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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

Tiesitko, että Perhossa
toimii autoalan monipuolinen yritys Autoyhtymä
Viitala Oy.
Rentasmyynti: raskaan kaluston, traktorin, työkoneiden ja
henkilöauton renkaat, korjausja vaihtotyöt.
Myös henkilöautojen varaosat
ja pienet korjaukset.

Autoyhtymä Viitala Oy
Kokkolantie 131
69950 PERHO
puh. 863 1075

KUULUTUS
Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja –asetuksen 93 §:n
mukaisesti kuulutetaan kunnanvaltuuston 3.4.2006 tekemä asemakaavan muutosta koskeva hyväksymispäätös Sahinkosken alueella (korttelit 201 ja 211). Päätöksestä ei ole valitettu ja kaava on
lainvoimainen.
Perhossa 9.5.2006

Kunnanhallitus

METALLINKERÄYSKAMPANJA
Millespakka Oy järjestää Perhossa alla luetelluissa paikoissa
metallinkeräyskampanjan 20.5.-12.6.2006, jolloin keräyspisteisiin
saa tuoda käytöstä poistettua metalliromua. Pienet metallikappaleet
(naulat, pultit ym.) asioissa.
Keräyspaikoille ei saa jättää sekajätettä ja ongelmajätteitä (mm. jää-/
pakastinkaapit).
Keräyspaikat on merkitty taululla ja ne ovat seuraavat:
• Mökälän ekopisteen vieressä
• Viinakorpi-Humalajoki, tielaitoksen murskepohja
• Oksakoski, Auto-Sähkö Honkosen hallin takana
• Metsä-Poranen, Tenhusentien ekopisteen vieressä
• Perhon uusi hyötyjäteasema, Koivukoskentie 4, aukioloaikoina ti klo 10-13 ja to klo 15-18
Romurallissa v. 2005 kerättiin Perhossa 206,40 tonnia metalliromua
eli n. 69 kg/asukas. Olisiko varaa panna himpun verran paremmaksi?
Lisätietoja keräyksestä antaa Heikki Murtomäki, puh. 044 284 4180
tai Kari Toivola, puh. 044 284 4183.
Millespakka Oy

Perhon lukio 25 vuotta

Seuraava Perholainen
ilmestyy 21.6.2006
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki, puh. 888 3204
tai sähköposti
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Kauhavan Kirjapaino

Perhon lukion lakkijuhla
lauantaina 3.6.2006 klo 11.30
Juhlaan kutsutaan erityisesti vuoden 1986 ylioppilaita - tervetuloa!
Rehtori

Kunnanvirasto ja koulutoimisto suljettu 21.-22.6. ja 10.-28.7.
Päivystyksistä tarkemmin seuraavassa Perholaisessa.

PERHON KUNTA~ PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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ASUNTOTOIMI TIEDOTTAA
Perhon kunnalla on vapaita vuokrahuoneistoja,
kaksioita ja kolmioita, aivan keskustan
tuntumassa.
Jos olet vailla asuntoa tai mahdollisesti haluat
vaihtaa suurempaan ota
yhteys kunnan asuntotoimeen,
puh. 8883205/Kaarina Vainionpää.
--------------------------------------------------------Perhon kunnan vuokratalojen varastojen
YLEISTILOISSA lojuu ylimääräistä tavaraa.
Jos tiedät, että sinulta on muuttaessasi jäänyt
jotain omaisuutta varastoihin,
nouda se sieltä välittömästi.
Viikon kuluttua tämän tiedotteen antamisesta
kunnan kiinteistötoimi tekee kevätsiivouksen
varastoissa ja poistaa ylimääräisen,
nimettömän tavaran.
Asuntotoimi

PERHON KUNNAN KESÄTYÖNTEKIJÖIKSI 2006 ON VALITTU:
1. Vapaa-aikatoimistoon kesä-elokuu Kirsi Koski
2. Kirjastoon kesä-heinäkuu Markku Siironen ja Elina Laajala
3. Jalmiinakodille vuosilomasijaisia ajalle 29.5.-30.9.
Taina Kalliokoski, Pirjo Humalajoki, Eevi Hietaniemi,
Marjo Maanselkä, Teea Kinnunen, Jonna Turja, Leena Isomöttönen, Sari Saralampi, Helinä Jääskeläinen, Sanna Poranen ja Eija Tuukkanen
4. Veteraanileirille 31.7.-4.8. Sinikka Kuusjärvi,
Eveliina Linna, Katariina Poranen ja Mikael Hänninen
Perhossa 8.5.2006

Perhon kunta, Johtoryhmä

Yrittäjät ovat arvioineet kotikuntiensa
toimia. Perhon oli 9. sijalla 66 pisteellä.
Tarkemmin www.perho.com/yritt/tiedote.doc
ja www.perho.com/yritt/
keskipohjanmaa(5).pdf.

YPP-UUTISIA
Yrityspalvelupisteen saamat toimeksiannot ovat kasvaneet vuosi vuodelta koko toiminnan ajan.
Asiantuntijapalveluita tarjoava yhteistyökumppaneiden verkosto toimii hyvin ja aina asiakkaan
etua ajatellen. Verkostoon kuuluvat rahoittajat kuten TE-keskus ja Pirityiset. Koulutusta yrittäjille ja
henkilöstölle tarjoavat Centria, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto ja Työvoimatoimisto hankkeitten kautta.
Verotuksellista asiantuntija-apua antavat verotoimiston virkailijat sopimuksen mukaan. Kaikkien asiantuntijoiden palvelut saat YPP:stä ”yhden luukun” kautta.
Centrian opiskelija Evgenia Aho teki opinnäytetyönään asiakastyytyväisyystutkimuksen seutukunnan yrityksille satunnaisotannan perusteella. YPP:n toimintaan oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Eniten neuvontaa tarvittiin investointi- ja kehittämistukihakemuksien teossa eri rahoittajille. Neuvojan ja asiakkaan välinen luottamus koettiin tärkeäksi. Kehittämistä on edelleen mm yritystoiminnan kasvun edistämiseen liittyvissä toimenpiteissä, palveluista tiedottamisessa ja neuvojan ammattitaitoon liittyvissä asioissa. Tutkimustulokset auttavat meitä kehittämään omaa toimintaamme. Kiitos kaikille vastaajille.
Yritysneuvojat auttavat investointituki- ja maksatushakemusten teossa, työvoiman rekrytoinnissa
ja kaikissa yrityksen kehittämiseen liittyvissä asioissa.
Yritystoimintaa suunnitteleva saa asiantuntevia neuvoja yrityksen perustamiskysymyksissä. Oletpa
siis aloittava yrittäjä tai jo pitempään toiminut yrittäjä, ota yhteys yritysneuvojaan, jos mielessäsi
on ratkaisua vaativa asia tai ongelma.
Yhteistyöterveisin:
Yritysneuvoja Mikko Hänninen
puh. 044 561 2152
mikko.hanninen@kase.fi
tai
Yritysneuvoja Sari Torppa
puh. 044 561 2154
sari.torppa@kase.fi
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PERHO
YRITYSTOIMINTAAN MYÖNNETTY TUKI, €
Yritysosasto
Maaseutuosasto

2003
70 670
75 187

2004
2005
392 044 80 940
213 683 128 066

Pirityiset ry, Leader 91 438 142 166 82 307
Yhteensä
237 295 747 893 291 313
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OPETUSTOIMI TIEDOTTAA
Taipaleen koulun toiminta lakkaa lukuvuoden
päättyessä ja syksyllä koulun oppilaat sijoittuvat
huoltajien valinnan mukaan Möttösen tai Kirkonkylän kouluun.
Kokkonevan koulun toiminta ”lakkaa” myös ja
Kirkonkylän koulun oppilaaksiottoalueen luokkien 1
- 2 oppilaat ja esiopetukseen tulevat lapset siirtyvät
syksyllä Kirkonkylän kouluun.
Fyysisesti koulutyö siirtyy opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti kirjaston alakerran luokkatiloihin, joista lukio-opetus siirtyy koulukeskuksen
lukiosiipeen ja 4h-toimisto kunnanvirastolle. Muutos aiheuttaa pihajärjestelyjä kirjaston ympäristössä: mm. kiipeilytelineiden ja keinujen siirto, pihan
aitaus, liikenteen rajoittaminen. Piha-alueesta halutaan yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa rakentaa kaikkia käyttäjäryhmiä (lue sekä lapsia että
nuoria) palveleva alue.
Kirkonkylän koulun luokkien 3 – 6 opetus jatkuu edelleen ns. kivikoululla.
Nuoppari säilyy siis edelleen nuorten kerho-,
ilta- ja viikonloppukäytössä ja yhteiset tilat yhteisessä käytössä eikä nuorten kokoontumistiloja olla
siirtämässä minnekään muualle.
Tarkempia tietoja kuljetusjärjestelyistä ym. elokuussa koulujen alkaessa Perholaisessa ja suoraan
kouluilta.
Kiitos Taipaleen ja Kokkonevan koulun
henkilöstölle opetus- ja kasvatustyöstä vuosien
varrella ja erityisesti tänä viimeisenä kouluvuotena!
Onnea ja menestystä tuleviin töihin ja kouluihin
sekä henkilöstölle että koulujen oppilaille!
Rehtori-opetustoimenjohtaja

Pieni muistutus stipendien lahjoittajille:
Peruskoulunsa päättäville ja muille keskuskoulun
oppilaille sekä lukion opiskelijoille ja ylioppilaille
lahjoitettavista stipendeistä ja summista sekä menettelystä stipendin noutamisessa toivotaan ilmoitusta mitä pikimmin koulujen kansliaan joko
sähköpostitse osoitteeseen tiinaur@perho.com
tai puhelimitse 888 3302/kanslia
tai 888 3303/rehtori.

KOULULAISTEN
ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA
Perhon kunnassa koululaisten
iltapäivätoimintaa järjestetään
toimintakaudella 2006 – 2007 kouluilla opetustoimen alaisena. Kerhojen ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat tai lastenhoitajat.
Toimintaa järjestetään tarpeen
mukaan, mikäli on riittävästi hakijoita.
Iltapäiväkerhot käynnistyvät koulujen alkaessa ma
14.8. Päivittäinen kerhoaika on pääasiassa 13 –
16.30. Iltapäiväkerho on maksullinen, kokoaikamaksu 60 eur/kk/lapsi, osakerhomaksu 30 eur/
kk/lapsi, oikeuttaa enintään 10 kerhopäivään kuukaudessa ja vähimmäismaksu satunnaiskävijälle
10 eur/kk/lapsi (max 3x/kk). Maksu sisältää välipalan ja askartelumateriaalin sekä vakuutuksen
kerhon ajalta.
Iltapäivätoimintaan ilmoittautumiset voi jättää
koulutoimistoon Ritva Järvelälle 2.6. mennessä.
Toimistosta saa myös hakulomakkeita.

Perhon Keskuskoulun Vanhempainyhdistys TUKEVAT ry. järjesti kevätarpajaiset 6.2.–10.3.2006.
Arvonta suoritettiin to 16.3. Virallisena valvojana toimi Kaustisen poliisista Esa Saari.
Suuret kiitokset kaikille arpajaisiin osallistuneille!
Voitot osuivat seuraavasti:
Liikuntavälineostokortti – Jouko Anttila, Matkapuhelin – Elsa Hietaniemi, Pellavapyyhe – Raimo Urpilainen,
Ulkolämpömittarit – Tero Salmela, Jussi Pahkamäki, Poppana – Maria Haukilahti, Leikkuulauta – Matias Linna, Pikeepaita
– Olavi Poikola, Kosmetiikkaa – Milja Peltokangas, Kahvia – Juhani Varvikko, Olkaimet – Karoliina Ukskoski, Maljakko
– Aatu Ukskoski, Hanskat – Jasmin alanko, Ritva Harju, Elisa Kivelä, Laudeliina – Milla Puoliväli, Kassit – Julia
Vasalampi, Raili Vähämäki, Lompakot – Tenho Korpiaho, Kalervo Oksanen, Voide – Kalervo Oksanen, T-paidat –
Raimo Flinkkilä, Jori Manninen, Lasit - Kreeta Huopana, Makeisia – Ritva-Liisa Pohjonen, Raija Harju, Hoitoaine –
Elina Peltokangas, T-paita – Matti Jylhä, Termospullo – Jani Humalajoki, Tyynyliinat – Miia Poranen, Marianne Sranbacka,
Tuotekori – Kalervo Linna, Nallet – Viljo Harsunen, Outi Leväniemi, Vyö – Toivo Vikman, Kynttilä – Miika Kivelä,
Tupperware-kulho – Kati Kurkipuro, Leivonnaiset – Arja Lindbom, Aune Peltokanas, Katri Tiala, Eemeli ja M-L Kuusjärvi,
Jarkko Kalliokoski, Maljakko – Irma Poikola, Lahjapakkaus – Eeva Taipale, Matto - Märtta Ronkainen, Pingis-peli –
Laura Salminen, Minivalo – Merja Flink
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KOMANTEEN RANTATONTIT
MYYTÄVÄNÄ
Perhon kunta myy pohjahinnat huomioon ottaen
tarjousten perusteella Komanteen rantatontteja 7
kpl.
Tonttien nimet, koot ja pohjahinnat ovat seuraavat:
Honkaranta 3154 m²
Mäntyranta 3471 m²
Koivuranta 3400 m²
Puroranta 2986 m²
Kallioniemi 4619 m²
Haaparanta 3935 m²
Kuusiranta 3294 m²

14.000 euroa
15.500 euroa
15.000 euroa
13.500 euroa
15.500 euroa
13.500 euroa
12.500 euroa

Kirjalliset tarjoukset on jätettävä torstaihin 1.6.2006
klo 12.00 mennessä, os. Perhon kunnanhallitus,
Komanteen rantatontti, PL 20, 69951 PERHO.
Mikäli pohjahinnat ylittäviä tarjouksia ei tule, Perhon kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai
hylätä jätetyt tarjoukset.
Lisätietoja tonteista Tapio Alangolta, puh. 888 3234
tai 0400 361 991 sekä kunnan www-sivulta
www.perho.com.
Kunnanhallitus

TOIMINTAKESKUS
MYYTÄVÄNÄ
Perhon kunta myy Perhonjoen varrella keskustassa olevan entisen toimintakeskuksen tarjousten
perusteella.
Toimintakeskus sijaitsee Sahintiellä, seurakuntataloa vastapäätä.
Tontin pinta-ala 2.964 m².
Kerrosala 426 m² (lämmin), rakennusala 320 m²
ja tilavuus 1630 m³.
Rakennus kuuluu kaukolämpöverkostoon.
Perhon kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä jätetyt tarjoukset.
Kirjalliset tarjoukset on jätettävä torstaihin 1.6.2006
klo 12.00 mennessä, os. Perhon kunnanhallitus,
Toimintakeskuksen tarjous, PL 20, 69951 PERHO.
Lisätietoja Tapio Alangolta, puh. 888 3234 tai 0400
361 991 sekä kunnan www-sivulta
www.perho.com/myynti.
Kunnanhallitus
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Perinteinen Perhon Veteraanileiri
Joutenhovissa Humalajoelle 31.7 – 4.8.2006 toteutuu tänä vuonna veteraanijärjestön toimesta
yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Ohjelma
noudattelee paljon entisiä kaavoja muutoin, mutta uudet yrittäjät Seija ja Heikki Karjalainen aloittavat tänä kesänä uutena talon isäntäväkenä.
Metallinkeräys 2.5.-14.6.2006
keräyspaikka: Ruunakangas “kompostikenttä”
keräykseen soveltuu maatalousromut; niittokoneet,
maitotonkat.. pienmetalliromu; kiukaat, tiskipöydän kannet, pesukoneet, hellat, ruohonleikkurit... Suuret
metalliromut; traktorit, puimurit, autot.. Kaikenlainen
metalliromu kelpaa keräykseen kunhan se ei sisällä
ongelmajätettä!
Autoista poistettava renkaat, akku ja kaikki nesteet.
Lisätietoja antaa Perhon 4H-yhdistys 040 779 1690

PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN TOIMIKAUDELLE
1.8.2006-31.7.2007
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 31.5.2006 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 31.5.2006 mennessä.
Päätökset päivähoitopaikan saamisesta tai päivähoitopaikan muutoksesta annetaan kesä-heinäkuun aikana.

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

Perholainen 4/2006
TERVEYSPALVELUJEN ARVIOINTILOMAKE
Muutokset terveyspalveluissa on toiminut lähes viiden kuukauden ajan ja on aika koota mielipiteitä terveydenhuollon peruspalvelujen toimivuudesta. Tarkoituksena on koota mielipiteitä keskitetysti paikallisen tiedotuslehden välityksellä kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin. Tämän lisäksi Perhon kunnan internet
sivuilta sekä terveyskeskuksen vastaanottoaulasta löytyy palvelujen arviointilomakkeita. Kertyneistä vastauksista tehdään kooste jota käytetään toiminnan sisäisessä kehittämisessä sekä tiedotetaan myös päättäjille.
Hyvät Perhon kuntalaiset - terveyspalvelujen käyttäjät, Teidän mielipiteenne on arvokas terveyspalvelujen toimivuutta tarkastellessa sekä toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä. Tällä kyselyllä
toivomme saavamme palautetta, siitä oletteko kyseisissä toiminnoissa saanut avun ja minkälainen on
kokemuksenne palvelusta asiakkaana.
Antakaa alla olevien palveluiden osalta kokemuksenne mukaan arvio palveluille jossa hyvä palvelu saa 5
pistettä ja huonosti toimiva 1 pistettä. Lisäksi toivotaan kommentteja niin risuja kuin ruusuja niistä palvelusta joiden käyttöön olette tyytyväisiä tai tyytymättömiä (merkitkää palvelun numero esim. 1. jos haluatte
antaa palautetta lääkärin vastaanotosta).
Vastaukset tulee palauttaa 31.5.2006 mennessä terveyskeskuksen oven ulkopuolella olevaan reseptien palautuslaatikkoon tai odotusaulassa olevaan asiakaspalautelaatikkoon.
Vastauksistanne kukaan yksittäinen vastaaja ei tule esille vaan vastauksista tehdään kooste.

Mielipiteeni terveyspalveluista:
1. Lääkärin vastaanotto
2. Puhelinpalvelu/asiakaspalvelu
vastaanotossa
3. Vastaanottohoitajan vastaanotto
4. Laboratorion toiminta (Perho)
5. Äitiysneuvolan toiminta
6. Lastenneuvolan toiminta
7. Terveydenhoitajan aamuvastaanotto
8. Diabeteshoitajan vastaanotto
9. Kuntoutuksen toiminta
10. Kotisairaanhoidon toiminta
11. Työterveyshuollon toiminta
12. Vuodeosastohoito Toholampi
13. Röntgenpalvelut Toholampi
14. Päivystyspalvelut Kokkola
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Kommentteja:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Kiitos palautteestasi!

Merja Pekkanen, johtava hoitaja
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
PINTA-ALATIETOJEN MUUTTAMINEN
HAKUJAN JÄLKEEN 15.6.2006 SAAKKA
Muutokset pinta-aloissa, kasveissa ja 10 kuukauden
hallinta-ajassa tulee tehdä kirjallisesti lomakkeella 117
viimeistään torstaina 15.6.2006. Kylvöalailmoitusta
ei voi jättää myöhässä, vaan 15.6.2006 jälkeen toimitetut ilmoitukset hylätään. Myös peruslohkojen pinta-alojen muutokset 102C-lomakkeella on ilmoitettava 15.6.2006 mennessä. Viimeinen kylvöpäivä on
kaikilla kasveilla 30.6.2006.
Mitä voi muuttaa?
Peruslohkon pinta-alamuutokset tehdään aina 102Clomakkeella. Muutokset kasveissa ja kasvulohkojen
pinta-aloissa tehdään lomakkeella 117.
Velvoitekesantoa voidaan lisätä ja vähentää,
kesantolajeja voidaan muuttaa, väärin ilmoitettuja
kasvulohkojen pinta-aloja voidaan korjata. Yksittäisiä
lohkoja voidaan lisätä hakemukselle.
15.6.2006 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.
Kirjallinen ilmoitus tukiehtojen täyttymättömyydestä
on tehtävä esim. lomakkeella 166 välittömästi, kun
tukiehtojen täyttymättömyys on havaittavissa ja joka
tapauksessa ennen paikan päällä tehtävän valvonnan ilmoittamista.
Lomakkeita saa maataloustoimiston aulassa olevalta pöydältä ja punaisesta kansiosta.

19.4.2006 MENNESSÄ TUKIHAKEMUKSENSA JÄTTÄNEIDEN KESKEN
SUORITETTU ARVONTA
Olavi Lassila on voittanut arvonnassa valintansa
mukaan lahjakortin joko Kylpylä Kivitippuun tai Perhon Fysioterapiaan. Onnittelut Olaville!

KIRJANPITO ELÄINTEN RUOKINTAAN
KÄYTETTÄVISTÄ TUOTTEISTA
Vuoden 2006 alusta voimaan astuvien täydentävien
ehtojen mukaan tuottajan tulee pitää kirjaa seuraavista eläinten ruokintaan käytettäviä tuotteita koske-
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vista tiedoista:
A) tilalle ostetuista/vastikkeetta saadusta
rehusta rehun myyjän/toimittajan nimi ja
osoite, tuotteen nimi tai luonne sekä
toimituspäivä
B) tilalta myydystä/luovutetusta rehusta rehun
ostajan/vastaanottajan nimi ja osoite, tuotteen nimi tai luonne, esim. kuivaheinä sekä
toimituspäivä
Yllä mainitut tiedot koskevat sekä teollisia rehuja että
tilalle eläinten ruokintaan hankittua viljaa ja karkearehua. Tietojen tulee olla valvojan saatavilla ja niitä
tulee säilyttää viisi vuotta rehun hankinta/
luovutusvuoden jälkeen. Jos hankinnassa/
luovutuksessa on käytetty rahaa, kuitti riittää, mikäli siinä on tarvittavat tiedot. Jos rahaa ei käytetä,
täydentävien ehtojen (Kasvinsuojeluaineet, rehut…)
lopussa on lomakemalli, johon voi kirjata vaadittavat tiedot. Lomakkeen voi hakea myös maataloustoimiston aulassa olevalta pöydältä.

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

Vuosilomaan oikeutettu
maatalousyrittäjä
Jos olet kiinnostunut käyttämään maksullista
lomittaja-apua koneyrittäjien suorittamana
esim. peltotöihin, soita lomatoimistoon,
puh. 040 760 1354.

Tervetuloa tutustumaan
toimintakeskuksen uusiin
tiloihin ja juomaan
tupaantuliaiskahvit
keskiviikkona 31.5.2006 klo 10-15.
Uusi osoitteemme on Jyväskyläntie 23 (ent.
Mäntykangas/vanha lääkärintalo).

Perholainen 4/2006

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
SÄRKÄNNIEMEN RETKI
Särkänniemeen järjestetään retki maanantaina
19.6. Osallistumismaksu 6 eur Lähtö 8.00 Oksakoski Peritalo, 8.10 Kirkonkylä, Esso. 8.20 Möttönen,
Talouskauppa. Elämysavain 29 eur yli 120 cm, ipanaavain 20 eur alle 120 cm.
Ilmoittautumiset to 8.6. mennessä
vapaa-aikatoimistoon

Perhon, Vetelin ja Kaustisen kesäleiri
27.-29.6. Vetelissä 8-14-vuotiaille.
Ohjelmassa kaikenlaista mukavaa leiriohjelmaa,
uimista Vetelin uimahallissa,
seikkailurataa ja muuta kivaa kesäistä toimintaa.
Osallistumismaksu 20 eur.
Järj.Vapaa-aikatoimi ja Perhon 4H

LÄHDE OOPPERAAN 11.7.
Mozart-Figaron häät, Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, Cafe Bryggan, Öja Kokkola
Liput mikäli väh. 20 lähtijää rivillä 1-6 50 eur
rivillä 10-14 45 eur. Sitovat ilmoittautumiset Katjalle

puh. 040 762 8115 su 21.5. mennessä.
Kyyti Perhon Musiikinystävät ja vapaa-aikatoimi.

MONIKULTTUURINEN KESÄLEIRI
Nuorisokeskus Villa Elban kansainvälinen osasto
yhdessä EVS vapaaehtoisten kanssa järjestää
monikulttuurisen kesäleirin Nuorisokeskus Villa
Elbassa 5.-11.6.2006. Leirin hinta on 180 euroa/osallistuja. Leiri sisältää: majoituksen, aamiaisen, lounaan,
välipalan, päivällisen ja illallisen sekä ohjattua leiriohjelmaa klo 9.00-20.00.
Ohjelmassa on: retkiä, työpajoja mm askartelua,
leiripaitojen painantaa, piirustusta maalausta,
melontaa, pelejä, liikuntaa (jalkapallo, lentopallo, yms)
luontoseikkailua yms.. Leirikieli on englanti.

Mikäli Perhosta on lähtijöitä, ilmoittakaa vapaaaikatoimistoon Raijalle.
ILTATORI
Kokkolan kauppatorin iltatorista on kehittynyt suosittu
kesätapahtuma, jonne houkutellaan nyt myös kuntia
esittelemään toimintaansa. Kuntien tarjoamat eri palvelut, käsityöläiset sekä muut pientuottajat ja yksittäiset
ohjelmaryhmät ovat tervetulleita.

Perholle ja Halsualle on varattu
iltatoripaikka ke 9.8.
Kesän energisin kuntavieras palkitaan.
Toivottavasti tapahtuma kiinnostaa ja saamme Perhosta
ohjelmaa. Lisätietoja vapaa-aikatoimistosta.

PERHO-VIIKKO 2006
La 1.7. NÄYTELMÄ AMERIKAN MORSIAN
kirj. Markku Hattula, ohj. Hillevi Puusaari
Esittää: Kansalaisopiston näytelmäpiiri
Tapahtumapaikka: Möttösen nuorisoseura
Lopuksi takuuvarmaa tanssimusiikkia soittaa Duo
Forte
La 1.7. NARMER-YHTYE ESIINTYY Perhon
seurojentalolla. Liput 4 eur.
Järj. Perhon nuorisoseura ja vapaa-aikatoimi
Ma 3.7. LASTEN LIIKENNEKAUPUNKI
Osuuspankin pihalla klo 17.00-20.00
Opitaan hauskalla tavalla liikennesääntöjä
liikenneopettaja Jorma Anttilan ohjauksessa. Kalustoon kuuluu mm. 4 moottorikäyttöistä lokariautoa, toimivat liikennevalot, suojatiet yms. Soveltuu 3-13-vuotiaille. Järj.Perhon Osuuspankki
Ti 4.7. klo 19.00 NÄYTELMÄ AMERIKAN MORSIAN toinen esitys Perhonsalissa
Ke 5.7. klo 18.00 RAVIT TUOHIMAAN RAVIRADALLA
Lisätietoja: Pauli Jylhä 040 520 4198 tai Tiina
Linna 0400 547 927. Järj. Perhon Ravirata Oy
klo 21.00 RAVITANSSIT Perhon seurojentalolla
Järj. Perhon nuorisoseura
Ti 4.7. ja ke 5.7. klo 17.00-20.00 TANSSIKURSSI NUORILLE Perhon seurojentalolla. Ilmoittautuminen paikanpäällä. Järj. Perhon nuorisoseura
To 6.7. klo 18.00 TAIPALEEN RANTAONGINTAKISA Taipaleen sillalla.
Sarjat: Miehet, naiset ja lapset alle 16-v
Osallistumismaksu 8 eur ja 5 eur. Hyvät palkinnot.
Järj. Taipaleen maamiesseura
Pe 7.7. TORIPÄIVÄ
Klo. 10.00 Helmenkalastajat
Klo. 10.30 Riho Sinisalu & The band
Klo. 11.00 Antti Ahopelto ja Helmenkalastajat
Klo. 13.00 Antti Ahopelto ja Helmenkalastajat
Klo. 13.45 Duo Heikki Kivelä ja Janne Länsimäki
Mikäli haluat tulla esiintymään toripäivään,
ilmoita ohjelma vapaa-aikatoimistoon, puh
888 3214 tai 040 528 9971.
Tule mukaan myymään käsitöitäsi tai muita
tuotteita torille, toripaikka 5 eur, paikka ja
toripöytä 10 eur. Toripaikkavaraukset vapaaaikatoimistoon.
Pe 7.7. YÖJUOKSU. Vapaa-aikalautakunta lahjoittaa n. 500 euron arvoisen polkupyörän arvottavaksi kaikkien osallistuneiden kesken.
Järj. Perhon Kiri
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PYÖRÄILYKAMPANJA
PERHO-KYYJÄRVI
15.-28.5.2006

LUKIO TEAM NUORI KULTTUURI
-TAPAHTUMASSA
20.5. Perhon lukio team on mukana valtakunnallisessa nuori kulttuuri -tapahtumassa. Mikäli
haluat lähteä seuraamaan valtakunnallista nuori kulttuuri -tapahtumaa Seinäjoelle kysy vapaaaikatoimistosta löytyykö vielä tilaa linja-autosta.

Hyväksytty suoritus vähintään 5 km pyöräilyä.
Suoritukset (kilometrit) voi merkitä
suorituskortteihin, joita löytyy suorituslaatikoista,
kaupoista ja vapaa-aikatoimistosta.
Kampanjan loputtua palauta suorituskortit ma
29.5. mennessä vapaa-aikatoimistoon.

PALLO PYÖRIMÄÄN
Tulevana kesänä 2006 vapaa-aikatoimi
antaa kaikille uusille liikuntaryhmille käyttöön joko jalka-, lento- tai pesäpallon.
Palloa vastaan ryhmä pitää kirjaa
kokoontumisistaan. Kesän lopulla pallo ja liikkujien

Kymmenen eniten pyöräilleen kesken arvotaan 500
euron arvoinen polkupyörä. Kaikkien
osallistuneiden kesken arvotaan mm.
pyöräilykypäriä ja muita palkintoja.
Pyöräillään Perho voittoon.

KESÄN KUNTOKAMPANJA
1.6.-31.8.2006

lista palautetaan vapaa-aikatoimistoon.
Näin vapaa-aikatoimi haluaa innostaa kaiken ikäisiä liikkumaan. Varaukset vapaaaikatoimi 888 3214, 040 528 9971

PIZZAILTA NUOPPARILLA PE 2.6.
Lähdetään lomille pizzan merkeissä.
Eurolla osallistut yhteiseen toimintaan.

Tehdään yhdessä pizzaa
ja herkutellaan vatsat täyteen.

Liikuntasuoritus vähintään puoli tuntia.
Vihkot kylien kuntolaatikoissa. Kuntokortteja
voi noutaa vapaa-aikatoimistosta. Osallistujien kesken arvotaan palkintoja.
Liiku itsesi kuntoon!

Nurmijalkapallokentän
ja urheilukentän käyttövuorot
haettavissa vapaa-aikatoimistosta
22.5.2006 mennessä.

Vapaa-aikatoimi ja 4H

KUNTOSALIN KÄYTTÖ
JA AVAIMET
TAIDELEIRIT
NUOPPARILLA
19.-22.6. 3-6-vuotiaille
3.-7.7.
7-11-vuotiaille
10.-13.7. 12-16-vuotiaille
Leirillä tutustutaan monipuolisesti kuvallisen ilmaisun eri keinoihin. Kokeillaan eri materiaaleja ja tekniikoita ottaen huomioon kunkin ryhmän valmiudet.7-11-vuotiaiden ryhmä osallistuu myös Perho-viikon toritapahtumaan tekemisen merkeissä.
Taideleirin ohjaajina toimivat Maarit Kirvesmäki ja Sari
Peltokangas. Osallistumismaksu 20 euroa/henkilö +
tarvikemaksu. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

Leirille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon viimeistään 9.6. mennessä.

8

Mikäli ette käytä kuntosalia kesällä, palauttakaa
avaimet vapaa-aikatoimistoon. Kaikki avaimet
tulee palauttaa vapaa-aikatoimistoon elokuun
ensimmäisellä viikolla. Mikäli avainta ei palauteta
ko. aikaan mennessä, sakkomaksu on 100 euroa.
HUOM!!! Käyttäjät huolehtivat myös kesällä, että tilat
jäävät kuntoon ja välineet laitetaan niille osoitetuille
paikoille.

LASTEN UIMAKOULUT
Vetelin uimahallissa 5.-9.6. ja 12.-16.6.
Osallistumismaksu 20 eur, sisältää opetuksen,
kyydit ja uimalipun. Ilmoittautumiset 4h-neuvojalle
puh. 040 7791690/Elina Huttunen 30.5. mennessä. Uimakoululaisille lähetetään uimakoulukirjeet, joista

Perhon kuntatiedote n:o 4/2006.

selviää tarkemmat tiedot.
Järj. vapaa-aikatoimi ja 4H-yhdistys

Jakopäivä 18.5.2006.

