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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!
Mukavaa kesää kuntalaisille,
kesäasukkaille ja vieraille!

YPP tiedottaa
Avattu Perhon Hietaniemessä autohuolto
Ilmastointilaitteiden huolto,
Bosch autotesterityöt, autojen
huollot ja huoltonollaus, auton kuljetustraileri, myös minikaivinkonetyöt.

Avoinna
ma-pe klo 8.00-16.30
puh. 050 560 0103

KUNNANVIRASTO SULJETTU
7.-25.7.2008
PÄIVYSTYS:
Sosiaalitoimisto
Sosiaalitoimen kiireellisen asiat arkipäivisin klo 9-14,
puh. 040 847 4602.
Asian hoitamiseksi ota aina ensin yhteys yo. puhelinnumeroon.
Heinäkuun toimeentulotukiasiat hoidettava ennen kunnanviraston sulkua. KELA-asioiden vastaanottoa ei ole sulkuaikana.

Lomatoimisto
asiointipuh. 040 760 1354
Tekninen toimi
normaalina työaikana:
Talonmiespalvelut: Veijo Vehkalampi, puh. 0400 715 906 tai Kimmo
Nygård, puh. 040 817 0206
Vesi- ja viemärilaitos: Hannu Pohjonen, puh. 0400 279 462
muina aikoina kiinteistö- ja laitospäivystys, puh. 040 485 5580.
Rakennus- ja ympäristölupatarkastuksia ei suoriteta heinäkuun aikana.
Kunnanviraston keskioven vieressä olevaan postilaatikkoon voit jättää
tarvittaessa postia. Postilaatikko tyhjennetään päivittäin.

TIENVARRET SIISTEIKSI
Yhdistykset, kylätoimikunnat ja muut järjestöt ja ympäristön
siisteydestä huolta kantavat pyydetään mukaan siistimään tienvarsia.
Osallistujat voi ilmoittaa kunnanvirastoon arvontoja varten.
Osallistuvien kesken arvotaan 140 euroa.

Tallu Oy/Jukka Siironen
Hietaniementie 349
69950 PERHO

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

Jätesäkit voi noutaa teknisestä toimistosta. Säkit kootaan yhteen
paikkaan kylittäin (ekopisteet), josta ne noudetaan.
Perhon kunta

KOMENTEEN RANTATONTTEJA,
EDULLISIA OMAKOTITONTTEJA
JA TEOLLISUUSTONTTEJA MYYTÄVÄNÄ
Lisätietoja tonteista saat kunnan internetsivuilta www.perho.com tai
Tapio Alangolta, puh. 888 3234 tau 0400 361 991.
Kirjalliset ostotarjoukset Perhon kunnanhallitus, PL 20, 69951 PERHO.
Perhon kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
Kunnanhallitus

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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Työvoimatoimiston Perhon
toimipiste suljettu 7.-25.7.2008.
Yhteydenotot tarvittaessa Kaustisen
toimistoon, puh. 010 604 6380 tai
työlinjalle, puh. 010 607 6766.

Poliisin lupapalvelujen osalta
Perhon sivuvastaanotto
on suljettu 7.-25.7.2008.
Palvelemme jälleen 31.7.2008.
Kaustisen Poliisi, puh. 071 874 0291.

Perho 140 v. juhlapostimerkki
Kunta on teetättänyt juhlapostimerkkejä, joita voi
ostaa kunnanvirastosta
aukioloaikoina. Postimerkki
on 1. lk:n ikimerkki, jonka
hinta on 1,30 /kpl (sis. alv
22 %).
Perhon kunnan väkiluku
29.2.2008 ja 31.3.2008 yht. 3023
30.4.2008 yht. 3020 ja 31.5.2008 yht. 3018

KOTISEUTUMUSEO
AVOINNA HEINÄKUUSSA
KE-PE
LA-SU

12-18
12-16

Perusturvalautakunta on suorittanut seuraavat
vaalit:
- Lasten varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuksen johtajaksi on valittu
lastentarhaopettaja Paula Anneli Kinnunen Lestijärveltä
- Psykiatrisen sairaanhoitajan toimeen
on valittu sairaanhoitaja Anna-Maija
Marjusaari
- Asumisyksikkö Aamuruskon hoitajan
toimeen Pirkko Liisa Koskinen
Oletko kokenut huonoa palvelua sosiaalitoimessa tai terveydenhuollossa?
Eikö asiaasi ole otettu vakavasti!
TIEDÄTHÄN, että Perhossa toimii tukenasi
SOSIAALIASIAMIES Päivi Laajala,
puh. 040 567 7869 iltaisin ja
POTILASASIAMIES Vuokko Möttönen,
puh.0400 818 310.
Ota rohkeasti huolesi puheeksi,
Sinua kuullaan!

PERHON
KUNTAVIIRI
LIPPUTANKOON
Perhon kuntaviirejä saatavana
kunnanvirastosta aukioloaikoina.
Pieni viiri 42 eur/kpl sis. alv ja
isompi 54 eur/kpl sis. alv.

Tervetuloa 150 vuotta vanhaan viljamakasiiniin
katselemaan perholaista perinne-esineistöä –
maksuton sisäänpääsy.

Lasten päivähoidon maksut muuttuvat 1.8.2008. Uudet maksutaksat
nähtävänä sosiaalitoimistossa ja
Perhon kunnan internetsivuilla
www.perho.com, sosiaalipalvelut.

Myynnissä kotiseutulukemistot I, II ja III.

Perusturvalautakunta

Museoesittelijänä fil.yo Markku Siironen

Perhon kotiseutuyhdistys ry

YPP TIEDOTTAA
KIITOS PERHON LIONS CLUBILLE
SAAMISTAMME
PYÖRÄILYKYPÄRISTÄ.
Möttösen, kirkonkylän ja Oksakosken
esikoululaiset
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Perhosta nyt tulisijamuurauksia ym.
KINNUNEN ROCK
Samuli Kinnunen
puh. 040 754 3315
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Perho 140 vuotta kesän tapahtumat
perinteiseen untoilutapahtumaan.

28.6.-6.7. PERHO-VIIKKO
la 28.6.

klo 13.00 Jalkapalloturnaus nurmikentällä. Joukkueet: tytöt/pojat alle 10 v., 10-

la 5.7.

Joukkueiden ilmoittautuminen Karel Säre puh.
041 585 3176, Piia Salmi 041 492 0177.
Järj. Perhon Kiri

12-vuotiaat, yläaste/lukio, naiset ja miehet. 6 +
maalivahti, 3 varalla.

klo
19.00
Kansalaisopiston
näytelmäpiiri esittää Möttösen
nuorisoseurantalolla
näytelmän
"Veljekset keskenään". 10 euron lipun

ma 30.6. klo 13.00 Vanhan aidan tekoa
maaseutuopistolla
Tule mukaan oppimaan. Puffetti. Perhon eläkeläiset.

ke 2.7.

klo 19.00 Paikallisravit Perhossa perinteiseen tapaan. Liput 5 € sis. ohjelman.

hintaan sisältyy pullakahvit. Lapset ilmaiseksi.
Arvontaa.

su 6.7.

Lisätietoja Pauli 040 520 4198, Tiina 0400
547 927.

pe 4.7.

klo 10-14 Perho-viikon toripäivä koulukeskuksen pihassa. Toripöytävaraukset puh. 888 3214.

pe 11.7.

klo 18.00 Kokkonevan taistelun
muistotapahtuma Bror von
Schönemanin hautamuistomerkillä
Ristisaaressa Kokkonevalla
Alkufanfaari; Kivijärven soittokunta,
tykistönäytös; Rautpohjan tykkikerho,
kokoontuminen hautamuistomerkille, jossa
tervehdyssanat Mirja Siironen, seppeleenlasku,
juhlapuhe Martti Kujala, kyläläisten puheenvuoro
Hannu Aho, musiikkia. Lopuksi mahdollisuus
käydä Otto von Fieandtin muistokivellä.
Kyläyhdistyksen ja kotiseutuyhdistyksen
kahvitarjoilu. Tervetuloa. Järj. Perhon
kotiseutuyhdistys.

klo 11.00 Night Lynx (yläkoulun oppilaiden yhtye)

klo 12.00 Perhon Yrittäjien kesärieha

7.-11.7.
Taideleiri alle 10-vuotiaille
14.-18.7. Taideleiri yli 10-vuotiaille
7.-11.7.
Aikuisten taideleiri järjestetään iltaleirinä, mikäli tulee tarpeeksi ilmoittautujia.
Alle 10-vuotiaiden ja yli 10-vuotiaiden taideleirit
alkavat joka päivä kello 10.00 ja päättyvät kello
14.00 Nuopparilla. Leirimaksu 25 €,
ulkopaikkakuntalaisilta 50 €. Leirimaksu
maksetaan ensimmäisenä leiripäivänä
ohjaajille. Opettajana Olga Melet-Pajuoja sekä
vapaa-aikatoimen ohjaajia. Omat eväät
mukaan. Leiristä ei tule enää erillistä kirjettä.
Mukaan mahtuu vielä. Uudet ilmoittautumiset
vapaa-aikatoimistoon.

klo 19.00 Ulkoilmakonsertti, Ile Kallio
ja Kaija Kärkinen, vierailevina solisteina Mikko Kuustonen ja Anssi Kela.
Liput 10 €.
klo 22.00 Perhon Kirin yöjuoksu.
Sarjat: N/M kilpasarja 5,8 km, N/M hölkkäsarja
5,8 km, T/P 15 5,8 km, T/P 13 3 km, T/11 3 km
Ilmoittautuminen
joko
ennakkoon
tarja.huopana@luukku.com tai kilpailupaikalla
klo 21.45 mennessä.
Osanottomaksu: aikuiset ja 15-v 8 €, lapset 5 €.
Joka sarjan kolmelle parhaalle pokaalit sekä
kaikkien osallistujien kesken arvotaan vapaaaikalautakunnan lahjoittama kotimainen
polkupyörä. Lisäksi jokainen osallistuja (200)
saa vapaa-aikatoimen lahjoittaman Perho 140
vuotta mitalin.

klo 18.30 Runon ja suven tilaisuus
seurakuntatalossa
Runoja ja musiikkia perholaisittain.

klo 10.00 J.Kangas&Pilles Band

Yritykset kasaavat kolmen hengen joukkueet,
joukkueen tulee koostua sekä miehistä että
naisista. Joukkue tuo tullessaan palkinnot
kolmelle henkilölle jaettavaksi. Lisäksi kilpailun
voittaja
saa
kiinnityksen
upeaan
kiertopalkintoon. Lajeina ovat leikkimieliset
urheilulajit, selviävät vasta kilpailupaikalla. Perhon Yrittäjien edustajat haastavat mukaan kaikki
perholaiset yritykset, osuuskunnat, yhdistykset
sekä kunnan eri alojen yksiköiden edustuksen.
Lisätietoja: terhi.mottonen@kannonkoski.fi.

klo 10.00 Beach volley -turnaus

su 24.8.

Perho 140 vuotta pääjuhla.
Juhlapuhujana ministeri Mauri Pekkarinen.

Tulossa syksyllä Vanhaa Perhoa
näyttely.
Lisätietoja Perho-viikon tapahtumista
vapaa-aikatoimistosta,
puh. 888 3214 tai 040 528 9971.

Nyt jos koskaan kannattaa osallistua Perhon
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
HAKEMUSTEN MUUTOSMAHDOLLISUUDET
Muutokset kasveihin ja pinta-aloihin on tullut tehdä
viimeistään 16.6.2008 lomakkeella 117. Viimeinen
kylvöpäivä kaikilla kasveilla on 30.6.2008.
Hakemukselta voidaan vielä perua kokonaisia
lohkoja tai lohkon osia. Perumisen voi tehdä
lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Perumista koskevan ilmoituksen voi
jättää ennen kuin tieto mahdollisesta valvonnasta
on tullut tilalle ja kuitenkin viimeistään ennen tukien
maksua.
Satovahingoista voidaan ilmoittaa lomakkeella 118.
Lomakkeella voidaan sekä hakea korvausta että tehdä pelkkä ilmoitus vahingosta. Lomakkeita saa
maataloustoimiston aulassa olevasta kansiosta ja
netistä osoitteesta http://lomake.mmm.fi
LEHMIEN JA HIEHOJEN
JALOITTELUPAKKO
Lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten
kasvatettavat hiehot, jotka pidetään kytkettyinä, tulee päästää vähintään 60 päivänä laitumelle tai
jaloittelutilaan 1.5. – 30.9. välisenä aikana. Hieholla
tarkoitetaan yli 8 kuukauden ikäistä poikimatonta
naaraspuolista nautaeläintä.
Jaloittelutilan pinta-alan tulee olla vähintään 6 m²
nautaa kohden. Pinta-alan on oltava aina vähintään
50 m².
HOIDETUN VILJELEMÄTTÖMÄN
PELLON JA KESANNON HOITO
Nurmipeitteinen kesanto ja hoidettu viljelemätön
pelto on niitettävä kerran kasvukauden aikana elokuun loppuun mennessä. Niiton ajankohdassa ja
toteutuksessa on otettava huomioon rikkakasvien
torjunnan onnistumisen lisäksi luonnonvaraisten lintujen suojelu. Poikasten kannalta on suotavaa, että
niitto ajoittuisi elokuulle ja että se aloitettaisiin keskeltä peltoa.
Niittovelvoite ei koske alaa, jolla kasvatetaan riistaja maisemakasveja tai ruokohelpeä, joka on kylvetty tänä keväänä. Hoidetun viljelemättömän pellon
nurmipeitteisyysvaatimuksesta voidaan poiketa erityisistä syistä, esim. silloin, kun torjutaan rikkakasveja. Nurmipeitteisyysvaatimuksesta poikkeaminen ei koske vuonna 2008 viljelykäyttöön otettavia lohkoja.
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Hoidetulla viljelemättömällä pellolla voidaan tehdä
lyhytkestoisia kunnostustoimenpiteitä, kuten esim.
salaojitus, kalkitus sekä valtaojien kaivuu ja perkaus.
Tällöinkin pellon tulisi olla ensisijaisesti
nurmipeitteinen. Avokesantoa voidaan hoitaa muokkaamalla ja käsitellä kasvinsuojeluaineilla.
SONNIPALKKION HAKUAIKA 4.18.8.2008
Kolmas hakukerta alkaa 4.8. ja päättyy
18.8.2008. Palkkio haetaan lomakkeella 105.
MAATALOUDEN UUDET ERITYISTUET HAKUUN SYYSKUUN LOPPUUN MENNESSÄ
Ympäristötukijärjestelmään on lisätty alueellemme
kaksi uutta erityistukisopimusta; lietelannan sijoittaminen peltoon ja turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.
Uusien sopimusten haku on syyskuun loppuun mennessä. Sopimusehdoista ja lomakkeita tiedotetaan
myöhemmin.
Lietelannan sijoittaminen peltoon
* lietelanta tai virtsa on sijoitettava peltoon maan
sisään sijoittavilla tai multaavilla laitteilla
* levitettävä määrä väh. 20 m³/ha
* tuki 56 €/ha
* sopimus 5 vuotta
Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely
* kasvustoa ei saa uusia muokkaamalla
* heinän tai nurmen viljely 10 vuoden ajan turvetta
tai multamaata olevilla lohkoilla
* tuki 114 €/ha kasvinviljelytiloilla, 68 €/ha kotieläintiloilla
* sopimus 10 vuotta
SALAOJITUKSEN INVESTOINTITUKI-HAKEMUKSET 30.6.2008
MENNESSÄ
Salaojitukseen voi saada korkotukilainaa enint. 80
% hyväksyttävästä kustannusarviosta. Pienen
myönnettävä tuki on 2000 €. Jotta voi saada tuen,
pitää hyväksyttävän kustannusarvion olla vähintään
10.000 €:n luokkaa. Salaojitustyötä ei saa aloittaa
ennen kuin te-keskuksen päätös on tullut, käytännössä syksyllä. Hakemukseen tarvitaan kustannusarvion ja piirustusten lisäksi mm. elinkeinosuunnitelma. Hakuaika päättyy 30.6.2008. Tarkempia tietoja maataloustoimistosta ja te-keskuksesta.
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JOKIVARSIKUNTIEN YHTEISTOIMINTA-ALUE

Lehdistötiedote 3/2008

Valtuustoilta vahvat päätökset yhteistoiminta-alueeseen mukaan lähtemisestä

Palvelusuunnitelmien ja palvelusopimusten
työstäminen on aloitettu

Jokivarsikuntien valtuustot ovat tehneet päätöksensä yhteistoiminta-alueeseen mukaan lähtemisestä. Himangan kunta
päätti kuntaliitoksesta Kalajoen kanssa, joten se jää yhteistoiminta-alueesta pois. Kinnula on ilmoittanut tekevänsä päätöksen vuoden 2008-2009 aikana.

Palvelusuunnitelmat ja –sopimukset ovat uudessa toimintamallissa tärkeä ohjauksen väline kuntien kanssa tehtävässä
yhteistyössä. Kuntien valtuustojen hyväksymässä palvelusuunnitelmassa määritellään mm. tavoitteet, tuotettavat palvelut ja palvelujen rahoitus. Palvelusopimus on kuntakohtainen
sopimus, jossa kunnittain on sovittu hankittavien palvelujen
määrä, laatu, sisältö ja hinta.

Halsua, Kannus, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli tekivät yksimielisen päätöksen yhteistoiminta-alueeseen mukaan
lähtemisestä 1.1.2009 alkaen. Kaustisella äänestystulos oli
21 ääntä puolesta, 3 ääntä vastaan (päätöstä toimintojen siirtämisestä ei vielä tehdä) ja yksi ääni tyhjää. Yhteenvetona
voi todeta, että yhteinen tahtotila sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhteisestä järjestämisestä on vahva ja se tarjoaa siten erittäin hyvät lähtökohdat toimintojen yhdistämiselle. Yhteisten
toimintojen toimintamallin konkreettinen suunnittelu on meneillään mm. ammatillisissa työryhmissä, jolloin saadaan myös
käytännön työtä tekevien osaaminen yhteiseen käyttöön.
Peruspalvelut muodostavat oman tulosalueensa osana
uudistuvaa sairaanhoitopiiriä. Kuntien ja Tunkkarin kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy uuden
organisaation palvelukseen vanhoina työntekijöinä Perhon
kunnan henkilöstöä lukuun ottamatta. Perhon kunnan henkilöstö jää kunnan palvelukseen. Päivähoito jää edelleen
peruskuntien järjestettäväksi.

Henkilöstökartoitus
Henkilöstön sijoittamisessa uuden organisaation palvelukseen on lähtökohtana, että työntekijä jatkaa entisessä tehtävässään, mikäli hänen omista toiveistaan tai työn sisällöstä
ei aiheudu muutostarvetta. Joillekin työntekijöille toimintojen
yhdistyminen voi aiheuttaa myös muutoksia omassa tehtäväkuvassa.
Jokaiselta uuden yhteistoiminta-alueen työntekijältä kerätään
kirjalliset mielipiteet omista toivomuksista ja osaamisesta,
jota työntekijä voisi käyttää laajemminkin yhteistoiminta-alueella. Isompi organisaatio tarjoaa paremmat mahdollisuudet
erityisosaamisen hankkimiseen ja hyödyntämiseen. Velvollisuutta vastaamiseen ei ole, mutta sen avulla jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan tehtäväänsä uudessa organisaatiossa. Kartoituksen yhteydessä kysytään myös aloitteita tai
ehdotuksia toimintojen uudistamiseen.

Peruspalvelujohtajan ja tilaajajohtajan valinnat suoritettu
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on
16.6.2008 valinnut Jyta-alueen peruspalvelujohtajaksi YM Tarja
Oikarinen-Nybackan Kannuksesta ja tilaajajohtajaksi HM Minna Korkiakosken Kälviältä. Virkoihin oli viisi hakijaa.

ProSoTe-hanke on valinnut yhteistyökumppaniksi palvelusuunnitelman ja palvelusopimusten työstämiseen Yritystaito
Oy:n. Hankkeen työrukkanen, alueen kunnanjohtajat ja poliittinen valmisteluryhmä ovat avainasemassa asiakirjojen
työstämisessä. Palvelusuunnitelma ja pohja kuntakohtaisiksi
palvelusopimuksiksi on määrä saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
Liisa Ahonen, ProSoTe-hanke, projektipäällikkö

KOTIPALVELUN KESÄAIKA
Kesä on vihdoinkin koittanut ja sen myötä myöskin
vuosilomat kotipalvelussa. Vuosilomien aikana
kotipalvelussa
työskennellään vajaalla
miehityksellä ja sen vuoksi toivommekin kovasti,
että omaiset ottaisivat osaa asiakkaan hoitoon
viettäen samalla laatuaikaa oman lähei-sensä kanssa.
Toivomme myös, että olette kärsivällisiä odottamanne avun suhteen; pyrimme hoitamaan kaiken
mahdollisimman hyvin ja huolella kuten aina muulloinkin. Kodinhoitajaa voi joissakin tilanteissa joutua odottelemaan tovin ja joissakin tilanteissa joudumme myöskin karsimaan annettavasta palvelusta.
Kotipalveluun saa yhteyden arkisin klo 8-15 numerosta 0400 818 310; voi joko soittaa tai laittaa viestin, otamme yhteyttä myöhemmin jos
heti ei voi vastata.
Syksyllä jatkamme sitten taas täydellä teholla kohti
uusia haasteita uudistunein voimin.
Kotipalvelun väki toivottaa kaikille lämmintä ja aurinkoista kesän aikaa.
Vuokko Möttönen
Sosiaalipalveluohjaaja
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R - Itella Oyj

KUTSU

NUOPPARIN, SEUROJENTALON JA
KUNTOSALIN KÄYTTÖVUOROT
syksy 2008, kevät ja kesä 2009
haettavina oheisella lomakkeella
pe 8.8. mennessä.
Nuoppari ( ) Seurojentalo ( ) Kuntosali ( )

SUOMEN SODAN JUHLAVUODEN
KOKKONEVAN TAISTELUN MUISTOTAPAHTUMA
pe 11.7.2008 klo 18.00-19.30
Bror von Schönemanin hautamuistomerkillä Ristisaaressa Kokkonevan
kylällä (4 km kirkolta Kokkolan suuntaan)

Vuoron hakija _______________________
Alkufanfaari

Kivijärven soittokunta,
joht. Pertti Lindstedt

Tykistönäytös

Rautpohjan tykkIkerho, joht. Markus
Ojanperä

Vastuuhenkilö ______________________
Laskutusosoite _____________________
__________________________________
Toivottu aika _______________________

Kokoontuminen hautamuistomerkille
Tervehdyssanat

Käyttäjämäärä ______________________
Vapaa-aikalautakunta päättää vuoroista sekä
maksuista.
Os. Vapaa-aikatoimi, PL 20, 69951 Perho.
Kuoreen merkintä ”käyttövuorot”.

Seppeleenlaskut
Juhlapuhe

PERJANTAINA 4. 7. 2008 KLO 10 – 14
TORITAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ
Mari Ruuska laulattaa lapsia
laulukatoksessa.
Jokainen esiintyjä saa kunniakirjan
ja yllätyspalkinnon

TULE LAULAMAAN !!!
Ilmoittautuminen ja kappaleen
valinta paikan päällä koko toritapahtuman aikana.

Martti Kujala, majuri
evp.

Kyläläisen puheenvuoro
Hannu Aho, maanviljelysneuvos

Perhon Musiikinystävät järjestää

”LAPSET LAULAA – TAPAHTUMAN”

Mirja Siironen,
Perhon kotiseutuyhdistyksen pj.

Kivijärven soittokunnan musiikkia
Tilaisuuden lopuksi mahdollisuus käydä Otto
von Fieandtin muistokivellä valtatien toisella
puolella
Kyläyhdistyksen ja kotiseutuyhdistyksen kahvitarjoilua.
Tervetuloa!
Mahdolliset yhteydenotot: Mirja Siironen
(puh. 040 558 2642, mirjasiironen@luukku.com) tai
Helena Poranen (puh. 040 508 4794,
helena.poranen@luukku.com)

Vanhempainyhdistys TUKEVAT ry:n KEVÄTARPAJAISET 2008 arvonta on suoritettu. Virallisena
valvojana toimi rehtori-opetustoimenjohtaja Outi Leväniemi.
Tuotto käytetään keskuskoulun oppilaiden hyväksi sekä koulun hankintoihin.
Kiitos yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille arpavoittojen lahjoittamisesta! Kiitos arpojen myyjille ja
ostajille. Onnea voittajille ja hyvää kesää! Voittajiin on otettu yhteyttä.
Arvokkaimmat lahjat/voittajat olivat: liikuntavälineostokortti Esa Korpi ja käynnykkä Esko Huhtinen.

Perhon kuntatiedote n:o 6/2008.
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Jakopäivä 27.6.2008.

