
Torstaina 23. kesäkuuta 2016 – 5 Perniönseudun Lehti

TÄÄLTÄ
Palaute, juttuvinkit: 

toimitus@pernionseudunlehti.fi
(02) 735 2301

Lupajantie 1
www.propernio.fi

Perniön Kunnantalo
- kaiken kansan olohuone

KAHVILA AVOINNA
27.6. alkaen ma-pe klo 12-17           
Tervetuloa!                                            
             
                             
                                

Lukiossa 
aloittaa 21

Perniön lukiossa ensi syk-
synä aloittavat oppilaat ovat 
selvillä. 

He ovat: Salomaa Anni, 
Ahlqvist Anette, Eriksson 
Ullariikka, Leikkonen Lii-
na, Tammi  Greta, Hiihto-
la Lotta, Partanen Reeta, 
Kemppainen Maria, Nur-
mi Ilmari, Saarinen Inka, 
Blackbourn Daniel, Virta-
nen Veera, Bragge Aleksi, 
Kanerva Konsta, García 
Bruno, Mustamo Monica, 
Lindroos Mia, Reinikainen 
Tomas, Hurme Jere Petteri, 
Kiviniemi Nelli, Vesanen 
Pinja. 

Perniön 
lääkärin-
vastaan-
otto kiinni 
maanantaista

Kesä näkyy Salon terveys-
asemien toiminnassa. Per-
niössä lääkärinvastaanotto 
on kiinni ensi maanantaista 
lähtien heinäkuun loppuun 
asti.  

Samana aikana on ete-
läisssä Salossa kiinni myös 
Kiskon terveysasema. Lää-
kärivastaanoton potilaat ja 
reseptien uusinnat hoidetaan 
pääterveysasemalla.  

Perniössä myös hoitotar-
vikejakelu on suljettuna 
kesäkuun 27. päivästä al-
kaen heinäkuun loppuun.  
Hoitotarvikejakelu palvelee 
keskitetysti Örninkadulla.

Perniössä neuvola muuttaa 
heinäkuuksi lääkärivastaan-
oton tiloihin. 

Terveydenhoitajan puhe-
linaika on Perniössä kesä-
sulun aikana maanantaista  
torstaihin kello 12-13 ja 
laboratorio palvelee  maa-
nantaisin,  keskiviikkoisin 
ja perjantaisin kello 8-11.

Päivystys toimii iltaisin, 
viikonloppuisin ja arkipy-
hinä normaalisti sairaalan 
ensiapupoliklinikalla.  

Läntisen terveysaseman 
hammashoitola on avoinna 
koko kesän.

Viime vuoden alussa käyn-
nistynyt Aurajokisäätiön, 
Paimionjoki-yhdistyksen ja 
salolaisen Vesistöklinikan 
Veera-hanke jakaa tietoa 
vesien hoidosta ja tilasta 
järjestämällä muun muassa 
esittelytapaamisia erilaisis-
sa kohteissa. Maanantaina 
esiteltiin Laukanlahdella 
tehtyä työtä.

Projektikoordinaatto-

ri Sanna Laanti  kertoo 
Laukanlahden olevan oi-
va esimerkki siitä, miten 
yhteistyö pelaa. Kosteikon 
suojakaistalla laiduntavat  
parhaillaan lehmät ja ruo-
vikonniittotalkoot ovat tu-
lossa.

–Itse tehty  niittolautta oli 
yksi syy tulla tänne katso-
maan.

Laanti yllyttää muitakin 

ruoko-ongelmista kärsiviä 
harkitsemaan vastaavan 
lautan tekemistä. Laukan-
lahden lautan  rakentamista 
on  tukenut Saaristomeren 
suojelusäätiö.

Järviruoko on ongelma 
monissa merenlahdissa ja 
järvillä. Pelkkä niitto ei ole 
ratkaisu ongelmaan. Lau-
kanlahdella tiedetään, että 
leikkuutta hankalampaa on 

ruokomassan kerääminen 
pois vedestä. 

Maihin saatua ruokomas-
saa on hyödynnetty pellolla. 

Markku  Peltonen kertoi, 
että  ruoko kompostoidaan 
joksikin aikaa  ja levitetään 
lannanlevytysvaunulla pel-
lolle ennen kyntöä. Peltosen 
lehmät puolestaan ovat töis-
sä rantakaistalla.

–Lehmän syömän kasvus-

ton mukana menee suuri 
määrä ravinteista muualle 
kuin veteen.

Hanke toimii Saaristome-
reen laskevien suurten joki-
en Aurajoen, Paimionjoen, 
Halikonjoen, Uskelanjoen, 
Kiskon-Perniönjoen sekä 
Someron itäisten järvien va-
luma-alueilla yhteistyössä 
paikallisten toimijoiden ja 
muiden hankkeiden kanssa. 

Kirakanjärven ja sen vie-
ressä olevan Vähäjärven 
rantojen kaavoitus on lop-
pusuoralla. 

Järvien ranta-alueille on 
kaavaesityksessä osoitettu 
kaikkiaan kahdeksan loma-
asunnon rakennuspaikkaa.  
Käytännössä rantarakenta-
misen määrä näin tuplaan-
tuu.

Salon kaupunginhallitus 
siunasi esityksen osaltaan 
maanantaina ja lopullises-
ti sen hyväksyy valtuusto, 
joka käsittelee asiaa ensi 

viikolla.
Kaavan laatiminen pistet-

tiin vireille maanomistajien 
toimesta  syksyllä 2013. 

Kaavaluonnoksesta jätet-
tiin sen nähtävilläoloaikana 
huomautuksia, joissa kan-
nettiin huolta muun mu-
assa järven kuormituksen 
lisääntymisestä,  raken-
nuspaikkojen määrästä ja 
maisemakuvasta.  Kaavan 
laatijan vastineen mukaan 
kuormitus ei merkittävästi 
lisäänny eivätkä kaavan mu-
kaan rakennettavat mökit 

näy järvelle.  Kaavoittaja 
muistuttaa, että maakun-
takaava sallisi muidenkin 
maanomistajien alueiden 
kaavoittamisen samalla ti-
heydellä ilman, että siitä 
aiheutuu liikaa kuormitusta 
järvelle.  Alueelta tehtiin 
kaavoitustyön aikana myös 
luontoselvitys. 

Laukanlahdella tehty työ 
kelpaa malliksi

Kirakanjärven kaava valtuustolle

Kirakanjärven ran-
noille on valmistu-
massa kaava.

Laukanlahden niittokone on ollut käytössä muutamana kesänä. Kerätylle ruo´olle on haettu uudiskäyttöä muun muassa 
peltojen maanparannuksessa.


