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MUKAVIA
LUKUHET
LUKUHETKIÄ!

PERHON
KUNTA
TOIVOTTAA
AURINKOISTA
KESÄÄ!

Kunnanvirasto
suljettu 30.6.-25.7.2014
Sosiaalipäivystys vain virka-aikana klo 9-14, puh. 040 804 3700.
Lastensuojelu vain virka-aikana klo 9-14, puh. 040 804 3720.
Virka-ajan ulkopuolella vain kiireellisissä asioissa.

Hätatapauksissa soita 112.
Kiinteistöpäivystys, puh. 040 485 558.
Kunnanviraston ollessa suljettuna, julkiset kuulutukset
ovat nähtävänä kirjastossa sen aukioloaikoina.

NOPEAT JA
LUOTETTAVAT
VALOKUITUYHTEYDET
SAATAVILLA PERHOSSA
Perhossa on jo mahdollista saada valokuituyhteys
mm. seuraavilla alueilla: Keskusta, Sahinkoski, Pappilanniemi,
Hiekanmäki, Keskusta – KivelänƟe – Oksakoski
Lisäksi olemme kytkeneet yhteyksiämme joihinkin rivitalokiinteistöihin, joten saatavuutta kannattaa kysyä. Kotisivuiltamme www.kasenet.fi löydätte saatavuuskartan, sekä kuitukyselylomakkeen, jonka
avulla kiinnostus valokuituun on helppo ilmoittaa.

Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 32.
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

Suunnittelemme ja mahdollisuuksien mukaan rakennamme Perhoon
lisää valokuituyhteyksiä ilmoitusten perusteella.
Mikäli haluat lisätietoja valokuituyhteydestä, ota yhteys meihin puh.
(06) 888 7111 tai Marko Muhonen 050 375 9444.

(06) 888 7111 - info@kasenet.fi - www.kasenet.fi
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Kirjasto Perholinna
Kesäaukioloajat:
ma
ti
ke

10-16
13-19
10-16

to
pe

13-19
13-19

Poikkeukset:

to 19.6. 10-16
pe 20.6. juhannusaattona suljettu

Sinisiipi-tilassa runsaasti aineiston
poistomyyntiä kesä-heinäkuun ajan,
50snt/kpl.

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

Kotiseutuyhdistyksen johtokunta tekee
kesäretken Karstulaan, museo Wanhoihin
Wehkeisiin, ke 25.6.
Mukaan mahtuu muitakin innokkaita perinteen
ystäviä! Yhteislähtö kimppakyydein S-marketin
pysäköintipaikalta klo10.
Kotiseutuyhdistyksen julkaisut Kotiseutuyhdistyksen julkaisut Tokko Perhua tunnet? (1999),
Kyläkauppojen kulumilta - Kauppako se on joka
kannattaa? (2006), Koulussa on käytävä – ja
pyörällä päästään! - Perholaisten koulumuisteloita (2009) ja Leipä leviämmäks – Perholaisten
maa- ja metsätalousperinnettä (2013) myynnissä Keikkiäisessä, St1:llä, Kirjastossa ja Kunnantoimistossa. Lahjaksi, viemiseksi!
Perhon kotiseutumuseo on avoinna
tänä kesänä vain sovitusti: puh. 040 5582642
Kokkonevan Suomen sodan taistelupaikka
tarjoaa levähdyshetken vaikkapa pyöräilijälle,
Hauta Perhossa – Haanen veljesten muistomerkki Jängänjärven rannalla kesäisen, parin
kilometrin patikointiretken.

Tule tutustumaan

Hyvää kesää!

venyttelyyn keskittyvään

jin-joogaan
heinäkuussa .

Ma 14.7., ke 16.7. ja pe 18.7.
kokoonnutaan klo 18.30-20.00
kirjaston takana viherkentällä tai
sateella vanhassa salissa.
Ota mukaan oma patja ja päälle rennot
vaatteet. Jin-jooga käy hyvin sekä
ensikertalaisille että myös konkareille.
Opettajana Kai Heikkilä.
Ohjelmassa vauva-, lantio- ja
selkärankavenyttelyä Kertamaksu 5€,
jonka voi maksaa paikan päällä.
Järj. Perhon Naisvoimistelijat

HYVÄ
PERUSKOULUSI
PÄÄTTÄNYT!
Jos jäit ilman opiskelupaikkaa,
tai tulet toisiin aatoksiin toisen asteen paikkasi suhteen ja haluaisitkin
opiskella lukiossa, ota rohkeasti yhteyttä suoraan Perhon lukioon.
Myös aikuisopiskelijat tervetulleita!
Rehtori Outi Leväniemi
p. 040 7632 303
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POIKKEUKSET PERHON TERVEYSKESKUKSEN
TOIMINNASSA KESÄLLÄ

2014

KESÄKUUSSA
Vastaanotto auki:
Ma - pe klo 8.00 - 16.00 (lääkäri paikalla 8.00-14.00) puh. 040 804 3000
Ma - pe klo 14.00 - 16.00 välitön lääkäripäivystys Tunkkarin terveyskeskuksessa
puh. 040 804 5000
Neuvola:
Ma - pe auki ajanvarauksella
Puhelinaika ja ajanvaraus ma – pe klo 8.00 - 9.00 puh. 040 804 3600, 040 804 3602
Ajalla 16. - 20.6.2014 suljettu (kiireellisissä tapauksissa yhteys vastaanottoon tai
K-PKS:n)
Hammashoitola: Ma - pe auki ajanvarauksella puh. 040 804 3200
Kuntoutus:
Ma - pe auki ajanvaruksella
Puhelinaika Ma - pe 8.00 - 9.00 puh. 040 804 3100
Laboratorio: Ma - to klo 7.00 - 9.00

HEINÄKUUSSA
Vastaanotto auki:
Ma – to klo 8.00 - 16.00 puh. 040 804 3000
Pe
klo 8.00 - 14.00
Pe
klo 14.00 - 16.00 välitön lääkäripäivystys Tunkkarin terveyskeskuksessa
puh. 040 804 5000
Neuvola:
Ma -pe auki ajanvarauksella. Puhelinaika ja ajanvaraus
Ma - pe klo 8.00 - 9.00 puh. 040 804 3600, 040 804 3602
Ajalla 14. - 18.7.2014 suljettu (kiireellisissä tapauksissa vastaanottoon tai K-PKS:n)
Hammashoitola:
Ma - pe auki ajanvarauksella puh. 040 804 3200
Hammashoitolassa ei ole hammaslääkärin vastaanottoa viikolla 29, eli 14.7 - 18.7.2014.
Hammaslääkäri on paikalla 21.7. - 7.8.2014 vain ti-to päivisin.
Viikonlopun päivystys klo 9-11 Kokkolan terveyskeskuksen hammashoitolassa
(Mariankatu 28, 67200 Kokkola). Asiakkaat hoidetaan saapumisjärjestyksessä ilman
ajanvarausta.
Kuntoutus:
Ma - pe auki ajanvarauksella
Puhelinaika ma - pe klo 8.00 - 9.00 puh. 040 804 3100
Neuvola: Ma – to klo 7.00 - 9.00

HÄTÄTAPAUKSESSA OTA YHTEYTTÄ

112

R - Itella Oyj
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MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
KYLVÖALAMUUTOKSET 16.6.2014 MENNESSÄ
Ilmoituksia kylvöalojen muutoksista voi tehdä 16.6.2014
asti. Ilmoituksella voi muuttaa esim. kasvilajia tai
kasvulohkojen pinta-aloja. Ilmoituksen voi tehdä Vipupalvelussa 27.5.2014 lähtien tai palauttamalla lomakkeen
117 kuntaan.
16.6.2014 mennessä voi myös:
• lisätä/poistaa lohkoja tukihakemuksiin
• tehdä lohkojen rajakorjauksia
• tehdä lohkojen jakoja/ yhdistämisiä ja perustaa
uusia lohkoja (mahdollista pelkästään paperilla)
16.6.2014 jälkeen muutokset on tehtävä hakemuksen
osittaisena perumisena tai hakemuksen oma-aloitteisena
korjauksena (kts. mahdollisuudet tarkemmin ohjeista).
Nämä perumiset/ ilmoitukset on tehtävä ennen kuin
tilalle on ilmoitettu valvonnasta.
TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 16.6.2014 MENNESSÄ
Tukioikeuksien siirroista vuodelle 2014 on ilmoitettava
16.6.2014 mennessä. Ne tukioikeudet, jotka ovat tilan
hallinnassa 16.6. 2014 vaikuttavat tilatuen maksuun.
Siirto ilmoitetaan lomakkeilla 103A ja 103B tukioikeuksia luovuttavan tilan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tukioikeuksien siirtolomakkeissa on oltava
kaikkien tukioikeuksien omistajien allekirjoitukset.
Liitteeksi tarvitaan joko kauppakirja tai vuokrasopimus.
Tukioikeuksien hallinta kannattaa tarkistaa erityisesti, jos on vuokrannut/ostanut/myynyt peltoa tai uusinut
vuokrasopimuksen. Tukioikeuksien määrän, omistuksen
ja vuokratilanteen voi tarkistaa kunnasta tai Vipu-palvelusta lomakkeiden kohdalta.
Vuonna 2015 lähtien omistuksen voi siirtää
vain aktiiviviljelijälle!
REHUVARASTOJEN MERKINTÄ JA REHUKIRJANPITO
Rehulainsäädäntö edellyttää kotieläintilalla kaikkien
rehuvarastojen merkitsemistä kirjanpitoon. Rehuvarastot
voi merkitä pitopaikkatunnuksella ja esim. juoksevalla
numerolla. Kotieläintila voi helpottaa rehukirjanpidon
järjestämistä ilmoittamalla varastotunnukset rehutilauksilleen ja säilyttämällä rahtikirjat.
Rehukirjanpidon vaatimukset:
Osto- ja myyntikuittien säilyttäminen riittää, jos niistä
käy selville vaaditut asiat.
Ostetut/ saadut rehut: rehun myyjän tai toimittajan nimi ja osoite, tuotteen nimi tai luonne, toimituspv,
määrä, eläinryhmä jolle rehu on syötetty sekä rehuvaraston tunniste (esim. siilo 4) myydyt/ luovutetut rehut:
vastaanottajan nimi ja osoite, tuotteen nimi tai luonne,

toimituspv ja määrä tilalla itse tuotetut rehut: rehun nimi
tai luonne, eläinryhmä jolle syötetty sekä rehuvaraston
tunniste.
Lisäksi:
• Rehunkäytön lopettamisaika mikäli rehunkäyttöön
liittyy varoaika
• Rehuista otettujen näytteiden tulokset (analyysitulosten kirjanpitovaatimukseksi riittää analyysitodistusten säilyttäminen)
• Kasvinsuojeluaineiden käyttö (riittää jos on merkitty lohkokirjanpitoon).
SUOJAKAISTAT JA PIENTAREET
Ympäristötuen ehtojen mukaan suojakaistan ja pientareiden uusimisesta tulee tehdä ilmoitus maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Samoin on tehtävä myös ilmoitus
rikkakasvien pesäketorjunnasta. Ilmoitus tulee tehdä
ennen toimenpiteen aloittamista. Uusi nurmikasvusto
tulee perustaa saman kasvukauden aikana. Ilmoituksen
voi tehdä vapaamuotoisella ilmoituksella.
KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET
Ympäristötuen ehtojen mukaan kasvinsuojeluruisku
tulee testata viiden vuoden välein. ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää ruiskujen testausta mm. seuraavissa
paikoissa:
Perho
Veteli
Veteli
Veteli

16.6.
klo 12.15 – 14.15
Perhon MOL, konehallin edusta
18.6.
klo 9.15 – 11.00
SEO
18.6.
klo 11.45 – 13.00
Räyringin tanssilavan piha
18.6.
klo 13.45 – 14.45
Pulkkisen kylätalo

Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pestynä ja
siinä tulee olla 200 litraa vettä. Testaajalla on mukana
suuttimia ja yleisempiä varaosia ruiskuihin. Mukana on
myös tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä ja
triplet runkoja.
Ruiskun testaaminen maksaa 140 € (alv 0 %).
Lisätietoja Jouni Huhtala p. 040 512 3703, jouni.huhtala@proagria.fi
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