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KUNNANVIRASTO SULJETTU
PE 2.5.2014 JA PE 30.5.2014
Sosiaalipäivystys vain virka-aikana klo 9-14, puh. 040 804 3700.
Virka-ajan ulkopuolella vain
kiireellisissä asioissa ja
hätatapauksissa soita 112.

VUODEN 2014
EUROPARLAMENTTIVAALIT
24.3.-30.6.2014
Ennakkoäänestys toimitetaan 14.20.5.2014 Perhon kunnanvirastolla,
Haanensalissa (Keskustie 2) seuraavasti:
ke-pe 14.-16.5.2014 klo 9.00-16.30
la-su 17.-18.5.2014 klo 11.00-14.00
ma-ti 19.-20.5.2014 klo 9.00-16.30
Henkilöllisyystodistus (ajokortti,
passi tai muu kuvallinen ja virallinen
asiakirja) on oltava mukana ennakkoäänestyksessä. Tarvittaessa poliisilta
saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten, jos
henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.
KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky
liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
ennakolta kotonaan siinä kunnassa,
joka on merkitty äänioikeusrekisteriin
hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyk-

seen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai
puhelimitse (Armi Kirvesmäki, puh.
0400 798 010, os. PL 20, 69951 PERHO) viimeistään tiistaina 13.5.2014
klo 16.00 mennessä.
VAALIPÄIVÄ
Sunnuntaina 25.5.2014 klo 9.00-20.00
kunnanvirastolla Haanensalissa,
Keskustie 2. Vaalipäivänä on oltava mukana: Henkilöllisyystodistus
(ajokortti, passi tai muu kuvallinen ja
virallinen asiakirja) sähköisen vaaliluettelon käytön vuoksi.
Perhossa 9.4.2014
Perhon kunnan keskusvaalilautakunta

Europarlamenttivaalien
2014 vaalipäivä on sunnuntai
25.5.2014.

Kiinteistöpäivystys,
puh. 040 485 558.
Kunnanviraston ollessa suljettuna,
julkiset kuulutukset ovat nähtävänä kirjastossa sen aukioloaikoina.

Möttösen koulun vihkiäisjuhlaan
ke ski vi i kkona 14.5.2014 kl o 18.00 al kaen !
Seuraava Perholainen
ilmestyy keväällä.
Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Armi Kirvesmäki, 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Taitto: Johanna Kantanen
Aineiston lähetys: johanna@moniverso.fi,
vähintään viikko ennen seuraavan julkaisuviikon maanantaita.
Painopaikka: Painolampi Ky

Samana päivänä on koulullamme myös
avointen ovien päivä klo 11.00 - 13.00,
jolloin kouluun voi käydä tutustumassa oman
aikataulun mukaisesti.
Terveisin Möttösen koulun henkilökunta

PERHON KUNTA | PL 20 69951 Perho |

perho@perho.com | www.perho.com
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
PERINTEINEN TOUR DE PERHO
ǧPYÖRÄILYTAPAHTUMA
Lauantaina 24.5. klo 12
Osallistumismaksu: 10 € ennakkoon, 15 € paikanpäällä.
Ennakko-osallistumiset pe 16.5. mennessä tilille Perhon
kunta FI2953330520000776 Tour de Perho.
Lähtöpiste: Perhon kunnantalon parkkipaikka, reitti
n.80km Perho – Oksakoski – Peltokangas – Sääksjärvi – Hallapuro – Metsäporanen – Perho.
Lisäksi 55 km:n reitti.
Pukeutuminen, peseytyminen, ja WC:t Perhon keskuskoulu/liikuntasali.
Lisätiedot Vapaa-aikatoimistosta puh. 040 528 9971.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan polkupyörä!

UIMAKOULUT 2.ǧ6.6. JA 9.ǧ13.6.
Uimakoulut järjestetään Vetelin uimahallissa.
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimisto 040-5289971
viimeistään 16.5. mennessä.
KESÄLEIRIPÄIVÄ JOUTENHOVISSA 8.7.
Ohjelmassa mukavaa tekemistä ruokailuineen ja
välipaloineen. Mukaan pääsee 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta 6-10-vuotiasta. Päivä alkaa klo 9.00 ja päättyy
klo 17.00. Osallistumismaksu 10€. Ilmoittautumiset
vapaa-aikatoimi 040-5289971 tai 4H 040-7791690.
Vapaa-aikatoimi ja 4H-yhdistys

Järj. Perhon vapaa-aikatoimi, työpaja Perho
ja maa- ja kotitalousnaiset

P E R H O ǧV I I K KO 9 . ǧ 1 5 . 6 . 2 0 1 4

TO R I PÄ I VÄ

Ma 9.6. alk. klo 15.00
4H-päivä Oksakoskella. Ohjelmassa kasvomaalausta,
talutusratsastusta, leikkejä. Klo 18.00 alk. Match Show,
leikkimielinen koiranäyttely. Myynnissä makkaraa, kahvia, lättyjä. Mukana myös Topi-karhu.

Ensimmäinen vanhojen autojen ja koneiden näyttely,
myös mopot ja moottoripyörät. Kaikki te jotka haluatte
tuoda kalustoa näyttelyyn ilmoittakaa hyvissä ajoin etukäteen yhteyshenkilö Jyri Harjulle puh. 040-8488243.

Ti 10.6. klo 18.00 alk.
Vaellus Koirajoen aarnialueen läpi Koirasalmeen. Linjaautokuljetus Perho kirkonkylä-Kinnulan raja. Lumoudumme vanhoista kilpikaarnapetäjistä, Koirajoen solinasta ja istuskelemme nuotiolla. Aikaa reitille kuluu
nelisen tuntia. Linja-auto noutaa Koirasalmesta.
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimisto 040-5289971.
Ke 11.6. klo 18.00
Runorastit Salmelanharjussa
To 12.6. klo 13.00
Lasten pihamusiikkitapahtuma Kokkonevan koululla.
Marianne Ukskoski leikittää ja laulattaa lapsia.
La 14.6. klo 10-16
Perho-viikon toripäivä. Ei paikkamaksua.
Tänä kesänä mahdollisuus laittaa toripöytä
myös ”rantabulevardille”

Jos sinulla on jotain myytävää vanhoihin autoihin tai koneisiin liittyen voit myydä paikanpäällä ilman paikkamaksuja.
Paikkana on seurojentalon piha. Toivomme alan harrastajilta runsasta osanottoa! Tapahtumasta voisi muodostua
vaikka jatkuva perholainen perinne! Oheisohjelmaa.
•
•
•
•
•

Palkitaan vuonna 2013 kulttuurissa ja
urheilussa menestyneet.
Toripäivässä julkistetaan tuotekilpailun voittajat.
Toripöytä paikalle tuotuna ja kasattuna 40€.
Illalla Perhon Kirin yöjuoksu.
Lauantain aikana järjestetään myös Perhossa kansalaiskoulunsa käyneiden tapaaminen.
Päivän aikana konsertoivat Loiskis-yhtyeen
perustajajäsenet. Mukana mm. perholaiset
juuret omaava Toni Elgland.

Su 15.6. 10.00-18.00
Mökkiläisten tapaaminen Salamajärvellä Lampuotin pihapiirissä. Lampuotin esittelyä. Muttia, kahvia ja pullaa
myynnissä. Yhteistyössä maa- ja kotitalousnaiset sekä
Valkoinen Purje.
Lisätietoja tapahtumista vapaa-aikatoimi 040-5289971
Tarkempi ohjelma seuraavassa Perholaisessa.

PERHOLAINEN 3/2014

PERINTEINEN
KEVÄÄN KIRPPIS
PERHON KESKUSKOULULLA

VAPPUTAPAHTUMA

LA 17.5. KLO 10-14

PERHON KESKUSKOULULLA

Kahvio, tikanheittokisa,
pallonheittokisa, makkaraa.
Pöytävarauksia Marjo Kellokoski:
marjo.kkoski@hotmail.com tai 0400465199.
5 euroa/pöytä.

TO 1.5. KLO 11-14

Tervetuloa myymään, ostamaan
tai muuten vaan viihtymään!

Luvassa temppurataa, kasvomaalausta,
kahviota, ongintaa, ilmapalloja, arpoja, talutusratsastusta ja mahdollisesti myös kärryajelua.
Jäsenkampanja-arvonta. Kannatusmaksun
maksaneiden kesken arvomme lahjakortin
Perhon Talouskauppaan.

T: Vanhempainyhdistys
TUKEVAT

Tervetuloa mukaan viihtymään!
T: Vanhempainyhdistys TUKEVAT ja ysit

VIRKISTYSPÄIVÄ
MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTUNEILLE
JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN KÄLVIÄLLÄ
LILJAN KARTANOSSA 22.5.2014
MUKANA TAIKURI JOUKO ALHO LAHDESTA
VAIMONSA MARJA-LEENAN KANSSA
Ohjelmassa mm. Alhojen kokemuksia
muistisairauden vaikutuksista,
taikatemppuja, tietoa muistin
virkistämiseksi, lounas, kahvit
BUSSIREITTI:
Perho, Matkahuolto klo 9.00
Veteli, S-market klo 9.40
Kaustinen, Neste klo 9.50
Kokkola, Nukkumatti klo 10.30
Kälviä, St1 klo 10.45
Kälviä Liljan kartano klo 11.00
Kotiin lähtö klo 15
Hinta 15€/ hlö
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
14.5. mennessä p. 044 7720093 /
liisa.makela@suomendemy.fi
TERVETULOA!
Järj. Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa

PERHO-KYYJÄRVI
PYÖRÄILYKAMPANJA 12.5.-25.5.2014
Nimi:
Osoite:
Puhelin:
Päivä:
Km:
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Km:
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Km:
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Km:
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Km:
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CHERRY PIE
- kirsikanmakuista kantria Rouhevaa ja rehellistä kantria
suomalaisin maustein.

Perhonsalissa pe 2.5 klo 19.00
Kokoonpanoon kuuluvat Piia Pohjonen,
laulu, Kirsi Ojanen, laulu, harmooni,piano,
Ville Ojanen, viulu/buzuki/mandoliini, Tero
Tenhunen, kitara, Juha-Matti Rautiainen,
basso ja Hanna Mursunen, haitari.
Ohjelmisto sisältää sekä englannin- että
suomenkielistä materiaalia ja kappaleita
mm. Eppu Normaalilta ja Dixie Chicksiltä.

Liput 5€

Puffetti

Tervetuloa
Järj.vapaa-aikatoimi

MYYTÄVÄNÄ TEOLLISUUSKIINTEISTÖ
ȍTEOLLISUUSTIE 6Ȏ

Kutsu
Kansalaiskoululaisten
tapaaminen
Kansalaiskoulu toimi Perhossa vuosina
1958-1974. Tule tapaamaan koulukavereita
ja kansalaiskoulun opettajia.
Aika Lauantaina 14.6.2014,
ohjelma alkaa klo 10:00
Paikka Perhon koulukeskus
Välitä kutsua oman luokkasi oppilaille!
Ilmoittautumiset ruokailua varten,
yrittäjä Taru Siljala 040 544 9920

Tervetuloa!

Perhon kunta myy tarjousten perusteella korttelin
117 tontilla nro 1 sijaitsevan teollisuuskiinteistön.
Kiinteistöön kuuluu asemakaavan mukainen tontti
noin 5500m2 ja vuonna 2001 rakennettu teollisuushalli. Hallissa on kerrosalaa 470m2, josta hallitilaa
363m2, toimisto-, sosiaali- ja varastotiloja yhteensä
84m2. Kiinteistö on liitetty kunnan kaukolämpöverkkoon. Halli on varustettu siltanosturilla.
Tarjousten jättöaikaa on pidennetty ja tarjous on
toimitettava Perhon kunnan tekniseen toimistoon
ti 3.6.2014 mennessä. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous.
Tarjous tulee jättää suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Perhon kunta, Tekninen toimisto, PL20, 69951
Perho. Tarjouskuoreen merkintä ”Puuhalli tarjous”.
Mahdolliset näytöt ja tiedustelut:
Pasi Rannila 0400-361990 tai Jyri Harju 040-8488243

PERHOLAINEN 3/2014

Kirjasto Perholinna
Perhonjokilaakson kansalaisopiston lasten
kuvataidepiiri Perhosen oppilastöiden näyttely
6.5.-31.5. kirjaston aukioloaikoina. Tervetuloa!

Perhon kirjaston aukioloajat:
ma
ti
ke

10-16
13-19
10-16

to
pe

13-19
13-19

Kirjaston ajantasaiset sivut aukioloaikoineen
löytyvät osoitteista www.perho.com/kirjasto
ja arena.jarvinet.fi. Vanhat kotisivut ovat
poistumassa käytöstä.

Kevään kirjasatoa hyllyissä
parhaimmillaan Tervetuloa lainaamaan!

TAIDELEIRI ”PERHONEN
31.06.-04.07.2014 kello 12.00-16.00
Peltokankaan työväentalolla. Tänä kesänä taideleirin teemana on ”metsän antimia”. Taideleiri
sopii erinomaisesti sekä aloittelevalle että edistyneelle taiteilijalle.
Leiripaikka on vanhassa työväentalossa, missä
kesällä järjestetään myös näyttely ”metsän antimia”. Alaikäraja on 7 Vuotta, yläikärajaa ei ole.
Taideleirillä saa kokeilla erilaisia kuvataiteen
ilmaisun keinoja: temperamaalaus, öljymaalaus,
hiili- ja pastellimaalaus. Mahdollisuus piirtää ulkona maisemaa. Leirin opettajana Taiteilija Olga
Melet-Pajuoja.

Ilmoittautumiset
vapaa-aikatoimisto
040-5289971 23.5.
mennessä.

puh. 040 684 2867
perhon.kunnankirjasto@perho.com
www.perho.com/kirjasto
YTY-kirjastot/aineistovaraukset:
arena.jarvinet.fi

OSUUSKUNNAN KAUTTA OMA
OSAAMINEN LIIKETOIMINNAKSI
Tilaisuus Perhossa
Aika
Paikka

19.5.2014 klo 17:30 – 19:30
Kunnanvirasto, Haanensali

PERHOLAISET YRITYKSET MUKAAN
RAKENTAMISEN HANKKEISIIN
KOTIKUNNASSA JA LÄHIALUEILLA
Aika
Paikka

21.5.2014 klo 17:30 – 19:30
Kunnanvirasto, Haanensali

Osuuskuntako ratkaisu esimerkiksi hoito-, hoiva-,
siivous- talkkari- ja työpalveluja tuottavalle
yksinyrittäjille?

Keskustellaan perholaisten yritysten mahdollisuudesta
muodostaa yhteenliittymiä, jolloin yrityksellä on paremmat mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.

Osuuskunta on henkilöiden vapaaehtoisesti
muodostama hanke, jonka
1. Tarkoituksena on tyydyttää jäsentensä mm.
taloudellisia, sosiaalisia tarpeita ja tavoitteita
2. Yhteisesti omistetun ja demokraattisesti
hallinnoidun yrityksen avulla.

Perhossa ja lähialueilla on avautumassa useita
kilpailutuksia mm. maanrakennus – ja infrahankkeita, joihin kannattaisi osallistua yhteenliittymän merkeissä.

Osanottajien kesken arvotaan

Yksi mielenkiintoinen vaihtoehto yritysten
yhteenliittymäksi on muodostaa osuuskunta
ko. hankkeiden toteuttamiseksi.

100 € lahjakortti
perholaiseen yritykseen.

Tilaisuuksien
kokoonkutsujat
ja lisätiedot

Yrittäjä – tule keskustelemaan
vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista!

Erkki Lassila

Mikko Hänninen

yrityskehittäjä, KASVUINNO-projekti
gsm: 040 1683 499, erkki.lassila@kase.fi

yritysneuvoja
gsm. 044 - 561 2152, mikko.hanninen@kase.fi
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TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA

MYYTÄVÄNÄ PERHOSSA

As Oy Perhonjokiranta
rivitalo-osakkeita
Huoletonta asumista
Perhon keskustassa
lähellä palveluita.
Myytävänä kolme
rivitalo-osaketta osoitteessa
Vehtarinkuja 6.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja
Jukka Hillukkala p. 0400 517 380.

Omakotitontteja
Omakotitontteja löytyy Sahinkosken ja Hiekanmäen
kaava-alueilta sekä seuraavilta alueilta:
- Palokankaan alue
- Taipaleentien alue
- Pirttikosken alue
- Kettukankaan alue
- Koulukankaan palstoitussuunnitelma-alue

Myytävänä myös loma-asuntotontteja,
metsätontteja sekä teollisuustontteja
Tarkemmat tiedot ja kartat myytävistä kohteista
Perhon kunnan sivuilta www.perho.com
”Myytävänä Perhossa”- sarakkeesta. Tiedustelut
puhelimitse Pasi Rannilalta puh. 0400 361 990.

KAIKILLE AVOIN
MUISTI- JA AIVOTERVEYSLUENTO
Perhossa kunnanvirastolla
28.5.2014 klo 11

TERVETULOA!

YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN
VALVOO

Järj. Muistiluotsi Keski-Pohjanmaa
Ympäristölautakunta tulee suorittamaan
kevään aikana tarkastuskäyntejä,
koskien maa-ainesten - ja turpeen
ottoalueita sekä aikaisemmin
huomautuksen saaneita kohteita.
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 2014
Vuoden 2014 talousarviossa on varattu 10.000 euron
määräraha perholaisille tai Perhossa toimiville rekisteröidyille yrityksille, maatiloille sekä metsätiloille nuorten
kesätyöllistämiseen. Kunnanhallitus päätti 17.3.2014,
nuorten, alle 22 v. (vielä -92 syntyneet ovat tukikelpoisia) kesätyöllistämisehdoista v. 2014 seuraavaa:
Kotikuntana Perho.
• Nuorilta edellytetään vähintään peruskoulun oppimäärän suorittamista.
• Opiskelun tulee jatkua tai opiskelupaikkaa haetaan.
• Tukea myönnetään perholaisille tai Perhossa toimiville
rekisteröidyille yrityksille, maatiloille sekä metsätiloille.
Tukea myönnetään myös yhden oman perheenjäsenen
työllistämiseen.
• Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen.
• Kesätyöllistämistuki on aina toissijainen työvoimapoliittisiin tukiin nähden.
• Nuorta kohden tukea voi saada yhden työssäolokuukauden ajaksi (tukeen oikeutettu 1 nuori/1 kk), ajalla
1.6.-31.8.2014. Työsuhteen tulee olla yhtäjaksoinen tai
yhteensä enintään yhden kuukauden pituinen (n. 21
työpäivää).

• Tuki on palkasta ja palkan sivukuluista:
perheenjäsenen työllistämiseen 40% max. 200€
ulkopuolisen työllistämiseen 50%, max. 400€
• Tuki maksetaan jälkikäteen työsuhteen päätyttyä.
Tuen maksamisen edellytyksenä on tositteet palkanmaksun suorittamisesta (myös sivukuluista) tai tilitoimiston
antama laskelma palkkakuluista.
• Tukea ei myönnetä kotitalouksille.
• Työllistämistuen maksatuksen viimeinen päivä on
31.10.2014.
• Tuen maksatuksessa otetaan huomioon tarkoitukseen varattu määräraha ja tarvittaessa tuen määrää pienennetään, mikäli hakemusten perusteella katsotaan,
ettei varattu määräraha riitä.
• Hakemuksessa tulee mainita nuoren nimi, jonka
aikoo työllistää (tuki yhdelle nuorelle yhdeksi kuukaudeksi), henkilötunnus, opiskelun jatkuminen ja onko
nuori perheenjäsen.
Hakemukset on palautettava ma 9.6.2014 mennessä
kunnanvirastoon. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuslomakkeita saatavana kunnanvirastolta.
Kunnanhallitus

Nuorten kesätyöllistämistuen hakulomake
Työnantaja täyttää
Henkilötunnus

Opiskelu syksyllä 2014
jatkuu (

Työnantaja
Perhossa
Yhteyshenkilön allekirj.
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Tilinumero
2014
puh.

Hakemukset palautetaan viimeistään
9.6.2014 kunnanvirastoon, josta myös
lisätietoja. Myöhässä jätettyjä
hakemuksia ei käsitellä.

Työllistettävän nimi

R - Itella Oyj
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KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TIEDOTTAA
PERHON LUKION KEVÄT JA YLIOPPILASJUHLA
Lauantaina 31.5.2014 klo 11.30 Perhonsalissa. Perinteiseen tapaan kutsumme juhlaan 20 vuotta sitten ylioppilaaksi päässeitä eli vuoden 1994 ylioppilaita, tänä
vuonna myös Perhon lukion vuoden 1984 ensimmäiset
ylioppilaat, tervetuloa! Kotiväen toivotaan välittävän
tietoa muualla asuville.
Rehtori ja henkilökunta
KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
Peruskouluun perusopetuksen 1. luokalle ilmoittaudutaan torstaina 7.5. 2014 klo 13-15 puhelimitse tai huoltaja voi tulla käymään koululla em. aikana. Lähikouluun
ilmoitetaan ne vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneet
lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.
Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin
lähikouluun, jolloin vanhempien tulee tehdä anomus
kasvatus- ja opetuslautakunnalle. Koulumatkaetu koskee
vain lähikoulua. Aamu- ja iltapäivätoimintaan (APIP)
hakeutumisesta ilmoitetaan myöhemmin.
Tutustumispäivä koulutulokkaille järjestetään koulukohtaisesti. Koulu ilmoittaa asiasta lapsen huoltajalle. 7.
luokalle tulevien oppilaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Mikäli luokille 2-9 on tulossa esim. paikkakun-

Koulu alkaa kesälomien jälkeen
ma 11.8.2014, syysloma viikolla 42

tamuuton vuoksi uusia oppilaita tai jo koulussa olevalla
oppilaalla on tiedossa muutto, pyydetään myös näistä
ilmoittamaan ao. koululle.
KOULUJEN YHTEYSTIEDOT
Perusopetuksen rehtori (luokat 7-9)
Mikko Tamminen puh. 040 684 2854,
Möttösen koulun (1-6)
apulaisrehtori Pasi Kanniainen puh. 044 575 9074
Kirkonkylän koulun (1-6)
apulaisrehtori Sakari Vainionpää puh. 040 550 3484
Oksakosken koulun (1-6)
apulaisrehtori Katja Louhula puh. 040 550 8656

OPPILAAT, VANHEMMAT,
LIIKUNTASALIEN KÄYTTÄJÄT!
Koululle unohtuu talven aikana hyviä vaatteita, kenkiä, ym.
tavaraa. Aiempien vuosien tapaan ilmoitamme unohtuneista tavaroista muutaman kerran vuoden aikana ja ellei
kukaan tavaroita nouda tai kaipaa, ne hävitetään tai lahjoitetaan vaatekeräykseen. Vaatteita on paljon ja hyväkuntoisiakin, joten luulisi, että niitä joku vielä tarvitsee ;) Lauantaina 17.5. vanhempainyhdistys Tukevien kirppispäivän
yhteydessä voi vielä käydä hakemassa omansa pois!
Siivoustiimi ja koulun henkilökunta

KULOTUS
Kulotus kuuluu monen henkilön
keväisiin harrastuksiin. Pelastuslaitos haluaa kiinnittää kulottajien
huomion muutamiin seikkoihin;
• Suunnittele kulotus etukäteen maaston muodot
ja tuulensuunta huomioon ottaen.
• Tuulisella säällä ei ole turvallista kulottaa.
• Hanki riittävästi alkusammutusvälineistöä,
ämpäreitä, vesisaaveja, vesiletku, hosa, metallinen lehtiharava yms.
• Älä kulota yksin.
• Mikäli kulotus riistäytyy, älä aikaile hälyttää apua
numerosta 112.

• Huolehdi jälkivartioinnista ja ympäristön
valvonnasta, kipinät voivat lentää kauskin.
• Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voi olla
rajoituksia kulotuksesta, esim. kaavoitetulla
alueella tms.
Pelastuslaissa säädetään avotulen teon ilmoitusvelvollisuudesta. Kulotuksen suorittajan tulee
ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastusviranomaiselle. Myös muusta tulenkäytöstä on
ilmoitettava, mikäli siitä muodostuu merkittävästi
savua.
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen
alueella ilmoitus tehdään netissä www.pelastus.
kokkola.fi tai soittamalla numeroon 0400-560143 tai
050-3627531.
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