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Lukemisen iloa
Perholaisen parissa!

Yhdistykset ja yhteisöt voivat
ilmoittaa tapahtumista
Perholaisen
tapahtumakalenterissa.
Aineisto sähköpostitse:
raija.sahlgren@perho.com.
YPP tiedottaa
Sisustus & Lahjatavara &
Asusteliike KAUNISKULMA
on aloittanut Renkipojankulmalla.
Avoinna
perjantaisin klo 9-17
Friendtex kotimyyntivaatteita,
Puttipajan tuotteita, lahjatavaraa ym.
Tervetuloa!
Minna Ventilä
Jyväskyläntie 2
puh. 040 514 9212

Seuraava Perholainen
ilmestyy 11.4.2008
Toimitus:
Perhon kunta,
Kunnanvirasto,
Armi Kirvesmäki,
puh. 888 3204 tai 0400 798 010 tai
armi.kirvesmaki@perho.com
Painatus: Perhon kunta

ASUNTOJEN KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET
HAETTAVANA
1. Korjausavustukset (40 %)
Korjausavustuksia voidaan hakea vanhusväestön ja vammaisten asuntojen
korjaustoimintaan, myös kiinteistökohtaisen talousvesijärjestelmän parantamiseen.
Avustusta voidaan myöntää, jos asunnossa pysyvästi asuvasta ruokakunnasta
vähintään yksi henkilö on 65-vuotias taikka vammainen.
Avustusta myönnetään sosiaalisin perustein asuinrakennuksen omistajalle.
Rintamaveteraaneille tai heidän leskilleen avustus on 70 %.
Avustuksia myönnettäessä käytetään valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa
tulo- ja varallisuusharkintaa. Korjattua asuntoa tai asuinrakennusta on käytettävä vanhus- tai vammaisruokakunnan asuntona vähintään viiden (5) vuoden
ajan avustuksen ensimmäisen erän nostamisesta lukien.
2. Energia-avustukset (10-15 %)
Avustuskohteina ovat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset, lämmitysjärjestelmän muuttamiseen kotimaiselle energialle.
Avustusta voidaan myöntää myös sellaisten asuinrakennusten korjaamiseen,
joissa on vähintään kolme asuntoa.
3. Avustus asuinrakennuksessa tai asunnossa olevan terveyshaitan
poistamiseen
Avustuksen myöntää ARA.
Avustuksia haetaan ARA:n lomakkeella, joita saa kunnantoimistosta. Avustusten hakuaika päättyy 11.4.2008.
Avustusasioita hoitaa va. rakennustarkastaja Jari Hurskainen, puh. 044 459
6221.
Kunnanhallitus

ARVONNOISSA VOITTIVAT

Humalajoella 9.3. järjestettyyn ulkoilupäivään osallistui 120 henkilöä. Osallistujien kesken arvottiin
150 euron lahjakortit liikuntavälineiden hankintaan
perholaisista liikkeistä. Onni suosi seuraavia: Kalervo Honkonen, Sini Anttila ja Mika Humalajoki.
Onnea voittajille!
Vapaa-aikatoimi

Perhon kunnan väkiluku 29.2.2008 yhteensä 3023.
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YPP TIEDOTTAA

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN
ALUEEN PELASTUSLAITOS
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH
JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KULJETUSTUKI NYT MYÖS
KAUSTISEN SEUTUKUNTAAN

PALOTARKASTUKSET PERHOSSA 2008
Aluepelastuslaitos suorittaa palotarkastuksia Perhossa
seuraavasti.
Asuinrakennusten ja huviloiden palotarkastuksia suorittaa palopäällikkö Olli Koivukoski.
Asuinrakennusten palotarkastuksia suoritetaan pääsääntöisesti Haukankylällä, Kivikankaalla ja Kellokoskella
vuonna 2008.

Kuljetustukea maksetaan pk-yritysten (työntekijöitä alle
250, liikevaihto enintään 50 M€ tai taseen loppusumma
enintään 43 M€) jalostamien tuotteiden kuljetuksista.
Kuljetustukea voidaan maksaa myös maataloustuotteiden
ensiasteen jalosteiden kuljetuksesta.
Kuljetustukea voidaan maksaa:
1. vähintään 266 km:n pituisista rautatie – ja autokuljetuksista
2. yhteensä vähintään 266 km:n pituisista rautatieja autokuljetuksista, jotka muodostavat yhtenäisen kuljetusketjun

Jälkitarkastuksia tehdään Peltokankaalla niissä kohteissa missä on ollut huomautettavaa.
Palotarkastuksia tehdään myös aina pyydettäessä.
Yhteystiedot: Palopäällikkö Olli Koivukoski, puh.
0400 151 996.
Liiketilojen, turvetuotantoalueiden, hoitolaitosten, huoltoasemien, majoitustilojen, koulujen, teollisuustilojen ym.
kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden palotarkastuksia suorittaa palopäällikkö Osmo Läspä.
Suorittaessaan palotarkastuksia palopäälliköt saapuvat
palolaitoksen tunnuksilla olevilla virka-autoilla ja ovat
virkapuvussa ja todistavat tarvittaessa henkilöllisyytensä virkamerkillä.
Palotarkastuksia tehdessään palotarkastajan on
Pelastuslain N:o 468, 36 § mukaan päästettävä kohteen
kaikkiin tiloihin. Paikalla on oltava tarkastettavan kohteen edustaja.
Yhteystiedot: Palopäällikkö Osmo Läspä, puh.
0400 568 595.
Aluepalopäällikkö Kari Paavola, puh. 0400 514 200

Tuen suuruus on kuljetusmatkasta riippuen 7 - 29 %
kuljetusmaksusta. Tukiprosentti nousee kuljetusmatkan
kasvaessa. Kuljetustukea maksetaan myös satamatoiminnoista, joihin liittyen minimikuljetusmatka on 101 km.
Kuljetustukea ei makseta yrityksen omalla kuljetuskalustolla suoritetuista kuljetuksista eikä käytettyjen tavaroiden kuljetuksesta.
Tukea haetaan TE-keskukselta puolivuosittain. Kuitenkin
vuonna 2008 tukea haetaan koko kalenterivuodelta, ja hakemus on toimitettava TE-keskukselle 31.3.2009 mennessä. Hakemukseen liitetään kuljetuskirja tai muu TEkeskuksen hyväksymä luotettava selvitys kuljetuksesta.
Kuljetustuki maksetaan, jos kuljetusmaksu on vähintään
30 euroa lähetykseltä ja maksettava kuljetustuki on vähintään 360 euroa hakemuskaudessa.
Lisätietoa yritysneuvojilta:
Mikko Hänninen
Halsua, Perho, Lestijärvi
p. 044 561 2152
mikko.hanninen@kase.fi

Sari Torppa
Kaustinen, Veteli, Ullava
p. 044 561 2154
sari.torppa@kase.fi

Ilkivaltaa ja omatekoisia pommeja
Vuodenvaihteen jälkeen on ilmaantunut viikonlopun vieton jäänteinä omatekoisia pommiviritelmiä koulukeskuksen alueelta. Myös muille kiinteistöille on tehty ilkivaltaa.
Kuntalaisille korostetaan, että minkäänlaisten ilotulitteiden tms. ampuminen ei ole sallittua näinä aikoina.
Tällä kertaa tekijät ovat jääneet kiinni ja saavat rikoksestaan rangaistuksen. Kaikista epämääräisistä räjähdysäänistä
ja muusta ilkivallasta pyydetään ilmoittamaan aina poliisille - näin toimitaan myös kunnan kiinteistöjen suhteen.
Pullojenkerääjien kannattaa olla varovaisia, koska suutariksi jääneessä kemikaalipommissa voi olla syövyttävää ainetta, joka voi myös huoneenlämmössä kaasuuntua ja aiheuttaa vahinkoja. Vanhempia pyydetään seuraamaan lasten
ja nuorten tekemisiä ja liikkumista ja valvomaan omiaan myös viikonloppuisin ja iltaisin!
Opetustoimi, vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi
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Jakopäivä 26.3.2008.

