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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

Kase Yrityspalvelu
tiedottaa
Koulutettu hieroja Juhani
Kivimäki aloittaa 1.7.
toiminnan Säästötalon
yläkerrassa.
Kotikäyntejä sopimuksen
mukaan.

Hierontapalvelu
Juhani Kivimäki
Jyväskyläntie 4
Ajanvaraukset
puh. 044 342 4159

KUNNANVIRASTO SULJETTU
5.-23.7.2010
PÄIVYSTYS:
Sosiaalitoimisto
Sosiaalitoimen kiireelliset asiat arkipäivisin klo 8-16,
puh. 040 847 4602.
Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella, puh. 112.
KELA-asioiden vastaanottoa ei ole sulkuaikana.

Lomatoimisto
asiointipuh. 040 760 1354
Tekninen toimi
Kiinteistö- ja laitospäivystys, puh. 040 485 5580.
Kunnanviraston keskioven vieressä olevaan postilaatikkoon voit jättää
tarvittaessa postia. Postilaatikko tyhjennetään päivittäin.
Kunnanviraston ollessa suljettuna, julkiset kuulutukset ovat nähtävänä
kirjastossa sen aukioloaikoina.

Kaustisen työ- ja elinkeinotoimiston
Perhon toimipiste suljettu 1.-31.7.2010.
Yhteydenotot tarvittaessa
Kaustisen toimistoon, puh. 010 604 6380.

Tekninen toimisto tiedottaa
Yleinen arvonlisäverokanta muuttuu 1.7.2010 22 % -> 23 %.
Tästä johtuen suoritetaan ylimääräinen veden ja jäteveden
arviolaskutus ajalta 1.4.-30.6.2010.

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Onko lukio jäänyt joskus kesken? Perhon
lukiossa on vielä tilaa, myös aikuisopiskelijoille! Ota yhteyttä, niin tehdään oma opintosuunnitelma tulevaa tavoitetta varten.

Seuraava Perholainen
ilmestyy 12.8.2010
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Painolampi Ky

Rehtori, puh. (06) 888 3303 tai outi.levaniemi@perho.com

Lämpimät kiitokset kaikille innokkaille palokuntakerholaisille ja kerhon vetäjille! Palokuntakerho jatkaa taas syksyllä. Ensimmäinen kokoontuminen ti 24.8. Sitovat ilmoittautumiset koulujen kautta 1. kouluviikolla! Turvallista kesälomaa kaikille!
Aluepelastuslaitoksen Perhon paloasema ja Perhon opetustoimi

PERHON KUNTA~PL 20~69951 PERHO~Puh. 888 3111~Telefax 888 3200~Perho@perho.com~www.perho.com
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PERHON TERVEYSKESKUKSEN
KESÄTERVEISET
Kesän kelit ja kesälomakausi on jälleen koittanut! Terveyskeskuksen näkövinkkelistä katsoen kaikki ei aina
mene kuitenkaan suunnitelmien mukaisesti, vaan joskus sattuu ja tapahtuu, vaikka kuinka olisi kesä ja loma!
Sairautta ja tapaturmia saattaa tapahtua kesän riemuista
huolimatta.
Perhon terveyskeskuksessa lomat on porrastettu, mutta
lomien aikana on tuttu väki paikalla, joka tuntee alueensa ihmiset. Keskitymme kesän aikana enemmänkin
päivystysluonteiseen, kiireellistä apua vaativaan
toimintaan. Pitkäaikaissairauksien hoitojen vastaanotot
ja todistusasiat siirrämme syksyyn, kun koko henkilökunta jälleen on töissä. Muistattehan reseptien
uusimiset hyvissä ajoin ennen kun lääkkeet loppuvat, uusintapäivät tiistai ja torstai.

Kesäaikana palvelemme normaalisti, virkaaikana (klo 8.00-16.00): Perhon terveyskeskus puh. 888 3500.
Ilta- ja viikonloppupäivystykset:
Keski-Pohjanmaan keskussairaalan
yhteispäivystys klo 16.00-8.00 puh. 826 4500
tai 828 7350
Henkeä uhkaavassa tapauksessa soita suoraan hätänumeroon 112
Kiireellisen avun tarpeessa olevat kesäasukkaat ovat
luonnollisesti myös tervetulleita päivystysvastaanotolle.
Terveyskeskuksesta saa ohjeita ja neuvoja myös
itsehoitoon ja seudun apteekit auttavat myös oman
asiantuntemuksensa mukaan.
Itsehoidolla paranevat hyönteisten pistot, joihin tarvittaessa kortisonivoidetta. Käärmeen pistot ja
vakavammat allergiset reaktiot, kuten hengenahdistus, vaativat lääkärin hoitoa. Molemmissa ensiapuna kannattaa ottaa kyypakkauksen kortisonitabletit.
Haavat, joihin laastari ei ole riittävä apu, ommellaan
ensiavussa ja haavoihin jääneet vierasesineet kannattaa myös tulla poistattamaan terveysasemalla.
Ongenkoukun poisto alahuulesta ei kotikonstein aina
onnistu!
Kesällä kuljetaan vähissä vaatteissa ja alttius
asfalttikontaktiin on varsinkin lapsilla. Naarmut paranevat puhtaudella ja ilmahoidolla. Elleivät, on syytä tulla
päivystykseen.
Auringon hyvän vaikutuksen varjopuolena on sen liial-
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linen annos! Apteekista saa suojavoiteita ja neuvoja ennalta ehkäisyyn sekä apua, jos vahinko on jo tapahtunut.
Kesäripuliin auttaa lactofilustabletit ja yleistilan seuranta. Lapsilla kaikki tapahtuu nopeasti, joten erityisesti
heidän tilanteensa seuranta on tärkeää. Riittävä nesteen nauttiminen on myös huomioitava. Kotona kannattaa pitää pientä ensiapuvarustusta. Apteekkiväki on asiantuntija myös sopivan ensiapuvarustuksen hankinnassa.
Ennaltaehkäisy on tärkeää myös ehkäisyasioissa ja
ns. kontaktitaudeissa. Kannattaa suojautua!
Kesällä saattaa tulla myös vakavampia tapaturmia, joihin tarvitaan röntgenkuvia. Tunkkarin terveyskeskuksen
röntgen puh. 867 9533
Perhon työterveyshuolto on suljettuna 5.7. – 3.8.2010
Perhon hammashuoltoon ei ole saatu kesäksi hammaslääkäri sijaista, joten Jytan yhteistoiminta-alueella
hoidetaan päivystyspotilaat Perhon hammaslääkärin loman aikana.
Perhon hammashoitolan puh. 888 3510 on käännetty soimaan alueen hammashoitolaan, jossa on hammaslääkäri. Perhon terveyskeskuksen hammashoitaja siirtyy
Tunkkarin hammashoitolaan 19.7.- 8.8.2010, näin saadaan turvattua mahdollisimman monelle päivystyskäynnin
tarvitsijalle aika lähialueen hammashoitolaan.
Hammaslääkäripäivystys toimii lauantaisin, sunnuntaisin
ja arkipyhinä klo 9 - 11 Kokkolan terveyskeskuksen hammashoitolassa, osoitteessa: Mariankatu 28, 67200 Kokkola puh. 828 7487.
Kiireellistä ensiapua annetaan esimerkiksi seuraavissa
tapauksissa ja oireissa:
·
·
·
·
·

äkillinen kova kipu, joka häiritsee yöunta ja johon särkylääke ei enää auta
verenvuoto, jota ei kotikonstein saada loppumaan
voimakas turvotus, johon liittyy hengitys- tai
nielemisvaikeuksia tai korkea kuume
hampaan irtoaminen tapaturmaisesti
tuore hammasvamma, johon liittyy hengitys-,
nielemis-, syömis- tai suun avaamisvaikeuksia
Kiireellistä ensiapua ei tarvita esimerkiksi
seuraavissa tapauksissa ja oireissa:

·
·
·

useita päiviä jatkuneita, lieviä tai vähän
haittaavia oireita
lohkeama, paikan tai nastahampaan irtoaminen
proteesin rikkoutuminen

Iloista kesämieltä kaikille toivottaa:
Merja Pekkanen, johtava hoitaja
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Hyvä työterveyshuollon asiakkaamme,
Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueen kaikki työterveyshuollon toimipisteet ovat suljettuina
heinäkuussa kesälomien vuoksi. Perhossa työterveyshuolto on suljettuna 5.7-3.8.2010. Loman aikana asiakkaat voivat ottaa päivystys- ja
sairasloma-asioissa yhteyttä terveyskeskusten
vastaanoton puolelle puh. 8883 500.
Aurinkoista Kesää!! Terveisin,
Työterveyshuollon väki, p. (06) 8883 599

KUNTOUTUS TIEDOTTAA
Ma klo 10 Tasapainokolulun miniryhmä
kuntoutuksessa
klo 12 Naisten miniryhmä kuntoutuksessa
klo 13 Miesten miniryhmä kuntoutuksessa
Ti

klo 9 Sydänryhmä kuntoutuksessa
klo 11 Ortopedinen ryhmä

Ke klo 10, 11 ja 12 Allas Kyyjärvellä. Allasryhmät alkavat vkot 37-40 alkavilla viikoilla. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
To

klo 9

Kuntojumppa seurojentalo

KOULULAISTEN
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Perhon kunnassa koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään toimintakaudella 2010 - 2011 kouluilla opetustoimen alaisena. Kerhojen ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat tai lastenhoitajat. Toimintaa järjestetään tarpeen mukaan,
mikäli on riittävästi hakijoita.
Iltapäiväkerhot käynnistyvät koulujen alkaessa ma
16.8. Päivittäinen kerhoaika on pääasiassa 13.00 16.00.
Iltapäiväkerho on maksullinen, kertamaksu on 3.50
eur/kerta/lapsi kuitenkin enintään 60 eur/kk/lapsi.
Maksu sisältää välipalan ja askartelumateriaalin
sekä vakuutuksen kerhon ajalta.
Iltapäivätoimintaan ilmoit-tautumiset voi jättää koulutoimistoon Ritva Järvelälle viimeistään 12.8. Toimistosta saa myös hakulomakkeita.
Perhossa 14.6.2010
Varhaiskasvatusjohtaja

Perhon kunnan väkiluku 31.5.2010
yhteensä 2971 henkilöä.

YHTEISPALVELUPISTE TIEDOTTAA
Perhon kunnan yhteispalvelupisteessä 1.6.10 alkaen
on saatavissa myös Verohallinnon palvelut. Palvelu
käsittää neuvonnan Verohallinnon sähköisiin palveluihin. Palveluun EI kuulu Verohallinnon lomakkeiden
vastaanottoa eikä veroneuvontaa.
Asiakkaita pyydetään ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Verohallinnon valtakunnallisiin palvelunumeroihin.
Verohallinnon nettisivut ovat osoitteessa
www.vero.fi
Yhteispalvelupiste toimii Perhon sosiaalitoimiston
yhteydessä. Asiakaspalveluaika klo 9-14.
Valtakunnalliset palvelunumerot ma-pe 9-16.15
- lankaliittymästä paikallisverkkomaksu (pvm)
- matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksu (mpm)
- ulkomailta soitettaessa hinnan määrittelee paikallinen operaattori
Verokortit

020 697 000
Tilaa verokortti verkossa: www.vero.fi/verokortti
Arvonlisäverotus
020 697 014
Kansainvälinen henkilöverotus
020 697 024
Kiinteistöverotus
020 697 020
Maatalous- ja metsäverotus
020 697 016
Maksujärjestelyt ja -lykkäykset
020 697 028
Osakeyhtiöt
020 697 006
Palkan- ja eläkkeensaajat (ei verokortit)
020 697 002
Perintö- ja lahjaverotus
020 697 018
Sähköinen asiointi (Palkka.fi-palvelu)
020 697 034
Sähköinen asiointi (Katso- ja Tyvi-palvelu)
020 697 040
Työnantajan vuosi-ilmoitusneuvonta
020 697 036
Muun kuin työnantajan vuosi-ilmoitusneuvonta 020 697 038
Työnantajat - ennakkoperintä
020 697 012
Uudet yrittäjät (Y-tunnukset)
020 697 008
Varainsiirtoverotus
020 697 022
Verojen maksaminen ja palauttaminen
020 697 026
Verotili
020 697 056
Yhdistykset ja säätiöt
020 697 048
Yrittäjät
020 697 004
ALV- ja ennakkoperintärekisteritiedustelut
020 697 030
Tiedot myös www.ytj.fi
Verovelkatodistukset
020 697 032
https://www.vero.fi/nc/feedback/verovelkatodistus/verovelka.asp
Verotustodistus (10,00 euroa + pvm, 24 h)
0600 16800
viimeksi toimitetusta verotuksesta henkilöille, ei yhtiöille. Todistus (ei sisällä erittelyosaa) lähetetään Verohallinnon tiedossa
olevaan osoitteeseen.
EU-kaupan vat-numerot (ma–pe 9–15)
020 697 062

Keppihevoskilpailu Perhon ravien
yhteydessä ke 30.6. raviradalla.
Keppihevosten ilmoittautumiset ma 28.6.
mennessä. Lisätietoja 4H-yhdistykseltä,
puh. 040 779 1690.
*************************
Leikkikenttätoimintaa heinäkuun ajan Kokkonevan koululla keskiviikkoisin klo 10.30-14.00.
Omat eväät mukaan.
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KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN
ALUEEN PELASTUSLAITOS
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH
JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

PALOTARKASTUKSET
PERHOSSA 2010
Aluepelastuslaitos suorittaa palotarkastuksia Perhossa seuraavasti:
Asuinrakennusten ja huviloiden palotarkastuksia suoritetaan pääsääntöisesti Oksakoskella sekä Oksakosken ja Kirkonkylän välisessä alueella vuonna
2010.
Jälkitarkastuksia tehdään kohteissa, joissa on ollut
edellisinä vuosina huomautettavaa.

VIELÄ EHDIT VALOKUITUVERKKOON?
Missä maakuntaverkon reitti kulkee Perhossa?
Koulukeskus - Sahintie - Sahinkosken alue Kiveläntie – Kokkoneva – Oksakoski ja näiden lähialueet.
Valokuituliittymä on pitkäikäinen investointi
jonka kautta saadaan kiinteistöihin samanaikaisesti televisio-, Internet- ja puhelupalvelut.
Kuituliittymä on jokaisen yrityksen ja kotitalouden perusliittymä nyt ja tulevaisuudessa. Nopea kuituliittymä moninkertaistaa mahdollisuudet ja palvelutarjonnan. Valokuituliittymät mahdollistavat maaseudun elinvoimaisuuden,
asuttavuuden sekä tehokkaan työskentelyn
verkossa.

Palotarkastuksia tehdään myös aina pyydettäessä.
Liiketilojen, turvetuotantoalueiden, hoitolaitosten,
huoltoasemien, majoitustilojen, koulujen, teollisuustilojen ym. kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden tarkastusajankohdasta sovitaan kohteiden osalta
erikseen.
Suorittaessaan palotarkastuksia palotarkastajat
käyttävät tarkastuksilla palolaitoksen tunnuksilla olevaa virka-autoa ja ovat virkapuvussa sekä todistavat tarvittaessa henkilöllisyytensä virkakortilla.
Palotarkastuksia tehdessään palotarkastajan on
Pelastuslain N:o 468, 36 § mukaan päästettävä kohteen kaikkiin tiloihin. Paikalla on oltava tarkastettavan
kohteen edustaja.
Yhteystiedot:
Palopäällikkö Olli Koivukoski, puh. 0400 151 996
Palomestari Joni Kontie, puh. 0400 568 595
Aluepalopäällikkö Kari Paavola, puh. 0400 514 200

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi netissä osoitteessa:
http://www.kasenet.fi/kuitukysely , tai soita
meille, niin kerromme lisää.
Vielä ehdit. Toimi nopeasti, niin olet mukana!
Ilmoittautumiset viimeistään ke 30.6.2010.
Mitä valokuituliittymä maksaa?
- noin 2 290 eur matkan ollessa enintään 200
metriä verkon liityntäpisteestä.
- ylimenevältä matkalta lisämaksu on 3 eur/metri helpohkossa maastossa.
- vaikea maasto hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Hinnat sisältävät alv 22 %.
Liittymä on kotitalousvähennyskelpoinen verotuksessa asennuksen osalta
Lisätietoja hinnoista ja liittymänopeuksista
www.kasenet.fi
KaseNet - Lestintie 41,69440 LESTIJÄRVI Puh. 6
888 7111 maakuntaverkko@kasenet.fi

Perhon kotiseutumuseo kirkonmäellä avoinna
heinäkuussa seuraavasti:
ma: suljettu, ti: 11-15, ke: 14-18, to: 11-15,
pe: 14-18, la: suljettu, su: 11-15.
Muulloin sopimuksen mukaan (040 5582642).
Maksuton sisäänpääsy ja esittely.
Kesätyöntekijänä Markku Siironen.
Kotiseutulukemistoja on myynnissä museon lisäksi
Keikkiäisessä, St1:llä ja kunnantoimistossa.
Kotiseutuyhdistys on mukana tänä kesänä Perhotorilla, Suomenselkämessuilla Kyyjärvellä ja
maaseutuopiston elojuhlilla.
Hyvää kesää toivotellen,
Perhon kotiseutuyhdistys ry

4

Lisätietoja verkossa: http://www.kase.fi/maakuntaverkko, sähköposti: maakuntaverkko@kase.fi, puhelimella: (06) 888 7111

4H:n toimisto on muuttanut kunnantalon yläkertaan viikolla 24.
Tervetuloa!
*******************
Kirppis avoinna ti, to ja pe klo 9-15,
ma ja ke klo 12-18.
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VALOKUITUA PERHOSSA
Turvaa huippunopeat tietoliikennepalvelut kotiisi ja yritykseen
Datapalvelut
Sähköposti, web
Pankkipalvelut
Puhelut (VoIP), esim.Skype
Teräväpiirtolähetykset
Viranomaispalvelut

Hoiva- ja turvapalvelut
Turvapalvelut
Taloautomaatio
Videovalvonta
Vanhuspalvelut
Terveydenhoito

KaseNet
Paikallinen
Alueellinen edelläkävijä
Asiantuntijapalvelut
Nopea asiakaspalvelu
Netti - TV lähetykset

Miksi valokuitu?
Se on tehokas ja viisas ratkaisu jo tänään ja myös tulevaisuutta varten;
mm. etätyöskentelyä ja verkossa opiskelua. Valokuituyhteys nostaa
myös kiinteistön arvoa. Valokaapelissa ei ole langattomien ja ADSL:n
puutteita / rajoituksia, koska etäisyys ei vaikuta nopeuteen eikä yhteyden laatuun. Valokaapeli on tunnoton luonnonilmiöille. Nopea ja luotettava, sekä turvallinen internetyhteys on välttämättömyys niin yksityiselle
kuin yritykselle, oli sitten kyseessä maatalous- tai muu yritys.
Kiinnostaako Sinua nopeat valokaapeliyhteydet?
Mikäli olet kiinnostunut, ota heti yhteyttä.
Rakentaminen jatkuu 2010 – 2011 alueilla:
Keskusta Haanentie, Antintie, Honkakuja, Samulintie, Kinniäntie,
Keskustie, Vesalankuja, Jyväskyläntie, Hietaniementie
Teollisuusalueen kulmilta: Vehmassuontie, Teollisuustie, Koivukoskentie
Jalmiinan ympäristö: Lehdontie, Vanhainkodintie
Joen takana: Pappilantie, Jaakontie, Virtalantie, Hiekanmäentie,
Tuomaankuja, Aatunkuja, Eeronkuja, Jaakonkuja, Ukonkuja, Kustaantie,
Kalliontie, Riitikantie, Einonkuja, Einontie, Matinpolku

PERHON YRITTÄJIEN
KESÄKISA 2010 Perhopäivillä pe 4.7.2010
klo 12.00-12.30.
Leikkimieliset lajit selviävät kisapaikalla.
Joukkueeseen kuuluu 3 kilpailijaa, joista vähintään yksi on toisen sukupuolen edustaja. Mukaan
kutsutaan
kaikkia
perholaisia yrityksiä ja yhdistyksiä. Kylien edustus olisi myös
erittäin tervetullut!! Joukkueita
voi muodostaa myös paikan
päällä, joten kaikki innokkaat
mukaan kisaamaan, vaikka
omasta yrityksestä tai yhdistyksestä ei osallistujia tarpeeksi
löytyisikään.
Joukkue huolehtii paikalle pienen lahjan jaettavaksi kolmelle.
Voittajalle on luvassa komea
kiertopalkinto!!
Ilmoittautumiset Terhille viimeistään ti 29.6.2010 sähköpostitse
mottonenterhi@
hotmail.com tai puh. 040 583
2290. Muista ilmoittautua!

POLKUTRAKTORIKISAT
MA 28.6.2010 KLO 13.00
URHEILUKENTÄLLÄ

Valokuitua on suunnitteilla seuraaville alueille Perhossa:

Sarjat: alle 6-vuotiaat, 6-12-vuotiaat, yli 12-vuotiaat ja aikuiset

Rakennamme valokuituverkon Möttösen alueelle, mikäli sieltä löytyy
riittävä määrä kiinnostuneita talouksia. Kiinnostuneiden tulee täyttää
kuitukyselylomake.

Poljettava kilpailumatka on kaikilla 60 metriä.

Mikäli et asu alueella, täytä silti kysely. Ilmoitamme, kun rakennamme
alueella! Voit täyttää kyselyn internetosoitteessa http://
www.kasenet.fi/kuitukysely tai palauta tämä kysely Perhon kunnan
toimistoon Keskustie 2, niin otamme yhteyttä.
Asiakkaan tiedot:
Nimi: ___________________________________________________
Osoite: _________________________________________________
Puhelin ja sähköposti:

Kaikkien sarjojen kolme parasta
palkitaan pokaaleilla!
Lasten sarjoissa kaikki palkitaan.
Oma traktori mukaan!!
Ilmoittautumiset viim. to 24.6.
4H-yhdistykseen, puh. 040 779
1690. Osallistumismaksu 2 eur/
kilpailija.

________________________________________________________

Tervetuloa kaikki pienet ja isot
4H-yhdistyksen järjestämään
polkutraktori kisaan!

Lisätietoja tarjoamistamme palveluista ja hinnoista verkossa
http://www.kasenet.fi tai puh. (06) 888 7111

TULE POLKEMAAN TAI KANNUSTAMAAN!
Järjestäjä Perhon 4H-yhdistys
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MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA
HAKEMUSTEN MUUTOSMAHDOLLISUUDET

LUONNONHOITOPELTOJEN HOITO

Muutokset kasveihin ja pinta-aloihin on tullut tehdä viimeistään 15.6.2010 lomakkeella 117. Viimeinen kylvöpäivä kaikilla kasveilla on 30.6.2010.

Luonnonhoitopeltoja ovat monivuotiset nurmipellot (väh.
2-vuotisia) ja monimuotoisuuspellot. Monimuotoisuuspellot jaetaan lisäksi riista- ja maisemapeltoihin sekä
niittykasveilla (väh. 2-vuotisia) kylvettyihin peltoihin.

Hakemukselta voi vielä perua kokonaisia lohkoja tai lohkon osia. Perumisen voi tehdä lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Perumista koskevan ilmoituksen voi jättää ennen kuin tieto mahdollisesta valvonnasta on tullut tilalle ja kuitenkin viimeistään
ennen tukien maksua.

Monimuotoisuuspeltojen kasvusto tulee perustaa
niittykasvien, riistakasvien tai maisemakasvien
siemenseoksilla 30.6.2010 mennessä. Siemenseosten
vaatimukset on kerrottu hakuoppaassa s. 43. Kasvuston perustamisen yhteydessä on mahdollista vähäinen
lannoitus peittävän kasvuston aikaansaamiseksi.

Satovahingoista voidaan ilmoittaa lomakkeella 118.
Lomakkeella voidaan sekä hakea korvausta että tehdä
pelkkä ilmoitus vahingosta. Lomakkeita saa maataloustoimiston aulassa olevasta kansiosta ja netistä
osoitteesta http://lomake.mmm.fi.

Uudet monivuotiset nurmipellot tulee perustaa 30.6.2010
mennessä. Kasvusto on voitu perustaa myös aikaisempina vuosina. Monivuotisten nurmipeltojen kasvuston
vuosittainen niittäminen ei ole pakollista. Pensaiden ja
puiden kasvu on estettävä. Niitto on kuitenkin tehtävä
väh. joka kolmas vuosi. Niittojätteen saa korjata pois ja
hyödyntää taloudellisesti. Kasvinsuojeluaineiden käyttö
on kielletty. Monivuotiset nurmipellot on säilyttävä samalla lohkolla vähintään kaksi kasvukautta. Monivuotiset nurmipellot saa päättää toisen vuoden jälkeen 1.9.
alkaen tai 15.7. alkaen, jos monivuotisten nurmipeltojen
kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöön.
Kasvuston päättäminen syksyllä on tehtävä mekaanisesti, kyntämällä tai muokkaamalla , ilman kasvinsuojeluaineita. Kasvusto on suositeltava päättää vasta seuraavana keväänä.

LEHMIEN JA HIEHOJEN
JALOITTELUPAKKO
Lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot, jotka pidetään kytkettyinä, tulee päästää vähintään 60 päivänä laitumelle tai jaloittelutilaan
1.5. – 30.9. välisenä aikana. Hieholla tarkoitetaan yli
8 kuukauden ikäistä poikimatonta naaraspuolista nautaeläintä.
Jaloittelutilan pinta-alan tulee olla vähintään 6 m² nautaa kohden. Pinta-alan on oltava aina vähintään 50 m².
Eläinten jaloittelupakon noudattamista valvotaan
tehostetusti kuluvalla kasvukaudella.
KESANNON HOITO
Viherkesanto ja tarvittaessa myös sänki- ja avokesanto
on niitettävä kerran kasvukauden aikana elokuun loppuun mennessä. Niiton ajankohdassa ja toteutuksessa
on otettava huomioon rikkakasvien torjunnan onnistuminen. Rikkakasvien leviämisen estämiseksi on viher-, sänki- ja avokesantoja tarvittaessa hoidettava myös muokkaamalla, kasvinsuojeluaineilla tai muulla vastaavalla tavalla. Niitto on suositeltavaa tehdä mahdollisimman myöhään kesällä ja aloittaa keskeltä peltoa.
Niittovelvoite ei koske viherkesannoksi merkittyä
ruokohelpeä, jos hyödyntäminen energiakäyttöön edellyttää sadonkorjuuta ensi keväänä tai jos kasvusto on
perustettu tänä keväänä.
Kesannon voi päättää joko mekaanisesti tai kemiallisesti 1.9. alkaen tai 15.7. alkaen, jos kylvetään syyskylvöisiä kasveja. Taloudellinen hyödyntäminen eli sadon korjaaminen on sallittua.
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Monimuotoisuuspeltojen kasvuston niittäminen ei ole
pakollista. Pensaiden ja puiden kasvu on kuitenkin estettävä. Mahdollinen niitto on tehtävä 1.8.2010 jälkeen. Niittojätteen saa korjata pois ja hyödyntää taloudellisesti. Riistapeltojen kasvusto on käytettävä riistan
ruokintaan. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on kielletty.
Riistakasvuston saa päättää ensi keväänä.

Mitä mieltä olet, tarvitaanko latuverkostoa
Humalajoella?
Kyllä ( )
Ei ( )
Hiihdätkö Humalajoella?
Kyllä ( )
Ei ( )
Nimi: ________________________________
Osoite:_______________________________
______________________________________
Palautus kunnantoimistoon 12.8. mennessä.
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KESÄTOIMINTAA PERHOSSA
Liikunta/leikkikerhot
Maanantaista perjantaihin 7.6.-2.7. klo 12.00-16.00
Möttösen koulu – ohjaajina Milla Puoliväli ja Mikael
Viitala, Kirkonkylä, urheilukenttä – ohjaajina Iiris Kivelä ja Riku Laajala, Oksakosken koulu – ohjaajina Anna
Kirvesmäki ja vapaa-aikatoimen ohjaaja
Luovan ilmaisun leiri nuopparilla 5.-9.7.
Ohjaajana Tanja Kupiainen ja vapaa-aikatoimen ohjaajia. Leiri on päiväleiri, noin neljä tuntia päivässä.
Luvassa paljon kivaa ja monipuolista toimintaa mm.
piirtämistä, maalaamista, näyttelemistä.
Tule rohkeasti mukaan, aiempaa kokemusta ei tarvita.
Leiri on ilmainen. Mukaan otetaan
ilmoittautumisjärjes-tyksessä. Ilmoittautumiset vapaaaikatoimi, puh. 040 528 9971
Retki Härmään Power Parkiin ke 14.7.
Kyyti 5 eur.
Rannekkeet (sis. sisäänpääsyn):
- alle 130 cm lähtijöistä riippuen joko 18 eur tai 17 eur
- yli 130 cm lähtijöistä riippuen joko 27 eur tai 26 eur
Sisäänpääsy:
- Aikuiset 5 eur, alle 15-vuotiaat 3 eur, alle 2-vuotiaat
ilmaiseksi
Alle 12-vuotiaille huoltaja mukaan.
Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä,
ilmoittautumiset vapaa-aikatoimi puh. 040 528 9971.
Aiemmin ilmoittautuneiden ei tarvitse enää ilmoittaa.
Linja-auton aikataulu: klo 9.00 Möttönen Talouskauppa, klo 9.10 Kirkonkylä St1, klo 9.15 Oksakoski
Peritalo.
Pressan katit – lasten konsertti pe 16.7.
Koulukeskuksen pihalla, sateen sattuessa sisällä
Paikalla on pomppulinna klo 10.00-14.00, esitys alkaa klo 12.00
Vanha rauta - konsertti pe 16.7. klo 15-16
Jalmiinakodilla
yhteislauluja tutuilla lauluilla, tehdään ilmapallohahmoja vanhuksille, omaisille ja henkilökunnalle.
Vapaa pääsy
Yleisurheilun Perhon mestaruuskisat
ke 21.7 klo 18.30 urheilukentällä yli 10vuotiaille
Lajit
T/P 10
100 m
Pituus
Pallonheitto
T/P 13
200 m
Korkeus Keihäs
T/P 15
300 m
Pituus
T kuula, P keihäs
N/M 16-19 100 m
Pituus
Keihäs
N
100 m
Kuula
800 m

M
100 m
Keihäs
800 m
Ilmoittautumiset alkaa klo 17.30 urheilukentällä
Nuoppari
Kesäkuun avoinna normaalisti (ma ja ke 18-20 sekä
pe 19-22)
Heinäkuussa avoinna ma-pe klo. 10-14, illat suljettu
Normaaleihin aukioloaikoihin palaamme jälleen pe 6.8
Mikäli löytyy innokkaita, niin järjestämme
jalkapalloturnauksen yhdessä Kyyjärven kanssa
ala- ja yläkoululaisille.
Jos kaveriporukastasi löytyy joukkue (6+1), niin
ilmoittaudu vapaa-aikatoimistoon
Liikkuen läpi kesän -kampanja
Merkinnän saa puolesta tunnista liikunnasta, esim.
skeittaus, tennis, rullaluistelu, uinti, lenkkeily,
frisbeegolf, pyöräily, ratsastus yms. Kortteja saa
vapaa-aikatoimistosta, kirjastosta ja kaupoista.
Palautus vapaa-aikatoimistoon ke 8.9. mennessä.
Lampuoti auki ke-su klo 12.00-18.00 1.7. alkaen
Juha Sahlgrenin metsäpeura
valokuvanäyttely
kirjaston Sinisiivessä kesä-heinäkuun.
Lisätietoa tapahtumista vapaa-aikatoimistosta,
puh. 040 528 9971

NUOPPARIN, SEUROJENTALON JA
KUNTOSALIN KÄYTTÖVUOROT
syksy 2010, kevät ja kesä 2009
haettavina oheisella lomakkeella
pe 6.8. mennessä.
Nuoppari ( ) Seurojentalo ( ) Kuntosali ( )
Vuoron hakija ___________________________
Vastuuhenkilö ___________________________
Laskutusosoite __________________________
______________________________________
Toivottu aika ____________________________
Käyttäjämäärä __________________________
Vapaa-aikalautakunta päättää vuoroista sekä
maksuista.
Os. Vapaa-aikatoimi, PL 20, 69951 Perho.
Kuoreen merkintä ”käyttövuorot”.
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R - Itella Oyj

PERHO-VIIKKO 28.6.-4.7
Ma 28.6.

Polkutraktorikisa urheilukentällä klo 13.00
Ilmoittautuminen to 24.6. mennessä 4h-toimistoon puh. 040 779 1690
Omat traktorit mukaan. Järj. Perhon 4H

Ti 29.6.

Iltarastit klo 17-19 Paavonkallion maastossa
Tule tutustumaan suunnistukseen. Voit valita suunnistusradan taitosi ja
kuntosi mukaan. A, B, C, D –radat sekä rastireitti ja luontorastit.
Perhon Kirin suunnistajat ohjaavat ja opastavat sinua. Iltarastit on
tarkoitettu kaiken ikäisille, vasta-alkajatkin mukaan.
Rasteilla nähdään. Järj. Perhon kiri

Ke 30.1.

Paikallisravit Tuohimaan raviradalla klo 19.00
Mukana myös Monte-lähtö. Liput 5 •, alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
Myytävänä makkaraa, limsaa, kahvia. Tervetuloa viihtymään!
Järj. Perhon Ravirata Oy

To 1.7.

Nuorten ongintatapahtuma keskustassa Perhonjoen rannassa
klo 14.00
Paikalla kalastusneuvoja Eero Hakala opastamassa kalastamisessa ja
kalan käsittelyssä. Maksuton. Järj. Perhon Kalastuskunta

Pe 2.7.

Toripäivä klo 10-14
Toripaikka 10 eur, toripöytä 10 eur
11.00 Tohtori Orff & Herra Dalcroze
11.30 Nuorten bändisoittoa
12.00 Perhon yrittäjien kilpailu
12.30 Nuori kulttuuri-tanssiryhmän esitys
13.00 Tohtori Orff & Herra Dalcroze
Tikanheittokisa toripäivillä. 1 eur 5 tikkaa, paras sarja palkitaan.
Yöjuoksu urheilukentällä klo 21.00
Sarjat: N/M 5,8 km hölkkä- ja kilpasarjat, T/P15 3 km, T/P13 3 km,
T/P11 3 km. Reitti kiertää Perhon keskustan kaavateitä ja pyöräteitä
pitkin. Palkinnot: Kolmelle parhaalle pokaali. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan vapaa-aikatoimen lahjoittama polkupyörä. Tiedustelut
Tarja Huopana puh. 040 716 6543 tai tarja.huopana@luukku.com.
Järj. Perhon kiri

La 3.7.

Beach volley – turnaus miehille klo. 10.00
Lisätietoja Karel Säre puh. 041 585 3176

Su 4.7.

Beach volley – turnaus naisille klo 10.00
Lisätietoja Karel Säre puh. 041 585 3176
Lisätietoja Perho-viikon tapahtumista vapaa-aikatoimistosta, puh. 040 582 9971.

Perhon kuntatiedote n:o 5/2010. Jakopäivä 24.6.2010.
8

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin.

