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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

KASE Yrityspalvelu tiedottaa
Tiesitkö, että
Myynti & Osto J. Kellokoski
on avannut Vilhon puodin
Agri-marketin viereen
Myytävänä mm. vaatteita,
pesuaineita, paperituotteita
ym.
Myymälä avoinna
to-pe klo 10-17
la klo 10-14

JOULUNAVAUS
PERHOSSA
PE 27.11.2009
Liikkeet avoinna klo 20 saakka!
Liikkeissä upeita joulunavaustarjouksia!
Ohjelmaa Säästötalon läheisyydessä.
Klo 18.00 Jouluvalot syttyvät
· Joulunavaussanat kunnanjohtaja Ari Kinnunen
· Oksakosken koulun ohjelmaa
· Tanssiryhmä esiintyy
· Musiikkia
· Arvontaa
· Joulupuuroa (MPK tarjoaa klo 15.00 alkaen, vapaaehtoinen
maksu)
· Taitoratsastusesitys ja talutusratsastusta (seurojentalon läheisyydessä)
Koulukeskuksessa perjantaina ja lauantaina joulumyyjäiset!
Järjestäjänä yläkoulun vanhempainyhdistys Tukevat

Nyt kaikki liikkeelle joulun tunnelmissa!

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA
PERHOSSA 6.12.2009

Jarkko Kellokoski
puh. 040 416 0710

Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 51
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Painolampi Ky

klo 10.00
11.15
11.30
12.00

Juhlajumalanpalvelus kirkossa
Kunniakäynti sankarihaudalla
Juhlakahvit, seurakuntatalo
Itsenäisyyspäiväjuhla Seurakuntatalolla
* Juhlaohjelmaa
Tervetuloa!
Järj. Perhon kunta, Perhon seurakunta ja LC Perho

Kunnanvirasto suljettu 23.-31.12.2009.
Päivystyksestä tiedotetaan seuraavassa Perholaisessa.

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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ROKOTUSAIKATAULU PERHOSSA
Perhon terveyskeskuksessa on aloitettu H1N1- eli sikainfluenssarokotukset hoitohenkilökunnalle, raskaanaoleville, sairautensa vuoksi RISKIRYHMÄÄN kuuluville 6 kuukauden - 64 vuoden ikäisille sekä 6 kuukauden –
35 kuukauden ikäisille lapsille. Rokotusten antojärjestys on määrätty Valtioneuvoston asetuksella. Rokotukset
annetaan terveyskeskuksessa, neuvolan tiloissa. Koululaiset rokotetaan kouluilla. Lasten ja peruskouluikäisten
huoltajalta pyydetään erillinen kirjallinen rokotuslupa ennen rokottamista. Rokote on vapaaehtoinen ja asiakkaalle maksuton. Rokotusten piiriin kuuluvien suuren määrän vuoksi asiakkaita pyydetään pitämään kiinni allamainituista rokotuspäivistä. Rokotusten yhteydessä ei hoideta muita terveyden- tai sairaanhoidollisia asioita.
Rokotukset jatkuvat seuraavaa järjestystä noudattaen:
Maanantaina 23.11.09 klo 9:00-15:30
3-6 vuoden ikäiset lapset (esikoululaiset kuuluvat tähän ryhmään)
Keskiviikkona 25.11.09
klo 9:00-12:00 Oksakosken koulun oppilaat ja klo 9:00-15:30 Möttösen koulun oppilaat
Perjantaina 27.11.09
klo 9:00 alkaen Kirkonkylän koulun oppilaat (alakoulu, yläkoulu, lukio, maaseutuopisto, Rinteen koulu)
Maanantaina 30.11.09 klo 9:00-15:30
Sairautensa vuoksi RISKIRYHMÄÄN kuuluvat 65 vuotta täyttäneet
Alle 24-vuotiaat, jotka eivät ole saaneet rokotetta koulussa tai oppilaitoksessa
Muun väestön rokottamisesta päätetään valtakunnallisesti kun nähdään, miten sikainfluenssatilanne kehittyy.
Vaikutusmekanisminsa ja koostumuksensa perusteella rokotteen odotetaan aiheuttavan samanlaisia haittavaikutuksia kuin kausi-influenssarokotukset. Rokotuskohdan kipeytymien on erittäin yleistä. Osalla
rokotetuista ilmenee lisäksi päänsärkyä, lihas- ja nivelkipua sekä lämmönnousua. Haittavaikutukset menevät
ohi muutamassa päivässä.
Keskiviikkona 2.12.09 klo 9:00-15:30
Vuosittain annettavat KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET
• 6-35 kuukauden ikäiset lapset
• 65 vuotta täyttäneet
• sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 3-64-vuotiaat
• alle 65-vuotiaat riskiryhmään kuulumattomat voivat hankkia kausi-influenssarokotteen
apteekista lääkärin reseptillä.
Rokotteisiin liittyen lisätietoja voi kysyä neuvolasta, työterveyshoitajalta tai kouluterveydenhoitajalta (klo
8:00-9:00)
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TIETURVA 1 JA 2 KOULUTUS
PERHOSSA
Tiealue luokitellaan vaaralliseksi
työskentelyalueeksi.

Koulutusten tavoitteena on vaarojen ja riskien
tunnistamisen avulla lisätä suunnittelun ja työnjohdon sekä työntekijöiden tietämystä tiellä
työskentelyn turvallisuudesta ja turvallisista työtavoista. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa
liikenteenohjausta ja käyttäytymistä tiellä tehtävässä työssä. Tavoitteena siis on, että tiealueella työskentelevät välttyvät turhilta
tapaturmilta!
Tieturva 1 -koulutus vaaditaan:
· henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön
· työkoneen kuljettajalta muussa kuin
kertaluonteisessa työssä
· muussa työssä yleisellä tiellä
työskentelevältä
· Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta
Tieturva 2 -koulutus vaaditaan:
· tiellä tehtävässä työssä toteuttajan työja liikenneturvallisuudesta vastaavalta
henkilöltä
· tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-,
valvonta- ja liikenteen järjestelyjen
suunnittelutehtävässä työskentelevältä
· sekä tilaajien että toteuttajien urakkaasiakirjojen valmistelijoilta
Paikka: Perhon kunnanvirasto, johtokeskus

Perhon palvelualan yrittäjät koolla
Perholaiset palvelualan yrittäjät kokoontuivat JettaTalolla torstaina 5.11. Tilaisuudessa tutustuttiin
Jetta-Talojen toimintaan sekä tuotantoon. Tilaisuudessa keskusteltiin myös palvelualan yrittäjien mahdollisuuksista saada apua ja rahoitusta toimintansa kehittämiseen. Jarmo Finnilä Keski-Pohjanmaan
aikuisopistolta esitteli aikuisopiston mahdollisuuksia yritysten kehittämistoiminnassa ja erityisesti palvelualan yrittäjille tarkoitetun palvelualojen liiketoimintojen uudistamishankkeen mahdollisuuksia
auttaa kaupan alan, majoitus- ja kuljetusalan sekä
asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten kehittämisja uudistamisprosesseja.
Osallistuminen palvelualojen liiketoimintojen
uudistamishankkeeseen on maksutonta ja hankkeen kautta on mahdollista saada mm. asiantuntija- ja konsultointiapua joko oman yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen tai yritysryhmän toiminnan
kehittämiseen.
Jetta-Talolla järjestetty tilaisuus oli ensimmäinen yhteinen kokoontuminen, mutta jatkossakin perholaisia
palvelualan yrittäjiä kutsutaan koolle keskustelemaan mahdollisista kehittämistarpeista ja
kehittämistoimenpiteistä. Kokoontumisia tullaan järjestämään myös toimialakohtaisina tapaamisina.
Mikko Hänninen
puh. 044 561 2152
mikko.hanninen@kase.fi

SOSIAALINEN YRITTÄJYYS VOIMAVARANA -TEEMAILTA ma 7.12.2009 klo 18.0020.30 Vetelin kunnanvirastolla

Tieturva 1 Maanantai 23.11 klo 8.30- 15.00
Hinta: 130 • + alv. 22 %/pv, sisältää aineiston, kahvit, ruokailun ja SPEK- rekisteröinnin sekä Tieturva 1-pätevyyden
Tieturva 2 Tiistai 24.11- keskiviikko 25.11
klo 8.30- 15.00
Hinta: 260 • + alv. 22 %/pv, sisältää aineiston, kahvit, ruokailun ja SPEK- rekisteröinnin sekä Tieturva 2-pätevyyden
Kouluttaja: Reijo Latvala/Eduel Oy
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: info@eduel.fi tai
050 465 3744

Illan tarkoituksena on herättää keskustelua sosiaalisesta yrittämisestä ja sen monista eri muodoista, rahoituksellisista eduista sekä yritystoiminnan eri mahdollisuuksista. Luennoitsijoina toimitusjohtaja Paula Lehtonen ja perusturvajohtaja
Maria-Liisa Nurmi.
Paneelikeskustelu alueen eri toimijoiden kesken.
Tervetuloa! Glögi- ja kahvitarjoilu.
Ilmoittautuminen 4.12. mennessä 044 7809 240
tai minerva.rannila@kase.fi
Järjestäjät: KASE Rekrypalvelu ja Trappan

Tervetuloa!
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Perhon kunta ja Länsi-Suomen ympäristökeskus
järjestää
ke 2.12.2009 klo 18:30 INFO-tilaisuuden
Perhon kunnanvirastolla Haanensalissa,
jossa esitellään Perhonjoen yläosan kalataloudellinen kunnostussuunnitelma ja suoritettavat kunnostustoimenpiteet ja töiden
suorittamisajankohta.
Tilaisuus on avoin kaikille kuntalaisille ja tiedotusvälineille.
Tervetuloa!
Perhon kunta

SEUROJENTALON
KÄYTTÖVUOROT 2009-2010
Maanantai
19.00-20.00 Maaseutuopisto
20.00-22.00 Else Mäkelä

Tiina Saastamoinen
Else Mäkelä

Tiistai
16.00-17.00 4H-yhdistys
17.30-19.00 Perhon HT
19.00-21.00 Anni Hertteli

Elina Huttunen
Aki Kauppinen
Anni Hertteli

Keskiviikko
16.00-17.00 4H-yhdistys
Elina Huttunen
18.00-19.30 Outi Humalajoki
Outi Humalajoki
19.30-20.30 Perhon Naisvoimistelijat M. Huopana
Torstai
10.00-11.00
16.00-17.30
17.30-19.00
19.00-21.00

Kuntoutus
alle 10 v. liik.kerho
Perhon HT
Sahipakka MTY

Anu Lakanen
Anu Lakanen
Aki Kauppinen
Antti Sahipakka

Perjantai
17.00-18.30 Karel Säre
18.30-19.30 Anna Kirvesmäki

Karel Säre
Anna Kirvesmäki

Huom! Salin käyttö on vain sinne vuorot hakeneille.
Asiaton oleskelu tiloissa kielletty!
Vapaana olevia vuoroja voi hakea vapaa-aikatoimistosta. Päivisin tilat ovat pääsääntöisesti koulun
käytössä.
Jokainen tilan käyttäjä huolehtii, että paikat jäävät siistiin
kuntoon. Mahdollisista rikkoontumisista yms. on ilmoitettava välittömästi vapaa-aikatoimistoon.

VESIHUOLTO TIEDOTTAA
Siirtoviemärin rakennustyöt ovat käynnissä Kokkoneva – Oksakoski alueella ja valmistuvat kesään
2010 mennessä. Kokkoneva – Sahin alueen
viemäröinti valmistuu syksyllä 2010.
Syksyllä 2010 rakentaminen siirtyy Taipale – Möttönen alueelle ja mahdollisesti liittymät on kokonaisuudessaan rakennettu vuoden 2011 loppuun mennessä.
Vesihuoltolaki määrää viemäriliittymisestä
seuraavaa:
10 §
Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen
verkostoon
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö
on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.
Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä
viemäriin huleveden ja perustusten kuivatusveden
poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja
perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin
asianmukaisesti.
11 §
Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää
hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 10 §:ssä
tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen
myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja alueelliselle ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi.
Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on
pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Liittymismaksu pientalolle on 2049,50 • sis. alv 22
%. Maksuun voi saada pidemmän maksuohjelman
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.
Vuoden
2009
loppuun
mennessä
liittymissopimuksen tehneille kiinteistölle kunta rakennuttaa talojohdon liittymiskaivolta kiinteistön
tarkastuskaivoon. Kiinteistölle sijoitetut tarvikkeet
kunta laskuttaa liittyjältä työn valmistuttua.

Vapaa-aikatoimi

Vesi- ja viemärilaitos

KUNNANVALTUUSTON kokous maanantaina 7.12.2009 klo 19.00 kunnanvirastolla Haanensalissa
Esityslista nähtävänä 3.12. lähtien kunnan internetsivulla www.perho.com -> pöytäkirjat.
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla pe 23.10.2009 klo 9-14.
Antti Hietaniemi, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
SONNIPALKKION HAKUAIKA 9.23.11.2009
Vuoden viimeinen sonnipalkkion hakuaika alkaa 19.11.
ja päättyy 23.11.2009. Hakemuksen liitteenä tulee olla
nautaeläinluettelo, josta näkyy palkkion kohteena olevat sonnit.

Investointien hakuajat vuonna 2010 ovat 1.1 31.3.2010, 15.4 - 15.8.2010 ja 1.9 - 15.10.2010. Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnassa ei kuitenkaan sovelleta muita tukikohteita koskevia hakuaikoja,
vaan sitä voidaan hakea ajalla 1.1 - 30.11.2010. Nuoren viljelijän aloitustukea voi myös hakea jatkuvasti.
Lisää tietoa tukikohteista, tukitasoista ja hakumenettelystä löytyy kohdasta www.mavi.fi.

Hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti vipu-palvelun
kautta.

KOULUTUKSIA JA TEEMAPÄIVIÄ

LANNAN PATTEROINTI

TRAKTORIT LIIKENTEESSÄ -INFOTILAISUUDET

Poikkeaminen lannan varastointitilan tilavuudesta
on mahdollista, mikäli lantaa luovutetaan sellaiselle
hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä
ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan myönnetyn luvan
perusteella varastoitavaksi tai välittömään hyötykäyttöön
taikka lantaa varastoidaan asianmukaisesti tehdyssä ja peitetyssä lantapatterissa.

Ylivieska ti 24.11.2009, Ylivieskan ammattiopisto
Kannus ti 24.11.2009, maaseutuopisto, Koivukartano
Aiheina mm. Lupa-asiat, kuormaus –ja kytkentäsäännökset, perävaunun sallitut mitat ja massat,
erikoiskuljetukset.
Mukana Ari Pihlajavaara Koneyrittäjien Liitosta ja
Mauri Korkatti Liikkuvasta poliisista.

Poikkeamisesta tulee ilmoittaa riittävän ajoissa
maataloustoimistosta saatavalla lomakkeella. Lantapatteria ei saa sijoittaa tulvanalaisille alueille eikä
pohjavesialueille.
INVESTOINTITUKIEN HAKUAIKA 14.10.
– 30.11.2009
Meneillään oleva maatilojen investointitukien hakuaika
päättyy 30.11.2009. Vuonna 2009 rahoitettavana olleet
investointituen tukikohteet, tukimuodot ja tukitasot
säilyvät pääosin ennallaan. Tukipäätökset näihin
hakemuksiin pyritään tekemään tammi-helmikuun aikana 2010.
Uusina kohteina tukea voidaan myöntää sikataloudessa kaasutiiviiden viljasiilojen uudisrakentamiseen. Lisäksi tukea voidaan myöntää lypsy- ja
nautakarjataloudessa rehujakolaitteen tai
apevaunun hankintaan osana rakentamista vaihtoehtona kiinteälle ruokintajärjestelmälle. Rakennetun
maatalouskiinteistön hankintaa koskevassa tuessa ei
enää oteta huomioon vapautusta varainsiirtoveron maksamisesta. Kiinteistön hankinnan korkotukeen perustunut varainsiirtoverovapaus poistunee ensi vuonna.
Investointituen hakuaikoja pidennetään. Lisäksi
investointitukea voi hakea jatkuvasti, jos maatilan toiminnassa välttämätön tuotantorakennus tuhoutuu ja tuhoutuminen on aiheutunut tuen hakijasta
riippumattomasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta
vahinkotapahtumasta.

MAATILAN SOPIMUKSET –TEEMAPÄIVÄT
Toholampi to 3.12.2009, kunnantalo, kulttuurisali
Kalajoki pe 11.12.2009, kaupungintalo
Aiheina: Yhtiömuodot, yhtiösopimukset,
yhteishankintasopimukset, omistus-ja hallintaoikeustestamentti , avioehto ym.
Asiantuntijana mm. lakimies Vesa Malila MTK:sta
sekä Juha Nivala ProAgria Keski-Pohjanmaasta. Tarkempi aikataulu ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautumiset em. tilaisuuksiin ja lisätietoja
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto p. 040 808
5041, 06 8748 228 , tiina.paavola@kpedu.fi.
Ilmoittautumiset myös seija.klemola@perho.com,
p. 8883 217.
Maataloustoimisto

Perhon kotiseutuyhdistys ry:n
sääntömääräinen
SYYSKOKOUS
Perhon maaseutuopiston kirjastossa
ti 1.12.2009 klo 18.30 (johtokunta klo 18.00)
Kotiseutuasioista kiinnostuneet,
tervetuloa mukaan!
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rakentaa valokuitua Perhossa
Nyt suunnitellaan ensi kesän projekteja, oletko jo mukana!
KaseNetin palvelut ovat nyt lähelläsi. Liittymämme kautta saat televisio-, internet- ja
puhelinpalvelut samasta kaapelista. Asiakkaanamme saat ystävällistä ja nopeaa palvelua
ilman puhelimessa jonotusta.

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: yli sata kanavaa joista valita, automaattinen ohjelmien nauhoitus,
videovuokraus, teräväpiirtokanavat.
Etätyöskentely internetin välityksellä on nykypäivää ja sen tulee olla turvallista ja luotettavaa.
Hyvillä yhteyksillä voit myös opiskella kotona.
Valokaapeliyhteys nostaa myös kiinteistön arvoa, mistä on etua myytäessä tai vuokratessa
asuntoa.
Valokaapeli on investointi tulevaisuuteen, valokaapelin elinikä on kymmeniä vuosia.
Langattomat ja adsl-yhteydet eivät riitä laadukkaisiin palveluihin maaseudulla.
Valokuituverkkoyhteys mahdollistaa sen, että myös tulevaisuudessa maaseutu ja haja-asutusalueet pysyvät elinvoimaisena ja asuttuna.

Maatilat ja yritykset
Sähköinen asiointi viranomaisiin lisääntyy jatkuvasti, etähallinnat ja –huollot lisääntyvät.
Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii nopeita ja turvallisia yhteyksiä. Etätyö helpottaa ja monipuolistaa työtehtäviä.
Työtä voidaan siirtää, jakaa ja tuoda muualta maasta verkkojen välityksellä.

Täytä kysely netissä osoitteessa: http://www.kasenet.fi/kuitukysely
tai palauta tämä kysely Perhon kunnan infopisteeseen
Omat tiedot:
Nimi: ______________________________ Osoite: ________________________________________
Puhelin ja sähköposti: ______________________________________________________________

Lisätietoja tarjoamistamme palveluista ja hinnoista verkossa http://www.kasenet.fi
tai puhelimella: (06) 888 7111
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VAPAA-AIKATOIMI JA 4H TIEDOTTAA
4H-yhdistys ja vapaa-aikatoimi järjestivät
PIIRUSTUSKILPAILUN aiheena syksyn
värit.
Kilpailuun osallistui kaikkiaan 74 työtä, jotka
ovat nähtävillä kirjaston alakerrassa ja
nuopparilla joulukuun loppuun asti.
Näyttelyn parhaat työt olivat:
- 6-12 v. sarja: Iida Kotilainen Möttönen, 2. lk
- 12 v. sarja: Milja Kinnunen Möttönen
- Sekä raadin tunnustuspalkinto: Miika Kotilainen Möttönen, 5 lk.
Palkinnot ovat noudettavissa 4H-toimistolta.
Iidan työssä tulivat esille:
- 3-ulotteisuus
- hyvä värien käyttö
- aihe hyvin esille
Miljan työssä tuli esille:
- kaunis kokonaisuus
- hyvä idea
- selkeä työ
- tarkat yksityiskohdat
Miikan työssä tuli esille:
- hauska idea
- piirustus luo mielikuvan itsestä luonnon
keskellä

Kirppiksen uusi puhelinnumero on
040 839 5996
Kirppiksen aukioloajat:
ma 11-17
ti, to ja pe 9-15
ke 12-18

Latujen hoito syksy 2009-kevät 2010
Mikäli kylillä on kiinnostusta saada latu kylälle niin
sen hoidosta on mahdollista saada
korvaus vapaa-aikalautakunnalta.
Korvauksen saamiseksi latujen hoidosta on ilmoitettava etukäteen vapaa-aikatoimistoon.
Latujen hoidosta maksetaan vapaa-aikalautakunnan päättämä korvaus. Korvaukset maksetaan maaliskuun loppuun mennessä.
Kirkonkylän, Kivelän ja Humalajoen ladut
hoídetaan kunnan toimesta.
Vapaa-aikalautakunta

Nuori 13-17 v
Sinulla on mahdollisuus tulla vielä mukaan
Nuori kulttuuri -kerhotoimintaan jota järjestetään tämä syksy ja ensi kevät Perhossa.
* Perhoja tehdään nuopparilla keskiviikkoisin
klo 16-18, vetäjänä Sami Parkkinen.
* Tanssikurssia ohjaavat Anna Kirvesmäki ja
Janina Alanko uudessa liikuntasalissa maanantaisin klo 16.30 alkaen
* Bändikurssi, jota vetää Samuli Mäkelä
musiikkiluokassa otetaan vielä ihan aloittelijoitakin mukaan.
Lisätietoja kerhoista vapaa-aikatoimistosta,
puh. 040 528 9971.
Lisäksi Snookerin saloihin opastaa maanantaiiltaisin nuopparilla Sami Parkkinen.
Tervetuloa uusien harrastusten pariin!
Nuori kulttuuri/vapaa-aikatoimi

Nuopparilla avoimet ovet
ma 18-20
ke 18-20
pe 19-20
Vapaa-aikatoimi
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R - Itella Oyj

VAPAA-AIKATOIMI JA 4H TIEDOTTAA
URHEILUSSA JA KULTTUURISSA MENESTYNEIDEN
PALKITSEMINEN
Vapaa-aikalautakunta palkitsee vuonna 2009
urheilussa ja kulttuurissa menestyneitä Perhossa kirjoilla olevia perholaisia.
Palkittavia titteleitä ovat:
Vuoden liikuttaja
Vuoden urheilija
Vuoden nuori urheilija
Vuoden joukkueurheilija
Vuoden valmentaja
Urheilun maineteko
Vuoden kuntoilija/harrasteurheilija
Vuoden kulttuuriteko
Musiikin alalla ansioitunut
Vuoden nuori taiteilijalupaus
Ahkera kirjaston käyttäjä
Vuoden kirjallisuuspalkinto

PIKKUJOULUT
NUOPPARILLA PERJANTAINA 27.11.2009 KLO
19.00 ALKAEN!!
Ohjelmassa mm. karaokea,
arvontaa, pientä
naposteltavaa yms. kivaa
ohjelmaa!!
TERVETULOA!!

T: Nuopparin pitäjät

KINKKUBINGO
ti 1.12. Seurojentalolla
alkaen klo 18.30
Joka lapulle arvotaan kinkku

Urheiluseurat ja yhdistykset sekä yksityiset
voivat tehdä vapaa-aikalautakunnalle kirjallisen
ehdotuksen palkittavista perusteluineen
palkittavista vuoden loppuun mennessä.
Vapaa-aikalautakunta

Perhon 4H-yhdistys

JOULUASKARTELUKURSSI
NUOPPARILLA
ti 8.12.2009 klo 18.30

Kaukalovuorot haettavina

Ilmoittautumiset 1.12. mennessä.
Ilmoita samalla minkä vaihtoehdon
haluat tehdä.

vapaa-aikatoimistosta,
puh. 888 3214, 040 528 9971.
Vapaa-aikatoimi

-

Ilkivaltaa Perhossa
23.-25.10 Perhossa on tehty ilkivaltaa ajelemalla
autolla urheilukentällä!
Liikuntapaikat eivät ole edelleenkään tarkoitettu
moottoriajoneuvoilla ajamiseen.
Kaikesta ilkivallasta ilmoitetaan
poliisille! Havaintoja yöllisestä
hurjastelusta voi
myös jättää Perhon kuntaan.

-

Voit tehdä kurssilla:
Kukka-asetelma koriin (sis. tulilatvan
sekä muun materiaalin. Ota mukaan
oma kori) Hinta 7 eur 4h-jäsen/9 eur
ei jäsen
Jouluinen kranssi Hinta 3 eur 4h-jäsen/5 eur ei jäsen
Lapsille joulukorttiaskartelu 0,40 eur/
kortti 4h-jäsen ja 0,60 eur/kortti ei
jäsen
Perhon 4H-yhdistys,
Elina, puh. 040 779 1690

Perhon kuntatiedote n:o 9/2009. Jakopäivä 30.11.2009.
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Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin.

