikäli sitten nämä jälkisairaudet tulevat mukaan, antibioottien
hallittu käyttö on perusteltua.
Markku Lilja
Perhon terveyskeskuksen johtava lääkäri

TERVEYSKESKUKSEN ERITYISRYHMÄT
pyörähtävät käyntiin loman jälkeen
alkaen ma 23.2.2005
klo 10.00 sydänryhmä
klo 12.00 kunnonvarsijat
klo 14.00 neurologinen ryhmä
TERVEYSKESKUKSEN APUVÄLINEHUOLTO TIEDOTTAA
Jos kotoasi löytyy tarpeettomia terveyskeskuksen apuvälineitä, palautathan ne kuntoutukseen.
Lisätietoja kuntoutuksesta, puh. 8883 504.

Aikuinen: Kiinnostaisiko vielä valkolakki?
Oletko haaveillut ylioppilastutkinnosta? Suunnitteletko jatkoopintoja? Jäikö lukio-opintosi muinoin
kesken? Haluaisitko päivittää tietojasi
ja taitojasi esim. vieraissa kielissä tai
matematiikassa?
Perhon lukiossa on syksystä lähtien mahdollisuus opiskella aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti joko yksittäisiä
kursseja tai koko lukion oppimäärää. Opetus
on päiväopetusta (9-16) ja opiskelijat sijoittuvat
nuorten opiskelijoiden joukkoon normaaleihin
opetusryhmiin. Myös etäopiskelumahdollisuuksia ja yksilöllisiä ratkaisuja voidaan räätälöidä.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä
rehtoriin, puh. 888 3303 tai
opinto-ohjaajaan, puh. 888 3305.

TILASTOTIETOJA PERHOSTA
Väkiluku 31.12.2004 3001 (M 1516/N 1485)
Työttömyys 12/2004 11,5 % (138 hlöä)

Kevätpuutarhamessuretki
Helsinkiin
9.-10.4.2005
Retkeen sis. matkat, yöpyminen, messuliput.
Hinta hankelaiset 60 •, muut 80 •.
Ilmoittautumiset: Mari Hakola, 044 725 0654.
Järj. Marjat markkinoille –hanke, Perhon maaseutuop.
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA

OPETUSTOIMI TIEDOTTAA

KOULUTUSTA AIHEESTA ’TILATUKIJÄRJESTELMÄ JA TÄYDENTÄVÄT EHDOT’
TIISTAINA 22.2.2005

Perhon kunnan opetustoimessa
julistetaan haettavaksi

Tiistaina 22.2.2005 klo 9.45-12.00 järjestetään kaikille viljelijöille yhteinen koulutustilaisuus tulevista
tukimuutoksista kunnanvirastossa, Haa-nensalissa.
Tilaisuuden alussa kahvi.
Koulutus sisältö:
1. Tilatukijärjestelmän perusteet – tilatukirekisteri, tilatukiominaisuus
2. Täydentävät ehdot
Ottakaa mukaan vuodenvaihteessa tilalle
tulleet esitteet
3. Tukihaku 2005 – aikataulu ja muutokset
vuoteen 2004 nähden
Kouluttajina toimivat te-keskuksen tarkastajat.

15.8.2005 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen. Toimet ovat opetustoimen alaisia ja sijoituspaikka voi vaihtua oppilaiden tarpeiden mukaan vuosittain.
Työaika on 32,5 t/vko ja palkkaus KVTES:n mukainen. Hakijalta edellytetään koulunkäyntiavustajan ammattitutkintoa tai muuta
vastaavaa alan koulutusta.
Hakuaika päättyy 11.3.2005 klo 14.00.
Ennen valinnan vahvistamista toimeen valitun tulee
esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevän
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002)
mukainen rikosrekisteriote ja toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa
valitsemispäätöksen tiedoksi saannista.

Tervetuloa!

Lisätietoja antaa rehtori-opetustoimenjohtaja Outi
Leväniemi, puh. 888 3303 tai 040 763 2303.

MAASEUTULAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KOHDENTAMINEN VUONNA 2005

Perhossa 11.2.2005

Maaseutulautakunta on kokouksessaan 8.2.2005
päättänyt perholaisten maatilojen tukemiseen
myönnetyn määrärahan käytöstä.
Tukea maksetaan entiseen tapaan erilaisten suunnitelmien, mm. viljelysuunnitelmien, jalostussunnitelmien ja maksuvalmiussuunnitelmien tekemiseen sekä lisäksi maatalousyrittäjien ennaltaehkäisevään työkykyä ylläpitävään toimintaan. Tarkempi erittely tuen jakoperusteista lähetetään tiloille tukipäätösten mukana.
MAKSULLISEN LOMITTAJA-AVUN TUKEMINEN VUONNA 2005
Maaseutulautakunta on kokouksessaan 8.2.2005
päättänyt tukea maksullisen lomittaja-avun käyttöä
3,50 •/tunti. Kunnan tukea voi saada enintään kolmen normaalipituisen päivän ostoon/yrittäjä.
Maataloustoimisto

LUKUVUODEN
2005-2006 TYÖPÄIVÄT
Koulu alkaa
Syysloma
Syyslukukausi päättyy
Joululoma
Kevätlukukausi alkaa
Talviloma
Kevätlukukausi päättyy
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neljä koulunkäyntiavustajan tointa

ti 16.8.2005
17.-21.10.2005
21.12.2005
22.12.2005-1.1.2006
2.1.2006
27.2.-3.3.2006
3.6.2006

Opetuslautakunta

HAKEMUKSET ESIOPETUKSEEN
LV 2005-2006
Esiopetus Perhon koulutoimessa alkaa ma
15.8.2005. Työajat muutoin samat kuin lv 2005-2006.
Esikouluikäisten huoltajille lähetetään kirje
esiopetukseen hakemisesta ohjeineen sekä
hakemuslomake. Mikäli ette syystä tai toisesta saa
ao. kirjettä lähiaikoina, voitte hakea/pyytää sen,
sekä hakulomakkeen koulutoimistosta.
Hakemukset esiopetukseen tulee jättää koulutoimistoon Ritva Järvelälle 21.3. mennessä.
Perhossa 2.2.2005

Opetustoimenjohtaja

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 13 –16.
Iltapäiväkerho on maksullinen, hinta 3 • /päivä/ lapsi.
Maksu sisältää välipalan ja askartelumateriaalin.
Iltapäivätoimintaan ilmoittautumiset voi jättää
koulutoimistoon Ritva Järvelälle 21.3. mennessä.
Toimistosta saa myös hakukaavakkeita.
Perhossa 2.2.2005

Opetustoimenjohtaja

Perholainen 2/2005

4H YM. TIEDOTTAA
Perjantaina 25.2.2005 alkaen klo 20
KUUTAMOHIIHTO
MÖTTÖSESSÄ
Lähtöpaikka Suurensuontie 743,
opastus perille.
Kyläseura tarjoaa kahvit, mehut
ja korput.
Ota omat makkarat mukaan.
Ladulla ja nuotiolla tavataan!

KARKKIKURSSI
Torstaina 3.3. nuopparilla klo 16-18.
Kurssimaksu 3 • 4H-yhdistyksen
jäseneltä, 5 • ei jäseneltä.
Ilmoittautuminen Virpi Isokankaalle, puh. 040 779 1690
maanantaihin 28.2. mennessä.
Järj. 4H-yhdistys

KIRPPIKSEN AUKIOLOT:
Ma 10-13
Ke 10-13
pe 13-17
La 10-13/joka toinen lauantai
(ensimmäinen aukiolo la 5.2.)
Tule käymään ja tekemään löytöjä
tai vuokraa itsellesi myyntipöytä!

Halsuan ja Perhon 4H-yhdistysten
LASKETTELURETKI Simpsiön
hiihtokeskukseen la 12.3.2005
Lähtö: Halsuan kunnantalon pihalta klo 9.30 ja
Perhon Essolta klo 10.00
Hinnat:
4H jäsenmaksun maksaneet:
alle 12-vuotiaat
15•
yli 12-vuotiaat
20•
Muut:
alle 12-vuotiaat
17•
yli 12-vuotiaat
22•

Matkan hinta sisältää kuljetuksen, neljän
tunnin hissilipun sekä jäsenille
vakuutuksen!!!
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Halsuan 4Htoimistoon Johannalle 9.3.2005 mennessä
puh. 888 2250 tai 040 584 6601.
Perhonjokilaakson 4H-yhdistysten
alueellinen
LASKETTELUILTA KAUSTISELLA
to 10.3.2005 klo 17-20
4H-yhdistykset tarjoavat paikan päällä laskettelijoille makkarat
ja mehut.

Möttösen 4H-kerho keskiviikkoisin

4H:laiset saavat 50 %:n alennuksen
hissilipuista ja välinevuokrista. Alennuksen
saamiseksi osallistumisesta tulee ilmoittaa
4H-yhdistykseen viimeistään 7.3. klo 15
mennessä puh. 040 779 1690/Virpi Isokangas.

Kokkonevan 4H-kerho maanantaisin klo

Kyyditys tapahtuu omilla autoilla ja
kimppakyydeillä.

Huom! Joitakin muutoksia
kerhoajankohtiin.
klo 16.30-17.30 6-8-vuotiaat lapset
klo 17.30-18.30 yli 8-vuotiaat lapset
Ohjaajana toimivat Minna Mäkelä
ja Sarita Peltoniemi.

16.45-18.45. Ohjaajina toimivat Anu Möttönen
ja Heidi Linna.

Alajoen 4H-kerho torstaisin klo 16.30-18.00.
Ohjaajana toimii Jenni Humalajoki.

Humalajoen Ulkoilukeskuksen 4H-kerho
keskiviikkoisin klo 17-19,
ohjaajana toimii Seija Keränen.

KOTIPALVELUA
4H Virpi Isokangas,
puh. 040 779 1690, sähköposti
perho4h@perho.com
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VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

HIIHTOLOMAVIIKON
OHJELMAA
Uintireissu Veteliin ma 28.2.2005

Retken hinta; aikuiset 3 •, eläkeläiset ja koululaiset 2 • ja alle kouluikäiset 1,5 •. Maksu
sisältää uimalipun ja bussikyydin. Alle 10-vuotiaat aikuisen huoltajan kanssa.
Bussi aikataulu; Möttönen, Talouskauppa
10.20 – Kirkonkylä, Esso 10.30 – Oksakoski,
Peritalo 10.40. Sitovat ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon to 24.2.2005 mennessä,
puh. 888 3214 tai 040 528 9971.
Pe 4.3.2005 jääkiekkomatka Helsingin
Hartwall-areenalle Jokerit-HIFK-otteluun.
Peli alkaa klo 18.30.
Bussi-aikataulu: Oksakoski, Peritalo 9.50 –
KK, Esso 10.00 – Möttönen, Talouskauppa
10.10. Kaikki liput otteluun myyty.
Järj. HT ja vapaa-aikatoimi

Perholaisten nuorten vanhemmat
ja muut aikuiset
Nuopparilla pe 4.3.2005 klo 18-22
avoimien ovien ilta.
Tervetuloa tutustumaan nuorisotiloihin.
Kahvitarjoilu!
Nuoppari avoinna hiihtolomaviikolla:
Ke 2.3. klo 18-21
Pe 4.3. klo 18-22

Ulkoliikuntapaikkojen hoito
hiihtolomaviikolla
Hiihtolomaviikolla hoidetaan normaalisti
kirkonkylän, Humalajoen ja Kivelän ladut.
Myös Haanen latua pidetään jo auki.
Reitti kirkonkylä - Möttösen koulu –
Ulkoilukeskus – Jänkä. Reitin pituus n.
40 km.
Jääkiekkokaukalo pidetään hiihtolomaviikolla myös kunnossa.
Vapaa-aikatoimi

PERHON ULKOILUKESKUS
Ulkoilukeskus on vuokrattu
8.2.-31.8.2005 väliselle ajalle Rolf
Pajukankaalle.
Ulkoilukeskusta koskevista
varauksista ja tilaisuuksista
soita Rolfille, puh. 050 5248 251
tai 8633 137.

PUULAAKILENTOPALLO
Löytyykö Perhosta innokkaita kylä- ja
työpaikkajoukkueita tai yhdistyksiä? Tarkoitus olisi käynnistää puulaakilentopallosarja
tämän kevään aikana, jos ilmoittautuneita
joukkueita löytyy tarpeeksi.
Kerätkää siis vähintään kuuden
hengen porukka ja ilmoittakaa
joukkue yhteyshenkilöineen vapaa-aikatoimistoon torstaihin
3.3.2005 mennessä.
Vapaa-aikatoimi

HAANEN HIIHTO PERHOSSA
SUNNUNTAINA 13.3.2005
Lähtö klo 8.00 kk koulukeskus, Möttönen koulu, Ulkoilukeskus, Jängän kylätalo.
Osallistumismaksu 5 •, perhemaksu 10 • sisältää hernekeiton kirkonkylällä, mustikkakeiton Humalajoella, lämpimän mehun kaikissa pisteissä sekä kunniakirjan.
Mikäli et jaksa hiihtää koko
lenkkiä,
kannattaa kokeilla
lyhyempiäkin reittejä.
Lisätietoja vapaa-aikatoimi, Antti Lindholm, puh.
888 3214 tai 040 528 9971
Vapaa-aikatoimi
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