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Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Virpi Poikelin 
                 perholainen@perho.com
Taitto: Toni Varila 
Aineiston lähetys: perholainen@perho.com, 
viimeistään ilmestymisviikon maanantaina.
Painopaikka: Painolampi Ky
Jakelu: Markku Göös

KUNNANVALTUUSTON 
kokous maanantaina 21.11.2022 klo 18.30 Kunnantalolla, Haanensalissa.
Esityslista nähtävänä kunnan internet-sivulla 17.11. lukien www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat

Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan  
nettisivuilla to 24.11.2022 lähtien.
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Hei!

Aloitin nuoriso- ja vapaa-ajansihteerinä marraskuun alussa. 
Ensimmäiset työpäivät ovat sujuneet vauhdikkaasti työkavereihin 
tutustuen ja uutta työtä opetellen. Vapaa-aikatoimeen kuuluvat 
liikunnan edistämisen lisäksi nuorisotyö, kulttuuri- ja kirjastotoiminta 
sekä uusimpana hyvinvoinnin koordinointityö.

Työhistoriaani kuuluu työskentely kunnassa, urheilu- ja 
liikuntajärjestöissä sekä viime vuodet liikunta-alan yrittäjänä. 
Olen suorittanut useita liikunta-alan tutkintoja säännöllisesti 
työn ohessa - viimeksi liikunnan ylemmän korkeakoulututkinnon 
Haaga-Helian Vierumäen yksikössä reilu viisi vuotta sitten.

Asumme vaimoni kanssa Kokkolassa - muuttoa kotiseudulle Perhoon ei ole poissuljettu. Neljä 
täysi-ikäistä lastamme ovat jo lentäneet pesästä ja asuvat omillaan Etelä-Suomessa ja yksi Kok-
kolassa. Lokakuun lopulla meistä tuli vaimoni kanssa onnelliset tuplamummo ja -tuta vanhim-
man tyttäreni saadessa lisää jälkikasvua puolisonsa kanssa.

Olen aktiiviliikkuja ja harrastan muiden muassa polkujuoksua, maastopyöräilyä, hiihtoa, suun-
nistusta ja golfia. Golfia on tullut pelattua nyt kolme kesää yhdessä vaimoni kanssa. Uusin har-
rastukseni ja kiinnostuksen kohde on urheiluhistoria mm. Kokkolan Kisat, jonka historia-aineis-
toa parhaillaan kokoan.

Käytin edellisessä työssäni työsähköpostiviestieni lopussa Perhossa ei elä jos ei liiku -slogania. 
Sananlasku tai kansanviisaus on erityisen ajankohtainen tänään. Korona-ajan jälkeen tarvitsem-
me yhteisiä tapaamisia ja kohtaamisia liikunnan, nuorisotyön ja erilaisten kulttuurielämysten 
parissa.

Lähde liikkeelle ja tule esittämään toiveitasi ja ideoitasi meille vapaa-aikatoimistoon.

Petri Harsunen
Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri
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Joulunavaus ja joulumarkkinat
seurojentalolla la 3.12. klo 10–14

Klo 10 Joulumarkkinoiden avaus: nuoriso ja vapaa-ajansihteeri Petri Harsunen
  - Myyntipaikan hinta 10€
  - Ilmoittautumiset 30.11. mennessä Olavi Lassilalle, p. 044 0713 665
Klo 10.15 Seurakunnan joulutervehdys
Klo 10.30 Kunnan tarjoama joulupuuro
Klo 11.30 Vuoden yrittäjän ja Vuoden maatalousyrittäjän palkitseminen.
Klo 12 Joulupukki saapuu
Klo 12.30 Joulubingo seurojentalon alakerrassa

Ohjelmassa myös laulu- ja musiikkiesityksiä

Päivä paloasemalla -tapahtuma
lauantaina 26.11. klo 10–14 Perhon paloasemalla

Ehdota palkittavia

Vapaa-aikatoimella on mahdollisuus nimetä perholaisia palkittaviksi. 
Nyt saa ehdottaa palkittavia vuoden 2022 nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntateoista. 

Palkittavana voi olla henkilö, tapahtuma tai yhteisö, joka on tänä vuonna 
edistänyt kyseistä toimintaa.

Lisäksi kunta palkitsee perholaisia urheilijoita, jotka ovat yltäneet 
mitalisijoille piirinmestaruus-, suomenmestaruus-, euroopanmestaruus- tai 

maailmanmestaruuskilpailuissa tai olympialaisissa.

Ehdotuksia nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatekopalkinnon saajista ja 
menestyneistä urheilijoista voi tehdä marraskuun 30. päivään saakka

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Petri Harsuselle, 
p. 040 528 9971 tai petri.harsunen@perho.com 

Kiitos! 

A&P Taipale Oy, Kipakka, Luxdent Oy, Sami Syrjälä Oy, Perhon puutarha, ja J.Varila Steel Oy, 

kun mahdollistitte meille virkistysretken Koirasalmeen 6.10.2022. Kiitos myös kaikille teille, 
jotka osallistuitte Vanhustenviikon toimintaan. 

T. Jalmiinakodin asukkaat ja henkilökunta

Kuinka muistelen aikaa, kun käteni olivat sileät.
Muistelen, kuinka näillä käsillä kannoin lapsiani.
Kuinka tein työtä ja elin.
Nyt näissä käsissä näkyy elämän jälkiä, rakkauden ryppyjä ja toive;
ARVOKAS VANHUUS

         
                                      Runo: Jonna Parikka
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Harry Potter - ilta
Perhon kirjastolla pe 25.11.2022 klo 17-21

Kirjasto muuttuu Tylypahkaksi!
Luvassa mm. kilpailuja, arvontaa, tehtäväpisteitä,  

tarjoilua ja paljon muuta!

Harry Potter -aiheinen näyttely avataan 18.11.2022 klo 13.

Tervetuloa!  
(myös jästeille)

Kannuksen Passikuva 
tulee Perhon kirjastoon 5.12.2022 klo 15-17. 

Nyt pääset helposti passikuvaan omalla paikkakunnalla ilman ajanvarausta. 
Seuraava passikuvauskerta vasta maaliskuussa!

Korttimaksu käy.
Tervetuloa! 

Päivi Peltoniemi / p. 041 480 3986

Hei!

Syksyn aikana luontoharrastuksesta kiinnostuneet ovat pohtineet, miten luonnossa liikkumisen 
edellytyksiä voitaisiin parhaiten vahvistaa.

Yhteisen yhdistyksen (kotipaikkana Perho) perustaminen luo edellytykset toiminnan kehittämiselle, 
reittien suunnittelulle ja toteutukselle sekä harrastajien yhteisten tapahtumien ja retkien 
järjestämiselle. Uuden yhdistyksen on tarkoitus liittyä Suomen Latu ry:n verkostoon.

Uuden yhdistyksen perustamiskokous pidetään tiistaina 29.11.2022 klo 19 kunnantalon kahviossa.
Kokouksessa käsitellään työryhmän valmistelun pohjalta:

• Yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta
• Yhdistyksen säännöt
• Yhdistyksen nimi

Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Kahvitarjoilu
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Perhon kotiseutuyhdistyksen syyskokous
ti 29.11.2022 klo 18 Kirjaston Sinisiivessä

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat, kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Johtokunta

Isänpäivä- tai joululahjavinkki:

• Yhdistyksen seitsemäs lukemisto Tutan tarinat – kertojamestari Antti Hautala Salamajärveltä 
muistelee

• Otto von Fieandt – Suomen sodan legenda, kirjoittaja Lauri Hietaniemi

Myynnissä kirjastossa, St1:llä ja johtokunnan jäsenillä.

Kotiseutuarkistoon kirjaston alakerrassa voi tuoda talletettavaksi yhdistysten, järjestöjen, seurojen 
ja yksityisten arkistomateriaalia. Yhteydenotot kirjaston kautta / Lahja Varila.

KUMAHA kutsuu!
Keski-Pohjanmaan liiton hallinnoiman kulttuurin alueellisen kehittämistehtävän KUMAHA-hanke 
eli Kulttuurimaakunta-hanke on kokoamassa Keski-Pohjanmaan Kulttuurimakasiinia, josta löytyvät 
niin taiteen, kulttuurin kuin luovienkin alojen ammattilaisten, harrastajien ja yhdistysten tarjoamia 
palveluita. KUMAHA toiminnalla mahdollistetaan kulttuurihyvinvointia edistävän toiminnan järjestä-
mistä maakunnan asukkaille.

KUMAHA etsi palveluntuottajia maakunnan Kulttuurimakasiiniin. Kulttuurimakasiinista löytyy tai-
teen, kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisten, harrastajien ja yhdistysten tarjoamia palveluita.
Kunnan kotisivulta ja myös Facebookista löytyy tutustumis- ja ilmoittautumislinkki, mikäli palvelun-
tuottajan tehtävät kiinnostavat. 

Ilmoittautumisia otetaan vastaan 18.11. saakka.

Tutustumis- ja ilmoittautumislinkki: 
https://forms.office.com/r/zkaDqauj6k

Perhon Martat ry
Pe 25.11.   Martat ovat hoitamassa Perhon S-Marketin joulukahvitarjoilua klo 10–18

Ke 30.11.   Martat ja avecit lähtevät elokuviin Kaustisen kansantaiteenkeskukseen. Iltapalaa  
   klo 17, elokuva Suon villi laulu klo 18. Ilmoittautumiset Mirjalle 0405582642,   
   21.11. mennessä.

La 3.12.   Martat osallistuvat Perhon joulunavaukseen Seurojentalolla tarjoillen kunnan  
   joulupuuroa klo 10.30 alkaen.

Seuraa Perhonjokilaakson yhdistyspalstan ilmoitteluamme.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!
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Tervetuloa 5-vuotissynttäreille!
MLL Perho järjestää synttärit tänä vuonna 5 vuotta täyttäville lapsille 
Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. keskuskoululla klo 12.00-13.00. 

Luvassa on temppurataa, leikkiä, pientä herkuttelua - sekä tietenkin lahjojen jako.

Tämä kutsu on tarkoitettu synttärisankareille ja yhdelle heidän aikuiselle saattajalleen 
eli toivomme että perheestä osallistuu vain 5- vuotias yhden huoltajansa kanssa. 

Nähdään sunnuntaina 20.11.!

MLL:n Perhon yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
su 20.11. klo 14 keskuskoululla.

Tervetuloa mukaan!

MLL:n Perhon yhdistys
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Avustukset
Perhon vapaa-aikatoimen avustukset vuoden 2023 kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan on 
haettanavana 1.11–30.11. välisenä aikana.

Kunnan nettisivuilta löytyy tulostettava tukihakemuslomake.
Hakemuksen yhteydessä on oltava edellisen vuoden toimintakertomus,
kyseisen vuoden talous- ja toimintasuunnitelma ja tilinpäätöstiedot.

Lisätietoja saa nuoriso- ja vapaa-ajan sihteeri Petri Harsuselta,
puh. 040 528 9971 ja petri-harsunen@perho.com


