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EUROPARLAMENTTIVAALIT 2009

Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

Perhon lukion
YLIOPPILASJUHLA
la 30.5.2008 klo 11.30
Perhonsalissa.

Kutsumme juhlaan myös
20 vuotta sitten Perhon lukiosta ylioppilaiksi päässeet.

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 7.6.2009.
Ennakkoäänestys
toimitetaan 27.5.-30.5. ja 1.6.-2.6.2009 Perhon kunnanvirastolla
seuraavasti:
ke-pe 27.-29.5.2009
klo 9.00-16.30
la 30.5.2009
klo 11.00-14.00
(ei su 31.5.2009)
ma-ti 1.-2.6.2009
klo 9.00-16.30
Henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, kuvallinen kela-kortti tai poliisin antama henkilökortti) on oltava mukana ennakkoäänestyksessä.
Tarvittaessa poliisilta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin
äänestämistä varten.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa
äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen on
ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai
puhelimitse (Maija Ahvenkoski, puh. 888 3206, os. PL 20, 69951
PERHO) viimeistään tiistaina 26.5.2009 klo 16.00 mennessä.

Tervetuloa!
Rehtori

”Jos ei heilaa helluntaina, ei heilaa
koko suvena.” Suomalaisessa
kansanperinteessä on uskomus,
että jos heilaa ei ole löytynyt vielä
helluntaihin mennessä eikä helluntaina, niin sitä ei löydy koko kesänä.

Seuraava Perholainen
ilmestyy ma 29.6.
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Perhon kunta

Vaalitoimitus
Vaalitoimitus on sunnuntaina 7.6.2009 klo 9.00-20.00 seuraavasti:
Äänestysalue
Äänestyspaikka
1. Kirkonkylä
Yläaste/lukio
2. Möttönen
Möttösen koulu
3. Oksakoski
Oksakosken koulu
Vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestysalueen
äänestyspaikassa, joka on mainittuna äänestäjälle lähetettävässä
ilmoituskortissa.
Perhossa 6.5.2009

Perhon kunnan keskusvaalilautakunta

LEENA-OPO ELÄKKEELLE
Kahvitarjoilu ke 27.5. klo 12.15-14.00 koulukeskuksen luokassa 158. Oppilaiden ohjelmalliset jäähyväiset Perhonsalissa klo 14.15.
Perhon opetustoimi

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN TOIMIKAUDELLE
1.8.2009-31.7.2010
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
5.6.2009 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.

Toivomukset päivähoitopaikasta ja päivähoitomuodon vaihtamisesta tulee esittää
varhaiskasvatusjohtajalle 5.6.2009 mennessä.
Päätökset päivähoitopaikan saamisesta tai päivähoitopaikan muutoksesta annetaan kesä-heinäkuun
aikana.

Lisätietoja ja hakemuksia saa
päiväkodilta, puh. 8631 256 tai
0400 760 472.

Tarvitsetko kesäksi apua
nurmikonleikkuuseen,
haravointiin tai kukkapenkkien siivoukseen?
4H-yhdistys työllistää nuoria viheralueiden
hoitoon kesän ajaksi, jotka voivat leikata yksityisten tai yritysten nurmikoita. Pääsääntöisesti työ tapahtuu asiakkaan omilla välineillä, mutta tarvittaessa voidaan sopia myös
yhdistyksen välineiden käytöstä.
Lisätietoja ja tilaukset Perhon 4H-yhdistyksestä päivisin, puh. 040 779 1690/Elina Huttunen.
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Perhon kotiseutuyhdistys ry tiedottaa:
Toukokuun viimeisellä viikolla
tulee myyntiin kotiseutulukemisto IV
Koulussa on käytävä –
ja pyörällä päästään!
- Perholaisten koulumuisteloita
Kirjaa on myynnissä Keikkiäisessä, St1:llä,
kunnantoimistossa ja johtokunnan jäsenillä
(O. Flink, J. Laajala, O. Leväniemi, T. Pohjonen, H. Poranen, L. Poranen, M. Siironen,
E. Takanen ja T. Taivassalo)
Kevätiloa kaikille!

PERHOLAISTEN
"KATSASTUSILTA"
ma 1.6. klo 16.00 alk.
kirkonkylän Koulukeskuksessa

Liikkumalla terveeksi
* Kehonkoostumusmittausta, 50 ensimmäistä
* Footscan-askelklinikka; pääsee testaamaan
ja sovittamaan sopivia harjoitusjalkineita.
* Mahdollisuus myös ostaa lenkkitossuja ja
kesäliikuntaan sopivia asuja.
klo 16.30 UKK-instituutin kävelytesti,
kävellään kahden kilometrin matka, mitataan
syke ja annetaan kuntoiluohjeet.
klo 19.00 Cooperin testi
Sinulla on mahdollisuus osallistua kaikkiin tai
vain osaan ohjelmista.
Lisätietoja vapaa-aikatoimi,
puh. 040 528 9971

Kansanhiihtokampanjan arvonnoissa
voittivat seuraavat henkilöt:
Antti Pohjonen 50 euron lahjakortti
Kalevi Pohjonen 50 euron lahjakortti
Aulis Keisala ensiapulaukku
Onnea voittajille!
Vapaa-aikatoimi
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
HAKEMUKSESSA ILMOITETTUJEN
TIETOJEN MUUTTAMINEN
15.6.2009 MENNESSÄ
Muutokset pinta-aloissa ja kasveissa tulee tehdä kirjallisesti lomakkeella 117 viimeistään
maanantaina 15.6.2009. Kylvöalailmoitusta ei voi
jättää myöhässä, vaan 15.6.2009 jälkeen toimitetut ilmoitukset hylätään. Myös peruslohkojen pinta-alojen muutokset 102C-lomakkeella on ilmoitettava 15.6.2009 mennessä. Viimeinen kylvöpäivä
on kaikilla kasveilla 30.6.2009.
Mitä voi muuttaa
Peruslohkon pinta-alamuutokset tehdään aina
102C-lomakkeella. Muutokset kasveissa ja kasvulohkojen pinta-aloissa tehdään lomakkeella 117.
Väärin ilmoitettuja kasvulohkojen pinta-aloja voidaan korjata. Yksittäisiä lohkoja voidaan lisätä
hakemukselle. Kesantoa voidaan lisätä tai vähentää.
Muutokset 15.6.2009 jälkeen
15.6.2009 jälkeen muutoksia voidaan tehdä rajoitetusti, eikä lomakkeella 117 ollenkaan. Koko
hakemus tai osa hakemuksesta voidaan perua.
Myös lohkoja tai lohkon osia voidaan perua
hakemuksesta joko lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Perumista koskeva ilmoitus voidaan jättää ennen tietoa mahdollisesta valvonnasta. Peruutetusta lohkosta tai lohkon osasta ei makseta tukea.
Tukiehtojen täyttymättömyydestä (esim. sadon
korjaamatta jättämisestä) on ilmoitettava esim.
lomakkeella 166 välittömästi, kun tukiehtojen
täyttymättömyys on havaittavissa ja joka tapauksessa ennen paikan päällä tehtävän valvonnan
ilmoittamista.

Ilmoituksen yhteydessä perustetaan lomakkeet 117
ja 102A. Aiemmin ilmoitettu tieto korvataan
muuttuneella kasvulohkotiedolla. Sähköinen
kylvöalamuutoslomake sisältää sekä muuttuneet että ennallaan pysyneet kasvulohkot.

TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT VIIMEISTÄÄN 15.6.2009
Tukioikeuksien siirroista tulee ilmoittaa luovuttavan
tilan kuntaan 15.6 2009 mennessä. Jos hallintaan
tai omistukseen on tullut uusia peltoalueita ja tukioikeuksien vuokraamisesta tai ostamisesta on sovittu, lomake 103A ja 103B tulee jättää luovuttavan tilan kuntaan viimeistään 15.6.2009. Näin
mahdollistetaan tilatuen maksaminen tukioikeuksien
saajalle vuonna 2009. Lisätietoja maataloustoimistosta.

KASVINSUOJELUAINEIDEN
KÄYTTÄJÄKOULUTUS
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää maatalouden
ympäristötukijärjestelmän mukaisen Kasvinsuojeluaineiden
käyttäjäkoulutuksen
(=ruiskuttajakoulutuksia):
Kannus, Maaseutuopisto pe 5.6.2009 klo 9.30-14.00
Koulutuksen hinta tarjoiluineen on 60 euroa/hlö (sis.
alv 22 %). Kurssimaksu maksetaan paikan päällä
käteisellä. Pankkikortti ei käy. Koulutukseen
ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen ProAgria
Keski-Pohjanmaahan puh. 020 747 3256 tai
sähköpostilla irma.leppala@proagria.fi Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään tilatunnus ja puhelinnumero. Lisätietoja: Sirkku Koskela puh. 020 747 3269,
0400 137 124, sirkku.koskela@proagria.fi

Lomakkeita saa maataloustoimistosta tai
internetistä osoitteesta: http://lomake.mmm.fi. Satovahingoista ilmoitetaan lomakkeella 118.

KASVINSUOJELURUISKUJEN
TESTAUKSET 2009

Muutokset sähköisesti 15.6.2009 saakka
Kylvöalailmoituksen (nro 117) palauttaminen sähköisesti on mahdollista vain niiden tilojen osalta,
jotka ovat jättäneet perus- ja kasvulohkolomakkeensa sähköisesti. Sähköisesti ei voi jättää peruslohkojen yhdistämisiä tai jakoja, lohkojen poistoja tai lisäyksiä. Näitä koskevat
muutokset on ilmoitettava paperilomakkeella.
Sen sijaan sähköisesti voidaan ilmoittaa muutoksia pinta-alaan, tilatukiominaisuuteen ja
hukkakauratietoihin.

ProAgria järjestää ruiskujen testauksia eri paikkakunnilla. Perhossa testauspäivä on ke 10.6.2009
klo 12.30 – 16.00 Perhon maaseutuoppilaitoksella konehallin edustalla. Ruisku tulee olla
ehdottomasti pestynä ja siinä tulee olla 200 litraa vettä. Testaaminen maksaa 110 •. Testaajalla
on mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia
ruiskuihin. Lisätietoja Jouni Huhtala p. 020-747
3265, 040-512 3703 tai jouni.huhtala@proagria.fi.
Muiden paikkakuntien testauspäivistä saa tiedon
maataloustoimistosta.
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R - Itella Oyj

VAPAA-AIKATOIMEN KESÄN 2009 TOIMINTAA
PYÖRÄILYKAMPANJA
Perho-Kyyjärvi 11.-24.5.2009
Suoritukset vähintään 5 km. Osallistujien kesken arvotaan polkupyörä. 20 eniten pyöräilleen
kesken arvotaan 100 •:n lahjakortti.
UIMAKOULUT 1.-5.6. JA 8.-12.6.
Vetelin uimahallissa

BEACH-TURNAUS la 27.6. Perhon kk:n
beach-kenttä (kirjaston takana)
klo 10.00 Naiset

Turnausmaksu 30 •/pari. Ilmoittautumiset ke
24.6. mennessä.
Naiset Pia Salmi, puh. 041 492 0177
Miehet Karel Säre, puh. 041 585 3176
Ilmoittautumismaksut kerätään paikan päällä.

Uintiaika klo 9.30-11.30.
Linja-auto Möttönen talouskauppa 8.30, kk
ST1 8.40, Oksakoski Peritalo 8.50.
Omat eväät mukaan.

klo 12.00 Miehet

Vapaa-aikatoimi

Skeittipaikka uusine välineineen
tenniskentällä

22.-26.6. Taideleiri alle 10-vuotiaille ja 29.6.-3.7. taideleiri/leiri yli 10-vuotiaille
Taideleiri klo 10-14. Opettajana Olga Melet-Pajuoja sekä vapaa-aikatoimen ohjaajat.
Tempera- ja pastellimaalausta sekä tekniikkaa. Osallistumismaksu 25 •+tarvikemaksu.
Perhon ulkopuolelta tulevat 50 •.

Liikkuen kesässä 1.-30.6.2009
Toimintaa 4-10-vuotiaille
ja yli 10-vuotiaille
Ma
Ti
Ke
To
Pe

Kirkonkylä
Möttönen
Oksakoski
Möttönen
Kirkonkylä

Alkula/Nuoppari
Möttösen koulu
Oksakosken koulu
Möttösen koulu
Alkula/Nuoppari

klo 10.00-12.00 yli 10-vuotiaat liikuntakerho
(liikutaan monipuolisesti, jalkapalloa, sählyä,
pesäpalloa ja pihaleikkejä)
klo 12.30-14.30 4-10-vuotiaat leikkikerho
(toiminta leikkipainotteista)
Voit käydä eri kylien kerhoissakin!
Omat eväät mukaan.
Ilmoittautuminen paikan päällä.
Lisätietoja vapaa-aikatoimi 040 528 9971 tai
4H-yhdistys 040 779 1690
Vapaa-aikatoimi, sosiaalitoimi ja
Perhon 4H-yhdistys

PERHO-VIIKKO
ke 1.7.
pe 3.7.

Paikallisravit Perhossa
Toripäivä
esiintyy mm. Jouko Mäki-Lohi
luoma lapsineen.
Mukana myös perholaisten
nuorten yhtye.
Taideleiriläisten töitä voi käydä
katsomassa nuopparilla.
Toripaikka/pöytävaraukset vapaa-aikatoimi, p. 040 528 9971.
pe 3.7. 21.00 Yöjuoksu, Perhon Kiri
La 4.7.
Konekarhu Pena Maaseutuopistolla
?
Sählyturnaus, joukkueet 5
+ maalivahti

14.7. Särkänniemen retki
Nuoppari avoinna
heinäkuun ma-pe klo 10-15, kesäkahvio

Perhon kuntatiedote n:o 4/2009.
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Jakopäivä 18.5.2009.

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin.

