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Seuraava Perholainen 
ilmestyy viikolla 20 / 2021 
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

Hyvä Perholaisen lukija,
 
tämä Extra Perholainen keskittyy vahvasti kesätyöteemaan. Perhon kunnan ja Perhon seurakunnan 
kesätyöpaikat ovat nuorille haussa. Lisäksi kunnan myöntämän nuorten kesätyöllistämistuen ehtoja 
on laajennettu koskemaan osittain myös kotitalouksia.

Toivottavasti mahdollisimman moni perholainen nuori löytää tulevana kesänä  kiinnostavan ja 
palkitsevan kesätyön.
 
Koronatilanteen kehittyminen osoittaa merkkejä siihen, että kesä olisi mahdollista viettää 
edelliskesää normaalimmin. Perhossa olemme edelleen pystyneet välttämään ”koronakartalle” jou-
tumisen ja siihen suurelta osin vaikuttaa kuntalaisten oma toiminta. Jatketaan samaan malliin, näin 
pääsemme kuitenkin kokonaisuudessa vähimmällä. 

Huomioidaan annetut koronaohjeet ja ymmärretään, että omalla asenteellamme voimme vaikuttaa 
myös koko yhteisön toimintaan.
 
Kunnassa toivomme, että koronatilanne kesäksi helpottuu ja valmistelemme erilaisia yhteisöllisiä 
aktiviteetteja vapaa-ajan toimintaan.
Näihin haemme myös tässä Perholaisessa toimijoita, jotka olisivat oman harrastuksensa puitteissa 
kiinnostuneita toimimaan kumppaninamme uusien toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönotos-
sa.

Olkaa rohkeasti yhteydessä lisätietojen antajiin ja mikäli koronatilanne sallii, tehdään kesästä 2021 
historiallisen yhteisöllinen Perhossa.
 
PS.  Myös Perhopäivän/-viikon suunnittelu on alkanut ja siihen liittyen yhteyshenkilönä toimii 
nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen, mikäli haluat mukaan, laita vinkki Jaakolle.
 
Keväisin terveisin

 Lauri Laajala
kunnanjohtaja
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PERHON KUNNAN AVOIMET KESÄTYÖPAIKAT

Vapaa-aikatoimi etsii: 

• Kaksi uimakouluvalvojaa ma-pe 6,5h/pv 7.6-18.6 (varalla 21-24.6 jos tulee paljon ilmoittautu-
neita) Palkka 350€  

• Yksi 18v. Täyttänyt kortillinen ja seitsemän muuta kesäkerhonvetäjää Möttösen, Kirkonkylän ja 
Oksakosken 28.6-16.7 ajaksi ma-pe. 6,5h/pvä.  
Palkka 700€   

• Kaksi kesäleirin apuohjaajaa kesäkuu 14-18.6.  
Palkkaus 150€/leiri.  

• Yksi täysi-ikäinen työntekijä Artstudion ja kotiseutumuseon esittelijänä heinäkuun ajan.  
Palkkaus 700€/kk 5h/pvä 5pvä/vko (ei sunnuntaita) 

Kesätöihin otetaan peruskoulun päättäneitä nuoria. 

Lisätietoja: jaakko.kinnunen@perho.com tai 040 528 9971.  

Lisätietoja  Artstudion paikasta: Olga Melet-Pajuoja puh. 040 130 6009 
  Kotiseutumuseo: Mirja Siironen puh. 040 558 2642

Tekninen toimi etsii:

• Kuusi nuorta nurmikoiden, liikuntapaikkojen ja piha-alueiden hoitotehtäviin kesä- ja heinä-
kuulle. Työaika 1kk/6,5h/pv/työntekijä. Palkkaus 700€ /kk. 

Lisätietoja: Alpo Anisimaa 040 036 1990 tai alpo.anisimaa@perho.com  

• Kaksi keittiöapulaista Jalmiinakodin keittiölle. 1 nuori/kesäkuuksi ja 1 nuori/heinäkuuksi. Palk-
kaus 700€/kk. Työaika 6,5h/pv. Lisätietoja Niina Peltokangas 040 024 1124 tai  
niina.peltokangas@perho.com  

Hakemukset 7.5.2021 mennessä osoitteeseen kirjaamo@perho.com tai kirjeellä Keskustie 2, 69950 
Perho. Kuoressa tai s-postin otsikossa oltava merkintä: Kesätyö 2021 

Apua hakemuksiin: Etsivä nuorisotyöntekijä Elina Huttunen elina.huttunen@perho.com

Vapaa-aikatoimi hakee 

• Kahta nuorisotilavalvojaa 7.6-6.8 väliselle ajalle  3-6 luokkalaisten nuopparivuoroille ma, ke ja 
pe päiville klo 14-18 ajaksi. Tehtävänä on tarjota nuorille tekemistä nuorisotilalla ja sen läheisyy-
dessä, sekä valmistamaa ydessä nuopparilla heille tarjottavat eväät.  
Palkka 1040€ 

• Kolmea eräretkivalvojaa viikkojen 23-27 väliselle ajalle kerran viikossa toteutettavaa erä- ja 
kalaretkeä varten. Tehtävänä on kuljettaa nuoret sovituille Perhossa oleville kalastuspaikoille ja 
auttaa näitä perehtymään kalastuksen saloihin, sekä valmistaa yhdessä nuorille retkillä tarjotta-
vat eväät.  
Palkka 1040€ + kilometrikorvaukset. 

Lisätietoja ja hakemukset: jaakko.kinnunen@perho.com tai 040 528 9971.  
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SINUSTAKO VAALITOIMITSIJA

Etsimme 18-vuotta täyttänyttä innokasta tehtävään sitoutunutta vaalitoimitsijaa Kuntavaalien 2021 
ennakkoäänestykseen ajalle 26.5.-8.6.2021

Jotta voit hakea tehtävää, sinulla tulee olla verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilö-
kortti, jolla tunnistaudut vaalitietojärjestelmään. Lisäksi vaalitoimitsijana yleisessä ennakkoäänes-
tyspaikassa ei saa olla ehdokas, eikä missään kunnassa ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus eikä van-
hempi.

Työaikasi on 3-6 h/pv, sisältäen mahdollisesti myös viikonlopputyötä (3 h/pv).

Koulutamme sinut tehtävään.

Maksamme tehtävästä KVTES 01TOI060 mukaisen palkan tehtyjen tuntien mukaan 13,88 €/h.

Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäeltä, puh. 0400 798 010 tai sähköpostitse 
armi.kirvesmaki@perho.com ja www.vaalit.fi -sivuilta.

Jätä vapaamuotoinen hakemus yhteystietoineen to 22.4. klo 12 mennessä sähköpostitse 
armi.kirvesmaki@perho.com. 

Mahdolliset haastattelut pidetään pe 23.4.2021 ja tehtävään valitulle ilmoitamme mahdollisimman 
pian, jotta koulutus voidaan aloittaa ajoissa.

Perhon kunnan keskusvaalilautakunta

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKIEHDOT 2021

Perhon kunnanhallitus on 15.3.2021 § 57 päättänyt alle 25-vuotiaiden (1996 – 2005 syntyneet tuki-
kelpoisia) nuorten kesätyöllistämistukiehdot vuodelle 2021:

• Nuoren kotikuntana tulee olla Perho ajanjaksona, jolle tuki kohdistuu
• Työnantaja voi olla perholainen tai Perhossa toimiva yritys, yhteisö tai maatila
• Kotitaloudelle tuki voidaan maksaa, mikäli työllistää perheen ulkopuolisen nuoren
• Tukea voidaan myöntää yhden oman perheenjäsenen (ei kotitaloudet) työllistämiseen
• Tukea ei myönnetä nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen
• Kesätyöllistämistuki on aina toissijainen työvoimapoliittisiin tukiin nähden
• Tuki maksetaan vain yhdelle työnantajalle nuorta kohti, sitä ensimmäiseksi hakeneelle
• Työaika on oltava vähintään 6 tuntia päivässä ja työllistämisjakson pituus vähintään yksi  

kuukausi ajalla 1.5. - 30.9.2021 (n. 21 työpäivää)
• Tuki on palkasta ja palkan sivukuluista: 

- perheenjäsenen työllistämiseen 40 %, enintään 200 € 
- ulkopuolisen työllistämiseen 50 %, enintään 400 €

• Tuki haetaan kunnalta jälkikäteen sähköisellä tai paperisella lomakkeella, kuitenkin viimeis-
tään 8.10.2021. Sähköinen lomake hakuohjeineen on näkyvissä kunnan www-sivuilla 1.5. - 
8.10.2021 välisenä aikana. Paperisia hakulomakkeita hakuohjeineen on noudettavissa kunnan-
toimistolta ja kirjastolta

• Tuen maksamisen edellytyksenä on kuntaan toimitettu hakemus, kopio molempien osapuolten 
allekirjoittamasta työsopimuksesta ja tosite tai muu todistus maksetusta palkasta ja  
sivukuluista

• Tuen maksatuksessa otetaan huomioon tarkoitukseen varattu määräraha ja tarvittaessa tuen 
määrää pienennetään, mikäli hakemusten perusteella katsotaan, ettei varattu määräraha riitä. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Lauri Laajala, p. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com
  toimistosihteeri Marika Kinnunen, p. 040 684 2851 tai marika.kinnunen@perho.com  
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YRITTÄJÄYHDISTYS TIEDOTTAA!
Haluamme Yrittäjäyhdistyksenä tukea perholaisia yrityksiä ja lähiliikkeiden toimintaa. 

Perholaisissa yrityksissä kerätään leimoja lumiukkopassiin huhtikuun ajan. Jokainen ostosi kartuttaa 
leimoja ja täyden passin voit jättää liikkeeseen. Kuukauden lopuksi arvomme osallistujien kesken 
kivoja palkintoja! 

Osallistu sinäkin lähiliikkeiden tukemiseen ja ota passi käyttöösi!
Mukana olevat yritykset on merkitty lumiukon kuvalla!
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Hyvä perholainen yrittäjä ja yritystoiminnasta kiinnostunut,

Kunnanjohtajan etätreffit tiistaina 20.4. klo 18 alkaen Teamsissa. 

Kehittämistyökalut yrityksille tutuiksi:
 

Teemana yritysvierailut, mukana 

Muoviitala Oy

 sekä

Pertti Hämäläinen esittelemässä yritystään

Tervetuloa mukaan!
 

Lisätietoja näistä työkaluista Perholaisen yritysosiossa.

Osallistumislinkin löydät Perhon kunnan kotisivuilta 

www.perho.com/yleinen/etatreffit/
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Valtioneuvoston 15.10.2020 antaman valtakunnallisen etätyösuosituksen 
mukaisesti

Perhon kunnanvirasto on suljettuna 19.10. alkaen.

Asiakaspalvelu toteutetaan pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostitse.
Henkilökohtaiset tapaamiset tulee sopia ao. viran-/toimenhaltijan kanssa 
etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. 

Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@perho.com
Vahvan maskisuosituksen vuoksi käytä maskia asioidessasi meillä.
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Ajantasaisen SOITEn koronatiedotteen löydät 
kunnan kotisivuilta www.perho.com


