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Kunnantuvan kuulumisia

Perhon kuntastrategia 2022-2030 – Puheista tekoihin

Kunnanvaltuusto hyväksyi Perhon kunnan uuden kuntastrategian kokouksessaan 16.5.2022.

Uuden strategian valmistelussa on viimeisen puolentoistavuoden aikana kuultu edellisen valtuusto-
kauden luottamushenkilöiden ja kunnan henkilöstön näkemykset päättyneestä strategiakaudesta ja 
sen täytäntöönpanon onnistumisesta. Syksyllä 2021 pyydettiin kuntalaisilta ja yrityksiltä näkemyksiä 
tulevaisuuden painopisteistä, joihin kunnassa tulisi erityisesti panostaa. Esille nousi selkeästi toive 
yhteisestä tekemisestä yhteisöllisyydestä, kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisesta, asumisympäristön 
viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden parantamisesta. Lisäksi esille nousi yritystoiminnan ja työpaikko-
jen kasvu sekä vahvasta kuntataloudesta huolehtiminen.

Kuntastrategian valmistelun vastuu kuuluu kunnanjohtajalle. ja Yhteistyökumppanina uuden strate-
gian valmistelussa on toiminut Kissconsulting Oy:n kunta- ja strategia-asiantuntija Elisa Peltola.

Kunnanvaltuusto työsti uutta strategialuonnosta kahdessa seminaarissa alkuvuoden aikana. Yhtei-
nen näkemys oli, että kuntastrategia luodaan uudella tavalla ajatellen, ja korostetaan yhteisöllisyyt-
tä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. On haluttu luoda strategia, jonka jokainen kuntalainen, kunnas-
sa toimiva yritys ja yhdistys sekä päättäjät ja kunnan henkilöstö kokevat omakseen. On tärkeää, että 
jokainen voi tuoda oman panoksensa sen toimeenpanoon, sillä koskettaahan strategia kaikkia. Kunta 
muodostuu sen asukaista, yrityksistä ja kunnassa toimivista yhdistyksistä. Meistä.

Onnistunut kuntastrategia ei ole vain kuntalain vaatima pakollinen asiapaperi, vaan hyvin toteutet-
tuna merkittävä toimintakulttuurin muutoksen vipuvarsi ja johtamisen työkalu. Hyvä strategia on 
vaikuttava; sen avulla saadaan aikaan haluttuja tuloksia, joka tuo menestystä ja hyvinvointia niin 
kuntalaisille kuin koko kunnalle. Hyvä strategia edistää onnistumisia ja antaa yhteisen juonen koko 
yhteisölle: mitä suuntaa kohden olemme menossa ja mitkä asiat ovat meille tärkeitä.

Uusi ajattelutapa näkyy uuden kuntastrategian visiossa ja toimintamme arvoissa, jotka on yhdistetty 
ja tiivistetty:

”Olemme ennakkoluulottomia tekemään yhdessä uusia asioita”

Strategiamme tiivistyy toimeenpanopolun askeliin, jotka muuttuvat käytännön tekemiseksi vuo-
sittain laadittavissa, kunnanvaltuuston vahvistamissa toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. 
Tehdään käytännön toimenpiteet, varataan tarvittavat resurssit ja määritellään mittarit. Suunnit-
telun pohjana on strategiassa määritelty hyötynäkökulma. Mittarit voivat olla numeraalisia kuten 
esimerkiksi talouden tunnusluvut, asukasluku, työllisyys tai kuvaileva mittari kuten esimerkiksi 
veto- ja pitovoimaan, kuntakuvaan, viihtyvyyteen perustuvia. Vuoden 2022 talousarvio sisältää jo 
monia asioita, joilla uutta kuntastrategiaa voidaan toteuttaa. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion tavoitteet rakennetaan kokonaan hyväksytyn kuntastrategian pohjalta.

Strategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi muodostavat kokonaisuuden, joka on jatkuva proses-
si ja osa kunnan toimintakulttuuria. Toimeenpanopolun askeleet eivät ole toisiaan poissulkevia tai 
valintoja, vaan kokonaisuus, josta rakentuu tulevaisuuden Perho:
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Askel: Ideoista toimeenpanoon

Vapaus ja vastuu kehittämisestä kaikille, sidosryhmät (yritykset ja yhteisöt) mukaan, opitaan
ideoimaan ja johtamaan strategista ideointia.
Nähdään hyvä itsessämme, toisissamme ja teoissamme.
Rohkeutta rakentaa palveluita ja elämyksiä, mitä ei ole muualla.
Selkeät ideoiden ja projektien edistämisen työkalut.
 
Askel: Sujuvuudella taloushyötyjä

• Tasapainoinen talous on kaikkien tavoite ja vastuu.
• Ideoidaan tehokkaampia, fiksumpia tapoja toimia.
• Tartutaan ennakoivasti ja pitkäjänteisesti investointimahdollisuuksiin.
• Henkilöstön hyvinvointi suurennuslasin alle -> taloussäästöjä hyvinvoinnista.

Askel: Yhdessä hyvinvointi

• Pidetään huolta ihmisistä, sekä henkisestä, että fyysisestä hyvinvoinnista.
• Kunta ja kuntalaiset yhteistyössä parantamaan viihtyisyyttä: tapahtumia, ympäristön viihtyvyyden
   kohentaminen talkoovoimin.
• Tehdään yritysten kesken enemmän yhteistyötä, tietoa tekemisistä ja yhteiskehittämistä.
 
Askel: Maineella vetoa ja työvoimaa
 
• Kuntaviestinnän aktivointi, kokonaisvaltainen viestintäsuunnitelma, sis. kunnan visuaalisen ilmeen
   uudistamisen.
• Viestitään itselle ja ulkopuolelle vahvuuksia, mahdollisuuksia ja saavutettuja menestyksiä.
• Tavoitellaan erityisesti paluumuuttajia ja yrityksiin työntekijöitä.
 
Strategialle määritellyt hyötynäkökulmat, joilla arvioidaan toiminnan onnistumista ja oikeaa suun-
tausta ovat: Kestävä kuntatalous, Asukasmäärän kehittyminen, Työllisyys, Ympäristön viihtyvyys, 
Kuntalaisten osallisuus, Positiivinen asenneilmapiiri ja kiitoskulttuuri, Kuntalaisten hyvinvointi, Hen-
kilöstön työtyytyväisyys ja hyvinvointi sekä Ulkoinen kuntaimago.
 
Ideoiva, uusi toimintakulttuuri, näkyy toiminnan sujuvoitumisena, palveluiden ja yhteisöllisyyden 
vahvistumisena, innostavana ja hyvinvoivana työyhteisöinä, kunnan vetovoimaisuutena ja ima-
gohyötynä sekä vahvistuvana kuntataloutena.
 
Tähän päästäksemme tarvitaan kaikkien kuntalaisten, yritysten ja yhdistysten mukana oloa, visiom-
me ja arvojemme mukaisesti: olemme ennakkoluulottomia tekemään yhdessä uusia asioita!
 
Yhteistyössä
 
kunnanjohtaja
Lauri Laajala
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Perhon Martat tiedottaa!

Perhon Marttojen vierailu Palosalmen tilalla / Mirka Peltokangas 
(Hautakoskentie 77, Peltokangas) la 18.6. klo 12-15: Aiheena lankojen värjäyksen 
esittely, yhdessäoloa ja kahvittelua.

Perhon Marttojen teatterireissu Lappajärven kesäteatteriin katsomaan musiikkikomediaa Pesän-
jako su 3.7. klo 14. Lippuja on varattu ennakkoon - ne menevät ilmoittautumisjärjestyksessä 15.6. 
mennessä. Ilmoittautumiset rahastonhoitaja Seija Heinolalle, puh. 040 5210941. Matkaan kimp-
pakyydein.

Perhon Martoilla on vuokrattavana astiastoja vaikkapa kesän juhliin. Tiedustelut Marja-Liisa Tialal-
ta, puh. 040 7443133.
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KUULUTUS PERHON KIRVESVUOREN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN 
VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Perhon kunnanhallitus on käynnistänyt 7.2.2022 (KH § 26) Kirvesvuoren alueelle tuulivoimaa 
koskevan osayleiskaavan laatimisen Energiequelle Oy:n kaavoitusaloitteesta. Hanke sijoittuu Perhon 
kunnan alueelle, noin 12 kilometrin etäisyydelle Perhon kuntakeskuksesta kaakkoon. Perhon kunnan 
kaava-alueen koko on noin 230 hehtaaria. Hankealue ulottuu myös Kyyjärven kunnan alueelle, 
minkä vuoksi hankkeesta laaditaan erilliset osayleiskaavat sekä Perhon kunnan että Kyyjärven 
kunnan alueille.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Perhon kuntaan noin 2 tuulivoimalan ja niihin liittyvien 
huoltoteiden ja maakaapeleiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikuttei-
nen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perustee-
na.

Perhon Kirvesvuoren tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on 
nähtävillä 13.6.–12.8.2022 välisen ajan kaavoitushankkeen verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.sitowise.com/fi/kirvesvuoren-tuulivoimahanke-perho. Aineisto on nähtävillä myös 
Perhon kirjastossa osoitteessa Koulutie 4.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 
12.8.2022 joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@perho.com tai postitse osoitteeseen Perhon 
kunta, Kirvesvuoren tuulivoimahanke, PL 20, 69951 PERHO. Pyydämme merkitsemään mielipitee-
seen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeessa järjestetään torstaina 16.6.2022 klo 17.00–19.00 yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS 
ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Kivirannassa osoitteessa Kivirannantie 4, Kyyjärvi. Paikan 
päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden 
välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen verkkosivulle 
https://www.sitowise.com/fi/kirvesvuoren-tuulivoimahanke-perho. Yleisötilaisuuden linkkiosoite 
julkaistaan myös kunnan internetsivuilla.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Perhon kunta:  Alpo Anisimaa, tekninen johtaja (lomalla 11.6. - 10.7.), 
   p. 040 051 0706, alpo.anisimaa@perho.com ja 
   Jyri Harju, rakennustarkastaja (lomalla 2.7. - 31.7.),  
   p. 040 848 8243, jyri.harju@perho.com

Kaavakonsultti: Sitowise Oy, Jarmo Pohjola (lomalla 2.7–24.7.), p. 044 427 9778, etunimi.sukunimi@
sitowise.com
Hankkeesta vastaava: Energiequelle Oy, Reea Palonen, p. 044 235 6135, palonen@energiequelle.fi
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Perhon kunta kysyy!
 

Onko teillä omistuksessa asuntoa Perhossa, 
jossa ei ole asukkaita?

Olisitko kiinnostunut vuokraamaan omistamasi asunnon?
 

Perhon kunnan yksi tärkeimmistä menestystekijöistä lähivuosina
on kääntää asukasluvun kehitys kasvuun. Yksi tekijä tähän on

laadukkaat ja viihtyisät asunnot.

Mikäli teillä on vapaana olevia asuntoja vuokralle annettavaksi,
vinkkaamme niistä mielellämme kysyjille.

 
Vuokranantajan yhteystiedot ja vuokrattavan asunnon perustiedot voi antaa:

toimistotyöntekijä / asuntoasiat; Kirsi Anttila, puh. 040 684 2850
kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380

sähköposti: etunimi.sukunimi@perho.com

Tervetuloa Suomen Hyötytuuli Oy:n 
Alajoki-Peuralinnan tuulivoimapuiston infotilaisuuteen tiistaina 21.6.2022. 

Tilaisuus järjestetään koulukeskuksen Perhonsalissa (auditoriossa), 
osoitteessa Jyväskyläntie 12, Perho. 

Kahvitarjoilu alkaa klo 15.30 ja infotilaisuus klo 16.00.
 

Tilaisuudessa kerrotaan Suomen Hyötytuulen Alajoki-Peuralinnaan 
rakenteilla olevan tuulivoimapuistohankkeen tavoitteista, 
tämän hetkisestä tilanteesta ja turvallisuusnäkökohdista.

 
Lämpimästi tervetuloa!

Ympäristölautakunta valvoo!

Ympäristölautakunta suorittaa valvontakierroksen elokuun aikana kunnan alueella. 
Valvontaa suoritetaan mm. rakennetun ympäristön ja sen siisteyden osalta. 

Ympäristölautakunta

Tekninen toimi tiedottaa!

Sinä joka aiot rakentaa kesän aikana, haethan luvan ajoissa. 

Rakennuslupa tulee hakea 17.6. mennessä. 

Kesälomien ajalla (17.6.- 31.7.) emme käsittele lupahakemuksia. 

Tämä koskee myös ympäristönsuojelun lupia.
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Keski-Pohjanmaan siirtolaisuus

Kylien ja kyläläisten aktivointi siirtolaiskeruutoimintaan

Perhossa pidetään kyläillat seuraavasti:
ti 14.6. klo 18 Möttösen koululla – 
Perhon yläpään alueen kylät; Möttönen, Korkiakangas, Humalajoki, Liukko, Rotmo

ke 15.6. klo 18 Oksakosken koululla – 
Oksakosken, Kokkonevan, Peltokankaan, Kellokosken, Kivikankaan alueilta

to 16.6. klo 18 Palvelutalo Penttilässä – 
Kirkonkylän, Taipaleen, Porasen, Alajoen, Jängän, Salamajärven, Mökälän alueilta

Kyläiltoihin toivotetaan tervetulleiksi kaikki aiheesta kiinnostuneet, ne, joilla on tietoa oman kylän 
siirtolaisista tai oman sukunsa siirtolaisuudesta. Voit tuoda mukanasi muistoja, kuvia, kortteja kir-
jeitä tms. voit myös vaihtaa tietoja muiden kanssa ja saada neuvoja, miten edetä siirtolaisuustiedon 
tallentamisessa ja alkuun pääsemisessä.

Tilaisuudessa selitetään perusperiaatteet ja tuodaan esimerkkejä tallennusmateriaalista (esim. 
riittää, että henkilöstä on perustiedot lähisukunsa kanssa ja sitten kerrottuna siirtolaisuusvaiheet; 
monesti tiedoissa on paljon puutteita, mutta se ei haittaa). Sen jälkeen kokoontumisia ryhmissä, 
tiedon vaihtoa, muistiin kirjaamista ja työnjakoa, ketä kukin voisi käydä vaikkapa haastattelemassa.

Tervetuloa!

Ohjausryhmän puolesta; 
Outi ja Mirja

Lisätietoja Outi Leväniemi, p. 040 072 6577 tai outi.levaniemi@gmail.com TAI 
          Mirja Siironen, p. 040 558 2642  tai mirja.siironen@gmail.com; 
          myös nettisivulta keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com

Kirjasto tiedottaa:
Kirjaston kesäaukioloajat 

1.5. - 30.9.2022

Ma  klo 10 - 16
Ti    klo 12 - 19
Ke   klo 10 - 16
To   klo 13 - 19
Pe   klo 10 - 16
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Match show
5.7. Oksakosken koululla klo 18 alkaen  

Luokat:  
- Lapsi ja lelukoira - 

- Lapsi ja koira - 
- pennut alle 1v. - 

- pienet koirat alle 40cm - 
- isot koirat yli 40 cm - 

- veteraanit yli 8v. - 

Osallistumismaksu 7€ ja lasten luokkiin 2€
 

Paikalla buffet ja arpajaiset.

Lisätietoa: kyläyhdistyksen facebook-sivulta ja 
instagramista @oksakoskenkylayhdistys

Yhteislauluilta
Perho-viikolla 2.8. Oksakosken koululla  

klo 18 alkaen. 
 

Eri säestäjiä ja kahvitarjoilu.

Lisätietoa: kyläyhdistyksen facebook-sivulta ja 
instagramista @oksakoskenkylayhdistys

Oksakosken kyläyhdistys toivottaa kaikille mukavaa kesää
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA

VARAUDU HÄIRIÖIHIN – LÄHETÄ TUKIHAKEMUS HYVISSÄ AJOIN

Päätukihaku päättyy Vipu-palvelussa keskiviikkona 15.6.2022 Tukihakemuksen tekoa ei kannata 
jättää viimeisiin hakupäiviin. Ruokavirasto pyrkii varmistamaan Vipu- palvelun toimivuuden koko 
tukihaun ajan, mutta esimerkiksi pankkien palveluihin kohdistuviin hyökkäyksiin Ruokavirasto ei 
voi vaikuttaa. Kirjautuminen Vipuun edellyttää verkkotunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuk-
sien avulla.

MITÄ TEHDÄ TALVITUHOJA KÄRSINEILLE KASVUSTOILLE?

Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen kasvia tai perua kasvin alalta tukia, jos olet viljellyt sitä hyvän 
maatalouskäytännön mukaisesti, mutta poikkeuksellisista olosuhteista johtuen kasvusto on tu-
houtunut.

Ilmoita päätukihaussa kasvi kylvetyn mukaisesti. Halutessasi voit perustaa saman tai eri kasvin uu-
delleen.

Huomioi, että yli puolella kasvulohkoa pitää kasvaa korjuu- ja markkinakelpoinen kasvusto, jotta voit 
saada kasvulohkolta ympäristö-, luonnonhaitta- ja luomukorvausta.
Lue lisää kylvövelvoitteista (ruokavirasto.fi)

VINKKEJÄ TUKIHAKUUN VIDEOILTA

• Päätukihaku
• Kasvulohkon rajan muokkaus
• Kasvulohkopiirroksen poisto
• Rinnakkaisten kasvulohkojen piirto
• Saarekkeeseen rajautuvan kasvulohkon piirtäminen

TUKIIN TULEVIA MUUTOKSIA VOI HUOMIOIDA VILJELYSSÄ JO TÄNÄ VUONNA

Maataloustukien ehdot uudistuvat ensi vuonna. Täysin uudessa ekojärjestelmätuessa ja uudistuvas-
sa ympäristökorvauksessa on ehtoja, jotka kannattaa huomioida jo tänä vuonna.
CAP-suunnitelman mukaan ensi vuodesta alkaen

• viherlannoitusnurmen siemenseoksessa pitää olla vähintään neljää kasvilajia ympäristökorvaus 
jatkuu uudistuneena

• ympäristösitoumuksen luonnonhoitonurmet ja monimuotoisuuspellot ovat osa  
ekojärjestelmätukea

• lannoituksen ehdot muuttuvat – typen ja fosforin käytön ehdot koskevat jatkossa kaikkia  
viljelijöitä

• rukiista ei makseta jatkossa peltokasvipalkkiota.

Lisää tiedotteessa 20.5.

KASVINSUOJELUTUTKINTO

Ympäristökorvauksen edellyttämä kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi vuotta. Tutkintoa tar-
vitaan, jos aineita ostaa tai ruiskuttaa. Tentin voi uusia netin kautta esim. ProAgrian sivuilla (sekä 
suomeksi että ruotsiksi).

https://www.proagria.fi/tapahtumat/sahkoinen-kasvinsuojelututkinto- 13675?gclid=EAIaIQobCh-
MIxLrap-CX9gIVakeRBR3qqgyPEAAYASAAEgLd6vD_BwE

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET

ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää ruiskun testauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:

Veteli  7.6. klo 10.30–12.30 Räyringin tanssilavan piha, Räyrinki
Veteli  7.6. klo 14.30–15.30 Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
Halsua 8.6. klo 09.15–11.00 Isokarhun varaston piha
Perho 8.6. klo 12.30–14.30 Perhon Mol, hallin edusta

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA

Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pesty sekä ulosottoakseli suojattu. Ruiskussa tulee 
olla 200 litraa vettä. Testaajilla on mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Mukana myös 
edullisia tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä ja triplettirunkoja. Ruiskun testaamisen hinta 
on 210 € (alv 0 %). Lisätietoja Jouni Huhtalalta, puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh. 044 
521 2210.

TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.6.2022 

Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B tulee jättää kuluvalle vuodelle viimeistään 15.6.2022 kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Siirtolomakkeet on syytä jättää mm. seuraavissa tapauksissa:

• tilalle vuokrataan tai ostetaan peltoa ja peltojen mukana hallintaan tulee tukioikeuksia
• päättynyttä vuokrasopimusta jatketaan ja tukioikeuksien omistus on siirretty maanomistajalle
• tukioikeuksia ostetaan tai vuokrataan ilman peltoa

Siirtolomakkeet jätetään luovuttavan tilan kuntaan. Tukioikeuksien tilanteen näkee Vipu- palvelusta 
kohdasta ”tuet ja tukioikeudet”. 103A-lomakkeen voi tulostaa Vipu-palvelusta.
 
Mikäli tarvitset apua tukioikeustilanteen selvittämisessä tai lomakkeiden täyttämisessä, ota yh-
teyttä maaseutuasiamieheen.

TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VIIMEISTÄÄN 15.6.2022

Varantohakemuksia voi jättää viimeistään 15.6.2022. Perusteet ovat nuori viljelijä, uusi viljelijä, 
tilusjärjestelyt, LUEL- ja LUTU-viljelemättömyyssitoumuksen päättyminen, ympäristötuen 20-vu-
otisen erityisympäristötukisopimuksen päättyminen ja tuomio- istuimen päätös/hallinnollinen 
määräys.

Kansallista varantoa hallinnoidaan ELY-keskuksissa, jotka myös käsittelevät varantohake- mukset ja 
tekevät hakemuksista päätökset. Hakemus tehdään lomakkeella 289.

INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI

Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka 
ovat:

16.10. – 15.1.
16.1. – 15.3.
16.3. – 15.8.
16.8. – 15.10.

Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra .

Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lo-
pullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta 
päätöksen!
Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu 
ennen hakemuksen vireille tuloa. Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia.

Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely- keskus.fi, p. 
0295 028 612, vaihde 0295 028 500.

Maataloustoimisto

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Soiten Senioreiden terveyspisteiden numero muuttuu 30.05.2022 alkaen. 
Jatkossa puhelinaika on arkisin kello 8-9 numerossa 06 828 7321. 

Senioreiden terveyspisteiseen voit olla yhteydessä myös Omahoidon kautta. 

Senioreiden terveyspisteiden aikaisemmat numerot poistuvat käytöstä.
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LÖYTÖELÄINPALVELUA PERHOSSA
 
Olemme solmineet Perhon kunnan kanssa sopimuksen 
lakisääteisestä löytöeläinpalvelusta 1.5.2022 alkaen. Palvelu 
pitää sisällään irrallaan tavattujen lemmikkien kiinniottoa ja 
säilytystä. Lemmikkejä säilytetään lain määräämä 15 vuorokautta, 
jonka jälkeen ne siirtyvät etsimään uusia koteja. Toimitilamme sijaitsevat Perhon Oksakoskella.
 
Autamme tarpeen mukaan muidenkin mahdollisten lemmikkiasioiden kanssa.  Meiltä saa lainaksi 
mm. kissaloukkuja ja riistakameroita.

Oletko löytänyt karanneen lemmikin, tai onko lemmikkisi kateissa?
 
Ota meihin yhteyttä viipymättä. 
 
Jos löytämäsi lemmikki on kesy, ja saat sen turvallisesti kiinni, voit ottaa sen turvaan ja tämän jäl-
keen ottaa meihin puhelimitse yhteyttä. Mikäli eläin on arka tai vihainen, älä yritä lähestyä sitä. 
 
Jos lemmikkisi on karannut, ilmoita meille tuntomerkit.  
 
Perhosta on löytynyt  useita todella huonokuntoisia kissoja, jotka ovat pelastuneet aktiivisten kun-
talaisten ansiosta. On tärkeää ilmoittaa, mikäli pihapiiriin ilmestyy vieras kissa tai koira. 

PIHAAN ILMESTYNYTTÄ LEMMIKKIÄ EI SAA RUOKKIA! 

Meille tulleista lemmikeistä ilmoitamme Facebookissa “Perhon Löytöeläimet”- sivulla ja “Löyty-
neet ja kadonneet lemmikit Perho”- ryhmässä. Instagramissa meidät löytää “@perhonloytoelai-
met” nimellä.
 
Kaikilta meille tulleilta lemmikiltä luetaan mikrosiru, siruttamalla lemmikkisi varmistat nopean ko-
tiutumisen karkumatkan päätteeksi. Lemmikin saat mikrosirutettua meidän kauttamme, tai käänty-
mällä eläinlääkärin puoleen. Kalliista asiasta ei ole kyse, meidän kauttamme mikrosiru rekisteröity-
nä maksaa 5e/kpl. Sirutukset onnistuvat myös kotikäynteinä.
 
Loukutamme karanneita kissoja kuntalaisten havaintojen ja pyyntöjen perusteella, ilmoitamme 
loukutusalueesta sosiaalisessa mediassa ja jaamme lähinaapureiden postilaatikoihin tiedotteita. 
Tällä hetkellä loukutamme S-marketin lähistöllä villiintynyttä kissalaumaa. (loukkuun joutuminen ei 
vahingoita kissaa)
 
Meiltä löydät myös pienimuotoista tarvikemyyntiä, mm. kissoille vessalaatikoita, raapimapuita, kul-
jetusbokseja, koiralle luita. Valikoimaa laajennetaan tarpeen mukaan.

Kesäisin terveisin
 
Niina Rajamäki/ 
Perhon Löytöeläimet
0401857242
perhon.loytoelaimet@outlook.com

HUOM! 

Tarkista passin ja henkilökortin voimassaolo!

Kannuksen Passikuva 

tulee Perhon kirjastoon 13.6.2022 klo 11-17. 

Nyt pääset helposti passikuvaan omalla paikkakunnalla ilman ajanvarausta. 

Hinta 25€/ sähköinen kuva, tarvittaessa 
paperinen mukaan 5€/6kpl

Tervetuloa! 
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Yritysten aamukahvit
perjantaina 10.6. klo 7.30 - 9.00

Koneharju Oy:n tiloissa, 
Teollisuustie 69950 Perho

Yrittäjä Pentti Harju esittelee yrityksen toimintaa
sekä tomitiloja.

Lämpimästi tervetuloa!

Kahvitarjoilu.

Yhteistyössä Perhon kunta, Perhon Kehitysyhtiö sekä KOSEK
……………………………………………………

Anne Koskinen
Yrityskehittäjä, Perhon kunta

Keskustie 2, 69950 Perho
044 780 9241 anne.koskinen@kosek.fi


