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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

Tiesitkö, että SUORAMYYNTI on muuttanut.
Uusi osoite: Jyväskyläntie 3,
Tarjan kukkakaupan viereen.

Myytävänä 24 eri perholaisen
valmistamia tuotteita, mm.
sukkia, lapasia, naisten vaatteita, poppanoita, koppia ym.

Suoramyynti avoinna:
ma-pe klo 9-17
la klo 9-13
Tervetuloa!
Lisätietoja Vappu Pohjoselta,
puh. 040 837 6044

Seuraava Perholainen
ilmestyy 11.4.2008
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010 tai
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Kauhavan Kirjapaino

KUNNANVIRASTO SULJETTU
25.-29.2.2008
PÄIVYSTYS:
Kiireellinen sosiaalipäivystys
klo 9-14 puh. 0400 165 231
Toimeentulotukiasiat hoidettava ennen sulkua.
Lomatoimisto
asiointipuh. 040 760 1354
Kunnanviraston keskioven vieressä olevaan postilaatikkoon voit jättää
tarvittaessa postia. Postilaatikko tyhjennetään päivittäin.

57. Keski-Pohjanmaan MAAKUNTAVIESTI
Perhossa 16.3.2008. Lisätietoja sivulla 4.
KUULUTUS
Perhon ympäristölautakunta ilmoittaa seuraavasta vireille tulleesta
ympäristölupahakemuksesta.
Perhon Riistanhoitoyhdistys hakee Perhon kunnan ympäristölautakunnalta ympäristösuojelulain mukaista ympäristölupaa Perhon kunnan
Perhon kylän Paukkula RN:o 20:248 nimiselle tilalle.
Ympäristölupaa haetaan nykyiselle, käytössä olevalle ampumaradalle.
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 mielipiteensä esittää
ennen kuulutusajan päättymistä.
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä 20.2.-25.3.2008 Perhon kunnan
teknisessä toimistossa.
Perhossa 12.2.2008

Ympäristölautakunta

Perho 140 vuotta -tapahtumat
sivulla 8

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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TYÖMATKA-AVUSTUKSET
VUODELTA 2007
Perhon kunnan vuoden 2008 talousarviossa on 10.000 euron määräraha
työmatkojen avustamiseen vuoden
2007 aikana tehdyistä työmatkoista.
Avustusta maksetaan kunnan alueella ja kunnan ulkopuolella työssä käynnistä
aiheutuneista matkakustannuksista 1010 euron
ylittävien matkakustannusten osuudella siten, että
käytettävissä oleva määräraha jaetaan hakijoiden
matkakustannusten suhteessa.
Hakijalta edellytetään, että hänen kotikuntansa on
1.1.2007 ollut Perho.
Matkakustannusten määrittelyssä noudatetaan
0,22 euroa/km laskentaperustetta.
Maksettu avustus on saajalle verotettavaa tuloa
vuoden 2008 verotuksessa.
Hakemuslomakkeita saatavana kunnanvirastosta.
Huolellisesti täytetyt lomakkeet tulee palauttaa
kunnanvirastoon 10.3.2008 mennessä.
Kunnanhallitus

Työvoimatoimiston Perhon
toimipiste suljettu ke 27.2.2008.
Yhteydenotot tarvittaessa Kaustisen
toimistoon, puh. 010 604 6380 tai
työlinjalle, puh. 010 607 6766.

Poliisin lupapalvelujen osalta
Perhon sivuvastaanotto
on suljettu to 28.2.2008.
Palvelemme jälleen 6.3.2008.
Kaustisen Poliisi, puh. 071 874 0291.

Perho 140 v. juhlapostimerkki
Kunta on teetättänyt juhlapostimerkkejä, joita voi
ostaa kunnanvirastosta sen
aukioloaikoina. Postimerkki
on 1. lk:n ikimerkki, jonka
hinta on 1,30 /kpl (sis. alv 22
%).
Mukavaa hiihtolomaviikkoa!
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PERHON KUNNAN PALVELUKESKUS
JALMIINAKODILLA
julistetaan uudelleen haettavaksi
6.3.2008 mennessä
Hoitoapulaisen toimen osa-aikatyö (tällä
hetkellä 21,15 h/vko) määräaikaisena siihen
saakka, kun toimen vakituinen haltija on osaaikatyössä. (Osa-aikatyön tuntimäärä määräytyy toimen vakituisen haltijan työajasta). Toimen
mahdollinen muuttaminen hoitajan toimeksi ja
sen täyttäminen pysyväisluonteisesti käsitellään toimen vakituisen haltijan työsuhteen päättymisen yhteydessä.
Määräaikaisesti täytettävään osa-aikatyöhön
voidaan valita vanhustyössä koulutusta ja pitkäaikaista työkokemusta omaava henkilö.
Tointa 5.2.2008 mennessä hakeneet voidaan
ottaa vaalissa huomioon sillä edellytyksellä,
että he ilmoittavat hakevansa hoitoapulaisen
määräaikaista osa-aikatyötä. Kyseessä ei ole
toimen täyttäminen pysyväisluonteisesti (koska
sen vakituinen haltija on oikeutettu palaamaan
koko-aikatyöhön) eikä toimen kelpoisuusehtoja
voida/ole syytä kesken työsuhdetta muuttaa.
Palkkaus ja muut edut määräytyvät KVTES
mukaan.
Hakemukset on toimitettava
perusturvalautakunnalle osoitteella, PL 20,
69951 Perho.
Perhossa 14.2.2008

Perusturvalautakunta

Nuorten kesätyöllistämistuesta ja mahdollisista kesätyöpaikoista tiedotetaan seuraavassa Perholaisessa.
Perhon kunnan väkiluku
31.12.2007 yht. 3013
31.1.2008 yht. 3019

Kunnanviraston avoimet ovet ja
tutustumistilaisuus kj. Ari Kinnuseen järjestettiin
8.2. Kuntalaisia kävi n. 250.
Mukava kun kävitte.
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LUKUVUODEN
2008-2009 TYÖPÄIVÄT
Koulu alkaa
ti 12.8.2008
Syysloma
13.-17.10.2008
Syyslukukausi päättyy
20.12.2008
Joululoma
21.12.2008-6.1.2009
Kevätlukukausi alkaa
7.1.2009
Talviloma
22.2-1.3.2009
Esikoululla lomapäivä
22.5.2009
Kevätlukukausi päättyy
30.5.2009
Lauantaityöpäivät 13.9.2008, 10.1.2009 ja 14.3.2009

HAKEMUKSET
ESIOPETUKSEEN LV 2008-2009
Perusopetuslain mukaan kaikilla 6-vuotiailla lapsilla on oikeus saada vuoden kestävää esiopetusta
ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetuksen lisäksi 6-vuotiailla säilyy edelleen oikeus myös päivähoitoon.
Kuljetusetu koskee myös esiopetuksessa olevia oppilaita ja se koskee kuljetusta kotoa tai hoitopaikasta suoraan esiopetuspaikkaan ja esiopetuksesta
suoraan kotiin tai hoitopaikkaan.
Etuus ei siis koske kodin ja hoitopaikan välistä matkaa.
Esiopetus Perhon koulutoimessa alkaa ti
12.8.2008.
Työajat samat kuin perusopetuksessa lv. 20082009 lukuunottamatta lauantaityöpäiviä.

PERUSOPETUKSEEN
ILMOITTAUTUMINEN
Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittaudutaan
torstaina 27.3.2008 klo 15-16 puhelimitse tai
huoltaja voi tulla käymään koululla em. aikana. Lähikouluun ilmoitetaan ne vuonna 2001 ja sitä
ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Oppivelvollinen voi pyrkiä
oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin
vanhempien tulee tehdä anomus opetuslautakunnalle.
Koulumatkaetu koskee vain
lähikoulua.
TUTUSTUMISPÄIVÄ järjestetään koulukohtaisesti. Koulu
ilmoittaa asiasta lapsen huoltajalle.
Mikäli luokille 2-9 on tulossa esim. paikkakuntamuuton vuoksi uusia oppilaita tai jo koulussa olevalla oppilaalla on tiedossa muutto, pyydetään
myös näistä ilmoittamaan ao. koululle. 7. luokalle
vuosiluokkien 1-6 kouluilta tulevien oppilaiden ei
tarvitse ilmoittautua.
Kirkonkylän koulu 888 3312 tai 888 3313
Möttösen koulu (vl. 1-6) 888 3320
Oksakosken koulu (vl. 1-6) 888 3330
Rehtori-opetustoimenjohtaja Outi Leväniemi,
puh. 888 3303.

Hakemukset esiopetukseen tulee toimittaa koulutoimistoon Ritva Järvelälle 27.3.2008 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta ja kouluilta.

Koulun poikkeuksellinen aloittaminen
Anomukset koulunkäynnin poikkeuksellisesta aloittamisesta toimitetaan koulutoimistoon (lomakkeita
saa koulutoimistosta, puh. 888 3301). Anomuksen

Esiopetuspaikat vahvistetaan opetuslautakunnassa
ja päätös ilmoitetaan huoltajille lautakunnan käsittelyn jälkeen.

perusteluksi liitetään psykologin lausunto ja tarvittaessa lääketieteellinen selvitys (POL 27 §).

Perhossa 12.2.2008

Opetustoimenjohtaja

Perhonjokilaakson kansalaisopiston järjestämä

Kevään ylioppilaskirjoitusten takia uuden
liikuntasalin iltakäyttövuorot perutaan
ajalla 10.-25.3.2008.

ITÄMAISEN TANSSIN KURSSI
Kurssi kokoontuu 15.3., 29.3., 12.4.
ja 26.4. klo 14.30-17.30 Perhon
keskuskoulu/vanha liikuntasali, opettajana Soile Kortesalmi.
Ilmoittautumiset viim. 7.3. puh. 050
579 0151 tai 050 579 0150. Kurssimaksu 22 .
Itämainen tanssi on aistillinen, rentouttava ja
lihaksia vahvistava kaiken ikäisten naisten tanssi.
Opetellaan itämaisen tanssin perusliikkeitä
alkeista lähtien.

Jos sinulla on huonekaluja,
joista haluat päästä eroon,
tarjoa niitä joustavan
perusopetuksen
luokkaan
Keskuskoululle,
puh 040 352 3360/
Anne Ojalehto.
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAVIESTI
PERHOSSA SU 16.3.2008
Lähtölaukauksen ampuu Perhon kunnanjohtaja Ari Kinnunen kello 11.00.
Viestin jälkeen palkintojenjakotilaisuus Perhonsalissa.
Liput 10 €, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.
Ruokailumahdollisuus keskuskoulun ruokasalissa, sekä useita kahvi- ja makkaranmyyntipisteitä.
Kaikkien maakuntaviestiin saapuvien toivotaan noudattavan liikenteenohjausta! Paikoitusalueet ovat maksuttomia.
Karsintahiihdot järjestetään erikseen vapaalla ja perinteisellä tyylillä maakuntaviestiladulla: la 23.2.
klo 12.00 vapaan tyylin osuuksien karsinta N16 3, M16 5, N/M 10 ja su 2.3. klo 12.00 perinteisen tyylin
osuuksien karsinta M18 5, N 5, M 10.
Maakuntaviestitalkoolaisille
* Seuraavat rakennustoimikunnan talkoot la 1.3. klo 9.00
* Kisakanslian talkooporukka kokoontuu la 8.3. klo 10.00
keskuskululla.

Sponsoreina:
Valio
Halpa-Halli
Jetta-Talo Oy
Metsäliitto
Keskipohjanmaa
Perhon kunta
Perhon Osuuspankki
Perhon Lähivakuutusyhdistys
Koneurakointi ja kuljetus
J. Isomöttönen Oy

* Ravintolapisteiden vastuuhenkilöiden koulutuspäivä ma 10.3. klo 18.30 keskuskoulun ruokalassa.
* Tiedotustilaisuus pe 14.3. klo 18.30 Perhonsalissa. Kaikki talkoisiin ilmoittautuneet paikalle.
Kaikki talkoolaiset tulevat seurojentalon kautta työpisteisiin maakuntaviestipäivänä 6.1.2008. Seurojentalolla jaetaan talkoolaisille ruoka- ja kahviliput sekä talkoopipot. Talkoolaiset jättävät autot seurojentalolle.
Lisätietoja maakuntaviestitalkoista kilpailun johtaja Arto Kalliokoski, puh. 040 512 3559 tai järjestelytoimikunnan
sihteeri Raija Sahlgren, puh. 040 528 9971.
Perholaiset! Pyydämme välttämään kirkonkylän latujen käyttöä maakuntaviestiviikonloppuna. Kilpailupäivänä 16.3. ladulla ovat vain kilpailijat!
Tervetuloa Suomen hienoimpaan maakuntaviestiin!
Perhon kunta
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TERVEYSKESKUS YM. TIEDOTTAA
Hoitotakuun toteutuminen informoidaan kuntalaisille kuuden kuukauden välein.
Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellistä
hoitoa tarvitsevat potilaat, esimerkiksi onnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet ja sydäninfarktin saaneet hoidetaan heti.
Hoitotakuun mukaan kuntalaisten on saatava kiireettömät
tutkimukset ja kiireetön hoito määräajassa sekä terveyskeskuksessa että sairaalassa. Potilas ei itse voi vaatia
tiettyä hoitoa toteutettavaksi määräajassa eikä itse
valitsemassaan paikassa.
Perhon terveyskeskuksessa hoitotakuu on toteutunut
seuraavasti:
Yhteys terveyskeskukseen
•

Kuntalaisen on saatava yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana välittömästi.

Terveyskeskuksen vastaanotossa puhelinnumerossa
888 3500 puheluita ottaa vastaan hoitaja, jonka puoleen voi kääntyä. Hoitaja vastaa päivystysaikana ja tekee hoidon tarpeen arvioinnin puhelinhaastattelulla ja
ohjaa potilaan jatkoarviointiin hoitajan, lääkärin vastaanotolle tai antaa hoito-ohjeet puhelimitse. Hoitotakuu toteutuu.
Lääkärien vastaanotto
•

Kuntalaisen on päästävä
kiireettömän hoidon arviointiin perusterveydenhuollossa kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta.

Perhossa hoidon tarpeen arviointiin pääsee nopeasti.
Hoidon tarpeen arvioi hoitaja joko ajanvarauksen yhteydessä
terveyskeskuksen
vastaanoton
puhelinpalvelussa tai vastaanoton ”luukulla”.
Arvioinnissa ei ole kyse lääketieteelliseen tai hammaslääketieteelliseen tutkimukseen perustuvasta
taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta. Kansanterveyslain mukaan hoidon tarpeen voi arvioida
muukin terveydenhuollon ammattihenkilö kun lääkäri.
Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää käyntiä (ei-kiireellinen) lääkärin vastaanotolla, potilaalle pyritään varaamaan aika siten, että hän pääsee vastaanotolle noin
kahden viikon kuluessa.
Keskimääräinen odotusaika Perhon terveyskeskuksessa on noin 14 arkipäivää.

Hammashoito
•

Kuntalaisen on saatava yhteys hammashoitoon arkipäivisin virka-aikana välittömästi.

Hammashuollon ajanvaraus puhelinnumerossa 888 3510. Ajanvarauksen yhteydessä tehdään suun terveyteen liittyvä haastattelu, jonka perusteella määritellään tutkimukseen pääsyn kiireellisyys. Hoitotakuu toteutuu.
Kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät hammaslääkärille, joka antaa ensiavun, tarvittaessa potilas
saa ajan jatkohoitoon jolloin on kyse kiireettömästä
hoidosta.
•

•

Jos hoito katsotaan hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi, se tulee
järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun
hoidon tarve on arvioitu.
Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika
voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella, jos
hoidon antamista voidaan lykätä potilaan
terveydentilaa vaarantamatta.

Perhon hammashuoltoon välitön yhteydensaanti toteutuu, hoidon tarpeen arvioon pääsee hoitotakuulainsäädännön määräämässä ajassa.
Merja Pekkanen, johtava hoitaja

Teknisen lautakunnan 13.2.2008 päätöksiä:
* Siivoojan sijaiseksi on valittu Eeva-Liisa
Korkeaniemi
* Lukion vesikatto uusitaan teräspeltikatteella.
Katteen uusiminen toteutetaan kesällä koulun
lomien aikana. Katteen uusiminen toteutetaan
urakkatyönä ja siitä pyydetään
kokonaisurakkatarjoukset.
* Rotaro Oy:ltä hankintaan Dino 210XT teleskooppinostin.

Nautitaan lumesta ja
tehdään vaikka lumiukko tai
pieni hiihtolenkki!
Pulkkamäkikään ei ole
poissuljettu vaihtoehto.
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
KOTIELÄINTUKIEN ENNAKKOHAKEMUKSET 17.3.2008 MENNESSÄ
Pohjoisen kotieläintuen ennakkoa koskevat hakemukset sonneista, emolehmistä, hevosista, emakoista sekä
teurastettavista hiehoista ja lihasioista tulee jättää viimeistään 17.3.2008 maataloustoimistoon. Ennakkohaun
lomake nro 139 ohjeineen saapuu postitse kotieläintiloille helmikuun lopulla.

MAIDON VIITEMÄÄRÄN VUOKRAAMINEN JA OSTAMINEN
Maidon viitemäärän väliaikainen vuokraaminen kuluvalle kaudelle tulee tehdä viimeistään 29.2.2008.
Vähimmäismäärä, jonka voi vuokrata, on 10.000 litraa. Vuokralle voi antaa viitemäärän peräkkäisinä tuotantojaksoina ainoastaan investoija, vuokralle voi sen sijaan ottaa viitemäärän vaikka joka vuosi.
Vapaalla kaupalla voi myös ostaa maidon viitemäärän. Kuluvalle kaudelle haluttava viitemäärän kauppa on tehtävä viimeistään 29.2.2008. Lomakkeita saa maataloustoimistosta tai osoitteesta http://lomake.mmm.fi
Kauppakirja 530102

Siirtohakemus 530106

Vuokrasopimus 530112

OSTOTARJOUKSET MAALISKUUN LOPPUUN MENNESSÄ TE-KESKUKSEEN
Hallinnollisen viitemäärään ostotarjouksen voi jättää te-keskukseen 31.3.2008 mennessä. Hinta on 4 senttiä/
litra + alv 22 %. Liitteenä tulee olla verotodistus, tuotantorakennuksen pohjapiirros ja selvitys karjan
keskituotoksesta. Lomakkeita saa maataloustoimistosta ja osoitteesta http://lomake.mmm.fi
Ostotarjous 238

TUKEA MAATALOUSYRITYKSILLE
Maaseutulautakunta on päättänyt tukea perholaisia maatalousyrityksiä seuraavasti:
-

maksullinen lomittaja-apu 3,50 €/tunti, enintään 20 tuntia/yrittäjä
viljavuustutkimukset, viljelysuunnitelmat, maksuvalmiuslaskelmat, taloussuunnitelmat, tulosanalyysit, jalostussuunnitelmat ja talousneuvonta 40 %/suunnitelma tai hanke, kuitenkin enintään
140 €
- metsätaloussuunnitelmat 15 %, enint. 140 €/suunnitelma

Palvelun tuottaja laskuttaa kuntaa suoraan. Mikäli yrittäjän laskussa ei ole huomioitu kunnan
osuutta, kannattaa ottaa yhteyttä maataloustoimistoon.
Maataloustoimisto

ENSIASUNTOLAINOJEN EHTOJA ON TARKISTETTU
Vuoden 2008 talousarviossa ensiasuntolainoihin on varattu 30 000 €.
1) kunta voi myöntää ensiasunnon hankintaa varten lainaa 15 % rakennettavan kiinteistön tai hankittavan
huoneiston osakkeiden hankinta-arvosta, kuitenkin enintään 8 500 €.
2) laina-aika on 10 vuotta, ja lainan korko 3,5 % tai laina-aika 15 vuotta ja lainan korko 4,0 %.
3) lainaa voivat hakea henkilö/henkilöt, joista lainan hakija/ainakin toinen hakijoista ei ole täyttänyt 40 vuotta
lainan hakemishetkellä (lainahakemuksen vastaanottopäiväys).
4) turvaavana vakuutena kiinnitys tai 2 takaajaa, joiden nimet tulee selvitä lainahakemuksesta.
Hakemuslomakkeita on saatavana teknisestä toimistosta.
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Seutis-SÄHLYTURNAUS
Seutis-sählyturnaus toteutetaan la 3.5. klo 10.00 alk. Toholammilla urheiluhallissa.
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.
Kuljetus järjestetään.
Vapaa-aikatoimi ja 4H

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

PERHON SEURAKUNTA JÄRJESTÄÄ 3-12-vuotiaille
PÄIVÄKERHOT:
MA
TI
KE
KE
TO
PE

klo
klo
klo
klo
klo
klo

13-16.00 KULMAKIVI 5-vuotiaat
10-13.00 OKSAKOSKEN KOULU 4-5-vuotiaat
10-12.00 KULMAKIVI 3-vuotiaat
13-16.00 KULMAKIVI 4-vuotiaat
10-12.00 KULMAKIVI 3-vuotiaat
10-13.00 MÖTTÖSESSÄ, RY:N TALOLLA 4-5-vuotiaat

VARHAISNUORTEN KERHOT:
TO
PE

klo 13.00-14.30 OKSAKOSKEN KOULULLA 6-12 –vuotiaat
klo 13.30-15.00 MÖTTÖSEN KOULULLA 6-12-vuotiaat

Tiedustelut: Aila Girsén, puh. 0400 193 413

KOKOUKSISTA
Kunnanhallitus pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti jokaisen kuukauden I ja III
arkimaanantai klo 18.30. Kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina klo 9.00-14.00 keskustoimistossa.
Kunnanhallitus on päättänyt maaliskuun kokouspäiviksi: 3.3., 17.3. ja 31.3.
Opetuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden toinen arkitiistai klo 18.30,
ympäristölautakunnan pääsääntöisesti keskiviikkoisin kerran kuukaudessa klo 19.00, teknisen lautakunnan
pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin, vapaa-aikalautakunta ja maaseutulautakunta kokoontuvat
kun käsiteltäväksi tarkoitettujen asioiden takia on tarpeen ja perusturvalautakunta kokoontuu pääsääntöisesti
kuukauden 3. keskiviikko silloin kun tarvetta kokoontumiselle on klo 18.30.
Lautakuntien pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä siltä osin kuin ne ovat julkisia asiakirjoja, kokousta seuraavana keskiviikkona klo 9.00-14.00 ao. lautakunnan toimistossa.
Pöytäkirjat löytyvät myös kunnan nettisivuilta, osoitteesta www.perho.com.
Pöytäkirjat julkaistaan yleensä sen jälkeen kun ne ovat olleet nähtävänä ja otteet asianosaisille on lähetetty.
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Perho 140 vuotta -tapahtumat

HAANEN HIIHTO
su 9.3.2008 klo 8-15

Lähtöpaikat: klo 8.00 kk
koulukeskus, Möttösen
koulu, Humalajoki
Joutenhovi,
Jänkä kylätalo.

27.2.

Retki Piispalaan Kannonkoskelle.
Kyyti, uinti ja keilailu ilmaista.
Mukaan otetaan 50 ilmoittautumisjärjestyksessä.

9.3.

Perinteinen Haanen hiihto-laturetki.
Jokainen osallistuja saa muistoksi Perho 140 vuotta kynän.

16.3.

Keski-Pohjanmaan 57. maakuntaviesti.
Tapahtuman piti olla avaus Perho 140 vuotta tilaisuuksille.
Lumen puutteen vuoksi tapahtuma jouduttiin kuitenkin siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Osallistumismaksu 5 eur,
perhemaksu 10 eur sis.
hernekeiton kirkonkylällä ja
mustikkakeiton Humalajoella, lämmin mehu joka
pisteessä ja kunniakirjat.
Laturetki on tänä vuonna
yksi Perho 140 vuotta tapahtumista.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan kolme 150
euron lahjakorttia liikuntavälineiden hankintaan paikallisista liikkeistä. Lisäksi
jokainen hiihtäjä saa Perho
140 vuotta kynän.
Huom! Haanen latua ei ole
vielä voitu tehdä heikon
lumitilanteen vuoksi.
Tämän perholaisen painoon mennessä tilanne
laturetken järjestämisen
suhteen näytti hyvin epävarmalta, joten säävaraus!
Lisätietoja vapaa-aikatoimi,
puh. 888 3214, 040 528
9971
Hiihtoterveisin!
Perhon vapaa-aikatoimi

Tapahtumia:
Perhon Auto- ja koneharrastajat
ry:n kevätkokous ke 12.3. klo
19.00 Jetta-Talon konttorilla.
Hallituksen kokous klo 18.30.
****************
Yhdistykset ja yhteisöt voivat
jättää tapahtumakalenteriin
aineistoa s.postitse
raija.sahlgren@perho.com.

Tulossa Perho 140 vuotta pääjuhla, päivämäärä avoin.
Kuulantyöntäjä Arsi Harjun olympiavoittoon liittyvä
näyttely kirjastolla. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
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.
klo 19.00 Ulkoilmakonsertti, Ile Kallio ja Kaija Kärkinen,
vierailevina solisteina Mikko Kuustonen ja Anssi Kela.
Liput 10 eur.
Perhon Kirin yöjuoksu
Vanhaa Perhoa näyttely

11.7.

Kokkonevalla Suomen sota -tapahtuma

7.-11.7. Taideleiri alle 12-vuotiaille. Vapaa-aikatoimi
14.-18.7. Taideleiri yli 13-vuotiaille. Vapaa-aikatoimi
Lisätietoja tapahtumista www.perho.com tai
vapaa-aikatoimi puh. 888 3214, 040 528 9971

Linja-auto Piispalaan ke 27.2. kulkee seuraavasti:
Oksakoski 9.50, kk Esso 10.00, Möttönen talouskauppa 10.10.
Jäävuoro/keilailu klo 11.00-12.30 ja uinti klo 12.30-14.00.
Linja-auto on täynnä! Omat eväät mukaan.
Käytännön järjestelyistä retkellä huolehtii
Perho Hockey Team.
Mukavaa hiihtolomapäivää.
Perho 140 vuotta tapahtuma.
Lisätietoja vapaa-aikatoimi,
puh. 888 3214, 040 528 9971.

Perhon kuntatiedote n:o 2/2008.
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