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Perhon metsästysseuran kenneljaosto
järjestää 9.7.2011 lauantaina Match show
koiranäyttelyn. Match show järjestetään
Perhon seurojentalon pihalla.
Ilmoittautua voit paikan päällä tai ennakkoon Niina Anttilalle puh. 040 5158785
s.posti niina.anttila@pp5.inet.fi.
Luokat:
isot koirat
pienet koirat
pennut

MUKAVIA LUKUHETKIÄ!

Vanhainkodintie 2, 69950 Perho
Osallistumismaksu 8 €
Paikalla kanttiini

PERHON
KUNTA
TOIVOTTAA
AURINKOISTA
KESÄÄ!

Kunnanvirasto suljettu 4.7.-31.7.
Sosiaalipäivystys virka-aikana
ja virka-ajan ulkopuolella vain
kiireellisissä asioissa ja hätä-tapauksissa puh. 112. KELA-asioiden
vastaanottoa
ei sulkuaikana.

Kunnanviraston ollessa suljettuna,
julkiset kuulutukset ovat nähtävänä kirjastossa sen aukioloaikoina.
Viraston keskioven vieressä olevaan postilaatikkoon voit jättää
tarvittaessa postin. Laatikko tyhjennetään päivittäin.

Kiinteistöpäivystys
puh. 040 485 5580

Lomatoimisto
puh. 040 760 1354

Perhon kirjasto
Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 32.
Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Tarja Sillanpää,
puh. 888 3225 / 040 589 3696
tai perho@perho.com
Ulkoasu: Johanna Kantanen
Painopaikka: Painolampi Ky

Kesälukemista edullisesti!
Poistokirjojen myynti
nuortenostolla kesän ajan

Kesäaukioloajat
Ma 10-16
Ti
13-19
Ke
10-16
To
13-20
Pe
13-19
Su suljettu

PERHON KUNTA | PL 20 69951 Perho | Puh. 888 3111 | Telefax 888 3200 | perho@perho.com | www.perho.com
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
28.6. RETKI SÄRKÄNNIEMEEN
Ilmoittautumiset 22.6 menessä, mukaan mahtuu 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
6.6.ǧ8.7. LIIKUNTAǧ JA MONITOIMIKERHOT
Kirkonkylällä, Oksakoskella ja Möttösessä 7-13-vuotiaille
päivisin klo 12.00-17.00. Ohjaajina Oksakoskella Janina
Alanko ja Mari Taipale Kirkonkylällä Milla Puoliväli ja
Tiina Kinnunen Möttösessä Juha Kultalahti ja Petra Jylhä.
Ilmoittautumiset paikan päällä.
1.7. YÖJUOKSU
Perhon Kirin järjestämä yöjuoksu aloitetaan vapaa-aikatoimen tarjoamalla zumballa, kaikkien osallistujien
kesken arvotaan polkupyörä.
11.ǧ15.7. TAIDELEIRI 6ǧ13ǧVUOTIAILLE
Opettajana Olga Melet-Pajuoja, ohjaajana Jonna Hautala.
Maalataan eri tekniikoilla (öljyväri, tempera, pastelli),
osallistumismaksu 25€, ulkopaikkakuntalaiset 50€.
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon 10.6. mennessä.
3.7. SUVISUNNUNTAIKONSERTTI
Linja-autokuljetus Vimpelin Saarikentälle. Tenori Heikki
Siukola, lisäksi kuorolaulua, yhteislaulua, lausuntaa ja pelimannimusiikkia. Liput 8€, sitovat ilmoittaumiset Tuula
Alanen 050-5400888 29.6. mennessä.
Linja-auto Möttönen talouskauppa 11.30, kk Sti 11.40,
Oksakoski Peritalo 11.50. Kyyti ilmainen. Järj. Martat,
eläkeläiset ja vapaa-aikatoimi.
PERHO-PÄIVÄT
8.7. 10.00-19.00 Toritapahtuma
Myyntipöydät laitetaan kauppojen yms yritysten pihalle.
Kaupat ja yritykset, jotka haluatte tarjota tilaa torimyyjille ilmoittakaa vapaa-aikatoimistoon.
12.00 Pallomerimieskonsertti
Seurojentalon pihalla, järj.vapaa-aikatoimi
14.00 Polkutraktorikisa
Urheilukentällä, järj. Perhon 4H-yhdistys
16.00 Pallomerimieskonsertti lapsille ja lapsenmielisille
seurojentalon pihalla, sateen sattuessa sisällä.
20.00 Ulkoilmakonsertti, Juha Tapio
Seurojentalon pihalla, liput 10€. Järj. vapaa-aikatoimi
22.00-02.00 Karaoketanssit
Seurojentalolla, liput 10€. Järj. Perhon nuorisoseura.
Mukana myös saippuakuplakone, tehdään ilmapallohahmoja. Pallomerimies paikalla koko toripäivän.
9.7. YRITTÄJIEN LAUANTAI
9.00 alk. Match Show
Jääkiekkokaukalossa, järj. Perhon Metsästysseura

11.00 alk. Karting-ajoa Maaseutuopiston pihalla
12.00 Teatteriesitys Hukkareissu
Seurojentalon pihalla, sateen sattuessa sisällä, esittää
kiertävä ammattiteatteri Rollo. Sulo Armas Taisto, Into
Uljas Voitto ja Tyyne Hellä Sointu saapuvat kuulemaan
konserttia. Matkasta uhkaa muodostua hukkareissu,
sillä esiintyjät ovat kateissa… Vapaa pääsy. Järj. vapaaaikatoimi
16.00-03.00 Ulkosähly K-Market Ikiliikun pihalla
18.00 Iltamat
Kuusikymmentä vuotta sitten Peltokankaalla koulunsa
aloittaneet kutsuvat kaikkia Peltokankaan koulua käyneitä ohjelmallisiin iltamiin Peltokankaan Työväentalolle
lauantai-iltana. Tapaamisen ja ohjelman lisäksi tanssia.
Musiikista huolehtivat entiset oppilaat. Mukana mm.
entisen Kivijärven yhtyeen jäseniä, ja Työväentalon kansansoitinyhtye
10.7. VASKISOITTO SEUROJENTALON PIHALLA 18.00
13.7. RAVIT PERHOSSA
JOKAVIIKKOISET
MA
TI
KE

TO

SISULISÄKILPAILUT PK
ILTARASTIT PK
JALKAPALLOKERHOT
Vapaa-aikatoimi / Sasha, jokaisella kerhokerralla
ilmoitetaan seuraava aika!
PESÄPALLO
Vapaa-aikatoimi / Ohjaajat + Pesisrehtori
Sanna Kivinen

SEUTUKUNNALLINEN
PIIRUSTUSKILPAILU
Perholaiset sijoittuivat mukavasti
seutukunnallisessa piirustuskilpailussa:
Heta Kivelä
Sofia Riihimäki
Robert Kytölä
Joanna Vikman

2.
1.
2.
2.
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Perhon kotiseutuyhdistys julistaa
maa- ja metsätalousaiheisen kirjoituskilpailun, johon tulevia tekstejä
voidaan käyttää seuraavassa kotiseutulukemistossamme.
Muistelmissaan voi palata entisaikoihin tai lähimenneisyyteen.
Vihjeinä olkoot vaikkapa nämä:
karjatalous, lypsäminen, paimentaminen, syyslahtaus, meijeritoiminta,
heinätyöt, elonkorjuu, maatalouskoneet, maatalousrakennukset, kasvi- ja marjamaat, talkootyöt; tervanpoltto, metsätyöt, työvälineet, koneet, kämppäelämä, uitot, sahatoiminta; maa- ja metsätalousammatit.
Kirjoitusten pituus on vapaa. Mukaan voi laittaa aiheeseen liittyviä valokuvia.
Kilpailuaikaa on vuoden 2011 loppuun.
Lähetä tekstisi mieluiten sähköisessä muodossa osoitteella: Mirja Siironen, Lukkarinkuja 3, 69950 Perho;
mirjasiironen@luukku.com tai Olavi Poikola, Haarajoentie 191, 69950 Perho; olavi.poikola@pp.inet.fi.

SUKSIMESTARI
Ulla Mäkelä hiihti
hiihtokampanjan aikana 1028km

VUOROT HAETTAVANA
JALKAPALLOKENTÄLLE
Vuorot nurmikentälle
vapaa-aikatoimistosta
Uusia KERHONOHJAAJIA
tarvitaan syksyksi!
Jos olet kiinnostunut ota yhteyttä
4h-toimistoon puh: 040 779 1690

Perho voitti
pyöräilykampanjan
Perho voitti 9.-22.5. järjestetyn
Perho - Kyyjärvi pyöräilykampanjan.
Kyyjärvellä pyöräiltiin yhteensä 6127 km eli
4,073km/asukas ja Perhossa 17 611,3km eli 5,98km/
asukas. Kaikkien osallistujien kesken arvotun polkupyörän voitti perholainen Anna-Sofia Sivula.
Polkupyörä
Sammutuspeite
Selviytymispakkaus
Selviytymispakkaus
Laskin

Anna-Sofia Sivula
Jasmin Anttila
Mariella Kinnunen
Terho Poikola
Helena Harju

Palkinnot voi noutaa vapaa-aikatoimistosta

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
tapahtumiin vapaa-aikatoimi
8883214 / 040-5289971

Kiitos osallistumisesta ja
onnittelut voittajille!
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PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA

NOKIPANNU

Anna-Maija Marjusaari on lomalla

Sinä, joka olet lainannut nokipannun
kunnantoimistolta palautathan pannun
pikaisesti.

11.7.-12.8.2011.
Loma-aikana ei vastaanottoa.

Kiitos.
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TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA
Kesän kelit ja kesälomakausi on jälleen koittanut! Terveyskeskuksen näkövinkkelistä katsoen kaikki ei aina
kuitenkaan mene suunnitelmien mukaisesti, vaan joskus
sattuu ja tapahtuu, vaikka kuinka olisi kesä ja loma!
Terveyskeskuksen lomat on porrastettu. Keskitymme
kesällä päivystysluonteiseen, kiireellistä apua vaativaan
toimintaan. Pitkäaikaissairauksien hoitojen vastaanotot
ja todistusasiat siirrämme syksyyn, kun henkilökunta on
täysilukuinen. Muistattehan reseptien uusimiset hyvissä
ajoin ennen kuin lääkkeet loppuvat. Uusintapäivät tiistai
ja torstai.
Kesäaikana palvelemme normaalisti virka-aikana
klo 8.00-16.00 puh. 888 3500. Ilta- ja viikonloppupäivystykset: Keski-Pohjanmaan keskussairaalan yhteispäivystys klo 16.00-08.00 puh. 826 4500 tai 828 7350.
Henkeä uhkaavassa tapauksessa
soita suoraan hätänumeroon 112.
Äitiys- ja lastenneuvola toimii kesä- ja heinäkuussa vajaalla työvoimalla. Puhelinaika ma – pe klo 08.00 – 09.00
puh. 888 3505 ja 888 3506.
Työterveyshuollon ollessa suljettuna 4.-24.7.2011
työterveyshuollon asiakkaat hoidetaan kansanterveystyönä, jolloin heille tulee lääkärissä käynnistä normaali
terveyskeskusmaksu.
TIEDOKSI KESÄASUKKAILLE LAKIMUUTOKSISTA
1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki tuo muutoksia palvelujen saantiin. Kuntalainen voi käyttää terveyskeskuspalveluja myös oman kotikunnan ulkopuolella
siellä, missä hän oleskelee säännöllisesti tai pitkäaikaisesti, esimerkiksi työn, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai
muun vastaavan syyn vuoksi.
Hoitosuunnitelma tarvitaan kiireettömässä hoidossa. Kiireellisissä tapauksissa voi edelleen käyttää minkä
tahansa paikkakunnan terveyspalveluja. Potilaan on
tehtävä ilmoitus palvelujen tarpeesta tilapäisen oleskelupaikkakunnan terveyskeskukseen vähintään kolmea
viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä. Lisäksi hänellä tulee
olla omassa terveyskeskuksessa tehty hoitosuunnitelma,
jonka perusteella hän saa palveluja toisesta terveyskes-

kuksesta. Terveyskeskuksesta ja apteekista saa ohjeita ja
neuvoja myös itsehoitoon.
Itsehoidolla paranevat hyönteisten pistot, joihin tarvittaessa kortisonivoidetta. Käärmeen pistot ja vakavammat allergiset reaktiot, kuten hengenahdistus, vaativat
lääkärin hoitoa. Molemmissa ensiapuna kyypakkauksen
kortisonitabletit.
Haavat, joihin laastari ei ole riittävä apu, ommellaan
ensiavussa ja haavoihin jääneet vierasesineet kannattaa
tulla poistattamaan terveysasemalla. Ongenkoukun poisto
alahuulesta ei kotikonstein aina onnistu! Naarmut paranevat puhtaudella ja ilmahoidolla. Elleivät, on syytä tulla
päivystykseen. Auringon hyvän vaikutuksen varjopuolena
on sen liiallisuus! Apteekista saa suojavoiteita ja neuvoja
ennaltaehkäisyyn, sekä apua, jos vahinko on jo tapahtunut.
Kesäripuliin auttaa lactofilustabletit ja yleistilan seuranta. Lapsilla kaikki tapahtuu nopeasti, joten erityisesti
heidän seurantansa on tärkeää. Huomioi riittävä nesteen
nauttiminen. Kotona kannattaa pitää pientä ensiapuvarustusta. Apteekkiväki on asiantuntija myös sopivan ensiapuvarustuksen hankinnassa. Ennaltaehkäisy on tärkeää
myös ehkäisyasioissa ja ns. kontaktitaudeissa.
Vakavampiin tapaturmiin, joihin tarvitaan röntgenkuvia, Tunkkarin terveyskeskuksen röntgen puh. 867 9533.
Perhon hammashuolto toimii koko kesän virka-aikana klo
08.00 -16.00. Puh. 888 3510. Hammaslääkäripäivystys
toimii lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 9 - 11
Kokkolan terveyskeskuksen hammashoitolassa, osoitteessa: Mariankatu 28, 67200 Kokkola, puh. 828 7487.
Kiireellistä ensiapua annetaan esim. seuraavissa
tapauksissa ja oireissa:
• Äkillinen kova kipu, joka häiritsee yöunta ja johon
särkylääke ei enää auta
• Verenvuoto, jota ei kotikonstein saada loppumaan
• Voimakas turvotus, johon liittyy hengitys- tai
nielemisvaikeuksia tai korkea kuume
• Hampaan irtoaminen tapaturmaisesti
• Tuore hammasvamma, johon liittyy hengitys-,
nielemis-, syömis- tai suun avaamisvaikeuksia
Iloista kesämieltä kaikille toivottaa
johtava hoitaja Merja Pekkanen

Terveyskeskuksen kuntoutuksen ryhmät syksylle 2011:
Ma klo. 9.00
Ma klo. 12.00
Ti klo. 10.00
Ti klo. 12.00
Ke klo. 11.00

Sydänryhmä
Neurologinen ryhmä
Tasapainokoulu
Voimaa vanhuuteen. Liikuntaryhmä
75 –vuotta täyttäneille
Allasryhmä painon pudottajille

Ryhmät alkavat viikolla 37. Ryhmämaksu on 15 euroa/
syksy ja ryhmät kokoontuvat 10 kertaa. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset kuntoutukseen puh. (06) 8883 504.

Ke klo. 10.00
To klo. 10.00

Allasryhmä tule –asiakkaille (tuki-ja
liikuntaelin sairaus tai leikkaus)
SORA –ryhmä. Liikuntapainotteinen
ryhmä asiakkaille, joilla sokeri-, rasvaja verenpaine arvot koholla

Huom! Jos kodistasi löytyy käyttämättömiä apuvälineitä palautathan ne terveyskeskukseen.
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
KASVULOHKOLLA TAPAHTUNEET MUUTOKSET
Kylvöalojen muutoslomakkeella 117 voi tehdä muutoksia
kasvulohkojen pinta-aloihin peruslohkojen sisällä tai
muuttaa kasvilajia. Uutta tukimuotoa ei voi enää hakea
lomakkeella 101B, vaikka uusia tukeen oikeuttavia kasveja olisi lisätty hakemukseen.
PERUSLOHKON MUUTOKSET JA
HALLINNAN SIIRROT 29.4.2011 JÄLKEEN
Peruslohkojen muutoslomake 102C on toimitettava
viimeistään 15.6.2011 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 29.4.2011 jälkeen tapahtuneiden muutosten
osalta, jos lohko on
- yhdistetty
- jaettu
- poistettu pysyvästi maatalouskäytöstä
- perustettu uusi lohko
Em. tapauksissa tiedot on merkittävä myös 102A-lomakkeelle yliviivaamalla poistuneet peruslohkot ja lisäämällä
uusien peruslohkojen tiedot. Uudet kasvulohkot on ilmoitettava lomakkeella 117.
Hallinnan siirroissa tapahtuneet muutokset, esim.
vuokraamiset ja ostot, on täydennettävä peruslohkolomakkeelle 102A tai toimitettava uusi lomake 102A, johon
on täytetty tiedot muutoksien osalta.

HAKEMUKSESSA
ILMOITETTUJEN TIETOǧ
JEN MUUTTAMINEN

15.6.2011
MENNESSÄ

oston kautta on tapahtunut muutoksia viime kevään jälkeen tilatukioikeuksien hallinnassa. Jos vuokrasopimusta
on jatkettu, kannattaa tarkistaa tukioikeuksien tämän
hetkisen hallinnan tilanne joko lomakkeesta 103A tai
maataloustoimistosta
VENEǧHANKKEEN KESÄRETKI 6. ȃ 8.7.2011

MUUTOSTEN MÄÄRÄAJAT
Hakemus käsitellään 29.4.2011 mennessä annettujen
tietojen perusteella, jos muutoslomake 117 jätetään
15.6.2011 päättyneen määräajan jälkeen. Samoin menetellään, jos lomake 102A tai 102C jätetään myöhässä.
Lomakkeilla 102A ja 117 tehtävät muutosilmoitukset
on mahdollista tehdä sähköisesti Vipu-palvelun kautta
15.6.2011 klo 23:59 mennessä. Lomakkeella 102C ilmoitettavia muutoksia ei voi tehdä sähköisesti vaan lomake
on palautettava aina kirjallisesti.
15.6.2011 jälkeen muutokset on tehtävä hakemuksen
osittaisena perumisena tai hakemuksen oma-aloitteisena
korjauksena. Lomake 117 on lähetetty tiloille kevään tukihakemuslomakkeiden mukana. Kaikkia lomakkeita saa
myös osoitteesta: http://lomake.mmm.fi.

Lähinnä maidontuottajille tarkoitettu kesäretki suuntautuu Etelä-Pohjanmaalle Ylihärmään, Ylistaroon, Nurmoon, Kauhavalle, Vimpeliin ja Kruunupyyhyn. Retken
aikana tutustutaan Pellonpajaan, Mtt:n koeasemaan, hiehokasvattamoon, rehuntuotantoon ja 4 eri navettaan (2
lypsyrobottinavettaa, parsinavetta, lypsyasema). Toinen
yöpyminen on Härmän kuntokeskuksessa ja toinen Kivitipussa Lappajärvellä. Bussin kyytiin pääsee Kaustiselta.
Matkan hinta on 150 €. Ruokailut eivät kuulu hintaan,
mutta suurimman osan niistä maksavat sponsorit. Matka
on opintotukikelpoinen. Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta etusijalla ovat VENE-hankkeen
koulutuksiin osallistuneet. Lisätietoja internetsivuilla
www.oamk.fi/vene.
Ilmoittautumiset: Heimo Fiskaali, 044 7250653 tai
heimo.fiskaali@kpedu.fi.

TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT VIIMEISTÄÄN 15.6.2011
TUTUSTUMISMATKA TILUSJÄRJESTELYALUEESEEN
Tukioikeuksien siirrosta vuodelle 2011 on ilmoitettava
15.6.2011 mennessä luovuttavan tilan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Siirrosta ilmoitetaan lomakkeilla 103A ja 103B, jotka on postitettu tukioikeuksia
hallinnassaan tai omistuksessaan pitäville tiloille.
Siirrosta ilmoitetaan, jos vuokrauksen, myynnin tai

Tietoseppä-hanke järjestää tutustumismatkan
17.8.2010 Sievin kunnassa tehtyihin tilusjärjestelyalueisiin. Mukana ovat Juha Patana ja Visa Korhonen
maanmittauslaitoksesta kertomassa tilusjärjestelyn eri
vaiheista, sen vaikutuksista tilarakenteeseen ja viljely-
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kustannuksiin. Lisäksi ohjelmassa on kiertoajelu, jonka
aikana kuullaan viljelijöiden kokemuksia ja tutustutaan
maastossa tilusjärjestelyn vaikutuksiin.
Alustavat, ei sitovat, ilmoittautumiset maataloustoimistoon p. 8883 217. 15.6.2011 mennessä. Lopullinen
ilmoittautuminen elokuussa. Mikäli osallistujia on riittävästi, hanke järjestää bussikuljetuksen.
MAATALOUSYRITYKSILLE PALVELUJA
TUOTTAVAT YRITYKSET
Maatalousyrityksille palveluja tuottavat yritykset kootaan yhteiseksi rekisteriksi kunnan nettisivuille maataloustoimiston osioon. Rekisteri julkaistaan syksyllä. Jos
yrityksenne tarjoaa palvelua maatalousyrityksille, esim.
tietoliikenteeseen, maansiirtoon, maataloustyöhön tai
sadonkorjuuseen liittyvää, ilmoittakaa yrityksenne nimi
ja yhteystiedot (osoite, puhelin tai sähköposti) maataloustoimistoon Seija Klemolalle, p. 8883 217 tai seija.
klemola@perho.com. Ilmoittakaa lisäksi lyhyesti, millaisia palveluja yrityksenne tarjoaa.

VUODEN AURINKO

MAATALOUDEN INVESTOINTITUKIEN HAKUAIKA
15.8.2011 SAAKKA
Meneillään oleva hakuaika on alkanut 15.4.2011 ja päättyy 15.8.2011. Tuettu investointi voi käsittää rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamista,
laajentamista, peruskorjaamista tai hankkimista, eräitä
kone- ja tai laitehankintoja sekä salaojitusta.
Vuoden viimeinen hakuaika alkaa 1.9. 2011 ja päättyy
17.10.2011. Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan
tukea voi hakea jatkuvasti.
Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei
saa aloittaa eikä muuta sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) saa allekirjoittaa ennen kuin ELY-keskus on antanut hakemuksesta
tukipäätöksen.
Lisätietoja tukikohteista ja -kohteista osoitteesta
http://www.mavi.fi tai maataloustoimistosta.

2011

Perhon Yrittäjäyhdistys on päättänyt valita Vuoden Aurinkoisimman asiakaspalvelijan tänä vuonna.
Vuoden Aurinko on joko itse yrittäjä tai töissä jossain
perholaisessa yrityksessä. Hän tuo toiminnallaan positiivista iloisuutta ympärilleen ja hänen luonaan on mukava
asioida asiassa kuin asiassa. Vuoden 2011 Auringon valinta
julkistetaan Perhopäivillä heinäkuussa.

Auringon valinnasta suoritetaan äänestys Perhopäivässä.
Äänestyslipukkeita on Perholaisessa ennen heinäkuuta ja
myös paikan päällä.
Äänestäjien kesken arvotaan tuotepalkinto.

Tämä lipuke osallistuu VUODEN AURINKO -arvontaan Perho-päivillä.
Ehdotus vuoden auringoksi (nimi ja yritys, jossa hän työskentelee):
Palauta lipuke
Perhon Yrittäjien
pöytään pe 8.7. tai
la 9.7.2011

Vastaajan nimi:
Vastaajan puhelinnumero:

R - Itella Oyj
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Jalmiinakodin asukkaat
ja henkilöstö kiittävät
Perhon seurakuntaa,
eläkejärjestöä, SPR:aa ja
kaikkia niitä tahoja/
henkilöitä, jotka ovat
virkistäneet päiväämme
erilaisin ohjelmin menneen
talven aikana.
Rentouttavaa kesää
toivottaa Jalmiinan väki!
MUUTOS
KELAN AUKIOLOǧ
AIKAAN HEINÄKUUSSA
Kaustisen toimistossa palvellaan
asiakkaita heinäkuun ajan maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 11.00
ja klo 12.00 – 16.00.
Muina aikoina toimisto on auki
normaalisti maanantaista
perjantaihin
klo 9.00 – 16.00.
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