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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

Kase Yrityspalvelu
tiedottaa
Kuorma-autojen, maatalouskoneiden ja raskaan kaluston
renkaiden myynti ja korjaus
sekä paistokorjaus. Henkilöautojen myynti ja korjaus.
T:mi Kimmo Vasalampi
Kettukankaantie 341
69980 MÖTTÖNEN
puh. 044 519 9061

Perhon lukion YLIOPPILASJUHLA
la 5.6. klo 11.30 Perhonsalissa
Juhlapuhe: majuri evp. Keijo Honkonen
Juhlan jälkeen ylioppilaiden kunniakäynti
sankarihaudalla.
Kutsumme juhlaan erityisesti 20 vuotta sitten Perhon lukiosta ylioppilaaksi lakitettuja sekä 50 vuotta sitten Perhon kunnallisen
keskikoulun päättäneitä!
Tervetuloa!
Rehtori
Erityisopettaja, koulun johtaja Jürgen Lapp siirtyy eläkkeelle.
Läksiäiskahvit ke 2.6. klo 12 - 15.30 Rinteen koululla (puukoulu).
Tervetuloa!
Rinteen koulun väki ja opetustoimi

KUULUTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 56 SEKÄ MUUTOS
JA LAAJENNUS PAAVONKALLION ALUEELLA
Asemakaavaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27
§:n mukaan yleisesti nähtävillä Perhon kunnanvirastolla 28.5. – 28.6.2010
välisen ajan (30 vrk).
Muutoksen kohteena ovat seuraavat alueet:
1. Asemakaavan muutos korttelissa 56 sekä osalla viereistä
viheraluetta; Jaakontien varrella sijaitsevan asuinkorttelin laajentuminen
viheralueelle.
2. Asemakaavan muutos ja laajennus Paavonkallionalueella; asemakaavan muutos koskee osaa Antintiestä ja asemakaavan laajennuksella
muodostuu erillispientalojen (AO) korttelialue 48, osa Antintiestä sekä yleistä
pysäköintialuetta (LP).
Muistutukset kaavaehdotuksia vastaan on toimitettava kirjallisena kunnanhallitukselle ennen nähtävilläoloajan päättymistä (69951 PERHO).
Perhossa 11.5.2010

Seuraava Perholainen
ilmestyy 24.6.
Toimitus:
Perhon kunta, Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Painolampi Ky

Kunnanhallitus

Muistathan, että Toimintakeskuksessa myydään tuotteita (pyyhkeitä, tyynyliinoja, koruja, poppanoita ym.), jotka sopivat esim. lahjaksi
ylioppilaille, vasta valmistuneille, äideille, isille, lapsille jne.
Esim. nimipyyhkeitä tehdään tilauksesta. Tilaukset jätettävä ajoissa,
jotta saat ne haluamanasi ajankohtana.
Tule rohkeasti käymään Toimintakeskuksessa ma-pe klo 9-15,
Jyväskyläntie 23 (vanha lääkärintalo).
Tiedustelut ja tilaukset, puh. 863 1262

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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TEKNINEN TOIMISTO YM. TIEDOTTAA
YKSITYISTEIDEN KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUS KESÄLLÄ 2010

VUOSILOMIEN SIJAISUUSJÄRJESTELYT
2010

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan
06.04.2010, § 11 myöntää talousarvioon yksityisteiden kunnossapitoon varatut 10 000 eur seuraavin
ehdoin:

Rakennustarkastajan vuosiloman aikana 7.11.6, 5.-23.7., 9.-13.8. ja 13.-17.9.2010 ja työpäällikön vuosiloman aikana 19.7.-6.8., 27.9.1.10.2010 tehtäviä hoitaa tekninen johtaja Osmo
Jauhiainen, puh. (06) 888 3234, 0400 921 361.

Avustus myönnetään yksityisille teille tai tien osille
jotka toimivat pysyvän asutuksen ulospääsyteinä,
kulutuskerroksen parantamiseen (murskesora, 016mm). Avustuksen suuruus on 50 % toteutuvista
kustannuksista ja myönnetään hakemusten mukaan
määrärahojen puitteissa. Avustuksen saannin ehtona on ollut, että yksityistiehoitokunta sitoutuu suorittamaan kulutuskerroksen toteutuvista kustannuksista
50 %.
Avustuksen hakuaika on 28.6.-31.8.2010 klo
15.30 mennessä.
Avustus toimitetaan tekniselle lautakunnalle
osoitettuna ja kuoreen merkitään tunnus:
”YKSITYISTEIDEN KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUS KESÄLLÄ 2010”
Perhon Kunta/tekninen lautakunta
PL 20, 69951 PERHO
Hakemukset voi jättää myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@perho.com.
Lisätietoja avustuksesta antaa rakennustarkastaja
Tapio Alanko, puh. (06) 888 3237, 0400 361 991.

Kiinnostaako tukiperhe- ja
tukihenkilötoiminta?
Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n hallinnoiman
Tueksiko tulet? –projektin (2009-2011) kautta voit
lähteä tukiperheeksi tai tukihenkilöksi tukea
tarvitsevalle lastensuojelun asiakasperheen lapselle Keski-Pohjanmaalla. Uudet toimijat saavat
perehdytyksen toimintaan ennen tukisuhteen alkamista. Lisäksi syksyllä tarjolla tukiperhe- ja tukihenkilökoulutusta.
Ota yhteyttä ja kysy lisää: Satu Kinnunen, vs.
projektityöntekijä, puh. 044 587 4511,
satu.kinnunen@kokkolanensijaturvakoti.fi tai Mari
Huusko, JYTA-alueen tukiperhekoordinaattori, puh.
050 579 0142, mari.huusko@kpshp.fi
SUURI KIITOS jo toiminnassa mukana oleville!
Olette arvokkaita vapaaehtoistoimijoita ja teette
monia lapsia ja perheitä tukevaa työtä.
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Teknisen johtajan vuosiloman aikana 21.30.6.2010 tehtäviä hoitaa työpäällikkö Pasi
Rannila, puh (06) 888 3235, 0400 361 990.
Asuntosihteerin vuosiloman 14.6.-9.7., 30.8.5.9.2010 aikana asuntoasiat, puh. (06) 888 3238.
Rakennustarkastajan työssäolopäivät osaaikaeläkkeen aikana on parillisen viikon ma – ke
ja parittoman viikon aikana ma – ti. Rakennustarkastaja on tavattavissa toimistolla ma – ti klo
9-12.00.
Rakennustarkastaja, Tapio Alanko puh (06) 888
3237, 0400 361 991.
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.

Hyvä yrittäjä!
Kasen yritysrekisterin päivitys on nyt saatu valmiiksi. Voit käydä tarkistamassa tietosi osoitteesta
yph.kase.fi
Kaikkia yrityksiä ei lukuisista yhteydenotoista huolimatta tavoitettu, joten siksi on tärkeää, että itse käytte katsomassa yrityksenne tiedot, jotta nekin saadaan ajan tasalle. Yritysrekisteri on vilkkaassa käytössä, myös seutukunnan ulkopuolella. Uudet yritykset, jotka on rekisteröity helmikuun 2010 loppuun
mennessä, on myös lisätty rekisteriin.
Mikäli yrityksesi on rekisteröity sen jälkeen tai
yrityksesi tiedoissa on puutteita, ota yhteyttä
yritysneuvojaan tietojen saamiseksi rekisteriin.
Sari Torppa
Mikko Hänninen
p. 044 561 2154
p. 044 561 2152
sähköposti: etunimi.sukunimi@kase.fi
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SOSIAALIASIAMIES TAVATTAVISSA
Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu lakiin Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet vuodelta
2001. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa
asiakasta kohteluun, osallistumiseen, oikeusturvaan ja sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Sosiaaliasiamies Helinä Jokitalo on tavattavissa
maanantaina 7.6.2010 klo 13-15 Perhon
kunnanvirastolla, Haanensalissa.
Yhteystiedot:
Sosiaaliasiamies Helinä Jokitalo
Terveystie 1, 67200 Kokkola
Puh (06) 8254 210, 044 7250 598
helina.jokitalo(at)cou.fi
Käynnistä sovitaan tilanteen mukaan puhelimitse.

UNIAPNEALAITTEIDEN TARVIKEJAKELU JYTAN ALUEELLA
Uniapnealaitteiden tarvikejakelu alkaa Jytan alueella 1.6.2010.
Jakelupaikkoina toimivat:
- Toholammin terveyskeskus (Toholampi, Kannus,
Lestijärvi)
- Tunkkarin terveyskeskus (Halsua, Kaustinen,
Perho, Veteli)
Tarvikejakelusta on mahdollista saada laitteen
suodattimia ja muita kuluvia tarvikkeita; letkuja,
remmejä, maskeja ja niiden osia.
Jakelupäivät ovat:
- Toholammin terveyskeskus: tiistai ja perjantai
klo 12.00 – 14.00
Yhdyshenkilönä toimii Riitta Koivikko, puh. 044
788 5301
- Tunkkarin terveyskeskus: tiistai klo 7.00 –
15.00
Yhdyshenkilönä toimii Teija Nikula, puh. 867
9545.
Mikäli laitteen käytössä on ongelmia, ottakaa yhteys ja ajanvaraus Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kuntoutusohjaajaan, puh. 826 4469.
Huoltoa koskevissa asioissa ottakaa yhteys puh.
826 4606
Laitteen käyttöön luovutus, maskin valinta ja käytön
ohjaus tapahtuvat edelleen keskussairaalassa.

PÄIVÄTOIMINTAA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE
Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n
päivätoimintayksikkö Vaskooli järjestää
mielenterveyskuntoutujille päivätoimintaa ensi syksynä Perhossa. Päivätoimintaa järjestetään joka
toinen torstai alkaen 19.8., yhteensä yhdeksänä
päivänä. Päivä koostuu kolmesta erilaisesta ryhmästä; matalan kynnyksen-, liikunta- ja keskusteluryhmästä. Ryhmiin haetaan erillisellä
hakemuslomakkeella.
Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa psyk.sh.
Anna-Maija Marjusaarelta puh. 040 524 0221 tai
Vaskoolin ohjaaja Satu Jyrkältä puh. 040 511 1896.

KEHITYSVAMMAISTEN ja LÄHEISTEN
VIRKISTYSPÄIVÄ to 10.6. klo 10-15
HUMALAJOEN LEIRIKESKUKSESSA
Ohjelma:
Klo 10.00 Tulokaffit ja alkuhartaus, Aila Girsen
11.00 Runojen maailmaan johdattaa
Maija-Liisa Pulkkinen
12.00 Ruokailu
13.00 Askartelua Ailan johdolla
14.00 Musiikkia ja päätöshartaus,
Tiina Karhulahti
15.00 Lähtökaffit
Ilmoittautuminen: 27.5. mennessä Perhon
kirkkoherranvirastoon puh. 823 5320.
Ilmoita erikoisruokavaliot ja avustajan tarve.
TERVETULOA!
Järjestäjät: Perhon seurakunta ja kunta, Perhon
kehitysvammisten Tukiyhdistys ry, Perhon seudun Vanhustenkotiyhdistys ja Perhonjokilaakson
Omaiset ja Läheiset ry

Perhon KOTISEUTUMUSEO
kirkonmäellä avoinna
heinäkuussa seuraavasti:
ma: suljettu, ti: 11-15, ke: 14-18, to: 11-15,
pe: 14-18, la: suljettu, su: 11-15.
Muulloin sopimuksen mukaan (040 558 2642).
Perhon kotiseutuyhdistys ry
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Kunnan ruokahuollossa on haettavana
seuraavat määräaikaiset ravitsemistyöntekijän toimet:
1) ajalle 16.8.2010-5.6.2011 osa-aikainen (5
h/päivä), määräaikainen ravitsemistyöntekijä Möttösen koululle
2) ajalle 16.8.2010-5.6.2011 osa-aikainen (4
h/päivä) määräaikainen ravitsemistyöntekijä koulukeskuksen keittiöön, työaika
ajoittuu päivittäin ajalle 10.30 – 14.30.
3) ajalle 16.8.2010–5.6.2011 ravitsemistyöntekijän osa-aikalisän sijainen Möttösen koululle, työaika on kuukausittain
n. 50 % täydestä työajasta (38,15 h/viikko) ja sijoittuu siten, että kokopäiväinen
työaika vuorottuu kahden viikon
jaksoille.
Kelpoisuutena kohdissa 1. ja 2. vähintään alan toisen asteen ammatillinen koulutus tai työkokemusta ravitsemistyöntekijän, keittäjän tai keittiöapulaisen tehtävistä. Kohdassa 3. kelpoisuutena vähintään alan toisen asteen ammatillinen koulutus, lisäksi valinta tehdään yhdessä työvoimahallinnon
kanssa ja valitun tulee täyttää osa-aikalisän sijaiselta vaadittavat työvoimahallinnon kriteerit.
Hakuaika päättyy 4.6.2010 klo 14.00. Lisätietoja
vs. ravitsemispäällikkö Pirkko Viertamo puh. (06)
888 3316. Hakemukset, joihin on liitetty oikeaksi
todistettu cv tai ansioluettelo toimitetaan osoitteella Perhon kunta, PL 20, 69950 Perho, kuoreen merkintä ”ravitsemistyöntekijä” tai sähköisesti
perhon.keskuskeittio(at)perho.com.
Perho 12.5.2010

Hallintojohtaja

OLETKO JO MUKANA VALOKUITUVERKOSSA?
Missä maakuntaverkon reitti kulkee Perhossa?
Koulukeskus - Sahintie - Kiveläntie – Kokkoneva –
Oksakoski ja näiden lähialueet.
Reittien ja verkon toteutuminen edellyttää, että
mukaan lähtee riittävästi talouksia.
Voit ilmoittaa kiinnostuksesi netissä osoitteessa:
http://www.kasenet.fi/kuitukysely , tai soita meille,
niin kerromme lisää.
Vielä ehdit. Toimi nopeasti, niin olet mukana!
Ilmoittautumiset viimeistään pe 28.5.2010.
Mitä valokuituliittymä maksaa?
- noin 2 290 eur matkan ollessa enintään 200
metriä verkon liityntäpisteestä.
- ylimenevältä matkalta lisämaksu on 3 eur/metri
helpohkossa maastossa.
- vaikea maasto hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Hinnat sisältävät alv 22 %.
Liittymä on kotitalousvähennyskelpoinen verotuksessa asennuksen osalta
Lisätietoja hinnoista ja liittymänopeuksista
www.kasenet.fi
KaseNet - Lestintie 41,69440 LESTIJÄRVI Puh. 6
888 7111 maakuntaverkko@kasenet.fi
Valokuituverkkoyhteys mahdollistaa sen, että myös
tulevaisuudessa maaseutu ja haja-asutusalueet pysyvät elinvoimaisena ja asuttuna.

VAPAITA VUOKRA-ASUNTOJA
Kunnan vuokra-asunnoista on vapautumassa seuraavat huoneistot:
- Eeronkuja 2 B 5
- Eeronkuja 4 A 3
- Kiveläntie 855 E 2/
Oksakosken uusi paritalo
- Riihikankaantie 1 A 3/
Oppilasrivitalo
- Riihikankaantie 1 A 4/
Oppilasrivitalo

3h+k+s
2h+k+s

80,0 m²
58,0 m²

3h+k+s

77,0 m²

2h+k+s

52,0 m²

1h+k+s

37,0 m²

Asuntohakemuksia saa teknisestä toimistosta.
Lisätietoja Taina Jänkä, puh. 888 3233.
Vuokratoimikunta
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Lisätietoja verkossa: http://www.kase.fi/maakuntaverkko, sähköposti: maakuntaverkko@kase.fi, puhelimella: (06) 888 7111
Keskuskoulun vanhempainyhdistys TUKEVAT ry tiedottaa
arvontatuloksia
Jäsenkampanja: Simo Hertteli, hierontalahjakortti
Valokuvanäyttely: Emilia Leväniemi, hierontalahjakortti ja
Freya Lindqvist, vaatelahjakortti
Kevätarpajaiset: Vuokko Marjut Peltokangas,polkupyörä
ja Jaana Paananen, matkapuhelin
Arpajaisten kaikista voitoista on ilmoitettu voittajille. Arpajaisten tulos vanhempainyhdistyksen verkkosivulla sekä kauppojen ilmoitustaululla.
Kiitos arpojen myyjille, ostajille sekä yrityksille ja yksityisille voittojen lahjoittamisesta!
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Ajattomat kotiseutulukemistot – vaikkapa kevään ja kesän
juhlijoille – edelleen
myynnissä Kukkakauppa Keikkiäisessä, St1:llä, kunnantoimistolla ja johtokunnan jäsenillä.
”Tokko Perhua tunnet?”, ”Tiiänpä Perhon
pitäjän, Perhonjoen
perukoilla”, ”Kyläkauppojen kulumilta Kauppako se on joka
kannattaa?”, ”Koulussa on käytävä – ja pyörällä päästään! –
Perholaisten
koulumuisteloita”.
Perhon
kotiseutuyhdistys ry

Kunnanvirasto
suljettu
5.-23.7.2010.
Päivystyksestä
seuraavassa
Perholaisessa.

PERHON
KUNTAVIIREJÄ
voi ostaa kunnanvirastosta sen aukioloaikoina.
pieni 42 eur/kpl
iso 54 eur/kpl
Perhon kunnan kesätyöntekijöksi on valittu seuraavat henkilöt:
-

vapaa-aikatoimistoon ajalle 1.6.-31.7.2010 Pihla Erkkilä
uimakoulunohjaajat ajalle 7.-11.6. ja 14.-18.6. Juuso Taipale, Aino-Maija Fiskaali, Markus Sahlgren ja
Josefiina Kalliokoski
ohjaaja ilmaisutaidon leirille 5.-9.7. Hanna Laajala
ohjaajat liikunta-/leikkikerhoihin ajalle 7.6.-2.7. Oksakoskelle Anna Kirvesmäki ja Riku Laajala, Möttöseen
Milla Puoliväli ja Katja Humalajoki ja Kirkonkylälle Iiris Kivelä ja Mikael Viitala
esittelijät Lampuotiin ajalle 1.-31.7. Niina Laajala ja Jonna Siironen
Jalmiinakotiin ajalle 7.6.-31.7.2010 Mikko Kellokoski, Tanja Kuusjärvi, Minna Maria Manninen ja Teemu
Varila
Kirjastoon ajalle 1.-31.7.2010 Juho Kivelä
Aamuruskon kesätyöntekijöiksi/vuosilomien sijaisiksi Eero Polvinen, Minttu-Maria Riihimäki ja Mira Tyynelä
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
HAKEMUKSESSA ILMOITETTUJEN TIETOJEN MUUTTAMINEN 15.6.2010 MENNESSÄ
Muutokset pinta-aloissa ja kasveissa tulee tehdä
kirjallisesti lomakkeella 117 viimeistään tiistaina
15.6.2010. Kylvöalailmoitusta ei voi jättää myöhässä,
vaan 15.6.2010 jälkeen toimitetut ilmoitukset hylätään.
Myös peruslohkojen pinta-alojen muutokset on ilmoitettava 15.6.2010 mennessä. Mikäli pinta-alan muutos
aiheuttaa lohkolle kuviokorjauksen, myös lomake 102C
ja kartta on toimitettava. Viimeinen kylvöpäivä on kaikilla kasveilla 30.6.2010.
Mitä voi muuttaa
Muutokset kasveissa ja kasvulohkojen pinta-aloissa tehdään lomakkeella 117. Kasvulohkojen pinta-aloja voidaan korjata. Yksittäisiä peruslohkoja voidaan lisätä
hakemukselle. Tiedot lisättävistä peruslohkoista ilmoitetaan myös lomakkeella 102A. Kesantoalaa voidaan
muuttaa.

sähköisesti voidaan ilmoittaa muutoksia pinta-alaan,
kasveihin, tilatukiominaisuuteen ja hukkakauratietoihin.
Aiemmin ilmoitettu tieto korvataan muuttuneella kasvulohkotiedolla. Sähköinen kylvöalamuutoslomake sisältää sekä muuttuneet että ennallaan pysyneet
kasvulohkot.

TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT VIIMEISTÄÄN
15.6.2010
Tukioikeuksien siirroista tulee ilmoittaa tukioikeuksia luovuttavan tilan kuntaan 15.6 2010 mennessä. Jos hallintaan tai omistukseen on tullut uusia peltoalueita ja tukioikeuksien vuokraamisesta tai ostamisesta on sovittu,
lomake 103A ja 103B tulee jättää viimeistään 15.6.2010.
Näin mahdollistetaan tilatuen maksaminen tukioikeuksien
saajalle vuonna 2010. Lisätietoja maataloustoimistosta.

KASVINSUOJELURUISKUJEN
TESTAUKSET 2010

Muutokset 15.6.2010 jälkeen
15.6.2010 jälkeen muutoksia voidaan tehdä rajoitetusti, eikä lomakkeella 117 ollenkaan. Koko hakemus
tai osa hakemuksesta voidaan perua. Myös peruslohkoja 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 valkuaiskasvipalkkiossa on ilmoitettava lomakkeella 166 välittömästi,
kun tukiehtojen täyttymättömyys on havaittavissa ja joka
tapauksessa ennen paikan päällä tehtävän valvonnan
ilmoittamista.
Lomakkeita saa maataloustoimistosta tai internetistä
osoitteesta: http://lomake.mmm.fi. Satovahingoista ilmoitetaan lomakkeella 118.
Muutokset sähköisesti 15.6.2010 saakka
Kylvöalailmoituksen (nro 117) palauttaminen sähköisesti
on mahdollista vain niiden tilojen osalta, jotka ovat jättäneet perus- ja kasvulohkolomakkeensa sähköisesti.
Sähköisesti ei voi ilmoittaa peruslohkojen
yhdistämisiä eikä jakoja. Näitä koskevat muutokset on ilmoitettava lomakkeella 102C. Sen sijaan
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ProAgria järjestää ruiskujen testauksia eri paikkakunnilla. Perhossa testauspäivä on perjantaia 11.6.2010
klo 12.30-15.30 Perhon maaseutuoppilaitoksella
konehallin edustalla. Ruisku tulee olla ehdottomasti
pestynä ja siinä tulee olla 200 litraa vettä. Testaaminen maksaa 120 eur. 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.
Viimeinen mahdollisuus tänä keväänä on testauttaa ruisku
viikolla 24 (15.-18.6.2010), mutta tällöin hintaan lisätään matkakustannukset.

MAATILOJEN INVESTOINTITUKIEN
HAKUAIKA 15.4.-15.8.2010
Maaseutuviraston kotisivuilla on taulukko, mistä tukikohteet ja tukitasot löytyvät. Tuki haetaan lomakkeella
2314 joka löytyy osoitteesta http://lomake.mmm.fi. Tiedustelut investointituista ely-keskukseen Soini Kattilakoski puh. 050 312 8575 tai Heikki Rautio puh. 050 312
8627.
Hyviä kylvökelejä!
Maataloustoimisto
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PERHON 4H TIEDOTTAA
4H-dogsitter
4H-eläintenhoitopalvelu on maksullista koirien- ja
muiden pienlemmikkien hoitopalvelua. Koulutetun
dogsitterin (koiranhoitaja) voit tilata monenlaisiin
tehtäviin esim. loma-ajan hoitoon, näyttelyapuun tai
vaikka vain lenkittäjäksi. Hoito tapahtuu joko asiakkaan tai hoitajan kotona. Dogsitterin voit tilata Perhon 4H-yhdistyksestä, puh. 040 779 1690

Perhonjokilaakson 4h-yhdistysten yhteinen
valokuvauskilpailu ”kesäsää”
Valokuvauskilpailun kilpailuaika on 1.6.-30.8.
Sarjat: ala-aste ikäiset sekä 13-29-vuotiaat.
Toivotaan runsasta osanottoa. Kuvien palautus 4htoimistolle kilpailuajan päätyttyä A4 kokoisena, ei
tarvitse olla valokuvapaperia.
Hyvät palkinnot.

Toimintapäivä Halsualla 10.6. klo 10.3015.30
Toimintapäivään voivat osallistua 6-28-vuotiaat
Tapahtuma on 4h-jäsenille ilmainen, muilta maksu
on 10 eur. Yhdistys järjestää kyydityksen.
Päivän aikana tarjotaan mehut/kahvit ja keittolounas.
Voit osallistua mm.
Viralliset kilpailut
Muu toiminta
Luontopolku
Lasten karaoke
Traktorin taitoajo
Hevosajelua
(ennakkoilmoittautuminen) Airsoft-ammunta
Hevostaito
Paimenkoiranäytös
(ennakkoilmoittautuminen) Kasvomaalausta
Mönkijätaito
ym.
(ennakkoilmoittautuminen)
Mönkijäkisa
Ilmoittautuminen 7.6. mennessä 4h-toimistolle
puh. 040 779 1690. Kaikki joukolla mukaan.

BINGO JOKA TORSTAI SEUROJENTALOLLA KLO 19.00
4H-kirppiksen aukioloajat:
Ma 11-17
Ti 9-15
Ke 12-18
To 9-15
Pe 9-15
Tule tekemään uskomattomia löytöjä ja varaa oma
myyntipöytäsi, puh. 040 839 5996

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Frisbeegolf eli kiekkogolf
Muistathan, että frisbeegolf on kaikkien käytettävissä Paavonkallion
ulkoilualueella. Kirjastosta voi lainata
firsbeekiekkoja, sieltä saa myös peliohjeita.
Panttirahan 20 eur saa takaisin, kun
palauttaa kiekot.
Mukavia hetkiä frisbeegolfin parissa.

Keski-Pohjanmaan liikunnan ja vapaa-aikatoimen järjestämässä liikuntakampanjassa
1.1.-31.3. arvonnoissa voittivat seuraavat
henkilöt:
* Testauslahjakortti 100 eur Taisto Harsunen
* Halpahallin lahjakortti 50 eur Armas Lakanen ja
Marjaana Kellokoski
* Picnic reppu Juhani Humalajoki
Yli 500 km hiihtäneet:
Eero Laajala 1072, Jussi Kivelä 1170, Mirja
Peltokangas 791, Antti Pohjonen 851, Sakari
Pohjonen 1062, Aulis Keisala 813, Martti Pohjonen 1454, Ulla Mäkelä 912, Aate Kalliokoski 650
Onnea voittajille!

KASVIHUONE JALMIINAKODILLA
Vapaa-aikatoimi yhdessä lukion Jäämeri-projektin
kanssa järjestää tänä kesänä kasvihuonetoimintaa
Jalmiinakodilla.
Mitäpä jos ilahduttaisit Jalmiinakodin asukkaita
viemällä kasvihuonetta varten vaikkapa tomaatin
taimia tai jotain muuta.
Kesäterveisin vapaa-aikatoimi ja lukion jäämeriprojekti

Puulaakilentopallo pelattiin kevään aikana.
Joukkueita oli mukana 7.
I Saranasormet
II Opettajat
III Ylösen tiimi
Voittajajoukkueet saavat lentopallon. Pallot voi noutaa vapaa-aikatoimistosta.
Onnea voittajille!

Palauta pyöräilykampanja Perho-Kyyjärvi
pyöräilykortit vapaa-aikatoimistoon.
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
TULOSSA PERHON MESTARUUSKISAT
YLEISURHEILUSSA KE 16.6.
Uimakoulut Vetelin uimahallissa
7.-11.6. ja 14.-18.6.
Uimakouluopettajina toimivat Vetelin uimahallin
uimaopettajat. Lisäksi uimakouluissa on mukana
Perhon vapaa-aikatoimen ohjaajia.
Osallistumismaksu
25• sisältää kuljetuksen ja opetuksen.
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon
26.5. mennessä. Uimakoululaisille lähetetään
kirje, mistä selviää aikataulut ja muut tarvittavat
tiedot.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
vapaa-aikatoimi, puh. 040 528 9971.

PERHO-VIIKKO VIIKOLLA 26
Toripäivä pe 2.7.
Toripaikka 10 eur, toripöytä 10 eur.
Varaukset vapaa-aikatoimi 040 528 9971
tai raija.sahlgren@perho.com
Toritapahtuma järjestetään
koulukeskuksen pihalla.
Viikon tapahtumissa:
* Iltarastit 29.6.
* Yöjuoksu pe 2.7.
Lisätietoja vapaa-aikatoimi

KESÄN LIIKUNTA/LEIKKIKERHOT
Lapsille järjestetään monipuolista liikunta/leikkikerhotoimintaa maanantaista perjantaihin 7.6. alkaen kirkolla, Möttösessä ja Oksakoskella.
* Möttösen koulu 12.00-16.00
* Kirkonkylä, kokoontuminen urheilukentällä (sateen
sattuessa nuopparilla) 12.00-16.00
* Oksakosken koulu 12.00-16.00.
Toiminta järjestetään pääasiassa ulkona, mutta sateen sattuessa tms huonolla säällä tai kovalla
auringonpaisteella sisällä. Kerhot ovat ilmaisia.
Ohjaajina vapaa-aikatoimen ohjaajia.
Ilmoittautumiset paikanpäällä. Lisätietoja vapaaaikatoimi.

LUOVAN ILMAISUN LEIRI
5.-9.7. Perhon nuopparilla
Ohjaajana Tanja Kupiainen ja
vapaa-aikatoimen ohjaajia.
Tule rohkeasti mukaan.
Aiempaa kokemusta ei tarvita.
Viikon aikana luvassa hauskoja kokemuksia
ja yllättäviä käänteitä.
Leiri on ilmainen.
Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimi, puh. 040 528
9971, raija.sahlgren@perho.com

Retki Härmään Power Parkiin
tai Härmän kuntokeskukseen ke 14.7.

Rumpujen soittoa
Perholaissyntyinen, juuri filosofian maisteriksi valmistunut Esa Riihimäki tarjoaa ammattitaitoista ja
hauskaa rumpuopetusta kaikenikäisille kesällä. Opetus toteutetaan yksityisopetuksena koulun musiikkiluokassa. Liikkeelle voidaan lähteä aivan perusasioista, joten mukaan voi lähteä vaikkei olisi
soittanutkaan rummuilla. Opetuksen hinta 14 eur/1
h tai 60 eur 5 h. Ilmoittautumiset viimeistään 24.5.
puh. 044 275 3439 Esa.

Juha Sahlgrenin "Metsäpeura" -valokuvanäyttely kirjaston Sinisiivessä 1.-30.6.

Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Vapaa-aikatoimi ja 4H-yhdistys

Kuntosalin piikkipallo, missä?
Kuntosalilta on kadonnut “piikkipallo”.
Palautatko pikaisesti kuntosalille
tai vapaa-aikatoimistoon.
Huom! Kuntosalilta ei saa viedä
tai lainata mitään!

Perhon kuntatiedote n:o 4/2010. Jakopäivä 25.5.2010.
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Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin.

