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KUNNANVALTUUSTON
kokous maanantaina
20.5.2019 klo 18.30
uudella alakoululla
Esityslista nähtävänä kunnan
internetsivulla 16.5. lukien
www.perho.com ->
Pöytäkirjat/esityslistat
Kokousta pääset seuraamaan
suorana internetistä
osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä
kunnanvirastolla to 23.5.2019
klo 9-14:30
Sarita Kirvesmäki
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00-20.00 kunnanvirastolla
Haanensalissa, Keskustie 2.
ENNAKKOÄÄNESTYS
toimitetaan 15.-21.5.2019 Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa
(Keskustie 2) seuraavasti:
ke-pe 15.-17.5.2019 klo 9-15
la-su 18.-19.5.2019 klo 11-14
ma-ti 20.-21.5.2019 klo 10-17
Henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, kuvallinen KELA-kortti tai poliisin
antama henkilökortti) on oltava mukana ennakkoäänestyksessä. Tarvittaessa poliisilta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa
asiakirjaa.
KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitajalla tulee olla
omaishoitajasopimus ja hänen täytyy asua samassa taloudessa sekä olla
äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se
on mainittava ilmoituksessa.
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse (Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010,
os. PL 20, 69951 PERHO) viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00
mennessä. Lomake löytyy osoitteesta
http://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.
Jalmiinakodilla tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedotetaan ao.
laitoksessa erikseen.
Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista 8.5.2019.
Tietoa kirjeäänestyksestä löytyy osoitteesta vaalit.fi/kirjeaanestys.
VAALIPÄIVÄ
Sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00-20.00 kunnanvirastolla Haanensalissa,
Keskustie 2.
Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa,
joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Ilmoituskorttia ei tarvitse
ottaa mukaan äänestykseen.

Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 23 / 2019

Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Toni Varila
perholainen@perho.com
Taitto: Toni Varila
Aineiston lähetys: osoitteeseen
perholainen@perho.com, vähintään viikko
ennen seuraavan julkaisuviikon
maanantaita.
Painopaikka: Painolampi Ky

Henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, kuvallinen KELA-kortti tai poliisin
antama henkilökortti) on oltava mukana äänestyksessä. Tarvittaessa poliisilta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten,
jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.
Äänioikeuskyselyt koskien äänioikeutta voidaan tehdä 15.4.2019 alkaen
maistraattiin klo 9:00-12:00, puh. 029 553 7409
Perhossa 26.4.2019		
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Perhon kunnan keskusvaalilautakunta
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Sako- ja umpikaivo lietteiden vastaanotto on muuttunut.
Lietteitä ei saa enää kuljettaa suoraan Ruunakankaan kompostointiasemalle.
Jatkossa Perhon jätevedenpuhdistamo ottaa vastaan viemäriverkon
ulkopuolisten sako- ja umpikaivo lietteitä rekisteröityneiltä kuljettajilta.
Kuljetuksia tekevät yritykset ottakaa yhteyttä puhdistamolle ennakkoon
Sampo Tyynelään puh. 040 564 2170 ohjeita ja rekisteröintiä varten.
Perhon vesihuoltolaitos.
RANTA- JA POHJAVESIALUEIDEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT KUNTOON
Jätevesiasetuksen mukaisesti ranta-alueilla sekä pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulee laittaa kuntoon lokakuun 2019 loppuun mennessä.
Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m:n etäisyydellä vesistöstä tai pohjavesialueella,
tulee jätevesijärjestelmä saattaa asetuksen vaatimalle tasolle määräaikaan mennessä. Vaatimus ei koske rantakiinteistöä, jossa on ns. kantovesi tai omistaja on syntynyt
ennen 9.3.1943.
Jätevesijärjestelmän uusiminen ja korjaus vaatii aina rakennusvalvonnalta toimenpideluvan. Lupa-asiaa ja ohjeistusta jätevesijärjestelmän vaatimuksista voi tiedustella
rakennustarkastaja Jyri Harjulta, puh. 040-8488243.
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Perhon lukion kevät- ja ylioppilasjuhla
seurakuntatalolla la 1.6.2019 klo 11.30
Tervetuloa juhlaan lakitettavat ylioppilaat ja läheisenne,
kutsuvieraat, lukiolaiset ja opettajat.
Tervetuloa kunniavieraina jo perinteeksi tulleeseen tapaan myös 20 ja 30 vuotta
sitten lakitetut lukiomme ylioppilaat. Tarjolla on tilaisuus tapaamiseen vuosien
jälkeen. Kotien toivotaan välittävän kutsua kauempana asuville entisille
opiskelijoillemme. Nimilistat löytyvät koulumme Fb-sivuilta. Ilmoittaudu ennakkoon
viikolla 21, mirja.siironen@perho.com

Mirja Siironen
keskuskoulun ja lukion rehtori
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Perhon kunnan kulttuuripuolen kesätyöpaikka
Kulttuuripuolen kesätyöpaikka Artstudio Perho - näyttelyn sekä Perhon kotiseutumuseon esittelijä.
Työhön haetaan 1.7.-28.7.2019 väliselle ajalle vähintään 18-vuotiasta nuorten kesätöihin. Työaika
viikossa on 25 tuntia eli 5 tuntia päivässä. Työtehtävä koostuu Artstudio Perhon ja Perhon kotiseutumuseoiden esittelyistä. Vaadimme hakijalta oma aloitteisuutta, kiinnostusta kulttuurillista ja intoa
opetella historiaa sekä tietenkin esittelijän taitoja. Työhön opetetaan.
Hakemus tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@perho.com
1.5.-20.5.2019 klo 12:00 mennessä. Paperimuotoiset hakemukset osoitteeseen Perhon sivistys- ja
vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO. Hakemukseen tulee merkitä: Kesätyö-kulttuuri
Lisätietoja: vt. nuoriso-kulttuurisihteeri Arto Marjala 040 162 2362/arto.marjala@perho.com

PERHO KESÄKUNTOON - KAMPANJA!
Tekninen toimi haastaa kuntalaiset siivousampanjaan ajalla 1.5.-9.5.2019. Kampanjan tarkoituksena on siivota roskat yleisiltä alueilta ja tienvarsilta. Tekninen toimi arpoo osallistujien kesken 50€:n
lahjakortin voittajan valitsemaan perholaiseen yritykseen. Pääpalkinnon lisäksi arvotaan myös muita
hyviä palkintoja.
Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on vähintään yksi kerätty jätesäkillinen roskia. Arvontaan
osallistujia edellytetään lähettämään kuva säkistä yhteystietoineen joko sähköpostilla osoitteeseen jyri.harju@perho.com tai tekstiviestillä tai Whatsapilla numeroon 040 848 8243 viimeistään
10.5.2019 mennessä. Arvonta suoritetaan 11.5.2019 Möttösen koululla järjestettävillä
Yritysmessuilla.
Jätesäkkejä voi noutaa kunnantalolta teknisestä toimistosta. Tekninen toimi kerää roskat torstaina
9.5.2019. Roskapussien sijainnit pyydetään ilmoittamaan Pekka Riihimäelle numeroon
044 725 0658.
Tekninen toimi

Ennakkotietoa Perho-päivästä
Perho-päivä järjestetään lauantaina 3.8.2019 Rantabulevardilla.
Samaan aikaan juhlistetaan Keskipohjanmaan maakuntajuhlaa!
Markkinapaikka ilmoittautumiset osoitteessa:
www.perho.com/index.php/perho-paiva-2018

Historiikkikuljetukset Perho-päivä-viikolla
			
31.7.
				
			
1.8.
			
2.8.

Kansallispuisto/Sammakkolammen kämppä ja
Koirasalmen Luontotupa
Möttönen/Rotmo
Salamajärven kylä
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KESÄTYÖNTEKIJÖIKSI 2019 VALITTIIN:
1. Kaksi ohjaajaa uimakouluihin: POIKOLA LOTTA
				JYLHÄ VILLE
			
varalla: VEHKALAMPI ELINA
2. Kesäkerho-ohjaajat:
Peltokangas:
PELTOKANGAS ALIINA
			ERKKILÄ REBECKA
Kirkonkylä:
PORANEN MIIA
			NUKARI VEERA		
Möttönen:
KALLIOKOSKI JENNICA
			HARJU IIDA
Oksakoski:
RAUMA ELINA
			PANNULA AMANDA
3. Kesäleirin ohjaaja:
KANNIAINEN LOTTA
		
varalla: ERKKILÄ REBECKA
4. Kesähotellityöntekijä: KYTÖLÄ HILLA
		
varalla: ERKKILÄ REBECKA

5. Liikuntapaikkojen ja piha-alueiden hoitotehtäviin:
kesäkuu:
VOUTILA AKI
			HERRALA MIRELLA
			ANTTILA ALEKSI
heinäkuu:
RIIHIMÄKI OIVA
			SYRJÄLÄ JUHO
			KELLOKOSKI EERIK
varalla: 		
ERKKILÄ VIIVI
6.

Keittiöapulainen Jalmiinakodin keittiölle:
kesäkuu:
KOSKELA HELI
heinäkuu:
SIVULA ANNA-SOFIA
varalla: 		
SYRJÄLÄ SOILA
Valinnat suoritti 29.4.2019
Perhon kunnan esimiestyöryhmä.

Valitut henkilöt, ottakaa yhteyttä työsopimusasioissa:
Kohdat 1. - 4.
Arto Marjala, puh. 040 528 9971,
		arto.marjala@perho.com
Kohta 5.		
Jyri Harju, puh. 040 848 8243,
		jyri.harju@perho.com
Kohta 6.		
Pirkko Viertamo, 040 529 1693,
		pirkko.viertamo@perho.com

Kirjaston kesäaukioloajat:
Ma, ke, pe klo 10 - 16
Ti klo 12 - 19
To klo 13 - 19

Jängän markkinat
Jängän urheilutalolla 8.6.2019 klo 9-15,
varaa myyntipöydät Veli-Matti Kalliokoskelta,
p. 0401694368

Kirjasto suljettu 15. - 21.7.2019

Huutokauppa kello 12

040 6842 867
perhon.kunnankirjasto@perho.com

Tervetuloa!

Sydänviikon Perheliikuntapäivä!
Koko perheen tapahtuma!!
Perhonjokilaakson sydänyhdistyksen ja Retkeilijöiden yhteistapahtuma järjestetään
La,11.5 klo 11:00-15:00 Käpylässä, Laukkatie 1 69510 Halsua.
Ulkoliikunta/toimintapisteitä:
•

Pyöräily/taitopyöräilyrata, Ketjunheitto, Tikanheitto, Opastettu Frisbeen heitto,
Tikkupullan paisto nuotiolla, sekä paljon muuta kivaa!

Sisätoiminta:
•
•
•

Kahvio Käpyhovilla, Makkaranpaisto, Lähipoliisi, Arpajaiset
sekä SPR-Kaustinen tulee esittelemään toimintaansa ja
sydäniskurin PPE-D käyttöä.
Sykäräisten karaokepiiriläiset laulavat ja laulattavat 11-15.
Molempien yhdistysten info-pisteet.
Tapahtuma on koko toiminta-alueemme yhteinen !

Perhonjokilaakson sydänyhdistys ry/Perhonjokilaakson Retkeilijät ry.
Toivottavat tervetulleeksi mukavaan tapahtumaan!
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PERHOLAISTEN YRITYSTEN JA YHDISTYSTEN UUTISET
KUNTALAISILLE KUNTATIEDOTE PERHOLAISESSA
Muistattehan yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuden ilmoituksiin Perholainen - kuntajulkaisussa.
Pyydämme lähettämään ilmoitustekstin sähköpostilla osoitteeseen: perholainen@perho.com

Onko tietokoneesi mystisesti hidastunut?
Kaipaako tietokoneesi päivityksiä? Onko tuolin ja koneen
väliin muodostunut kitkaa? Ei huolta!
ATK-APU S. HUMALAJOKI
Teollisuustie 2, p. 040 378 3150
atk.apu.sh@gmail.com

Tietokoneiden, läppärien, tulostimien ja reitittimien
asennus- ja korjaustyöt.
Kokkotyösäätiön valmennustoimintaa Perhossa:
Perhon ruokala, Haanentie 26 (Kpedu maaseutuopisto)
avoinna ma-pe. Lounas 10:45 - 12:30
Tervetuloa syömään!
Kierrätysmyymälä ja Perhon paja, Vehmassuontie 5
Kierrätysmyymälä, kierrätystavaran hakupalvelu 1x viikossa,
polkupyörien perushuolto sekä puutyöpaja.
Tervetuloa tutustumaan!
Yhteystiedot: Pajaohjaaja 040 839 4004, Valmentaja 040 774 9935

Otamme vastaan
KURSSITOIVEITA JA –IDEOITA
lukuvuodelle 2019 – 2020
Soita, lähetä sähköpostia tai jätä
kurssitoiveesi ja –ideasi
kotisivuilla olevalla lomakkeella.
Yhteystiedot alla.

Löytöeläimet Perhon kunnan alueella
Kalliokangas Kari ja Katja, Toholampi,
puh. (06) 885 613
kari.kalliokangas@kotinet.com
Myös koirahoitola.

Ota rohkeasti yhteyttä myös, jos olet itse
halukas pitämään kurssin kansalaisopistossa
tai tunnet jonkun, jolla on osaamista ja
kiinnostusta siihen.
050-5790151, 050-5790163
info@perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi
www.perhonjokilaaksonkansalaisopisto.fi
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
LOHKOMUUTOKSIA VOI TEHDÄ VIPU-PALVELUSSA
Vipu-palvelussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) voi tehdä peruslohkomuutoksia ja ilmoittaa kasvulohkotietoja. Lohkomuutokset kannattaa tehdä ennen tukihakemuksen tekemistä, jotta ne ehditään
käsittelemään kunnassa ja antamaan peruslohkoille oikeat tunnukset tukihakemuksien tekemistä
varten.
Peruslohkomuutoksia ovat lohkojen yhdistäminen ja jako sekä uuden lohkon luonti.
VUODEN 2019 PÄÄTUKIHAKU PÄÄTTYY 17.6.2019
Maataloustukia on mahdollista hakea tänä vuonna verkkoasiointipalvelu Vipussa
(https://vipu.ruokavirasto.fi) 29.4. alkaen. Päätukihakemuksen lähettämi¬seen viljelijöillä on aikaa
17.6.2019 asti. Hakupas löytyy osoitteesta
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/op¬paat-ja-lomakkeet/viljelijat/hakuoppaat/hakuopas/.
Tukihakemuksia tekevät Perhossa mm. seuraavat neuvojat:
Finnilä Elina p. 043 8254 283, elina.finnila@proagria.fi
Fiskaali Heimo p. 045 8827 166, heimo.fiskaali@gmail.com
Harju Sari p. 040 523 4114, sari.harju@proagria.fi
Kellokoski Mika p. 050 5611 494, mika.kellokoski@gmail.com
Kivelä Jari p. 0400 316 362, jari.kivela@kase.fi
Polso Pekka p. 040 523 4112, pekka.polso@proagria.fi
TUKIOIKEUKSIEN VARANTOHAKU VIIMEISTÄÄN 17.6.2019
Tukioikeuksia voi hakea varannosta vii¬meistään 17.6.2019 lomakkeella nro 289. Hakemus toimitetaan ely-keskukseen. Myöntöperusteet:
- nuori viljelijä; nuoren viljelijän tuen ehdot täyttävä
- uusi viljelijä; ei harjoittanut maataloustoimintaa aloittamista edeltäneiden 5 vuoden aikana, maataloustoiminta aloitettu aikaisintaan v. 2017
- tilusjärjestelyt
- LUEL- ja LUTU –viljelemättömyyssitoumusten päät¬tyminen 1.5.2011 – 17.6.2019
- ympäristötuen 20-vuotisten erityisympäristötukisopimusten päät¬tyminen
- tuomioistuimen päätös tai viranomaisen hallinnollinen määräys
- ylivoimainen este
TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 17.6.2019
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B tulee jättää kuluvalle vuodelle viimeis¬tään 17.6.2019 kunnan maaseutuelinkei¬noviranomaiselle.
Siirtolomakkeet on syytä jättää seuraa¬vissa 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 tilanne on hyvä tarkistaa viimeistään päätuki¬hakemuksen jättövaiheessa. Tukioike¬uksien tilanteen näkee vipu-palvelusta kohdasta
’ tuet – tukioikeuksien siirrot’. 103A-lomakkeen voi tulostaa vipu-pal¬velusta kohdasta ’hakemukset
ja ilmoitukset’. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä maataloustoimistoon.
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET
Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdot¬tomasti pestynä sekä ulosottoakseli suojattuna ja siinä tulee
olla 200 litraa vettä. Testaajalla on mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Muka¬na
myös edullisia tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä ja triplet-runkoja. Ruiskun testaamisen
hinta on 180 € (alv 0 %).
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää testauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:
Kaustinen 10.6. klo 9.15-14.45 Hankkijan piha
Veteli 11.6. klo 9.15-10.00 SEO
Veteli 11.6. klo 10.30-13.00 Räyringin tanssilavan piha
Veteli 11.6. klo 13.45-14.15 Pulkkisen kylätalo
Halsua 12.6. klo 9.30-10.30 Isokarhu (Syrjäläntie 3)
Perho 12.6. klo 11.30-14.00 Perhon Mol, konehallin edusta
Kasvinsuojeluruiskun testauksen ”unoh¬taneiden” ruiskut testataan 18.6. ja 19.6. Hintaan lisätään
matkakustannukset. Pa¬kottavissa tapauksissa (testaus vanhen¬tunut) voidaan sopia erillinen tilakäynti.
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, p. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, p. 044 521 2210.

KULTTUURIPALAVERI PERHON KIRJASTOSSA ti. 14.5. klo 19
Tervetuloa yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset keskustelemaan Perhon kunnan

kulttuuritoiminnasta kahvikupin äärellä. Suunnitellaan yhdessä hankehakemusta, jolla
haetaan kyliemme lapsille ja nuorille suunnattua toimintarahaa sekä kehitetään
kunnan kulttuuritoimintaa.
Järj. Perhon kirjasto ja vapaa-aikatoimi
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YRITYSNEUVONTA TIEDOTTAA
					
						

Etsintäkuulutus:
Kiinnostaisiko Sinua Green Care-yrittäjyys?
Perhossa on tarvetta erilaisten terapia- ja
hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.
Tutustu aiheeseen: Green Care Finland ry:
www.gcfinland.fi
Lisätietoja:
Perhon kehitysyhtiö Oy, Lauri Laajala, lauri.laajala@perho.com tai
0400-517 380 ja yritysneuvoja Anne Koskinen, anne.koskinen@kosek.fi tai
044-780 9241.

TERVETULOA KOKKOLAN JA PERHON SEUDUN
YRITYS- JA PALVELUHAKEMISTOON
Palvelua ylläpitää Kokkolanseudun Kehitys Oy. Hakemistosta voit hakea Kokkolassa ja Perhossa toimivia yrityksiä ja yritysten tarjoamia tuotteita ja palveluja.
Tutustu https://kosek.yrityshakemistot.fi
Hakemistosta löydät mm.:
• Alueen yritykset (lukumäärä saattaa sisältää myös yrityksiä, jotka eivät toimi
aktiivisesti)
• Yritysten tuottamat palvelut
• Yritysten yhteystiedot
• Yritysten sijainti kartalla

KOSEK - KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY
Ristirannankatu 1 / 67100 Kokkola /
Puh: (06) 824 3400 / info@kosek.fi

Anne Koskinen / Yritysneuvoja
Keskustie 2, 69950 PERHO
p. 044 780 9241 / anne.koskinen@kosek.fi
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