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MUKAVIA
L
LUKUHETKIÄ!

Perhon lukion
kevät- ja ylioppilasjuhla
Lauantai 30.5.2015 klo 11 alkaen Perhonsalissa.
Tervetuloa juhlimaan kevään uusien
ylioppilaiden kanssa myös vuoden 1995
ylioppilaat! Mahdollisuus luokkatapaamiseen
koulun tiloissa juhlan jälkeen. Lukion FB-sivulla
on lista ylioppilaaksi päässeistä.
Kotiväkeä ja tuttavia pyydetään
välittämään kutsua eteenpäin muualla
asuville 20 vuotta sitten lakitetuille
juhlaylioppilaille!

TIEDOTTAA
Laadultaan luoteƩava ja huippunopea
KaseNeƟn internetyhteys on nyt saatavilla
Perhossa jokaiseen kunnan rivitaloon.
Uusien valokuituyhteyksien rakentamista kunnan alueelle myös
jatketaan. KoƟsivuiltamme löydät tämänhetkisen saatavuuskartan
sekä hinnaston.

Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 25.
Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Armi Kirvesmäki, 0400 798 010
tai armi.kirvesmaki@perho.com
Taitto: Johanna Kantanen
Aineiston lähetys: osoitteeseen johanna@moniverso.fi, vähintään viikko ennen
seuraavan julkaisuviikon maanantaita.
Painopaikka: Painolampi Ky

Uusia valokuituyhteyksiä rakennetaan kysynnän mukaan ja kiinnostus
valokuituun kannattaa ilmoittaa kotisivujemme kuitukyselylomakkeen
avulla, tai olemalla meihin suoraan yhteyksissä puhelimitse tai sähköpostitse.
Valokuituverkon rakennussuunnitelmat Hietaniementielle ja Möttöseen ovat edelleen voimassa. Olethan mukana?

(06) 888 7111 - info@kasenet.fi - www.kasenet.fi

PERHON KUNTA | PL 20 69951 Perho |

perho@perho.com | www.perho.com
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
TALVEN LIIKUNTAKAMPANJAN
ARVONNOISSA VOITTIVAT:

KYYJÄRVI-PERHO
PYÖRÄILYTREFFIT

Lahjakortti Halpa-Halliin Arja Lindbom
(50€)
Marjatta luoma
Sammutuspeite

Miia Koskela

Sunnuntaina 17.5.
klo 10 - 15.00
Kyyjärven ja Perhon rajalla.

Juomapullo

Matkojen pituus:
Perho-treffipaikka: 10 km
Kyyjärvi-treffipaikka: 13,6 km

Mikko Hänninen
Heidi Keisala
Mervi Keisala
Kaarina Vainionpää

Kuntosalipyyhe

Marita Alanko
Kirsi Polvilampi
Soile Kuusjärvi
Taina Linna
Mari Hämäläinen
Armi Kirvesmäki
Soile Vehkalampi
Antti Lindholm
Hanna Syrjälä
Mirja Peltokangas

Treffipaikalla kahvia, pullaa ja
mehua paikalle saapuneille klo
15.00 asti.
Treffipaikalla myydään myös
arpoja (varaa muutama kolikko
mukaan)
Järj. Kyyjärven ja Perhon
vapaa-aikatoimet

Kiitos osallistumisesta.
Palkinnot voi noutaa vapaa-aikatoimistosta.
Perho voitti koko Hyvän olon liikettä- kampanjan
Keski-Pohjanmaalla ja sai 300€ arvosta liikuntapalveluja Kepliltä, joka tullaan käyttämään kuntalaisille
järjestettävään liikuntatapahtumaan.

Kirjasto Perholinna
”Helmiä elämän polulla” 20.4. - 29.5.
Rosa Peltoniemen valokuvanäyttely

”Keräilijän aarteet”-näyttely 1.6. - 1.8.
Peltipurkkeja ja -tarjottimia 1800-luvulta
alkaen, vanhoja Arabian astioita ja Iittalan
lasitavaraa, emalisia kahvipannuja ja kattiloita.
Perho-päivänä lauantaina 1.8. näyttely avoinna
klo 10-14.

Poistokirjojen myyntiä
koko kesän.

Taidenäyttely 3.8. - 11.9.
Hannu Tyynelän öljyvärimaalauksia

Kirjaston kesäaukioloajat
1.6. - 31.8.2015
Ma, ke ja pe klo 10 - 16, ti ja to klo 13 – 19

puh. 040 684 2867
perhon.kunnankirjasto@perho.com
YTY-kirjastot/aineistovaraukset:
arena.jarvinet.fi
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KUNNANVIRASTON
ILMOITUKSIA
Kunnanvirasto suljettu
15.5.2015, 3.6.2015, 29.6.-24.7.2015
SOSIAALIPÄIVYSTYS vain virka-aikana
klo 9-14, puh. 040 804 3700.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan
kesä-heinäkuulla ohjattuun toimintaan
pesäpallon, jalkapallon ja kuntosalin
merkeissä niin ilmoittaudu vapaa-aikatoimistoon ryhmien muodostamista varten
puh. 040-5289971 tai raija.sahlgren@
perho.com
Kokoontumiset suunnitellaan
ilmoittautuneiden mukaan.

LASTENSUOJELUASIAT vain virka-aikana
klo 9-14, puh. 040 804 3720.
Virka-ajan ulkopuolella vain kiireellisissä asioissa
ja hätätapauksissa puh. 112.
Jos olet rakentamassa kesällä 2015,
hae rakennuslupa toukokuun loppuun mennessä.
(Rakennuslupia ei myönnetä heinäkuussa.)
Kiinteistöpäivystys puh. 040 485 5580

Vapaa-aikatoimi

Kunnanviraston ollessa suljettuna
julkiset kuulutukset ovat nähtävänä
kirjastossa sen aukioloaikoina

Musiikkileiri
Nyt olisi hieno mahdollisuus päästä ammattimuusikkojen ohjaamalle
musiikkileirille tänä kesänä Perhossa.
Opettajina mm.
Jussi Turpeinen, joka on Järvenpään rock-koulun rehtori ja toiminnanjohtaja, soittanut mm.
Kaija Koon, Pete Parkkosen, Axl Smithin, Mike Monroen, Nipa Neumannin yms kanssa.
Toni Porthen on Sibelius Akatemialta valmistunut jazz-musiikin maisteri ja soittaa tällä hetkellä Anna Abreun ja Redraman bändeissä. Aiemmin soittanut Lenni-Kalle Taipaleen ja Janna
Hurmerinnan bändeissä. Tämän lisäksi soittanut lukuisissa eturivin jazz-kokoonpanoissa ja
ykkösrivin artistien bändeissä free lancerina.
Tavoitteena saada leirillekin joku nimekäs esiintyjä ja vierailijoita Suomen huippumuusikoista.
Leiri voidaan järjestää mikäli löytyy vähintään 10 osallistujaa.
Leiri pidetään päiväleirinä 28.7.-31.7.
Leirille ei ole mitään lähtötasovaatimuksia ja
laulajat voivat ilmoittautua leirille, vaikka eivät soittaisi mitään instrumentteja.
Tarkoitus tehdä myös ohjelmaa Perho-päivään 1.8. Leirimaksu n. 30€.
Ilmoittaudu viimeistään 18.6. mennessä vapaa-aikatoimistoon puh. 040-5289971 tai
raija.sahlgren@perho.com. Laita myös instrumenttitoiveesi.
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Perho-päivä
Rantabulevardilla la 1.8.

Mukana ohjelmassa mm. Jani Klemola - Voice of Finland, Koop Arponen - Idols 2008,
Titi-nalle, J.KangasPilles Band, torimyyjiä ja vanhojen autojen näyttely, Neito Perho -kilpailu,
Perhonjoki -tapahtuma ja perholaisia esiintyjiä. Lisätietoja ja toripaikkavaraukset 040 528 9971.

Imoittautuneita ja Rantabulevardilta
paikan varanneita 4.5. mennessä:
Pehon naisvoimistelijat
Perhon kotiseutuyhdistys
Perhon maatalousyrittäjät
Lions Club Perho
(Latoarvonta)
Perhon yrittäjät
Anita Pihlainen

Perhon Kiri
Perhon Kiri

Ongintaa lapsille
Toimintaa museonmäellä
Uusimman tekniikan esittelyä
Täytekakkukahvit 500 ensimmäiselle!
Sumo-painia, susia
”Keräilijän aarteet” -näyttely kirjastolla (1.6.-1.8. esillä
peltipurkkeja ja –tarjottimia
1800-luvulla alkaen, vanhoja
arabian astioita, Iittalan lasitavaraa ja emalisia kahvipannuja sekä kattiloita)
Suunnistusta
Juhlavuoden merkeissä
tapahtumassa

KELAN KORVAAMAT TAKSIKYYDIT
Kun teet matkaa terveydenhuollon yksikköön tai kuntoutukseen, sinulla voi olla oikeus Kelan korvaamaan
taksimatkaan.
Tilatessasi kelakyydin tilausvälityskeskuksesta maksat matkalta ainoastaan omavastuun. Kela korvaa kaikki
omavastuun ylittävät matkakustannukset. Jokainen
välityskeskuksen kautta tilattu matka kerryttää vuotuista
matkakattoasi, omavastuuosuudet ja omavastuun alle
jäävät matkat mukaan lukien. Kela seuraa matkakaton
täyttymistä.
Tilausvälityskeskuksen kautta tilatun matkan omavastuu on 1.1.2015 alkaen 16 euroa. Vuotuinen omavastuu
eli ns. matkakatto on 272 euroa. Matkakaton täytyttyä
Kela korvaa kaikki matkakustannuksesi, kun matkat on
tilattu tilausvälityskeskuksesta. Kelakeskuksen numero
on 0100 85 444. Puhelu maksaa 1,42€ + pvm .
Jos tilaat matkan suoraan autoilijalta, omavastuu on
1.1.2015 alkaen kaksinkertainen eli 32 euroa. Tässä tapauksessa maksat matkan kokonaisuudessaan autoilijalle ja
haet itse kelakorvausta jälkikäteen. Autoilija ei enää voi
hakea korvausta puolestasi.

Vanhempainyhdistys
Nuorisovaltuusto
Pesäpallo-ottelu
Kuvataidepiiriläiset
Perhon yrittäjät
Perhon Kiri
Jussi Jänkä
Jari Minkkinen
Arja Kivelä
Perhon Martat
JHL
Arvi Pekkala

Toimintaa lapsille
Neito Perho-kilpailu
Taidenäyttely kunnanvirastolla Artstudiossa
Illalla Jani Klemola konsertoi, karaokea
Yöjuoksu
Pesäpallo-ottelu uudella
hiekkatekonurmella
Loimulohta, pyttipannu,
jäätelöä
Pesuaineita

Metrilakua yms. karkkeja

Lisää ilmoittautumisia otetaan vastaan Vapaa-aikatoimistoon 040-528 9971 tai raija.sahlgren@perho.com

Huomaathan, että 32 euron omavastuu ei koskaan
kerrytä matkakattoa ja se peritään jokaiselta matkalta
myös vuotuisen omavastuun tultua täyteen, mikäli matkaa ei ole tilattu tilausvälityskeskuksesta.
Tilatessasi Kelan korvaamaa matkaa tilausvälityskeskuksesta, kerrothan seuraavat tiedot:
·
Nimesi ja henkilötunnuksesi
·
Mukana olevat apuvälineet ja saattaja
·
Nouto-osoite, matkan kohde sekä perilläoloaika
hoitolaitoksessa
Keskus ilmoittaa ajan, jolloin auto noutaa sinut. Näytä
autoilijalle kelakorttisi ja säilytä terveydenhuollolta saamasi todistus matkakorvauksesta (SV67) kuuden kuukauden ajan itselläsi. Samassa kyydissä voi mahdollisesti
olla muita matkustajia.
Muistathan kertoa aina, mikäli toivot oman paikkakuntasi autoa myös paluumatkalle. Tilausvälityskeskus
on avoinna vuorokauden ympäri, ja yhdellä puhelinsoitolla voit tilata useampia matkoja. Mikäli mahdollista, tilaa matkasi ennakkoon, aikaisintaan kaksi viikkoa ennen
ja viimeistään kuljetusta edeltävänä arkipäivänä.t
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SUUN TERVEYDENHUOLLON
PÄIVYSTYS
SUUN TERVEYDENHUOLLON
KIIREELLISEN ENSIAVUN KRITEERIT
• turvotus
• suun avausrajoitus
• suu ei mene kiinni
• nielemisvaikeus
• kuume edellisten yhteydessä
• hammastapaturma
• runsas verenvuoto hampaan poiston jälkeen
• kova kipu, johon särkylääke ei auta
• särky estää nukkumisen
• rikkoutunut kiinteä oikomiskoje, joka pistää, eikä
tilannetta saa helpotettua esim. purukumilla tai
oikomisvahalla pehmustamalla

Päivystys 1.4.15 alkaen Jyta-alueen kuntien asukkaille
(Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi,
Veteli).
PÄIVYSTYS ARKIPÄIVISIN
Päivystys arkipäivisin ma-pe. Yhteydenotot oman kunnan/alueen terveyskeskushammashoitolaan:
•
•
•

Lestijokilaakson hammashoitolat (Kannus, Lestijärvi, Toholampi): puh. 040-8042200 (soittaa voi jo
klo 7.30 alkaen)
Halsua-Kaustinen-Veteli -alueen hammashoitolat
puh. 040-8045200
Perho: Perhon hammashoitola, puh. 040-8043200

ILTAǧ JA VIIKONLOPPUPÄIVYSTYS
Päivystys arki-iltaisin klo 16 – 21 ja viikonloppuisin ja
arkipyhinä klo 8 – 21
• päivystyspaikka Kokkolan pääterveysaseman tiloissa, Mariankatu 28, 67200 Kokkola, ovi D, huone 10
• ajanvarauspuhelin päivystykseen puh. 06-8287450
(Huom ! puh.numero muuttunut)
Ensisijainen yhteydenotto päivystykseen tapahtuu
puhelimitse. Puhelimessa tehdään hoidon tarpeen arvio
ja määritellään kiireellisyys. Mikäli puheluunne ei vastata
heti, pyydämme soittamaan uudelleen. Tutustukaa suun
terveydenhuollon kiireellisen ensiavun kriteereihin ennen yhteydenottoanne.

V U O D E N 2014
MENESTYNEIMMÄT

TILANTEITA, JOTKA EIVÄT
VAADI KIIREELLISTÄ ENSIAPUA
• kipu, johon särkylääke auttaa
• vihlominen kylmälle tai kuumalle
• hampaan tai paikan lohkeama
• proteesien tai irrotettavien oikomiskojeiden
ongelmat
PÄIVYSTYSKÄYNTIEN ASIAKASMAKSUT
Suun terveydenhuollon päivystyskäynneiltä laskutetaan
18 vuotta täyttäneiltä asiakkailta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain- ja asetuksen mukaiset käyntija toimenpidemaksut.

Liikunnassa ja kulttuurissa
menestyneitä palkittiin
Perhon vapaa-aikalautakunta palkitsi tiistaina 14.4.
Lasten ja nuorten hyvinvointifoorumissa vuonna 2014
liikunnassa ja kulttuurissa
menestyneitä.
Vuoden urheilija Karoliina Ukskoski, Vuoden nuori
urheilija Severi Honkonen, Vuoden kulttuuritoimija
Jurgen Lapp, Urheilun maineteko maailmalla Veera
Peltokangas ja Joni Kivelä, Vuoden tulokas Aleksi
Hämäläinen, Vuoden liikuttaja Marianne Ukskoski,
Vuoden positiivisin kuntalainen Esko Laajala, Vuoden
kuntoilija Marja-Liisa Hänninen, Vuoden lainaaja Katariina Kellokoski.
Lasten ja nuorten hyvinvointifoorumissa pääluennon
piti dosentti Matti Rimpelä. Nuorisovaltuuston puheenvuoron tilaisuudessa käytti nuorisovaltuuston puheenjohtaja Jesse Taipale.
Vapaa-aikalautakunta
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PERHO-KYYJÄRVI
PYÖRÄILYKAMPANJA
11.5.-24.5.2015

UIMAKOULUT
VETELIN
UIMAHALLISSA
1.-12.6.2015

Nimi:
Osoite:

Opettajat Vetelin uimahallilta. Mukana on
myös vapaa-aikatoimiston ohjaajia.

Puhelin:

Päivä:

Päivä:

Km:

Km:

Päivä:

Päivä:

Km:

Km:

Päivä:

Päivä:

Km:

Km:

Päivä:

Päivä:

Km:

Km:

Päivä:

Päivä:

Km:

Km:

Päivä:

Päivä:

Km:

Km:

Päivä:

Päivä:

Km:

Km:

Ilmoittautumiset
Vapaa-aikatoimistoon
22.5. mennessä.
Linja-auto kulkee seuraavasti:
Möttönen talouskauppa 8.30
Kirkonkylä ST 1
8.40
Oksakoski Peritalo
8.50
Uimakoulu päättyy Vetelissä klo 11.00
jonka jälkeen syödään vähän aikaa eväitä
ja sitten ajellaan Perhoon.
Linja-auto saapuu Perhoon n. klo 12.
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PERHON TERVEYSKESKUKSEN
AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ
Ajalla 1.6.-31.7.2015

Terveyskeskuksen vastaanotto
avoinna klo 8.00-16.00, puh. 040 804 3000.
Klo 14.00-16.00 lääkäripäivystys Tunkkarin terveyskeskuksessa,
puh. 040 8045 000
Sairaanhoitaja paikalla klo 8.00-16.00
Virka-ajan ulkopuolella KPKS:n yhteispäivystys puh. (06) 8264 500
Laboratorio
Avoinna ma-to klo 7.00-9.00, soittoaika klo 9.00-10.00, puh. 040 804 3020
Poikkeuksena to 18.6.2015, jolloin laboratorio on suljettuna.
Lasten- ja äitiysneuvola
Avoinna ajanvarauksella, soittoaika klo 8.00-9.00 puh. 040 804 3600, 040 804 3602.
Suljettuna vkon 25 (15-21.6.2015, juhannusviikko), kiireellisissä tapauksissa ota
yhteyttä vastaanottoon
Kuntoutus
Avoinna normaalisti ajanvarauksella
puh. 040 804 3100, soittoaika klo 8.00–9.00
Työterveyshuolto
Kesäkuun avoinna normaalisti ajanvarauksella, soittoaika klo 8.00–9.00,
puh. 040 804 3300. Heinäkuussa suljettuna, kiireellisissä tapauksissa ota yhteyttä
vastaanottoon.
Hammashoitola
Avoinna normaalisti ajanvarauksella.
Soittoaika klo 8.00-9.00, puh. 040 804 3200
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R - Itella Oyj

MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
KASVULOHKOLLA TAPAHTUNEET
MUUTOKSET 12.5.2015
JÄLKEEN

Voit muuttaa kasvulohkojen
pinta-aloja peruslohkon sisällä tai
muuttaa kasvilajia ilmoituksella
kylvöalojen muutoksesta.
Esimerkiksi seuraavanlaiset
muutokset ovat mahdollisia:
• voit muuttaa aloja yhdestä tukeen
oikeuttavasta kasvista, esim. vehnästä öljykasviin
• voit tehdä muutoksia myös kasvilajiryhmän sisällä
• voit ilmoittaa, että kasvulohko on siirtynyt toiselle
viljelijälle
• voit ilmoittaa, että kasvulohko on siirtynyt toisen
hakijan tukihakemuksesta omaan tukihakemukseesi
• voit lisätä tai vähentää kasvulohkojen lukumäärää
hakuajan jälkeen
Voit tehdä ilmoituksen 15.6.2015 mennessä joko Vipussa tai palauttamalla lomakkeen 117 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Et voi hakea enää uutta
tukimuotoa 12.5.2015 jälkeen lomakkeella 101B,
vaikka olisit lisännyt uusia tukeen oikeuttavia kasveja hakemukseesi.
PERUSLOHKOLLA TAPAHTUNEET MUUTOKSET JA
HALLINNANSIIRROT 12.5.2015 JÄLKEEN
Tieto peruslohkojen muutoksista on toimitettava
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään
15.6.2015, jos muutos on tapahtunut 12.5.2015 jälkeen
ja lohko on:
• yhdistetty
• jaettu
• poistettu pysyvästi maatalouskäytöstä
• on perustettu uusi lohko tai
• on tehty rajakorjaus
Ilmoita muutoksista sähköisesti Vipu-palvelussa tai
palauta lomake 102A/C määräajassa kuntaan. Uudet kasvulohkotiedot on ilmoitettava lomakkeella 117.
Kun haluat lisätä tukihakemukselle uuden 12.5.2015
jälkeen hallintaasi tulleen, vuokratun tai ostetun, peruslohkon, ilmoita siitä lomakkeilla 102A ja 117. Jos lohko
on poistunut hallinnastasi, ilmoita siitä lomakkeella
102A. Nämä muutokset tulee ilmoittaa 15.6.2015
mennessä. Vipu-palvelun kautta sähköisesti muutokset voi tehdä klo 23.59 mennessä.
15.6.2015 jälkeen muutokset on tehtävä hakemuksen osittaisena perumisena tai hakemuksen
oma-aloitteisena korjauksena. Voit halutessasi purua
osan hakemuksestasi tai koko hakemuksen. Hakemuksessa ilmoitettuja lohkojen pinta-aloja on mahdollista
pienentää perumalla hakemus tältä osin.

Peruminen tehdään lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Ilmoitus tulee tehdä
viivytyksettä. Voit peruuttaa hakemuksesi osittain tai
kokonaan siihen saakka, kunnes viranomainen on ilmoittanut tilan valvonnan järjestämisestä.
YLIMÄÄRÄISET TUKIOIKEUDET
MITÄTÖIDÄÄN V. 2015
Ylimääräiset tukioikeudet mitätöidään vuonna 2015.
Mitätöinti tehdään vain kerran ja vain tänä vuonna. Jos
et jätä tukihakemusta vuonna 2015, kaikki hallinnassasi
olevat tukioikeudet mitätöidään.
Ennen mitätöintiä hallinnassasi olevien tukioikeuksien määrää verrataan tukihakemuksella ilmoitettuihin
maatalousmaan kasvulohkotietoihin. Tilasi hallinnassa
15.6.2015 olevia tukioikeuksia verrataan siihen hehtaarimäärään, jonka olet ilmoittanut maatalousmaan
kasvulohkotietoina viimeistään 15.6.2015 mennessä tai
jos tilasi on ollut valvonnassa vuonna 2015, valvonnassa
hyväksyttyyn pinta-alaan.
Jos tilallasi on ylimääräisiä tukioikeuksia, voit
siirtää niitä joko myymällä, lahjoittamalla tai vuokraamalla toiselle aktiiviviljelijälle. Siirron yhteydessä
ei tarvitse siirtää pinta-alaa.
Tukioikeuksien siirtoa haetaan lomakkeilla 103A
ja 103B. 103A-lomake on esitäytetty, luovuttavan tilan
lomake. Tämän lomakkeen saa maataloustoimistosta tai
tulostamalla vipu-palvelusta. 103B-lomake löytyy osoitteesta www.suomi.fi.
Tukioikeuksien siirtoa koskevat lomakkeet jätetään luovuttavan tilan kuntaan 15.6.2015 mennessä.
Tukioikeuksien lukumäärän voi tarkistaa vipu-palvelusta
tai kunnasta. Tukioikeuksien perusteella maksetaan perustuki, viherryttämistuki ja Eu:n nuorten tuki.
KASVINSUOJELUKOULUTUKSET
KESKIǧPOHJANMAALLA
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää keväällä 2015 seuraavat kasvinsuojelukoulutukset ja -tutkinnot: To 4.6. klo
10-14 Kälviä, aluetoimisto
Tilaisuuteen ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen
kautta www.proagria.fi/kp –> tapahtumat tai kirsi.saarikettu@proagria.fi tai puh. 043 825 4280 viimeistään 7
työpäivää ennen tapahtuman ajankohtaa.
Koulutuksen ja tutkinnon hinta yhteensä 80 e/hlö, sis
alv 24 %. Tutkintotentin materiaali on luettavissa osoitteessa: www.tukes.fi/kasvinsuojelu

PERHON KUNTATIEDOTE N:O 3/2015 | Julkinen tiedote jaetaan kaikkiin talouksiin | Jaetaan viikolla 20.

Maataloustoimisto

