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VARHAISKASVATUS TIEDOTTAA
• Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2020 alkaen siten, että lapsella on subjektiivinen oikeus 
 kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.
 Perhossa on aiemmin rajattu varhaiskasvatusoikeus 20 tuntiin viikossa lapsilla, joiden huolta 
 ja/huoltajat ovat kotona. Jatkossa kaikilla lapsilla on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatuk-  
 seen, eikä huoltajan työssäolo, opiskelu, työttömyys, äitiyslomat jne. rajoita tätä oikeutta.
 Lapset, jotka ovat rajauksen päättyessä 20h/viikko sopimuksella, siirretään 1.8.2020 alkaen   
 hoidontarveluokkaan 0-84 h/kk (n. 20 h/vko), ellei huoltaja ole jättänyt sähköisesti eDaisyn
 kautta muutoshakemusta elokuulle johonkin toiseen hoidontarveluokkaan. 
 Muutokset tehdään alkaviksi kuukauden ensimmäisestä päivästä.

• Varhaiskasvatukseen on haettavana kolme määräaikaista lastenhoitajan tointa ajalle 
 1.8.2020-31.12.2021. Hakuaika päättyy 26.6.2020 klo 12.00.  

 Katso hakuilmoitus: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/perho/

• Mikäli tarvitset lapsellesi hoitopaikkaa, ota yhteyttä puhelinnumeroon 0400 760 472 

Tiedote

Tämän kesän ja syksyn 2020 aikana Perhossa keittiöt eivät osta marjoja 
yksityisiltä henkilöiltä koronasta johtuvan poikkeustilan vuoksi.

Kirjasto palvelelee 1.6.-3.7.
ma 10-16
ti    12-19
ke  10-16
to   13-19
pe  10-16

Huomioithan, että kirjasto on suljettu 6.7. - 2.8.
 joten haethan kesälukemisesi ajoissa!

Kirjojen poistomyyntiä kirjaston Mäntymittari-tilassa kesäkuun ajan

LUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA
Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavaa, oman työnsä ja koulun kehittämisestä 
kiinnostunutta luokanopettajaa ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021. 

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetun asetuksen (1998/986) mukaisesti. Eduksi katsomme taidot TVT-osaamisessa sekä 
käsitöissä. Arvostamme positiivista ja kehittävää asennetta, yhteistyökykyä ja aitoa kiinnostusta 
oppilaiden kohtaamiseen ja luokanopettajan monipuolisiin tehtäviin. Tarjoamme hyvän työyhteisön 
kannustavan ilmapiirin uusissa ja toimivissa koulutiloissa. Muodollisesti pätevien hakijoiden 
puuttuessa myös epäpätevät hakijat huomioidaan.

Palkka OVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja 
nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. 
Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnalle ja johon tulee 
liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. 
Perhon sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse  
kirjaamo@perho.com. 

Hakemukseen tulee merkitä: luokanopettajan määräaikainen virka.
Hakuaika virkaan päättyy maanantaina 22.6.2020 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta 
huomioon. Mahdolliset haastattelut suoritetaan viikolla 26.

Perhon kunta on savuton työpaikka ja toteutamme Tuoksuton-kunta -periaatetta.
Lisätietoja kunnasta www.perho.com.

Perhossa 4.6.2020 Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

KORONARAHOITUKSEN HAKU AVATTU MYÖS MAATILAKYTKENTÄISILLE, MAATALOUSTUOTTEITA 
JALOSTAVILLE JA ALKUTUOTANNON YRITYKSILLE

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisen tuen haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa. 
Ensimmäiset hakemukset on jo otettu käsittelyyn ELY-keskuksissa ja päätöksenteko on alkanut.

Tuki on tarkoitettu koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin eikä se edellytä kehittä-
mistoimenpiteitä yritykseltä. Tuen määrä on 5000–10 000 euroa ja päätöksen avustuksesta tekee 
ELY-keskus.

Hakemusta tehdessä kannattaa varmistaa, että menoja esitetään riittävän kattavasti, jotta tuella 
voidaan varmistaa yrityksen toiminnan jatkuminen koronakriisin yli. Hyväksyttäviä menoja ovat 
esimerkiksi henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakulut. Tarkemmat tiedot hyväksyttävistä menoista ovat 
Ruokaviraston verkkosivuilla: www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea voivat hakea yritykset, jotka toimivat samalla y-tunnuksella 
maatilan kanssa ja harjoittavat muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalatalout-
ta. Tukea voivat hakea myös maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittavat alle 10 henkilöä 
työllistävät yritykset. Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, teurasta-
motuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut tuot-
teet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka.

Alkutuotannon väliaikaista tukea voivat hakea esimerkiksi erikoistuneet maatilat, porotilat ja puu-
tarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden 
menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Lisätietoja yrittäjälle:

Lisätiedot tuesta ja sen hakemisesta: www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus 

ELY-keskusten puhelinpalvelu, puh. 0295 024 800
Yritys-Suomen puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500
poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI
 
Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka 
ovat:
 
16.10. – 15.1. 
16.1. – 15.3. 
16.3. – 15.8. 
16.8. – 15.10.
 
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa 
https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopul-
linen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta pää-
töksen! Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia. Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heikki 
Rautio antaa lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, p. 0295 028 612, vaihde 0295 028 500.

Maataloustoimisto
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Näppärikoulu aloittaa toimintansa syksyllä 
Perhonjokilaakson alueella. 

Koulu tarjoaa taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää musiikissa. 

Lisätietoja www.napparit.fi/napparikoulu
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Maisemamaalauskurssi 20.-23.8.2020 

Ateljee Espoon suosittu maisemamaalauskurssi järjestetään nyt myös Vetelin Taidekartanossa yh-
teistyössä Perhonjokilaakson kuvataideyhdistyksen kanssa. Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin ke-
hittyneillekin maalareille. Opettajana toimii toinen Ateljee Espoon perustajista kuvataiteilija Janne 
Jääskeläinen, jonka ammattitaito maalaustaiteessa on uniikkia suomalaisessa taidekentässä, 
Jääskeläinen on kouluttautunut Firenzessä, Florence Academy of Artissa. 

Maalaamme kurssin jokaisena päivänä uuden maiseman pienelle kangas- tai paperipohjalle. Yritäm-
me vangita valon vaikutelman sekä nähdä lämpimiä ja kylmiä värejä luonnossa. Ilmaperspektiivi ja 
tilan tuntu maalauksessa kuuluvat myös kurssin sisältöön.

Sijainti ja ympäristö

Kurssin tukikohtana on Vetelin Taidekartano, os. Emäntäkouluntie 20, 69730 Tunkkari, vaikka työs-
kentely tapahtuukin maastossa sään salliessa. Taidekartano jylhine jokiranta- ja koskinäkymineen, 
läheltä löytyvine kallio- ja suomaastoineen sekä pohjalainen maalaismaisema vanhoine rakennus-
kantoineen tarjoaa mainion maisemamaalausympäristön. 

Kurssin päivittäinen aikataulu

klo 9.00    kokoontuminen Taidekartanolle
klo 9.30-12  maisemamaalaus
klo 12-13  lounas Hotelli Kampelissa, hinta 9,20 €, majoittujille 8,50 €
klo 13.30-16.30 maisemamaalaus

Majoitusvaihtoehdot muutaman kilometrin päässä Taidekartanosta ovat: 

Hotelli  Kampeli, Lehtisaarentie 28, 69700 Veteli, 1 hh 65 €/yö, 2 hh 80 €/yö, sis. aamiainen, 
varaukset 040 648 4040

Maatilamajoitus Torppa, Torpantie 246, 69700 Veteli, 1hh tai 2 hh 30 €/hlö/yö, aamiainen 7 €, 
varaukset 044 9748822

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin hinta on 140 €/hlö sisältäen opetuksen ja työskentelytilat. Ilmoittautumiset 31.7.2020 
mennessä Perhonjokilaakson kuvataideyhdistykselle liisa.lahti@pp1.inet.fi tai 040 1759668. 
Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 10 henkilöä, jotta yksilöllinen ohjaus on 
mahdollinen. Majoitusvaraukset suoraan majoitusliikkeisiin.

Ateljee Espoo ja Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys lähettävät ilmoittautuneille materiaalilistan, 
laskun ja muuta tietoa kurssia koskien. 

Kurssi toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 8 ja koronatilanne ei aiheuta estettä.

Perhon Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry:n YLEINEN KOKOUS on Senioritalo Penttilässä, 
Vanhainkodintie 13B keskiviikkona 24.6.2020 klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 5§:n yleiselle kokoukselle määräämät asiat.
Hallituksen kokous samassa paikassa klo 12.00.

Kahvitarjoilu!           Tervetuloa!
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Lasten ja nuorten kuvataidekurssi 24. - 26.7.2020 Taidekartanossa 
“Luovaa maalausta ja piirtämistä taiteen peruspilareiden kautta” 

Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys järjestää Vetelin Taidekartanossa kuvataidekurssin, jossa 
opetellaan taiteen perusasioita saarijärveläisen kuvataiteilija ja Vedic Art-opettaja Päivi Siikamäen 
johdolla. Siikamäki on erikoistunut maisema- ja ympäristötaiteeseen ja on pitänyt useita kursseja 
lapsille ja nuorille. 

Kurssille on suotavaa ottaa mukaan omia maalauspohjia ja värejä, esim.  öljyvärit ja vesivärit. Vä-
rikyniä, lyijykyniä ja paperia on tarjolla kurssilla. 

Kurssille voivat osallistua 7 – 15 lapset ja nuoret. Opetus tapahtuu kahdessa eri ryhmässä perjantai-
na, lauantaina ja sunnuntaina samaan aikaan. 

Ryhmä: 7 – 9 –vuotiaat       klo 10 – 12  
Ryhmä: 10 – 15-vuotiaat     klo 13 – 16 

Kurssin hinta on 35 €. 

Ilmoittautumiset Perhonjokilaakson kuvataideyhdistyksen pj. Lahja Varilalle viimeistään 15.7.  
p. 040 835 9108 tai varilalahja@gmail.com. 

Kurssi järjestetään, jos osallistujia on vähintään 6 ryhmässä. 

Hyvä kuntosalin käyttäjä! 
 
Toivomme että toimitte poikkeusolojen aikana kuntosalilla näiden ohjeistusten mukaisesti: 

1)  Älkää tulko salille, jos teillä on flunssan oireita!

2) Jos olette COVID-19 Koronaviruksen riskiryhmään kuuluva henkilö (ikä +70 tai sinulla on 
 säännöllistä lääkitystä vaativa sydän- tai keuhkosairaus) toivomme ettette kävisi salilla 
 poikkeusolojen voimassaolon aikana oman turvallisuutenne takia. 

3) Desinfioikaa kätenne tultuanne salille!  

4) Pyrkikää pitämään salilla ollessanne 2m turvaväli toisiin treenaajiin

5) Käyttäkää suihkutettavaa desinfiointiainetta niiden kuntosalilaitteiden/välineiden pinnoille,   
 joihin olette koskeneet ja pyyhkäiskää ne kuiviksi käsipyyhepaperilla. Siirtäkää välineet tämän  
 jälkeen takaisin paikoilleen merkiksi siitä, että ne ovat vapaasti käytettävissä ja desinfioitu.

Kuntosalikortteja ja vuorovarauksia liikuntasaleihin voit tiedustella 
soittamalla numeroon 040 528 9971 tai laittamalla sähköpostia jaakko.kinnunen@perho.com 

Uudet kuntosalikortit toimitetaan kirjeitse poikkeusolojen aikana. 

• Olen tavoitettavissa ma-to klo 8:30-15:30 ja pe klo 8:30-14:30 
• En ole tavoitettavissa kesällä 15.6-21.6 ja 28.6-26.7 välisinä aikoina. 

Kesäterveisin: Vapaa-aikasihteeri Jaakko Kinnunen
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