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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

Tiesitkö, että Perhon
Tilitoimisto on laajentanut palvelujaan?
Perhon Tilitoimisto on aloittanut
työvoiman vuokraus- ja välityspalvelun. Uusi palvelu käyttää
nimeä VänkäriVälitys.

VänkäriVälitys
Perhon Tilitoimisto Oy
Jyväskyläntie 4
69950 PERHO
puh. 050 322 6366/Kimmo
Pajukangas

Seuraava Perholainen
ilmestyy 18.5.2006,
aineisto jätettävä viimeistään 8.5.2006.
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki, puh. 888 3204
tai sähköpostitse
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Kauhavan Kirjapaino

Maanmittauslaitoksen Seinäjoen toimipiste järjestää

to 6.4.2006 klo 9.00 INFO-tilaisuuden
Perhon kunnanvirastolla Haanensalissa,
jossa esitellään uudet kartat Perhon alueelta.
Tilaisuus on avoin kaikille kuntalaisille ja tiedotusvälineille.
Samalla saat tietoja muista maanmitauslaitoksen karttatuotteista ja -palveluista.
Lisätietoja Teuvo Pajukoski, puh. 020 541 4682.

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 2006
Vuoden 2006 talousarviossa on varattu 20.000 euron määräraha yrityksille ja yhteisöille nuorten kesätyöllistämiseen.
Kunnanhallitus päätti 27.3.2006 nuorten, alle 25 v. (vielä -82 -syntyneet ovat tukikelpoisia) kesätyöllistämisehdoista v. 2006 seuraavaa:
- 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.
- Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen.
- Kesätyöllistämistuki on aina toissijainen työvoimapoliittisiin tukiin
nähden.
- Nuorta kohden voi saada tukea yhden työssäolokuukauden ajaksi,
ajalla 1.6.-31.8.2006. Työsuhteen tulee olla yhtäjaksoinen.
- Tuki on palkasta ja palkan sivukuluista:
* perheenjäsenen työllistämiseen 40 %, enintään 150,- €
* ulkopuolisen työllistämiseen 50 %, enintään 300,- €
- Tuki maksetaan jälkikäteen työsuhteen päätyttyä tositteella tai tilitoimiston antamaa laskelmaa vastaan.
- Tukea ei myönnetä kotitalouksille.
- Työllistämistuen maksatuksen viimeinen päivä on 31.10.2006.
- Tuen maksatuksessa otetaan huomioon tarkoitukseen varattu määräraha ja tarvittaessa tuen määrää pienennetään, mikäli hakemusten
perusteella katsotaan, ettei varattu määräraha riitä.
Hakemukset on palautettava ma 15.5.2006 mennessä kunnan infoon
ja myöhässä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuslomake löytyy
Perholaisesta, sivulta 2. Lisätietoja puh. 888 3111/Eila Linna.

Perhon Kehi-Toimintakeskus on muuttanut Mäntykankaalle
(ent. lääkärintalo), os. Jyväskyläntie 23, puh. 863 1262.
Johtaja/asuntolanhoitaja Seppo Ahvenkoski, puh. 040 825 8117.

PERHON KUNTA~ PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
1

Perholainen 3/2006

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HAKULOMAKE
Työnantaja täyttää.

Työllistettävän nimi

Syntymävuosi

Opiskelu syksyllä 2006 Oma perheenjäsen
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Työnantaja __________________________ Tilinumero _______________________
Perhossa ___.5.2006
Yhteyshenkilön allekirj. ________________________ puh. _____________________
Hakemukset palautetaan viimeistään ma 15.5.2006 kunnanviraston infoon, josta myös lisätietoja, puh. 8883 111.
Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.
- Leikkaa irti -

TYÖNANTAJAN MATALAPALKKATUKI KÄYTTÖÖN 1.1.2006
Eduskunta on hyväksynyt lain väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta. Työnantaja on oikeutettu
saamaan ns. matalapalkkatukea vuosina 2006-2010 maksettujen palkkojen osalta.
Matalapalkkatuki on työnantajalle kohdistuva tuki, jossa matalapalkkatukeen oikeuttavien edellytysten täyttyessä työnantaja saa oma-aloitteisesti jättää suorittamatta tukea vastaavan määrän
ennakonpidätyksiä ja lähdeveroja verohallinnolle tilitettäessä.
Työnantaja on palkanmaksukuukaudelta oikeutettu matalapalkkatukeen jos:
1. Työstä maksettava palkka on 900-2000 euroa kuukaudessa.
2. Työntekijä on työskennellyt vähintään 140 tuntia kalenterikuukaudessa
3. Työntekijä on täyttänyt 54 vuotta.
Tuen määrä on 44 prosenttia kalenterikuukauden aikana maksetun palkan 900 euroa ylittävästä osasta. Tuen enimmäismäärä on 220 euroa. Palkan ylittäessä 1 600 euroa tuen määrä pienenee 55 prosentilla palkan 1 600 euroa ylittävältä osalta.
Lisätietoa yritysneuvojilta tai osoitteesta http://www.atsoft.fi/matalapalkkatuki.htm

Vesi- ja jätevesimaksujen arviolaskutus huhtikuussa.
Laskujen eräpäivä huhtikuun loppuun mennessä.
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PERHON KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA
1. Vapaa-aikatoimistoon kesätyöntekijä kesä-elokuu 2006. Työhön kuuluu mm. nuopparin valvontaa,
uimakouluja, tapahtumien järjestelyjä ja retkillä ohjaajana toimimista. Ilta- ja viikonlopputöitä. Jos olet idearikas, reipas ja innokas työskentelemään lasten ja nuorten parissa, niin laita ihmeessä hakemus. Tiedossa on aktiivinen kesä ja hyvä työkokemus esim. nuorisotyöhön aikovalle. Työaika 6,5 h/pv. Palkkaus 550
eur/kk.
2. Kirjastoon kaksi (2) 18-vuotta täyttänyttä ylioppilastutkinnon tai ammattitutkinnon suorittanutta kesäharjoittelijaa (Kelan työharjoittelu) ajalle 1.6.-31.7.2006.
3. Jalmiinakodille 11 vuosilomasijaista ajalle 29.5.-30.9. Mielellään 18 vuotta täyttänyt, hoito-alan ammattitutkinnon suorittanut tai alaa opiskeleva. Palkkaus KVTES:n mukainen.
4. Veteraanileirille 31.7.-4.8.2006 4 kesätyöntekijää. Musiikin harrastus/soittotaito etusijalla, kun leirillä
lauletaan paljon ja muutoinkin sosiaalisten kontaktien ylläpito on leirin painopistealueena tänä vuonna.
Leirin järjestää veteraanien oma järjestö. Työaika 6,5 h/päivä. Palkkaus 137,50 eur/vko + lisä-, ilta- ja
yötyökorvaukset.
Lisätietoja antaa 1) nuoriso-kulttuurishteeri Raija Sahlgren, puh. 888 3214 tai 040 528 9971, 2) kirjastosta puh. 888 3325 tai hallinto-sivistystoimenjohtaja Seija Kinnunen, puh. 888 3202 tai 0400 798 010, 3)
Jalmiinakodin johtaja Pirkko Hietaniemi, puh. 888 3350 tai 040 729 5611 ja 4) vt. perusturvajohtaja Seija
Tikkanen, puh. 888 3219 tai 0400 798 011.
Vapaamuotoiset hakemukset, joista tulee selvitä ikä ja nykyinen opiskelupaikka, on toimitettava pe
21.4.2006 klo 14 mennessä os. Perhon kunta, Johtoryhmä, PL 20, 69951 PERHO. Kuoreen merkintä
”kesätyöpaikka”.
Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Perholaisessa n:o 4/2006, joka ilmestyy 18.5., julkaistaan valittujen henkilöiden nimet.

ETSIMME KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ
1.
2.
3.
4.
5.

Ruohonleikkuu/talonmiehen apulainen 5.6.-4.8., 1 henk. 2 kk tai 2 henk, 1 + 1 kk.
Siivoustyö 5.6.-4.8., 1 henk 2 kk tai 2 henk. 1 + 1 kk.
Siivoustyö + kesähotellin hoitaja 5.6.-4.8., 1 henk 2 kk tai 2 henk. 1 + 1 kk.
Keittäjä 29.5.-11.8., työaika 8 h/pv, palkka 1000 € /kk
Tallityöntekijä/talliharjoittelija 5.6.-4.8.
Ikävaatimuksena on, että peruskoulu on käytynä kevääseen mennessä.
Etusijalla ovat 18 v. täyttäneet, työmarkkinatukeen oikeutetut henkilöt. Palkka 550 eur/kk tai
työmarkkinatuki (paitsi keittäjällä 1000 eur/kk). Eduksi katsotaan alan työkokemus tai
opiskelu alalla. Työaika 6,5 h/pv, paitsi keittäjällä 8 h/pv.
Vapaamuotoiset, kirjalliset hakemukset pyydämme 28.4.2006 mennessä osoitteella
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Haanentie 26, 69950 Perho. Kuoreen merkintä
”kesätyöpaikka”. Tiedustelut puh. 824 1253.

PERHON KUNNAN VUOKRATALOISSA ON HAETTAVANA
VAPAITA/VAPAUTUVIA ASUNTOJA
1. Kallion rivitalo As 3
3. Kinniäntie 2 A 2

1 h + k + s 40,0 m2
3 h + k + kh 70,5 m2

2. Jaakonkuja 1 C 2

Tiedusteluihin vastaa Kaarina Vainionpää, puh. 888 3205.

3h+k+s

72,5 m2

Perhon kunta, Asuntotoimi
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TEKNINEN TOIMISTO TIEDOTTAA
TIEDOTE KIINTEISTÖPALVELUJEN TUOTTAMISESTA
Perhon kunnan teknisellä osastolla on siirrytty 1.4.2006 mitoituksen mukaiseen kiinteistönhuoltoon.
Nykyisestä kiinteistönhoitohenkilöstöstä muodostetaan kiinteistönhoitotiimi, joka vastaa kiinteistöhuollon toiminnallisesta ja taloudellisesta toteuttamisesta. Tiimin vastuullisena vetäjänä toimii
Veikko Tyynelä.
Saman aikaisesti suoritetaan kiinteistönhoitajien
kierrätys kolmeksi seuraavaksi vuodeksi neljän hoitoalueen osalta seuraavasti:
Kunnanvirasto ym. alue,
kiinteistönhoitajana Sauli Peltokangas
Jalmiinakoti ym. alue,
kiinteistönhoitajana Kimmo Nygård
Terveystalo ym. alue,
kiinteistönhoitajana Veijo Vehkalampi/
Juha Ilvesaho
Koulukeskus ym. alue,
kiinteistönhoitaja Veikko Tyynelä
Kiinteistöjen ulkoalueiden koneelliset lumityöt suoritetaan edelleen ulkoisesti, ostopalvelun kautta.
Vihertyöt pyritään toteuttamaan tavoitteiden mukaan jo tulevasta kesästä alkaen ulkoisesti, ostopalvelun kautta.
Tekninen toimisto

Pirttikoski-Salavo yksityistien vuosikokous pidetään to 20.4.2006 klo 19.00
Tiina ja Paavo Niemosella.
Asiana peruskorjaukseen ja
kunnostukseen liittyvät asiat.
Lintuinfluenssasta saat lisätietoja Kansanterveyslaitoksen sivuilta osoitteesta www.ktl.fi tai Maaja metsätalousministeriön sivulta www.mmm.fi/
lintuinfluenssa.
Ilmainen kansalaisten lintuinfluenssapuhelin numerossa 0800-02277, johon vastataan arkisin klo
8-16 lintuinfluenssaa koskeviin kyselyihin. Myös
sähköpostia voi lähettää osoitteeseen
lintuinfluenssa@mmm.fi.
Jos tapaat Perhossa 5-10 kuollutta lintua samasta paikasta, ota yhteys
eläinlääkäri Christel Lagermaniin, puh.
0400 201 196.
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TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
PUHELINAJAT:
Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola
ma - pe klo 8.00 - 9.00.
Pia Latukka, terveydenhoitaja, puh 888 3505
Laboratoriovastausten tiedustelu
ma, ti ja to klo 12-14.
Keskiviikkoisin ei laboratoriovastauksia, hoitaja
pitää astmahoitajan vastaanottoa
näytteenoton jälkeen.
Marevan-vastaukset
aika sovitaan asiakkaan kanssa.
Reuma- ja astmahoitajan vastaanotolle
ajanvaraukset, puh 888 3503.
Kuntoutus puh. 8883 504 puhelinaika ma-pe
klo 8-9, muina aikoina asiakastyötä/
ryhmien vetämistä.
TERVEYSKESKUKSEN HENKILÖKUNNAN KOULUTUSILTAPÄIVÄ
PE 7.4.2006, JOLLOIN TERVEYSKESKUS SULKEE OVET KLO 12.00.
PÄIVYSTYSTAPAUKSET HOITAA TOHOLAMMIN TERVEYSKESKUS KLO 12.00 - 16.00
ILTA JA YÖPÄIVYSTYS NORMAALISTI
Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolan
seudun terveyskeskuksen yhteispäivystys
ma - pe klo 16.00 - 22.00 ja la - su 08.00 - 22.00
puh. (06) 8287 350, vastaanotolle hakeudutaan
ilman ajanvarausta
Lääkäripäivystys yöllä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ma - su klo 22.00 - 08.00, puh.
(06) 8264 500 vastaanotolle hakeudutaan ilman
ajanvarausta.

KESKUSKOULUN NÄKYMÄÄ
VIIKONLOPUN JÄLKEEN
Keskuskoululla on vain huoltoajo
sallittu. Onko tämä huoltoajoa?
Viikonloppuna pe-la 24.-25.3. oli
ajeltu traktorilla keskuskoulun ympäristössä ja mm. pyöräteline hajotettu
ajamalla yli. Opetellaan liikennemerkkien merkitys!

Perholainen 3/2006

PALKKATUKI KORVAA TYÖNANTAJALLE MAKSETTAVAN TYÖLLISTÄMISTUEN
Työvoimatoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen.
Työvoimatoimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoittumista työhön voidaan edistää myöntämällä palkkatukea. Palkkatuetun työn
tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään
työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille.
Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen.
Sitä voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt
ja kotitaloudet sekä sosiaaliset yritykset.
Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2006 perustuen suuruus on 23,50 euroa/päivä. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauksittain työvoimatoimiston harkinnan
mukaan. Lisäosan suuruus on perustuki enintään
60 %:lla korotettuna, joissakin tapauksissa enintään 90 %:lla korotettuna. Tuen määrään vaikuttavat työnhakijaan liittyvät seikat.
Työnantaja hakee palkkatukea Hakemus palkkatuesta -lomakkeella siltä työvoimatoimistolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jonka työnhakijoita tuella on tarkoitus palkata.
Palkkatuki otettiin käyttöön vuoden 2006 alusta. Se
korvaa työllistämistuen ja yhdistelmätuen. Lisätietoja saa työvoimatoimistoista sekä yritysneuvojilta.

PALOTARKASTUKSET
PERHOSSA V. 2006
Aluepelastuslaitos suorittaa palotarkastuksia Perhossa seuraavasti:
Asuinrakennusten ja huviloiden palotarkastuksia
suorittaa palopäällikkö Olli Koivukoski.
Asuinrakennusten palotarkastuksia suoritetaan
pääsääntöisesti Peltokankaantien ja Peltokankaantiestä lähtevien teiden alueella vuonna
2006.
Palotarkastus ja neuvontakäyntejä tehdään myös
aina pyydettäessä.
Olli Koivukosken tavoittaa numerosta 0400 151
996.
Liiketilojen, turvetuotantoalueiden, hoitolaitosten,
huoltoasemien, majoitustilojen, koulujen, teollisuustilojen ym. kerran vuodessa tarkastettavien
kohteiden palotarkastuksia suorittaa palopäällikkö Osmo Läspä, puh. 0400 568 595.
Suorittaessaan palotarkastuksia palopäälliköt
saapuvat palolaitoksen tunnuksilla olevilla virkaautoilla ja ovat virkapuvussa sekä todistavat tarvittaessa henkilöllisyytensä virkamerkillä.
Palotarkastuksia tehdessään palotarkastajan on
Pelastuslain n:o 468, 36 § mukaan päästettävä
kohteen kaikkiin tiloihin. Paikalla on oltava
tarkastettavan kohteen edustaja.
Aluepalopäällikkö Kari Paavola, puh.
0400 514 200. Keski-Pohjanmaan ja
Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

Tasavallan presidentti on
25.11.2005 myöntänyt
maanviljelysneuvoksen
arvoniemen maanviljelijä
Hannu Aholle.
Arvonimen luovutustilaisuudessa 22.3.2006 Pellervo-Instituutissa Espoossa onnittelemassa
Perhon kunnan puolesta kunnanjohtaja Timo Tallila.
Kuvassa vas. Timo Tallila,
metsätalousneuvos Teuvo
Manki, Hannu Aho ja vaimonsa Maija-Liisa.
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
KEVÄÄN TUKIKOULUTUKSET
Hakemuslomakkeissa on muutoksia, mitkä johtuvat
pääasiassa tilatuesta. Lisäksi on uusia vaatimuksia
täydentävien ehtojen vuoksi.
Kevään tukikoulutuksissa selvitetään tilatukeen,
vuokrasopimuksiin, kesannointiin ja täydentäviin ehtoihin liittyviä asioita. Lomakemuutokset
käydään myös läpi.
Tilaisuudet ovat samansisältöisiä ja kestävät n. 2,5
tuntia. Kahvitarjoilu klo 9.45 alkaen.

Kuluvan vuoden toinen sonnipalkkion haku alkaa
18.4.2006 ja päättyy 28.4.2006. Palkkiohakemuksen
liitteenä tulee olla nautaeläinluettelo niiden sonnien
osalta, joista palkkiota haetaan. Palkkion suuruus on
enintään 157,50 €/sonni. Rehuala- ja eläintiheysvaatimukset ovat poistuneet.

OSTOTARJOUKSET MAIDON VIITEMÄÄRÄSTÄ 30.4.2006 MENNESSÄ

ERÄITÄ MUUTOKSIA TUKIEN
HAKEMISESSA

Maidon viitemäärän ostotarjouksen te-keskukseen voi
jättää kahdesti vuodessa: huhtikuun ja lokakuun loppuun mennessä. Ostotarjous tehdään lomakkeella
nro 238. Ostohinta on viimeistään 30.4.2006
jätettyjen ostotarjousten osalta 8,4094 senttiä/litra + alv. Myöhemmin (1.5.2006 tai sen
jälkeen) jätettyjen ostotarjousten osalta hinta on 4 senttiä/litra + alv.

Kevään tukihakemuksissa ei ole enää
kasvulohkolomakkeessa saraketta
’Käyttö tukijärjestelmässä’. Enää ei siis
merkitä lohkon käyttöä; C, R tai M.

Mikäli ostotarjous jätetään huhtikuun jälkeen,
jolloin ostohinta on edullisempi, hallinnon kautta saatava mahdollinen kiintiö ei tule kaudelle 1.4.2006 –
31.3.2007, vaan sitä seuraavalle.

Uutta tukea, peltokasvien tuotantopalkkiota, maksetaan esim. syysrukiille, syysvehnälle, rypsille ja rapsille. Tukea
maksetaan, mikäli näiden kasvien osuus on vähintään 15 % koko peltoalasta. Yksittäiselle kasville tukea voidaan myöntää enintään 50 %:lle peltoalasta.
Tuki on enintään 50 €/ha. Palkkioon ei ole kuitenkaan oikeutettu se peltoala, joka on käytetty täyttämään ympäristötuen ’peltojen talviaikainen
kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus’ –lisätoimenpiteen
kasvipeitteisyysvaatimuksen
vähimmäisalaan.

Hakemus on voimassa kaksi hakukertaa. Lomakkeita saa netistä ja maataloustoimistosta.

Ke 5.4.2006 klo 10.00 Kunnanvirasto, Haanensali
Pe 7.4.2006 klo 10.00 Kunnanvirasto, Haanensali
Tilaisuuteen on hyvä ottaa mukaan Täyttöohjeet
2006 –kirjanen, jossa on uudet lomakemallit.

Osallistumisilmoituksella nro 144 ilmoittaudutaan uuteen EU:n emolehmäpalkkiojärjestelmään sekä urospuolisten teurasnautojen ja
teurashiehojen tuotantopalkkiojärjestelmään.
Lomake on jo tullut tiloille. EU:n emolehmä-palkkiossa ei ole enää kiintiövaatimusta ja tuki maksetaan
nautarekisterin perusteella. 40 %:n
hiehojen maksimisääntö säilyy, kansallisessa tuessa
vaatimusta ei enää ole. EU:n teurastukea maksetaan vähintään 210 kg:n ruhopainoisista hiehoista ja
330 kg painavista sonneista.
Tukimuutoksista tarkemmin kevään koulutuksissa.
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SONNIPALKKION HAKUAIKA
18.4. – 28.4.2006

TUKIHAKEMUKSET 28.4.2006
MENNESSÄ
Kevään tukihakemuspaketti tulee jättää 28.4.2006
mennessä maataloustoimistoon. Määräpäivään mennessä haetaan tuttujen tukien lisäksi uutta tilatukea
sekä peltokasvien tuotantopalkkiota. Osallistumisilmoitus nro 144 jätetään tiloilta, joilta lähetetään
sonneja ja hiehoja teurastettavaksi ja/tai jotka hakevat uutta EU:n emolehmäpalkkiota.

LUETTELO TUKINEUVOJISTA
YHTEYSTIETOINEEN
Harju Sari
Juhala Anette
Kivelä Jari
Kivelä Pekka
Polso Pekka
Sillanpää Jarmo
Vähämöttönen Janne

040 523 4114
040 417 4736
0400 316 362
0400 477 438
040 523 4112
040 562 7000
0400 180 706

Mikäli tarvitsette apua tukihakemusten täyttämisessä, yllä olevat henkilöt ovat käytettävissänne.
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
HANKKEIDEN JÄRJESTÄMIÄ KOULUTUKSIA
Kasvinsuojeluaineiden
käyttäjäkoulutus
Ma 3.4.2006 klo 9.00 - 15.30 Perhon maaseutuopistolla. Hintaan 30 € sisältyy kahvi ja ruoka.
Ilmoittautumiset Maaseutuopisto p. 824 1254.

Opetusta emolehmiin
liittyvistä asioista
Ma 10.4.2006 klo 9.30 – 15.00 Perhon maaseutuopistolla. Aiheina taloudellisuus, tuotanto sekä
rakentaminen. Opetus on ilmainen. Koululla on
mahdollisuus ruokailla hintaan 5,50 € ja jouda pullakahvit hintaan 2 €. Opetuksesta vastaa Maarit Kärki. Ilmoittautumiset ruokailun vuoksi maataloustoimistoon, p. 8883 217.

Lähirehupäivä
Ke 19.4.2006 klo 9.30 – 15.30, Kaustisen ev. kansanopisto (sis. työnäytöksen)
Kotoiset seokset appeena ja täysrehuna, jatkeet,
lajittuminen ja varastot. Maidon tila ja tulevaisuus. Hinta 15 €/henkilö. Ilmoittautumiset 11.3.2006 mennessä ProAgria 020-747 3250.

Ruiskun testaus
Ke 3.5.2006 klo 9.00 Perhon Maaseutuopisto.
Testauksen järjestää Pro Agria/Jouni Huhtala. Hinta
selviää myöhemmin.
Ruisku pitää olla pestynä ja vedellä täytettynä n.
200 l. Ilmoittautumiset Maaseutuopisto p. 824
1254.

PERHON 4H
TIEDOTTAA
Perhon 4H-yhdistyksellä myynnissä 1.4.31.5.2006 välisenä aikana arpoja à 5 euroa.
Palkintoina mm. hirsinen saunakehikko,
grillikatoskehikko, pyöröhirsinen puutarhasetti,
puutarhakatos jne. Arvonta suoritetaan
9.6.2006. Tuotto käytetään 4H-yhdistyksen
työ- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä muun
harrastustoiminnan toteuttamiseen.
4H-yhdistys ottaa kesätyöntekijöitä erilaisiin
kesätöihin, tule täyttämään toimistolle
hakemuskaavake 21.04.06 klo 15 mennessä. 4H:n jäsenet ovat etusijalla työntekijöitä
valittaessa.

LASTENJUHLA MA 1.5.2006 KLO 13.00
Kirkonkylän koululla
Luvassa on ilmaisutaitoryhmän
näytelmä Lumikki ja 7 kääpiötä
sekä paljon puuhaa kaikenikäisille
lapsille. Ongintaa, kasvomaalausta, kummituskäytävää,
leikkejä, arvontaa, myyjäisjuttuja
jne.
Mikäli halukkaita pöydänvaraajia
on, pöydän hinta on 5 €/kpl, ja myymään voi tulla paikan päälle.
Kahvio ja pientä syömistä
löytyy.
Järjestäjänä kirkonkylän koulu
ja vanhempainyhdistys Jelpparit

LOMAKKEITA NETISTÄ
Maatalouden tukihakemuslomakkeita saa netistä
osoitteesta http://lomake.mmm.fi
Maataloustoimisto

TILASTOTIETOJA PERHOSTA
Väkiluku 28.2.2006 3046 (M 1547/N 1499)
Työttömyys 2/2006 11,9 %

VESAISKERHOT JATKUVAT
Ke klo 18.00 keskuskoululla ohjaajina Anette
Kivelä ja Hanna-Riitta Kalliokoski
Ma klo 17.30 Möttösen koululla ohjaajina
Eeva Mäkinen ja Minna Mäkelä
Poikaohjaajaa haetaan Möttösen koululle. Jos olet kiinnostunut ota yhteyttä Anja Hakalaan puh. 863 2104 tai 050 514 1437
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VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
PYÖRÄILYKAMPANJA
PERHO-KYYJÄRVI
15.-28.5.2006

KANSANHIIHTOKAMPANJA
PÄÄTTYI
Tämän talven kansanhiihtokampanja päättyi
31.3.2006.
Ilmoittakaa hiihtosuorituksenne palauttamalla
kuntokortit tai ilmoittamalla suorituskerrat alla olevalle lipukkeella viimeistään ma 10.4.2006 vapaaaikatoimistoon.
HUOM! Yli 500 km
hiihtäneet, ilmoittakaa
kilometrinne vapaa-aikatoimistoon, niin saatte suksimestarikunniakirjan. Koululaisille riittää 300 km diplomiin.
Leikkaa irti

Nimi ja puh.

suorituskerrat

Hyväksytty suoritus vähintään 5 km pyöräilyä.
Suoritukset (kilometrit) voi merkitä suoritusvihkoihin joita löytyy kyliltä seuraavasti:
Möttösen talouskauppa, Perho-Kyyjärvi raja,
Korkiakangas, Humalajoki-Kivijärventien risteys,
Taipaleen koulu, kk:n urheilukentän varasto,
Jängän kylätalo, Salamajärvi, Kokkonevan koulu, Oksakosken koulu, Peltokankaan kylätalo ja Kivikankaan
kylätalo.

Kampanjan päättyä osallistuneiden kesken
arvotaan palkintoja.
Pyöräillään Perho voittoon.

PERHO-VIIKKO 2006
HAANEN HIIHTO 40 VUOTTA
sai väen liikkeelle
Haanen juhlahiihtoon 12.3.2006 osallistui
436 hiihtäjää.
Vapaa-aikalautakunta kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita, hiihtäjiä, kouluja,
järjestelyissä mukana olleita sekä
sponsoreita Perhon Osuuspankkia ja
Perhonjokilaakso-lehteä.
Ensi vuonna uudestaan!
Vapaa-aikalautakunta

Perho-viikko järjestetään 3.-9.7.2006. Perinteinen toripäivä on pe 7.7., jolloin esiintyvät mm. vuoden 2005 tangoprinssi Antti
Ahopelto ja Helmenkalastajat sekä äänentoistostakin vastaava Heikki Kivelä. Perjantai-iltana on myös Perhon Kirin yöjuoksu.
Toripäivään toivotaan paljon myyjiä myös
omine perholaisine tuotteineen sekä kahvin
myyjiä ja ruokailupisteen pitäjiä.
Samoin toivotaan Perho-viikolla tapahtumia
järjestävien ilmoittavan tapahtumista alleolevalla lomakkeella vapaa-aikatoimistoon,
jotta vältytään päällekkäisyyksiltä ja voidaan
markkinoida viikkoa yhteisesti.
Tule innolla mukaan Perho-viikolle!!!

PERHO-VIIKKO 3.-9.7.2006 - ILMOITUSLOMAKE
Tapahtuman nimi: ____________________________________________________________________
Järjestäjä: ___________________________________________________________________________
Tapahtumapaikka, pvm ja klo: __________________________________________________________
Lisätietoja: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Vastuuhenkilö ja puh. _________________________________________________________________
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Jakopäivä 6.4.2006.

