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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 2008
Vuoden 2008 talousarviossa on varattu 10.000 euron määräraha yrityksille ja yhteisöille nuorten kesätyöllistämiseen.
Kunnanhallitus päätti 31.3.2008 nuorten, alle 25 v. (vielä -84 -syntyneet ovat tukikelpoisia) kesätyöllistämisehdoista v. 2008 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 tukea voi saada yhden työssäolokuukauden ajaksi (tukeen oikeutettu 1 nuori/1 kk), ajalla 1.6.-31.8.2008. 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. Tuen maksamisen edellytyksenä on tositteet palkanmaksun suorittamisesta (myös sivukuluista) tai tilitoimiston antama laskelma palkkauskuluista.
- Tukea ei myönnetä kotitalouksille.
- Työllistämistuen maksatuksen viimeinen päivä on 31.10.2008.
- Tuen maksatuksessa otetaan huomioon tarkoitukseen varattu määräraha ja
tarvittaessa tuen määrää pienennetään, mikäli hakemusten perusteella katsotaan, ettei varattu määräraha riitä.
- Hakemuksessa tulee mainita nuoren nimi, jonka aikoo työllistää (tuki yhdelle
nuorelle yhdeksi kuukaudeksi).

Hakemukset on palautettava ke 16.5.2008 mennessä kunnan infoon
ja myöhässä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuslomakkeita
saatavana kunnanvirastolta tai tämän Perholaisen sivulta 2. Lisätietoja puh. 888 3111/Eila Linna.
Kunnanhallitus

KOMENTEEN RANTATONTTEJA MYYTÄVÄNÄ
Seuraava Perholainen
ilmestyy 23.5.2008
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Kauhavan Kirjapaino

Tonttien nimet, koot ja pohjahinnat ovat seuraavat:
Honkaranta 3154 m²
Koivuranta 3400 m²
Kuusiranta 3294 m²

14.000 eur
15.000 eur
12.500 eur

Mäntyranta
Haaparanta

3471 m²
3935 m²

15.500 eur
13.500 eur

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

Kunnanhallitus

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 2008 Oma perheenjäsen

_______________________

(

)

jatkuu ( )

hakee ( )

( )

_______________________

(

)

( )

( )

( )

_______________________

(

)

( )

( )

( )

_______________________

(

)

( )

( )

( )

_______________________

(

)

( )

( )

( )

Työnantaja __________________________ Tilinumero _______________________
Perhossa ___/___ 2008
Yhteyshenkilön allekirj. ________________________ puh. _____________________
Hakemukset palautetaan viimeistään pe 16.5.2008 kunnanviraston infoon, josta myös lisätietoja, puh. 8883 111.
Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.
- Leikkaa irti -

PERHON KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA
1. Vapaa-aikatoimeen otetaan kaksi kesätyöntekijää. Toinen liikuntakerhojen vetäjä kesäkuuksi
ja toinen vapaa-aikatoimeen kesä-heinäkuuksi, jonka työnkuvaan kuuluvat mm. taideleireillä ja
nuopparilla ohjaajana toimiminen. Urheiluseuroilta, kylätoimikunnilta yms. yhdistyksiltä vapaa-aikatoimi ottaa ideoita ko. toiminnan järjestämiseksi. Myös ilta- ja viikonlopputöitä. Lisätietoja vapaa-aikatoimistosta, puh. 040 528 9971.
Työaika 6,5 h/pv. Palkkaus 550 eur/kk.
2. Kirjastoon kaksi (2) 18-vuotta täyttänyttä ylioppilastutkinnon tai ammattitutkinnon suorittanutta
kesäharjoittelijaa (Kelan työharjoittelu) ajalle 2.6.-31.7.2008. Lisätietoja kirjastosta, puh. 888 3325.
3. Veteraanileirille 28.-30.7.2008 3 kesätyöntekijää. Musiikin harrastus/soittotaito etusijalla, kun
leirillä lauletaan paljon ja muutoinkin sosiaalisten kontaktien ylläpito on leirin painopistealueena tänäkin vuonna. Leirin järjestää ja kesätyöntekijöiden palkan maksaa veteraanien oma järjestö. Palkkausperuste erikseen sovittavan työajan mukaan 550 eur/kk + mahdolliset lisä-, ilta- ja yötyökorvaukset.
Vapaamuotoiset hakemukset, joista tulee selvitä ikä ja nykyinen opiskelupaikka, on toimitettava
ma 30.4.2008 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.

Perhon kunta on kutsuttu Suomen Parhaat Verkkosivut -kilpailuun!
Äänestysnumeromme on 900968.
Äänestämään pääset netissä osoitteessa
http://www.suomenparhaatverkkosivut.com.
Jokainen annettu ääni osallistuu arvontaan, voittoina digikamera ja RadioNRJ:n VIP-lippuja.
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MAASEUTUOPISTON KESÄTYÖPAIKAT

Haemme henkilöitä kesätöihin seuraavasti:
1. Talonmiehen apulainen, nurmikon leikkaus ym., kesä-heinäkuu, 6,5 t/pv, 550 €/kk tai
työmarkkinatuki.
2. Siivooja, kesä-heinäkuu, 6,5 t/pv, 550 €/kk tai työmarkkinatuki
3. Siivooja-kesähotellinhoitaja, kesä-heinäkuu, 6,5 t/pv, 550 €/kk tai työmarkkinatuki.
4. Keittäjä 26.5.-1.8., 8 t/pv, palkka Tes:n mukainen.
5. Karjanhoitaja 16.6. – 15.8., 8t/pv, palkka Tes:n mukainen
6. Hevostenhoitaja 1.7. – 30.8., 8t/pv, palkka Tes:n mukainen
Pyydämme kirjalliset hakemukset 25.4. klo 12.00 mennessä os. Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto,
Haanentie 26, 69950 Perho. Tiedustelut kansliasta p. (06) 824 1254. Työtehtävät 4-6 edellyttävät alan
koulutusta ja työkokemusta, työtehtävät 1-3 edellyttävät vähintään peruskoulun oppimäärän suorittamista.

Valurautaiset on rautatiekiskot, siin on luja tie,
rauta kestää paljon painetta ja vanhat on samaa ainetta!

Ohjelmaa jo vähän vanhemmille Perhossa ma 14.4.2008 esittää muusikko Valto
Savolainen.

VETERAANIPÄIVÄ
27.4.2008
Ohjelma
klo 10.00

messu
Seppeleen lasku sankarihaudalla;

klo 10.00 Oksakosken koulu, liikuntasali
klo 13.30 Jalmiinakoti
* lauluja vanhenemisesta ja elämästä
* musiikkia
* taukojumppaa
* yhteislaulua
* osallistujien omia lauluesityksiä
* tehdään yhdessä ilmapallohahmoja. Jos olet
vaikka aina halunnut koiran niin nyt se on
mahdollista!
* laulujen lomassa voi kertoa omia muistoja.
Vanha Rauta on ruostumaton –
vanhenemaan se on suostumaton!
Taivu ei väkisin vääntämällä…
Tervetuloa mukaan virkistymään!

Jumalanpalvelus kirkossa,
seurakuntapastori Lauri Huhtinen,

Väinö Syrjälä ja Markku Sahipakka

n. klo 11.30 Juhlalounas seurakuntatalolla
Juhla
- mieskuoro
- puhe, kunnanjohtaja Ari Kinnunen
- mieskuoro
- loppuhartaus, seurakuntapastori
Lauri Huhtinen

Kahvi
Kutsumme erityisesti sotaveteraanit, sotainvalidit ja heidän puolisot sekä lesket veteraanipäivään.
Tervetuloa!
Järj. Perhon seurakunta ja Perhon kunta

Vapaa-aikatoimi

Huom!
Kouluilla työpäivä pe 2.5.2008!

Kunnanvirasto suljettu pe 2.5.2008.

Muistutus!
Esikouluun ilmoittautumiset koulutoimistoon mahdollisimman pian.
Hakuaika päättyi 27.3.2008.
Kts. Perholainen 2/2008.
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KUNNANHALLITUKSEN JA -VALTUUSTON
KOKOUSPÄIVÄT HUHTI-KESÄKUU 2008
Kuukausi

Päivä

Kokous

Huhtikuu

Ma 7.4.
Ke 16.4.

Kunnanvaltuusto
Valtuustoseminaari
Perhossa
Iltakoulu
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

To 17.4.
Ma 21.4.
Toukokuu Ma 5.5.
Ma 12.5.
Ma 26.5.
Kesäkuu Ma 9.6.
Ma 16.6.
Ma 30.6.

Muutokset mahdollisia.

Perhon kunnan 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetään kirjoituskilpailu, jonka aiheena on
Minun Perhoni. Kilpailuaihetta Minun Perhoni voi
käsitellä vapaasti.
Teksti voi olla runo, juttu, novelli, muistelma, kirje, kasku, mielipidekirjoitus, uutinen, näytelmäkäsikirjoitus tms. Tekstin tulee olla aiemmin
julkaisematon.
Juhlatoimikunta pidättää oikeuden julkaista kilpailutekstejä mahdollisissa julkaisuissa tai kunnan nettisivulla.

Kilpailusarjoja on kolme:
1. alakouluikäiset
2. yläkoulu- lukioikäiset ja ammattiopistoikäiset
3. aikuiset
Parhaat tekstit palkitaan ja mahdollisesti julkaistaan.

PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN TOIMIKAUDELLE
1.8.2008-31.7.2009

Kilpailun tavoitteena on kuvata perholaisten ja/tai
perholaissyntyisten käsitystä omasta kotipitäjästään ja
kotikunnan merkityksestä Perhossa asuville tai Perhosta pois muuttaneille.

Päivähoitopaikkoja voi hakea ympärivuotisesti. Kun-

Kilpailutekstit voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: perho@perho.com tai postissa osoitteeseen:
Perhon kunta, 140-vuotisjuhlatoimikunta
PL 20, 69951 PERHO

nallisen 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
16.5.2008 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 16.5. mennessä.

Toivomukset päivähoitopaikasta ja päivähoitomuodon vaihtamisesta tulee esittää
päivähoidonjohtajalle 16.5.2008 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.
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MINUN PERHONI -kirjoituskilpailu

Kuoreen tunnus Minun Perhoni. Koulut voivat toimittaa
kilpailutekstinsä koulutoimistoon. Osallistua voi omalla
nimellä tai nimimerkillä (nimimerkin tiedot suljettuun kuoreen tekstin mukaan). Tekstejä ei palauteta. Kilpailuai-

ka päättyy 31.5.2008.

TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
Terveyskeskuksen vastaanotolla ei ole enää
1.6.2006 lähtien otettu vastaan asiakasmaksuja, vaan lasku annetaan vastaanotolta
suoraan asiakkaalle. Nyt myös hammashoitolan puolella on siirrytty samaan käytäntöön.
Eli terveyskeskuksessa ei enää käsitellä
käteismaksuja.
Laskun voi maksaa pankkiin tai kunnanviraston
infopisteeseen.
Suorituksen myöhästyessä saatavalle alkaa kertyä
viivästyskorkoa. Mikäli laskusta ehditään lähettää maksumuistutus, kunta perii maksumuistutuksesta 5 €/lasku. Kunta lähettää vain yhden maksumuistutuksen, minkä jälkeen
saatava siirretään perintätoimiston hoidettavaksi, mikäli
suoritusta ei ole saatu.

Muistathan maksaa laskusi viimeistään eräpäivänä, niin vältyt ylimääräisiltä kuluilta.
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YPP TIEDOTTAA
MAASEUDUN KEHITTÄMINEN
·

TE-keskus, maaseutuosaston tiedote
Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tukipäätöksiä
maaseudun kehittämishankkeista päästään tekemään vasta syksyllä. Yritystukien päätöksenteko
alkaa maaseutuviraston tiedotteen mukaan huhtikuussa. Tukien maksamista koskevien päätösten
tekeminen alkanee niin ikään vasta syksyllä sekä
yritystukien että kehittämishankkeiden osalta. Viivästymiset johtuvat päätöksen tekoon käytettävän
tietojärjestelmän keskeneräisyydestä. Yritystuissa
ja kehittämishank-keissa on käynnissä jatkuva
haku.
Hakemuksia otetaan vastaan sekä TE-keskuksessa että paikallisissa Leader-toimintaryhmissä.
Kehittämishankkeet ovat joko elinkeinollisia tai
yleishyödyllisiä. Elinkeinollinen kehittämishanke
voi olla esimerkiksi selvitystyötä jonkin toimialan
kehittämiseksi tai yritysten yhteisen markkinoinnin
tai tuotekehityksen edistämistä. Yleishyödyllisten
kehittämishankkeiden kohteena voi olla esimerkiksi
kylien palvelupisteiden perustaminen tai yhteisen
paikalliskulttuurin vaaliminen. Koulutushankkeet
vastaavat yrittäjien ja muiden maaseudun toimijoiden osaamistarpeisiin. Yleishyödyllisessä
investointihankkeessa hankitaan koneita, laitteita
tai tiloja yhteiseen käyttöön tai rakennetaan ja kunnostetaan yhteisiä tiloja ja ympäristöjä.
Yritystukia myönnetään investointeihin, yritysten
kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Yritystukea voidaan
myöntää maatilalla maatalouden ohella
harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan sekä muille maaseudulla sijaitseville, alle kymmenen henkeä työllistäville yrityksille, jolla on alle kahden miljoonan euron vuosiliikevaihto. Kaikki Perhossa elintarvikkeiden ensiasteen jalostajista harjoittavat
kuuluvat pääsääntöisesti tuen piiriin.
Ota hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteys
yritysneuvojaan.
Ennen hakemuksen vireille tuloa (diaari) syntyneet
kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

·

tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, max tuki 50 %
investoinnit; koneet, laitteet, kalusto, rakentaminen (kiinteistöjen ostoa ei tueta)
max 35 %
palkkamenoja aloittavan innovatiivisen pienen yrityksen yrittäjän laskennalliseen
palkkaan yhden vuoden ajalta
Lisätietoa yritysneuvojalta:
Mikko Hänninen
p. 044 561 2152
mikko.hanninen@kase.fi
------------------------

Viexpo edistää pk-yritysten kansainvälistymistä maksuttoman perusneuvonnan ja
maksullisten
palveluiden
kautta. Kansainvälistymispalvelut auttavat yrityksiä kansainvälisen toiminnan käynnistä-misessä ja kehittämisessä.
Viexpo auttaa pk-yrityksiä kansainvälistymisen eri
vaiheissa.
Maksuttoman perusneuvonnan lisäksi
palveluihimme kuuluvat: Fact finding –
matkat (tiedonkeruumatkat) uusille
kohdemarkkinoille, suomalaisten yritysten yhteisosastot eri toimialojen
ammattimessuille, kansainvälistymiskonsultointi,
vientirengas - ja vuokravientipäällikköpalvelut sekä
asiakaskontaktien haku yrityksille. Viexposta yritykset saavat myös käännöspalveluja, käännökset hoidamme ammattitaidolla ja monen vuoden käännöskokemuksella. Hoidamme myös kirjeenvaihdon ja
puhelinkontaktit yrityksesi ulkomaisiin asiakkaisiin.
Ota meihin rohkeasti yhteyttä kansainvälistymiseen
liittyvissä kysymyksissä – palvelumme räätälöidään
juuri Sinun yrityksesi tarpeita ajatellen!
www.viexpo.fi

KEHITTÄMISTUKI, YRITYSOSASTO
· yli 10 henkilöä työllistävät yritykset
· kehittämishankkeet; liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä

mikko.hanninen@kase.fi
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
SONNIPALKKION HAKUAIKA 16.4. –
30.4.2008
Toinen sonnipalkkion hakuaika on 16.4. –
30.4.2008. Hakemuksen liitteenä tulee olla
nautaeläinluettelo-niminen asiakirja, josta näkyy
palkkiohakemuksessa olevat sonnit. Vipu-tunnuksen kautta sähköisesti jätettyyn hakemukseen ei tarvitse toimittaa liitettä. Vipu-tunnuksen voi pyytää lomakkeella 405 maataloustoimistosta.

TYPPILANNOITUKSEN
TARKENTAMINEN PELTOKASVEILLA
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää liukoisen
typen mittauspäivän ’typpilannoituksen
tarkentaminen
peltokasveilla’
–lisätoimenpiteen ympäristötuessa valinneille seuraavina päivinä:
ke 7.5.2008 klo 8 – 16 Perhon maaseutuopisto
ma 19.5.2008 klo 8 – 16 Perhon maaseutuopisto
Analyysin hinta 14,50 €/näyte + alv 22 %. Ohjeet maanäytteen ottoa varten maataloustoimistosta. Mittauksen voi tehdä myös ns.
typpilaukun avulla.

TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 16.6.2008
MENNESSÄ
Tilatukioikeuksien siirroista on ilmoitettava tukivuodelle
2008 viimeistään 16.6.2008
lomakkeella 103B ja 103A. Tukioikeuden siirto
tulee kysymykseen esim. silloin, kun vuokrataan
tai ostetaan peltoa ja halutaan samalla siirtää
tukioikeus uudelle viljelijälle. Tukioikeuden siirtohakemus on myös hyvä jättää, jos vuokrasopimusta on jatkettu. Tällöin maanomistaja voi
rekisteröityä tukioikeuden omistajaksi. Lomake
103B ja esitäytetty 103A lähetetään tiloille maaliskuun aikana. Molempia lomakkeita saa myös
maataloustoimistosta ja netistä, osoite edellä.

UUDET KARTAT
Tilat, joilla on vuoden 2007 aikana tehty muutoksia lohkorajoissa, ovat saaneet uudet kartat maaliskuussa. Kartat on tulostettu vuoden 2007
ilmakuvapohjalle. Vuoden 2002 jälkeen raivattujen
lohkojen rajat kannattaa tarkistaa huolella ja tar-
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vittaessa korjata. Karttakorjaukset ja muutosselitykset 102C-lomakkeella tulee toimittaa
maataloustoimistoon 30.4.2008 mennessä. Myös
vipu-tunnuksen avulla voi katsoa karttaohjelmasta
hallinnassaan olevia lohkoja, varsinkin uudisraivioita.
Tunnuksen voi pyytää maataloustoimistosta.

LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN APUA
Kevään tukihakemukset tulee jättää viimeistään
30.4.2008. Seuraavilta vakuutetuilta neuvojilta saa
maksullista apua tukihakemusten täyttämiseen liittyvissä asioissa:
Harju Sari
Kivelä Jari
Kivelä Pekka
Louhula Matti
Polso Pekka
Sillanpää Jarmo

040 523 4114
0400 316 362
0400 477 438
044 725 0655
040 523 4112
040 562 7000

YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET
Tänä vuonna voidaan hakea TE-keskukselta
30.4.2008 mennessä mm. seuraavia
ympäristötuen erityistukia:
1. Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito
2. Monivaikutteisen kosteikon hoito
3. Pohjavesialueiden peltoviljely
4. Luonnonmukainen tuotanto
5. Luonnonmukainen kotieläintuotanto
6. Perinnebiotooppien hoito
7. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen
8. Alkuperäisrotujen kasvattaminen
Kosteikkoja ja perinnebiotooppeja voi hakea myös
rekisteröity yhdistys (Leader-toimintatavalla). Sopimusten tekemiseen tarvittavia suunnitelmia laativat
ainakin ProAgrian neuvojat Tuija Forsström puh. 020
7473 260 tuija.forsstrom@proagria.fi (maisemanhoidonneuvoja) ja Jari Tikkanen puh. 0400 162 147
jari.tikkanen@proagria
(luomuneuvonta).
Maataloustoimisto
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VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
Oletko kiinnostunut tulemaan
kesällä bändileirille?
Bändisoiton perusteita, yksilöllistä opetusta
bändisoittimissa.
Leiri järjestetään, mikäli löytyy tarpeeksi osallistujia. Ohjaajana mm. Jussi Vikman.
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimi 040 528 9971.

NÄYTTELYITÄ PERHON KIRJASTON
SINISIIVESSÄ
20.3. - 20.4.08
Kaija K. Rauman käsityönäyttely sekä Perhonjokilaakson kansalaisopiston kurssilaisten tekemiä Hardanger-ompelutöitä samassa tilassa.
22.4. - 31.5.08
Valokuvanäyttely “Tuntematon Pietari”/
Olga Melet-Pajuoja

UIMAKOULUT VETELIN
UIMAHALLISSA
2.-6.6.2008 ja 9.-13.6.2008
Linja-autokuljetus ja ohjaajat
Perhosta, uimakouluopettaja
Vetelin uimahallilta.
Tänä kesänä uimakoulu on
aamu-uimakoulu.
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon puh. 888 3214, 040 528 9971.
Jokaiselle uimakoululaiselle lähetetään kirje
ennen uimakoulua. Uimakoulumaksu 25 eur
sisältää, opetuksen ja kuljetuksen.
Vapaa-aikatoimi ja 4H

KESÄN 2008 TAIDELEIRIT
7.-11.7. Nuopparilla
klo 10.00-14.00 alle 10-vuotiaat
14.-17.7 klo 10.00-14.00 yli 10-vuotiaat
Leirin opettajana on Olga Melet-Pajuoja

Perhon Musiikinystävät ry järjestää perinteisen kevätkonsertin sunnuntaina 27.
päivänä huhtikuuta 2008 klo 14.30 Perhon
seurakuntatalolla.
Esiintyjinä kansalaisopiston
musiikkipiiriläisiä
opettajiensa johdolla.
Tilaisuuteen vapaa
pääsy.
Lämpimästi tervetuloa!

Sydänviikon tapahtuma pe 18.4.2008
klo 10-14 Perhon Apteekissa, jolloin on
mahdollisuus mittauttaa pientä korvausta vastaan verenpaine, verensokeri ja kolestroli.
Samalla saatte neuvontaa näissä asioissa.
Toimenpiteet suorittaa Raija Keski-Sämpi
Keski-Pohjanmaan sydänpiiri ry:stä.

Leirillä tutustutaan monipuolisesti
kuvallisen ilmaisun eri keinoihin.
Kokeillaan
eri materiaaleja ja tekniikoita ottaen huomioon jokaisen valmiudet.
Ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä
vapaa-aikatoimistoon puh. 888 3214 tai
sähköpostilla raija.sahlgren@perho.com.
Voit kokeilla öljyvärimaalausta, tempera-maalausta, hiili- ja pastellimaalausta.
Osallistumismaksu 25 eur + tarvikkeet n. 10-15
eur, Perhon ulkopuolelta tulevien
osallistumismaksu 50 eur.
Nyt rohkeasti mukaan tekemään taidetta!
Vapaa-aikatoimi

Tulossa...

Pyöräilykampanja
Perho-Kyyjärvi 12.-25.5.2008.
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PUULAAKILENTOPALLON
TULOKSET:
1. Perhon lentopalloilijat
(Osmo Kinnunen, Juha Mäkelä, Teemu Ylönen, Tanja Ylönen, Jussi
Jänkä, Anu Riutta)
2. Saranasormet (Karel Säre,
Pia Salmi, Kaija Salmi, Sauli Salmi,
Eija Mäkelä, Hannu Mäkelä)
3. Oksakoski Pe vuoro (Jarmo
Harju, Jorma Kellokoski, Heikki
Ovaskainen, Risto Harju, Jari Kivelä,
Tenhunen Vesa)
4. Oksakoski Ma vuoro (Keijo
Koskela, Ahti Ukskoski, Markku
Ukskoski, Sakari Vainionpää, Ville
Kananen, Matti Honkonen, Arto Kivelä)

R - Itella Oyj

Perho 140 vuotta -tapahtumat
29.6.-6.7. PERHO-VIIKKO
30.6.

Vanhan aidan tekoa Maaseutuopistolla

30.6.-6.7. Ilmaisutaidon leiri
2.7.

Perho-Ravit

4.7.

PERHO-VIIKON TORIPÄIVÄ
klo 10-14 toritapahtuma koulukeskuksen pihassa.
Toripöytävaraukset vapaa-aikatoimistosta.
klo 19.00 Ulkoilmakonsertti, Ile Kallio ja Kaija Kärkinen,
vierailevina solisteina Mikko Kuustonen ja Anssi Kela.
Liput 10 eur.
klo 22.00 Perhon Kirin yöjuoksu. Jokainen osallistuja
saa Perho 140 vuotta mitalin.

5. Ketterät
6. Molli

Vanhaa Perhoa näyttely

Vapaa-aikatoimi palkitsee kolme parhainta joukkuetta
lentopallolla. Onnea voittajille.
Vapaa-aikatoimi

NUOPPARI AVOINNA
ma ja ke klo 18-20
pe klo 19-22

11.7.

Kokkonevalla Suomen sota -tapahtuma. Lisätietoja
Perhon kotiseutuyhdistyksestä.

17.8. tai
24.8.
PERHO 140 VUOTTA PÄÄJUHLA
7.-11.7. Taideleiri alle 10-vuotiaille
14.-18.7. Taideleiri yli 10-vuotiaille
Lisätietoja tapahtumista www.perho.com tai
vapaa-aikatoimi puh. 888 3214, 040 528 9971

KANSANHIIHTOKAMPANJAN SUORITUKSET vapaa-aikatoimistoon arvontoja varten.
Nimi, puhelinnumero ja suorituskerrat ja hiihtokilometrit,
mikäli olet hiihtänyt 500 km tai enemmän. 500 km hiihtäneet saavat suksimestaridiplomin.
Vapaa-aikatoimi

Seutis-SÄHLYTURNAUS
Seutis-sählyturnaus toteutetaan la 10.5. klo 10.00 alk. Toholammilla urheiluhallissa.
Huom! päivä muuttunut.

Sarjat: I-sarja: peruskoulun 4-6 luokat. II-sarja: peruskoulun yläaste-20-vuotiaat.
Säännöt: maalivahti+5 kentällä (max 10 varalla) väh.1 tyttö kentällä/joukkue.
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon puh. 040 528 9971, tai sähköpostitse
raija.sahlgren@perho.com.
Linja-auto: Möttönen klo 8.00, Esso klo 8.10 ja Oksakoski klo 8.20.
Vapaa-aikatoimi ja 4H

Seutukunnan nuorisotoimien yhteisesti järjestämä nuorisokonsertti on tänä vuonna Toholammilla 19.9.
Esiintyjänä Sturm und Drang.
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Jakopäivä 11.4.2008.

