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KOTIAPUA VETERAANEILLE, INVALIDEILLE JA VETERAANIEN LESKILLE
Kunnanhallitus on myöntänyt 10000 euron määrärahan käytettäväksi
veteraanityöhön vuoden 2009 aikana. Määrärahasta osa käytettiin
Humalajoella järjestetyn veteraanileirin kustannuksiin. Lopuilla järjestetään siivous- ym. palvelua 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 maksaa kunta.
Siivous- ym. palvelun toteuttaa perholainen yrittäjä.
Siis te, veteraanit, invalidit ja –lesket, jotka tiedätte kuuluvanne tähän
ryhmään, ottakaa yhteyttä joko veteraanijärjestön edustajaan Jorma
Koivuniemeen, puh. 050 356 5550 tai kunnan sosiaalipalveluohjaaja
Vuokko Möttöseen, puh. 0400 818 310 palvelun saamiseksi.
Palvelua on suunniteltu järjestettäväksi halukkaille vuoden 2009 aikana noin 4 tuntia kuukaudessa, joko yhdessä tai useammassa jaksossa kerrallaan asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan.
KYLÄTALKKARITOIMINTA PERHOSSA
Raimo Pannula leikkaa nurmikoita, tekee lumitöitä, hoitaa pihoja
sekä tekee muitakin pieniä talonmiestöitä perholaisten vanhusten
avuksi kotipalvelun tukipalveluna. Hän käyttää työssään asiakkaiden
omia työvälineitä ja polttoaineita, joten huolehtikaa että koneet ovat
kunnossa.
Raimoon voi ottaa yhteyttä suoraan numeroon 0400 926 820 taikka
kotipalvelun kautta 0400 818 310

Oman yrityksen perustamiskurssi
la 26.9.2009 klo 9-17 Kaustisella
Tilaisuuden aikana käsiteltäviä aiheita on mm.
- yrityksen toiminta-ajatus ja liikeidea
- markkinointi ja tuotekehitys
- yritystalouden perusteet
- yritysmuodot ja verotus
- toiminnan aloittamiseen liittyvät velvoitteet
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Mikko Hänninen, puh. 044 561 2152
Kurssi on maksuton ja siihen ovat tervetulleita, jo yritystoiminnan
aloittaneetkin yrittäjät.

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ/
PERUSPALVELUIDEN LIIKELAITOS

INFLUENSSA A-TIEDOTE JYTA-ALUEEN VÄESTÖLLE
Suomessa on siirrytty 27.7. lähtien influenssa A(H1N1)-virustaudin lieventämisvaiheeseen, jossa pääpaino on
vakavien tautimuotojen estämisessä ja riskiryhmiin kuuluvien influenssapotilaiden hoitamisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että influenssa A/H1N1-virukseen sairastuneita ei tarvitse lähettää enää diagnostiikkaa ja
hoitoa varten Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan. Keskussairaalaan lähetetään vain ne potilaat,
jotka tarvitsevat erikoissairaanhoitoa. Influenssaan sairastuneet hoidetaan normaalin kausi-influenssan
tapaan terveyskeskuksissa. Keskeiset tartuntatiet ovat pisara- ja kosketustartunta. Oikea yskimistekniikka
ja käsihygienia ovat oleelliset toimet taudin leviämisen estämiseksi.
Kysy influenssasta –puhelin on avautunut jälleen
Influenssa A(H1N1) – virusta koskeviin kysymyksiin saa jälleen vastauksia Kysy influenssasta -puhelimesta
maanantaista perjantaihin klo 12-18. Se palvelee suomeksi numerossa 0800 02277 ja ruotsiksi numerossa 0800 02278. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset työntekijät antavat puhelimessa vastauksia yleisiin
influenssa A(H1N1) -virusta koskeviin kysymyksiin. Puhelimessa ei anneta soittajien terveydentilaa koskevaa
neuvontaa. Sen hoitavat terveyskeskukset ja työterveyshuolto.
Milloin epäilet influenssa A(H1N1) -viruksen aiheuttamaa tautia?
1) äkillisesti alkava kuumeinen sairaus (>38 C, alle 3-vuotiaat >38,5 C)
2) jossa on hengitystieoireita kuten yskää tai kurkkukipua. Lisäksi voi esiintyä muita oireita kuten ripulia.
Influenssa A(H1N1) -tartuntaa epäilevien henkilöiden, jotka kuuluvat riskiryhmiin (raskaana olevat naiset,
tiettyjä pitkäaikaissairauksia sairastavat henkilöt ja alle 3-vuotiaat lapset) tai jotka kärsivät vakavista oireista,
tulee ottaa heti oireiden alkaessa yhteyttä terveyskeskukseen mahdollisen lääkityksen ja muun hoidon arvioimiseksi. Lisätietoa: www.thl.fi
Miten toimit mikäli sinulla on edellä mainitut oireet ja/tai kuulut riskiryhmiin?
Ota yhteyttä puhelimitse virka-aikana klo 8-16 omaan terveyskeskukseesi ja päivystysaikana
yhteispäivystyksen puhelinneuvontaan (06) 826 4500.
Jyta-alueen terveyskeskusten influenssaneuvontapuhelinnumerot:
o
o
o
o
o

Kannuksen terveyskeskus: (06) 874 5519
Lestijärven terveyskeskus: 044 788 5301
Perhon terveyskeskus: 040 599 8442
Toholammin terveyskeskus: 044 788 5301
Tunkkarin terveyskeskus: (06) 867 9580

Puhelinkeskustelussa selvitetään oiretiedot ja arvioidaan, täyttyvätkö epäillyn influenssatapauksen kriteerit.
Jos sairaus ei täytä edellä mainittuja kriteerejä, sinut ohjataan hoitoon tavanomaisesti. Jos sairaus täyttää
influenssan kriteerit, saat tarvittavat toimintaohjeet.

Influenssaa voidaan torjua ja hoitaa perinteisillä keinoilla. Paras tapa suojautua influenssalta
on säännöllinen käsien pesu. Taudin tarttumista muihin voi estää yskimällä poispäin muista ihmisistä kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan. Useimmiten influenssa A(H1N1) hoitoon riittää kotihoito. Oireita, lähinnä kuumetta lieventävänä lääkityksenä voi tarvittaessa käyttää kipu- ja särkylääkkeitä.
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TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
Hoitotakuu: Terveyskeskukseen on saatava arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Potilaan hoidontarve voidaan arvioida usein jo puhelimessa ja
sen voi tehdä muukin terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri. Jos hoidotarpeenarviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
Terveyskeskuksessa hoito aloitetaan tavallisesti jo ensimmäisellä käyntikerralla. Jos näin ei voida tehdä,
hoitoon on päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa.
Perhossa hoitajien vastaanotot muuttuvat 1.9.2009 alkaen ajanvarauksella toimiviksi.
Ajanvaraukset ja puhelinajat hoitajille seuraavasti:
Terveydenhoitajan aamuvastaanotto ilman ajanvarausta päättyy. Neuvolan terveydenhoitajien työpanosta siirretään ennaltaehkäisevään työhön. Tavoitteena on työntekijöiden jalkautuminen enemmän perheisiin vanhemmuuden tukemiseksi.
- ajanvaraus ma-pe klo 08.00-9.00 puh. 888 3505
Terveydenhoitajan vastaanotolle ajan varaavat äitiys- ja lastenneuvola-asiakkaat kuten ennenkin.
Ajanvarauksella rokotuksia, verenpaineohjausta, ompeleiden poistoja, sekä haavahoitoja tarvitsevat
potilaat.
TERVEYSKESKUKSESSA ON VERENPAINEEN ITSEMITTAUSPISTE
Tule ja mittaa itse verenpaineesi, näin saat luotettavan oikean painetuloksen. Löydät mittauspisteen
terveyskeskuksen aulasta, tarvittaessa kysy apua.
Päivystävä sairaanhoitaja
- ajanvaraus ma-pe puh. 888 3500
Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolla voidaan hoitaa mm. akuutit infektiot (esim. flunssa,
nielutulehdus, korvatulehdus), ihosairaudet (kynsivallintulehdus, märkärupi), silmätulehdukset, silmästä roskan tutkiminen ja poistaminen, luomen poisto ja haavanompelu, sairauslomat 1 – 5 vrk,
venähdys- ja murtumaepäilyjen arviointi, tarvittaessa konsultaatio/ohjaus lääkärille.
Diabeteshoitaja
- ajanvaraus ma-pe puh. 888 3500
Diabeteshoitajan vastaanotolle varaavat ajan diabetikot hoidonohjausta, neuvontaa, hoitovälineidenkäytön ohjausta ja määräaikaistarkastuksia, sekä tarvittaessa yksilöllisiä seurantakäyntejä tarvitsevat asiakkaat.
Astma- ja reumahoitaja
- ajanvaraus ma-pe puh. 888 3503
Astmahoitajan vastaanotolle varaavat ajan astmapoitilaat , astmatutkimuksia, lääkehoidon ohjausta
ja astmaneuvontaa, sekä Pef- mittaria ja Pef seurannan ohjausta tarvitsevat potilaat.
Reumahoitaja antaa alkuohjauksen sairauden alkuvaiheessa koskien lääkehoitoa ja reumahoitajavastaanoton toimintaa, sekä tarvittavat reumakoekontrolliajat. Samalla käydään läpi esim. sairauden vaikutuksia muuhun elämään. Lisäksi ohjausta saa tarvittaessa esim. lääkemuutosten yhteydessä.
Psykiatrinen sairaanhoitaja
- ajanvaraus ja puhelinaika ma-pe klo 8-9 puh. 040 524 0221
Psykiatrisen sairaanhoitajan työ painottuu yli 18-vuotiaiden elämänkriisien ja mielenterveysongelmien tukea antavaan keskusteluun ja hoidontarpeenarviointiin. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Asiakkaan kanssa yhdessä sovitaan hoidon tavoitteista, kestosta (max 10
käyntiä) ja käyntitiheydestä. Psykiatrisen avohoidon työmuotoja ovat yksilö-, pari- ja perhekeskustelut, kotikäynnit sekä ryhmätoiminnot. Tarvittaessa pidetään hoitoneuvotteluja.

3

Perholainen 7/2009
TARJOUSPYYNTÖ ATERIOITTEN
KULJETTAMISEKSI
KOHDE
Perhon kunnan perusturvan johtokunta pyytää
tarjoustanne aterioitten kuljettamiseksi reitillä JalmiinakotiKk-Oksakoski-Peltokangas-Kivikangas-Mökälä-AlajokiMöttönen-Humalajoki-Liukko. Reitin pituus kokonaisuudessaan on noin 142 km ja reitti vaihtelee jonkin verran.
Tarjottava aika on 1.10.2009-31.1.2011.
Kuljetettavia aterioita on tällä hetkellä keskimäärin 20 –
30 ja kuljetuksen tulee tapahtua seitsemänä päivänä
viikossa. Lisäksi tehtävään kuuluu ruoan vienti
koulukeskukselta Oksakosken koululle, sekä näiden
kuljetusastioiden palautus koulukeskukseen koulupäivinä.
Kuljetusaika on koulupäivinä n. klo 10-14 ja muutoin klo
10.30-14.00. Ateriapakkaus tulee kuljettaa kotona asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan ja tarpeen vaatiessa
avattava valmiiksi.
Kuljetuspakkaukset ovat siistejä ja vähän tilaa vieviä.
KILPAILUTTAMINEN
Valittavaksi tulee se tarjous, joka on ostajalle
kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksia vertaillaan
hinnan ja laadun sekä tarjoajan muiden tarjouksessa
ilmoittamien asiaan vaikuttavien tietojen perusteella.
Ateriakuljetus ei vaadi erillistä liikennelupaa.
TARJOUKSEN SISÄLTÖ
Tarjous tulee tehdä muodossa eur/km. Tarjouksessa tulee ilmoittaa koko sopimuskauden voimassaoleva tarjoushinta ja sellaiset muut seikat, jotka vaikuttavat
kokonaisedullisuuden harkintaan. Tarjoushintojen tulee
sisältää arvonlisävero ja sen osuus tulee erotella.
Tarjousten jättämisen yhteydessä tulee perusturvan johtokunnalle toimittaa myöskin elintarvikeviranomaisen
hyväksymislausunto aiotulle kuljetuskalustolle (perustuu
elintarvikelain 13 §) sekä edelleen terveysviranomaisen
hyväksymä omavalvontasuunnitelma (perustuu Valtioneuvoston asetukseen elintarvikevalvonnasta).
TARJOUSKILPAILUN RATKAISUPERIAATTEET
Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä. Hyväksytyksi tulee tarjous, joka
tulee ostajalle kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.
Mikäli tarjoaja ei täytä koko sopimuskauden ajan lakisääteisiä valvontasäännöksiä, voi tilaaja peruuttaa sopimuksen välittömästi.
Lisäksi tilaajalle varataan oikeus joko hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset, jos toimintoja järjestellään muulla
tavoin.
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TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN
Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa perusturvan johtokunnalle osoitettuna ja varustettuna ”ateriakuljetus” –maininnalla 15.9.2009 klo 14.00
mennessä. Osoite Sosiaalitoimisto, PL 20, 69951 PERHO.
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta
huomioon.
Lisätietoja antavat sosiaalipalveluohjaaja Vuokko Möttönen, puh. 0400 818 310 ja hallintojohtaja Seija Kinnunen, puh. 888 3202 sekä elintarvikelain osalta terveystarkastaja Satu Luoma, puh. 044 788 5264, häneltä saa
myöskin kaavakkeet liitteitä varten.
Perusturvan johtokunta

TALOUS HALLINTAAN TALOUSOSAAMISELLA
KILPAILUKYKYÄ
Yrityksissä tapahtuva valmennus sisältää 3
yrityskohtaista valmennuspäivää. Käytännössä
päiviä on kaksinkertainen määrä, koska valmennus
tapahtuu muutaman tunnin jaksoissa. Päivien aikana yrityksille laaditaan tarpeitten mukaan yksilölliset suunnitelmat tuloksen parantamiseksi. Lisäksi
laaditaan mm tulos- ja rahoitusennusteet tuleville
vuosille sekä rakennetaan kassa- ja tulosbudjetti.
Näitä työvälineitä yrittäjä voi päivittäisessä työssään
hyödyntää arvioidessaan ja suunnitellessaan yritystoimintaa.
Ohjelman tavoitteena on:
• Yrityksen talousprosessin ymmärtämisen
lisääminen
• Pitkän tähtäyksen suunnittelun parantaminen
• Lyhyen tähtäyksen (kassanhallinnan) suunnittelun käyttöönotto ja työkalujen soveltaminen yritykselle
• Kirjanpidon tulkitseminen ja tulosten soveltaminen seurannassa ja suunnittelussa
• Katteen varmistaminen hinnoittelulla
• Yritysten rahoitustilanteen parantaminen ja
rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen
• Oppien vieminen käytännön tasolla yritykseen
• Yrityksen myönteinen tuloskehitys
Pohjanmaan TE-keskuksen valvomaa ja järjestämää asiantuntijapalvelua.
Hinta: 500 euroa/yritys.
Lisätietoja: Mikko Hänninen, puh. 044 561 2152
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OMAKOTITONTTEJA EDULLISESTI 31.12.2011 SAAKKA

TEOLLISUUSTONTTEJA EDULLISESTI 31.12.2011 SAAKKA

1) Asuntotonttikampanjan määräaika on 1.7.200931.12.2011.
2) Kunnan omakotitontteja myydään sekä
kaavoitetuilta että palstoitussuunnitelma-alueilta hintaan 500 •/tontti (1 kpl/talous). Hinta sisältää mahdollisen puistomaiseksi hakatun puuston.
Myytävät tontit osoitetaan ensisijaisesti sellaiselta
paikalta, että se ei aiheuta merkittäviä kunnallistekniikan ja tiestön rakentamiskustannuksia.
3) Omakotikampanjan aikana myytävillä tonteilla
on kahden (2) vuoden rakentamisvelvoite.
Rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä ostaja maksaa sopimussakkona tontin normaalihinnan + 30 %
ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukaudelta 30 % tontin ostohinnasta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty; sopimussakon määrittelyssä ja sen ehdoissa
noudatetaan kunnanvaltuuston 19.2.2007 § 13 tehtyä päätöstä sopimussakon määrittelystä
normaalihintaisina ostetuille tonteille.
4) Rakentamatonta tonttia ei saa myydä tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman kunnan lupaa
rakentamisvelvoitteen aikana.
5) Mahdolliset tästä kampanjasta aiheutuvat veroseuraamukset maksaa edun saaja.

1) Teollisuustonttikampanjahintaan 100 • myydään
enintään 4000 m² tontti, hinta sisältää mahdollisen
puistomaiseksi hakatun puuston.
2) Mikäli ostaja haluaa edellä mainittua suuremman tontin, ylimenevältä osalta käytetään
normaalihintana 3 •/m²
3) Kaava- ja haja-asutusalueelle teolliseen tuotantoon tarkoitetun hallin rakentavalle ja muut tässä
mainitut ehdot täyttävälle tarjotaan vesi- ja kaukolämpöliittymä 50 % alennuksella (myös maatalouden tuotantorakennukset/vesiliittymä).
4) Kampanjan aikana teollisuustonttialueelta
myytävillä tonteilla on 2 vuoden rakentamisvelvoite.
Rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä ostaja maksaa sopimussakkona tontin normaalihinnan + 30
% ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukaudelta 30 %
tontin ostohinnasta, kunnes rakentamisvelvoite on
täytetty. Sopimussakon määrittelyssä ja sen
ehdoissa noudatetaan kunnanvaltuuston
19.2.2007, § 13 tehtyä päätöstä sopimussakon
määrittelystä normaalihintaisina ostetuille tonteille.
5) Kunnalta ostettua rakentamatonta tonttia ei saa
myydä tai luovuttaa edelleen ilman kunnan lupaa.
6) Mahdolliset tästä kampanjasta aiheutuvat veroseuraamukset maksaa edun saaja
7) Kampanja-aika 1.7.2009 - 31.12.2011.
8) Teollisuustonteilla tarkoitetaan teollisuustonteiksi
kaavoitettuja tontteja.

Kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa muut kiinteistökauppaan kuuluvat normaalit kulut.
Alueiden kartat nähtävänä kunnanvirastossa ja kunnan internetsivuilla www.perho.com.
Lisätietoja antavat tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh. 888 3234 tai 0400 921 361 tai kunnanjohtaja Ari Kinnunen, puh. 888 3201 tai 0400 517
380.
Kunnanhallitus

KOMANTEEN RANTATONTTEJA
VIELÄ MYYTÄVÄNÄ

Kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa muut
kiinteistökauppaan kuuluvat normaalit kulut.
Alueiden kartat nähtävänä kunnanvirastossa ja
kunnan internetsivuilla www.perho.com.
Lisätietoja antavat tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh. 888 3234 tai 0400 921 361 tai kunnanjohtaja Ari Kinnunen, puh. 888 3201 tai 0400 517
380.
Kunnanhallitus

Perhon kunta myy Komanteen rantatontteja,
joiden nimet, koot ja pohjahinnat ovat seuraavat:
Honkaranta
Mäntyranta
Koivuranta
Haaparanta
Kuusiranta

3154 m²
3471 m²
3400 m²
3935 m²
3294 m²

14.000 eur
15.500 eur
15.000 eur
13.500 eur
12.500 eur

Lisätietoja tonteista Osmo Jauhiaiselta, puh. 888 3234 tai
0400 921 3611 sekä kunnan www-sivulta www.perho.com.
Kunnanhallitus
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TYÖTERVEYSHUOLLON TERVEISET MAATALOUSYRITTÄJILLE

KUNTOUTUS TIEDOTTAA
Ryhmät alkavat viikolla 36

Perhossa järjestetään maatalousyrittäjille
suunnattu ensiavun kertauskurssi.
Koulutuspaikka:

K-P MAASEUTUOPISTO,
PERHON TOIMIPAIKKA (MOL)

Aika:

MA 19.10.2009 klo 10-14.

Kouluttaja:

KAUSTISEN SAIRAANKULJETUS OY

Työterveyshuoltoon kuuluvat saavat hakea
ensiapukoulutuksesta ja -välineistöstä
KELA:lta 60 %:n korvauksen. Korvaushakemus-kaavakkeita löytyy KELA:n
nettisivuilta kohdasta kaavakkeet. Kaavakkeen numero on SV 116 TTH. Lisätietoja saa
työterveyshuollosta.
Kurssilla on mahdollisuus ostaa ensiaputuotteita.
Talo tarjoaa tulokahvit.
Oppilaitoksella mahdollisuus myös omakustanteiseen ruokailuun.

maanantaina
* klo 9.30 tasapainokoulu Oksakoskella
(min. Ryhmäkoko 6)
* klo 12.00 naisten miniryhmä kuntoutuksessa
* klo 13.00 miesten miniryhmä
kuntoutuksessa
tiistai
* klo 11.00 allasryhmä Kyyjärvellä
* klo 12.00 allasryhmä Kyyjärvellä
* klo 13.00 allasryhmä Kyyjärvellä
keskiviikko
* klo 9.00 sydänryhmä kuntoutuksessa
* klo 10.30 ortopedinen ryhmä
kuntoutuksessa
* klo 13.00 tasapainokoulun miniryhmä
kuntoutuksessa
torstai
* klo 10.00 kuntojumppa seurojentalolla
llmoittautumiset ja lisätietoja ma-pe klo 8-9 puh.
888 3504
Soittoaika kuntoutukseen ma-pe klo 8.00-9.00

ILMOITTAUTUMINEN TYÖTERVEYSHUOLTOON VIIMEISTÄÄN 23.9.2009,
puh. (06) 888 3599/Maria Salonen

Apuvälinelainaukset:
ma klo 15.00-16.00
ke ja pe klo 8.00-9.00

TERVETULOA joukolla mukaan!!
Terveisin kuntoutuksen tytöt

Perhon lukiossa voi suorittaa
Luonnontuntemuksen perusopintojen
(25 op) minkä tahansa opintojakson.
Perhon lukiolla on opetusoikeus Jyväskylän yliopiston
Avoimen yliopiston ko. kursseihin.
Ota yhteyttä lukioon, jos asia kiinnostaa.
Tarkempia suoritusohjeita saat
yhdysopettajaltamme.
Rehtori, puh. (06) 888 3303.
------------------------------------------------------Opetustoimen yhteinen vanhempainilta
ti 15.9. klo 18.30 alkaen, aiheena mm.
erityisopetus.

NYT KYNÄT JA PENSSELIT HEILUMAAN..

PIIRUSTUSKILPAILU, aihe: SYKSYN VÄRIT
Paperi koko A3, tyyli on vapaa,
eli kaikki tekniikat sallittuja.
Sarjat: 6-12 vuotiaat ja 13-16
vuotiaat.
Kummankin sarjan
parhain palkitaan.
Lisäksi töistä järjestetään näyttely ja voittajat julkaistaan Perholaisessa.
Työt pitää palauttaa viimeistään 30.10.09
vapaa-aikatoimistoon, os. PL 20, 69951 Perho
ja kuoreen merkintä piirustuskilpailu.
Järjestää Vapaa-aikatoimi ja 4H-yhdistys
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Edellisen Perholaisen ilmestymisen jälkeen
Kivikankaan reitin aikataulu on muuttunut
seuraavasti:
LINJA-AUTOLIIKENNE SALMINEN KY
KIVIKANKAAN REITTI
Aamu
Oksakoski (Salmisen talli)
Valtatie 13
Kokkoneva (Kokkokalliontie)
Kiveläntie
Isosaarentie 183
Oksakosken koulu
Kivikangas (Oksakoskentie 1114)
Kellokoski
Oksakosken koulu
Valtatie 13
Kokkoneva
Perho (koulukeskus)
Vehmassuontie
Perho (koulukeskus)
Kokkoneva
Oksakoski

Koulup
7.35

Päivä
Oksakoski (koulu)
Kellokoski
Kivikangas (Oksakoskentie 1114)
Kokkoneva
Perho (koulukeskus)
Vehmassuontie
Pappilantie
Suurensuontie
Alajoentie
Haarajoki
Pannula
Oksakoski

koulup
12.35
12.40
12.45

Iltapäivä
Oksakosken koulu
Kokkoneva
Perho (koulukeskus)
Valtatie 13
Kokkoneva
Oksakoski
Kellokoski
Oksakoski (Salmisen talli)

koulup
14.45
14.55
15.05

7.40
7.50
7.55
8.10
8.15
8.20
8.25
8.35
8.45
8.50
8.55
9.00

13.10

13.25
13.30
13.35

15.10
15.15
15.20
15.25

Edellisen Perholaisen opetustoimen henkilöstöluettelosta
oli jäänyt pois varhaiskasvatusjohtaja Paula Kinnunen.

Kuvataiteilija Pilvi Kivijärven Surrealistinen taidenäyttely ”Vieras maa” Perhon kirjaston Galleriassa 24.8. - 20.9.2009.
Näyttelyssä maalauksia ja mielikuvamusiikkia.
Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Tervetuloa!

KUNTOSALIVUOROT 2009-2010
Maanantai
8.00-11.00
11.00-12.00
12.00-16.00
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-20.00
20.00-21.00

Vuoro
Koulu
Kuntoutujat
Koulu
Rinteen koulu
Perhon suunnistajat
Yleinen vuoro
Kipakka

Vastuuhenkilö
J.Jänkä/M.Tamminen
Ellen Lehtimäki
J.Jänkä/M.Tamminen
Arja Pajula
A.Lakanen/M.Ukskoski
M.Pannula/J.Anttila
Mirja Pohjonen

21.00-22.00

Merja Riihimäki

Merja Riihimäki

Koulu
Perhon 4H-yhdistys
Kunnanv.henkilök.
Jetta-Talo/Jet Puu
Yleinen vuoro/
Naisvoimistelijat
Juha Kallioniemi
Jussi Jänkä

J.Jänkä/M.Tamminen
Elina Huttunen
Antti Lindholm
Sinikka Aho

Tiistai
8.00-15.00
15.00-16.00
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

Mirja Hussi
Juha Kallioniemi
Jussi Jänkä

Keskiviikko
10.00-11.00
Eläkeläiset
14.00-16.00
Koulu
16.00-17.00
MOL/henkilökunta
17.00-18.00
Vesa Rajala
18.00-19.00
Korkiak. kyläyhd.
19.00-20.00
Yleinen vuoro
20.00-21.00
Perhon Palomiesyhd.
21.00-22.00
Heli Jylhä

A.Keisala/S.Peltonen
J.Jänkä/M.Tamminen
Pekka Riihimäki
Vesa Rajala
Jari Pannula
M.Pannula/J.Anttila
Pekka Riihimäki
Heli Jylhä

Torstai
8.00-15.00
16.00-17.00
17.30-18.30
18.30-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

Koulu
Riitta Poikola
Jetta-Talo/Jet Puu
Yleinen vuoro/Naiset
Sahipakka MTY
MOL/oppilaat

J.Jänkä/M.Tamminen
Riitta Poikola
Sinikka Aho
M.Peritalo/Joutsen
Antti Sahipakka
Tiina Saastamoinen

Perjantai
9.00-16.00
16.00-17.00
17.30-18.30
18.30-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

Koulu
Mauno Salmela
Mikael Viitala
Yleinen vuoro
Aulikki Salmela
Matias Kalliokoski

J.Jänkä/M.Tamminen
Mauno Salmela
Mikael Viitala
M.Pannula/J.Anttila
Aulikki Salmela
Matias Kalliokoski

Lauantai
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
21.00-22.00

Markku Humalajoki
Päivi Laajala
Jussi Jänkä
Outi Leväniemi
Maanrak. Hänninen
Seija Peltonen
Pannulat
P Kiri, painijaosto
Elina Harju
Aarno Syrjälä
Ulla Poikola

Markku Humalajoki
Päivi Laajala
Jussi Jänkä
Outi Leväniemi
Satu Hänninen
Seija Peltonen
Tarja Pannula
Matti Louhula
Elina Harju
Aarno Syrjälä
Ulla Poikola

Sunnuntai
10.00-11.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

Apteekki
Sirpa Kinnunen
Esa Sorsamäki
Saija Annola
AA-Portaat
Johannes Arkkukangas
Armas Lakanen

Eija Anttila
Sirpa Kinnunen
Esa Sorsamäki
Saija Annola
Marko Honkonen
Armas Lakanen

Vapaa-aikalautakunta vahvistaa kuntosalivuorot ja
kuntosalimaksut elokuun kokouksessa.
Vapaa-aikalautakunta
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R - Itella Oyj

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
KAUNEUSILTA NUOPPARILLA
PERJANTAINA 28.8. klo 18.00-20.00
Tule saamaan meikkivinkkejä ja tietoa ihonhoidosta. Myös henkilökohtaista neuvontaa ja
muutamille innokkaille pikameikit illanistujaisiin.
Illan pitää Perhon uusi yrittäjä
Tuulia Leväniemi.
Tilaisuus on kaikille avoin
Tervetuloa!!
Vapaa-aika toimi

Nuorisotiedotuspisteen kone on siirtynyt
kirjastolta nuopparin tiloihin.
Konetta voi käyttää nuopparin aukioloaikoina.

SEUTIS-GAMES Vetelissä ke 2.9.
Lajit:
T/P 9 v
T/P 11 v
T/P 13 v
T/P 15 v
T/P 17 v

60 m, pituus, pallonheitto
600 m, pituus, kuula
200 m, korkeus, keihäs
300 m, pituus, keihäs
200 m, korkeus, tytöt/keihäs,
kuula/pojat
Naiset
100 m, 800 m, kuula
Miehet
100 m, 800 m, keihäs
4 x 400 m:n sekaviesti (2 naista/2 miestä)
1 joukkue/kunta
Miehet juoksevat osuudet 1. ja 3., naiset 2. ja
4. osuudet.
Kenttälajeissa 4 suoritusta/kilpailija.
Huom! Osallistujat edustavat kuntia, kunnat vastaavat vakuutuksista, joten lisenssejä ei tarvita.
Perhosta järjestetään kuljetus. Ilmoittautumiset
vapaa-aikatoimistoon, puh. 040 528 9971.
Linja-auto: Möttönen 16.00, kk Sti 16.10, Oksakoski 16.20.

Nuopparin aukioloajat:
Maanantaina 18.00-20.00
Keskiviikkona 18.00-20.00
Perjantaina 19.00-22.00
Tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!

KOKO PERHEEN
YHTEINEN SYYSRIEHA
LAUANTAINA 19.9.2009
SEUROJENTALON PIHASSA
klo 11.00-14.00
Ohjelmassa ulkopelejä esim. saappaanheittoa.
Päivän parhaat palkitaan.
Lapsille askartelupiste ja luontopolku. Myynnissä
kahvia, pullaa, makkaraa yms..
Kilpailu: ”ARVAA PAINONI”
Lähimmäksi arvannut voittaa 20 euron lahjakortin
Pizzeria Kuulakellariin.
Tule katsomaan paikan päälle,
mistä oikein on kysymys..
Tervetuloa!!
Huomioikaa säävaraus!
Järjestää Vapaa-aikatoimi ja 4H-yhdistys

Lähde mukaan seutukunnan kuntien yhteiseen
tapahtumaan!
Vapaa-aikatoimi

SEUROJENTALON
KÄYTTÖVUOROT 2009-2010
Maanantai
19.00-20.00 Maaseutuopisto
20.00-21.30 Else Mäkelä

Tiina Saastamoinen
Else Mäkelä

Tiistai
16.00-17.00 4H-yhdistys
19.00-21.00 Anni Hertteli

Elina Huttunen
Anni Hertteli

Keskiviikko
18.00-19.30 Outi Humalajoki
Outi Humalajoki
19.30-20.30 Perhon Naisvoimistelijat M. Huopana
Torstai
19.00-21.00 Sahipakka MTY

Antti Sahipakka

NUOPPARIN KÄYTTÖVUOROT
Torstai
14.30-17.30 Eläkeläiset

Aulis Keisala

Perhon kuntatiedote n:o 7/2009. Jakopäivä 28.8.2009.
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