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YPP-tiedottaa
Maatalouden
lomituspalveluja nyt myös
yksityiseltä yrittäjältä.
Karjanhoitotyöt, peltoviljely- ja
metsänhoitotyöt, tilan tuotantorakennusten rakentamiseen
ja korjaamiseen liittyvät työt.
Koneiden korjaus ja huoltotyöt.
Kone- ja traktoriurakointi.

V.M.K Maataloustyöpalvelu
Ville Kananen
Hautakankaantie 25 as. 1
69920 OKSAKOSKI
puh. 040 512 1416

Seuraava Perholainen
ilmestyy 26.10.2007
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010 tai
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Kauhavan Kirjapaino

KUNNANVALTUUSTON kokous maanantaina 1.10.2007
klo 19.00 keskuskoululla Perhonsalissa
Käsiteltävinä asioina mm.
- Työjärjestysasiat
- Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2007
- Kunnanjohtajan viran täyttäminen
- Perhon kunnan 125-vuotisrahaston nimen muuttaminen
- Talousarviomuutos 2007 investointiosaan/latuprojektin käyttötarkoituksen muuttaminen
- Lainaehtojen tarkistuspyyntö/Perhon Opiskelija-Asunnot Oy
- Reisjärven ja Lestijärven kuntien liittyminen Millespakka Oy:n
osakkaiksi
- Ehdotus hallintosäännön muuttamisesta
- Eropyyntö vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä/täydennysvaali
- Kunnanvaltuustolle tietoonsaatettavat asiat
- Kunnallisaloitteet
- Kyselytunti
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla pe 5.10.2007 klo 9-14.
Väinö Syrjälä
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kunnanvaltuuston 1.10.2007 kokouksen jälkeen pidetään
henkilöstölle ja kuntalaisille
INFORMAATIO- JA TIEDOTUSTILAISUUS
Paras-hankkeeseen liittyvästä kunnan antamasta selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta valtioneuvostolle.
Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää aiheeseen liittyviä
kysymyksiä.
Kahvitarjoilu ennen tilaisuutta. Tervetuloa!
TIEHOITOKUNNAT HUOM!
Syksy on tullut ja on aika laittaa teiden varsille aurausviitat
paikoilleen ja suorittaa tienvarsipuiden oksien katkominen
talviaurauksen suorittamista varten.
Tien yllä ja reuna-alueella olevan puuston oksat aiheuttavat
ongelmia talviaurauksen suorittamiseen ja muiden isompien autojen, kuten kouluautojen liikennöintiin.
(Peilit vääntyilee ja rikkoontuu.)

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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OMAN YRITYKSEN
PERUSTAMISKURSSI
Pohjanmaan TE-keskus järjestää oman yrityksen perustamisesta kiinnostuneille
maksuttoman päiväkurssin

Kaustisella Kansanlääkintäkeskuksen
auditoriossa lauantaina 6.10.2007
klo 9-17
Päivän aikana käsiteltäviä aiheita ovat mm.
• yrityksen toiminta-ajatus ja liikeidea
• markkinointi ja tuotekehitys
• yritystalouden perusteet
• yritysmuodot ja verotus
• toiminnan aloittamiseen liittyvät velvoitteet
Kouluttajana Raimo Ikonen Konsultia Oy:stä.
Ilmoittautumiset 4.10. mennessä Henrik
Granqvist, puh. 050 312 8689 tai
henrik.granqvist@te-keskus.fi.
Lisätietoja: Kase-YPP
Mikko Hänninen, yritysneuvoja
puh. 044 561 2152 tai mikko.hanninen@kase.fi

KUNNANHALLITUKSEN JA
KUNNANVALTUUSTON KOKOUSPÄIVÄT
SYYS-JOULUKUU 2007
Kuukausi Päivä
Syyskuu
Lokakuu

Maanantai 24.9.
Maanantai 1.10.

Marraskuu

Tiistai 9.10.
Maanantai 15.10.
(Syysloma 18.-22.10.)
Maanantai 29.10.
Maanantai 5.11.

Joulukuu

Maanantai 19.11.
Maanantai 26.11.
Maanantai 3.12.
Maanantai 10.12.

Kokous
* Kunnanhallitus
* Kunnanvaltuusto
- Kj:n valinta
* Valtuustoseminaari
* Kunnanhallitus
* Kunnanhallitus
* Kunnanvaltuusto
- Tulovero, kiinteistöverot
* Kunnanhallitus
* Kunnanhallitus
* Kunnanhallitus
∗ Kunnanvaltuusto
- Talousarvio ja
toimintasuunnit.

YPP TIEDOTTAA
Ohjelmakausi 2007-2013

YRITYSTEN KEHITTÄMINEN
JA INVESTOINTIEN
RAHOITUS PERHOSSA
Maaseutuohjelman tavoitteiden ja säädösten
lisäksi yritysrahoituksen kohdentumista alueilla
ohjaavat TE -keskusten maaseudun
kehittämissuunnitelmissa määritellyt
painopisteet ja valintakriteerit.
Yritystukea voivat hakea ohjelman tavoitteita
toteuttavat maaseudun mikroyritykset, alle 10
työntekijän, joilla tarkoitetaan sekä maatiloja että
muita maaseudun yrittäjiä. Tähän ryhmään kuuluu pääsääntöisesti kaikki Perhossa oleva yritystoiminta. Muu yritystoiminta kuuluu yritysosaston
yritysten kehittämisavustuksen piiriin.
Yritystukea voidaan hakea kone-, rakentamis- tai
aineettomiin investointeihin, tuki enintään 35 %
Yritysten kehittämiseen kuten tuotekehitykseen,
tukitaso esim. 50 % sekä
Kahden ensimmäisen vieraan työntekijän
palkkaukseen, tuki enintään 50 %
Tavoitteena on sekä parantaa toimivien yritysten
kilpailukykyä että auttaa uusia yrityksiä alkuun.
Ohjelman avulla Perhoon pyritään luomaan uusia
työpaikkoja ja varmistamaan olemassa olevien
työpaikkojen säilyminen.
Ennen hankkeen aloittamista hakijan on saatava
ilmoitus siitä, että hanke vaikuttaa täyttävän
avustukselle asetetut perusedellytykset. Hankkeen käynnistäminen ennen TE-keskuksen kirjallista päätöstä on hakijan omalla vastuulla.
Yritysneuvoja
Mikko Hänninen
Puh. (06) 8887 552
Gsm. 044 5612 152
mikko.hanninen@kase.fi

Muutokset mahdollisia.
Lautakuntien tulee toimittaa mahdolliset
kunnanhallitukselle menevät asiat yleiselle osastolle
valmisteluun viimeistään kunnanhallituksen kokousta
edeltävänä keskiviikkona.
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Perhonjokilaakson kansalaisopisto tiedottaa:
ITÄMAISEN TANSSI KURSSI ei toteudu
syyslukukaudella 2007 Perhossa ennakkotiedoista poiketen yhteensattumien vuoksi.
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Valokuituverkkoon! Kuka eka?
Kone - ja yhteistyöhanke
mukana Kokkolan ja Kaustisten seutujen kunnat

Kone- ja yhteistyöhanke tiedottaa:
Hankkeen toimiaikaa on jatkettu vuoden 2007 loppuun. Tänä aikana jatketaan edelleen erilaisen
maatiloilla tapahtuvan koneurakoinnin ja
lomitustyön yhteensovittamista, Kaustisen ja
Toholammin alueilla. Aiheeseen liittyen teemme
yhteistyötä alueella toimivien meijereiden kanssa.
Marraskuulla tehdään koneurakointiin liittyvä
tutustumiskäynti, josta tiedotetaan tarkemmin lokakuulla.
Lisäksi hanke järjestää:

Tieturva –koulutuksen Perhossa Maaseutuopiston tiloissa perjantaina 19.10.2007 klo 8 –
16.00. Kouluttajana toimii Jalasjärven Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus JAKK.
Tieturva –kortti tulee olla voimassa henkilöillä, jotka liikkuvat työkoneiden kanssa yleisillä teillä.
Päivä sisältää: Teoriaosuuden ja kirjallisen kokeen.
Kokeen suorittaneet saavat Tieturva –kortin. Kortti
on voimassa 5 v. Kurssin hinta on 45 €/henkilö.
Ilmoittautumiset koulutukseen 12.10.2007 mennessä Anja Uhlgrénille joko 040 7748 318 tai 7250 664.
Ilmoittautua
voi
myös
sähköpostilla
sn.kylahanke@netikka.fi. Kurssiohjelma kokonaisuudessaan www.snkylahanke.net sivuilla.

Terveyskeskuksen ryhmätoiminta syksyllä 2007
Kuntoutuksen ryhmät alkavat viikolla
40, 1.10.2007 alkaen
ma 10.00 tasapainokoulu (Oksakosken koulun
liikuntasali) avoin kaikille, ei ilmoittautumista
ti 10.00 miesten ryhmä
ti 11.00 sydänryhmä
ti 13.00 naisten ryhmä
ti 14.00 tasapainoryhmä
(seniorit)
ke 10.30 allasryhmät
Kyyjärven monitoimitalolla
Lisätietoja ja ilmoittautumiset kuntoutukseen
puh. 888 3504 klo 8-9.

Keski-Pohjanmaan liiton Verttija Mortti hankkeiden yhteydessä on perustettu osuuskunta
Keskikaista. Keskikaistan tarkoituksena on yhdessä kylien
kanssa rakentaa maakunta- ja
kyläverkkoja Keski- Pohjanmaan alueella.
Valokuituverkon rakentaminen Keski-Pohjanmaalle on tarkoitus aloittaa viimeistään ensi keväänä.
Aloittamaan pääsee kylä, jossa ensimmäisenä
on allekirjoitettuna riittävä määrä
liittymäsopimuksia.
Osuuskuntaan liittymällä saat jäsenhintaan
valokuituverkon kotiisi.
Jos teidän kylällä on kiinnostusta nopeisiin
liittymiin ja valokuituverkkoon, on apunanne
Keski-Pohjanmaan liitto, Vertti- ja Mortti hanke,
sekä jäseniään varten perustettu osuuskunta
Keskikaista.
Lisää tietoa myös keskikaistan sivuilta:
www.keskikaista.fi
Tulemme mielellä kertomaan kylällenne
valokuituverkosta ja sen tuomista
mahdollisuuksista.
Mikäli mielenkiintoa riittää meidät tavoittaa
osoitteesta: Osuuskunta Keskikaista,
Rantakatu 13, 67100 Kokkola.
Tuija Riukulehto 040 5145 848
tuija.riukulehto@keski-pohjanmaa.fi
Robert Plogman 040 5093 306
robert.pogmann@keski-pohjanmaa.fi
Marjo Levaniemi 050 3493 283
marjo.levaniemi@keskikasita.fi

TÄSSÄ LYHYT IHMISSUHDEKURSSI
Kuusi tärkeintä sanaa:
Olen valmis myöntämään, että olin väärässä.
Viisi tärkeintä sanaa:
Sinä todella hoidit homman hienosti.
Neljä tärkeintä sanaa:
Mitä mieltä SINÄ olet?
Kolme tärkeintä sanaa:
Voisitko ystävällisesti auttaa/hoitaa/viedä..
Kaksi tärkeintä sanaa:
Kiitos Sinulle!
Tärkein sana:
ME
Vähiten tärkein sana:
Minä
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Perhon kunnan terveyskeskuksessa on haettavana
TYÖTERVEYSHOITAJAN
TOIMI
Pätevyysvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain
(559/94) mukainen laillistus.
Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna työterveyshuollon pitkä kurssi.
Katsomme eduksi kokemuksen työterveyshuollosta.
Työ on mahdollista vastaanottaa heti tai sopimuksen mukaan.
Arvostamme myönteistä asennetta ja halukkuutta uusien työ- ja toimintatapojen kehittämiseen
sekä oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyviä yhteistyötaitoja.
Palkkaus ja muut edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti.
Koeaika 4 kk.
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakuaika toimeen päättyy 5.10.2007 klo 14.00.
Hakemukseen tulee liittää cv ja jäljennökset niistä
tutkinto- ja työtodistuksista, joihin hakija haluaa vedota.
Hakemukset osoitetaan perusturvalautakunnalle ja
lähetetään osoitteella:
Perhon kunta, PL 20 (Keskustie 2), 69951 PERHO.
Kuoreen merkintä ”työterveyshoitaja”.
Lisätietoja antaa työterveyslääkäri Juha Anttila puh.
8883 500, e-mail: juha.anttila@perho.com
tai
johtava hoitaja Merja Pekkanen puh. 040 564 2170,
e-mail: merja.pekkanen@perho.com
Perhossa 12.09.2007 Perusturvalautakunta

Kunnanvirasto ja kirjasto
suljettu pe 12.10.2007
henkilökunnan koulutuspäivän
vuoksi.
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MUSIIKKI-ILTA Perhon kirjastossa
ke 10.10.2007 alk. klo 18.30
kahvitarjoilulla.
Ohjelmassa yhteislauluna perinteisiä maakunta- ja koululauluja, sekä
kuoro- ja yksilöesityksiä.
Tervetuloa laulamaan!
Järj. Perhon musiikinystävät, Perhon kotiseutuyhdistys ja Perhon kirjasto

KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Sunnuntai

10-16
13-19
10-16
13-20
13-19
12-15

Kirjaston puh. 888 3325 ja sähköposti:
perhon.kunnankirjasto@perho.com

Perhon kunnan opetustoimessa julistetaan
haettavaksi
lukion matematiikan ja kemian lehtorin
(ma 16 h, ke 4 h/vko) viransijaisuus
ajalle 25.10.2007 – 01.06.2008.
Hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo ja
jäljennökset kelpoisuuden osoit-tavista
todistuksista, tulee toimittaa osoitteella Koulutoimisto, Opetustoimenjohtaja, PL 20, 69951 Perho. Hakuaika päättyy perjantaina 5.10. 2007 klo
15.00.
Ennen vaalin vahvistamista virkaan tai tehtävään
valitun tulee toimittaa lääkärin-todistus ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002)
mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa
valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Asuntojärjestelyissä avustetaan.
Lisätietoja rehtori-opetustoimenjohtaja Outi
Leväniemi (06) 888 3303 tai 040 763 2303. Lisätietoja myös www.perho.com. Sähköposti:
etunimi.sukunimi@perho.com.
Perhossa 19.9.2007

Opetustoimenjohtaja
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TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
ILMAISET INFLUENSSAROKOTUKSET MYÖS PIKKULAPSILLE
SYKSYLLÄ 2007
Syksyllä kaikki 6 - 35 kuukauden ikäiset lapset voivat saada maksuttoman influenssarokotuksen osana
yleistä rokotusohjelmaa. Lasten rokotukset ajoitetaan
loka-marraskuun vaihteeseen.
Kansanterveyslaitos suosittelee pikkulapsille rokotusta uutena riskiryhmänä, koska tutkimukset ovat osoittaneet, että ryhmänä juuri
he sairastuvat influenssaan useammin kuin
muut
ikäryhmät.
Influenssan
sairastaminen on jo sinänsä rasitus lapselle. Lisäksi influenssavirus muuttaa ylähengitysteiden limakalvoja siten, että bakteerien on
helpompi kiinnittyä. Sairastaneista lapsista yli kolmannes saakin bakteerin aiheuttaman jälkitaudin, yleisimmin korvatulehduksen tai keuhkokuumeen. Rokotuksin
voidaan ehkäistä influenssaa ja sen myötä jälkitauteja, mikä vähentää lääkärikäyntejä, antibioottihoitoja ja
sairaalahoitoja. Lapset toimivat myös tartuttajina tehokkaammin kuin aikuiset influenssapotilaat ja estämällä heidän tautinsa saatetaan vähentää myös muiden perheenjäsenten sairastumisia.

TK:N PUHELINAJAT
Kouluterveydenhoitaja Sari Aho-Vasalampi
p. 888 3315, 040 847 4608
ma ja pe klo 8 – 10, ti, ke ja to klo 8 – 9
Sivukoulut: kuukauden 1 ja 3 keskiviikko Oksakosken koululla ja 2 ja 4 keskiviikko Möttösen koululla. Koululääkärin vastaanotolle ajanvaraus
kouluterveydenhoitajan kautta.
Lastenneuvola Leena Hietaniemi
p. 888 3506 ma – pe klo 8 – 10.
Äitiysneuvola Suvi Lempiälä
p. 888 3505 ma – pe klo 11 – 11.30
Kuntoutus Anu Lakanen ja Anu Riutta
p. 888 3504 ma – pe klo 8 – 9
Laboratorio vastaukset Marjaana Taipale
p. 888 3503 ma – ti ja to klo 12 – 14
Marevan vastaukset ti ja to klo 14 – 15
Reseptien uusintapäivät tiistai ja torstai.
leikkaa talteen

MUUTA TIEDOTETTAVAA

Influenssarokote on tutkimuksissa todettu turvalliseksi. Kansanterveyslaitoksen tietojen mukaan rokote on
parhaimmillaan estänyt yhdeksän kymmenestä influenssatapauksesta. Rokotetuilla on influenssakautena
ollut jopa kolmannes vähemmän korvatulehduksia kuin
rokottamattomilla.

T

Lapset, jotka eivät aiemmin ole saaneet influenssarokotetta, tarvitsevat yhteensä kaksi rokoteannosta noin kuukauden välein, sillä yksi annos ei
tuota riittävää suojaa. Maksuttomiin influenssarokotuksiin ovat entiseen tapaan tietysti oikeutettuja
kaikenikäiset lapset, jotka kuuluvat sairautensa vuoksi
influenssan riskiryhmiin, mutta loka-marraskuun -vaihteessa 6-35 kuukauden ikäiset terveet lapset ovat siis
tänä syksynä myös oikeutettuja ilmaiseen
rokotukseen.

H

Aikataulusta ilmoitetaan seuraavassa Perholaisessa,
kun rokotteiden saantiaikataulu varmistuu, tuolloin
myös aikuisten influenssarokotusten aikataulu.
Perhon terveyskeskuksen
koulutusiltapäivä pe 5.10.2007,
joten terveyskeskus sulkee ovensa
klo 11.00 iltapäivän ajaksi,
päivystys Toholammin terveyskeskuksessa klo 16 saakka.

leikkaa talteen

erveyskeskukseen on jäänyt palautumatta PEF
–seurantamittareita. Palauta mittari laboratorioon,
30.10.2007 jälkeen perimme 25• maksun
palautumattomista mittareista. Pitkäaikaiseen käyttöön
mittareita saa ostaa mm. Perhonjokilaakson
hengitysyhdistykseltä tai Perhon apteekista.
yvät 1-, 2-, tai 3-vuotiaiden vanhemmat! Mikäli
lapseltanne on tänä vuonna jäänyt väliin
ennaltaehkäisevän hammashuollon vuositarkastus
neuvolassa, niin ottakaa yhteys lasten neuvolaan (p. 888
3506), niin sovitaan tarkastusajasta.

V

irtsanäytteiden ottamisvälineistö uudistuu. Omia
kotipurkkeja ei enää oteta vastaan 1.10.2007 alkaen. Näytteenottopurkkeja ja ohjeita saa terveyskeskuksesta.

E

hkäisypillereiden, -renkaiden, -laastareiden ja
kierukan käyttöön kuuluvat vuosittaiset neuvolakäynnit. Seurantakäynnillä tarkastetaan lääkkeen sopivuus käyttäjälle.
Ehkäisyreseptit uusitaan seurantakäynnin yhteydessä
vain ehkäisyneuvolassa. Varaa aika hyvissä ajoin.

J

os hammashoitolan puhelin ei vastaa, voi toisen
asiakkaan hoitaminen olla kesken, joten soita hetken päästä uudelleen.
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
LANNOITTEIDEN LEVITYS SYKSYLLÄ
Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai
routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Lantaa ei saa levittää 15.10. – 15.4. välisenä
aikana. Lantaa voidaan levittää syksyllä enintään
15.11. asti, jos maa on sula ja kuiva niin, että valumia
vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan
tiivistymisvaaraa ole.
Lantaa ei saa levittää nurmikasvuston pintaan 15.9.
jälkeen. Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite (lanta, virtsa, soluneste, puristeneste, jätevesiliete,
maanparannuskomposti) on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto kynnettävä.
Typpilannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä
vesistöä. Seuraavan viiden metrin leveydellä typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon
kaltevuus ylittää 2 %. Karjanlannan pintalevitys on
aina kielletty pellolla, jonka keskimääräinen kaltevuus
ylittää 10 %.
Huom! Jos tila on valinnut ympäristötuen uudeksi
lisätoimenpiteeksi lisätoimenpiteen ” lannan levitys
kasvukaudella” on lannan levityksen määräajat ja tavat em. tiukemmat. Lannanlevitys on sallittua 10.9.
asti, jos lohkolle kylvetään syysvilja, syysöljykasvi
tai nurmi tai istutetaan monivuotinen puutarhakasvi.
Muissa tapauksissa lannanlevitys on sallittu 15.8.
asti.

MAIDON VIITEMÄÄRÄN OSTOTARJOUKSET 31.10.2007 MENNESSÄ
Viitemäärän ostoa koskevat hakemukset voi jättää
te-keskukseen 31.10.2007 mennessä. Myyntihinta
on 4 senttiä/litra + alv 22 %. Ostotarjoukset tehdään
lomakkeelle nro 238.

SATOVAHINKOJEN ILMOITTAMINEN
Satovahingoista tulee ilmoittaa maataloustoimistoon
heti, kun vahinko on huomattu. Erityisen tärkeää on
ilmoittaa, jos sato jää korjaamatta satovahingon takia. Näin menetellen voidaan vahingoista huolimatta
maksaa tuet.
Satovahinkokorvausta voidaan suorittaa hallan, raesateen, kaatosateen,
rajuilman, poikkeuksellisten tulvien,
poikkeuksellisen kuivuuden tai muun
vastaavan viljelijästä riippumattoman
poikkeuksellisen suuren luonnonolojen
vaihtelun aiheuttamasta vahingosta.
Satovahingosta vähennetään omavastuuosuus, jonka suuruus on 30 % viljelmän normisadon arvosta.
Vaikka satovahingosta ei tulisikaan maksettavaksi korvausta omavastuuosuuden vuoksi, vahinkoilmoituksen
jättämisellä vältytään seuraamuksilta, jotka aiheutuisivat mahdollisen valvonnan perusteella. Vahingoista
voi ilmoittaa lomakkeella nro 118. Myös uusien
raivioiden satovahingot on syytä ilmoittaa, vaikka korvausta voidaan maksaa aikaisintaan kolmantena satovuotena.

MELA-ASIAMIEHEN PUHELINNUMERO MUUTTUNUT
Mela-asiamies Hannu Ojantakasen tavoittaa numerosta (09) 4351 649. (Vaikka numero on 09-alkuinen, se on silti
matkapuhelinnumero ja siihen voi lähettää
myös tekstiviestin.) Asiamies on tavattavissa ainoastaan sopimuksen mukaan kunnanviraston alakerran kokoustilassa.
Maataloustoimisto

MAIDON VIITEMÄÄRÄN VÄLIAIKAINEN VUOKRAAMINEN
Tuottaja, joka harjoittaa maidontuotantoa, voi väliaikaisesti yhden tuotantojakson ajaksi vuokrata vähintään 10 000 litran käyttämättä olevan osuuden
omistamastaan viitemäärästä toiselle maidontuottajalle. Tuottaja ei voi antaa viitemäärää väliaikaisesti vuokralle peräkkäisinä tuotantojaksoina. Väliaikainen vuokraus tehdään lomakkeilla 530112 ja
530106. Hakemukset kuluvalle kaudelle tulee toimittaa te-keskukseen helmikuun loppuun mennessä.
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Jäädessäni eläkkeelle
KIITÄN MAATALOUSYRITTÄJIÄ JA
LOMITTAJIA HYVÄSTÄ
YHTEISTYÖSTÄ.
t. Sisko Flink
Ps. Johtavana lomittajana jatkaa
Jussi Karhulahti
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KOULUKESKUKSEN LIIKUNTATILOJEN
ILTAKÄYTTÖ LV. 2007-2008
U U SI SA LI
Pä i vä

Ai k a

Ha k i j a + l a j i

Va st u u h e n k i l ö

Maanantai

17.00-18.00
18.00-19.30
19.30-21.30

Kansalaisopiston kuntojumppa
Perhon naislentopalloilijat
Perhon Kiri/ Arsinaattorit, yu

Tuija Lahti-Luopa
Vaula Rauma
Tarja Huopana

Tiistai

16.30-18.00
18.00-19.30
19.30-21.00

Kk:n koulu, kerhovaraus
Lukiolaiset
MOL/ sähly, lentopallo

Risto Göös
Elina Syrjälä
Esa Korpi

Keskiviikko

16.00-17.30
19.00-21.00

Lukion oppilaskunta
OAJ

Elina Syrjälä
Teemu Nevalainen

Torstai

15.00-16.30
18.00-20.00
20.00-21.30

Keskuskoulu, kerhovaraus
Saranasormet/ lentopallo

Jussi Jänkä
Karel Säre

Perjantai

18.00-20.00
20.00-21.30

Perhon Kiri/ Arsinaattorit, yu
Hirsituote/ sähly

Tarja Huopana
Risto Humalajoki

Lauantai

13.00-15.00
15.00-17.00

Aleksi Humalajoki
Iloiset lentopalloilijat

Aleksi Humalajoki
Helena Tiala

VA N H A S A L I
Maanantai

18.00-19.00
19.00-21.00

Perhon Vesaiset
Majbritt Kauppinen

Anja Hakala
Majbritt Kauppinen

Tiistai

19.00-20.00

Kansalaisopiston kuntojumppa

Tuija Lahti-Luopa

Keskiviikko

19.00-21.00

Perhon seurakunta, sähly

Lauri Huhtinen

Torstai

16.45-17.45
18.30-20.00

Ikinuoret
Kansalaisopisto/ tanssi

Soili Kortesalmi

Perjantai

18.00-19.00
19.00-21.00

Kansalaisopisto/ tanssi
Kansalaisopisto/ tanssi

Riitta Koukkari
Riitta Koukkari

K O K K O N EVA N SA LI
Tiistai

17.00-18.30

Kiri, Painijaosto

Matti Louhula

Torstai

17.00-18.30

Kiri, Painijaosto

Matti Louhula

M U K A V A A K U N T O I L U K A U T TA !
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R - Itella Oyj

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUKSET
Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen avustukset 16.9.2006-15.10.2007
tapahtuneesta toiminnasta haettavana 31.10.2007 mennessä.
LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET
1.
Ohjaustapahtuma-avustus rekisteröidyille
urheiluseuroille ym. yhdistyksille
joukkueurheilumuodossa ja ryhmäliikunnassa ja
muussa urheilussa max. 3x/ryhmä/viikko. Ohjaaja
edellytetään kaikkiin ohjaustapahtumiin. Liikutettavien
määrä otetaan huomioon seuraavasti:
3-5+ohjaaja
5 € 6-10+ohjaaja
10 €
11-20+ohjaaja
20 € 21-30+ohjaaja 30 €
31-50+ohjaaja 40 € yli 50
50 €
Avustuksen saaminen edellyttää toiminnan alkaessa ilmoittamista Perhonjokilaakso-lehdessä tai
Perholaisessa.
2.
Koulutusavustus rekisteröidyille urheiluseuroille: valmentaja- ,ohjaaja- ja seuratoimitsijakoulutus, ei matkakuluja Maksetaan enintään x %
tositteiden mukaan todellisista kuluista.
3.
Leiritoiminta-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille: lajileiritoiminta, piirikohtaiset ja valtakunnalliset suurleirit, ei matkakuluja.
Enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan
4.Urheilu- ja liikuntatapahtuma–avustus: merkittävien urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäminen,
harkinnanvarainen, ei matkakorvauksia.
-kansainväliset
-kansalliset
suuria massoja liikuttavat tapahtumat esim.
Hopeasompa, Sisulisä, Jääkiekko- ja palloiluturnaukset, Oravapolku
Avustusta voidaan hakea ennen suuren urheilutapahtuman järjestämistä. Avustus maksetaan
toteutuneiden kustannusten perusteella tositteita vastaan enintään lautakunnan etukäteen päättämä summa.
5. Urheilu ja kulttuurin saralla menestyneiden
palkitseminen.
NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET
1. Kerhotoiminta-avustus nuorisojärjestöille
3-5 henkilöä +ohjaaja 5 € 6-10 henk. +ohjaaja 10 €
11-20 henk.+ohjaaja 20 € 21-30 henk.+ohjaaja 30 €
31-50 henk.+ohjaaja 40 € yli 50 henk.+ohjaaja 50 €
Avustuksen saaminen edellyttää tiedottamista
Perhonjokilaaksossa tai Perholaisessa ennen toiminnan alkua.
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2. Koulutusavustus nuorisojärjestöille
Ohjaaja- ja toimihenkilökoulutus, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
3. Leiritoiminta-avustus järjestöille
Majoitus- ja ruokailukulut, ei matkakuluja. Enintään x
% todellisista kuluista tositteita vastaan.
4. Projektiavustus järjestöille
Kansainväliset, kansalliset ja paikalliset tapahtumat, joiden kulut ovat merkittävät, harkinnanvarainen. x % todellisista kuluista tositteita vastaan. Projekteihin voi
hakea avustusta pitkin vuotta. Avustus maksetaan
tositteita vastaan, enintään kuitenkin vapaa-aikalautakunnan etukäteen määräämä summa. Myös nuorten vapaat toimintaryhmät voivat hakea.
KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET
1. Kerhotoiminta-yhdistyksille
3-5 henkilöä +ohjaaja 5 € 6-10 henk. +ohjaaja 10 €
11-20 henk. +ohjaaja 20 € 21-30 henk. +ohjaaja 30 €
31-50 henk. +ohjaaja 40 € yli 50 henk. +ohjaaja 50 €
2. Koulutusavustus
Ohjaaja-, toimihenkilökoulutusta, ei matkakuluja, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
3. Leiritoiminta
Musiikki-, taide ym. kulttuurileirit, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
4. Projektiavustus
Yksittäiset tapahtumat, joiden kulut merkittävät;
harkinnanvarainen.
Esim. *näyttelyt *konsertit * laitteistot *julkaisutoiminta (kirjallisuus, musiikkituotanto) *esiintymismatkat
(myös ulkomaille)
Projekteihin voi hakea avustusta pitkin vuotta, myös
vapaat toimintaryhmät ja yksityiset taiteenharjoittajat.
Hakemuksia ja lisätietoja vapaa-aikatoimistosta, puh.
888 3214 tai 040 528 9971 tai raija.sahlgren@
perho.com.
Hakemuksen liitteeksi toimintakertomus, toimintasuunnitelma, maksukuitit, tilinpäätöstiedot. Lisäksi
hakemuksen mukaan selvitys yhdistyksiltä siitä
miten toiminnasta on tiedotettu.

Perhon kuntatiedote n:o 8/2007.

Vapaa-aikalautakunta

Kaukalovuorot haettavina
vapaa-aikatoimistosta.

Jakopäivä 28.9.2007.

