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Tiedoitustilaisuuksia
Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Kunnan kesätyöpaikat
Päivähoitopaikkojen ja
esiopetukseen hakeminen
Jytan palveluiden ja omaishoidon tuen odotusajat
Nuorten kesätyöllistämistuki 2014
Koulutukset

24.3.-30.6.2014
1
1
2
4

KUUKAUSI
Maaliskuu

PÄIVÄ
Maanantai 24.3. klo 18:30
Maanantai 31.3. klo 18:30

KOKOUS
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Huhtikuu

Keskiviikko 2.4. klo 9-15:30
Keskiviikko 2.4. klo 19:00
Maanantai 7.4. klo 19:00
Maanantai 14.4. klo 18:30
Maanantai 28.4. klo 18:30

Valtuustoseminaari
Kuntalaisinfo/keskustelutil.
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Toukokuu

Maanantai 5.5. klo 18:30
(Ennakkoäänestys 14.-20.5.)
Maanantai 19.5. klo 18:30
(Vaalipäivä sunnuntai 25.5.)
Maanantai 26.5. klo 19:00

Kunnanhallitus
Europarlamenttivaalit 2014
Kunnanhallitus
Europarlamenttivaalit 2014
Kunnanvaltuusto

Kesäkuu

Maanantai 9.6. klo 18:30
Maanantai 16.6. klo 19:00

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
* tilinpäätös
Kunnanhallitus

6
6
7
8

!
UOM

KUNNANVALTUUSTON
H
KOKOUS

Maanantaina 7.4.2014
klo 19.00 kunnanvirastolla
Haanensalissa.
Esityslista nähtävänä 3.4. lukien
kunnan internetsivulla www.perho.com -> pöytäkirjat.
Tarkistettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla pe 11.4.2014 klo 9-14.
Antti Hietaniemi
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 18.
Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Armi Kirvesmäki, 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Taitto: Johanna Kantanen
Aineiston lähetys: osoitteeseen johanna@nettitiimi.fi, poikkeuksellisesti
viimeistään 22.4.2014.
Painopaikka: Painolampi Ky

Maanantai 23.6. klo 18:30

Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia ja kuntalaiset toivotetaan
tervetulleeksi kuuntelemaan kokouksia kunnanvirastolle, Haanensaliin.
Muutokset mahdollisia. Lautakuntien tulee toimittaa mahdolliset kunnanhallitukselle tulevat asiat yleiselle osastolle valmisteluun viimeistään kunnanhallituksen kokousta edeltävänä keskiviikkona.

TUULIVOIMA
Kutsu yleisötilaisuuteen Perhon kunnantoimistolle to 27.3.2014 klo 19.00.
Paikalla kysymyksiin vastaamassa
Kaavoittaja Airix Oy ja Rakennuttaja Taalerintehdas Pääomarahastot Oy.
Alajoen ja Limakon alueiden tuulivoimaosayleiskaavat ovat nähtävillä kunnantoimistolla.

Kuntalaisinfo/keskustelutilaisuus
ajankohtaisista asioista
ke 2.4.2014 klo 19:00
kunnanvirastolla, Haanensalissa. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Perhon kunnanhallitus

PERHON KUNTA | PL 20 69951 Perho |

perho@perho.com | www.perho.com
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
PERHOǧVIIKKO
Kesällä 2014 Perho-viikko järjestetään
9.-14.6.

Kuvataidepaja 2014
Perhon Nuopparilla*
10-13 vuotiaille ja

KULTTUURISSA JA LIIKUNNASSA
MENESTYNEIDEN PALKITSEMINEN
Vapaa-aikalautakunta on päättänyt
kokouksessaan 28.1, että vuonna 2013
liikunnassa ja kulttuurissa menestyneet
julkistetaan ja palkitaan Perho-viikolla
toripäivässä la 14.6.

14-17 vuotiaille
1. ryhmä, 10-13 v.
9.-11. kesäkuuta klo 13-17
2. ryhmä, 14-17 v.
11.-13. kesäkuuta klo 13-17
Kurssi on ilmainen. Materiaali- ja
välipalamaksu yht. 20 euroa.
Kurssille otetaan 25 ensiksi
ilmoittautunutta / kurssi.

PERINTEINEN TORIPÄIVÄ
la 14.6. Tänä kesänä toripaikoista ei
peritä paikkamaksua!
KUNTOSALIKORTIT
Kuntosalikortit elokuun loppuun saakka
10€/kk aikuiset, 5€/kk opiskelijat ja
eläkeläiset.
Kortin voi noutaa
vapaa-aikatoimistosta
ta

Sitovat ilmoittautumiset
sähköpostitse: pensseli@kase.fi
4. kesäkuuta 2014 mennessä
lisätietoja:
www.perhonjokilaaksonkuvataideyhdistys.com
tai 040 671 6977
*Nuoppari sijaitsee Perhon kirjastalo
Perholinnan alakerrassa, Koulutie 4.

3.TOUR DE PERHOǧRETKIPYÖRÄILYTAPAHTUMA
Perho- Vimpeli-Perho la 24.5.
Nyt mahdollisuus myös pitkään reittiin n.80 km asfaltilla.
Myös edellisvuosien reittimahdollisuus n. 55 km, jossa on
n. 14 km soratietä.
Lisätietoja vapaa-aikatoimi 040-5289971.

PERHOLAINEN TUOTE?
OT
TUOTE‐YRITYSIDEAKILPAILU
Kilpailuaika 31.05.2014 saakka
Toimitus
Tuotteet tai ideat toimitetaan Perhon kunnanvirastoon
Palkinnot
Parhaat ideat palkitaan eri suuruisilla ideapalkinnoilla

Järjestäjinä:

Perhon
Vapaa-aikatoimi
Perhon Kehitysyhtiö
Perhon Yrittäjät ry
Perhon kunta

Tuote-yritysideakilpailun tavoitteena on löytää uusia luovia ideoita, jotka tukevat paikkakunnan elinkeino-elämän kehittymistä. Kilpailuun voivat osallistua uudet ideat ja jo olemassa olevat tuotteet, jotka eivät
ole vielä riittävän tunnettuja ja/tai markkinoilla. Kilpailusta valitaan kolme parasta ideaa. Valintaperusteena on
idean soveltuvuus ja sopivuus paikkakunnalle.
Päätavoitteena on luoda kehitys- ja toteuttamiskelpoisia yritysideoita, tuotteita ja palveluja, jotka ovat
jalostettavissa toimiviksi yrityksiksi ja markkinoitaviksi tuotteiksi.
Kilpailun tavoitteena on:
• Rohkaista ihmisiä esittämään ideoitaan
• Aktivoida ihmisiä itsensä työllistämiseen
• Antaa mahdollisuus punnita idean toimivuutta
• Edistää työpaikkojen lisääntymistä
• Edistää ja kannustaa uusien yritysten syntymistä
Ehdotuksista arvioidaan niiden kaupallinen hyödynnettävyys, toteutettavuus, innovatiivisuus ja uutuus.
Kilpailussa arvioidaan alueellinen toteutettavuus, eli mitkä mahdollisuudet kyseisellä idealla tai tuotteella on
menestyä oman kunnan olosuhteissa. Oikeudet ideaan kuuluvat sen esittäjälle. Tuo rohkeasti tuotteesi esille
Tulokset julkistetaan ja tuotteet ja ideat esitellään Perho –viikolla Perho-päivien yhteydessä.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Jukka Hillukkala puh. 0400517380, yritysneuvoja Mikko Hänninen puh.
044561251 sekä nuoriso-kulttuuri-sihteeri Raija Sahlgren puh. 0405289971.
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PÄÄSIÄISKOKKO
Syttyy Möttösessä pääsiäislauantaina 19.4.2014 klo 19.00 alkaen.
Paikalla makkaranpaistoa, kahvia, ongintaa lapsille, arvontaa, kilpailuja;
mm. Möttösen tikanheiton mestaruuskilpailu.

Paikan päällä valitaan myös Vuoden Noita!
Pukeudu siis trulliasuun ja tule paikalle!
Järjestää Möttösen kyläyhdistys

AVOIMET OVET/MYYJÄISET
Perhon toimintakeskuksessa

KUNNANVIRASTOON ON
UNOHTUNUT SILMÄLASIT, NOUDA
TUNTOMERKKEJÄ VASTAAN!

Jyväskyläntie 23, Vanha lääkärintalo
ke 16.4.2014 klo 12-17
Tervetuloa kahville ja tutustumaan tuotteisiimme!

Viemäri ei ole roskakori
MYYTÄVÄNÄ TEOLLISUUSKIINTEISTÖ
TEOLLISUUSTIE 6

Perhon kunta myy tarjousten perusteella korttelin
117 tontilla nro 1 sijaitsevan teollisuuskiinteistön.
Kiinteistöön kuuluu asemakaavan mukainen tontti
noin 5500m2 ja vuonna 2001 rakennettu teollisuushalli. Hallissa on kerrosalaa 470m2, josta hallitilaa
363m2, toimisto-, sosiaali- ja varastotiloja yhteensä
84m2. Kiinteistö on liitetty kunnan kaukolämpöverkkoon. Halli on varustettu siltanosturilla.
Tarjoukset on toimitettava Perhon kunnan tekniseen
toimistoon 11.4.2014 mennessä. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous.
Tarjous tulee jättää suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Perhon kunta, Tekninen toimisto, PL20, 69951
Perho. Tarjouskuoreen merkintä ”Puuhalli tarjous”.
Mahdolliset näytöt ja tiedustelut:
Pasi Rannila 0400-361990 tai Jyri Harju 040-8488243

Kaikki jäte ei kuulu viemäriin.
Viemäriverkosto laitteineen toimii hyvin kun sitä
käytetään oikein, eli kun kiinteistöistä johdetaan
viemäriin vain sinne kuuluvat jätevedet.
Vessanpyttyä ei 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, maaleja tai tärpättiä
· liuottimia tai muita palo- ja räjähdysvaaraa
aiheuttavia aineita
· happamia tai emäksisiä vesiä
· torjunta-aineita
· raskasmetallipitoisia nesteitä
· myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita
· myrkyllisiä nesteitä tai lääkkeitä
Mitä viemäriin saa laittaa?
Viemäriin saa laittaa wc-paperin lisäksi se mikä on
ensin syöty ja juotu sekä pesuvedet.
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Hakemukset toimitettava 25.4.2014 klo 14.00 mennessä
os. Perhon kunta, Johtoryhmä, PL 20, 69951 Perho. Kuoreen merkintä
”kesätyöpaikka”. Tai sähköisesti kirjaamo@perho.com.

PERHON KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT 2014 HAETTAVANA
•
•
•
•

•
•

Kaksi ohjaajaa uimakouluihin ajalle 2.6.-13.6.2014. Lisätietoja Raija Sahlgren, puh. 040 528 9971.
Kahdeksan kesäkerho-ohjaajaa 2.6.-26.6.2014. Lisätietoja Raija Sahlgren, puh. 040 528 9971.
Nurmikoiden, liikuntapaikkojen ja piha-alueiden hoitotehtäviin kuusi nuorta kesä-heinäkuulle
(1 kk/nuori). Lisätietoja Pasi Rannila, puh. 0400 361 990.
Keittiöapulainen Jalmiinakodin keittiölle kesäkuuksi sekä yksi keittiöharjoittelija Jalmiinakodin
keittiölle heinäkuuksi, työaika 38,15 h/vko. Palkkaus 840 €/kk. Lisätietoja Niina Peltokangas,
puh. 040 684 2859.
Kolme kesätyöntekijää (ulkoiluttajaa/virikeohjaajaa) Jalmiinaan (2 viikkoa/hlö). Lisätietoja Nina
Wikström, puh. 040 804 3980
Kaksi kesätyöntekijää (ulkoiluttajaa/virikeohjaajaa) Aamuruskoon (2 viikkoa/hlö). Lisätietoja
Nina Wikström, puh. 040 804 3980.
Palkkausperuste 700 €/kuukausi. Työaika 6,5 h/pv.
Kesätöihin otetaan peruskoulun päättäneitä (viim. 2014 päättäviä) reippaita, oma-aloitteisia,
vastuuntuntoisia, tupakoimattomia ja muutenkin päihteettömistä elämäntavoista tunnettuja
nuoria. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa miksi juuri sinut pitäisi valita ko. kesätyöhön.
Hakemuksesta tulee selvitä ikä ja nykyinen opiskelupaikka.

LIIKUNTASUORITUKSET
ILMOITA AJALTA 1.1.-31.3.2014

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ KOTIHOITO‐
JA PALVELUASUMISEN PROSESSIIN
Tarvitaan eri mittaisiin kesälomansijaisuuksiin

LÄHIHOITAJIA ja SAIRAANHOITAJIA.
Kansanhiihtokampanja päättyy 31.3.
Ilmoita liikuntasuoritukset, väh. 30 min/pv
vapaa-aikatoimistoon arvontoja varten
viimeistään 3.4.2014.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain edellyttämä pätevyys. Palkkaus
ja muut edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti.
Hakemukset liitteineen tulee lähettää osoitteella:

Muutkin kuin hiihto käy!
Voit myös ilmoittaa tällä lomakkeella ellet ole
ilmoittanut sähköisesti liikkumaan.com-sivustolle tai vihkoihin tai suorituskortteihin.

Perhon kunta, Jalmiinakoti
Vanhainkodintie 19
69950 PERHO
Kuoreen merkintä ”kesälomansijaisuus”.
Tai sähköisesti:
anne.lantta@perho.com tai
mari.hamalainen@perho.com

Nimi:
Puhelin:
Liikuntasuoritukset:
Hiihtokilometrit:

kertaa

Hakuaika päättyy 28.3.2014 klo 14.00
Lisätietoja Vastaava sairaanhoitaja Anne Länttä
puh. 040-8043440 tai
Vanhustyön osastonhoitaja Mari
Hämäläinen puh. 040-8043505
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Kiinteistöjen pintaremontit
• maalaukset ja tapetoinnit

Pihasuunnittelupalvelut
Piha-alueiden hoito- ja
kunnossapitotyöt
• käsilumityöt ja hiekoitukset
• piha-alueiden siivous
• kevät- ja syyskunnostustyöt (puiden
ja pensaiden hoitoleikkaus, haravointi, suojaukset, yms.)
• kasvualusta- ja istutustyöt, kastelut,
nurmikonleikkuu
• muut pihan työt

• neuvontakäynnit istutus-, leikkausja hoitokysymyksissä
• viheralueiden hoitosuunnitelmat
• luonnossuunnitelmat
• yleissuunnitelmat
• istutussuunnitelmat

Polttopuiden myynti
Palvelut ovat yksityisasiakkaille
verotuksessa kotitalousvähennyskelpoisia.

Kiinteistö- ja Viherpalvelu Vierla Oy
Kokkolantie 290, 69950 Perho | 040 – 419 1633 | vierla@vierla.fi | www.vierla.fi

Kase Yrityspalvelu tiedottaa:
Uudet yritykset 2013
• Valonpisara Hevos- ja
Elämystoiminta
• Työ- ja Kuljettajapalvelu
J. Hietaniemi
• Sisustus Jadelin
• Pauli Kuusjärvi
• Hakkuutyö Lampinen
• Kunttaset Oy
• Koneharju Oy

•
•
•
•

Golden Pizzeria
Vyöhyketerapia Peltoniemi
Kiinteistöpalvelu Voutila
Koulutettu hieroja
Anne Taipale
• T:mi Teppo Humalajoki
• Kiinteistö- ja Viherpalvelu
Vierla Oy
• T:mi Ismo Riihimäki

Passikuvat Perhossa
Kuvaukset kunnanvirastolla
klo 13–17, to 3.4 ja 10.4
Passikuvien hinta 20€,
heti mukaan!
Ei ajanvarausta
triomini@kaustinen. i | puh. 040 7626256
Metsäpalvelu Humalajoki
Korkiakankaantie 1190 , 69980 MÖTTÖNEN
Puhelin 040-705 9208
johannes.humalajoki@perho.net
Metsänhoitopalvelut, taimikonhoidot, Energiapuun korjuu
ja raivuu. Koneurakointi mm, tien lanaukset, puhtaanapito.
Teppo Humalajoki
Kivijärventie 1370, 69980 MÖTTÖNEN
Puhelin 0400 663 817
Rakennustoiminta , saneeraus- ja uudisrakentaminen.
Moottoriajoneuvojen peltityöt ja maalaus.

PERHO-KYYJÄRVI
PYÖRÄILYKAMPANJA 12.5.-25.5.2014
Nimi:
Osoite:
Puhelin:
Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:

Päivä:
Km:
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PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN
HAKEMINEN TOIMINTAKAUDELLE 1.8.2014-31.7.2015
Nyt on aika hakea päivähoitopaikkaa seuraavalle toimintakaudelle. Toimittakaa hakemukset 2.5.2014 mennessä
sosiaalitoimistoon. Postiosoite: Perhon kunta/sosiaalitoimisto ”Päivähoitohakemus” PL 20, 69951 Perho. Hakulomakkeita saa sosiaalitoimistosta ja Keskuskoululta sekä
kunnan nettisivulta/varhaiskasvatus.
Päivähoitopaikkoja voi hakea myös ympärivuotisesti.
Kunnallisen päivähoitopaikan saamisen edellytyksenä on,
että sitä on haettu neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen
alkamista. Poikkeuksena on vanhempien äkillinen työllistyminen tai opiskelupaikan saaminen jolloin päivähoitopaikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista.
2.5.2014 mennessä toimitetuista hakemuksista teh-

ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN
LV.2014-2015
Perusopetuslain mukaan kaikilla 6-vuotiailla lapsilla on
oikeus saada vuoden kestävää esiopetusta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetuksen lisäksi 6-vuotiailla säilyy
edelleen oikeus myös päivähoitoon. Koululaisten aamuja iltapäivätoiminta on ensisijaisesti 1.-2.-luokkalaisille
tarkoitettua toimintaa, esiopetuksen oppilaat pääsevät
ryhmiin mukaan, mikäli niihin mahtuu.
Esiopetusta järjestetään kolmessa ryhmässä: Kirkonkylän koululla, Möttösen koululla ja Oksakosken koululla.
Esiopetuspaikka voi olla eri paikassa kuin oppilaan perusopetuksen lähikoulu.
Kuljetusetu koskee myös esiopetuksessa olevia oppilaita ja se koskee kuljetusta kotoa tai hoitopaikasta suoraan

dään päätökset touko-kesäkuun aikana. Ajoissa tehdyn
hakemuksen toiveet pystytään parhaiten ottamaan huomioon. Mikäli haluatte vaihtaa päivähoitomuotoa (esim.
perhepäivähoidosta päiväkotiin), ilmoittakaa toiveenne
puhelimella/sähköpostilla varhaiskasvatusjohtajalle.
Lapsella säilyy oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan sen myöntämisestä alkaen kunnes lapsi siirtyy
oppivelvollisuuden alaiseksi tai kunnes hoitopaikka
irtisanotaan suullisella ilmoituksella varhaiskasvatusjohtajalle. Joten jos lapsellanne on päivähoitopaikka, teidän
ei tarvitse sitä hakea uudelleen.
Päivähoidon toimintamuodot:
perhepäivähoitoa hoitajan kotona
ryhmäperhepäivähoitoa Kokkonevan ryhmiksessä
ja vuorohoitoa ryhmis Auringonkukassa
• päiväkotihoitoa Satulinnassa 3-6-vuotiaille lapsille.
•
•

Lisätietoja
varhaiskasvatusjohtaja Jaana Paananen p. 0400-760 472

esiopetuspaikkaan ja esiopetuksesta suoraan kotiin tai
hoitopaikkaan. Etuus ei siis koske kodin ja hoitopaikan
välistä matkaa.
Esiopetus Perhon koulutoimessa alkaa 11.8.2014.
Työajat ovat samat kuin perusopetuksessa lv. 2014-2015,
lukuun ottamatta lauantaityöpäiviä. Hakemuslomakkeet
lähetetään lasten koteihin, niitä saa tarvittaessa myös kouluilta ja kunnantoimistosta (alakerran käytävällä olevasta
hyllystä). Hakemukset palautetaan 14.4.2014 mennessä
kouluille tai kunnantoimistoon Kasvatus- ja opetuslautakunnalle, kirjekuoreen viite ” Hakemus esiopetukseen”.
Esiopetuspaikat vahvistetaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa ja päätös ilmoitetaan huoltajille lautakunnan
käsittelyn jälkeen.
Opetustoimenjohtaja,
lukion rehtori Outi Leväniemi

PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KOTIHOIDON JA
PALVELUASUMISEN PALVELUJEN SEKÄ OMAISHOIDON TUEN
ODOTUSAJAT 1.7. – 31.12.13
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on tullut voimaan
1.7.2013. Lain mukaan (§ 26) kunnan on julkaistava aina-

kin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö
voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Kotihoidon palvelujen odotusajat
Kunta

Yhteydenotto/palvelupyyntöjä

Vastausaika alle 7 arkipv

Vastausaika yli 7 arkipv

Perho

13

13

0

Palveluasumisen odotusajat
Kunta

Hakemuksia
palveluasumiseen

Myönteisiä
päätöksiä

Keskimääräinen Kielteisiä pääkäsittelyaika
töksiä/täyttää
kriteerit

Kielteisiä päätöksiä/ei täytä
kriteerejä

Keskim.
käsittelyaika

Perho

10

4

1 kk

3

2 kk

4

Omaishoidon tuen odotusajat
Kunta

Hakemuksia

Myönteisiä päätöksiä

Kielteisiä päätöksiä

Keskim. käsittelyaika

Perho

7

6

1

1,5 kk
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 2014
Vuoden 2014 talousarviossa on varattu 10.000 euron
määräraha perholaisille tai Perhossa toimiville rekisteröidyille yrityksille, maatiloille sekä metsätiloille nuorten
kesätyöllistämiseen. Kunnanhallitus päätti 17.3.2014,
nuorten, alle 22 v. (vielä -92 syntyneet ovat tukikelpoisia) kesätyöllistämisehdoista v. 2014 seuraavaa:
Kotikuntana Perho.
• Nuorilta edellytetään vähintään peruskoulun oppimäärän suorittamista.
• Opiskelun tulee jatkua tai opiskelupaikkaa haetaan.
• Tukea myönnetään perholaisille tai Perhossa toimiville
rekisteröidyille yrityksille, maatiloille sekä metsätiloille.
Tukea myönnetään myös yhden oman perheenjäsenen
työllistämiseen.
• Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen.
• Kesätyöllistämistuki on aina toissijainen työvoimapoliittisiin tukiin nähden.
• Nuorta kohden tukea voi saada yhden työssäolokuukauden ajaksi (tukeen oikeutettu 1 nuori/1 kk), ajalla
1.6.-31.8.2014. Työsuhteen tulee olla yhtäjaksoinen tai
yhteensä enintään yhden kuukauden pituinen (n. 21
työpäivää).

• Tuki on palkasta ja palkan sivukuluista:
perheenjäsenen työllistämiseen 40% max. 200€
ulkopuolisen työllistämiseen 50%, max. 400€
• Tuki maksetaan jälkikäteen työsuhteen päätyttyä.
Tuen maksamisen edellytyksenä on tositteet palkanmaksun suorittamisesta (myös sivukuluista) tai tilitoimiston
antama laskelma palkkakuluista.
• Tukea ei myönnetä kotitalouksille.
• Työllistämistuen maksatuksen viimeinen päivä on
31.10.2014.
• Tuen maksatuksessa otetaan huomioon tarkoitukseen varattu määräraha ja tarvittaessa tuen määrää pienennetään, mikäli hakemusten perusteella katsotaan,
ettei varattu määräraha riitä.
• Hakemuksessa tulee mainita nuoren nimi, jonka
aikoo työllistää (tuki yhdelle nuorelle yhdeksi kuukaudeksi), henkilötunnus, opiskelun jatkuminen ja onko
nuori perheenjäsen.
Hakemukset on palautettava ma 9.6.2014 mennessä
kunnanvirastoon. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuslomakkeita saatavana kunnanvirastolta.
Kunnanhallitus

Nuorten kesätyöllistämistuen hakulomake
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Tilinumero
2014
puh.

Hakemukset palautetaan viimeistään
9.6.2014 kunnanvirastoon, josta myös
lisätietoja. Myöhässä jätettyjä
hakemuksia ei käsitellä.

Työllistettävän nimi

R - Itella Oyj
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KOULUTUKSET
KUORMAǧ JA LINJAǧAUTONKULJETTAJIEN
AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSIA PERHOSSA
Perholainen yritys Koulutus Koukku Ky järjestää kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuksia Perhossa ja lähiympäristössä kilpailukykyisin
hinnoin. Koulutukset rakennetaan ryhmän toiveiden
mukaan ja niistä kirjautuu merkintä TRAFI:n ammattipätevyysrekisteriin.
Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksia
tarvitsevat kaikki C1, C, C1E, CE, D1 ja D -korttien
omistajat jotka ajavat em. kortin edellyttämää ajoneuvoa. Ainoa poikkeus on oman perheen nimiin rekisteröity ajoneuvo (esim. D1-pikkubussi), jolla kuljetetaan
vain oman perheen jäseniä. Omalla kuorma-autolla voi
kuljettaa esim. oman muuttokuorman, mutta korvausta vastaan suoritettavat kuljetukset (myös maatalouden kuljetukset) kuuluvat ammattipätevyyden piiriin.
Tärkeää on huomata, että ammattipätevyyskoulutukset (AMP-koulutukset) koskevat myös sellaisia
henkilöitä jotka eivät toimi kuljettajan ammatissa,
mutta kuljettavat esim. yrityksen tuotteita asiakkaille kuorma-autolla. AMP-koulutukset koskevat myös
liikennetraktorin kuljettajia.
AMP-jatkokoulutusvaatimus on 35h/5 vuotta.
Koulutuspäivät ovat seitsemän tunnin (7 x 45 min.)
mittaisia. Ensimmäinen viisivuotisjakso päättyy kuorma-autonkuljettajien osalta 10.9.2014. Linja-autonkuljettajilla on meneillään jo toinen viisivuotisjakso,
joten koulutuspäiviä voi kerätä jo seuraavaa päämäärää varten. Käytännössä kaikki viisi koulutuspäivää
on hyvä olla käytynä viimeistään kaksi-kolme viikkoa
ennen ”eräpäivää”, jotta merkinnät ehtivät TRAFI:n rekisteriin ja ammattipätevyyskortti saapuu ennen kuin
ammattipätevyyden voimassaolo lakkaa.
Lisätietoa asiasta löytyy TRAFI:n sivuilta ja saa
soitella myös Koulutus Koukku Ky / Merja Saulamaa p.
0400 660796
Koulutuspaikka ilmoitetaan myöhemmin kaikille
ilmoittautuneille. Ilmoittaudu viimeistään viikkoa
ennen koulutuksen alkamista sähköpostilla koulutuskoukku@gmail.com tai puh.0400 660796

Tulevia koulutuksia
Pe 6.6. klo 16.00
La 7.6. klo 8.30
To 21.8. klo 16.00
Pe 22.8. klo 16.00
La 23. 8. klo 8.30

Ennakoiva ja taloudellinen ajo
Kuljettajan ensiapu
Työhyvinvointi
Trukkikoulutus
Tieturva

Koulutuspäivien hinnat:
Tieturvakoulutus
100 € + alv 24% + 17 € Trafi-maksu/koulutus
Muut koulutukset
90 € + alv 24% + 17 € Trafi-maksu/koulutus
Hintoihin sisältyy aamu-ja iltapäiväkahvit
sekä lounas.

MYYTÄVÄNÄ KIINTEISTÖ
PALOKANKAANTIE 76

Perhon kunta myy tarjousten perusteella Perhon
kunnassa, Möttösen kylässä, osoitteessa Palokankaantie 76 sijaitsevan kiinteistön.
Kiinteistöön kuuluu 1230m2:n tontti sekä vuonna
1958 rakennettu puurakenteinen omakotitalo. Talo
on heikkokuntoinen. Kiinteistössä on sähkö- ja vesiliittymä.
Tarjoukset toimitettava Perhon kunnan tekniseen
toimistoon 11.4.2014 mennessä. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous.
Tarjous tulee jättää suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Perhon kunta, Tekninen toimisto, PL20, 69951
Perho. Tarjouskuoreen merkintä ”Tarjous Palokankaantie 76”.
Mahdolliset näytöt ja tiedustelut:
Pasi Rannila 0400-361990 tai Jyri Harju 040-8488243
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