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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

VUOKRA-ASUNTOJA
HAETTAVANA
Perhon kunta ilmoittaa haettavaksi seuraavat asunnot:
Jaakonkuja 1 C 4
3h+k+s, 72,5 m2
Eeronkuja 2 B 5
3h+k+s, 80,0 m2
Kinniäntie 2 A 2
3h+k, 70,5 m2
Asuntohakemuslomakkeita saa
teknisestä toimistosta, johon
hakemukset voi jättää.
Lisätietoja: Taina Jänkä, puh.
888 3233
Vuokratoimikunta

Seuraava Perholainen
ilmestyy 30.5.2007

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 2007
Vuoden 2007 talousarviossa on varattu 10.000 euron määräraha yrityksille ja yhteisöille nuorten kesätyöllistämiseen.
Kunnanhallitus päätti 26.3.2007 nuorten, alle 25 v. (vielä -83 -syntyneet ovat tukikelpoisia) kesätyöllistämisehdoista v. 2007 seuraavaa:
- Kotikuntana Perho
- Nuorilta edellytetään vähintään peruskoulun oppimäärän suorittamista ja
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.-31.8.2007. 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 31.10.2007.
- Tuen maksatuksessa otetaan huomioon tarkoitukseen varattu määräraha ja
tarvittaessa tuen määrää pienennetään, mikäli hakemusten perusteella katsotaan, ettei varattu määräraha riitä.

Hakemukset on palautettava ke 16.5.2007 mennessä kunnan infoon
ja myöhässä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuslomakkeita
saatavana kunnanvirastolta tai tämän Perholaisen sivulta 2. Lisätietoja puh. 888 3111/Eila Linna.

RANTATONTTEJA MYYTÄVÄNÄ
Perhon kunta myy Komanteen rantatontteja 7 kpl. Tonttien nimet, koot ja
pohjahinnat ovat seuraavat:
Honkaranta 3154 m²
Koivuranta 3400 m²
Kallioniemi 4619 m²
Kuusiranta 3294 m²

14.000 eur
15.000 eur
15.500 eur
12.500 eur

Mäntyranta
Puroranta
Haaparanta

3471 m²
2986 m²
3935 m²

15.500 eur
13.500 eur
13.500 eur

Toimitus:
Perhon kunta, Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai sähköposti
armi.kirvesmaki@perho.com

Kirjalliset tarjoukset Perhon kunnanhallitus, Komanteen rantatontti, PL
20, 69951 PERHO.

Painatus: Kauhavan Kirjapaino

Kunnanhallitus

Perhon kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Lisätietoja tonteista Tapio Alangolta, puh. 888 3234 tai 0400 361 991 sekä
kunnan www-sivulta www.perho.com.

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HAKULOMAKE
Työnantaja täyttää.

Työllistettävän nimi

Syntymävuosi

Opiskelu syksyllä 2007 Oma perheenjäsen

_______________________
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Työnantaja __________________________ Tilinumero _______________________
Perhossa ___/___ 2007
Yhteyshenkilön allekirj. ________________________ puh. _____________________
Hakemukset palautetaan viimeistään ke 16.5.2007 kunnanviraston infoon, josta myös lisätietoja, puh. 8883 111.
Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.
- Leikkaa irti -

PERHON KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA
1. Vapaa-aikatoimistoon kesätyöntekijä kesä-heinäkuulle 2007. Työhön kuuluu mm. nuopparin valvontaa, uimakoulussa ja taideleirillä apuohjaajana toimimisen, 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.-31.7.2007.
3. Veteraanileirille 18.-21.6.2007 3-4 kesätyöntekijää. Musiikin harrastus/soittotaito etusijalla, kun leirillä lauletaan paljon ja muutoinkin sosiaalisten kontaktien ylläpito on leirin painopistealueena tänäkin vuonna. Leirin järjestää veteraanien oma järjestö. Työaika 6,5 h/päivä. Palkkausperuste 550 eur/kk + mahdolliset lisä-, ilta- ja yötyökorvaukset.
Lisätietoja antaa 1) nuoriso-kulttuurishteeri Raija Sahlgren, puh. 888 3214 tai 040 528 9971, 2) kirjastosta puh. 888 3325 ja 3) perusturvajohtaja Seija Tikkanen, puh. 0400 798 011.
Vapaamuotoiset hakemukset, joista tulee selvitä ikä ja nykyinen opiskelupaikka, on toimitettava ma
30.4.2007 klo 14 mennessä os. Perhon kunta, Johtoryhmä, PL 20, 69951 PERHO. Kuoreen merkintä
”kesätyöpaikka”.
Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kunnanviraston ovessa julkaistaan 14.5. ilmoitus valituista henkilöistä.
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Perhon ympäristölautakunta ilmoittaa
seuraavasta
vireille
tulleesta
ympäristölupahakemuksesta:
Perhon kunnasta olevat Raimo ja Sirpa Humalajoki hakee Perhon kunnan ympäristölautakunnalta
ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa
Perhon kunnan Perhon kylän Tenhola RN:o 232:1
nimiselle tilalle. Ympäristölupaa haetaan uuden
karjarakennuksen rakentamiseen. Karjarakennukseen tulee tilat 80 eläimelle, lisäksi vanhassa karjarakennuksessa on tilat 40 lihanaudalle.
Uusi karjarakennus varustetaan lietelantajärjestelmällä, lietesäiliön tilavuus 1600 m 3 ,
lietesäiliö on kattamaton.
Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia
saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen.
Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka
eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista
hakemuksesta mielipiteensä.
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Perhon kunnan tekniseen toimistoon, osoitteeseen Perhon kunta, ympäristölautakunta, PL 20,
69951 PERHO. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää ennen kuulutusajan päättymistä.
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 5.4.5.5.2007 Perhon kunnan teknisessä toimistossa.
Perhossa 29.3.2007
Ympäristölautakunta

Kunnanvirasto suljettu 2.-29.7.2007.
Päivystyksestä ilmoitetaan myöhemmin.

PALOTARKASTUKSET
PERHOSSA V. 2007
Aluepelastuslaitos suorittaa palotarkastuksia
Perhossa seuraavasti:
Asuinrakennusten ja huviloiden palotarkastuksia
suorittaa palopäällikkö Olli Koivukoski.
Asuinrakennusten palotarkastuksia suoritetaan
pääsääntöisesti Peltokankaantien ja Peltokankaantiestä lähtevien teiden alueella sekä
Haukankylällä ja Kivikankaalla.
Lisäksi suoritetaan jälkitarkastuksia Peltokankaalla.
Palotarkastus ja neuvontakäyntejä tehdään myös
aina pyydettäessä. Palopäällikkö 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

MAASEUTUOPISTON KESÄTYÖPAIKAT
Haemme henkilöitä kesätöihin seuraavasti:
1. Maataloustyöntekijä 23.4.-15.10.2007, 8 h/pv, palkkaus Tes:n mukaan.
2. Keittäjä 28.5. (tai sop. mukaan) – 31.7. Voi jatkua 31.1.2008 saakka. 8 h/pv, palkkaus Tes:n mukaan.
3. Tallityöntekijä 2.5.-15.8., 8 h/pv, palkkaus Tes:n mukaan.
4. Karjanhoitaja 4.6.-3.8., 8 h/pv, palkkaus Tes:n mukaan.
5. Talonmiehen apulainen, nurmikonleikkaus ym. 4.6.-3.8., 6 h/pv. Palkka 500 €/kk tai
työmarkkinatuki.
6. Siivooja 4.6.-3.8., 6 h/pv. Palkka 500 €/kk tai työmarkkinatuki
Pyydämme kirjalliset hakemukset 20.4.2007 mennessä os. Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto,
Haanentie 26, 69950 Perho. Tiedustelut kansliasta p. 824 1254. Työtehtävät 1-4 edellyttävät alan
koulutusta ja työkokemusta, työtehtävät 5-6 edellyttävät peruskoulun oppimäärän suorittamista.
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PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN TOIMIKAUDELLE
1.8.2007-31.7.2008
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
15.5.2007 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 15.5. mennessä.

Toivomukset päivähoitopaikasta ja päivähoitomuodon vaihtamisesta tulee esittää päivähoidonjohtajalle 15.5.2007 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.

KIINTEISTÖJÄ MYYTÄVÄNÄ
Perhon kunta myy:
Kokkonevan koulun, joka on rakennettu v.
1956, peruskorjattu ja laajennettu v. 1990.
Kerrosala 895 m², tilavuus 3490 m³. Kerrosluku 2.
Vesikeskuslämmitys, kevyt polttoöljy. Sähkö-, vesi- ja
jätevesiliittymät.
Koulu sisältää yhden asunnon 3 h + k + s, 65 m². Tontin pinta-ala n. 0,78 ha
Ulkorakennus, valmistunut v. 1992. Sisältää
sähköliittymän. Kerrosala 30 m² ja tilavuus 150 m³.

***************
Asuntola Aamurusko, joka on toiminut kehitysvammaisten asuntolana. Asuntola on helposti muutettavissa kahdeksi erilliseksi asunnoksi. Pohjahinta
85.000 euroa. Kerrosala 240 m², rakennusala 247 m²,
tilavuus 720 m³.
Rakennuksessa kaukolämpöliittymä. Sisältää sähkö-,
vesi- ja viemäriliittymät.
Tontin pinta-ala n. 1.500 m².

***************
Asunto Oy Perhon Kaijalan seuraavat osakkeet:
AF 3
2h+k+s
49 m²
AE 4
2h+k+s
49 m²
Asunto Oy Perhon Kaijala sijaitsee Möttösessä,
Korkiakankaantie 2. Asunnoissa sähkölämmitys.
Perhon kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai
hylätä jätetyt tarjoukset.
Kirjalliset tarjoukset os. Perhon kunnanhallitus,
Kiinteistötarjous, PL 20, 69951 PERHO.
Lisätietoja Tapio Alangolta, puh. 888 3234 tai 0400 361
991 sekä kunnan www-sivulta www.perho.com/myynti,
jossa myös kuvia ja pohjapiirroksia kohteista.
Mahdollinen näyttö sopimuksen mukaan.
Kunnanhallitus

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 – TULOS ON POSITIIVINEN!
Perhon kunnan taloudellinen tilanne parani vuonna 2006. Edellisvuoden tilinpäätökseen verrattuna:
käyttötalouden nettomenot pienenivät reilut 0,3 milj. euroa, valtionosuudet lisääntyivät 0,52 milj. euroa ja
verotulot kasvoivat yli 0,5 milj. eurolla. Lopulliset verotulot kuitenkin on tiedossa vasta kuluvan vuoden
lokakuussa, jolloin verotus valmistuu. Marraskuun tilityksessä verottaja sitten ottaa omansa pois, jos on
tilittänyt vuonna 2006 meille liikaa.
Kunnan lainamäärä kasvoi kuitenkin vuoden aikana 63.000 eurolla. Vuoden
lopussa kunnalla on lainaa 2.175 euroa/asukas, kun maassa keskimäärin
asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden 2005 lopussa 1.351 euroa. Lainojen
takaisinmaksu vaatii edelleen tiukkaa taloutta tulevilta vuosilta. Lainat pystytään maksamaan takaisin vain positiivisilla tuloksilla.
Syömävelkaa ei tarvittu vuonna 2006 eli vuosikate on plussalla kahden reilusti miinusmerkkisen vuoden jälkeen.
Arja Lindbom, taloussihteeri
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
SONNIPALKKION HAKUAIKA
16.-30.4.2007
Kuluvan vuoden toinen sonnipalkkion hakuaika on otsikossa mainittuna ajankohtana. Palkkiohakemuksen
liitteenä tulee olla nautaeläinluettelo niiden sonnien
osalta, joista palkkiota haetaan. Palkkion suuruus on
enintään 157,50 €/sonni. Sähköisen hakemuksen voi
lähettää VIPU-tunnuksen avulla. Tunnuksen saa
maataloustoimistosta.

VIPU-PALVELUUN KARTTAPALVELU
Viljelijätietojen selailupalvelu (VIPU) on ollut käytössä
internetissä yli neljä vuotta. Vipu-tunnuksen avulla
voi selata tilansa tukitietoja ja tehdä sähköisen
sonnipalkkiohakemuksen. Nyt palvelua laajennetaan käyttöönotettavalla peltokarttapalvelulla,
Vipukartalla. Palvelun avulla tukia hakenut viljelijä voi
selata peruslohkojensa ääriviivoja ortoilmakuvan
kautta ineternetin välityksellä. Kartan avulla on
mahdollisuus tehdä ortoilmakuvalla etäisyys- ja pinta-alamittauksia, esim. kasvulohkomittauksia. Viputunnuksen jo omaavien ei tarvitse hakea uutta tunnusta. Tunnuksen saa maataloustoimistosta hakemuksen täyttämällä. Lisätietoja maataloustoimistosta.

OSTOTARJOUKSET MAIDON VIITEMÄÄRÄSTÄ 30.4.2007 MENNESSÄ
Maidon viitemäärän ostotarjouksen te-keskukseen voi
jättää kahdesti vuodessa: huhtikuun ja lokakuun loppuun mennessä. Ostotarjous tehdään lomakkeella
nro 238. Ostohinta on 4 senttiä/litra + alv 22 %.
Hakemus on voimassa vain yhden hakukerran.

TUKIHAKEMUKSET 30.4.2007 MENNESSÄ
Kevään tukihakemuspaketti tulee jättää maanantaihin 30.4.2007 mennessä maataloustoimistoon.
Määräpäivään mennessä haetaan kaikki
peltoperusteiset tuet. Viime vuonna tukea
hakeneille tiloille postitetaan hakemuslomakkeet
useassa erässä siten, että viimeiset lomakkeet
tulevat viimeistään 10.4.2007. Uudet viljelijät voivat hakea lomakkeita maataloustoimistosta tai
tulostaa MMM:n sivuilta.
Lomakkeiden täyttämiseen ei ole tullut paljon muutoksia viime vuoteen nähden. Uusina lomakkeina tulevat käyttöön esitäytetty tukioikeuslomake 103A ja
tukioikeuksien siirtolomake 103B. Näitä lomakkeita

ei tarvitse palauttaa, ellei tukioikeuksia siirretä. Jos
esim. vuokrasopimus on päättynyt ja jatkosta on tehty uusi sopimus tukioikeuksineen, lomakkeet tulee palauttaa Katso kohta ”Uudet vuokrasopimukset ja tilatukioikeus”.
Mikäli tarvitsette apua tukihakemusten täyttämisessä, seuraavat tukineuvojat ovat käytettävissänne:
Harju Sari
040 523 4114
Kananen Anette
0400 644261
Kivelä Jari
0400 316 362
Kivelä Pekka
0400 477 438
Polso Pekka
040 523 4112
Sillanpää Jarmo
040 562 7000
Ympäristötukisitoumukset päättyvät keväällä suurimmalla osalla tiloista. Luonnonhaittakorvausta sekä sen
kansallista lisäosaa koskevat sitoumukset ovat vielä
voimassa. MMM suosittelee, että kaikki tilat, joilla on hallinnassa vähintään 3 ha tukikelpoista pinta-alaa, antaisivat uudet 5-vuotiset ympäristö- ja
lfa-tukisitoumukset. Ympäristötukeen sitoutunut tila
voi valita maksullisista lisätoimenpiteistä 0 – 2 kpl. Lisätoimenpiteiden valintaan kannattaa perehtyä hyvin.
Niistä lisää tukikoulutuksessa sekä maataloustoimistosta saavasta kirjallisesta yhteenvedosta.

TUKIHAKEMUSTEN TÄYTTÖKOULUTUS
Tukihakemusten täyttämiseen liittyvä viljelijäkoulutus on keskiviikkona 11.4.2007 kunnanvirastossa Haanensalissa klo 10-12.30. Kahvitus
alkaa klo 9.45.
Koulutuksessa käsitellään uusia ympäristötukiehtoja, täydentävien ehtojen muutoksia, tilatuen
ajankohtaisia asioita, ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen sitoumuksen antamista sekä
tukilomakkeita.
Kouluttajina tilaisuudessa on Sirkku Koskela
ProAgriasta ympäristötuen osalta ja Seija Klemola
muiden asioiden osalta.

KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTTÄJÄKOULUTUKSET KEVÄÄLLÄ
Ympäristötukiehtojen mukaan kasvinsuojeluaineita maatilan pelloille levittävän henkilön tulee käydä viiden vuoden välien kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksessa.
jatkuu sivulla 6
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Aiheesta järjestetään mm. seuraavat kurssit:

LOMAKKEITA NETISTÄ

Perho, maaseutuopisto
to 12.4.2007 klo 9-15.30
Kannus, Koivukartano
ke 6.6.2007 klo 9-15.30

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

Kurssin hinta tarjoiluineen 60 €/hlö.
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa
ennen ProAgria p. 020 747 3250. Perhon koulutukseen ilmoittautumiset Maaseutuopisto
p. 824 1254.

UUDET VUOKRASOPIMUKSET JA
TILATUKIOIKEUS
Uusissa pellon vuokrasopimuksissa voidaan sopia
myös tilatukioikeuden vuokrauksesta, mikäli
vuokranantajalla on hallinnassaan tukioikeus, jonka
hän vuokraa peltojen kanssa. Tukioikeus on
vuokranantajan hallinnassa, jos se on hänelle vahvistettu vuoden 2006 tukihakemuksen perusteella tai
mikäli se on palautunut hänelle päättyneen vuokrasopimuksen johdosta edelliseltä viljelijältä. Edelliseltä
viljelijältä palautuu tukioikeus vain erillisen sopimuksen perusteella, siis jos vuokranantaja ja vuokralainen ovat sopineet tukioikeuden palauttamisesta. Tukioikeuden palauttamista on haettava sen kunnan
maataloustoimistosta, jossa tukioikeus on vahvistettu. Säännökset edellyttävät, että vuokranantajan, jolle
tukioikeuden palautetaan, on oltava viljelijä. Viljelijän
määritelmän täyttyminen edellyttää, että
tukikelpoisen alan on oltava maanomistajan hallinnassa hetkellisesti. Jos esimerkiksi maanomistaja on vuokrannut peltonsa 1.1.2002-31.12.2006 väliselle ajalle ja hän on jatkanut sopimusta edelleen
1.1.2007-31.12.2011, voidaan ohjeistuksen mukaan
katsoa, että pellot ovat olleet hetkellisesti maanomistajan hallinnassa. Sen sijaan, jos tässä tapauksessa jatkettu vuokrasopimus olisi alkanut 31.12.2006,
katsotaan, että hetkellistä hallintaa ei ole
maanomistajalla. Tästä syystä vuokrasopimukset on
syytä aloittaa päättymispäivän jälkeen, ei samana
päivänä. Myös 10 kuukauden hallinta-aika on syytä
ottaa huomioon. Hallinta-aika voi alkaa 1.2. –
30.4.2007 välisenä aikana.
Lomakkeet 103A ja 103B ohjeineen toimitetaan
tukioikeuden siirtoja varten viljelijöille 30.3.2007
mennessä. Vuokrasopimuspohjia, joissa on huomioitu tukioikeuksien vuokraaminen, löytyy
maataloustoimistosta. Tukioikeus voidaan myydä
peltojen kanssa tai ilman peltoja. Oikeuden voi myydä se, jolle tukioikeus on vahvistettu tai joka on saanut sen hallintaansa esim. vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. Tällöinkin asiasta tulee olla erillinen
sopimus maanomistajan ja vuokralaisen kanssa.

6

Maataloustoimisto

Mistä karhulle nimi?
Nimikilpailu on ratkennut ja karhun nimeksi tuli Tillanteri.
Nimityöryhmä suoritti nimivalinnan 158 eri nimiehdotuksen
joukosta.
Voittaneen nimiehdotuksen teki Kerttu Sivula Perhosta,
muut palkitut ovat: Anna-Liisa Laajala, Satu Puoliväli, Aino
Göös, Ritva Leskelä, Kati Keisala-Ahmed, Annukka Göös,
Paavo Laajala, Riikka Taipale, Sanna-Mari Kalliokoski, Matti Taipale, Arja Tuulikki Huhtinen, Tapio Heinola ja Ari Pajuoja.
Palkinnot voi noutaa kunnanvirastolta.

Jamin Alajärven toimipaikan aikuiskoulutusryhmä
on aloittanut liiketalouden ammattitutkinnon monimuoto-opiskelun (2 v). Ryhmään mahtuu vielä
opiskelijoita - ota yhteyttä suoraan Alajärvelle
Järviseudun ammatti-instituuttiin Seppo Aho,
puh. 044 465 7103, seppo.aho@jamin.fi tai Seija
Hänninen, puh. 044 465 7161,
seija.hanninen@jamin.fi.

Perhon lukiossa on mahdollista suorittaa
lukio-opintoja myös aikuisten opetussuunnitelman mukaisesti - tänä vuonna on
yksi opiskelija jo aloittanut.
Jos lukio on jäänyt kesken tai sinulla on nyt
muuten aikaa opiskeluun, ota yhteyttä rohkeasti rehtoriin, p. 888 3303.

Löytötavaroita!!
Keskuskoulun aulassa on talonmiesten työtilan ikkunassa runsaasti koruja, unohtuneita vaatteita ym., joita on
löydetty liikuntatiloista tai koulukeskuksen muista tiloista. Käy hakemassa omasi pois. Voi kysyä myös
siivoustyönohjaajalta, puh. 040 506 7311!

Mukavaa Pääsiäistä
Perholaisen lukijoille!
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VAPAA-AIKATOIMI JA KIRJASTO TIEDOTTAA
TIEDONKERUUTA PERINNEKULTTURIN
PARISSA TOIMIVISTA

MUISTATHAN PALAUTTAA
TALVILIIKUNTAKAMPANJAKORTTISI

Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry on aloittanut toimeksiannon pohjalta perinnekulttuurin toimijoiden
kartoituksen Kaustisen seutukunnan alueella. Tähän
tulee niin freelance taiteilijat, täysi- ja osa-aikaiset
yrittäjät, kuten myös yhdistykset sekä muut yhteisöt.
Tietoa tarvitaan myös heistä jotka ovat muuttaneet
pois ja vaikuttavat muualla perinnekulttuurin parissa.
Tavoitteena on luoda ”Perinnekulttuuripankki”, jossa
olevien tietojen tarkoitus on hyödyttää ilmoittajan
omien palvelujen ja tuotteiden markkinointia sekä
edistää yhteisiä kehittämistoimenpiteitä.
Luettelosta tulee avoin ja sen käyttö maksutonta.
Perinnekulttuuripankin tarkoituksena on keskittää
alempana mainittujen osa-alueiden tiedot yhdeksi
kokonaisuudeksi ja tätä kautta varmistaa niiden vaivaton saatavuus.

Mikäli haluat olla mukana arvonnoissa, palauta suorituskorttisi vapaa-aikatoimistoon to 5.4.2007
mennessä.
Kaikkien kortin palauttaneiden kesken arvotaan palkintoja:
Vähintään 500 km hiihtäneiden kesken arvotaan
2 kpl 250 euron arvoista suksipakettia ja kaikkien
osallistuneiden kesken
taskulamppu, Perho-pyyhe ja Perho-kynttilä.
Vapaa-aikatoimi

NUORISOTIEDOTUSPISTEEN
AVAJAISET

Jotta tämä toteutuisi, tarvitsen Apua !
Perinnekulttuurin osa-alueet ovat: kansanmusiikki, käsityöt, perinnerakentaminen, muu esittävä taide, visuaalinen nykytaide, festivaalituotanto, kansantanssi, muu esittävä taide,
sekä kansanparannus
Aikataulullisesti minulla tulisi olla tämä työ valmis
huhtikuun loppuun mennessä.
Jos on kysymistä, niin minut tavoittaa arkipäivisin klo
8.00-12.00 välisenä aikana numerosta 0400 566 303.
Muina aikoina minuun saa yhteyden puhelimella
numeroista: 8223 084 tai 050 348 8157.
Anne-Marie Kolehmainen
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry
Pitkänsillankatu 39, 67100 Kokkola

TARJOUKSIA PYYDETÄÄN
KIRJASTOAINEISTOKULJETUKSISTA
Kahdeksan kirjastoa pyytää tarjouksia
kirjastoaineistokuljetusten ostopalveluista
ajalle 1.7.2007-31.12.2008.
Reitin pituus 386 km. Tarjousasiakirjoja saatavana Alajärven kaupunginkirjastosta, Evijärven,
Lappajärven, Lehtimäen, Perhon, Soinin, Vetelin
ja Vimpelin kunnankirjastoista sekä lisäksi tarjousasiakirjoja ja lisätietoja
kirjastonhoitaja Tarja Kyrönlahti, Alajärvi,
puh. (06) 241 2241 tai 2412 2322,
sähköpostitse
tarja.kyronlahti@alajarvi.fi.
Kirjallisten tarjousten on oltava perillä viimeistään ke 25.4.2007 klo 16.00.

Nuorisotiedotuspisteen avajaiset järjestetään
Perhon kirjastossa to 12.4.07. klo18.00
Koordinaattori Sani Anttila Kokkolan nuorisotiedotuspiste Napasta perehdyttää tiedon hankintaan Kenutista.
Avajaisissa on myös pientä purtavaa,
arvontaa ja omaa musiikkiaan soittamassa
Dimitry Melet. Arvonnoissa palkintona on: cd,
heijastinreppu ja Perho-kynttilä.
Kaikki nuoret mukaan!
Vapaa-aikatoimi

”Muistojen maisemissa” –näyttely
Perhon kirjastossa 12.3.-29.4.2007
Näyttelyssä esillä sota-ajasta kertova valokuvanäyttely, kenttäpostikortteja, muistiinpanoja Karjalan Kannakselta, sota-ajan puhdetöitä,
seppeleiden nauhoja sekä vanhanajan mummon kamari.
Tervetuloa tutustumaan!

Kirjasto avoinna:
Maanantai
klo 10-16
Tiistai
klo 13-19
Keskiviikko
klo 10-16
Torstai
klo 13-20
Perjantai
klo 13-19
Lauantai
suljettu
Sunnuntai
klo 12-15
Juhla- ja kaksoispyhinä kirjasto suljettu.
Arkipyhien aattoina kirjasto suljetaan klo 16.
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA

YHDISTYSTEN YM. TAPAHTUMIA

Nurmijalkapallokentän ja
urheilukentän käyttövuorot
haettavissa vapaa-aikatoimistosta huhtikuun loppuun
mennessä.

PÄÄSIÄISKOKKO syttyy
la 7.4. klo 19.00 Peltokankaan työväentalolla.
Paikalla mukavaa yhdessäoloa, arvontaa,
makkaranpaistoa...
Tervetuloa!
Järj. Peltokankaan kyläyhdistys

PYÖRÄILYKAMPANJA
PERHO-KYYJÄRVI
ma-su 14.-27.5.2007

---------------------------------TULOSSA SOITINESITTELYJÄ JA
OPPILASKONSERTTI
su 22.4. koulukeskuksessa
klo 12-14 työpajat (soitinesittelyt,
avoimet ovet)
klo 14 oppilaskonsertti (mukana mm. Näppärit Kaustiselta)
järj. Perhon musiikinystävät ry

Tulossa VAPPUJUHLA
1.5.2007.
Ilmoitellaan tarkemmin huhtikuun aikana.
Järj. vanhenpainyhdistys

Tulossa maakuntaretki
ke 16.5.
Peuran polun aluetta halutaan tehdä tunnetuksi
maakuntaretkien avulla. Päivällä koululaiset
vaeltavat Peuran polulla ja illalla klo 20.00 on
perholaisten ja lestijärveläisten tapaaminen
Valvatissa. Valvattiin voi vaeltaa esim.
Salamajärveltä Peuran polkua. Mikäli haluaa
osallistua tapahtumaan, muttei vaeltaa pitkästi,
voi autolla päästä lähelle Valvatin kämppää.
Valvatista kannattaa poiketa myös läheisellä
lintutornilla. Omat eväät ja tarinat mukaan. Lisätietoja vapaa-aikatoimi, puh. 888 3214, 040
528 9971.

Hyväksytty suoritus vähintään 5 km
pyöräilyä.
Suoritukset (kilometrit) voi merkitä
suorituskortteihin, joita löytyy
kaupoista ja vapaa-aikatoimistosta.
Kampanjan loputtua palauta suorituskortit
ma 28.5. mennessä vapaa-aikatoimistoon.

Kymmenen eniten pyöräilleen kesken arvotaan
500 euron arvoinen polkupyörä.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan retkireppu, Perho-kynttilä ja vyölaukku.
Pyöräillään Perho voittoon!!

MAAKUNNALLINEN LASTENLEIRI
KOKKOLASSA
Keskipohjanmaan maakunnallinen lastenleiri järjestetään Kokkolan Villa Elbassa 11.-13.6. ja 13.15.6. Perhosta kummallekin leirille pääsee viisi
10-13-vuotiasta lasta.
Leirin teema on luonto ja seikkailu, kielinä ovat suomi
ja englanti. Leirillä on myös mahdollisuus tutustua eri
kulttuureihin yhdessä eurooppalaisten vapaaehtoisten
kanssa.
Leirin hinta on 45 euroa/lapsi. Hinta sisältää
telttamajoituksen 10 hengen teltassa, ruoan (aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. Aamiainen ja iltapala valmistetaan itse, lounas ja päivällinen syödään
Villa Elban ruokalassa) ja ohjelman.
Mukaan lähtee myös ohjaaja Perhosta.

Kaikki mukaan vaellukselle.
Vapaa-aikatoimi
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Leirin aikana ollaan pääosin ulkona.

Ilmoittautumiset Raijalle, puh. 040
528 9971 tai 888 3214.
Vapaa-aikatoimi

Jakopäivä 4.4.2007.

