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

KUNNANVIRASTO SULJETTU
6.-24.7.2009
PÄIVYSTYS:
Sosiaalitoimisto
Sosiaalitoimen kiireellisen asiat arkipäivisin klo 9-14,
puh. 040 847 4602.
Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella, puh. 112.
KELA-asioiden vastaanottoa ei ole sulkuaikana.

Lomatoimisto
asiointipuh. 040 760 1354
Tekninen toimi
Kiinteistö- ja laitospäivystys, puh. 040 485 5580.
Kunnanviraston keskioven vieressä olevaan postilaatikkoon voit jättää
tarvittaessa postia. Postilaatikko tyhjennetään päivittäin.
Tiesitkö, että
Liikenteeseen käytettävällä ajoneuvolla tulee olla liikennevakuutus,
vaikka sillä ajettaisiin vain yksityisellä alueella esim. pihalla tai mökkitiellä.
Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka on pakollinen liikenteeseen käytettävälle moottoriajoneuvolle. Tällaisia ajoneuvoja ovat
mm. autot, perävaunut, moottoripyörät, mopot, krossipyörät,
moottorikelkat ja mönkijät.
Ostajan on otettava ajoneuvolle liikennevakuutus heti omistusoikeuden alkamisesta. Vakuuttamisvelvollisia ovat ajoneuvon omistaja sekä
ajoneuvon pysyvä haltija.
Liikennevahingossa kaikki liikenneonnettomuuteen osalliset ovat oikeutettuja
korvaukseen henkilövahingosta, myös vahinkoon syyllinen jalankulkija tai kuljettaja. Poikkeuksena tästä ovat vakuuttamattoman ajoneuvon kuljettaja, omistaja
tai haltija, joille Liikennevakuutuskeskus ei korvaa henkilövahinkoja oman ajoneuvon aiheuttamasta liikennevahingosta.
Henkilövahingon seurauksena voidaan korvata vahingoittuneen sairaanhoitokustannuksia ja muita tarpeellisia kuluja, ansiomenetystä, työkyvyttömyyseläkettä,
ansiotulojen myöhentymistä, pysyvää vikaa ja haittaa, pysyvää kosmeettista haittaa sekä tilapäistä haittaa (voi olla fyysistä tai psyykkistä). Vahingoittunut voi olla
oikeutettu myös hoitotukeen, vaatelisään, korvaukseen kohonneista kodinhoitokustannuksista sekä kuntoutukseen.
Lisätietoja www.vakuutusneuvonta.fi

Työ- ja elinkeinotoimiston Perhon toimipiste suljettu
1.7.-9.8.2009. Yhteydenotot tarvittaessa Kaustisen toimistoon, puh. 010 604 6380 tai Työlinjalle, puh. 010 607 6711.

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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TEKNINEN TOIMISTO TIEDOTTAA
Teknisessä toimistossa on tapahtunut kesäkuun alussa tehtäväjärjestelyjä.
Uudet tehtäväjärjestelyt ja muuttuneet puhelinnumerot ovat:
tehtävä
Tekninen johtaja
- hallinto

nimi
Osmo Jauhiainen

puh. numero
(06) 888 3234, 0400 921 361

Työpäällikkö
Pasi Rannila
(06) 888 3235, 0400 361 990
- kiinteistöjen, teiden, vesi- ja viemäriverkoston kunnossapito

Osmo Jauhiainen

Rakennustarkastaja
Tapio Alanko
(06) 888 3237, 0400 361 991
- rakennustarkastus, korjausneuvonta, korjausavustukset ja yksityistieasiat
Rakennustarkastajan työssäolopäivät osa-aikaeläkkeen aikana on parillisen viikon ma – ke ja
parittoman viikon aikana ma – ti. Rakennustarkastaja on tavattavissa toimistolla ma – ti klo 9-12.00.
Rakennus- ja toimenpidelupien myöntämispäivät ovat kuukauden toisen viikon arkitiistaina ja luvat
tulee olla toimitettuna rakennusvalvontaan viimeistään kuukauden ensimmäiseen arkitiistaihin mennessä. Rakennustarkastajan vuosiloman aikana lupia ei myönnetä.
Vuosiloman sijaisuusjärjestelyt:
Rakennustarkastajan vuosiloman aikana 29.06-26.07.2009 ja työpäällikön vuosiloman
aikana 13.07-02.08.2009 tehtäviä hoitaa tekninen johtaja.
Asuntoasiat:
Toimistosihteerin vuosiloman aikana 29.6.-10.7.2009 kiireellisissä asuntoasioissa yhteys numeroon
888 3238 ja 13.-24.7.2009 numeroon 888 3234.

YKSITYISTEIDEN KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUS KESÄLLÄ 2009

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 12.05.2009, § 33 myöntää talousarvioon yksityisteiden kunnossapitoon varatut 10 000 • seuraavin ehdoin:
Avustus myönnetään yksityisille teille tai tien osille jotka toimivat pysyvän asutuksen ulospääsyteinä,
kulutuskerroksen parantamiseen (murskesora, 0-16mm). Avustuksen suuruus on 50% toteutuvista kustannuksista ja myönnetään hakemusten mukaan määrärahojen puitteissa.
Avustuksen hakuaika on 29.06-31.07.2009 klo 15.30 mennessä.
Avustus toimitetaan tekniselle lautakunnalle osoitettuna ja kuoreen merkitään tunnus:
” YKSITYISTEIDEN KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUS KESÄLLÄ 2009”
Perhon kunta/Tekninen lautakunta
PL 20
69951 PERHO
Hakemukset voi jättää myös sähköisesti osoitteeseen mailto:kirjaamo@perho.com.
Lisätietoja avustuksesta antaa rakennustarkastaja Tapio Alanko (06) 888 3237, 0400 361 991.
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VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 04.09.2006, § 214 viemärilaitoksen liittymismaksulle
seuraavat ehdot:
1.

2.

3.

Liittymismaksu maksetaan vaihtoehtoisesti:
a) yhdessä erässä
b) kolmessa erässä tai
c) kahden vuoden aikana 4 kk:n välein tasaerissä kolmen prosentin kiinteällä korolla,
jolloin koroton aika on n. 5 kk alkaen siitä kun kiinteistö on liitetty viemäriverkostoon.
Sopimuksen 1. a) ja b) mukaisen ja siinä pysytyn maksuohjelman aikana maksamattomalta
liittymismaksulta ei peritä korkoa, jos liittymissopimus on tehty vuoden 2009 loppuun mennessä.
Liittymismaksu tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä kun kiinteistö on liitetty viemäriverkostoon.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 05.05.2008, § 26 viemärilaitoksen liittymismaksulle
seuraavat maksut:
Seuraavassa on esimerkkilaskelmia eri rakennustyyppien vesi- ja viemäriliittymämaksuista:

Pientalot
Paritalo
(kerrosala 200 m²)
Maatalouden tuotantotila
(ei eläintilat)
(kerrosala 200 m2)
Liikerakennus
(kerrosala 300 m2)
Teollisuusrakennus
(kerrosala 300 m²)

Vesiliittymä taksa
4200 • x 0,35 + alv 22 %
= 1 793,40 eur
5 x 200 x 0,35 x 4,20 • +
alv 22 % = 1 793,40 eur
6 x 200 x 0,35 x 4,20 eur +
alv 22 % = 2 152,08 eur

Viemäriliittymä taksa
4200 eur x 0,40 + alv 22 %
= 2 049,60 eur
5 x 200 x 0,65 x 4,20 eur +
alv 22 % = 3 330,60 eur
6 x 200 x 0,65 x 4,20 • +
alv 22 % = 3 996,72 eur

4 x 300 x 0,35 x 4,20 eur +
alv 22 % = 2 152,08 •
3 x 300 x 0,35 x 4,20 • +
22 % = 1 614,06 eur

4 x 300 x 0,65 x 4,20 eur +
alv 22 % = 3 996,72 •
3 x 300 x 0,65 x 4,20 +
alv 22 % = 2 997,54 •

Esimerkeissä käytetty paritalojen, maatalouden tuotantotilojen, liikerakennuksen ja teollisuusrakennuksen
osalta pienintä huomioitavaa kerrosalaa. Pientalojen liittymämaksut ovat vakioita, mutta muiden osalta
maksu vaihtelee riippuen rakennuksen pinta-alasta.
Koskee vain liittymämaksuja; ei veden käyttömaksuja.
Nyt liittymissopimuksen (v. 2009 loppuun mennessä) tekevät maksavat tarvikkeet tontin rajalta kiinteistöön
ja kunta suorittaa viemäröintityön. Myöhemmin liitettyjen kiinteistöjen omistajat maksavat sekä
viemäröintityön että tarvikkeet.
Oksakosken siirtoviemäri valmistuu elokuun loppuun, jonka jälkeen syyskuussa voidaan aloittaa
kiinteistöliittymien rakentaminen.

YPP TIEDOTTAA
Yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkatuki
Tukea voidaan myöntää yritykseen palkattavan ensimmäisen työntekijän työsuhteen alkamisajankohtaa seuraavan enintään kahden vuoden pituiselta ajanjaksolta aiheutuviin palkkakustannuksiin ja
lomarahaan. Palkkakustannukset voivat muodostua yhden henkilön kahden vuoden palkkauksesta tai
esim. neljän henkilön kuuden kuukauden palkkakustannuksista. Tuki enintään 50 %. Hakemus on jätettävä TE-keskukseen ennen työsuhteen alkua.
Lisätietoja Mikko Hänninen, yritysneuvoja, puh. 044 561 2152
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Perhon kunnan opetustoimessa julistetaan haettavaksi
koulun kasvatusohjaajan määräaikainen toimi ajalle 10.8.2009 – 6.6.2010.
Määräaikaisuuden perusteena hankerahoitus.

Toimenhaltijan tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä opetushenkilöstön kanssa yhteistyössä ja toimia koulujen oppilashuollollisissa tehtävissä varsinkin tehostettua ja erityistä tukea
tarvitsevien oppilaiden koulunkäynnin tukena.
Palkka ja muut edut KVTES:n mukaan.
Työtehtäviin kuuluu mahdollisesti vastaavien tehtävien hoitaminen myös naapurikuntien kouluissa, toimen pääsijoituspaikka on Perhon kunta/
Keskuskoulu.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus.
Hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo ja
jäljennökset
kelpoisuuden
osoittavista
todistuksista, toimitetaan osoitteella Outi
Leväniemi, PL 21, 69951 Perho. Hakuaika päättyy torstaina 25.6.2009 klo 15.00.
Ennen vaalin vahvistamista toimeen valitun tulee
toimittaa lääkärintodistus ja esittää nähtäväksi lain
(504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän
kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Asuntojärjestelyissä avustetaan.
Lisätietoja rehtori-opetustoimenjohtaja Outi
Leväniemi 040 763 2303. Lisätietoja myös
www.perho.com.
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@perho.com.
Perhossa 10.6.2009

Rehtori-opetustoimenjohtaja

Perhon kunnan opetustoimessa julistetaan määräaikaista täyttämistä varten
haettavaksi seuraavat tehtävät:
(määräaikaisuuden perusteena tuntiopettajuudessa tilapäinen tarve ja perhepäivähoitajien osalla
ryhmäperhepäiväkodin toimiluvan määräaikaisuus)

a) peruskoulun ja lukion yhteinen uskonnon, äidinkielen, historian,
erityisopetuksen ja yhteiskuntaopin tuntiopettajan tehtävä ajalle
10.8.2009 – 6.6.2010
b) kaksi ryhmäperhepäivähoitajan
tointa ajalle 1.8.2009 – 31.7.2010
ryhmäperhepäiväkoti Auringonkukassa
Kelpoisuusvaatimuksena ryhmäperhepäivähoitajan toimeen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain
(272/2005) 11 §:n mukainen kelpoisuus.
Hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo ja
jäljennökset
kelpoisuuden
osoittavista
todistuksista, tulee toimittaa osoitteella Rehtoriopetustoimenjohtaja Outi Leväniemi PL 21, 69951
Perho. Hakuaika päättyy perjantaina 26.6.
2009 klo 14.00.
Ennen vaalin vahvistamista virkaan tai tehtävään
valitun tulee toimittaa lääkärintodistus 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 888 3303 tai 040 763 2303 ja
varhaiskasvatusjohtaja Paula Kinnunen 0400 760
472. Lisätietoja myös www.perho.com. Sähköposti: etunimi.sukunimi@perho.com.
Perhossa 12.6.2009

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Perhon kotiseutuyhdistyksen neljäs lukemisto on ilmestynyt:
Koulussa on käytävä – ja pyörällä päästään! - Perholaisten koulumuisteloita
Hanki kirjanen itsellesi iloksi tai vaikkapa kesäviemiseksi sukulaiselle! 120-sivuinen teos sisältää perholaisten koulumuistoja 1930-luvulta 1990-luvulle.
Kirjaa on myynnissä kukkakauppa Keikkiäisessä, St1:llä, kunnantoimistossa, museossa ja johtokunnan jäsenillä (siht.
O. Flink, J. Laajala, O. Leväniemi, T. Pohjonen, H. Poranen, L. Poranen, pj. M. Siironen, T. Taivassalo ja E. Takanen).
Myös aiemmin ilmestyneet, aina ajattomat lukemistot saatavissa: I Tokko Perhua tunnet?,
II Tiiänpä Perhon pitäjän Perhonjoen perukoilla, III Kyläkauppojen kulumilta – kauppako se on joka kannattaa?
Perhon kotiseutumuseo kirkonmäellä avaa ovensa juhannusviikolla; museo on avoinna heinäkuun loppuun. Aukioloajat: ma: suljettu, ti: 11-15, ke: 14-18, to: 11-15, pe: 14-18, la: suljettu, su: 11-15. Tervetuloa!
Yhdistyksen kesätyöntekijänä jatkaa fil.yo. Markku Siironen.
Muistathan myös yhdistyksemme internet-sivut osoitteessa www.perhonkotiseutuyhdistys.com.
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MÄÄRÄRAHA VETERAANITYÖHÖN
Kunnanhallitus on myöntänyt 10000 euron määrärahan käytettäväksi veteraanityöhön vuoden
2009 aikana. Määrärahasta osa käytetään
Humalajoella 3.-5.8.2009 järjestettävän veteraanileirin kustannuksiin. Lopuilla järjestetään
siivouspalvelua veteraaneille, invalideille ja veteraanien leskille, niille joiden valtionkonttorin elinkorko on alle 20 %. Omavastuuosuus palvelusta
on 10 euroa tunti, jonka yrittäjä laskuttaa suoraan
asiakkaalta, loput kustannukset katetaan kunnan
määrärahasta.
Siivouspalvelun toteuttaa yrittäjä Raija Koto KotoFrio Ky:stä.
Siis Te, veteraanit, invalidit ja –lesket, jotka tiedätte kuuluvanne tähän ryhmään, ottakaa yhteyttä joko veteraanijärjestön edustajaan, kunnan sosiaali-palveluohjaajaan taikka suoraan yrittäjään
palvelun saamiseksi.
Palvelua on suunniteltu järjestettäväksi halukkaille vuoden 2009 aikana noin 4 tuntia kuukaudessa, joko yhdessä tai useammassa jaksossa kerrallaan asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan.
Yhteystiedot:
Raija Koto, puh. 0400 242 772
Jorma Koivuniemi, puh. 050 356 5550
Vuokko Möttönen, puh. 0400 818 310

KYLÄTALKKARITOIMINTA PERHOSSA
Raimo Pannula leikkaa nurmikoita, hoitaa pihoja
sekä tekee muitakin pieniä talonmiestöitä
perholaisten vanhusten avuksi kotipalvelun
tukipalveluna. Hän käyttää työssään asiakkaiden
omia työvälineitä, joten huolehtikaa että bensaa
riittää ja koneet ovat kunnossa.
Raimoon voi ottaa yhteyttä suoraan numeroon
0400 926 820 taikka kotipalvelun kautta 0400 818
310.

TIESITKÖ
KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ
Yksityinen henkilö tai perhe saa vähentää
yksityistaloudessaan teettämästään työstä
aiheutuneita kuluja verotuksessaan ns.
kotitalousvähennyksenä. Vähennys on yritykselle maksamasi laskun työn osuudesta 60 %
tai työntekijälle maksamastasi palkasta 30 %
sekä sivukulut.
Vuonna 2009 vähennyksen enimmäismäärä on
3000 euroa/hlö. Vuonna 2008 enimmäismäärä
oli 2300 euroa/hlö, johon voi sisältyä remonttityötä 1150 euroa/hlö. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa/hlö ja se lasketaan
vähennykseen oikeuttavasta osuudesta.
Kotitalousvähennyksen saa kotitaloustyöstä,
asunnon
ja
vapaa-ajanasunnon
perusparannus- ja kunnossapitotyöstä sekä
hoiva- ja hoitotyöstä, jota on tavanomainen
hoiva- ja hoitotyö, esim. lasten, sairaiden, vammaisten ja vanhusten hoitaminen hoidettavan
kotona kuten esimerkiksi heidän syöttäminen,
pukeminen, peseminen sekä ulkoilussa ja muissa henkilökohtaisissa toimissa auttaminen.
Vuodesta 2005 alkaen vähennyksen saa myös
työstä, joka on tehty omien, puolison tai edesmenneen puolison vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden
suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten käyttämässä asunnossa.
Lisätietoja www.vero.fi

Veteraanileirille 3.-5.8.2009 ilmoittautumiset Anja Hakalalle, puh. 050 514 1437
31.7. mennessä. Ilmoita samalla kyytitoive.

KYYJÄRVI VOITTI PYÖRÄILYOTTELUN
Perho-Kyyjärvi pyöräilyottelun voitto meni tänä vuonnakin kyyjärveläisille. Perhossa kilometrejä kertyi 16.421,3 eli 5,4
km/asukas. Kyyjärven kilometrit olivat samaa luokkaa eli 16.029 joka asukaslukuun suhteutettuna on 10,29 km/asukas.
Polkupyörän voitti arvonnassa perholainen Topias Erkkilä (232 km) ja 100 euron lahjakortti meni perholaiselle Eero
Laajalalle (335 km).
Hurjimmat kilometrit pyöräilivät kyyjärveläiset Kalevi Koskinen 1105 km ja Marjatta Murto 1028 km.
Perhossa yli 500 km pyöräilivät: Vesa Vehkalampi 536,8 km, Jussi Kivelä 528 km, Anni Hertteli 525 km, Mirja Linna
514 km, Aki Kauppinen 505 km ja Markku Göös 504 km.
Palkinnot on toimitettu voittajille. Kiitos osallistumisesta pyöräilyotteluun. Ensi vuonna uudestaan!
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KaseNet laajentaa Perhossa
Kiinnostaako Teitä nopeat ja luotettavat
valokaapeliyhteydet?
Mikäli olette kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä pikimmiten, sillä ehditte vielä mukaan käynnissä oleviin rakennushankkeisiin! Tällä
hetkellä rakentaminen on käynnissä seuraavilla alueilla ja niiden
ympäristössä:
Keskusta, Möttösen koulun ympäristö, Taipaleen
alue, Oksakoski
Mikäli asut mainitun alueen ulkopuolella, täytä silti kysely.
Ilmoitamme, kun rakennamme alueella!
Miksi valokaapeli?
Tänä päivänä nopea ja ennen kaikkea luotettava internetyhteys on
monille välttämättömyys niin työssä, kuin vapaa-aikana.
Valokuituyhteys mahdollistaa sen, että tulevaisuuden kehittyvät ja monipuoliset verkkopalvelut ovat helposti saatavilla. Jo nyt nopeiden
yhteyksien kautta on saatavana myös useita viihdepalveluita kuten
esimerkiksi Laajakaista -TV -palvelu, joita ei aina saa perinteisten
kupariliittymien kautta.
Etätyöskentely internetin välityksellä on nykypäivää ja sen tulee olla
turvallista ja luotettavaa.
Valokaapeliyhteys nostaa myös kiinteistön arvoa, mistä on etua myytäessä tai vuokratessa asuntoa.
Voit täyttää kyselyn netissä osoitteessa: http://www.kasenet.fi/
kuitukysely tai palauta tämä kysely Perhon kunnan infopisteeseen
Asiakkaan tiedot:
Nimi: ________________________________________________
Osoite: ______________________________________________
Puhelin ja sähköposti: _________________________________
Lisätietoja tarjoamistamme palveluista ja hinnoista verkossa http://
www.kasenet.fi
puh. (06) 888 7 111 tai tule pistäytymään toimistollamme!

KESÄPÄIVÄ
SÄRKÄNNIEMESSÄ!!
Tiistaina
14.7.2009,
Lähtö
ST1:seltä klo
8.00
HINNAT:
Linja-auto maksu 5 eur,
Elämysavain (Yli 120 cm) 32
eur, Ipana-avain 27 eur (alle
120 cm).
Sisältää
sisäänpääsyn
Elämyspuistoon
sekä
Akvaarioon, Delfinaarioon,
Lasten
Eläintarhaan,
Näsinneulan näkötorniin,
Planetaarioon, Sara Hildénin
taidemuseoon ja sallittuihin
huvilaitteisiin (laitteissa on
käyttäjien pituuteen perustuvia turvallisuusrajoja). Lisäksi paikan päältä voi hankkia
aluelipun 8•Sisältää sisäänpääsyn Elämyspuistoon,
Sara Hildénin taidemuseoon
ja Näsinneulan näkötorniin.
huom. huoltaja mukaan alle
12 vuotiaille!!
Sitovat Ilmoittautumiset viimeistään ma 6.7.2009
Veeralle, puh: 040 528 9971
tai 040 867 8240.
(Kaikille ilmoittautuneille lähetetään vielä kirje, jossa
kerrotaan tarkemmat kellonajat yms.)
Järjestää: Vapaa-aika toimi
ja 4H-yhdistys

Keskuskoulun VANHEMPAINYHDISTYS TUKEVAT onnittelee TAINA LINNAA, joka voitti maaliskuussa
jäsenkampanjan arvonnassa puuarkun.
Sinisiivessä toukokuussa valokuva- ja julistenäyttelyssä käyneiden kesken arvotun hierontalahjakortin sai IRMA LAAJALA ja kampaamolahjakortin LEENA PORANEN. Onnea voittajille!
Koulutyön alkaessa elokuussa ilmoitetaan, mitkä valokuvat ja julisteet olivat kaikkein suosituimpia.
MLL-Perho tiedottaa
1-6-vuotiaat lapset voivat piirtää A4-kokoiselle paperille (yhteystiedot piirustuksen taakse) aiheesta
syntymäpäivä. Arvotaan ne piirustukset, joista painetaan syntymäpäiväkortteja myyntiin.
Piirustukset voi lähettää osoitteeseen Teija Arkkukangas, Sahinkoskentie 9, 69950 Perho tai tuoda ne
Perho-päivien TORITAPAHTUMAAN perjantaina 3.7.
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VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA
Taideleiri yli 10-vuotiaille 29.6.-3.7.
klo 10-14. Opettajana Olga Melet-Pajuoja
sekä vapaa-aikatoimen ohjaajat.
Tempera- ja pastellimaalausta sekä tekniikkaa. Osallistumismaksu 25 • + tarvikemaksu.
Perhon ulkopuolelta tulevat 50 •.

UUSIOSOITINTYÖPAJA
tiistaina 30.6. Perhon koulukeskus klo 13–16
Rakenna itsellesi oikea soitin kierrätysmateriaalista! Soitinrakentaja Jukka Mäkelän työpajassa voit tehdä säilykepurkkikaiku-koppaisen
“pursas”-kielisoittimen,
ruukkurum-mun,
korkkihelistimen tai vaikka kaikki kolme. Työpaja
toimii “non-stoppina” – voit tulla heti yhdeltä tai
myöhemmin. Sopii mainiosti aikuisille, lapsille noin
eskari-ikäisestä alkaen aikuisen kanssa ja n. 10vuotiaasta alkaen ominkin päin. Materiaalimaksu
2–6 eur soitinta kohden, maksetaan paikan päällä.
Työpajan järjestää ITE soi -hanke.
Tiedustelut: Raija Sahlgren 040 528 9971,
Lauri Oino 044 568 1113

Tanssikerho tanssista kiinnostuneille
nuorille. Luvassa paljon erilaista tanssia
showtanssista hiphoppiin. Aloitamme
kokoontumalla 29.6.2009 klo 18.00 uusi liikuntasali.
Hinta 20 •/kesä jatkuen syksyn ja ensi kevään. Valmistellaan esitys myös ensi kevään
nuori ja kulttuuri tapahtumaan. Vetäjät Anna
Kirvesmäki ja Janina Alanko. Ilmoittautumiset
vapaa-aikatoimisto 040 528 9971.

Tulossa:
Bändisoiton opetusta
Bändisoitosta kiinnostuneet
kaikenikäiset nuoret ilmoittautukaa vapaa-aikatoimistoon. Ohjaajana toimii Jussi
Vikman.

Nuoppari on auki tänä vuonna myös
heinäkuussa klo 10.00-15.00 joka arkipäivä! Samalla nuopparilla on toiminnassa kahvio. Huom! Ensimmäinen aukiolopäivä 6.7. Voit ostaa myös muita pieniä
tuotteita pelailun tiimellyksessä.
Tervetuloa!

Pe 24.7. Teatteriretki
Peräseinäjoelle
Heikki Turusen näytelmänä
Kivenpyörittäjän kylä.
Komedianäytelmä, jossa on yhdistyy
pohjois-karjalainen huumori ja elämän kovuus. Lippu + kyyti 20 •.
Retki järjestetään, mikäli löytyy riittävä määrä osallistujia. Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon viimeistään ma 13.7., puh.
040 528 9971. Lisätietoja
www.pennihaat.net

Skeittipaikka uusine välineineen
tenniskentällä
NUOPPARIN, SEUROJENTALON JA
KUNTOSALIN KÄYTTÖVUOROT
syksy 2009, kevät ja kesä 2010
haettavina oheisella lomakkeella
pe 7.8. mennessä.
Nuoppari ( ) Seurojentalo ( ) Kuntosali ( )
Vuoron hakija _______________________
Vastuuhenkilö ______________________
Laskutusosoite _____________________
__________________________________
Toivottu aika _______________________
Käyttäjämäärä ______________________
Vapaa-aikalautakunta päättää vuoroista sekä
maksuista.
Os. Vapaa-aikatoimi, PL 20, 69951 Perho.
Kuoreen merkintä ”käyttövuorot”.
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VAPAA-AIKATOIMISTO TIEDOTTAA

PERHO-VIIKKO
ke 1.7. klo 19.00

Paikallisravit Perhossa Tuohimaan raviradalla. Mukana ponilähtö.
Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi. Lisätietoja Pauli Jylhä.
Järj. Perhon Ravirata Oy

pe 3.7.

Toripäivä Perhon koulukeskuksen pihalla
Jouko Mäki-Lohiluoma lapsineen
perholaisten nuorten yhtye
Jouko Mäki-Lohiluoma
perholaisnuoren yhtye, bändi PERITSERIA
Jouko Mäki-Lohiluoma
Taideleiriläisten töitä voi käydä katsomassa nuopparilla.
Toripaikka 5 eur, toripöytä 5 eur.
Varaukset vapaa-aikatoimi, p. 040 528 9971.

klo
klo
klo
klo
klo

10.00
11.30
12.00
12.30
13.00

pe 3.7. klo 16-19

Uudistetun nuorisotilan avajaiset nuopparilla
Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvi- ja pullatarjoilu. Tervetuloa!

pe 3.7. klo 21.00

Yöjuoksu Perhon urheilukentällä
Sarjat ja lajit: N/M kilpasarja: N/M hölkkäsarja: 5,8 km, T/P15:5, 8 km,
T/P13:3 km, T/P11:3 km.
Ilmoittautuminen: 2.7. os. www.kilpailukalenteri.fi tai kilpailupaikalla
klo 20.30 mennessä. Osanottomaksu: aikuiset ja 15-vuotiaat 10 euroa,
lapset 5 euroa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan
vapaa-aikatoimen lahjoittama polkupyörä. Järj. Perhon Kiri

La 4.7.

Konekarhu Pena Maaseutuopistolla
Karhun haukkukoe. Kokeen hinta 60 eur maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset Pasi Rannila, puh. 0400 361 990.
Järj. Perhon riistanhoitoyhdistys

La 4.7.

Sählyturnaus
Joukkueet 5 + maalivahti.
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon.

La 4.7. klo 20-23 Karaoke-iltamat seurojentalolla
Tilaisuus on päihteetön ja kaikille avoin. Musiikkia paikalla soittamassa Tapio Korpi ja Jorma Huopana. Tervetuloa lauleskelemaan.
Lisätietoja Perho-viikon tapahtumista vapaa-aikatoimistosta, puh. 040 528 9971.

ARTTURI- Keskipohjalaista nykytaidetta näyttely Perhon Kirjastossa 15.6.-14.7. To 2.7 ohjattua
opastusta näyttelyyn liittyen klo 13.00, 14.00, 18.00 ja klo 19.00. Digikuvauksen työpaja kaikenikäisille kirjastolla klo
15.00-18.00. Oma kamera mielellään mukaan, työpaja on maksuton. Vetäjänä Läänintaiteilija Tuija Ahola.

KOOP ARPOSEN ikärajaton KONSERTTI Kaustisella to 16.7. klo 19.00 alkaen.
Viimeinen ilmoittautumispäivä ti 30.6..
Lippuja ja lisätietoja voi kysellä vapaa-aikatoimistosta, puh. 040 528 9971

Perhon kuntatiedote n:o 5/2009.
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Jakopäivä 26.6.2009.

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin.

