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Seuraava Perholainen 
ilmestyy viikolla 37
 
Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Toni Varila 
perholainen@perho.com
Taitto: Toni Varila  
Aineiston lähetys: osoitteeseen 
perholainen@perho.com, vähintään viikko 
ennen seuraavan julkaisuviikon 
maanantaita. 
Painopaikka: Painolampi Ky

KUNNANVALTUUSTON 
kokous maanantaina 31.8.2020 klo 18.30 kunnanvirastolla, Haanensalissa
Esityslista nähtävänä kunnan internetsivulla 27.8. lukien www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat
Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 
to 3.9.2019 klo 9-14:30
Matti Louhula
Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Etätyösuositusta jatketaan kuitenkin jossain määrin, 
joten tarkistathan puhelimitse, että toimihenkilö on tavattavissa.

Asiakaspalveluaika on 
ma-to klo 9-14:30 ja pe klo 9-14.

Tuulikaapissa on kertakäyttöisiä kasvomaskeja, suojakäsineitä ja 
käsihuuhdetta, jotta voitte asioida kunnanvirastolla turvallisesti. 

Kertakäyttöiset kasvomaskit ja käsineet suositellaan jättämään  
roskakoriin lähtiessä.

Käytäthän vähintään käsihuuhdetta!

Tervetuloa asioimaan!

Seuraamme Valtioneuvoston tiedottamista 
ja mikäli uusia rajoituksia tai suosituksia tulee,
tiedotamme niistä erikseen.

Asiointipiste on Kelan ja muiden julkisten organisaatioiden yhdessä ylläpitämä palvelupiste. Sieltä 
saat Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä, voit jättää hakemuksen ja saada yleistä opastusta etuuk-
sista sekä Kelan verkkopalvelujen käytöstä.

Perhon kunnantalolla sijaitsevassa Asiointipisteessä ja siellä asioinnissa muutoksia 10.8. alkaen:

Maanantaisin voit asioida ilman ajanvarausta klo 9.00-14.00
Tiistaista perjantaihin asiointi tapahtuu ajanvarauksella / p. 040 684 2846 (Kirsi Polvilampi).

Kelaan lähtevät lomakkeet ja liitteet voit myös jättää aulassa olevaan postilaatikkoon kunnantoimis-
ton auki ollessa, ilman henkilökohtaista asiointia Asiointipisteessä. 
Huomaa tällöin, että hakemus on täytetty huolellisesti ja liitteistä löytyy 
henkilötunnuksesi. 

Kello 14.30 mennessä jätetyt asiakirjat ehtivät saman päivän postin kuljetukseen.

Kunnanviraston ovet ovat avoinna 
3.8.2020 lukien normaalisti.
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- 
Tiedoksi kuntosalilla kävijöille! 

Kunnan kuntosalille ei saa mennä toisen henkilön omistamalla kulkukortilla, 
eikä omaa kuntosalikorttia saa luovuttaa toisen henkilön käytettäväksi. 

Jos kyseenomaista toimintaa ilmenee, kuntosalikortin kulkuoikeus mitätöidään. 

Uutta kuntosalikorttia tai lisäaikaa kortille voi tiedustella virastoaikana 
Nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri Jaakko Kinnuselta, p. 040 528 9971     
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Ilkivaltaa jatkuvasti koulun pihapiirissä

Koulun pihalla rellestäminen on nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus. Koulun pihapiiri on usein 
iltojen ja viikonloppujen jäljiltä sotkuinen ja roskainen. Pihalla lojuu nuorten jäljiltä isot määrät tu-
pakantumppeja, kaljatölkkejä, roskia ja paikkoja on rikottu. Pihalla olevia penkkejä on usein kuljet-
ettu paikkoihin, joihin ne eivät kuulu. Joskus myös roskis on ollut kaadettuna pihalla ja kerran myös 
sytytetty palamaan tämän kesän aikana. Koulun keskuspiha on myös traktorien ja autojen parkki-
paikka aika usein, vaikka se ei ole sallittua.  Parkkipaikkoja traktoreille ja autoille keskustasta var-
masti löytyy. Koululla on joskus toimintaa myös iltaisin ja pelastustie tulee olla vapaana silloinkin. 

Koulun pihalla saa olla, se ei ketään häiritse. Pihalla ollessaan tulee olla asiallisesti. Koulun pihalla 
onkin porukkaa melkein joka ilta ja hyvä paikkahan se on kokoontua juttelemaan, mutta ajoneuvot 
tulisi jättää niille osoitetuille parkkipaikoille.  Ilkivalta tulee saada loppumaan ja roskiksia on ope-
teltava käyttämään. Koulun pihalla on valvontakamerat ja jatkossa kuvat roskaamisesta ja turhasta 
ajelusta toimitetaan viranomaisille, jos pihalla oleskeluun ei ala tulla pysyvää muutosta positiiviseen 
suuntaan. Roskaamisen on vain loputtava. 

En ole koskaan rehtorina huutanut kenellekään ja en tee sitä nytkään - ei se huutamalla kummene. 
Ei tämäkään määräyksillä lopu. Tämän asian kohentaminen on lähdettävä nuorista itsestään. Kun 
joku käyttäytyy hölmösti, niin muiden tulisi olla kasvattamassa. Ei yllyttämässä. Kyllä nuoret tietä-
vät, kuka ilkivaltaa tekee. Toivon ystävällisesti, että Te, arvokkaat huoltajat, kyselette omiltanne, että 
kuka siellä rellestää ja ohjeistatte omianne oikeaan, hyvään käytökseen koulun pihapiirissä. Koulun 
pihan tulee olla turvallinen paikka. Koulu tekee työtä ilkivallan kitkemiseksi ja koulun alkaessa pu-
hun asiasta myös oppilailleni. Toivon, että koko kyläyhteisö toimisi samoin. Ei haittaisi, jos aikuiset 
poikkeaisivat koulun pihalla iltaisinkin neuvomaan nuoria oikeaan käytökseen. 

Yhteistyö on voimaa. 

Ystävällisesti
Anni Riihimäki
yläkoulun ja lukion rehtori 

OKSAKOSKEN JA MÖTTÖSEN OSAYLEISKAAVAT

Yleisötilaisuudet ja asukaskysely

Oksakosken ja Möttösen kyläalueilla on käynnistetty oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laadinta 
keväällä 2020. Osayleiskaava on kunnan pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä 
on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden 
sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Osayleiskaavaratkai-
sulla vaikutetaan siihen, millaisia kyliä Oksakoski ja Möttönen ovat vuosikymmenten kuluttua. 

Lisätietoja osayleiskaavojen laadinnasta saa kunnassa esillä olevasta osallistumis- ja  
arviointisuunnitelmasta sekä osallistumalla elokuussa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin.

26.8.2020 Oksakosken koulu klo 18.00
27.8.2020 Möttösen koulu klo 18.00

Yleisötilaisuuksissa esitellään laadittuja perusselvityksiä ja kerrotaan asukaskyselyyn osallistumises-
ta. Voitte myös vastata kyselyyn tilaisuudessa.

Kahvitarjoilu 17.30 lähtien.
Tervetuloa!

Perhon kunta
Tekninen toimi
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Terveisiä varhaiskasvatuksesta!

Varhaiskasvatuksessa ollaan kauden alkaessa uuden edessä monella tapaa. 
On tullut uusia lakeja ja säädöksiä jotka määrittävät toimintaa, henkilöstössä on 
tapahtunut muutoksia,  lapsiryhmissä saattaa lapsella olla uudet kaverit mutta yhdessä tutustumme 
toisiimme  ja lähdemme innokkaina kohti uutta toimintakautta.

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki 
muuttuvat 1.8.2020. Varhaiskasvatuslain muutos tarkoittaa sitä, että kaikilla lapsilla on subjektiivi-
nen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi huoltajan 
työssäolo, opiskelu tai työttömyys eivät rajoita tätä oikeutta.

Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteita ja paikallisia sekä lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia laadukkaan 
varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi.
Perhossa annetaan varhaiskasvatusta tulevana toimikautena 

Päiväkoti Mollilla (vuorohoito), Päiväkoti Satulinnassa ja Kokkonevan päiväkodilla sekä perhepäi-
vähoidossa.

Varhaiskasvatuksen hallinnossa on kesän aikana tehty järjestelyjä niin että varhaiskasvatusjohtajan 
tehtäviä hoitavat Johanna Kotilainen, Marianne Ukskoski ja Mervi Pääkkö. Heidän kesken on jaettu 
omat vastuualueet.

Asiakaspalvelussa tämä näkyy siten että varhaiskasvatusjohtajan puhelimeen 040 076 0472 
vastaavat Kotilainen / Ukskoski. Eli jos sinulla on jotain kysyttävää varhaiskasvatukseen liittyen tai 
mietit lapsen varhaiskasvatuksen aloittamista niin voit soittaa tuohon numeroon.

Varhaiskasvatuksessa iloitsemme uuden päiväkodin rakentamisesta. 
Varhaiskasvatuksen toimintaa, tapahtumia ja päiväkodin rakentamista voit seurata Instagram-tilin  
@perhonvarhaiskasvatus kautta.

Yhdistykset, yritykset ja kuntalaiset

ILMAISIA ARKISTOMAPPEJA JA -KANSIOITA

Kunnanvirastossa on ylimääräisiä käytettyjä arkistomappeja ja -kansioita, 
joita saa hakea omiin arkistointitarpeisiin kunnanviraston aukioloaikoina 

ma-to klo 9-14:30 ja pe klo 9-14:00. 

Muuna aikana sovi hausta hallintosihteeri Armi Kirvesmäen kanssa, 
puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.
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REHTORIEN TERVEISET 
Kesäloma lähenee loppuaan ja pääsemme jälleen aloittamaan uutta kouluvuotta!  

Tulevana lukuvuonna varaudutaan poikkeusjärjestelyihin, mutta opetus järjestetään syksyllä lähi-
opetuksena. Tehdään yhdessä tästä lukuvuodesta hyvä ja turvallinen oppimisen matka, jossa tuem-
me toinen toisiamme arjen tilanteissa. Yhdessä opimme paljon uusia asioita. Me rehtorit tiedotam-
me, jos joudumme turvautumaan poikkeusjärjestelyihin lukuvuoden aikana. On tärkeää, että kaikki 
noudattavat yhteisesti annettuja ohjeita.  

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset perusopetuslakiin ja ne ovat voimassa määräajan 
1.8. -31.12.2020. Opetus järjestetään kuitenkin lähtökohtaisesti lähiopetuksena ja lähiopetuksessa 
noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Opetusjärjestelyt ja toimenpiteet kirjataan opetuksen järjestä-
jän vuosisuunnitelmaan sekä koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan. Muutos ei lähtökohtai-
sesti edellytä muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan.  

Hyvä ja rakentava yhteistyö on tulevan lukuvuoden tärkein tavoitteemme.  

Koulut alkavat keskiviikkona 12.8. seuraavasti: 

Möttösen koulu klo 8:30. 

Kirkonkylän koulu klo 9:00.  

Oksakosken koululaiset opiskelevat kirkonkylän koulussa.  

Perhon keskuskoulu ja lukio klo 9.00. 

Koulujen terveiset ja päivitetyt tiedot voit käydä lukemassa Perhon koulujen nettisivuilta: https://
peda.net/perho. 

Kuljetusaikataulut löydät kunnan nettisivuilta www.perho.com
TERVETULOA KOULUUN!  

Ystävällisesti ja yhteistyöterveisin  

Pasi Kanniainen                                                                              Anni Riihimäki                                                  
Alakoulujen rehtori                                                                        Yläkoulun ja lukion rehtori 
pasi.kanniainen@perho.com                                                        anni.riihimaki@perho.com 
p. 044- 575 9074                                                                             p. 040-763 2303  

 

LUKUVUODEN 2020-2021 TYÖPÄIVÄT 
Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 12.8.2020 ja päättyy lauantaina 19.12.2020 

Syysloma on viikolla 42 (12.10 - 16.10.2020) 

Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2020 ja päättyy lauantaina 5.6.2020 

Talviloma on viikolla 9 (1.3 - 5.3.2020) 

Kiirastorstai 1.4.2020 ja helatorstain jälkeinen perjantai 14.5.2020 ovat vapaita. 

Lisäksi lukuvuonna 2020-2021 pidetään yksi, koulun itse valitsema lauantaityöpäivä, josta rehtorit 
ilmoittavat erikseen.  

Kevään 2020 ylioppilasjuhla vietetään 29.8.2020 klo 12:00 Perhonsalissa. 

TURVALLISTA KOULUVUOTTA KAIKILLE!
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KOULUJEN OPETTAJAT, KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT JA MUU HENKILÖKUNTA 
KESKUSKOULU JA LUKIO 

Yläkoulun ja lukion rehtori Anni Riihimäki 
Vararehtori Reijo Koivisto p. 040 – 184 0929,  reijo.koivisto@perho.com 
Koulusihteeri Tiina Urpilainen p. 040 – 551 0702,  tiina.urpilainen@perho.com 
Opinto-ohjaaja Marika Riihimäki p. 040 – 352 3360, marika.riihimaki@perho.com 
Koulukuraattori Riikka Kanniainen p. 040 765 9915, riikka.kanniainen@perho.com 
Koulu ja opiskeluterveydenhuolto Silja Torppa p. 040 – 804 3620,  silja.torppa@soite.fi 
Opettajainhuone p. 040 – 684 2856 

Ala-aho Piia, kotitalous, luokanohjaaja 9A 
Felix de Silva, englanti, ruotsi, musiikki  
Harju Hanna, käsityö, kuvataide, terveystieto 
Hewiidf Milla, englanti, ranska, luokanohjaaja 7A 
Honkonen Terhi, historia ja yhteiskuntaoppi, ryhmänohjaaja abit 
Jänkä Eija-Liisa, äidinkieli ja kirjallisuus, luokanohjaaja 8B 
Kirvesmäki Sarita, pitkä matematiikka, kemia (virkavapaalla 11.8. - 11.10.2020)  
 - sijaisena Tommi Istolahti 
Kivinen Joonas, liikunta ja terveystieto, luokanohjaaja 9C 
Koivisto Reijo, biologia, maantieto, luokanohjaaja 9B, abittivastaava 
Koivuniemi Eija, ruotsi, saksa, luokanohjaaja 7C 
Kytölä Mika, käsityö yläkoulussa ja alakoulussa 
Laivamaa Ilkka, matematiikka, fysiikka, kemia, luokanohjaaja 8A 
Leväniemi Outi, äidinkieli ja kirjallisuus, historia ryhmänohjaaja jatkajat 
Martinmäki Maija, matematiikka, fysiikka, kemia, luokanohjaaja 8C 
Möttönen Terhi, laaja-alainen erityisopettaja, erityisopetus 
Ojanen Ville, musiikki 
Pohjonen Marjut, matematiikka, kemia, fysiikka, luokanohjaaja 7B 
Pulkkinen Sini, liikunta, terveystieto 
Riihimäki Marika, opinto-ohjaaja 
Saloharju Sallamari, uskonto, psykologia, filosofia, historia, saksa 
Siironen Markku, lyhyt matematiikka, fysiikka, ryhmänohjaaja alkajat 
Tuncel Teija, erityisluokanopettaja 
Juoperi Terhi, koulunkäynninohjaaja 
Laitinen Tuija, koulunkäynninohjaaja 
Pynssi Kalevi, koulunkäynninohjaaja 

KIRKONKYLÄN KOULU 

Opettajainhuone p. 040 684 2857 
Rehtori Pasi Kanniainen 
Vararehtori Maija Uusisalo, p. 040 062 7294,  maija.uusisalo@perho.com 
Koulusihteeri Tiina Urpilainen p. 040 551 0702, tiina.urpilainen@perho.com 
Koulukuraattori Riikka Kanniainen p. 040 765 9915, riikka.kanniainen@perho.com  
Koulu ja opiskeluterveydenhuolto Silja Torppa p. 040 804 3620, silja.torppa@soite.fi

Opettajat (etunimi.sukunimi@perho.com) 

Esikoulu: 
Kivelä Ulla 
Peltokangas Pirjo 

1.lk  
Hakojärvi Päivi 
Turunen Janne 

2.lk 
Pölkki Leena 

3.lk 
Hietapakka Katja 
Isomöttönen Anna
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4.lk 
Vähämöttönen Sari 

5.lk 
Kytölä Salla 

6.lk 
Siponen Eeva 

5.-6.lk  
Resurssiopettaja (nimi varmistuu myöhemmin) 
Louhula Katja, laaja-alainen erityisopettaja 
Uusisalo Maija, laaja-alainen erityisopettaja 
Moskajärvi Susanna, erityisluokanopettaja 
Mäkelä-Salonen Helena, englanninopettaja 
Turunen Janne, ruotsinopettaja 

Koulunkäynnin ohjaajat 
Hietala Susanna 
Honkalehto Niina 
Humalajoki Irina 
Kivelä Tuula (lastenhoitaja) 
Kivimäki Miia 
Koskela Tarja 
Niskanen Maarit 
Pajula Arja 
Pohjonen Minna 
Tuominen Laila 

MÖTTÖSEN KOULU 
Opettajainhuone p. 040 684 2863 
Rehtori Pasi Kanniainen 
Vararehtori Marjo Vasalampi, p. 040 738 8572,  marjo.vasalampi@perho.com 
Koulusihteeri Tiina Urpilainen p. 040 551 0702, tiina.urpilainen@perho.com 
Koulukuraattori Riikka Kanniainen p. 040 765 9915, riikka.kanniainen@perho.com  
Koulu ja opiskeluterveydenhuolto Silja Torppa p. 040 804 3620, silja.torppa@soite.fi 

Opettajat (etunimi.sukunimi@perho.com) 

Esikoulu: 
Linna Kaarina 
Peltokangas Pirjo 

1.lk  
Aho-Vasalampi Sari 

2.lk 
Vasalampi Marjo 

3.lk 
Kalliokoski Kaija 

4.lk 
Aho Leila 

5.lk 
Alanko Karoliina 

6.lk 
Palmu Kaisa 
Kangasaho Maria, laaja-alainen erityisopettaja 
Oinonen Eija englannin- ja ruotsinopettaja 

Koulunkäynninohjaajat 
Alanko Marita 
Kytölä Kaisa 
Linna Mirja (lastenhoitaja) 

Salmi Pia
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Kirjasto- ja kulttuuritoimi tiedottaa

Kirjasto avoinna

Ma, ke, pe klo 10 - 16
Ti klo 12 - 19
To klo 13 - 19

Tapahtumia

Näyttely Perhon kirjaston Sinisiivessä:
“Kaunis koronakevät” : kasseja kahvipusseista, villasukkia malleista ja omasta päästä /Sisko 
Flink

Lampuoti-ilta ke 19.8. klo 18
Tervetuloa kuuntelemaan perholaisia “wanhoja” tarinoita. Kahvitarjoilu!

Järj. Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Perhon vapaa-aikatoimi hakee 

• Määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2020 asti nuoriso/vapaa-ajanohjaajaa  
50% työajalla. Työ on pääsääntöisesti iltapainotteista.  
Työtehtäviin kuuluu: nuorisotilatyötä, koulujen välituntitoimintaa ja tapahtumien järjestämistä  
yhdessä muun vapaa-aikatoimen henkilöstön kanssa.  

• Nuorisotilanvalvojaksi 18v täyttäneitä nuorisotyöstä kiinnostuneita henkilöitä.  
Toivomme sinulta ohjaavaa, innostavaa ja positiivista työotetta, sekä taitoa kohdata nuoria  
ainutlaatuisina yksilöinä. 

Lisätietoja työpaikoista saa nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnuselta, 
p. 040 528 9971 tai s-postilla jaakko.kinnunen@perho.com
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Kaustisen lomituspalvelut tutuiksi

Lomituspalveluiden tehtävänä on järjestää lakisääteiset lomituspalvelut paikallisyksikkömme alueel-
la. Kaustisen lomituspalveluiden alue sisältää Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kunnat. 
Me kaikki Kaustisen lomituspalveluissa olemme sitä varten, että kotieläintuotantoa harjoittava maa-
talousyrittäjä saa sijaisen hoitamaan eläimiä puolestaan, kun hän pitää vuosilomaansa, sairastuu tai 
pitää perhevapaata. Turkistarhaajalle mahdollistamme vuosiloman ja lisävapaan pitämisen.  

Lomitusjärjestelmä tukee maatalousyrittäjien ja turkistuottajien yhdenvertaisuutta työssäkäyviin 
nähden ja on mielestämme yhtä tärkeä hyvinvointipalvelu kuin muutkin STM:n vastuulla olevat 
palvelut. 
Huolehdimme alkutuotannon parissa toimivien ihmisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Pyrimme 
toimimaan joustavasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti ammattitaitoisella henkilöstöllä. 
Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla omalta osaltamme turvaamassa kotimaisen elintarvikeket-
jun huoltovarmuutta. Ruokaa tarvitaan ja tuotetaan jatkossakin.

Tärkein voimavaramme ovat maatalouslomittajamme. Meillä on palveluksessamme nyt 54 vakituista 
maatalouslomittajaa ja lisätyövoimaa palkkaamme tarpeen mukaan. 

Lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski vastaa lomituksen paikallisyksikön säädösten mukaisesta 
toiminnasta ja kehittämisestä sekä asiakkaiden että Melan suuntaan. Lomituspalveluiden päätösten 
valmistelu ja niiden tekeminen, henkilöstöasiat, tiedottaminen ja yhteistoiminta eri sidosryhmien 
kanssa ovat Hilkan keskeisiä päivittäisiä työtehtäviä. Hilkka hoitaa pääsääntöisesti myös turkislomi-
tuksen.

Lomasihteeri Satu Nordgren hoitaa lomittajien palkanmaksun, asiakaslaskutuksen. Hän toimii tar-
vittaessa lomituspalvelupäällikön sijaisena. 

Johtavat maatalouslomittajat ohjaavat ja valvovat lomitustyötä. Pääsääntöisesti heidän työhönsä 
kuuluu lomittajien työsuunnitelmat ja töiden järjestäminen lomittajille, yrittäjien vuosiloma- ja sijai-
sapulomitusten järjestäminen, työnjohtokäynnit sekä tilakäynnit, joissa tarkastetaan työturvallisuus. 
 
Mira Kukkola toimii esimiehenä Kaustinen maatalouslomittajille. Hän tekee myös turkistilakäynnit. 
Tuula Pulkkinen toimii esimiehenä Halsuan ja Vetelin maatalouslomittajille. 
Maria Mikkola toimii esimiehenä Perhon maatalouslomittajille. 

Maatalouslomittajat tekevät varsinaisen lomitustyön eli hoitavat eläimet: lehmät, mullit, siat, hevo-
set, lampaat ja turkiseläimet. 

Mäkelän Marko kertoo: Toimin Kaustisen kunnan maatalouslomittajana, lomituspaikkakuntanani 
Perho. Olen työskennellyt lomittajana jo monia vuosia ja pidän työstäni. Minulla on neljän tilan lo-
mitusrengas, joilla kierrän. Työtehtäviini kuuluvat tilojen päivittäiset askareet. Haastavinta työssäni 
on suuri vastuu, ja parasta tilallisten ja eläinten kanssa työskentely.

Tarvitsemme lomittajia lyhytaikaisiin lomituksiin ruuhka-ajoille. ”Ilmoita itsesi” alueesi johtavalle 
lomittajalle puh. 0405845449 

Jos kiinnostuit lomituspalveluista, löydät lisätietoa mm. alla olevasta linkistä. 
https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/maatalouslomitus/ 

Lämmintä ja satoisaa kesää toivoen 

Hilkka, Satu, Maria, Mira ja Tuula 
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