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Perhon kunnan kotihoito ja palveluasumisen tulosyksikkö hakee vakituiseen työsuhteeseen vanhustyöstä kiinnostunutta:

Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

Palkkaus ja muut edut KVTES:n mukaan.
Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo, tulee lähettää 1.10.2010 klo
14.00 mennessä Perhon kunta, perusturvan johtokunta, PL 20, 69950
PERHO tai sähköpostilla kirjaamo@perho.com. Valitun on toimitettava
lääkärintodistus ennen vaalin vahvistamista.

Kase Yrityspalvelu
tiedottaa
Energiapuukouran
valmistus
OLLIKOURA 1200 ja 680
Kaivinkoneen kauhat,
valmistus ja korjaus
www.ollikourat.fi
-kotisivut aukeaa lokakuussa
-sivuilla kuvia ja työnäytevideot
Terästuote Lauronen
Olli Lauronen
puh. 044 293 2700

Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 45
Toimitus:
Perhon kunta, Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Painolampi Ky

LÄHIHOITAJAA
•
•
•
•
•

Edellytämme lähihoitajan tutkintoa (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272).
Kokemus kuntouttavasta vanhustyöstä katsotaan eduksi ja odotamme kehittämismyönteisyyttä.
Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Jalmiinakoti.
Työ on 3-vuorotyötä.
Toimi on vakinainen ja koeaika on 4 kk. Toimi täytetään
1.12.2010 tai sopimuksen mukaan, mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvan.

Tarkemmat tiedustelut: vanhustyön johtaja Sirpa Ojala, puh. 040 729
5611 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@perho.com

Perhon Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry
ilmoittaa haettavaksi vuoden 2010 loppuun mennessä valmistuvia
PALVELUASUNTOJA,
jotka sijaitsevat Perhon keskustassa palvelukeskuksen välittömässä
läheisyydessä.
Asuntojen koko 40 ja 45 m². Vuokra tullee olemaan n. 10 eur m², vesimaksu 12 eur ja sähkö oman kulutuksen mukaan.
Hakemukset tulee tehdä asuntohakemus lomakkeella 34, jota saa
kunnanvirastoista.
Asuntohakemus tulee toimittaa osoitteella Vanhustenkotiyhdistys,
Vanhainkodintie 13 C 4, 69950 Perho, 2.10.2010 mennessä.
Lisätietoja antaa isännöitsijä Pentti Neuvonen puhelin 0400 477979.
Perhossa 14.09.2010

Hallitus

Möttöseen on suunnitteilla mainostorni.
Mikäli yrityksesi on kiinnostunut mainospaikan varaamisesta, ota
yhteyttä 15.10. mennessä
Rauni Kivelään, puh. 040 508 2247
tai Ari Kinnuseen, puh. 0400 517 380.

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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ETSINTÄKUULUTUS
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEEN
ESITTEESEEN JYTAKUNNISSA
Peruspalveluliikelaitos kokoaa Jyta-alueen kunnissa toimivista hyvinvointi- ja hoiva-alan palvelutuottajista tietoja tehdäkseen yrityksistä alueen
asukkaille esitteen. Peruspalveluissa tulee usein
esiin tilanteita, joissa asukkaat tai heidän omaisensa kyselevät yksityisten palveluntuottajien tietoja ostaakseen
palveluita
yrittäjiltä.
Myös
Peruspalveluliikelaitoksella on ajoittain tarpeita ostaa ns. keikkoja yksityisiltä oman palvelutuotannon
ja pitkäaikaisten ostopalvelusopimusten lisäksi.
Mikäli yrityksenne järjestää hyvinvointialan, hoivaja huoltoalan palveluita ja toimii vähintään yhden Jytakunnan alueella (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli), voitte
halutessanne ilmoittaa yrityksen koottavaan
esitteeseen. Palveluita, joita tässä yhteydessä tarkoitetaan, ovat erityisesti iäkkäiden tarvitsemat palvelut mm. siivous, vaatehuolto, kotihoito, ateriapalvelut, pihanhoito, avustajapalvelu asiointiin ja osallistumiseen jne.
Ilmoittautumisia kerätään 10.10.2010 saakka ja
ilmoittautuminen tulee tehdä netistä Jytan sivuilta
löytyvällä lomakkeella. Ilmoittautuminen alkaa ja
lomake löytyy nettisivuilta 1.9.2010 jälkeen.
Lomakkeella on ilmoitettava yrityksen nimi, yhteystiedot, osaaminen ja annettavat palvelut. Täytetyt
lomakkeet tulee lähettää joko spostilla osoitteeseen
susanna.junkala@kpshp.fi tai kirjeellä
Peruspalveluliikelaitos Jyta, Susanna Junkala, PL
19, 69101 Kannus. Tarvittaessa lomakkeen voi tilata postilla itselleen samasta osoitteesta. Lisätietoja asiasta antaa palvelujohtaja Reetta Hjelm, puh.
0400-145200 tai reetta.hjelm@kpshp.fi.
Ilmoittautumisten jälkeen esite tullaan julkaisemaan
syksyllä 2010.
Esitteitä tullaan jakamaan Peruspalveluliikelaitoksen
henkilökunnan ja kuntien työntekijöiden toimesta alueen asukkaille, jotta he saavat paremmin tietoa tarjolla olevista hyvinvointi- ja hoiva-alan palveluista.
Muuta rekisteriä asiasta ei muodosteta. Palvelusuhteen syntyminen on asiakkaan ja yrittäjän välinen asia ja kustannuksista vastaa asiakas. Palveluseteliyritysten rekisteri on erillinen rekisteri, mutta
palveluseteliyrittäjät voivat ilmoittautua myös tähän
esitteeseen mukaan.
Peruspalveluliikelaitos
Jyta-alueen kunnat
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PERHONJOKILAAKSON KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMAN MUUTOKSET
JA TÄYDENNYKSET SYKSY 2010
Halsua
Tietokoneen hyötykäyttöä, Halsuan yläaste, kokoontuu ma 27.9. klo 18 ja ke 29.9. klo 18
Taulukkolaskentaa ja tietokantoja, Halsuan yläaste, kokoontuu ma 25.10. klo 18 ja ke 27.10. klo
18
Halsuan näytelmäpiiri aloittaa to 7.10. klo 18.30
Ylikylän kuntotalolla, opettaja ilmoitetaan myöhemmin.
Kaustinen
Muskari aloittaa 15.9. klo 16, ohjaajana Kirsi Pulkkinen, Kaustisen keskuskoulu (1-6 luokat)/Sali
Köyhäjoen näytelmäpiirin ohjaajana syksyn 2010
Hillevi Puusaari
PikkuOttoset 1 (1999-2001 syntyneet) kokoontuu ke 15.9. klo 19-20, ohjaajina Jenni Uusitalo ja
Jouko Uusitalo
Perho
Yksinlaulukurssi jatkuu myös keväällä
Englanti I, Perhon keskuskoulu, ma 13.9. alk. klo
17-18.30
Lukupiiri, ei jatku osallistujien vähyyden vuoksi
Veteli
Muskari, mukaan pääsevät kaikki myös varasijoille ilmoittautuneet
Värilasityöt ja hopeakorut-piiri kokoontuu Vetelin
keskuskoululla Pajalassa alk ke 29.9. klo 18
Ensiapu I- kurssi alkaa marraskuussa, tarkempi
aika ilmoitetaan myöhemmin
Tunkkarin piano-piiri kokoontuu ke 15.9. klo 15
alk. Jatkossa tunnit alkavat koulun jälkeen
Sieni-retki kaikille sienestyksestä kiinnostuneille
8.9. klo 18 Emäntäkoulun lähimaastossa, lähtö
Emäntäkoulun edestä. Ei osallistumismaksua. Retken vetää Paula Nilivaara.
Jos olet kiinnostunut opettamisesta kansalaisopistossa, kerro itsestäsi ja mitä piirejä olisit kiinnostunut
vetämään sähköpostilla os. paula.nilivaara@veteli.fi
Jatkossa muutoksista ilmoitetaan Perhonjokilaakso-lehden muistilistalla ja opiston
nettisivulla http://www.veteli.fi/kansalop/
index.htm kohdassa ”Ajankohtaista”
Vetelissä 30.8.2010
Perhonjokilaakson kansalaisopisto
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VIEMÄRI EI OLE ROSKAKORI
Kaikki jäte ei kuulu viemäriin
Viemäriverkosto laitteineen toimii hyvin kun sitä käytetään oikein, eli kun kiinteistöistä johdetaan viemäriin
vain sinne kuuluvat jätevedet. Vessanpyttyä ei todellakaan ole tarkoitettu roskakoriksi.
Mikä ei kuulu viemäriin?
Viemäriin eivät kuulu esimerkiksi:
⇒
vanupuikot
⇒
tulitikut, tupakantumpit
⇒
vaipat, terveyssiteet, tamponit
⇒
kondomit
⇒
käsipyyhepaperit
⇒
sukkahousut, muut tekstiilit
⇒
kahvinporot
⇒
kinkunpaisto- ja muut rasvat
⇒
kiinteät ruuantähteet esim. puurot,
keitot
⇒
erilaiset kuoret ja pakkaukset
Viemäriin ei saa myöskään laskea ongelmajätteitä kuten:
⇒
bensiiniä
⇒
tärpättiä
⇒
liuottimia tai muita palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita
⇒
maaleja
⇒
happamia tai emäksisiä vesiä
⇒
torjunta-aineita
⇒
raskasmetallipitoisia nesteitä
⇒
myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita
⇒
myrkyllisiä nesteitä
⇒
lääkkeitä
Mitä viemäriin saa laittaa?
Viemäriin saa laittaa wc-paperin lisäksi se mikä
on ensin syöty ja juotu sekä pesuvedet.
Vesi- ja viemärilaitos

MÄÄRÄRAHA VETERAANITYÖHÖN
Kunnanhallitus on myöntänyt 20000 euron määrärahan käytettäväksi veteraanityöhön vuoden 2010 aikana. Määrärahalla tuetaan kotona asuvia veteraaneja
sekä veteraanien leskiä, niitä joiden valtionkonttorin
elinkorko on alle 20 %.
Veteraaneille, invalideille ja veteraanien leskille järjestetään tämän vuoden aikana siivous- ja hoivatyötä,
jonka toteuttavat perholaiset yrittäjät asiakkaan oman
valinnan mukaan. Keskimääräinen käyttö on noin 4
tuntia kuukaudessa, joko yhdessä tai useammassa
jaksossa kerrallaan asiakkaan tarpeen mukaan.
Omavastuuosuus annettavasta palvelusta on 10 euroa
tunti, jonka yrittäjä laskuttaa suoraan asiakkaalta.
Toisena vaihtoehtona otettiin mukaan kotiin kuljetettu
ateria, josta korvattaisiin jälkikäteen toteutuneen
laskutuksen mukaan korkeintaan 50 euroa kuukautta
kohden.
Kuitenkin jos asiakas haluaa käyttää molempia palveluita, niin kokonaiskustannus ei saisi asiakasta kohden ylittää 50 euroa.
Siis Te, veteraanit, invalidit ja –lesket, jotka tiedätte
kuuluvanne tähän ryhmään, ottakaa yhteyttä joko
veteraanijärjestön edustajaan, kunnan sosiaalipalveluohjaajan taikka suoraan palvelua antaviin yrittäjiin palvelun saamiseksi.
Yhteystiedot: Jorma Koivuniemi, puh. 044 725 0659,
iltaisin 050 356 5550 ja Vuokko Möttönen, puh. 0400
818 310

INFO−TILAISUUS
koulutuksesta kiinnostuneil le
tiistaina 12.10.2010 klo 17
Haanensalissa,
os. Keskustie 2, Perho.

Lähihoitajaksi Perhossa
Lähihoitajan näyttötutkinto ja valmistava koulut

us

(tammikuu 2011 ˘ kevät 201 3)

Henkilöstöuutinen:
Anne-Maarit Kotilainen
toimii asuntosihteerinä
31.12.2010 saakka.
Asuntoasioissa ota yhteyttä Anne-Maarittiin,
puh. (06) 888 3208.

Hakuaika päättyy pe 22.10.2010.
Hakulomakkeet ja koulutusesitteet: Internet−
sivuilta www.kpedu.fi tai opintotoimisto Merja Kivelä
puh. 040 808 5161 ¯ merja.kivela@kpedu.fi.

Lisätietoj a koulutuksest a: Anja Nousiainen Puh. 044
7250 523 ¯ anja.nousiainen@kpedu.fi ¯ Ritv a Jämsä Puh.
040 8085 092 ¯ ritva.jamsa@kpedu. fi

kpedu.fi
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI
HAETTAVISSA 30.9.2010 MENNESSÄ
Suomi käyttää EU-tasolla säädetyn mahdollisuuden
maksaa kertaluonteista lisätukea vuonna 2010 helpottamaan taloustilanteesta kärsiviä viljelijöitä.
Viljelijöille lähetetään syyskuun puolivälissä viljelijäkirje, jossa kerrotaan muun muassa väliaikaisen
kansallisen tuen hausta. Tukihakemus löytyy
lomakesivulta (http://lomake.mmm.fi) numerolla 428.
Tänä vuonna tuotantoaan aloittaneille tukea ei voida
maksaa. Lomakkeeseen nro 428 on liitettävä laskelma, jossa tuenhakija selvittää tukikelpoisuutensa
ja laskee hakulomakkeella kysyttävät tiedot. Myös
hakuohje ja laskelma löytyvät edellä mainitusta
osoitteesta. Maaseutuvirasto suosittelee sähköisesti
täytettävän excel-pohjaisen laskelman käyttöä.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan
maataloustuotantoon 31.12.2009 kohdistuvan vieraan pääoman, pois lukien osto- ja siirtovelat, määrän suhde hakijan toimintavuosien 2007-2009 maataloustuotannon arvonlisäverottomien myyntitulojen ja maataloustukien määrän keskiarvoon on
vähintään 1.
Tukea voidaan korottaa, jos maatalouden tuotannossa käytettäviin rakennuksiin ja rakennelmiin on tehty
hankinta- ja perusparannustoimenpiteitä. Tuen korotus määräytyy v. 2004-2009 tehtyjen investointitoimenpiteiden yhteenlasketun määrän perusteella, vähennettynä vastaavana aikana saatujen investointitukien,
luovutushintojen ja vakuutuskorvausten yhteismäärällä.
Tuen korotus myönnetään, jos investointikustannukset
ovat yhteensä väh. 20 000 euroa.
Tuki on enintään 0,3 % tukeen oikeuttavan vieraan
pääoman määrästä. Korotetun tuen suuruus on
enintään 3,0 % tukeen oikeuttavien hankinta- ja
perusparannusmenojen määrästä. Maksettavan tuen
yhteismäärä on enintään 15 000 euroa/hakija, josta vähennetään v. 2008 – 2010 maksetut de minimis –tuet.
Pienin maksettava tuki on 100 euroa. Tuki maksetaan
tämän vuoden loppuun mennessä.

ta, virtsa, soluneste, puristeneste, jätevesiliete, maanparannuskomposti) on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto kynnettävä.
Typpilannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä
vesistöä. Seuraavan viiden metrin leveydellä typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus
ylittää 2 %. Karjanlannan pintalevitys on aina kielletty
pellolla, jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 %.
Huom! Jos tila on valinnut ympäristötuen
lisätoimenpiteeksi ”lannan levitys kasvukaudella”, on
lannan levityksen määräajat ja tavat em. tiukemmat. Lannanlevitys on sallittua 10.9. asti, jos lohkolle
kylvetään syysvilja, syysöljykasvi tai nurmi tai istutetaan monivuotinen puutarhakasvi. Muissa tapauksissa
lannanlevitys on sallittu 15.8. asti. Tämän lisätoimenpiteen valinneilla tiloilla on käytettävä kasvukauden aikana oraille tai nurmille tapahtuvassa
kuivikelannan levityksessä kuivikelannan
tarkkuuslevittimiä ja lietelannan ja virtsan levityksessä
sijoittavia laitteita tai letkulevittimiä hajuhaittojen vähentämiseksi. Kasvustoa perustettaessa lanta on aina
mullattava.
SATOVAHINKOJEN ILMOITTAMINEN
Satovahingoista tulee ilmoittaa maataloustoimistoon
heti, kun vahinko on huomattu. Erityisen tärkeää on
ilmoittaa, jos sato jää korjaamatta satovahingon
takia. Näin menetellen voidaan vahingoista huolimatta
maksaa tuet. Satovahinkokorvausta voidaan suorittaa
hallan, raesateen, kaatosateen, rajuilman, poikkeuksellisten tulvien, poikkeuksellisen kuivuuden
tai muun vastaavan viljelijästä riippumattoman poikkeuksellisen suuren luonnonolojen vaihtelun aiheuttamasta vahingosta. Satovahingosta vähennetään
omavastuuosuus, jonka suuruus on 30 % viljelmän
normisadon arvosta. Vaikka satovahingosta ei tulisikaan maksettavaksi korvausta omavastuuosuuden
vuoksi, vahinkoilmoituksen jättämisellä vältytään
seuraamuksilta, jotka aiheutuisivat mahdollisen valvonnan perusteella. Vahingoista voi ilmoittaa lomakkeella
nro 118. Myös uusien raivioiden satovahingot on syytä
ilmoittaa, vaikka korvausta voidaan maksaa aikaisintaan kolmantena satovuotena.

LANNOITTEIDEN LEVITYS SYKSYLLÄ
MAATALOUSLASKENTA 2010
Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai
routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.
Lantaa ei saa levittää 15.10. – 15.4. välisenä aikana.
Lantaa voidaan levittää syksyllä enintään 15.11. asti,
jos maa on sula ja kuiva niin, että valumia vesistöön ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa
ole. Lantaa ei saa levittää nurmikasvuston pintaan
15.9. jälkeen. Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite (lan-
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Maatalouslaskentaa on tehty Suomessa sadan vuoden
ajan. Tietoja käytetään esim. liiketoiminnan suunnitteluun ja maatalousalan tutkimuksiin. Maatalouslaskenta
on lakisääteinen tutkimus ja tietojen luovuttaminen on
lain mukaan pakollista. Yli puolet tutkimuksen tiedoista
saadaan maataloushallinnon rekistereistä. Loput tiedot
kerätään tiloilta internetissä ja puhelinhaastatteluin.
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Keski-Pohjanmaan tilat saavat postitse kehotuksen
osallistua tutkimukseen viikolla 38 (20. – 26.9.2010).
Kaikille tiloille postitetaan verkkoasioinnissa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat, joilla
sähköiseen palvelun pääsee kirjautumaan.
Internetissä oleva kysely on yksikertainen täyttää ja
vastaaminen nopeaa. Jos tila ei ole antanut tietojaan
verkkopalvelussa määräaikaan mennessä, tiedot
kysytään
puhelinhaastattelussa.
Tietopalvelukeskuksen tavoitteena on, että puolet tiloista vastaisi tiedonkeruuseen internetissä.
INVESTOINTITUKIEN HAKUAIKA
15.10.2010 SAAKKA
Vuoden kolmas haku on alkanut syyskuun alussa ja päättyy 15.10.2010.
Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei
saa aloittaa eikä muuta sopimusta (mm. urakka- tai
tilaussopimus) saa allekirjoittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
on antanut hakemuksesta tukipäätöksen.
Maaseutuviraston kotisivuilla http://www.mavi.fi/fi/index/
maaseudunrahoitus/investointituet.html 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.
Maataloustoimisto

Perholaisuutta peliin!
Perhon Yrittäjäyhdistys on suunnittelemassa ja
työstämässä lautapeliä Perhosta. Pelissä tuodaan
esille positiivisessa hengessä perholaisia yrityksiä ja
Perhon kuntaa, asuitpa missä puolella Perhoa tahansa. Pelin fyysinen koko asettaa rajoituksia mukaan tulevien yritysten määrälle, joten mukaan mahtuu noin 20 yritystä.
Yritykselle mainos maksaa 100 • +ALV ja sillä summalla yritys saa mojovan määrän positiivista mainosta. Muutama yritys on jo mukaan lähtenyt, joten
varatkaapa oma paikkanne nopeasti!
Peliin mukaan lähtemisestä voi ilmoittaa Perhon
Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajalle Terhi Möttöselle
30.9.2010 mennessä. p. 040 583 2290 tai
terhi.mottonen@perho.com.
SEUROJENTALON
KÄYTTÖVUOROT 2010-2011
Maanantai
16.30-18.30
18.30-21.00

Vuoro
Hockey Team
Bingo/4H-yhdistys

Vastuuhenkilö
Aki Kauppinen
Kaisa Hietalahti

Tiistai
17.00-18.00
19.00-21.00

Hockey Team
Naisten lentopallo

Aki Kauppinen
Anni Hertteli

4H/Leikkikerho 6-9-v.
Step-aerobic/
naisvoimistelijat
Lentopallo/E. Mäkelä

Aino Itäniemi
Marianne Huopana

Tk/kuntoutus
Eläkeläiset
Hockey Team
Teatteriryhmä
Yhesä yhteen

Anu Riutta-Huopana
Martti Pohjonen
Aki Kauppinen
Eija Kaarlela

Lentopallo
Zumbaa
Lentopallo
Lentopallo

Anna Kirvesmäki
Johanna Harju
Karel Säre
Maija-Leena Erkkilä

Keskiviikko
16.00-17.00
19.00-20.00
20.00-22.00
Torstai
9.00-10.00
10.00-11.00
16.30-18.00
18.00-20.15
Perjantai
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-21.00
21.00-22.30

Else Mäkelä

Seurojentalon vuoroja ma-pe voi varata vapaa-aikatoimistosta.
Jokainen käyttäjä huolehtii, että paikat jäävät hyvään kuntoon.
Ilmoitathan välittömästi rikkoontumisista yms. vapaa-aikatoimistoon, puh. (06) 888 3214, 040 528 9971.
Vuorot ovat käytössä syyskuun alusta elokuun loppuun saakka.
Huom! Seurojentalo on suljettu viikot 42 (syyslomaviikko) ja
mahdollisesti myös viikko 43, jolloin vaihdetaan saliin ikkunat,
patterit ja uusitaan ulkoseinän eristys.

* Möttösen syylomaviikon leirille vielä vapaita
paikkoja.
* Bingoa pelataan joka ma seurojentalolla klo 19.00
* Uusi jäsenkausi on alkanut, jäsenlomakkeita saa 4htoimistolta.

* Kerhot ovat alkaneet, kaikki joukolla mukaan.
Lisätietoja 4h-toimistolta, puh. 040 779 1690
* Kirppiksen aukioloajat: ma 11-17, ti 9-15, ke 12-18, to
9-15 ja pe 9-15. Tule tekemään löytöjä.
* 4H-jäsenten kuntosalivuoro on tiistaisin klo 16-17
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VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUKSET
Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen avustukset
15.10.2009-15.10.2010 tapahtuneesta toiminnasta
haettavana 29.10.2010 mennessä.
LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET
1. Ohjaustapahtuma-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille ym. yhdistyksille
joukkueurheilumuodossa ja ryhmäliikunnassa ja muussa
urheilussa max. 3x/ryhmä/viikko. Ohjaaja edellytetään
kaikkiin ohjaustapahtumiin. Liikutettavien määrä otetaan
huomioon seuraavasti:
3-5+ohjaaja
5 eur
6-10+ohjaaja
10 eur
11-20+ohjaaja
20 eur
21-30+ohjaaja
30 eur
31-50+ohjaaja
40 eur
yli 50
50 eur
Avustuksen saaminen edellyttää toiminnan alkaessa
ilmoittamista Perhonjokilaakso-lehdessä tai
Perholaisessa.
2. Koulutusavustus rekisteröidyille urheiluseuroille: valmentaja-, ohjaaja- ja seuratoimitsijakoulutus, ei
matkakuluja Maksetaan enintään x % tositteiden mukaan
todellisista kuluista.
3. Leiritoiminta-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille: lajileiritoiminta, piirikohtaiset ja valtakunnalliset
suurleirit, ei matkakuluja.
Enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan
4. Urheilu- ja liikuntatapahtuma–avustus: merkittävien urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäminen,
harkinnanvarainen, ei matkakorvauksia.
-kansainväliset
-kansalliset
suuria massoja liikuttavat tapahtumat esim.
Hopeasompa
Sisulisä
Jääkiekko- ja palloiluturnaukset
Oravapolku
Avustusta voidaan hakea ennen suuren urheilutapahtuman
järjestämistä. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella tositteita vastaan enintään lautakunnan etukäteen päättämä summa.
5. Urheilu ja kulttuurin saralla menestyneiden palkitseminen.
Vapaa-aikalautakunnalle voi jättää vuoden loppuun
mennessä kirjallisen esityksen siitä, keitä tulisi palkita.
NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET
1. Kerhotoiminta-avustus nuorisojärjestöille
3-5 henkilöä + ohjaaja 5 eur
6-10 henk. + ohjaaja 10 eur
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11-20 henk. + ohjaaja 20 eur
21-30 henk. + ohjaaja 30 eur
31-50 henk. + ohjaaja 40 eur
yli 50 henk. + ohjaaja 50 eur
Avustuksen saaminen edellyttää tiedottamista Perhonjokilaaksossa tai Perholaisessa ennen toiminnan alkua.
2. Koulutusavustus nuorisojärjestöille
Ohjaaja- ja toimihenkilökoulutus, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
3. Leiritoiminta-avustus järjestöille
Majoitus- ja ruokailukulut, ei matkakuluja. Enintään x %
todellisista kuluista tositteita vastaan.
4. Projektiavustus järjestöille
Kansainväliset, kansalliset ja paikalliset tapahtumat, joiden kulut ovat merkittävät, harkinnanvarainen. x % todellisista kuluista tositteita vastaan. Projekteihin voi hakea avustusta pitkin vuotta. Avustus maksetaan tositteita
vastaan, enintään kuitenkin vapaa-aikalautakunnan etukäteen määräämä summa. Myös nuorten vapaat toimintaryhmät voivat hakea.
KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET
1. Kerhotoiminta-yhdistyksille
3-5 henkilöä + ohjaaja 5 eur
6-10 henk. + ohjaaja 10 eur
11-20 henk. + ohjaaja 20 eur
21-30 henk. + ohjaaja 30 eur
31-50 henk. + ohjaaja 40 eur
yli 50 henk. + ohjaaja 50 eur
2. Koulutusavustus
Ohjaaja-, toimihenkilökoulutusta, ei matkakuluja, enintään
x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
3. Leiritoiminta
Musiikki-, taide ym. kulttuurileirit, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
4. Projektiavustus
Yksittäiset tapahtumat, joiden kulut merkittävät;
harkinnanvarainen.
Esim. näyttelyt, konsertit, laitteistot, julkaisutoiminta
(kirjallisuus, musiikkituotanto), esiintymis-matkat (myös
ulkomaille)
Projekteihin voi hakea avustusta pitkin vuotta, myös vapaat toimintaryhmät ja yksityiset taiteenharjoittajat.
Hakemuksia ja lisätietoja vapaa-aikatoimistosta, puh. 888
3214 tai 040 528 9971.
Hakemuksen liitteeksi toimintakertomus, toimintasuunnitelma, maksukuitit ja tilinpäätöstiedot. Lisäksi hakemuksen mukaan selvitys yhdistyksiltä siitä
miten toiminnasta on tiedotettu.
Vapaa-aikalautakunta
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KUNTOSALIVUOROT 2010-2011
Maanantai
11.00-12.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.30
20.30-21.30

Vuoro
Kuntoutujat
Rinteen koulu
Antti Pohjonen
P:n Kirin suunnistajat
Muoviitala
Yleinen vuoro
Juha Kallioniemi

Vastuuhenkilö
Ellen Lehtimäki
Arja Pajula
Antti Pohjonen
Marianne Ukskoski
Antti Viitala
M.Pannula/J.Anttila
Juha Kallioniemi

Tiistai
11.00-12.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.30
19.30-21.00

Tk:n kuntoutus
OAJ
Perhon 4H-yhdistys
Maaseutuopisto
Perhon Naisvoimistelijat
Jetta-Talo Oy

Anu-Riutta-Huopana
Aki Kauppinen
Kaisa Hietalahti
Veera Mäkelä
Mirja Hussi
Sinikka Aho

Keskiviikko
10.00-11.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.30
19.30-21.00

EL:n Perhon yhdistys
Jalmiinakoti
Kunnan henkilökunta
Perhon apteekki
Yleinen vuoro
Palolaitos

Aulis Keisala
Anni Hertteli
Ritva Järvelä
Paula Suurnäkki
M.Pannula/J.Anttila
Pekka Riihimäki

Torstai
14.00-15.00
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

Vaskooli
Riitta Poikola
Jetta-Talo Oy
Yleinen vuoro/Naiset
Pauli Erkkilä
Maaseutuopisto

Satu Jyrkkä
Riitta Poikola
Sinikka Aho
S.Joutsen/Nuolikoski
Pauli Erkkilä
Veera Mäkelä

Perjantai
14.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.30
20.00-21.00

Jalmiinakoti
Janne Tamminen
Tuulia Pohjonen
Yleinen vuoro
Risto Harju

Anni Hertteli
Janne Tamminen
Tuulia Pohjonen
M.Pannula/J.Anttila
Risto Harju

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
16.00-17.00
17.00-19.00
19.00-20.00

Markku Humalajoki
Päivi Laajala
Atte Tyynelä
Petri Vehkalampi
Heli Jylhä
Seija Peltonen
Pihla Erkkilä
T:mi Kalevi Lintala
P:n kirin painijaosto
Ulla Poikola

Markku Humalajoki
Päivi Laajala
Atte Tyynelä
Petri Vehkalampi
Heli Jylhä
Seija Peltonen
Pihla Erkkilä
Kalevi Lintala
Matti Louhula
Ulla Poikola

Sunnuntai
9.00-10.00
10.00-11.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.30-21.30

Vesa Pallari
Marjo Ruusuvirta
Esa Sorsamäki
Mikael Viitala
Jari Pannula
AA-portaat
Tarja Pannula
Outi Leväniemi
Elina Koivunen
Keikkiäinen
Marika Riihimäki

Vesa Pallari
Marjo Ruusuvirta
Esa Sorsamäki
Mikael Viitala
Jari Pannula
Marko Honkonen
Tarja Pannula
Outi Leväniemi
Elina Koivunen
Maarit Kirvesmäki
Marika Riihimäki

Yläasteella on varattu kuntosalivuoroja lähinnä
aamupäivisin ja vuorot näkyvät kuntosalilla
olevassa vuorolistassa.

Kuntosalimaksu vuoron varanneelle 60 •/vuosi. Kausikortin 40 • lunastavat kaikki, jotka käyvät yleisillä vuoroilla.
(Kausikortti pitää olla mikäli käy yleisillä vuoroilla, vaikka
olisi omakin vuoro).
Vastuuhenkilö huolehtii aina vuoron päätyttyä, että kaikki paikat jäävät hyvään kuntoon ja välineet ja painot niille
kuuluville paikoille.
Yleisen vuoron vastuuhenkilö huolehtii siitä, että kaikilla
yleisen vuoron käyttäjillä on kausikortti. Yleisen vuoron
käyttäjät merkitsevät myös käyntinsä kuntosalilla olevaan
vihkoon. Kausikortti 40 • lunastetaan kunnantoimistosta.
Vuorojen vastuuhenkilöt hakevat avaimen vapaa-aikatoimistosta.
Vuorot ovat käytettävissä elokuun 2011 loppuun saakka.
Kuntosalin huollosta vastaavat Reijo Ukskoski, puh. 0400
342 065 ja Hannu Pohjonen, puh. 0400 279 462 sekä
siivouksesta Oili Hämäläinen, puh. 040 506 7311.
Hyvää kuntoiluvuotta! t. Vapaa-aikatoimi,
puh. 888 3214, 040 528 9971

NUOPPARIN
KÄYTTÖVUOROT 2010-2011
Maanantai
16.00-17.30 Kokkikerho
18.00-20.00 Avoimet ovet

Aino Itäniemi

Tiistai
Keskiviikko
18.00-20.00 Avoimet ovet
Torstai
10.00-11.00 Eläkeläiset
Perjantai

Martti Pohjonen

17.00-18.00 Mangakerho/4H
19.00-22.00 Avoimet ovet

Jami Hautala

Nuopparia voi varata vapaa-aikatoimistosta. Jokainen käyttäjä huolehtii, että paikat jäävät hyvään
kuntoon! Nuopparin avoimien ovien toimintaa järjestävät vapaa-aikatoimi ja 4H. Nuopparilla noudatetaan nollatoleranssia ja tupakointi on kielletty myös
nuopparin alueella.
Viihtyisiä hetkiä nuopparilla toivoo vapaa-aikatoimi,
puh. 040 528 9971.
K-P:n maakuntaviesti hiihdetään 6.1.2011 Pyhäjärvellä.
Perholaiset hiihdon harrastajat, myös aiemmin Perhoa
edustaneet, muualla asuvat hiihtäjät voivat osallistua viestiin. Mikäli haluat osallistua viestiin, niin ilmoita
kiinnostuksesi vapaa-aikatoimistoon syyskuun loppuun
mennessä. Lähtötestaustilaisuus cooperin testinä urheilukentällä la 9.10. klo 14.00. Tulossa ohjattua toimintaa
syksyn aikana.
Vapaa-aikatoimi
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R - Itella Oyj

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
TULEVAA TOIMINTAA SYKSY 2010
To 7.10. Liikuntapäivä ikäihmisille. Lyhyt patikointi
kansallispuistossa, vajaan kilometrin kävelyn
jälkeen paistetaan makkaraa ja syödään
eväät. Ilmainen linja-autokuljetus Peltokangas
klo 11.40, Oksakoski Peritalo klo 11.50, kk
ST1 klo 12.00, Möttönen klo 12.10. Reitin
varreltakin voi lähteä kyytiin. Ilmoittautumiset
vapaa-aikatoimistoon.
To 7.10. klo 18.30 tervetuloa seuraamaan Perhon
piirin kuvataiteen harrastajien työskentelyä kirjaston Sinisiivessä. Esitellään Perhonjokilaakson Kuvataideyhdistyksen toimintaa ja
suunnitellaan perholaisten kuvataiteen harrastajien laajempaa yhteisnäyttelyä tammikuulle
2011. Kahvitarjoilu.
Pe 8.10. klo 13.00 Musiikkivierailu Tallinnasta
Jalmiinakodilla. Titta Papp soittaa huilulla,
pianon säestyksellä suomalaisten tuntemia ja
rakastamia kappaleita
Pe 8.10. klo 19.00 Konsertti Perhonsalissa
Musiikkia lapsesta saakka harrastanut TittaMaria Papp Tallinnasta, Virosta konsertoi
Perhonsalissa.

13.15.
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon tai 4Htoimistoon.
Ma 25.10. klo 13.15 kasakkayhtye Grajte Musiky/
koulukonsertti
La 20.11. klo 13.00 Klassikkomusikaali My Fair Lady
Jyväskylässä. Liput 30 eur/hlö. Mukaan otetaan 50 ilmoittautumisjärjestyksessä. Linjaauto Perhosta: Oksakoski klo 9.30, kk ST1
klo 9.40, Möttönen talouskauppa klo 9.50.
Hirvaskankaalla pitempi pysähtyminen ja mahdollisuus ruokailuun. Ilmoittautumiset vapaaaikatoimistoon 888 3214, 040 528 9971.
Taidenäyttelyt kirjaston Sinisiivessä:
Syyskuu: ”Naulapäässä”, Anna-Kaisa Harjun kynäruiskumaalauksia
Lokakuu: Kansalaisopiston Perhon kuvataidepiirin
näyttely
Marraskuu: Aimo Vähäkainun veistotaidenäyttely
Joulukuu: Kirsti Taipale-Koukkulan maalausnäyttely
Lisätietoja syksyn tapahtumista vapaa-aikatoimisto, puh. 888 3214, 040 528 9971.

Titta Papp‘in sukujuuret juontavat Perhon Peltokankaalle. Hänen ohjelmistonsa sisältää maailman tunnettuja, ikivihreitä sävelmiä ja joitakin
Virossa tunnettuja hittejä. Ohjelmistoon kuuluu
hyvin tunnettuja jazzahtavia ikivihreitä, sekä
liikuttavia pop-balladeja. Titan soittimina ovat
poikkihuilu ja piano, Perhonsalin konsertissa hän
säestää laulujaan pianolla yhtyeensä kanssa.
Titan ääntä on luonnehdittu luonnonkauniiksi ja
mukautuvaksi ja hän saa tututkin laulut kuulostamaan uudenlaisilta ja aisteja herättäviltä. Titan
yhtyeeseen kuuluvat virolainen tasokas kitaristi
Martin Tokke ja virolainen basisti Marek Papp.
Ohjelmassa on englanninkielisiä, vironkielisiä ja
suomenkielisiä lauluja, mm. Ain‘t no Sunshine,
Summertime, Watch What Happens ja Kui mind
enam ei ole (Jos minua enää ei ole, säveltäjä ja
sanoittaja: virolainen laulaja Urmas Alender, joka
kuoli
40-vuotiaana
Estonian
laivaonnettomuudessa vuonna 1994.

Ke 20.10. Syyslomaviikolla koko perheen uintiretki
Piispalaan. Linja-autokyyti ilmainen, jokainen
maksaa uimalipun itse. Linja-auto Kivikangas
klo 12.50, Oksakoski Peritalo klo 12.55, kk
ST1 klo 13.05, Möttönen talouskauppa klo

Perhon kuntatiedote n:o 7/2010. Jakopäivä 24.9.2010.
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Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin.

